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  هامون لفليبي بتوظيف المقياس النوع الشخصية الروائية عند مرزاق بقطاشدراسة 
  

  )ة محاضرة باذستأ( مهدية ساهل. د
     االعربية آدابهقسم اللغة 

       2جامعة الجزائر
  

  :تمهيد
نـد مـرزاق   موضوع الشخصية الروائية وطريقة تقديمها عقد بدءنا دراسة  *كنا في بحث سابق    
ستعنا بمفهـوم  ا اوهو المقياس الكمي، كم **"فليب هامون"ستعنين بالمقياس األول الذي اقترحه م بقطاش

ني نكمل هذه الدراسة باستخدام المقياس الثا وفي ما يلي "لوسيان دلينباخ" وضعهالذي  ***التناص الذاتي 
  .)المقياس النوعي( يب هامون للف
  

  :وائيةالشخصية الر دراسةل  المقياس النوعيتوظيف 
  :بقطاش. السارد في روايات م  

تجدر اإلشارة إلى أن هذا المقياس يمكننا من التحرر من هيمنة الكم على بناء الشخصية، و سـيتم       
عالمـه  لتقـديم شخصـياته و  " بقطاش. م"يها توظيفه من أجل التعرف على الطريقة الرائجة التي يلجأ إل

المظهريـة والجسـدية   (الشخصيات الجدول الخاص بأوصاف  من أجل ذلك سنعود إلى، والروائي عموما
عن العـالم  و ،المقدمة عن الشخصيات مصدر المعلومات السارد باعتباره التركيز على سيتمو) والمعنوية

 :الروائي عموما
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  :"بقطاش. م"ـ جدول خاص بمصدر المعلومات المقدمة في روايات 
  تعليق  مصدر المعلومة  الرواية

  ـ السارد أجنبي عن الحكاية   ساردال  ر في الظهيرةطيو
  ـ الرواية مروية بضمير الغائب 

  ـ السارد هو مصدر المعلومات كلها  
  ـ السارد أجنبي عن الحكاية   ساردال  البزاة

  ـ الرواية مروية بضمير الغائب
  ـ السارد هو مصدر المعلومات كلها  

  شخصيات الرواية ـ السارد شخصية من   المعلم  عزوز الكابران
  ـ الرواية مروية بضمير المتكلم

  م  ـي لمعظــاألساس درــمصالـ السارد هو 
    المعلومات

  ـ السارد شخصية من شخصيات الرواية  دحمان  خويا دحمان
  .ـ الرواية مونولوجية يخاطب فيها السارد نفسه

  ـ يتولى السارد تقديم كل المعلومات
  رد شخصية من شخصيات الروايةـ السا  مرزاق بقطاش  دم الغزال

  ـ الرواية مروية بضمير المتكلم
  ـ السارد هو مصدر المعلومات كله

  ـ السارد شخصية من شخصيات الرواية  ساردال  يحدث ما ال يحدث
  ـ الرواية مروية بضمير المتكلم 

  ـ السارد هو مصدر كل المعلومات
  

 فغالبا ما "بقطاش. م"على التقديم في روايات  مباشرةغير الهو سيطرة الطريقة  انتباهناما يلفت  أولإن ،
و هي نتيجة طبيعية  قديم الشخصية و كذلك سرد األحداث،يكون السارد هو مصدر المعلومات الخاصة بت

  :السرد برمته بما في ذلك عالم الشخصياترد المسيطر على لهيمنة السا
توظيف سارد أجنبي عن الحكاية يتم مـن خاللـه   إلى الروائي  يلجأ" البزاة"و" طيور في الظهيرة"ـ ففي 

التي يقدم السارد من خاللها " مراد"تقديم الشخصيات و سرد األحداث، إذ يتم التركيز على شخصية الطفل 
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حضورا كثيفا للسـارد،  " البزاة"المالحظ في هذه الرواية و في رواية، وعالم الشخصيات و كذلك أحداث ال
، مـع  بل يقدم الوصف الخارجي و الـداخلي للشخصـيات   ،لتمويه على القارئإذ ال يلجأ إلى التخفي أو ا

كمـا   سأفكار و أحاسيو  ه من هواجسما تصطرع به نفسو" مراد"على العالم الداخلي لشخصية  التركيز
عطـاء  إذ يتدخل مثال الستباق األحـداث و إ  ،يتصرف في تسريبهاعلى األحداث التي  تبدو هيمنة السارد

 صفات الشخصياتأيضا تقديم الجانب المظهري، و يتولىو ،ول إليه مصير شخصية معينةسيؤما فكرة ع
العساكر الفرنسيين األوربيين الذين يسـكنون  (وكذلك بباقي الشخصيات  "مراد"المعنوية الخاصة بأصدقاء 

إذ على وصف المحيط العائلي لمـراد،  تركيزال عدمحـظ يال، وحال ظهورهم فـي ساحة األحداث) حيال
غامضة فـالنزر اليسـير   وبالجانب المظهري أو النفسي لشخصية األم التي تبقى مبهمة  اهتمامأي ال نجد 

  ."مراد"ابنها  و الخوف على األمومةال يخرج عن نطاق و  ،عنها نستخلصه من األحداث الذي يعطى
ي لهـذه  ـين النفسا جانبا بسيطا من التكوـالقارئ بمعلومة نستشف منه نجد مقطعا يزود" البزاة"و في  

   )1(. الشخصية
 باإلضـافة  ،ببعض المعلومات المظهرية عنهادنا ن السارد يزوفإ "مراد"خصية والد أما بالنسبة لش    

الستماع إلى الشخصية، كعملها الفدائي وحبها ل مزاج هذه وعن طبائع  حداثاألما يقدمه لنا من خالل  إلى
و القبقـاب   ف منه سوى البيريه الذي يضعه على رأسـه مظهرها فال نعروبخصوص  .القنوات العربية

  )   2(.السفر، كحبه للكسكسيالخشبي الذي يلبسه و بعض عاداته في 
ار ـواع األشجـي أنـب فـحيث يسه ،فيتولى السارد أيضا وصفه بدقة متناهية" مراد"أما بالنسبة لمحيط 

محمـد  "صـديقه  و ط الذي يرتـاده هـو   المنبس و"مراد"ب فيها ـي يلعـة التـي الغابـو فـي تنمـالت
   ."الصغير

الداخلي يسيطر على العالم الخارجي و ، هو سارد مهيمن"البزاة"لظهيرة وطيور في ا"منه فإن السارد في و
  .للشخصيات و على محيطها

  .أما بالنسبة لباقي الروايات فإنها تشترك في كون ساردها شخصية من شخصيات الرواية

  :لكابرانعزوز افي السارد ـ  
الذي يتولى تقديم الشخصـيات و كـذلك   " المعلم"هو ، وسارد الرواية هو شخصية من شخصياتها    

تقديـم الجـانب  وىـى مستـارد علـا للسـفي هذه الرواية حضورا مكثروايـة األحداث، إذ نالحظ ف
  .انشغاالتهاو ـة الشخصيات أمزجالمظهـري، وطبائـع و 

كثيـرا  ، و يتعـرض  كل جزئية من جزئيات الشخصـية الراصدة، حيث يلتقط يتخذ المعلم موقع العين  
يحاول السارد التخفي من خالل المسافة التي يجعلها بينه  إذ أما خفاياها فتقل نوعا ما ،لمظاهرها الخارجية
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ـ  ةالموصوف من خالل تركيزه على ظاهر الشخصية ، والشخصية الموصوفةوبين  ا دون النفاذ إلى خباياه
  .بعض األحيان إال في

التـي يسـهب فـي وصـفها     " عزوز الكابران"و سنحاول تتبع عمل السارد من خالل تقديمه لشخصية 
كما يلجأ  ،و طبائعها و أمزجتها، و بشكل واضح على عاهتهامحيطها  ها وعلى مظهرمركزا  ،المظهري

أثناء ذلـك يقـدم أيضـا    يقوم به مع باقي الشخصيات و في  ، والشيء ذاتهإلى أسلوب التدرج في تقديمها
  .األحداثبشكل تدريجي مسار 

  :تقديم شخصية عزوز الكابران
 حالة القوة  :األولى في تقديمها في حالتهااعتماد مبدأ التدرج حيث يبدأ  إلىـ يلجأ السارد في ذلك     

لتي تصل إليهـا  م يتدرج في تقديم بداية تحول تلك الحالة إلى أن يصل إلى النهاية المأساوية االسيطرة، ثو
  .الشخصية

  :ـ تقديم الشخصية في حالتها األولى 
هذه الشخصية من خـالل وصـف    هااألبهة التي تحيا فيالتركيز على مظاهر يعتمد في ذلك على     
   )3( .من مظهره و كذلك من محيطه البذخ التي تبدو مظاهر

    :تقديم الشخصية في حالتها الثانيةـ 
بعدما اكتشفت لجنة التحقيق جرائمه، حيث " عزوز الكابران"رة عن شخصية صو" المعلم"يقدم لنا     

يصاحب التحول في يقدمها لنا في حالتها األخيرة، ويتتبع السارد مسار تدهور حال هذه الشخصية إلى أن 
وأعوانه " عزوز الكابران"األحداث، حيث نالحظ أن التحول الذي يصيب شخصية حالتها تحول في مسار 

د االرتبـاط بالتحـول علـى مستــوى األحــداث، إذ   ـتها و صفاتها و عالقاتها مرتبط أشـفي ذوا
بمجـرد  " عزوز الكابران"تبـدأ عالمـات التحـول المظهري وكذلك السلوكي في الظهور على شخصية 

مسـتوى  الفمـثال علـى    أعوانـه  مع و تتغير عالقاته يبدأ سلوكه في االضطراب، حيث اإلضراب بداية
عينيـه حيـث    حكمه، مبينا أثر ذلك فيالتحول الذي بدأ يزعزع يركز السارد على إبراز تأثير  هريالمظ

ة كعالمة علـى الهلـع   العيون الفاحمة المخيفو ،في محجريها هي العيون الغائرةيركز على صفة معينة و
، خيانتـه رائمه وحال إنشاء لجنة التحقيق وشعوره بالخطر من انكشاف ج" برانزوز الكاع"الذي استبد بـ

ـ ا وكلم ز كلما حدث تحول على مستوى األحداث،وتزداد هذه الصفة في البرو ة التحقيــق  أحرزت لجن
عـزوز  "به  التوتر الذي يشعر إبرازالتي تساهم أيضا في  ، كما يركز على عاهتهمسارها نجاحــا في

ترتبط تلك النوبـات  ي دماغه، والمنغرزة ف ثرها الشظاياتنتابه نوبات غضب تستيقظ على إ إذ، "الكابران
تعود تلـك النوبـات   و" عزوز الكابران"األحداث حيث ينكشف سرنهاية  إلىأن نصل  إلى،األحداثبمسار 
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 1تحــول

 نھائي

يواكبه على مسـتوى الشخصـية تحـول     الذي" عزوز الكابران"حكمفي الحدث التحولي للظهور لتواكب 
) الجنون(ن عالم الوعي إلى عالم الالوعي لتخرج الشخصية م ،همظهري تسببه الشظايا المنغرزة في دماغ

   )4(.كثيرة في الرواية طعامقهذا ما يظهر من خالل و
علـى مسـتوى    التي يرتبط تحولها بـالتحول الحاصـل  الروائي في تقديم شخصياته ه المبدأ نفسه يعتمدو

التحـول   ، و قدم هـذا يواكب تحول جذري على مستوى األحداث "عزوز الكابران"حكم فنهاية  ،األحداث
الـذي فقــد   " وج نجـومسعيـد ز"إذ بدأ التحـول يظهـر علـى أعوانـه و منهـم  ،بشكل تدريجي

يليه التحول الـذي حـدث    ثم ،اغتصاب بنت الحالقانكشاف سر مذموما عند  خرج من البلدة ومنصبه 
ذا التحول على إال أن ه" عزوز الكابران"مصير  لشخصية مدير الجريدة وزوجته التي لقيت مصيرا يشابه

  " .عزوز الكابران"لنظام مستوى الشخصيات ال يتم التركيز عليه بالنسبة للشخصيات المعادية 
عـزوز  "ستوى شخصـية  مالذي حدث على  الذي يبرز التحول، ونصل إلى وضع المخطط التالي و منه

   :األحداث لى مسارع  يواكبه تحول ي ن واالستبداد والذالشخصية التي تمثل الطغيا باعتبارها" الكابران
  إضراب          واستعباد أهل البلدة       جاه  +رفاهية + قوة  :1حالة

  
  .قالتحقيالكابران لطلبات لجنة  زوزرضوخ ع        لتحقيق للجنة  إنشاءو 
     
  +  من منصبهما ةنجوم ومديرالجريدزوج سعيد  إقالة          الفتاة اغتصابسر ف كش
  

 جنون عزوزغرق األرملة             سرف كش         بة زوجة مدير الجريدة بإنهيار عصبياصا

  الكابران 
            
  ).الحرية(البلدة  ألهلالنسبة ب جديد بداية عهدشفقة                + ضعف + تسول + جنون  :2ةحال

  ."عزوز الكابران"ية في تقديم رواالروائي  اعتمدههذا بالنسبة لمبدأ التحول الذي 
خـالل بعـض   مـن  ويتضح ذلك  ،وثهابعد حد "المعلم"يرويها  األحداثالسارد فإن هذه  إلىعدنا  إذاأما 
سيطرته على تقـديم  أخرى هيمنة هذا السارد والتي توضح من جهة و ستباقات التي نجدها في الروايةاإل

   )5( .في الروايةعديدة  سرديةاطع تشفه من خالل مقهذا ما نك، وو كذلك مسار األحداث الشخصيات
أولية نـدرك مـن   ية األحداث، إذ تزودنا بمعلومات إن هذه اإلستباقات تساعدنا على معرفة نها     

  ".عزوز الكابران"خاللها أن النهاية ستكون بانتصار الخير على الشر بالقضاء على 
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، التمويه على القارئر من األحيان التخفي ول في الكثيكما نستخلص منها الهيمنة الكلية للسارد الذي يحاو
 الخاصـة باألحـداث   أو ،فية و المتعلقـة بالشخصـيات  معرفته لكل التفاصيل الخوذلك بتبرير سيطرته و

القارئ ليبـرر  هذا ما يبرز من خالل بعض المقاطع التي يخاطب السارد من خاللها  وووصف األشياء، 
       )6( .تفاصيل الحكايةمعرفته الشاملة ل

شخصية من شخصيات الرواية فإنـه يلجـأ إلـى     باعتبارهة لتقديم شخصية السارد ـا بالنسبـأم       
سيتولى تقديم أحداث التعريف بنفسه في بداية الرواية، كما يعلن عن موقعه في الرواية إذ يعلن أنه هو من 

   )7( .الحكاية
داخل الحكاية لسرد أحداثها و تقديم وظف ساردا من " بقطاش. م"من خالل ما سبق نستخلص أن     

 .الروائي" ز الكابرانعزو"شخصياتها،ومنه فقد لجأ إلى توظيف األسلوب غير المباشر في تقديمه لعالم 
 

الذي يرتبط بتحول علـى  ول التدريجي في تقديم الشخصيات، والتحاعتمد في ذلك على مبدأ كما      
  .األحداث سرد  هايتها متزامنة في ذلك معمستوى األحداث، إلى أن تصل الشخصيات إلى ن

التي تتناص كثيرا في طريقة تقديمها مـع  " يحدث ما ال يحدث"ثر في كالشيء ذاته الحظناه بصفة جلية أو
  :ذلك على عدة مستويات و،"عزوز الكابران"رواية 

  " : عزوز الكابران"و" يحدث ما ال يحدث"التناص الذاتي بين رواية 
  ارد مستوى السعلى ـ  1

على مستوى " الكابرانعزوز "مع رواية " يحدث ما ال يحدث"إن أول ما نالحظه هو تناص رواية     
رد مهـيمن يتـولى   شخصية من شخصيات الرواية، كما أنه سا" يحدث ما ال يحدث"نه في حيث أ ،السارد

  .بعد وقوعها  ايتهاالسارد يعيد حكحدثت واألحداث على اعتبار أن أحداث الحكاية قد تقديم الشخصيات و 
كما عايشها مع  األحداثو معرفته تتعدى سرد  سلطته أن إال ،أحداثهاسبب هيمنته على سرد  يتضحو منه 

 األشياءأيضا وصف قديم أدق التفاصيل عن الشخصيات وعن خفاياها وت إلىتتعدى  ، بلباقي الشخصيات
  .من جانب مظهرها الخارجي

كسـارد   في السردو ،عن موقعه في الحكاية كشخصية من شخصياتها السارد يعلن أن إلى اإلشارةتجدر 
ق من خاللها سرد حكاية كـل  التي ينطلتذكارية وصورة عن  فيه ثحدمقطع سردي يت من خالل ألحداثها
   )8(.فرد فيها
فمن خالل هذا المقطع نستخلص أن أحداث الرواية ستدور حول تقديم الشخصيات الموجودة فـي      

أن السارد عمد إلى تقديم ما حدث لكل من في الصـورة ـ و   ، وسنة قطة منذ اثنين و ثالثينالصورة الملت
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ـ  باألخص ما حدث له و ،هاغلب الشخصيات الموجودة فيبعدما نزل الموت العنيف بأ هو واحد ممن فيها 
ذلك  أساسعلى و مصير من كان فيها من الشخصياتتغيرت نظرته لتلك الصورة بعدما تغير  إذبالذات، 

 ،الدراسـة  أيامهم زمالؤه و  تقديم حكاية كل واحد من هؤالء انطالقا من التجربة التي حدثت له سيتولىو
شخصـية الشـيخ   (هما الصورة، وي باعتبار تأثيرهما الشديد على كل من فم شخصيتين بارزتين كما تض
تأثيرهمـا فـي كـل    و يبـدو  األساسي لهـؤالء  حيث يعتبران المنبع ) المدرسة، وشخصية مدير الجليل

  .األحداثالشخصيات مما يؤثر في مجرى 
يحمـل  ـ   األحـداث عن السارد الذي سيتولى سرد  إعالنه إلى باإلضافةـ كما أن هذا المقطع       

ونهايـة الشخصـية    ،معظم الشخصيات بصفة عامة إليهاالتي ستؤول يعلن عن النهاية المأساوية  استباقا
مسبقا بما سيحدث له حيث يعرف القارئ قبل نهاية الرواية أن السارد قد  الساردة بصفة خاصة، إذ يطلعنا

  . األحداثمن خالل سير  على تفاصيل الحكاية أكثرتعرف و ن أوشك على الهالك،
عـدم  فإنها تتضح أكثر في  ،و تقديم الشخصيات األحداثبالنسبة لهيمنة هذه الشخصية على سرد     

وصف خبايا الشخصيات  إلىتعدى تلك السلطة وت ،لألشياء وللشخصياتها بتقديم الوصف المظهري اكتفائ
تبرير معرفته و  إلىسارد هذه الحكاية ال يلجأ  أن إال، األحداثو جوانبها النفسية، وكذلك علمها بتفاصيل 

  ".عزوز الكابران"هو الحال في  سلطته تلك مثلما
، دمه من معلومات عن كل شخصيات الروايـة من خالل ما يق تتضح سلطة السارد و معرفته الكليةإذن ف

كمثال على ذلك مـا يقدمـه مـن    و  ،التي تتواجد فيها الشخصيات األماكنكذلك من خالل تواجده في و
  :لومات عن خفايا الشخصيات و منهامع

مع الشخصية حتى في أماكن خلوتها، و يقدم لنا معلومات عمـا   حيث يتواجد السارد:"الهادي"ـ شخصية 
  )9( نفسها، بل يقدم لنا حتى ما تشعر به من آالم نفسية و جسدية لم تصرح بها ألحد يصطرع في

  ":يونس"ـ شخصية 
عنها، و منها ما يـرد  الل المعلومات التي يقدمها السارد بخبايا هذه الشخصية من خ تتضح معرفة    

  ) 10( في عدة مقاطع في الرواية

  ":أرزقي"ـ شخصية 
 ارجي أما بالنسبة للجانـب النفسـي   فإن السارد يركز أكثر على جانبها الخ بالنسبة لهذه الشخصية    

  )11(.في بعض المقاطع إال الخاص بها فال نكاد نعثر على ذلكو
ثم الوقوف  ،أمزجتها ي، و تقديم معلومات عن طبائعها وهذه هي الشخصيات المركز على وصفها الخارج

  .عالقاتها معهمحيطها  و وصف على تقديم معلومات عن جوانبها الخفية و
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ماعدا ما يقدم  تقديم معلومات عنها أو ال يتم التركيز على وصف شخصية السارد هأنالمالحظ و     
 حكاية النخبة التي كانت معه يو أنه سيحك ،كان في الصورة نستخلص منه أنه واحد ممنية حيث في البدا

هو التعرض للموت هؤالء في المصير ذاتـه وشترك مع أنه ي، كما مصيرا مأساويا القتو ،في الصورة
  .يكمن في أنه نجا من الموت أن الفرق بينه و بينهم إال ،العنيف
أيضا و هو  "المعلم"حيث أن  ،في هذه النقطة" عزوز الكابران"و بالتالي فإن هذه الرواية تلتقي مع     

ل يقدم نفسه كسارد و يحدد موقعـه فـي   ب و جوانبه النفسية الخفية سارد الرواية ال يقدم وصفه الخارجي
  ."يحدث ما ال يحدث"األحداث، و الشيء ذاته يفعله سارد رواية 

كما نالحظ أيضا تشابها في عدم اختيار اسم لسارد هاتين الروايتين فاألول ينسب إلى مهنته، أما الثـاني   
اط، فأنهما يختلفان فـي كـون   وإذا كانا يتشبهان في عدة نقله أسما يميزه عن باقي الشخصيات،  فال نجد

 ،األول يستمر تقديمه من خالل مشاركته في مسار األحداث، وعالقاته بباقي الشخصيات إلى نهاية الرواية
ليتولى في باقي األقسام تقديم قصة زمالئه الذين " مقام الروح"أما الثاني فإن تقديمه يتوقف في القسم األول 

  .فيما يقدمهكانوا في الصورة دون أن يكون طرفا 
، وهذا ما و السارد يرويها بعد حدوثها ،تلتقي الروايتان أيضا في كون األحداث المروية قد حدثت    

 توظيف اإلستباقات، فالسارد يعرف ما ستؤول إليه السرد، ويبرر هيمنته و سيطرته على مجال يوسع من
عـزوز  "نهايـة   إليهستؤول الذي كان يعرف ما  "للمعلم"الشيء ذاته بالنسبة و ،حياة كل من في الصورة

محتشما كان " عزوز الكابران"في رواية  االستباقالفرق بين الروايتين هو أن  أن إال ،أعوانه و" الكابران
خصوصا فـي جزئهـا األول   " يحدث ما ال يحدث"هذا عكس ما الحظناه في و لم يوظف بصورة جلية،و
تمثل حياة والتي خصيات في حالتها األولى أيام الدراسة كمرحلة أولى حيث يتزامن تقديم الش" مقام الروح"

مرحلـة  (التي تمثل المرحلة الثانيـة و ات، ويليها تقديم لمحة سريعة وموجزة عن مصير الشخصيالسعادة
   .)الحزن و الشقاء

     )12( ."مقام الروح"الواردة في القسم األول  اإلستباقات الكثيرة و هذا ما يتضح من

عليها الروائي  اعتمدالتي  -المتزامنة مع تحول على مستوى األحداث  – تتبع حالة التحولنستطيع  همنو
 .روائيةال هلتقديم شخصيات
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  :األحداثو في تقديم الشخصيات  التدريجي مبدأ التحولعلى مستوى توظيف  ـ 2
يتم التحـول   ، حيثيمهانالحظ أن كل الشخصيات خضعت لمبدأ التحول في تقد من خالل ما سبق    
 "عزوز الكابران"الشيء ذاته الحظناه في رواية و  صل الروائي بالشخصية إلى نهايتها،ج إلى أن ييبالتدر

عـزوز  "روايـة  الذي مسها فـي   مع فارق واحد هو أن الشخصيات التي تم التركيز على إبراز التحول
الة إلى ما يجب أن يكون، أي أن النهاية المنطقية الشخصيات التي تمثل الظلم واالستبداد كإح هي" الكابران

تم التركيز على  فإنه" يحدث ما ال يحدث"للطغيان هي الزوال واالندثار مهما كانت قوته وسلطانه، أما في 
يتماهى ذلك مع  ، وحالة مأساويةو التي وصلت في معظمها إلى  ،رةلشخصيات الخيالتحول الذي حصل ل

        . في الواقعما حدث 
التي يعانيها اإلنسان  األزمةوفيه إحالة إلى  ،ن ما حدث لهذه الشخصيات هو الذي حدث في الواقعفإ منهو

  .العالم الثالثفي بلد من بلدان  و المثقف بصفة خاصة ،بصفة عامة
ربطهـا  ب "يحدث مـا ال يحـدث  "الروائي في  اعتمدهاسنحاول إبراز هذه الطريقة التي  و فيما يلي   

التي تمثل نهاية األحداث ى أن تصل الشخصيات إلى نهايتها و الحاصل على مستوى األحداث إل بالتحول
بقاء األحوال على حالهـا علـى   و ،التي تعكس شراسة األوضاع المتردية التي تتصارع معها الشخصيات

ديـد  تححاول إبراز التحول الحاصل للشخصيات مع ولتسهيل العملية سن، فيه تحيا مستوى المجتمع الذي
 :التاليالسبب الكامن وراءه باالستعانة بالجدول 
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  :جدول التحول الحاصل للشخصيات و المتسبب فيه  
  

             
  التحول 

  و سببه            
  الشخصية

  الحالة األولى
  )عادةسال(       

  الحالة الثانية
  )الحزن و الشقاء(

  سبب التحول 

ــ   الشيخ الجليل  ــــ       رة ـمجـ
معلم محبوب مـن  (

موجــه +  تالميــذه
  )لهم

  ـ التقلص و االنكماش
  )موت(

  ـ الزلزال 

  رة ـــ مج  مدير المدرسة
  )حامي المدرسة(

  ـ التقلص و االنكماش 
  )موت(

  ـ التهميش

  ر وــتغـ   ـ كوكب   السارد 
  ) النجاة من موت( 

  ـ موجة العنف 

  )تلميذ(ـ كوكب   السعيد 
 ـــ قائــد طــائرة

  البوينغ

  ر وـــ تغ
  )موت(

ـ موجة العنف و الفساد 
أصحاب اللحـى الكثة و (

  )أصحاب القبعات
  ـ كوكب   الهادي 

  ـ فيلسوف 
  ر وـ تغـ

  )فجع في ابنه علي(
  ـ موجة العنف

  ـ كوكب   يونس  
  ـ مهندس

  روـ تغـ
  )جنون( 

  ـ الزلزال

  روـ تغـ  ـ كوكب   أرزقي 
  )سجن( 

  ـ الفساد

  أن نضع المسار الذي اتخذته كل الشخصيات حسب  بإمكانناا الجدول من خالل هذ
  :ي شاركت فيها الت األحداث
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 2تحـول 

 

 

 

 

 

  :ـ الشيخ الجليل 
              الفرنسيعمر يد المست الوقوع في         واسع العلم + محبوب  معلم :1الحالة

  
  التعليمإلى العودة              عنه اإلفراج             مرض+ سجن  

       
  موت                   زلزال ال         :2الحالة 
  

  :ـ مدير المدرسة 
  مواصلة      الفرنسي    الصراع مع المستعمر   حيوية+   أناقة+حامي المدرسة    :1الحالة 

  النضال بعد اإلستقالل                دخول البالد
  موت:  2زال                      الحالة اإلنع+ تهميش                 في أزمة

   :الساردـ 
  اإلستعمار              اإلستقالل            موجة عنف           )      الطلبة النجباء من(كوكب:1الحالة

   إصابة جسدية و فقد             التعرض لمحاولة قتل           
  .النجاة :2 الحالة الصوت لمدة معينة             

  : ـ السعيد 
لوقـوع  ا        فساد +  عنفموجة غ        ـنرة البويـد طائـقائ      )   ذـتلمي(ب ـكوك :1الحالة 
الخروج في مظاهرات         اسـتغالل أصـحاب   +  مظهري تغير         أصحاب اللحى الكثةفي فخ 
  القبعات
  .الموت :2الحالة           إطالق الرصاص عليه+ السجن          تلفيق تهمة خطيرة له         وضعه

                           
من المستعمر  كوكب وتلميذ نجيب يتحول إلى فيلسوف ثم يتعرض لضربة على رأسه :1الحالة :ـ الهادي

   الفرنسي ويغتال ابنه علي ليتحول الهادي إلى إنسان حزين ومنعزل ويفر إلى البحر
   .نطواءا :2الحالة 

  :ـ يونس 
من التالميذ النجباء يتحول الى ومعماري بارع ثم يتحول الى العرافة لخوفه من الزلـزال   كوكب: 1الحالة 

 ثم االصابة بالجنون

 1تحول
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   .العودة إلى مسؤولياتهالشفاء و  :  2الحالة 
  :ـ أرزقي

         ويصاب بالسكري سباختاليتهم  كـه في البنـب نزيـمحاس    )    ذـتلمي(ب ـكوك :1الحالة 
         
      .سجن:  2الحالة 

  :نه نستخلص أنو م
تطرأ  التيل تبعا للتغيرات التحو إلىل تمي ـ  التحول مكون أساسي متحكم في بناء الشخصية التي    

علـى بنيـة    األحـداث التأثيرات التي تمارسها  يظهر التحول كطريقة لقياس إذفي السرد،  األحداثعلى 
 بين تحول الشخصـيات، و ،الحكائية لألحداثالتي توضح العالقة التحكمية بين تحول البنية صية،و الشخ

، ثـم  أعوانهكذلك  " عزوز الكابران"لتحول في شخصية صاء مظاهر اوهذا ما وصلنا إليه من خالل استق
   ."ما ال يحدث يحدث"في شخصيات 

غير القارة تبعـا لتحـول   و ،لشخصية المتحولةيتين نموذج افي هاتين الروا" بقطاش. م"ـ يعتمد     
  . لألحداثالبنية الحكائية 

 إلىالخاص، و من المظهر الخارجي  إلىباالنتقال من العام  يتم تقديم الشخصيات في الروايتينـ     
هذه الظاهرة تتضـح  والعالقات التي تعقدها مع غيرها من الشخصيات، التركيز على ، ولشخصيةا باطن

الشخصيات ليتم التفصيل في تقـديمها  ا لمحة موجزة عن حيث يعطين" يحدث ما ال يحدث"اية وأكثر في ر
  . ن سلسلة األحداث التي تؤثر فيهاضم
قبال، حيث  لسرد أحداث واقعة) *(* )المتماثل حكائي(ـ وظف الروائي في الروايتين ساردا من نوع    

يتولى تقديم  إذوقع المهيمن على عملية السرد، كما يكون في م ،لألحداث استرجاعرد في وضع يكون السا
  .يطرأ عليها من تحول نتيجة تحول و تغير األحداث ا  مالشخصيات و

 ذكارها فإننـا نجـد توظيفـا معتبـرا      ـ و بمأن األحداث المسرودة وقعت قبال و السارد في وضعية است
  .لإلستباقــات

  : "لغزالدم ا"و " خويا دحمان" التناص الذاتي، بين روايتي 
في كون  "يحدث ما ال يحدث" و  "الكابرانعزوز "ن فإنهما يلتقيان مع روايتيبالنسبة لهاتين الروايتي     

مـن   األحداثسرد  يتولى تقديم إذ ،هو سارد مهيمن على السردو ،السارد شخصية من شخصيات الرواية
ـ المرو األحداثفي كون  أيضاا مبكل شيء، و يتفقان معهع العالم موض السـارد يقـوم   و ت قـبال ية وقع

، وذلـك ألن  عدم التركيز على مبدأ التحول لتقـديم الشخصـية  يختلفان عنهما في إال أنهما ، باستذكارها
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مـن   االسـتقالل  إلىمنذ االستعمار  التي عرفتها الجزائر األحداثتسجيل كان منصبا على  فيهمااالهتمام 
توظيـف أسـلوب   حيث نالحظ " دم الغزال"رواية  هذه الظاهرة تتضح أكثر فيو ،خالل شخصية السارد

بدأ الرواية مـن حادثـة   ت، واغتيالهإثر محاولة  "بقطاش.م"حكي ما حدث للروائي الرواية تف ،ةالسير الذاتي
  .التي عرفتها الجزائر األزمة و" بوضياف" اغتيال
  لتركيز على نوع الساردسيتم معالجته من خالل ا" دم الغزال"و " خويا دحمان"بالنسبة للتناص بين     

السارد هو بدل التركيز على تقديم الشخصيات، و ذلك ألن باألحـداث سلطته في الروايتين، و االهتمام و
  .الخاصة كما أن األحداث المسرودة مرتبطة بحياته ،المهيمن على العملية السردية

حياته في اليوم الذي ي يستذكر الذ" دحمان"تقدم لنا األحداث من خالل شخصية " خويا دحمان"ففي     
و األحداث التي عايشها مستغال وضعية  ،استعادة ذكرياته يسترسل في إذ ،الوطن إلىعودة ابنه  ينتظر فيه

ثـم   ه،رعايشـه فـي صـغ    االستعمار الذياالستذكار تلك للتركيز على األحداث التي عرفتها البالد منذ 
مركزا على هذه المرحلة و ما حدث فيها من مآسي،  ،االستقاللالتحوالت السياسية التي عرفتها البالد بعد 

ـ  و داثـلألحي ـر الواقعـوب التصويـيغلب على هذه الرواية أسل إذ ة ـتبدو الشخصيات مجـرد وسيل
 األنظمـة رأينـاه بخصـوص    من ذلك ماو ،فيها اآلراء إبداءفي معالجة الوقائع السياسية و  لالسترسال

سـلبياتها  والفترات التاريخية مبديا ايجابياتهـا  و األنظمةمحاوال نقد هذه ، ائرالسياسية التي عرفتها الجز
  .وجهة رأيه فيهاو

بقدر ما ركـز علـى شخصـية    فإننا نالحظ أن الروائي لم يركز كثيرا عليها  :وإذا عدنا إلى الشخصيات
بوصـف  هتم كثيـرا  فالسارد ال ي ،أخته حنيفة ثم ابنهوض الشخصيات المحيطة به كوالده، بعو  ،"دحمان"

دم "الشيء ذاته بالنسـبة لروايـة   ، وال يركز على جوانبها النفسية الخفيةالجانب المظهري للشخصيات، و
المترديـة  التي يبدو فيها الروائي متأثرا بالحادثة التي تعرض لها، و التي تسببت فيها األوضـاع  " الغزال

ذلك فإن التركيز يكـون علـى تصـوير الوقـائع     لو  ،في فترة العشرية السوداء التي آلت إليها الجزائر
إذ تمت معالجة األحداث بطريقة  يلييالمأساوية التي حدثت في الجزائر، دون االهتمام كثيرا بالجانب التخ

  .ذاتيةالالسير 
و خصوصا  ،الشخصيات إهمالو  األحداثمنه فإن هاتين الروايتين تلتقيان في االهتمام بتصوير و    

عند تقديم شخصـية  " منطقة األنبياء"سم ق في إاليتم التركيز على تقديم الشخصية  حيث ال "دم الغزال"في 
وتصوير عالقتها مع  النفسيةما على تقديم جوانبها المظهرية وتم التركيز نوعا  إذ) شخصية الفنان(متخيلة 

 .يتخذها مطية لمعالجة موضوع الموت هذه الشخصية إال أن السارد يصرح أن محيطها، 
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  :الخالصة
  :النتائج التالية إلىستعانة بالمقياس النوعي مكننا من الوصول أن اإل إلىمما سبق نخلص      
السارد هو من يمدنا بالمعلومـات  ف" بقطاش. م"ديم في روايات الطريقة غير المباشرة على التقسيطرة ـ 

  .حول الشخصية و سير األحداث
عزوز الكابران و يحـدث مـا ال   (م عالمه الروائي في روايتي للطريقة ذاتها في تقدي ـ توظيف الروائي

الشخصيات  ارتباطو  ،)من العام إلى الخاص(لشخصيات و ذلك باعتماد طريقة التدرج في تقديم ا) يحدث
و  يؤدي إلى تحول على مستوى الشخصية،باألحداث حيث أن التحول الذي يطرأ على األحداث في السرد 

الخير  انتصارفي الشخصيات الشريرة يحيلنا إلى على التحول  "عزوز الكابران"ة روايكان التركيز في  إن
هو تأثير الشخصيات الشـريرة  يلجأ إلى تصوير الجانب اآلخر و" يحدث ما ال يحدث"في  هعلى الشر، فإن

مـع الشـر،   مجتمعاتها و تنهزم في معركتها  التي تحاول القضاء على الشر في الخيرة على الشخصيات
و بهذا يكون الروائي قد تمكن من معالجة الصراع بـين   التي ال يستهان بها،و قوته الة إلى استفحاله كإح

  :الخير و الشر من جانبيه 
  الشخصيات الشريرة  رة فيالتركيز على التحول الذي تحدثه الشخصيات الخي: ـ في عزوز الكابران1
الشخصـيات   حدثه الشخصيات الشـريرة فـي  الذي ت التركيز على التحول: ـ في يحدث ما ال يحدث 2

رةالخي.  
صراع أبدي ير و الشر تكتمل بين الروايتين فالصراع بين الخير و الشر و منه فإن دورة الصراع بين الخ

  .جاليو أزلي، كما أنه س
على حسـاب   باألحداثعلى مستوى االهتمام  افقد الحظنا تكرار" دم الغزال"و " لخويا دحمان"ـ بالنسبة 

هتمام بالشخصـية فـي   حيث الحظنا بعض اإل نروايتيالتقديم الشخصيات شحيحا في  كان إذخصية، الش
تركز " خويا دحمان"الرواية في  أحداثفإذا كانت  ،"دم الغزال"في  ثم تناقص بشكل واضح " خويا دحمان"

تمام كثيرا بهـذه  هالمتردية في البالد دون اإل األوضاعلمعالجة  كوسيلةالتي تتخذ  ،"دحمان"على شخصية 
 "دم الغـزال "في  هتمام بالشخصية يكاد يكون منعدمااتها بغيرها من الشخصيات، فإن اإلعالقالشخصية و

بالرصاصة التـي   إصابتهاثر رد و تصوير بعض خفاياها النفسية إحيث يركز الروائي على شخصية السا
خصص لنقد األوضاع المتردية التـي   األكبر من الروايةفيما عدا ذلك فإن الجزء  ،كادت أن تقضي عليها

  .تسببت في الحادثة التي تعرض لها السارد 
لنـا   قـد سـمح   -وكذلك توظيف المقياس الكمي في الدراسة السـابقة   –ـ إن توظيف المقياس النوعي 

 ماإللما نه ليس بإمكانهإال أ الروائية،" مرزاق بقطاش"بالوقوف على العديد من الجوانب البارزة في كتابات 
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 لذاتي الحاصل على مستوى بعض األسـاليب منها التناص او جوانب الخاصة بعالمه الروائيبجميع هذه ال
 الكمي الـذي  سياخالل المق يتسن لنا الوقوف عندها من لم التيو ،لمتكررة في تقديم بعض الشخصياتا

 لمتكررة في روايات ا األسلوبيةالكثير من الظواهر و ،كم المعلومات المقدمة عن الشخصيةيعتمد على ترا
 .وقفة متأنية وإلى دراسة معمقة،التي تحتاج و "بقطاش.مرزاق"
  

  :هوامش الدراسة
ص من  2010جانفي 2ج 18ع.مجلة حوليات جامعة الجزائر .مهدية ساهل تناص الشخصية الروائية عند مرزاق بقطاش انظر )*(

  187إلى 173
اسة الشخصية وذلك في عدة كتب ذكرت في قائمة المراجع الموظفـة فـي هـذا    وضع مقاييس منهجية لدر" فليب هامون"حاول (**) 
  .المقال

 ".االرصاد"حيث تقتصر الدراسة فيه على مايسمى" لوسيان ديلينباخ"التناص الذاتي هو نوع من أنواع التناص التي تحدث عنها (***) 

« Mise en abime »وتراعى فيه العالقات القاىمة بين نصوص الكاتب. 
  18ص 1983.الجزائر. الشركة الوطنية للنشر و التوزيع.رواية البزاة ) 1(
  .175.60.59ص.المصدر نفسه ص) 2(
  .47.20.17.16.12ص .1989.قسنطينة. دار البعث . الفوميك .رواية عزوز الكابران) 3(
  .239.238.237.ص.المصدر نفسه ص) 4(
  47.46.44.6.ص.المصدر نفسه ص) 5(
  .48.16.المصدر نفسه ص) 6(
  6المصدر نفسه ص) 7(
  7ص .2004الجزائر . دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. رواية يحدث ما ال يحدث) 8(
  .94.90 ص. المصدر نفسه) 9(
  .175.159.144.142.137.ص.المصدر نفسه ص) 10(
  .222.212.208.199.ص.المصدر نفسه ص) 11(
  .40.35.33.30.27.23.12.10.7.6. ص.المصدر نفسه ص) 12(
أن يجعل الحكاية تحكى "  : الحكاية التي تحكي على لسان إحدى الشخصيات إذ يمكن للكاتب:  يعني" المتماثل حكائي"مصطلح ) 13(

سـيكون  : يحكيها على لسان سارد أجنبي عـن الحكايـة   إنه المحكي بضمير المتكلم، و يمكن أيضا أن : على لسان إحدى الشخصيات
المتبـــاين   ـــانيـو الث «homodiegétique»حكـائيال المتماثــل األول يسمى النوع ،  المحكي هنا بضمير الغائب

الحـوار  .نـاجي مصـطفى   : تـر أنظر جيرار جنيت، من  وجهة النظر إلى التبئير، " « hétérodiegétique» حكائيال
  . 103.  102ص  1989. 1ط.دار الخطابي للطباعة والنشر.األكاديمي والجامعي
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 :جع الدراسةدر ومرامصاأهم 
 :المصادر -1 

  :روايات مرزاق بقطاش
 1981الجزائر .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.طيور في الظهيرة - 

 1983الجزائر.الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.البزاة - 

 1989قسنطينة.دار البعث.الفوميك.عزوز الكابران - 

 2002الجزائر.دار القصبة للنشر.خويا دحمان - 

 2002الجزائر.ر القصبة للنشردا.دم الغزال - 

 2004الجزائر.والتوزيع دار هومة للطباعة والنشر.يحدث ما ال يحدث - 

 :المراجع -2
  1990.1ط. الدار البيضاء.المركز الثقافي العربي.بنية الشكل الروائي. بحراوي حسن -
   . 1994سلسلة دراسات وأبحاث.شخصيات النص السردي البناء الثقافي. بنكراد سعيد -
دار .الحوار األكاديمي والجـامعي .تر ناجي مصطفى. نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير.جنيت ومجموعة من المؤلفين -

  .1989 1الخطابي للطباعة والنشر ط
  .1990دار الكالم للنشر والتوزيع الرباط .تر سعيد بنكراد. الروائية سميولوجية الشخصيات.هامون فيليب -
 1بيروت ط.الدار البيضاء.المركز الثقافي العربي.الروائينفتاح النص ا - 1 :يقطين سعيد -

1989   
     1989. 1ط.الثقافي العربي بيروت المركز.تحليل الخطاب الروائي - 2
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