قسم اللغت واألدب العربي
تخصص :نقذ أدبي معاصر.

الشخصيات ما بين األدبية والصورة السينمائية
ذاكرة الجسد "أنموذجا " دراسة مق ارنة
مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في اللغة واألدب العربي
تخصص :نقذ معاصر
إشــــراف األستارة

إعـــذاد الطالبت :
 حنان فاسي.

أ .مليكت عزيزي.

لجنــــت المنـــاقشــــــــت
...........................................................................:رئيســـــــــا
األستارة :عزيزي مليكت...............................................مشرفــــا ومقـــررا
 ................................................................:عضـــــوا مناقشــــا
السنت الجامعيت2016 / 2015 :

كلمة شكر
بسم اهلل الرحمان الرحيم

الحمد هلل و كفى والصالة على النببي المصطفى و من بأثره إقتفى نشكر اهلل
تعالى على نعمو الجليلة ،
نسألو التوفيق و السداد و يمنحنا الرشد و الثبات إلعداد ىذا البحث
و نرجو أن يكون بداية لجيود أخرى إن شاء اهلل
كما نشكر كل من تلقينا منو علما صالحا أو عمال مفيدا لمواصلة مشوارنا
كما نتقدم بالشكر الجزيل
إلى من لم تبخل علينا بنصائحيا القيمة و إرشاداتيا الوجيية
األستاذة المشرفة " عزيزي مليكة "
و كل األساتذة الذين تمدرسنا على أيدييم
و في األخير نشكر كل من ساعدنا طيلة فترة إنجاز ىذا العمل من قريب أو من
بعيد  ،بالكثير أو الليل حتى و لو كلمة طيبة أو إبتسامة عطرة .
فشكرا جزيال.

اإلىداء
أحمد اهلل الذي أنار لي دربي و سدد خطايا
وحبب لي سبيل العلم و المعرفة
أىدي ثمرة جيدي ىذا :
إلى التي غمرتني بحبيا و حنانيا وكانت سندا لي في دربي و ذاقت الحلو و المر حتى إوصلتني إلى
ما أحب إلى أغلى ما أملك في الوجود  "..........................أمي الغالية "

إلى الذي رباني و أرادني أن أبلغ المعالي  "......................................أبي العزيز "
الى اخواتي ..........ايمان ،لمياء ،ايناس
الى أخي العزيز الذي اشتاق اليو عبد الرحمان
الى أخي احمد  ،محمد ،أيمن  ،وأسامة
الى زوجي وحبيبي الذي ساندني في كل خطوة  :أمين
الى امي الثانية ..........سعدية وأبي محمد
الى خالتي الغالية ............أنيسة واوالدىا أمير وأ ميرة
الى جدي وجدتي .........أعمر و وردية
الى كل عائلة ف اسي ووعراب

المقاربة المنيجية لمدراسة
-1إشكالية البحث.
 -2أىداف البحث.
 -3أىمية البحث.
 -4أسباب اختيار الموضوع
 -5الدراسات السابقة.
 -6منيج البحث.
-7دراسة المدونة
 -8تحديد المفاىيم

ينبغي أن أشير في البداية إلى أن الفنون اإلبداعية بكافة أشكاليا تمثل رافدا متنوعا لمثقافة و
المعرفة

بحيث أنيا تبرز ذلك التنوع الثقافي واإلبداعي.حيث أننا نجد كال من الفنان األديب،

السينمائي المفكر الموسيقي...كل في مجالو ينتجون أعماال إبداعية تبرز جوانب فنية و جمالية رائعة.
وعمى الرغم من اختالفيا و إن كان ذلك ظاىريا ،ومن منطق كونيا أركانا لمثقافة تجدىا تتداخل فيما
بينيا ،إذ أنيا تحمل مزيجا من السمات المشتركة مما يسمح بتقريب المسافة بينيا و بالتالي التفاعل مع
بعضيا البعض و ىذا ما جسدتو وبوضوح العالقة بين األدب(الرواية) والسينما.
إشكالية البحث:
في البدايات األولى لعممية اختيار موضوع البحث كان لنا أن تبادرت إلى أذىاننا العديد من
اإلشكاليات التي تستدعي اإلجابة عنيا؛وذلك في إطار العالقة بين الرواية والسينما .فعممية تحويل
األعمال الروائية إلى أعمال تمفزيونية تعتبر من القضايا التي تثير أكثر من تساؤل ،وذلك العتبار أن
العممية تتم بين فنين مختمفين بحيث أن لكل فن قيوده الخاصة التي تحكم عممو و آلياتو التي تضبطو.
وعميو كان أن ظيرت لنا العديد من اإلشكاليات:
إن ما يمكن لنا أن نعتبرىا اإلشكالية األم في ىذا البحث هي:
الى اي مدى تطابقت الشخصٌات االدبٌة و الشخصٌات السنٌمائٌة فً رواٌة ذاكرة الجسد؟ وتتفرع من
االشكالٌة الرئٌسة اشكالٌة فرعٌة تتمثل فً :
هل وفق نجدت انزور فً تجسٌد الشخصٌات مثلما جسدتها احالم مستغانمً؟ وبعبارة اخرى هل
ٌمكن القول ان الشخصٌات فً رواٌة ذاكرة الجسد هً نفسها فً المسلسل؟

أهداف البحث:
إن عممية البحث العممي عممية ىادفة باعتبارىا تسير في خط وفق خطوات يجب أن تؤدي إلى
ىدف معين و إال لكانت االستم اررية في البحث دون الوصول ليدف معين.ثم أن العمل و البحث من
دون ىدف ال يسمح لنا بأن نصل إلى نتيجة.وعميو فإن البحث العممي عمل ىادف ال مجال لمعشوائية
في إطاره.ومن خالل بحثنا ىذا نسعى إلى:
 اإلحاطة بخصوصيات و طبيعة بناء الشخصيات في كل من فن السينما و الرواية .
 التعرف عمى آليات تحويل ونقل الشخصيات الروائية إلى الشاشة .
 واألكثر من ذلك نسعى إلى اإلجابة عن اإلشكاليات التي تبادرت إلينا حول ىذا الموضوع.
وكأي باحث لممعرفة نسعى إلى تكوين أنفسنا عمميا ألجل إثراء رصيدنا العممي ،إلى جانب تقديم
دراسة نرجو أن يستفيد منيا غيرنا في بحوثيم.

أهمية البحث:
تكمن أىمية البحث الذي نحن بصدد القيام بو في طبيعتو التي تعكس القيمة العممية لو
وبخاصة في مجال الدراسات األدبية و النقدية.فالموضوع محل الدراسة يممك من الجدة ما يساىم في
كشف العديد من الجوانب الخفية في المجالين ،ثم أنو يسمح باإلجابة عمى عديد التساؤالت التي تغطي
الموضوع.
أسباب اختيار الموضوع:
إن الدافع األول و األخير لمبحث العممي ىو البحث عن الحقيقة ونشر المعرفة .واألكثر من
ذلك ىو البحث في المشكالت التي تعتري العديد من المجاالت العممية و تقديم الحمول المطموبة ليا،
لقد قادتنا الدراسات األدبية و النقدية إلى قضية رأينا أنيا تستدعي البحث والدراسة من أجل الكشف
عن حقيقتيا و فك الغموض عنيا أال وىي قضية عالقة األنواع اإلبداعية مع بعضيا البعض
وبالتحديد قضية عالقة األدب والسينما وتحديدا ظاىرة تحويل األعمال األدبية إلى أعمال تمفزيونية مما

دفعنا األمر إلى البحث في ىذه العالقات التي كانت منذ ظيور فن السينما وال تزال في وقتنا الراىن

مستمرة.
الدراسات السابقة:
من أىمية البحث العممي أن يقوم الباحث باإلطالع عمى دراسات من سبقو من الدارسين في
الموضوع الذي ىو بصدد البحث فيو وذلك في سبيل مواصمة المشوار وتناول الموضوع من زاوية
أخرى فمن خالل اطالعي عمى دراسات السابقة ىناك مجموعة من الدراسات ليا من أفادتنا في تناول
ىذا الموضوع من ذلك عمى سبيل التمثيل:
سميم بركان ،النسق اإليديولوجي و بنية الخطاب الروائي:دراسة سوسيو بنائية لرواية "ذاكرة
الجسد".إشراف الدكتور:عبد الحميد بورايو ،مذكرة ماجستير ،جامعة الجزائر 2004/2003،وىذ
المذكرة تتفق ىم مذكرتي في :
درسة الرواية من
أن كالىما درسوا رواية ذاكرة الجسد ،اما االختالف فيكمن في ان مذكرة سميم بركان ا
الناحية االدبية فقط.

منهج البحث:
إذا جئنا إلى المنيج المتبع في تقديم ىذا الموضوع نجد أنو يتنوع بتنوع موضوعنا الذي يشتمل
عمى الجانب النظري و الجانب التطبيقي وليذا اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج المقارن ألننا قرنا بين
الشخصيات االدبية والسنيمائية.
دراسة المدونة:
ذاكرة الجسد رواية من تأليف الكاتبة الجزائرية أحالم مستغانمي ،وىي حائزة عمى جائزة نجيب
محفوظ لمعام  1998.صدرت سنة  1993في بيروت .بمغت طبعاتيا حتى فبراير  19 2004طبعة
اعتبرىا النقّاد أىم عمل روائي صدر في العالم العربي خالل العشر سنوات األخيرة ،وبسبب نجاحاتيا
أثيرت حوليا الزوابع مما جعميا الرواية األشير واألكثر إثارة لمجدل .ظمّت لعدة سنوات الرواية األكثر

عمان -سوريا -تونس -الشارقة).
مبيعاً حسب إحصائيات معارض الكتاب العربية (معرض بيروت – ّ
الجامعية عبر العالم العربي في
صدرت عن الرواية ما ال يحصى من الدراسات واألطروحات
ّ
جامعات األردن ،سوريا ،الجزائر ،تونس،المغرب ،مرسيميا ،والبحرين.
اعتمدت لمتدريس في عدة جامعات في العالم العربي وأوروبا منيا :جامعة السوربون ،جامعة
ليونو(إيكس ان بروفنس) (ومون بوليو) ،الجامعة األمريكية في بيروت ،الجامعة اليسوعية ،كمّّية
الترجمة ،والجامعة العربية بيروت .كما اعتمدت في البرنامج الدراسي لعدة ثانويات ومعاىد لبنانية.
كانت نصوصيا ضمن مواد امتحانات الباكالوريا في لبنان لسنة  2003بيع منيا حتى اآلن أكثر من
 3ماليين نسخة.
 -8تحديد المفاهيم
تعريف الشخصيات:
تعرف الشخصية بأنيا « كائن موىوب بصفات بشرية وممتزم بأحداث بشرية » 1كما تعد
ُ
الشخصية عنص اًر ميما من عناصر بناء الرواية ألنيا تصور الواقع من خالل حركتيا مع غيرىا وتعد
العنصر األساسي الذي يصاع بميمة األفعال السردية وتدفقيا نحو نيايتيا المحددة وىي الموضوع
المركزي و الميم مبدئيا لمفن وان جوىر العمل الروائي يقوم عمى خمق الشخصيات المتخيمة والن
الشخصية في الرواية ال يمكن فصميا عن العالم الخيالي الذي ينتمي إليو البشر و األشياء 2 .ويختمف
مفيوم الشخص ية الروائية  ،باختالف االتجاه الروائي الذي يتناول الحديث عنيا  ،فيي لدى الواقعيين
التقميدين ـ مثالـ شخصية حقيقية ( أو شخص ) من لحم و دم  ،ألنيا شخصية تنطمق من إيمانيم

 -1جٌرالد برٌس ،معجم المصطلحات السردٌة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر ،ط،2ص111
-2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها

العميق بضرورة محاكاة الواقع اإلنساني المحيط بكل ما فيو محاكاة تقوم عمى المطابقة التامة  ،بين
ثنائية  :السرد  /الحكاية .

1

تعريف األدبية:
اذا كانت االدبية وليدة النقد الغربي الحديث  ،فإنيا بانت أيضا من اىتمام النقد العربي الحديث
 ،غير أنيا لم تمق تحديدا مفيوميا واضحا حتى أن "توفيق الزيدي "ينطمق في معالجة ىذا المفيوم من
أن«االدبية مفيوم غامض الى حد الحيرة  ،مجرد الى حد االستعصاء»

2

ليؤكد ان االدبية « ظاىرة لصيقة باألدب ال يكون أدبا اال بيا  ،وىو الظاىرة وىو الباطن  ،ىو
التجمي وىي الخفاء  ،ىو المعبة المغوية وىي القانون»

3

فاألدبية جوىر االدب ،الذي يعني أجمل ما في االدب و أصدق ما في عاطفتو وأروع ما في نسجو
،فاذا كان االدب ىو ما نعرف من الجمالية النصية ذات البناء المغوي المحكم ،فان االدبية يجب ان
تكون اجمل من كل ذلك وأعمق.
_تعريف الصورة:
ال يكاد ينفصل مصطمح (الصورة) عن إشاراتو المتعددة الدالة عمى صعوبة تحديده في شكل
مفيوم جامع لكل أنواع الصور ومانع لغيرىا مما ال يدخل في حيزه؛ً فيً ا واستعماال ولذلك يعد
مصطمح الصورة من أكثر المفاىيم األدبية والنقدية دوران النقدي األدبي ومع ذلك ال يقف عند مرفأ
معين ييدئ من حركة ترحالو بين االتجاىات و الحركات النقدية واألدبية ،ولعل صعوبة تحديد مفيوم
الصورة أمر يشترك فيو مع غيره من المصطمحات النقدية غير المستقرة في بعض األحيان.

 -1جٌرالد برٌس ،معجم المصطلحات السردٌة ،ص.111
 -2توفٌق الزٌدي  ،مفهوم االدبٌة فً التراث النقدي ،دار طالس لنشر والتوزٌع ،دمشق ،ط،1891، 1ص89
 -3المرجع نفسه  ،الصفحة نفسها

وتعود صعوبة تحديد مفيوم الصورة إلى أسباب متنوعة منيا :تداول المصطمح في عموم متباينة
واختالف المذاىب والحركات والمناىج النقدية التي تدرسو ،واتساع الصورة لتعبر عن كثير من جوانب
اإلبداع اإلنساني ،وكل ذلك يؤدي إلى صعوبة ومفيـوم الصـورة أيضـا يتـداخل مـع مفـاىيم أخـرى تـؤدي
إلـى تعـدد المعنـى المـراد بالمصطمح ،مما يخمق حالة من القمق والصعوبة في تحري العالقة الوثيقـة
بـين كـل ىـذه المفــاىيم والصــورة األدبيــة ،ومــن ىنــا أضــحى مــن الشــائع فــي ســياقي النظــر والتحميل
النقديين اس ــتعمال مقوالت(:االنعكاس)و(التمثيل)و(التعبير)و(التشخيص)المفض ــية كمي ــا إل ــى إنتـاج
شـتى الظـالل المعنويـة لمقولـة الصـورة

1

_تعريف السينما:
ىي مصطمح يشار بو إلى التصوير المتحرك الذي يعرض لمجميور إما في أبنية فييا شاشات
كبيرة تسمى دور السينما ،أو عمى شاشات أصغر وخاصة التمفاز.
يعتبر الفن السينمائي وتوابعو من إخراج وتمثيل واحد من أكثر أنواع الفن شعبية .ويسميو البعض الفن
السابع مشيرين بذلك لفن استخدام الصوت والصورة سوية من أجل إعادة بناء األحداث عمى شريط
خموي.
ىناك أنواع من الفن السينمائي ،فمنيا ما ىو اقرب لممسرح ،ويشمل أفالم الحركة والدراما
وغيرىا من األفالم التي تصور أحداثا خيالية ،أو تعيد أحداث حدثت بالفعل في الماضي ،تعيدىا عن
طريق التقميد بأشخاص مختمفين وظروف مصطنعة .وىناك الفن السينمائي الوثائقي ،الذي يحاول
إيصال حقائق ووقائع تحدث بالفعل بشكل ييدف إلى جذب المشاىد ،أو إيصال فكرة أو معمومة بشكل
واضح وسمس أو مثير لإلعجاب.

 -1بشرى موسى صالح :الصورة الشعرٌة فً النقد العربً الحدٌث ،المركز الثقافً العربً -بٌروت ،ط، 1881،1ص18

مقدمــــــــــة
تعد الرواية من أىم األجناس األدبية التي عرفيا العصر الحديث ،لما تصوره من مختمف القضايا
الفكرية واإلجتماعية و االقتصادية والسياسية و غيرىا .
وقد إستطاعت الرواية في فترة وجيزة أن تثبت وجودىا في عالم أدبي لطالما إنحاز إلى الشعر
ويعود الفضل إلى جممة من الروائيين أبدعوا فييا ومن أمثاليم عمى سبيل الذكر ال الحصر  :طو
حسين ،نجيب محفوظ ،عبد الحميد بن ىدوقة ،طاىر وطار ،أحالم مستغانمي  ،و الكثير من األدباء
األخرين .
ولعل من األسباب التي دفعت لرواج الرواية ،ما تتسم بو من خصائص فنية سواء تعمق األمر
بالبيئة الزمكانية أم الشخصيات أم الحبكة أم حتى موضوع الرواية نفسيا ....و كميا جممة من السمات
تجعل منيا أقرب فن إلى نفس القارئ .
و قد إرتأينا أن نخصص بحثنا ىذا لمناقشة أحد أىم مكونات الرواية أال وىو" الشخصية "
بإعتبارىا المحرك األساسي لألحداث و العمود الفقري الذي يقوم عميو أي عمل روائي ،في دراسة
و تحميل الشخصية في الرواية الجزائرية تحت عنوان الشخصيات بين األدبية و الصورة السينمائية "
ذاكرة الجسد " أنموذجا .
لجأنا إلى رواية ذاكرة الجسد لمروائية أحالم مستغانمي ،بإعتبارىا أوال روائية جزائرية عرفت
كيف تسير القمم في خدمة الفن ،فرفعت من قيمة األدب الجزائري ،دون أن تحيد عن مبادئيا و قيميا
 .و ثانيا أن كل من الرواية و العمل السينمائي لقيا رواجا فنيا و أدبيا باى ار  ،ىذا ما سمح ليا أن
تكون أرضية خصبة نسقط عمييا بحثنا ىذا .

أ

مقدمــــــــــة
و يطرح البحث إشكالية رئيسية تتمثل في :إلى أي مدى يمكن تطابق بناء الشخصيات في
العمل الروائي مع العمل السينمائي ؟ ويضم ىذا التساؤل العام مجموعة من األسئمة الفرعية ،و لإلجابة
عنيا إىتدينا إلى رسم خطة محددة المعالم تضم مقدمة وفصمين و يتبعيا خاتمة و ممحق .
تطرقنا في الفصل األول الذي جاء تحت عنوان :الشخصية أنواعيا عالقاتيا و دورىا في
العمل الروائي ،إلى تعريف الشخصية لغة حسب ما ورد في بعض المعاجم ،ثم اصطالحا حسب ما
ورد عند جماعة من المدارس النقدية .
أما عنصر أنواع الشخصية فتطرقنا فيو إلى أنواع الشخصية :الرئيسية ،الثانوية ،العابرة
و بعدىا تناولنا عالقة الشخصية ببعض المكونات السردية األخرى  :عالقة الشخصية بالراوي الزمان
و المكان  .كما تطرقنا إلى دور الشخصيات في بناء العمل الروائي .
و فيما يخص الفصل الثاني الذي عنوناه رواية ذاكرة الجسد بين الرواية و المسمسل دراسة
مقارنة في الشخصيات .فصمنا الثاني كان تطبيقيا بحتا تناولنا فيو الشخصية في األعمال الروائية
الحضور و الداللة .و كذا بناء الشخصيات في رواية ذاكرة الجسد عرجنا عمى أىم شخصيات الرواية
ثم قمنا بمقارنة الشخصيات بين الرواية و المسمسل .
أما فيما يخص المنيج فقد اعتمدنا عمى المنيج المقارن حيث قارنا بين الشخصيات الروائية
والشخصيات السينمائية  ،وقد اعتمدنا اساسا عمى مراجع رئيسية متمثمة في سكيولوجية الشخصية
لفميب ىامون ،وبنية النص السردي لحميد الحمداني .


ب

مقدمــــــــــة


ت

الفص ـ ـ ـل األلو:

الشخص ـ ـ ــية ،أنواعـ ـ ـ ـ ــها ،عالقـ ـ ـ ـ ــاتها ،دلوره ـ ـ ــا في العمـ ـ ــل
الرلوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

 -1تعريف الشخصية .
أ -لغة.

ب -اصطالحا.

ج – الشخصية عند المدارس النقدية.

 -2أنواع الشخصيات:

أ -الشخصية الرئيسية

ب -الشخصية الثانوية.
ج -الشخصية العابرة.

 -3عالقة الشخصية بالمكونات السردية األخرى:
أ -عالقة الشخصية بالراوي.

[ -عالقة الشخصية بالزمان و المكان.

 -4دور الشخصيات في العمل الروائي.

الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
 –1تعريف الشخصية :
أ  -لغة :
لقد ورد مفيوـ الشخصية في عدة معاجـ و كميا تعطي معنىا خاصا لمشخصية ،حيث تباينت
اآلراء و تعددت حوؿ مفيوميا و إعطاء إطار ثابت ليا ،و تعني لفظة الشخص في المغة العربية
«نظر إلى ،أو حظر أماـ ،و الشخص بمعنى عيف ،عندما نقوؿ الطبيب شخص المريض ،كما نقوؿ
شخص الدور ،بمعنى مثمو و مشخص بمعنى مجسـ »

()1

فتنوعت و تعددت التعاريؼ المغوية المفظية لمشخصية ،إذ نجد أنيا وردت عند أبف منظور في
معجمو لساف العرب « بػالشخص جماعة ألنيا شخص اإلنساف و غيره مذكر والجمع أشخاص
وشخوص و شخاص .
والشخص كؿ جسـ لو ارتفاع وظيور ،والمراد بو إثبات الذات فاستعير ليا لفظ الشخص
والشخص بالفتح ،شخوصا :ارتفع ،وشخص الجرح ورـ ،و الشخوص ضد اليبوط " واألنثى شخصية
وقيؿ شخيص إذا كاف ذا شخص وخمؽ عظيـ بيف الشخاصة وشخص الشيء شخوصا ويشخص
والشخوص السير مف بمد إلى بمد ( الذىاب) ،ومنو شخوص المسافر أي خروجو مف منزلو ،وشخص
عمى أىمو يشخص شخوصا ذىب ،وشخص إلييـ رجع» .

()2

نرى أف معنى الشخصية مف خالؿ ما جاء في النظرتيف السابقتيف ،العمو واالرتفاع كما تعني
اإلنبتار والورـ مثاؿ ذلؾ الجرح إنبتر و ورـ ،و شخص السيـ  :ارتفع .

 - 1سامية حسن الساعاتي ،الثقافة والشخصية بحث في علم اإلجتماع الثقافي ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،مصر
3891،م ،ط، 2ص . 331
2

 -ابف منظور ،لساف العرب ،المادة ( ش ،خ  ،ص )  ،دار صادر لمطباعة و النشر ،بيروت1412،ىػ 1992/ـ،

مج  ،7ط ،3ص .45
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
ىناؾ تعريؼ آخر لمصطمح الشخصية نجده في المعجـ األدبي  »:شخصي ،فردي ذاتي صفة
كؿ ما يعبر المرء عف عواطفو الحميمة ،أو عف أفكاره وأخيمتو الخاصة بو ،أو صفة الشيء الذي
يكشؼ عنو لمذات وكؿ ما ىو خاص في كؿ عائؽ وفي كؿ أثر ،الشخصية عنصر ثابت في
التصرؼ اإلنساني ،وطريقة المرء العادية في مخالفة الناس والتعامؿ معيـ ويتميز بيا عف
اآلخريف«

()1

ونفيـ مف ىذا التعريؼ أف الشخصية ىي التي تميز الناس مف خالؿ طريقة التعامؿ مع اآلخريف
فاألصؿ في كممة الشخصية  PERSONALITYأنيا مشتقة مف لفظ التينيPERSONA
ومعناه القناع أو الوجو المستعار الذي يظير بو الشخص أماـ الغير وكاف استعماؿ ىذا المفظ مرتبط
بالتمثيؿ المسرحي ،حيث يبدو الشخص لمغير مف خالؿ ما يأتيو مف حديث وحركات ظاىرة ،والغرض
مف استعماؿ القناع تشخيص خمؽ الشخص الذي يقوـ بدور مف أدوار المسرحية ،فيو بمثابة عنواف
مف طباع الشخص ومزاجو الخمفي .

()2

إف معنى مصطمح الشخصية لغة تناولتو عدة معاجـ و كتب فتنوعت و تعددت التعاريؼ المغوية
لمفظة الشخصية فنج مف عرفيا بأنيا ارتفاع و عمو و تعني أيضا اإلنبتار و الورـ و ىناؾ مف قاؿ أف
الشخصية تعبير عف عواطؼ و أفكار الشخص ،أما في المغة الالتينية فيي مشتقة مف لفظ التيني
بمعنى القناع أو الوجو المستعار.

1
2

 عبد النور جبور ،المعجـ األدبي ،دار العمـ لممالييف ،بيروت، 1979 ،ط  ،1ص . 146 سامية حسف الساعاتي ،الثقافة و الشخصية بحث في عمـ االجتماع الثقافي ،ص . 11516

الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
ب – اصطالحا :
لمشخصية مكانة ميمة بحيث تعتبر مف أىـ العناصر األساسية التي تعتمد عمييا الرواية ،فيي
مف أكثر المفاىيـ تعقيدا  ،وليذا نجد الكثير مف النقاد قد اىتموا بيا وساىموا في تطويرىا ،وليذا
تعددت اآلراء ،وتباينت المحاوالت التي تعالج مفيوـ الشخصية وطبيعتيا وخصائصيا.
« إذ يرى كثير مف النقاد و األدبييف أف الشخصية ىي « دعامة العمؿ القصصي » فكمما أجاد
الفناف رسـ شخصيتو وسير أدوارىا ومداركيا وعمؿ عمى تفردىا كاف ذلؾ أدعى لنجاح العمؿ اإلبداعي
وبقائو».

() 1

فالبداية الحقيقية لمفيوـ الشخصية قامت عمى فكرة التخيؿ و ما يبدو عمى الفرد مف

الصفات الظاىرة إلبعاد النظر عما يخفيو في باطنو مف صفات داخمية ،والشخصية أيضا تتجمى في
القدرة عمى التأثير في الغير وما يتركو ذلؾ األثر عمى األشخاص التي حوليا .
« فمفيوـ الشخصية نستعممو في حياتنا اليومية فنقوؿ أحيانا :أف فالف ذو شخصية قوية ،وأخر
ذو شخصية ضعيفة ،فنقصد بالشخصية القوية أنو ذو تأثير عمى غيره وأنو منفرد في رأيو ،لو أىداؼ
واضحة في الحياة  ،أما الشخصية الضعيفة ،أنو ضعيؼ اإلرادة ليس لو ما يميزه عف غيره ،فيو يتأثر
بغيره بسيولة ويعجز عف التأثير في الغير».

() 2

فمكؿ شخص شخصيتو التي تميزه عف غيره

بالرغـ مف أنو يعيش وسط مجتمع إال أف لو طبعو الخاص و مبادئو التي تميزه عنيـ  ،و ىذا التميز
و التأثير ىو األساس في تكويف الشخصية .
وقد اىتـ بالشخصية عمماء النفس فنجد أف عمماء النفس عرفوا الشخصية كما يمي:

1

 -حسف الثمياني ،البناء الفني في أعماؿ الغيطاني الروائية،أطروحة دكتو ار غير منشورة ،قسـ المغة

2

 -المرجع نفسو  ،الصفحة نفسيا .

العربية،لبناف ،1997،ص . 258
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
جـ  -الشخصية عند الدارسين و الناقدين :


الشخصية عند عمماء النفس :
يعرؼ عمـ النفس العاـ الشخصية أنيا « الشكؿ األساسي لإلنساف وىو الخاصية النفسية

لإلنساف التي تفصمو و تميزه عف باقي األفراد ،فالطبع أو الشخصية يعني المميزات الفردية لإلنساف
منيا ما تفصمو وتميزه عف باقي األفراد،ومنيا الطريقة التي تكوف منبثقة مف الخبايا الالشعورية لمطبيعة
الحية  ،يتفاىـ مع العالـ عف طريؽ حواسو و أفعالو ضمف أحكاـ و مواقؼ روحية ،و ىكذا يكوف قد
تحصؿ عمى تكويف لشخصو يميزه عف باقي األشخاص(» )1
فالشخصية ىي األثر الذي يتركو الفرد في اآلخريف ،ىذا ال يكفي ألنو ال يوضح شيئا مف
الصفات الداخمية الحقيقية في الفرد إذا أف الفرد يمكف أف يعبر عددا مف الشخصيات وىي الشخص
كما يراه غيره و الشخص كما يرى نفسو و الشخص عمى حقيقتو .
ومنيـ مف يؤكد عمى أنيا الصحة النفسية ،فينظر إلييا مف زاوية نمط التوافر الفردي المتميز
دوف قيود أنما ما تحدد الشخصية فيي تمؾ األفعاؿ التي تقوـ بيا لتساعدنا عمى المحافظة عمى توازننا
وتكييفا مع الظروؼ التي تحيط بنا

() 2

فالشخص السميـ الذي يتمتع بصحة نفسية مستقرة بطبيعة

الحاؿ يتمتع بشخصية سوية .
 الشخصية عند عمماء االجتماع
جاء في تعريؼ عمماء االجتماع لمشخصية « عمى أنيا تعني التكامؿ النفسي
لمسموؾ عند الكائف اإلنساني والتي تعبر عنو عادات الفعؿ والشعور واآلراء و قد يتعارض السموؾ

 -1ويتفرد ىوبر،مدخؿ إلى سيكولوجية الشخصية ،تر مصطفى عشوي ،ديواف المطبوعات الجامعية  ،الجزائر1995 ،
ط، 4ص 15

2

 سامية حسف الساعاتي ،الثقافة و الشخصية ،بحث في عمـ االجتماع الثقافي  ،ص . 91118

الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
االجتماعي مع السموؾ الفزيولوجي إف جاز ىذا التعبير ،لذلؾ فإف الجانب االجتماعي ىاـ في
الشخصية يكمف في أنيا تنمو في المواقؼ االجتماعية ،وتعبر عف نفسيا مف خالؿ التفاعؿ مع
اآلخريف  ،ليذا ييتـ عمـ االجتماع بمعرفة تكويف الشخصية وبقائيا وتغيرىا ومختمؼ العوامؿ المؤثرة
فييا ،و إف كاف يصب جميع اىتماماتو عمى المؤثرات االجتماعية »

()1

ويمكف القوؿ إف اىتماـ عمماء االجتماع بدراسة الشخصية كاف محصو ار عمى العوامؿ الثقافية
و االجتماعية التي تكونو .
وقد أيد "غريماس " نظرة عمماء االجتماع مف خالؿ تميزه بيف العامؿ و الممثؿ وقدـ مفيوما جديدا
لمشخصية في الحكي ،وىو ما يمكف تسميتو بالشخصية المجردة ،فميس مف الضروري أف تكوف
شخص ،فقد تكوف مجرد فكرة مثال كفكرة الدىر أو تاريخ و قد تكوف جمادا أو حيوانا  ،فنظر "غريماس
" إلى الشخصية بمفيوـ شمولي فاىتـ بما تتفاعؿ وليس بما ىي عميو وجعؿ ليا مستوييف  :مستوى
عامؿ ومستوى ممثؿ تتخذ فيو الشخصية فردا يقوـ بدورىا في الحكي فيو شخص شارؾ مع غيره في
تثبيت دوره في تحديد دور عممي واحد

أو عدة أدوار عممية

()2

فعمماء االجتماع يعتبروف الشخصية أحد األسس الجوىرية التي تقيـ الحقيقة االجتماعية ،فالمجتمع
يقوـ عمى أنو نسؽ مف العالقات المتبادلة بيف األفراد ،و ليذا ال يمكف أف نعزؿ الفرد عف مجتمعو .

1

 -سامية حسف الساعاتي  ،الثقافة و الشخصية ،بحث في عمـ االجتماع الثقافي  ،ص. 811

 -2المرجع نفسو  ،الصفحة نفسيا .
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 الشخصية عند السيميائييف :
عند فيميب ىاموف
عرؼ " فيميب ىاموف " في كتابو سيميولوجيا الشخصيات الروائية  « :بأنيا مورفيـ فارغ
أي بياض داللي ال تحيؿ إال عمى نفسيا ،فيي تحتاج إلى البناء و تقوـ بإنجازه الذات المستيمكة
لمنص مف خالؿ فعؿ القراءة
عمى مدلوؿ ال تواصؿ«

( القارئ ) ىذا المورفيـ الفارغ يظير مف خالؿ داؿ ال تواصؿ و يحيؿ

()1

فالشخصية عند فيميب ىاموف تحتاج إلى بناء و ىذا البناء يقوـ بإنجازه القارئ عف طريؽ فعؿ القراءة
مف ىذا المنطمؽ نرى أف الشخصية عالمة ال تكتمؿ إال لحظة اكتماؿ النص ،وال تحبؿ ىذه
العالمة إال عمى نفسيا ،وىي ليست جاىزة سمفا ولكنيا تحوؿ إلى دليؿ ساعة بنائيا نصيا لذا ينبغي
التعرؼ عمى العالمات التي يميزىا وىي ثالث» .
العالمات التي تحيؿ عمى واقع العالـ الخارجي ( طاولة ،نير ،زرافة ) أو عمى مفيوـ (الحرية ) يمكف
تسميتيا عالمات مرجعية إلنيا تحيؿ عمى معرفة مؤسسة ،أو عمى شيء ممموس مدرؾ ،كما يمكف
التعرؼ عمييا مف خالؿ المعجـ .
العالمات التي تحيؿ عمى عالمات منفصمة عف نفس الممفوظ بعيدا أو قريبا ،فقد يكوف ىذا الممفوظ
سابقا داخؿ سمسمة الشفيية أو المكتوبة أو الحقة ليا .إف وظيفة ىذه العالمات وظيفة ربطية أو
اقتصادية ،ويمكف أف نطمؽ عمييا بصفة عامة عالمات استذكارية (اسـ العمـ ،التعريؼ في بعض
استعماالتو  ،أغمبيتو الضمائر  ،أدوات االستدالؿ المختمفة )

()2

 -1فيميب ىاموف ،سيميولوجيا الشخصيات الروائية  ،ترجمة سعيد بف كراد ،دار الكالـ  ،الرباط  ، 1990 ،ص.98
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
فالشخصية تحتاج إلى النص فيي ال تكتمؿ إال لحظة اكتماؿ النص ،فالقارئ مف خالؿ فعؿ القراءة
ىو مف يحدد الشخصية مف خالؿ عالماتيا الثالثة التي تميزىا عف غيرىا.
 الشخصية عند الشكالنييف :
لقد أشار حميد الحمداني في مؤلفو بنية النص السردي إلى أف كؿ مف

" فالديمير بروب"

و"غريماس " حاوال تحديد مصطمح الشخصية في الحكي بشكؿ عاـ ،مف خالؿ أفعاليا دوف صرؼ
النظر إلى العالقة بينيما ،فقد توصموا إلى أف الشخصية تحدد مف خالؿ سماتيا ومظيرىا الخارجي،
وقد توسعا في البحث في سمات الشخصية عف الوظائؼ التي تقوـ الشخصية في الحكي

()1

فالديمير بروب و غريماس توصال إلى أف الشخصية تتحدد مف خالؿ مظيرىا الخارجي و الوظائؼ
التي تقوـ بيا .
وقد كاف التصور التقميدي لمشخصية يعتمد أساسا عمى الصفات ،مما جعمو يخمط بيف
الشخصية الحكائية "  " PERSONNAGEوالشخصية في الواقع العياني "  "PERSONNEوىي
تركيب جديد يقوـ بو القارئ أكثر مما ىي تركيب يقوـ بو النص

()2

فالشخصية الحكائية تحدد مف خالؿ أفعاليا دوف صرؼ النظر عف العالقة بيف الشخصيات وقد غير
كؿ مف غريماس و بروب التصور التقميدي لمشخصية الحكائية و الشخصية في الواقع العياني .
 الشخصية عند البنيوييف :
يعرفيا "روالف بارث " « بأنيا نتاج عمؿ تأليفي ،ومقصوده أف ىويتيا موزعة في النص غير
األوصاؼ والخصائص التي تستند إلييا ،ينظر إلى الشخصية عمى أنيا دليؿ لو وجيات داؿ

1
2
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
"  " SIGNIFIANTو األخر المدلوؿ "  " SIGNFIEو تكوف الشخصية بمثابة داؿ مف حيث أنيا
تتخذ عدة أسماء أو صفات تمخص ىويتيا  .فبارث فرؽ في مفيوـ الشخصية بيف الداؿ و المدلوؿ
فالشخصية ىي الداؿ و المدلوؿ ىي الصفات و األسماء التي تتخذىا .
أما الشخصية كمدلوؿ فيي مجموع ما يقاؿ عنيا بواسطة جمؿ متفرقة في النص أو بواسطة
تصريحاتيا أو أقواليا و سموكياتيا و ىي ال تكتمؿ إال حينما يكوف النص الحكائي قد بمغ نيايتو »

()1

 - 2أنواع الشخصيات :
إف الشخصية في الرواية مف صنع الفناف ،وليذا نجدىا تختمؼ عنيا في الحياة فالروائي ال
ينسخ نماذجو مف الحياة ،ولكنو يقتبس منيا ما ىو بحاجة إليو ،بضع مالمح استعارت انتباىو ىنا أو
لفئة ذىنية أثارت انتباىو ىناؾ ....و ما يعنيو حقا ىو أف يخمؽ وحدة منسجمة  ،محتممة الوجود تتفؽ
وأغراضو الخاصة .

()2

فالشخصية التي يصنعيا الفناف تكوف متفقة و منسجمة وفؽ أغراضو الخاصة أي تخدـ أفكاره
و إبداعاتو.
ولقد قسـ الميتموف بمقولة الشخصية ،بيف ثالثة أنواع مف الشخصيات .
أ – الشخصية الرئيسية :
ىي التي تحمؿ الفكرة والمضموف الذي يريد أف ينقمو إلى قارئو ،أو الرواية التي يريد أف
يطرحيا ،كما أف ىذه الشخصية تظير بشكؿ دائـ في الحكي ،وال تختفي إطالقا ،وال يختمؼ في ىذا

 - 1روالف بارث ،نقد الحقيقة  ،ترمنذر عياشي  ،سمسمة االعماؿ الكاممة،3مركز االنماء الحضاري لمدراسة والنشر
والترجمة ،حمب  ،سورية ،ط،1،1994ص. 84
2

 -خميؿ رزؽ  ،تحوالت الحبكة مقدمة لدراسة الرواية العربية  ،مؤسسة اإلشراؼ لمطباع و النشر  ،لبناف 1998 ،
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
روائي رومانسي عف واقعي ،فإف طريقة البناء الفني في الرواية أو مقدرة الكاتب ىي التي تميز عمال
عف أخر ،فالبطؿ في م ارحمو األولى مف الرواية ىو المحور ،وىو األساس وتكوف الشخصيات األخرى
بمثابة عوامؿ مساعدة

()1

فالبطؿ ىو الذي تدور حولو األحداث في الرواية أو القصة ،لذلؾ يكوف االىتماـ بو أكبر مف
غيره مف الشخصيات األخرى ،ويكوف الكاتب أكثر حرصا عمى وصفو ألنو ىو الذي يناؿ حصة األسد
مف الرواية وسوؼ يكوف لو الحظ األوفر في تقمص األدوار الرئيسية الميمة في الرواية.
دور الشخصيات الرئيسية يكوف واضحا في القصة ،ألف اىتماماتيا تشكؿ المادة األساسية
لمقصة ،وتكوف أكثر حظا مف الشخصيات األخرى ،في تفاصيؿ شؤونيا ألنيا تقوـ بأدوار رئيسية

()2

فالشخصية الرئيسية ىي موضع اىتماـ القصة مف خالؿ تفاصيميا فيي التي تدور حوليا جؿ أحداث
الرواية أما الشخصيات األخرى تكوف بمثابة عوامؿ مساعدة ليا .
ب – الشخصية الثانوية :
تعتبر عامال أقؿ أىمية مف الشخصية الرئيسية ألنيا تقوـ بأدوار ثانوية فيي عامؿ ثانوي تخدـ
سير الرواية و ىي التي يأتي بيا الكاتب القصصي ليكشؼ عف تصرفات وأفعاؿ الشخصية الرئيسية
فيي شخصيات مشاركة في الحدث ،بحيث تكوف عمى األقؿ مرآة عاكسة لجانب مف شخصية البطؿ
()3

1

ويكوف دور ىذا النوع مف الشخصيات أقؿ في مجرى الحكي ،تظير أحيانا وتختفي أخرى فيي

 -عبد المالؾ مرتاض  ،في نظرية الرواية  :بحث في تقتنيات السرد  ،المجمس الوطني لمثقافة و االدب ،الكويت

 1998ص .116

 -2خميؿ رزؽ  ،تحوالت الحبكة مقدمة لدراسة الرواية العربية  ،ص . 53

 -3محمد عمي سالمة  ،الشخصية الثانوية و دورىا في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة
و النشر  ،اإلسكندرية  ،1997،ط  ،1ص . 27
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
تعد عامال لتزييف الرواية ،دوف أف يكوف ليا دو ار فعاال وىي تعطي انطباعا محميا عف البنية

() 1

فدور الشخصية الثانوية يكوف أقؿ أىمية مف الشخصية الرئيسية باعتبار أنيا تظير أحيانا و تختفي
أحيانا أخرى  ،ولمشخصية الثانوية عند بعض الكتاب ،صفات حيث تالءـ زماف البيئة التي تعيش
فييا ،ومكانيا وىي مقيدة بيا ،و تتقبؿ مصيرىا منيا ،كالشخصية المداـ فوكية في رواية األب غوريو
()2

فيذا النوع مف الشخصيات يجب أف ال يتجاىؿ واقعة منسوبة إليو .
ويمكف ليذه الشخصيات أف تؤثر في الرواية بعدة طرؽ فأحيانا تقوـ بأعماؿ ضرورية لمحبكة

مثؿ مساعدة الشخصية الرئيسية ،أو اعتراض طريقيا فيما تسعى إليو ،أو أنيا تقوـ بأعماؿ أقؿ أىمية
 .....و غالبا ما تكوف الشخصية الثانوية ،صديقا حميما لمشخصية الرئيسية (. )3
كما أستشيد الكاتب عبد المالؾ مرتاض في كتابة نظرية الرواية بقوؿ الروائي موري ػػاؿ« :أما
أنا فيموح لي ،أف أشخاص المرتبة الثانية في كتبي ،ىـ الذيف استعرتيـ مف الحياة ،وأكاد أتبع قاعدة
عامة ،وىي أنو كمما قؿ شأف الشخص في الحكاية أو السرد ،زاد حظو في أف يكوف ».

()4

أما مولاير فقد أولى الشخصية الثانوية دو ار ميما في كتاباتو فكمما قؿ دور الشخصية كانت أكثر حظا
في وجودىا  ،كما الحظنا اختالؼ و تبايف في تسميات الشخصيات الرئيسية و الثانوية .
نجد في بعض المراجع تسميات متنوعة لمشخصيات الرئيسية والثانوية ،فينالؾ مف يصطمح
عمييا اسـ الشخصية التامة و المدورة

 " ROUND CHARACTERأو مصطمح الشخصية

المسطحة و النمطية " " FLAET CHARORACTER

()1

 -1محبة حاج معتوؽ  ،أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية  ،دار الفكر المبناني  ،بيروت  ، 1994،ص . 35
 -2المرجع نفسو الصفحة نفسيا .

 -3خميؿ رزؽ  ،تحوالت الحبكة مقدمة لدراسة الرواية العربية  ،ص . 54
4
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
فالشخصية الثانوية ىي الشخصية التي تأتي بعد الشخصية الرئيسية وىي مسخرة لخدمة الشخصية
الرئيسية ،وىذا ال يعني أنيا ال تممؾ أىمية في العمؿ الروائي بؿ عمى العكس فيي تساىـ في بناء
الرواية.
جـ -الشخصية العابرة :
عمى غرار الشخصيات الرئيسية و الثانوية ىناؾ نوع أخر ال يمقى نفس المرتبة مف الشخصيات
السالفة الذكر إال أننا ال يمكف إىمالو وىي الشخصيات العابرة .
ىذا النوع مف الشخصيات يتناولو الكاتب الروائي تناوال ىينا ،دوف النظر إليو و وصفو ،بؿ
يممح إليو فقط فيذه الخادمة وذلؾ القروي المذاف يمراف مرو ار عاب ار أثناء الرواية ،لـ يطؿ تنقيبو عنيا
بؿ تناوليا تناوال طفيفا سيال ،بعد أف غيروا و بدؿ شيئا مف صورتيما العالقة بذاكرتو .

()2

و يمكف اإلشارة ليذا النوع مف الشخصيات أو التحدث عنو ،دوف أف يكوف حاض ار في الرواية
كشخص لو دوره  ،وانما يظير كشخصية غائية يكوف الحديث عنيا في سياؽ معيف .
أما فيمب ىاموف فقد ميز بيف ثالثة أنواع مف الشخصيات وىي :
– الشخصيات المرجعية :
فنتعرؼ عمى ىذه الشخصيات مف خالؿ الرجوع إلى النصوص التي تناولت حياة ىذه
الشخصيات ،أو مف خالؿ خمفيات معرفية.
فالشخصية المرجعية ىي شخصية سبقت المعرفة بيا ،وبالعالـ الذي وجدت فيو ،كأف تكوف الشخصية
تاريخية معروفة في ثقافة مجتمع ما  ،كما تدخؿ تحت ىذا النوع مف الشخصيات المرجعية كذلؾ
شخصيات أسط ورية (فينوس ،زوس) ،شخصيات مجازية ( الحب  ،الكراىية )  ،شخصيات اجتماعية
 -1المرجع نفسو الصفحة نفسيا .

 -2خميؿ رزؽ  ،تحوالت الحبكة مقدمة لدراسة الرواية العربية  ،ص .54
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
( العامؿ  ،الحارس  ،المص  ،المحتاؿ) تحيؿ ىذه الشخصيات كميا عمى معنى ممتمئ  ،و ثابت
حددتو ثقافة ما

()1

في ىذا النوع مف الشخصيات تكوف لنا معرفة مسبقة بيا كالشخصيات التاريخية و األسطورية
و المجازية و االجتماعية .
– الشخصيات اإلشارية :
تحتؿ ىذه الشخصية المرتبة الثانية في تقسييـ فيميب ىاموف فيي بمثابة إشارات ،تدؿ عمى
حضور القارئ أو الكاتب ،أو ما يمثميا في النص ،شخصيات ناطقة باسمو ،جوقة التراجيديا القديمة
المحدثوف السقراطيوف ،شخصيات عابرة ،رواة و ما شابييـ

()2

فالشخصيات االشارية ال يمكف االستغناء عنيا في الرواية فيي تشير عمى حضور القارئ أو الكاتب
في الرواية وعمى القارئ أف يكوف عمى دراية واطالع بالسياؽ جيدا ،ألف الشخصيات اإلشارية مفيوـ
موجو بالدرجة األولى ،لحضور الكاتب الذي يتخذ أشكاال تموييية مختمفة ،و يحصر ىذا الحضور في
صيغة محددة مثؿ (أنا) و (ىو)

()3

قد يعرؼ السارد أقؿ مما تعرفو أي شخصية مف الشخصيات الروائية عف نفسيا ،بحيث يمكف
أف تسرد الرواية بضمير المتكمـ المفرد ( أنا ) أو بضمير الغائب ( ىو ) ،مع المحافظة عمى الرواية
التي تقدميا الشخصية نفسيا عف األحداث.

 -1فيميب ىاموف  ،سيميولوجيا الشخصيات الروائية  ،ص . 24
 -2المرجع نفسو  ،الصفحة نفسيا .

 -3فيميب ىاموف  ،سيميولوجيا الشخصيات الروائية  ،ص .24
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
 الشخصيات االستذكارية :تطرؽ فيميب ىاموف في تقسيمو لمشخصيات إلى الشخصية االستذكارية يقوـ ىذا النوع مف
الشخصيات ،عمى االستذكار بالماضي أو االستشياد باألسالؼ ،أو التكيف إلى أخره مف الصور ،التي
تظير في النص ،مف خالؿ أجزاء ممفوظية متفاوتة الحجـ (جممة  ،كممة  ،فقرة إلخ  .....والواقع أف
ىذه الفئة األخيرة مف الشخصيات ال يمكف القبض أو اإلمساؾ بيا ،إال بعد اإللماـ بالعمؿ األدبي كمو
ومرجعياتو إنيا تشكؿ عالمات تذكرية لممفوظات تكوف أحيانا طويمة .

()1

فالشخصيات االستذكارية تكوف مف خالؿ العودة إلى الماضي و االستدالؿ بو و ال يمكف معرفتيا إلى
بعد االنتياء مف العمؿ األدبي .
و في األخير يمكف القوؿ بأف ىذه األنواع الثالثة يمكف أف تتداخؿ فيما بينيا ،بحيث يمكف أف
تنتمي شخصية ما إلى ىذه األنواع في الوقت نفسو أو بشكؿ تتابعي ،حيث يرى فيميب ىاموف أف كؿ
واحد مف ىذه الفئات الثالثة تمتاز بأبعادىا المتعددة الوظيفية داخؿ السياؽ .

()2

ففيميب ىاموف حدد ثالثة أنواع لمشخصيات ،الشخصية المرجعية التي نتعرؼ عمييا مف خالؿ الرجوع
إلى النصوص التي تناولت حياة ىذه الشخصيات  ،و الشخصيات اإلشارية التي تدؿ عمى حضور
القارئ مف خالؿ صيغة محددة مثؿ أنا و ىو  ،الشخصيات االستذكارية وىي التي تقوـ عمى
االستذكار بالماضي أو االستشياد باألسالؼ .

 - 1المرجع نفسو  ،ص . 26
 -2بوعمي كحاؿ ،معجـ المصطمحات السردية  ،عالـ الكتاب ،ص . 82
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
 -3عالقة الشخصية بالمكونات السردية األخرى :
أ – عالقة الشخصية بالراوي :
– الرواي مع الشخصية  ( :الرواي = الشخصية )
الراوي شخصية أساسية في أي عمؿ قصصي قصي ار كاف أو طويال ،شعبيا أو فصيحا ،عربيا أو غير
عربي ،ألنو ىو الوسيط الذي إخثاره الكاتب ليكوف نائبا عنو أو بديال لو في سرد األحداث القصصية
مف البداية حتى الختاـ ،فتتساوي فييا معرفة الشخصية بمعرفة الراوي ،فال يمكف لمروائي تقديـ أي
تفسيرات إال بعد توصؿ الشخصية نفسيا إلييا ،ويقوـ ىذا الكؿ عمى ضمير المتكمـ أو الغائب مع
الحفاظ بمظير الرؤية  ،فإذا ابتدئ بضمير المتكمـ ثـ انتقؿ إلى الغائب فال يتغير مجرى السرد
ويحتفظ باالنطباع األوؿ

()1

فالشخصية ىنا تكوف نائبا أو بديال عف الكاتب في سرد األحداث فتتساوى معرفة الشخصيات بمعرفة
الراوي ،فالراوي يكوف شاىدا عمى األحداث أو شخصية مساىمة في القصة .
– الرؤية من خمف :
الراوي أكبر مف الشخصية ( الراوي ˂ الشخصية )
نجد ىذه الطريقة مف الحكي عند الكالسيكيف حيث يكوف الراوي عارفا أكثر مما تعرفو الشخصية
الحكائية ،إذ أنو يستطيع الوصوؿ إلى كؿ المشاىد كما أف بإمكانو إدراؾ ما يدور في ذىف األبطاؿ
و تتجمى سمطة الراوي في قدرتو عمى إدراؾ الرغبات الخفية لألبطاؿ ،ويسمى بالسرد الموضوعي
1
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
ويوجد ىذا النوع بكثرة في الفعؿ التقميدي ،وفييا يكوف السارد بصدد معرفة كؿ الحقائؽ عف شخصياتو
و الشخصيات في مثؿ ىذه الحالة تكوف قاصرة ال تعرؼ شيأ عف مصيرىا مف حيث يعرؼ عنيا
السارد كأي شيء .

()1

الرؤية مف الخمؼ يكوف الروي أكثر دراية بالشخصية و الشخصية تكوف قاصرة في ىذه الحالة ال
تعرؼ شيئا عف مصيرىا .
– الرؤية من الخارج :
الراوي أصغر مف الشخصية ( الراوي˃الشخصية )
أي أف الراوي ال يعرؼ إال القميؿ مما تعرفو إحدى الشخصيات الحكائية ،وىو يعتمد عمى
الوصؼ الخارجي ،أي وصؼ الحركة واألصوات وىو عديـ المعرفة بما يدور بذىف األبطاؿ ،إذ أف
ىذه األنماط لـ تظير بشكؿ واضح إال بعد منتصؼ القرف العشريف عمى يد الروائييف الجدد  ،ىذا
االتجاه مرتبط بالرواية الشيئية لخموىا مف وصؼ المشاعر السيكولوجية ولخمو بعضيا مف األحداث
و توفرىا غالبا عمى وصؼ خارجي محايد لحركة األبطاؿ وأقواليـ  ،فيجد الراوي نفسو أماـ مييمنات
عميو تكمفو االجتياد الذاتي الكتسابيا داللو معينة

()2

فالراوي ىنا ال يعرؼ إال القميؿ مما تعرفو إحدى الشخصيات الحكائية فيو عديـ المعرفة بما يدور في
ذىف األبطاؿ .

1

 -عبد الممؾ مرتاض  ،بنية الخطاب السردي  ،ص . 192

 -2حميد الحمداني  ،بنية النص السردي  ،ص . 51
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
 - 2عالقة الشخصية بالزمان و المكان:
أ – عالقة الشخصية بالمكان :
ال تخمو أي رواية مف المكاف ،فحضور المكاف في الرواية حتمية ال مناص منيا فقد نجد الكاتب يعدد
في األماكف داخؿ الرواية أو يقتصر عمى مكاف واحد .
إف الفضاء ىو نظاـ داؿ وىو شكؿ في الرواية العنصر البناء األساسي في توليد الرواية ،فالشخصية
ىي التي تصنع الحدث وال يحدث دوف مكاف فتعمره وتمأل الوجود صيحا و ضجيجا وحركة ،حيث
نصر مركزيا في تشكؿ العمؿ الروائي ،وىو محؿ تأثير لمجمؿ وقائع الرواية ولحركة
يعتبر المكاف ع ا
الشخصيات وأفعاليا وأىوائيا ونوازعيا ،وعواطفيا وأماليا.

()1

لممكاف عالقة بالشخصيات فيو يؤثر فييا و بأىوائيا فيو عنصر مركزي في العمؿ الروائي فتنتج
عالقة ترابط بيف الشخصية و المكاف .
و قسمو حميد الحمداني إلى ثالثة أنواع :
 +الفضاء النصي  :ويقصد بو الحيز الذي تشغمو الكتابة ذاتيا باعتبارىا أحرفا طباعية عمى مساحة
الورؽ ،ويشمؿ ذلؾ طريقة تصميـ الغالؼ ووضع العبارات وتنظيـ الحقوؿ .
 +الفضاء الداللي  :ويتأسس بيف المدلوؿ المجازي والمدلوؿ الحقيقي ويعتبره بمثابة صورة وىي الشكؿ
الذي يتخذه الفضاء والتي تيب المغة نفسيا لو ،بؿ إنيا رمز فضائية المغة األدبية في عالقتيا مع
المعنى .
 -1المرجع نفسو  ،الصفحة نفسيا .
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
 +الفضاء الجغرافي  :وىو مقابؿ لمفيوـ المكاف ،يتولد عف طريؽ الحكي ذاتو ،إنو الفضاء الذي
يتحرؾ فيو األبطاؿ .

()1

قسـ حميد الحمداني المكاف إلى ثالثة فضاءات ومنح لكؿ منيا تعريفا خاصا بيا ،إال أنو لـ يبتعد
عف المفيوـ الحقيقي لممكاف الذي لو عالقة بالشخصية .
ب  -عالقة الشخصيات بالزمن :
إضافة إلى عالقة الشخصية بالمكاف ىناؾ عالقة بيف الشخصية و الزمف فيعد الزمف مف المقوالت
األساسية التي شغمت الفالسفة ،وأثارت انتباىيـ لكوف الزمف مف األبعاد الغامضة واليالمية ،لصمتو
بمفاىيـ تجريدية تبحث في الوجود والكـ والكينونة كما تعود صعوبة البحث في مقولة الزمف إلى سعة
()2

مجالو وارتباطو بكؿ مظاىر الوجود الطبيعي واإلنساني

وتعني ىنا العالقة بيف الحكي والسرد والخطاب ،فيي التي تكشؼ عف أنماط النظاـ الزمني المستخدـ
الروايات ،فمـ يعد الخطاب الروائي يتشكؿ وفقا لبنية القصة المحكية ،بؿ أصبح يتخذ مسا ار أخر
يتمثؿ .في تدخؿ األزمنة

()3

 -.1حميد الحمداني ،بنية النص السردي  ،ص . 348
 - 2عبد الحميد بف ىدوقة  ،كتاب الممتقى الوطني الثاني و الرابع  ،مديرية الثقافة لوالية برج بوعريريج  ،2001 ،ص
. 119
3
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
فالشخصية منحت لمزمف معنا جديدا فيي تتعامؿ مع أطرافو الثالث الماضي ،الحاضر ،المستقبؿ فنجد
في النص األحداث تسير وفؽ زمف الشخصيات فتتحرؾ في زمف النص ،وتكتب في زمف و تق أر في
زمف فال نص دوف زمف ،أنو ثابت مع ثبات النص و مخموؽ مع خمؽ النص .
كما يكتسب الزمف أىمية مف كونو أىـ العناصر التشويقية وىو الذي يحدد مجموعة الدوافع المحركة
لألحداث ،وليس لو وجود مستقؿ تستطيع استخراجو مف النص مثؿ الشخصية أو األشياء التي تشغؿ
حيزا ،فالزمف يتخمؿ الرواية كميا وتستطيع أف تدرسو دراسة تجزيئية تقطيعية .

()1

فالزمف ليس مستقال عف النص  ،فمثمو مثؿ الشخصية و المكاف فيو مف أىـ العناصر التي تحرؾ
سير األحداث  ،فال سيرورة بدوف زمف .

1
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
 - 4دور الشخصيات في العمل الروائي :
كؿ مف األدباء والنقاد نظرتيـ إلى دور الشخصية الروائية بمفيوـ شمولي ،فاىتـ بما تدؿ وليس
بما ىي عميو وجعؿ ليا مستوييف  :مستوى عامؿ ومستوى ممثؿ أي نسبة إلى الممثؿ بحيث تتخذ فيو
الشخصية فردا يقوـ بدورىا في الحكي ،فيو شخص فاعؿ شارؾ مع غيره في تحديد دور عامؿ أو عدة
أدوار عاممية

()1

أما النقاد الفرنسييف واألمريكييف يروف أف الشخصية الروائية يجب أف تكوف متباعدة عف
القيـ االجتماعية ،وقربية مف قيمة األدب العممي عمى تقمص األدوار المختمفة ،وجميع الحاالت التي
يمكف أف يضعيا الكاتب ،دوف أف يكوف صور حية عف واقع معيف ،إنيا قادرة عمى أف تكشؼ في
ذواتيا عف حقيقتيا دوف أف تكوف موجية لنا لمجرد نموذج لو فعالية عمى إدراؾ طبيعة المجتمعات
واإليديولوجيات

()2

وتبقى بذلؾ الشخصية بمثابة العمود الفقري لمبناء الروائي والتي تتعدد بتعدد األىواء والمذاىب
اإليديولوجية والثقافات والحضارات واليواجس ،والطبائع البشرية التي ليس لتنوعيا وال في اختالفيا في
حدودىا .

()3

وفي نياية ىذا الفصؿ يمكننا القوؿ أف الشخصية تعددت و تنوعت تعريفاتيا المغوية و االصطالحية
باإلضافة إلى أف المدارس النقدية تطرقت إلييا نظ ار لما تكتسيبو مف أىمية بالغة في العمؿ الروائي

 -1المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
 -2عبد الممؾ مرتاض  ،في نظرية الرواية بحث تقنية السرد  ،ص . 23
 -3عبد الممؾ مرتاض  ،في نظرية الرواية بحث تقنية السرد  ،ص. 38
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الفــــصــــل األول  :الشــــخصــيـــة ،أنــــــواعـــها ،عــــالقاتــــها  ،دورهــــــا في الــــعـــمل
الروائـــــــــــــي
فالشخصية ىي الركيزة األساسية لمبناء الروائي ،إذا انعدمت تصبح الرواية خالية مف المضموف
اإلنساني باعتبارىا تمثؿ منطمؽ األفكار و المعاني التي تدور حوليا األحداث ،ولمشخصية عالقة
وطيدة بغيرىا مف العناصر السردية  :الراوي ،الزماف  ،المكاف،حيث أف كؿ عنصر مف ىذه العناصر
تتفاعؿ معو الشخصية .

34

الفصل الثاني :

رواية "ذاكرة الجسد" بين و المسلسل دراسة مق ارنة في
الشخصيات

الشخصيات بين الرواية و المسمسل:
الشخصية في األعمال الروائية :الحضور و الداللة:
بناء الشخصيات في رواية "ذاكرة ا لجسد".
أهم الشخصيات الروائية.
شخصيات ذاكرة الجسد بين الرواية و المسمسل.

الفصل الثاني  :رواية "ذاكرة الجسد" بين الرواية و المسمسل لدراسة مقارنة
في الشخصيات
الشخصيات بين الرواية و المسمسل.
 -1الشخصية في األعمال الروائية:الحضور و الداللة.
يعتبر النقاد المحدثوف الشخصية عنص ار أساسيا مف عناصر البناء الروائي ،فالشخصية عماد
البناء الروائي وأساسو ،فيي المحور الذي تدور حولو األحداث وترتبط بو « الشخصية عماد البناء
الروائي وأساسه وتمثل مركز األفكار ومجال المعاني التي تدور حولها األحداث»

()1

فيي عبارة عف كائنات إنسانية ورقية تتحرؾ في سياؽ األحداث ،إذ ال ينبغي عمييا أف تيمؿ
الواقع وقضاياه ،فحيف تركز عمى الواقع تكسب حيويتيا وفاعميتيا ،وخمودىا فالروائي الناجح ىو الذي
يصنع شخصياتو ويشكميا مف صميـ الحياة والبيئة.
وعميو فرسـ الشخصية يتطمب المزيد مف الميارات اإلبداعية ،وقوة التصوير وذكر السمات
الداخمية والخارجية ليا مع تحديد أبعادىا ،ودالالتيا في مزيج مرتبط مع األحداث كونيا ىي التي تقوـ
بتجسيدىا وبالتالي تعتبر الشخصية ركنا أساسيا مف أركاف البناء الروائي .
فالشخصية تتحقؽ مف التالحـ العضوي بيف عناصر العمؿ الروائي مف مكاف وزماف وأحداث
و أنواع سرد مختمفة إلى جانب مدى تأثيرىا في القارئ ،و بالتالي انعكاسات رد فعمو عمى الرواية سواء
باإلقباؿ عمييا أو االبتعاد فيي «:تنتج مف االنسجاـ العضوي بيف أركاف العمؿ الروائي مف زماف
ومكاف وحدث وأنواع السرد المختمفة وتؤلؼ بينيا وىي عنصر ىاـ لمقارئ ألنيا تعمؽ اإلحساس بتمؾ
العناصر ،فكمما كانت الشخصية مقنعة ومدىشة زاد إقباؿ القراء عمى قراءة الرواية»

1

-ىياـ شعباف ،السرد الروائي في أعماؿ إبراىيـ نصر اهلل ،األردف ،دار الكندي  4002 ،عبد الحميد بف ىدوقة  ،كتاب الممتقى
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الفصل الثاني  :رواية "ذاكرة الجسد" بين الرواية و المسمسل لدراسة مقارنة
في الشخصيات
وبالتالي الشخصيات تمعب دو ار ميما في بناء العمؿ التمفزيوني ،فإما يكوف انعكاسيا إيجابيا
أو سمبيا عمى العمؿ والشخصيات في األعماؿ الروائية ،فيي كائنات ورقية يقوـ الروائي برسـ سموكيا
و تصرفاتيا وأدوارىا ويبيف مشاعرىا ،ومالمحيا بحسب طبيعة مكانتيا ضمف إطار الحكي لعاـ لمرواية
فالشخصية الروائية ىي إنساف يتمتع بخصاؿ،أو سمات خمقية محددة وينجز حدثا مدفوعا بدوافع
شخصية وسيكولوجية واجتماعية كامنة وراء الحدث ،ليذا لجأ بعض الباحثيف إلى طريقة خاصة في
تحديد ىوية الشخصية الحكائية تعتمد عمى محور القارئ ،ألنو ىو الذي يكوف بالتدريج عبر القراءة
صورة عنيا ويكوف ذلؾ بواسطة مصادر إخبارية ثالثة:
 ما يخبر بو الراوي.
 ما تخبر بو الشخصيات ذاتيا.
 ما يستنتجو القارئ مف أخبار عف طريؽ سموؾ الشخصيات.
ويترتب عف ىذا التصور أف تكوف الشخصية الحكائية الواحدة متعددة الوجوه ذلؾ بحسب تعدد
القراء واختالؼ تحميالتيـ .

()1

فالشخصية تأخذ داللة مف خالؿ الدور الذي تقوـ بو وسط غيرىا مف العناصر ضمف النظاـ
العاـ لمرواية » وتكوف الشخصية بمثابة داؿ مف حيث أنيا تتخذ عدة أسماء أوصفات تمخص ىويتيا
أما الشخصية كمدلوؿ فيي مجموع ما يقاؿ عنيا بواسطة جمؿ متفرقة في النص أو بواسطة
تصريحاتيا وأقواليا وسموكيا وىكذا فإف صورتيا ال تكتمؿ إال عندما يكوف النص الحكائي قد بمغ
نيايتو ولـ يعد ىناؾ شيء يقاؿ في الموضوع «
1
2
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بحيث تكوف الشخصية في بداية الرواية وعاء فارغا
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الفصل الثاني  :رواية "ذاكرة الجسد" بين الرواية و المسمسل لدراسة مقارنة
في الشخصيات
مف حيث المعنى والداللة لكف سرعاف ما يأخذ في االمتالء في سياؽ الحكي مف خالؿ ما تتمفظ بو
وما يقاؿ عنيا » إذ يشير مدلوؿ الشخصية إلى مجموع الصفات والدالالت التي تكتسبيا الشخصية في
سياؽ صيرورة الحكي حيث يشكؿ في النياية (نياية الحكي) ىذا المدلوؿ و يظير في صورة
()1

متكاممة »

فمع مرور المشاىد واألحداث تبدأ مالمح الشخصيات تظير عبر جوانبيا الداخمية والخارجية
ىذا ما يسمح بتشكؿ مدلوليا وبالتالي يستطيع القارئ (المشاىد) أف يتعرؼ أكثر عمى الشخصيات ثـ
أف اختيار المبدع ألسماء شخصياتو في روايتو ال يكوف عشوائيا بؿ يكوف مقصودا وفؽ ما تمميو
طبيعة بناء الشخصية ومكانتيا ضمف إطار الحكي.
فاالسـ يفسر طبيعة الشخصية الروائية ويفسر موقعيا في السمـ االجتماعي ،ويفسر داللتيا عمى
الحدث الذي وردت ضمف مساره ،إف الكاتب ال ينسج نماذجو مف الحياة ولكنو يقتبس منيا ما ىو
بحاجة إليو بصنع مالمح استرعت انتباىو ىنا أو لفتة ذىنية أثارت خيالو ومف ثـ يأخذ في تشكيؿ
شخصيتو :ال يتوقؼ الكاتب في رسمو لشخصيات روايتو عمى الحدود التي عرفيا مف الواقع بؿ إنو
يضيؼ إلييا.
وال يعني أف تكوف صورة طبؽ األصؿ بؿ ما يعنيو حقا ىو أف يخمؽ وحدة منسجمة محتممة
الوجود تتفؽ وأغراضو الخاصة « ،الشخصية الروائية إنساف مف روؽ يخمقو الروائي ليحقؽ بواسطتو
ىدفا جماليا ما و يطرح رؤيا لمعالـ يؤمف بيا»

1
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واألكثر مف ذلؾ أف الشخصية في الرواية جزء مف

 بوعمي كحاؿ ،معجـ المصطمحات السردية ،الجزائر ،عالـ الكتب، 2002 ،ص. 51 -سمير روجي الفيصؿ،الرواية العربية :البناء والرؤية ،مقاربة نقدية  ،دمشؽ ،اتحاد الكتاب .العرب،2003
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حياة وعالـ اإلنساف بخيره وشره وىي » :عبارة عف مرآة عاكسة لممجتمع والعصر كما تعكس قيـ
اإلنساف وطموحاتو وآالمو و آمالو »( )1فالشاشة تظير الشخصيات (الممثميف) في أبعاد ومالمح واقعية
تكوف قريبة مف واقع المتمقي (المشاىد) مما يسمح بزيادة تأثيرىا.
 - 2بناء الشخصيات في رواية" ذاكرة الجسد " :
اعتمدت الروائية طريقتيف في رسـ وتقديـ شخصياتيا ،وذلؾ عبر طريقة الوصؼ والتي تعتمد
الوصؼ الخارجي لمشخصية وتحميؿ عواطفيا ودوافعيا وأفكارىا والوصؼ الداخمي عبر تقديـ جوانبيا
النفسية وأبعادىا ،والمؤلؼ غالبا ما يصدر أحكاما كثيرة عميو بحيث تجعؿ القارئ ىو الذي يحدد
ويرسـ أبعاد الشخصيات ،وصفاتيا المختمفة وذلؾ.
والمتتبع لشخصيات "أحالـ" يجدىا شخصيات واقعية ،حيث قدمتيا في شكؿ جاىز مكتمؿ
المعالـ وىذا ما يعكس اىتماميا باألحداث ،فكاف أف قدمتيا عبر الوصؼ الظاىري عف طريؽ اإلشارة
المباشر إلى إظيار سماتيا وطبيعة سموكاتيا ،وأفعاليا وجوانب حياتيا التي أثرت فييا فتصؼ
الشخصية في أبعادىا النفسية ،والفكرية واالجتماعية ،وتجعميا تصدر أفعاليا وأقواليا مف منطؽ الحياة
وتعيش بوعييا الظاىر والخفي .
وعميو فقد اىتمت أحالـ بشخصياتيا ،وعبرت مف خالليا عف وقائع الحياة االجتماعية لممجتمع
الجزائري أثناء ثورة التحرير ،وبعد االستقالؿ في فترة السبعينيات معبرة عف ذلؾ عمى لساف شخصياتيا
وبخاصة شخصية "خالد" والتي يمكف لنا اعتبارىا الشخصية الساردة في الرواية حيث نشيد حضورىا
مف بداية الرواية إلى غاية نيايتيا ؛إذ أنو يسرد أحداث الرواية بكؿ تفاصيميا وذلؾ مف خالؿ استرجاع
1
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الماضي والمشاركة في بناء أحداثو ،وىذا الجانب ال يسمح لنا باعتبار الرواية تاريخا وانما نقوؿ إنيا
تعاممت مع التاريخ ىذا ما جعميا تبتعد عف الخياؿ نوعا ما في سبيؿ تقديميا.
تحضر الشخصيات في الرواية عبر الذاكرة ذاكرة المكاف وذاكرة الزماف ذاكرة الماضي بأشخاصو
وأماكنو وأوقاتو وانفعاالتو ،وتحضر شخصيات الماضي في صفة شخصيات فقدوىا فكاف أف رحموا
ولكنيـ مازالوا باقيف في الذاكرة فيحضر وجو األب وجو الوطف ووجو الحبيب إنيا الغربة والفراؽ فراؽ
األىؿ والمكاف واألحبة ،فعبر الرواية يوجد حنيف دائـ لمماضي وتوجد حياة معو ومع شخصياتو وأمكنتو
وأزمنتو وأحداثو ورموزه وكؿ العالقات الدالة عميو ،فيناؾ تخيالت وأحالـ ومشاعر كثيرة في الرواية
يتعمؽ معظميا بالحب واألحبة الذيف ارتحموا ولـ تبؽ منيـ سوى تمؾ الذكريات التي ىي أشد حضو ار
مف المدركات الحقيقية المتجسدة.
كما أقامت الروائية عالقات متباينة مع شخصيات الرواية ،بحسب درجة الحضور ومدى
مساىمتيا في بناء األحداث ،غير أنيا اىتمت وبخاصة بشخصية" حياة "و" خالد" فجعمتيما بؤرة السرد
ومحور األحداث في فضاء كبير مف حيز الرواية ،أما الشخصيات األخرى فقد وظفتيا صراحة
أو ترمي از في إطار عالقتيا مع الشخصيات الرئيسية بحيث ترصد لنا تحركاتيا وأحاسيسيا وأفكارىا
وحركاتيا في المكاف والزماف وعالقاتيا بالحوادث الروائية.
كما يمكف لنا التمييز بيف شخصيات رواية" ذاكرة الجسد"انطالقا مف مجموع السمات التي
تميزىا بعضيا عف البعض اآلخر؛أي تجعؿ لكؿ منيا طابعا خاصا بيا وتميزىا عف األخرى داللة ما
فمثال سمتي الخير والشر وىما ثنائية تتوزع كثي ار عبر ثنايا الرواية كعالمتيف تساىماف في إيضاح
المعنى وتقويتو.
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إذ نجد في الرواية شخصيات مختمفة ذات سمات خيرية ونبيمة بحيث تمثؿ نموذج المواطف
الصالح مف ذلؾ شخصية" خالد" و "سي الطاىر "وفي مقابؿ عالمة الخير نجد عالمة الشر
شخصيات تغمب عمييا الممسة الشريرة والدناءة مف ذلؾ" سي مصطفى "و" سي الشريؼ" ىذه الجماعة
التي تسعى إلى تحقيؽ مصالحيا الشخصية دوف االىتماـ بالطبقات االجتماعية األخرى كؿ ىذا وذاؾ
مف ىذه الثنائية زاد في تشكؿ مدلوالت الشخصيات عبر الرواية إلى جانب غيرىا مف الثنائيات.
وعميو فإف الشخصيات ال تكتمؿ مالمحيا وال تمتقي دالالتيا النيائية إال مع عممية التمقي
)القراءة ( ،وعف طريؽ تتبع الرواية مف البداية إلى النياية وىنا ال نستطيع أف نحكـ عمى شخصية ما
في بداية الرواية باعتبار الفراغ الداللي الذي تكتسيو ،إال أنو مع مرور سير األحداث وتتابعيا
واكتماليا مع نياية الرواية نستطيع وعبر النشاط االستذكاري لممتمقي والوسائط المغوية والوصؼ
باستخالص كؿ السمات المتعمقة بالشخصيات ونستطيع بناء وتكويف دالالتيا ،ثـ أف مدلوؿ الشخصية
الواحدة ال يبدو واضحا إال بمقارنتو مع دالالت الشخصيات األخرى.
ويمكف لنا أف نضبط الشخصيات المتواجدة عبر الرواية:
 نموذج النضاؿ:خالد ،سي طاىر.
 نموذج السمطة:سي مصطفى ،سي الشريؼ،
 الطبقة المثقفة:أحالـ  ،كاتريف ،زياد.
 الطبقة البسيطة:ناصر ،حساف ،أـ الزىراء.
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أهم شخصيات الرواية:
لقد تنوعت شخصيات الرواية بيف الرئيسية منيا والثانوية وىذا مف منطمؽ مدى مشاركتيا في
بناء األحداث ودرجة الحضور وىنا سنركز عمى أىـ الشخصيات الواردة في الرواية انطالقا مف درجة
أىميتيا في العمؿ.
 خالد :
ىو خالد بف طوباؿ بطؿ الرواية وبحؽ بالكاد نفتقده في الرواية فيو دائـ الحضور سواء بالسرد
أو عبر المشاركة في جؿ أحداثيا واألكثر مف ذلؾ أف الرواية مبنية عمى ثنائية خالد وحياة فيو أكثر
حضو ار كونو شخصية مركزية ،خالد رمز الخمود مف وجية نظر الروائية والتي لـ تضع لو ىذا االسـ
لو اعتباطا وانما ألجؿ تفسير طبيعة الشخصية الروائية وتفسير موقعيا في السمـ االجتماعي وتفسير
دالالتيا عمى األحداث التي تقوـ بيا.
وعميو فكاف اسـ"خالد "رم از لمخمود وىذا ما تؤكده وقائع الرواية كما تعكس الرواية بطوالتو
وشجاعتو أثناء حرب التحرير الوطنية ،وكاف ذلؾ أف كمفو بتر ذراعو اليسرى إال أف بتر ذراعو جعؿ
مف الشخصية تدخؿ في صراع نفسي مع ذاتيا ونظرة المجتمع فقد اتسع مدلوؿ ىذه الصفة الجسدية
باعتبارىا خاصة بشخصية " خالد " إال أف الرواية جعمت ىذا الجانب كعنواف لروايتيا فالذراع المبتورة
ىي الذاكرة ذاكرة خالد المحمولة عمى جسده كشاىد عيني ال يمحي الماضي عف ىذه الشخصية ،كما
عكس ىذا الموقؼ الجوانب النفسية لشخصية خالد فكاف أف أشعره ىذا الفقد بالخجؿ والحزف والحياء
والوحدة ،ىروبا مف نظرات المجتمع ففقد ذراعو أفقده الراحة النفسية وولد لديو شعو ار بالعجز ليتخذ خالد
مف أعمالو الفنية أنيسا وصاحبا.
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ومف خالؿ قراءتنا لذاكرة الجسد وعبر تتبع أحداثيا تتجمى لنا شخصية" خالد" بوضوح والتي
كاف ليا حضور قوي داخؿ أحداث الرواية ،وساىمت ىذه الشخصية في السرد باعتباره يسرد لنا وقائع
تاريخية وعالقتو العاطفية بأحالـ  ،فنجدىا تتقاسـ معو أحداث الحكاية مما يثير لدينا تساؤال أييما
البطؿ وأييما أكثر تأثي ار في أحداث الرواية فقد اكتسبت شخصية خالد في الرواية دوريف فكانت
شخصية ساردة وفي نفس الوقت شخصية مشاركة في األحداث.
وفي وصفيا لشخصية خالد حاولت الروائية أف ترسميا مف الخارج والداخؿ فكشفت عف
شخصية فنية وكاف ليا أف قد رسمت لنا الروائية الجانب النفسي كذلؾ ليا فشخصية خالد تدخؿ في
صراع داخمي مع ضميره الذي يؤنبو إثر إقامتو لعالقة حب بينو وبيف ابنة صديقو ،باإلضافة إلى
رفضو لواقع المجتمع الجزائري الذي تحوؿ فيو اإلنساف إلى كائف انتيازي واألكثر مف ذلؾ تحوؿ
شخصيات ثورية كانت مف رفقاء دربو أثناء حرب التحرير الوطنية مف ذلؾ " سي مصطفى ،سي
شريؼ  "...إلى ىذا الجانب ،حيث تتعارض شخصية خالد معيـ بعد االستقالؿ كونيـ يتبعوف طرؽ
الكسب السريع ويميثوف وراء المناصب واألمواؿ وينيبوف الوطف فيـ يمثموف الطبقة االنتيازية التي
تستنزؼ خيرات الجزائر دوف االىتماـ بباقي المجتمع.
يعيش خالد ابف مدينة قسنطينة في باريس أيف يعمؿ رساما ،وكاف قد ىجر قسنطينة بسبب
المناخ السائد في السبعينات ،والذي يتعارض وقناعاتو كمجاىد في حرب التحرير.
ىذا وعمى الرغـ مف أف خالد الشخصية الثورية التي ضحت مف أجؿ الوطف لـ تنؿ منو سوى
اآلالـ ،والمعاناة لينتقؿ فيما بعد إلى ممارسة الرسـ الذي يعبر مف خاللو عف معاناتو ليذكر لنا وقت
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بدايتو ليذه اليواية »رسمتيا منذ خمس وعشريف سنة ،وكاف مر عمى بتر ذراعي اليسرى أقؿ مف
شير»

()1

.

وما نممسو مف خالؿ تتبع ىذه الشخصية عبر تفاصيؿ الرواية نجد أنيا تسير األحداث وتقوـ
بربطيا مع الشخصيات األخرى ،حيث يستذكر الماضي مف خالؿ الشخصيات المحيطة بو وىنا يمكف
لنا القوؿ إف خالد ىو المحرؾ الفعمي واألساس لمرواية وأحداثيا.
 حياة/أحالم :
ىي الشخصية المركزية األخرى في الرواية؛ فيي شخصية محورية بعد خالد "حياة "أو" أحالـ "
ابنة المجاىد الشييد "سي الطاىر "عبد المولى قائد " خالد " في حرب التحرير ضمف صفوؼ جيش
التحرير بالشرؽ الجزائري.
وفي الرواية ولدت في تونس وحممت اسما كاف ألميا أف اختارتو ليا مف بيف األسماء أال وىو
"حياة » و برغـ ذلؾ أحب أف أسميؾ حياة ألنني قد أكوف الوحيد مع والدتؾ الذي يعرؼ اليوـ ىذا
االسـ أريد أف يكوف بيننا ككممة سر»

()2

،وىذا مؤقتا ريثما يمنحيا والدىا اسميا الدائـ" أحالـ" فكاف

أف كمؼ " خالد" رفيؽ دربو في الثورة لمقياـ بذلؾ ويسجميا في دار البمدية ،ولـ يكف ىذا االسـ اعتباطا
فكاف أف أراد الوالد أف يضع أحالمو المتعمقة باستقالؿ الجزائر في ابنتو كانت أكثر جاذبية

« كنت

فتاة عادية ،و لكف بتفاصيؿ غير عادية ،بسر ما يكمف في مكاف ما مف وجيؾ ربما في جبيتؾ العالية
و حاجبيؾ السميكيف و المتروكيف عمى استدارتيما الطبيعية .وربما في ابتسامتؾ الغامضة و شفتيؾ
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الفصل الثاني  :رواية "ذاكرة الجسد" بين الرواية و المسمسل لدراسة مقارنة
في الشخصيات
المرسومتيف بأحمر شفاه فاتح أو ربما في عينيؾ الواسعتيف و لونيما العسمي المتقمب«

( )1

لتصبح

طالبة جامعية تيوى الروايات وتمارس فف الكتابة والقصص وىذا ما دفعيا إلى التأليؼ ،وكاف ليا أف
سافرت إلى فرنسا رفقة عميا"سي الشريؼ"مف أجؿ أف تكمؿ دراستيا الجامعية لتمتقي مع رفيؽ والدىا
في الثورة "خالد " وتنشأ بينيما عالقة تنوعت بيف المشاعر العاطفية واإلنسانية بحكـ أنيا ابنة صديقو
وىنا كاف ليذا المقاء المنعطؼ الحاسـ في سير أحداث الرواية ،ففي البداية كانت بمثابة العالقة األبوية
بينيما لكف مع مرور الوقت تتحوؿ إلى عالقة حب مستحيؿ لكف "خالد" حاوؿ تجاوز ذلؾ وفي نياية
مسير األحداث كاف ألحالـ أف تزوجت بػ "سي مصطفى " أحد رجاؿ الثورة الذيف كانوا محظوظيف في
معايشة فترة االستقالؿ وكاف مف االنتيازييف فيو الرجؿ الذي اختاره عميا ليا بيدؼ تحقيؽ أىدافو
ومصالحو الشخصية.
وعميو وعبر تحميمنا لشخصية أحالـ يتبيف لنا أنيا تنتمي إلى مجتمع يعمؿ جاىدا لمحفاظ عمى
تقاليده و عاداتو ،لكف بالرغـ مف ثقافتيا وتعميميا إال أنيا رضخت ألمر عميا بالزواج مف" سي
مصطفى "وعموما فيي تمثؿ نموذج المرأة الجزائرية بخاصة والمرأة العربية عموما.
 سي الطاهر :
أحد الشخصيات الرئيسية في الرواية؛ بحيث يشترؾ كثي ار في بناء أحداثيا يتكوف ىذا االسـ
مف جزأيف  :كممة" سي "والتي تدؿ في الميجة الجزائرية عمى الرفعة واالحتراـ وعمو المكانة ،والشرؼ
فكؿ اسـ تمصؽ باسمو ىذه السابقة فيو يحوز ىذه المعاني جميعا ،وىذا ما تحقؽ في مدلوؿ الشخصية
فعال في نظر شخصيات الرواية»الطاىر ناؿ الشيادة و بالتالي خرج مف الحياة طاى ار ال شيء غير
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الفصل الثاني  :رواية "ذاكرة الجسد" بين الرواية و المسمسل لدراسة مقارنة
في الشخصيات
سالحو ،الشيء في جيبو غير أوراؽ ال قيمة ليا  ،ال شيء في أكتافو إال وساـ الشيادة «

()1

فيو

شخصية رمزية تنتمي إلى جيؿ الثورة التحريرية منح حياتو فداء لموطف بحيث ترؾ وراءه أسرتو و لـ
يسعفو الحظ في حضور االستقالؿ الجزائري و لدى ىذه الشخصية بعض المواصفات التي تبدو لنا
مف خالؿ الرواية والتي بيا يختمؼ عف الشخصيات األخرى « كاف سي الطاىر يعرؼ متى يبتسـ
،ومتى يغضب ،يعرؼ كيؼ يتكمـ ،ويعرؼ أيضا كيؼ يصمت ،وكانت الييبة ال تفرؽ وجيو و ال تمؾ
االبتسامة الغامضة التي كامف تعطي تسي ار مختمفا لمالمحو كؿ مرة» ( )2ليقوـ بالزواج مرة ثانية بعدما
لـ يثمر زواجو األوؿ باألبناء وكأنو أراد أف يترؾ وراءه مف يواصؿ المسير ويخمده ولو بالذكرى لتكوف
حياة وأخوىا مف الزوجة الثانية  »،وال بأس أف تكوف أمي زواجو الثاني أو أرممتو الثانية"«

(،)3

فكاف

أف استشيد قبؿ سنتيف مف استقالؿ الجزائر وذلؾ في صيؼ  1960وال شيء في يده غير
سالحو»مات سي الطاىر طاى ار عمى عتبات االستقالؿ ال شيء في يده غير سالحو ،ال سيء عمى
أكتافو سوى وساـ الشيادة ،الرموز التي تحمؿ قيمتيا في موتيا« (،)4مات ولـ تعطو الجزائر أي شيء
تاركا وراءه أسرتو التي بكتو خاصة أمو"الزىرة "و ابنتو التي لـ يراىا ،ولـ يعش معيا وابنو الذي لـ
ينتظره الموت حتى يراه يمشي إلى جواره « سي الطاىر ،استشيد منذ أكثر مف عشريف سنة وترؾ
صبيا و بنتا فقط"»
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وما البنت إال حياة و الولد إال ناصر.
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الفصل الثاني  :رواية "ذاكرة الجسد" بين الرواية و المسمسل لدراسة مقارنة
في الشخصيات
ىكذا كاف سي الطاىر الشخصية الثورية التي تركت الماؿ والعائمة واىتمت بالعمؿ الثوري في
سبيؿ تحرير الوطف ،رجؿ أىمؿ مصالحو الشخصية وسعى رفقة أصحابو الثورييف إلى تحقيؽ حمـ
الشعب الجزائري في التحرر ،وما يزيد في الداللة النبيمة التي اكتسبيا سي الطاىر ىو عندما نتتبع
مالمح وداللة شخصية جماعة سي مصطفى ىذا التقابؿ الذي يزيد مف مكانة سي الطاىر الذي منح
كؿ شي ألجؿ وطنو إال أنو لـ يأخذ شيئ ،فكاف النقاء والصفاء مف ميزاتو مف خالؿ تضحيتو ألجؿ
وطنو ،مات ليحي غيره كؿ ىذا دوف مقابؿ كما تعكس الكاتبة جوانبيا اإلنسانية و مشاعره نحو وطنو
أوال ثـ عائمتو فظؿ وفيا لمبادئو.
 زياد :
فمسطيني مقيـ في فرنسا وىو شاعر وشخصية ثورية.شخصية أجنبية عف الجزائر تمارس
نشاطا سياسيا وال تممؾ الثروة ،فيذه شخصية عاشت في الجزائر منذ زمف بعيد وكانت تمارس فف
الكتابة و تأليؼ الشعر ،وتقوـ بنقد الطبقة السياسية واألنظمة العربية .وفيما يتعمؽ بمالمحو الخارجية
« لـ يتغير زياد منذ آخر مرة رأيتو فييا ومنذ خمس سنوات بباريس ربما أصبح فقط أكثر امتالء أكثر
رجولة مف العمر منذ الوقت الذي ازرني فيو ألوؿ مرة في مكتبي يوـ كاف شابا فارغا بوزف أقؿ وربما
بيموـ أقؿ أيضا مازاؿ شعره مرتبا بفوضوية ميذبة وقميصو المتمرد الذي لـ يتعود عمى ربطة عنؽ
مفتوحا دائما بزر أو زريف وصوتو المميز دفئا و حزنا يوىمؾ أنو يق أر شع ار

()1

«  ،حب الوطف يجري

في عروقو مجرى الدـ  ،والذي يمكف لنا اعتباره سفي ار لمقضية الفمسطينية في الرواية .وكأني بالروائية
تريد أف تربط بيف قضيتيف بارزتيف في حركة التحرر العربي؛ القضية الفمسطينية،القضية الجزائرية
وكاف البد ليذا الربط مف شخصية تمثؿ إلى حد ما الجانب الفمسطيني تدخؿ ىذه الشخصية في صراع
1

 الرواية،ص. 19547

الفصل الثاني  :رواية "ذاكرة الجسد" بين الرواية و المسمسل لدراسة مقارنة
في الشخصيات
مع خالد أخذت منو الروائية ،ما أخذت وأشركتو في سير أحداث الرواية لكف في النياية وبعد اكتماؿ
أدواره أرسمتو الروائية إلى وطنو ليستشيد ىناؾ.
 سي مصطفى :
شخصية ثورية شاركت في ثورة التحرير الوطنية رفقة خالد وسي الشريؼ تحت قيادة سي
الطاىر ،سقط جريحا في إحدى معارؾ الثورة التحريرية لينقؿ لمعالج إلى تونس إلى جانب خالد كاف
في الماضي يتمتع بصفات عظيمة وروح نضالية عالية ،فناؿ تقدير واحتراـ الناس فكانت مكانتو عزيزة
عند خالد قبؿ أف يجذبو تيار المناصب والصفقات المشبوىة ،واألعماؿ القذرة بعد االستقالؿ
« فقد تغير سي مصطفى و لـ يعد كما كاف في أياـ الثورة رائدا في الجيش و ماضيو المجيد
ليتحوؿ إلى رجؿ الصفقات والمناصب »( ، )1فبالرغـ مف أف اسمو يتكوف مف السابقة"سي " التي تعبر
في القاموس المغوي الجزائري عف الرفعة والمكانة ،ثـ أف الالحقة" مصطفى"ال تعكس داللة ىذا االسـ
عميو.
فالرجؿ يتمتع بكؿ مالمح االنتيازية واألنانية رغـ أنو شخصية ثورية كانت تسعى ألجؿ ىدؼ
نبيؿ أال وىو تحرير الجزائر كاف مف المحظوظيف الذيف عاشوا المرحمتيف الثورة واالستقالؿ لينعـ بعد
ذلؾ باالمتيازات التي منحت لو.
يسعى سي مصطفى بكؿ الطرؽ ألجؿ الزواج مف أحالـ لكف في النياية يقرر عميا سي
الشريؼ أف يزوجيا إياه ،ليكمؿ ذلؾ بالزواج بعد رفض العديد مف أطراؼ العائمة إلى جانب خالد،كما
تعكس الروائية مالمح الرفاىية التي كاف يعيش فييا سي مصطفى.
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الفصل الثاني  :رواية "ذاكرة الجسد" بين الرواية و المسمسل لدراسة مقارنة
في الشخصيات
 سي الشريف:
والذي يحمؿ اسـ عائمتو عبد المولى ،وىو األخ األصغر لػسي الطاىر الذي استشيد في الثورة
التحريرية « إنيما أخواف ال أكثر أحدىما ) سي الطاىر (استشيد منذ أكثر مف عشريف سنة ،وترؾ
صبيا وبنتا واآلخر)سي الشريؼ ( تزوج قبؿ االستقالؿ وقد يكوف لو اليوـ عدة أوالد و بنات»

()1

ىو يعيش في باريس ويعمؿ في السفارة الجزائرية ىناؾ  ،ومف ىنا وبحكـ منصبو كاف أف
استغؿ ذلؾ في رعاية مصالحو الشخصية مع أممو الدائـ في الترقية في المناصب ،إلى درجة أنو زوج
ابنة أخيو لرجؿ غير شريؼ مف أجؿ منصب سياسي إنيا السياسة والسياسييف ،فيو شخصية تتنافى
مع طبيعة اسميا شخصية يفترض أف تكوف شريفة إال أنو يقابؿ الخير بالشر فقد أساء لروح أخيو
الطاىر أوال و إلى وطنو ،والى الشيداء الذيف ضحوا بأرواحيـ مف أجؿ أف تنعـ الجزائر بالحرية.
 حسان و ناصر :
حساف يمثؿ نموذج الطبقة البسيطة في المجتمع الجزائري فيو أستاذ المغة العربية وىو األخ
األصغر لخالد ،كاف متزوجا ولديو ستة أوالد يعيش رفقة عتيقة حياة بسيطة باعتباره كاف يأمؿ في
الحصوؿ عمى منصب راؽ ألجؿ تحسيف حياتو.
أما ناصر فيو ابف سي الطاىر الذي أصبح رجال وأحب مدينة قسنطينة واستقر فييا مفضال
البقاء فييا ،بالرغـ مف المنح التي وصمتو ألجؿ الذىاب إلى الخارج تخمى عف دراساتو العميا وتفرغ
لمتجارة.

 - 3شخصيات ذاكرة الجسد بين الرواية والمسمسل:
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الفصل الثاني  :رواية "ذاكرة الجسد" بين الرواية و المسمسل لدراسة مقارنة
في الشخصيات
حينما نقوـ بالمقارنة بيف الشخصية في األدب الروائي والشخصية السينمائية نجد أف الفف
السينمائي ذو مدلوؿ مباشر عمى العكس مف الفف الروائي الذي ال يعتمد المدلوؿ المباشر فيو يعتمد
الكممة المكتوبة ،فعممية السرد عبر الكممة ىي السمة المييمنة عمى النص الروائي ،فعند قراءتنا لرواية
ما فإننا نحف الذيف نخرجيا بصريا فنقوـ بتخيؿ الشخصيات ومظاىرىا الخارجية والداخمية .
فإذا ما أخبرنا الروائي أف لشخصية ما جانب كبير مف الجماؿ و الذكاء فإننا نتخيؿ عمى الفور
إلى أي مدى ىي جميمة و ذكية ما أعنيو أف القارئ ىو الذي يتخيؿ الرواية وشخصياتيا بصريا ،وأما
عندما يقوـ المخرج بتحويؿ الرواية التي قرأناىا إلى مسمسؿ مثمما ىو الحاؿ مع" ذاكرة الجسد "فيو
بطريقة أو بأخرى يتحدى خيالنا عف طريؽ خيالو الخاص و رؤيتو البصرية لما قرأه ،وبالتالي ىو الذي
يحدد لنا صورة واحدة عف كؿ المظاىر و الجوانب المرتبطة بالرواية.
فإذا جئنا إلى العمؿ التمفزيوني نجد أنو يعكس والى حد بعيد ومباشر األبعاد المادية
واالجتماعية والنفسية لمشخصيات في العمؿ ،وعميو فيي تقدـ جاىزة بكؿ مالمحيا الخارجية والداخمية
والجوانب المتعمقة بيا في مقابؿ أف الرواية تفرض عمى القارئ تحديدىا مف خالؿ المعطيات المغوية
عبر الوصؼ الذي قدمتو الروائية لشخصياتيا.
واذا جئنا إلى رواية" ذاكرة الجسد"نجد أنيا تمتمئ بالشخصيات الحميمية الزاخرة بالمشاعر
اإلنسانية الفياضة ،التي يعطؼ بعضيا عمى بعض وتتماسؾ وتحب وتتكافؿ في األفراح واألقراح
فشخصيات بسيطة لكنيا أكثر عمقا ،وكؿ الشخصيات الواردة في الرواية ،إنما يتوقؼ وجودىا عمى
الروائية نفسيا فيي التي تقدميا وترسـ جوانبيا المختمفة.

بينما في المسمسؿ الشخصيات(الممثميف) تقدـ نفسيا بنفسيا فيي التي تبيف مالمحيا الداخمية
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الفصل الثاني  :رواية "ذاكرة الجسد" بين الرواية و المسمسل لدراسة مقارنة
في الشخصيات
والخارجية ،فالممثؿ يوجد لنفسو لغة خاصة بو تتشكؿ مفرداتيا مف الحركة واإليماءة والنبرة ،إنو يوظؼ
بعناية ودقة اإليماءات البدنية وتعبيرات الوجو ،النظرات ،وحركة الجسد في إيقاع متناغـ مع الحدث
وعند التفاعؿ مع الشخصيات األخرى ،وعميو أيضا أف يتمتع بالجاذبية الطبيعية حتى يثير
القارئ(المشاىد).
ومف خالؿ المسمسؿ وعبر حمقاتو كاف لنا أف وقفنا أىـ الممثميف و األدوار التي قاموا بيا
وبالتالي سنسعى إلى البحث عف معادالتيا في المسمسؿ.ونبحث عمى مدى مطابقة الممثميف
لمشخصيات التي وردت في الرواية:
شخصيات الرواية

الشخصيات/الممثميف في المسمسؿ

خالد بف طوباؿ

جماؿ سميماف

حياة/أحالـ

أمؿ بوشوشة

زياد

ظافر العابديف

خالد الشاب

مجد فضة

سي مصطفى

جياد األندري

ناصر

مجد رياض

حساف

خالد القيش

عتيقة

زينة حالؽ

أـ حياة

ميادة درويش

سي الطاىر

جواد الشكرجي

51

الفصل الثاني  :رواية "ذاكرة الجسد" بين الرواية و المسمسل لدراسة مقارنة
في الشخصيات
سي الشريؼ

عبد النور شموش

زىرة)أـ سي الطاىر(

بيية راشدي

ما لمسناه مف خالؿ المسمسؿ نجد أف عدد الممثميف يفوؽ بكثير عدد الشخصيات في الرواية
وىذا طبيعي ومنطقي العتبار أف المسمسؿ ينقؿ التفاصيؿ مف بداية ميالد بعض الشخصيات إلى
اكتماليا فنيا وسنكتفي باإلحاطة بأىـ الشخصيات و الممثميف والتي تعكس ولو إلى حد ما الشخصيات
التي ساىمت في بناء الرواية ونقدـ أىـ المالمح واألبعاد التي قدميا المخرج ليا ،مع اإلشارة إلى
جانب المشترؾ بيف شخصيات الرواية والمسمسؿ.
 خالد :
ظير خالد في المسمسؿ بشخصيتيف األولى كانت خالد الشاب و الثانية خالد/الخمسيني
مف العمر ،فطبيعة دور الشخصية فرضت ىذا األمر،إذ المسمسؿ وعف طريؽ تقنية االسترجاع ذىب
بنا إلى ماضي الشخصية أثناء الثورة وىذا ما حتـ المجوء إلى توظيؼ شخصية شابة تقوـ بالدور
المنوط ليا حسب الرواية وبالتالي كاف أف وقع االختيار عمى الممثؿ" مجد فضة "ألجؿ القياـ بذلؾ.
وما كاف ظيور خالد/الشاب إال بعد ظيور خالد/الخمسيني الذي راح يسرد ماضيو بتقنية
االسترجاع لألحداث التي وقعت لو وبخاصة أثناء ثورة التحرير.
وتظير عمى خالد/الشاب مالمح الفتوة والوطنية والشجاعة أثناء تمثيمو لدوره كمجاىد في ثورة التحرير
وكيؼ كمفو ذلؾ بتر ذراعو اليسرى.إال أنو بيف أف خالد لـ يشعر بالخجؿ وال اإلحراج ولو لمرة بسبب
فقد ذراعو كما أشارت الروائية ،إلى جانب تمثيمو لدوره في المستشفى بتونس أثناء عالجو ،ليتـ تصوير
البدايات األولى لو في فف الرسـ ،مع تبييف لوحتو األولى التي رسميا والتي أسماىا" حنيف"وذلؾ سنة
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1957 .وىذا ما أكد المسمسؿ عميو ،وعكستو العديد مف الحمقات في المسمسؿ الحمقة -00-00 :
. 42-20
زيارة خالد الشاب لبيت قائده سي الطاىر ألجؿ تنفيذ الوصية التي كمفو بيا بشأف أبنائو أثناء وقوفيما
في النضاؿ جنبا إلى جنب ،وقد أباف خالد/الشاب عمى قدرات كبيرة في التمثيؿ بحكـ تمكنو مف الدور
الذي كمؼ بو مما زاد العمؿ فنية.
وقد جاءت األحداث متناثرة بحكـ تقنية االسترجاع التي غمبت عمى العمؿ فتارة يظير خالد
الخمسيني ومرة يظير خالد الشاب ،في عموـ حمقات المسمسؿ بقي محافظا عمى اسمو " خالد بف
طوباؿ"حيث مثؿ ىذا الدور مف طرؼ النجـ السوري" جماؿ سميماف " ،إذ يمكف لنا اعتباره بطؿ مف
أبطاؿ المسمسؿ بحكـ الحضور الدائـ والمكثؼ عبر سير األحداث خالؿ حمقات المسمسؿ الثالثيف،
فيو صاحب الخمسيف عاما يتميز بالبساطة والطالقة في الكالـ.
ومف خالؿ مشاىدتنا لمسمسؿ"ذاكرة الجسد "و عبر تتبع أحداثو تتجمى لنا شخصية "خالد "
بوضوح و التي كاف ليا حضور قوي داخؿ أحداث العمؿ.وساىمت ىذه الشخصية في سرد وقائع
تاريخية بينت نضالو أثناء فترة التحرير.
كما يبيف المسمسؿ غرفة خالد التي كانت تعج باأللواح الزيتية وبيف قياـ خالد بالرسـ،ومما
رسمو نجد مدينة قسنطينة وبخاصة جسورىا الجميمة إلى جانب رسمو لحبيبتو .وحقيقة كانت الموحات
جميمة جدا عكست تعمقو بالوطف و األىؿ كما عكست الموىبة التي يتمنع بيا خالد ،و إف كانت جزءا
مف الديكور المخصص لمثؿ ىذه الموقؼ واألحداث.
غير أف السمة الغالبة عمى ىذه الشخصية في المسمسؿ ىي خالد/العاشؽ المحب الذي وقع
في حب ابنة سي الطاىر حياة ،فقد كاف المنعطؼ في حياتو عندما التقى بيا في المعرض الذي أقامو
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لعرض ألواحو في العاصمة الفرنسية باريس ،فقد بدا و كأنو في سف صغيرة نظ ار لطريقة تعاممو مع
أحالـ.
صحيح أنيا كانت تمثؿ لو الماضي و الوطف باعتبار أنيا ابنة قائده في النضاؿ لكنو لـ
يستطع أف يخفي مشاعره نحوىا فكانت حياة/الحبيبة وىذا ما يتنافى وصفة الرجولة واألمانة باعتبار أنو
خاف صديقو في النضاؿ.
فقد اكتسب خالد في المسمسؿ دوريف فكاف شخصية ساردة و في نفس الوقت شخصية مشاركة
في األحداث،وفي كثير مف المرات ينتقؿ إلى الماضي ليحكي لحياة عف والدىا وعف المراحؿ األولى
لميالدىا ،فخالد وحياة ال يفترقاف أبدا إذا كانا في باريس وحتى واف كانت أحالـ في قسنطينة فإنيما
عمى اتصاؿ دائـ بالياتؼ.
واذا جئنا إلى شخصية خالد/الخمسيني نرى أف المسمسؿ رسميا مف الخارج والداخؿ فكشؼ
عف حياتو و عالقاتو و مواقعو وبينت أزمتو فبدت لنا شخصية حقيقية أكثر ومنيا شخصية فنية مثمما
ىو عميو الحاؿ في الرواية ،وىذا طبيعي بحكـ طبيعة مثؿ ىذه األعماؿ ،فإذا جئنا إلى المالمح
الخارجية نجد أف الشخصية /الممثؿ تتمتع بسمة البساطة والتواضع سواء في المباس أو طريقة العيش
وبخاصة عندما يكوف رفقة عائمتو بقسنطينة أيف يتفاعؿ مع جميع أفراد العائمة مع جانب مف المزاح
و االجتماعية في التواصؿ ،لكف كاف لممسمسؿ أف رسـ لنا الجانب النفسي كذلؾ ليذه الشخصية
فشخصية خالد تدخؿ في صراع داخمي مع ذاتو و ذلؾ لشدة تعمقو بأحالـ ،والمسمسؿ في عديد حمقاتو
يبيف ذلؾ وبوضوح حتى أنو يخيؿ لمقارئ/المشاىد أف خالد يعيش مرحمة مراىقة متأخرة،وما زاده تأث ار
ىو قرار حياة الذي رضخت مف خاللو لموقؼ عميا بشأف تزويجيا مف سي مصطفى ،وىنا تغيرت
حياتو فأصبح دائـ العبوسة و الحزف ألنو فقد أعز الناس لقمبو عمى الرغـ مف إبداء بعض مالمح
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الرضا في عديد مف حمقات المسمسؿ ،وعموما فقد تنوعت األبعاد النفسية لشخصية خالد بيف الحيوية
وبخاصة عندما يكوف بيف أىمو في قسنطينة أو رفقة حبيبتو حياة وبيف الحزف و العبوسة عندما يجد
نفسو وحده بعيدا عف محبوبتو ،وفي نياية المسمسؿ يعود خالد إلى أرض الوطف بصورة نيائية.
وما نممسو مف خالؿ تتبع ىذه الشخصية عبر تفاصيؿ المسمسؿ نجد أنيا تسير األحداث
وتقوـ بربطيا مع الشخصيات األخرى حيث يستذكر الماضي مف خالؿ الشخصيات المحيطة بو وىنا
يمكف لنا القوؿ إف خالد ىو المحرؾ الفعمي و األساس لممسمسؿ وأحداثو رفقة حياة.
 حياة/أحالم:
في البدايات األولى لممسمسؿ تظير حياة في إطار مكتمؿ إال أف وصوليا و تعرفيا عمى خالد
كاف لو منعرج في بناء ىذه الشخصية(الممثمة)،حيث قاـ خالد بعممية سرد لماضي والدىا و كيؼ أنو
كمفو بتسجيميا في البمدية وسرد ليا كيؼ زار بيتيـ وكانت ىي آنذاؾ صغيرة جدا ،وعميو كاف لممسمسؿ
أف بيف صورة حياة و ىي صغيرة ال تتجاوز العاشرة مف العمر)الحمقة ( 03.وبالتالي تـ إضافة
شخصية لمعمؿ حتى و إف كانت تعكس مراحؿ تطورىا.
ومف خالؿ تتبعنا لمسار شخصية" حياة "في المسمسؿ نجد أنيا تمؾ الفتاة الحيوية ،فكشؼ عف
حياتو و عالقاتو و مواقعو وبينت أزمتو فبدت لنا شخصية حقيقية أكثر جاذبية في المسمسؿ وىذا ما
يؤكد ما ورد في الرواية » كنت فتاة عادية و لكف بتفاصيؿ غير عادية بسر ما يكمف في مكاف ما مف
وجيؾ ربما في جبيتؾ العالية و حاجبيؾ السميكيف والمتروكيف عمى استدارتيما الطبيعية ،و ربما في
ابتسامتؾ الغامضة وشفتيؾ المرسومتيف بأحمر شفاه فاتح أو ربما في عينيؾ الواسعتيف و لونيما
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العسمي المتقمب»

( ) 1

 ،فقد عكست الممثمة) أماؿ بوشوشة (ىذه المواصفات إلى حد بعيد دوف أف

ننسى أنيا كانت شابة تتميز بالذكاء والثقافة والحيوية ،كاف ليا أف سافرت إلى فرنسا رفقة عميا"سي
الشريؼ"مف أجؿ أف تكمؿ دراستيا الجامعية .لتمتقي مع رفيؽ والدىا في الثورة" خالد "و تنشأ بينيما
عالقة غمبت عمييا الممسة الرومانسية ،وكاف ىذا المقاء حجر الزاوية في سير أحداث المسمسؿ لتكثر
المقاءات بينيما في باريس سواء في المعرض أو في أزقة و شوارع المدينة أو في مقاىييا حتى أنيا
كانت تزوره في بيتو ،وكاف ليا أف تأثرت بمظاىر الحضارة في باريس وىذا ما تعكسو طريقة لباسيا
والذي غمبت عمييا المالبس القصيرة ،والشعر المموف وغمبة مظاىر الزينة عبر اإلكثار مف مواد
التجميؿ مع لمسة المبالغة في ذلؾ.
غير أنيا في عدة حمقات مف المسمسؿ تقوـ بارتداء الزي التقميدي القسنطيني وبخاصة عند
زواجيا عمى الطريقة القسنطينية مف سي مصطفى ،ىذا ما عكس عمييا مالمح المرأة الجزائرية التي
رسمتيا الروائية في الرواية .لكف المسمسؿ بيف أنيا امرأة مف عالـ آخر عكست تفتحيا الحضاري
المطمؽ بفعؿ حرية باريس ،ىي األخرى كانت عمى اتصاؿ دائـ مع خالد حتى أف أغمب األحداث في
المسمسؿ كانت بينيما.
غير أف رغبة سي مصطفى بالزواج مف حياة عكس الدوامة الكبيرة التي دخمت فييا حياة
بسبب ىذا الموقؼ الذي وضعت فيو ىذا ما عكس الجوانب النفسية المنفعمة ليا لكننيا تزوجت
ب"سي'مصطفى أحد رجاؿ الثورة الذيف كانوا محظوظيف في معايشة فترة االستقالؿ ،فيو الرجؿ الذي
اختاره عميا ليا بيدؼ تحقيؽ أىدافو و مصالحو الشخصية ،إال أف أحالـ كانت تعيش معو جسدا بال
روح ،فالجسد عند سي مصطفى والروح عند خالد،وىذا ما يتنافى مع قيـ المرأة الشريفة التي أرادت
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الروائية أف ترسميا لممرأة العربية في الرواية ،وبالتالي ظيرت كفتاة ىميا اإلطاحة بأكبر عدد مف
الرجاؿ.
وعموما فقد لمسنا مبالغة كبيرة في تصوير حياة سواء في طريقة بناء مظيرىا الخارجي
أو عالقاتيا مع خالد ىذا ما جعؿ المسمسؿ يأخذ الطابع الرومانسي في جؿ حمقاتو عمى الرغـ مف أف
الروائية كانت ليا أبعاد أخرى تتعارض مع ىذا الجانب.
أشارت الروائية إلى أف أحالـ سافرت رفقة عميا إلى فرنسا ألجؿ مواصمة دراستيا لكف
المسمسؿ لـ يشر إلى اىتماـ حياة بدراستيا بؿ ركز كثي ار عمى المقاءات التي كانت بينيا وبيف خالد،ىي
األخرى تبدو الفتاة العاشقة عبر لقائيا مع الشاب الفمسطيني زياد باعتبار التفاىـ الذي كاف قائما
بينيما،

لكف المسمسؿ لـ يركز كثي ار عمي ىذه العالقة وركز إلى حد بعيد عمى عالقتيا مع

خالد.لتحقؽ نوعا مف المفارقة بحكـ تعمقيا برجميف و زواجيا مف رجؿ ثالث .
 سي مصطفى:
قاـ بأداء ىذا الدور الممثؿ السوري" جياد األندري"وقد بيف المسمسؿ أنو رجؿ يعمؿ في السفارة
الجزائرية بباريس حيث يممؾ مكتبا ضخما ،كما بيف المسمسؿ جانب الرفاىية المطمقة التي يتمتع بيا
وىذا ما عكسو بيتو الذي يحتوي عمى أفخر األثاث والتجييزات وما الديكور إال الوسيمة التي بينت
و إلى حد بعيد مدى الغنى الذي يعيش فيو وعائمتو ،كيؼ ال وىو أحد رجؿ السياسة و األعماؿ الذي
استغؿ منصبو و موقعو كمجاىد في صفوؼ الثورة التحريرية ليعقد الصفقات والبزنسة ويستفيد مف كؿ
االمتيازات التي منحت لو مف طرؼ الدولة.
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كما يبدو سي مصطفى عمى طوؿ المسمسؿ في ىيأة الرجؿ الغني و صاحب السمطة فال تكاد
ربطة العنؽ تفارؽ عنقو و سيجاره الفاخر الذي ال يفارقو ثـ أف طريقة كالمو تنبي إلى حد كبير
بالكبرياء و االفتخار ،وما زاد داللة بأف سي مصطفى يعيش الرفاىية ىو مالمح وجيو تتنوع بيف
البشاشة والصرامة عمى حسب المواقؼ التي يصادفيا ،ما يعكس ثنائية الخير)ظاىريا ) و الشر في
ذاتو إال أف الممسة الشريرة تغمب عميو في المسمسؿ.
في الحمقة الثانية عشرة مف المسمسؿ يسرد سي الشريؼ لزوجتو كيؼ أف سي مصطفى يريد
أف يتزوج حياة ال لشيء إال أنو يريد أف يصاىر الرموز الوطنية باعتبارىا ابنة سي الطاىر قائده في
ثورة التحرير ،مع موافقة حياة يتزوج بيا ليقيـ عرسا عمى الطريقة القسنطينية ولكف بطريقة عصرية .
ليدخؿ خالد في دوامة حزف و أسى مف ذلؾ كيؼ وىو الذي كاف رفيقا لي سي مصطفى في ثورة
التحرير وأنقذه مف ساحة المعركة و ذىبا إلى تونس لمعالج معا و بيف المسمسؿ أنيما كانا في غرفة
واحدة بالمستشفى ،وكأف بو قد سرؽ منو حياتو.
بيف المسمسؿ أنو شخصية ثورية شاركت في ثورة التحرير الوطنية رفقة خالد و سي الشريؼ
تحت قيادة سي الطاىر و أشار المسمسؿ إلى أنو سقط جريحا في إحدى معارؾ الثورة التحريرية لينقؿ
لمعالج إلى تونس إلى جانب خالد ،فقد عكس المسمسؿ شجاعتو ونضالو المستميت في سبيؿ تحرير
الوطف ،فقد أباف عمى روح تمثيمية كبيرة في المعارؾ ،قبؿ أف يجذبو تيار المناصب و الصفقات
المشبوىة واألعماؿ القذرة ،وىذا تأكيدا لما ورد في الرواية « فقد تغير سي مصطفى

ولـ يعد كما

كاف في أياـ الثورة رائدا في الجيش وماضيو المجيد ليتحوؿ إلى رجؿ الصفقات والمناصب( ،»)1و يا
ليتو توقؼ عند ىذا الحد بؿ دفعو األمر إلى الخيانة و المساس برموز الوطف و القيـ النبيمة ،وعموما
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فإف المتتبع لشخصية سي مصطفى في المسمسؿ يجد أنيا شخصية تمتمؾ السمطة و الجاه  ،وشخصية
تعيش في رفاىية مطمقة .أدت بو إلى المساس بيويتو و بقيمو وبمكانتو كرمز مف رموز الوطف إال أنو
عاد صاحب الصفات المشبوىة و السمطة ،وعميو فقد عكس المسمسؿ ىذه الشخصية بكؿ المالمح
التي رسمتيا لو الروائية في الرواية ،وقد وفؽ الممثؿ إلى حد بعيد في تمثيؿ ىذه الشخصية.
 سي الطاهر:
قاـ بأداء ىذا الدور الممثؿ السوري" جواد الشكرجي" ،فيو أحد الشخصيات الرئيسية التي
تظير في المسمسؿ بفعؿ تقنية االسترجاع لكونو استشيد في ثورة التحرير وذلؾ بفعؿ عودة خالد
لمماضي بعدما كاف يحكي لحياة عف والدىا وعف نضالو رفقتو إال أنو يساىـ في بناء أحداث
المسمسؿ.يحتؿ مكانة مرموقة في نفوس شخصيات المسمسؿ باعتباره شخصية وطنية تعتبر رم از مف
رموز التضحية في سبيؿ الوطف ،التحؽ بصفوؼ الثوار فكاف قائدا كبي ار بحيث بيف المسمسؿ مجموعة
مف المجاىديف تعمؿ تحت إمرتو،غادر المنزؿ الذي كاف يقيـ فيو رفقة أمو و زوجتو تاركا إياىـ
لوحدىـ مف أجؿ تمبية نداء الواجب ،و األكثر مف ذلؾ لـ يسعفو الحاؿ لرؤية أبنائو ناصر وحياة،حتى
أنو كمؼ خالد الشاب بتسجيؿ ابنتو حياة في دار البمدية تحت اسـ أحالـ.
بيف المسمسؿ سي الطاىر في ىيأة الرجؿ المجاىد عبر تحديد مالمحو الخارجية والتي تتمثؿ
في المباس التقميدي لممجاىديف)القشابية و العمامة ( مع بنية جسمية كبيرة ومالمحو التي تعكس نبرة
الصرامة و اإلخالص ليذا الوطف.وىذا ما يؤكد ما ورد في الرواية «ثـ أعود و أخجؿ مف وقار صوتو
وىو الذي كاف يريد أف يبدو أمامنا دائما رجال مييبا ال ىموـ لو سوى ىموـ الوطف و ال أىؿ لو غير
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رجالو» (  ،)1ىذه القيمة و المكانة التي اكتسبيا تعود أساسا لكونو شخصية تاريخية مرجعية وتشيد
ليا بيا كؿ شخصيات المسمسؿ وبخاصة خالد الذي كاف دائـ االستحضار لو.
كما بيف المسمسؿ أنو أعتقؿ رفقة العديد مف رفاقو في سجف الكديا ،لكف بعد مدة كاف ليـ أف
ىربوا منو وواصموا كفاحيـ ليستشيد قبؿ سنتيف مف االستقالؿ ،تاركا وراءه أرمؿ وولديف وأمو ،لكف ىذا
لـ يؤثر كثي ار عؿ أفراد العائمة بؿ زادىـ األمر فخ ار أف سي الطاىر مات شييدا في سبيؿ الوطف إنيا
مكانة الكبار و العظماء.وحقيقة كاف اسما عمى مسمى وعموما فقد عكس المسمسؿ مالمح شخصية
سي الطاىر إلى حد بعيد مثمما ىو الحاؿ في الرواية ،وقد كاف سي الطاىر في المسمسؿ أكثر داللة و
رمزية باعتبار أف الممثؿ وفؽ كثي ار في تبيف ىذه الشخصية.
 زياد :
قاـ بأداء شخصية زياد الممثؿ" ظافر العابديف "وبقي محافظا عمى اسمو مثمما ىو الحاؿ عميو
في الرواية .حيث يظير زياد في المسمسؿ حقيقة عمى أنو شاب فمسطيني مقيـ في فرنسا ،يمارس
نشاطا سياسيا مف خالؿ دفاعو عف وطنو حيث أظير المسمسؿ جانبا مف نضالو،كما بيف أنو شخصية
عاشت في الجزائر منذ زمف بعيد ،وفيما يتعمؽ بمالمحو الخارجية فقد كانا شابا يتمتع بالحيوية إال أف
مالمحو تعكس بأنو يبحث عف ذاتو،عف وطنو فيو مثقؿ بقضية) الوطف (.يتعمؽ بحياة ىو اآلخر رغـ
أنو كاف صديقا لخالد إال أنو يدخؿ في صراع معو لـ يظير بقوة في المسمسؿ بؿ كاف ظيوره مرتبطا
ببعض األحداث التي أراد المخرج أف يمررىا باعتبار أف دوره لـ يكف رئيسيا و أساسيا في سير أحداث
المسمسؿ لذلؾ يمكف لنا أف نعتبره شخصية ثانوية لـ تؤثر في سير األحداث .
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شارؾ زياد في أحداث المسمسؿ مف خالؿ عالقتو مع حياة و خالد.،ومع مرور األحداث بيف
المسمسؿ مشاركة زياد في إحدى المعارؾ ضد االحتالؿ اإلسرائيمي ليستشيد ىناؾ برصاصة أحد
القناصة ويتوقؼ مساره في المسمسؿ حمقة) (10 .،09،: 08كما يظير المسمسؿ مدى تأثر خالد
بفقدانو ألحد رموز النضاؿ)زياد(.
وعموما فشخصية "زياد "ظيرت بمالمحيا وبوشاحيا الذي يعد رم از لفمسطيف وبحركيتيا مثمما
أرادتو الروائية ،ىذه األخيرة لـ تذىب بعيدا في وصؼ ىذه الشخصية باعتبار أف نسبة ظيورىا في
الرواية كانت قميمة جدا .واذا جئنا إلى البعد اآلخر ليذه الشخصية نجد أنيا تمثؿ رم از لمنضاؿ
و التحرر ،لكنو مات دوف أف يرى وطنو محر ار عمى عكس خالد و سي مصطفى و سي الشريؼ
الذيف كاف ليـ أف عاشوا فترة االستقالؿ و الحرية.
 سي الشريؼ :
أظير المسمسؿ أنو يعيش في فرنسا رفقة زوجتو و ابنتو فريدة لكونو يعمؿ في السفارة
الجزائرية فعكس المسمسؿ جانب الرفاىية الكبيرة التي تعيش فييا ىذه العائمة ثـ أف المظاىر الخارجية
ليذا الرجؿ تبيف أنو صاحب ماؿ و سمطة بفعؿ عالقاتو وأصدقائو الذيف يتمتعوف بالسمطة مف ذلؾ
سي مصطفى عمى وجو الخصوص ،قاـ بأداء ىذا الدور الممثؿ الجزائري" عبد النور شموش "فقد أباف
عف مالمح الشخصية الخارجية والداخمية مثمما ىو عميو الحاؿ في الرواية.
أظير المسمسؿ أنو كاف في صفوؼ الثوار في حرب التحرير الوطنية ،وأشار كذلؾ إلى
عالقاتو مع سي مصطفى و كيؼ أنو أراد تزويج ابنة أخيو لو .رغـ أنو يعمـ أف سي مصطفى ليس
رجال سويا و األكثر مف ذلؾ أنو متزوج،وما يعكس المفارقة في المسمسؿ ىو أف أخاه سي الطاىر كاف
رم از لموطف و التضحية وىو خاف ىذا العيد و أساء إلى أخيو و إلى وطنو.
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وعموما فإف ىذه الشخصية وفقت إلى حد بعيد في تمثيؿ دورىا المنوط بيا مثمما ىو وارد في
الرواية،كما أظير مدى تحكمو في المغة العربية الفصحى التي كانت لغة المسمسؿ ،والى جانب ىذه
الشخصيات نجد شخصيات أخرى كاف دورىا ثانويا في بناء األحداث مثمما ىو عميو الحاؿ بالنسبة لػ:
عتيقة ،أـ الزىراء ،رفقاء الجياد ،فريدة ،زوجة سي الطاىر ،زوجة سي مصطفى ،كاتريف ،مجموعة مف
األطفاؿ ،الطبيب والممرضة..وغير ذلؾ ممف ظير في أحداث المسمسؿ.
وعموما فقد تنوعت الشخصيات في ذاكرة الجسد المسمسؿ بيف الرئيسية منيا والثانوية ،والحظنا
أف شخصية" خالد "تظير بشكؿ دائـ في الحكي و العمؿ السينمائي و ال تختفي إطالقا ولو إلى حد ما
إال أنيا تختفي في لحظة مف المحظات لتترؾ الدور لشخصيات أخرى واألمر نفسو مع حياة ،كما أف
العمؿ التمفزيوني يعكس إلى حد بعيد ومباشر األبعاد المادية لمشخصيات إلى جانب البعد االجتماعي
و النفسي،في مقابؿ الرواية التي تفرض عمينا تحديدىا مف خالؿ المعطيات المغوية عبر الوصؼ الذي
قدمتو الروائية لشخصياتيا.
كما لمسنا في المسمسؿ بقاء نفس األسماء التي وردت في الرواية ،لما سئمت أحالـ مستغانمي
في حوار مع جريدة الشروؽ حوؿ اختيارىا ألمؿ بوشوشة ىؿ كاف لشخصيا أـ ألنيا جزائرية قالت:
« أوال ألنيا جزائرية فال بد أف تكوف البطمة جزائرية وىذا كاف رأيي ،واقترحت بوشوشة ألني رأيت فييا
الجماؿ الجزائري وفييا جوانب تشبو الشخصية»

( )1

وبالتالي حياة ظيرت في المسمسؿ عمى عكس ما

أرادتو الروائية ،باعتبارىا تمثؿ المرأة الجزائرية ،فعمى مدار المسمسؿ وفي باريس جاء مظير حياة
الخارجي قريبا جدا إلى مظاىر المرأة الغربية التي ترتدي المالبس القصيرة ،و حتى داخؿ البيت نجدىا
1
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كذلؾ ترتدي ىذا النوع مف المالبس ،إلى جانب اإلفراط في االىتماـ بزينتيا وىذا ما خرج عف إطار
المسمسؿ و البعد اآلخر الذي أرادتو الروائية مف شخصية حياة.
فالمتتبع لشخصية حياة في المسمسؿ يجد أنيا لـ تكف كذلؾ مثمما أرادتو الروائية في المسمسؿ
باعتبارىا تمثؿ رم از لموطف/الجزائر والتي كانت تتخذ بعدا آخر أشارت الروائية أنيا تحيؿ إلى فترة
زمنية مف تاريخ الجزائر و بخاصة الثمانينات باعتبار حياة تمثؿ الجزائر وحياة زوجت عنوة ألحد
العسكر وىذا ما قصدتو الروائية باغتصاب الجزائر ،فكاف أف ظيرت البطمة وكأنيا فتاة لعوب مذبذبة
()1

عاطفيا تحب رجميف خالد وزياد وتتزوج شخصا آخر سي مصطفى

 ،وىذا ما أساء إلى ىذه

الشخصية وبالتالي الرواية ككؿ وأعطى صبغة الرومانسية عمى المسمسؿ أكثر مف أنو يحمؿ أبعاد
أخرى ،وفي جوابيا عف مدى رضاىا عف الممثميف الذيف شاركوا في المسمسؿ قالت« :لقد وفؽ نجدت
أنزور في إسناد األدوار لمممثميف قديريف جميعيـ دوف استثناء برع في أداء دوره خاصة الممثميف
السورييف الذيف أسندت إلييـ شخصيات جزائرية قريبة إلى القمب ،كشخصية عتيقة و ناصر و خالد
الذيف يكاد المرء يخاليـ جزائرييف»

()2

كما أشارت الروائية إلى أنيا ىي التي اختارت أمؿ بوشوشة لتأخذ دور حياة ،غير أنيـ أخذوا
برأيي عند اختياري ألمؿ بوشوشة و دفاعي عنيا لتأدية الدور واقتنع المخرج بيا بعد فترة التمرينات
التي أجرتيا

()3

فحقيقة وفقت الممثمة إلى حد بعيد في أداء أدوارىا إال أنيا ال تالـ في ذلؾ مادامت

تخضع لسيناريو فيي تعمؿ وفؽ ما يممى عمييا.
 -2ينظر ،ياسيف بف لمنور ،سيدة الرواية العربية أحالـ مستغانمي في حوار مع جريدة الشروؽ اليومية /،25ديسمير
،2010العدد  ، 0292ص . 12 13
 -2المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا .

 -3المصدر نفسو  ،الصفحة نفسيا .
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ولعؿ السبب يعود في ذلؾ إلى طبيعة السيناريو الذي أعدتو" حنا منا " لذلؾ ،كما أشارت إلى
تمكف السيدة بيية راشدي مف أداء دورىا المتمثؿ في" أـ الزىرة".
وفيما يتعمؽ بشخصية سي مصطفى صحيح أنو وفؽ في أداء دوره و المتمثؿ في الرجؿ
السياسي الذي يسعى وراء الصفقات و الكسب السريع إال أنو بزواجو مف حياة ظير في صورة أساءت
إلى تصرفات الرجؿ جزائري فمرة يكسو زوجتو بالجواىر و يتودد إلييا و مرة يضربيا،وقد أرجعت
الروائية السبب في ذلؾ إلى النقص في الشخصية ال مف يؤدي ىذا الدور باعتبار أف "جياد األندري "
وفؽ في أداء الدور كزوج لحياة فقط ،وبالتالي لو مثمت ىذا الدور شخصية جزائرية لوفقت إلى حد بعيد
عمى حسب رأي الروائية.
كما نوىت الروائية بنجاح الدور الذي قدمو عبد النور شموش في تقمصو لشخصية سي
الشريؼ فقد عكس و بنجاح الشخصية الجزائرية ،ثـ أف تردد خالد عمى المالىي لـ يكف ضمف إطار
الرواية وبالتالي أساء لمرواية وكاف لمرواية أف أشارت إلى رفضيا ذلؾ»ىذه األشياء لـ أتقبميا و ال أظف
قرائي تقبموىا» ( ، )1وعمى العموـ فقد عكس الممثموف الشخصيات مثمما وردت في الرواية ولو إلى حد
ما.
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ملحـــــــــق
التعريف بالروائية أحالم مستغانمي:
ولدت أحالم ألسرة جزائرية قبل سنوات من الثورة الجزائرية حيث ارتبط والدىا باألحداث
السياسية ارتباطا كبي ار فكان من المطموبين دائما من قبل الشرطة الفرنسية نتيجة لنشاطاتو في أعمال
المقاومة حيث كافح والدىا وىو محمد شريف ضد االحتالل الفرنسي وشارك في مظاىرات كثيرة من
ضمنيا مظاىرة في منتصف األربعينيات انتيت بإستشياد شقيقيو مما استدعى محمد شريف إلى
السفر لتونس لالستقرار ىناك حيث ولدت أحالم بتونس  ،وفي عام  2691حصمت الجزائر عمى
استقالليا مما استدعى والدىا العودة مرة أخرى إلى الجزائر وتمقت الكاتبة أحالم تعميميا في الجزائر
لتصبح أحالم واحدة من أوائل جيميا تفوقا في المغة العربية.
عندما مرض والدىا وىي في الثامنة عشر من عمرىا اضطرت إلى العمل في اإلذاعة
الجزائرية إلعالة أسرتيا حيث قدمت برنامجا إذاعيا بعنوان ” ىمسات” وانتشر ىذا البرنامج في
الجزائر ولمعت من خالل أحالم ليتنبأ الجميع بكونيا شاعرة واعدة حيث بدأت الكاتبة أحالم
مستغانمي مسيرتيا الشعرية من خالل نشر أول قصيدة ليا بعنوان ” عمى مرفأ األيام ” عام 2691
وتابعت نجاحاتيا الشعرية بعد ذلك لتقدم قصيدة أخرى بعنوان ” الكتابة في لحظة عري” .
تزوجت أحالم من صحفي لبناني وانتقمت لتقيم في باريس وكرست حياتيا إلى أسرتيا ثم عادت
مرة أخرى وحصمت عمى الدكتوراه من جامعة سوربون حيث أصدرت أول رواية ليا بعنوان ” ذاكرة
الجسد ” عام  2661حيث كانت ىذه الرواية ىي األكثر مبيعا حيث بيع منيا أكثر من مميون نسخة
مما شجعيا عمى االستمرار بكتابة الروايات األدبية فقامت بكتابة ” فوضى الحواس ” عام  2669ثم
رواية ” عابر سرير ”  1001وىما روايتين مكممتين لمرواية األولى ” ذاكرة الجسد ” حيث أىدث ىذه
الرواية إلى والدىا والى الروائي الجزائري الراحل مالك حداد.
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سيطرت عاطفة الحنين إلى وطنيا الجزائر في كافة كتاباتيا حيث وصمت كتاباتيا ألبعد الحدود
فكانت تروي قصتيا الحقيقية التي لن تتحقق وتنتيي بنياية مأساوية فحكايات أحالم مستغانمي مؤثرة
جدا عمى القراء مما يجعل ليا جميور كبير جدا في شتى أنحاء الوطن العربي خاصة وأنيا أول كاتبة
جزائرية تكتب رواياتيا بالمغة العربية  ،والدليل عمى نجاح الكاتبة أحالم مستغانمي أن روايتاتيا
اعتمدت في المناىج الدراسية لعدة جامعات ومدارس ثانوية بجميع أنحاء العالم كما أعدت األبحاث
والرسائل الجامعة حول كتاباتيا ورواياتيا كما استعانت و ازرة التربية الفرنسية بأجزاء من رواية ذاكرة
الجسد الختبارات البكالوريا وذلك لمطالب الذين يختارون المغة العربية لغة تانية  ،كما عممت أحالم
مستغانمي كأستاذ زائر ومحاضرة لعدة جامعات في مختمف العالم كالجامعة األمريكية ببيروت وجامعة
ميريالند وجامعة سوربون وجامعة ليون وجامعة ييل ومعيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا في بوسطن
وجامعة ميشيغان.
اهم مؤلفات احالم مستغانمي:
 عمى مرفأ األيام عام 2691
 كتابة في لحظة عري .2699
 ذاكرة الجسد .2661
 فوضى الحواس 2669
 عابر سبيل 1001
 نسيان دوت كوم 1006
 قموبيم معنا قنابميم عمينا 1006
 األسود يميق بيك 1021
 ديوان عميك الميفة 1022
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الجوائز التي حصلت عليها أحالم مستغانمي
 حصمت عمى درع بيروت من محافظ بيروت عام  1006عن كتابيا ” نسيان كم”
 اختيرت من قبل مجمة فوربس كأكثر كاتبة عربية تخطت مبيعات أعماليا  1مميون
 تمقت درع مؤسسة الجمار لإلبداع العربي في طرابمس بميبيا عام  1009واختيرت أيضا كأفضل
شخصية جزائرية لمجمة األخبار الجزائرية عام 1009
 حصمت عمى وسام الشرف من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفميقة عام 1009
 حصمت عمى وسام التقدير من مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس عام 1009
 حصمت عمى وسام من لجنة رواد لبنان عام 1002
 حصمت عمى جائزة جورج طربيو لمثقافة واإلبداع عام  2666في لبنان
 حصمت عمى جائزة نجيب محفوظ عن ورايتيا ” ذاكرة الجسد” في عام 2661
 نالت جائزة مؤسسة نور لإلبداع النسائي عام  2669في القاىرة

ملحـــــــــــــــــق
ممخص رواية "ذاكرة الجسد" ألحالم مستغانمي
يخط قصتو
بطال الرواية خالد "الراوي" وحياة التي من أجميا ُكتَِبت الرواية ،حيث يقرر خالد ان ّ
جسدتيما حياة في مالمحيا وطباعيا.
مع الوطن ومع بمدتو قسنطينة المذان ّ
خـالـ ــد شخصية محورية ،تمثِّل الماضي والتضحيات الصادقة في سبيل الوطن ،كما تُمثِّل أيضاً
المعاناة عمى جميع المستويات واألصعدة السياسية واالجتماعية والنفسية والتاريخية .فيو ثوري شارك
في ثورة الجزائر وبترت يده اليسرى أثناء الثورة ،ولكنو بعد االستقالل وتغير الصورة لم يعد يرى بالده
كما حمم بيا بل بدأ يشعر باغتراب أطبق عمى صدره فجزائره التي حمم بيا دائماً لم تعد تتسع لمثمو من
أصحاب المبادئ الذين لم تتبدل جمودىم بعد الثورة ،ما دفعو إلى ترك بالده قاصداً فرنسا ،ليعيش فييا
فترة طويمة.
توفى في
بعد ثالثة أسابيع من عودة خالد إلى أرض الوطن ليواري أخاه حسان الثرى ،والذي ّ
أحداث أكتوبر  8811برصاصة طائشة .يقرر أن يكتب حكايتو مع حياة التي تمناىا عروساً لو فكانت
نحبيم فإننا في الحقيقة نقتميم ونمحوىم من ذاكرتنا
لغيره .وألنو ت ّذكر قوليا ":أننا عندما نكتب عن من ّ
إلى األبد" قرر خالد ان يقتل حياة والى االبد!.
خالد من الرجال الذين لم يتوانوا لمحظة عن حمل السالح عند اندالع الثورة ،كيف ال وىو
جار سي الطاىر ،أحد قادة الثورة وشيدائيا ،كان خالد يرى فيو األخ والجار والجندي المدافع عن
وطنو.
يروي خالد ّأنو التحق بالثورة بعد وفاة أمو فوجد سي الطاىر الذي عممو النضال وما لبث خالد
ان كسب ثقة رئيسو فأصبحت تسند إليو العمميات الخاصة والصعبة .وفي إحدى المعارك يصاب
خالد
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في ذراعو اليسرى حيث اقتضت الضرورة أن تبتر وبالتالي يحال خالد عمى الحياة المدنية حيث
كانت تونس ممجأ المعطوبين من جيش التحرير .وعند مغادرتو يأتيو سي الطاىر ليطمئن عميو ويودعو
يحممو أمانة إلى أمو وورقة فييا إسم المولودة مند شيور يكمفو بتسجيميا في دار
وفي الوقت نفسو ّ
البمدية كان ذلك في سنة  8891وبعد أربعة سنوات من ىذا التاريخ يسقط سي الطاىر شييداً في
تجر معيا حياة ستة سنوات وناصر عامين.
أماً وزوجة ثكمى ّ
ساحة الفداء تاركاً وراءه ّ
بعد االست قالل انفصل خالد عن عائمة سي الطاىر ليواجو كل طرف قدره .فخالد ىاجر إلى
تمر
فرنسا ّ
ألنو رأى نفسو في نظام يخالف قناعتو والمبادئ التي قامت من أجميا ثورة التحرير .ثم ّ
أن القدر
مر السحاب ،وىا ىو اليوم في باريس يعرض لوحاتو عمى الجميور لم يكن يعمم ّ
السنين ّ
سيجعمو في اختبار .المعرض قائم والزوار يتكاثرون واذ بو يممح فتاتين تدخالن المعرض ،مالمحيما
كأنو يعرفيا منذ أمد بعيد ،رغبة شديدة
حركت أحاسيسو ّ
جزائرية بل قسنطينية بدون مقدمات إحداىما ّ
ىي تمك الصغيرة التي طالما لعبت عمى حجره
تدفعو كي يقترب منيما فيقترب ويسأل والمفاجئة ّإنيا ّ
ىاىي قد أصبحت امرأة كاممة األنوثة ّإنيا حياة االسم الذي اختاره خالد أن يسمييا بو.
مند ذلك المقاء يروي خالد تطورت عالقتو مع حياة فيي التي جاءت الى المعرض لتمتقي برجل
الزم أباىا ليحكي ليا عنو كإنسان بمساوئو وحسناتو ال كما يحكون عنو كبطل خارق ال يتألّم ال يشكو
وغيرة وخيبة وحقد .وينتابو شعور عارم بالحب تجاه تمك الفتاة
لتتطور العالقة إلى رغبة وعشق وحمم ّ
التي تصغره بخمسة وعشرين عاماً ،تبادلو مشاعر ،ىو نفسو ال يدري إن كانت مشاعر حب ،أم
مشاعر ارتياح ،أم أنيا وجدت فيو أباً يعوضيا عما فقدتو باستشياد والدىا سي الطاىر .أحبيا خالد
لدرجة العشق الجنوني وكانت في بعض االحيان تمنحو أمل أنيا تبادلو نفس الحب ،واستمر عمى ذلك
األمل حتى جاءتو دعوة من عميا "سي الشريف" ليحضر حفل زفافيا ،ويوميا احس بشعور غريب من
األلم ممزوج بشعور آخر بالدىشة ،فحممو الذي عاش عمى أمل أن يتحقق في يوم ما يضيع منو في
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لحظة ،بل وفي ظل ىذا الضياع ُيطمب منو حضور ضياع حممو بنفسو .فتتزوج من احد المسؤولين
العسكريين والذي تموكو األلسنة بالفساد واستغالل النفوذ.
فالرواية بدأتيا مستغانمي حيث انتيت ،فقد بدأت الرواية بعرض لمزمن الحاضر حيث مكان
وجود خالد في قسنطينة ،ثم رجعت بنا إلى الوراء من خالل قيام خالد أثناء مكوثو في قسنطينة
باسترجاع األحداث التي رافقتو منذ كان مشاركاً في الثورة مع األبطال ضد االحتالل الفرنسي إلى أن
عاد من فرنسا إلى قسنطينة ليقيم مع زوجة أخيو بعد وفاة أخيو حسان وكان ذلك عام .8811
وىكذا أنيى خالد روايتو عن حياة في كتاب خطّتو أحالم مستغانمي تحت عنوان ذاكرة الجسد.
وقد قال نزار قباني عن الرواية:
" الرواية دوختني ،وأنا ناد اًر ما أدوخ أمام رواية من الروايات ،وسبب الدوخة ان النص الذي قرأتو
يشبيني إلى درجة التطابق فيو مجنون ومتوتر واقتحامي ومتوحش وانساني وشيواني وخارج عمى
القانون مثمي .ولو ان أحداً طمب مني أن أوقع اسمي تحت ىذه الرواية االستثنائية المغتسمة بأمطار
الشعر ..لما ترددت لحظة واحدة.
صدرت الرواية سنة  8881في بيروت وقد بيع منيا حتى اآلن أكثر من  1ماليين نسخة .مع
االشارة الى ان الرواية صورت في عمل تمفزيوني من إخراج المخرج الكبير نجدت أنزور .صدر عن
جامعية عبر العالم العربي.
الرواية ما ال يحصى من دراسات واطروحات
ّ

اآلن ،وقد أشرف البحث عمى النياية ،دون أن ينتيي الحديث عن رواية أقل ما قيل عنيا أنيا دوخت
المبدع األول نزار قباني حين أحس أن كمماتيا تكتبو ويمكن تمخيص النتائج التي وصل إلييا البحث
"الشخصيات بين األدبية والصورة السينمائية ذاكرة الجسد انموذجا" فيما يمي:
_ الرواية ىي جنس يحمل العديد من العناصر في ثناياه ومن بين ىذه العناصر الشخصيات الروائية .
_الشخصيات الروائية ىي األساس والمحرك الرئيسي لمعمل الروائي بحيث تمعب دو ار كبي ار في إنتاج
األحداث .
_إنتاج األحداث وتحريكيا من أىم وظائف الشخصية الروائية فيي ال تتجمي في عامل واحد ،بل في
شبكة من العوامل :أوصاف وأفعال ،وأنواع ،ووظائف وعالقات فيما بينيا.
_ أثناء بناء الشخصية الروائية يجب أن تتكامل أبعاد مختمفة داخمية( نفسية )وخارجية( جسمية
واجتماعية) ومن ىنا تنوعت الشخصيات في الرواية
_برزت في ىذه الرواية عدة شخصيات ساىمت في بناء األحداث وىي شخصيات نفخ فييا المؤلف روحا
قوية تجسد معاناة المجتمع وأحاسيسو الدفينة.
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وجهة نظر النقاد إتجاه الصورة السينمائية لروايتها " ذاكرة الجسد "
ذاكرة الجسد رواية العصر كما أسموىا ىذه الرواية التي تمقت نجاحاً منقطع النظير في الوطن
العربي لما حممتو من أىمية و رقي في كل شيء حتى آخر لحظة و قبل تصويرىا كمسمسل كانت ال تزال
تنبض بالتألق و النجاح  .لكن سرعان ما تالشى كل ذلك بعد مشاىدة المسمسل الذي سقطت من خاللو
كل األفكار و الشغف و المتعة التي كنا نعيشيا ونحسيا ونتخيميا من خالل الشخصيات التي كانت
تعيش عمى الورق أثناء قراءتنا لمرواية ..
الذاكرة أضحت دون جسد ،و الجسد فقد ذاكرتو بفقدانو لمعالم الرواية  ..ىكذا أصبح مسمسل
ذاكرة الجسد لألسف الشديد ،جسد خالي من الروح و اإلحساس و المشاعر ،جسد بارد مثل الجميد و ذاكرة
فقدت ذاكرتيا وسط حوار كثير ممل و بعضو غير منطقي و عبارات في غير محميا من خالل حديث
الشخصيات ،و مزيجاً بين المغة العربية و الدارجة و المغة الفرنسية ،غابت فييا األحداث المحركة لمقصة
و الحبكة التي تزيد في تشويق المشاىد و شده و إرغامو عمى المتابعة مثمما يحدث في القصص الشييرة
األخرى العربية و الغربية التي تحتوي عمى أىم أسس و قواعد عمى كاتب السيناريو تتبع خطواتيا بدقة و
عدم تجاىل أو نسيان أي نقطة أو بند من بنودىا لمخروج بسيناريو قوي مترابط و مشوق..
لكن ما الحظناه كان العكس تماماً في ذاكرة الجسد و ما حدث حط من قيمة الرواية و أنزل مستواىا من
الرقي لمممل و البرود برغم األفكار الرائعة التي احتوتو القصة و الخطوط الميمة و البطولية التي سارت
عميو ..لكن ضعف السيناريو و اعتماده عمى الحوار القاتل و الممل و الذي يقضي عمى أية قصة وميما
كانت روعتيا و نجاحيا ،ضعف السيناريو خنق كل تمك األفكار و الثقافة الراقية مما جعل المسمسل رواية
منطوقة ال غير ..انصب من خاللو األبطال في قالب و مسار و اتجاه واحد جامد و راكد ٍ ..
خال من
األحداث المحركة و المشوقة  ..و خطأ الكاتبة أنيا لم تعرف ماذا تكتب؟ ماذا تنتقي وماذا تترك من
ا لرواية !! الكاتبة الدرامية لم تخرج عن جمباب الكاتبة الروائية و قد نقمت معظم الحوار الذي كتب في
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الرواية و بأسموب أدبي بحت و ىذا أكبر خطأ وقعت فيو الكاتبة الدرامية مما جعمنا نرى المسمسل عمى
شكل رواية ال دراما حقيقية تشاىد ،فيناك فرق كبير بين الكاتب األدبي و الكاتب الدرامي وكالىما يضع
أفكا اًر و أسموباً خاصاً بو ال الرواية تشبو السيناريو و ال السيناريو يشبو الرواية ،فالرواية تكتب بأسموب
منمق أدبي يختار فييا الكاتب عبارات و ألفاظ معينة أدبية  ،في حين الكاتب السينمائي أو الدرامي فيو
مضطر الستخدام الصورة و الحركة و الصوت و عميو تحويل تمك الصفحات المفظية و الوصفية إلى
صور متحركة حي اإلبداع ليست لو قيود ،بإمكان لمكاتب أن يحذف و يضيف ما قد يراه و يحسو مناسباً
يخدم حبكتو الفنية و يخدم قصتو الدرامية أو السينمائية طبعاً مع احترام و المحافظة عمى تسمسل
األحداث و منطقيتيا ،يقول الكاتب الكبير نجيب محفوظ إن تحويل العمل األدبي إلى سينما معناه أنو
اآلن يعبر عن صناع الفيمم و أفكارىم ،ال عن أفكاره ىو .أي أن الكاتب الدرامي ليس عميو التقيد بالكاتب
األدبي و إتباع قصتو بحذافيرىا  ،بل لو أن يستخدم ما يشاء من األفكار و الصور المعبرة التي تكون في
إطار العمل السينمائي أو الدرامي الذي يخدم عممو الفني ىذا..
المسمسل أصبح عبارة عن رواية بحتة خالية من روح الدراما و الكتابة الدرامية  ،لم يحتوي عمى
أية فكرة جديدة ولم يحمل ما يتخطى توقعات المشاىد ،حيث القصة ركزت عمى الشخصية فقط مما جعميا
تميل نحو الممل عوض عن تطوير حدث معين وفق شخصيات مركبة في ذات الوقت ومثل ىذه القصص
ىي التي تكون ناجحة عن القصص التي تعتمد عمى الشخصية لوحدىا أو القصص التي تعتمد عن
الحدث لوحده مثمما حدث مع ذاكرة الجسد ،فالعنصران معاً يعتبران أساسيان و ميمان جداً لمحصول عمى
سيناريو قوي متماسك عميق وممتع يا سادة..
كما أن الدافع الخارجي في القصة ضعيف جداً وىو الذي يسعى نحو تحقيقو البطل ومن أجمو
يتعرض إلى عدة مشاكل ،في حين أن البطمة حياة لم يكن أماميا دافع واضح بل اتسم بالغموض
و اإلبيام تماماً مثمما اتسمت شخصيتيا بالغموض و مشاعرىا و انفعاالتيا الغير المبررة في كثير من

الملحـــــــــــــق
األوقات وعدم إتقانيا فن اإليماء بشكل جيد نظ اًر لعدم حرفيتيا في مجال التمثيل ،و نفس الشيء مع
البطل السي خالد الذي انيارت أمام أعيننا بطوالتو التاريخية و أضحت شيئاً من الماضي يذكر ال غير
التسام حياتو بالروتين القاتل و الممل الذي أوصمو لممشاىد المسكين..
لم يتضح لنا الدافع الداخمي أيضاً ال من خالل الحاضر وال من خالل الفالش باك أي العودة
إلى الماضي أيضاً !! فالدافع الداخمي يكاد يكون خفياً و غير واضح لممشاىد ولم يقم بكشف عن أية فكرة
تخص الشخصية وبالتالي بقاءىا شخصية مبيمة غير واضحة المالمح ؟؟ فالدافع الخارجي و الداخمي
(ىذا يقابل ذاك )..بالرغم من أن الدافع الداخمي ميم يبين عن الشخصية و الفكرة غير أنو يسير بشكل
محدود و بطيء عكس الدافع الخارجي الذي يعتمد عمى الحركة المثيرة التي تجذب المشاىد و المتفرج لذا
يعتمد عميو السيناريو و يعتبر الركيزة األساسية لو و العمود الفقري كذلك..
مشكمة المزج و التنقل بين المغات حيث استخدمت الكاتبة المغة العربية و الميجة الجزائرية
و الفرنسية مما سبب بعض التشتت لدى المشاىد كما أنو في غير محمو و شيء غير مقبول وال ىو
منطقي ،كان بإمكانيا االكتفاء فقط بالمغة العربية و الفرنسية كان سيكون منطقياً أكثر..
المسمسل لم يعطي المعمومات الكافية التي تخدم الشخصيات و األبطال وتضع المشاىد في
الطريق الصحيح ليتابع األحداث بتسمسل و بشكل مفيوم ورسم صور واضحة لألبطال و إنما الكاتبة
ركزت جمياً عمى الحوار و بنسبة  %08أي فاق حده في الممل الرىيب مما جعل الحمقات تشبو بعضيا
البعض لخموىا من األحداث المحركة و المشوقة التي تدفع بالقصة نحو األمام بل أدخميا في دائرة الممل
و الركود..
إضافة إلى الكثير من األخطاء التي احتوتيا القصة من خالل بعض األلفاظ التي استخدمت
بشكل غير منطقي و غير صائب وفي غير محميا ،و لباس الشخصيات النسائية بشكل عام و البطمة

الملحـــــــــــــق
بشكل خاص الذي ال يمت بالثمانينات بصمة بل يقترب من الستينات و السبعينات أكثر ،كما أن ىناك
بعض المباس الذي استعمموه من ىذا الوقت أي األلفين..
إبقاء المشاىد و المتفرج في حيرة شديدة لمكثير من المواقف التي حممتيا العديد من المشاىد
والتي تعود أسبابيا ألخطاء في اإلخراج مثال :ال ندري ما نسميو ىل ىو مشكل أو عدم القدرة؟ أو نسيان
من قبل المخرج نجدت أنزور الكبير؟؟ في الفصل و الربط بين زمنين ،الفالش باك أي العودة إلى الوراء
و الواقع و الحاضر أثناء تخيالت البطل السي خالد الكثيرة مما جعمنا ال نعرف إن كان البطل في حالة
تخيل أو ىو فعالً واقع معاش يحصل حينيا !!؟ وىذا خطأ فادح يرتكبو مخرج كبير مثل نجدت أنزور ..
استخدام معظم الممثمين غير الجزائريين ،جعل القصة خالية من الروح الجزائرية و الشعور بالغربة
و اإلحساس بفقدان اليوية نوعاً ما ..برغم احترافية بعض الفنانين السوريين األشقاء الكبار ،غير أن
أساس القصة جزائرية بحتة ولن تنجح سوى بشخصيات جزائرية ال فقط التركيز عمى البطمة أن تكون
جزائرية فالبطل كذلك جزائري و بقية الشخصيات !! ذاكرة الجسد رغم النجاح الذي حققتو كرواية أضحت
اليوم شيئاً غير مفيوم لدى الكثيرين من شرائح المجتمع فمثل ىذه الروايات ال يقرؤىا وال يفيميا سوى
الطبقة المثقفة و المتعممة فقط ! في حين المسمسل فيو موجو لكل الفئات و الشرائح في الوطن العربي
و التي تختمف من بمد آلخر و من شخص آلخر فال التاجر يفكر مثل الميكانيكي وال الطبيب يفكر مثل
النجار وال األمي يفكر مثل األديب والشاعر و الكاتب
القصة تحتوي عمى أبعاد ثقافية أدبية سياسية موجية لطبقة معينة من المجتمع وىي الطبقة
المثقفة ،لكن لألسف قدمت لنا ىذه المرة عمى شكل مسمسل وأيضاً كرواية!! احتفظت فيو بنفس الثوب
و المالمح و المفاىيم سواء من خالل األسموب أو األلفاظ أو العبارات وحتى االنسيابية أخذت شكل
الرواية ال الدراما التصويرية أو الكتابية..

الملحـــــــــــــق
قد نموم الكاتبة الدرامية و ألسباب عديدة ال داعي لذكرىا و قد نموم أيضاً المخرج نجدت أنزور
عمى إخراج ذاكرة الجسد من جسدىا الفعمي و زرعيا بجسد مزيف أدى بيا لميالك لألسف الشديد!!
وربما أيضاً لقمة خبرة الكاتبة أحالم مستغانمي في المجال الدرامي التمفزيوني الذي يتطمب خبرة
ودقة و تتبع كبيرين من أجل تفادي مثل ىذه األخطاء الفادحة و المشاكل الخطيرة التي قد تنيي بمسيرة
شخصيات كبيرة في الوسط الفني بشكل عام و ىذا الذي ال نتمناه لكاتبتنا الرقيقة العذبة أحالم مستغانمي
أبداً ،رجاءنا الكبير يا أحالم الجزائر أن ال تستعجمي في تصوير أية رواية أخرى مستقبالً و أن تتريثي
و تدرسي كل خطوة قبل القيام بذلك و أن يقع اختيارك عمى أشخاص يتنفسون الجزائر و يعيشونيا كي
يقدمونيا و يقدمونك بشكل يميق بكما فأنت جزءاً ال يتج أز منيا وىي الجزء النابض فينا..1
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