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Mechanisms of using references in the realistic 
novel 
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 : صملخّ 

ادة"    يبحث هذا املقال �� إش�الية املراجع داخل ا�خطاب الواق�ّ� الوصفّي من خالل رواية
ّ
"ا�حّب �� رق

�� عوالم ممكنة تقوم ع��    التّيار الذي تنت�ي إليھ،فعوالم الّرواية، مهما �ان    للّروائّي الّتو���ّي أحمد مال. 

الّتخييل، وتختلف عن املراجع �� الواقع، حّ�ى و�ن اقتحمت هذه املراجع الواقعّية امل�ن ا�ح�ائّي، ذلك أّن  

القول  بجهات  ومختلطة  غة 
ّ
بالل منسوجة  و��   

ّ
إال النّص  تدخل  ال  املراجع  ا�ختلفة    Modalités  هذه 

م�ن فيھ،
ّ
وتزداد العالقة ب�ن املرجع خارج النّص وداخلھ التباسا عندما    تلّونة بذاتي��م وانفعاال��م.م  للمت�ل

ونحن �عتقد أّن املرجع الواق��، حّ�ى �� هذا الّنمط    ت�ون الّرواية مندرجة ضمن التّيار الواق�ّ� الوصفّي.

يال الّروائي، لذا �عت�� أّن الّسؤال  من الّرواية، يفقد قيمتھ املرجعّية بمجّرد أن يصبح عنصرا من عناصر ا�خ

ق 
ّ
املركزي �� ا�حديث عن إش�الّية العالقة ب�ن اإلحا�ّ� وا�جما�ّ� داخل النّص الّروائي الواق�ّ� لم �عد يتعل

ق  
ّ
يتعل بل  الواقعّية،  صورتھ   �� واملرجع  النّص  داخل  استوى  وقد  املرجع،  ب�ن  الّتطابق  بالبحث عن مدى 

 ن خاللها �شتغل املرجع داخل الّرواية الواقعّية. أساسا باآلليات الّ�ي م 

ادة.  الّرواية، ا�جما�ّ�، : املرجع، اإلحا�ّ�،ال�لمات املفاتيح 
ّ
 ا�حّب، رق

 

 

 

 

 

 

 
جمد مال، -1

ٔ
باعة والّنشر والّتوزيع، الحّب في رّقادة،  ا

ّ
 . 1،2019تونس،ط الّثقافّية للط

 مسعود لشیهبد. 
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Abstract: 

This article examines the problem of references within the realistic, descriptive discourse 

through the novel "Love in Raggada" by the Tunisian novelist Ahmed Mal. In fact, the worlds 

of the novel, whatever their kind is, are realistic worlds based on imagination, and differ from 

the references in reality, even if the storyline is full of  these realistic references. Actually, these 

references, before merged into the text, are woven in the language and mixed with the 

different sémodalit parties of the speakers in it, coloring in their own life and their emotions. 

However, the relationship between the reference outside and inside the text becomes more 

ambiguous when the novel falls within the realistic descriptive trend. 

We believe that the realistic reference, even in this type of novel, loses its reference value 

as soon as it becomes an element of the novelist's imagination. Therefore, we consider that 

the central question in talking about the problem of the relationship between the referential 

and the aesthetic within the realistic fictional text, is no longer related to the search for the 

extent of correspondence between the reference, and it is level within the text and the 

reference in its realistic image, but rather related mainly to the mechanisms through which the 

reference operates within the realistic novel. 

Key words: References, Referencial, Aesthetical, Novel, Love, Raggada. 
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 : مدخل  -1

بوليفو�ّي   �عد  من  بھ  تّتصف  ملا  الواقع  ��خيص  ع��  قدرة  األدبّية  األش�ال  أك��  الّرواية  تبدو 

Polyphonique  ،وهذا ما يجعل    �ستطيع من خاللھ التقاط مختلف األصوات الّ�ي �عتمل داخل ا�جتمع

غة،  العالقة بي��ا و��ن الواقع عالقة ملتبسة ومعّقدة ذلك أّن 
ّ
غة �شاط    "الّرواية خطاب ي��ض أساسا بالل

ّ
والل

 وهذا ما يث�� الكث�� من اإلش�االت وم��ا:  .1لھ بالعلم صالت وأ�ساب"

-  
ّ

 ص الّرواية الواقع؟كيف ��خ

مجازّي    هل يحضر الواقع داخل النّص الّروائّي حضورا قائما ع�� ا�حا�اة واال�ع�اس اآل�ّ� أم هو حضور   -

 خيا�ّ�؟

 ما ا�حدود القائمة ب�ن اإلحا�ّ� وا�جما�ّ�؟ -

حول  دروسھ    ��    SaussureDe�ّل هذه األسئلة مرتبطة بإش�الّية أك�� أشار إل��ا فرديناد دي سوس��

عالقة   واملدلول  الّداّل  ب�ن  العالقة  أّن  د 
ّ

وأك واملرجع،  واملدلول  الّداّل  مّ��ب�ن  عندما  العاّمة  األلسنّية 

 .2اعتباطّية

الكّتاب   "ف�ّل  دقيق  غ��  الّروائّي  النّص   �� الواقعّية  مفهوم  يبدو  ل�ح��ة  املث��ة  األسئلة  هذه  جانب  إ�� 

ھ تجر�دّي،�عتقدون أّ��م واقعّيون، وال أحد م��م 
ّ
ومّيال لألوهام وا�خيال...ال أحد �عتقد  يقول عن نفسھ أن

ھ مزّ�ف...فالواقعّية، اليوم،
ّ
 .3علم يجمع تحتھ الغالبّية العظ�ى أو ا�جموع العام لكّتاب العصر" أن

�خيص الفّ�ّي للواقع، و�� طرق إحالة الّرواية ع�� مرا
ّ
  جعها.وال شّك أّن االختالف �امن بي��م �� طرق الت

وهناك من يرى أّن الّرواية باعتبارها خطابا تخييلّيا ال    فهناك من �عتقد بوجود هذه املراجع خارج النّص،

 منقطعة عن الواقع ا�خار�ّ� ،و إن أحالت عليھ، إّ��ا مراجع   نجد ما �ش��ها ��  
ّ

يمكن أن ت�ون مراجعها إال

هيئات جديدة ودالالت لم تكن لها" تتكّيف وفق ضرورات  الواقع لكّ��ا ،وقد دخلت عالم الّرواية، تكتسب  

و�� بذلك تختلف   اإلبداع وطقوسھ واملبدع وخططھ ،إّ��ا، �ائنات مقدودة من لغة الّتخييل ا�خصوصة،

غة، ف�ي  
ّ
غوّ�ة املستقّرة خارجھ....��جت أساسا من الل

ّ
عن مال�سات الواقع الّتار��ّ� ومختلف مواضعاتھ الل

العرف    �� وتتطّور تخضع  تنمو  لذلك  و��و�ما��ا،  وطقوسها  الكتابة  تقنّية  ملقتضيات  بوتقة   األد�ّي  ضمن 

غوّ�ة والعالئقّية"
ّ
ياتھ وقرائنھ الل

ّ
 .4الّسرد وتنشّد أساسا إ�� فعل القّص بمختلف تجل

 
حمد  -1

ٔ
ذقّية،سورّية،ط الّناوي البدري، اإلحلّي والجمالّي، دارا

ّ
 .93،ص 1،2017الحوار للّنشر والّتوزيع، الال

ّما الّداّل فهو -2
ٔ
غة عبارة عن رموز يشّكلها ما سّماه بالّداّل والمدلول، ا

ّ
ّن الل

ٔ
م   يرى دي سوسير ا

ّ
صوات االنسيابّية الّتي ينطقها المتكل

ٔ
اال

ّية لغة كانت فلفظ
ٔ
هن إثر سماع هذه  ة""شجر  با

ّ
هنّية الّتي ترتسم في الذ

ّ
ّما المدلول فهو الّصورة الذ

ٔ
مثال هو الّدال عند دي سوسير ا

لسنّية العاّمة، نظر فرديناند دي سوسير،ا الكلمة وهي تختلف عن الّشجرة في الواقع الماّدي الّتي تعتبر مرجعا،
ٔ
ترجمة  دروس في اال

 . 32،ص1،1985الّدار العربّية للكـتاب ،ليبيا،تونس،ط حّمد عجينة،وم الّشاوش، ومحّمد القرمادّي صالح 
الن رووب قريّيه، -3

ٓ
 . 139دار المعارف،مصر،ص تقديم الّدكـتور لويس عوض، ترجمة إبراهيم مصطفى، :نحو رواية جديدة، ا

دبّية  -4
ٔ
نظر مقّدمتنا لكـتاب الّرواية والمرجع، ضمن الملتقى الّدولّي لجمعّية الّدراسات اال

ٔ
منشورات دار      والحضارّية بمدنين،ا

 . 9،ص2017،نوفمبر1مسقط،عمان،ط الغّشام،
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للّروائّي  ادة" 
ّ
رق  �� "ا�حّب  �� رواية  تبدو حاضرة  إل��ا،  الّ�ي أشرنا  ا�ختلفة  الّتو���ّي إّن هذه اإلش�االت   

ما نجدها �� بقّية الّروايات، يحّدد من خاللها ال�اتب،   أحمد مال إذ نظفر
ّ
ف��ا منذ البداية �عتبة نّصّية قل

ل هذه العتبة �� الّتمهيد.
ّ
"ع�� مسافة عشرة كيلوم��ات    يقول:  و�صفة مسبقة، مراجعھ �� الكتابة. وتتمث

األغالبة، عاصة  عام    جنوب  وتحديدا  بالق��وان    5198الق��وان،  اإل�سانّية  والعلوم  اآلداب  ّية 
ّ
�ل شّيدت 

�ان املبيت واملطعم واملكتبة    تقاطر عل��ا طلبة وطالبات من جميع أنحاء البالد....  و�انت �عيدة عن العمران.

مت  
ّ
ومدّرجات الّدروس وقاعا��ا متجاور�ن...وتفّتحت قلوب فتّية ع�� ا�حّب بأ�عاده ومراتبھ ودرجاتھ...تحط

م اإليديولوجيا أمام عاصفات القلوب...تّوجت �عض تجارب الغرام بالّزواج وتكّسر كث��ها ع�� جدران  أصنا

ف��وزّ�ة   صباحات   �� ادة 
ّ
رق أيقظتھ  من  و�ب�ي  الضلوع  �سكن  بقي  ا�حّب  أّن  فيھ  الشّك  ومّما  أمّر،  واقع 

ل  . فمن خالل هذه العتبة يدرج ال�اتب روايتھ ضمن نمط ا1ومساءات �لثومّية"
ّ
لّرواية الواقعّية وهو ما يمث

را �� طر�قة تلّقي القّراء لهذا الّنّص 
ّ
"ألّن معرفة العوالم الّ�ي تحيل عل��ا الّرواية، �سهم بفعالّية    عنصرا مؤث

أو تلك، الّرواية  جاه الذي فيھ تنخرط هذه 
ّ
باالت الّتبّصر  تنت�ي،  ��  ودليل    مع�ن ع�� تصنيفها،  وهو  و�ليھ 

جاه الذي فيھ تنخرط"�ستطيع من خاللھ ا 
ّ
 .2الستدالل ع�� االت

خصّيات    فمنذ هذا الّتمهيد،
ّ

� البعد املرج�ّ� الواق�ّ� �� مختلف أر�ان الّرواية، ففي مستوى ال�
ّ

يتج�

أحدا��ا   وأّما  بالق��وان  اآلداب  ّية 
ّ
�ل طلبة  من  الّرئيسّية  �خصيا��ا  ستستمّد  الّرواية  هذه  أّن  إ��  ننتبھ 

ا العالقات  محّددة  فمدارها  زمنّية  ف��ة   �� ا�جام�ّ�  الفضاء  هذا  داخل  لبة 
ّ
الط ب�ن  �شأت  الّ�ي  لعاطفّية 

سعينات من القرن املا��ي. عا�شها الّراوي و��،
ّ
 ع�� وجھ ا�خصوص، ف��ة بداية الت

لع ع�� قصص  
ّ
ادة" بفضاء واق�ّ� زمانا وم�انا، و��خصّيات عاصرها الّراوي واط

ّ
إّن ارتباط "ا�حّب �� رق

والفصل ب�ن األنا    بل �ان مشار�ا ف��ا حّ�ى و�ن حاول الّتخّفي وراء لعبة الّضمائر،  الّ�ي �شأت بي��ا،ا�حّب  

ساؤل عن عالقة هذه الّرواية بالواقع
ّ
خصّية، يدفعنا إ�� الت

ّ
مرآوّ�ة،   "هل �� عالقة ا�ع�اسّية،  الّراوي وال�

ا�خار�ّ�، العالم  باستنساخ  تكتفي  اال   آلّية مباشرة،  �ان  مع أفالطون ولو�ا�ش  كما  عتقاد سائدا من قبل 

قة،  وغ��هما،
ّ
و�كراهات الكتابة كما    �عيد صياغة الواقع وفق تصّورات ال�اتب،  أم أّ��ا عالقة تخييلّية خال

تودوروف، بارت،  أمثال  املعاصر�ن  ر�ن 
ّ
املنظ من  العديد  بذلك  �ستحضر   يقول  وغ��هم؟....كيف    هامون 

اقع، وما يمّ��ه، بالّتا��، عن غ��ه من األنواع الّروائّية األخرى، من ناحي�ي الكتابة  النّص الّروائّي الواق�ّ� الو 

غة واملرجع" والقراءة،
ّ
 .3خصوصا �� ظّل العالقة االعتباطّية القائمة ب�ن الل

ادة"  إّن بحثنا �� املرج�ّ� أو الواق�ّ� �� رواية
ّ
الّتطابق ب�ن  ليست غايتھ البحث عن أوجھ    "ا�حّب �� رق

ھ من الّسذاجة القول باملماثلة املرآوّ�ة ب�ن املرجع،
ّ
وقد استوى داخل الّرواية منحوتا    الّروائّي والواق�ّ� ف��ا ألن

الواق�ّ�،  بال�لمات، املاّدي  �� �عده  آليات اشتغال املرجع    و��ن املرجع  ما غايتھ األساسّية الكشف عن 
ّ
و�ن

 
حمد مال، -1

ٔ
 . 8ص ،مرجع سابق ا

حمد الّناوي البدري  -2
ٔ
 . 94-93،ص2017،مرجع سابق ، ا

دبّية  كـتاب الّرواية والمرجع، الّرواية الواقعّية والواقع، عبد العالي بوطيب،-3
ٔ
دار   والحضارّية بمدنين،إشراف جمعّية الّدراسات اال

 . 362،ص2017،نوفمبر 1مسقط،عمان،ط الغّشام،
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رغبة �� تمي��ها عن آليات اشتغالھ �� أنماط    حال �� رواية أحمد مال، داخل ا�خطاب الواق�� مثلما هو ا�

روائّية أخرى. و�عبارة أخرى فإّن بحثنا ال �س�� إ�� البحث عن "كيف ين�خ األدب الواقع؟ وهو سؤال أض��  

ق باعتبار الواقعّية ضر�ا من فعل الكالم
ّ
الة  وح  يحّدده وضع،-  حسب أوست�ن وس��ل -بال مع�ى، بقدر ما يتعل

ھ ين�خ الواقع؟  متمّ��ة للّتواصل، و�الّتا�� عن سؤال من نوع آخر:
ّ
و�الّتا�� ما��    كيف يجعلنا األدب �عتقد بأن

 .1الوسائل الّ�ي �ستعملها، بو�� أو بدونھ، �خلق هذا الوضع ا�خاّص بالقارئ والقراءة"

ادة"، ال �ع�  ومن هنا، فإّن ا�حديث عن املرجع �� رواية
ّ
ي البحث �� أوجھ الّتطابق ب�ن الكتابة  "ا�حّب �� رق

والواقع، بقدر ما هو بحث �� كيفّية اشتغال آليات الكتابة الواقعّية، لذلك يّممنا وجهنا شطر" هذا ا�جانب  

 .2الفّ�ي الّدقيق �� الكتابة الّروائّية الواقعّية"

أحمد مال �� روايتھ رغبة �� ��خيص الواقع  فما �� أهّم املقّومات الفّنّية والّتعب��ّية الّ�ي اشتغل عل��ا  

الّروائّية األخرى بطر�قة   ر روايتھ ضمن نمط الّرواية الواقعّية وتمّ��ها عن بقّية األنماط 
ّ

وساهمت �� تجذ

 تحّقق رؤ�تھ الفّنّية و�ستجيب إلس��اتيجّيتھ �� كتابة نّصھ الّروائّي البكر؟ 

 اإلحالة المرجعّیة في مستوى الحکایة:  -2

فيذكر مثال حادثة اقتحام األمن للمبيت    العديد من األحداث تأط��ا زمانّيا وم�انّيا،  ال�اتب إ�� تأط�� �عمد  

داهمت قّوات األمن    1990جانفي12"ففي ليلة    يقول:  .1990جانفي12ا�جام�ّ� عقبة بن نافع بالق��وان ليلة  

 سيا��ّي بمع�ى االل��ام ا
ّ
لّتنظي�ّي... �ان يملك الكتب الّسياسّية،  املبيت ا�جام�ّ� و�ن لم يكن منتمّيا �خط

جرة. و�عد  
ّ

و�ان عليھ إخفاؤها وهداه تفك��ه إ�� وضعها �� حقيبة قديمة صغ��ة ثّم رماها داخل أغصان ال�

ها عن العرو�ة و�عضها عن  
ّ
ليلة ليالء عاد صباحا واكتشف أّن األمطار الّساّحة ليلتئذ قد أتلفت كتبا جل

 .3تيم عن تار�خ ا�حركة اإلخوانّية �� مصر"الفكر اليسارّي وكتاب ي

ق ��خصّية يوسف  
ّ
رة م�انّيا وزمانّيا ولعّل أهّمها تلك الّ�ي تتعل

ّ
و�تتا�� طّي امل�ن الّروائّي ذكر أحداث مؤط

إذ يتتّبع الّراوي مس��ة يوسف منذ نجاحھ �� البا�الور�ا إذ لم يكتب لھ أن ينتسب إ�� املعهد األع�� لت�و�م  

م
ّ
ا�جامعّية املعل الّسنة  �� مفتتح  أبوابھ  يفتح  لم  املعهد  يقوم    1990-1989  �ن لقفصة ألّن هذا  مّما جعلھ 

ّية اآلداب والعلوم اإل�سانّية بالق��وان. 
ّ
 بإعادة الّتوجيھ لينتسب إ�� قسم العر�ّية ب�ل

ّية لعّل أهّمها وقوعھ �� سنة تخرّ 
ّ
جھ أي �� سنة  ثّم �سرد علينا ما عاشھ يوسف من أحداث داخل ال�ل

البة لي�� الّ�ي �انت تدرس �� الّسنة األو�� بنفس القسم و�� ذات أصول مش��كة    1993-1994
ّ
�� حّب الط

  1994فقد استمتع بالوصال معها لف��ة امتّدت من شهر أكتو�ر حّ�ى أواخر مارس  فأبوها تو���ّي وأّمها أملانّية.

 .فت إ�� جّد��ا من األّم �� الفاتح من أفر�للكّ��ا رحلت بصفة مفاجئة إ�� أملانيا �عد أن �عرّ 

 
 .377،صمرجع سابقالّرواية الواقعّية والواقع،  بوطيب: عبد العالي، -1
 .373ص ،نفسهالمرجع  -2
حمد مال، -3

ٔ
  .59ص ،مرجع سابق ا
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ب وكذبة خادعة من أ�اذيب  
ّ
الّ�ي عاشها يوسف معها لم تكن سوى سراب خل الّسعادة  حّ�ى �أّن تلك 

 أفر�ل.

الّسنة   مفتتح   �� انوّي 
ّ
الث للّتعليم  أستاذا  عّ�ن  قد  يوسف  أّن  فندرك  األمام  إ��  الّسرد  حركة  تتقّدم 

أستاذة    1995-1994الّدراسّية   وزميلتھ  أّيوب  زميلھ  إ��  يتعّرف  وهناك   �
ّ

قب� بوالية  انوّ�ة 
ّ
الث املعاهد  بأحد 

هم ينحدرون من والية قفصة.
ّ
و�الّرغم من العالقة املتينة الّ�ي ر�طت بينھ و��ن    الّتار�خ وا�ّجغرافيا رفيقة، و�ل

 �� خاتمة الّرواية أّ��ا قد تزّوجت من  برفيقة وال ند  أّيوب ينشأ صراع غ�� معلن بي��ما من أجل الفوز 
ّ
رك إال

 أّيوب وأنجبت منھ ولدين و�نتا تصادف حدث والد��ا مع ليلة هروب "بن ع��" فسّميت "ثائرة". 

تبقى دائما   حّ�ى و�ن وقع تأط��ها م�انّيا وزمانّيا،  إّن هذه األحداث ا�خاّصة املرتبطة ��خصيات الّرواية،

وا�حتمل، املمكن  دائرة  جمالّيا    ��  �عدا  اإلحا�ّ�،  �عدها  يكس��ا، رغم  مّما  ت�و��ا  أن  با�حقيقة دون  توهم 

ّية الّسرد باعتماد تقنّية    تخييلّيا.
ّ
وما دّعم البعد ا�جما�ّ� �� سرد هذه األحداث هو س�� الّراوي إ�� كسر خط

قة ��خصّية يوسف �� سنة  
ّ
عندما نكب    8701االس��جاع. فأ�عد نقطة يبلغها زمن سرد األحداث املتعل

يوم هروب بن ع��، لكّن الّرواية تنطلق    2011جانفي  14ا�جّد األّول �� تجر�تھ العاطفّية، أّما أقرب نقطة ف�ي  

"بن ع�� هرب...بن ع�� هرب ..تنا�� إ�� مسمع يوسف    من هذه الّنقطة القر�بة إذ يفتتح فصلها األول بقولھ: 

.و��ذا ا�حدث نفسھ تنغلق إذ  1رّي مفص�ّ� �� تار�خ تو�س"صوت زوجتھ يرّدد جملة إسمّية ذات طا�ع إخبا 

اشة ا�جدارّ�ة    نقرأ �� ��اي��ا:" �ان أّيوب واقفا ب��و م�ّحة خاّصة، و�ان موّزع العاطفة ب�ن أخبار
ّ

تنقلها الش

ع��، بن  فرار  ع��  من    الكب��ة  سنوات  �عد  مولود��ا  ستضع  الّ�ي  رفيقة  وحبيبتھ  زوجتھ  ع��  قلق  و��ن 

و��ن البداية    .فإذا بحركة زمن الّسرد حركة دائرّ�ة تنطلق من نفس ا�حدث لتعود إليھ �� الّ��اية.2ظار"االنت

 و�ن اختلفت أزمن��ا، والّ��اية ت��اكب لوحات سردّية متجاورة،

أفراد    وع�� وجھ ا�خصوص عندما �عمد يوسف إ�� مقارنة تجر�تھ �� ا�حّب مع تجارب أجداده و�أّن قدر

�ي أنا أيضا حالة نفسّية ففي    ئلة االح��اق بحّب ا�حسناوات:هذه العا
ّ
عاش جّده  1870"قال �� نفسھ لعل

دامّية. حّب  تجر�ة  وجدانّيا.  1908و��    األّول  ابنھ  حفيده    1937و��    نكب  بتجر�ة  عاثر   
ّ
حظ عصف 

بيبة ا�جّد األّول  فقدر هذه األسرة منذ فرن ونّيف أن يح��ق رجالها بذلك ا�حّب ال�اوي، فح  العاطفّية....

الث ماتت  
ّ
قت غصبا ع��ا، وحبيبة ا�جّد الث

ّ
ا�ي طل

ّ
ن إ�� مواعد��ا لھ، وحبيبة ا�جّد الث

ّ
ا تفط

ّ
قتلها زوجها مل

 . 3نفساء"

معّينة   بأزمنة  ر�طها  خالل  من  ا�خاّصة  األحداث  ع��  ��يمن  الذي  اإلحا�ّ�  املرج�ّ�  البعد  من  فبالّرغم 

معروفة   اآلداب  (و�أماكن  ية 
ّ
بالق��وان،�ل اإل�سانّية  ا�جام�ّ�،  والعلوم  بن    املطعم  ا�جام�ّ� عقبة  املبيت 

�،  نافع،
ّ

قب� ادة، 
ّ
فتفارق    .)املتلوي....  قفصة،  توزر،  رق فّنّيا  ��خيصا  ��خيصها  إ��  �عمد  الّراوي  أّن   

ّ
إال

 
حمد مال، -1

ٔ
 .6ص ،مرجع سابق ا

 .159ص ،المرجع نفسه -2
 . 25،صالمرجع نفسه -3



ليات اشتغال المرجعّي في  
ٓ
 مسعود لشيهبد.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الّرواية الواقعّي ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)99( 

ل �� ترتي��ا، و�� عالقا��ا �عضها ببعض، وفق رؤ�ة فّتّية �سا
ّ
عد الّراوي ع�� بناء  �عدها الكرونولو�ّ� لتتش�

 عاملھ الّروائّي وتبليغ رؤ�تھ الفّنّية واإليديولوجّية. 

ادة" إ�� رحا��ا خطاب الّتار�خ، توهم    و�اإلضافة إ�� األحداث ا�خاّصة بيوسف �ستد�� رواية
ّ
"ا�حّب �� رق

ق بتو�س مثل حدث  من خاللھ بحقائقّية ما يروى من خالل إحال��ا ع�� أحداث تار�خّية معروفة، م��ا ما  
ّ
يتعل

ق بأحداث قومّية ك��ى مثل ا�حصار 2011جانفي14هروب بن ع�� ��  
ّ
الذي فرض ع�� ليبيا    ، وم��ا ما يتعل

املا��ي، القرن  ثمانينات  العراق،  منذ  ع��  األمر��ّي  لب��وت.   واالعتداء  الّصهيو�ّي  "علما    يقول   واالجتياح 

رت�ي باالجتياح الّصهيو�ّي ل
ّ

.وأيضا حادثة  1ب��وت وانتقال القيادة الفلسطينّية إ�� تو�س"تو�س وفلسط�ن ذك

فاقّية أوسلو.
ّ
 توقيع ات

"خلق اإلحساس بمصداقّية    إّن استحضار أحداث تار�خّية �� الّرواية لم يكن استحضارا ش�لّيا غايتھ

فاعال ��  ما هو توظيف عضوّي يجعل ا�حدث الّتار��ّ� عنصرا    األحداث ا�حكّية لدى القارئ فقط، بقدر

و�ذلك يرتبط الّتار��ّ� بالّزمن    ص��ورة الوقائع ا�ح�ائّية، من خالل مساهمتھ اإليحائّية املباشرة �� تطو�رها،

�� عالقة وطيدة، الّتخيي�ّ�  بي��ا،  ا�ح�ائّي  الّروائّي ك�ّل"  يصعب معها الفصل  العمل  لبنية   2دون اإلساءة 

ر    الّرواية و��اي��ا  .ذلك أّن ا�حدث الّتار��ّ� الوارد �� مفتتح
ّ

ل ا�حدث القادح ع�� الّتذك
ّ
"هروب بن ع��" مث

عاما ع�� شاشة إحدى القنوات العر�ّية حيث    �عد أن رأى يوسف حبيبتھ لي�� الّ�ي فارقتھ منذ ثمانّية عشر

ات قلبھ ورقصت أطرافھ �شّدة، و�ساءل:
ّ
أّي قدر هذا الذي    �انت �شتغل مراسلة إعالمّية. "�سارعت دق

ر.    جعل
ّ
الّتوت شديدة  الّتو�سيّ�ن  وأنفس  باردة  ا�جدران  فيھ  �انت  مساء   �� اشة 

ّ
الش وراء  من  تطّل  لي�� 

 .3استحضر صور��ا ذات شتاء آخر"

كر�ات وتمتّد    إّن هذا ا�حدث الّتار��ّ� وما رافقھ من ظهور �حبيبة يوسف من جديد �ان سببا 
ّ

"لتنثال الذ

ادة" لتصنع حيا��ا ا�خ
ّ
كر�ات مع املشاعر ويس�� إ�� التقاطها  �� ا�حّب �� رق

ّ
اّصة نصوصا تنسكب ف��ا الذ

ات وال تفقد بر�قها وو�جها"
ّ

.هكذا يصبح  4و�عادة صياغ��ا من جديد صياغة فّنّية جمالّية تن�جم مع الذ

خطاب    فإذا بالّتار���، وقد دخل جسد الّرواية،  الّتار��ّ� منخرطا �� إ�شاء ا�جما�ّ� بما فيھ من �عد تخيي�ّ�،

من ناحّية، يحافظ ع�� هوّ�تھ األصلّية باعتباره ينقل حدثا تار�خّيا واقعّيا مجالھ خارج    ذو لسان�ن، فهو،

من ناحّية أخرى، يتضافر مع بقّية ا�خطابات األخرى ليساهم �� بناء الوحدة األسلو�ّية العليا    الّرواية. وهو،

ف�ي تحيل ع�� موضوع واق�ّ�،   تخيي�ّ� تمتلك دورا مضاعفا،للّنّص ذلك "أّن إثارة األشياء الواقعّية �� عمل 

 . 5كما �ساهم �� تطو�ر ا�ح�ّي"

 
 . 97صالمرجع السابق،  -1
 . 366-365،صمرجع سابق  عبد العالي بوطيب، -2
حمد مال، -3

ٔ
 . 10ص ،مرجع سابق ا

ة الّرواية، الحّب في رّقادة ....رواية بطعم المادلين"، عبد الباقي جريدي، -4
ّ
 . 2021ديسمبر  30 مجل

 .2023فيجان 18تاريخ الّزيارة   ragada.-fy-Https//alriwaya.net.post alhobالّرابط:
5- M, Macdonald: Le langage de la fiction; in ésthétique et poétique; coll: Point, 1992, p.224.   
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إّن البعد اإلحا�ّ� �� مستوى األحداث املرتبطة بأزمنة معّينة و�أماكن مرجعّية معروفة ولها وجود خارج  

هذا اإل��ام    ال�اتب س�� إ�� كسرالّنّص الّروائّي قد يوهم بأّن ما يروى هو مجّرد محا�اة بطر�قة آلّية، لكّن  

قا، وأيضا من خالل أّن هذه األماكن وهذه  بمثلما ذكرنا سا  بالّتصّرف �� ترتيب األحداث بالّتقديم والّتأخ�� 

 و�� موسومة بانفعاالت الّراوي وذاتيتھ مّما يجعلها تختلف عن صور��ا  
ّ
األزمنة املرجعّية ال ترد �� الّرواية إال

جهات عّدة، واألمثلة  ع�� هذا عديدة من ذلك ما نالحظھ من تقابل ب�ن هذين املثال�ن �� وصف �� الواقع من  

ا�ي    امل�ان والزمان،
ّ
ادة زمن الوصال ب�ن يوسف ولي��، أّما الث

ّ
ب ا�جام�ّ� برق

ّ
ق املثال األّول بوصف املرك

ّ
يتعل

ق بوصف الق��وان �عد سفر لي�� املفا�� إ�� أملانيا.
ّ
 فيتعل

فقد عرف    مارس من أخصب أّيام يوسف وأ��اها،  "و�انت األشهر من أكتو�ر إ�� آخر   املثال األّول:  يقول ��

ادة معانيھ ا�خصوصة"بمع�ى الوصل  
ّ
ب ا�جام�ّ� برق

ّ
 .1تفاصيلھ البسيطة، وأصبح ل�ّل جزء من أجزاء املرك

ا�ي �عد األّول بأسطر معدودة.
ّ
الث املثال  الفاتح من نيسان أفر�ل  "و�انت األّيا  يقول فيھ:   و�أ�ي  الّ�ي تلت  م 

الّدروس   وصارت  ألّيام  عام 
ّ
الط و���ي  ��ارا،  مس 

ّ
الش حّر  أو  ليال  البّعوض  ل�جوم  ��تّم  �عد  مر�رة...ولم 

رحابة   أك��  طلل  عن  عبارة  ا�جام�ّ�  ��ا 
ّ

ومرك وأسواقها  ا��ا 
ّ
ومحط وجاللها  بجمالها  الق��وان  ثقيلة...باتت 

اء الغزل من وصف ألماكن جمعت �� غفلة من األع�ن عاشق�ن تواعدا ع��  داللّية من جميع ما قالھ شعر 

وقد  2الوفاء" ا�جام�ّ�  ��ا 
ّ

ومرك الق��وان  مدينة  و��ن  واقعا  ا�جام�ّ�  ��ا 
ّ

ومرك الق��وان  مدينة  ب�ن  فشّتان   .

وفق   األزمنة  إ��  ونظرتھ  األمكنة  صور   �� �غّ��  الّراوي  بذاتّية  متلّون  روائّي  بخطاب  الّنفسّية  ��جا  ا�حالة 

 ل�خصّية يوسف. 

 اإلحالة المرجعّیة في مستوى الّشخصّیة الّروائّیة:   -3

ملا �سّميھ فيليب هامون   اختياره  يروي من خالل  بواقعّية ما  اإل��ام  إ��  الّروائّي أحمد مال  ,Ph �عمد 

Hamoun  خصيات
ّ

� Les personages référentielsاملرجعّية  بال�
ّ

 :ذلك �� مستو��ن  و�تج�

  يدركها القارئ دون حاجة إ�� أن يصفها لھ الّرواي،  اختياره ل�خصّيات اجتماعّية ذات هوّ�ة جاهزة،-

الب يوسف،
ّ
البة ناجية، وزميلھ كمال من ع�ن دراهم، ومن بي��ا �خصّية الط

ّ
وكذلك األستاذ صاحب   والط

بان بالّنصيحة.يبخل ع�� زمالئھ من األساتذة    ا�خ��ة الذي بدا رصينا حكيما ال 
ّ

"حّدثھ األستاذ محفوظ   الش

��    عن سبع وثالث�ن سنة قّضاها مدّرسا ملاّدة الّر�اضيات، وعن مهنة ورسالة بدأت تفقد إشعاعها وتأث��ها

مت ا�حاّجة نفيسة:" عّمك محفوظ ما قّراش اإل   ا�جتمع [......]
ّ
و�لة.  وت�ل

ّ
يتيد وال مّرة �� مس��تھ املهنّية الط

عطل صيفّية بقّض��ا �� جمع تالميذ ضعاف ا�حال وتدريسهم مقابل الّدعاء لھ بالّس�� و�فالح  وأخ��تھ عن  

 و�خصّية الفاهم الذي انقطع سريعا عن الّدراسة ليشتغل بر�� األغنام. .3أبنائھ"

 
حمد مال، -1

ٔ
 . 94،صمرجع سابق ا

 .66-65ص المرجع نفسه،-2
 . 124،صنفسهالمرجع  -3
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خصيات الّنموذجّية بقدر ما تكسب الّرواية �عدها اإلحا�ّ� الواق�ّ� الذي يوهم بحقيقة ما
ّ

  إّن هذه ال�

بقّية    يروى، مع  من�جمة  خصّيات 
ّ

ال� هذه  ت�ون  أن  ع��  ا�حر�ص  ال�اتب  لرؤ�ة  مستجيبة  تبدو  فإّ��ا 

لھ.
ّ
الب املنحدر من    م�ّونات عاملھ الّروائّي فجعل خطا��ا متماشّيا مع صورة الّنموذج الذي تمث

ّ
فيوسف الط

عر الفصيح مثل أبيات  وسط ر�فّي نراه يجمع �� خطابھ ب�ن الفص�� والعاّمّية، و�تداخل �� حاف
ّ

ظتھ الش

 األع��ى �� وصف ما اع��اه �عد �جر ا�حبيبة إذ �ستحضر هذه األبيات: 

 وطالب��ا ونذرت الّنذورا  غشيت للي�� بليل خدورا *** 

 1د صدعا ع�� نأ��ا مستط��ا *** فبانت وقد أورثت �� الفؤا 

عر العاّمي
ّ

 :  ا�جزائرّ�ة  العاتر""ب��  ـوقوف جّده ع�� طلل حبيبتھ ب "استحضر  مع الش

يت ع�� عاتر الب�� 
ّ
 طل

 رّعيت ال ما قبا�� 

�ا��
ّ
 �انت هنا دواو�ر متبسطة بالن

 �� �عض  تفّرقت مثل طواو�ر

 .2لوطان جا��"

مع   تن�جم  عامّية  بل�جة  را، 
ّ

مبك الّدراسة  عن  انقطع  الذي  وهو  الفاهم،  ينطق  أن  إ��  الّراوي  ويعمد 

 ما يلزنيش الوقت ونبعثو �سرح بالغنم  "رفع الف  الّصورة الّ�ي قّدم ��ا:
ّ

اهم ابنھ إليھ وهو يقول:" إن شاء �

وف"أ  �عد عشر سن�ن...نا نحّبو يقرى....
ّ
و�أّن ال�اتب من خالل �خصياتھ املرجعّية ال �س��    .3ّما الفقر حل

بالواقعّية فحسب، اإل��ام  ت�ج�ن قصدّي    إ��  قائما ع��  لغوّ�ا  �عّددا  نّصھ  أن يكسب  إ��  أيضا  بل �س�� 

ادة" �عده  
ّ
اس القصصّية  ن أهّم ما يمّ�� جنس الّرواية عن بقّية األج  البوليفو�ي وهو يكسب نّص "ا�حّب �� رق

 األخرى. 

خصّيات الّنموذجّية تفارق �عدها املرج�ّ� إ�� البعد اإليحائي ا�جما�ّ� من 
ّ

خالل حضور ذاتّية    إّن هذه ال�

خصيات،
ّ

وع�� وجھ ا�خصوص عندما يتداخل صوتھ مع صوت    الّراوي وهو يصف �خصّية من هذه ال�

لي�� ورفيقة. حديثھ  عن  أثناء  ثل�ّ�،  يقول:  يوسف  يوم   �� أورو�ّية  بمدينة  �شبھ عمارة  لي��  و�ان   "�انت 

ا��ا ال يبتسمون �� وجوه �عضهم،
ّ
�ّيا تقليدّيا �شعرك بالّدفء شتاء و��بوب  و�انت رفيقة �شبھ من�ال عر  س�

خصيات الّروائّية ��  4�سيم عليل صيفا و�ان بابھ مفتوحا ألباعد وأقارب يأو��م و�طعمهم، و�ؤ�سهم"
ّ

.فال�

ادة" بقدر ما ف��ا من �عد إحا�ّ� باعتبارها �خصّيات نموذجّية فإّن ف��ا الكث�� من ا�جما�ّ�    رواية
ّ
"ا�حّب �� رق

 
حمد مال، -1

ٔ
 .65ص  ،مرجع سابق ا

 . 44ص  ،نفسه رجعالم -2
 .136،صنفسه رجعالم -3
 .83ص  ،نفسه رجعالم -4
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فا�حياة ا�خفّية إلحدى �خصيا��ا   مجّرد مجموعة من الوقائع والّصور،  ) ليستة ("الّرواي  لك أّن وا�خيا�ّ� ذ

ى من الواقع الذي ت�حظھ"
ّ

ى من الّروائّي نقسھ بقدر ما تتغذ
ّ

 .1تتغذ

خالل   من  لروايتھ  اإلحا�ّ�  البعد  مال  أحمد  ال�اتب  يدّعم  الّنموذجّية  خصيات 
ّ

ال� هذه  إ��  باإلضافة 

ل� ع��،استحضاره  بن  مثل  القّراء  �ّل  �عرفها  عاّمة  �خصّيات  �عضها  تار��ّ�  وجود  لها  �ان    خصيات 

عرفات،  و�ورقيبة، ية    و�لينتون،  و�اسر 
ّ
�ل إ��  انتسب  من   

ّ
إال �عرفها  ال  بّية 

ّ
طال �خصّيات  وم��ا  وغ��هم. 

القرن  من  سعينات 
ّ
الت و�داية  الثمانينات  آخر   �� بالق��وان  اإل�سانّية  والعلوم  وجھ   اآلداب  وع��  املا��ي 

لبة الذين �انوا ينطقون  1993إ��  1989ا�خصوص �� الف��ة املمتّدة من  
ّ
إذ يذكر ال�اتب أسماء �عض الط

أسوار  اب داخل  واإليديولو�ّ�  الفكرّي  والّصراع  الّسيا��ّي  ا�حراك  إّبان  والفكرّ�ة  الّسياسّية  الفصائل  سم 

الّتو�سّية، الفّتا  ا�جامعة  وعبد  ع��  محّمد  الفصيل  وم��م  باسم  يتحّدثون  و�انوا  خالد  وكمال  كّحو��  ح 

العر�ّي  الّتقّدميون"،  القومّي  الوحدوّ�ون  العرب  لبة 
ّ
الوطنّي�ن   "الط باسم  الّرس�ّي  الّناطق  ا�جندو�ي  ورضا 

وجمال العّيا��ي لسان الوطنّي�ن الّديمقراطي�ن ويعرف    تصارا "الوطج"،خالّديمقراطي�ن با�جامعة ويعرف ا

خصّيات  
ّ

يو�ّ�. إّن استدعاء أسماء هذه ال�
ّ

باب الش
ّ

حاد الش
ّ
ب السبو�� لسان ات

ّ
اختصارا ب"الوطد" ومهذ

ة ال�اتب �� الكشف عن ا�حراك الّسيا��ّي 
ّ
بّية لم يكن فائض كالم ال فائدة منھ بل يندرج ضمن خط

ّ
ال

ّ
الط

بّية �� مقّدمة  والّصراع اإليديولو�ّ� الذي �ان �عتمل داخل أسوار ا�جامعة الّتو�سيّ 
ّ
ال

ّ
ة مّما جعل ا�حركة الط

ا�حاكمة   املنظومة  داخل  الفساد  مظاهر  �ّل  عن  وال�اشفة  العاّمة  ا�حّر�ات  عن  املدافعة  ا�حّية  القوى 

 والّدوائر القر�بة م��ا. 

ف من ناحّية �� ترسيخ مرجعّية ا�ح�ي  
ّ
خصّيات الّتار�خّية العاّمة وا�خصوصة يوظ

ّ
إّن حضور هذه ال�

ابة ملقّومات ا�خطاب الواق�ّ� الوصفّي الذي تندرج فيھ الّرواية منذ عتبة الّتمهيد وهو من ناحّية أخرى  استج

 يخدم ا�حمولة اإليديولوجّية الّ�ي �س�� ال�اتب إ�� إيصالها. 

 

 

 

 

 
دبّي، الواقعّي وغير الواقعّي في الحمامة الّزرقاء زياد العود، -1

ٔ
ة الموقف اال

ّ
اّتحاد الكـّتاب  مجل

 . 137،ص2001،يونيو982العرب،دمشق،العدد
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 :  1المرجعّي من خالل الحمولة اإلیدیولوجّیة للخطاب الّروائي  -4

املرج�ّ� داخل ا�خطاب الّروائّي حضور املوقف اإليديولو�ّ� للّرواي من قضايا  من اآلليات الّ�ي �شتغل ��ا  

ادة" إذ يكشف الّراوي �� عصره وهذا ما يحضر بكثافة �� رواية 
ّ
ا�ي م��ا عن ميوالت   "ا�حّب �� رف

ّ
الفصل الث

 يوسف الّسياسّية.

...�ان متّيما بحّب تو�س ومؤمنا  "لم يكن ذا رؤ�ة عميقة تخّول لھ فهم أسباب املعارك الّسياسّية.  يقول:

بإسالمھ، مع�ّ�ا  و�ان  املاء،  إ��  املاء  من  عر�ّي  وطن  روايات    �عرو�ة  و�انت  السوفيا�ي  باألدب  مهوسا  و�ان 

ودجينك�� غور�ي  اوس��وفس�ي،  ماكسيم  وني�والي  دائما"  إيتماتوف  العرو�ّي 2ترافقھ  الّنفس  د 
ّ

.و�تأك

القو  القضايا  �عض  من  موقفھ   �� أوسلو.ليوسف  فاقّية 
ّ
الت قراءتھ   �� ا�خصوص  وجھ  وع��  "�انت    مّية 

يوم   وتحديدا  أّيام  خمسة  منذ  عت 
ّ
وق قد  أوسلو  فاقّية 

ّ
يوسف  1993سبتم��  13ات اعت��ها  البداية  ،ومنذ 

أيقونة    "سا�س بي�و"  أبا عّمار ويعت��ه  جديدة وضر�ة قاسمة لفلسط�ن أرضا وشعبا وعرضا....�ان يحّب 

ورآ حقيقّية،  يمكر نضال  الّتار�خ  والّصهيونّية....و�رى  العاملّية  اإلم��يالّية  ب�ن  مستضعفا  األّمة    ه  و�صيب 

. فا�خطاب اإليديولو�ّ� يكسب الّرواية �عدها املرج�ّ� و�جعلها منفتحة ع�� قضايا الواقع  3الغافّية بمقتل"

ام�ن فكرّ�ة وسياسّية إذ  إّن هذا ا�خطاب بما فيھ من مض   والعصر دون أن تتحّول إ�� خطاب سيا��ّي فّج.

ھ يحافظ ع�� صوتھ األص�ّ� لكّنھ، �� اآلن نفسھ،
ّ
يتعاضد مع خطابات عديدة    يدخل إ�� امل�ن ا�ح�ائّي فإن

عرّي،(أخرى  
ّ

الش الّتار��ّ�،  ا�خطاب  اإلعالمّي........  ا�خطاب  لرواية    )البيان  العليا  األسلو�ّية  الوحدة  لبناء 

ادة"،
ّ
ثّمة يصبح استدعاؤه ليس من قبيل فائض الكالم الذي ال فائدة منھ بل وسيلة فّنّية  ومن    "ا�حّب �� رق

تدخل ضمن إس��اتيجّية ال�اتب �� الف�ح والّتعرّ�ة خاّصة عندما يتحّدث عن األوضاع �� تو�س واملفارقات  

شغ 
ّ
م �� توجيھ عملّية الت

ّ
"�انوا مجموعة من    يل:ال�جيبة الّ�ي �شّقها ومظاهر الفساد وا�حسو�ّية الّ�ي تتحك

ويعن��م ا�سداد األفق وح�ن    "عاطل عن العمل"    أهل ر�في البسيط  م��م األعزب وامل��ّوج وتجمعهم صفة

تلوح فرصة ا�حصول ع�� شغل باملناجم القر�بة ت�ون ع�� املقاس ويش��ك جميع الّنافذين إدارّ�ا ونقابّيا  

شغيل إ�� غ�� مس
ّ
. إّن ارتباط ا�خطاب اإليديولو�� بقضايا الّراهن  4تحّق��ا"وسياسّيا �� توجيھ عملّية الت

ن عالقة الّرواية باملرجع لكّن هذه العالقة ال تحكمها ا�حا�اة وال تخضع ملنطق اال�ع�اس  
ّ
الوط�ّي والقومّي يم�

ما خاضعة لرؤ�ة فّنّية اختارها ال�اتب،
ّ
وقد    اجع،وتكتسب ف��ا املر   توهم بالواقع دون أن ت�ونھ،  اآل�ّ�، و�ن

 صفات لم تكن لها �� أصلها. دخلت امل�ن الّروائّي،

 
ّن الموضوع الّرئيسّي الذي يخّصص جنس الّرواية، -1

ٔ
سلوبّية، هو  يرى ميخائيل باختين ا

ٔ
صالته اال

ٔ
م  ويخلق ا

ّ
اإلنسان الذي يتكل

م فردا  
ّ
دبّي داخل الّرواية ومادام المتكل

ٔ
م وكالمه هما موضوع لتشخيص لفظّي وا

ّ
وكالمه ويذهب إلى القول إّن اإلنسان الذي يتكل

م في الّرواية هو دائما،
ّ
ظر ميخائيل  ان منتج إيديولوجيا وكلماته هي دائما عّينة إيديولوجّية ، وبدرجات مختلفة، اجتماعّيا فإّن المتكل

 . 1،1987دار الفكر للّدراسات والّنشر،القاهرة،ط ترجمة محّمد بّرادة، الخطاب الّروائّي، باختين،
حمد مال، -2

ٔ
 . 15صمرجع سابق،  ا

 . 49- 48، صالمرجع نفسه -3
 . 147،صالمرجع نفسه - 4
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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تكسب   الّ�ي  رافة 
ّ
الط من  الّصفة  هذه  ع��  لي�ون  �ان  ما  اشتغالھ  وآليات  املرج�ّ�  اإل��ام  هذا  �ّل  إّن 

الّ�ي   La vision par derriéreوال اعتماد أحمد مال ع�� الّرؤ�ة الّسردّية من ا�خلفاإلحا�ّ� �عده ا�جما�ّ� ل

نت الّراوي من:
ّ

اهرة، ا�حاضرة    "اإلحاطة باألحداث ا�ح�ائّية، وتحديد أسبا��ا وأ�عادها،  مك
ّ
ا�خفّية م��ا والظ

مّما    خصّيات العوالم الّتخييلّية. م��ا والغائبة، إ�� غ�� ذلك من املعطيات الّنفسّية واالجتماعّية ا�خاّصة ��

الّروائي ا�خطاب  لهذا  الّضرور��ن  والوضوح  املقروئّية  توف��   �� شّك،  دون  اإلحساس    )�ساعد،  و�قّوي 

اه  
ّ

غرات الّسردّية القابلة �خلق تأو�الت مناقضة أو معارضة ملا يتوخ
ّ
بمصداقيتھ، وذلك عن طر�ق ملء �ّل الث

� الّرؤ�ة الع .1ال�اتب"
ّ

املة للّراوي �� جوانب عديدة م��ا قدرتھ ع�� اخ��اق األماكن املغلقة، وع�� الّنفاذ  وتتج�

"لم يدر يوسف أيفرح    إ�� بواطن ال�خصيات، وحسبنا �� ذلك، هذا املثال الذي يتحّدث فيھ عن يوسف:

   ولعنھ �� آن...ودون تخطيط وجد نفسھ يكتب بضعة أسطر  برسال��ا أم يحزن؟...وشكر البّعوض،
ّ
ها من  خط

أعماق نفسھ وفّسر لها أسباب غيابھ، وحّد��ا عن نافذ��ا وزوايا الّرؤ�ة وهديل ا�حمام و�سيم شر�ّ� ��ّب  

 ع�� �عم كث��ة وم��ا بداية وصل 
ّ

من هناك ويسافر غر�ا منعشا روحھ املس�ونة بحّب ا�جمال....وحمد �

ادّي ق��وا�ّي...لم يكن ع�� معرفة عميقة بحّواء �� أحوا
ّ
با��ا، و�ان أحيانا يرى نفسھ ع�� �عض  رق

ّ
لها وتقل

عواقبھ..." محمودة  غ��  واندفاع  ا�خار�ّ�  2سذاجة  الوصف  �غيب  ي�اد  القص��ّي  املقطع  هذا  ففي   .

خصّية بل نرى الّراوي يقتحم باط��ا الّنف��ّي،
ّ

مها    لل�
ّ
فينقل املشاعر الباطنّية ال�ي استبّدت ��ا �حظة �سل

ها تحيل ع�� الباطن  "أيفرح...أ  لرسالة لي��
ّ
م يحزن" فا�حزن والفرح واإلحساس �سذاجة تصّرفاتھ أحيانا �ل

 الّنف��ّي لكّن الّراوي بدا عليما ��ا. 

 الخاتمة:   -5

ق اآلخر  
ّ
ق �عضها باألحداث الّروائّية وطرق تأط��ها زمانّيا وم�انّيا، و�تعل

ّ
تتضافر آليات فّنّية عديدة، يتعل

خصّيات تبعث داخل فضاء ا
ّ

تار�خّية،بال� أو بمرجعّية  الّراوي    لّرواية محّملة بمرجعّية اجتماعّية  ��ا 
ّ

�غذ

مة �� �ّل عوالم الّسرد  
ّ

بخيالھ فتستوي �خصّيات ورقّية رسمت بال�لمات ملّونة بوجهة نظره العاملة املتحك

تتحّول   أن  دون  وقضاياه  بالواقع  عالق��ا  تجّسر  إيديولوجّية  حمولة  ذات  الّرواية  يجعل  خطبة  مّما  إ�� 

ادة" ال �ع�ي أبدا مماثلة    سياسّية مباشرة،
ّ
أو خطاب إيديولو�ّ�. ومن ثّمة فإّن الواقعّية �� رواية "ا�حّب �� رق

تتعاضد مع   الكتابة مخصوصة   �� و�س��اتيجّيات  فّنّية محّددة  آليات  �شغيل   �� طر�قة  ما �� 
ّ
و�ن الواقع، 

 �عضها �عض إل��ام القارئ بحقائقّية ما يروى. 

 

 

 

 
 . 371صمرجع سابق،الّرواية الواقعّية والواقع،  عبد العالي بوطيب، -1
حمد  -2

ٔ
 . 52صمرجع سابق،  مال،ا
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