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Characteristics of Narrative Speech in The Short Story: 

“From the Tales of these Areas” a model 
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 : ردّي في القّصة القصیرةخصائص الخطاب السّ 
 من حکایات هذه الربوع أنموذجا  

 

 : صملخّ لا

  راسات األدبّية املعاصرةردّي بأهمّية بالغة �� الّد حظي ا�خطاب الّس 
ّ
�ي وضعت األسس العاّمة لتحليل م�ّوناتھ  ال

سانّية �� ومظاهره. ول�ن انقسم الّدارسون قسم�ن �� مستوى مقار���م لهذا ا�خطاب ب�ن مهتّم بالّس و�نياتھ  
ّ
ردّية الل

 
ّ
اللّية ال�ي تمحورت حول الُب�ى ردّية الّد رد، و��ن مهتّم بالّس �كيبّية والعالئقّية املتحّققة ب�ن عناصر الّس مستو�ا��ا ال�

ل ا�خطاب وصوال إ�� ت
ّ
نا سنعمد �� قراءتنا لنموذج حديد أهّم قواعده الّس العميقة ال�ي �ش�

ّ
ردّية ووظائفها، فإن

يتھ
ّ
�ل  �� ا�خطاب  ��ذا  إ�� اإلحاطة  تو�س   �� القصصّية  املدّونة  �عد   من  لم  إذ  فكرّ�ة وداللّية،  وأ�عادا  فنّيا  بناء 

عضوّ�ة القصص وحدة  صورة   �� ل 
ّ
تتش� قصصّية  ودفقات  فة 

ّ
مكث �حظات  أصبحت  بل  سرد،  جامعة    مجّرد 

�امل ملتون النصوص من خالل جملة من  ناسق والتّ �ختلف م�ّونا��ا. وهذا من شأنھ تحقيق ش�ل من أش�ال التّ 

الّد التّ  والعالقات  تخيي�ّ� فاعالت  منظور  من  انطالقا  للنّص  ال�لّية  البنّية  ل 
ّ
�ش� ال�ي  ا�جزئّية  األبنية  ب�ن  اخلّية 

 خالل عالقة جدلّية مع البعد الدال�ّ�.  وضمن مسار سردّي وتصّور جما�ّ� يتبلور من 

 البناء الفّ�ي واأل�عاد الفكرّ�ة والداللّية.  -املدّونة القصصّية �� تو�س -ردّي ا�خطاب الّس  :مفاتيح �لمات

Abstract : 
Narrative discourse has been of great importance in contemporary literary studies which 

laid the general foundations for the analysis of its components, structures and manifestations. 

In their approach to this discourse, scholars have been divided in two main streams: those 

interested in the linguistic narrative with its compositional and relational levels among the 

narrative elements, and those interested in the semantic narrative that revolves around the 

deep structures that make up the narrative discourse in order to define its fundamental bases 

and functions. In our approach to a model from the Tunisian narrative literature, we will deal 

with this discourse as a whole artistic structure with its intellectual and semantic dimensions. 

Stories are no longer mere narratives, but dense moments and narrative flows that form an 

organic unity which combines its various components. This could achieve a form of harmony 

and complementarity of the text bodies through a set of interactions and internal relationships 

between the partial structures that make up the overall structure of the text from an imaginative 

perspective and within a narrative process and an aesthetic conception that crystallizes 

through their dialectical relationship with the semantic dimension. 

Key words: Narrative discourse- Tunisian narrative literature- artistic structure with its 

intellectual and semantic dimensions. 

 حامد آمال د.



مال حامدد.   ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــردّي في القّصة القصيرة  خصائص الخطاب السّ 
ٓ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)395( 

 : المقدمة  -1

السردّية. فرغم ك��ة    األدبّية  غ��ه من األجناس  تمّ��ه عن  سم بجماليات 
ّ
يت ن��ّي  أدب  القص��ة  القّصة 

سم كغ��ه من  
ّ
يت  

ّ
أدبّيا مستقال فإّ��ا استوت جنسا  السرد،  �� مستوى م�ّونات  الرواية  تقاطعها مع جنس 

رد. وقد حظي هذا الفعل اإلبدا�ّ� باهتمام  �ه �اإليجاز واالخ��ال وكثافة الّس الفنون الن��ّية بخصائص تم�ّ 

ل الكتابة القصصّية �� تو�س فّنا أدبّيا حديثا تمتّد جذوره إ�� بدايات القرن  . و رد ا�حديثةنظرّ�ات الّس 
ّ
تمث

ا�جموعات القصصّية  العشر�ن. وقد شهد هذا ا�جال اإلبدا�ّ� زخما �� مستوى مدّونتھ النصّية إذ بلغت  

 
ّ
الث يز�د عن  ما  األد�ّي  ا�جنس  هذا  ضمن  و�دايات    ،الثمائةاملنشورة  العشر�ن  القرن  مستوى  امتّدت ع�� 

   .األلفّية ا�جديدة
ُ
ت األدبّيةهذا دون اعتبار النصوص القصصّية ال�ي �

ّ
 والّصفحات    شرت �� ا�جال

ّ
قافّية  الث

لت هذه ا�جموعات تّيارا  .1ل�جرائد
ّ
 ،كما تباينت فّنيا��ا وأسالي��ا ومضامي��ا.  ت أدبّية وفكرّ�ة مختلفةوقد مث

جاها��ا ال�ي توّزعت ب�ن الوط�ّي وال��ا�ّي والواق�ّ� والتار��ّ� وال�جائ�ّي. وقد بنت القّصة  
ّ
إضافة إ�� تباين ات

من ثقافتھ ومعارفھ  فمقروئّي��ا ال تكتمل دون استفادة املتلّقي  .  القص��ة �� تو�س أواصر وثيقة مع قار��ا

إضافة أن ال مجال للوقوف ع�� دالال��ا   ،2وخ��اتھ لإلحاطة بالنّص القص��ّي �� جميع جوانبھ فهما وتأو�ال

الّس  النّص  حقيقة  مقار�ة  دون  معان��ا  لقراءة  وعمق  أساسّية  مفاهيم  بوصفها  م�ّونا��ا  مقار�ة  ع��  ردّي 

 .3همھ وتأو�لھالنّص وف

   :جموعة القصصّية من ح�ايات هذه الر�وعردّي للما�خطاب الّس  -

ال�ي وضعت األسس العاّمة لتحليل   راسات األدبّية املعاصرةردّي بأهمّية بالغة �� الّد ّس حظي ا�خطاب ال 

مهتّم   ب�ن  ا�خطاب  لهذا  مقار���م  مستوى   �� قسم�ن  الّدارسون  انقسم  ول�ن  ومظاهره.  و�نياتھ  م�ّوناتھ 

بالسردّية  ردّية  بالّس  مهتّم  و��ن  السرد،  عناصر  ب�ن  املتحّققة  والعالئقّية  ال��كيبّية  مستو�ا��ا   �� سانّية 
ّ
الل

 
ّ
ال العميقة  الُب�ى  حول  تمحورت  ال�ي  الّس الداللّية  قواعده  أهّم  تحديد  إ��  وصوال  ا�خطاب  ل 

ّ
�ش� ردّية  �ي 

نا سنعمد �� قراءتنا للمجموعة القصصّية من ح�ايات ه
ّ
ذه الر�وع إ�� اإلحاطة ��ذا ا�خطاب  ووظائفها، فإن

يتھ
ّ
 .�� �ل

عّد هذه ا�جموعة    ح�ايات هذه الر�وعو من  
ُ
صداره  إمجموعة قصصّية للقاّص والروائي أحمد مال. و�

   2018األّول ضمن الفّن القص��ّي. وقد صدرت �� طبع��ا األو�� سنة  
ّ
كما   .4عالمقافة واإل عن دار املنتدى للث

ادة  9201أصدر �� أواخر سنة  
ّ
إضافة إ�� ثالث روايات ومجموعة قصصّية لم   ،5روايتھ األو�� ا�حّب �� رق

نشر �عد. وقد ت�ّونت هذه ا�جموعة القصصّية من أر�ع وعشر�ن قّصة ع�� امتداد  
ُ
حدى وثمان�ن ومائة  إت
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النّ  ب�ن  توّزعت  قراء��اصفحة  إ��  وسنعمد  وقصرا.  طوال  تراوح  مختلف  �ش�ل  بن  ،صوص  مستوى  ية  �� 

يا��ا  استقراء م�ّونات نصوصها قصد استكشاف خاصّ ب   ،ردّي الذي صيغت وفقھ فنّيا وداللّياخطا��ا الّس 

ملا يمتلكھ الفّن القص��ّي من مقّومات فنّية وأ�عاد داللّية مّ��تھ عن غ��ه    ،ا�جمالّية وتحديد سما��ا الفكرّ�ة

وجعلتھ موضع بحث من قبل املنا�ج النقدّية املعاصرة البنيوّ�ة واألسلو�ّية    ،من األجناس األدبّية من جهة

 والسيميائّية من جهة أخرى.  

 البناء الفّني:   -2

 ��تّم مقار�ة النصوص القصصّية من هذا ا�جان 
ّ
�ي اعتمدها القاّص  ب بتحديد أهّم التقنّيات الفنّية ال

والتماسك والوحدة العضوّ�ة لعناصره. فالنصوص القصصّية   ح�ى ُيتاح لھ اخراج نّص سمتھ اال��جام

ب�ى بناء سردّيا ُ�ش��ط فيھ تماسك مختلف م�ّونا��ا �ش�ل يحّقق اكتمال العالم القص��ّي. وُيعّرف البناء  
ُ
ت

ھ "
ّ
ھ تحليل يتعامل مع التقنّيات  الفّ�ي بأن

ّ
عبة الفنّية ألن

ّ
التحليل الذي يتناول هي�ل البنية بكشف أسرار الل

�ستخدمها   ل  ،1  الكتابة"ال�ي 
ّ
   ليمث

ّ
الش البناء  أزمنة،  هذا  أمكنة،  من  م�ّوناتھ  بمختلف  القص��ّي  �ل 

الفّ�ي إ�� جزئ�ن: البناء  �خصّيات، أحداث، سرد، حوار و�ناء لغوّي. وسنقّسم هذا ا�جزء ا�خاّص بالبناء  

 القص��ّي والبناء السردّي. 

 : البناء القصصيّ  -2-1
ل �� هذا العنصر البنية ا�ح�ائّية �� مستوى العناصر ا�حّققة لسردّية النّص القص��ّي. وتت�ّون  

ّ
سنحل

ث  هذه البنية من "مجموعة من العناصر ال�ي تتفاعل �� ما بي��ا وتتآزر �� مجملها لتشكيل جملة األحدا

 
ّ

خصّيات داخل امل�ان أو ا�حّ�� الذي ُ�عّد بؤرة البنية السردّية. والزمن الذي  السردّية ال�ي تقوم ��ا ال�

وأحدا��ا  القّصة  مجر�ات  �ّل  وفقھ  الزمان،    ،2"تتحّدد  امل�ان،   �� البنائّية  امل�ّونات  هذه  ل 
ّ
لتتمث

 ال�خصّيات واألحداث. 

 : المكان -2-1-1
رد القص��ّي وعنصرا هاّما �� عملّية القّص. فعناصر القّصة  أساسّيا من م�ّونات الّس ُ�عّد امل�ان م�ّونا  

يحّقق   عنصر  وهو  ا�حبكة.  مسار   �� م 
ّ

وتتحك القص��ّي  الفعل  توّجھ  م�انّية  رات 
ّ

ملؤش تخضع  القص��ة 

مجموعة    �� امل�ان  و�كتسب  ا�ح�ائّية.  امل�ّونات  سائر  مع  عالقات  من  ين�جھ  ما  خالل  من  ن  مأهّميتھ 

الر�وع بدور وظيفّي منحھ معان ودالالت    ح�ايات هذه  فنّيا قصصّيا يضطلع  م�ّونا  باعتباره  هاّمة  م�انة 

ال�خصّيات �حركة  املناسب  االطار  وتوف��  س��ورتھ  وتحديد  ا�حدث  �شكيل   ��   .ورموز مختلفة. فساهم 

  �� األمكنة  الر�وعوتختلف  هذه  ح�ايات  القصص  من  أشمل،  باختالف  م�ان  ��   يجمعها  ُحّدد  وأوسع 

بـ    العنوان 
ّ
ال الر�وع"  ل هوّ�ة م�انّية مركزّ�ة"هذه 

ّ
تمث التو�سّية.  ،  �ي  البالد  الغر�ّي من  ا�جنوب  ��ا  و�قصد 

 
 .15، ص1999يمنى العيد: تقنّيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، بيروت، دار الفارابي،  -1
    .125، ص1998، 1عبد الملك مرتاض: نظرّية الرواية، دار الّثقافة، ط -2
يضا: -

ٔ
دبي، المركز الثقافّي العربّي، طميد ح انظر ا

ٔ
   .55، ص 2000، 3لحميداني: بنية النّص السردّي من منظور النقد اال
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األمكنة   �عّددت  ولقد  إليھ.  وتنت�ي  الفضاء  هذا  مجتمعة  ل 
ّ
�ش� أخرى  أماكن  امل�ان  هذا  من  وتتناسل 

صوص  طارا م�انّيا لعدد من النّ إفحضرت منطقة أّم العرائس    ،واختلفت حسب طبيعة األحداث وتنّوعها

قّصة   األرملة–مثل  الرّ   -ابن  اليوم  ذلك  ض��   �� املنجمّية  القر�ة  العرائس  أّم  مقفر "�انت  شبھ   . 1"ة�ي�� 

ودارت �عض أحداث   .2"إ�� البلدة الطّيبة أّم العرائس  "ساق�ي القدر ذات عام  -إ�� سّيدة لن أ�ساها -وقّصة  

   -كتاب الر�اضيات–ة  قصّ 
ّ
قل رمزّ�ا  �� منطقة الرديف "ووصلنا إ�� سوق الرديف البلدة النظيفة وذات الث

بي��ا قّصةإوجعل قفصة    .3"واجتماعّيا وتار�خّيا  لبعض نصوصھ من  تجارّ�ة  - طارا  إ��    -مساحة  "سافرت 

 .4"ر�عاء إقفصة �� يوم 

ا�جزائر وتحديدا منطقة �سكرة ال�ي دارت ف��ا �عض   فن�ى   .وتمتّد �عض القصص م�انّيا إ�� خارج تو�س

ار مساء إ��  " و   "ولكن وجهتھ �انت ا�جزائر وتحديدا مدينة �سكرة  - ابن األرملة–أحداث قّصة  
ّ
"وصل ب�

اتو ع�� طرابلس  "وح�ن بدأت ضر�ات النّ   -سنوات �جاف-طرابلس �� أجزاء من قّصة    نرى و  .  5"مدينة �سكرة 

بل  -عائد من دمشق   -ودمشق �� قّصة    .6"و�حوزتھ أز�د من خمس�ن ألف دينارالغرب فّر  
ُ
"سافر إ�� دمشق. ق

 .7"��ا. وحصل ع�� منحة للدراسة هناك بجامع

عّدة أمكنة تنضوي جميعها ضمن  من    من هذه الر�وعح�ايات  البنية امل�انّية �� مجموعة    ت�ّون كما ت

ثنائّيات   ش�ل   �� مستو�ا��ا  اختلفت  أمكنة  و��  للنصوص.  القص��ّي  العالم  ر 
ّ
يؤط الذي   �

ّ
الك� الفضاء 

  ضدّية. فنجد:

 :  األماكن المغلقة -2-1-1-1
 . 8"سقوفهالألفراد الذين يقطنون تحت  �� األماكن ال�ي "�عكس قيم األلفة ومظاهر ا�حياة الداخلّية  

لت �� الغرفة �� قّصة  
ّ
"�انت الغرفة طو�لة وت�اد ت�ون بال عرض و�ان با��ا أزرق    -إ�� سّيدة لن أ�ساها– وتمث

ل بحياء ب�ن شقوقھمتداعّيا وأشّعة ش
ّ
ر الصّ�ي موقف    . 9"مس أفر�ل تتسل

ّ
وقد تحّولت الغرفة إ�� م�ان لتذك

   - �� انتظار الطبيب-املغلق �� قّصة    السّيدة معھ ح�ن تجاهلھ ا�جميع. وتجّسد امل�ان
ّ
�ي �� قاعة االنتظار ال

 
ّ

 �انت مجاال الس��جاع ذكر�ات خمس�ن سنة استحضر من خاللها الش
ّ
�ي  يخ عبد الكر�م قّصة حّبھ للهانّية ال

 التقاها من جديد و�� �جوز سبعينّية.  

 
حمد مال: من حكايات هذه الربوع، مصدر سابق، ص -1

ٔ
 . 8ا

 . 28، ص المصدر نفسه -2
 .111، صالمصدر نفسه -3
 .  93، صالمصدر نفسه -4
 .18، ص المصدر نفسه -5
   .90، ص المصدر نفسه -6
 . 91، ص المصدر نفسه -7
   .57، ص2011محبوبة محمدي: جماليات المكان في قصص سعيد حورانه، دمشق، منشورات الهيئة العاّمة السورّية للكـتاب،  -8
حمد مال: من حكايات هذه الربوع، مصدر سابق، ص -9

ٔ
 .  28ا
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 :  األماكن المفتوحة -2-1-1-2
ساع وا�حرّ�ة. وقد �عّددت �� مج

ّ
   من ح�ايات هذه الر�وع موعة  تو�� عادة باال�

ّ
�ي واختلفت األحداث ال

 -ابن األرملة–طارا لها. فنجد البطحاء �� قّصة  إ�انت  
ّ
ل هذا امل�ان حلبة للن

ّ
�ال ب�ن شباب البادّية  . وقد مث

 
ّ

ار االبن الذي لم يكن منافسا هّينا. فانتصر عليھ ليظفر  والش
ّ
ة الذي أطاح با�جميع باستثناء ب�

ّ
اب ا�ُحزق

لت ��  بقلب  
ّ
حبيبتھ ال�ي اش��طت ع�� من تقبلھ زوجا أن يطيح بجميع ا�خصوم �� صراع حقيقي. كما تمث

 
ّ

حاد العاّم التو���ي للشغل �� قّصة  الش
ّ
وقد حمل هذا  -وأّم العرائس دماء أبكت الرديف-ارع أمام مقّر االت

 .امل�ان/ الشارع دالالت الثورة واملطالبة با�حرّ�ة والكرامة

ف رموزا لغوّ�ة تضطلع بوظائف فنّية    ،1خييلامل�ان بناء لغوّي ذه�ّي يخضع ألغراض التّ ورغم أّن  
ّ
وُ�وظ

وتحيل ع�� دالالت فكرّ�ة، فإّن أحمد مال جعل ألحداث قصصھ أطرا م�انّية تحيل ع�� العالم ا�خار�ّ� بما  

ورد ذكرها �� سياق  هو معطى موضو�ّ� وحقيقّي. وتراوحت هذه األماكن ب�ن أطر حاضنة ل�حدث وأخرى  

األحداث. و�ستمّد هذه األماكن واقعي��ا من أسما��ا �أّم العرائس، الرديف، قفصة، املتلوي، صفاقس، ب��  

عي�ن فت  .ا�حفّي وحفوز من والية الق��وان راسما بذلك صورة للواقع موهما القارئ باحتمال وقوع األحداث

امل�ا بواقعّية  اإل��ام  ع��  نصّيا  �عمل  ا"امل�ان  يحتضن  الذي  ال�ي كما    .2"�حدثن  الوثيقة  العالقة  د 
ّ

يؤك

ا  يّ يخلق عاملا خيال  �اتبفال  .3"من املمارسة لهذا الواقع نوع  املتخّيل  "ين�جها األدب مع الواقع �ش�ل يثبت أّن  

��  عادة خلقھ تخييلّيا و �شكيلھ من جديد عإيرتبط بالعالم املرج�ّ� ارتباطا وثيقا. و�تحّقق ذلك من خالل  

بات الفّن القص��ّي. فامل�ان �� القّصة القص��ة ليس هو امل�ان املرج�ّ� ا�خار�ّ�،  
ّ
غة بطر�قة تخضع ملتطل

ّ
الل

ل م�انا قصصّيا �ستمّده  بل هو امل�ان القص��ّي الذي أبدعھ القاّص وصاغھ صياغة فنّية
ّ
. فال�اتب �ش�

ھ �� اآلن ذاتھ يختلف عنھ اختالفا جوهرّ�ا
ّ
  .من الواقع غ�� أن

النّ    �� امل�ان  حضر  ع��  ل�ن  دّل  داللّيا  �عدا  اكتسب  ھ 
ّ
فإن جمالّيا،  فّنيا  م�ّونا  باعتباره  القص��ّي  ّص 

الذي ُيحّد مساحة وتركيبا ليحضر فعال واعيا �ستع�ن بھ القاّص للتعب�� عن    لإلطارتجاوزه املفهوم الضّيق  

فسّية، االجتماعّية  الالت امل�انّية النّ أث�� ا�جما�ّ� من خالل عدد من الّد فيمنح أحداثھ التّ شواغل وقضايا.  

 ع��  ا  فرسم أمّ وقد استعان أحمد مال بامل�ان عنصرا مقار�ا للواقع والتار�خ    .4"والسياسّية
ّ

لعرائس رمزا داال

اب�ن دليل ع�� هذا
ّ

 املع�ى. املستوى التار��ّ� والو�� الوط�ّي. ولعّل استشهاد الش

و�تجاوز امل�ان داللتھ ا�جغرافّية نحو داللة أوسع تالمس البيئة �� مفهومها الشامل من أ�خاص ووقائع  

ل  وعادات وتقاليد وقيم. فيتّم بذلك استحضار البعد امل�ا�ّي للقّص  
ّ
�� مستو�يھ اإل�سا�ّي وا�جتم�ّ�. ويش�

  ياغةالر�ف أحد األمكنة األساسّية ال�ي ساهمت �� �شكيل األحداث و�� رسم ال�خصّيات القصصّية وص

 
ردن، دار الكنـدي للّنشـر والتوزيـع، كاصدانظر: سليمان  -1

ٔ
سـاليب السـردّية، اال

ٔ
 . 127، ص2003: عالم الـنّص: دراسـة بنيوّيـة فـي اال

 . 424، ص 2000د حسين حسين: شعرّية المكان في الرواية الجديدة، مؤّسسة اليمامة الصحفّية، خال -2
داب،  العيد: في معرفة النّص، بيروت،يمنى  -3

ٓ
  .5، ص1999دار اال

ردن، دار الكندي للّنشر والتوزيع، طمنصور  -4
ٔ
 74، ص1999، 1نعمان نجم الدليمي: المكان في النّص المسرحي، اال
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�جموعة   القص��ّي  العالم   �� متمّ��ة  م�انة  يحتّل  فهو  وتقاليدها.  وعادا��ا  هذه  مفاهيمها  ح�ايات  من 

 . الر�وع

ح الر�ف ليعكس معا�ي البساطة واستسالم أهلھ ل�خرافة. فبدا امل�ان حامال  ويعمد القاّص إ�� نقل مالم

  -ابن األرملة–ملعتقدات ا�جتمع الر�فّي كما تجّسد ذلك وا�حا �� قّصة 
ّ
�ي ُوصفت ف��ا ز�ارة أها�� القر�ة  ال

 
ّ

"�انوا    -زردة  -قّصةبائح. ونجد نفس التصّور ��  والقرى ا�جاورة ملقامات األولياء الصا�ح�ن م�حو��ن بالذ

وا�حاج  أحمد  ا�حاج  هما  وحفيدان  سليمان  سيدي  هو  كب��  جّد  الصا�ح�ن:  هللا  أولياء  من  صا�ح    أر�عة 

تيان ا�خوارق را�خا �� األذهان "وال أ���ى  إو�ان االعتقاد �� قدر��م ع��    .1"ورا�عهم سيدي ع�ّ� بن عبيد

مّما يحيل ع��    ،2مشايخنا الذين يمل�ون مصفاة تصّفي مياه األمطار"كالم جارتنا الطّيبة العّمة غزالة عن  

 .فك�� وسذاجة التصّور �ساطة التّ 

�جموعة   القص��ّي  العالم  داخل  امل�ان  صورة  الر�وعتنّوعت  هذه  ح�ايات  قراءة  من  قار�ناها  وقد   .

ر �جمالّية م�انّية  وتحليال وتأو�ال. فوقفنا ع�� امل�ان �� �عده املرج�ّ� الواق�ّ� و�� �عده التّ 
ّ
خيي�ّ� �ش�ل أط

يالء أهمّية  إمالئمة �حركة ال�خصّيات ولس��ورة األحداث. واهتّم القاّص �عالقة امل�ان بال�خصّيات دون  

   �جزئياتھ وصفاتھ �ش�ل دّل ع�� البعد الدال�ّ� الرمزّي للم�ان اطارا حاضنا لألحداث وال�خصّيات.

 :  مانالزّ  -2-1-2
ردّي يؤّسس  أحد أهّم امل�ّونات الفنّية للقّصة القص��ة، وعنصرا فاعال �� بنا��ا الّس   �عت�� البنية الزمانّية

م�ّي  وتخضع تقنّية النظام الزّ   لعالقات مع سائر عناصر العالم القص��ّي مّما يمنح النّص تماس�ا وا��جاما.

رد لننتقل من  تداخل األزمنة �ش�ل يحّقق تجاوز نمطّية الّس   رد ا�حديثة القائمة أساسا ع��لتقنّيات الّس 

لھ املقاطع السردّية �� حاضر الّس 
ّ
تمث لھ املقاطع    رد إ�� ا�ح�ّي مستوى ا�ح�ي األّول الذي 

ّ
ا�ي الذي تمث

ّ
الث

ل البنية الّس الّس 
ّ
  لر�وع من ح�ايات هذه اردّية زمنّيا �� مجموعة  ردّية املق��نة بالزمن املا��ي. وسنقرأ �ش�

   رد:منّية ومستوى حركة الّس �� مستوى املفارقة الزّ 

 :  منّیةالمفارقة الزّ  -1- 2- 1- 2
وتقوم ع�� مقارنة نظام ترتيب األحداث ��    .3رد مع زمن القّصةمنّية مفارقة زمن الّس ُيقصد باملفارقة الزّ 

  �� مال  أحمد  �عمد  و  القّصة.   �� تتا�عها  بنظام  القص��ّي  تجاوز ا�خطاب  إ��  القصصّية  زمن    مجموعتھ 

إ�� املستقبل. ويستبدلھ   ا�حاضر  املا��ي نحو  بما هو زمن منطقّي �س�� وفق �سلسل متتال من  ا�ح�اية 

املقابل    �� و�ؤّسس  الّتتا�ع  رتابة  ع��  بذلك  فيتمّرد  سق. 
ّ
مت كرونولو�ّ�  لتسلسل  خاضع  غ��  سردّي  بزمن 

   مستو�ات مختلفة:  ��ت ال�ي برز مانّية �جمالّية نصوصھ ع�� املفارقة الزّ 

 
حمد مال: من حكايات هذه الربوع، مصدر سابق، ص  -1

ٔ
 .  54ا

 ، الصفحة نفسها. المصدر نفسه -2
دبي، مرجع سا -3

ٔ
 . 73بق، صحميد لحميداني: بنية النّص السردي من منظور النقد اال
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من السردّي  منّية. �عتمده ال�اتب �خرق �سلسل الزّ ردّية الزّ قنّيات الّس أحد أهّم التّ  ُ�عّد :  االس��جاع  -أ

رد ا�حاضر واستدعاء املا��ي بمختلف درجاتھ القر�ب منھ والبعيد. فاالس��جاع يقوم  ع�� قطع زمن الّس 

الّس إع��   مسار  للنّ يقاف  أحداث سابقة  املا��ي الستحضار  إ��  والعودة   رد 
ّ
ال ف�ّل  قطة  القّصة.  بلغ��ا  �ي 

ل، بالنسبة  
ّ
اللھ ع�� أحداث  رد، استذ�ارا يقوم بھ ملاضيھ ا�خاّص. و�حيلنا من خّس إ�� ال"عودة للما��ي �ش�

وقد حضر هذا األسلوب �� عدد من قصص ا�جموعة. وانقسم    .1"قة عن النقطة ال�ي وصل��ا القّصةساب

  ردّي املا��ي إ��:ردّي ا�حاضر با�حدث الّس حسب عالقة ا�حدث الّس 

ر    -ابن األرملة-هو اس��جاع يمتّد إ�� ما قبل بداية القّصة. وتحّدد �� نّص  :  االس��جاع ا�خار��ّ  -
ّ

بمؤش

ل �� ح�اية ثراء  
ّ
ل �� أواخر ا�خمسينات. وتحّدد بمستو��ن. أّما املستوى األّول فتمث

ّ
زم�ي سردّي تمث

ار قبل أن يتسّبب أحد الفاسدين �� نفوق �ّل مواشيھ مّما نتج عنھ �غّ�� حال األسرة ووفاة  
ّ
والد ب�

للعمل ار 
ّ
ب� قدوم   �� ل 

ّ
فتمث ا�ي 

ّ
الث املستوى  وأّما  حسرة.  البسكري    عائلها  الّتاجر  ان 

ّ
د�  �� صا�عا 

عام�ن   �عد  ان��ت  بي��ما  حّب  قّصة  و�شوء  العمل  صاحب  ابنة  فتحية  ع��  �عّرفھ  ثّم  ا�جزائرّي. 

ار  
ّ
��رو��ما من القر�ة وزواجهما �عد أن أبدت عائل��ا الرغبة �� تزو�جها من ابن عّمها. ثّم �عّرض ب�

ع��ا وفاتھ وترّمل فتحية ا�حامل باب��ما. كما تضّمنت  �عد أشهر قليلة إ�� حادثة سقوط �� عملھ نتج  

�جاف–  قّصة قبل    -سنوات  كمال  حياة  عن  ا�حديث  خالل  من  خارجّيا  جانفي   14اس��جاعا 

ملا يز�د عن ا�خمس�ن  -�� انتظار الطبيب -وتوّجهھ نحو ليبيا للعمل. وامتّد هذا االس��جاع �� قّصة  

 
ّ

جوز الهانية بومعروف ال�ي أحّ��ا وهو اليزال شاّبا ح�ن شّيد  يخ ع�� هوّ�ة ال�عاما ح�ن �عّرف الش

من�ال ألسر��ا. ولم تتجاوز عالق��ما مجّرد الّنظرات واالبتسامات و�لمات قليلة وح�ن عاد �خطب��ا  

 .وجد قومها يحتفلون �عرسها 

نّص  :  الداخ��ّ  االس��جاع -  �� عليھ  و�ستدّل  القّصة.  لبداية  الحق  ماض   �� ل 
ّ
األرملة-و�تمث   -ابن 

ار االبن �عد وفاة والده وما �عّرض لھ من قسوة من قبل عش��ة والده. وأصبح �� السا�عة  
ّ
بوالدة ب�

ل��احم �عد سّت سنوات كبار مال�ّي املاشية. واحتوت   من عمره راعيا بمقابل لدى أهل املضرب 

زواج    -ماتمقا  -  قّصة حول  برأ��ا  صديق��ا  عمران  الطبيب  زوجة  رت 
ّ

ذك ح�ن  داخلّيا  اس��جاعا 

تا ما  الطبيب  بنت  ي�ي 
ّ

"أخ اق��حتھ قبل سنوات  الذي  ما  ابن��ما  ف �سيط �شهق 
ّ
ولد موظ خذش 

بح�اية �عيم سّيد العش��ة الذي فّرت بھ عّمتھ    -��اية ظالم  -وتحّدد هذا االس��جاع �� قّصة    .2"ي�حق

 وهو  
ّ
 ال يزال رضيعا �� الل

ّ
�ور من حجور أّمها��م وفصل رؤوسهم  يلة ال�ي قّرر ف��ا الوردي افت�اك الذ

�� سّد   � حماي��ا. وقد ساهم االس��جاع 
ّ
إ�� فارس الذي استغاثت بھ فتو� عن أجسادهم. و�جأت 

 
ّ
ال الّس الثغرات  إ�ي يخلقها  ا�حاضر ع�� فهم مسار األحداث وتفس�� دالال��ا، إضافة  ضاءة  إ��  رد 

 
ّ

وازن خصّية بإبراز مالمح تحّولها ب�ن املا��ي وا�حاضر. وحّقق ع�� املستوى الفّ�ي التّ جوانب من ال�

 . تابة وا�خطّيةم�ّي �� النّص ع�� تجاوز الرّ الزّ 
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ع حدوثھ �� القّصة.    خاصّية ح�ائّية  هو:  االستباق  -ب
ّ
وتقنّية فنّية زم��ا املستقبل تتضّمن ما هو متوق

عّد "هذه االستشرافات بمثابة تمهيد أو  ف��وي أحداثا سابقة عن أوا��ا.  
ُ
ولهذا البعد الزم�ّي دور وظيفّي إذ �

القارئ ع��  ارد. فت�ون غاي��ا �� هذه ا�حالة حمل  توطئة ألحداث الحقة يجري اإلعداد لسردها من طرف الّس 

ع حادث ما أو التكّهن بمستقبل إحدى ال�خصّيات، كما أّ��ا قد تأ�ي ع�� ش�ل إعالن عّما  
ّ
ستؤول إليھ  توق

 .1"مصائر ال�خصّيات

ار �� قّصة  �وعمن ح�ايات هذه الرّ وقد �عّددت مواطن االستباق �� مجموعة   
ّ
ع ب�

ّ
  - ابن األرملة  -. فقد توق

ة سيق 
ّ
 أّن انتصاره ع�� ا�ُحُزق

ّ
 وده إ�� قلب ح��ّية ال

ّ
فولة. وقد تحّقق ذلك الحقا �عد أن أطاح  �ي أحّ��ا منذ الط

بخصمھ "وليل��ا زارتھ و أّمها بمن�ل لم �عد �وخا. وجلست ح��ّية ع�� مقر�ة منھ. و�كالم كسر مأثور سلوك  

ار بح�اية قسم ح��ّية: سأتزّوج من يصرع ا�جميع. وأعلم��ا بأّن ابن��ا    ،الّناس
ّ
أعلمت والدة ح��ّية والدة ب�

ارا يصرع ا�جميعر 
ّ
ملمحا استشرافّيا ح�ن تنّبأت    -إ�� سّيدة لن أ�ساها  -وتضّمنت قّصة    .2"أت �� املنام ب�

نجاحھ وانقطاعھ عن الدراسة "باش    يدة ال�ي عطفت ع�� الطفل بمستقبلھ عندما أبدى تخّوفا �عدمالّس 

� أستاذ وتقّر��� بن�ي
ّ
ق  .3"تنجح وتو�

ّ
�ي هللا �� دراس�ي  وهو ما تحّقق "و�عد سنوات حدث ما استشرفتھ...وف

لت املفارقات الزّ  .  4"ودّرست ابن��ا
ّ
ردّية لنصوص مجموعتھ  منّية ال�ي صاغ وفقها القاّص البنية الّس لقد مث

 القصصّية شكال من 
ّ
ي للزّ أش�ال خرق الن

ّ
   من، وتجاوز ترتيب وقوع األحداث �� زمن القّصة.سق ا�خط

 :  منيّ اإلیقاع الزّ  -2- 2- 1- 2
ال �� �سريع الّس 

ّ
رد ع��  يتحّدد اإليقاع الزم�ّي بتقنّيات سردّية اختلفت �� مستوى وظيف��ا ب�ن �عدين تمث

 .ردّية ع�� تقنّية الوقفة من جهة أخرى ا�حركة الّس  و�بطاءتقني�ّي ا�خالصة وا�حذف من جهة، 

   :ا�خالصة -أ
ّ
الت أش�ال  من  ل شكال 

ّ
��  تمث االيجاز  فيتّم  أجزا��ا.  �عض   �� القّصة  ي�حق  الذي  سريع 

اد زم�ي ُيقاس باألشهر  ف��ات زمنّية يرى القاّص أّ��ا غ�� ذات أهمّية. فيخ��ل وُ�جمل ما جرى ع�� امتد

ف عند التفاصيل. في�ون زمن الّس والّس 
ّ
رد أقصر من زمن الوقائع.  نوات �� بضع أسطر دون توق

   -سارح سمونة  -  و���ز ذلك �� قّصة
ّ
 ال

ّ
ئيسّية من بي��ا عالق��ا  خصّية الرّ �ي تروي جوانب من بخل ال�

من مر�� إ�� مر��. و�تحّمل القّر  برعاة مواش��ا "يق��ي الرا�� جميع الفصول وهو يقود مواش��ا  

ھ  
ّ
بأن سمونة  تقنعھ  املطاف  ��اية  و��  والّتعب  وا�جوع  ا�حياةوا�حّر  قيد  ع��  بالبقاء  لها   . 5"مدين 

فالقاّص اختصر �� هذا املقطع فصوال أر�عة وما ُعرف ف��ا من �عب ومعاناة دون تفصيل ألحداث  

وتحّدد اإلجمال �� نفس القّصة �� موضع آخر �� مقام خطبة بدور البن   تدوم ع�� امتداد العام.

فخاضوا �� نتائج ا�حرب العاملّية األو�� وتحّدثوا عن    .عش��ة بوجّرارة "و�ان حديث ا�حاضر�ن متنّوعا
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 و��    .وأخ��وا عن مجتمع ذ�وري و�يئة ذ�ورّ�ة ....والكباش وا�جمال  ا�خيل
ّ

وما أخ��وا عن األنوثة إال

املفعو��ّ مق بموقعها  ذة والت�اثر  ��نة 
ّ
لل القاّص    .1"مصدرا  ��  األ جماال  إفقّدم  ا�خوض  حاديث دون 

   .تفاصيلها

ت وقصص-وتضّمنت قّصة
ّ

عنصرا موجزا "أسمع برحالتھ إ�� أورو�ا و�أصدقاء من جنسّيات    -كيس مجال

و   يزورونھ إفر�سّية  هذه    .2"نقل��ّية  بتقديم  القاّص  دون  واكتفى  املنصف  خالتھ  ابن  عن  العاّمة  املعلومة 

�عي��ا. لبلدان  تحديد  رحالتھ وال  �� قصّ  حديث عن  طو�لة  ا�خالصة سنوات  شملت    -مقامات-  ةوضّمت 

 
ّ

أّما صديقھ سعد فقد نجح  ا.  نجابو�  زواج  و عمالا فتخّرجف  خصيت�ن دراسة مراحل مختلفة من حياة ال�

تخّرج سعد وانتدب طبيبا عاّما لدى وزارة ال�ّحة و�� ذات العام   ،لطّب ّجھ لدراسة ابامتياز �� الب�الور�ا ووُ 

  .3"عمران ولدا وأنجبت زوجة سعد بنتاتزّوجا...أنجبت زوجة 

ف لتسريع وت��ة الّس    ا�حذف:  -ب
ّ
وظ

ُ
رد من خالل تجاوز ف��ات زمنّية دون االشارة  ا�حذف تقنّية فنّية ت

 
ّ
حذف ع�� عدم القدرة ع�� االل��ام بتتّبع سرد الزمن الكرونولو�ّ� ضمن  �ي حدثت ف��ا. و�دّل ا�إ�� الوقائع ال

�� قّصة الفنّية  التقنّية  القاّص سنوات وأشهر من األحداث. و�رزت هذه  ي محدود. فيل��  ن��ّ حّب  -  حّ�� 

   -مغار�ي
ّ
ر عل��ما االرتباط نتيجة عوائد خمسينات القرن املا��ي اال

ّ
 �ي تروي حّب تو���ّي �جزائرّ�ة �عذ

ّ
�ي  ل

ترفض مصاهرة األباعد. ورغم زواج �ّل م��ما وعود��ا إ�� بلدها �عد استقاللھ، فإّن حّ��ا ظّل عالقا �� ذاكرتھ.  

سقاط ف��ات زمنّية طو�لة ُعّدت �عشر�ن سنة  إشقيق��ا. وعمد القاّص إ��    و�عد عشر�ن سنة �سّ�ى لھ رؤ�ة

 
ّ

حذفا إذ لم ُيفّصل   -مقامات–كما تضّمنت قّصة   خاللها.خصّيات  لم ُيفّصل أحدا��ا وما شهدتھ حياة ال�

 القاّص سنوات الّد 
ّ
سبة إ�� عمران الذي أعلن نجاحھ �� الب�الور�ا وتوّجهھ إ�� �لّية الطّب  راسة ا�جامعّية بالن

األعو التّ إ��  مباشرة  انتقل  و  "ومّرت  طبيبا  بتعيينھ  مختّصا صر�ح  طبيبا  ثّم  طبيبا  وأصبح  هذا   .4"ام  ففي 

   شارة إ�� ما وقع ف��ا.ذف يقفز القاّص ع�� سنوات طو�لة دون اإل ا�ح

التّ   :فةالوق  -ج التقنّية  هذه  ل 
ّ
الّس تمث مسار   �� ف 

ّ
انقطاع وق إ��  يف��ي  �ش�ل  الوصف  واعتماد  رد 

شكال من أش�ال الوقف "اق��بنا من املشايخ وشّد�ي لونان قباب    -زردة-منّية. وتضّمنت قّصة  ��ورة الزّ الّس 

شديدة ا�خضرة وجدران ناصعة البياض. و�ال شّك، فإّن ا�خضرة �انت ترمز إ�� ا�جّنة، أّما البياض  وأبواب 

 
ّ
ھ يرمز إ�� القلوب البيضاء والت

ّ
 .5"ّجل حضورها ب�ن واقف وجالس وماّر سامح. و�انت حشود هائلة ��فإن

قّصة      - وافتتحت 
ّ
الط انتظار  تأط��ّي   -بيب��  بدور  اضطلع  وصفي  القاعة    بمشهد   ��" حقة 

ّ
الال لألحداث 

عشرون نفرا ب�ن مر�ض ومرافق. وهم من أعمار مختلفة، فأصغرهم طفلة �� حدود عامها الّسا�ع وأك��هم  

ف الّس  .6"بع�نشيخ و�جوز �� حدود الّس 
ّ
ت وقصص -رد �� قّصة كما توق

ّ
ح�ن عمد القاّص إ��   -كيس مجال
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رفقة   الذي قدم  االنجل��ّي  ا�حامي  تو�ي  الّس وصف  خالة  وابن  موني�ا  االنجل��ّي  زوجتھ  ا�حامي  "�ان  ارد 

الّس  ��ج�ي  ورّ�ما  حمار�ي  �سع  قص��ا  سرواال  و�لبس  ا�جسد  يلبس  عظيم  املشاكسة...و�ان  القرناء  وداء 

عينا يفتح  الوجھ  سم�ن  أحمر  و�ان  ر�عة.  لرجل  جّبة  ي�ون  أن  يمكن  ثّم    قميصا  األخرى  يفتح  و�ال�اد 

 .1"�غمضها

جاهات زمنّية مختلفة ساهمت ��  امتّدت   
ّ
من    ثراء مستوى ا�ح�يإقصص من ح�ايات هذه الر�وع �� ات

يقاعھ �ش�ل ساهم �� صياغة العالم القص��ّي. وقد ُوسمت البنية الزمنّية بالّتداخل  �خالل تنويع الزمن و 

�ش�ل  والتّ  الزّ قاطع  رتابة  اكسر  الزمنّية  املفارقات  خالل  من  ا�خطّية  �سق  وتجاوز  الس��جاعّية  من 

ساعا ومدى بإبطاء الّس واالستباقّية. و 
ّ
ا�خالصة وا�حذف �ش�ل    رد ع�� الوقفة و�سريعھ ع�� تقني�يّ تباينت ا�

 أّسس لبني��ا الزمنّية من جهة، وضمن تماسك بني��ا ا�ح�ائّية من جهة أخرى.  

 :  الشخصیّات -2-1-3
البناء   �� ت�و�ن  عّد ال�خصّيات عنصرا هاّما وأساسّيا 

ُ
القص��ّي ملا تن�جھ من عالقات وروابط مع  �

ل صور��ا  
ّ
مختلف امل�ّونات الفنّية. و�� عنصر مشارك �� األحداث يختلف حضورها سلبا وايجابا. وتتش�

ولد من وحدات املع�ى. 
ُ
ت الواردة ع��ا �� النّص �ش�ل يجعل م��ا وحدة داللّية  من خالل األفعال واألقوال 

�ى �� تأدّية معا�ي  أساسّية ملا تحملھ من مع  رد بنّيةعطا��ا م�ان��ا �� الّس �ل�خصّية و ومن ثّم "تّم االنتباه إ�� ا

النّص  �خصّيات    .2"وأف�ار  �عّددت  الر�وعوقد  هذه  ح�ايات  مختلفة  من  إ�سانّية  �خصّيات  ف�انت   .

تصّرفا��ا. و�مكن  متباينة �� مستوى انتما��ا االجتما�ّ� والثقا�ّ� والقي�ّي �ش�ل ا�عكس ع�� أساليب عيشها و 

 مقار�ة هذا العنصر الفّ�ي حسب: 

 :أنواع الشخصّیات  -2-1-3-1
 مكن تصنيفها ع�� مستو�ات مختلفة: ي 

تباينت ال�خصّيات �� مستوى كثافة ا�حضور ع�� امتداد مساحة القّص   مستوى كثافة ا�حضور: -أ 

  فتفّرعت إ��:

الرئيسّية - الّد :  ال�خصّية  وفق  صّنف 
ُ
الّس ت  �� إل��ا  املسند   ور 

ّ
ال� ف�ي  ارد.   خصّية 

ّ
مركز  ل تحتّل  �ي 

ردّي الذي يتمحور حولها. فت�ون مدارا لألحداث، ��ا ترتبط  كثافة القّص، إذ ��يمن ع�� ا�خطاب الّس 

القص��ّي.  العمل  وحدة  لتحقيق  عل��ا  وُيعتمد  للنّص.  ا�ح�ائّي  البعد  ُيحّدد  خاللها  ومن  األفعال 

 
ّ
الط بحضورها  عليھ  ُ�ستدّل  أّولهما  مستو��ن:  خالل  من  ال�خصّية  هذه  مساحة  وتتحّدد  ع��  ا�� 

�ا �� األحداث. وقد جعل ال�اتب ل�ّل نّص قص��ّي �خصّية رئيسّية  القّص، وثان��ما بمدى مساهم�

ار االبن ال�خصّية املركز �� قّصة  لها حضور مركزّي ع�� امتداد الّس 
ّ
ل ب�

ّ
. وقد  -ابن األرملة-رد. فمث

تبلور   و  أفعالھ  �عرفھ من خالل  القارئ  إ�� جعل  تقديمھ ع�� تحديد مالمحھ. وعمد  القاّص  أغفل 
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فتجّسد حضوره وقد اق��نت بھ صفة الفاعلّية  .  خالل القّصة وتطّورها بتطّور أحدا��ا  صورتھ تدر�جّيا 

 
ّ
�ي توّزعت ب�ن مستوى فردّي وآخر جما�ّ� مثبتا قدرتھ �� صنع ا�حدث واملساهمة فيھ. أّما الفردّي  ال

جما�ّ� ف��ز  فبدا �� نجاحھ �� تحّدي ظروفھ االجتماعّية السّيئة ليصبح ع�� �سطة من الّرزق، وأّما ا�

ار األب رفضا  
ّ
ب� �عد هرو��ا مع  ال�ي رفضت رجوعها  والدتھ  للبحث عن عائلة  إ�� �سكرة  توّجهھ   ��

معھ   الرجوع  قبلوا  الذين  وأخوالھ  وجّدتھ  جّده  املرحلة  هذه   �� شاركھ  وقد  عّمها.  ابن  من  لزواجها 

�حدث واملشاركة �� تطّوره والـتأث��  ملقابلة أّمھ ولّم شمل العائلة. فبدا بطال ايجابّيا قادرا ع�� صنع ا

 �� ال�خصّيات القر�بة منھ. 

نّص     �� الرئيسّية  ال�خصّيات  سمونة -و�عّددت  أدوارها   -سارح  طبيعة   �� اختلفت    ،وتباينت  كما 

. ف�ي من جهة سمونة ال�ي بدت �خصّية فاعلة ساهمت �� بناء ا�حدث وتطّوره. هاوطبائع  �اصفا�

صفت بالبخل حّد ال 
ّ
تقت�� �ش�ل جعلها �ستغل الرعاة. و��، من جهة أخرى، �خصّية عبد  فقد ات

 
ّ
�ي تمّ��ت بقدر��ا ع�� صنع ا�حدث واملشاركة فيھ. و�رز ذلك �� كث�� من املواقف لعّل أهّمها  ا�جيد ال

   ح�ن أصّر ع�� اصطحاب بدور رغم رفض والد��ا.

الثانوّ�ة - رؤ�تھ  :  ال�خصّية  أ�عاد  الستكمال  القاّص  فها 
ّ
إضاءة  يوظ  �� مساهم��ا  خالل  من  الفنّية 

 �� حّ�� ضّيق. و�مكن  ف�وتنفعل باألحداث من حولها دون أن ت�ون فاعلة  .  ال�خصّية الرئيسّية
ّ

�ا إال

سارح  -االستدالل �عدد من ال�خصّيات لتحديد �عض صفا��ا ومالمحها. ف�خصّية بدور �� قّصة  

   -سمونة
ّ
إال حيا��ا  تفاصيل  وال  أ�عادها  حّدد 

ُ
ت الصّ لم  �شكيل   �� �ساهم  الذي  بالقدر  ال�لّية    ورة 

��ما القّصة   �� حضورها  ارتبط  ت�ن 
ّ
الل الرئيسّيت�ن  فإّن    .لل�خصّيت�ن  ثانوّ�ة،  �خصّية  أّ��ا  فرغم 

ظهار �خصّية البطل وتوضيح �عض معاملها وسما��ا.  إردّي �ان بارزا �ش�ل أتاح لها  حضورها الّس 

أحّ��ا �� البداية سماعا دون أن يراها وتواصل معها ع�� �غمات    فمن جهة، ارتبطت �عبد ا�جيد الذي

رت ع�� عبد  النّ 
ّ
اي. و�عد أن �انت �عت��ه مجّرد راع ال يليق بذات املال والّدل هفت روحها إليھ. وقد أث

ق ��ا �ش�ل  
ّ
جا�ّي وحّددت مواقفھ. فتحّدى والد��ا الرافضة الرتباطهما لرغب��ا ��  إيا�جيد الذي �عل

تزو�ج ابن��ا لصاحب مال. و ارتبطت، من جهة أخرى، بوالد��ا بأن تصّدت لشراسة معامل��ا لعبد  

النّص   داخل  حدثّيا  منعرجا  ل 
ّ
مث كما  بدور.  �خصّية  من  جانبا  املوقف  هذا  أضاء  وقد  ا�جيد. 

 القص��ّي. 

 مستوى   -ب
ّ
 مو و الالن

ّ
   بات:ث

ّ
 مو و الثبات وتوّزعت ب�ن: خصّيات �� مستوى النّ تباينت ال�

قّدم للقارئ تدر�جّيا ع�� امتداد القّصة. و�� ال�ي تتفاعل مع : ال�خصّية النامّية -
ُ
  األحداث وتتطّور ت

ار االبن شاه بتطّورها.
ّ
د ع�� هذا  فتتمّ�� بفاعلي��ا وحرك��ا داخل ا�حّ�� ا�ح�ائّي. ولعّل �خصّية ب�

 الصّ 
ّ

ال� من  مع  نف  صراعھ  خالل  من  ا�ح�ائّي  ا�حّ��  داخل  وحركتھ  بتطّوره  تمّ��  فقد  خصّيات. 

قا  
ّ
�عل القّصة. وهو ما تحّقق من خالل تطّور�ن مهّم�ن  ��اية  صورتھ مع  لتكتمل  وا�جتمع  األحداث 

 . با�جانب�ن اإل�سا�ّي و االجتما�ّ� واملادّي 



مال حامدد.   ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــردّي في القّصة القصيرة  خصائص الخطاب السّ 
ٓ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)405( 

ار االبن ُ�عامل بقسوة من قبل أبناء عش��ة والده. و�انوا ينادونھ   
ّ
أّما اجتماعّيا و��سانّيا فقد �ان ب�

بابن ال�ّجالة. وح�ن شهد وضعھ املادّي �غّ��ا "الحظ أّن ل�جة البعض تجاهھ بدأت تتغّ��. فعبارة ابن  

ال�ي    ال�ّجالة 
ّ

تخف بدأت  يومّي  �ش�ل  �سمعها  �ان    .1"�ان  أن  والدتھ  و�عد  �حبة  وحيدا  منبوذا 

"يا سّيد�ي هذا حفيدك  الزمن  �عد عقدين من  ببسكرة  أّمھ  أهل  تواصل مع  الغر�بة املستضعفة، 

ار رائحة أّمھ وهو يحتضن جّدتھ. وسرعان ما  
ّ
التو���ّي. قدم لز�ارتنا قال ا�حاج مسعود. واشتّم ب�

مسعود   ا�حاج  أسرة  أفراد  من  كب��  �عدد  املن�ل  سقيفة  بالدموع  ازدحمت  الفرح  وام��ج  وأقار�ھ. 

وق إ�� فتحية"
ّ

  . 2و�التعب�� عن الش

سّت  و�عد  وعن�ت�ن.  �عاج  ثالث  يمتلك  أصبح  أن  إ��  بمقابل،  راعيا  �ونھ  من  تدّرج  فقد  مادّيا  وأّما 

صار يزاحم كبار مال�ّي املاشية عددا. وأصبح ع�� �سطة من    ،سنوات من العمل لدى أهل املضرب

  رفا ع�� راعي�ن.زق وغدا مشالرّ 

الثابتة -  :  ال�خصّية 
ّ
ال ال�خصّية  البناء  ��  داخل  تنمو  ��اي��ا وال  إ��  القّصة  بداية  تتغّ�� من  �ي ال 

ا�ح�ائّي. فت�اد ت�ون ثابتة �� مواقفها وسلوكها. تأخذ نمطا واحدا فال تحتاج إ�� وصف أو استبطان.  

واحدة ال �غّ��ها السرد. لم يكن لها موقف  �انت ذات صبغة    -ابن األرملة-ف�خصّية ا�جّدة �� قّصة  

ارا األّب. وال �علم شيئا  
ّ
ار األّب "�انت ا�جّدة ال �عرف ب�

ّ
من رفض زوجها رجوع ابن��ما �عد هرو��ا مع ب�

بمج  لها  �سمح  ما  ا�خيال  من  تملك  وال  ابن��ا.  حفيدها عن  اب 
ّ

الش هذا  أّن  تصّور  يكن   .3"ّرد  فلم 

�� مستوى   �� قّصة  حضورها مهّما  األّب  سان–مسار األحداث. كما بدت �خصّية زوجة 
ّ
الل   -جرح 

ثابتھ ال تنمو بنمّو األحداث إذ اكتفت بمشاركة الطفل الب�اء عند سماع اس��زاء ا�جار�ن    �خصّية

 برغبة والده �� ا�حاقھ باملدرسة.  

 : طرق تقدیم الشخصّیة   -2-1-3-2
�خ  تقديم   �� واحدة  بطر�قة  مال  أحمد  القاّص  يل��م  الطرق  لم  �عديد  إ��  بل عمد  صّيات قصصھ، 

   وتنويعها:

   الطر�قة التمثيلّية: -أ
ُ
عرف أيضا بالطر�قة املباشرة. و��تّم ف��ا القاّص بتقديم �خصّياتھ ع�� وصفها  �

 
ّ
ل هذا األسلوب �� التقديم هو الط

ّ
ا�� ع�� أغلب قصص ا�جموعة. و�قوم ع��  لغوّ�ا وصفا خارجّيا. و�مث

 ا  -دعاء املظلوم- ة �� مستوى مالمحها ا�خارجّية ومثال ذلك ما ورد �� قّصة اإلحاطة بال�خصيّ 
ّ
  تصف�ي وُ ل

صف جانب من طباعهما. وهو وصف ساهم  ف��ا ال�خصّيت�ن وصفا جسدّيا بتحديد �عض مالمحهما. كما وُ 

وأثبت شكال من  �� إضاءة جانب من جوانب ال�خصّية. وأحال بطر�قة غ�� مباشرة ع�� صفا��ا و أفعالها.  

�ا. و�انت زوجة األّب ذات حّس إ�سا�ّي  أش�ال الّتماثل ب�ن الصّ 
ّ
ا قاسّيا مق�

ّ
فات وال�خصّيات. فاألّب �ان فظ

�ن متقاطع�ن خلقة وخلقا. �انت نحيفة  
ّ
مرهف جعلها تحنو ع�� األطفال اليتامى "�ان بو�الة والعطرة خط
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ر �شّدة حس��ا أيّ 
ّ

ر بح�ايات عن األهوال  ام الرّ و�ان بدينا. و�ان وجهها ُيذك
ّ

واء. و�ان وجهھ مخيفا دميما. ُيذك

  -سارح سمونة  -وخّصص القاّص مقطعا وصفّيا لتقديم �خصّية قّصة   واألغوال. �ان جلفا و�انت رقيقة.

ووضعها املادّي "مات    1من خالل ضبط وضعها االجتما�ّ� "�انت �جوز أرملة �عيش بر�ف من أر�اف بالدنا."

ومستوى    .2"وأمواال ال تح��ى بمقاييس زما��ا  رك لها والبن��ا الوحيدة مئات رؤوس األغنام والعن�زوجها وت

 
ُ
�ة ولو حايلت  .3"د�� سمونة اسمها "و�انت ت

ّ
ا�جاحظ ل��ك �خصّيات    ومستوى طباعها "و�انت بخيلة مق�

ال نصوصا  س����ا  من  �ستلهم  ومتون  بأسانيد  أخبارا  لها  وألفرد  جانبا  تنضب  بخالئھ  وال  دالل��ا  تخبو   

ت بال�خصّية �� مختلف جوان��ا �ش�ل وظيفّي ألّ��ا مّهدت لألحداث ال�ي �انت   .4"حالو��ا
ّ
و�� تفاصيل أمل

   مدارا لها.

عرف بالطر�قة غ�� املباشرة. و��تّم بتصو�ر العالم الّد     التحليلّية:الطر�قة    -ب 
ُ
� 

ّ
خصّيات ع��  اخ�ّ� لل�

ف القاّص هذه الطر�قة �� عدد من قصص ا�جموعة من ذلك نّص  
ّ
قّصة  -كشف جان��ا النف��ّي. وقد وظ

جّدا الّس   -حّب قص��ة  فيھ  استبطن  فتاة. فصّور  الذي  أحّب  الذي  الف�ى  أعماق  �وامن  �ع��يھ من  ارد  ما 

ب�ن ا�حّب وا�حزن "علق ��ا وصار يحزن ح�ن ال يراها. ويستعيض عن غيا��ا   مشاعر وأحاسيس تراوحت 

والرّ  القصص  و�الّد بقراءة  يجعلهاوايات  أن  نصيبھ  عاء  من  ع��    .5"هللا  لعا 
ّ
مط بأحالمھ  ح�ى  عليما  و�ان 

ا ع��  و��ّجعھ  أحالمھ.  ف��ّين  ليلة.  �ّل  تزوره  "وصارت  و�هواجسھ  و�وفاء  لدراسة.  ينت�ي  ال  بحّب  عده 

ما هّم باالع��اف لها بحّبھ "و�ان    .6"سرمدّي 
ّ
وكشف عن جوهر ال�خصّية وما �ع����ا من خوف وهواجس �ل

ما هّم ببّ��ا ش�واه ارتبك. وقرع خوف الفقد أعاليھ وأسافلھ. وا
ّ
 .7"�غرست أشواك من أخصميھ إ�� أصمغھ�ل

ة تحديد سلوك ال�خصّية وردود أفعالها مّما ساهم �� بناء مالمحها و ت��ير  وأتاحت هذه الطر�قة التحليليّ 

 و التعّرف ع�� أ�عادها.   سلوكها وتصّرفا��ا 

  
ّ
الت ل ال�خصّية أحد أهّم عناصر 

ّ
عّد م�ّونا أساسّيا وفاعال ��  تمث

ُ
� شكيل الفّ�ي للنّص القص��ّي، إذ 

مجموعة    �� ال�خصّيات  و�عّددت  وتطو�رها.  األحداث  الر�وعتجسيد  هذه  ح�ايات  صورا    من  وتباينت 

بتفاصيلها   الفنّية. فاهتّم  بلور رؤ�تھ  مال ��خصّيات قصصھ �ش�ل  وأنماطا وصفات. وقد أحاط أحمد 

واستبطانا وصفات  للتّ حياة  صاغها  فنّية  �خصّيات  بوصفها  ��ا  واستعان  وأحاسيس  .  أف�ار  عن  عب�� 

ل مفهوما تخييلّيا
ّ
ل وجودا واقعّيا بقدر ما تمث

ّ
�عتمدها    ،8ومواقف معّينة. فال�خصّية القصصّية ال تمث

ة صياغة  فسيّ اللة. فتتّم صياغ��ا �� مختلف أ�عادها االجتماعّية والنّ ال�اتب �� ش�ل رموز قصد توليد الّد 

 
 .58، ص المصدر نفسه -1
 ، الصفحة نفسها. المصدر نفسه -2
 ، الصفحة نفسها. المصدر نفسه -3
حمد مال: من حكايات هذه الربوع، مصدر سابق، ص -4

ٔ
   .58ا

 .98، صالمصدر نفسه -5
   نفسها.، الصفحة المصدر نفسه -6
 ، الصفحة نفسها.  المصدر نفسه -7
 . 70، ص1990انظر: محمد سويرتي: النقد البنيوي والنّص، افريقيا الشرق،  -8
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فنّية، لذلك قّدم القاّص �خصّيات قصصھ من جميع جوان��ا وصّور مختلف أ�عادها. ف�انت عنصرا فنّيا  

دا للداللة من جهة أخرى. 
ّ
لت عنصرا مول

ّ
 ساهم �� صنع ا�حدث وتطّوره من جهة، ومث

 :  الحدث  -2-1-4
ل ا�حدث م�ّونا محورّ�ا �� بنية الّس 

ّ
ھ  رد. فهو أساس فّ�ي ال مجال لصياغة  يمث

ّ
القّصة دونھ. وُيعّرف بأن

سم بالوحدة الّدالة وت
ّ
وُيعّد ا�حدث   .1"تالحق من خالل بداية ووسط و��اية"سلسلة من الوقائع املّتصلة. تت

. وتتفاوت األحداث �� مجموعة  أهّم عناصر البناء القص��ّي فيھ تنمو املواقف وتتحّرك ال�خصّياتأحد  

   من ح�ايات هذه الر�وع
ّ
شكيل البنيوّي. كما تباينت  من نّص إ�� آخر �� مستوى األهمّية الختالف دورها �� الت

حّب -�� مستوى الكّم ب�ن نصوص ا�جموعة. فنجد من القصص ما قام ع�� حدث واحد رئي��ّي مثل قّصة 

ا  -مغار�ي العوائد  لكن  املشاعر  بادلتھ  جزائرّ�ة  المرأة  تو���ّي  رجل  حّب  حدث  ع��  انبنت  ��  ال�ي  لسائدة 

 خمسينات القرن املا��ي ا
ّ
�ي ترفض مصاهرة األباعد حالت دون تحّقق مرادهما. وما ورد من أحداث أخرى  ل

قھ ��ا رغم ارتباط �ّل م��ما ورسوخها  
ّ
�� القّصة، كمرضھ نتيجة رفض زواجهما وما قالھ ف��ا شعرا ون��ا و�عل

قة با�حدث الرئي��يّ �� ذاكرتھ رغم رجوعها إ�� وط��ا �عد استقالل ا�جزائر،  
ّ
ل أحداثا ثانوّ�ة متعل

ّ
ما تمث

ّ
  .إن

ل حدثھ الرئي��ّي األّول    -ابن األرملة-  نّص قصص أخرى ع�� أك�� من حدث رئي��ّي مثل  وقامت  
ّ
الذي مث

ار و فتحّية الذي نتج عنھ هرو��ما من القر�ة وزواجهما. ثّم 
ّ
�� النمو داخل النّص    ا�حدثيبدأ قّصة حّب ب�

ار/االبن  نحو أحداث أخرى ع�� قدر من األهمّية �عد وفاة الزّ دّرج ع�� الزمن  القص��ّي بالت
ّ
وج وانجاب ب�

الرّ  أن يصبح ع�� �سطة من  لم يحل دون  أّن ذلك  أبناء عش��تھ، غ��  تلّقى معاملة قاسية من  زق.  الذي 

ار/االبن صاحب م�انة مادّية ملزاحمتھ كبار مال�ّي 
ّ
املاشية، واجتماعّية    و�تطّور ا�حدث الدرامّي ليص�� ب�

خذ البطل قرار التوّجھ  
ّ
بھ ع�� خصم شرس ومخيف. لتنت�ي القّصة بحدث رئي��ّي آخر �عد أن ات

ّ
�عد �غل

كما تضّمنت قصص ا�جموعة أحداثا    . نحو �سكرة با�جزائر بحثا عن عائلة والدتھ �عد عقدين من الزمن

النّص.  �� بنية ا�حدث وس��ورتھ  �� تجسيد  سهم 
ُ
� القّصة    ثانوّ�ة  إ�� جانب    - ابن األرملة-ففي نفس  نجد 

ثراء ا�حدث األسا��ّي مثل مصارعة  إا�حدث الرئي��ّي ا�حدث الثانوّي الذي يكتسب أهّميتھ من خالل دوره ��  

ب�ن أهلھ من جهة �� �عز�ز م�انتھ  ار/االبن ل�حزقة وانتصاره عليھ الذي �ان سببا 
ّ
وأتاح لھ، من جهة    .ب�

 ھ اأخرى، الفوز بحبيبت 
ّ
�ي �انت مدار تنافس ب�ن جّل أبناء العش��ة. و�انت قد اش��طت ع�� من تقبلھ زوجا  ل

حقيقّي. صراع   �� ا�خصوم  بجميع  يطيح  ��   أن  الثانوّ�ة  األحداث  �عض  جوانب  إوساهمت  �عض  ضاءة 

ار/االبن
ّ
الصا�ح�ن من ذلك ذكر�ات طفولتھ مع ح��ّية ومساعدة والد��ا ألّمھ، وز�ارتھ لألولياء   �خصّية ب�

م��ا ما يمكن االستغناء عنھ دون أن تتسّبب �� حدوث أّيام ا�جمعة ملشاركة الزّوار ذبائحهم. و�� أحداث  

   خلل �� البناء العاّم للقّصة.

بنية    �� �شكيل  ل م�ّونات محورّ�ة 
ّ
تمث فنّية  تقنّيات  اعتمادا ع��  صاغ أحمد مال نصوص مجموعتھ 

أو أحداث    �ح�اية دون أمكنة محّددة أو أزمنة معّينة ودون �خصّيات فاعلةالسرد القص��ّي. فال وجود  

 
على للثقافة، ط جيرالد  -1

ٔ
 .  19، ص 2003، 1برنس: المصطلح السردي ، ترجمة: عايد خزندار، القاهرة، المجلس اال
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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ل �سيجا سردّيا يقوم ع�� تفاعل  
ّ
ترصد الوقائع. وتت�امل العالقة بنائّيا ب�ن عناصر املادة ا�ح�ائّية لتش�

 خطا�ّي مزجا وتنويعا ب�ن م�ّونا��ا األساسّية ضمن �شكيل بنيوّي سمتھ اال��جام والتناسق.  

 بناء الّسردّي: ال  -3

 :ردالسّ  -3-1
تجسيد األحداث القصصّية. وقد اق��ن  رد م�ّونا هاّما من م�ّونات البناء القص��ّي. وُيعتمد لُ�عّد الّس 

الّس الّس  �عنصر  تنظيم  رد   �� ل 
ّ
فيتمث األّول  أّما  القص��ّي:  العالم   �� أساسي�ن  بدور�ن  يتكّفل  الذي  ارد 

قص��ة هناك عناصر تنتظم داخلها من خالل �خص مهّمتھ  "ففي القّصة الهذا العالم وعناصره  م�ّونات  

م يروي ا�ح�اية و�دعو  اوي. فالرّ تنظيم هذه العناصر وتقديمها للقارئ. وهذا ال�خص ُيد�� الرّ 
ّ
اوي هو مت�ل

 
ّ

م هو الرّ املستمع إ�� سماعها بالش
ّ
ا�ي    .1"ارد أو الّس   اوي �ل الذي يرو��ا بھ. وهذا املت�ل

ّ
ل �� روايتھ  وأّما الث

ّ
فيتمث

 
ّ

خصّيات وتحديده لعالقا��ا. فهو "ينقل األحداث من زوايا متنّوعة.  لألحداث تصو�را ومراقبة ووصفھ لل�

وقد ي�ون واحدا من �خوص القّصة. وقد ي�ون ناقال يح�ي ما سمعھ وحفظھ. وقد ي�ون باحثا �ستق��ي 

من ح�ايات هذه  ارد �� مجموعة صور الّس وقد �عّددت  .2"خيوط و�فحص العلل ويعا�ج األحداثأطراف ا�

   :الر�وع

 : الخارجيّ  اردالسّ  -3-1-1
القّصة للمروّي لھ و�صّور األحداث   �سرد   .3ينت�ي إل��ا. وُيعّد غر�با ع��ا وال ا�ح�اية هو سارد من خارج  

�  الغائب. و�متلك حرّ�ة التّ  بضم�� و�صف ال�خصّيات
ّ

ف ع��  العلم، إذ يتعرّ نّقل زمانا وم�انا. وهو سارد ك�

ارد رؤ�ة خارجّية فت�ون درجة معرفتھ أك�� من ال�خصّية  ويعتمد هذا الّس   .4دواخل ال�خصّيات ومصائرها

وُيعتمد �� قصص    من ح�ايات هذه الر�وعالسرد �� مجموعة   ع�� هيمنتھ الغائب صوت ا�ح�ائّية. و�فرض

 - �� انتظار الطبيب  -عائد من سور�ا  -سنوات �جاف  -سارح سمونة  -حّب مغار�ي  -بداهة  -مثل "ابن األرملة

ة"  -مقامات -قّصة حّب قص��ة جّدا
ّ
 . مهنة غ�� شاق

ف��ما اعتمد  نموذج�ن من قصص ا�جموعة  املستوى  �� هذا  القاّص أحمد مال ساردا من    وسنقارب 

رتھ ع�� تتّبع  خارج القّصة. يمتلك القدرة ع�� تقديم ال�خصّية ووصفها وتحديد عالقا��ا، إضافة إ�� قد

ا األحداث وتأط��ها زمانّيا وم�انّيا، �عاقبا وتداخال. و  ال�اتب لقّصتھقد  ساردا خارجّيا    -��اية ظالم  - ختار 

 
 . 95، ص2002لبنان، مكـتبة ناشرون،  -روتلطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، بي -1
يضا: -

ٔ
   انظر ا

 . Yves Reuter: Introduction à L’analyse du roman, Paris, édition Bordas, 1991, P 37. 
داب،  -2

ٓ
 . 18، ص2006عبد الرحيم الكردي: الراوي والنّص القصصي، القاهرة، مكـتبة اال

يضا:  -
ٔ
عبد هللا إبراهيم:   -.3، ص2001نس، مركز النشر الجامعي، محمد الباردي: إنشائّية الخطاب في الرواية العربّية، تو -انظر ا

 . 11، ص1992لعربي، بيروت، المركز الثقافي العربي، السردّية العربّية: بحث في البنية السردّية للموروث الحكائي ا
3- Gérard Genette : Figures III, Paris Seuil, collection. « Poétique », 1972, P 252  

 . 48-47انظر: حميد لحميداني: بنية النّص السردي، مرجع سابق، ص  -4
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ّ

الش حياة  ليتتّبع  العلم   �
ّ

ك� سارد  موقع  ا�خصوم  يحتّل  شّرهم  من  �سلم  لم  الذين  وأوالده  الوردي  يخ 

ي البالد جنو�ا ووسطا وشماال. فبعد صراع دموّي  واألصدقاء "�انت أخبار الشيخ الوردي قد بلغت أقا��

ألّيام.   بالّدماء  ندّية  الّنصال  ت 
ّ
ظل ��م.  ل 

ّ
و�ن� خصومھ  ��حق  أن  استطاع  عمومتھ،  ب�ي  ضّد  ولسنوات 

 1."يب لھ الولدان و�تضعضع لھ الّ�خر ودفنت ا�جثث �ش�ل جما��...واق��ف من مو�قات الذنوب ما �ش 

ف
ّ
سعت مرابضھ   ال�اتب وقد وظ

ّ
ر "ا�

ّ
ضم�� الغائب صيغة أساسّية لسرده. وراوح فيھ ب�ن غائب مفرد مذك

  وثقل أبيضھ وأصفره. وجّهز كتيبة جند للغزوات. ونكث عهودا مع قبائل ساعدتھ ح�ن �ان مستضعفا.  
ّ

و�ث

وخارجها القبيلة  داخل  إ�� درجة  ،2"الرعب  قر�بة  ال�جوز  خيمة  "و�انت  ث 
ّ
�ان    و��ن غائب مفرد مؤن ھ 

ّ
أن

و��ن    ،3"ال�جوز بصوت خفيض �شبھ عزف ناي  �سمع كالمها وتنا�� إ�� مسمعھ صوت فتاة تخاطب جّد��ا

ر
ّ

مذك جمع  الشيخ   غائب  آل  غ��  ع��  ف��ا  الصّيد  ومحّجر  بالطرائد،  ��ّج  أرضا  يقتحمون  ثمانّية  "�انوا 

لهم بالّ�حب"
ّ
 .4الوردي. و�انت قهقها��م تخ��ق سماء ال تظل

. فتجّول �� أرجاء  ل�خصّيات ارد املوقع الذي �سرد منھ لينتقل بحرّ�ة ب�ن األماكن وااستغّل الّس ولقد  

خالل  العلم من   �
ّ

ك� و�دا ساردا  الظالم.  الشيخ  اآلخر�ن من  للقارئ مواقف  لينقل  خارجها  القبيلة وح�ى 

 
ّ

ال� بقّية  دواخل  إ��  استبطان  بالنسبة  والكره  ا�خوف  ف��ا  ام��ج  ال�ي  ظلم  الأولئك  خصّيات  طالهم  ذين 

الطمأنينة   وغابت  ا�جميع.  ميسم  ا�حذر  و�ان  واألباعد.  األقارب  نفوس   �� حقيقّيا  �ابوسا  ل 
ّ
"ومث الشيخ 

ومشاعر   .5"نّية اغتصبھ سّيد الزمان وامل�ان وا�عدم االحساس بإ�سانّية اإل�سان. ف�ّل ما يقول ��ذه اإل�سا

سل وحرق الزرع و�وار الّتجارة. وسمع  بالنسبة إ�� زايد ابن الشيخ "سمع د  ا�خجل
ّ
عاء ع�� والده بقطع الن

ط عل��ا ظلم من قبل والده.  
ّ
دعاء بالّنماء والّس�� وال��كة واملطر لعش����ا...وتيّقن زايد أّن هذه العش��ة قد سل

 .6"تاحھ خجل ب�ونھ ابن الشيخ الوردي و�دأ يج

ھ  ارد ا�خار�ّ� الرؤ�ة من خلف.  واعتمد هذا الّس  
ّ
ف�انت درجة معرفتھ أك�� من ال�خصّيات، إذ تبّ�ن أن

ھ بحاجة  يدرك أف�ارها وما يجول بخاطرها. ف
ّ
أمعن �� وصف مشاعر �خصّية زايد ونقل أف�اره "و أدرك أن

ل إ�� خافق ملّم. وترّج  
ّ
إ�� فهم العالم من حولھ و��� فهم نفسھ. ورأى �� جميع م�ّونات هذا امل�ان أنوارا تتسل

ائھ و�خوتھ نموذجا ُيحتذى �� فهم الوقائع و�سي��ها و�� رؤ�ة  ن يرى �� والده الشيخ الوردي وأشّق عقال �ا

لآلخر" لقّصة    ،7دونّية  مال  أحمد  اختار  الر�وع -كما  هذه  ح�ايات  يتجاوز    -من  خارجها  من  ساردا 

منة و�خصّيات وأحداث  و�تعامل مع العالم القص��ّي ب�ّل م�ّوناتھ من أمكنة وأز   .درا�ا وعلماإال�خصّيات  

� العلم. فتّم توظيف الّس من موقع الّس 
ّ

رد املوضو�ّ� ع�� ضم�� الغائب الذي �ستدّل عليھ بجملة من  ارد ك�
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ر -األفعال "ظّل 
ّ

جھ -عاد - ذهب -يتذك
ّ
ارد ع�� مسار األحداث فروى ووصف  قاده..." وقد سيطر هذا الّس  - ات

القّصة.   �� ي�ون مشار�ا  أن  رافق �خصّي�ّي   من وجهة نظره دون  إذ  متعاقبة  بأحداث سنوات  ملّما  و�ان 

إ�� سّن الشباب "وح�ن شّبا صار   .1"بولدين أزهر�ن �� مستوى املالمح القّصة منذ �شأ��ما "خرج ع�� الدنيا

أصغرهما  س��ة  �ستحضر  ال�ون وح�ن  �خالق  شكرا  يديھ  يرفع  أك��هما  س��ة   �� ينظر  قيمة    ح�ن  ر 
ّ

يتذك

و��� سّن الكهولة "وأنت يا شقيقي ورائحة والدّي بلغت األر�ع�ن و�عض من �� سّنك    .2"الص�� ع�� االبتالء

 .3أصبح جّدا"

 : ارد الداخليّ السّ  -3-1-2
ب الّس يق��ن  السارد شاهدا ع�� األحداث  ا�خطاب  ي�ون  أن  إّما  الذي يحيل ع�� مستو��ن:  الذا�ّي  ردّي 

في�ون ساردا مشار�ا �� األحداث    .4ن ي�ون �خصّية رئيسّية �� القّصةف��ا، و�ّما أ  ينقلها دون أن �شارك

القص��يّ  ا�حدث  بناء   �� الفاعل  بوظيفة  ��  الذي   يقوم  تّمت  أشياء  ذاتھ وعن  م عن 
ّ
املت�ل فيھ  "يتحّدث 

أّن  أي  عنھ هنا املا��ي،  يتحّدث  ما  و��ن  بينھ  مسافة  الّس  .  5"ك  الصوت  تمّ��  ا�جموعة  والحظنا   �� ردّي 

 
ّ

األنا/ال� صوت  هو  ومركزّي  أسا��ّي  بصوت  األحداث  القصصّية  تروي  ال�ي  األحداث   �� املشاركة  خصّية 

 
ّ

م. فتحضر ال�
ّ
خصّية �� قصص أحمد مال �� مستو��ن: مستوى ال�خصّية الرئيسّية ال�ي  بضم�� املت�ل

ل ا�خاّصة من جهة، ومستوى الّس تتجّسد صوتا فاعال �� بنية القّصة من خالل سرد تجر���ا  
ّ
ارد الذي يمث

ارد �� عدد من القصص مثل "إ�� سّيدة  ال�خصّية/ الّس   -وقد حضر األنامن جهة أخرى.    صوتا ناقال ل�حدث

ت وقصص  -مساحة تجارّ�ة  -زردة  -دماء أبكت الرديف وأّم العرائس  -سانّ◌ جرح الل  -لن أ�ساها
ّ

  - كيس مجال

غ  - كتاب الر�اضيات
ّ
  -يوم قّر   - هدّية جّدي   -نطحت�ي بقرة  -من ذكر�ات عيد االض��  – ة العر�ّية  مدّرس الل

ال معا البنية القصصّية.
ّ

 دعاء مظلوم". فتوازى ا�ح�ي الذا�ّي مع ا�خطاب القص��ّي ليشك

سان–قّصة    نقارب �� هذا املستوى و 
ّ
ل ف��ا الّس   -جرح الل

ّ
"فهو �خصّية من   ارد الفاعل الرئي��يّ ال�ي مث

ف�ان �خصّية ح�ائّية موجودة داخل  ،6"ھ وعن عالقاتھ بال�خصّيات األخرى يح�ي عن نفسال�خصّيات 

 
ّ
الل تلك   ��" م 

ّ
املت�ل ضم��  سردها   �� �عتمد  والدي.  ا�ح�ي  وفقر  يت�ي  بكيت  صامتا.  ب�اء  طو�ال  بكيت  يلة 

د مخاطبة القارئ  وهو ضم�� أتاح للسار   .7"رحا تفّوه بھ جاران شقيقان تجاهھ و�كيت أك�� كالما مهينا وجا 

عب�� عن نفسھ مباشرة. فروى قّصة التحاقھ باملدرسة للمّرة األو�� �عد أن �ان قد يئس من ذلك �سبب  والتّ 
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فقر والده. و�ّ�ن عمق أثر موقف ابن جاره "وسمح �� أحدهما برؤ�ة مال�سھ وأدواتھ، ولشّدة ا�جا�ي بكتاب  

�ختان.  
ّ
وظّل   .1"ا. وعدت باكّيا إ�� والدي وزوجتھ وا��ال ع�ّ� ضر�القراءة المستھ ف��ر�ي وقال ��: يداك مت

ال كتاب  بفتح  هممت  ما 
ّ
�ل و�عد عقود  أنا  "وها  ذاكرتھ   �� را�خا  املوقف  كّفي  هذا  أتفّقد  ألفي�ي  نصوص 

ر �� ا�حاقھ باملدرسة. فللمدرسة    .2"وأصا���
ّ

ذين �خرا من والده "إّياك أن تفك
ّ
كما روى قسوة ا�جار�ن الل

وهو موقف   3."�سرحلنا بالشياه يا�� ولد ذهبّية متاع قراية رانا معمل�ن عليھ باش "وأردف كب��هما:   أناسها.

ر البنھ �ّل لوازم الدخول إ�� املدرسة. 
ّ
 جعل الوالد يحرص ع�� أن يوف

الّس  البؤرة    .األحداث برؤ�ة ذاتّية مصاحبة  ارد و�قّدم  ُ�عّد هو  إذ  فمعرفتھ مساو�ة ملعرفة ال�خصّية، 

ردّية األساسّية ال�ي من خاللها يرى و�نقل العالم القص��ّي. فيصف من خالل هذه القّصة ما عاشھ من  الّس 

�ار قرفصت �� م�ان عال يكشف املنطقة  ألم وانتظار ح�ى تحّقق أمل التحاقھ باملدرسة "وعند منتصف ال�ّ 

ها آمال أن  
ّ
اعات طو�لة  أرى والدي قادما من �عيد. وكدت أيأس من ذلك. وتحت شمس خر�فّية بقيت س�ل

تعّ�� ال�خصّية عن نفسها �ش�ل يدّل ع�� أّ��ا مدار ا�ح�ي من جهة، و أّ��ا  ف  .4"ولم أشعر بجوع أو عطش

 . رد من جهة أخرى القائم بفعل الّس 

فوقد  
ّ
ر ال�ي نتبّي��  وظ

ّ
كنت �� السا�عة  ا من خالل املزاوجة ب�ن املا��ي"�� سرد األحداث وسيلة التذك

واآلخر   ا�ح�ن  ب�ن  أسمع  وكنت  عمري  أّياممن  �عد  باملدرسة  سألتحق  �ي 
ّ
و�عد    .5"أن أنا  "وها  وا�حاضر 

��ة الذاتّية. وقد هدف من ذلك إ��  ليمازج النّص �� جانب من جوانبھ جنس الّس   ف�ان سردا ذاتّيا  ،6عقود..."

  .يرو�ھ واالستدالل عن واقعّية عاملھ القص��يّ االقناع بصدق ما 

ال�اتب ع�  الّس   اردّس لل� صورت�ن  اعتمد  با�شطار  أو ما ُ�عرف  الّس   .7اردظاهر وخفّي   �� ل األّول 
ّ
ارد  تمث

 ّ�
ّ

ك� �ان  الذي  وأحداث    ا�خار�ّ�  وأزمنة  أمكنة  من  القص��ّي  العالم  م�ّونات  بمختلف  محيطا  العلم 

ل�ا �حرّ�ة ا�حركة، ملّما بأدّق التفاصيل، و متعّرفا ع�� أخفى الدوافع، وعاملا  ات. فبدا ساردا ممتيّ و�خص

مصائر   ع��  لعا 
ّ
ومط بھ  �شعر  وما  تقولھ  وما  ال�خصّية  مشاعر  ومستبطنا  واألف�ار،  األفعال  بحقيقة 

الّس   �� ا�ي 
ّ
الث ل 

ّ
وتمث فال�خصّيات.  للقّصة.  الرئيسّية  ال�خصّية  نفسھ  هو  �ان  الذي  الداخ�ّ�  ي�ون  ارد 

ال داخل ا�ح�ي. يقّدم رؤ�ة سردّية ذاتّية لألحداث تحّدد نظرتھ إ�� العالم القص��ّي الذي يرو�ھ.  
ّ
 ساردا ممث
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 : البناء الداللّي -4

طار بيئة محّددة �عكسها �ش�ل فّ�ي يحيل عل��ا قراءة  إ تنشأ القّصة القص��ة وتتطّور لدى �ّل قاّص ��   

وتأو�ال للواقع ع�� تصو�ره وطرح قضاياه برصد مسار �غّ��اتھ �� ش�ل ظواهر ذات أ�عاد مختلفة. ف�انت  

خلقا لواقع تخيي�� يرتبط �عالم الواقع ارتباطا وثيقا و�قّدم صورة عن    من ح�ايات هذه الر�وعمجموعة  

�عّد .  ا�جتمع ��  هذه ا�جموعة القصصّيةدت تيمات  ول�ن  ل 
ّ
، فإّ��ا تالقت ضمن مرجع ن��ّي واحد يتش�

خييل ي��ل من مرجعّيات مجتمعّية مختلفة اجتماعّية وسياسّية واقتصادّية  طار العالم املسرود. ففعل التّ إ

لت بالنسبة إ�� املتخّيل معطى قبل
ّ
ي. قّدمها ال�اتب ع�� رؤ�ة وتصّور ذاتي-وفكرّ�ة مث �ن لينقل نظرتھ إ��  ن��ّ

� ب�ن ثنايا عمل  واقعھ ومجتمعھ ع�� فعل التّ 
ّ

دا بذلك عالقة األدب بالواقع الذي يتج�
ّ

خييل القص��ّي مؤك

.  و�� عالقة منتجة لدالالت عميقة تن�ج أواصر متينة بمستو�ات النّص القص��ّي ا�ختلفة فّ�ي سردّي.

   بي��ا: ونقارب من من ح�ايات هذه الر�وعختلفت دالالت قد او 

   الداللة االجتماعیّة: -4-1
ل البعد االجتما�ّ� بنية عميقة داخل ا�جموعة القصصّية. فقد رصدنا دالال��ا ع�� امتداد متو��ا  

ّ
مث

�� مظاهرها  النّ  اليومّية  ي��ل تفاصيلھ من مالمح ا�حياة  صّية. فبدت أغلب القصص ذات من�� اجتما�ّ� 

 
ّ
ال اإل�سانّية  ووا�حة    ال�اتب �عرضها�ي  ومواقفها  �سيطة  قصصّية   بلغة 

ّ
ال� مع  خصّيات  تتناسب 

لها �عض األلفاظ العامّية. وتتكّرر �� ثناياها األمثلة الشعبّية. و  القصصّية.
ّ
 تتخل

هدّية    -  أحمد مال ظاهرة الفقر �� كث�� من مواضع مجموعتھ. فحضرت هذه الداللة �� قّصة  �طرحو  

وضعهم املادّي امل��ّدي لدرجة �جزهم عن شراء حذاء "وذات صباح من أّيام  ارد  ال�ي صّور ف��ا الّس   -جّدي 

اطي "شرماطة" ولكّن�ي لم أف�ح �� ايالج قدمي 
ّ
نوفم�� و�ان ال��د قاسّيا، أمرت�ي والد�ي بانتعال حذائي املط

الذها ع��  حجمھ...وأج��ت  ص 
ّ
فتقل املن�ل  خارج  قائظ  صيفّي  يوم  ذات  �سيناه  فقد  داخلھ.  إ��  اليم�ى  ب 

 
ّ

اطي بقدمي الش
ّ
و�عد امتالكھ �حذاء، لم    .1"ل و�فردة "شالكة بوصبع" �� يمي�يما املدرسة بفردة حذائي املط

يكن حكرا عليھ بل انتقل �عده إ�� أخواتھ "انتعلتھ لعام�ن وظّل كما هو. ثّم انتقل إ�� أقدام شقيقات ثالث  

ال�ي يصّور ف��ا عالقة    -نطحت�ي بقرة-املرأة �� ا�جتمع �� قّصة  كما يرسم صورة   ،2��...وصمد ألعوام ثمانّية"

ت ��  املرأة بالرّ 
ّ
جل من خالل ح�اية زهراء مع زوجها الذي يصغرها سّنا والذي �ان عاطال عن العمل. فتول

عا  املسؤولّية املادّية للبيت وللعائلة. ورغم ذلك �انت تتعّرض للعنف املادّي الذي يمارسھ عل��ا ركال وصف

التوّرم �عين��ا وشفت��ا وعن سّن اختفى من ف��ا. أجابت: نطحت�ي إولطما "سأل��ا   حدى زميال��ا عن ذلك 

ت البقرة تنطحها �عد أن باعها �علها بألف دين
ّ
وهو ما يحيل ع�� ما �عيشھ املرأة من استغالل    .3"اربقرة...وظل

 
حمد مال: من حكايات هذه الربوع، مصدر سابق، ص -1

ٔ
 . 166ا
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�ع��  وال  حقوقها  يمنحها  ال  ذ�ورّي  مجتمع  ظّل   �� الرجلواضطهاد  مع  بمساوا��ا  ال��امها  ف  إ��  إضافة   ،

   من عنف مادّي ومعنوّي. مت أمام ما تتعّرض لھالصّ 

لت �� رغبة االبن وراثة والده وهو ال يزال ع�� قيد ا�حياة.    -بداهة  -تضّمنت قّصة  و 
ّ
داللة اجتماعّية تمث

حدى  إاول بلوغ غايتھ خالل فبدون م��اث لن يحصل ع�� تقاعد مر�ح وستظّل أحوالھ تراوح الشّدة. وقد ح

الّد  وّدعوا  لوالده  أصدقاء  عن  "أخ��ه  الثمان�ن  قارب  الذي  لوالده  زار  ز�اراتھ  أو  بجلطات  أصيبوا  أو  نيا 

� عن سّن دون الّس 
ّ
والده دخلت �� غيبو�ة  بع�ن. زهرة سنينة ل أجسادهم املرض ا�خبيث. طارق ا�جّزار تو�

أسابيع  التّ   .1"منذ   �� منھ  رغبة  الشيخ  والده  االبن دون مراعاة ملشاعر  م 
ّ
من  يت�ل منابھ  ليمنحھ  عليھ  أث�� 

 . العقارات مّما يدّل ع�� الن�عة املادّية ال�ي طغت ع�� العالقات اإل�سانّية

   -مقامات–وعرض ال�اتب �� قّصة  
ّ
 بقّية االجتماعّية من خالل العالقة اظاهرة الط

ّ
�ي جمعت ب�ن عمران ل

ذين تصادقا منذ الطفولة. ودفعت ظروف ا�حياة ب�ّل م��ما �� طر�ق مختلف عن اآلخر. فعمران  وسع
ّ
د الل

واستمّرت   طبيبا.  سعد  أصبح  ح�ن   �� والده،  وفاة  �عد  ألسرتھ  عائال  فا 
ّ
موظ ليصبح  الدراسة  عن  انقطع 

ق ببعضعالق��ما �عد زواجهما وانجا��ما لولد و�نت أصبحا شديدي التّ 
ّ
مّما دفع زوجة عمران  هما �عضا  عل

ي�ي بنت    ،2إ�� القول "ما حالهم يا ر�ت ��ار أوخر يوخذو �عضهم"
ّ

لتتلّقى ا�جواب الذي أحز��ا حّد الب�اء "أخ

ف �شهق ما ي�حقالطبيب  
ّ
و�عد مواصلة عمران لدراستھ وتخّرجھ طبيبا غّ��ت زوجة    .3"ما تاخذش ولد موظ

م الوضع االجتما�� �� طبيعة    4ا ال نزّوجهما"سعد رأ��ا "كر�متنا ونجلكم متوائمان ملاذ
ّ

مّما يدّل ع�� تحك

 العالقات.

 : الداللة التاریخیّة -4-2
   -دماء أبكت الرديف وأم العرائس-برزت �ش�ل خاّص ضمن قّصة  

ّ
�ي تمحورت حول أحداث ا�خ�� سنة  ال

تو�س    1984 ا�خ�� ومشتّق إر  إث ال�ي شهد��ا  أسعار  مضاعفة  ا�ح�ومة  حركة  اتھ.  قرار  واجهتھ  قرار  وهو 

هذه   صّورت  بجزئّيات  القّصة  أحاطت  وقد  عنھ.  �اجع 
ّ
بال� للمطالبة  ا�جمهورّ�ة  واليات  جميع  عّمت  رفض 

اختالف   ع��  ا�جتمع  شرائح  جميع  وانخراط  الشوارع،  اجتاحت  ال�ي  �املس��ات  تو�س  تار�خ  من  املرحلة 

واإل  املارك��ّي  فضّمت  العرو انتماءا��م  والقومّي   سالمّي 
ّ

الش لغضب  ا�ح�ومة  ومواجهة  �عنف  �ّي،  عب 

عبية.  فانتشرت اآللّيات العسكرّ�ة �� الشوارع للتصّدي ل�حركة 
ّ

 الش

ر �� قّصة  ار��ّ� ع�� فعل التّ كما حضر البعد التّ  
ّ

ح�ن تحّدث ا�حاج مسعود عن �جوء    -ابن األرملة-ذك

بدأت فر�سا �� إبادة   1954فاتح من نوفم�� آالف األسر ا�جزائرّ�ة إ�� منطقة ا�حوض املنج�ّي. فبعد ثورة ال

بعت سياسة األرض ا�حروقة مّما دفع األها�� إ�� حركة نزوح قسرّي 
ّ
 . شعب بأكملھ وات

 
 .  32، صالمصدر نفسه -1
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   ، الصفحة نفسها.المصدر نفسه -3
 .118، صالمصدر نفسه -4
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ومفارقات    ا�جزئّيات  التقاط  �عتمد  سردّي  �سق  وفق  التو���ي  للمجتمع  صورة  مال  أحمد  رسم  لقد 

 اليومّي ا
ّ
 اللة و �ي يقّدمها �� ش�ل ومضات غنّية بالّد ل

ّ
فجمع النّص  �م��. ف�انت قصصا نابضة با�حياة.  ال�

القص��ّي ب�ن ا�خيال والواقع �� كشفھ عن جوانب من ا�جتمع. ول�ن زاوج ال�اتب ب�ن الواق�ّ� وا�خيا�ّ�، 

 
ّ
فاصيل واألحداث والوقائع وال�خصّيات،  ا�� ع�� القصص. فهو �ستمّد منھ �عض التّ فإّن الواقع هو الط

 إخييل ع��  ذلك الواقع لتشكيل عاملھ القص��ّي عن طر�ق فعل التّ ثّم �عيد بناء  
ّ
ال� نسيق  �كيب والتّ عادة 

 وفق ترتيب �ستجيب ألهدافھ ويعّ�� عن مواقفھ وأف�اره.

 الخاتمة:   -5

تمّ�� بناءها بالّتماسك    �وعمن ح�ايات هذه الرّ تبّ�ن �عد دراسة مختلف امل�ّونات السردّية �� مجموعة   

ة العضوّ�ة ل��ابط عناصره القصصّية تدّرجا و نموا ضمن �سيج لغوّي أسلو�ّي ساهم ��  وقيامھ ع�� الوحد

ناسق  اكتمال خصائص القصص بناء فنّيا وأ�عادا فكرّ�ة وداللّية. فقد حّقق أحمد مال شكال من أش�ال التّ 

ل   اخلّية ب�ن األبنيةفاعالت والعالقات الّد �امل ملتون نصوصھ من خالل جملة من التّ والتّ 
ّ
ا�جزئّية ال�ي �ش�

البنّية ال�لّية للنّص انطالقا من منظور تخيي�� وضمن مسار سردّي وتصّور جما�ّ� يتبلور من خالل عالقة  

�� مجموعة   القّصة القص��ة  الدال�ّ�. فلم �عد  البعد  الر�وعجدلّية مع  مجّرد سرد، بل    من ح�ايات هذه 

ص  �� ل 
ّ
تتش� قصصّية  ودفقات  فة 

ّ
مكث �حظات  م�ّونا��ا.  أصبحت  �ختلف  جامعة  عضوّ�ة  وحدة  ورة 

�عاضدها �� ذلك ما تراكم لدى ال�اتب من تجارب حياتّية ومن التصاق باليومّي املعيش و التقاط للمواقف  

حظات قصد تجسيد مالمح الواقع نقال ونقدا 
ّ

قصد البحث عن البديل الذي يؤّسس ملستقبل أفضل. و وال�

تصو�را   القصصّية  ا�جموعة  السياسّية واالجتماعّية  فبدت  تناقضاتھ  ب�ّل  ا�جتمع  �عكس  للواقع ومرآة 

 . ةواالقتصاديّ 

لت
ّ
صّية القصصّية �� تو�س ال�ي بدت  نموذجا من املدّونة النّ   �وع من ح�ايات هذه الرّ مجموعة   لقد مث

أسئلتھ بتطّور الو��    تو�غّ�� فعال إبداعّيا تمّ�� بخصائصھ الفنّية والفكرّ�ة ع�� حّد سواء �ش�ل أثبت تطّوره  

أواصر   ر�ط  ع��  ا�جتمع  �شهدها  ال�ي  للتحّوالت  عاكسة  إبداعّية  ممارسة  ف�ان  و�واقعها.  الكتابة  بفعل 

وثيقة بالواقع �� مستوى تحّدياتھ وتناقضاتھ. فنقلت نصوصھ مالمح ا�جتمع التو���ي �� حراكھ وتحّوالتھ  

وا واالقتصادّية  واالجتماعّية  القّصة  السياسّية  ف�انت  فنّيا.  �شكيلها  ع��  لعواملھ  وارتيادا  كشفا  لفكرّ�ة 

 القص��ة فّنا مالمسا للواقع وم��جما ملعطيات ا�حياة �ستكشف عتم��ا بحّس فّ�ي مرهف.
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