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 امللخص
أحد األدباء المعاصرين الذين اهتموا ببناء الشخصية الروائية في رواياتهم، فهو يعتمد في عرض الشخصيات على المنهج النفسي    يعد الملواني

للشخصية، فيظهر أحوال الشخصيات وأوصافهم بحسب ما تحتله تلك الشخصية من مكانة في الرواية، وبحسب الدور الذي اختاره لها، فعرض 
ف عن عرضه للشخصية الثابتة، وقد أبدع في وصف الشخصيات العابرة والنامية، فكان يطيل الوصف في الشخصية  الشخصية النامية يختل

بة المساحة  العابرة ألداء تلك الحبكة الروائية، وقد أبدع في التعبير عن الحالة التصاعدية للشخصية النامية، أما الشخصية الثابتة فكانت له بمثا 
 بتة في كل رواية. المحددة من األرض فهي ثا

Abstract 

Al-Malwani is one of the contemporary writers who have been interested in building the fictional personal 

in their novel.In presenting the personality, he relies on the psychological approach of the personal, showing 

the conditions and descriptions of the personal according to the position that personal occupies in that novel, 

and according to the role he chose for them and the presentation of the developing personality is different 

from the presentation of the fixed personality.He excelled in describing the passing and developing personal, 

and he used to lengthen the description of the passing personal to perform those the plot novelist. 

As for the fixed Personal, it was for him the exact size of the land, and it is fixed in every novel. 

 املقدمة:
 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم  وبعد:

لقد مرت الرواية العربية بمراحل كبيرة من التطور، ومن الطبيعي أن يواكب كل هذه المراحل التي مرت بها الرواية جهود نقدية، تتفق 
ال  رق تناولها مع طبيعة المنتج الروائي في كل فترة، ففي المراحل األولى من عمر الرواية ظهرت الواقعية النقدية، تلك التي تتناول األعمط

 األدبية في ضوء الواقع والظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وكانت تبحث في األعمال الروائية عما تطرحه من أفكار وقضايا، ومع 
  ور الوقت ظهرت اتجاهات نقدية شكلية، تعنى ببناء الرواية وطرائق التشكيل الفني فيها، وتقنيات الكتابة الروائية، وكل تلك المدارس قد مر 

صبت كل االهتمامات على العناصر السردية األساسية وهي الشخصيات والزمان والمكان، أما الشخصيات فهي العناصر األول واألهم لتلك  
وارتبط به ارتباطا وثيقا،  وعنصر الزمان والمكان هما بمثابة الحبكة األساسية للرواية، ومنذ القدم فقد تأثر اإلنسان بعنصر المكان  الروايات،  

فقد ظهر عنصر الكينونة في عناصره الثالثة وهي: اإلنسان والمكان والزمان، فمن   الحياة في من لحظات الوجود وجوده األولي أول لحظة منذ
و في  أول وهلة لإلنسان في الحياة، فالمكان األول له الجنة، ومن ثم انتقاله إلى األرض، ثم دفنه فيها بعد موته، ثم بعد ذلك يخرج منها، وه

.فالعمل  (1) "  "ِمْنها َخَلْقناُكْم َوِفيها ُنِعيُدُكْم َوِمْنها ُنْخِرُجُكْم تاَرًة ُأْخرى ول هللا تعالي:  األصل قد خلق منها، وقد ظهرت تلك الحقيقة الدامغة في ق
اإلبداعي شأنه شأن االجتماعي مقترن بالعناصر الثالثة السابقة وليس اإلبداع منصب على عنصر دون اآلخر، فاألصل أن المكان والزمان  

بداعا وليس هما من يكسبه اإلبداع وحدهم بل تلك العناصر السردية مجموعة هي التي تكون عنصر اإلبداع  عنصران إضافيان يكسبان العمل إ
ملتحمة مع بعضها البعض فإن التمكين الذي يتطلبه المكان إن دل فإنما يدل على أنه قد عاش في هذا المكان شخص في زمان ما، وكل  

، ونظرا لتلك األهمية للشخصيات في العمل الروائي فإني اخترت هذا الموضوع الموسوم بـ  االهتمام ينصب على الشخص ال المكان وال الزمان
 فالشخصية أحد أهم العناصر الروائية إن لم تكن هي األهم في تحريك مجريات االحداث في الرواية. "بناء الشخصية عند أحمد الملواني"، 

 تتلخص تلك المشكالت في:مشكالت البحث:
 أهم المشكالت التي تواجه الباحث في دراسة مثل تلك الرواية كثرة أنواع الشخصيات مما يضيق عن حملها هذا البحث الصغير.أوال: تعتبر 

 ثانيًا: كان من أصعب المشكالت أيضا عدم وجود المصادر والمراجع التي اعتنت بذكر الشخصيات عند الملواني.
ية استيعابية في ماهية البنية الروائية لتقنيات السرد للشخصيات وما تحمله من أنواع وطرق ثالثا: استدعى هذا البحث أن تكون ثم نظرة تاريخ

 للعرض، حتى نتمكن من تحديد المشكالت األبرز في بناء عناصر الشخصيات في روايات الملواني.  
 فرضيات البحث: 

للغوية للرواية المعاصرة، وهذا سبب من أسباب ذيوع صيته وانتشار أوال: يعتبر المستوى اللغوي في رواية الملواني  من أعلى أنواع األساليب ا
 رواياته كل تلك األعوام. 

 ثانيا: أثرت الشخصيات على البنية الروائية في روايات الملواني مما أدى إلى تلك األهمية التي شغلتها رواياته في األعوام الماضية. 
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 ال سيما الشخصيات النامية والشخصيات العابرةثالثا: تنوعت أنماط الشخصيات في روايات الملواني 
 ة.رابعا: لم تؤثر الشخصيات النامية المختلفة األحوال على البنية الروائية بالسلب، بل طورت من تقنيات السرد التي اشتملت عليها الرواي

 تساؤالت البحث:
 اعتمدها النقاد في طرق العرض للشخصية في الرواية؟ أوال: ما هي الشخصية؟، وما هي أنواعها؟، وما هي األنماط التي 

 ثانيا: ما هي أنواع الشخصيات عند الملواني؟ وما هي طرق العرض التي اعتمدها الملواني لتلك الشخصيات؟
وقوف على  يهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة الشخصية وأثرها على روايات الملواني ومن ثم بيان أنماط تلبك الشخصيات والاهداف البحث:

طرق عرضها، ثم ذكر أهم أنواع تلك األنماط وأكثرها تواجدا في رواياته، ومن ثم الوقوف على أثر الشخصيات في الحبكة الروائية وعلى  \
 البنية الروائية لتلك الروايات.

 منهجية البحث:
 من خالل دراسة علمية جادة. اعتمدت في هذا البحث المنهجين: االستقرائي واالستنباطي، في تحقيق األهداف المرجوة 

 المنهج االستقرائي: القائم على استقراء وتتبع الجزئيات المتعلقة باألدوات وتجميعها.  (1)
 المنهج االستنباطي: يستعين البحث بهذا المنهج من خالل تطويره لألدوات مع تقنيات السرد المنصبة على الشخصيات وأنواعها.  (2)

 خطة البحث:
 وتشتمل على: ذكر الموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، والمشكالت، وتساؤالت البحث، والفرضيات، والمنهج المتبع.  المقدمة

 المبحث األول: مفهوم الشخصية الروائية وأهميتها وأنوعها وطرق تقديمها. 
 المبحث الثاني: بناء الشخصيات وأثرها عند أحمد الملواني.

 على:  أهم النتائج، الملخص، وذكر المصادر والمراجع. وتشتمل الخاتمة
 املبحث األول: مفهوم الشخصية الروائية وأهميتها وأنوعها وطرق تقدميها:

 أوال: مفهوم الشخصية:
: وأصل مادة الشخصية هي: "َشَخَص" ، ومنها: َشْخُص اإلنسان والجمع: أشخاص وشخوص وهي: كل شيء رأيت له جسما، يقال: لغة-أ  

وقد حصروا الشخص في كونه له جسد فقال ابن  .(2) رأيت شخصا، أي جسما، والّشْخُص: كل جسم ارتفع عن األرض،  وهو كل ما له ذات  
وقد تطلق الشخصية في العرف الحديث ويراد:" تلك الِصَفات التي  تميز الشخص من غيره، ويقال: هو ذو  .(3)  ة"دريد: وهو: "اَل يكون ِإالا جث

وقد انحصرت الشخصية في العرف اللغوي على كل ما له .(4)شخصية قوية فال تميل وال تتبعض غيرها وتلك الشخصية تتميز بصاف حادة
 ل ما له جثة. جسد وليست حسرا على اإلنسان، بل تصرف لك

 الشخصية اصطالحا:  -ب
تعدُّ الشخصية هي الركن األساسي من أركان الرواية على مر العصور، فال يتصور وجود رواية بال شخصيات،  وهي أكثر العناصر   

 مساهمة في الحديث الروائي، وبدون الشخصية تفقد كل عناصر السرد أهميتها، واألصل أن الحوار إنما هو الحديث الذي يدور بين الشخصيات، 
الرو  في  الروايات والشخصية  في  الكبرى  األهمية  أكسبها  وهذا  بال شخصيات،  الرواية  يتصور وجود  فكيف  الحوار  هذا  تدير  التي  اية هي 

فالشخصية هنا تلك المجموعة   .(5)   عالميا.وعلى المستوى الروائي فتطلق أحيانا كلمة الشخصية ويراد بها: ":صفات تميز الشخص عن غيره"
سب الشخص التميز عن غيره،  وتعرف الشخصية أيضا بأنها: "كائن له سمات إنسانية ومتحرك في أفعال  من الصفات الظاهرة وهي التي تك

والتعريف السابق ينظر للشخصية من وجهة نظر اجتماعية ال أدبية، فقد تكون الشخصية الروائية شخصية أسطورية أو غير ذلك  .(6)   إنسانية
" كائن حي له وجود  نساني،  وقد عرفها البعض إلى تعريفها تعريفا من وجه اآلخر بأنها: من الشخصيات السردية التي تخرج عن المسمى اإل

والتعريف السابق يصور الشخصية  أنها ذلك القناع الخارجي الذي يخلقه الراوي       .(7) فيزيقي، توصف مالمحها، وقامتها وصورتها ومالبسها"  
ويعمل على إيصاله في أدوار مختلفة، قد تكون بعضها حقيقة وبعضها مخترعة، ويعبر عن تلك الشخصية بـ " شخصية من اختراع الراوي 

وقد عدل هنا عن كون الشخصية إما حقيقة أو خيالية إلى الخيال فحسب، وقد جعلها إحدى اإلسهامات للكاتب كونها في التجسيد .(8) فحسب"  
ومن المعلوم أن الشخصية هي المحرك األساسي للرواية، فهي األداة التي يستخدمها الكاتب للتعبير عن التصوير  األدبي الذي يرمي إليه الكاتب.

رده وفق تقنيات السرد الروائية وفق األحداث المخترعة والتي تحصل للشخصيات، "فتلعب الشخصية الدورا الرئيسي في تجسيد األدبي الذي ي
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ومن هنا اتخذت الشخصية في العنصر الروائي أهميتها الكبرى، (9)الفكرة الروائية، وهي من بال شك العنصر األول المؤثر في أحداث الرواية"  
 الروائي عادة على الشخصيات المؤثرة في البنية السردية. حيث ُيبنى العمل 

الروائية: الشخصية  أهمية  أسباب ثانيا:  الروائي، وأهم  البناء  أساس  النقاد هي  الروائي،  ويعتبرها  النص  في  المكونات  أهم  الشخصية  ُتعدُّ 
داث الرواية، "فالشخصية الروائية تستمد معطياتها  نجاحها، فالشخصية تلعب أهم عنصر في الحوار وبناء األحداث، وهي المحرك األول بأح
وذلك ألن الروائي إنما يطرح البنى السردية من .(10) من الواقع المحيط بها، وتميز باألنماط البشرية التقليدية المحيطة بنا في الحياة اليومية"  

ر نص روائي بدون شخصيات، "فالكاتب حين خالل الشخصيات، فهي المكون األول للبنية السردية، وللحدث الروائي، وال يمكن أ ن ُيَتصوا
فظاهر األمر أن النقاد ربطوا وجود الرواية بالشخصيات، فالشخصية هي العنصر األول  .(11) ُيجري أحداث الرواية على لسان الشخصيات"  

الفعال وهو شخصيات الرواية التي ُيحكى الحدث من  للنص الروائي ويتمحور عليها كل العناصر األخرى فالزمان والمكان يقترنان بالعنصر  
يحمل   فالكاتب  السرد،  قادرة على حصل مشكالت  الشخصيات  وتلك  الشخصيات،  على  الرواية  في  السردية  تقنياته  يبني  فالكاتب  خاللها، 

شخصية هي المركز األول لكل  فال.(12)   الشخصية الدور الروائي الذي يجعها تتحكم في عناصر السرد األخرى مما يجعلها في وضع ممتاز
 حدث روائي، ولكل عناصر السرد األخرى، فالشخصية هي التي تتحكم بالحدث وُيصاغ ألجلها عنصري الزمان والمكان.

فلكل راوي طريقة في عرض الشخصيات أنواع الشخصيات بحسب طرق تقديمها: ثالثا:   الراوي،  الشخصيات بحسب  تختلف طرق عرض 
ل شخصية طريقة في العرض، فال يصح أن تقدم الشخصية البطلة كتقديم الشخصية الثانوية فهناك شخصية تعتد تختلف عن اآلخرين، ولك

ومع اختالف طرق العرض  .(13) هي الراوي في الرواية وتسمى بأداة العرض أو أداة الوصف، وهي تلك الشخصية التي تسرد أحداث الرواية
 ي التي تحدد الشخصية بما يتوافر من مصادر إخبارية في الرواية، وهي: والتقديم للشخصيات فإن الشخصية الحكائية ه

 عن الشخصية أوال: ما يخبر به الراوي 
  ثانيا: ما تخبر به الشخصيات عن نفسها أو عن غيرها

 .(14) ثالثا: ما يستنتجه القارئ من سلوكيات الشخصيات 
فنجد الراوي هو المتحكم في طريقة عرض الشخصية من خالل اإلخبار عنها، أو اإلشارة إلى شخصية ما هي التي تتحدث عن غيرها من  

 الشخصيات، وعلى المستوى الثالث فإنه يترك القارئ ليميز الشخصية وسماتها من خالل الصفات واألحداث المتالحقة في الرواية. 
ائية باختالف الراوي، فكل راٍو يستخدم الشخصية التي تالئم أحداث الرواية، والتي تساعده في وصف التقنيات يختلف تصنيف الشخصية الرو 

السردية التي سخر لها الرواية، بتصويره تلك الشخصيات،  وتعتبر هي العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر السردية الضرورية  
يختلف باختالف أدوارها السردية في الرواية، فشخصية البطل تختلف عن غيرها من الشخصيات فلشخصية  وتحديد الشخصية  .(15)   لنمو الخطاب

عمل  الرئيسية هي التي يقوم عليها العمل الروائي ويصور الراوي من خاللها األفكار واألحاسيس، أما الثانية: فهي الشخصية المساعدة فتقوم ب
 :العرض للشخصية، وقد ذهب بعض النقاد إلى تصنيف العرض بحسب سلوك الشخصية؛ ومنهاومن هنا جاء االختالف في طرق .(16) أقل

       .أوال: الشخصية الديناميكية: وهي الشخصية التي تتسم بالتغير الدائم في النص
 ثانيا: الشخصية السكونية: وهي على العكس من سابقتها فهي ثابتة دائما ال تتغير. 

ويتضح أن الشخصيات    .(17)  هي الشخصية التي صمما الروائي للتأثير في نفس المتلقي ولفت االنتباه لها تأثيرثالثا: الشخصية المعقدة:  و 
 ال تكون كلها بشكل واحد بل لها عدة أشكال، وتظهر تلك األشكال من خالل الدور التي تؤديه داخل النص، وبحسب التفاعل والتأثير.

 املبحث الثاني: بناء الشخصيات وأثرها عند أمحد امللواني:
 بحسب المتغيرات السردية، ومنها: تختلف بنية الشخصية عند أحمد الملواني

لقد ظهرت رؤية "الملواني" للواقع المعاصر بوضوح من خالل الشخصيات الروائية؛ بناًء على ما وظفه لتلك الشخصيات من حيث األحداث:  -أ
 لعابرة.من أنواع تواكب األحداث المتالحقة في رواياته، وقد قسم تلك الشخصيات إلى: الشخصيات الرئيسية، والشخصيات ا

هي الشخصيات التي تلعب دور البطولة في العمل الروائي، والتي يصطفيها الكاتب ما أراد التعبير عنه، ويكسبها الشخصيات الرئيسية:  -أوال:  
 ومن الشخصيات الواردة في الرواية:.(18)استقاللية الرأي، والحرية المطلقة في حركة داخل النص الروائي

فاألحداث تشوبها الغموض حول ولد مقدس "فابريكا"،  والتي تمثلت في تلك المرأة التي ولدت وأخذوا رضيعها في رواية    األم:* شخصية البطلة  
عد الوالدة دفعتها لتلك المرأتين بعد والدتها مباشرة، تبدأ األحداث سريعا من غرفة الوالدة حيث تسرع إليها تلك الداية فتساعدها في الوالدة، وب
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إرضاع الطفل وأخذوه منها،  وهي تحاول جاهدا الوصول إلى الطفل وتبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس، فتعرض الذهب على  حرمت من  
لبيب عامل البيت المقدس، ومن ثم تعرض ألغى ما تملك في سبيل رؤية ودلها التي حرمت منه.وقد أشار الملواني إلى بعض صفاتها بقوله: 

د وبغير إدراك لألفعال تربعت بجوار الطفلة على األرض القذرة تدفع حلمة نهدها في فم الولد فلما التقمها وبدأ "مدت مريم يدها تخطف الولي
ونجد أن الكاتب أشار أيضا إلى صفات شكلية ووصف لنا تلك األم وهي تحاول سد دينها لذلك الحارس "لبيب" فقال: .(19)   يرشفها ضحكت"

وقد أشار إليها ببعض األوصاف منها العند فقال:  "ولكنها لم تعرف أن  .(20) لجميلة ثمنا يسيل له اللعاب""لبيب أبر بوعده، فقد كانت مريم ا
 . (21) عناد مريم سيواجه جهدها بتهديد أعظم خطرا"

 وقد تنوعت شخصيات البطل الماجن في روايات "الملواني"  ومن ذلك: شخصية البطل الماجن:
"و - في رواية  الساعي"  "جميل  البنات شخصية  المخدر والسعي وراء  كتناول  المجون واالنحراف  أنواع  بالكثير من  فراولة":وقد وصفها  ردية 

العامالت والتحرش بهن، ومن ذلك: "عقله المغيب وجسده المتراخي لم يسعفاه بحل سوى االختباء في الحمام عند بدء وصول عمال الوردية  
مدى احتياجه المتقد منذ شهور لمضاجعة شادية؛ وحتى وإن شرح له فلن يفهم األستاذ خليل   األخيرة ... وقتها سيكون من العسير أن يشرح له

لقد مثل الكاتب بشخصية جميل الساعي ذلك الرجل الذي أتلف جسده بتناول الحبوب المخدرة المشتهرة باسم "الترامدول" وتدور  .(22) أو يقدر"  
جنة بتلك العاملة المسماة "شادية" وهو ال يتمكن من الركون إليها إال بعد تناول ذلك  األحداث حول إدمانه لتلك الحبوب، وعن عالقته الما

المخدر الذي أدمن عليه، وتتابع المتالحقات السردية في وصف مجون جميل الساعي أنه كان يكثر المكوث بجوار حمام السيدات في ذلك  
له إلى الدرجة التي جعلته يقترح على صاحب المصنع أن يعطي كل وردية  المصنع الذي يعمل فيه، ومدى تأثير تلك الحبوب المخدرة في عق

 الليل من تلك الحبوب حتى يتسنى لهم العمل. 
شخصية "منصور" في رواية فابريكا: واتصفت تلك الشخصية بالضياع، فقد افتتح الحوار السردي عنه بالسؤال عن الهوية نظرا لما حل به  -

"واقفا في وجه ساعته يطرح سؤال الهوية، من أكون؟ العقارب تجري على غير إرادته نحو الرابع والثالثين تدق  من حالة سكر شديد، فقال:  
 .(23)  اثنتي عشرة دقة يرفع كأسه نخب أربعة وثالثين عاما مجيدة بخوائها، وبانتهاء الكأس ينتهي احتفال منصور بعيد ميالده"

باألوصاف التي تبرزها كشخصية بطل، ومن بين تلك األوصاف أنها متغير المزاج تجاه النساء فسراع ما يترك وقد أشبع الكاتب تلك الشخصية  
 أي فتاة تنجذب إليه خالل يومين أو ثالثة.

وقد تتابعت األوصاف السردية لذلك البطل بكونه شخصية البطل المكافح:ومن ذلك شخصية "ممدوح" في رواية: "الروحاني وقصص أخرى"-
 افحا يعمل في صمت في إحدى المطاعم، ونظرا لتلك الحالة من الهدوء فإن مديره وصاحب العمل يكلفانه باألعمال الشاقة والتي تزيد أحيانا مك

على ساعات دوامه الرسمي؛ نظرا النشغال صاحب العمل وتأخره المعتاد على الحضور إلى بعد منتصف الليل، وقد وصفه بالصمت والهدوء  
عصيان، "توقع ممدوح ما يرمي إليه رئيسه، علم أن سهرته المعتادة على المقهى مع األصدقاء أوشكت أن تفسد ولكنه ابتلع   والطاعة بال

غضبه، وفي صمت أعاد غلق ما سبق حله من أزرار القميص، ربما تلك الطاعة الصامتة هي ما جعلت كلمات صاحب المطعم تخرج من 
 .(24)فمه هادئة متعاطفة" 

لقد وظف الكاتب شخصية "األستاذ خليل عبد الحافظ" للعب دور رئيسي في األستاذ خليل عبد الحافظ" في رواية "وردية فراولة"شخصية "-
زام  تلك الرواية، وهو رئيس وردية الليل في ذلك المصنع الذي تدور أحداث الرواية حول العاملين به، وذلك الشخص يتسم باألدب والخلق وااللت

ده وهو يدير تلك الوردية، فدار المتتاليات السردية حول سكون تلك الشخصية واتصافها بالكثير من األوصاف الثابتة وهي مع  بالعمل وبمواعي
لى  ذلك تتحلى باألخالق، فعلى الرغم من الفساد الكبير المحيط بأولئك العاملين في المصنع إال انه لم ينحرف معهم، بل التزام باألخالق، ع

نته تسهل له ذلك االنحراف، وعلى الرغم من ذلك إال أن خليل كان له توجه في تدشين تلك الحبوب المخدرة كدافع لعمل  الرغم من أن مكا
وردية جديدة تسهر حتى الصباح، وقد وصف الكاتب بقوله: "وكان لخليل بعد نظر، ساهم في تعلق صاحب الشركة به، وبخدماته، فقد جعلت 

 .(25)  يل الوردية األكثر إنتاجية في المصنع بالفعل"خطته على بساطتها من وردية الل
تلك الشخصية التي تشارك في التصاعد السردي للرواية واإلسهام في تصوير الحدث، وهي أقل    وهيالشخصيات الثانوية )المساعدة(:  -

واألصل أنها تلك الشخصيات التي تأتي لتؤدي دورا مهما في الرواية    .(26) إسهاما من الشخصية البطلة، وهي مجرد مساعد للبطل فحسب  
تلك الشخصية ليؤدي الحبكة الروائية، وحفاظا على ذلك التسلسل الروائي لألحداث  ولكنها دون الشخصية البطلة في األهمية، فيستدعي الكاتب  

 فال يمكن أن تقوم الشخصية البطلة بكل األعمال وحدها. 
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 من الشخصيات الثانوية في راوية "وردية فراولة"
بالكثير من األوصاف القبيحة وعن مؤامرته  شخصية "صاحب الشركة": وهو شاب وريث لتلك الشركة أو ذلك المصنع، يتهامس العمال عنه    -

مع األستاذ خليل للوصول إلى اإلرث دون غيره، ويشيعون أنه اتفق مع األستاذ خليل على ذلك وصوال إلى ذلك اإلرث، وقد وصفه ببعض  
 .(27)  األوصاف منها: "شاب عابث ورثها عن أسالف له شيدوها منذ عشرات السنين"

وهو ذلك الشاب العامل في المصنع في وردية الليل والذي تمثل كحل من الحلول أمام األستاذ خليل الذي لم  شخصية "حمادة السلطان":    -
يجد بدا من اللجوء إليه كحل بعد سرقة جميل الساعي للتموين لوردية الليل، وقد فطن األستاذ خليل إلى ان ذلك الشخص هو الوحيد الذي  

اله في تلك التسمية فاالسم يحمل طابعا نفسيا حول تلك الشخصية التي يمكنها أن تخرج لشراء تلك يمكن أن يساعده، وهنا وظف الملواني خي
الحبوب المخدرة، ومن هنا قال: "عندما حصل في سن مراهقته على الصيت سماه أهل الحي: حمادة السلطان، حيلة لغوية بسيطة حولت اسم  

وقد لجأ الملواني إلى ذلك الوصف ليوصل إلى المتلقي تلك الحالة التي سيصبح عليها  .(28)أبيه "سلطان" إلى لقب ذي مهابة بإضافة )أل("  
ذلك الشخص، ويصف دوره هنا بأن يشتري تلك الحبوب التي سموها "التموين"، وفي ذلك توفيق كبير من الكاتب باللجوء إلى تلك المسميات، 

 من أتباع له. ومن ثم عدل إلى تسميته "بموالنا حمادة السلطان" بمن صحبه 
 ومن الشخصيات الثانوية الوردة في رواية "فابريكا" 

شخصية "صابرين" وهي تلك الشخصية التي سعت جاهدا لوهب ذلك الطفل للمعبد المقدس وهو "ابن سلفتها"، وهي تسعى جاهدا إلحباط -
وقد اتصفت بالعند والشدة على الرغم من كونها قريبة مخطط مريم باسترداد ابنها، وتبطل كل محاوالتها مع لبيب باللجوء إلى العمدة وغيره،  

 لمريم إال أنها ترفض الوقوف بجانبها، فقد أخذت الطفل منها ودفعته إلى المعبد، وقد وصف الملواني صابرين بذلك الجحود تجاه الطفل أمه
لباكي إلى صدرها، وطارت به تحت المطر،  إذ أخذته من أحضانها وهو لم يكمل لحظاته األولى بحضن أمه قائال: "ضمت صابرين الطفل ا

 .(29) مريم صرخت لوال ضعف البدن ألكلت رقباهن، ثبتتها في أقصى الفراشخطأ يا أختي ما تفعلينه خطأ"
شخصية "آنيت" وهي تلك الفتاة التي أحبت منصور، وقد وصفها الملواني بالمثارة وعدم الملل، حيث أنها تعلم الملل الذي يصيب منصور -

أي فتاة تعجب به، وسرعة التحول عن النساء فهو ذلك الشاب المرغوب القادم من المدينة المعروفة المجون، وقد وصفها بعدة أوصاف    تجاه
تها  للتابع السرد التصاعدي لتصور تلك الوظيفة التي تؤديها شخصيتها ومن ذلك قوله: "منصور تلك الليلة صامتا، وآنيت كعادتها ثرثارة، كعاد

 .(30) لة، دقيقة المالمح كأميرات ديزني، كعادتها كانت تنثر حولها ذلك األلق بغير جهد منها أو تكلف"كانت جمي
التي  والتتابع بوصفها بتلك الحالة من الجمال والتألق وعدم التكلف كان سببا لتبرير حب منصور لها رغم أنه لم يبِد ذلك الحب، وهي الوحيدة  

 عادته.مكث معها ألشهر على خالف  
 ومن الشخصيات الثانوية الوردة في رواية "الروحاني وقصص أخرى" 

شخصية "المخرج" وهو ذلك الشخص الذي كان يستعد لعمل فيلم تسجيلي عن تلك الخرافات التي تحيط بالريف، وقد قصد إحدى القرى  -
وصفه  لتصوير ذلك الفيلم التسجيلي عن األرواح واألشباح والجن، وتلك الحالة االعتقادية التي تخيم على أهل الريف تجاه تلك المعتقدات، وقد  

نه عقل عملي، وأنه شخص ال يهمه صدق أو كذب تلك القصص والخرافات، وكل ما يهمه هو إتمام عمله فقط ومن ثم العودة إلى  الملواني بأ
ه المدينة مرة أخرى، وقد وصفه قائال: "تأمل المخرج وجه القروي العجوز الماثل أمامه بنظرات محايدة تماما، يوجهها من عقل عملي ال يعني

 .(31)طورة الريفية، بقدر ما يعنيه الظفر بفيلم تسجيلي مثير، لقناة األخبار العربية التي يعمل بها" صدق او كذب تلك األس
نظرا لتلك األهمية التي تحتلها  الشخصية في الرواية فقد حاول الكثير من النقاد تصنيفها؛ ولهذا تعددت تلك االتجاهات  من حيث التطور:  -ب

 وأصحابها فنجد من بينها:
وهي الشخصية غير الثابتة والتي تتطور بحسب األحداث وال يكتمل كنهها وصفاتها حتى تكتمل القصة، بحيث لشخصية النامية:  أوال:  ا

تتكشف ويعتمد الكاتب في اكتشاف هذه الشخصية على حالة التطور فال يصفها مرة واحدة بوصف واحد بل تتعد الصفات لها وتختلف بحسب 
: الشخصية التي أعدها الكاتب لإلدهاش بطرق مقنعة، وهي في ذلك شخصية غير نمطية ال هي جاهزية فوستر أنهاالمتتاليات السردية ويعتبر  

فهي شخصية    ،(33)"فإن فاجأتنا مقنعة إيانا فهي مدورة، وأما إن لم تفاجئنا فهي سطحية"    ،(32)وإنما تتطور وتتغير باختالف عناصر السرد
ة، مختلفة الصفات باختالف النص الداخلة فيه.وأهم ما تتميز به الشخصية النامية هو عنصر المفاجأة،  متطورة ومتحركة في العناصر السردي

فهي الشخصية المغامرة والتي تتصف بالشجاعة، وقد تتسم بالتعقيد في الكثير من األحيان، فهي تكره وتحب وتفعل الشيء وعكسه في آن  
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عند شخصية "مريم" األم لذلك الطفل الذي أخذه المعبد بمخطط من   "فابريكا"ثل في رواية  كل هذه الدالالت والصفات نجدها تتم .(34)   واحد
م على  صابرين سلفتها مستعينة بامرأتين، وقد طرأ عليها العديد من التطورات التي طرأ على حياتها العديد من التطورات ففي بادئ األمر وافقته

إرضاع الطفل مع العلم أن ذلك يخالف قواعد االتفاق، ثم هي تسعى ألخذ الطفل، وتحاول    أخذ الصبي قبل الوالدة، وبعد الوالدة أصرت على 
إغواء لبيب حارس المعبد والتي ألمحت له بوعد جنسي حال حصولها على الطفل، ثم هي تفكر في إغواء العمدة للحصول على دعمه في  

صول على طفلها قد تركت كل ذلك وراءها سعيا للحصول على زوج  استرجاعها الطفل، ثم هي بعد كل تلك الحرب التي خاضتها سعيا للح
شخصية نامية بما لها من وظيفة هامة في الرواية، فهي في      "األستاذ خليل عبد الحافظ"  غير زوجها الهارب.كما يمكننا اعتبار  شخصية

دا ذلك من خالل تلك الحالة األولى التي وسم بها وهي تتطور بتطور األحداث، واعتمدت على عنصرين أساسيين وهما المفاجأة واإلقناع، وقد ب
جوء  حالة األدب الذي عرف عنه بعدم النظر إلى الفتيات العامالت كعادة كل أصحاب النفوذ وكعادة غيره من العاملين، ثم تجد المفاجأة في الل

 حمادة سلطان لحل تلك األزمة. إلى الحبوب المخدرة كوسيلة لحل أزمة وردية الليل وعزوف العمال عنها، ثم اللجوء ل
ولها العديد من المسميات "كالشخصية  وهي تلك الشخصية التي تبقى على حال واحدة وال تفاجئنا بعمل غير متوقع  ثانيا: الشخصية الثابتة:  

تجدها شخصية ثابتة ساكنة ال أي:  ،  (35)الجامدة أو النمطية أو السطحية" وهي التي تتسم بالثبوت على حال واحدة، وال تتغير طوال الرواية
ر  تتغير طوال المسار السردي، وُتعرف أيضا بأنها: "تلك البسيطة التي تمضي على حال ال تكاد تتغير وال تتبدل في عواطفها ومواقفها وأطوا

ا الملواني في روايته " وقد مثله.(37)  " وقد شببها بمساحة محدودة بخط فاصلالشخصية المسطحةباسم "  واعتبرها فوستر.(36) حياتها بعامة"
الروحاني وقصص أخرى" في "شخصية ممدوح" وهو ذلك العامل البسيط الذي لم يخرج عن صمته رغم ما عاناه من تعب ومشقة في عمله  
 وبقاءه فيه لساعات طويلة زيادة عن ساعات عمله، ثم هو يعبر عنها أيضا في روايته "وردية فراولة" بشخصية "صاحب الشركة" فهو ذلك
  الشاب الذي ورث تلك الشركة عن أسالفه بمؤامرة حاكها مع ذلك الموظف الذي ساعده، وكل التقنيات السردية صورته بأنه يسعى جاهدا لزيادة

 اإلنتاج بغض النظر عن الطريقة، وهو في ذلك يسير طول الرواية. 
 اخلامتة:

ه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى ان ينال القبول وأن ينفعني به في الدارين،  في ختام هذا البحث أسأل هللا سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجه
 أما أهم النتائج التي وصل إليها هذا البحث فهي:  

 ة. أوال: تعتبر الشخصية أهم محاور الرواية، وأكثرها تحكما في التصاعد السردي، فالشخصية هي المتحكم األول في مجريات األحداث في الرواي
ءت أكثر الشخصيات عند الملواني ظهورا هي الشخصية الرئيسية النامية، فأكثر الشخصيات تتغير بمجريات السرد، وتختلف أحوالها  ثانيا: جا

 بحيث ال يمكن أن تستقر على حال. 
 ثالثا: اعتمد الملواني عنصر المفاجأة واإلدهاش في الكثير من الشخصيات النامية التي استخدمها.

الثابتة بقلة، نظرا لما تحمله من وظيفة في الرواية، فنظرة الملواني لتلك الشخصية لم تكن كبيرة، فأولى الشخصية    رابعا: ظهرت الشخصية
 النامية االهتمام.

 خامسا: ظهرت الشخصيات العابرة في روايات الملواني بكثرة؛ نظرا لحاجته الكبيرة للحبكة الروائية في الكثير من القصص. 
 سادسا: ظهرت بعض الشخصيات المتناثرة  وأكثرها كان من الشخصيات الرئيسة في األعمال القصصية القصيرة في روايات الملواني. 
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