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إن الشخصية مشكمة معقدة وغامضة ليذا نجد مفيوميا يختمف من شخص إلى 

أخر،تعتبر الشخصية وحدة نصية أي ال يمكنيا أن تتشكل خارج بينة النص الذي يتضمنيا 

وليذا نجد أن الشخصية كانت محل اىتمام العديد من العمماء كعمماء اإلجتماع، عمماء 

 .النفس عمماء السميولوجيا

 :الشخصية عند علماء اإلجتماع

 إن األدب في نظر عمماء اإلجتماع يعتبر تمثاًل لمبن الفوقية في المجتمع ىو في  

 .نياية المطاف جزء من البن اإلجتماعية

ومن المنظور الماركسي البد لألدب من أن يتغير إذا قامت الثورة واطاحت بالبكن » 

األساسية لممجتمع ليصبح أدبا جديًدا، معبًرا عمى أحالم الطبقة أو شرائح المجتمع 

 (1).«الصاعد

أما » فقد رأى الماركسيون أن األدب انعكاس لمواقع اإلجتماعي شاء ذلك أو لم يشأ ،

غاية األدب لدى الماركسسين مرتبطة بموقف األديب في الصراع الذي يسود المجتمع، فمثاًل 

السموك الذي يتجمى لدى شخصية الرواية التاريخية مثاًل يصعب فيمو بمعرفتنا لممؤلف وحده 

ّنما البد من معرفة السموك اإلجتماعي إلى جانب ذلك  (2). «وا 

 

                                                           
  .68، ص2003، (ط.د)المحاكاة التي التفكيك، إبراىيم محمود خميل،النقد األدبي من ( 1 )
 .14المرجع نفسو ، ص  (2 )
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 . من خالل األدب يمكن معرفة سموك  دعادات المجتمع وشخصيتو

 :الشخصية عند علماء النفس

  تعتبر الشخصية مشكمة أساسية جدا في عمم األمراض العقمية حيث أن أي غموض 

في مفاىيم أو في طريقة وصف أو قياس عناصر ليا، من شأنو أن يضعف البنية النظرية 

أن مكانة الشخصية في عمم أن مكانة »" لويس باستور"ليذا العمم ومن ىذه الفقرة يؤكد 

 (1)«الشخصية في عمم النفس ال تقل أىمية عن المكانة التي تحتميا في عمم األمراض العقمية

أجزاء من العالم )أن الشيء الذي يجعل اإلنسان بدافع عن نفسو»ويقول كانط  

 (2).«ىو الشخصية ال غير فيي الحرية واالستقالل عن كل مايكانيزمات الطبيعية(المحسوس

من خالل ىذا القول يتضح أن الشخصية ىي التي تبرز اإلنسان وتعطيو الحرية  

 .واالستقاللية

يعني الشكل األساسي لإلنسان وىو "personne"أن مفيوم شخص" ليرش" كما يرى 

مفيوم ييتم بو عمماء عمم النفس العام الذي ينبغي أن يتوصل في المستقبل إلى وضع 

تصور شامل عن اإلنسان ووضعيتو في العالم، فالشخصية تعني المميزات الفردية لإلنسان 

والطريقة التي تكون منبثقة من الخبايا الالشعورية لطبيعة الحية، يتفاىم مع العالم عن طريق 

حواسو وأفعالو ضمن أحكام وموافق روحية،وىكذا يكون قد تحصل عمى تكوين لشخصو 
                                                           

 .18وينفرد ىوبر،مدخل إلى سيكولوجية الشخصية، ص  (1 )
 .14المرجع نفسو ، ص (2 )
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أّن الشخصية ىي الحالة النفسية لإلنسان التي تفصمو " ليرلش" يمّيزه عن باقي األفراد، ويأكد

 .(1)وتميزه عن باقي األفراد

ىي التنظيم الدينامكي لألنساق النفس جسمية في الفرد :أن الشخصية"ألبورت "كما يرى 

أن الشخصية تأثر وتتأثر باألفعال الخاصة بالفرد ( 2)التي تحدد تكيفاتو الخاصة مع محيطو

 .فيي شيء وتحدث في نفسية األخر أشياء أخرى

 فالشخصية تأثر وتتأثر باألفعال الخاصة بالفرد فيي شيء وتحدث في نفسية األخر 

 .أشياء أخرى

 .فالشخصية عند عمماء النفس مرتبطة بالتفاعل اإلجتماعي الشخصي

 :الشخصية عند علماء السميولوجيا-

تعريف وتصوًرا لمشخصية إذ أنيا ليست مفيوما أدبيا محصنا " فميب ىامون"  لقد قدم 

نما ىو مرتبط أساسا بالوظيفة النحوية التي تقوم بيا الشخصية داخل النص ،أما وظيفتيا  وا 

 (3).األدبية فتأتي حين يتحكم الناقد بالمقاييس الثقافية والجمالية لمنص

واستناًدا إلى مفيوم العالمة المسانية يمكن تحديد الشخصية بأنيا مورفيم فارغ أي  

بياض داللي ال تحيل إال عمى نفسيا، إنما ليست معطى قبمًيا وكميا فيي تحتاج إلى بناء 

،بناء تقوم بإنجازه الذات المستيمكة لمنص زمن القراءة،ويظير ىذا المور فيم الفارغ من خالل 
                                                           

 .15وينفرد ىوبر، مدخل إلى سيكولوجية الشخصية،المرجع السابق، ص ( 1 )
 .16المرجع نفسو، ص (2 )
 .213، ص2009، لبنان 02حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، الزمن الشخصية الفضاء، المركز الثقافي العربي، ط (3 )
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دال ال متواصل ويحيل عمى مدلول ال متواصل،فكما أن المعنى ليس معطى ال في بداية 

نما يتم اإلمساك بو من خالل النص كمو،كما يقول  فإن " روالن بارت"النص وال في نيايتو،وا 

 (1).الشخصية ال تكتمل مالمحيا وال تتمقى داللتيا النيائية إاّل مع عممية التمقي

 

 

                                                           
 .1994،08سعيد بنكراد، دار الكالم الرباط،  : ىامون، سميولوجية الشخصيات الروائية، ت ر فميب (1 )
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 :مفهوم البنية -1

تناولت المعاجم العربية قديًما وحديثًا العديد من األلفاظ الصعبة التي يستعصي عمى القارئ أن يفيميا 

بصورة واضحة، وبسيطة فقد كان ليذه المعاجم دوًرا كبيًرا في تبسيط ىذه المفردات، والتعمق في شرًحا 

 :فالبنية ليا عدة دالالت جاءت كالتالي" بينة"شرًحا مفصاًل، ودقيقا ومن بين تمك األلفاظ والمفردات لفظة 

 لسان العرب" يعرفيا غبن منظور في معجمو :لغة-أ

بنية،وىي مثل رشوة ورًشا كأن البنية التي بني عمييا مثل المشية والركبة ،وبني، مقصوًرا،شّدد »

بنية وبنى وبنية وبَنى، لكسر الياء :لمكثرة، وابتنى دارا وبني ،والُبَنى،بالضم المقصور، مثل البنى، يقال 

أعطيتو بناًء أومايبتنى بو : مقصور، مثل جزية، وجزى، وفالن صحيح البنية أي الفطرة، و وابنيت الرجل

 :داره،وقول البوالذني

يستوقد الُنبل بالحضيض،ويص طاد نفوًسا بنت عمى الكرم اي بنيت، يعني إذا أخطأ يوري النار، 

 (1)«ابنيت فالنا بيتا إذا أعطيتو بيًتا يبنيو او جعمتو يبني بيًتا:التيذيب

ىي ىيكل الشيء، وقد تكون ثابتة أو متحونة وجاء في من خالل ىذا التعريف يتبين لنا أن البنية  

 :لخميل بن أحمد الفراىيدي يقول" معجم العين"

ال ورّب ىذه البنية :الكعبة يقال: َبَنى البناء البناء َيْبْني بنًيا وبناًءا، وبنَّى، مقصور والبنية:بَنى»

والمبناء كييئة الستر غير إّنو واسع يمقى عمى مقدم الطراف، وتكون البناء كيينة تجمل بيًتا عظيًما 

 .(2)"،ويسكن فييا من المطر

يتضح لنا من خالل ىذا التعريف أن البنية متعمقة بالشكل فحينما نقول فالن صحيح البنية أي 

 .جسمو قوي متين، كذلك ىونفس الشيء حينما نقول منزل صحيح البنية أي بناءه متين

                                                           
 .94، ص(ط.د)،، دار صادر لمنشر والتوزيع ،بيروت14لسان العرب، المجمد،: ابن منظور(1)
 .109، ص2003،(1)، دار النشر، دار الكتب العممية بيروت لبنان،ط1،ج(1)العين،المجمد:الخميل بن أحمد الفراىيدي(2)
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 ":قاموس المحيط"كما ذكر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي في 

المبنُي : الَبني نقيض اليدم،بَناه َيْبنيو َبنًيا وبناء وُبْنياًنا وبنية وبنايًة،وابتناه وبّناه، والبناء: البنية»

لزوم أخرىا ضرًبا واحًدا من : أعطيُتو بناًء أوما يْبني بو داًرا وبناءالكممة:والبنية، بالضم والكسر وابنيتو

 (1)«الكعبة لشرفيا: سكون أوحركِة، ال لعامل والبنية، كغنية

يمكن أن نستخمص من ىذا التعريف أن البنية ىي الوضعية التي تظير فييا مجموعة من الفئات 

المختمفة والمنتظمة،والمترابطة قيما بينيا حيث أن البنية ىي التي تبين محتوى الشكل الداخمي ألي عنصر 

 .سواًء كان كممة أو نص أو غير ذلك

 .أن الشخيص السّيد صاحب الخمق العظيم»: الفيروز أبادي"كما جاء في القاموس المحيط لـ 

فتح عينيو وجعل ال يطرق، وبصره، رفعو أيرفع األجفان إلى فوق وتحديد :ارتفع، وبصره:شخوًصا

 (2)«وانزعاجو ومن بمد إلى بمد أي شخص شخوًصا أي بمعنى ذىب

 .ىذا التعريف يبين لنا أن الشخصية تتعمق بالذات فالشخصية ىي أفراد، والشخوص جمع
 :ومن المعاصرين من يعرفيا

فردي ذاتي الصفة،تطمق عمى كل ما يعبر بو المرء عن عواطفو الحميمة او عن أفكاره »:شخصي
واخيمتو الخاصة بو وىي صفة الشيء الذي يكشف عن الذات أي ما ىو خاص في كّل كائن وفي كل أثر 

 (3)«فّني

يتضح من ىذا التعريف أن الشخصية ىي التي تميز الشخص عن غيره من األشخاص، وقد 

تكون صفة لحالة شخص فمثاًل عندما نقول فالن لو شخصية قوية،  وفالن ال شخصية لو بمعنى ليس لو 

 .خاصة تجعل شخصيتو مميزةمميزات 

                                                           
 .436، ص(8القاموس المحيط،دار النشر،مؤسسة الرسالة، بيروت ،لبنان، ط:الفيوز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب (1)
 243، ص2003، لبنان ،2الفيروز أبادي ،القاموس المحيط،دار إحياء التراث العربي، ط(2)

 .146، ص1979لبنان،، 1عبد النور جبور، المعجم األدبي،دار العمم لمماليين لمنشر،ط(3)
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يعد تحديد مفاىيم البنية عنصًرا فعااًل وأساسًيا لكل دراسة عممية فالبنية في مجال :اصطالًحا-ب

ترجمة لمجموعة من العالقات الموجودة بين عناصر مختمفة وعمميات أولية،تتميز فيما »:االصطالح ىي

 (1)«بينيا بالتنظيم والتواصل بين عناصرىا

البنية ىي العنصرالمكمف بتوضيح طبيعة العالقات الموجودة بين مختمف العناصر، فمثاًل 

لوتحدثنا النص السردي مثاًل فنجد أن البنية ىي التي تحدد لنا عناصره الداخمية من شخصيات وأحداث 

 .وغيرىا،وتقوم بتحديد العالقة التي تربط ىذه العناصر ببعضيا البعض

إن اهلل يحب الذين يقاتمون في سبيمو صفَّا »:لقولو تعالى: كما وردت كممة بنية في القرآن الكريم

 (04)سورة الصف اآلية«كأنيم ُبنياٌن مرصوص

ىي نظام تحويالت لو قوانينو من حيث أنو مجموع،ولو قوانين تؤمن »":جون بياني"والبنية عند 

 (2)«ضبطو الذاتي، فإن جميع أشكال األبحاث المتعمقة بالمجتمع ،ميما اختمفت ،تؤدي إلى بنيويات

إنكممة البنية في أصميا تحمل معنى المجموع،أو الكل المؤلف من »:المعاصرين من يعرفياومن 

عناصر متماسكة،يتوقف كل منيما عمى ما عداه،ويتحدد من خالل عالقة بما عداه،فيي نظام،أو نسق 

من المعقولية التي تحدد الوحدة المادية الشيء فالنسبة ليست ىي صورة الشيء أو ىيكمو أو التصميم 

نما ىي القانون الذي يفسر الشيء ومعقوبيتو  .الكمي الذي يربط أجزاءه فحسب،وا 

فيي بناء نظري لألشياء ،يسمح بشرح عالقتيا الداخمية وبتفسير األثر المتبادل بين ىذه 

 .(1)«العالقات

                                                           
 .121، ص1985، 3النظرية البنائية في النقد األدبي،دار االفاق،بيروت،ط:صالح فضل(1)
 .81، ص1915(4)النشر،منشورات عويدات،بيروت، باريس،طالبنيوية،دار :جان بياجيو(2)
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ىذه البنية البنية ىي نظام كمي لو العديد من العناصر،وىذه العناصر تقوم بشرحيا وتفسيرىا 

بذكرنا لمبنية التي تعتبر عنصر ميم حيث تمثل الكيفية الدراسية لمحيز الداخمي كذلك ال ننفي ذكر 

الشخصية التي تعتبر المركز األساسي في النص السردي بصفة خاصة كون أن إحداث النص الروائي 

تدور بين شخصيات متنوعة ذات أبعاد مختمفة،ومن خالل ىذا نجد أن الشخصية ليا العديدمن المفاىيم 

 .المتنوعة التي اختمفت من دارسإلى أخر

 :مفهوم الشخصية-2

  تعتبر الشخصية من المفاىيم األكثر تعقيًدا، ومفيوميا يختمف بإختالف دارسييا من عامة الناس 

إلى كافة العمماء، وليذا تعددت المفاىيم حول دراسة مفيومالشخصية، فال يمكن إغفال عنصر الشخصية 

 .ألنيا تمعب دوًرا ميما في النص السردي القصة والرواية وغيرىا

 :  فيقول"لسان العرب" يعرفيا ابن منظور في معجمو :لغة - أ

 .(2)الشخص جماعة شخص اإلنسان وغيره مذكر والجمع أشخاص وشخوص وشخاص:شخص

يمكننا أن نفيم من خالل ىذا التعريف أن الشخصية متعمقة باإلنسان، وغيره، فمثاًل لونظرنا إلى بعض 

األعمال الروائيةالقصصية لوجدنا أن شخصياتو تختمف فيناك من يوصف شخصيات حيوانية وىناك 

 .العكس

 (3 ):في قولو" عمر بن أبي ربيعة"كما ذكر 

 .كأعبان ومعصر" فكان مجني، دون من كنت أتقي ثالث شخوص

                                                                                                                                                                                     
، 2005 ،1البنية والداللة فيروايات إبراىيم نصر اهلل،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،بيروت،لبنان،ط:أحمد مرشد(1)

 .19ص
 .36، ص(ت.د)،دار صادر، بيروت،07لسان العرب،مج :منظورابن (2)
 .50، ص1996، 2العربي، طالديوان،دار الكتاب :عمر بن أبي ربيعة(3)
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سواء اإلنسان وغيره تراه من بعيد فتقول رأيت شخصو وفي :فيناك اثبت أراد بو المرأة، والشخص

 ال شخص اغير من اهلل: الحديث

 :اصطالًحا-ب

 .تعددت اآلراء حول دراسة مفيوم الشخصية ،واختمفت وجية نظر كل دارس 

 PhilippeHaman:يعرفيا فيميب ىامون

مقولة بسيكولوجية تحيل عمى كائن حي يمكن التأكد من وجوده في الواقع،وعوض أن تكون »

مقولة خاصة باألدب وحده، فإن ىذه المقولة،عمى العكس من ذلك،عالمة ويجري عمييا ما يجري عمى 

العالمة،إّن وظيفتيا وظيفة اختالفية، إنيا عالمة فارغة أي بياض داللي ال قيمة ليا إال من خالل 

 (1)"بارث" انتظاميا داخل نسف محدد،إنيا كائنات من ورق عمى حّد تعبير

الشخصية كيان متحول وال يشكل سمة متميزة يمكن »وىناك من المعاصرين من يعرفيا يقول

االستناد إلييا أجل القيام بدراسة محادية لنص الحكاية، فيي متغيرة من حيث األسماء والييئات فقد تكون 

 .(2)«شجرة آو حيواًنا أو جًنا، أو ماشئت من الموضوعات التي يوفرىا العالم

 بإمكانيا أن تكون قوية أو ضعيفة ونالحظ ذلك ثابتة ىذا التعريف يبين لنا أن الشخصية غير 

عند عامة الناس، حيث نرى في كثير من األحيان أن إنسان يحدد شخصية إنسان أخر من خالل أفعالو 

 .سواء كانت تمك الشخصية قوية أو ضعيفة أو سمبية أو ايجابية  فييغير ثابتة ومستقرة

 ىذا التعريف يبين لنا أن الشخصية يمكن أن تكون خيالةغير مجسدة عمى الواقع، وقد تكون 

 .واقعية عمى أرض الواقع

 أنواع الشخصيات في الرواية عامة-3

                                                           
 .88، ص (1990)ىامون، سميولوجيةالشخصياتالروائة،تر سعيد بنكراد، دار الكالم، الرباط فميب (1)
 .22ن ص2003، عمان،1سعيد بنكراد،سميولوجية، الشخصيات السردية، دار مجد الالوي، ط(2)
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 تعتبر الشخصية الركيزة األساسية في بناء العمل الروائي حيث تمعب دوًرا ىاًما في بناء الرواية 

فمن خالل الشخصية تتكون العديد من األحداث التي تحمل العديد من األبعاء ولمشخصية أنواع كثيرة 

 :ومتنوعة ىي

 les personnages principales :ةالشخصية الرئيسي-أ

تظير الشخصية الرئيسية من خالل بداية النص إلى نيايتو وتكون بارزة يعرفيا القارئ من » 

الوىمة األولى، وتكون ذات حركة مستمرة فيي التي تتوافر عمى طول النص فيي تظير فييا بدور مركزي 

 (1)«في الحكي ولكنيا تختفي في لحظة من المحظات تاركة دورىا لمشخصيات األساسية األخرى

ىي تمك الشخصية التي تظير بشكل مكثف من بداية القضية إلى نيايتيا إن الشخصية الرئيسة 

 .حيث تكون بارزة بشكل تام يسيل عمى القارئ معرفتيا

ىي تمك الشخصية الرئيسية في أي سرد قصصي، مسرًحيا كان أم روائيا،وقد تكون ىو البطل »

 .(2)«أو غير البطل مادام ىو المحور الرئيسي ألحداث السرد

من خالل ىذا التعريف يتبين لنا أن الشخصية الرئيسية ىي الشخصية األساسية والمركزية وىي 

 .عمود السرد القصصي أين كان نوعو

 

 

 

 les personnages secondaire:الشخصية الثانوية-ب

                                                           
 .93، ص1997المغرب،سعيد يقطين،البنيات الحكائية في السيرة الشعبية،المركز الثقافي العربي لمنشر والطباعة، (1)
 .80، ص2002، 1بوعمي كحال،معجم مصطمحات السرد، عالم الكتاب لمنشر و التوزيع،ط(2)
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إن دوران أحداث الرواية حول الشخصية الرئيسية ال يمغي أبًدا تواجد شخصيات أخرى ميزىا النقاد  

عن الرئيسية بأنيا شخصيات ثانوية،رّبما تأتي في األىمية ثانية وتالية لمشخصية الرئيسية أو مساعدة 

فإن كل الشخصيات الثانوية مجرد ضالل ال يتجاوز دورىا الوظيفية »:يقول"بدري عثمان"ليا،لذلك نجد

التفسيرية من جية وتعميق الرمز المعنوي والداللة الفكرية التي يقوم عمييا البناء الروائي لمشخصية 

 (1)«الرئيسية من جية ثانية

يتضح لنا من خالل ىذا التعريف إن الشخصية الثانوية ىي الشخصية المساعدة لمشخصية 

 .الرئيسية

فيي تؤدي معنى في الحدث ثم تمضي،فيي التي تساعد عمى توضيح صورة البطل في »

 (2)«أذىاننا

إن ىذه الشخصية مكممة لشخصية البطل الذي يكون لو الدور المركزي والرئيسي في العمل 

 .الروائي

 :الشخصية الثانية أو المسطحة-ج

تسمي أحياًنا بشخصية األنماط وىي ال تتبع تطور الحبكة مادامت ال تتطور مع تطور إحداث »

الرواية، وليذا تكون وظيفة الحبكة، إن تصنع الشخصيات المسطحة في مواقع جديدة تقتضي تغيير 

عالقتيا بعضيا البعض، ومن خالل ذلك تجعل سموك الشخصية سموًكا نمطًيا مكًررا ال يقبل التعديل، 

                                                           
محمد عمي سالمة،الشخصية الثانوية ودورىا في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ،دار الوفاء لدنيا الطباعة (1)

 .2007، 1والنشر،ط
 .93، ص2007الشخصيات الرئيسية والثانوية في رواياتو،دار دار البداية،عمان،نجيب محفوظ،تكتيك (2)
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فالشخصية المسطحة ترينا الوجو الحقيقي الذي يختفي تحت السطح المألوف ألنياتكشف المفارقة الدائمة 

 (1)«بين المألوف والحقيقي

أن تقول أن الشخصية الثابتة أو المسطحة ىي الشخصية الغير نامية والقابمة لمتطور وىي يمكننا 

 .التي تعمل عمى كشف المألوف والحقيقي

الشخصية المسطحة تجسيد لمعادة في المقام األول وتتغير بصورة منفعمة تثير الضحك ألن »

 (2)«كالميا رمزي مظيري

 .ىذه الشخصية غير مستقرة وىي عبارة عن تجسيد صور الناس وحياتيم االجتماعية

 :الشخصية النامية أو المتكاممة-د

ىي الشخصية القادرة عمى مفاجأتيا بطريقة مقتنعة وعالمتيا أنيا تنمو، إنيا تحطم العادة،أو » 

تتحطم العادة من أجميا، فيي تكشف حقيقة ذاتيا،من خالل نموىا وتبديل طبيعتيا،ومواقفيا لتطور أحداث 

 .الرواية،فيي  تعبر عن حقيقة نموىا بتغير  مواقفيا وسموكتيا تبًعا لتطور  أحداث الرواية

 فيي تنمو مع الحبكة وىي تتطور مع تطور األحداث ولكنو تغيير صادق مقنع لتصديق الحبكة 

 ( 3)«طالما كان لتغيير يكشف أبعاد الشخصية

                                                           
 177، ص2005، (1ط)المصري، تحميل النص األدبي بين النظرية والتطبيق،الوراق،لمنشر والتوزيع، محمد عبد الغني (1)

 .178نفسو، ص المرجع (2)
 ، 2005، (1-ط)محمد عبد الغني المصري، تحميل النص األدبي بين النظرية والتطبيق،الوراق،لمنشر والتوزيع ،(3)

 .178ص
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 من خالل ىذا التعريف يتضح لنا أن الشخصية النامية أو المتكاممة ىي الشخصية لمتطور الثابتة 

 .التي تتصف بالنمطية 

 :الشخصية اإلشارية-ه

: وتسمى الشخصيات الواصمة وىي دليل حضور المؤلف أو القارئ أومن ينوب عنيما في النص» 

شخصيات ناطقة بإسم جوقة الترابد القديمة، المحدثون السقراطيون،شخصيات عبارة عن رواة وماشابيم 

إلخ يكون من الصعب أحيانا ...واتسون بجانب شارلوك ىولمز، شخصيات رسام،كاتب،ساردون،فنانون"

 (1)«اإلمساك بيذه الشخصيات

 يتبين لنا أن الشخصية اإلشارية من أصعب الشخصيات التي يعاني القارئ ويجد صعوبة في 

يجادىا  .تحديدىا ،وا 

تستند مقولة الشخصية اإلشارية إلى الحضور الذي يمارسو الراوي أو القارئ في النص السردي » 

الكالسكية الذين يتدخمون التراجدياأو المسرحي، ويمكن أن ينسجم ىذا المفيوم أيضا عمى أعضاء جوقة 

بتعميقاتيم عمى ما يحدث في المسرحية، والشخصية اإلشارية مفيوم موجو بالدرجة األولى حضور الكاتب 

 الذي يتخذ

أو  (ىو)أو (أنا) أشكال مختمفة وال يمكن نتيجة ذلك،حصر ىذا الحضور في صيغة محددة مثل

 (2)«شخصية رئيسية أو ثانوية

                                                           
 .24، ص 1990ىامون،سيميولوجية،الشخصيات الروائية، الرباط، فميب (1)
 .61 ص1979، لبنان،01بوعمي كحال،معجم مصطمحات السرد،عمم الكتب، ط(2)
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 الشخصية االشارية ىي الشخصية التي تأخذ الراوي في العمل السردي أي نتوب عنو وىي متعمقة 

 .بأعضاء جوفة التراجديا التي كانت سائدة منذ القدم

 :الشخصية االستذكارية-9

إّن نظرة البنائية المعاصرة لمشخصية مستمدة في مجموعيا من مفيوم الوظائف في » 

المسانيات،ذلك أّن الكممة في الجممة لم ينظر إلييا عمى أنيا تحمل داللة ما خارج سياقو، بل إنيا تأخذ 

داللتيا من خالل الدور الذي تقوم بو وسط غيرىا من الكممات ضمن النظام العام لمجممة، حتى لقد 

- وصفت الكممات بأنيا بمثابة أعضاء عمى غرار ما ىو حاصل في جياز عضوي أو في ىيئة إجتماعية

 (1)«يقدم كل منيا مساىمتو الخاصة من أجل تحقيق ميمة جماعية

تأخذ مفيوميا الخاص من مفيوم وظائف المسانيات فيي تشحن  إن بنية الشخصية االستذكارية

ذاكرة القارئ من ممفوظات وكمما وتحمل حيث تمثل ىذه الممفوظات أعضاء بالنسبة ليذه الشخصية 

 .االستذكارية

 وتسمى بالشخصيات المتكررة، فتحديدىا يحتاج إلى اإللمام بمرجعية ألسن الخاصة بالعمل األدبي فيي »

كافية بتحديد ىويتيا فالشخصيات االستذكارية تقوم بنسج شبكة من االستدعاءات والتذكيرات الخاصة 

بأجزاء من المحكىالسرديين فوظيفتيا وظيفة تنظيمية وترابطية تعمل عمى شحذ  ذاكرة القارئ من خالل 

الشخصيات،المبشرة بخير وتظير في مشاىد االعتراف والبوح ومن خالل ىذه العناصر نجد أنيا تعد 

                                                           
، 2000حميد حمداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي،المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشروالتوزيع ، ط(1)

 .52ص
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أفضل الصيفات وأفضل الصور ليذا النوع من الشخصيات ومن خالليا يقوم العامل باإلحالة عمى نفسو 

 .(1)«بنفسو

 الشخصية االستذكارية ىي الشخصية المتكررة في العمل الروائي حيث تعمل عمى لفت انتباه 

 .القارئ فوضيفتياإنسجامية متسمسمة

 :أبعاد الشخصية-4

 إن لمشخصية العديد من األبعاد، وىذه األبعاد تستمد قيمتيا من قدرة الكاتب الفنية عمى ربطيا  

 .ربطا محكما بنمو الحدث ولمشخصية أبعاد وتعبر عن خالتيا الشخصية الواردة في العمل السردي

 :البعد الجسمي-أ

 الشكل الجسمي  لبنية الشخصية الروائية ىو المادة التي تعرفنا عمى البعد الجسمي ىاتو األخيرة

فالمظير الخارجي ىو المادة األولى التي تساعدنا عمى فيم الشخصية والتعرف عمييا بصورة »

مباشرة وال شك أن حجم الشخصية وقواميا وشكل الفم واألنف والعين وأنواع المالبس وغيرىا يؤثر في 

 . (2)«انطباعاتو األولى عن الشخصية،ويمثل في الوقت ذاتو مادة لمتفسير والتحميل

 يمكننا أن نفيم من خالل ىذا التعريف أن البعد الجسمي ىو الذي يمكننا من معرفة المظير 

الخارجي لمشخصيات التي تتمحور عمييا اإلحداث في العمل الروائي فمن خالل البعد الجسمي يمكننا أن 

نعرف شكل اإلنسان الذي يسمح لنا بالتواصل مع شخصيتو ويشمل المظير العام، فمثال لباس الشرطي 

                                                           
 .25فميب ىامون،بنية الشكل الروائي، المرجع السابق، ص(1)
 .27ص، 2005،(د،ب)،(ط-د)عبد المطمب زيد،أساليب رسم الشخصية المسرحية، دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع،(2)
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يختمف عن لباس األستاذ ونتعرف عميو عن طريق وصف شكمو الخارجي وصف الطول،إذا كان طوياًل 

 .أم قصيًرا وصف بذانتيأونحافتو،إستدارة وجيو أو إستطاعتو لون عينيو، وبشرتو،وشعره

 :البعد اإلجتماعي-ب

 ىو الوضع المادي والمستوى اإلجتماعي الذي ينتمي إليو الفرد اإلجتماعي

وىو المتمثل في الوضع الطبقي ونوع التعميم ونوع العمل، والحياة األسرية والمالية،والدين » 

 (1)«والجنسية، واليويات وما إلى ذلك من الظواىر التركيبيةاإلجتماعية الشخصية

لنا من خالل ىذا التعريف الذي يمثل البعد اإلجتماعي أن ىذا البعد يتمثل في معرفة  يتضح 

 .األحوال المادية والطبقية لألسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة

 :البعد النفسي-ج

 ىو الذي يسمح لنا بمعرفة مكبوتات الذات الغيبية

ىو ثمرة البعدين السابقين، ويتجمى ذلك في التعبير عما تحممو الشخصية من فكرة وعاطفة وفي » 

طبيعة مزاجيا من حيث االنفعال أو اليدوء، الطموحاتالتوقدالذىني أو تمبد اإلحساس، التدين أو اإللحاد، 

 (2)«الرقة واألدب أو الخشونة والفظاظة

ىو حصيمة البعد  (نفسي) يمكن أن نستخمص من ىذا التعريف لمبعد النفسي أنيذا البعد 

 االجتماعي  والبعد الجسمي، فمن خاللو يستطيع المرء أن يحمل شخصيتو النفسية الداخمية وشخصية غيره

                                                           
 .27، ص2005،(ب.د)،(ط.د)عبد المطمب زيد، أساليب رسم الشخصية المسرحية،دار غريب لمطباعة والنشروالتوزيع،(1)
 .28المرجع نفسو، ص(2)
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 وذلك من خالل ما يطرأ عمييا من إحداث متغيرة سواء أكانت ىذه األحداث خزينة كفقدان شخص 

 .قريب أو مفرحة كالنجاح في نيل الشيادة العميا
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 "أنت لي"أنواع الشخصيات في رواية -1

  إن أنواع الشخصيات ال تعد وال تحصى ولكن ىذا العمل السردي تميز بأنواع 

خاصة ومميزة من الشخصيات منيا ماىي رئيسة ومنيا ماىي ثانوية وغيرىا من الشخصيات 

 .التي تبث في  نفسية القارئ الفصول إلى معرفتيا

 :الشخصية الرئيسية-أ

 .  وليد بطل الرواية وىو شخصية رئيسة حيث يمثل السارد والبطل في الوقت ذاتو

 إذا ما بحثنا بين مقاطع الرواية بعمق وتمعن،وبين إحداثيا وشخصيتيا لوجدنا إن الضمير 

المتكمم ىو الضمير المسيطر والغالب في الرواية وىنا أرادت الساردة أنتدرج البطل من خالل 

ضمير المسيطر والغالب في الرواية وىنا أرادت الساردة أن تدرج البطل من خالل ضمير 

 .فيو سارد وىمزة وصل بين الرواية والمؤلف " أنا"المتكمم 

 (1)......."أنا رجل راشد ومسؤول"......... 

 (2 )...."أنا لم يعني لي األمر الكثير"..........

 (3 )...."إنني أصبحت بطاًل في نظري أمي".......... 

                                                           
 .5-4ص،  (ط.د)منى المرشود،أنت لي،أ طياف لمنشر والتوزيع،السعودية،  (1 )
 .6المصدر نفسو، ص  (2 )
 .12المصدر نفسو، ص  (3 )
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 (1)كم أحب سماع المدح الجميل من أمي"

  (2 )......."نمت بسرعة مرتاح البال"......... 

 :الشخصية االستذكارية-ب

 إن الشخصية االستذكارية ىي تمك الشخصية التي يذكر ويتداول اسميا في الرواية 

بشكل كبير وتكرر بنسبة كبيرة حيث يكون ىدفيا لفت انتباه القارئ وشد نظره وجدبو 

ألحداثيا، ويمكن التعرف عمى ىذه الشخصية من خالل الدور الذي تمعبو في الرواية ومن 

خالل حضورىا الدائم في الرواية وقد وصفت الروائية من المرشود الشخصية االستذكارية في 

في رواة انت لي من الشخصيات " رغد"روايتو وذلك لمفت انتباه القارئ وتعتبر الفتاة اليتيمة 

 االستذكارية

 رغد ىي تمك الفتاة اليتيمة التي مرت بأحداث مختمفة ضمن مواقف عديدة،ويمكن 

إدراجيا ضمن الشخصية االستذكارية وذلك ألن حضورىا كان بارًزا بشكل كبير في الرواية 

 .كما أن اسميا تكرر العديد من المرأة وفي أحداث مختمفة

 

 

                                                           
 .11منى المرشود،أنت لي،أ طياف لمنشر والتوزيع السعودية، ص  (1 )
 .14المصدر نفسو، ص  (2 )
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 (1 )...."إنما رغد المزعجة"

 (2)"كانت رغد تصرخ وتصرخ بال توقف"...

 (3 )..."توقفت رغد عن البكاء"

 (4)"كادت رغد أن تطير فرحا وسعادة" 

 (5)"رغد تسكن غرفي كانت"....

 :الشخصية الثابتة أو المسطحة-ج

خصص فورسة مقالة كاممة من كتابو المتحفي، يدرس فييا الفرق بين الشخصية  " 

التً  personnage plateوالشخصٍة  المسطحة  multidimensionnelالمعقدة المتعددة األبعاد

 وبدون عهق سٍكىلىجً ،وقد جعل فىزست مقٍبس TYPIFIEتكىن فً الغبلب مىمرجة 

الحكم على عمق شخصٍة مب أو سطٍحتهب ٌمكه فً الىضع الري تتخري تلك اتجبهىب،فهً إمب 

"أوهب تفبجئىب بطسٌقة مقىعة ،وإمب ال تفبجئىب مطلقب ،وتكىن عىد ذلك شخصٍة سطحٍة
(6) 

                                                           
 .4، ص(ط.د)منى المرشود ،أنت لي، أطياف لمنشر والتوزيع،السعودية   (1 )
 .6المصدر نفسو، ص(2 )

 .12المصدر نفسو، ص  (3 )
 .11المصدر نفسو، ص ( 4 )
 .14المصدر نفسو، ص (5 )
 .215بنية الشكل الروائي ، ص:حسن بحرواي(6 )
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نفسو في رواية أنت لي التي أدرجت ضمنيا شخصيات ثابتة مسطحة كذلك الشيء  

ومن ضمن ىذه الشخصيات ثابتة مسطحة ومن ضمن ىذه الشخصيات التي اتصفت 

 .بالثبوت لدينا العم والخالة

  انعم والخالة من الشخصية المضمرة الثابتة والمسطحة كون أن ىذه الشخصيات ال 

 .تتبع تطور ألنيا ال تتطور مع تطر إحداث الرواية

 :االجتماعية: الشخصية-د

 إن الشخصية االجتماعية يمكن أن نحددىا من خالل الوظيفة أو العمل أتي تؤديو في 

حياتيا اليومية االجتماعية وذلك من خالل الرواية وفي رواية أنت لي أدرحت الكابتة بعض 

الشخصيات االجتماعية التي كانت ليا مكانة مرموقة في المجتمع ومن بين ىذه الشخصيات 

 التي كانت ليا مكانة مرموقة في المجتمع والد عمار، والسيد أسامة

سندرج خصية والد عمار ضمن الشخصيات االجتماعية بإعتباره ذات : والد عمار 

 .مكانة  مرموقة ومن عائمة ثرية

 (1)"فألعمارنا النفوذ الكبيرة" 

 (2 )..."بطريقة غير قانونية.... استطاع والده تدبير مقعد دراسي لو في إحدى الجامعات"

 

                                                           
 .35، ص(د ط)منى المرشود،أنت لي ،أطياف لمنشر والتوزيع ،السعودية،   (1 )
 .24، ص(د ط)المصدر نفسو ،   (2 )
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 (1 )..."السيد أسامة الذي كانت لو سمطة ومكانة مرموقة :"السيد أسامة

 (2)كان عمى عالقة مع العائمة المرموقة أل بحري"

 :الشخصية النامية المتكاممة-و

 إن الشخصية النامية والمتكاممة ىي تمك الشخصية التي تخضع لمحبكة التي ال تقبل 

منى "الثبوت واالستقرار فيي في تطور مستمر إلحداث جديدة ومختمفة  فمثال الروائية

في روايتيا وصنفت شخصيات عديدة ومن بين ىذه الشخصيات نجد الشخصية " المرستود

 .من الشخصيات النامية المتكاممة" رغد"و" وليد"النامية والمتكاممة يعتبر 

 :وليد

 (3 )...."نظر وليد رغد قائال عندما أكبر سأحصل عمى مأريد"..... 

 (4)"فأتى لو أعد في الحادية عشر من عمري لتخافي عمى  يأمي "..... 

 ....."ذىب العرسان لتوديع العائمة ......."

 :رغد
 (5 )...."إبتسمت الصغيرة رغد وعانقتي"....... 

 (6)"بعد أن كبرت الفتاة اليتيمة ونضجت التحقت بكمية و الفنون ..........."

                                                           
 .24منى المرشود،أنت لي،أ طياف لمنشر والتوزيع،السعودية ص  (1 )
 .31المصدر نفسو، ص  (2 )
 .24المصدر نفسو،ص  (3 )
 189المصدر نفسو، ص  (4 )

 .1558المصدر نفسو،   (5 )
 .670المصدر نفسو، ص  (6 )
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 (1 )......."عرض وليد الزواج من رغد بعد ذلك الشجار الحاد".......

 :الشخصية الهامشية-ه

  ىي شخصية تظير قميال في القصة، والرواية،ولذلك ال تمفت نظر القارئ أحيانا 

وضيفتيا تكون غير أساسية كون أن ىذه الشخصيات ال تتبع أحداث كثير ومتطورة وال 

تتميز بعنصر الحبكة لم يكن سعا دور ميم في الرواية فقط ذكره كإضافة لبعض العناصر 

الثناوية ومن خالل ىذا نجد الروائية من المرشود وصنفت في رواية بعض الشخصيات 

اليامشية التي لم تكن عنصر أساسي وركيزة أساسية في الرواية فمن خالل الرواية اتضح لنا 

نيمة ،سارة :ىناك العديد من الشخصيات اليامشية التي وضفتيا الروائية في روايتيا مثل

حداث ميمة   (2)حسام ،سيف،عامر فيذه الشخصيات لم يكن ليا دور أساسي وا 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .165السعودية،ص .منى المرشود، أنت لي ،أطياف لمنشر والتوزيع  (1 )
 .1600المصدر نفسو، ص  (2 )
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 "أنت لي"أبعاد الشخصية في رواية -2

 :تميزه ىذه الشخصية بثالثة أبعاد أساسية": وليد"أبعاد شخصية - أ

 طويل وضخم: البعد الجسمي

 (1 )....جسدي والذي كان ضخما وقويا تحول إلى عطام".... 

 (2)وأنا اتسائل ما سر ىذه العضالت التي نبتت وتضخمت"...... 

 ...".ربما ألني طويل أكثر من أبي"....... 

 قوي وعصبي وعاطفي:البعد النفسي

 (3 )..."لكن وليد رجل قوي"..... 

 (4 )...."شعرت بالحزن والغضب"..... 

 (5 )......"ىيا أن فراشك يا ولدي البطل"

 . يتمتع بالسمطة والثراء:البعد االجتماعي

 (6 )...."حصمت عمى عمل بسيط في إحدى المجالت التجارية"....... 

 (7 )"أنت المدير البدي الذي ال يضحك أبدا"........

                                                           
 .27، ص(د ط)منى المرشود،أنت لي ،أطياف لمنشر والتوزيع ،السعودية   (1 )
 .94المصدر نفسو، ص  (2 )
 127المصدر نفسو، ص  (3 )

 09المصدر نفسو، ص  (4 )

 .146المصدر نفسو،   (5 )
 .276المصدر نفسو، ص  (6 )
 .282المصدر نفسو، ص  (7 )
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 "دانة"شخصية  أبعاد-ب

 :الجسمي  البعد

 (1 )......"ألنني نحيفة وسقاي طويمتان"...

 :البعد النفسي

 (2 )..."وألن الغيرة كبرة مع دانة".

 ..." الخبيثة(3)كانت لدي رغبة في صفع ىذه الفتاة الشقية".

 ":رغد"أبعاد شخصية -ج

 : البعد الجسمي

 (4 )..."تسرح شعرىا الخفيف الناعم".

 (5)"عدمة محمرة تنتصف جبينيا األبيض".

 (6)..." تأممت وجييا المالكي الصغير البرئ"...

                                                           
 14، ص  (ط.د)منى المرشود، أنت لي،أطياف لمنشر والتوزيع ،السعودية   (1 )

 .10المصدر نفسو، ص  (2 )
 .11المصدر نفسو، ص  (3 )
 15، ص  (ط.د)منى المرشود، أنت لي،أطياف لمنشر والتوزيع ، السعودية  (4 )

 09المصدر نفسو، ص  (5 )

 .13المصدر نفسو، ص  (6 )
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 :البعد النفسي- د

 (1 )..."إنها فتاة مشاكسة   "...

 (2 )..."طوال الوقت وأنا أتصرف بأنانية ولم أفكر بو"...

 (3 ).."في عينها بغزارة ،ووجهها عابس وكئيب كانت الدموع تنير"...

 :البعد اإلجتماعي

 (4 ).."ستفتح الجمعة العام المقبل ،وتستطيع رغد العودة إلييا

 (5)..." جمبت ليا عدة الرسم كاممة"...

 (6" )...عممت أن رغد قد التحقت بكمية الفنون"...

 

 

 

                                                           
 .50، ص(د ط ) منى المرشود،أنت لي،أ طياف لمنشر والتوزيع،السعودية، (1 )
 .819المصدر نفسو، ص  (2 )
 .859المصدر نفسو، ص  (3 )
 850المصدر نفسو، ص  (4 )

 950.المصدر نفسو، ص  (5 )

 .971المصدر نفسو، ص  (6 )
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 "سامر"أبعاد شخصية -د

 :البعد الجسمي

 (1 )..."انتيى سامر بوجو مشوه مخيف"...

 (2)"وجفنت منكمش يجعل العين اليمنى نصف معمقة "...

 :البعد النفسي

 (3 )..."وقفت النظر في وجيو فوجدت أثار الدموع تبمل رموشو "...

 (4 )..."ظير الخشوع والحزن عمى وجيو"...

 :البعد اإلجتماعي

 (5 )..."يعمل في مدينة غير المدينة التي كانت اعمل بيا أنا ّ كان 

 

 

 

                                                           
 ..750، ص (د ط )منى المرشود ،أنت لي ،أطباف لمنشر والتوزيع ،السعودية،  (1 )

 .802المصدر نفسو، ص  (2 )
 .971.852المصدر نفسو، ص  (3 )
 .860المصدر نفسو، ص  (4 )
 .270المصدر نفسو، ص  (5 )
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 "أروى"أبعاد  شخصية -و

 :البعد الجسمي 

 (1)..." ظيرت الشقراء أمامي فجاة...فترة من الزمن  بعد"... 

 (2 )..."بيتية وتطمق شعرىا الطويل لميواءكنت ترتدي مالبس "..

 :البعد النفسي

 (3 )..."عبس وجو اروة وكانت مستنكرة "..

 (4 )..."تغيرة نبرتي الى الحزن وااللم"...

إضافة إلى ىذه الشخصيات ىناك شخصيات أخرى ولكن لم يكن ليا أي بعد،وذلك 

ألنيا تعتبر شخصيات غير مركزية وأساسية، كالشخصية نيمة ابنة خالة رغد والعم إلياس  

 .ورضيعة دانة وعمار ابن المدير المصنع والوالدين المذان ماتا في بداية الرواية

  

                                                           
 .786، ص(د ط )منى المرشود، انت لي، أطياف لمنشر والتوزيع،السعودية  (1 )
 .811المصدر نفسو، ص  (2 )
 .787المصدر نفسو، ص  (3 )
 .788المصدر نفسو، ص  (4 )
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 عالقة الشخصية بالفضاء الزمكاني-3

إن الشخصية ىي القمب النابض في العمل الروائي وأساسو، لكنيا ال تستطيع ىذه 

األخيرة أن تؤدي وظيفة بدون بقية عناصر السرد األخرى من زمان ومكان، وأحداث 

،حيث يفرض ىذا االرتباط عدم الفصل بين مكوناتيا الن الحديث عن مكون من ىذه ...

ما يقتضي بالضرورة اإلحاطة إلى األخر لتحصل في األخرى عمى عمل -المكونات السردية

روائي متكامل األجزاء متسمسل األحداث والزمان، ومن ىنا يجب الوقوف عند العالقة التي 

تربط الشخصية التي ىي موضع دراستنا بالمكونات السردية من مكان وزمان فيما ىو 

 .الزمان؟وما ىو المكان؟ وما عالقتيما بالشخصية؟ وىذا كمو سنعرضو في تحميمنا ىذا

 :عالقة الشخصية بالمكان/أ

يخدم كل من المكان والشخص بعضيما البعض فال مكان دون شخصيات وال 

شخصيات دون مكاّن فالمكان ال يظير إال من خالل وجية نظر شخصية تعيش فيو أو 

(1)تخترقو وليس لديو استقالل إزاء الشخص الذي يندرج فيوّ 
فالمكان ال يكون بمعزل عن  

الشخصيات أو أي عنصر من عناصر السرد، في ترابطيما وانسجاميا يشكالن فضاء 

الرواية، فقد وقع ليس في مفيوم المكان والفضاء،فيناك من يجعميا مترادفين دون تمييز أو 

حيث يعتبر الفضاء  الروائي أكثر شمولية من "دراية،إال أن لكل منيما مفيومو الخاص

                                                           
 ،الدار البيضاء 02المركز الثقافي العربي،ط"الفضاء ،الزمن، الشخصية "بنية  الشكل الروائيحسن بحراوي،  (1 )

 .32 ، ص 2009،المغرب،
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مصطمح المكان الذي يقصد بو المكان المفرد وليس في حيث مفيوم الفضاء الروائي يقصد 

بو المكان المفرد وليس غير، في حيث مفيوم الفضاء الروائي يقصد بو األمكنة الروائية 

جميعيا ويتسع مفيومو ليشمل اإليقاع المنظم لمحوادث التي تقع ضمن نطاق ىذه 

 .(1)"األمكنة

النظر إلى المكان يمكننا :" حسن بحراوي" فالمكان يسعى إلى تشكيل الفضاء حسب 

بوصفو شبكة من العالقات والروايات والوجيات النظر التي تتضمن مع بعضيا التشييد 

(2)"الفضاء الروائي الذي ستجري فيو األحداث
،فالمكان جزء من الفضاء الذي تجري فيو  

 .األحداث ،فال شخصيات  بال أحداث تمعب أدوراىا في الفراغ

ذا عدنا إلى رواية وجدنا أن المكان المسيطر الذي وقعت فيو جل " أنت لي"  وا 

األحداث ىو المنزل الكبير المتواجد بالقرب من المدينة الصناعية،كما أتى ذكر تفاصيل ىذا 

 :البيت وممن يتكون فيو بيت عائمي محترم وىذه المقاطع توضح تركيب البيت

(3)"مع سامر وداتو في غرفتيما" أين ستنام الطفمة؟ سأل والدي والدتي مساء ذلك اليوم " 
 

(4)"نقمت السرير الصغير إلى غرفة والدي"  

  

(1)خرجت من غرفتي منذ مر، وذىبت إلى المطبخ"  

                                                           
 .49، ص"البناء والرؤية"الفيصل،الرواية العربية، ينظر، سمر روحي   (1 )
 .32حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي ، ص  (2 )
 .02دن، ص منى المرشود ،أنت لي، أطياف لمتوزيع والنشر، السعودية، (3 )

 2نفسو، ص (4 )
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(2)في غرفة الضيوفأدي الصالة تم تابع نومك "   

(3)"وفي أحد األيام، قررنا تناول بعض المستويات في المنزل في حديقة المنزل"
  

ىذه المقاطع توضح تركيبة المنزل الكبير فيو يتكون من غرفة الوالدين وغرفة اإلبن  

األكبر وليد وغرفة الصغيران سامر وداتة ومطبخ وقاعة ضيوف وحديقة مما يدل عمى أن 

العائمة مستوى مدري مقبول فالمكان ىنا ّدل عمى أن الشخصية كما قمنا أنيا ذات دخل مالي 

 .أو مستواىا المالي ال بأس بو فشروط الرفاىية متاحة

 (...من أثاث ،ولون جدران)فالبيت مرأة عالمية لنفسية صباحية متى أدق تفاصيمو

 عمى  رغدإنقل سرير"فكل جزء من ىذا المكان يدل عمى حدث أو فكرة ما ،فمثال المقطع 

(4)"غرفتنا
،يدل عمى تغيير مكان سرير الذي تنام عميو رغد ىنا دل عمى تطور حالة رغد  

فيي بدأت تكبر وتعتاد عمى البيت، فقد ذكر في الرواية األثاث وحتى تفاصيل البيت مثال 

ىيا إلى فراشك يا وليد "وأيضا( 5)"تركت والدتي الباب مفتوحا" جاء في ىذا المقطع

فيذه  (7)"فوجدت الطفمة في سريرىا تبكي دون أن ينتبو ليا احد منيما"وأيضا (6")البطل

                                                                                                                                                                                     
 3نفسو، ص (1 )

 6نفسو، ص (2 )

 .32، ص نفسو  (3 )

 .2نفسو، ص  (4 )

 .2نفسو، ص  (5 )

 .2، صنفسو  (6 )

 .2نفسو ، ص (7 )
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التفاصيل تؤثر في نفسية صاحب المنزل فيو مرة يشعر بالراحة ومرة يشعر بالتعب  

 . والضيق

بالمكان عالقة حميمية فيذا المقطع يوضح ىذه العالقة "انت لي"إن عالقة شخصيات رواية 

ز بل تحولت إل صحراء ...لم تعد حديقتنا كما كانت في السابق، خضراء، نظرة " الوطيدة

(1)"انقبض قمبي لدى رؤيتيا بيذا الشكل...صفراء جافة
ىنا يدل عمى أن تغير حالة المكان  

من خضرة إلى صفرة أثر في نفسية  صاحبو فالمون األخضر يدل عمى راحة صاحب 

المكان أما المون األصفر دل عمى ضيق وانقباض الشخصية فالمكان يعبر عن الحالة 

إننا ننسى غالبا أن ىناك تأثيرا متبادال ألبي " الشعورية عند الشخصية، فحسب حسن بحراوي

الشخصية والمكان الذي تقيم فيو، وأن الفضاء الروائي يمكن أن يكشف لنا عن  الحياة 

الالشعورية التي تعيشيا الشخصية،وان ال شيء في البيت يمكنو أن يكون ذا داللة من دون 

(2)"ربطو باإلنسان الذي يعيش فيو
ومثال عن حالة النفسية لمشخصية وليد جاءت في المقطع  

عادة ما ...تجولت في الممرات وشعرتو بالضيق لمسكون الرىيب المخيم عمى المنزل" التالي

عدت إلى الطابق العموي قاصًدا غرفة نومي، ...كان البيت يعج بأصوات األطفال وصراخيم 

(3)"حيث تركت ذكريات عمري الماضي
وىذا المقطع يظير حالة وليد النفسية الكئيبة  

والمحطمة ألن  ىل ل أىمو قد ىجر وأن كل ما كان في المنزل مغمق وىذا المقطع يوضح 
                                                           

 .120منى المرشود،أنت لي،أطباق لمنشر والتوزيع،السعودية دط ، ص (1 )
،الدار البيضاء، 02المركز الثقافي العربي، ط"حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي الفضاء،الزمن، الشخصية   (2 )

 .144، ص2009المغرب،
 .120منى المرشود ،أنت لي، أطباق لمنشر والتوزيع ،السعوديةد ط ، ص  (3 )
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أخذت أحاول فتح الغرف بقية الغرف لكنني وجدتيا جميعا مقفمة فشعرت فكأن الدنيا "ذلك

(1 )..."كميا مقفمة أبوابيا أمامي
 .فالمكان المقفل يدل عمى اليجران والكآبة والوحدة 

باإلضافة إلى عدة أمكنة ورد ذكرىا في الرواية فيي تتوزع حسب التسمسل الزماني لألحداث 

والوقائع وأيضا حسب انتقال الشخصيات في الرواية وىذه األمكنة المدنية الصناعية والمقطع 

وليد، لقد ذىبت مع أمي وأبي ودانة وسامر إلى المدينة الصناعية ،عندما تعود "يوضح ذلك 

 .(  2)"تعال إلينا،  أنا أنتظرك كما اتفقنا ،رغد

وىنا يدل عمى تغيير السكن لمشخصيات في الرواية باإلضافة إلى المدينة الشمالية تم 

لجي مزرعة في المدينة الشمالية،حيث ...اسمعني وليد"ذكرىا عمى لسان نجيم قبل وفاتو

 (3 )..."أعيش مع ابنتي وزوجتي 

ذكرت أماكن فرعية كالمصنع والمدرسة والمعرض والجامعة دون ذكر اسم ليا حيث 

 ( 4)"مصنع والدي"مثمما جاء في المقطع 

أما في أخر الرواية كان البيت الكبير ىو عشى الزوجية لبطمة الرواية رغد وبطل 

الرواية وليد ابن عميا الذي رباىا وأحبيا،حيث قيم زفافيما في أحد الفنادق وأمضيا شير 

العسل في أحد البمدان الساحمية،وبعد عودتيما أقاما في نفس المنزل الكبير وىذا المقطع 

                                                           
 .121المصدر نفسو، ص  (1 )
 .121أنت لي،أطباق لمنشر والتوزيع ،السعودية، دط ، صمنى مرشود،   (2 )
 .96، ص نفسو   (3 )
 156نفسو، ص   (4 )
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واتخذ من غرفة وليد عشا ليما،بعد أن تم ىدم الجدار الذي كان "يوضح كيف دمج غرفتيما

عادة طمي الجدران وتغيير األثاث ..يفصل بينيما وبين غرفة رغد  (1)"وا 

 عالقة  الشخصية بالزمان- ي

  يعتبر الزمن مكون ميم جدا من المكونات السردية في الرواية ،وعالقة ىذا 

األخير بالشخصية والمكان عالقة وطيدة ،حيث تكمن في االرتباط واالنسجام بين كل من 

 ىذا المكونات الثالثة

الزمن األدبي ىو غير الفمسفي " حيث يؤثر بشكل كبير في تمقي النص وفيمو إذ أن 

أو النحوي فيو زمن متسمط ،شفاف،متولج في أشد األشياء صالبة ومتحكم في أبعد األمور 

 (2)"اعتياصا

فالزمن يتعدد بحسب تعدد المجالت سواء كانت نحوية أو فمسفية أو رياضية ويعطي 

 .لكل مجال دالالت خاصة بو

تربط "األحداث الرواية حيث   ونجد أن الزمن والشخصية مترابطان عمى مدى

الشخصية بالزمن بعالقة جدلية يتأثر كل منيما بوجود األخر فالزمن يحتوي اإلنسان بين 

فالزمن ، (3)"قطبية الميالد والموت حيث يولد ويكبر ويمر بمراحل التكوين مع حركة الزمن

                                                           
 .600المصدر نفسو، ص  (1 )
 .500لمصدر نفسو، ص ا (2 )
معالجة تفكيكية سيميائية  مركبة لرواية زقاق المدّق ،ديوان المطبوعات "عبد المالك مرتاض،تحميل الخطاب السردي   (3 )

 .28، ص1995الجامعية ،الجزائر ،
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تحكي عن " أنت لي"لدى المتمقي فرواية يتماشى مع الشخصية حتى تتضح صورتيما 

 (الحرب واألمان)أحداث وقعت بين زمني 

سنة حيث تغيرت 15امتدت أحداثيا عال مدى أكثر من" أنت لي" فرواية 

الشخوص واألحداث ذىب األمان وحمت الحرب ثم رحمت الحرب وعاد األمان من جديد

 : وفي المقطعين التاليين يوضحان زمن األمان

رغد في غرفتي بعد ثالثة سنوات من قدوميا لممنزل ،ثالثة سنوات من الرعاية  "

 (1)"والدالل والمحبة أوليتيا جميعا لصغيرتي ،كأي أم أو أب

 (2")إنيا أالن في السادسة وقد ألحقناىا بالمدرسة ىذا العام وكانت في غاية السعادة"

أما ىذه المقاطع توضح زمن الحرب وما خمفتو ىذه األخيرة من دمار و وحطام 

 (3)"أخبرنا المجرم الجديد ىذا عن األوضاع التي ازدادت تدىور بشكل كبيرا جد"

 (4..." )وان الحرب الحامية الوطيس والمقابر ممتمئة والفوضى نعم البالد

 

 

 (5... )تخرب البمد....دىشت لدى رؤية أثار الحرب والدمار"وأيضا 

                                                           
 .149 ، ص2004، بيروت ،1ميا حسن القصرواي، الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،ط   (1 )
 .13منى المرشود، انت لي، أطياف لمنشر  والتوزيع ، د ط، ص    (2 )
 .149 ، ص2004، بيروت ،1ميا حسن القصرواي، الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،ط   (3 )
 .115منى المرشود ،انت لي، اطياف لمنشر والتوزيع ند ط ، ص  (4 )
 .115المصدر نفسو ، ص    (5 )
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تبقي وتذر في مدينة وليد التي كانت عامرة بالناس والسكان أصبحت خراب الحرب لم 

 (1)"الطريق كان شاقا والشوارع مدمرة " ودمار وشوارعيا مدمرة حيث قول وليد

فالحدث الروائي "الميل والنيار فمقد جرت أحداث الرواية  في زمنين مختمفين  

أو السينمائي بطبيعتو ال يستطيع أن يركض خارج الزمن من وجية ،كما ال يستطيع أن يند 

فمعظم وقائع األحداث في ىذه الرواية ( 2)"عن جريانو إما بميل آو بنيار من وجية أخرى

 (3)"أقنعو يا وليد بالبقاء ،حتى وقت الغذاء عمى األقل"مثال جرت تفاصمييا في النيار،م 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .120المصدر نفسو،ص    (1 )
 .235عبد المالك مرتاض،تحميل الخطاب السردي، ص   (2 )
 .210لي ، صمنى المرشود ،أنت    (3 )
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تدور احدث الرواية عف رغد الطفمة الصغيرة التي فقدت والدييا وىي في عمر الثالث 

سنوات ،رغد كانت تعيش في بداية األمر بيف خالتيا وىي أـ لبنتيف نيمة وسارة وولد يدعى 

حساف،لكف بسبب ظروؼ خالتيا العائمية أخذىا عميا وضميا لعائمتو لتعيش عنده وىوأب 

لثالثة أطفاؿ ولد وسامر ودانة وليد يبمغ مف العمر احدى عشرة سنة وسامر ثمف سنوات 

. ودانة خمسة سنوات

كانت رغد طفمة سيئة المزاج وكثيرة الصراخ والبكاء ،فقد كانت تأتييا نوبات مف 

الصراخ والبكاء مما جعميا تزعج مف حوليا خاصة وليد ابف عميا ،فقد كاف يضطجر مف 

 .بكائيا الشديد لذلؾ سماىا بالمخموقة المزعجة والطفمة البكاية

ومع مرور الوقت بدأت رغد تعتاد العيش في بيت عميا لذا قرر عميا نقؿ سريرىا 

إلى غرفة دنة وسامر بعدىا كانت تناـ عنده ،فنتقؿ وليد سرير رغد إلى غرفة دانة 

ووسامر،وفي تمؾ الميمة بعدىا نـ الجميع، استيقض وليد عمى صرخات رغد وبكائيا الشديد 

فانتبو وليد أف صوت رغد أت مف غرفة دنة وسامر ،فذىب إلييا وحمميا عمىكتفو وطبطب 

عمييا لتيدئتيا وأخذىا معو إلر غرفتو ،ألنو شعر بالشفقة عمى أمو مف غيقاضيا في 

منتصؼ الميؿ ،لكف لـ تكف المرة األولى واألخيرة أف تناـ رغد في غرفة وليد حيث نفؿ وليد 

سريرىا إلى غرفتو،فصبح وليد ىو المسؤوؿ عنيا وكؿ ما تحتاجو يمبيو دوف اعترض،فقد 

كاف  األب واألـ الحنوناف المذاف فقدتيما في ذلؾ الحادث المؤسؼ،فيو كاف األـ التي 

تطعميا وتمبسيا ثيابيا وتنظفيا وكاف يرافقيا ويتنزه ويشتري لو األلعاب،وكاف معمما ليا فقد 
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كاف يعمميا كيفية نطؽ الكممات،فيو اراد تعميـ رغد كيفية نطؼ اسمو،فيي كانت تستطيع 

النطؽ بكممات مبعثرة،لكف اسـ وليد ليس مف ضميا،بعد محاوالت ولدي ىاىي رغد تنطؽ بػ 

 .أنت لي كانت أوؿ كممة تنطؽ بيا ولـ تدري أنيا بتمؾ العبارة  امتمكتو حقا

وفي أحد األياـ والعائمة مجتمعة في حديقة المنزؿ حوؿ عشاء مف المشويات ،حيث 

كاف مف مرور رغد يمعباف بالدراجة إذ سقطا في حوض يحوي جمرا فاحترقت رغد مف يدىا 

 .ولكف سامر احترؽ مف وجيو فخمؼ الحرؽ تشوىا عمى مستوى وجيو يالزمو طواؿ حياتو 

وبعد مرور ثالث سنوات التحقت رغد بالمدرسة بعدما جيز وليد كؿ ما يمـز لمدراسة 

رغد كانت كؿ مساء تأتي لتخبر وليد بما ...مف محفظة وما حوتو مف كراريس وأقالـ تمويف

 .حدث ليا خالؿ اليـو الدراسي وتطمب مف التمويف والرسـ معيا

وذات يـو طمبت رغد مف وليد صنع صندوؽ ورقي لمماني ،فقاـ وليد بصنعو ليا 

فأخذتو رغد وىي تنادي عمى دانة وسامر عيناىا مميئتاف بالسعادة ،وبعد لحظة جاءت وبيدىا 

قصاصة غيرة طالبة مف وليد تعميميا كيؼ تكتب عندما أكبر ثـ قالت لو كيؼ أكتب سوؼ 

أتزوج فاندىش وليد مف ىذه العبارة فرغـ صغر نيا إال أف ىذه الفكرة تدور في رأسيا منتظر 

الكممة التي تأتي بعد سأتزوج لكنيا لـ تتكمـ ولـ تسألو عف شيء ،فطوت الورقة وأدخمتيا 

صندوؽ األماني ،وطمبت منو كتابة أمنيتو ووضعيا داخؿ صندوؽ حيث كتبا مجموعة مف 

 .األمنيات وأدخالىا في صندوؽ األماني واتفقا أف ال يفتحاه أبًدا
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كاف لوليد زميؿ في الدراسة اسمو عمار ابف عائمة ثرة تممؾ مصنعا ضخما في 

المدينة الصناعية،عمار ىو فاسد ومتيور ذو أخالؽ سيئة ،كاف دائما يضيؽ وليد ويغيضو 

 .،فقد تشاجر عدة مرات وفي المرة األخيرة تدخمت الشرطة بينيما

وذات يـو جاءت لوليد فرصة اجتياز امتحاف لإللتحاؽ بالجامعة مما سيسمح لو 

بالحصوؿ عمى مركز ميني ،فيذا االمتحاف ىو تحديد مصير وليد الدراسي والميني فقد 

 حضر لو جيدا

وفي صباح يـو االمتحاف توجو ليد بسيارتو نحو مقر االمتحاف بعدما أوصؿ كؿ مف 

دانة رغد إلى المدرسة ،وبينما أوشؾ وليد الوصوؿ إلى موقع اجتياز االمتحاف رف ىاتفو إنو 

اتصاؿ مف  صديقو سيؼ يطمأف عمى وليد وىو أيضا مترشح االجتياز ىذا االمتحاف ولـ 

أقفؿ الخط وليد عود االتصاؿ لكف ىذه المرة مف رقـ مجيوؿ،اكتشؼ وليد مف صوت 

المتصؿ أنو عمار المئيـ ،فدار حوار بينيما ومف مضمونو ستدفع الثمف يا وليد وىذا كؿ 

انتقاما مف عمار لوليد بسبب لكمة وجعيا وليد لعمار في أخر عراؾ جرى بينيما ،والثمف 

الذي سيدفعو وليد ىو حرمانو مف حبيبتو  الصغيرة رغد فقط خطفيما عمار وطمب مف ليد 

ال سيحمؽ بالطائرة مع شقيقو المدلمة رغد،استدار وليد بسيارتو نحو  الحضور في سرع وقت وا 

الموقع الذي وصفو لو عمار وعيناه ال تكاد تبصر  المارة  مف سيارات وحافالت فكاف قمقة 

عمى رغد قد أفقده توازنو لما سمعيا تتكمـ وال تكاد تنطؽ الكالـ مف شدة الذعر ولخوؼ مف 

عمار ،وبعد ساعة ونصؼ مف انطالؽ وليد إذ يممح سيارة تقؼ جنبا ويقؼ عندىا رجؿ 
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توضح لو أنو عمار المئيـ أوقؼ وليد سيارتو وتنزؿ منيا كالقديمة وفي الوقت نفسو فتح 

عمار بابا سيارتو وأخرج رغدف فانطمقت رغد نحو وليد عانقتو فيي كانت تريد اف تتكمـ لكنو 

 .لـ تستطيع مف شدة الذعر

ىنا ىـ عمار بالرحيؿ فاستدر وىو بركوب سيارتو فأخذت رغد تصرخ ال الال انتيى 

عمار ليدخؿ سيارتو ثـ توقؼ واستقاـ نحو وليد قاؿ نسيت أف أعيد ىذا إنو شريط قماشى 

طويؿ رماه في اليواء باتجاه وليد فرقص الشريط كالحية في اليواء حيث كاف يراقبو وليد وفي  

نفس الوقت ظيرت طائرة في السماء مخترقة قرص الشمس المغشية ودوت بصوتيا في 

األجواء فييا تدخؿ صوتيا مع صوت عار وىو يقوؿ إلى الجحيـ ،وعند سقوط الشريط عمى 

األرض اتضح لوليد أنو الخداـ الذي تمقو رغد حوؿ خصرىا التابع لزييا المدرسي الذي ترتده 

في ىذه المحظة، وابتسـ عمار بخبث وىذه االبتسامة قضت عمة ليد تماما فمـ  فمـ يرى إال 

واحمما تمـ سواء ...دمار وحطاما ونار وجحيما ولييبا وصراخا ودموعا تحترؽ وأماال تتبعثر 

في سواء عند ىذه المحظة دفع وليد رغد عمى  األرض وأخذ يتفحص األرض إذ يحمؿ 

صخرة كبيرة وبسرعة ال تجعؿ مجاال لممح البسر بإدراكيا وقوة ال تسمح لشيء بمعاكستيا 

رماه نحو عمار وىو ييـ بركوب سيارتو فارتطمت برأسو فصرخ وترتح لواف ثـ ىوى أرضا 

لى الجحيـ وفي ىذه الحالة عمـ  لى الجحيـ مات عمار وا  وانتقض جسده وانتزعت روحو وا 

وليد أف كؿ شيئ انتيى بوفاة عمار دراستو وحياة رغد وأحالمو وأحمـ رغد التي حمما بياـ 

ضميا إلى صدره وبكيا بكاء ال يكاد ينتيي أخذ وليد رغد إلى  حضنو وبعد حيف ركبا السيارة 
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وسمكا طريقا بريا موحشا وىناؾ طمب وليدمف رغد مسامحتو وبعد مرور الوقت مف سيرىا 

توقؼ وليد عند الحديقة اتي كاف فييا القميؿ مف الناس يتنزىوف واشترى ليا بوضة ومرجيعيا 

عمى األرجوحة ومف ىناؾ رجيا إلى البيت وفي الطريؽ طمب منيا أف ما حصؿ اليـو سيبقى 

سرا بينيما إلى األبد،عاد وليد مع رغد إلى البيت مساء وىو قمؽ والعرؽ يسيؿ عمى جبينو 

العريض وأخبر والديو بما جرى وبعدىا مباشرة اعتقمت الشرطة وليد بتيمة قتؿ عمر ألف كؿ 

األدلة الموجودة في مسرح الجريمة مف ىاتؼ عمار و والرقـ األخير الذي تـ طمبو توقيؼ 

االتصاؿ وتغيب وليدعف االمتحاف وتوقيؼ وفاة عمار والعراؾ الذي دار بيف عمار ووليد 

مؤخرا كميا أمر قادت الشرطة إلعتقاؿ وليد ولكف بقي شيء ىو وجود حزاـ رغد في مسرح 

 .الجريمة

دخؿ وليد السجف وتكفؿ والد سيؼ بقضية إلى أف خرج وليدـ السجف بعد 

سنواتمنالجمود والسكوف والموت في السجف ،خرج وىو ال يصدؽ مما ىو فيو حيث وجد 8

عند بابا السجف صديقو سيؼ الذي لـ يتخمى عنو بانتظاره،فعنقو عناقا حارا ممزوج بالدموع 

الحمد اهلل عمى سالمتؾ أييا الغالي،لما خرج وليد مف السجف : والفرح والسرور وقاؿ سيؼ

وجد كؿ شيء تغير حتى ىو فبعدىا كاف طالب في الثانوية مؤىؿ لدخوؿ الجامعة صار 

خريج سجوف وليد كاف متشوؽ ألىمو وحبيبتو رغد فقد قضى أوؿ لميالي الحري في بيت 

العزيز سيؼ أما في اليـو التالي ذىب  وليدمع سيؼ إلى بيت أىمو بالمدينة الصناعية إال 

أنو لـ يجدىـ  ىناؾ سبب الحرب دخؿ وليد البيت بعدما فتحو بمفتاح كاف تخت غرسة أماـ 
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الباب وجد وليد كؿ أبواب الغرؼ مغمقة وتذكر كؿ الذكريات مع أىمو حتى سرح في بحر مف 

ذا بو يرى شيئ تحت باب غرفتو تمدد أطراؼ أصابعو إنيا قصصاة  الذكريات والدموع ،وا 

وليد لقد ذىبت مع أمي وابي وسامر إلى المدينة الصناعية )ورؽ صغيرة مثنية بيا عبارة 

عندا تعودتعؿ إليا نا أنتظرؾ كما اتفقنا رغد إنيا رسالة مف رغد جعمت وليد يطير مف الفرحة 

 .ويجش بالبكاء

وبعد يوميف حينيا رتب سيؼ أموره لمسفر وانطمقا معا متوجياف نحو المدينة 

الصناعية ومساء اليـو الثالث استأجر سيؼ شقة لقضاء الميمة ىناؾ ،وفي صباح اليـو الرابع 

يواصالف البحث عف بيت أىمو وأخيرا وفي الساعة الثانية عشرا ليال حينما أشار أخر رجؿ 

سأاله عف منزلو شاكر خميؿ إنو منزؿ صغير يقع عند المنعطؼ التالي حيث تأكد أنو ىو 

المنزؿ المطموب، لقد وصؿ وليد إلى باب المنزؿ وىو بالقرع مرارا وتكرار حتى خشي مف 

ىجر أىمو ليذا البيت ،ولما انفتح الباب اخير واصؿ منو شابا يافعا طويؿ القامة نحيؿ 

الجسـ مشوه الوجو إنو سامر دخؿ وليد في دوامة مف الصراخ والبكاء والنحيب والدموع 

والعناؽ سامر  يا أخي وثقتو األيدي واألذرع واألحضاف وأمطرت القبؿ مف حولو وامتزجت 

بالدموع واألىات والتياليؿ بالوالوؿ ولقد نطؽ وليد بصوت مبحوح لقد كبرت بادانة وصرت 

وفي ىذه المحظة نيضت دانة واستدعت رغد وىاىي  فتاة كبرت يا دانة وصرتي فتاة مختمفة،

المخموقة الصغيرة تركض بسرعة وتتوقؼ عف أىؿ العتبات ،كاف وليد ينتظر رغد التي تركيا 

سنيف التي يعشقيا بجنوف لقد قفزت رغد مف أعمى الدرجات وعنقت وليد كأنيا تخترؽ 8قبؿ 
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جسده ،دخؿ ليد في صدمة مف المشاعر والعواطؼ حتى كاد يغشى عميو وتمنى ىذه المحظة 

أف تدـو لكف بعد دقائؽ أغشي عميو مف شدة ىوؿ الصدمة مما ىو فيو ولما أفاؽ وجد 

الجميع مف حولو فقاؿ أنا متعب جدا وأدرؾ أف سيؼ قد رحؿ سامر قد رحؿ سيؼ وفي الغد 

سيأتي ومف شدة تعب وليد نا نوما عميقا حتى أيقضو سامر وقت صالة الفجر ،وبعد رجوع 

إلى البيت اكتشؼ حقيقة مرة قتمتو وىو أف سامر ورغد مخطوباف وسيتزوجاف بعد انتياء رغد 

مف دراستيا ىذه الصاعقة لـ تترؾ وليد بسالـ فقد أصبح يدعو رغد بالخائنة بعدما كانت 

 .يدعوىا حبيبتي الصغيرة المدلمة

تذكر وليد أنو كاف لديو صديؽ في السجف اسمو نديـ الذي ىو أخ عاطؼ غير 

الشقيؽ أبو عمار الذي قتمو وأنو يممؾ مزرعة في المدينة الشمالية فجمع وليد كؿ ما يحتجو 

في السفر وعـز عمى الرحيؿ ،لقد كاف ىدؼ وليد الذىب إلى عائمة نديـ ليس وصية نديـ 

 ةقبؿ وفاتو بؿ كاف فرارا مف الفشؿ الذريع الذي كاف يعيشو في المدينة الصناعية باإلضاؼ

 .إلى خيانة رغد لو

وبعد بحث طويؿ أخيرا التقى وليد بعائمة نيـ وزوجتو السيدة ليندة وابنتو الشقراء أروى 

فأخييـ بوفاة السيد نديـ فأغشي عمى زوجتو ومرضت جراء الصدمة أما الشقراء أروى بدت 

متماسكة وثابة إنيا قوة امرأة الفالحة أما وليد بدوره لـ يترؾ زوجة نديـ فقد ساعدىا في 

 .مرضيا واىتـ بشؤوف المزرعة مع الغؿ إلياس ىو أخو السيدة ليندة
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بعدما سمع وليد بزفاؼ أختو دانة بنوار وأخيو سامر برغد قرر خطبت الشقراء وطمب 

يدىا لمزواج عمى سنة اهلل ورسولو فوافقت كاف سيقاـ زفاؼ ونوارمع زفؼ سامر ورغد في 

نفي اليـو لكف تراجع امر في زواجو برغد ألنيا ليست مستعدة لمزواج منو مما حطمقمبو لكنو 

تقبؿ األمر بسبب حبو ليا أما دانة في ىذا اليـو الذي ىو زفافيا فيي أجمؿ عروس عمى 

اإلطالؽ لقد طمبت منوليد الحضور لكنو أبى وبعد طوؿ عناء حضر أما المر المدىش 

حضر معو األنسة اروة فقد ارتبطا مؤخرا واليـو حضرا مف أجؿ زفاؼ دانة وسامر لكف 

رغددىشت مف صدمة خطوبة وليدمف األنسة اروى  فيي لـ تتزوج سامر مف شدة حبيا لوليد 

وبعدذلؾ مرضت رغد مف خبر الصدمة اليت تمقتيا مف وليد الذي تعشقو وبعد زفاؼ دانة  

بنوار ذىب وليد مع الشقراء إلى المزرعة لكف بعد أياـ جاءه اتصاؿ مف سامر وطمب 

الحضور ألف األمر خطير وىذا الموضوع ال يناقش في لياتؼ ،لما وصؿ وليد إلى البيت 

وجد سامر ورغد في حزف شديد ولما سأليما أجاب لقد أصيب والدنا في الغارة في الحدود 

قتموىما فقد مضى شير كامؿ ووليد ورغد وسامر  وىـ في بحر مف الحزف والدموع واأللـ مف 

ىوؿ الحادثة ورويدا ورويدا بدأ الوضع  يتحسف فذىب بسامر إلى العمؿ بعيدا عف البيت 

،أما وليد فقد صبح ىو الوكيؿ والوصي لرغد بعد وفاة والديو أخذىا بعدىا إلى المزرعة 

،وبعد أشير جاء سامر لزيارة وليد ورغد في المكاف الريفي وبقي عندىـ بضعة أياـ  ليتعرؼ 

 .عمى المكاف الجميؿ الطبيعي إلى حيف ذىابو إلى العمؿ 
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اليـو ىو أسعد يـو الحية اروى فيي يترتدي خاتـ الخطوبة فيي أعدت كؿ ما يمـز 

 فمقد صنعت جوا رومنسيا وبينما ىما يتبادالف الخواتـ طرؽ الباب ةليذه السيرة الرومانسي

كانت أـ أروى عمى الباب وىي نقو وليد رغد متعبة جدا فرمى وليد بالخاتـ الذىبي عمى 

كأس العصير فوقع داخؿ كأس ،وذىب يجري ،وفي تمؾ الميمة بقي وليدمع رغد في 

 .المستشفى طواؿ الميؿ وىو يحيطيا بالرعاية والعطؼ

وبعد توالي األياـ رفع الحضر أخيرا عف المدينة الصناعية بعدـ كاف مصنوع الدخوؿ 

إلييا بسبب الحرب فقد أصرت رغد عمى وليد الذىاب إلى بيت خالتيا ورؤية نيمة والجميع 

 إلى خالتيا بعدما افترقت عنيـ ا موسـ الحصاد سيأخذهء فوعدىا بعد انتيا،فيي مشتاقة ليـ

 .بعد حادثة االنفجار وفرض الحصار عمى المدينة الصناعية

وبينما كاف وليد يعمؿ في المزرعة كالعادة وكانت رغد ترسـ منظرا جميال عمى مقربة 

منو إذ بأناس غراء يدخموف المزرعة ويعبروف المرور وقربوف مف رغد كانوا أربعة رجاؿ تقدـ 

أحدىـ نحو رغد وسأليا أحدىـ أننت األنة أروى نديـ؟ وقاؿ أخر مقاطعا أرأيت ؟كما توقعت 

لى الرجاؿ ‘إنيا قاصر تراجعت رغد وىتفت وليد وحيث سمع وليد نداء رغد فظير ونظر 

أنا المحامي يونس المنذر وىؤالء رجاؿ قانوف أتباىي :الغرباء ثـ سأليـ مف أنتـ قاؿ التحدث

واتينا بحثا عف اآلنسة أروى نديـ،ثـ قاؿ أيضا أىذه ىي اآلنسة أروى قاؿ وليد ال لكف ىؿ 

لي أف أعرؼ ماذا تريدوف منيا؟قاؿ المتحدث أىي ىنا ؟ىذه مزرعة المرحـو نديـ وجيو؟نعـ 
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عفوا مف تكوف يا سيد فأجاب ولسد شاكر زوج أروى نديـ :فماذا تريدوف منيا؟ونطؽ احدىـ

 . وقاؿ المتحدث ىؿ يمكننا التحدث مع اآلنسة أروى وبعد النقاش

اتضج أف اروى تممؾ ثروة حصمتعمييا بعد وفاة عميا غير الشقيؽ السيد عاطؼ أبو 

عمار الذي قتمو وليد ألف وبعد أف صارت أروى ثرية وجب عمييا استالـ ثروتيا لذا 

جيزوليدلسفرىا ورفقيا مع رغد واسيدة ليندة أما العـ إلياس بقي في المزرعة ،ومف ىناؾ زاروا 

بيتـ الذي غابو عنو مدة طويمة حيث استرجع كممف وليدورغد الذكريات فدخال في بحر 

الحزف واأللـ لتذكرىا والدىا دنة وسامر فالروؼ  حالت دوف لـ شمميـ فالوالديف ماتا في 

حادثة التفجير لما كاف بالحج ورغد ودانة تزوجت وسامر مسافر لمعمؿ ورغد أصبح وليد 

وصي عمييا بعدما مت والده،لقد احترؽ كؿ مف وليد ورغد بنار الذكريات التي جعمتيما 

 .يبكياف حزنا وقيرا

وبعد ذلؾ ىدأت النفوس وذىبا إلى بيت خالة رغد حيث أصرت رغد عمى البقاء عنده 

 .الكف يد لـ يتركيا ووعدىا في المرة القادمة سيعيدىا لخالتيا 

تولت األياـ واضطر وليد لسفر إلى المدينة الساحمية بمفرده مف أجؿ العمؿ  وبعد 

حصوؿ عدة أمور بسبب غيرة الفتاتاف مف بعضيما تخاصمتا وتشابكتا حتى متفطتاىما أدى 

إلى إاصابة رغد فالقدر اختار اإلصابة تكوف في رجؿ رغد لقد تمادت أروى في غيرتيا 

فاليـو تشاجر مع رغد واليـو رمت بصورة رغد الممزقة التي كاف وليد يحتفظ بيا لذا رمقيا 
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أروى انيارت دموعيا ثـ سارت بطئ نحو الداخؿ ثـ "أريد الصورة الممزقة"وليد بصوت حاد 

عادت وىيا تحمؿ في يدىا قصاصات صورة رغد الممزقة وىنا دار حار بينيما وطمبت ىا 

العودة إى المزرعة في أقرب وقت ،وبعدما خرجت رغد مف المستشفى ذىبوا جميعا إلى 

المزرعة حيث ىناؾ استقبميـ العـ اليأس استقباؿ حار مميء بالعناؽ والقبؿ فيو لـ يسبؽ وأف 

افترؽ عف أروى وليندة ،وبعد مرور عدة أياـ أخذ وليد رغد إلى بيت خالتيا بعدما وعدىا 

 .وىناؾ التؽ بسامر بعدما كاف قد عالج تشوه وجيو وشقي كأنو لـ يحترؽ

وبعد أسبوع زار وليد رغد عند بيت خالتيا لإلطمئناف عمييا ودار بيف وليد وخالة رغد 

نقاش حوؿ موضوع وصاية رغد وىنا لـ تسمح الخالة بأف تترؾ رغد مع وليد ألنيا تعتبره 

 .غريب عنيا ،مما جعؿ وليد يبتعد عف محبوبتو الصغيرة

وفي ىذه األثناء حدثت مجموعة مف أعماؿ الشغب في المدينة الصناعية واضطرب 

االمف فييا فيي لـ تزؿ عرضة لمحوادث التي تفقد أىايميا العيش فييا فالكير مف ىجرىا 

الميجورة بؤرا إلدارة عمميا الشغب فمأخرا حظر  (المنازؿ)اتخذت جماعات مف المتمرديف 

 .التجوؿ في شوارعيا بعدمنتصؼ الميؿ وىف بدأت أوضاع البمدة في تدىور بشكؿ سريع

ليندة عمى عكس وفاة والدىا :لقد تمفت أروى صدمة دمرتيا بعد وفاة والدتيا السيدة 

السيد نديـ فيي كانت صامدة أماـ وفاتو فوليد بقي يعتني بيا ويواسييا ويعتني بأمور عميا 

في المزرعة ،بينما وىو يحضر إلى ربيع ثمار المزرعة التؽ بحساـ الذي طمب منو يد رغد 
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لمزواج فرفض وليد رفضا قاطعا ،بعد فترة عاد وليد لزيارة رغد بعدما قاطعيا بسبب خالتيا 

التي اعتبرتو غريب عيا ىنا رغد طمبت مف وليد أخدىا معو وأف يعيده إلى الجامعة لكنو 

 .رفض وبعد تدخؿ سامر أخذىا

وعادت إلى جامعتيا وىنا رغد دعوة إلى حضور معرض لمرساـ المعروؼ عارؼ أخو 

فرح زميمتيا في الجامعة التي تدرس معيا في كمية الفنوف التشكيمية ،فطمبت مف وليد الذىاب 

معيا ،وىناؾ أعجب الرساـ المشيور عارؼ برغ بنت وليد المميار دير مدير مصنع وشركة 

أؿ بحري ،وطمب يدىا لما جاء مع عائمتو لبيت وصييا وليد وىذه المرة الثانية التي يرفض 

وليد تزويج رغد واسبب األخر ىو صغر سنيا والسبب الباطني ىو حبو ليا والغيرة التي 

 .تقتمو

وبعدما حدث في األونة األخيرة مف شغب في المدينة الصناعية اكتشؼ وليدحقيقة 

رىيبة عف أخيو سامر أنو عضو في منظمة لممتمرديف يشارؾ في تنفيذ عمميات إجرامية 

ويممؾ سالح ويغتاؿ البشر وىمالحؽ منطرفالشرطة،فحب وليد ألخييسامر لـ يدعو يترؾ 

سامر في قبضة الشرطة فو يعرؼ حجـ المعاناة التي يتمقاىا السجناء السياسيف ،لذا دير إلى 

أنر تيريبا أخيو بعدما أجرى اتصاالت وجيز لمسفر وبعد ثالثة أياـ وبينما وىو في الطريؽ 

أوقفيـ حاجز جمركي لتفتيش السيارة ،ىنا وجدت الشرطة سالح سامر ،لكف وليد طمب مف 

 رغد وسامر الذىاب اما ىو اعقتمتو الشرطة وىب إجراءات قانونية حوؿ الساح غير مرخص
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لى حيث تقيـ دانة ؾ المقاء بيا حميميا وممتيبا جدا ممتزجبني  سافر رغد وسامرا 

الدموع والشوؽ والذكريات األليمة وبقي سامر ينتظر في االثناء خبرا حوؿ وليد وىامو يتمقى 

اتصاؿ مف سيؼ صديؽ ليد وطمأنو وأخبره أنو موجود في المتشفى وىو يالـز السرير وىو 

بحاجة إلى الرعاية الصحية بسبب الضربات التي تمقاىا وبسبب قرحة المعدة التي أصابتو 

بعد خروجو مف السجف ،لقد جاء وليد ولـ شمؿ إخوتو سامر ودانة ووصيتو رغد حبيبتو 

الصغيرة ،لكف لظروؼ أعادتو إلى الوطف فيظرؼ وجيز وىنا نفصؿ وليد عف أروى بحري 

وانقطع عف العمؿ وتدىور حالتو النفسية والصحية وكانت كؿ مرة تستدعيو الشرطة 

 .الستجوابو حوؿ أخيو سامر وسبب اختفاءه

لقد كاف وليد وحيدا وحزينا لكف بعد تمقيو اتصاال مف سامر الذي أخبره بأف سوؼ 

يزوره مع جانة وزوجيا نوار ورغد وقضاء شير رمضاف في الوطف ىاىو جرس الباب يرف 

فتح وليد الباب فذا دانة تعانقو وتقوؿ اشتقت إليؾ ي أخي الحبيب كؿ عاـ وأنت بخير فقبؿ  

 .جبينيا ودخؿ نوار وسمـ عميو وكانت رغد معيـ أما دانة فيي صارت أما لطفمة جميمة

وبعودة أىؿ وليد إلى الوطف دانة ورغد كانت نياية الرواية  بمـ شمؿ حب رغد وليد 

تحت رباط الزواج بعدما طمب يدىا لما عادت رغد لوليد لتودعو وىي تطرؽ الباب وليد فتح 

الباب وبفتح وليد الباب طارت وحطت عمى صدره ودموعيا تنيمر بيف خديو حتى بممت 

حبيبتي ...أه يا صغيرتي :وليدىنا طمب وليد مف رغد مسامحتو عمى بعده عنيا فقاؿ

 .سامحيني ...سامحيني ...
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أحمقا جدا ،وىنا نطؽ أخيرا أحبؾ يا رغد ..يا أغمى مف حياتي كميا كنت أحمقا 

 ىؿ تتزوجيني؟؟..

فأقيـ حفؿ زفافيما في أحد فنادؽ في عيد الحج التالي وأقاما في المنزؿ الكبير واتخذ 

غرفة وليد عشا ليما بعدما ىدما لجدار الذي يفصؿ غرفة وليد ورغد وتـ إعادة طالء 

الجدراف وتغيير األثاث وىف اجتمعا طيور الحب الطفولي وأخيرا فتحا صندوؽ األماني وقرأ 

مع بعضيما أمانييما التي تمنياىا في الطفولة وكانت تكممة جممة رغد عندما أكبر سوؼ 

 أتزوج وليد

 

 



 خاتمة
 

59 
 

 : توصمنا بعد بحثنا إلى مجموعة من النتائج تتمثل فيمايمي

 .تروى الرواية بضمير المتكمم الذي يشير إلى البطل بإعتباره الشخصية الرئيسية- 

توصمنا إلى أن الشخصيات ليست فقط رئيسية وثانوية بل لها أنواع أخرى اتخذها النقاد - 
 .المعاصرين

إن الشخصيات الروائية هي الركيزة األساسية ألي عمل أدبي حيث تممك دورا مرموقا - 
 .نومكانة عالية تجعمها محل اهتمام العديد من الباحثين والدراسيي

 .رأينا أن الشخصية هي الذات الفاعمة التي تعمل عمى تحقيق الحدث-

 .أشارت الكاتبة إلى أن الفتاة اليتيمة تبقى دوما مسؤولية الشخص الذي يرعاها

الكاتبة مزجت بين األحداث الحزينة التي تمثمت في معاناة الفتاة اليتيمة واألحداث المفرحة 
التي ولتها قصة الحب الجميمة التي حدثت لهذا الفتاة مع ابن عمها الشخصية هي العنصر 

 .األهم في العمل الروائي ألنها تعتبر المحرك األساسي آلي عمل أدبي

 

 



 قائمة المراجع والمصادر 
 

61 
 

 :المصادر-1

 منى المرشود السعودية ، أنت لي، أطباق لمنشر والتوزيع

 :المعاجم-2
،دار النشر، دار الكتب العممية 1، ج(1)العين،المجمد:الحميل بن أحمد الفراهيدي -1

 .203، ص1بيروت ،لبنان ط
 .2003،لبنان،2الفيروز ابادي،القاموس المحيط،دار أحياء التراث العربي، ط -2
 ،مصر (ط-د )،دار صادر بيروت، 14ابن منظور،لسان العرب،المجمد  -3
 1970،لبنان ،1بوعمي كحال،معجم مصطمحات السرد عمك الكتب ن ط -4
 1979، لبنان 1عبد النور جبور،المعجم األدبي،دار العمم لمماليين لمنشر، ط -5
، 2مجدي هبة،معجم مصطمحات العربية في المغة واألدب مكتبة لبنان،بيروت، ط -6

 .208، ص1984

 :قائمة المراجع

 :العربية- أ

احمد مرشد، البنية والداللة في روايات،إبراهيم نصر اهلل، المؤسسة العربية  -1
 .2005، 1لمدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط

حميد حمداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي  -2
 .2000، 3العربي لمطباعة والنشر والتوزيع، ط

سعيد يقطين،البينات الحكائية في السيرة الشعبية،المركز الثقافي العربي لمنشر  -3
 .19977والطباعة،المغرب، 

، عمان 1سعيد بنكراد،سميولوجية الشخصيات السردية، دار مجد الالوي، ط -4
2003. 



 قائمة المراجع والمصادر 
 

62 
 

، 3صالح فضل،النظرية البنائية في النقد األدبي، دار األفاق الجديدة، بيروت، ط -5
1985. 

عبد المطمب زيد، أساليب رسم الشخصية لمسرحية، دار غريب لمطباعة والنشر   -6
 .2005 (ط.د)والتوزيع، 

حسن بحراوي،بنية الشكل الروائي الفضاء الزمن الشخصية المركز الثقافي - 7
 .2009،الدار البيضاء، المغرب، 2العربي، ط

عبد المطمب زيد ،أساليب رسم الشخصية المسرحية،دار غريب لمطباعة والنش  -8
 .2005، (ب.د) (ط.د)والتوزيع،

 .1996، 2عمر بن أبي ربيعة ،الديوان ،دار الكتاب العربي لمنشر والتوزيع، ط- 9

مها  حسن القصرواي، الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية لمدراسات -10
 .2004، بيروت،1والنشر ، ط

محمد عبد الغني المصري، تحميل النص األدبي بين النظرية التطبيق ،الوارق - 11
 .2005،(1.ط)،لمنشر والتوزيع،

محمد عمي سالمة،الشخصية الثانوي ودورها في المعمار الروائي عند نجيب - 12
 .2007، 1محفوظ ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط

نجيب محفوظ، تكنيك الشخصيات الرئيسية والثانوية في رواياته،دار البداية - 13
 .2007،عمان، 

 

 :األجنبية-ج



 قائمة المراجع والمصادر 
 

63 
 

 الدار المصرية لمتأليف والترجمة تر إبراهيم الصرفي، ادوين موير،بناء الرواية، -1
،  (4)دار النشر،منشورات عيودات ،بيروت ،باريس ،ط  البنوية، جان بياجيه، -2

1915. 
الرباط ،  دار الكالم، سعيد بنكراد،:سميولوجية الشخصيات الرواية تر فميبي هامون، -3

1990. 

 

 

 



 الفهرس 

 

65 
 

الصفحة العنوان 
  إهداء

 أ مقدمة

 5 مدخل

 الشخصية مفهومها،أنواعها،أبعادها:الفصل األول  

 10 مفهوم البنية: المبحث األول

 12 لغة - أ

 13 اصطالحا - ب

 13 مفهوم الشخصية: المبحث الثاني

 14 لغة - أ

  اصطالحا - ب

  أنواع الشخصيات:المبحث الثاني

 15 ةالشخصية الرئيسي - أ

 16 الشخصية الثانوية - ب

  أبعاد الشخصيات:المبحث الثالث

 20 البعد الجسمي - أ

 21 البعد اإلجتماعي - ب

 21 البعد النفسي-ج

 أنواع وأبعاد الشخصيات في الرواية:الفصل الثاني  

  أنواع الشخصيات

 23 الشخصية الرئيسية  - أ

 24 الشخصية االستذكارية - ب

 27 الشخصية النامية المتكاملة -ج

 أبعاد الشخصيات  

 29 أبعاد شخصية وليد - أ

 30 أبعاد شخصية رغد - ب

 32 أبعاد شخصية دانة-ج

 32 أبعاد شخصية سامر-و

 33 أبعاد شخصية أروى-د

 عالقة الشخصية بالفضاء الزمكاني:الفصل الثالث  

 35 عالقة الشخصية بالمكان-ب

 40 عالقة الشخصية بالزمان-أ

 44 ملحق 

 59 خاتمة 



 الفهرس 

 

66 
 

 61 قائمة المصادر والمراجع 

 65 فهرس المحتويات 

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

