
  الشخصية

 بوجود مرتبط السرد حٌوٌة أن الواقع وفً  الرواٌة ببها تقوم التً العناصر أهم من هً الشخصٌة

. »الحٌوان، من الشخصٌة تكون وقد األحداث، سٌاق فً ٌتحرك الذي اإلنسانً الكائن فهً. الشخصٌات،

 الكاتب، ذهن فً مخلوقة تكون الرواٌة فً الشخصٌة إن  كما ،  األخرى التعلٌمٌة والقصص ودمنة كلٌله

 البشر ٌحٌاها التً الٌومٌة الواقعٌة الحٌاة مع الحدوث ممكنة تكون أن ٌجب»....  الشخصٌة هذه لكن

 «. بالفعل

  نوعان تكوينها حيث من والشخصية

 تتكشف بل األولى الصفحات فً للقارئ تبدو ال لتً ا  المتطورة الشخصٌة وهً:   النامية الشخصية: ا

 نتٌجة غالبا تطورها وٌكون األحداث، تغٌٌر مع تنمو و وأحداثها الرواٌة بتطور وتتطور ، فشٌئا شٌئا

 مع نفسً صراع أو اآلخرٌن مع مستمر صراع حالة فً ألنها – الحوادث هذه مع المستمر تفاعلها

 . باإلخفاق أو بالغلبة ٌنتهً وقد خفٌا أو ظاهرا التفاعل هذا ٌكون وقد -الذات

 مواقف كل في وتظهر  واحدة فكرة حول عادة الشخصية فيها تقوم ـ الثابتة المسطحة الشخصية: 2

 من تتغٌر طبٌعتها والتكاد الحوادث، فٌها والتؤثر وانفعاالتها سلوكها في التتغير واحدة بصورة القصة

 فائدة الثابتة وللشخصٌات.  علٌها تزٌد أو تعطٌها وال  شٌئا منها التأخذ أي النهاٌة، حتى القصة بداٌة

 هذه بناء ٌقٌم أن واحدة بلمسة ٌستطٌع  النه للكاتب عمل  لتسهل  وتوجد والقارئ، الكاتب نظر فً كبٌرة

 ال وبٌان تحلٌل فضل إلى وال وتفسٌر تقدٌم إلى التحتاج فهً السرد طوال فكرته تخدم التً الشخصٌة

 الذٌن ومعارفه أصدقائه بعض الشخصٌات هذه مثل فً ٌجد فإنه القارئ أما الشخصٌات، رواٌة فً سٌما

 .ٌوم كل ٌقابلهم

 الشخصٌة تجعل خاصة فنٌة مالمح ذات ، متفردة شخصٌات ٌخلق أن ٌستطٌع الذي هو الماهر والروائً

 .العظٌم األدب ساحة فً خالدة

 :فهً ،حية شخصية يخلق أن الكاتب بها يستطيع التي الفنية الوسائل أهم أما

 قد الذي الزمنً العمر تسجٌل من ،بدءا والنفسٌة الجسدٌة مالمحها وٌوضح اسما، للشخصٌة ٌضع ان 

 مالمح تحدٌد أو عجوز، شٌخ، إمرأة، رجل، فتاة، شاب، التقرٌب وجه على وضعه أو السن بتحدٌد ٌكون

 تتحرك وهً الشخصٌة ٌقدم وأن النوم أو الطعام تناول أو الكالم فً طرٌقتها أو بمالبسها الشخصٌة

 . عادة الحٌاة من شخصٌاته الكاتب ٌختار إذن  القصصً، عالمها داخل

 الشخصية ابعاد

 وعٌوبها أنثى أو  ذكر ، ونحافة وبدانة وقصر طول من الجسم صفات فً وٌتمثل/ الجسمي البعد: أوالا 

 .ممٌزة خلقٌة خصائص من ذلك إلى وما الوجه ومالمح البشرة لون ٌصف كما وسنها،

 به تقوم الذي العمل نوع وفً إجتماعٌة طبقة إلى الشخصٌة انتماء فً وٌتمثل/  االجتماعي البعد: ثانيا

 .وهواٌاتها وجنسٌتها ودٌنها حٌاتها فً المؤثرة ظروفها وكل ونشاطها وثقافتها



 الشخصٌة ومزاج. وفكر وعزٌمة وآمال رغبات من والسلوك االستعداد فً وٌكون /النفسي البعد: ثالثا

 البشرٌة النفس ٌراعً أن فعلٌه للكاتب، أخرى مهمة هنا ٌبدو إذن انبساط أو وانطواء وهدوء انفعال من

 .  الرواٌة مواقف تقتضٌه ما بحسب تتبدل شخصٌاته فٌجعل

 :نوعان فهً دورها حٌث من الشخصٌات أما الرواية، في عرضها وطرق الشخصيات تقديم كيفية .

 من غاٌته لٌبرز الكاتب، ومنها بها ٌتحرك التً الشخصٌة تلك:    األساسية أو المحورية الشخصية أـ

 .حوارٌا أو كان روائٌا األدبً، العمل

 أداء بعد عنها. ٌتخلى ثم الروائً، التطور مراحل من مرحلة فً الكاتب ٌوظفها: ب ـ الشخصية الثانوية

 أخرى شخصٌة تظهر دورها،

 الشخصيات عرض طرق

 العالم الراوي على  معتمدا الشخصٌات رسم الى الراوي ٌلجا أن وهً: أوالتحليلية المباشرة الطريقة

 ها وأفكار وبواعثها عواطفها ٌشرح الخارج، من شخصٌاته فٌرسم الغائب، ضمٌر مستعمال شًء، بكل

 دون صرٌحا فٌها رأٌه ٌعطٌنا وكثٌراما اآلخر،. بعضها ٌفسر تصرفاتها بعض على ٌعقب وأحاسٌسها،

 التواء ما

 الحركة حرٌة للشخصٌة لٌترك جانبا، الروائً  فٌها ٌبتعد التً : هً التمثيلية أو المباشرة غير الطريقة

 عبر تدرٌجٌة بصورة القارئ أمام أبعادها فتتكشف المتكلم، ضمٌر مستعمال بنفسها، نفسها عن والتعبٌر

 ٌلجأ وقد وأحاسٌسها، الخلقٌة وسماتها الداخلٌة مشاعرها عن تفصح وهً وأفعالها، وتصرفاتها أحادٌثها

 خالل من الداخلٌة أو الخارجٌة صفاتها من جانب إلبراز الرواٌة فً الشخصٌات بعض إلً الروائً

 .وأفكارها ومواقفها تصرفاتها على. تعلٌقها


