
  منري لعدايس /د - ط                                                 " أالزهر عطية" ٔالعرس الصيغة الرسدية يف رواية يسار بن ا
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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
الفرتة املعارصة ٕاقباال كبريا عىل الكتابة تشهد 

الروائية اليت غدت مدار ولوع القراء وا5ارسني عىل 
أالمر اkي جعل هذا اجلنس يغري نفسه ،حد سواء

sسـمترار الستيعاب التغريات احلاصl يف 
فانقسم بذx اجلنس الروايئ ٕاىل متعدد .اtمتعات

هذا ،أالصوات بوليفوين، و ٔاحادي الصوت مونوفوين
أالخري اkي ٔاصبح يعد منطا {سـيكيا، و منوذجا ال 
يرىق الٔن حيتدى ويرمس عىل منوا� يف ٕانتاج النصوص 

ٕاال ٔان الفرتة املعارصة ال تزال تشهد نصوصا . الروائية
ٔاحادية الصوت، وهذا ٕان دل فٕامنا يدل عل تباين 
الكتابة الروائية ومشاكسة إالبداع للطرح النظري 

ر التجريب لكرس لك القيود و الهيالك واخلوض يف غام
 .و القوالب الفنية
  

Abstract:    
The contemporary period is 

witnessing a great demand for 

narrative writing, which has become 

the focus of the readership and 

learners alike, which has made this 

gender constantly changing to 

accommodate the changes taking 

place in societies. The novel  is 

divided into polyphony and 

monophony, which became a classic 

style and The contemporary period is 

still witnessing monophonic texts, and 

if this indicates the contrast of 

narrative writing and the contradiction 

of creativity to the theoretical 

presentation and go into the process of 

experimentation to break all 

restrictions and divinity All and 

technical templates. 
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        :                                    :                                    :                                    :                                    املونوفونية مقاربة نظريةاملونوفونية مقاربة نظريةاملونوفونية مقاربة نظريةاملونوفونية مقاربة نظرية
تشهد الفرتة املعارصة زخام كبريا عىل مسـتوى ٕابداع النصوص الروائية، اليت ٔاحضت تاليق 

أالمر اkي جعل هذا اجلنس يتطور sسـمترار، ،اسـتحسا¡ كبريا 5ى القراء وا5ارسني عىل حد سواء
فازدهر بذx الفن الروايئ، و ٔاحضى ذا . ا تقدمي درجة ٕاشـباعه كجنسويغري من شلكه الفين رافض

ٔاشاكل فنية متباينة،يسعى من خاللها الروائيون الستيعاب التغيريات احلاصl يف اtمتعات ومواكبهتا، 
  .فالرواية ٔاخذت عىل عاتقها مؤخرا مسؤولية مواكبة أالوضاع �ج�عية حبذافريها

والرواية ،الرواية التقليدية: رواية عىل مسـتوى الشلك الفين ٕاىل منطنييقسم النقاد احملدثون ال
/  ، والرواية ٔاحادية الصوتpoliphonie/احلديثة ٔاو ما يعرف sلرواية املتعددة أالصوات 

monophonie  لرمغ من النفور النظري النقدي من طريقة بناهئا، ٕاال ٔان الكتابةs هذه أالخرية و
عض النصوص الروائية املعارصة، هذا وان دل فٕامنا يدل عىل تباين الكتابة الروائية وفقها ال تزال تطبع ب

  . ومطاوعهتا للطرح النقدي Áرة ومشاكسـهتا � طورا آخر
جاء احلديث عن هذا املوضوع رغبة يف التعرض ٕاىل هذا المنط اkي طاملا ٔاÃر حفيظة النقاد، 

ٕان وحدة نظام اللغة يف معظم أالجناس ٕان وحدة نظام اللغة يف معظم أالجناس ٕان وحدة نظام اللغة يف معظم أالجناس ٕان وحدة نظام اللغة يف معظم أالجناس """" :ة يقول sختنيٕاىل درجة مت اعتباره منطا يشوه ٔاسلوب الرواي
الشعرية،  ووحدانية الشاعر اللغوية والÏمية اليت حتقق ذاهتا حتقيقا مبارشا فهيا هام املقدمتان الشعرية،  ووحدانية الشاعر اللغوية والÏمية اليت حتقق ذاهتا حتقيقا مبارشا فهيا هام املقدمتان الشعرية،  ووحدانية الشاعر اللغوية والÏمية اليت حتقق ذاهتا حتقيقا مبارشا فهيا هام املقدمتان الشعرية،  ووحدانية الشاعر اللغوية والÏمية اليت حتقق ذاهتا حتقيقا مبارشا فهيا هام املقدمتان 

ٔاما الرواية فليست يف غىن عن هذين الرشطني حفسب، بل ٕان ٔاما الرواية فليست يف غىن عن هذين الرشطني حفسب، بل ٕان ٔاما الرواية فليست يف غىن عن هذين الرشطني حفسب، بل ٕان ٔاما الرواية فليست يف غىن عن هذين الرشطني حفسب، بل ٕان     ،،،،الرضوريتان لٔالسلوب الشعريالرضوريتان لٔالسلوب الشعريالرضوريتان لٔالسلوب الشعريالرضوريتان لٔالسلوب الشعري
Ïالتفكك ا5اخيل للغة وتنوعها الÏالتفكك ا5اخيل للغة وتنوعها الÏالتفكك ا5اخيل للغة وتنوعها الÏيم �ج�عي والتباين الفردي لٔالصوات فهيا يه رشط النرث يم �ج�عي والتباين الفردي لٔالصوات فهيا يه رشط النرث يم �ج�عي والتباين الفردي لٔالصوات فهيا يه رشط النرث يم �ج�عي والتباين الفردي لٔالصوات فهيا يه رشط النرث التفكك ا5اخيل للغة وتنوعها ال

        ....1111""""الروايئ احلقيقي الروايئ احلقيقي الروايئ احلقيقي الروايئ احلقيقي 
وال يقف sختني عند الفصل يف ٔان الوحدة يه من ٔاسلوب الشعر و ٔان التعدد هو مسة الفن 

وعىل هذا فاستبدال أالسلوب الروايئ وعىل هذا فاستبدال أالسلوب الروايئ وعىل هذا فاستبدال أالسلوب الروايئ وعىل هذا فاستبدال أالسلوب الروايئ "... :الروايئ، بل يعيب مثل هذا أالسلوب يف الرواية قائال
ٔامر ٔامر ٔامر ٔامر ) ) ) ) بقدر ما يتيح لنا اكتشافها يف نظام لغات الرواية  ونظام الÏم فهيا بقدر ما يتيح لنا اكتشافها يف نظام لغات الرواية  ونظام الÏم فهيا بقدر ما يتيح لنا اكتشافها يف نظام لغات الرواية  ونظام الÏم فهيا بقدر ما يتيح لنا اكتشافها يف نظام لغات الرواية  ونظام الÏم فهيا ( ( ( (  املفردة  املفردة  املفردة  املفردة بلغة الروايئبلغة الروايئبلغة الروايئبلغة الروايئ

اذ يؤدي sلرضورة ٕاىل انزتاع عنارص معينة اذ يؤدي sلرضورة ٕاىل انزتاع عنارص معينة اذ يؤدي sلرضورة ٕاىل انزتاع عنارص معينة اذ يؤدي sلرضورة ٕاىل انزتاع عنارص معينة     ،،،،فهو يشوه ماهية ٔاسلوب الرواية ذاهتافهو يشوه ماهية ٔاسلوب الرواية ذاهتافهو يشوه ماهية ٔاسلوب الرواية ذاهتافهو يشوه ماهية ٔاسلوب الرواية ذاهتا........غامض وغري حمددغامض وغري حمددغامض وغري حمددغامض وغري حمدد
        ....2222""""من الروايةمن الروايةمن الروايةمن الرواية

MonophonieMonophonieMonophonieMonophonie : ختنيs مصطلح ميزي به الناقد الرويس ميخائيل /Mikhaïl Bakhtine  إالبداع
الروايئ القدمي  اkي سـبق ٕابداعات الروايئ دويسـتويفسيك اkي يعده مبتكر المنط املتعدد 

ٕاننا ننظر ٕاىل دوسـتويفسيك عىل انه واحد من ٔاعظم اtددين يف ٕاننا ننظر ٕاىل دوسـتويفسيك عىل انه واحد من ٔاعظم اtددين يف ٕاننا ننظر ٕاىل دوسـتويفسيك عىل انه واحد من ٔاعظم اtددين يف ٕاننا ننظر ٕاىل دوسـتويفسيك عىل انه واحد من ٔاعظم اtددين يف " يقول  ،poliphonie:أالصوات
kميدان الشلك الفين، لقد ٔاوجد يف رٔاينا منطا جديدا من التفكري الفين، هذا اkميدان الشلك الفين، لقد ٔاوجد يف رٔاينا منطا جديدا من التفكري الفين، هذا اkميدان الشلك الفين، لقد ٔاوجد يف رٔاينا منطا جديدا من التفكري الفين، هذا اkي اصطلحنا عليه ي اصطلحنا عليه ي اصطلحنا عليه ي اصطلحنا عليه ميدان الشلك الفين، لقد ٔاوجد يف رٔاينا منطا جديدا من التفكري الفين، هذا ا

  ....s""""3333ملتعدد أالصواتsملتعدد أالصواتsملتعدد أالصواتsملتعدد أالصوات
ويه ال ويه ال ويه ال ويه ال : "...ويؤكد عىل هذه القفزة النوعية يف الكتابة الروائية اليت متزيت عن سابقاهتا قائال

تذعن اىل ٔاي من تì القوالب أالدبية اليت وجدت عرب التارخي واليت اعتد¡ تطبيقها عىل خمتلف تذعن اىل ٔاي من تì القوالب أالدبية اليت وجدت عرب التارخي واليت اعتد¡ تطبيقها عىل خمتلف تذعن اىل ٔاي من تì القوالب أالدبية اليت وجدت عرب التارخي واليت اعتد¡ تطبيقها عىل خمتلف تذعن اىل ٔاي من تì القوالب أالدبية اليت وجدت عرب التارخي واليت اعتد¡ تطبيقها عىل خمتلف 
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فونية رواية حديثة انبثق عرصها مع كتاsت فالرواية البولي        4444""""ظواهر الرواية أالوربية ظواهر الرواية أالوربية ظواهر الرواية أالوربية ظواهر الرواية أالوربية 
  .دوسـتويفسيك،ٕاذ ختالف من حيث بناهئا الفين ما سـبقها من رواñت

        ::::ـ البنية الرسدية يف الرواية املونوفونيةـ البنية الرسدية يف الرواية املونوفونيةـ البنية الرسدية يف الرواية املونوفونيةـ البنية الرسدية يف الرواية املونوفونية2222
        خصائص إاليديولوجية يف الرواية املنوفونية خصائص إاليديولوجية يف الرواية املنوفونية خصائص إاليديولوجية يف الرواية املنوفونية خصائص إاليديولوجية يف الرواية املنوفونية     1111ـــ ـــ ـــ ـــ     2222

يف الطرح الباختيين،  دامئا ما حترض املونوفونية كنقيض للرواية احلديثة املتعددة أالصوات
ويؤرش عىل �ختالف القامئ بني الروايتني من حيث إاليديولوجية اليت يقدôا الراوي يف الروايتني، 

فكر � دور هام يف فصل العامل املونوفوين عن العامل البوليفوين، فأالول ال يعرف ٔافاكر الغري، فال
  :5وتنقسم الفكرة فيه ٕاىل قسمني هام

  .جيري تأكيدها من قبل املؤلف وحتىض بعنايته: ئبةأالفاكر الصا -أ 
ال تثري اه�م املؤلف تفقد قميهتا وتصبح عنارص بسـيطة،ٔاما يف عامل : أالفاكر الغري صائبة -ب

دوسـتويفسيك فقد امتì هذا أالخري القدرة عىل تصوير فكرة الغري، حمافظا عىل لك قميهتا ا5اللية، 
. 6ه عىل املسافة الفاصl دون ٔان يقرها ٔاو يدجمها مع ٕايديولوجيتهواسـتطاع ٔان حيافظ يف الوقت نفس

وsلتايل تتداخل هذه إاليديولوجيات وتناقض بعضها يف النص الروايئ، وهذا التداخل غري مصنف 
وال مفكر فيه وال حمكوم عليه، فإاليديولوجيات ال تقوم بوظيفهتا ٕاال كامدة لتشكيل العمل الروايئ، 

ص البوليفوين ال يعمتد عىل ٕايديولوجية واحدة، ٕانه مبثابة �از تعرض فيه معىن ذx ٔان الن
عىل عكس العامل املونوفوين حيث هتمين  7.إاليديولوجيات نفسها وتسـهتì ذاهتا خالل املوا�ة

ٕايديولوجيا الاكتب يف النص عىل حساب الشخصيات وsلتايل تغيب إاليديولوجيات املتعددة لتصبح 
ذاهتا ٕايديولوجية يقدôا الراوي ملتلقي النص دون ٔان مينحه احلرية اختيار أاليديولوجية الرواية يف حد 
  8.املناسـبة بنفسه

            ::::سلطة السارد و ٔاحادية املنظورسلطة السارد و ٔاحادية املنظورسلطة السارد و ٔاحادية املنظورسلطة السارد و ٔاحادية املنظور 2ـــــ2
يف الرواية املونوفونية حيرك السارد دواليب الرسد فيكرث من الرسد املبارش والوصف عىل 

� دىم و ٔاشاكل ورقية وsلتايل ينحاز ٕاىل ما يراه مناسـبا حساب احلوار 5رجة جيعل فهيا من ٔابطا
ويدافع عىل ما يراه  ،وفهم ،رؤية ،فيصوغ بذx تعبريه انطالقا من عالقته خشصيا sملوضوع من منطلق

ويمن هذا السلوك عىل جعل املنظور ٔاحادي وزاوية الرؤية  9صائبا وينسف ما يراه غري مناسب 
  10:لرؤية ميزي الناقد الشÏين الرويس توماتشفسيك بني نوعني من الرسدواحدة وانطالقا من زاوية ا

ٔاي  ،نتبع فيه الرسد من خالل عيين الروي مضطلعني عىل لك خرب مىت عرفه الراوي::::ٔا ـ الرسد اkأا ـ الرسد اkأا ـ الرسد اkأا ـ الرسد اkايتيتيتيت
  ٔان السارد حياول ٕارشاك قارئه يف النص متحليا sحلياد التام

ىل لك يشء حىت أالفاكر الرسية للبطل مثلام ما هو يكون فيه الاكتب مًطلعا ع::::ب ـ الرسد املوضوعيب ـ الرسد املوضوعيب ـ الرسد املوضوعيب ـ الرسد املوضوعي
  .احلال يف الرواية ٔاحادية الصوت
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   ::::خصائص الشخصية يف الرواية البوليفونيةخصائص الشخصية يف الرواية البوليفونيةخصائص الشخصية يف الرواية البوليفونيةخصائص الشخصية يف الرواية البوليفونية    3333ــ ــ ــ ــ     2222
متنح الّرواية البوليفونية دورا هاما للبطل، فهـي توغل يف التوتر احلاد ٕالحساس الشخصية 

ٕاىل التناقضات ا5اخلية لٕالنسان، فبطل وتفرط يف تصوير ٔافاكرها ومشاعرها وتتعمق يف النفاذ 
العناية sجلانب (دوسـتويفسيك ال يتضح جوهره ٕاال من خالل مقة املعا¡ة و�هزتازات الروحية املعذبة 

وبناء عليه يسعى ٔابطال دوسـتويفسيك ٕاىل تأكيد ٔا¡¡هتم أالخالقية وتمكن يف ٔاساس  11).السـيكولو�
واليت تنتج نزعة انفصالية خاصة بوعي البطل ونزعة انطوائية  الاكرثة الرتاجيدية عند دوسـتويفسيك،

  .12داخل مع� الشخيص
 Áفتأكيد الوعي الغريي بوصفه ذا) lفاعSubject ( احلقوق وليس lاكم) موضوعاObject (

هو اkي يعترب مسلمة دينية ٔاخالقية حتدد مضمون الرواية، ما ينجم عنه �سـتقالل إاليديولو� 
كذا يفهم املؤلف من خالل عامل ٔابطا� ويفتح �سـتقالل إاليديولو� جماال لتصادم للشخصية، وه

الشخصيات مع الوسط اخلار�، وsلتايل التصادم مع لك ما حيىض sتفاق امجليع ٔاي الوعي امجلاهريي 
  . 13اkي يقاس به حصة ترصفات البطل من عدôا

ن ٔان ميزج صوته معها، ٔالهنا وهكذا يعرض دوسـتويفسيك الشخصية فنيا وموضوعيا دو 
  .خشصية غريية ختص الغري، وبذx ال يصبغ علهيا جو الغنائية

يف حدود  objet/عىل النقيض من ذx يف الرواية أالحادية الصوت اليت يصبح فهيا البطل موضوع 
ه ويطلق علي.14هذا أالمر اkي يسميه sختني إالعالن املونولو� عن قمية الشخصية .العمل أالديب

هتمين فيه ٕايديولوجيا السارد ٕاىل درجة جتع� : focalisation zéro/جريار جينيت التبئري املعدوم 

  .15مدراك ملا يدور sلشخصية من خواطر ورغبات 
  "          جتجتجتجتليات املونوفونية يف روايةليات املونوفونية يف روايةليات املونوفونية يف روايةليات املونوفونية يف رواية    3333
        """"يسار بن أالعرسيسار بن أالعرسيسار بن أالعرسيسار بن أالعرس""""    ::::دالدالدالدال0000 العنوان العنوان العنوان العنوان    1111ـ ـ ـ ـ     3333

ارة العنوان عن أالحادية  فيسار و منذ الوهl أالوىل ومبارشة من العنوان تكشف لنا عب
ٔاعرس لكمتان مرتادفتان هلام معىن واحدا ٔاال وهو الشخص اkي يسـتخدم اليد اليرسى كام تتوسط 
اللكمتني لفظة ابن وهذا مؤرش عىل ٔان أالعرسين من نسل واحد وعائl واحدة ٔاال وهام ابن ؤابوه كام 

وعكسه الميني ويتجىل هنا ميل الراوي ٕاىل اجتاه واحد  ٔان اللكمتني تنمتيان ٕاىل اجتاه واحد هو الشامل،
ورفضه للتعدد حىت بني اجلهتني املعروفتني وهام الشامل والميني فيختار تعسفا الشامل ويؤكده بلفظتني 

  .هام اليسار وأالعرس
" العنوان يفتح جماال رحبا للتأويل فاليسار غالبا ما يرمز ٕاىل الرش يف الثقافة إالسالمية 

يف هذه االٓية عىل سبيل املثال يتجىل موقف     16161616""""يف مسوم ويف مسوم ويف مسوم ويف مسوم ومحميمحميمحميمحمي        ،،،،اب الشامل ما ٔااب الشامل ما ٔااب الشامل ما ٔااب الشامل ما ٔاحصحصحصحصاب الشاملاب الشاملاب الشاملاب الشاملؤاؤاؤاؤاحصحصحصحص
القرآن الكرمي ممن يتخذ سبيال غري السبيل املسطر � ٔالنه عادة ما يسـتخدم إالنسان ميناه يف القيام 
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و اخلروج    فالعنوان هنا يكشف منذ الوهl أالوىل عن الفرادة و �ختالف      .مبختلف أالعامل
    .عن ما هو شائع و مألوف

        ::::همينة اللغة الواحدةهمينة اللغة الواحدةهمينة اللغة الواحدةهمينة اللغة الواحدة        2222ــ ــ ــ ــ     3333    
غالبا ما ميزج الرواة يف الرواية البوليفونية بني لغتني ٔاو ٔاكرث ٔاو وعيني لسانيني مضن الرواñت، 

وهذا ما ينطبق عىل رواية يسار بن ،ٔاًما يف الرواية املونوفونية غالبا ما يسـتعمل الروايئ لغة واحدة
الروايئ اللغة العربية الفصحى من بداية الرواية ٕاىل هنايهتا نأخذ املقاطع التالية     عرس حيث يسـتعملاالٔ 
ويف هذه ويف هذه ويف هذه ويف هذه     ،،،،والرسامونوالرسامونوالرسامونوالرسامون    ،،،،ووووخبخبخبخباصة ماصة ماصة ماصة مهنهنهنهنم الشعراءم الشعراءم الشعراءم الشعراء    ،،،،هكذا  حيب كثري من الناس ٔان يكون  الغروبهكذا  حيب كثري من الناس ٔان يكون  الغروبهكذا  حيب كثري من الناس ٔان يكون  الغروبهكذا  حيب كثري من الناس ٔان يكون  الغروب" 

        11117777""""احلl املتفردة يرمسونه دامئا احلl املتفردة يرمسونه دامئا احلl املتفردة يرمسونه دامئا احلl املتفردة يرمسونه دامئا 
وال يف وال يف وال يف وال يف هنهنهنهناراهتا اراهتا اراهتا اراهتا     ،،،، الليl وال يف الليا الليl وال يف الليا الليl وال يف الليا الليl وال يف الليايليليليل اليت  اليت  اليت  اليت اكاكاكاكن قبلهان قبلهان قبلهان قبلهاؤالنه مل ؤالنه مل ؤالنه مل ؤالنه مل خيخيخيخيرج ٔايضا من مرج ٔايضا من مرج ٔايضا من مرج ٔايضا من مزنزنزنزن� يف ت�ì يف ت�ì يف ت�ì يف تì: " يقول ٔايضا

lيlيlيl11118888..".."..".."....اليت اليت اليت اليت اكاكاكاكنت نت نت نت مجمجمجمجي        
توظف الرواية أالحادية الصوت لغة واحدة ووعي لساين واحد وهذا ما ينطبق عىل هذه الرواية ٔاما 
يف الرواية املتعددة أالصوات فهـي متزج ٔاكرث من لغة و ٔاكرث من وعي ويصطلح sختني مصطلح 

            HYHYHYHYBBBBRIDISATIONRIDISATIONRIDISATIONRIDISATION/ / / / الهتجني الهتجني الهتجني الهتجني 
حيدد هذا املصطلح رفقة املصطلحني، تعالق اللغات القامئة عىل احلوار واحلوارات اخلالصة 
طرائق ٕابداع الصورة اللغوية يف الّرواية، وتتداخل هذه املصطلحات فC بيهنا 5رجة يصعب الفصل 

تني داخل ملفوظ واحد، ، وعىل هذا أالساس يعرف sختني الهتجني بأنه مزج لغتني اج�عي 19بيهنا
 xوهو ٔايضا التقاء وعيني لغويني مفصولني حبقبة زمنية، وبفارق اج�عي ٔاو هبام معا، داخل ساحة ذ

ñختني مزي بيهنام، . امللفوظ، والبد ٔان يكون قصدs فهناك الهتجني إالرادي وغري إالرادي، فٕان
هتجني غري إالرادي فهو يقع عادة بني يوظف الهتجني بشلك ٕارادي ومقصود، ٔاما ال: فالّروايئ مثال

اللغات يف {م الناس، فهو هتجني غري ٕارادي، ٔالنه يدخل يف سـياق تبادل التأثري املألوف بني 
اللهجات واللغات اليت تتعايش يف حقل اج�عي واحد، ما جيعل هذا أالخري بعيد عن اللمسة الفنية 

  .20وامجلالية

            ::::ررررـــ سلطة املؤلف ؤاحادية املنظو ـــ سلطة املؤلف ؤاحادية املنظو ـــ سلطة املؤلف ؤاحادية املنظو ـــ سلطة املؤلف ؤاحادية املنظو     3333
منذ بداية الرواية ومن خالل مضري الرسد يتجىل لنا بسط الروايئ نفوذه عىل املادة احلاكئية 

لقد قرٔا¡ عن كثري من احملبني يف هذه احلياة و لقد قرٔا¡ عن كثري من احملبني يف هذه احلياة و لقد قرٔا¡ عن كثري من احملبني يف هذه احلياة و لقد قرٔا¡ عن كثري من احملبني يف هذه احلياة و "  :وترجيحه ٕاليديولوجيته فعندما نتأمل هذا املقطع
        21212121""""ومتنينا ٔان ومتنينا ٔان ومتنينا ٔان ومتنينا ٔان ننننكون مثلهم كون مثلهم كون مثلهم كون مثلهم     ،،،،وتأملنا ملا ٔاصاهبموتأملنا ملا ٔاصاهبموتأملنا ملا ٔاصاهبموتأملنا ملا ٔاصاهبم    ،،،،ٔاحببنأاحببنأاحببنأاحببنامهمهمهمه

يئ مضري املتلكم يف امجلع يف انه يفتح لنا آفاق التأويل ٕاىل معنيني يقتيض عندما يسـتعمل الروا
أالول يف اسـتعام� لاله�م بشأن املتلكم وsلتايل يكون املتلكم ٔاكرب مزن0 من الشخص اHاطب 

وٕاما ٔانه يقصد نفسه ومسـمتعه يف حد ذاته  وsلتايل يكون الروايئ قد منح kاته سلطة عىل القارئ
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وsلتايل يكون مارس تعسفا عىل قارئه  حبيث جيع� مشاراك رغام عنه يف املقطع الرسدي وsلتايل 
يكون قرٔا جمربا عن احملبني تأمل معهم و ٔاحهبم ويف احلالتني تتجىل لنا همينة السارد ففي هذا املثال يعمم 

رٔا الواحد منا للمحبني وال يتأثر هبم  و ال حيهبم فاحلمك اkي يصدره الراوي احلمك عىل غريه فقد يق
  .الراوي هنا جيعل غريه مشاراك شاء ٔام ٔاىب يف حب احملبني و التأمل معهم

وستبكني كثريا حلاوستبكني كثريا حلاوستبكني كثريا حلاوستبكني كثريا حلايليليليل، وقد تعجزين ح، وقد تعجزين ح، وقد تعجزين ح، وقد تعجزين حىتىتىتىت عن  عن  عن  عن     ،،،،لو ترينين االٓن  سـتذهلني، ñ ٔايملو ترينين االٓن  سـتذهلني، ñ ٔايملو ترينين االٓن  سـتذهلني، ñ ٔايملو ترينين االٓن  سـتذهلني، ñ ٔايم" :يف مقطع آخر يقول
        22222222""""الباكء الباكء الباكء الباكء 

املقطع القصري ٔاحادية الرؤية واملنظور وهمينة السارد عىل الشخصية  يتجىل لنا من خالل هذا
ويه أالم، حفىت �ح�ل اkي يضعه يف حا0 رٔاته ميتì هو زمام حتديد ردة فعلها، و� احلق يف ٔان 

  .يتخري لها ردة الفعل يف ا5هشة والباكء والشعور sحلزن ٕاىل درجة جتعلها تعجز حىت عن الباكء
            ::::خصية يف الروايةخصية يف الروايةخصية يف الروايةخصية يف الروايةسامت الش سامت الش سامت الش سامت الش     4444

        ::::ٔا ـــ ا5ابة الشهباءٔا ـــ ا5ابة الشهباءٔا ـــ ا5ابة الشهباءٔا ـــ ا5ابة الشهباء
ولعل ولعل ولعل ولعل     ،،،،وتتباطأ يف مشيهتا Áرة ٔاخرىوتتباطأ يف مشيهتا Áرة ٔاخرىوتتباطأ يف مشيهتا Áرة ٔاخرىوتتباطأ يف مشيهتا Áرة ٔاخرى    ،،،،اكاكاكاكنت ا5ابة الشهباء ختب من حتته Áرةنت ا5ابة الشهباء ختب من حتته Áرةنت ا5ابة الشهباء ختب من حتته Áرةنت ا5ابة الشهباء ختب من حتته Áرة" يقول الراوي     

  " 23 وهو عىل ظهر دابته الوفيةوهو عىل ظهر دابته الوفيةوهو عىل ظهر دابته الوفيةوهو عىل ظهر دابته الوفية............مزامزامزامزا����ا ا ا ا اكاكاكاكن رائقان رائقان رائقان رائقا
ج جند الراوي يف هذا املقطع يتدخل حىت يف مزاج هذه الشخصية البكامء وحتديد طبيعة املزا

اkي ال تسـتطيع إالدالء به sٕالضافة ٕاىل ذx يعكس اختيار الراوي لهذه الشخصية الصامتة رغبته يف 
ٔان  ينوب عهنا يف احلديث فاحليوان ال يتلكم وsلتايل تكون للراوي السلطة التامة يف التعبري عن هذه 

وهذه الشخصية صامتة عىل  الشخصية وتقدميها للقارئ فهـي خشصية ال حيق لها ٔان تتلكم وتديل بآراهئا
وsلتايل يتخذها .عكس ما جنده يف احلاكñت اليت تتلكم فهيا احليوا¡ت كلكيl ودمنة وحامر احلكمي

مكوضوع وليس كذات فاعl يف حدود العمل أالديب وsلتايل يه قناع يقف خلفه السارد لٕالدالء برؤية 
lفنية متاكم.  

هذه أالسامء املتعددة لشخصية واحدة ترسد     ::::ري املتلكمري املتلكمري املتلكمري املتلكميسار بن أالعرس، الضميسار بن أالعرس، الضميسار بن أالعرس، الضميسار بن أالعرس، الضم    ،،،،الهامل بودابةالهامل بودابةالهامل بودابةالهامل بودابة
مغامرهتا فوق ا5ابة الشهباء وتعرض آالôا ونظرهتا للحياة وتطلعها للموت القريب تعكس جوا من 
�نفعاالت اليت حيسها الراوي حبيث هتمين هذه الشخصية داخل الرواية، هذه الشخصية اليت تصنع 

 تصطدم بأي من الشخصيات هذه الشخصية اليت حتيك عرب اكمل ٔاحداث الرواية وحدها، وال
  .املونولوغ نظرة الراوي ٕاىل احلياة واملدينة ما جيعل التبئري معدوم وزاوية الرؤية واحدة

        آليات تقدمي الرسد آليات تقدمي الرسد آليات تقدمي الرسد آليات تقدمي الرسد     5555    
هيمن الرسد املبارش عىل الرواية هذه الرواية اليت اكدت ختلو من احلوار لو ٔان     ٔا ــ الرسد املبارشٔا ــ الرسد املبارشٔا ــ الرسد املبارشٔا ــ الرسد املبارش

وووواكاكاكاكن هو عىل ظهرها سارحا مع ٔافاكره ن هو عىل ظهرها سارحا مع ٔافاكره ن هو عىل ظهرها سارحا مع ٔافاكره ن هو عىل ظهرها سارحا مع ٔافاكره "...:.حوار صغري جدا فالراوي منذ الوهl أالوىل يرسد ختللها
فالراوي ....24242424."."."."....وبني احلني واالٓخر وبني احلني واالٓخر وبني احلني واالٓخر وبني احلني واالٓخر اكاكاكاكنت تتقطع عنه الفكرةنت تتقطع عنه الفكرةنت تتقطع عنه الفكرةنت تتقطع عنه الفكرة....................يرحل معها يف املايرحل معها يف املايرحل معها يف املايرحل معها يف املايضيضيضيض واحلا واحلا واحلا واحلارضرضرضرض    ،،،،املتشابكةاملتشابكةاملتشابكةاملتشابكة
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 يصطدم  خيرب¡ منذ بداية الرحl فوق ا5ابة عن ٔاحاسيس البطل ونظرته للحياة دون ٔان جيع�
  .ويدع املسـمتع حيمك عىل الشخصية.sلشخصيات أالخرى

سافرت فهيا كثريا رٔايت فهيا ما رٔايت سافرت فهيا كثريا رٔايت فهيا ما رٔايت سافرت فهيا كثريا رٔايت فهيا ما رٔايت سافرت فهيا كثريا رٔايت فهيا ما رٔايت     ،،،،وغيبة مريرةوغيبة مريرةوغيبة مريرةوغيبة مريرة    ،،،،ها ٔا¡ ذا ٔاعود ٕاليك ñ مدينيتها ٔا¡ ذا ٔاعود ٕاليك ñ مدينيتها ٔا¡ ذا ٔاعود ٕاليك ñ مدينيتها ٔا¡ ذا ٔاعود ٕاليك ñ مدينيت"  :يقول ٔايضا
        25252525""""ممممهنهنهنهنا ما فاجأين وما ما فاجأين وما ما فاجأين وما ما فاجأين ومهنهنهنهنا ما مل يفاجا ما مل يفاجا ما مل يفاجا ما مل يفاجئئئئينينينين............وعشت ما عشت من ٔاشـياءوعشت ما عشت من ٔاشـياءوعشت ما عشت من ٔاشـياءوعشت ما عشت من ٔاشـياء

علمها فهو ال يطلع قارئه عىل مشقات السفر حىت يف احلديث عن السفر واملشقات وحده الروي من ي 
  بل يكتفي فقط برسد �نفعاالت

        ::::ب ـــ احلوارب ـــ احلوارب ـــ احلوارب ـــ احلوار    
احلوار آلية رسدية sلغة أالمهية يف الرواية مفن خاللها يمت تعريض الشخصية للمجاهبة 

تاكد ختلو رواية يسار بن أالعرس من احلوار ما عدا هذا املقطع ،و�صطدام مع sيق الشخصيات
    :دار بني الهامل والتاجراkي 

عىل أن عىل أن عىل أن عىل أن     ،،،،يكون صاحلا للكفنيكون صاحلا للكفنيكون صاحلا للكفنيكون صاحلا للكفن........وووومبمبمبمبعرفتك اخلاصة ٔاجود ما عندعرفتك اخلاصة ٔاجود ما عندعرفتك اخلاصة ٔاجود ما عندعرفتك اخلاصة ٔاجود ما عندكككك من هذا القام من هذا القام من هذا القام من هذا القامشششش    ،،،،ـ ٔاريدـ ٔاريدـ ٔاريدـ ٔاريدكككك ٔان ختتار  ٔان ختتار  ٔان ختتار  ٔان ختتار يليليليل    
        يكون بلون ٔازريكون بلون ٔازريكون بلون ٔازريكون بلون ٔازرقققق و و و ومجمجمجمجيليليليل

        ؟؟؟؟وهل هو كبري ٔام صغريوهل هو كبري ٔام صغريوهل هو كبري ٔام صغريوهل هو كبري ٔام صغري    ؟؟؟؟ـ وهل املتوـ وهل املتوـ وهل املتوـ وهل املتوىفىفىفىف رجل ٔاو امرٔاة رجل ٔاو امرٔاة رجل ٔاو امرٔاة رجل ٔاو امرٔاة
        ـ مل يتوف بعد لكنه رجلـ مل يتوف بعد لكنه رجلـ مل يتوف بعد لكنه رجلـ مل يتوف بعد لكنه رجل

        ؟؟؟؟ـ هل عزمت عىل قتل ـ هل عزمت عىل قتل ـ هل عزمت عىل قتل ـ هل عزمت عىل قتل خشخشخشخشص ماص ماص ماص ما
        ال تقل ال تقل ال تقل ال تقل يليليليل ٔانك عازم عىل �نت ٔانك عازم عىل �نت ٔانك عازم عىل �نت ٔانك عازم عىل �نتححححار ار ار ار     ،،،،رميرميرميرميـ ال ولكنه لشخـ ال ولكنه لشخـ ال ولكنه لشخـ ال ولكنه لشخيصيصيصيص الك الك الك الك

        26262626..."..."..."..."....بل وراح يشجع الهامل عىل تطبيقهابل وراح يشجع الهامل عىل تطبيقهابل وراح يشجع الهامل عىل تطبيقهابل وراح يشجع الهامل عىل تطبيقها    ،،،،واسـتلطف التاجر الفكرةواسـتلطف التاجر الفكرةواسـتلطف التاجر الفكرةواسـتلطف التاجر الفكرة............
ما يالحظ ٔان هذا املقطع احلواري الصغري يتبعه تعقيب الراوي عىل انفعال التاجر، ومل يدعه يبدي    

  .وٕاجعابه sلفكرة من خالل احلوار ٕاجعابه sلفكرة بل قام sحلديث عن انفعال التاجر
lج ـــــ أالجناس أالدبية املتخلlج ـــــ أالجناس أالدبية املتخلlج ـــــ أالجناس أالدبية املتخلlج ـــــ أالجناس أالدبية املتخل::::        

متزج الرواية احلديثة ٔاجناسا ٔادبية عديدة داخل الرواية لكرس لغة الراوي حىت ال تبدو مبارشة 
         :ختللت رواية يسار بن أالعرس بعض املقاطع الشعرية بني الفينة وأالخرى نذكر مهنا ،ؤاحادية

        ñ ٔاñ ٔاñ ٔاñ ٔاهيهيهيهيا البحر اkيا البحر اkيا البحر اkيا البحر اkي" " " " 
        أالفق البعيد أالفق البعيد أالفق البعيد أالفق البعيد ميتد يف ميتد يف ميتد يف ميتد يف 

        هب هب هب هب يليليليل جزيرة ٔالسك جزيرة ٔالسك جزيرة ٔالسك جزيرة ٔالسكهنهنهنهناااا
        جزيرة لتسكنينجزيرة لتسكنينجزيرة لتسكنينجزيرة لتسكنين
        ومركبا يسافر ومركبا يسافر ومركبا يسافر ومركبا يسافر يبيبيبيب

  22227777""""اىل قدري الوحيداىل قدري الوحيداىل قدري الوحيداىل قدري الوحيد
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 2020جانفي                                        258                                         لكية االٓداب و اللغات

ٕان حضور أالجناس املتخلl داخل العمل الروايئ يكرس من رÁبة احليك ويفتح متنفس للقارئ،    
لكن أالبيات اليت حرضت يف الرواية ال تكرس اجلو العام للحيك بل يه تعرب عن حا0 وانفعال 

شخصية يف سـياق احليك، كام ٔان هذه أالبيات الشعرية ال يستبعد ٔان تكون من ٕانتاج الروايئ ال 
صدر " سفر ٕاىل القلب:" أالزهر عطية خصوصا  ٕاذا عرفنا ٔان ٔاول ٕانتاجاته أالدبية ديوان شعر بعنوان

  .1984سـنة 
        ::::امتةامتةامتةامتةــــــــــــــــــــــــخخخخ
مثل هذه الرواñت ال تزال تكتب  رمغ استناكر النقاد المنط الÏسـييك أالحادي الصوت ٕاال ٔانـ ـ ـ ـ     1111

  وال زالت قالبا فنيا حيتدى ويرمس عىل منوا�
  وجود الكتابة املعارصة والتقليدية sجلزائر يعكس تباين إالنتاج الروايئ وتنوعهـ ـ ـ ـ     2222
  تتيح الرواية املونوفونية للاكتب بشلك ٔاكرب التعبري عن انفعاالتهـ ـ ـ ـ     3333
ة ليس مستبعدا ٔان يعود الشلك الفين التقليدي ٕاىل الوا�ة مع يف ظل انتشار الرواية السري ذاتيـ ـ ـ ـ     4444

  .مثل هذه الكتاsت
لطاملا اكن لٕالبداع سـبق عىل الطرح النظري وطاملا اكن للمبدع رغبة ونفور من سلطة المنوذج ـ ـ ـ ـ     5555

  .xk تبقى هذه الكتاsت ذات مسة متزيها عن الرواية احلديثة
sع يف جعل روايته تتسم بأحادية الصوت شأهنا شأن القصيدة  بداية الروايئ الشعرية اكن لهاـ ـ ـ ـ     6666

  . الشعرية وهذا ٕان دل فٕامنا يدل عىل ٔاصا0 أالسلوب رمغ اختالف أالجناس ومعايري الكتابة
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