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 كممة شكر
الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات والسالم عمى رسولو الكريم ومن تبعو 

 بإحسان إلى يوم الدين.
بادئ أشكر رب العباد العمي القدير شكًرا جزيال طيًبا مبارًكا فيو الذي أنارنا بالعمم 

طريقنا ويسر وفق وأعان  روزيننا بالحمم، وأكرمنا بالتقوى، وأنعم عمينا بالعافية وأنا
في إتمام ىذه الدراسة وتقديميا الشكل الذي ىي عميو اليوم، فم و الحمد والشكر وىو 

 الرحمان المستعان.
وعرفانا بالمساعدات التي قدمت حتى يخرج ىذا العمل إلى النور أتقدم بجزيل 

راف " الذي قبل تواضًعا وكرامة اإلشمكروم السعيدالشكر والتقدير والعرفان لدكتور" 
عمى ىذا العمل، فمو أخمص تحية وأعظم تقدير عمى كل ما قدمو لي من توجييات 
رشادات وعمى كل ما خصني بو من جيد ووقت طوال إشرافو عمى ىذه الدراسة  وا 
حيث توجيياتو الكريمة ونصائحو القيمة الظاىرة في أكثر من موقع من صفحات 

 ىذه الرسالة.
 ة المناقشة وليم مني فائق االحترام.كما أتقدم بالشكر أيضا ألعضاء لجن

وأتقدم بالشكر إلى والديا المذان كانا السند الستكمال ىذا العمل أطال هللا في 
 عمرىما.

 

 

 

 اإلىداء



إلى من خمقني فيو ييديني... و الذي يطعمني و يسقيني... و إذا مرضت فيو 
 يشفيني هللا عز و جل جاللو.

حنانيا المتدفق و دعائيا الذي لم يفارقني طوال تيا و حبإلى التي غمرتني بعطاء م
حياتو... إلى ست الحبايب التي أرضعتني مع الحنان و الحب إلى الغالية التي 

 كانت نعم السند في مسيرة الحياة و درب الكفاح... أمي.

إلى الذي ساندني بثقة غير متناىية إلى من كان شمعة لتضيء طريقي إلى مناد 
 األمان... أبي.

زىرات القمب و شذى الفؤاد، إلى أخواتي األعزاء فاتحة و زوجيا عمر، و  إلى
 فاطمة، فلاير و منال.

الذين من أجميم أحيا و لوالىم ما كنت دخمت معترك الحياة بكل ىذا العزم و 
اإلقدام ألكون أماميم ناجحة في الحياة. إلى كل من عمل معي بكد بغية إتمام ىذا 

تي لم تمدىن أمي... إلى من تحمو باإليخاء و تميزوا العمل إلى كل األخوات ال
بالوفاء و العطاء إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معيم سعدت و برفقتيم في 

دروب الحياة الحموة و الخزينة، إلى من كانوا معي طريق النجاح و الخير 
 صديقاتي. حياة، المية، مروة، فاطمة، ىوارية، نادية.

صاحبة القمب الطيب و النوايا الصادقة... أختي يمينة و إلى رفيقة دربي ... 
  زوجيا خالد و الكتاكيت رميساء، أبو بكر الصديق، محمد األمين. 

 إلى جدي و جدتي أطال هللا عمرىما، إلى كل من يحمل لقب درغام و دويدي.

  إلى األستاذ المشرف الذي قدم لنا اإلىتمام و العناية إلتمام ىذا البحث.
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إن الحديث عن العناصر الفنية يعتبر أساسا ميما في النص األدبي، و  
باعتبار الرواية جنس أدبي يتميز بتماسك شديد بين العناصر المكونة لو، و أن 

عنصري الزمان و المكان من بين العناصر الرواية، و ىما بالذات ال يمكن 
 بمثابة العمود الفقري في العمل السردي.فيما الفصل بينيما، 

إن العمل عمى األشكال الفنية و التفنن فييا ال يؤدي إلى أي عمل فني، 
فالقراء يقدرون الجماليات، حينما تكون ىذه الجمالية تخدم فكرة سامية، فاالستخدام 
الجمالي ليذه العناصر )المكان و الزمان في الرواية أدى إلى تقريب النص أكثر 

لى ذىنية التمقي و التأثير فيو، فيحرك بذلك كل مشاعره و بجعمو ينفعل مع إ
 النص.

لقد وظف الكاتب الزمان و المكان و استطاع من خالليما أن ينقل 
أحاسيسو و مشاعره التي مر بيا أثناء عودتو إلى القصر و عند استرجاع ذاكرتو، 

 و من بين األسباب اختياري لمموضوع:

 ن مما جعمني أتحسس لمعرفة محتوى الرواية و أسموب الكاتب.*انجذابي لمعنوا

 *معرفة مختمف األبعاد النفسية و االجتماعية المستمدة من الواقع.

*ماىي األماكن التي تمحورت فييا األحداث و زمنيا في الرواية و كيف حدث؟. 
و اعتمدت في بحثي ىذا عمى المنيج الوصفي التحميمي بحيث يوصف األماكن 

واعيا و الزمن التي جرت فيو أحداث الرواية. و قد اعتمدت عمى عدة مراجع و بأن
مصادر مختمفة يصب اىتماميا حول ىذا الموضوع. و قد قسمت بحثي إلى: 

مقدمة، و مدخل و فصمين: تحدثت في المدخل حول مفيوم السرد و السردية و 
 .مكوناتيا
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أىميتو و عالقتو في الرواية الفصل األول: أشرت إلى مفيوم الزمن و مكوناتو و 
أما الفصل الثاني: فخصصتو إلى دراسة األمكنة في الرواية، و توصمت إلى 

خاتمة تصب فييا كل النتائج من خالل ىذا البحث مقفاة بقائمة مصادر و مراجع 
و فيرس و موضوعات بالنسبة لمصعوبات التي واجيتني فيي كثرة المراجع التي 

 جعمني أمام صعوبة الجمع و التصنيف. تتناول شكل الرواية مما

أسأل هللا عز و جل أن يجعل عممي ىذا خالصا و موفقا في  و في األخير 
  دراسة ىذا الموضوع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مدخل 
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 تعريف السرد:

 أ/ لغة: 

مصطمح السرد في لسان العرب بمعنى "تقدمو شيء إلى شيء، تأتي بو متسقا  ورد
بعضو في أثر بعض متتابعا، و سرد الحديث و نحوه يسرده سرد إذا تابعو، و 

 1فالن يسرد الحديث سردا، إذا كان جيد السياق لو."

مصطمح السرد كونو خطابا غير منجزا، أو قصا أدبيا يقوم بو السارد، و السارد 
 2يس ىو الكاتب بالضرورة بل وسيط بين األحداث و متمقييا.ل

و نجد تعريف آخر و ىو "سرد أو السرد اسم جامع لمدروع و ما شابييا من 
الحمق، و سارد الصوم أي تابعو، و يقال ىو يسرد الحديث سردا إذا كان حسن 

 3السياق لو."
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 .110، ص1985ط، 
، 1دل عبد الجبار الشاطئ، مكتبة لبنان ناشرون، طأبو ابراىيم الغرابي: ديوان األدب، تحقيق عا - 3
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 ب/اصطالحا:

المعنى االصطالحي لمسرد بمفيومو الحديث فيرجع إلى عمم السرد و ىو  أما
دراسة القصص و استنباط األسس التي يقوم عمييا، و ما يتعمق بذلك من نظم 

 تحكم إنتاجو و تمقيو.

و يعد عمم السرد أحد تقريعات البنيوية الشكالنية، كما تبمورت في دراسات 
م في أعمال دارسين بنيويين آخرين، منيم كموديفي ستراوس، "ثم تنامي ىذا العم

 1تودوروف الذي يعده البعض أول من استعمل مصطمح."

أما من ناحية أخرى فنجد أن أصل السرد في المغة العربية ىو "تتابع الماضي 
ثم أصبح السرد "يطمق في األعمال القصصية عمى كل من  2عمى سيرة واحدة."
يوم إلى معنى اصطالحي أىم و أشمل، بعدىا تطور ىذا المف 3خالف الحوار."

بحيث أصبح يطمق عمى "النص الحكائي أو الروائي أو القصصي برمتو فكأنو 
الطريقة التي يختارىا الروائي أو القاص أو حتى المبدع الشعبي ليقدم بيا الحدث 

  4إلى الممتقى، فكان السرد إذن نسيج لكالم و لكن في صورة حكي."

                                                           
 .22، ص2005، 3عبد الحكيم كردي: البنية السردية في القصة القصيرة، مكتب اآلداب، القاىرة، ط - 1
 .09، ص2009، 1عبد القادر بن سالم، السرد و امتداد الحكاية، اتحاد الكتاب الجزائريين، ط - 2
 .09المرجع نفسو، ص - 3
 .09المرجع نفسو، ص - 4
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نقدية الحديثة يعتبر "خطاب السارد أو حديثو إلى من يسرد فالسرد في الدراسات ال
لو حديثا من نوع خاص، ىدفو االستحضار أي بعث الحياة في عالم خيالي مكون 

 1من شخصيات و أفعال و أحاديث و ىيئات و ليجات."

و يعرف لنا جيرا جينت السرد و الحكاية و النص أو الخطاب القصصي إذ يرى 
العممية التي يقوم بيا السارد و التي يتشكل من خالليا الخطاب أنو إذا كان السرد "
و الخطاب القصصي أو النص الذي ىو عبارة عن "األلفاظ  2القصصي أو النص"

و التراكيب المغوية التي يتخذىا السارد لبناء قصتو" فإن الحكاية ىي "عبارة عن 
رك داخميا مجموع األحداث التي تجري في إطار زمني و مكان معين، و تتح

فالمحكي ىو النص السردي الذي يتكون من  3شخصيات ىي من نسج الخيال."
 الخطاب السردي الذي ينتجو السارد.

و يعتبر السرد عند حميد حميداني ىو "الحكي الذي يقوم عمى دعامتين أساسيتين: 
أوليما أن يحتوي عمى قصة ما تضم أحداث معينة، و ثانييما أن يعين الطريقة 

حكي بيا تمك القصة و تسمى ىذه الطريقة سردا، ذلك أن قصة واحدة يمكن التي ت
أن تحكى بطرق متعددة و ليذا السبب فإن السرد ىو الذي يعتمد عميو في تمييز 

 4أنماط الحكي بشكل أساسي."

                                                           
، مجمد األول، 2009، 01نبيل حداد، موسوعة تداخل األنواع األدبية، دار جدار الكتب، األردن، ط - 1
 .363ص

 .66، ص2007مختار مالس: تجربة الزمن في الرواية، دار موخم لمنشر، الجزائر  - 2
 .66المرجع نفسو، ص - 3
من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، حميد حميداني، بنية النص السردي  - 4
 .45، ص2003، 03ط
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فالسرد ىو الذي يعتمد عميو في التمييز أنماط وأنواع الحكي، و يقدم السرد لطرق 
 أربعة و ىي:

: و فييا "يقص الكاتب األحداث ويحمل الشخصيات ة السرد المباشرأ/ طريق
تحميال عميقا فيعرض لتصرفاتيا و يصف بدقة إحساساتيا و عواطفيا، و ينعد إلى 

 1أعماق تفكيرىا و يكشف عم صراعيا.

 2و ىو يربط "بضمير الغائب األكثر تداوال بين السراد."

 أما دالالت استخدام ىذا السرد فيي:

 تسيل ىذه الطريقة استقبال القصة من طرف المتمقي. -1

 تجعل المتمقي يتعامل مع مؤلف القصة مما يقربو منو. -2

تجيمو تحت المعبة الغنية التي تولد لممتمقي إن ما يحكيو السارد في نصو ىو  -3
 حق كان بالفعل.

تسيل لممؤلف أيضا، تمرير األفكار و تعميمات و توجييات من خالل  -4
  3قصة."ال

 

 
                                                           

محمد أحمد ربيع و سالم أحمد لحمداني، دراسات في األدب العربي الحديث، دار الكندي، األردن،  - 1
 .60، ص2003، 01ط
، 2004 ،01عزيد الشيخ، األدي اليادف في قصص و روايات غالب حمزة، دار قناديل، ط - 2
 .337ص

 .342عزيد الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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 ب/ طريقة السرد غير المباشر:

و ىي أن " يكتب القاص قصتو بضمير المتكمم فييا و يضع نفسو مكان البطل، 
 1أو إحدى الشخصيات الثانوية، ليبث عمى لسانيا ترجمة ذاتية متخيمة."

و يطمق عمى ىذه الطريقة "الترجمة الذاتية، و نجد ىذا األسموب في قصص 
 2ل نعيمة."مجمود تيمور، ميخائي

 أما دالالتو فيي:

تقريب الممتقي من المؤلف الذي يظير لو و كأنو واحد من شخصيات  -1"
 القصة.

معايشة الحدث من خالل اتجاه ضمير المتكمم نحو الماضي القريب أو  -2
 الحاضر المتداد المستقبل.

التعرف عمى الشخصية رواية مما يعطي المجال لممتمقي أن يتعاطف و يفكر  -3
 3معيا."

 

 

 

 

                                                           
 .343، ص2004، 01عزيد الشيخ، أبو الفرج قناديل لمتأليف و الترجمة و النشر، ط - 1
 .68محمد أحمد ربيع و سالم أحمد لحمداني، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .345عزيد الشيخ، المرجع نفسو، ص - 3
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 ج/ طريقة الوثائق:

و فييا يقدم المؤلف "مجموعة من الخطابات أو اليوميات أو الوثائق المختمفة" 
وأيضا "وسائل في معالجة مشاكل قصصيم و موضوعاتيم وىذا يعني أن الكاتب 

 1يستثمر التاريخ استثمارا جديدا في عرض موضوعاتو."

 (:د/ طريقة تيار الوعي )المونولوج الداخمي

"ال يعتمد فييا الكاتب عمى ترتيب األفكار في الذىن، ترتيبا منطقيا أو عقميا، بل 
يعتمد عمى التتابع العاطفي، و عالم الذكريات الذي يتداخل فييا الحاضر 

بمعنى أن ىذه الطريقة تعتمد عمى اإلحساس، االنفعال و  2والماضي و المستقبل."
ردان. و قد أطمق عبد المالك مرتاض عمى المونولوج الداخمي حسن إدوارد و ديجا 

ىذه الطريقة اسما آخر و ىو لغة المناجاة عرفيا بقولو "إنيا حديث النفس لمنفس، 
 3و اعترف الذات لمذات لغة تندس ضمن المغة مشتركة بين السارد والشخصيات."

لمغة المناجاة في الكتابات العربية و الروائية أن "تشبو لغة الحوار إذا  و يمكن
راعينا النزعة النقية العربية الواقعية، و ذلك ألن الشخصية حينما يحدث حديث 

  4النفس يمكن أن يراعي فييا من ثقافة و عمم."

 

 

                                                           
 .69داني: المرجع السابق، صمحمد أحمد ربيع و سالم أحمد لحم - 1
 .70، ص2003أحمد الحمداني، محمد أحمد ربيع، دراسات في األدب العربي الحديث، األردن،  - 2
 .349عزيد الشيح، المرجع السابق، ص - 3
 .350المرجع نفسو، ص - 4
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 مفيوم السردية: 

 أ/ المفيوم العام لممصطمح:

م لمداللة عمى السرد الذي 1969تودوروف" عام السردية مصطمح نقدي وضعو "
 1أخذ يشتغل خيرا واسعا من اىتمام النقاد و الدارسين."

ظيرت السردية التي أصبح موضوعيا استنباطا القواعد الداخمية لألشكال السردية 
 2ثم وصف مكوناتيا األساسية من تراكيب و أساليب داللية."

فالسردية وليدة الدقة التحميمية لمنصوص، و ىي ليست جيازا نظريا ينبغي فرضو 
 عمى النصوص، و إنما ىي وسيمة لالكتشافات المرتين بالقدرات التحميمية لمناقد.

و يعرف الدكتور رشيد بن مالك السردية بقولو: "يطمق مصطمح السردية عمى تمك 
من خالليا تميز بين الخطابات الخاصية التي تخص نموذجا من الخطابات، و 

 3السردية و غير السردية."

فالسردية إذن "مصطمح يمتاز بالشمولية في الموضوع و اليدف مع اختالف 
التحميل التطبيقي لمنصوص، و بصورة عامة يمكن الرغم بأن السردية عمم يحتكم 

 4فعية."في وجوده و تحققو إلى أبعاد فمسفية و ىي: حد العمم، مادتو و غايتو الن
                                                           

، دار غيداء لمنشر و التوزيع، 01نقمو حسن أحمد العربي، تقنيات السرد و آليات تشكيمو الفني، ط - 1
 . 11م، ص2011ه/1431عمان، 

، 2عبد هللا ابراىيم، السردية العربية المؤسسة لمدراسة و النشر، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط - 2
 .01، ص1994

، 1اب السردي و قضايا النص، دار القدس العربي، وىران، طعبد القادر شرشار، تحميل الخط - 3
 .120، ص2009

نعمان بوقرة، معجم المصطمحات األساسية في لسانيات النص، و تحميل الخطاب، عالم الكتاب  - 4
 .117، دار األردن، ص2010، 2الحديث، ط



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السرد و السرديةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخل ـــــــــــ
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فالسردية في قاموس غريماس ىي: " خاصية معطاة تشخص نمطا خطابيا 
و في مفيوميا التقميدي تعني: "وظيفة يؤدييا السارد و يقوم بيا وفق  1معينا."

    2أنظمة لغوية و رمزية."

 ب( السردية عن الغرب : 

تمثل السردية فرعا من فروع الشعرية و نجد ىدا عند بعض النقاد ، بحيث ينسب 
بعض الباحثين زيادة الدراسات البنيوية لمقصص لكتاب الخرافات لمعالم الفرنسي 

و يعتبر بيدي القصة " كيانا حيا مادام  19جوزيف بيدي الدي نشر في القرن 
افظ عمى حياتو ، انما كدلك فيو يخضع عي عدد من الشروط من أجل أن يح

أساسا يتكون من مجموعة من االعمال بحيث ال يمكن المساس باي منيا دون ان 
 يتم القضاء عميو ". 

و يذىب الكثير من الباحثين الى ان اصل " المصطمح يعود الى تودروف سنة 
و ما تالىا " مسرحا لكثير  1969 -1928" لذلك كانت المسافة ما بين 1962

سردية المتمايزة في الرؤى و المناىج و المصطمحات ، حيث أدى من البحوث ال
إلى شيوع مصطمح آخر و ىو السردية الذي يفوق مصطمح السابق بشيادة شاىد 

و ىو جيرار جينت " ويرى غريماس ان" بناء نظرية حول السرد يبرر التحميل 
 السردي". 

 

 

                                                           
 . 30، ص2006يوسف و غسيمي، الشعريات و السرديات، دار أقطاب الفكر،  - 1
 .30عبد القادر بن سالم، المرجع السابق، ص - 2
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 ج( السردية عند العرب:

السرد الشفاىي حيث نجده نشأ في "ظل سيادة  ينتمي السرد العربي القديم إلى 
مطمقة لممشافية". و أول من اىتم لمسرد ىو الجاحظ في كتابو " البان و التبيين" 

وقد تجمى ذلك الحكي في نصوص عربية قديمة مثل شيرزاد التي "اعتبرت نموذجا 
ث عالميا لمحكاية االطارية " و حكايات الف ليمة و ليمة، نجد كذلك أن المورو 

الحكائي العربي قد شكل لنفسو بنية خاصة ، واخر مواضع متنوعة ذات اغراض 
وأنواع محددة كالحكايات و األخبار واألساطير والخرافات وأنواع أخرى كالقصة 

 والحكاية الخرافية والسيرة والمقامة.

و نجد أصول السردية العربية الحديثة و مصادرىا و نشأتيا ممثمة بالرواية عمى 
لخصوص فيناك أراء كثيرة منيا: " ما تنكر عمى األدب العربي السردي، وجو ا

االمكانية أن يكون اصال من أصولو، واخرى تراه محضنا ترعرعت في أواسط 
 بذورىا، وغيرىا تؤكد المرويات السردية ىي األب الشرعي ليا".



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول :
جمالية الزمن في رواية الولي الطاىر يعود إلى مقامة الزكي 

 ر.لمطاىر وطا
 



 

 

 

 

 

 الفصل األول :
جمالية الزمن في رواية الولي الطاىر يعود إلى مقامة الزكي 

 ر. لمطاىر وطا

 .مفيوم الزمن  -1              

 .تقنيات المقارنة الزمنية و داللتيا  -2  

 .تقنيات زمن السرد في الرواية  -3              

 
 

 

 

 



 ريعود إلى مقامة الزكي لمطاىر وطا جمالية الزمن في رواية الولي الطاىرـ ــــــــــــــــــالفصل األول:ــ

 
15 

 جمالية البنية السردية : 

ان الجمالية بوصفيا تمظير في كتابات األدباء عامة والروائيين خاصة، 
توكد عمى ان الفتات الحقيقي ىو الذي يحسن استخدام ادواتو وأساليبو وىدا ما 

يعرف باالنسجام الذي يكون بين الشكل و المضمون و يحدث ما يسمى بالتناغم 
ية ، فان ألوان األدب المختمفة قد بمور حقيقة نفسية  او الجمالي او التجربة الجمال

تجسد واقعيا اجتماعيا ، و توجد امثمة كثيرة حول ذلك مما يظير في رواية " الولي 
الطاىر يعود الى مقامة الزكي " لمطاىر وطار فسيرد لنا حالتو التي مرا بيا وحده  

غمبت عميو ىذه العالقة  و مع أناس كاتو في القصر وبيت الكيان األسري ، الذي
، محاوال رسم و طرح قضية والصراعات الدائمة التي مجدىا حد القداسة او العبادة 

و ذلك من خالل المكونات السردية ) المكان والزمان ( يكشف عن االمور 
 الباطنية و العالقات التي تجمع بين اإلنسان وأرضو في الواقع من جية.

 ( مفيوم الزمن :1

ورد الزمن في لسان العرب البن منظور." الزمان إسم لقميل الوقت أو  : لغة –أ 
كثيرة وفي الحكم الزمن والزمان العصر، والجمع ازمن وازمان ،وازمن بالمكان :أقام 
بو زمنا ...و الزمان يقع عمى الفصل من فصول السنة ...والزمن يقع عمى جميع 

 الدىر او بعضو ". 

لزمن من الناحية االصطالحية عمى أنو "مجموعة : يتجسد مفيوم ااصطالحا –ب 
من العالقات الزمنية السرعة، التابع، البعد...الخ من المواقف والمواقع المحكية 
وعممية الحكي بيما ،ويبين الزمن والخطاب والمسرود والعممية السردية ."فيو 
يتألف من " ماضي وحاضر ومستقبل كما يحتوي عمى ايام وأسابيع وشيور 
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ول ." فالزمن من احدى االشكاليات التي تواجو الباحث في البنية السردية وفص
 لمرواية وخاصة أنو مفيوم مجرد .

 ( النظام الزمني:2

النظام الزمني لحركة السرد في رواية ما ينبغي "أن نميز بين زمنين: زمن لتحديد 
ينما السرد، و زمن القصة، إن زمن القصة يخضع لمتتابع المنطقي لألحداث، ب

  1زمن السرد ال يتقيد بيذا التتابع".

 زمن السرد: -أ

: يعني "عودة النص إلى ماضيو، و ىو مخالفة سير السرد عمى عودة االسترجاع
الراوي إلى حدث سابق، مما يؤكد داخل الرواية حكاية ثانوية وظيفتو تفسيرية، 

 2تسمط الضوء عمى ما مضى أو ما فات من حياة الشخصية في الماضي".

 و لو نوعان و ىما: أنواع االسترجاع:

و ىو النوع الذي "يعالج أحداث تنتظم في سمسمة سردية، االسترجاع الخارجي:  -أ
 .3تبدأ و تنتيي قبل نقطة البداية المفترضة لمحكاية األولى"

أما في رواية الولي الطاىر يعود إلى مقامو الزكي، نجد أن االسترجاع الخارجي، 
جاء بكثرة و معظمو يتعمق بالشخصية الرئيسية الذي ىو " الولي الطاىر" بحيث 
لجأ الروائي "الطاىر وطار" إلى ىذا النوع قصد تزويد بالمعمومات عن شخصيات 

                                                           
، 2006، 1: الرواية و التاريخ، عالم الكتب الحديث لمنشر و التوزيع، األردن، ط نضال الشمالي - 1
 .96ص

ىيثم الحاج عمي، الزمن النوعي، إشكاليات النوع السردي، مؤسسة االنتشار العربي، بيروت، لبنان،  - 2
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ع متعمق بسموكيات الشخصية الرئيسية تاريخية ربما ال نعرفيا، كما نجد االسترجا
كاإلكثار بالصموات و الطواف حول المقام الزكي و تكرار الدعاء "يا خافي 

األلطاف نجنا مما نخاف" و من ىذه االسترجاعات الخارجية "نجده قد استرجع 
. و ربطو في الرواية 1كيفية ىروب األنبياء بأقواميم، لمنجاة من أعدائيم الكفار"

ريدين و المريدات إلى القصر أي المقام الزكي، إلقامة حدود هللا و بيروب الم
التضرع إلى المولى عز و جل أن يحمييم من الوباء أي الفتنة في قولو عندما دب 
اليأس بعد محاوالت متواصمة، بمغت حد المواجيات و الحروب الطاحنة ارتأيت أن 

لمتضرع لممولى عساه يفرج  اليروب بدين هللا ميم في المواجية، نقيم ىذا الضعف
 2الكرب، فيضع حد االكتساح بالوباء لألمم االسالمية".

وظيفتو ىذا االسترجاع تسميط الضوء إلى ما مضى و ربط ذلك بالحاضر لتكون 
 الرؤية واضحة، و صحيحة.

فيو ال يكتفي بيذا بل يذىب إلى حرب الردة في عيد الخميفة أبي بكر الصديق 
. حممت أول مرة، فكانت ليا الحممة، و خالد رضي هللا عنو يقول: "كانت حنيفة..

مريضا عمى سريره، حتى خمصت إليو فجرد سيفو، و جعل سيوف حنيفة، حتى 
 3ردىم و قتل منيم قتمى كثيرة".

                                                           
، 2009، 01وسيمة يونسي، بين المنظور و المنشور في شعرية الرواية، اتحاد الكتاب الجزائريين، ط - 1
 .92ص

 .2004الطاىر وطار، الولي الطاىر يعود إلى مقامو الزكي، موغم لمنشر، الجزائر،  - 2
 .37الرواية، ص - 3
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و قولو أيضا: "ىجم أحدىم ييم بقتل أمر منيم، و رفع السيف عمييا فألقى عمييا 
يرة و مالك قد قتل شكا في إسالمو من أمم منيم زوجة لممالك بن نو  1رداءه".

طرف خالد بن الوليد، فالروائي ربط لنا أسماء و شخوص الرواية و جعل المريدات 
كمين "أمر متمم" و جعل أسماء المريدين "مالك بن نويرة" فاليدف منيا تساعد 
عمى فيم مسار األحداث بحيث يقول "الذكور ييتمون بمالك الجفول، و اإلناث 

 2زوجتو أمر متمم".ييتممن ب

" فالروائي قدم لنا حادثة مقتل مالك بن نويرة و ىي تعتبر أول قتل في اإلسالم 
باسم اإلسالم فينا يصمح إشكالية كبيرة و ىي استباحت الدم باسم الدم، و مثال 

ذلك اختالف رأي أبو بكر الصديق و عمر بن الخطاب في ىذه الحديثة فنجد أبو 
يد في حكمو عمى مالك بن نويرة و عمر بن الخطاب بكر يقول: أن خالد اجت

. و مثال ذلك "بعضيم 3خالف رأيو بقولو أن خالد قد أخطأ و يجب إقامة الحد لو"
اىتم بإسالمو و ىل كان إسالما صادقا إلى درجة أن يكون محل ثقة رسول هللا 

"ىل . و يقول أيضا 4صمى هللا عميو و سمم فيبعثو من جممة المصدقين في العرب"
يمكن الشك في إسالم مالك إلى درجة قتمو؟" بعضيم اىتم بخالد بن الوليد رضوان 
هللا عميو، و راح يتساءل عما لو نفذ مطمب عمر بن الخطاب رضي هللا عنو، و 

أقيم الحد عميو، من يكون الظالم و من يكون المظموم؟ و كيف وثق خالد بن الوليد 
ميما كانت بكولة خالد فميس فييا فتوى فقد في زوجو مالك أمر متمم يقول: "يقول 

كان عسكريا يتصرف كما يتصرف أي عسكري ال ييمو أمر الحرب سوى كسبيا، 
                                                           

 .37مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .41مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .42الرواية، ص - 3
 أحمد منور، مالمح أديسة، دراسات في الرواية الجزائرية، دار الساحل لمنشر.  - 4
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و نجد من جية ثانية أن مالك يجب التصديق في إسالمو، و ىذا من ثقة عمر بن 
 . 1الخطاب"

الواقع إن تمثيل السرد لمتاريخ، يحيل إلى وظيفة جمالية، مفادىا تكريس عممية نقد 
و تجاوز و معطياتو إلى حد أفق آخر، يحقق فيو التاريخ مساره في التطور 

. فال يحضر مالك بن نويرة في الرواية 2التدريجي و رصد تقمبات الذات البشرية"
إال باعتباره مريدا في المقام الزكي، يقوم بالذكر و الصالة حينما تصيب البموى و 

الطاىر" إلى مالك بن نويرة و تتحول حوادث  يفقد ىو كذلك وعيو و يتحول "الولي
القتل إلى أخطاء ترتكب وال يتحمل أي واحد مسؤولية و يذىب الروائي إلى حادثة 

و قد ربط مدينة القاىرة بقصره  1988أخرى و ىي حادثة اغتيال القاىرة سنة 
ا الزكي، فنجده ذىب إلى قصره و في قولو "القاىرة، القاىرة المغربية، اختفت مني

. و فجأة تحول ذلك العرس إلى ساحة 3العمارات و الحارات و المساجد و القصور"
 معركة قوية سقط منيا آالف من القتمى.

"كان سرادق أصحاب اآلالت المغنيين كما منصة العروسين، قد تطاير شظايا من 
خشب، و من حديد، و من لحوم آلدمية... يد ىنا. أصابع ىناك، رأس ىنا، قدم 

و اليدف منو ىو سد الثغرات التي يخمقيا السرد الحاضر عمى فيم مسار  4ىناك"
األحداث و التطمع عميو، و نجده لم يكتف بحادثة اغتيار القاىرة فقط بل انتقل إلى 

                                                           
، 01وسيمة يويس، بين المنظور و المنشور في شعرية الرواية، اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، ط - 1

 .175، ص2009
، 01الحديثة، عالم الكتب الحديثة، األردن، ط فتحي بوخالفة، شعرية القراءة و التأويل في الرواية - 2

 .164، ص2010
 .46الرواية، ص - 3
 .51الرواية، ص - 4
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، حيث قرر االنضمام إلى العرب و شن اليجوم 18شبو الجزيرة العربية في القرن 
ن و تقديس القبور و تعاطب لتحرير بالد العرب و اإلسالم من عبادة األوثا

المحرمات بحيث يقول: "قمنا نعص الدرعية، ثم نبدأ بعينة، تنطمق أول ألمر 
عشيرتنا عنترة، ثم ينضم إلينا األنصار و المريدون، و باقي العشائر و القبائل، 

. و اليدف منو ىي 1فنأتي أوال عمى األحساء ثم نتجو إلى الغرب، حتى الكويت"
تي جرت سابقا، فاالسترجاع الخارجي يوظف عادة قصد تزويد تذكير األحداث ال

 القارئ بمعمومات تكميمية تساعد عمى فيم ما جرى و ما يجري من األحداث.

ىذا النوع من االسترجاع حسب جيرار جينت ىو أن  االسترجاع الداخمي: -ب
و بعبارة أخرى و  2"حقميا الزمني متضمن في الحقل الزمني لمحكاية األولى"

 .3أوضح "استعادة أحداث وقعت ضمن زمن الحكاية أي بعد بدايتيا"

و من االسترجاع الداخمي في الرواية نجد الروائي يسترجع لممجازر في الجزائر 
و ىي "مجزرة الريس" فقد عرض لنا صورة مركزة كانت عينة صادقة  1997سنة 

ىذه المجزرة أحد مخمفاتو، و قد  عن واقع العنف الذي اتخذ عدة أشكال، و كانت
عبر عنيا بتفاصيل دقيقة يقول "و ما يزيد عن أربعمائة جثة مسحاة ىنا و ىناك، 

فيذه المجزرة "أبيحت قتل األبرياء دون تمييز، فذكر  4كومة من الرؤوس مكدسة"
لنا الروائي عمميات القتل البشعة و التي تعرض ليا سكان تمك القرى من قطع 

                                                           
 .57المصدر نفسو، ص - 1
 .61، ص1997: 2جيرار جينت، خطاب الحكاية، بحث في المنيج، المجمس األعمى لمثقافة، ط - 2
دراسة في ثالثية، عين الدراسات و البحوث عبد المنعم زكرياء القاضي، البنية السردية في الرواية،  - 3

 .112، ص2009، 01اإلنسانية و اإلجتماعية، ط
 .92الرواية، ص - 4



 ريعود إلى مقامة الزكي لمطاىر وطا جمالية الزمن في رواية الولي الطاىرـ ــــــــــــــــــالفصل األول:ــ

 
21 

. كذلك الروائي أخذنا إلى مكان غريب يحفر 1حرق األطفال و النساء"الرؤوس، و 
فيو الولي الطاىر ليستخرج منو أمور يكشف من خالليا الواقع السرير يأخذ إلى 
عالم فيو الجثث، و تتكمم فيو العظام، حيث يراىا بعينة تكسى لحما و شعرا و 

ك بن نويرة تتحدث شحما، و يعود أحيانا إلى عيد الصحابة ىا ىي جمجمة مال
إليو طالبة أن يثأر لسفك دميا، كما يأخذ إلى بعض المفارقات االجتماعية، فيجد 
يد مقطوعة إلنسان بسيط، و يد مقطوعة لقائد من الجيش، ليجد بعد ذلك صندوق 

و الذي يحتوي عمى رسالتين أنيا "لعيسى لحيمح" فبعد قراءة "الولي الطاىر" 
حالو مأساويين ألنو يعيش تحت ظل الحروب و  لمرسالتين وجد أن الشخص في

ىو في الجبل، يقول بأنو حاول المجرمون قتمو عدة مرات و نجى أربع مرات من 
الموت، و أن لو أمل كبير بأن يمتقي الجميع في أمسية شعرية جاء في الرواية 

قولو "لقد حاولوا قبمي عدة مرات، و نجوت أربع مرات من الموت بمطف من هللا... 
 . 2كان البد أن أموت و لكن هللا سمم، فمو الشكر و الحمد من قبل و بعد"

 و اليدف من تقديم الشخصية و التعرف عمى الدور الذي تقوم بو.

يعد االستباق "نمط من أنماط السرد يمجأ إليو السارد في محاولة لتكسير  االستباق:
ى حدثيا سمفا مخالفا الترتيب الخطي لمزمن، فيقدم وقائع عمى أخرى، أو يشير إل

. حيث نجد جيرار جين يقر بأن "االستباق 3بذلك ترتيب حدوثيا في الحكاية"
و ىو كاالسترجاع "إما  .4الزمني أقل تواتر من المحسن النقيض )االسترجاع("
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يكون داخميا أو غير داخمي، فتمميح سريع إلى أحداث األشخاص في الحكاية يمثل 
 .1استباق غير داخمي"

 االستباق: أنواع 

يتمثل في "أحداث أو إشارات أو إيحاءات أولية، يكشف  االستباق التمييدي: -أ
. وقد يأخذ ىذا االستباق "بشكل حمم أو 2عنيا الراوي ليميد لحدث سيأتي الحقا"

 .3حدث عابر مجزوء"

ىنا ىنالك عمى بعد ميل، تنعس الولي من أعماقو، و حمد ربو عمى رجوعو 
ل هللا و حمده ىا نحن نرجع من جديد إلى أرضنا، شدد عمى إلى أرض بقولو "بحو 

كممة أرضنا، كأنما يريد أن يؤكد أنو لم يكن يدري بالضبط أين كانت غيبتو ىذه 
. و ىذا دليل عمى أنو فقد ذاكرتو و "بالرة" كانت السبب في ذلك 4كل ىذا الوقت"

تبطة بعودة ذاكرتو، و و كما يسمييا الفتية األمازيغية فعودتو إلى مقامو الزكي مر 
كأنو كان يعيش حالة ال وعي، و انقطاع عن العالم في ظل الحروب القائمة و 

( عن ذىابو إلى  18 – 17 – 16نجد ىذا في بعض الصفحات مذكور ) 
الزيتونة يستظل و معو العضباء و المقصود بيا "بالرة" فبعدما حدثت حرب بينيا 
و بين الولي الطاىر تحولت إلى أتان مقطوعة األذنين في كل مكان، فذىب إلى 

مكان يبدو لو متغير، فتارة وجد تصوره تضاعفت في دائرة متساوية األبعاد، و تارة 
                                                           

 .57، ص2010، 01بنية النص الروائي، الدار العربية لمعموم، بيروت، ط ابراىيم خميل، - 1
، 2006، 01مياجس القصراوي، الزمن في الرواية العربية، دار قارس لمنشر و التوزيع، عمان، ط - 2
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تتسع في قولو "راعو أن القصور تضاعفت عمى مد بصره تكون ضيفة ثم فجأة 
 .1تتصافت في دائرة متساوية األبعاد"

و فجأة انبعث من صوتا ليس رجاليا و ال أنثويا يقول "من كل قصر ينبعث 
صوت واحد ليس رجاليا و ال أنثويا، بل إنو بكل تأكيد غير إنسى عمى 

تي يعيشيا الولي الطاىر، و ىو . و قد ميد لنا الروائي عن الحالة ال2اإلطالق"
يبحث عن قصورة و ما آلت إليو، و تحدث أيضا عن "بالرة" العضباء و التي تراء 
لو أحيانا أنيا أمر متمم و تارة أنيا سجاج، حيث نجد أنيا طمبت منو الزواج بيا 
إلنجاب نسل جديد، فتذكر مقتل ابن نويرة، فرفض ذلك و أراد سفك دميا فحذرتو 

رك ياى موالي من سفك دمي، ينمحي مخزون رأسك. ستمحقك بموى يقول "أحذ
خوص غمار الحروب، ... أحذرك يا موالي من سفك دمي، ستمحقك بموى حز 

. و لكن الولي 3الرؤوس و خنق األطفال و العجائز و العجزة، و حرق األحياء"
المحظة  الطاىر مدى يداه لينزع منيا أقراطيا، فانتزع لحما من أذنييا، و منذ تمك

 دخل في غيبوبة، فأصبحت بالرة أتان مقطوعة األطراف تتابعو في كل مكان.

: يقول "صراحة عن سمسمة األحداث التي يشيدىا السرد االستباق اإلعالمي -ب
و يشير جيرار جينت إلى أن ىذه االستباق "قد يتخذ طابعا  4في وقت الحقا"
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مى أنو كذلك ألن السارد يممح إيجابيا غير مصرح بو، و ىو إعالن ال نحس بو، ع
 .1إلى شخصية أو موقف أو حادثة، دون أن يقول لنا بأنيا ستكون مستقبال"

و نجد االستباق اإلعالمي في ىذه الرواية بحيث نجد أن الشخصية الرئيسية و 
ىي الولي الطاىر عند بحثو عن مقامو يستعيد ذاكرتو و عند قيامو بالحروب يفقد 

"ذاكرة الولي الطاىر تستعيد صورا و أخيال عن وقائع جرت،  ذاكرتو تماما يقول:
لكن ال يميز أو حتى يتصور زمن وقوعيا". فوظيفة االستباق ىنا ىي تكميمية 

فنجد يعمن لنا في البداية ىي شخصية بالرة دون معرفتيا من تكون ىي: "ىا ىي 
وي ينقميا عمى . فالرا2بالرة بنت تميم بن المعز تعاودوه كما خان المعركة معيا"

لسان الولي الطاىر حالتو، و إعالنو عن الحروب و مواجية الموتو لعل اليروب 
 بدين هللا أفضل طريقة و لكنو وباء و فتنة.

 :و نقصد بالديمومة العالقة التي تربط بين طول الخطاب، الذي  الديمومة
النصية، يقاس بالكممات، و الجمل و السطور و الفقرات، أي المكان أو المسمحة 

ئق، الساعات و الشيور و القصة التي تقالس بالثواني و الدقو بين زمن ا
  4. و تعني أيضا "وتيرة السرد، أي استمراريتو حسب جيرار جينت."3السنوات

                                                           
، 2008، 01عمر عيالن، في مناىج الخطاب السردي، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، ط - 1
 .134ص

 .20الرواية، ص - 2
، المحاسب األعمى لمثقافة، ترجمة 02ينظر: جيرار جينت، خطاب الحكاية، بحث في المنيج ط - 3

 . 41 – 40، ص ص 1997محمد معتصم عبد الجميل األردني، عسر حمى، 
 .124عبد المنعم زكرياء القاضي، المرجع السابق، ص - 4



 ريعود إلى مقامة الزكي لمطاىر وطا جمالية الزمن في رواية الولي الطاىرـ ــــــــــــــــــالفصل األول:ــ

 
25 

" مجموعة من التقنيات الواصفة و التي تكشف عن البعد  _ اقترح جيرار جينت
و ىي تسريع  1اإليقاعي لزمن الرواية، من خالل مقارنة بزمن القص الحقيقي."

 السرد: و ىي الخالصة و الحذف.
 تعطيل السرد: المشيد، الوقفة.

 أ/ تسريع السرد:
تصر " ظيور في زمن القصة، مقابل الزمن السردي اآلخر المحدث، بحيث يخ

 الزمن الحقيقي في عبارة أو جممة 
 2أو إشارة توحي بأن زمنا قد أنجز و ثم تجاوزه لسبب."

 و لتسريع السرد تقنيات ىما: الحذف )القطع( و الخالصة )الممخص(.
التمخيص )الخالصة(: ليا تسميات و مصطمحات عديدة حيث يفضل حميد  -1

يزا قاسم فيسميانيا )التمخيص( لحميداني تسميتيا )الخالصة( أما سعيد يقطين و م
"و ىي كل بمفيوم واحد و بمعنى واحد، إذ ىي تقنية زمنية يستعمميا الروائي 
عندما يريد أن يتناول أحداثا تشمل فترة زمنية طويمة حيث يقوم بإيجازىا أو 

 3تمخيصيا في بضعة أسطر."

                                                           
 .170نضال الشمالي، المرجع السابق، ص - 1
 .170المرجع نفسو، ص - 2
سيرا قاسم، بناء الرواية )دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفوظ(، د، ط الييئة المصرية العامة  - 3
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ور السريع عمى و نتيجة لطابع الخالصة " التكثيفي و االختزالي يقوم الراوي بالمر 
و ىناك عدة وظائف لمخالصة من الميم الوقوف  1األحداث الحكائية أو السردية."

 عندىا و ىي: "
 المرور السريع عمى فترات زمنية طويمة. -
 تقديم عام لممشاىد و الربط بينيا. -
 تقديم عام لمشخصية الجديدة. -
 2."عرض الشخصيات الثانوية التي ال يتسع النص لمعالجتيا التفصيمية -

و نجد في الرواية أن "الولي الطاىر" أكثر من ىذه التقنية و التي ليا وظيفة 
ميمة، و لعبت دورا ميما في المسافات الزمنية طويمة في صفحات عديدة، و أن 
الروائي كان بصدد استرجاع أمور و حوادث ماضية استخدم ىذه التقنية ليمخص 

قتل حادثة قتل مالك بن نويرة  حتى ال يقع في الخميفة أبو بكر الصديق ليتخذ من
رغم  44إلى  41بحيث نجده لخصيا لنا في بضعة أسطر و صفحات قميمة من 

ىذه الحرب جرت في مدة زمنية طويمة يقول "مالك بن نوير سيد بني يربوع و كل 
حنضمة، الذي قتمو سيدنا خالد بن الوليد في حرب الردة يثير ىذه األيام، اىتمام 

   3."الطمبة و الطالبات

و اليدف منيا ىي المرور السريع عمى فترات زمنية طويمة، ثم انتقل إلى الجزائر 
المجازر التي وقعت احتمت حمسة عشر صفحة، و كانت ىذه الحادثة كالنواة 

 المركزية لمرواية ألنيا عبر لنا عن العنف التي حدث في الجزائر.
                                                           

 .224ميا حسن القصراوي، المرجع السابق، ص - 1
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لحميح و لخصيا لنا في خمسة " ثم سرد لنا قسم من حياة الشاعر عبد هللا عيسى 
صفحات و نصف صفحة، و اليدف منيا التمخيص و تقديم عام لمشخصية و 

 دورىا في الثورة."

: و ىو "أقصى سرعة لمسرد و يتمثل في تخطية لمحظات حكائية الحذف -2
و يمجأ الروائي "حين ال يكون الحدث ضروريا  1كمميا دون اإلشارة لما حدث فييا"

 و قسمت جيرار جينت الحذف إلى ثالث أشكال و ىي: 2و لفيميا."لسير الرواية أ

يكون "باإلعالن عن الفترة الزمنية المحذوفة عمى الحذف المعمن )الصريح(:  -أ
نحو صريح، سواء كان ذلك في بداية الحذف أو تأجمت تمك المدة إلى حين 

ضاع  و نجد في الرواية حذف صريح مثال عندما 3استئناف السرد لمساره..."
الطريق الذي يؤدي إلى القصر و ذلك في قولو: "الوجية ىي القصر المفترض أنو 
المقام الزكي، و رغم أن المسافة بين التمة و بينو ال تتعدى الميل الواحد، إال أن 

 4السري طال، انقصف ما يزيد عن ثالث ساعات."

نعمم ماذا جرى العبارة "انقض ما يزيد عن ثالث ساعات" فنحن ال و يتبين في ىذه 
خالل ىذه المدة في قولو "بعد الميمة السابعة، رفع القناديز إلى عريضة يطمبون 

فعبارة "الميمة السابعة" تدل عمى الحذف، بحيث ال نعمم كذلك ماذا جرى  5فييا".
تمك المدة، من يوم التحاق الطالبة الجديدة إلى المقام إلى غاية ىذه المدة. و في 

حذف "كانت صرحة مدوية مني، استغرقت سبعين يوما، كان عبارة أخرى نجد ال
                                                           

 .54أيمن بكر، المرجع السابق، ص - 1
 .99نضال الشمالي، المرجع السابق، ص - 2
 .172المرجع نفسو، ص - 3
 .20الرواية، ص - 4
 .24الرواية، ص - 5



 ريعود إلى مقامة الزكي لمطاىر وطا جمالية الزمن في رواية الولي الطاىرـ ــــــــــــــــــالفصل األول:ــ

 
28 

فيذه العبارة نجدىا عندما أخذ الولي الطاىر يبحث  1عمى إثرىا البنيان قائما؟."
عن مقامو الزكي في كل مكان وجده قد تغير، فأخذ ينادي بأعمى صوتو معمنا عن 

 2عودتو و كذلك عبارة 'بعد ست سنوات من الحرب أعشق التسامح."

يأتي في الدرجة األخيرة بعد الحذف الضمني "يشترك معو  الحذف الفرضي: -ب
 3في عدم وجود قرائن واضحة تسعف عمى تعيين مكانو أو الزمن الذي يستغرقو."
و يمكن أن نحدد ىذا النوع من الحذف من خالل "غياب اإلشارات الزمنية في 

تحيل موضعو في موقع النص منذ البداية، لكن يتم استحضاره بدقة بل أحيانا يس
 4ما."

فقد استعمل الروائي ىذا النوع من الحذف في أمثمة مختمفة في قولو "ظل الولي 
فنحن ال  5الطاىر يرفع كفيو و يتضرع إلى هللا بمختمف األدعية ساعات طويمة."

نعمم المدة التي استغرقيا الولي الطاىر و ىو يتضرع لممولى عز و جل بالدعاء، 
ية، كذلك ال يستطيع الولي الطاىر كم استغرقت ىذه الغية، فقد بل يتقى افتراض

و يبقى ىذا الوقت  6تكون لحظة و قد تكون ساعة قد تكون قرونا عديدة."
 افتراض.

                                                           
 .46المصدر نفسو، ص - 1
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ظل الولي الطاىر ينادي بأعمى صوت، يعمن رجوعو إلى قصره يقول "ظمت 
ن أعمى فقد بدأ يتساءل عن الصوت المنبعث م 1نداءاتو تتكرر ساعات عديدة."

قصره، فطمب من المريدات المجيء و لكنين أنكرن ذلك لقولو "سكت مدة، ثم 
فيذه المدة التي فييا الولي الطاىر و  2أمرتين باالنصراف، قمت أستخير ربي."

طار "مجزرة الرايس في الجزائر فطمب الولي الطاىر بحيث يعتبر شخصية رئيسية 
أن يذىب إلى آخر المنازل من أجل مساعدتو لقولو "أعرف المنزل و من فيو، فقد 
كان مأوى لنا عدة سنوات صاحبو شاب يتاجر بين الداخل و الخارج،  في رحالت 

و الشتاء و الربيع و الخريف... و قد كان لنا طيمة سنوات نعم السند و الصيف 
 كميا محذوفات افتراضية. 3المعين..."

و نجدى كذلك ذاكرة الولي الطاىر يفقدىا عندما يشارك في الحروب، و ىندما 
يذىب لمبحث عن مقامو الزكي يسترجعيا في قولو. "استيقظ الولي بعد وقت ال 

 4أحد يعمم مداه..."

: ىو "حذف مسكوت عنو في مستوى النص، و غير مصرح الحذف الضمني -ج
و يعد  5بو أو بمدتو، فيو حذف معقل تكتشفو و تحس يو من خالل القراءة."

"األكثر شيوعا في األعمال الروائية، و يقال الحذف المعمن، و يعتبر ىذا النوع من 
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ائية حيث ال يظير الحذف في صميم التقاليد السردية المعمول بيا في الكتابة الرو 
 1النص، و بالرغم من حدوثو و ال تنوب أية إشارة زمنية أو مضمونية."

و يظير ىذا النوع من الحذف عندما يطمب الولي الطاىر من المريدات في 
قصره، أن تكشف عن وجييا و ذلك في الظممة، ثم يغمي عمية في الصباح، 

ى أن الحدث استغرق مدة زمنية طويمة حيث يستيقظ فاقد الذاكرة و ىذا دليل عم
يقول الروائي: "ثم تكشف عن وجييا، في الظممة يا موالنا الطاىر فيغمى عميو، 

  2حتى الصباح، حيث يستيقظ، و قد فقد ذاكرتو، و خشية الرحمان.

 تعطيل السرد:  -ب

ىو مصطمح المقابل السريد لمسرد، و يعني اإليطاء و التمديد في وتيرتو و ىو 
   3عممية المقابمة لتسريع حركة السرد الروائي.""ال

و يقوم عمة تقنيين و ىما: "المشيد )الجواري(" و الوقفة )الوصفية( ففي المشيد 
الحواري يصبح الزمن السرد متساويا أو بأقل بقميل لزمن القصة فتصبح أسرع من 

 4زمنيا."

السرد، و يقصد بو المقطع الحواري الذي يأتي في تضاعف المشيد:  -1
فالمشاىد تمثل بشكل عام المحظة التي يكاد أن يتطابق فييا زمن السرد بزمن 

  1القصة من حيث مدة االستغراق."
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"ترد فيو األحداث مفصمة بكل دقائقيا كما  scèneو ىو ما يسميو جيرار جينت 
لممشيد أنواع يمكن أن  2يعطي لمقارئ إحساسا بالمشاركة الحادة في الفعل."

 يصنف إلييا ىي:

يتطمب أكثر من "طرف لإلدارة حديث متبادل الحوار الخارجي )ديالوج(:  -أ
بينيما، يظير كل واحد موضوعو ببالده و لغتو الخاصة و ىو حوار واضح 

، و "نجد الحوار الخارجي ما بين الشخصية الرئيسية الذي 3المعالم حرا الطرح."
و بين المريدون و المريدات الذين ىربوا إلى القصر إلقامة  ىو الولي الطاىر

حدود هللا و تجنب الفتنة التي قد تصيبيم، و فجأة نجد أن الولي الطاىر بسمع 
صوتا ليس رجاليا، و ال أنثويا، فيجري حديث المريدين في القصر و يسألون 

أسو أن نعم، بعضيم و نجد في قوليم يسأل الواحد منا صاحبو، أزارتك؟ فيومن بر 
، و كذلك حوار بين المريدين و الولي الطاىر حول 4أتكشف لك؟ أي نعم"

الشيطان لعنو هللا في قوليم: "فيل الشيطان الرجيم حسن واحد يا موالنا 
و كذلك حوار ما بين الولي الطاىر و الذين سكنوا قصره يقول "أو  5الطاىر؟."

 تريدون صرخة أخرى تيده عمى رؤوسكم."
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 حوار الداخمي )المونولوج(: ال -ب

ىو الحوار الذي يستعمل فيو الراوي "ضمير المتكمم المفرد فيو داخمي، يقدم 
المؤلف الواسع المعرفة فيو مادة غير متكمم بيا، و يقدميا كما لو أنيا تأتي من 

 1وعي شخصية ما عن طريق التعميق و الوصف."

أحد يمكن أن يعمل بعض أمور و يظير في الرواية حوار داخمي عن العضباء، ال 
تتعمق بالعضباء، غير ما في عمم هللا و الولي الطاىر بحيث يقول "متى شقت 
أذناىا؟ هللا و الولي الطاىر أعمم، منى كانت في حوزة الولي الطاىر؟ ال أحد 

فالروائي يتساءل عن  2يعمم. من أين أتت و منذ متى؟ من أمور الغيب أيضا."
 كيف ال يمكن الفصل بينيا و بين الولي الطاىر. العضباء و عن اسميا و

كذلك حوار داخمي يظير في بحثو عن القصور و ضياعيا، منذ بداية الرواية 
  3حتى نيايتيا فيقول. "أين ذىب بأمر المقام؟ أين ذىبت األبواب و النوافذ."

_ يتساءل كذلك عن قصره فيل ىو قصر حقيقي أو مجرد خدعة من الشيطان 
الذي حدث؟ أىي خشية من الوباء أم ىو دفن لألحياء؟ أم ىو قصر  يقول: "ما

و أثناء  4خدعة، بينما الحياة تجري في مناطق أخرى. ماذا أصاب ىذا العنيف؟"
غيبتو و فقدان ذاكرتو يتضرع إلى هللا عز و جل بمختمف األدعية فيقول "يا إليي 
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، أم في كوكب غيرىا، مع أن الكون كونك، فإنني ال أدري أنني منو، أعمى األرض
 1أو في الحياة الدنيا أم في اآلخرة الباقية."

و أيضا القصور و ضياعيا فيقول: "ىذه القصور الفاخرة ما الذي أتى بيا إلى 
ىنا؟ ثم ما الذي جعل صوامعيا تختفي دون أن تخمف أثر؟ و األبواب و النوافذ 

كذلك نجد حوار داخمي و  2أين ذىبت و كيف يدخل و يخرج ىؤالء المقيمون بيا."
عند الولي الطاىر عند ما يشارك في الحرب بحيث أنو وصفيا "ما الداعي إلى 

 3نصره ىؤالء وحدىم؟."

 الوقفة )الوقفة الوصفية(: -2

نقيض الحذف، ألنيا تقوم خالفا لو، عمى "إبطاء المفرط في عرض األحداث،  ىي
  4لمدرجة يبدو معيا و كان السرد قد توقف عن التنامي."

فالسارد ال يقوم ىو نفسو بالعممية الوصفية "و إنما يأتي الوصف عبارة عن 
 مشاىدات لشخصية روائية، فيو وصف ذاتي إال يخضع لالنسياق الروائية التي

تتم بالدقة و التركيز، كما أنو مرتبط بثقافة الشخصية و قدرتيا عمى تحسن 
 5األشياء."
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فيذه الوقفات ليا دور ىام، رغم أنيا توقف مسار الحركة السردية ففي وصف 
العضباء )بالرة( يقول: "انتصب موازيا لمعضباء، التي ظمت متجمدة في موقعيا، 

ين و المتين تبدو كل واحدة منيا كأنيا أذنان تنتظر األوامر ناصبة أذنييا المشقوقت
 1ال صمة ليما باألذنين اآلخرين، في شكل مقص يتييأ لقطع شيء ما."

و نجده يصف حالة الشمس فيقول "رفع الولي الطاىر رأسو يتأمل السماء، فكانت 
الشمس كما ىي منذ توقف عند الزيتونة اليتيمة فوق التمة الرممية، تتموقع وسطيا، 

ثم بدأ يوصف لنا الروائي  2م حدة حرارتيا فإنيا تبدوا ذاىمة، بل و بمياء."و رغ
الولي الطاىر و ىو يغطس في بركة ماء يقول: "نزع الولي الطاىر بعض ثيابو، 

ثم غطس في بركة الماء، كان جسده مثخنا بالجروح، بعضيا قديم و بعض اآلخر 
ك التي خاضتيا يقول: "مدينة ثم أخذ يصف لنا مدينة الجزائر ثم المعار  3حديث."

الجزائر تبدو من بعيد، نورا يتوىج نحو األعمى و ال أحد يعمم عما تنام عميو من 
ثم ذىب بيا إلى العضباء )بالرة(  4نواقص الوضوء، و من تدابير عاصفة."

فيقول: "غادرت العضباء من تمقاء نفسيا، القصر الثالث، مولية نحو الزيتونة، و 
 5لولي الطاىر نفسو فوق التمة الرممية."سرعان ما وحد ا

و في نياية الرواية فقد وصف لنا شخصية عيسى لحميح يقول: "كانت الصحيفة 
  6األولى تحمل في صدورىا صورة األلوان لشاب طويل الوجو..."
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 التواتر:  -3

ىو ثالث العناصر التي تعرض ليا جيرار جينت في عالقة الزمن القصة بزمن 
بقولو "ما أسميو تواتر سرديا، أي عالقات التواتر أو بعبارة أخرى  الحكاية يعرفو

أكثر بساطة عالقات التكرار بين الحكاية و القصة لم يدرسوه إال قميال حتى اآلن، 
فيو ضرب من  1و مع ذلك فيو مظير من المظاىر األساسية الزمنية السردية."

س تشرق كل يوم، و لكنيا التكرار فما من حدث "إال و يمكن وقوعو مرارا، فالشم
ليست الشمس نفسيا التي تشرق من يوم آلخر و من ىنا ينشأ نوعا من التكرار 

 2الذىني بتعبير جيرار جينت."

 و بناءا عمى ذلك تتحدد أنماط التكرار أو التردد و ىي:

 أ/ السرد اإلفرادي:

"أن سرد مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، أو أن سرد عدة مرات ما حدث عدة  أي
 3مرات."

وردت ىذه الحالة بكثرة في الرواية فوظفيا عمى سبيل المثال في قولو: "استدار، 
لكن المقام ظل يقابمو استدار من جديد فوجد نفس المقام، ظل يستدير، حتى أكمل 

و سرد عدة مرات استدارتو، و كذلك الدعاء فيو سرد إفرادي ألن 4دائرة برمتيا."
الذي وظفو من بداية الرواية إلى نيايتيا و ىو "يا خاف األلطاف نجنا مما 
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نخاف." و قولو كذلك "ال حول و ال قوة إال باهلل، كثرة الصالة و ذلك بركعتين و 
كان يصمي دائما بسورة الفاتحة و األعمى يقول: صمى ركعتين األولى بالفاتحة و 

 1سورة األعمى."

و تكراره لمبحث عن مقامو حيث كل مرة نجد األبواب و النوافذ مغمقة و إن القصر 
ليس قصره، نجد أيضا سرد لنا الحرب الردة في عيد الخميفة أبي بكر الصديق، 

حادثة اغتيال القاىرة ثم األشغال إلى شبو الجزيرة العربية و مجزرة الرئيس بالجزائر 
ميل و أخيرا سرد لنا لقسم من حياة الشاعر عبد هللا عيسى و اقتحام مسجد الخ

 لحميح، و فقدان الولي الطاىر لذاكرتو، و وصف لنا شخصية بالرة عدة مرات.

 ب/ تكرار الحدث: 

يصف جيرار جينت ىذا النمط بقولو "فالبد و أنو أثار اىتماما في اآلن و مع ذلك 
واية يبدو أكثر بروزا، إذا نجد و ىذا النوع في الر  2فيي شكل تقميدي تماما."

عنوانيا محاولة ىبوط  13الروائي يكرر صفحات كاممة، بل نجد الصفحة رقم 
( و جعميا أيضا في عنوان يمي 18-17-16أولى، و اقتطع من الصفحات )

العنوان األول و ىو، محاولة ىبوط ثانية، كذلك نجد السرد المكرر حينما يسأل 
عن جنس الشيطان حيث يقول: "ال يمكن حصر  كل من المريدين و المريدات

 3جنس لمشيطان، وال صفة و ال ذات يكون كما يشاء."
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كذلك في قولو "ال يمكن حصر جنس الشيطان، و ال  25و نجد في ىذه الصفحة 
كذلك حينما قالت المريدات لمولي الطاىر:  1صفة و ال ذات، يكون كما يشاء."
 2السؤال حينما يكون إحراجا.""لوليتا الطاىر كرامات كثيرات فمم 

 ج/ السرد المتشابو:

  3"و يكون عند سرد مرة واحدة ما حدث عدة مرات"

و نجد في الرواية أن الروائي قد وظف ىذه الحالة أو النوع في قولو مثال "أثناء 
فالولي الطاىر يقوم  4الدرس الذي ألقيو كل ليمة بين صالة المغرب و العشاء..."

بالصالة كل ليمة و لكن لم يحظ ىذا السرد بسطرين كذلك في ذىاب الجنية 
لمقصر كل ليمة قولو: "إني أوتي كل ليمة، فأدركي أييا الولي الطاىر، أييا 

و عمى ىذا األساس تتضح لنا قيمة الزمن، فيو يتميز بخاصية ينفرد  5الحبيب."
تجدد بتجدد األفراد. و من خالل دراستي لمزمن بيا دون سواء، و ىي إمكانية ال

انتييت بجممة من المالحظات و النتائج: إذ نجد الولي الطاىر و طار تعامل مع 
 الزمن و ذلك من خالل )السوابق، المواحق، الحذف، الخالصة، المشيد و الوقفة.(
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من أىم مكونات النص السردي، فيو بمثابة الوعاء الذي يعتبر المكان 
يحتوي عمى عناصر البنية السردية، فأىميتو في العمل الروائي ال تقل أىمية عن 

 الشخصيات و الزمن.

 مفيوم المكان: 

 مصطمح المكان في لسان العرب عمى النحو اآلتي: ورد أ/ لغة: 

"المكان: الموضع، و الجمع أمكنة. و أماكن، ألن العرب تقول: كن: مكانك، ر قم 
 1مكانك، و اقعد مقعدك فقد دل ىذا عمى أنو مصدر من مكان أو موضع منو."

ر ضروريا لحركة في الرواية و ىو يمثل "مكونا المكان عنص عديب/ اصطالحا: 
محوريا في بنية النص السردي، بحيث ال يمكن تصور حكاية دون مكانا، و ال 
وجود ألحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في مكان محدد و 

زمان معين، و ىو المحيط الذي فيو المؤثرات الخاصة و العامة عمى الشخصيات 
  2"و األحداث.

و ال شك أن المكان يعد محورا أساسيا و ميما و يساىم في بناء العمل 
الروائي، فالمكان لو دور كبير في التأثير عمى نفسية الفرد، لذلك فقد تعددت 

المفاىيم ليذا المحور األساسي بحيث يعرفو غاستون باشالر عمى أنو " المكان 
طفولة، إنو المكان الذي مارسنا األليف، و ذلك البيت الذي ولدنا فيو، أي بيت ال

فيو أحالم اليقظة، و تشكل فيو خيالنا، فالمكانية في األدب ىي الصورة الفنية التي 
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تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة، و مكانية األدب العظيم تدور حول ىذا 
   1المحور."

 أىمية المكان:

أىمية في تشكيل النص الروائي، فحضوره  ميم جدا في الرواية و  لممكان
أيضا القصة و حتى في الشعر، فقد اىتم بو النقاد و األدباء فرأوا أن المكان "بعد 
أن كان عنصرا ال يكترث بو، فأصبح يعبر عن نفسو، من خالل أشكال معينة، و 

  2يتخذ معاني متعددة بحيث يؤسس أحيانا عمة وجود األثر."

 لممكان عدة أنواع و ىي:أنواع المكان: 

ىو المكان  الذي "ال يتمتع بوجود حقيقي بل ىو أقرب إلى  أ/ المكان المجازي:
االفتراضي، و ىو مجرد فضاء تقع أو تدور فيو الحوادث مثل خشبة المسرح، 

 3يتحرك فوقيا الممثمون."

شجار التي فقد شبو المكان المجازي بخشبة المسرح و شبو كذلك " باأل
كذلك يستعمل المكان "لوصف حالة   4تعترض طريق بالبطل، و تخفي اليارب."

و من  5تمر بيا إحدى الشخصيات الروائية مثل: الفقر، الغنى، التباىي..."
األمكنة المجازية أو االفتراضية في رواية الولي، الطاىر يعود إلى مقامو الزكي 
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بما فيو من طقوس دينية و جالء و نجد "المقام" مكان مقدس لدى المتصوفة 
خشوع، ألنو يمثل رمزا من رموز العزلة و التعبد و االتصال باألعمى، فيو خيالي 

أحيانا كشخصية حية، فيو يتعدد و يتضاعف مثل: الصومعة، النوافذ، 
  1األبواب...( يقول "أين ذىب باب المقام الزكي؟ أين ذىبت األبواب و النوافذ."

و ىو المكان "الذي يظير في الرواية من خالل وصف  سي:المكان اليند -ب
المؤلف لألمكنة التي تجري فييا الحكاية و تفاصيميا دون أن تكون ليا دور في 

، فيذا المكان  نكتشفو من خالل الوصف، و 2عناصر العمل الروائي األخرى"
لية و كمما "زدنا من إتقان المكان اليندسي، كما حرمنا القارئ من استعمال خيا

حرمناه من األمكنة التي عاش فييا و يتجسد ىذا المكان في الروايات التي يغمب 
فيذا المكان لو أبعاد ىندسية بعيدة عن   3عمييا العجز و اليأس و اإلحباط"

معايشة اإلنسان و من بين األمكنة اليندسية في الرواية نجد المقام بالرغم من أنو 
رى و لكنو من جية أخرى ىندسي و ىذا مجازي و افتراضي، ىذا من جية أخ

نجد من خالل وصف الراوي لو حيث يقول "توقفت العضباء فوق التمة الرممية و 
الزيتونة الفريدة في ىذا الضيف كمو. قبالة المقام الزكي المنصب بعد ميل بشكمو 

  4المربع و طوابقو السبعة"

العديدة يفاجئونا  نالحظ أن وصف المقام كان بطريقة شمولية، فرغم الطوابق
 مباشرة بأنو مقام مربع الشكل و رمادي المون فقط.
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و ىو المكان الذي يستطيع أن "يشير لدى القارئ ذاكرة  مكان العيش األليف: -ج
مكانو، فيو مكان ماشي الروائي فيو، ثم انتقل ليعيش فيو بخيالية بعد أن ابتعد 

فيبقى ىذا المكان "مخمد أو محظورا في ذاكرتو، فيو الذي يشكل دون أي  .1عنو"
 . 2مكان آخر"

فيذا المكان مقترن باإلنسان، و يعد من أىم األماكن تأثيرا في حياتو، بل 
ىو ذاتيتو وكينونتو، فالروائي نجد مكانو األليف ىو بمده الجزائر حيث يصفيا لنا 

و من بعيد نورا يتوىج نحو األعمى و ال أحد يعمم كما تبدوا لو "مدينة الجزائر، تبد
 3عما تنام عميو من نواقض الوضوء، و من تدابير عاصفة."

فبمد: من الفرق يبدو مميى كبير من المالىي تايوان، لكنو خو من سرادق لفرقة 
موسيقية، لكنيا في العمق كيف ال آلخر لطولو، و ال نياية لعرضو تمأله الدواب 

م، فرسم لنا الروائي مدينة الجزائر بكل واقعو و ترمز إلى ما في من كل نوع وحج
 الجزائر من حركات و توترات.

استخدم الروائي المكان ىنا "استخداما يحقق المشيد أو  المكان اإليديولوجي: -د
اإلطار الذي البد منو، إلضفاء الواقع الحسي عمى الحوادث، و ىو الوظيفة 

ذ وسيمة تعبير أو تشخيص لمواقع االجتماعي و اإليديولوجية، و يكون باتخا
فيكون المكان تعبيرا عن الواقع االجتماعي و الحياة   4الطبقي لمشخوص."

االنسانية و الظروف المحيطة بيا و نجد األمثمة في الرواية عن المكان 
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اإليديولوجي بحيث نجد الروائي استعمل فضاء واسع و ىو "الفيف" أي الصحراء 
اني كثيرة: كالوحدة، الشساعة، االمتداد، االنفتاح، الوحشية... و قد فيي تحمل مع

استعممو رمزا لمعالم الثالث و يقصد بو العمم المتخمف ضد المتقدم الذي يوجد في 
الشمال و استعمل الروائي الفيف ألبعاد إيديولوجية سياسية تجعمنا نربط ما يريدون 

ء مفتوح عمى مصراعيو، ال شيء فيو في الرواية بأحداث دولية، فيذا الفيف فضا
غير الزيتونة و تمة رممية و ولي طاىر، و يتغبر الفيف من حالة إلى أخرة، فيو 

 فيف الجزائر.

المكان لو أثر بارز في تأثيره عن ىوية اإلنسان أو الكاتب  اليوية : –المكان  -و
ئة و أو األشخاص، و الحياة تعبر عن الظروف التي يعيشيا اإلنسان و البي

التاريخ، كذلك العادات و التقاليد التي نشأ و عمييا لذلك نجد "الكثير من الكتاب 
يحاولون من خالل المكان التعبير عن تمسكيم بيويتيم، ال سيما إذا كانوا ممن 

فنجدىم يصورون المكان الذي كانوا يعيشون  1يعانون أصال بسبب تمك اليوية."
مي الحنين إليو، و مثال عمى ذلك نجد أن فيو و ذكر أوصافو، كذلك نجدىم دائ

 األديب "الطاىر وطار" رمز إلى ىويتو و ذاتيتو من خالل بمده.

وصف الجزائر و ما فييا من صراعات و حروب دموية، حيث نجده عالج لنا 
قضية العنف الذي يوجد في بمده و وصفو بكل دقة و تفصيل فيو يصف لنا 

 ذلك فالبيت و المدينة تعبر عن ىوية الكاتب.الشوارع و البيوت و ما جرى فييا ل
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 أبعاد المكان: 

 لممكان أبعاد و ىي: 

أ/ البعد الواقعي: تتجمى واقعية المكان في "بعده الجغرافي الذي ينقمو المؤلف من 
عالم الواقع إلى عالم الفضاء، فيساىم في إبراز الشخصيات، و تحديد كينونتيا 

  1المصبوغة بصبغة المكان."

فيظل المكان حضوره يعبر عن الوقائع بصورة مشرقة في بنية السرد من 
جية، و من جية أخرى لو مكانو و عناية واضحة من خالل الدور الذي يقوم بو 

و من خالل أىميتو، و يتجمى البعد الواقعي لممكان من خالل وصف الروائي 
معركة اليمامة  لألحداث التي جرت في العالم عامة و الجزائر خاصة لما وقع في

باإلضافة إلى حادثة اغتيال القاىرة و االنتقال إلى شبو الجزيرة العربية ثم مجزرة 
الجزائر كذلك اقتحام مسجد الخميل، و ىذه المعارك ليا أبعاد واقعية حيث جرت 

 في أماكن متعددة و متنوعة.

اس يرتبط باإلضافة إلى الواقعي يوجد بعد نفسي "اإلحس ب/ البعد النفسي لممكان:
بالمكان، و بمزاجية اإلنسان و من ثم جاء وصف المؤلف لو مظفرا بعاطفة السارد 

 2و مصبوغا، بحالتو الشعورية."

فالمكان يعبر عن النفس اإلنسانية فالروائي "الطاىر وطار" نجده في معظم 
رواياتو يركز عمى تغيير األمكنة و يتعامل أكثر شيء من الحواس بكثرة، فالمقام 

ير من شكل بآخر، يختفي تارة أخرى، يتسع مرة و يضيف مرة أخرى، و كل يتغ
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ىذا مجرد إحساس في قولو. "كما ىنالك ىو مجرد إحساس لدى الولي الطاىر، 
 1بأن الصوت بمغ منتياه و مبتغاه، و بضرورة توقف حالة الذىول"

ذا أصبح أشبو ما يكون بمربع، إ فالمقام لم يعد كما تركو الولي الطاىر بل
انعدمت فيو النوافذ و األبواب و كأنو ال يوجد لو ال مدخل و ال مخرج، ما عدا 

 سبعة طوابق تقف شاىدا عمى ذلك.

 تشكيالت المكان:

 المكان المغمق )الثابت(: -أ

إن أي رواية نجد أحداثيا تنطمق من مكان محدد و زمان معين تجعالن ىذه 
المكان تدل عمى عالمات بارزة في لغة "االحداث واقعية أو ممكنة الوقوع، ففضاء 

 2السرد إما عن طريق ذكر اسمو، أو عن طريق تحديده من خالل طبيعة الحدث."

فاألمكنة المغمقة أو الثابتة "مميئة باألفكار و الذكريات و اآلمال و الترتب و حتى  
الخوف و التوجس، و ىي ماديا و اجتماعيا تولد المشاعر المتناقصة المتضاربة 

 3ي النفس، و تخمق لدى اإلنسان صراعا داخميا بين الرغبات و بين الواقع"ف
فاألماكن المغمقة تكتسب وجودىا من خالل "األبعاد اليندسية و الوظيفية التي تقوم 

و في رواية الولي الطاىر يعود إلى مقامو الزكي نجد عدة أمكنة مغمقة و  4بيا"
 بيت.من بينيا: المقام، الزيتونة، المسجد، ال
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: و ىو من أىم األماكن التي أشار إلييا الروائي، ذلك القصر الذي / المقام1
لطالما بحث عنو و لم يجده فيصفو قائال "الطوابق ىي سبعة تماميا و كماليا، 
طابق الزوار الذي ينفتح عميو الباب الكبير في األسفل بجناحيو جناح الرجال و 

،  موقع االستقبال، الطابق الذي يميو جناح النساء، و المقصورة التي تتوسطيا
يتشكل من جناح واحد و ىو المصمى، بو محراب تغطيو الزرابي، و اآلخر مرقد 
لمطالبات و المريدات، و الذي يميو نصفو لممؤذن و نصفو لمشيوخ ينامون فيو و 

 1يعدون دروسيم، الطابق السابع خموتي و طريقي إلى جيبي".

النوافذ و األبواب" و نجد ذلك من خالل قول الروائي و يفقد مكوناتو "الصومعة، 
"راعو أن القصور تضاعفت عمى مد بصره تتصاقب في دائرة متساوية األبعاد، 

 2كما راعو أن الصومعة العالية التي ترك بيا".

. يقول كذلك "أين ذىب بأمر المقام 3"مقامو الزكي، اختفت، اختفت من جميعيا"
فالمقام منغمق أصبح يتراءى لو كسراب،  4و األبواب".الزكي، أين ذىبت النوافذ 

كما اقترب منو وجده ال شيء، بل يتحول في ختام األمر إلى مجرم ييدم مقامو 
بيديو، و نتيجة لضياع ىذا المقام لمولي الطاىر ال يمكن ألحد أن يدخمو، و ىذا 

و من  أدى إلى حاالت كثيرة، ال زمانية و ال مكانية من الوعي إلى الالوعي
العنف إلى الجبال و التالل، و من حالة السمم إلى حالة الحرب و الفتنة، و من 

ولي طاىر إلى قائد عسكري كما أن ىذا المقام أصبح يوجد فيو كل ما ىو ممنوع 
 مثل )رسائل عيسى لحميح، جرائد من أفغانستان...(.
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تونة و ىي رمز استخدم الروائي ىذه الكممة و يقصد بيا جامع الزي / الزيتونة:2
إلى اإلسالم فيو مصطمح رمزي، و ىو فضاء مقدس، فيذا عانق التاريخ و 

استحضاره لمتراث، و ذلك من خالل استحضاره "لبالرة" فقد استطاع المؤلف أن 
يتحول من مكان نقدس إلى مكان تاريخي و من األسطوري إلى الواقعي و نجد 

ن ينزل فيصمي ركعتين تحية هلل و من خالل توظيفو إلى الزيتونة ما يمي "قرر أ
فالزيتونة رمز  1تحية لألرض و تحية لمزيتونة ثم أوال و أخيرا تحية لممقام الزكي."

 األمن و البركة و األصالة.

: فضاء مغمق كذلك و نجد ىذا المكان في الرواية عندما كان الولي / القبر3
لمقامو الزكي،  الطاىر كل مرة يصطدم بقبر و ىو يبحث عن المدخل الرئيسي

فيذا يذكرنا بأن التاريخ العربي اإلسالمي ىو تاريخ االستشياد في سبيل قضية ما، 
ميما كان مصيره الموت فنجد الولي الطاىر وجد ىذه المقابر امتألت بالجثث و 
السبابات، و ىي جعميا ليعبر بيا عن كل المظمومين عبر التاريخ اإلسالمي، 

كل ما فارق الحياة إال أن الولي الطاىر جعل القبر فرغم أن القبر مغمق، جعل ل
فيو حركة و مثال ذلك وجد جمجمة تئن من حين إلى آخر، و األنين يدل عمى 
األلم و الوجع، معنى أن الجمجمة التي دفنت ال تحس بالراحة حتى في القبر 

لقولو "مديده، أزاح حجرة مستديرة صوانية، و إذا بجمجمة تظير من خمفيا، سمع 
 2أنينا، تميز بين أصوات الدعاء المنبعث من الداخل".

: يستحضر الروائي مسجد الخميل بفمسطين و يجعمو فضاء مغمقا / المسجد4
بداخمو جميور من المصمين خاشعين لممولى عز و جل، ليمخص بالد اإلسالم 
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من البالء و الفتن و فجأة يقتحم من طرف مجموعة مسمحة تستولي عمى الركع و 
الساجدين و يتمأل المسجد بالضحايا و الموتى فالمسجد بالنسبة لمروائي مكان 
لالنغالق لقولو "فجأة انطمق مدفع رشاش يحصد الراكعين الساجدين الداعين 

 ربيم... لقد امتأل مسجد الخميل هللا يدمر عباد هللا، باسم هللا".

يمثل البيت "فضاء مكاني أيضا و ىام في حياة اإلنسان، و من ثم في  / البيت:5
 1النص الروائي تعيد إنتاجو بالكتابة وفق رؤية فكرية و جمالية".

كما أن الروائي استخدم كممة البيت ىو فضاء مغمق ورد بكثرة حينما يصنف لنا 
المدخل  المجازر التي حدثت في الجزائر، حيث يصف لنا الروائي كيفية تمغيم

الرئيسي لمجزائر من طرف العدوان و وصف لنا السبل التي قاموا بيا لمقضاء عمى 
الجزائر في قولو "توزعوا عمى كل بيت، وال تبقوا، ال عمى من جرت عميو الموسى، 
وال من لم تجر عميو، من حاضت و لم تحض، عدا من يعن لكم سبيين... و ما 

 2غنمتم من شيء فمو خمسة.

 المفتوح:المكان  -ب

يوحي المكان المفتوح "باالتساع و التحرر وال يخمو األمر من مشاعر الضيق و 
 3الخوف، ال سيما إذا المكان المفتوح، في أمكنة الشتات و المنافي و المخيمات"

فالمكان المفتوح واسع من جية و من جية أخرى فيف نتيجة الصراعات و 
ن المفتوحة في الرواية نجد: الفيف، خصوصا في الرواية الجزائرية. و من األماك

 المدينة، الجبل، القرية، الشارع.
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و ىو الفضاء الرئيسي الثاني بعد المقام الزكي فيو رمز لموحدة،  يف:ف/ ال1
الشساعة، الجفاف، السكون، الخالء، العزلة، االنفتاح، الوحشة... فيذا الفضاء 

يو الخيال أكثر من الواقع  نجده في الرواية أشب ما يكون بفضاء أسطوري يكون ف
فالفيف يعني الصحراء و ىو فضاء مفتوح، لكن ال شيء فيو غير زيتونة و تمة 

رممية و ولي طاىر يحمى برفقة أتان مقطوعة األذنين و ىذا دليل عمى طريق األلم 
 و االنشقاق.

فيذا الفيف صوره لنا الروائي فال يمكننا أن نجد لو مثل في الواقع فيذا المشيد 
لمفضاء )الفيف( يمثل مشيد من مشاىد يوم القيامة، حيث أن األوصاف التي 

صادفناىا تكاد تتطابق مع تمك التي تكون عمييا األرض يوم القيامة يقول الروائي 
"كل ما ىنا مستوى الكثبان مع الكثبان، و الوىاد مع الوىاد، و المنبسطات مع 

  1 تزاحف الرمال."المنبسطات. شبو و مد بشكل حالة الطقس، و لوال

"تشكل أسراب جراد قادم من بعيد، لكان المنظر عبارة، عن رسم منسوخ، أو صورة 
 مكررة.

العصافير ال وجود ليا، ال أثر ليا، كما أن الطيور و الصقور و الجوارح، منعدمة 
تماما، ىي التي كانت تنساب في الفضاءات سابحة باحثة عن قوتيا، يا إالىي 

نك، فإنني ال أدري أينني منو. أعمى األرض أمر في كوكب مع أن الكون كو 
  2غيرىا، أفي الحياة الدنيا، أمر في اآلخرة الباقية؟"
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"تحتل المدينة مساحة واسعة في الرواية الجزائرية المعاصرة، اىتم بيا  / المدينة:2
الروائيون الشباب منيم خاصة كما فعل أيضا الرواد إذ بدت في البعض من 

النصوص، و كأنيا النسيج الجغرافي الوحيد لما يقدمو من تجربة واقعية حين إلى 
 1جانب الجمالية التي توفرىا."

أن الروائي ذكر مدينتي القاىرة، الجزائر، فيقول عن القاىرة و في ىذه الرواية نجد 
"القاىرة، القاىرة، المغرية اختفت منيا العمارات و الحارات و المساجد، و القصور 
و الفيالت، حتى األزىر انطمست معالمو، حتى المقطم استوى، حتى االىرامات 

 . 2لوان"توترات إلى قسطاط، ازدان بالورود و البالونات متعددة األ

يصف الروائي المكان بدقة باإلضافة إلى وصفو لألشخاص و تريدونو، إنو حفل 
عرس غريب، ال يمكن أن يكون لزفاف فقد يكون مالقى دولي أو حفل عمل 
لمجموعة من كبار رجال األعمال، فالكاتب ال يورد ألشياء عمى طبيعتيا، بل 

نة الجزائر فيقدميا لنا أنيا مميى يقدميا لنا بشكل تجريدي. كما انتقل بنا إلى مدي
 كبير من مالىي تايوان.

: ظمت القرية تحتل في الرواية العربية "مكانا رفيعا في جمالية المكان القرية -3
فيما لو عممناه أن الغالبية العظمى من الروائيتين العرب المعاصر قد ولدوا في 

، و اختر نوافي... قرى متفرقة من الريف العربي فعايشوا في الريف و خبروه
 3ذاكرتيم مشاىد جمة و مواقف كثيرة من مشاىد و مواقف."

                                                           
 .59الشريف جميمة، الرواية و الفيف، ص - 1
 .46اية، صالرو  - 2
 .40، ص1994، 01شاكر النابمسي، جمالية المكان في الرواية العربية، دار الفارس، عمان، ط - 3
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و يظل حضور القرية في الرواية و من أمثمة الدالة عمى ذلك نجد في الرسالة 
لماذا؟ ألنو ال يقدر فضيمة  ᴉلعيسى لحميح يعنيا إلى أىمو يقول "أعشق التسامح 
سية الحياة، إال من أفمت بين التسامح إال من كان ضحية الحقد و ال يعرف قد

أظافر الموت، و ال يعرف قيمة اآلخر إال من يقض الميل البارد خمف شجرة 
بموط، يتربص بيذا اآلخر ليقتمو و ىو يعمم عمم اليقين، أن ىذا اآلخر يتربص بو 

. فدامت الحضور تقع ᴉᴉ"1ىو كذلك، عمى مشارف قرية أو مدينة، ليرد لو الجميل
 الضرورة تقع كذلك في القرى.أوسط المدن فيي ب

الشارع: احتل الشارع في الرواية العربية "مكانا بارزا و كانت لو جماليتو  -4
المختمفة باعتباره مسارا و شريانا لممدينة و في الوقت نفسو، المصب الذي يصب 

 2الميل و النيار"

لريس فمادامت الحروب في المدن كذلك تمس الشوارع، فالروائي قدم لنا مجزرة ا
بطريقة وصفو عن أحداثيا و ما جرى فييا سواء في الشوارع أو في المدينة و من 
األمثمة عمى ذلك نجد "فيو يصف لنا الحرب و ما فييا من مآسي و ضحايا" ما 

يزيد عن أربعمائة جثة مسجاة ىنا و ىنالك، كومة من الرؤوس مكنسة وسط 
  3الشارع الضيق، مجموعة من الفتيات مقيدات".

في األخير استنتج من خالل دراستي لممكان في الرواية انو منذ البداية مكان و 
 تجريدي، فال مقاييس لو.

                                                           
 . 116الرواية، ص - 1
 .92المرجع السابق، ص - 2
 .92الرواية، ص - 3
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" فالكاتب أعطى لممكان بعد ميتافيزيقيا و يربط مباشرة بعالم الغيب، و يمكننا أن -
نجعل من مقام الزكي الذي يبحث دائما مثل الجنة في السماء، و الوباء الخطير 

  1و إلى الفيف ىو الجحيم."الذي ييرب من
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المذكرة بتقديم حوصمة أو مجموعة بفضل هللا عز و جل و حمده نختم ىذه 
من النتائج التي توصمنا إلييا في بحثنا و الذي نرجو أن نكون قد وفقت من خاللو 

لدراسة موضوع الرواية الجزائرية من خالل رواية الولي الطاىر يعود إلى مقامو 
 الزكي و من أبرز النتائج التي توصمنا إلييا ما يمي:

"الطاىر وطار" في الرواية ىو سرد دائري حيث نجد السرد الذي قدمو الروائي  -1
الشخصية الرئيسية عدت إلى نقطة البداية و نجده ختم عممو بخاتمة ليست ليا 

حيث صمى صالة الكسوف بقراءة الفاتحة، و ي ىبوط اضطرار نياية محددة بعنوان 
 آيات من سورة األعمى.

م و التي تمثل تاريخ 1999ىذا العمل األدبي إشارة زمنية تتمثل في سنة  قدم -2
الكتابة، لكن زمن وقوع األحداث غير محدد. و لكن من خالل قراءتنا لمرواية 

 نستنتجو، فيو زمن يصعب اإلمساك بو و تحديده بدقة.

تعامل الروائي مع الزمن ببراعة من حيث التداخل بين زمن االستباق و زمن  -3
 االسترجاع.

اعتمد أيضا عمى تقنيات الزمن )االستباق، االسترجاع، الحذف، الوقفة،  -4
 المشيد، تمخيص، التواتر(.

 اعتماده عمى سرد وقائع تاريخية و ربطيا بالواقع. -5

اىتمامو بالمكان و أىميتو كبيرة و يتضح ذلك في الرواية، و يعد المكان الذي  -6
 كان طبيعي، مكان رمزي لو دالالت و إيحاءات.استخدمو ىو مكان تجريدي ال م
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أخذ المكان في الرواية بعد ميتافيزيقيا، يربطو مباشرة بعالم الغيب، بحيث  -6
يمكننا أن نجعل من المقام الزكي الذي يبحث عنو الولي الطاىر مثل: الجنة في 

 السماء، الوباء الخطير الذي ييرب منو إلى الفيف ىو الجحيم.

قول أن الروائي "الطاىر وطار" لديو ثقافة موسوعية متميزة، و ذلك و أخيرا ن -7
من خالل اقتباسو من القرآن و توظيفو الموروث الشعري القديم و التراث األدبي 

 بشكل كبير و متميز.
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 التعريف بالطاىر وطار:

الروائي الجزائري الطاىر وطار في سدراتو بالمشرق الجزائري سنة ولد 
م. درس بمدرسة ابن باديس بالعاصمة الجزائرية، قبل أن يرتحل إلى تونس 1936

م بجامع الزيتونة غير أن النضال السياسي، و النشاط 1954ليمتحق سنة 
 .160الصحفي و اإلبداع القصصي و الروائي أخذت وطار من مقاعد الدراسة

يعد من أكبر أدباء الجزائر و من أعمد الرواية العربية، و يقترن اسمو 
 بأسماء كبار أدباء الجزائر في مرحمة ما قبل االستقالل.

أسس ىيئة ثقافية مستقمة تحت اسم الجمعية الجاحظية حيث صدر عنيا 
مجمة باسم التبيين، نجده كذلك ساىم في معركة استقالل الجزائر، و عمل في 

. كما عمل 161ن موقع ميم، و ىو المدير السابق لإلذاعة الوطنية الجزائريةأكثر م
الجماىير  لتحرير صحيفةمشرفا عمى الممحق الثقافي لجريدة "الشعب و رئيسا 

 .162األسبوعية النقدية الساخرة

و كذلك لو عدد كبير من المؤلفات الروائية و القصصية و من أبرزىا 
 نذكر:

حراشي و يتناول فييا مرحمة الكفاح الوطني الجزائري *العشق و الموت في زمن ال
 من أجل االستقالل.

                                                           
 .011، ص7113، 10السكوت، قاموس األدب العربي الحديث، دار الشروق، ط حمدي - 160
 .003، ص7112، 10ذرية أبو نضال، التحوالت في الرواية العربية، دار فارس، عمان، ط - 161
 .771، ص0991، 10سمر روحي الفيصل، معجم الروائيس العرب، طرابلس، لبنان، ط - 162



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممحقال

 
59 

نجد من بين رواياتو كذلك: عرس بغل، الحوت و القصر، و تجربة في العشق،  -
الزلزال، الشمعة و الدىاليز، حيث نجده يتناول فييا ظاىرة العنف التي شيدتيا 

 الجزائر في المرحمة القاسية من تاريخيا.

، 1999األخيرة بعنوان الولي الطاىر يعود إلى مقامو الزكي كتبيا سنة  و روايتو
 فيي تتناول أحداث العنف السياسي التي عاشتو الجزائر طوال السنوات الماضية.

 ممخص الرواية: 

تدور أحداث الرواية حول شخصية رئيسية و المتمثمة في "الولي الطاىر" الذي 
ث عن مقامو الزكي، و خالل عممية البحث عاد بعد وقت طويل و زمن بعيد، لمبح

تقوم ىذه الشخصية عمى سرد الوقائع التاريخية مثل: حادثة اغتيال القاىرة، مجزرة 
الرئيس في الجزائر، ثم االنتقال إلى شبو الجزيرة العربية، اقتحام مسجد الجميل 
دة، بفمسطين، كما سرد لنا قسم من حياة الشاعر عبد هللا عيسى لحميح، حرب الر 
كذلك نجده ينقد بعض المظاىر التي ظيرت في أوساط المجتمعات العربية 

االسالمية، كما وصف لنا رحمتو الطويمة، حيث نجد ىذا السرد يتناوب مع سرد 
 الوقائع التاريخية التي حدثت في اماكن مختمفة و متعددة.

ظو راح يتذكر ما مر بو رغم أن ذاكرتو ال تسمح لو حتى الستذكار ما يحف 
من القرآن ألداء صمواتو، فيذا المقام أتى إليو ىروبا من الوباء الذي مس 

المؤمنون، فقد انتشرت مظاىر الفسق و المجون، و اختمطت األمور، حيث ىرب 
الولي الطاىر و معو المؤمنون من بينيم، الشيوخ و المريدون و المريدات، 

ءت ليم الفتاة فحذرتو أن ال يسفك القناديز... إلى المقام إلقامة حدود هللا، لكن ترا
 دميا، لكنو فعل ذلك، ومن ثم فقد وعيو و ذاكرتو.
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تعكس رواية الولي الطاىر يعود إلى مقامو الزكي يوميات الجزائري في زمن -
 اإلنسانية حيث نجده يتحدى الموت.

بكل الوسائل كذلك نجد أن الروائي "الطاىر وطار" يدعونا إلى العودة إلى تاريخ 
 مة اإلسالمية و قراءة كل ما فييا لمعرفة حقائقيا.األ
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و المراجع
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