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، من متوازانا  العنارص ال ساس ية اليت متنح الرواية كياانا  تُعّد الشخصية من بني أ هّ 

ىل ما وراء فهمنا  خالل أ دوارها املتعّددة و وظائفها اليت متتد عرب النّص الرسدي و تتجاوزه ا 

صاغ بطرق تس تدعي قراءة أ و قراءات عىل صعيد البناء ادلاخيل البس يط، فاكن و البد أ ن تُ 

تتكشف من خالل ممارسة س مييائية مؤسسة عىل  أ و معان   و ادلالئيل بُغية الوصول ا ىل معىن

 عّدة خطوات. 

   ادلارسون يف رمس الشخصية و تقّّص منابهتا و تطّورها و اكتشاف أ نواعها اجهتد

تبىن تدرجييا بواسطة عنارص مبثوثة  «تباين طرق دراس هتا بتباين أ دواهتا و منطلقاهتا فهيي و 

الّ طيةل النّ   ، كام أ ن  )1)»يف الصفحة ال خرية من ال ثر ص، حبيث ال تمت صورهتا الهنائية ا 

ليست  «ة أ بعاد فهيي الشخصية اليت خيتارها الروايئ من أ جل نرش أ فاكره ال بد أ ن تتخذ عدّ 

ن اكنت بتكوّ جمر  ، و هذا ما يُفرّس تكل (2)»هنا حتيل عليهد صورة لشخص مرجعي و ا 

حاالت موجودة يف الومضات و التقاطعات اليت تُباغت العقل و هو يف حاةل قراءة النّ  ص ب 

 الواقع سواء ل حداث أ و أ مكنة أ و أ سامء خشصيات، اخل.. 

تقف ادلراسة عىل حتليل عاليم لرواية "مملكة الفراشة" للروايئ اجلزائري "واسيين  

ال عرج" وسريكز هذا التحليل عىل أ ليات مدرسة بريس الس مييائية يف حتليل النصوص 

 A.J"أ جلريداس جوليان غرمياس" )الرسدية، و خنص بذلكر رائد الس مييائيات احلديثة 

Greimas )*  ّجراءات معلية تُطاوع مدونة البحث.ي متكّن من اذل  وضع ا 

تساه يف  ُُترب الرواية القارئ عىل اقتحام عاملها من أ جل طرح تصورات و معان  

ذكل العامل املرصح به من  «تكوين النّص عرب حمطات زمانية أ و ماكنية...، فالعامل الرسدي هو

 (3)»متتالية من حاالت ال ش ياءم حاةل من ال ش ياء، بل يقدم قدّ طرف املؤلف، وهو عامل ال يُ 

الّ  وال يُمكن اعتبار العامل الرسدي متناا  بكامتل متتالياته و مراحهل املرسومة من طرف  ا 

 املؤلف و اليت يساه القارئ يف كشفها الحقا.

يسعى البحث لتحديد عنرص الشخصية و عالقهتا مبختلف حيثيات املنت، بعتبار 

، و يه (4)»ا "الفعل" جوهر البنية الرسدية للخطابالشخصيات اليت يتأ سس علهي« أ ن  

و فاعليهتا و وجودها داخل  متد عنارص البناء الرسدي حيويهتاي منه تس  املكّون ال ساس اذلّ 

 الربانمج الرسدي ، كام أ هّنا تعطي القمية للفعل اذلي متارسه.
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  امس الشخصية و دالالته: -1
 غلب الشخصيات الرئيس ية امسنيل  ء خشصيات الرواية و تفردت؛ ل ّن تباينت أ سام

          كتب أ و ارتبط بشخصية معروفةال ّول حقيقي و الثاين خيايل ُأخذ من صفحات ال 

ضور الامس يف العمل اال بداعي، يرتبط مبقصدية معينة تتجىل يف خصوصية التعامل مع حف «

 ية، و يعطهيا أ بعاداا فاالمس يأ خذ جانبا من جوانب الشخص ، (5)»الامس يف التجربة ال دبية

 يف التكوين العام للبناء، و حُتدد السري املنطقي لبناء ال حداث. سهمخمتلفة تُ 

يلعب لعبة ادلالئل بدل أ ن يقوضها و أ ن يقذف هبا يف  «ال دب يس تطيع  أ ن  كام أ ن  

أ ةل لغوية ليس من املمكن التحمك فهيا و مجمل القول، قدرته عىل أ ن يقمي يف اللغة املس تعبدة 

ْذ ، (6)»ذاهتا تعددا حقيقيا ل سامء ال ش ياء د يف ال لقاب و التسميات بشلك هذا التعدّ  هميس ا 

 ينالتسمية الذلملنت املدروس؛ من خالل الاختيار و كبري يف تقدمي معطيات للقارئ عن ا

لهيام الروايئ من أ جل متيزي الشخصيات عن بعضها البعض.   جينح ا 

 ايما )مارغريت(: 

تركيب  "ماراي"يه بطةل الرواية ويه متثيل للفراشة يف التحرر، و امسها و امس أ خهتا 

ا وادلها سابقا و اكنت تدعى "مرمي"، فاش تق من امسها امسني لبنتيه المس امرأ ة واحدة أ حبّ 

الّ فامي  «التوأ م؛ "ماراي" و "ايما"  بب زورب. مسّى أ خيت التوأ م ماراّي، و مّساين أ ان ايما. مل أ فهم ا 

بعد أ نّه قسمنا من أ جل امرأ ة واحدة سكنت روحه. مرمي. كنّا توأ متني مفاذا يفعل؟ جفأ ة ملعت 

 . (7)»سه فكرة جمنونة: قال يل عندما ُتمعني بني ماراي و ايما حتصلني عىل مارايمايف رأ  

حياول الروايئ أ ن يبتكر طرقا جديدة خللق أ مناط خشصيات مرحتةل يف الزمان و املاكن 

ي يأ ىب أ ن ينفلت من ا حساس و ممارسة اذلّ  ،امس "مرمي" متعلق بذلاكرة الفردية دلى الوادل

للسعادة يف مرحةل من مراحل حياته، فتخليد امس "مرمي" دليل عىل العالقة اليت اكان سبيال 

 تربط ش يئني يف زمنني خمتلفني بأ ش ياء أ خرى متجّسدة يف احلارض.

ّن امس "مرمي" بذلات، يعترب تمية أ ساس ية حتمل قامي همّمة يف معظم أ عامل "واسيين   ا 

 ها و لو اختلفت يف ال حداث و الشخصيات.ال عرج" و لطاملا  اكنت رواايته اس مترارا لبعض 

صدارات الروايئ، من كشف ذكل اخليط الرفيع اذلّ ن القارئ املتتبّ يمتكّ   ي ع لسلسة ا 

   لكة التناص ال ديب معه و مع نفسهجيعلنا نفكر يف مشي و اذلّ جيسده يف معظم نصوصه، 
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ل مرة، مرمي حب ال ب ال وّ  أ خرى يف التفكري، عن ماهية مرمي يف كّ  او يفتح لنا أ بعاد

؟ و هل متكننا اذلاكرة من امئا و أ بدا من تكون مرمي بلضبطالطفويل، و مالزمة واسيين د

جراء حفص ببليوغرايف رت كو حمايث لفحوى الرواايت اليت ذُ  فتح نوافذ أ خرى من خالل ا 

اخلطيئة، مث  لك مرة عالمة و دورا ما، مرمي العش يقة ، مث احلمل، مثكو اليت اختذت  فهيا

د اسرتاتيجيات اذلاكرة ال بد أ ن تتقاطع لتحدّ  اليت ، مث الوطن...، ا ىل غريها من ادلالالتال مّ 

تسعى الس تجالء مواطن الهوية بوضع  و بلرضورة اذلاكرة امجلاعية داخلهاتنصهر ف الفردية 

 ال ان يف مقابةل الآخر.

اّل جمازفة جنح فهيا ا ىل "ايما"كتب الروايئ متنه عىل لسان  ، و ما توظيفه لهذه التقنية ا 

حد بعيد من خالل تقمصه لشخصية ال نىث، كام متكن من اجتياح تكل احلواجز اليت تعرقل 

    منو الشخصية، فقد ينىس القارئ أ حياان أ ّن صاحب الرواية رجل يكتب عن هواجس  

اّل ممن اكن من جنسها و م  ن معرها.و أ حالم شابة ال يرتمجها ا 

تكل الفتاة اليت حالت "ايما" و ال عطاء أ بعاد الشخصية ال بد من معرفة جوانبا أ وال؛ 

و بني الوصول ا ىل هدفها و خدمة الشعب بتوفري ادلواء  ظروف البالد القاس ية بيهنا

زرعها فهيا وادلها  اليتة ، هذه العزمية مرّ  بال رصار يف كّ  املتسلحة "ايما"للمرىض، 

عضو  ،أ هّنا فتاة حمبة للموس يقى، عازفةأ ن تتحدى أ قوى العوائق كام  من خاللها اس تطاعتف

كربت مع الالكرينات حىت صعب عيل   « الحقا لكهّنا ختلت عهنايف فرقة "ديبوجاز" 

 . (8)»الانفصال عهنا. اكنت وجداين العميق و وس يليت الانتقامية من اجلالفة و من املوت 

ىل أ ن تقول عندما قُتل ديف اذلي كنت متعلّقة به، تغرّي ّك يشء. انفصلت عن فرقة « :ا 

العالقة بني حب اليشء و ممارس ته عالقة  ، و ك نّ ( 9)» جاز، و ذهب ك منّا يف اُتاه-ديبو

من أ جل الوصول ا ىل غاية حتقق  ،مؤقتة تنهتيي بغياب ادلافع و املرسل للقيام بأ داء فعل ما

 فس ية البطةل.هدنة و راحة عىل مس توى ن 

و عىل بيق أ فراد اجملموعة و ميكن  "ر مقتل الصديق "ديف" عىل خشصية "ايماأ ث   

ص عليه ن  تفسري عالقة نفس ية الشخصية مبامرسة فعل العزف أ و العزوف عنه، و هو ما ي  

حتوالت احلاالت اليت متزي الشخصيات و ال دوار اليت تقوم  «التحليل الرسدي ل نّه يصف 
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   سريورة ال حداث تقتيض حتوالت يف مسارات ال فعال  ، ل نّ (10)»هبا يف معليات التحول

الّ   النص جماهل احليوي و سلطته يف جذب املتلقي. فقد   و ا 

ال فاكر،كام حتمل زخام هائال من  فهييلعّل خشصية "ايما" من بني الشخصيات املعقدة 

 .مبجرد اصطداهما بجملمتع الظامل قد تتنازل عهنا املرأ ة العادية املبادئ اليتتعمل جبمةل من 

تقف اذلات/البطةل يف سلسةل من ال فعال اخملتلفة حسب اال طار املفهويم للعالقات  

مات الواقعة مشرتك مجلةل من ال ز  بني التحدي يف مواقف تس تدعي اخلروج حبّل   املرتاوحة

بني ضعف و استسالم لرغبات  تعرتض وظيفهتا كصيدالنية، واليت و يف العرشية السوداء 

 و سطوة الهوى عىل القلب.  سالنف

ُتىل يف خشصية  ،ارتبط اختيار أ سامء الشخصيات بحلجم الثقايف و الزاد املوسوعي

عرب سلواكهتا و منطوقاهتا  «فامترس الشخصيات  ه لشخص الروايئيعود مردّ  يو اذلّ "ايما" 

 )11)»و مجمل العالقات اليت تعيشها، رؤية نقدية للعامل، ُتعلها تبدو أ كرث حقيقية

مكنوانته و أ فاكره عىل لسان خشوصه فاكنت "ايما" منفتحة  بلرضورة طرح الساردي 

 فاوستزورب، فريجينيا وولف، و عىل الآداب العاملية متارس لعبة ال سامء عىل املقربني ك: 

ى اكلعالقة اليت متثل ادلال بملدلول، فاحتلت ال سامء ق التداخل بني الامس و املسمّ قُ ح  فت  

املس تعارة ال ولوية يف ادلراسة و التعمق الفكري ملا حتمهل من وزن ُأسقط معناه عىل الفهم 

 العام و عىل تكوين الشخصية.

واية، امس "مارغريت" عىل بيامن أ طلق "فادي أ و فاوست" و هو البطل الافرتايض للر 

امسي احلقيقي طبعا "ايما"، و ليس مارغاريت. حبييب فاوست يناديين كذكل ل نيّن  «"ايما"، 

أ نقذته من خمالب الش يطان مفيس توفيليس، أ و هكذا يبدو يل و لو أ يّن ال أ عرف بلضبط 

 الشخصيات عىل مدار النص الروايئ ، تس متر لعبة خلق(12)»كيف و أ ين أ نقذته

فالشخصيات املوجودة يف الكتب تنتقل بلتدرجي من صور خيالية ا ىل صور رمقية مبثوثة عرب 

ي ُتري فيه معظم أ حداث الرواية ، ا ىل صور حقيقية يؤمن اذلّ  )الفايس بوك( العامل ال زرق

ل هذا ال خري ا ىل القارئ بوجودها و يصدق بفاعليهتا و جيهتد يف فك طالمسها، حني يتحوّ 

 ة تتحقق من خاللها وظائف الشخصيات.   تمية رضوري
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أ ان ال أ كره  «يتعلّق الامس اجملازي و يتالءم أ كرث مع خشصية الفرد حسب القاصة البطةل 

أ ّي امس ولكيّن مولعة بأ سامء الكتب ل يّن أ راها أ كرث أ صاةل و صدقاا، و تش به أ حصاهبا بشلك 

ل سامء املدنيّة اليت تُقيّد يف غريب. الامس يف الرواايت و املرسحيّات غري اعتباطي. ا

دمان القراءة يُ (13)» البدلاّيت، قليال ما تطابق أ حصاهبا ث هذه الاعتباطات املوجودة ورّ ، فا 

         ي قد ينحو منحى التجرد من أ صل ما بني الفرد و امسه احلقيقي و امسه اجملازي اذلّ 

اال حاةل ا ىل  -ادليه أ و أ قربئهو  -و الانسالخ من مكّون أ صيل، يريد به واضع امس املولود 

معق ما متجذر يف الثقافة ادلينية أ و الشعبية أ و غريها، فاالمس اذلي يُكتسب الحقا قد يُراد 

مغرّية لمنط الشخصية العام أ و  -أ جنبية غالبا -به الانفالت من ال صل و ا حالل صفة أ خرى

يف الرواية، فيشلك بلرضورة تداخل نصوص أ خرى  الهروب من واقع مؤمل كام هو متجلّ 

داخل النص ال صيل وفقا لتعالق الشخصيات، مما يس تدعي وجود قارئ متفتح عامليا و ثقافيا 

 يسعى لفك ادلالالت اخملتلفة.

 ميكن اخزتال أ بعاد خشصية "ايما" يف : 

  همام اكن المثن ي الواقعلتغيري و حتدّ عىل افريد من نوعه ، هل القابلية منوذج نسايئ  ✓

 و همام اكنت العوائق.

 "ايما" املقاومة، الرافضة لالستسالم ، املمتسكة مببادهئا ، املدافعة عن وطهنا. ✓

 حتمل "ايما" زخام فكراي، و ثقافيا ، و ذهنا منفتحا عىل خمتلف الآداب.  ✓

 زبري )زورب( :

 نس بة ا ىل *يه "زورب"ي ارتأ ت أ ن تسم و اذلّ  "زبري"تقّدم "ايما" مالمح خشصية وادلها 

اليت تأ خذ طابعا عبثيا، و تكون الشخصية  ،نيكوس كزانزتايك"ـ :"زورب" ل"رواية العاملية ال

فهيا غري مسؤوةل عن أ فعالها ُتاه نفسها و ُتاه الشخصيات املسامهة يف انتاج املعىن، حتب 

ي تعلّقت به أ يضا من خالل صفحات "ايما" أ ن تش به وادلها و أ ن تناديه بمس "زورب" اذلّ 

 الرواية، بلرمغ من وجود التناقض العقائدي و ال خاليق بني الشخصيتني. 

 بلعودة املتأ نية ا ىل الرتاث اال ساليم، و بتقفي أ ثر الصحابة، يتبني كام هو شائع أ ن  

، بلرمغ من س نة... 16"الزبري بن العوام" أ حد الصحابة العرش املبرشين بجلنة، أ سمل و معره 

اّل أ ّن البطةل تنفلت جمددا من هذه املقومات و ترفض امس  طيبة سرية "الزبري بن العوام"، ا 
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ت اليت ال مت "زورب""الزبري" ك يقونة حميةل عىل خشص الصحايب، و تستبدهل بشخصية 

يل ، سوى أ نّه اكن منفردا و بطل زمانه ميارس طقوسا معينة مي للهوية العربية اال سالمية بيشء

ىل املرح و اللهو و مصاحبة النساء غالبا.  ا 

المتلص  ء متكررة عىل مرأ ى الرواية، ولعبة ال سامف فش تان بني "الزبري" و "زورب"، 

ىل أ ّن البطةل و غريها هيميون تمينا بيشء امسه و هذا من انامتئنا حارض كلك مّرة،  يريم ا 

 الرتاث و ال دب ال جنيب.       

ذ أ همهل حىت قبّلين عىل جبيت  «قُتل الوادل يف ظروف غامضة   اا ا  و     القناّص اكن رحمي

مّضين ا ىل صدره للحظات، و مهس يف أ ذين مثلام تعّود أ ن يفعل يف ّك صباح: عينك عىل 

 .( 14)» نفسك و عىل أ ّمك، حبيبيت

زهاق روح )زبري/ ز   ىل ا  ي يذود يب اذلّ ورب(، الرجل الط أ دى فعل القتل بلرضورة ا 

دي اليت وطنه بلك ما ميكل، قُتل "زورب" نتيجة حتالف مجموعة من ال طراف و ال اي ىلع

شعال انر الفتنة  و زرع الهلع أ واسط ال ّمة  حتاول هتدمي مصلحة الشعب و تسعى من أ جل ا 

بّ  ال هلية ن فرتة ما بعد الاس تقالل  أ و مرحةل العرشية السوداء، تزامنا مع احلرب اجلزائرية ا 

 أ يضا.

ىل عّدة لقطات رمسها الروايئ بدقة  مل أ مسع أ ّي صوت  «استند تشكيل مشهد القتل ا 

للطلق الناري رأ يت فقط ارتسام خطّ أ محر عىل جبته يف البداية قبل أ ن يفيض ادلم عىل 

و         أ صبحت مواضيعه تغزو الرواية ياذلّ ، تناولت الرواية حيثيات العنف (15)»وهجه...

اليت يعيشها  يةرالظروف املز تس يطر علهيا خاصة حيامن يتعلق ال مر بتبيان الفروق الطبقية و 

 الفرد. 

ف النّص عىل هوية  ت جمرى الرواية،غري   كربى القتل تمية دالليةفعل عترب يُ   مل يتكش 

اءة قر  رينس تطيع أ ن جنُ  و لهذا ال مضمرا، ظاهرا و الشخص القامئ به ، فاكن الفعلالقاتل

اّل ل ُكنا أ خذان املرتتبة و نتاجئه و ظروفه يف خشصيته لتبيان سبب القتل بعني الاعتبار  «، و ا 

ىل معلية القتل بص   أ يضا أ داة القتل، ماكن القتل، توقيت القتل و  فلكّ  .ةلك ما ميت ا 

نتاج ادلالةل   .(16)»عنرص من هذه العنارص هل موقعه اخلاص داخل سريورة ا 
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 قينههويته لي  يكشف عن جاح يف وظيفته )القتل(، لكنّه ملن من النّ فالقاتل اجملهول متكّ  

ّ و قانوانا  ي قام به مرفوض رشعاا أ ّن الفعل اذلّ  ن ه س يقوم بكشف ، و لو كشف عن هويته فا 

ّ  الس تار عن كّ  ن ام املتواطئني معه، ليس يف هذه العملية فقط )ضد ال ب زورب( و ا 

علّقة و حتتاج لفهم و تفسري، و غريها من املسيُنفض الغبار أ يضا عىل العديد من القضااي 

دراكها يف عالقهتا بملادة املضمونية اليت تغذهيا، بل تدرك من خالل  «اليتالامنذج  ال ميكن ا 

قبوال  اندراهجا مضن ثقافة معينة. و هذه الثقافة يه اليت تفرس الفعل و أ مناطه و ُتعهل فعال م 

اجملمتع و تتبع  املتغلغةل داخل، فا دراك اخللفيات و القضااي (17)»أ و ُتعل منه فعال مرفوضا

ىل هناية املسار سبب يف اختالج الكوامن اخلفية  مسار الشخصية منذ بداية حتراكهتا ا 

 عىل الشخصية اجيابيا أ و سلبيا. نعكسةامل 

ّن فقدان زورب مكّن "ايما" من امليض قدما و حما وةل البحث عن احللول همام اكن ا 

لهيا دون التفكري و لو للحظة يف الاستسالم، "زبري أ و زورب" يتساوى الاسامن  السبيل ا 

هنا بلرمغ من اختالفهام سابقا، ل جل حتقيق منفعة جامعية، فهام  رمزا النضال  و الاس مترار 

 أ ّمة باكملها. ي محل عىل عاتقه هّ للرجل اذلّ 

 ميكن أ ن خنترص خشصية "زبري" يف: 

 خشصية محلت من امسها نصيبا وافرا، ُتىل من خالل أ فعالها. ✓

 ميتاز بلمترد و الرغبة يف التحرر ، و النضال املس متر من أ جل حتقيق الغاية. ✓

 الشخصية تتأ ثر بلواقع، و تنجح غالبا يف التأ ثري عىل من حولها. ✓

 فرجية )فرييج(

ىل الاكتبة الربيطانية "فريجينييا  "يجريف"هتا امس أ طلقت "ايما" عىل وادل نس بة ا 

     ن غرقت يف خيالها و ذكل بسبب اشرتاكها معها يف العزةل اليت دخلت فهيا، أ ي *وولف

"مدام بوفاري" )للاكتب الفرنيس  ا، فاكنت تراها اس مترارا لشخصيةو جنوهنا و أ وهاهم

عن الاهامتم بأ رسهتا و عدم تقبلها حلياهتا، العاملي غوس تاف فلوبري(، و ذكل بسبب ختلهيا 

ىل الطفوةل و انفصلت تدرجييا عن  ،خاصة بعد وفاة زوهجا  الواقعفرجعت بذلكرايت ا 

و حتطم طموهحام يف جممتع ال تسمح فيه  ،تشرتك "فرييج" و "ايما" يف هتاوي أ حالهمامف 

 أ عرافه و قميه بذكل.
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يف البداية مولعة بعمق حياة فريجينيا اكنت أ يم  «عرّبت "ايما" عن ذكل بقولها: 

آخر امسه بوريس فيان، كنت أ خاف عىل أ ّمي من  وولف، قبل أ ن ترتكها و تُصاب مبجنون أ

ّن التجرد من (18)»أ ن تصاب بعدوى فريجينييا وولف يف الهبل و الانتحار غري احملسوبني ، ا 

  ي تويف منذ يف متاهات اخليال و يف تفاصيل خشصية الاكتب اذلّ  ياا الواقع و الغوص لكّ 

و هناك من اس تطاع أ ن يصل  ،القارئ درجات زمن؛ ل طرٌح جديد اس تغهل الروايئ لريينا أ ن  

 ي ال شفاء منه.اذلّ  نماملز لهذه ادلرجة من الهيس ترياي و املرض 

مل ت  «مرض الازدواج الشخصاين جعل "فرييج" تنحو منحى غريب يف الرواية 

قلبا بكتب بوريس فيان، و تركت نفسها هتوي يف معق الهدوء و السكينة، و مل ترتك حىت 

و  و بب زورب بعقدة ذنب اخليانةفرصة احلديث معها عىل قلبا و أ رساره، فقد ظلت تشعر حن

 .(19)» *تطورت حالهتا أ كرث عندما سقطت بأ وهاهما بني ذراعي بوريس فيان

ّن التش بع الثقايف و يف مرحةل ليست مرحةل تشجيع عىل القراءة )فرتة التسعينات   ا 

هذه العائةل اس تطاعت أ ن حتافظ عىل موروهثا، كام  أ ن   د  يْ مر عسري، ب  من القرن املايض( لأ 

و  ثاحلد تكّونموز كقمي داللية مهنا ي ى؛ عرب اس تخدام هذه الر نت من ولوج عوامل أ خر متكّ 

ختلت  ّل ترصفات الوادلة اكن جراء حتول دينايم يف خشصيهتا، فاكن أ نْ جُ الفعل و املامرسة ف  

ىل صفحات الكتب و أ لبومات الصور و الرسائل القدمية من  عن صبغة الواقعية و دخلت ا 

أ جل حشذ طاقة متكّهنا من العيش، بعد فقدان زوهجا، دون أ ن تعترب أ ن ما تقوم به يُعّد 

رضب من الانتحار البطيء، و من التجّرد التدرجيي من مقومات الشخصية و الهوية، 

ابت العربية و املقّومات اال سالمية أ صبح رضورة اتبعها ّك فرد من أ فراد فاالنسالخ من الثو 

فعل جمارات الآخر مبكّوانته احلضارية و الثقافية بدءا بللغة وصوالا ا ىل  او غد    هذه العائةل

 كامليات احلياة.

 ميكن اختصار خشصية "فرييج" يف :

 الشخصية غري قادرة عىل التأ قمل و التكيف مع الواقع. ✓

 الشخصية تُعايش اضطرابت و خماوف أ ّدت هبا ا ىل حاةل من الش تات. ✓

هترب فرييج من الضجر و اليأ س و الاشتياق ا ىل صفحات الكتب لتجد فهيا  ✓

 مالذا جديدا.
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 فادي )فاوست(

 ي يعيش يف غرانطةايض املشهور اذلّ محلت خشصية "فادي" صورة املرسيح الافرت 

ي همام غاب عاىن الويالت يف بدله "اجلزائر"، تسميه الصحافة الآن بالبن الضال، اذلّ  بعد أ نْ 

 ّ اس مترت  ه و ال عالقة للسلطات مبا حل به،ه ذهب من تلقاء نفسس يعود لوطنه، و ك ن

ىل الوطن بلقاهئا قد وعدو  ة ثالث س نوات،عالقته ببطةل الرواية مدّ  من أ جل  حال عودته ا 

حياة "ايما" بعد فقداهنا  منكبريا حزيا  "فادي"غل غرانطة(، ش   عرض مرسحيته )لعنة

عنوان املرسحية يف حد ذاهتا حيمل يف طياته شؤم  لوادلها و أ خهيا و حبيبا "ديف"، لعلّ 

حنو الهاوية ال  سريي  ما بعد السقوط، و منذ سقوط غرانطة و العامل اال ساليم مضطرب،

    ال ندلس الفردوس املفقود و حضارة العرب غري، و قد اختار غرانطة بذلات بعتبار أ ن  

لهيا كّ  و منارة  شغوف خملتلف جماالت العمل و الفن .متأ مل  يرحتل ا 

ىل ادلكتور يف مرسحية "كريس توف مارلو" )يف مرسحيته  *يرجع امس فاوست ا 

و يف  الاكتب ال ملاين العاملي "غوتة" و بعدها كتبا ر فاوست(اي حياة و موت ادلكتو تراجيد

 ّ كيفية بيع  "فاوست" اليت تتناول يف مضموهنا ف "توماس مان" روايةالعرص احلديث أ ل

       غية حتقيق طموحه، تس تعري البطةل القاصة تفاصيل املرسحيةالبطل نفسه للش يطان بُ 

نقاذه من خمالب الش يطان، عىل أ ساس أ نّه فعل نبيل جليل. ح بأ هنّ رصّ و تُ   ا يه من قامت ب 

زدواج الواقعي بني ماتعيشه "ايما" يف اجلزائر و ما يعيشه و هنا دالةل عىل اال  

شارة انتشلت املرسيح  -ا فأ ل خريو ك هنّ  - ة اليت ُتمعهامعىل العالق "فاوست" خارهجا، و ا 

 من خالل أ حاديهثا و أ فاكرها املمتزية.و الغربة من الظلمة و الش تات 

قت مرسحياته متكّن "فاوست" من النّجاح يف حياته بشلك كبري خارج بالده، فال

ىل لغات كثرية عرب العامل، و حظي بهامتم الصحافة احمللية ينرواجا واحتفاء كبري     ، فرُتمجت ا 

، و اكن اكبري  نفى حداثو العاملية اليت اعتربت رجوعه ا ىل الوطن بعد عرش س نوات يف امل 

هذا يف نظره فرصة لالعتذار و للتكفري عن ذنب ارتكبته السلطات الوطنية يف حق 

 مبدعهيا.
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فاكنت حس به عودة الابن الضال لتقدمي معل بطويل ُرفض سابقا خاصة و أ نّه ميس 

آهات اجملمتع، لكن "ايما" ترى يف ذكل صفقة ش يطانية بع "فاوست" من خاللها  طبقات و أ

     نفسه لش يطان ادلوةل، من أ جل اس امتلته هل يف تدعمي س ياس هتا عىل املس توى ادلاخيل 

 و اخلاريج.

ىل ازدواجية الشخصيات؛ و يه ازدواجية املتون  ضافة ا  يواجه القارئ ازدواجية أ خرى ا 

ال دبية داخل النص الواحد؛ فالقاصة و "فاوست" و غريه يتحدثون عن أ عامل أ دبية 

بلفعل و هنا يمكن ُتس يد احلوارية  تبنّي قد ت ، نشأ ت و منت داخل متون عامل رمقي افرتاضية

الّ   ذهن الروايئ. عىل مس توى ال دبية، و قد تكون غري موجودة ا 

 يأ يت ال ديبف  رة أ خرى بنهتاء الرواية،ت اسام فقط حتيا اترة و متوت اتدل  وُ نُصوص  

      تحسل  ،و أ حداهثا و خشصياهتا "طةثالثية غرانمرسحية "ث عن تفاصيل ليتحدّ  مثال

 ّ ن آخر يُ و ك  عاجل نفس القضية لكن ال وىل ك انتقلت بطريقة دينامية من نص ا ىل نص أ

كتب حبييب فاوست عن موت غارس يا لوراك  «بأ سلوب رصحي و الثانية بأ سلوب رمزي 

بب زورب هللا  اغتيالالغامض مرسحية باكملها سامها لعنة غرانطة و اس توىح معهل أ يضا من 

 .(20)»يرمحه

 ميكن اختصار خشصية فاوست يف:

 خشصية مواكبة لل حداث اليت ُتري يف العامل و بل خص يف اجلزائر. ✓

 خشصية مثقفة، حتاول أ ن تكشف ما خفي بطريقة ابداعية رمزية. ✓

 خشصية واقعية و ومهية يف الآن ذاته. ✓

ن املعلومات و التداخالت عىل يف هذا المك الهائل م عارمة فوىضالاختالف  ودل   

 قة بوظائفاملتعلّ دات الفعل انفعاالت عرب حمدّ  نقلتالشخصيات اليت فمس توى النص، 

ناّم تعّدت ذكل بدلخول مل تكتف تتناىم لتشكيل حمور القمية،       بللعب بل سامء فقط و ا 

ىل الواقع ك كتب ملجأ  لها يف ال و اختارت اليت اكبدت  "فرجينيا"، ام تريدو اخلروج من و ا 

ى قدره و يتحدى "ايما" ي يتحدّ اذلّ  "فاوست"و  ،مقابر اذلاكرة يففنت دُ أ ايهما ال خرية 

    لبعنفوانه املرسيح، يه فكرة الارحتال الزمين املاكين أ ين يصبح العامل الرمقي أ يقونة تتحوّ 

ىل عامل يسعى من أ جل منح خشصياته الفضاء املنا  سب للتحرك.و بفعل حمراكت الالكم ا 
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 العوامل يف المنوذج العاميل : -2
ن   العالقات يه احلدّ  ْذ ا  اّل  الفاصل بني الفاعل و العامل ا  الفاعل ال عالقة هل منطقيا ا 

اّل من خالل نسق هيلكي  بملوضوع بيامن العوامل يه أ عضاء ال تكتسب وجودها وال حتققه ا 

 ممتثل يف عامل الرسد.

اس"، و خيتلف العامل عن ي طرحه "غرمياجلديد اذلّ كام أ ّن العامل هو املصطلح 

   قات و داخل ك عالقة يوجد عامالنى بلعالما يسمّ  العوامل داخل النصتودّل ف  الفاعل،

 الرتس مية الرسدية و اليت تشلّك ابط اليت تتحمك يف سري العوامل تكل الرو يه و العالقات

(Schéma Narratif:و يه ) 

 (:Relation de Désirالرغبة )العوامل يف عالقة  .أ  

أ ّه احملاور يف البنية  من (، و يهObjet( و املوضوع )Sujetات )ُتمع بني اذلّ 

ل العنرص احليوي فيه، ل ّن هذه هذه العالقة بؤرة المنوذج العاميل، بل تُمثّ  تعدّ   «و احلاكئية

عل الفاعل يف ( موافق لعمل القدرة عىل فTéléologiqueالعالقة تس تقر يف وضع غايئ )

ات يف حتقيق ، حيث ترغب اذلّ (21)»ي يصادف حتقيقهامتالك املوضوع املرغوب فيه اذلّ 

 املوضوع احملدد.

عطاهئا بعدا تفاعليا ل نّ        تسعى "ايما" الشخصية البطةل، ا ىل حتريك ال حداث و ا 

لغاء حاةل ما« ثباهتا أ و خلق حاةل جديدة فعل اذلات بُتاه ا  ، هل الباع يف حتوير أ فق (22)»أ و ا 

 أ نّ  البعض يظن وقداملعىن العام، و يف تبيان احلاالت النفس ية و السلوكية للشخصيات، 

نسانية خشصية الفاعل ّ  «جامدة  مادة املوضوع حامت وأ نّ  ا  ن  صفتُشخّ  املفاهمي، تتداخل قد اما 

اكلعامل  ؛ (23)»القصة حبكة سري يف دورها لها دةجمرّ  تصبح املوضوعات و واحليواانت ال ش ياء

تتحرك فيه خمتلف البىن  أ ينيعترب الفضاء اخلصب و ي مسي مبملكة الفراشة، ال زرق اذلّ 

مساحتنا الوحيدة و املشرتكة لالتّصال يه الفيس بوك. و ال  «فيكون حسب قول البطةل: 

 .(24)» يشء غري الفيس بوك. جنّتنا أ و مملكة الفراشة الهّشة

ما يرتبط بلعنوان و أ سامء الشخصيات  «كام يساه يف تكوين هذه الشخصيات ل ّن  

 تُعطي و ،(25)»من عنارص أ خرى حتلل مقاصد الراوي و تفك عقدة من عقد الرواية 

نساان يكون عندما الفاعل معطيات وأ معق خُتالف أ وسع دالالت  .ا 



 أ مينة أ ونيس :طالبة دكتوراه ج                              عر ال   واسيين  :لـ الفراشة مملكة رواية يف الشخصية س ميياء

 2018جوان                                     173                        -بسكرة-جامعة محمد خيرض

ّعد من حّدة النص ليتحّدد الربانمج الرسدي بطريقتني؛  فال بد من وجود حركية تُص 

، و تعكس التحّوالت العاملية تكل (26)»من خالل وجود ملفوظ فعل حيمك ملفوظ حاةل «

 التغريات اليت حتدث عىل مس توى العمل الرسدي و يه:

 (:Sujet d’étatملفوظات احلاةل )  ➢

 واملوضوع اذلات بني العالقة تُمثّل اليت الرغبة عالقة مضن احلاةل ملفوظات تندرج

 من خالل الس مييايئ ُوجودها يف احلاةل ذوات دتتحدّ  و القمية، موضوع لتحقيق تسعى و

ذ «خصائصها  الّ  كذوات هبا الاعرتاف ميكن ال ا        موضوعات القمية مع تعالقها حاةل يف ا 

الّ  قامي ليست بدورها القمية موضوعات و القميية، العوامل خمتلف يف تُشارك و ذا اكنت ا   ا 

الّ  تتحدد ال اأ هنّ  أ ي ،(27) »اذلوات من مس هتدفة  .ُمعنّي  موضوع داخل بوضعها ا 

مّ  «و هذه اذلات  ا أ ن تكون يف حاةل اتصال مع موضوعها، و يه احلاةل اليت حتقق ا 

موضوعها، ويه احلاةل اليت ال ، أ و يف حاةل انفصال مع م( n) ذفهيا موضوعها و يرمز لها بـ 

  .(28) »م( u) ذ  موضوع رغبهتا، و يرمز لها بــ  حتقق فهيا اذلات

 اذلات متصةل بملوضوع  ) م n) ذ   

 اذلات منفصةل عن املوضوع   م( u) ذ   

 Sujetن حيتوي عىل عالقات ذات احلاةل )ملفوظ احلاةل ال بد هل أ   «مبعىن أ ّن 

d’état ويه ذات ،) تتجه ( ،حنو موضوع هل قميةO Objet de valeur ومن ،)

ذن  (29)»ي حُيدد رغبة اذلات، وتتناول ملفوظ احلاةل حالتانوهو اذلّ  هذا الاُتاه  ا 

 .(O)عن املوضوع  (u)أ و حاةل انفصال  (n)د حاةل اتصال مفلفوظ احلاةل جُيسّ 

نّ  آن واحد مع مجموعة من  ا  االتصال و الانفصال موجود يف الرواية و مزتامن يف أ

مع موضوع حبهثا ( n)الربامج الرسدية، فلو خنص خشصية "ايما" مثال فقد اكنت يف اتصال 

توفري هذا ل  ويف سعهياحّل بعض املشأك الصحية ملرىض املدينة،  أ جل عن ال دوية من

أ ن تواصل عىل  ال خرياملطلب مرورا بسلسةل من املتواليات و املراحل و اس تطاعت يف 

 .هذا املبىن بلرمغ من العوائق اليت واهجهتا
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منذ البداية و تزامنا مع حاةل االتصال ال وىل مع حالهتا النفس ية ( u)و يه منفصةل 

مع أ هما، اليت أ صبحت  (u)حاةل  و مشاعرها اُتاه هذا الشخص احلارض الغائب، و يه يف

 من ذكرايت املايض اخملبأ  يف صفحات الكتب.

 (Faire de Faireملفوظات الفعل )الاجناز  ➢

ّ  الفعل، فاعل يُسمى و ن  يكتسب اذلي و لاالفعّ  النشاط ذو احليوي العنرص  «هل 

 تظهر لهذا و ،(30)»ممزية كفاءة و عالية مؤهالت بوجود يويح بأ داء التغيري عىل ملكة القدرة

 :العبارة لهذا و احلاالت بني تمتوقع حتويالت ُتري « يه ذات الفعل و

ىل االتصال أ و العكس(31)م  nف    م  uف  ّما من الانفصال ا   ، و يكون ا 

مبعىن أ ن الفعل قد يكون منفصال عن موضوعه مث يليه حتويل، فيتصل هذا الفعل 

 مبوضوعه نتيجة خرق حريك عىل مس توى أ فعال الشخصيات داخل منت الرواية. 

د عالقة مفلفوظ اال   جناز خيتلف عن ملفوظ احلاةل يف خاصية التحّول، و كام ُُتّس 

د  هّنا ُُتس  ث ل بتحّول جناز اذلّ كذكل عرب ملفوظ اال  الرغبة بواسطة ملفوظ احلاةل، فا  ي يُم 

د أ دوار العوامل داخل املكّون الرسدي.   اتصايل أ و انفصايل، ولكها ُُتّس 

ّن رشح معادةل الانفصال و التحّول من خالل رواية "مملكة الفراشة" يس تدعي  ا 

ة طبيعف  ،ال ش ياء ة أ خذت تتشابك شيئا فشيئا مع مكّوانتوقوفا عند أ ش ياء معقدّ 

ماكنية التحّول من حاةل ا ىل حاةل  ن متنح النّص ا  ْحدها م  ال حداث و تغيريها و تصاعدها و 

 أ خرى.

تتناقض الشخصيات يف توهجاهتا، رمبا لو اكنت خشصيات عادية اكليت نصادفها يف 

، لكن املشلكة هنا تمكن يف أ ّن اا ها الروائيون لاكن ال مر جليّ احلياة العادية و اليت يس تغلّ 

نّنا جند:الان  فصال و االتصال ليست قاميا اثبتة يف الرواية ل هّنام متداخالن بشلك واسع فا 

 الانفصال مع موضوع الس ياسة و حكومة البالد يف تس يري شؤون الشعب. -

 االتصال مع القضية اال نسانية و حماوةل الانتشاء و املساعدة بأ ي شلك من ال شاكل. -

ء "ايما" أ و "فرييج" أ و أ خهتا "ماراي" لكن اتصال هذه سوا عيشالانفصال مع الواقع امل  -

اذلوات الثالث خمتلف متاما، شالك و مضموان، و يف حتديد القمية، و يعود هذا 

ىل توجه و أ مناط الشخصياتالا  :ختالف ا 
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أ . "ايما" تتصل بلواقع الالكرتوين أ و البوابة الزرقاء و كام تسمهيا يه مملكة 

يّب ذهب حنوه. فقد اكن أ يب و عّوضين عن هذا الغياب. ّك ح حبييب فاوست «الفراشة 

 (32)»و رّسي امجليل و ال هبيى اذلي لن حيّس به أ حد غريي أ يخ

مي حبب خشصية تّوفيت منذ زمن طويل، حتاول مجع كّ  ب. ما يتعلق  "فرييج" هت 

مشرتكة ، كام تطلب من أ حد مصوري املدينة أ ن يصنع لها صورة بملبدع "بوريس فيان"

دمان القراءة.  رفقته، و ا ىل غريها من ال فعال اليت تفرضها سلطة ا 

ّن املنت متغري، خاصة و أ ّن املبدع حياول أ ن يتفرد بنصه  مبقدور أ ي نص  «و لهذا فا 

، حُت قق العديد (33)»أ ن حيوي مجموعة من التحوالت اليت تدخل يف ش بكة عالقات متنوعة

 من القمي.

 (Relation de Communicationالتواصل )العوامل يف عالقة   .ب

رضورة حمتية لعالقة الرغبة و ممتمة ل دوار الرسد مضن سلسةل من  هذه املرحةل تُعدّ 

ذا اكنت عالقة الفاعل بملوضوع يه ع  فا نّ القة احتواء قامئة عىل املساواة،الامنذج العاملية، و ا 

ليه )Destinateurعالقة املرسل )  ( مغايرة متاما.Destinataire( بملرسل ا 

ّن املرسل  ىل الفعل فلك رغبة «ا  هو ما جيعل اذلات ترغب يف موضوع و يدفعها ا 

ليه هو الطرف  من طرف اذلات يكون وراءها حمرك أ و دافع هو املرسل و املرسل ا 

املس تفيد من الفعل )فعل اذلات( فتحقيق اذلات للموضوع يكون موهجا حنو طرف مس تفيد 

ليه هو املرسل ّن  (34)»ا  ليه متر عرب عالقة «و هبذا فا  عالقة التواصل بني املرسل و املرسل ا 

عطائه ، (35)»الرغبة أ و عالقة اذلات بملوضوع  ل ّن وظيفهتا يه حتريك العمل الروايئ و ا 

 نقطة انطالقة، مهنا تكتسب العوامل طابعا حركيا.

ىل عائةل أ هنكهتا ال الم و ال زمات  فتفككت و انعزل ك فرد عن الآخر تنمتي البطةل ا 

ىل أ ن ي ليخلق ك واحد مهنم عاملاا خاصاا به، يكون يف أ غلبه خياليا بعيدا عن الواقع   طأ  ا 

 ا ىل ن الباعث و املرسل للوصولمجموعة من القمّي و ادلوافع لتكوّ  تضافرتف مرحةل الهناية، 

 أ هداف متعددة. 

ي حيث ابنته عىل امليُض قُدما القّوي اذلّ كام اس تطاع "زورب" أ ن يكون مبثابة ادلافع 

ّن خشصية "ايما  ن مل يكن "زورب" ادلافع ال ساس، فا  دون خش ية العواقب، و حىت ا 
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القوية" قد تكون اذلات و املرسل يف الآن ذاته، ل هّنا نشأ ت و كّونت خشصيهتا املس تقةل 

م عىل مس تووين  داخلفعلني  القّوية اليت ال هتاب قول لكمة احلق، و اس تطاعت أ ن تُْقد 

ات الفاعةل سعت من أ جل كشف املس تور خمتلفني لكن لالكهام نتيجة خميبة يف الهناية، فاذلّ 

ليك  و وضعية ال بد من معرفة ماكمهنا و اس تطاعت ذكل، لكن احلصيةل اكنت تنبهيا طبيعيا

 يعرف اال نسان كيف يواصل طريقه، و عىل أ ي أ ساس.

اطنية و الرغبة العميقة يف التغيري فـ "ايما" أ رادت أ ن النوازع الب  ادلافعاكن مردّ 

 تتكشف نتيجة هذا اال رصار تسرتحي وأ ن هتنأ  رفقة من حتب، كام أ رادت خدمة وطهنا، و ال 

اّل من خالل تتبّ  آخر الرواية. املتواصةل ع متتاليات الوظائف التكوينية الرسديةا  ىل أ  ا 

 (:Relation de Lutteج. العوامل يف عالقة الرصاع )

ّن عالقة الرصاع تعمل عىل مّ  « :ا     ا منع حصول العالقتني السابقتني )عالقة الرغبةا 

ّما العمد عىل حتقيقها، ومضن عالقة الرصاع يتعارض عامالن أ حدهام  و عالقة التواصل( وا 

كام تتسم هذه ، (36)»( opposant’L( و الآخر املعارض )Adjuvantيُدعى املساعد )

رادة( الفاعل و عالقته التواصل )نقل خبلق  «العالقة  احلواجز و العراقيل بني ك رغبة )ا 

موضوع القمية(، لنجد العامل املساعد مساندا، يدفع الفاعل ا ىل ممارسة و مواصةل ما لُكّف 

 اجاهد به، من دون يأ س أ و خضوع أ و استسالم، بيامن يظهر املعارض ليقف دون ذكل

 .(37)»يف الرصاع و زايدة يف التوتر لتوريط الفاعل يف مأ زق، تشلك حدة

و خيلق هذا الرصاع منوا عىل مس توى   هذه املرحةل تتشلك حبكة القصة،يف

مّ ال حداث، وهو اذلّ  ىل هناية القطعة الرسدية ا   ا بالنتصار أ و الهزمية.ي يقود ا 

 اذلات، جانب ا ىل يقف  «ي، و هو اذلّ (38)»للفاعل مؤيدة قوة  «فاملساعد لهذا

 موضوع و اذلات بني عائقا يقف ياذلّ  هو رغبهتا واملعارض موضوع عىل حتقيق ويُساعدها

 اتنقوّ  فهام (39)»موضوعها لتحقيق هجودها أ مام العراقيل وضع عىل يعمل رغبهتا وبلتايل

الصفات، حفراكت ّك من املساعد و املعارض همامت مصريية داخل  و ال فعال متضاداتن يف

ُ البناء الروايئ، غالبا   ساعد وُمنْف را من خشصية املعارضشاهد متحزّيا لشخصية امل يكون امل

 لكونه خمالفاا دامئا للحق و العداةل.



 أ مينة أ ونيس :طالبة دكتوراه ج                              عر ال   واسيين  :لـ الفراشة مملكة رواية يف الشخصية س ميياء

 2018جوان                                     177                        -بسكرة-جامعة محمد خيرض

نص روايئ، تتوافد عىل  لتحقيق عنرص احلبكة و لتصاعد عنرص ال حداث يف أ يّ 

مساحة الرواية مجموعة من الشخصيات اليت تعترب مبثابة قمي معارضة، و يه نفسها القمي 

ْذ  منطيةال   حتيك عن مرحةل العرشية السوداء تواهجنا يف مجيع الرواايت اجلزائرية اليتا 

فهم  دامئا و أ بدا وجودينني املسؤولني و القتةل امل،... فترتاوح الشخصيات املعارضة باال رهاب

املناصب من أ جل السطو عىل حقوق الغري، لكن هذه  عىل همينةال يس تغلون العنف و 

آخر. منا لفتتين قمية أ خرى و طرح أ  الامنذج الروتينية مل أ شأ  ذكرها و ا 

يتفرد املساعد بقمية غريبة يف الرواية اكنت "ايما" ترمتي عىل أ عتاب اململكة الزرقاء 

 «     "فادي/ فاوست"من أ جل طرح مشألكها اليت ُتد مهنا حلوالا و دعاما و دفعاا من قبل 

كنت سعيدة أ ين وصلُت ا ىل خمت رهاين، وضعت يف رأ يس أ ين يوم أ لتقي بفاوست سأ كون قد 

رساةل اليت ترامكت عرب س نوات القلق يف دريج الرسي، أ و مقربيت الورقية و  777كتبت هل 

 .(40)»سأ منحها هل ليعرف كيف سكن مراهقيت و جنوين

اخلاصة اليت تُمثّل تعلّق البطةل بشخص ترى فيه حتفل الرواية مبثل هذه الامنذج  

اّل أ نّه و مع اجلزء ال خري من الرواية يتبنّي أ ّن  نصفها الثاين، كربايءها، حياهتا، ش باهبا... ا 

ي يقيض يف ال خري عىل ك اخمللفات صاحب ادلمع و الس ند يتحّول ا ىل مصدر الهدم، اذلّ 

ي ه، اكتشفت "ايما" الحقا أ ّن الشخص اذلّ الطيبة اليت زرعها سابقا، لكن بدون قصد من

كسريها يف احلياة، هو خشص مزيف انتحل خشصية "فادي"، من أ جل  رأ ته دنياها و أ ملها و ا 

ّن اليشء اذلّ  ودل ي يُ أ غراض و مصاحل خشصية، و مل تكن بطلتنا الضحية الوحيدة، لهذا فا 

 "ايما" بعد ثالث س نوات من احلمل.من فراغ ينهتيي بلزوال ال حماةل، فلنا أ ن نتصور حاةل 

 و ُحكيت فيه معظم أ جزاء الرواية ي بُنيتمملكة الفراشة، هذا العامل الافرتايض اذلّ 

خّول للبطةل "ايما" الرتبّع عىل عرشه، فأ صبح املاكن املثايل لتجس يد س مييائية ربط ال سامء 

مقي، قصد الهروب من واقع بل حداث، أ ين حتول تصور املاكن الواقعي ا ىل ماكن ختّييل أ و ر 

آخر تس تأ نس به النفس و حتيا ىل عامل أ  من جديد. همؤمل ا 

          أ حضت الرواية العربية احلديثة جماال خصبا تُطرح فيه خمتلف قضااي اال نسان 

ىل الظروف احمليطة به، كام انفتحت عىل  و انشغاالته، انطالقا من عاداته و تقاليده ا 

تفادت من املوروث القدمي و غّذت نصوصها من كتب التارخي اذلي احلضارات الغربية، و اس  
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ىل  سقاط مضامينه عىل الواقع امل تسعى ا  منت ة توظيفه، اس تطاع بلرمغ من صعوب عيشا 

أ ن يُسافر بملتلقي عرب كواكب غابرة و ينتقل حبراكت رسدية زمنية رسيعة من املايض  الرواية

ىل احلارض و العكس، دون أ ن يقع يف رشخ تضارب املعىن أ و اختالل عىل مس توى تركيب  ا 

، بل فتح اجملال لتبيان أ مناط الشخصيات و تفسري أ س باب سلواكهتا و دينامية ال حداث
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