
  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1201 -  1184: ص 

 

1184 

  University of Tamanghasset- Algeria                                           اجلزائر  -جامعة تامنغست

  )فضل الليل على النهار لياسمينة خضرا( شعرية الحوار المونولوجي في رواية

Poetics of Monologue in « What the Day Owes the 
Night »by Yasmina Khadra 

   

  فندو امحمد  *    

FOUNDOU M'hammed 

  )اجلزائر(جامعة طاهري حممد بشار .خمرب الدراسات الصحراوية 

University Tahi Mohamed Béchar (Algeria)  

fnd-m@hotmail.fr   

  30/03/2021: تاریخ النشر  03/01/2021:تاریخ القبول  04/11/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

جمريات األحداث،  يعد احلوار أحد العناصر السردية األساسية، اليت يرتكز عليها الراوي يف إبراز      

كما يعد أحد التقنيات اجلمالية اليت تسهم . تهالكشف على مستوى الوعي لدى الشخصيات يف روايو 

ميكن هنا أن منيز بني و  .النص الروائي على اخلصوصو  عموم،أدبية النص السردي على الو  يف بلورة شعرية

موضوع هذا األخري الذي خصصناه ك). املونولوجي(احلوار و  ،)الديالوجي(مستويني من احلوار؛ احلوار 

من خالل التطرق  )فضل الليل على النهار (  حيث نقف عنده يف  نص، للدراسة يف ورقة هذا البحث

الدواعي املؤدية إىل توظيفه كاختيار و  إىل مفهوم  احلوار املونولوجي كتقنية سردية ذات أمهية تواصلية بالغة،

 كما نتطرق من  خالل هذه الدراسة إىل حتديد صياغته ضمن املستويات اللغوية املختلفة. دون سواه

   .تأثريها يف متوضع شخصيات النص ارإظهو 

   خضرا رواية، مونولوج، ،حوار شعرية، :مفتاحالكلمات ال

Abstract : 
     Speech is one of the fundamental factors that the narrator bases on 
to make the course of events clear and to reveal the level of awareness in 
his/her novel’s characters. Also, it is considered as one of the aesthetic 
techniques that emphasises the poetic and literary features of narrative texts 
in general and novels in particular. We can differentiate between two types 
of speech: dialogue and monologue, the latter, which is the subject to be 
studied in this research paper, is treated in(What the Day owes the Night) 
through referring to the concept of monologue, as a narrative technique of 
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significant importance in communication. In addition, we shed light on the 
reasons choosing monologue, and no other. Furthermore, we determine, in 
this study, how monologue is formulated in the different language levels and 
how its formulation influences the positioning of characters.  
Keywords: Poetic, Speech, Monologue, Novel, khadra 

 
  مقدمة   -1

تتجلى مكانة كل شخصية يف النص السردي من خالل احلوار الذي تؤديه، فمن خالله        

 اإليديولوجية، و ،انتماءا�ا الفكريةو  الكشف على توجها�او  ميكن حتديد مستوى الوعي لديها،

ت اليت العالقاو  عواطفها، مع كيفية تفكريهاو  مشاعرها، معرفة حاال�ا السيكولوجية؛ أحاسيسهاو 

  .تربطها فيما بينها من خالل جمريات األحداث داخل النص السردي

احلوار و  احلوار املونولوجي،؛ إن كلمة حوار كمصطلح سردي حتيل على منطني حواريني

فضل الليل على النهار ( ويف هذا البحث نتناول بالدراسة؛ احلوار املونولوجي يف رواية . الديالوجي

أين وظف . هذه الرواية حمل الدراسة اليت نقف عند أمثلة من فصوهلا) ''ايامسينة خضر '' للروائي 

معتمدين على منهج وصفي حتليلي من خالل التطرق إىل العناصر . الكاتب هذا النمط احلواري

 لغة املونواوج  -. صياغة املونولوجو  القارئو  األنا - . احلوار املونولوجيو  مفهوم احلوار: التالية

داية املونولوج؛عالقة الب - . املكانو  احلدثو  املالئمة بني الشخصية :املونولوج – .مجالية الوصفو 

مث خامتة جنمل من خالهلا أهم النتائج املتوصل إليها يف ورقة هذا ،  وتقنية االسرتجاع  بالنهاية

 .البحث

 الحوار المونولوجيو  مفهوم الحوار -2

 ردَّه : َأحاَر عليه جوابهو  «:احلوار يف اللغة كما جاء يف لسان العرب لنب منظور و  

حاَوَرِة اَحلوِيُر، تقول مسعت َحوِيَرمها، و ما َأحاَر بكلمةو  َأَحْرُت له جواباً و 
ُ
 ِحَواَرمهاو  االسم من امل

حاَورَُة ا�اوبةو 
ُ
ال و  ما رجع إيلَّ َحوِيراً و  كلمته فما َأحار إيلَّ جواباً : تقول ؛ و التجاوب: التَّحاُوُر و  امل

من خالل هذا املفهوم اللغوي تتجلى داللة لفظة  1»ال َحمُورًَة وال ِحَوارًا أي ما رذَّ جواباً َحِويرَة و 

  . بني شخصني أو أكثر. جوابو  احلوار، وهو تبادل الكالم بني سؤال

يعرفه عبد املالك ، و أما يف االصطالح فاحلوار ال يكاد حييد عن هذا املفهوم اللغوي

جيري احلوار ، و اللغة السردية، و املعرتضة اليت تقع وسطا بني املناجاة احلوار هو اللغة« :مرتاض بأن
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إذن  2».شخصيات أخرى داخل العمل الروائيو  أو بني شخصيات، شخصيةو  بني شخصية

أخرى و  احلوار كمصطلح سردي، يدخل يف إطار اللغة السردية يقدمه املؤلف على لسان شخصية

ستوى ثقافتها، مو  شخصياته إىل واقعها، حيث خيضع املؤلف حوار، أخرىو  أو شخصيات

 répliquesاملوزع إىل ردود و  احلوار املعرب عنه لغويا«:يقول حسن حبراوي . وخصوصية جمتمعها

 إذا كان هذا مفهوم احلوار على العموم يف اللغة  3»متناوبة كما هو مألوف يف النصوص الدرامية

  كجزء خاص من العام؟هو مفهوم احلوار املونولوجي   فما، يف االصطالحو 

حيث جند عبد ، كما تعددت أنواعه،  وردت عدة تعاريف خبصوص احلوار املونولوجي

أسبابه و  املالك مرتاض يفضل مصطلح املناجاة على مصطلح املونولوج وقد قدم يف ذلك دواعيه

ات ِملَ أطلقنا هذا املصطلح العريب القح على ما يشيع يف الكتابو  ما املناجاة ؟« :حيث يقول

هو مصطلح هجني دخيل جيء به من و  النقدية العربية املعاصرة حتت مصطلح املونولوج الداخلي

 Edouard 1949 -1861( قول الفرنسيني على يد أديبهم الشهري إدوار دي جردان 

dujadin («4  وهذا ما جنده متداوال يف الكتابات النقدية العربية من حيث التعبري احلريف

نذكر بعضها من خالل ما جاء يف بعض ، احلوار املونولوجي بأنواع عدةيتسم و  .للمصطلح 

  .املراجع السردية 

املونولوج حوار طويل تفضي به « جاء يف كتاب املصطلح السردي جلريالد برنس أن

إذا كان احلوار غري منطوق ذي الصوت العايل ، و ليس موجها ألشخاص آخرينو  شخصية واحدة

مناجاة و  وإذا كان منطوقا فإنه يشكل منولوجا خارجياو  وجا داخليافإنه يشكل مونول، للشخصية

  : من خالل هذا التعريف ميكن حتديد نوعني من احلوار املونولوجي 5».للنفس

الذي يبقى على شكل أفكار لدي الشخصية و  حوارا مونولوجيا داخليا،  -

 .احملاورة دون البوح به 

إليها أي حوار و  اجاة النفس منهاحوارا مونولوجيا خارجيا،  فهو عبارة عن من -

 . غري موجه ألشخاص آخرين

احلوار األحادي « :هوو  يدعى املونولوج املسرودو  هناك نوع ثالث للمونولوجو      

نولوج املسرود و يف املو  .املسرود، اخلطاب احلر غري املباشر يف سياق سرد الشخص الثالث

ة ميثل كلمات ميكن التعرف على انتمائها فإن اخلطاب املروي للشخصي) كنقيض للسرد النفسي(
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حوار سردي أحادي يأيت يف سرد الشخص « ميكن أجند املونولوج املسرود يف شكل و  6».إليه

 .''فضل الليل على النهار'' روايةيف نص  النموذجني  هذين  سنقف عندو  7».األول 

  :صياغة المونولوج و  القارئو  األنا -3

 ظيفها صوت الراوي يف نص  فضل الليل على النهار،األنا كضمري للمتكلم ختفي يف تو 

يربز من جهة أخرى صوت الشخصية الساردة، مما جيعل القارئ يشعر أن الصوت ينبع من و 

كما أعطت تقنية السَّْرُد بضمري املتكلم هلذه ،  أو أن النص قد كتب من داخله، داخل النص

و و  أيضا وجهة نظر الراوي من اخلارج،الشخصية حضورا بارزا يف بعض مشاهد الروية، مما يربز 

إن احلديث بصيغة « . جمريات املادة احملكيةو  جهة نظر السارد الداخلية كبطل مساهم يف متغريات

، هو يف املقابل، و خيمد شك الكاتب غري املشروع، و ضمري املفرد يرضي فضول القارئ املشروع

تقلل من و   تأخذ القارئ مأخذا حمرتمااليت، يضيف على األقل مظهرا من مظاهر التجربة املعاشة

 مندجما فيها، فيكونو  وهذا حني جيد نفسه بفضل هذا الضمري؛ ضمن هذه األنا 8»عدم ثقته

  . الشخصية الساردة سواء بسواء داخل حدود النصو 

ضمري املتكلم الذي يصري تلك األنا باملونولوج  بصيغة سرد النلمس يف بعض املشاهد  

مري دال على األنا أو ض، سواء أكان ضمري مفرد. يف جمريات األحداث يف النص املشاركةو  العارفة

خصيات الشو  جند شخصية السارد البطل،  تقع على خط واحد عند حدود املعرفةإْذ  .اجلمعي

يف الليل حينما نستعد للنوم ، و إن استيقظنا صباحا يعد من املعجزات« :يقول السارد. األخرى

 مقتنعني أننا تفحصنا مجيع األشياء، املنطقي أن نغمض عيوننا لألبدنتساءل إن مل يكن من 

تتشابه األيام بشكل يائس؛ ال . انتهينا إىل أ�ا ال تستحق ما جيعلنا نبذل جهدا زائدا من أجلها و 

ال تقوم عند مغادر�ا إال بتجريدنا من آخر أوهامنا النادرة اليت تتدىل يف طرف ، و تأيت باجلديد أبدا

يف هذا املقطع املونولوجي ال يعلو صوت شخصية   9».أشبه حببات اجلزر اليت حترك احلمري، أنوفنا

فالكل متساو يف اليأس الذي يتأكد مبطلع كل يوم جديد، فينقلب احللم ومها، ، على أخرى

مسة لوضعية مشرتكة بني كل الشخصيات داخل ) حنن(ممزوجا بشيء من األمل، فضمري املتكلم 

فعبارات هذا املونولوج املسرود، جاءت كسرد سيكولوجي، يف صيغة سرد الشخص . ياملنت احلكائ

  .البطل السارد) أنا(النابع من . األول
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األحاسيس، فتميل إىل السرد و  قد تنفرد الشخصية الساردة ببعض األفعال أو العواطف

رجعت إىل « :ع التايلالذايت بضمري املتكلم املفرد، فتصري األنا إىل حدود اخلصوصية كما يف املقط

. وجدت يف غرفيت صعوبة يف هضمي . أتكئ على اجلدران كي ال أسقط ، منزيل سكرانا بالشجن

اسرتق السمع إىل شراييين حلمي ، ذقين موجه حنو السقف، العينان مغمضتان، ا�ويت قرب الباب

 10»ا  صحراءإمن، و مل أكن أعرب غرفيت؛ تصطدم يف عنفوان شرس مث ترحنت إىل غاية النافذة

  ).املونولوج الداخلي( فاملونولوج املسرود �ذه الكيفية  شبيه حبديث النفس

ومن ناحية أخرى جيد القارئ نفسه من بداية الرواية مشاركا يف أحداثها من خالل 

سيدور من أحداث مرهون مبا تقدمه هذه و  أفكاره، فمعرفته مبا دارو  أنا البطلو  التماهي

وحركا�ا وعواطفها، فدون أي عائق تتحول  أقواهلاو  خل أفكارها متماهالشخصية، فهو بذلك دا

األنا الساردة بفعل توظيف ضمري املتكلم يف املونولوج املسرود إىل توليف شخصي و  األنا القارئة

شخصية يونس، حيث و  واحد، وقد محلت الرواية كثريا من الشواهد اليت يعيشها القارئ مندجما

 األحداث املتعلقة بهو  وب السردي إىل شاهد على كل املواقفيتحول بفضل هذا األسل

األنا كسارد يف هذا املقطع و  فال ميكن الفصل بني األنا كقارئ،. بالشخصيات األخرىو 

ركضت حنو احلوش،  فرأيت هديرا من «:املونولوجي الوصفي الذي ورد على لسان يونس يف قوله 

كان أيب . ارها إىل الذروة اخلالية من أية جنمة حارسةتصاعدت أنو ؛ النريان اهلائجة تلتهم حقولنا

امللوث بلطخات سوداء يتصبب عرقا يغطس دلوا صدئا يف ، يصدره العاري، يتخبط كا�نون

يعود إىل و  حوض مياه شرب احليوانات ينقض على احلريق خيتفي وسط النريان يرجع ألخذ املاء

فموقفه هنا موقف يونس؛ ، حدود النص جيد القارئ نفسه داخل �ذا األسلوب  11»اجلحيم

إىل حقيقة هذا النور ؛ سيتعدى جمرد التصور باخليال، و سيشعر بلهيب النار املتحاملة على احلقل

يصل مسامعه زفري األب وهو يكافح ليتصدى بصدر عار إىل هذا و  املنبعث من هليب النار

  .ى األقل أثناء القراءة حلظة ما علقد يعيش عوامل احلقيقة يفو  اجلحيم لعله حيظى ببقية من حقله،

  :سرد الشخص الثالثو  المونولوج -4

السرد بصيغة  الشخص الثالث إىل وضعية املعرفة الكلية،  اليت تتصف �ا عبارة،  يلحت   

( فنجد   12»يتم السرد فيها بضمري الغائب حسب وجهة نظر السارد« الشخصية الساردة، إذ 

جند القارئ جمرب على ، و�ذه التوظيف، الروايةبرية يف نص كقد شغلت مساحة  ) وهم ، هيو  هو،
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 فتموضع السارد بني القارئ. أحداثو  قبول هذه الوساطة ملعرفة، ما يتخلل النص من صفات

فتقدمي  الشخصية الساردة  ايدل على تلك املعرفة الكلية اليت تتمتع �، الشخصية املوصوفةو 

الواردة يف النص فمن خالل الصوت األحادي يتعرف شخصية األب إال مثال من مجلة األمثلة 

مل . كان أيب سعيدا« :  ''هو''، كمعامل لضمري الغائب القارئ على شخصية األب عيسى

ليس من عاداته إظهار ؛ ال أتذكر أنين رأيته يبتسم. و كان يبتسم ...أتصوره قادرا على ذلك 

لة ال �ائية من االنكسارات، فقد هل كان يعرف الرضا حقا ؟ حياته عبارة عن سلس –رضاه 

 13».نظرته دوما هلعة؛ حيذر من تقلبات الغد اخلائن املتملص مثل حذره من القرعو  صقلته احملن

حنن هنا أمام صياغة للمونولوج املسرود بصيغة سرد الشخص الثالث الذي تتفرد فيه الشخصية 

يكتسب الصفة األساسية للمونولوج  هذا املونولوجو  «استقاللية وعيها و  الساردة بالتصرف اخلاص

من ، و أي أنه يقدمه يف ثوب من لغة الشخصية، الداخلي من أن ما يقدمه ينبع من الوعي مباشرة

هذه التقنية جعلت الراوي احلقيقي يتموضع موضع  14»خصائص العمليات الذهنية لديها

نتباه القارئ من أكثر جلبا الو  شخصية البطل، مما جعل شخصية يونس أكثر بروزاو  التماهي

هذا .األماكن املوظفة يف منت الروايةو  مبجموعة الشخوصو  حيث ما متلكه من معرفة خاصة بذا�ا

  .دون أن جند أثرا لتوجيه الراوي احلقيقي أو تدخال منه

 آخر تصادفنا تلك احلوارات الديالوجية بإشراف هذا الصوت األحاديو  بني حني

 فتنتهي إىل املتلقي كما أرادها السراد. تعابريهاو  ع األصواتاخلاضعة إىل هيمنته إذ حيوي مجيو 

  15:ليس كما أرد�ا الشخصية املتحدثة حيث يتجسد لنا ذلك يف املقطع التايلو 

التصق طرف عباءته باملقعد، فاستنتج أنه نذير شؤم ، و فيما كان أيب يستعد للرتجل

  :سأل التاجر. تشنج وجهه يف غيظ مكتوم. جديد

 ب إىل وهران؟هل أنت ذاه -

 من قال لك هذا؟ -

احذر يا عيسى ليس هو املكان الالئق ... عندما نفقد كل شئ نتوجه إىل املدينة  -

أمكر من و  أخطر من الثعابني،، ال شفقةو  بالنسبة إلينا وهران تعج باللصوص دون رمحة

 .إبليس

  :رد أيب مستنكراً 
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 ملاذا حتكي يل هذه اخلزعبالت؟ -

 . تفتقر إىل بركة األجداد. املدن ملعونة . يك ألنك ال تعرف أين تضع قدم -

  .غامروا بدخوهلم مل يرجعوا أبداً . إن الذين -

  .رفع أيب يده ليطلب منه أن حيتفظ �ذه الرتهات لنفسه

إال ، التعدد الصويتو  على الرغم من أن هذا املقطع يفسح ا�ال إىل توظيف احلوار الثنائي

واحد، النابع من أمام سلطة الصوت ال، هن القارئأن هذا الصورة سرعان ما تتالشى يف ذ

هذه الصورة من احلوار  إن ،يسخصية السارد احلقيقو  اليت تتماهىو  الساردشخصية البطل 

املونولوجي املسرود املوجه حنو املتلقي؛ ما هي إال تقنية توحي بإملام الشخصية الساردة بأدق 

ال ميكن للقارئ ، ارات الثنائية اليت تدور بينهاحىت تلك احلو ، التفصيل عن كل شخصية يف الرواية

أن متلك و  كان بإمكان  كل شخصية أن  تعرب عما خيتلج يف دخلهاو  .معرفتها إال من خالله

  . سلطة ذا�ا لتقدم ما تريد تقدميه للقارئ  

احلرية، يف أن تقف و  يف حني جندها يف كثري من األحيان مسلوبة هلذه السلطة التعبريية 

عرب املواقف السردية جتنح إىل اخلضوع عرب سطور و  ولكن جندها دائما. لوجه أمام القارئوجها 

. املواقف املتعلقة �او  الرواية إىل وساطة السارد كصوت ينوب عنها يف نقل جمريات األحداث

منها ما جاء على لسان السارد وهو ينقل و  .فكثري من العبارات مل تنقل على ألسنة أصحا�ا

مل يكن لديه . مل يفكر أيب يف اقرتاح التاجر« :ب من اقرتاح اقرتحه التاجر يقول فيه موقف األ

مث أخفى القطع النقدية القليلة اليت . تكفل بالباقي و  أسند إىل أيب صرتني... اختيار مد يدا راضية

ا أسرع إىل االلتحاق بأمي دون أن يلقي أية نظرة على األشياء اليت تركهو  مدها له التاجر،

كل ب  أنه كلي املعرفة ندرك كقراء و  جيعلنا نؤمن لنظر هاتهمتوضع السارد يف وجهة اإن . 16»وراءه

  . ما حييط  بالشخصيات اليت ينقل عنها أدق التفاصيلو  ما حييط به 

فضل الليل على النهار، جعل السارد ميسك  ،السرد �ذا النمط املونولوجي يف رواية إن

بفرض ، م للشخصياتا�يكبح تصور و  يرسم مسار القراءة للقراءو  وايةبزمام الوصف من داخل الر 

ليس الصورة اليت تريدها الشخصية يف حد ذا�ا، يف هذه احلالة ميكن أن و  الصورة اليت يريدها

غري اليت وردت يف املونولوج اآليت .هل ميكن للقارئ أن يرسم صورة لألم : نطرح السؤال التايل 

ال تتوقف إال لتغري أخيت إىل ، أمي خلفنا، مثل شبح ملفوف يف كفنهترتنح « : ؟قبل قراءته
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جنرب هنا بقبول هذه الصورة دون عناء من منطلق األميان املطلق مبا يقدمه . 17»الكتف األخرى

، فهكذا جتمع لدينا تفاصيل كل شخصية من خالل متواليات القراءة عرب فصول الرواية  .السارد

ألجزاء عن كل شخصية يف ذلك الفضاء السردي،كما أرادها لنا لنشكل بدورنا صورة ملونة ا

كأننا نعيش معها داخل املنت و  ، مما جيعلنا نشعر حبركتها.الصوت الواحد املنبعث من داخل النص

      . الروائي 

  :جمالية الوصفو  لغة المونولوج -5

لة كل عمل سردي ال خيلو من ومضات وصفية تعتمد على لغة اقل ما يقال عنها وسي

الوصف يناقض « ت املناسبة والعباراو  يتقنها السارد يف تصوير املشهد املوصوف باختيار األلفاظ

السرد يتعارض حتما مع الوصف يبطئ حركة املسار السردي على الرغم من لزوم الوصف و  ،السرد

األحداث و  إن كل عمل سردي حيتوي صورا من احلركاتو  أكثر من لزوم السرد للوصف،، للسرد

كما أن كل عمل سردي يشتمل على . هذه الصور هي اليت تشكل السرد مبفهومه الدقيق  و.

ذلك و  الشخصيات ،و هي اليت متثل يف العهد الراهن ما يطلق عليه الوصفو  صور من األشياء

على الرغم من أن هذه الصورة شديدة  االمتزاج عميقتها، دقيقتها، متنوعتها؛ ممتدة على مدى 

اليت و  وقد محلت رواية فضل الليل على النهار مجلة من املشاهد الوصفية 18»العمل السردي

ظهرت بكل وضوح وذلك بفضل األسلوب املونواوجي الذي اعتمد عليه الكاتب يف أكثر من 

 اختيار األلفاظ املناسبةو  يف توظيف لغة الوصف إذ يعكس كل هذا براعة، يةموضع يف الرو 

وصف البنايات يف املدينة وصفا دقيقا، جيعل القارئ ميزج بني فقد  ، املتعلقة بالشيء املوصوفو 

مل أكن أتصور « :مجالية املكان املتصور يف الذهن بعبارات نسجها يف املونولوج التايلو  مجالية اللغة

يف حلظة ما تساءلت إن مل يكن . إنه لشيء مبهر حقا. وجود جتمعات سكانية �ذه الضخامة

خلف الساحة . أرى أشياء غريبة و  حلافلة هو الذي جعلين أهذيالتوعك الذي أصابين داخل ا

نوافذ عالية و  بشرفات مزهوة، ترتاصف املنازل إىل ما ال �اية يف تدرج مجيل الواحدة وراء األخرى

ضع أمساء على تلك األشياء و  مل أكن أستطيعو  اندهشت. حماطة باألرصفةو  قارعة الطرق مبعدة. 

منسحبة ، لومضات الضوئية ترتفع املنازل اجلميلة جدا من مجيع اجلهاتاليت تقفز إىل عيين كما ا

االسرتسال يف الوصف �ذه الكيفية  19».أنيقةو  خلف سياجات حديدية مدهونة باألسود مهيبة

، أداة أخرى للحوار املونواوجي املسرود،  قد ال تظهر بصورة واضحة يف احلوار املتعدد األصوات
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املونولوج حبكم أن له امتداد زمين أثناء تقدميه من طرف الشخصية ولكن تتجلى بكل وضوح يف 

لقد و  «املونولوج كشكل من أشكال السردو  هذا ما يشكل تلك املواءمة بني الوصفو  الساردة

إذ ما أيسر أن ؛ من السرد، يتولد عن ذلك  أن الوصف قد يكون أكثر ضرورة للنص السردي

  . كي دون أن نصف لكن ما أعسر أن حن؛ و نصف دون أن نسرد

على ؛ و لعل علة ذلك أن تكون عائدة إىل أن األشياء ميكن أن توجد من دون حركة

هذا ما يتجسد لنا يف املقطع السردي السابق من  20».حني أن احلركة قد ال توجد من دون أشياء

 فا�اشر و  الرواية، فعندما يتحدث السارد عن  البنايات الوهرانية الضخمة املرتاصفة بألوا�ا

اليت تتشكل يف ذهن القارئ من ، فهو بذلك يصف مجلة من العناصر املعدومة احلركة. نوافذهاو 

متوضعها، بواسطة اللغة  كعنصر سردي مساعد و  ألوا�او  خالل الوصف إىل صورة حية بأحجامها

  .على نقل هذه الصفات للقارئ

سردية يف منت الرواية  فرضت املوظفة يف املشاهد الو  إن مجلة العناصر اليت تفتقد  للوعي

 على الراوي انتهاج منهج الوصف يف املقاطع املونولوجية ـ هذه العناصر اليت ال تتضح صفا�ا

صورها لدي القارئ إال �ذه الصيغة، إذ تصادفنا العديد من األمثلة على امتداد فصول الروية، و 

فإن املونولوج بصفة '' يفيد لوجد'' كما قال. على الرغم من أن هذا األسلوب يطيل زمن السرد

إذ هو ينحو ، املونولوج الداخلي هو بالفعل فن يصعب جدا استخدامه بصورة ناجحة« عامة و

لكن يبقى   21»إضجار القارئ بالكثري من التفاصيل التافهة، و إىل فرض إيقاع بطئ على السرد

 إذا أحسن الراوي استعماهلا. ءةاللذة أثناء القراو  دور اللغة قائم ليجعل للقارئ  نصيب من املتعة

جيعل القارئ مشدودا هلذا النسيج اللفظي الذي يعكس صورا حلسن . توظيفها توظيفا إبداعياو 

  .استعمال اللغة

قبح األكواخ الدفينة خارج حدود و  بني مجال أحياء املدينةو  ما تكرهو  فبني ما حتب النفس

ناقضات مما انعكس على لغة املونولوج يف حد هذه الروعة، فقد مجع املكان الواحد مجلة من املت

ميوله إىل حياة الرتف، هربا من و  ميكن أن نلمس ذلك فيما قاله الراوي وهو يعرب عن رغبتهو  ،اذا�

 حول طاوالت بيضاء مزينة بقنينات، تسرتيح العائالت بداخل الشرفات« :ضنك العيشو  الفقر

شعر مذهب اللون يقفزون يف و  فيما كان أطفال خبدود موردة، كؤوس عصري الربتقال الطويلةو 

مجل تعكس  22».كانت ضحكا�م الرنانة تنبثق وسط أوراق النباتات مثل فوارة ماء؛  احلدائق
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اليت أصبحت يف نظره بعد رؤية هذه  ؛القريةانبهار السارد بوهران، املدينة اليت هجر إليها من 

تنبعث من « :؛  إىل مصدر للبؤس، إذ هكذا عنها يقولاملناظر اليت تفوق أحالم طفل يف سنه

إ�ا على نقيض تام من الرائحة . رفاهية مل أتصور أ�ا ممكنة الوجودو  هذه األمكنة احملظوظة سكينة

تئن أكواخنا حتت بؤس يفوق بؤس حظائر و  اليت تعفن قريتنا حيث حتتضر البساتني حتت الغبار

إ�ا . نوات العيش فيها يف حلظة إعجاب بوهران املدينةسو  هكذا تالشت القرية 23».احليوانات

  .وهران يقول الراوي

إىل أقبح صور العيش، فاللغة ؛ املدينة الرائعة، سرعان ما حول جنان جاتو صورة وهرانو 

اليت تعكس أمجل املشاعر، وظفها السارد يف املونولوج السردي التايل لينقل يف عبارا�ا أسوء 

إىل « :خيبة األمل و  ه اآلخر من املدينة فكان ذلك التصور الدال على اإلحباطاملشاعر اجتاه الوج

لقد أوقف احلي . ال أستطيع منع نفسي من الرعشة كلما تذكرت هذه التجربة الصاعقة ، اليوم

كنا دائما يف . بضربة واحدة كل املغريات اليت أ�رتين قبل ساعات قليلة فقطو  الذي هبطنا فيه

الشوارع املزهرة املكان، لفوضى عارمة من و  تركت املنازل اجلميلة. كنا وراء الديكور لكننا  ، و وهران

.... زرائب البهائم ، و خيم البدو املفتوحة للرياح ليل �ارو  الرباريك العفنة، و األكواخ القبيحة

اعة البو  املتسولنيو  األمجات املتنوعة الغاصة بالعربات املفككةو  مزبلة من األكواخ؛ جنان جاتو

�ذه اللغة املونولوجية  24»محايل املياه املشعوزينو  احلمارين املتخاصمني مع �ائمهمو  املتجولني

الدالالت و  اليت شكلتها مجلة من األلفاظ املتباينةو  املسرودة اليت عكست جمموعة من العواطف

مظاهر  خاصةو  .املتضادة؛ وصف السارد تلك املتناقضات اليت تعكس مظاهر خمتلفة من احلياة

           . البؤس اليت احتلت جانبا كبري من فصول الروية

  :المكانو  ،والحدث،المالءمة بين الشخصية: المونولوجي بناء ال -6

تعد رواية فضل الليل على النهار من الروايات اليت تدخل يف إطار مصطلح الرواية 

للشخصيات املوظفة يف منت هذا النوع من الروايات تكون لكتابه نظرة خاصة بالنسبة ، و اجلديدة

فغدت الشخصية يف الرواية ، إذ ليس هلا من مفهوم الشخصية إال االسم الذي حتمله، النص

مما جيعلها مفرغة من كل شيء إال ما ميدها ، اجلديدة جمرد رمز أو هم من مهوم الكاتب ذاته

خصية أو أخرى أكثر مما تتصل �ذه الش ،مهوم متصلة به هوو  مشاعرو  الكاتب به من أحاسيس

يستشعر القارئ أن كل شخصية يف الرواية تعرب مبوقفها  عن هم حيمله ، على هذا، و يف النص
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تأثره مبا دارو يدور و  بل كهم مجاعي ينبع من إحساسه، شخصي فقطو  الكاتب، ليس كهم ذايت

ة يف على أ�ا جمرد فكر  ''فضل الليل على النهار''هلذا ظهرت شخصيات رواية  حوله من أحداث،

يف مسميات و  مونولوجية، نقلها بدوره  إىل القارئ ليتفحصها يف عبارات لغوية، ذهن الكاتب

  .تؤدي الدور املنوط �ا وتشارك فيما يناسبها من أحداث شخصية

 املتكلم تارةتوظيف ضمري و  ب املونولوجيإن اهليمنة على الشخصيات �ذا األسلو 

 جتعل من القارئ للرواية ينشد انتباهه اجتاه الكاتب نولوجية يف البنية املو ضمري الغائب تارة أخري و 

أن هذه ، اتضح بالفعلو  «أشكاهلا و  ما محله للنص من أفكار  أكثر من التفاتته للشخصياتو 

. ال زالوا يلجأون، و لذا جلأ اليها الكثريون، أكثرها فعالية يف هذا الصددو  الوسيلة أفضل الوسائل

إىل أعماق مل تبق فيها ، حيث يوجد الكاتب نفسه، احدة إىل الداخلهكذا ينتقل القارئ دفعة و 

يبقيه حىت النهاية و  إن الكاتب يغمسه. تلك الدالالت اليت كانت تعينه على بناء الشخصيات 

األنا . 25».ضعها املؤلفو  إذا استطاع التوجه فبفضل الدعامات اليتو  ...يف مادة جمهولة كالدم

ض املقاطع املونولوجية بضمري الغائب فتتحول الشخصيات أمام حاضرة على الرغم من سرد بع

من جهة إخرى تظهر أمامنا كقراء، جمرد ، و إحياءاتو  رموزو  إشاراتو  هذه األنا إىل جمرد فكرة

. لكن يف إطار امليتاسرديةو  ،ائمة على اجلدلفلسفة مواضيع قو  حمطات زمنية حتيلنا إىل  رؤى

يشكالن « :، اللذان يقول فيهما السارد أ�ماته جرمانزوجو  وكمثال على ذلك شخصية العم

تنتابين ، مكتفيني بنفسيهما، مها يتجوالنو  ا أشاهدمهامكثر احرتاما رأيته يف حيايت، عندالزوج األ

، كانا ميثالن احلب بال تنازل. متألين بفرح مجيل كجمال سعاد�ما اخلجولة و  سكينة ال حد هلا

تتزوج مسلما، مل  أن املرأة غري املسلمة على إعالن إسالمها قبل احلب الكامل، يف الشريعة جترب

عندما يقرأ القارئ هذا . 26».ال يهمه أن تكون زوجته مسيحية أم وثنية. يكن عمي �ذا الرأي 

زوجه فبالتايل، يتحول و  املقطع جيد األمر يتعدى جمرد احلديث عن احلب بني شخصية زوج

بح الشخصيات لدينا جمرد رموز لغوية وظفها الكاتب ملقصدية تص، و اهتمامنا مبا يريده الكاتب

ن تتعدى املعلن عنه يف الفعل السردي ممقصدية فكرية ، و من جهة تناسب احلدث احملكي سردية

  .جهة أخرى

الذي  أصبحت فيه و  ميكن تفسري هذا األسلوب الذي بين به هذا املونولوج املسرود

من ، اليوم تغمرنا باستمرار موجة آخذة يف االرتفاعو  « بقول نتايل ساروت؛ الشخصيات جمرد ظل
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غامض ال ، املؤلفات األدبية اليت تسعى أيضا إىل أن تصبح روايات حيثما يوجد كائن بدون سياج

هو ليس أكثر من ، و هو كل شيء وال شيءو  غري املسمى'' األنا'' هو و  ال رؤيتهو  ميكن إدراكه

إن الشخصيات اليت ، احتل مكان الصدارةو  ل الرئيسياغتصب دور البط، انعكاس للكاتب نفسه

انعكاسات أو و  خدعو  كوابيسو  أحالمو  املفتقدة لوجودها الذايت، مل تعد سوى أوهامو  حتيطه

فشخصيات فضل الليل على النهار بتعددها  27»القادر على كل شيء'' األنا'' عالمات هلذا 

 تصورا�ا للماضيو  مشاعرها خموفهاو  حاسيسهاأحالمها أو  جمرد تلك األنا املهيمنة ،فهي أفكارها

      . املستقبلو  احلاضرو 

 شكلت ثالثة أماكن رئيسة حيزا �ريات أحداث الروية، فالقرية اليت كانت منطلق 

أحداث الروية مل حتظ إال بالشيء القليل يف الرسم املونولوجي يف الروية، فهي مبثابة املكان الذي 

إال بتلك الومضات  مل تكن العودة إليهاو  سارد،ة للصوت الحداث املاضي بالنسبشكلت أ

إ�ا مكان مقفر مثري للحزن بأكواخها . مل تكن القرية ذات شأن« يقول عنها إذْ  .االسرتجاعية

كان  28».الرتبية الرازحة حتث ثقل البؤس، بأزقتها اهللعة اليت ال تعرف أين جتري إلخفاء قبحها

بالذات إىل جنان جاتو املكان الثالث و  ،سرح األحداث الثاينهذا كمربر للهجرة حنو وهران م

يكفي أن تبتعد قليال عن البنايات الشاهقة « .الذي يعترب الصدمة غري املتوقعة للطفل يونس

 ذلك مثل؛ وهران ـ 29»اجلميلة كي جتد نفسك تنتقل من النهار إىل الليل من احلياة إىل املوت

 تصاعدت فيهما أحداث الروية يف صارع ضد الفقرو  شابكتحي جنان جاتو املكانان اللذان تو 

لقارئ من ومن هنا يتجلى ل. عوامل ساعد يف تعقيدها اإلنسان مقابل اإلنسان. احلرمانو  البؤسو 

حماولة اهلروب و  لعاملني؛ عامل يكافح أهله من أجل لقمة العيش تني خالل الصوت الروائي صور 

للهروب حنوه من أجل االنتصار على هذا  الرائع لاملث عامل يشكلو  .منه إىل ما حيفظ الكرامة

  .احلرمان

حي جنان جاتو إال مثال على العامل مملوء بالصراعات  كما كان األب و  مل تكن القرية

عيسى الشخصية األكثر نيابة عن غريها من الشخصيات اليت يتجلى من خالهلا ذلك الوضع 

حياته كلها عبارة عن «  .الفقر املدقعو  هذا احلرمانالبائس،فهو شخصية فارقتها االبتسامة يف ظل 

حيذر من تقلبات الغد ، نظرته دوما هلعة، و سلسلة  ال �ائية من االنكسارات فقد صقلته احملن

هكذا ظروف احلياة يف جنان جاتو ـ ال فرق فيه بني  30».اخلائن املتملص مثل حذره من القرع
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كحال . وسيلتهم يف مقاومتها ختتلف من شخص آلخر األنثى، لكنو  الصغري، بني الذكرو  الكبري

املرتبصني دوما ، من أصحاب أكلي اجليف« :قال عنة الصوت)) بْليس((شخصية السمسار

يف ذلك العهد، كان القناصون الناهبون من أمثال هذا اإلبليس ميلئون األحياء . بضحايا للبقر

هذا هو   31».جعلتهم يلتصقون �ا كاللعنةإن اهلجرة الزاحفة اليت تنقض على املدينة . الفقرية 

الوجه اآلخر من املدينة الذي مل يتوقعه عيسى، حي يعج بفوضى ال منتهية يشعر �ا القارئ كما 

حي مباح فيه كل شئ حىت . من خالل الوصف املونولوجي لو كان أحد سكان حي جنان جاتو

كان بليس . و كما  تأكل النار اهلشيم انتشر اخلرب يف جنان جات« لة للبقاء وت فيه تعترب وسيامل

اْلمورو لن . مات، انبسطو أيها الناس الطيبون'' اْلمورو'' السمسار مبتهجا مير من باب إىل باب 

هاته هي احلياة غري املتوقعة اليت سعى  32»يزعج أحدا لقد بقر شخص أحشاءه بضربة خنجر

'' جلرمية؛ اجلرمية اليت تورط فيها بقتله او  البوؤسو  إليها عيسى �جرته من القرية؛ حياة املآسي

قوانينه على قاطنيه، حيث جيدون أنفسهم و  الذي يفرض شروطه املكانإنه .انتقاما منه'' واْلمور 

حىت ، القوانني اليت جتعل الكل خيضع للظروف اليت متليها عليهم احلياة فيهو ، مكبلني بأغالله

  . األسقف املهلهلة فيها ليف صراع دائم مع ظال كأ�نو  النسوة داخل هذه األكواخ يعتصرن أملا

؛ عرب ومضاته فقد مجع نص فضل الليل على النهار، إ�ا وهران املدينة املليئة بالتناقضات

أمثاله من ناحية و  عامل األب عيسى املظلم، فمن عامل جنان جاتو، املونولوجية، مجلة من األضداد

مسمى  املدينة . عامل العم ماحي من ناحية أخرى؛ ةإىل عامل وهران املدينة األوربية  املدهش

و اليت رمست يف رمبا هذه احلياة اليت كان يصبوا إليها عيسى،. األوربية حييل على رغد العيش

حياة كلما أراد القارئ أن يعرف تفاصيلها، إال وجد السارد ملتزما   إحياءات النص املونولوجية؛

من خالل صورة منزل العم و  بوصفه أدق التفاصيل عنها،كعادته بأسلوبه املونولوجي املسرود، 

ماحي ميكن أن نتصور هذه احلياة اليت يتمناها كل قاطن يف حي جنان جاتو، ففي هذا املونولوج 

ممر قصري و  به حديقة صغرية عند املدخلو  كان منزل عمي يرتفع بطابق واحد« :يقول السارد

تتدىل يف الفراغ و  اجلدار الواطئ الذي يقوم مقام السياجعلى '' اجلهنمية''تتدفق نبتة . على اجلانب

قال . فوق الشرفة تتشابك أغصان الكروم إىل ما ال �اية و  .مزينة بأزهارها البنفسجية اللون . 

يكفي أن ترتفع . يف الصيف تتدىل عناقيد العنب يف كل مكان: هو يدفع الباب الصغريو  عمي

ميكن للقارئ أن يتصور احلياة يف املدينة  33».ما تشاءقليال على أطراف قدميك لتقطف منها 
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املكان هكذا أردها و  تتناسبحىت صفات األشخاص ، األروبية من خالل هذا املقطع املونولوجي

  . تبدو للقارئ سارد،ال

و ال ميكن أن تكون إال كذلك اعتبارا  للظروف اليت حتيط بكل شخصية فالعم ماحي  

ؤهله ليتبوأ املكانة اليت حيوزها، املكانة اليت أرادت األم أن يكون الذي لديه من الشهادات ما ي

ألن امتالك هذه الشهادات هو مفتاح لباب العامل اجلميل الذي . ليونس نصيب منها أو مثلها

أعدين بأنك ستتحصل ... أعدين يونس« .احلرمان و  غلق لباب حياة البؤسو  يتمناه كل شخص،

فبني   34»تشتغل مهنة حقيقيةو  أن تشرتي منزال كبريا، و عمك على أكرب قدر من الشهادات مثل

الطفل ذو احلادية عشرة من العمر ؛ الرفاهية مظاهر أدركها يونسو  عامل الغىنو  احلرمانو  عامل الفقر

عندما خرجت إىل الفناء  تفاجأت بوجود  « :يف وجوهها البائسةو  يف عيون الشخصيات احملرومة

ذريتهن ينظرون إىلَّ عن و  يزة، ماما، باتول العرافة، حدة اجلميلة، درةب. كامل جرياننا حول البئر 

انقطع أشقياء بدرة عن . كما لو أ�م خيشون تلويث مالبسي إن اقرتبوا مين أكثر. بعد 

ال زلت أتساءل إْن مل يكن العامل ، إىل اليوم، يكفي أنين غريت مالبسي كي أربكهم... التنفس

فأنت ، كيس خيش على الظهرو  متلك وجها شبيها بالورق املعجن.ريف �اية املطاف سوى مظاه

مجل تعرب عن   35».فأنت شخصا آخر، ترتدي سرواال نظيفا، متشط شعرك، تغسل وجهك. فقري

  .الوهمو  الربزخ بني العاملني برزخ جيمع بني احلقيقة

 :وتقنية االسترجاع عالقة البداية بالنهاية:المونولوج -7

العودة إىل املاضي من خالل جمريات األحداث؛  ضرورة سردية و  يعد احلفر يف الذاكرة

يوظفها الكاتب يف بعض األحيان، فاالسرتجاع يعترب إحدى تلك التقنيات السردية اليت حتقق لنا 

كذلك ، و حيتاج الكاتب إىل العودة إىل املاضي اخلارجي يف بعض املواقف يف االفتتاحيةو  «.ذلك

قة لتفسريها تفسريا جديدا يف ضوء املواقف املتغرية أو إلضفاء يف إعادة بعض األحداث الساب

تغريت نظرتنا إليها أو تغري تفسريها يف ضوء ما ؛ معىن جديد عليها مثل الذكريات كلما تقادمت

ففي رواية فضل الليل على النهار وظف االسرتجاع، لتصحيح بعض  ،36»استجد من أحداث

وقعت احلادثة أثناء « :كان  يصعب معاجلتها آنيا، قال يونساليت  و  املواقف اليت تعرض هلا السارد

أمسكه املعلم من . مل ينجز مترينه. كان عبد القادر مضطربا ، و أرجعنا ورقة التمرين. الدرس 

هل ميكنك أن تقول لنا ملاذا مل تنجز مترينك مثل '' قدمه للقسم و  أصعده فوق املصطبة، األذن
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ألن العرب كساىل '' دون ان يرفع أصبعه أجاب موريس باندفاع ...''مجيع زمالئك يا عبد القادر

إن هذا املوقف املهني مأل مساحة  37»إن القهقهات اليت انطلقت حويل سحقتين. ''يا سيدي 

فكان البد من موقف . �ب خريا�او  من ذاكرة الطفل يونس، خاصة أن اإلهانة ممن سلب أرضه

قد و  .من موقف مغلوب إىل موقف غالبو  يه إىل نور،سردي آخر حيول تلك املواقف املظلمة لد

سنحت الفرصة بعد مرور السنني؛حيث تثار ذاكرة يونس ليجد نفسه أمام املوقف ذاته ليولد لديه 

أحد املستعمرين الذين تولدت لديهم فكرة أن '' حيم حيميناز صوزا'' شحنة متفجرة للرد على 

إ�ا أحسن . إن اجلزائر اخرتاعنا« له صوزا مما قاو  .أهل األرض خدام هلمو  األرض أرضهم

فالعودة إىل املاضي بتقنية االسرتجاع   38»حماصيلناو  لن نرتك يدا دنيئة تدنس حبوبنا، و جناحاتنا

اليت تسمح بإعادة صياغة مواقف أخرى وفق ، و كتقنية سردية نتعدى �ا على قانون الزمن

  .املتغريات اجلديدة

خاصة منهم يونس الذي  و  يذ عبد القادر أمام زمالئه إن املوقف الذي تعرض له التلم

ذلك املثري الذي عاد " جيميناز صوزا" فكان كالم الفرنسي. ليس من السهل أن ميحى من ذاكرته

معه القاري إىل صفحات الروية األوىل يف رحلة استذكارية بتقنية االسرتجاع يف مونولوج و  بيونس

هو واقف على و  خل شعوري الباطن صورة عبد القادرفجأة انبثقت من ركن منسي بدا« .مطول

... يلمع وجهه من اخلجل صورة ظننت أين دفنتها إىل األبد ، مسطبة قسمي باملدرسة االبتدائية

عصفت   39»ألن العرب كساىل، سيدي، سيدي: انفجر صوت موريس الصارف يف رأسي 

تلك القهقهات من زمالئه  حىت، بذاكرة يونس ريح محلت معها تفصيل تلك احلادثة املهينة

، الفرنسيني يف القسم  اليت سحقته، هكذا تضاعفت اإلهانة لدي يونس، من املصدر نفسه

صوزا '' غطرسةو  ومل يكن مبقدوره هذه املرة التزام الصمت، أمام عجرفة. املكان و  باختالف الزمان

جزا عن التحكم يف عا، و دون وعي مين« . املتضخمة اليت ملنح للون النهار شيئا مقيحا'' 

بصوت ختلص من حشرجاته حازما واضحا كما شفرت سيف قلت ، أعصايب، انتصبت أمامه

قبل جدك الذي تتحدث عنه كان رجل يقف يف املكان و  قبلك، منذ زمن طيل، السيد صوزا'' :له

 مل... عندما يرفع عينيه على هذا السهل، ال يتواىن عن رؤية نفسه مالكا هلا.الذي تتواجد فيه

فاالسرتجاع . بعدو  ذلك يونس قبل 40»عصا لردع الذئابو  يكن ميلك إال نايا كي يطمئن معزه
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البعد تلك احلركة اليت قام �ا أمام و  ذلك القبل الذي ميثل املاضي القابع ببؤسه على الضلوع،

  . التغيريو  اليت تشكل  بصيص لألملو  صوزا

فبالرغم من . من النهاية إىل البدايةتكون تلك االسرتجاعات املونولوجية دائرة مغلقة، 

تصاعدها يف اجتاه إىل األمام، إال أن شيء من البداية يبقى حمركا للذاكرة يف و  تطور األحداث 

هنا و  .األسباب، واستحضار ومضات من املاضي كمعيار لتقدم هذه األحداثو  عرض الدوافع

ذا ترك يونس ا�ال للذكريات املاضي يف األمام؛ هل أحداثتعلب الذاكرة ذلك الدور يف وضع 

ارى  . على كياين جله ، أترك الذكرى تستويل على نفسي على سهادي« : حتل حمل واقعه بقوله

تلك اليت . فقد شكلت عبارات املنولوج يف النهاية 41»...كوخنا يف طرف درب يكاد ينمحي 

الذي يتذكر ويذكر نسجت مونولوج البداية، مجلة من االسرتجاعات، هي ذاكرة الصوت الواحد 

هكذا تستعري صفحات الروية األخرية و  اليت رمست حتما أسباب النهاية و  القارئ خبالصة البداية

يقرفص أيب على ركام حجري، على رأسه ، بعيدا« : خمتصرات األحداث اليت كانت منطلقا هلا

و بعد ...اخ هي تلف ضمور األكو و  ينظر إىل الريح، و مظل من احللفاء ينغرس إىل حد األذنني

القايد فوق الكاليش العربية اليت محلتنا إىل حيث ، النار اليت تلتهم حقولنا: ذلك يتهيج كل شيء 

 هو يغين، ساق احلطب، أملورو، هواريو  احلالق...جنان جاتو... ال يستطيع كلبنا مرافقتنا

عد ذلك ريو، بو  مث ريو،...هي تفتح يل ذراعيها حتت نظرة عمي العطوفة و  جرمان...عصافريهو 

  .مونولوج اسرتجاعي اختصر فيه الكاتب الرحلة اليت مل تنتهي بانتهاء الرواية 42»...دائما ريو

 خاتمة -8

للروائى يسمينا خضرا؛ جاءت يف ''فضل الليل على النهار '' ميكن القول أخريا أن رواية      

رغم من أن نص الرواية قد غلب عليها السرد بالصوت املونولوجي، على الو  قالب السرية الذاتية

 بذلك يتحتم على القارئ الولوج إىل عامل هذه النصو  .حيوي جمموعة كبرية من الشخصيات

هذا الصوت، الذي جاء بالتناوب بني و  بالتماهى ؛ على خصوصيا�او  التعرف على شخصياتهو 

ع من خصوصية السرد �ذين الضمريين، جيعل السارد يتموقو . ضمري الغائبو  بضمري املتكلم،

  .مدرك خلصوصيات شخصيا�او  أحداث الرواية بزاوية رؤية جتعله؛ ملم جبميع أحداثها،
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