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  كلية اآلداب والفنون                                                    01جامعة وهران
  قسم اللغة واألدب

  املستوى: سنة أوىل ماسرت
  رختصص: أدب حديث ومعاص

  نقد حديث و معاصر   ختصص:
  مادة: حتليل اخلطاب السردي

منة   طري: د.سامية بن 
  منوذج لتحليل اخلطاب السردي :

 
 

  متهــــــــيد:
ض من الروائيني البارزين يف الرواية اجلزائرية له الفضل احلديثة واملعاصرة؛ إذ  يعد عبد امللك مر

والعربية بصفة  السردية إىل الساحة النقدية اجلزائريةيف نقل مجلة من املفاهيم واملصطلحات اجلديدة 
ه النسقية تقنيات السرد، وأبعادم جل ، وذلك من خالل مؤلفه "يف نظرية الرواية"؛ أين قدّ عامة

  املتعددة.
 
 

 حصة األعمال املوجهة 
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ض:   عوامل السرد عند عبد املالك مر
ض السرد "نسيجا متماسكا من كالم يتمظهر يف صورة حكي حبي يث يقوم على عترب عبد امللك مر

لسرد يذكر أّن الرتاوح بني االستقرار واحلركة والتباث والتحول يف آن واحد، و  للوصف عالقة محيمية 
  . وميكن تبيني حركية السرد يف املخطط التايل:1حيث يظاهره على النمو والتطور"

  
:"الرواية كفن أديب أوال،  مث إنّ  ،امللحمة""يف ثالثيته األوىل اليت أومسها  ةماثل ه احلركيةهذجند و 

حلياة والواقع البشري عامة" نيا، األكثر ارتباطا  نستشف أّن عبد املالك و  .2وكنوع من أنواع احلكي 
ض صاغها يف قالب روائي قائم على أنساق تعبريية ومجالية وتواصلية، حاول من عتبتها ربط  مر

خليال يف بنية تعبريية إحيائية وفنية  من خالله إىل منافذ عّرب  ،ب عليها الطابع الشمويلغل ،الواقع 
شعب ُسلبت حريته من مستعمر مستبد، وطُمست ُهويته وضاعت راحته يف دهاليز األمل واهلم، ألّن 
قد روائي تتمحور يف "معرفة  كيفية  تعامل الرواية مع اخلربة االنسانية وكيفية تفاعلها مع  غاية كل 

ا وأحداثها"الزمن ودوره يف التصميم لش ا وبناء هيكلها وتشكيل ماد شّكلت هذه  وقد. 3خصيا
ض" جعلها منوذجًا للعجائبية ال من  الرواية منعطفا ممّيزا للرواية اجلزائرية ككل؛ ألّن "عبد املالك مر
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ضل من   ؛أجل تضييق املعاين التعبريية فكُّلها معروفة عند املتلقي من متجيد بطوالت شعب صمد و
ا إىل:" مساءلة الذات من خالل مساءلة املاضي، والوقوف  أجل حريته، وإمنا سعى من خالل عتبا

  . 4على اخلصائص املمّيزة واهلُوية اخلاصة"
ية االستعمار، نستشف من كل ما تقّدم أّن هذه الرواية حتمل يف عجائبيتها تصويرا هلمج

ومقاومة الشعب اجلزائري وتضحياته وبطوالته، وهذا ما يظهر جليّا يف مصطلح "امللحمة" الذي 
يوحي إىل ذلك التالحم واالحتاد بني أفراد كل شعب ُسلبت حريته وطُمست ُهويته، ونلمس ذلك يف 

ض على متجيد بطوالت و  ؛جوهر الرواية يف حقب زمنية تضحيات شعبه، أين صمم عبد املالك مر
ض بوطنه وبرموز هويته بكل طويلة ، وهذا ما يعكس ال حمالة صدق وشغف وفخر عبد املالك مر

رة أخرى، حتمل عمقا  رة، وواقعية  أبعادها الروحية واملادية والتارخيية والتعبري عنها بلغة فنية عجائبية 
  دينيا مقّدسا، وحيزا زمانيا ومكانيا مميزا.

ض"عبد كما ارتضى " أوضاع الشعب  ل هذه الرواية أن يعايش املتلقيمن خال املالك مر
ا هذا  اجلزائري يف حقبة زمنية خمصوصة، ساعيا بذلك إىل إدراك كل التحّوالت التارخيية اليت مّر 

زدواح واملفارقات التعبريية؛ كـ"احلياة واملوت، الشعب الصامد، يف بنية روائية  لغوية كان قوامها اال
عمار والتحرر، املاضي احلاضر، استشراف مستقبل واقعي و خيايل.. وغريها ،دون أن يغفل االست

العامل اإلنتاجي  الذي يتمظهر يف إنتاج صورة فنية مجالية و ابداعية روائية بتوظيف كل التقنيات 
  .؛ ألّن كل رواية حتمل يف جوهرها توافقا5السردية ذات كفاءة إجرائية

رة أخرى يتقمص ففي امللحمة سارد يرو  رة، و ي أحداث الرواية بضمري الغائب؛ "هو" 
الشخصية الساردة لذلك، فهناك تداخل بينهما يتمظهر من خالل ذلك االمتزاج مع مواقف 
الشخصيات احملورية. ونلفي البعد الزمين للحكي وسري األحداث يف وترية واحدة؛ "يف الوقت الذي 

ُيشارك الشخصيات صناعة األحداث، ويتزاحم معها صراعها من يتوىل فيه السارد فعل القص فإنّه 
ض السارد الغائب لسرد األحداث 6الزمان أو يشهد هدا الصراع ويراه" . فقد ختّري عبد املالك مر

ليظهر املضمون الراصد لواقع الشعب اجلزائري يف ظل االحتالل الغاشم وتصوير بشاعة هذا الغزو، 
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  .07ص2002
ة،ص -5 وا ة ال تاض، في ن ل م   .11ع ال
وائي،دار الفارابي،6 د ال ات ال ى،تق وت،ص 2012-  3الع    .94،ب



 

 
4 

ا املدينة  ّ الفاضلة وقد احتل مشاهلا، وتوشك أن تقع كّلها يف وطأة االحتالل يف أي حلظة؛ بقوله: "إ
بل ومعها احملروسة احملمية البيضاء؛ إذ مل تكن املدينة الفاضلة إّال طليعة ملا هو حادث من العدوان 

عن  األكرب... الوحش الرهيب وخلعائه مل يزالوا يتوّسعون يف احتالهلا قليال... وال أحد كان يصّده
نشاب األظفار،  ذلك صدا، الفاضلة العزيزة األنيقة، والبد من الدواع عنها ولو حبرق األسنان، و
هم أن يُدرك الوحش الرهيب أّن أهل املدينة 

ُ
وبقذف األحجار...املهم أن يقع رفض االحتالل، وامل

. نلحظ أّن عبد املالك 7الفاضلة ال يقَبلون أن يظلَّ قابعا بينهم، خمتال أرضهم ،وهم أحياًء يُرزقون!
ت لغته السردية، وبصيغ متنّوعة من ماضية إىل مستقبلية من جهة، كما  ض تدرّج يف مستو مر

  تراوحت من لغة مباشرة، إىل انفعالية، وصوال إىل لغة ميكن عّدها لغة فنية إيقاعية.
 :الشخصيات وأبعادها-1

اليت تسريِّ حركية السرد، وحتدِّد مساره متّثل الشخصيات العجائبية يف الرواية القطب الرحى 
لذلك الحظنا أّن الشخصيات يف هذه  .8"تشكل تكامال يف جمرى احلكي"إذ  ؛حداث حيوية مميزة

الرواية قد تنّوعت وتعّددت، لكّنها أخذت طابعا منفردا، محل بني طّياته دالالت فنية ومجالية، 
، من املتتاليات املتالحقة مكّونة حوارا مستفيضامازجت بني واقع معيش، وخيال متدّفق يف سلسلة 

رة، و  حلرية أخد منحى اليأس والغضب  ت االنتصار والظفر  الصمود والتضحية من أجل رفع را
  املسلوبة، و احلياة يف نعيمها. وميكن أن حنصرها يف اجلدول التايل: 

                                                           
ة ص7 ل  .174ال
ي- 2 قافي الع / ال ال او ،قال ال ق ب،ع  غ ان، ال   .87، ص 1997،1، ل
س-9 ة،ال ة، القاه ع ة ال ع اللغة الع اء.2، 1998، م   ، "معاني األس

ا السردية  الشخصية                  دالال
األم: رامزة للحنان :" األم زينب- 1 

املتدفق والصفاء والطهر واحلماية، أّما زينب 
، ذات 9فهي شجر حسن املنظر طّيب الرائحة"

داللة سامية منبثقة من املوروث الديين؛ بنت 
الرسول عليه الصالة والسالم. وما محلته من 

  معاين العطف والصرب واحلب .

وهي الشخصية الرئيسة يف الرواية اليت 
موعة من الفتيان،  قامت بفعل احلكي 

ا القوي  وبتمجيد  بطوالت شعب جميد، واميا
خلالق الكرمي والقادر املقتدر على   و العميق

  كّل ظامل متجرب ومتكرب. 
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ة ص10 ل   .82ي ال

وهم شباب املدينة  فتيان املدينة:-2
اليافعني احملبني لبعضهم البعض يتسامرون كل 

 ليلة يف جو أسري ملتحم..

تمع مثل من عتبتهم  الروائي صورة ا
واصر  اجلزائري املتالحم  بتآزر أفراده ، املتشبع 
زر،  الدين االسالمي، الذي يعيش يف احتاد و
م وتصديهم  متعطش ملعرفة جمد بالده وبطوال

  لكّل مستعمر ظامل ...
  الوحش الرهيب:-3

  هي شخصية مصاحبة "لألم زينب"؛ 
وهي من متخيل الروائي، وتقرتب يف 

ملعتقد العريف املتواضع عليه: "ختويف بدا يتها 
  األطفال به".  

ارتضى منها الروائي حتصيل التفاعل مع 
الرواية، بعدما وصفه مبجموعة من الصفات 
اخلارجية :" له عدة رؤوس... خلقه بشع... 
إلعطائها صفة الالوقعية، وقد كان متكأ لألم 
زينب لتصوير هول  الدمار وبشاعة هذه 

لقتل الشخصية  ء و اليت تفننت يف قتل األبر
  واحلرق.

تدل على احلسن واجلمال  احلسناء:-4
  والرقة واحملبة الالمتناهية.

ظهرت مالمح هذه الشخصية يف 
ملدينة  منتصف الرواية واليت ربطها الروائي 
الفاضلة قبل غزوها، فقد تفننت األم زينب 
 بوصفها بصفات الفتاة اجلميلة بقوامها الرشيق،

بتسامتها الساخرة، بعينيها احللوتني، وعذوبة 
وهي عتبة أراد من  10حديثها وحبسن مشيتها..

ا بشخصية الوحش،  خالهلا الروائي أن يقار
فأظهرها يف بعدها الفكري العميق الذي 
يعكس مالمح الفكر االنساين الراقي املتشبع 
مبنابع الدين االسالمي وبقّيمه وأصوله اليت 

  صال اجلميلة . جتمع كل اخل
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ة ص-11 ل   .247ال
ه-12   .121ص نف

مثلت  الروائي والذراع البرتاء:-5
  العاشق، الكاتب 

وهي شخصية حمبة عاشقة للحياة أراد 
من خالهلا الروائي أن يصور لنا الوفاء يف احلب 
وما قد يسببه اهلجر وفقدان احلبيب من أمل 
س وعدم القدرة على االستمرارية يف غياب  و
احلب الذي قد يسلبه هىت القدرة على التعبري 

  التفكري وكأّن شيئا بُثر منه. 
 هي شخصية مصاحبة فاطمة:-6

 للشاعر؛ وهي احملبوبة اجلميلة الساحرة.
ا  محلت هذه الشخصية أفقا ضيقا؛ ألّ
تقرأ أفكار الشاعر واألديب دومنا أي فهم، 
وبعدها عن كل عن عوامل األدب والشعر، 
"...فبدأ يكتب هلا أبيا من الشعر بلغته 
فكانت ال تفهمها فهما دقيقا ، ولكّنها ُتدرك 

  11له مثيل" منها أنّه حيبها حبا ليس
شخصية   شيخ املدينة الفاضلة:- 7

تدل على احلكمة والوقار، كانت تقود هذه 
  املدينة قبل االحتالل.

وقد رافقت هذه الشخصية األم زينب، 
وهي تتحّسر ِلَما آلت إليه املدينة، ويظهر هذا 
جليا يف قوهلا: "هرم كبري الشيوخ، وكأّن احتالل 

رمه، فأصبح بشيخ يف  الوحش الرهيب عّجل 
يوم واحد عاما، ويف العام عشرة، فأنكره مع 

. فقد قصد من خالله 12من معه من شيوخ"
الروائي أنّه حىت الوقار واحلكمة غري كاف فقد 
لشعب إىل  هزمه الوحش الرهيب وهذا ما دفع 
البحث عن شيخ آخر له شجاعة أسد ومكر 
ثعلب وحنكة قوية تضاف للحكمة والوقار 
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ة ص-13 ل   .236ال

ة هدا الو  حش والتصدي له واسرتجاع كل ا
  أراضيهم املسلوبة...

، وهو :شيخ شباب املدينة الفاضلة-8
بديل شيخ املدينة اهلرم الذي أضعفه الوحش 

  وتغلب عليه.

وهو الفارس املغوار كما يف القصص 
القدمية، وقد صّورها الروائي يف صورة مثالية، 
لقوة اجلسمانية احلكمة والشجاعة،  متّيزت 

رة بنور العلم، وحسن التدبري والتدبر، وقد ومتنوِّ 
ل شرف قيادة املقاومة بكل حزم وقوة 
وحكمة، فهو جسر عّرب من خالله الروائي من 
املاضي إىل استشراف حاضر ممّا زاد من حركية 

  احلدث الروائي.
9- : "اجلسوس موريس"، الشيخ زكر

 وهي شخصية خمادعة خائنة.
ريخ شعب  وهي موجودة يف كل 
ُأستعمر، وهي مزيفة ذات وجهيني؛ وجه صاحل، 
واآلخر خبيث. وهي مستمّدة ومن الدين 
اإلسالمي، تقرتب من املنافق وهو اليد اخلفية 
اليت كانت تساعد الوحش، ويظهر جليا من 
قوله :"استطاع الشيخ زكر يف شهور أن جيمع 
معظم املعلومات العسكرية واملالية... لتزويد 

ومقابل ذلك يتلقى من الوحش الرهيب، 
الذهب ما يرضيه مكافأة له على عمله 

  13اجلليل"
هي  موازية  السماك الطيب:-10

.   للجاسوس زكر
هذه الشخصية املنعطف، أراد على 
وقعها الروائي أن يبني يف حلظات كيف يستطيع 
الشر يف الوهلة األوىل أن يتغّلب على اخلري، 

لن اس، وهي فقد صّورها بطيبتها وحسن ظّنها 
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  :والزمان   املكان -ب

هو متوالية األحداث؛ إذ تتحقق من خالله يعّد املكان األرضية اخلصبة جلموع الشخصيات، 
"العنصر احلي والفاعل يف هذه األحداث، وهذه الشخصيات إنّه حدث وجزء من 

جّل النقاد املركز احملوري الذي جيمع كل أساسيات العمل الروائي، وهذا ما فقد عّده ، 15الشخصية"
  الحظناه ماثال وحاضرا بقوة يف امللحمة، من خالل جل األماكن، وهي كالتايل:

ــــــــــــن              ــــــتها              األماكـــــــــ ـــ   داللـــــــــ
هي مدينة العساكر والشجرة الدرداء؛ و -1

املكان الرئيسي الذي انطلقت منه أحداث 
امللحمة. جبانب الشجرة املباركة اليت انطلقت 

  منها املبايعة للقائد .

ض هذا  وقد استنطق عبد املالك مر
رخيي ألبناء الوطن يف حقبة من حقب  شاهد 
االستعمار يربز معلما من معامل الثورات الشعبية؛ 

األمري عبد  وهو الفارس والقائد املغوار، وهو
القادر  ويظهر جليا يف قوله "وأ يف احلقيقة من 
أهل املدينة الفاضلة، ال من أهل مدينتكم هذه 
التارخيية اليت حييت برجل عظيم كاألمري، إنّه 

النتماء إىل هذه املدينة"   16عليكم أن تفتخروا 
                                                           

ة -14 ل   .63ال
وائي ص15 ة ال ال اني، ب   .53_ح ل
ة ص-16 ل   .08ال

تعكس مالمح أبناء املدينة الساحرة اليت ليست  
لثروات ومناظرها، وإّمنا أيضا بنبل  كذلك 
أخالق أفرادها، وصدقهم وحبّسهم اإلنساين، 
ويظهر جلّيًا يف قوله: "أيقن السماك أّن الشيخ 
زكر هو يف الغالب مريض، أو ُأصيب مبكروه ، 

حيث  ال مسح هللا، فقّرر أن يذهب إىل اخلان
يقيم ليسأل عن أحواله، وليطمئن على صحته 

لشفاء"   .14ويدعو له 
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جبل قاف وهو معلم ديين عجائيب -2
  أسطوري

ارتضاه الروائي كفضاء خمصص لطالب  
العلم والدين، واألولياء الصاحلني، أّما رمزية 
اجلبل، فتتمظهر من خالل قول األم زينب؛ "ألن 
لدنيا  جبل قاف...هو جبل عظيم حميط 
والسماء مع، مثل القبعة العمالقة، أطرافها على 
جبل قاف املكونة أرضه من زبر جدة خضراء 

، يت تراهاخضرة السماء ال عظيمة، حىت قيل إنّ 
حني تكون مصحية هي يف احلقيقة نسخة ملونة 
مصغرة من لون ذلك اجلبل العزمي احمليط 

واألم تستعرض أوصافا له، توحي . 17لدنيا..."
إىل قدسية هذا املكان الذي أراده عبد املالك 
ض بغرابته وأسطوريته وقدسيته، " كل ما يف  مر

لألولياء، واألبطال األمر أّن جبل قاف مقام 
، أن يكون املكان 18الطيارين وكبار الصلحني"

املثايل لتأصيل كل شعائر الدين اإلسالمي، 
لدين  والذي استشرف به بناء جمتمع متماسك 

  اإلسالمي.
املدينة الفاضلة؛ وهي املوقع اليت جرت -3

  فيه أحداث امللحمة ككل.
ض أن  قصد من خالهلا عبد املالك مر

املدينة ببعدها احلضاري العميق  ميجد هذه
وحيملها إىل أبعاد أسطورية عجائبية خاصة. 
ه يصّور شوارعها، وميجد  واملميز يف ذلك وجد
ا، يصفها بقوله: "إّن املدينة الفاضلة هي  سكا
يف أصلها، قطعة من األرض املنقولة من جبل 

                                                           
ة17 ل   .23، 22ص ،_ال
ه18   .32ص ،نف
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قاف على أجنحة من أوتوا علما من الكتاب من 
. فقد جعلها 19رة العفاريت"عتاة اجلان وجباب

ا...   الروائي أمجل املدن ومميزة بسكا
امليناء، وهو مكان ذكره يف آخر -4

امللحمة، وهو يدل على مكان جتّمع اخلريات 
ونقلها أيضا، وهو موقع اسرتاتيجي هام الحتوائه 

  على ترسانة من السفن .       

أراد أن يرمز من خالل هذا املكان إىل 
 الذي خّيم على املدينة الفاضلة الوجع واألمل

ت القوية من احملتل؛ وكأنّه أراد أن يستنطق  بضر
املكان؛ فقال: "االقرتاب من ميناء أم املدائن 
لقذائف  احملمية البيضاء، فالشروع يف قذفها 
املدفعية الضخمة حملاولة النيل منها، وإمكان 
استسالم أهلها مع ضرورة حتطيم ُأسطوله البحري 

  .20دافع عنها"امل
نستشف من خالل كل ما تقدم اّن كل هذه األماكن اليت ذكرها الروائي تفاعلت معها كل 
ً عميقاً، فكانت مبثابة الفضاء الفسيح الذي  شخصيات امللحمة، وقد محلت يف جوهرها بعداً حضار

ا ما يكون لوحة طبيعية أُعترب مبثابة "حيٍِّز مكاين خارجي ال حتّده حدوده ، يشّكل فضاًء رحباً، وغالب
  . 21يف اهلواء املطلق"

ض يشري إىل بعض املدن بعدما اكتفى  إلضافة إىل األماكن املذكورة وجد عبد املالك مر و
بذكر أمسائها، وقد أدركناها ماثلة يف بعض ثنا الرواية من مثل: "مدينة الزيتون، مدينة العناب، مدينة 

  شاهدها ماثلة يف واقع املتلقي.وهران، مدينة تلمسان"، و كانت م
ـــــــة:  ـــ   خامتـــــــــــــــــــ

بعد هذه الرحلة العجائبية الشائقة يف امللحمة، وما احتوته من أنساق تعبريية متنوعة، وما محلته يف 
جوهرها من أبعاد فكرية وثقافية وحضارية راقية، ّجمدت بطوالت شعب مغوار جاهد حقب زمنية 

لنفس ض ومن مرا خيالية  قدوالنفيس، و  ماضية  حاول من ضفافها الواسعة عبد املالك مر

                                                           
  .21ص ،هنف19
ة ص20 ل   .256'ال
اعة وال -21 ة ، دار األمل لل ائ ة ال ة الق ان في الق د، ال ة ع   .51،ص2009أور
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مد نريانه، حاسيسه الالمتناهية اليت تفيض إحساسا حببٍّ ال   متناسقة، ومن خالل روحانيته، و
  لوطن بكل معامله الرمزية .

  ويف األخري ميكن أن نقدم اهليكل السردي للرواية الرائعة.

  

  

  
  
  

  ةى
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 السردي  في الملحمةالهيكل 

 سردية اللغة

لغة 
 مباشرة

 لغة فنية
حوار 
 خارجي

 السردية الحوارية
 سردية تناصية

 شخصيات

 تفاعل

 حوار داخلي
لغة 

 انفعالية

 خيالية واقعية 
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  مالحظة:

، وميكن االعتماد على "تدوروف" الرواية اليت اخرتمتوها على ما قدمهميكن تقدمي حتليل حبسب 

  منوذج للتحليل .هذا األ

 التواصل على بريد االلكرتوين: األعمال أو أي استفسار ميكن وإلرسال

benyamnasamia@yahoofr 


