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 مقدمظال
إف ثبلثية مزداد أعمر الروائية تعد تأسيسا لمكتابة الروائية القبائمية التي احتمت حيزا 
كبيرا في النتاج األدبي القبائمي خبلؿ التسعينيات مف القرف الماضي وبداية األلفية الثالثة 

 البداية. عمى اعتبار أف ىذه المرحمة تعد أىـ نقطة لتوقيت

حيث  0981ارتبطت نشأة ىذا النوع األدبي بالواقع القبائمي بعد الربيع األمازيغي 
عكس ظيوره طموح أدباء إلى التعبير عف مجتمعيـ واستجبلء العناصر الجوىرية التي 

 تتحكـ في عبلئقو وتطوراتو وتصوراتو.

ة الثالثة عمى الرغـ مف إف الروايات التي ظيرت في أواخر األلفية الثانية وبداية األلفي
اختبلؼ مضامينيا وتنوع وجيات النظر التي صدرت عنيا إزاء الواقع إال أنيا وردت كميا 
مرتبطة بالطبقة المتوسطة في المجتمع فجاءت الروايات تعبيرا عف واقع وتصورات ىذه 
يا الطبقة واعتبرت نتاجا إليديولوجيتيا، فاألدباء عبروا عف واقعيا المادي وممارسات

 االجتماعية في خضـ بحثيا عف معنى لوجودىا وقضايا تطمعاتيا وأوضاعيا وحياتيا.

كاف مف المنتظر ارتكازا عمى التقييـ المخمص لمواقع الموضوعي ولمقوى االجتماعية 
المتواجدة فيو أف تظير الرواية عندنا بالمفيوـ والشكؿ المذيف عرفت بيما في الغرب مع إبداء 

الفروؽ بيف الواقعيف القبائمي والغربي عمى المستوى التاريخي والثقافي  احتراز وتحفظ حوؿ
 خاصة.

إف الشكؿ الروائي فف غربي النشأة وال نرى عيبا في أف تكوف الرواية القبائمية مدينة 
لمرواية العالمية، بفضميا في السبؽ الفني إلى ىذا النتاج النثري الذي "نيض في بداية القرف 

فعؿ ضد الممحمة وقصص الخرافات التي عرفتيا القروف الوسطى في  السابع عشر، كرد
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والتي كانت تنزع عف اإلنساف مقوماتو وقدراتو لتنسبيا إلى غيبيات ومسبقات حوؿ  أوروبا
  .1بطؿ أسطوري وىمي وخرافي"

األوروبي ولقد  2كانت الرواية "الشكؿ األدبي األكثر داللة في المجتمع البورجوازي"
بر وسائؿ ثقافية مختمفة كالصحافة، وتأسيس المدارس والجامعات التي ميدت وصؿ إلينا ع

نشاء أدب ينتسب ليذا الجنس الجديد. ارتيادلؤلدباء والروائييف طريؽ   التخييؿ الروائي وا 

إف الرواية القبائمية كانت ثمرة مف ثمرات احتكاكنا بالغرب ونتيجة مف نتائج انفتاحنا 
والفكر والممارسة. ونشأتيا جاءت لمتعبير األصدؽ عف الواقع عمى األدب عف طريؽ المغة 

االجتماعي والحياة الواقعية انطبلقا مف الفئة االجتماعية التي استقت منيا مادتيا وعرضت 
واقع أبنائيا ومعاناتيـ المادية والمعنوية، فجاء ىذا الشكؿ الذىني مرتبطا بالمحيط 

 نو.والرؤية الجمالية المنبثقة م االجتماعي

كاف لمتفتح عمى األدب الغربي عامؿ بارز مف العوامؿ التي ساىمت في تأسيس 
مشروع الكتابة الروائية القبائمية إلى جانب العوامؿ الذاتية والموضوعية التي لعبت دورا ىاما 

 في نشأة ىذا النوع األدبي.

والذاتية لـ إف الساحة اإلبداعية القبائمية انطبلقا مف شروطيا التاريخية الموضوعية 
إلى تراث نقدي تتكئ عميو في مجاؿ نقد  الفتقادىاتعرؼ تراكما في اإلبداع الروائي نظرا 

لى حوار معرفي فاعؿ لذلؾ كاف عمييا  الرواية، أي أنيا تفتقر إلى العموـ الحديثة وتكامميا وا 
في زمف البدايات أف تذىب في مسار خاص بيا، وكأنو كاف عمى ىذه الرواية أف تنشئ 
ذاتيا وأف تشي، وبشيء مف التمعثـ والصمت، بنظرية خاصة بيا، تصدر عف مسارىا الذاتي 
وأسئمتيا الخاصة بعيدا عف فمسفات جمالية ال تمتقي بيا إال نادرا. لذلؾ اكتسى النقد الروائي 

                                                                 
 .04، ص0995، دار الحوار لمنشر والتوزيع، سوريا، 0ط الرواية بيف النظرية والتطبيؽ،راكز أحمد، - 1
 .05، ص0987، دمشؽ، 0ترجمة: الشوفي نزيو، ط نظرية الرواية وتطورىا،لوكاش جورج، - 2
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خصوصية في الواقع الثقافي القبائمي كونو يتعمؽ بشكؿ أدبي لـ يفرض بعد وجوده في مجاؿ 
وتنبني خصوصية نقد الرواية عمى ىذا األساس. فالناقد حينما يريد مقاربة رواية في اإلبداع 

ىذا األدب يجد نفسو يقؼ عمى ,أرض ال يتوفر فييا عمى أصوؿ أو تراث نقدي مما استمـز 
البحث عف جذور لو في النقد الغربي واالستفادة مف مكتسباتو سواء عمى مستوى التصور 

 ستوى المفاىيـ الفرعية.العاـ لمرواية أو عمى م

يعتبر إسيامنا بمثابة اإلرىاصات األولية لؤلخذ بالمناىج الحديثة في النقد الروائي 
القبائمي، والنقد األدبي الذي توخيناه في ىذا اإلطار ليس مجرد وصؼ لؤلساليب وتحميؿ 

مى آليات لممعاني بؿ إنو يرتكز أساسا عمى سبر أغوار األعماؿ األدبية المدروسة لموقوؼ ع
اشتغاليا ومنطؽ انبنائيا والبحث عف تمظير البنية السردية كنظاـ مف العبلقات والتركيبات 
بيف وحدات النص وكيفية تولد المعنى. ىي اإلشكاليات التي سيحاوؿ ىذا البحث معالجتيا 

ي مف ليذا إنبنى التحميؿ عمى مقاربة تفكيكية التي تسمح بيا المناىج البنيوية والسيميائية وى
المناىج القميمة التي توفر لمدارس اإلجراءات الضرورية التي تتيح الكشؼ عف اليندسة 

 الداخمية لمنصوص.

فاعتمادنا اقتصر إذف عمى المنيج البنيوي والسميائي في اتجاىو ، نظرا لما تمنحو 
ىذه المناىج مف آليات إجرائية تسيؿ التعامؿ مع النصوص السردية وتحميؿ الخطاب 

 ئي. الروا

-Assو Iḍ d wass ،Tagrest urɣuإف اختيارنا وقع عمى ثبلثية مزداد أعمر الروائية: 

nni سنعد إلى تطبيؽ بعد اآلليات والمفاىيـ النقدية عمييا، غايتنا اكتشاؼ بعض مميزات ،
ىذه الروايات التي ألمت في نظرنا بتمؾ التقنيات التي تستعمميا الرواية المعاصرة مثؿ المعب 

 ف، تعدد الرؤى...قمما نجدىا في الروايات القبائمية األخرى لذلؾ وقع اختيارنا عمييا.بالزم
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أما الخطة المتبعة ومراحؿ الدراسة فيي تقوـ عمى تقسيـ البحث إلى مدخؿ وفصوؿ 
 ىي:

 الرؤية السردية في الخطاب الروائي. .1

 زمف خطاب الروايات. .2

 البنية السردية وتجمياتيا الداللية. .3

 تحتية المنظمة لمخطاب.البنيات ال .4

لقد ميدنا لكؿ فصؿ بتمييد خاص بو بغرض توضيح بعض المفاىيـ كما تطرقنا في 
المدخؿ إلى الكبلـ عف الخطاب والظروؼ التي أسيمت في ظيوره وتطوره في ظؿ 

 التفاعبلت التي عرفتيا الدراسات المغوية واألدبية.

لخطاب الروائي" يتكوف مف ثبلثة إف الفصؿ األوؿ الموسوـ بػ "الرؤية السردية في ا
مباحث عمدنا فييا إلى تقديـ تصور مفصؿ لمرؤية السردية في الروايات الثبلث باحثيف عف 
تجميات الراوي لتحديد رؤيتو أو رواه إلى العالـ الذي يرويو متتبعيف عبلقتو بالقصة وموقعو 

أية زاوية يراىا الراوي ومف في إرسالو ليا، كاشفيف عف الكيفية التي تدرؾ بيا األحداث ومف 
أي موقع. باختصار حاولنا اإلجابة عمى السؤاؿ التالي: مف يرى ومف أي موقع؟ كما حرصنا 
عمى تسجيؿ اإلنحرافات التي تحدث عمى مستوى النصوص عند حدوث تحوالت عمى 

 .اشتغاليامستوى التبئير ووقفنا عمى طرائؽ 

اب الروايات" فقسمناه إلى مبحثيف، عنونا أما الفصؿ الثاني الذي عنوناه بػ "زمف خط
األوؿ منو بػ "أنماط السرد القصصي" أشرنا فيو إلى األنماط السردية التالية: تابع، آني 
متقدـ. ركزنا عمى النماذج السردية األكثر إنتشارا مف حيث الحجـ النصي وحاولنا الوقوؼ 

 عمى أىـ وظائفيا.
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آخر مف المظاىر الخاصة ببنية زمف  خصصنا المبحث الثاني إلى دراسة مظيرا
الخطاب، فقمنا فيو بتحميؿ التواتر فبيننا كؿ عبلقات التكرار بيف النص والحكاية أي رصدنا 

 مجمؿ عبلقات التكرار الحاصؿ بيف القصة والخطاب.

خصصنا الفصؿ الثالث لمعاينة البنية السردية والوقوؼ عمى تجمياتيا الداللية. قسمناه 
جاء المبحث األوؿ بعنواف "التمظير السطحي لمداللة" عمدنا فيو إلى إبراز إلى مبحثيف. 

البرامج السردية الخاصة بالذوات المييمنة نصيا مف خبلؿ تتبع الحاالت والتحوالت الطارئة 
عمييا في عبلقتيا بمواضيعيا وفي عبلقاتيا ببعضيا البعض، ثـ قمنا بعدىا بإبراز فاعمية 

جسدىا حركة الفواعؿ في النص فحددنا أطراؼ الفعؿ السردي ووزعناىا البنى العاممية التي ت
 عمى ترسيمات عاممية.

خصصنا المبحث الثاني لمعاينة المركبة الخطابية وعنوناه "التمظير الخطابي لمداللة" 
المشكمة  تمؾ قمنا في األوؿ إلى استخبلص مجمؿ الشبكات الصورية لمنص وركزنا عمى

ىا قمنا باستخراج األدوار الموضوعاتية التي اضطمعت بيا الذوات لمبرامج السردية، بعد
المييمنة نصيا مف خبلؿ رصد الممفوظات السردية التي تنطوي عمى موضوعات عامة التي 

 تحيؿ عمى أدوار موضوعاتية خاصة.

يدور الفصؿ الرابع واألخير حوؿ البنيات التحتية المنظمة لمخطاب. عمدنا فيو في 
يؾ البنية السردية إلى وحداتيا المعنوية الصغرى مما مكننا مف الكشؼ عف األوؿ إلى تفك

التقاببلت األساسية التي تمفصؿ العبلقات النحوية المتجمية فييا. في المبحث الثاني قمنا 
بالبحث عف المضاميف الداللية لممشاريع السردية إثر إعادة تركيب وحداتيا الداللية الموزعة 

ناولنا في مبحثو الثالث أىـ التشاكبلت السيميولوجية المستخمصة مف عمى امتداد النص. ت
تواتر المعانـ النووية ثـ أىـ التشاكبلت الداللية الناجمة عف تواتر المعانـ السياقية قصد 

 القبض عمى مختمؼ الدالالت التي استثمرىا الكاتب في رواياتو.
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 صؿ إلييا.أنيينا بحثنا بخاتمة جاءت  لتمخص أىـ النتائج المتو 

إلنجاز ىذا البحث عمى بعض المراجع األجنبية في تحميؿ الخطاب نذكر  اعتمدنالقد 
 منيا:

0. Greimas AJ: -Sémantique structurale.  
  - Du sens        

2. Groupe d’Entrevernes: Analyse sémiotique des textes. 

3. Everaert Nicole : Sémiotique du récit. 

4. Lintvelt Jaap : Essai de typologie Narrative. 

5. Genette Gérard : Figure III. 

6. Todorov T : « Les catégories du récit littéraire ». 

وغيرىا مف الكتب األجنبية التي أسيمت في التعريؼ باآلليات اإلجرائية التي تسمح 
ؾ بنية النص بمقاربة الخطاب األدبي ووضعت اآلليات المنيجية التي تمكف الباحث مف تفكي

 ودراستيا.

 كما تـ اعتمادنا عمى مراجع بالمغة العربية نذكر أىميا:

 يقطيف سعيد: تحمميؿ الخطاب الروائي. .1

 شاكر جميؿ، المرزوقي سمير: مدخؿ إلى نظرية القصة. .2

 السرد ووىـ المرجع.-بوطاجيف السعيد:  .3

 اإلشتغاؿ العاممي.-    

 ى التبئير.جنيت جيرار: نظرية السرد مف جية النظر إل .4

 بف كراد سعيد: مدخؿ إلى السيميائية السردية. .5

 العجيمي محمد الناصر: في الخطاب السردي. .6
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 لقد واجيتنا بعض الصعوبات ونحف نتناوؿ بالدراسة ىذه النصوص نذكر منيا:

النقص الصارخ لمدراسات حوؿ الروايات القبائمية وخاصة تمؾ التي تناولت النصوص  -
 وفؽ المناىج الحديثة.

أثناء الترجمة بمشاكؿ تحديد  اصطدمناإثر اعتمادنا عمى المراجع بالمغة الفرنسية  -
المصطمح لتعدد الترجمة لممصطمح الواحد وقد تجاوزنا ىذا العائؽ حينما عمدنا إلى 

 معناه األصؿ. والذي يساير استعماالوتوظيؼ المصطمح األكثر  اختيار

القبائمي والقواعد النحوية والصرفية  أثناء الترجمة واجيتنا صعوبة إخضاع المعنى -
لمغة القبائمية إلى المغة العربية لعدـ عثورنا عمى قاموس نرجع إليو في مثؿ ىذه 

 العممية. فتأثرت ممارستنا المغة العربية بأسموب المغة القبائمية.

 

ختاما أتقدـ بالشكر الجميؿ لؤلستاذ الدكتور عبد الحميد بورايو الذي تجشـ مشاؽ 
اؼ عمى ىذا البحث، ولؤلساتذة أعضاء المجنة المناقشة الذيف تكبدوا عناء قراءتو اإلشر 

 وتقييمو وألسرة معيد المغة والثقافة األمازيغية عمى احتضاف مناقشتو.  

 قسـ المغة والثقافة األمازيغية        
 جامعة تيزي وزو         
 2213جانفي  22         
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ندرج معالجتنا لمرواية القبائمية ضمف جممة مف المفاىيـ المتعمقة بتحميؿ الخطاب ت
األدبي باعتبارىا نسقا تنظيريا إنبثؽ مف نشاطات معرفية ووسائؿ منيجية تتعامؿ مع المادة 
األدبية ليس مف وجية ضيقة النطاؽ إنما مف وجيات نظر متعددة المصادر، وىي كميا 

شيدتو العموـ اإلنسانية منذ بداية القرف الماضي، وانطبلقا مف  تندرج ضمف التطور الذي
تعدد المناىج والزخـ الكبير لمنظرية البنيوية وتفرعاتيا المنيجية نعمد إلى التساؤؿ عف الداللة 

 التي يأخذىا المصطمح.

بانة خصائصو الجمالية ومكوناتو البنيوية يقودنا إلى   إف الكبلـ عف الخطاب األدبي وا 
يث عف الظروؼ التي أسيمت في ظيور ىذا المصطمح المغوي في الغرب وتطوره في الحد

 ظؿ التفاعبلت التي عرفتيا الدراسات المغوية إبتداء مف بداية القرف العشريف.

يستمد مفيوـ الخطاب قيمتو النظرية وفعاليتو اإلجرائية مف كونو مفيوما إجرائيا في  
راتيا وتحديد داللتيا، بؿ إنو يقؼ راىنا في مجاؿ تفكيؾ بنى النصوص ومرجعياتيا وفؾ شف

النقد األدبي الحديث إذ يعد مرجعا لتحميؿ النصوص واألعماؿ األدبية اإلبداعية إذ يمدىا 
 إجراءات تطبيقية التي تتطمبيا عممية التحميؿ والدراسة.

 De Saussureظير المصطمح في الغرب إثر ظيور كتاب دوسوسير فردناند  

Ferdinand  محاضرات في المسانيات العامة" الذي درس فيو المساف البشري. عمد الدارس"
إلى الفصؿ بيف نمطيف مف الدراسة: دراسة يكوف موضوعيا المغة وىي دراسة نفسية، ودراسة 
موضوعيا الجزء الفردي مف المساف وىي دراسة نفسية فزيائية، توصؿ عمى إثرىا إلى الفصؿ 

جاز خالؼ بو المسانيات التقميدية. عّرؼ المّغة عمى أنيا نظاـ مف بيف المغة والكبلـ وىو إن
ة  1الرموز وىي مف ىذا المنظور تشبو نظاـ الكتابة وأبجدية الصـ والبكـ والطقوس الرمزي

وىي مؤسسة إجتماعية حركتيا التكرار والثبات، الفرد وحده ال يمكنو خمقيا وال تغيير سننيا، 
لفرد بالخضوع لو إذا أراد اإلتصاؿ، والمغة كذلؾ نظاـ مستقؿ وىي كذلؾ عقد اجتماعي يمـز ا

 مف الرموز لو قواعده الخاصة يستعممو الفرد لمتعبير عف أغراضو ويكتسبو بالتعمـ.

                                                                 
1 - De Saussure Ferdinand : Cours de linguistique  générale, Enag édition, Alger, 1990, p33. 
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نجاز فردي مبني عمى اإلختيار   الكبلـ عرفو عمى أنو فعؿ فردي مف اإلرادة والذكاء وا 
تعيف بو الفرد إلبراز أفكاره وإلبانة عف واالستعماؿ، يولد خارج النظاـ وضد المؤسسة، يس

والكبلـ ىو الذي يطور المغة ىو أداتيا ونتاجيا ولكف ال  1أحاسيسو بآليات نفسية وفيزيائية
 .2يمنع كونيما يشكبلف شيئيف منفصميف بعضيما عف بعض

بيف ما أسماه  Ferdinand  de Saussureإثر ىذا التمييز فصؿ دوسوسير فردناند
ولسانيات الكبلـ أو ما أسماه لسانيات الكبلـ  la linguistique de la langue ة لسانيات المغ

la linguistique de la parole  ومف ىنا تولّد مصطمح الخطاب في المسانيات البنيوية
وأصبح مرادفا لممفيوـ السوسوري لؿ"كبلـ" وتحدد مفيومو عمى أنو رسالة لغوية يتوجو بيا 

 قاىا ويستقبميا ويفؾ شفرتيا. متكمـ إلى شخص آخر يتم

أوؿ مف وضع مصطمح "تحميؿ الخطاب" ىو المساني األمريكي ىاريس زلؽ س 
Zellig.S Harris  الذي سعى إلى صياغة مجموعة مف اإلجراءات المنيجية التوزيعية مف

أجؿ تحميؿ اإلنتاج الكبلمي المنطوؽ منو والمكتوب.عرؼ الخطاب عمى أنو "ممفوظ طويؿ 
تالية مف الجمؿ تكّوف مجموعة منغمقة، يمكف مف خبلليا معاينة بنية سمسمة مف أو ىو مت

 .3العناصر، بواسطة المنيجية التوزيعية وبشكؿ يجعمنا نظؿ في مجاؿ لساني محض"

أنو بإمكاف إدراؾ عناصر الخطاب وبناه بواسطة المنيجية Z. Harrisيرى ىاريس 
ف عف بنية النص فيو ىو ظاىرة التنظيـ والترابط. التوزيعية، وأف ما يحكـ تشكؿ األجزاء ويبي

ىذا المسعى في تعاممو مع الخطاب أو ما أسماه "الممفوظ  Z.Harrisلقد سعى ىاريس 
، ورأى أف طرائؽ عموـ الّمساف التي تختص في األصؿ تناوؿ « énoncé suivi »المتواصؿ" 

ساف الوصفية ىو التوزيع الجمؿ يمكف أف تجرى عمى كؿ ممفوظ بما أف موضوع طرائؽ المّ 
النسبي لمعناصر داخؿ ممفوظ متواصؿ ميما كاف طولو. وسع بالتالي حدود الوصؼ الّمساني 
إلى ما ىو خارج الجممة محاوال اإلمساؾ بداللة الخطاب مف ىذا المنظور متجاوزا بالتالي 

 الذي اقتصر عمى دراسة الجممة. De Saussureتحديد دوسوسير 
                                                                 

1 -  De Saussure Ferdinand, cours de linguistique générale, Op. Cit, P 30 . 
2 - Ibid, p 39 

 .215، ص0994جامعة الجزائر،  مذكرة دكتوراه،  ،األسموبية في النقد العربي الحديثنور الديف السّد،  - 3
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عمى مقاطع متكونة مف جمؿ متتالية ووقؼ عمى   .Harris. Zاشتغؿ ىاريس ز 
عناصر لغوية توجد داخميا لضبط إطرادات ىذه العناصر وفؽ الطريقة التوزيعية التي 
تقتضي تجزئة جمؿ النص إلى وحدات وكؿ وحدة تكوف متكافئة دالليا وتركيبيا مع الوحدات 

لداللة بقدر ما ىي ضبط طرائؽ األخرى في النص، والغاية مف الطريقة ليس البحث عف ا
ذا وردت ىذه العناصر في سياقات  إنتظاـ العناصر المغوية التي يتألؼ منيا الخطاب، وا 

 متماثمة كانت بالتالي العناصر متكافئة.

منيجو في تحميؿ الخطاب عمى متوف قصيرة وىذه   Harris. Z. Sأسس ىاريس ز. س 
ف أسيمت في توسيع آف اؽ الدراسة المسانية إال أف تطبيؽ المنيج عمى الطريقة في التعامؿ وا 

نصوص طويمة بات أمرا مستعصيا، كما أف اختزاؿ التحميؿ بحسب البنيات األولية لمجمؿ قد 
يفضي إلى استخبلص مظاىر التكافؤ بيف جمؿ متتالية دوف أف يكوف بينيا روابط منطقية 

 .Harris. Zر إليو ىاريس ز. س أو داللية، والغاية مف تحميؿ الخطاب مف المنظور الذي نظ

S  .يجرد النص مف السياؽ الذي قيؿ فيو ويقدمو لنا منغمقا عمى نفسو 

ال ينبغي أف ننظر إلى الخطاب عمى أنو وحدة نحوية فقط، بؿ يجدر النظر إليو عمى 
أنو وحدة داللية ايضا: "إف مفيومية رسالة قولية، ال تقتصر عمى التعرؼ عمى الكممات، 

لتشكؿ جمبل. والجممة وحدة خاضعة لقوانيف تركيبية، حاممة لمداللة، ومنجزة لفعؿ المنظمة 
 1التواصؿ..."

إف معالجة الجمؿ تحميميا يقودنا بالضرورة إلى معالجة وحدات الخطاب فالترابط 
( الذي يعد مف السمات الشكمية لمخطاب: "إف تماسؾ cohésionواإلنسجاـ ىو التماسؾ )
طرائؽ لسانية مناسبة التي تحقؽ ترابط عناصر متتالية لمخطاب نص، يضمنو إستعماؿ 

 2وبنبتو"

                                                                 
1 - Ducrot Oswald, Schaeffer  Jean-Marie, nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du 
language, édition du seuil, Paris, 1972, 1995, p500. 
2 - Ibid, p503.  
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فالتماسؾ في الخطاب سمة شكمية تضمنيا أدوات نحوية لسانية وعدـ وجودىا ال 
يمغي بالضرورة الترابط بيف وحدات الخطاب، إذ العبلقات السببية والزمنية ىي المعّوؿ عمييا 

 لتضمف الترابط.

مع مكونات الجمؿ تعامبل محايثا بعيدا عف كؿ  Harris.Z.S إف تعامؿ ىاريس ز. س
ما يحؼ بو مف ظروؼ تاريخية أو نفسية، مقتصرا عمى استقصاء الطبقات المغوية ووحدات 
الخطاب قد حّفز الدارسيف في مجاؿ تناوؿ الخطاب األدبي عمى إيجاد نحو لمخطاب، 

نيات موصولة بالخطاب تختمؼ عف فأخرجوا المنيج عف األصؿ الّمغوي المحض، ونادوا بمسا
لسانيات الجممة، ألف موضوع البحث ليس نحو الجممة إنما نحو الخطاب الذي يتكوف مف 
وحدات تختمؼ عف وحدات الجممة، ولعؿ إدراكيـ لمفوارؽ الموجودة بيف الجممة والخطاب ىو 

المنيج  الذي دفعيـ إلى البحث عف الوحدات التي يختص بيا الخطاب، وأطمقوا عمى ىذا
 .1الموصوؿ بالخطاب، عمـ الخطاب أو عمـ األدب

مف أبرز مف ذىب مذىبا غير الذي ذىب إليو الّمسانيوف مف قبمو بنفينيست إميؿ 
Benveniste Emile   الذي حاوؿ اإلنتقاؿ بميداف المسانيات إلى أبعد حدود الجممة كوحدة

خطاب إعتبر الجممة أصغر وحداتو: لغوية يقوـ عمييا البحث المساني. في محاولتو لتحديد ال
"إف الجممة إبداع غير معرؼ، مجموعة غير محدودة...ومع الجممة نترؾ مجاؿ المسانيات 
كنظاـ لمعبلمات، وندخؿ إلى مجاؿ آخر حيث المغة أداة لمتواصؿ نعبر عنو بواسطة 

: الجممة . وأردؼ قائبل: "إف الجممة تنتمي إلى الخطاب، نعرفيا مف ىذا المنظور2الخطاب"
 .3وحدة الخطاب"

بيف نمطيف مف الّدراسات الّمسانية، مف جية ىناؾ  Benvenisteمّيز بنفينيست 
لسانيات تعنى بدراسة المغة بإعتبارىا مجموعة عبلمات مستخمصة بواسطة إجراءات صارمة 
 ومف جية أخرى ىناؾ لسانيات تعنى بتجمي المّغة في عممية التواصؿ، عقد مقاربة بيف المغة
ذات الطابع السيميائي والمغة ذات الطابع الّداللي، فإذا كانت األولى ىي التي تكوف فييا 

                                                                 
1 - Barths Roalnd, critique et vérité, éd Seuil, Paris, 1966, p56, p57. 
2 - Benveniste Emile, problème de linguistique générale, éd Gallimard, T1, Paris, 1974, p 129-130. 
3 -Ibid, p 130. 



 مفكوم الخطاب   مدخل:

 

13 
 

الثانية التي يكوف قواميا الجممة  العبلمة موجودة بذاتيا مستقمة عف الذات التي أنجزتيا فإفّ 
 Benveniste تكوف موصولة بمقاـ الخطاب وبسموؾ المتكمميف وبالتالي إّتخذ بنفينيست

وجامع تحويؿ  enonciationلدراسة الفعؿ الذاتي في استعماؿ المّغة وأسماه تمفظا  موضوعا
(، فالتمفظ عمؿ discoursالمغة مف نطاقيا المجرد إلى سياؽ اإلستعماؿ ىو الخطاب )

 تستحيؿ المغة بمقتضاه إلى خطاب.

الخطاب بقولو: "كؿ تمفظ يقتضي متكمما وسامعا E.  Benvenisteيعرؼ بنفينيست 
مف ىذا المنظور ينظر إلى الخطاب كممفوظ  1ند األوؿ نية التأثير في الثاني بطريقة ما"وع

بحسب إشتغالو وفؽ آليات وعمميات في التواصؿ وبيذا فيو بالتالي يقتضي طرفيف 
 متبلزميف: متكمما وسامعا.

فبل تكوف لو وظيفة مرجعية  Auto-référentielleالخطاب ال يحيؿ إال عمى نفسو 
 عف الكبلـ، فاإلحالة تكوف عمى حدث التمفظ والقائميف بو.خارجة 

( أف يميز بيف نظاميف مف التمفظ ىما: Benvenisteسمح ىذا التعريؼ لبانفينيست )
والخطاب  énonciation historique( أو ما أسماه تمفظا حكائيا Histoireالحكاية )

(Discours أو ما أسماه تمفظا خطابيا )énonciation discursive  مستندا في تحميمو عمى
مقولة الضمير والزمف. التمفظ الحكائي خصص في حكاية األحداث المسندة إلى ضمائر 

، واألحداث تروى مثمما حصمت، وال أحد 2الغائب، واختص كذلؾ باستعماؿ الزمف الماضي
 3يا تحكي نفسيا بنفسيايتكمـ ىينا، فيي تبدو وكأنّ 

بالمستقبؿ والحاضر وبعض أشكاؿ الماضي أما التمفظ الخطابي فمقد اختص 
 .4وباستخداـ ضمائر المتكمـ والمخاطب وأسماء اإلشارة الدالة عمى الحضور

سجؿ  Benvnisteبنفينيست  رغـ التمييز الصاـر بيف ىذيف الضربيف مف التمفظ فإف
 تداخؿ النظاميف في النصوص، فالمؤرخ حيف ينقؿ أقواؿ الشخصيات المتكممة، أو أف يتدخؿ

                                                                 
1 - Benveniste Emile, problème de linguistique générale, Op. Cit, P 242. 
2 - Ibid, P 239. 
3 - Ibid, p241. 
4 - Ibid, P 242. 
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مباشرة معمقا أو مبديا لبعض األحكاـ إزاء األحداث المنقولة يمر مف الحكاية إلى الخطاب 
 .1بطريقة فورية

أف ىذا التمييز بيف التمفظ الحكائي والخطاب ال يرتبط  Benvenisteيبيف بنفينيست 
د حاليا بالتمييز الذي نقوـ بو عادة بيف المغة المكتوبة والمغة الشفوية فالتمفظ الحكائي مقصو 

في المغة المكتوبة بينما الخطاب كتابيا وشفويا، وفي الممارسة العممية تنتقؿ مف أحدىما إلى 
 .2اآلخر بطريقة فورية

قد عدؿ عف المفيوـ التقميدي لمخطاب باعتباره نسقا مف  Benvenisteإف بنفينيست 
 تتصور إال فيما الجمؿ المتتابعة ونظاما منغمقا عمى بناه ومنطويا عمى عناصره، قيمتو ال

يتأدى بو مف روابط شكمية أو معنوية، وما توصؿ إليو مف نتائج قد وسعت مفيوـ الخطاب 
 وانفتح لجميع أنواع التمفظ. فأوسعو الدارسوف مف بعده تحميبل وتعميبل.

كاف لممدرسة الفرنسية إسياما في التنظير لتحميؿ الخطاب السيما حينما قدمت 
فية إدراكيا محاولة اإلحاطة بمشاكؿ تحميؿ الخطاب، مثؿ مجموعة مف المفاىيـ وكي

معارضتيا بيف مفيوميف وقع حوليا الجداؿ: مفيوـ الخطاب والممفوظ. فعرفت الممفوظ عمى 
أنو متتالية مف الجمؿ موضوعة بيف فراغيف معنوييف، بيف توقفيف لمعممية اإلببلغية: أما 

حركية خطابية مشروط بيا ومتحكمة فيو،  الخطاب فيو الممفوظ المنظور إليو مف جية نظر
فالنص إذف حيف ينظر إليو مف حيث كونو بناءا لغويا تجعؿ منو ممفوظا، وحيف يتـ دراستو 

 مف حيث ظروؼ وشروط إنتاجو تجعؿ منو خطابا.

مف بيف الباحثيف الذيف خصصوا مواضيع بحوثيـ في تحميؿ الخطاب نذكر منجونو 
الذي تناوؿ أىـ اإلتجاىات في تحميؿ الخطاب  Domique  Maingueneauدومنيؾ

ومشاكمو، إثر النقاش الدائر حوؿ المسألة بمجموعة مف المفاىيـ والقضايا في كتاب أسماه 
 .Initiation aux méthodes de l’analyse du discours"مقدمة في مناىج تحميؿ الخطاب". 

                                                                 
1 - Benveniste Emile, problème de linguistique générale, p242- 243. 
2 - Ibid, p242. 
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الخطاب، كالبحث عف  أثار في مقدمة بحثو مجموعة مف القضايا حوؿ مسألة تحميؿ
إيجاد مكانة لو ضمف دائرة العموـ اإلنسانية وضمف النظرية الّمسانية، وما يعيؽ حسب رأيو 
إيجاد حاليا مكانة لتحميؿ الخطاب ضمف ىذه الحقوؿ المعرفية عدـ استقرار موضوع 
الخطاب، وعدـ تحديد منيجيتو تحديدا صارما إثر موقعو في نقطة التقاء وتقاطع بيف 

سانيات والعموـ اإلنسانية مما يؤىمو إلى اجتذاب الدارسيف، ونتج عف ىذه الوضعية تزايد المّ 
الطمب النظري مف قبؿ الدارسيف لسانييف وغير لسانييف. ويرى أف تحميؿ الخطاب يسعى إلى 
البحث عف منيج يقارب محتوى النصوص عبر قراءات موضوعية غير أف تحميؿ المحتوى 

ية النص. ويرى كذلؾ أف الغاية مف تحميؿ الخطاب ليس البحث عف ال يحؿ إشكالية بنيو 
 .1كيفية اشتغاؿ الخطاب إنما استخبلص ما يميز خصوصية مضموف مدونة عف غيرىا

تبنى في مقدمة بحثو مجموعة مف التعاريؼ لمخطاب، كما تبنى كما جرى اعتباره في 
، وأعتبر De Saussureدوسوسير  الّمسانيات البنيوية مفيوما مرادفا لمكبلـ كما نجده عند

كذلؾ الخطاب الوحدة المسانية التي تتعدى الجممة لتصبح رسالة كمية أو ممفوظا. وفي 
تعريؼ أخير لتحديد ماىية الخطاب يجري معارضة بيف المغة والخطاب، فيو ينظر إلى 

مجاؿ تمارس الّمغة عمى أنيا نظاـ منتو مف العناصر، تمتاز بالثبات نسبيا، أما الخطاب فيو 
. وىذا العمؿ اإلبداعي 2فيو اإلنتاجية، تتشكؿ فيو سياقات تعطي قيما جديدة لوحدات المغة

مرىوف بما يضيفو الفرد مف ألفاظ وما يخمقو مف سياقات جديدة إثر استعماالت فريدة وفؽ ما 
 تستمزمو احتياجات الفرد في التعبير.

تحدد موضوعو مف خبلؿ مجموعة استفاد مصطمح الخطاب مف انجازات الّمسانيات و 
مف المفاىيـ الّمسانية، فإذا كاف الّمساني في تعاممو مع المغة يقؼ عند دراسة الجممة باعتبارىا 

في دراستو "مدخؿ إلى التحميؿ البنيوي  Roland  Barthsوحدة قابمة لموصؼ فإف بارت روالف
رى أف الخطاب عمى شاكمة ي introduction à l’analyse structurale des récitsلمقصص" 

فالخطاب لو وحداتو وقوانينو ونحوه  -وحداتيا ليست بالضرورة جمبل-المغة جممة كبيرة 

                                                                 
1 - Maingueneau Dominique : initiation aux méthodes de l’analyse du discours, Hachette, Paris, 
1976, p 9. 
2 - Ibid, p 11-12. 
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ودراسة الخطاب تقاـ وفؽ  1الخاص، ويظير كرسالة لمغة أخرى أكبر مف لغة الّمسانييف.
 لمناؿ.مبادئ الّمسانيات المعاصرة ألف لسانيات الخطاب التي يطمح إلييا ما تزاؿ بعيدة ا

إف الخطاب يشكؿ موضوعا مستقبل بذاتو وىو مع الجممة  R..Barthsيرى بارت ر 
في عبلقة تجانس، فإذا كانت الّمسانيات تصؼ الجممة صوتيا وصرفيا ونحويا ودالليا، فإف 
الخطاب األدبي يحمؿ لسانيا مف عدة مستويات: الزمف، الصيغة، الرؤية، كما يمكنو أف 

ى: الوظائؼ، األحداث، السرد، وىذه المستويات الثبلثة مرتبطة فيما يحمؿ وفؽ مستويات أخر 
بينيا: فالوظيفة ال يكوف ليا معنى إال لكونيا تأخذ مكانا ضمف الحدث العاـ، وىذا الحدث 

 2يأخذ معناه مف خبلؿ كونو مسرودا ومعيودا لخطاب لو إشاراتو الخاصة.

وجوىا شتى، اتصؿ أحيانا بمفاىيـ  ينتيي بنا ىذا العرض إلى القوؿ أف الخطاب إّتخذ
متباينة ومتغيرة تغّير الزوايا التي ينظر إليو منيا، فتارة ينظر إلى الخطاب عمى أّنو كبلـ 
منغمؽ عمى ذاتو وتارة أخرى منفتح عمى المخاطبيف، وأحيانا نص لغوي مجرد وأحيانا أخرى 

يوـ الخطاب والمسمؾ الذي نص تؤلفو عناصر داللية. وليذه المفاىيـ آثارىا في تحديد مف
سمكو الدارسوف في تحميؿ اآلثار إلى وحداتيا المتنزلة  في مستويات شتى بعيدا عف كؿ 
مرجعية خارجية إف ىذا المنيج في تناوؿ النصوص ظير خاصة في مجاؿ تناوؿ اآلثار 

في  Jakobson.R ر -األدبية شعرية كانت أو نثرية، مثاؿ ذلؾ ما نجده عند جاكبسوف
 في اقتراحو لنحو القصص. Todorov. Tلو مف اىتماـ بنحو الشعر، وأعماؿ تودوروؼ أعما

إجراء المفاىيـ النحوية عمى  Jakobsonفي دراستو لمنص الشعري طبؽ جاكبسوف 
الخطاب، وجعؿ ما أسماه إطراد الصورة النحوية نفسيا ومعاودة الصورة الصوتية قواـ األثر 

فعمى غرار ما يقوـ بو الّمساني عند دراستو لمكونات  Todorov. Tالشعري، أما تودوروؼ 
 L’aspect)الجممة، قّسـ عممو إلى مستويات، فمّيز بيف ثبلثة مظاىر لمّنص: المظير القولي 

verbal) والمظير التركيبي ،L’aspect syntaxique ( والمظير الدالليL’aspect 

semantique.) 

                                                                 
1 -Roland Barths : introduction à l’analyse structurale des récits, in communication n° 8, Edition du 
seuil, Paris, 1981, p.09. 
2- Ibid, p 12.  
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أما في المظير  1والرؤية والصوت السردي في المظير األوؿ تناوؿ الصيغة والزمف 
الثاني حاوؿ فيو ضبط العبلقات بيف مكونات النّص بعد أف تناوؿ التركيب القصصي 

درس في المظير  2لممقاطع التي يتكوف منيا الّنص وما تشتمؿ عميو مف جمؿ قصصية.
مف الرموز مف  الثالث داللة الوحدات المّغوية التي تنضوي في النص األدبي باعتباره نظاما

 3درجة ثانية عمى خبلؼ المّغة التي تعّد نظاما رمزيا مف درجة أولى.

إف إدراؾ الدارسيف لطبيعة الخطاب جعميـ ينصرفوف إلى البحث عف المكونات التي 
يختص بيا الخطاب ومقاربة النصوص عمى مثاؿ التحميؿ الّمساني لمجممة مما جعؿ بحوثيـ 

أبعد عف األصؿ الّمغوي المحض، والمجاؿ الذي إشتغموا تكوف أقرب مف منطؽ الخطاب و 
فيو ليس نحو الجممة إنما نحو الّنص، ولقد اقتضى عمميـ الوقوؼ عمى المكونات التي 

 يختص بيا الّنص التي تختمؼ عف مكونات الجممة.

إّف ما تمخضت عميو الّمسانيات مف مفاىيـ شمؿ الخطاب، وليذه المفاىيـ جميعيا 
نة في الخطاب األدبي عامة والخطاب القصصي خاصة. والخطاب القصصي آثارىا المكي

كاف موضوع دراسة مف قبؿ باحثيف إستعاروا الكثير مف المبادئ الّمسانية في دراستيـ وجعموا 
بحوثيـ موصولة بمكتسبات عموـ الّمساف، سواء مما اختاروا مف مصطمحات أو ما أقاموه مف 

/المدلوؿ( )الحكاية/الخطاب(. وقريب مف ىذا التوجو ما ذىب مناىج قائمة عمى ثنائية )الداؿ
 4الذي اعتمد الطريقة الثنائية )حكاية/خطاب( في دراستو لمقّصة. Todorov. Tإليو تودوروؼ 

مظيريف إثنيف: حكاية وخطاب  Todorov. Tيعرض األثر األدبي بحسب تودوروؼ 
ات قد تتشابو، مف ىذا المنظور "كونو حكاية يحيؿ عمى واقع ما أو أحداث وقعت، وشخصي

مع شخصيات الحياة الواقعية... ولكف األثر األدبي في الوقت ذاتو خطاب، حيث يوجد راو 
 .5يروي الحكاية ويوجد أمامو قارئ يدركيا"

                                                                 
1 - Todorov. T: Qu’est-ce que le structuralisme, Poétique, édition du Seuil, Paris, 1968, p49-p56. 
2 - Ibid, p85, p77, p65. 
3 - Ibid. p29. 
4 - Todorov. T: « Les catégories du récit littéraire », in analyse structurale du récit, communication 
n°8, édition du Seuil, Paris, 1981, p133. 
5 - Ibid, p132. 
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فالحكاية إذف ال توجد مستقمة بذاتيا، إنما ىي مرىونة دائما بشخص يدركيا ويروييا 
 ال عمى الكبلـ الذي تأدت بو.والحكاية تنفصؿ إذف عف قائميا و 

نحو تودوروؼ  IIIفي كتابة أمثمة  Gérard  Genetteلقد نحا جنيت جيرار
TODOROV. T  في تقسيـ األثر األدبي إلى ثالوث أحاط بو مجموع الوقائع السردية، فميز في

( كمدلوؿ القصة Histoireاألثر األدبي بيف الحكاية والخطاب والسرد فاعتبر الحكاية )
( فيي داليا أو الخطاب أو النص السردي ذاتو، أما Récitحتواىا السردي أما القّصة )وم

 .1فيو الفعؿ الواقعي أو الخيالي الذي ينتج ىذا الخطاب la narrationالسرد 

وىذا التمييز يبدو أكثر داللة وشفافية مف التعارض الروسي الشكبلني قصة/حبكة 
fable/sujet

2. 

ف ممف اىتـ بمسألة التمفظ في القصص، فالدراسة عندىـ ال وىناؾ فئة مف الدارسي
تقوـ عمى الخطاب القصصي ككبلـ ذي أشكاؿ مختمفة إنما تقوـ عمى التواصؿ األدبي 

Communication littéraire .المتمّيز بالشكؿ الذي يكتسبو التمفظ 

ر فيتعامؿ الدارسوف في دراستيـ لمخطاب مع أفعاؿ المتكمـ والمخاطب والعناص
الّنصية التي تحيؿ عمى العمؿ اإلنجازي، وعمى مقاـ المتكمـ الذي قوامو الضمير المتكمـ 
واسـ اإلشارة الداؿ عمى الحضور والزمف الحاضر، كما يتعامموف مع العناصر الّنصية التي 
تحيؿ عمى سيرة ىذا المتكمـ اإلنفعالية التي تتجسد في أساليب كالنداء والتعجب وتوجيو 

 .3جيات شتى كبلمو إلى

إف ىذا النحو في التعامؿ مع الخطاب وّسع مف نطاؽ استعمالو وأصبح ال يتعامؿ 
معو عمى أّنو كياف مغمؽ إّنما يتعامؿ معو باعتباره مجاال لمنشاط التمفظي، مجاال منفتحا 
عمى المتكمـ والمخاطب، وتوجيت عناية الدارسيف إلى دراسة الخطاب موصوال بالقائميف بو. 

ىذا التوجو ىو الذي دفع جممة مف الدارسيف إلى تصنيؼ أشكاؿ الخطاب، ووجيوا ولعّؿ 
                                                                 

1 - Genette Gérard, Figures III, Cérés édition, Tunis 1996, p101. 
 .03، ص0، ط2111، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، عودة إلى خطاب الحكايةجنيت جرار:  - 2
 .39، ص 2113صامد لمنشر والتوزيع، تونس،  الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة،الخبو محمد  - 3



 مفكوم الخطاب   مدخل:

 

19 
 

 .Genetteعنايتيـ إلى أنواع الخطاب الموصولة بالقائميف بو، فعمى سبيؿ المثاؿ جينت. ج 

G   يقترح مصطمح خطاب بصيغة الجمع "كممة ديسكور(Discours)   تمؾ التي تتأرجح بيف
ال تقوـ عمى خطاب واحد بقدر ما تقـو عمى بعض الخطابات  المفرد والجمع ... فالحكاية

 -وىو االختياري –خطابيف أو أكثر...إف الحكاية تقوـ كمية عمى خطابيف إثنيف )أحدىما 
يكاد يكوف ىو نفسو، متعددا دوما( ىما: نص السارد ونصوص الشخصية )أو 

 .1الشخصيات("

مثنى وذىب إلى أف مصطمح خطاب في صيغة ال Genette. G وضع جنيت.ج  
الحكاية تقوـ عمى خطابيف إثنيف: خطاب الراوي وخطاب الشخصية، وىذا التوجو قريب مف 
توجو حوارية باختيف ميخائيؿ وتعدديتو المّغوية واستقراءاتو لمعبلقات بيف الخطابات في األثر 

 .2األدبي

 un acte narratifإف الخطاب اعتبره بعض الدارسيف لو عمبل سرديا بالقوؿ 

illocutoire وىو مف ىذا المنظور يكمؿ منيج مف تعامؿ معو مف قبؿ كونو مجاال لمنشاط ،
التمفظي، ومف ىذه الجية سينظر إلى الخطاب مف جية فاعميتو ال مف جية تركيبو الّمغوي 

 acte( والعمؿ بالقوؿ )acteوبذلؾ اقترنت بالخطاب مصطمحات مف نوع العمؿ )

illocutoireف ىذه الجية ال يعتبر عمبل سرديا يختص في إببلغ المعمومات (، فالخطاب م
فقط إّنما ىو منسوب إلى مف يوقع أفعاال مندرجة في خطة معينة وفي مقاـ مخصوص 

( منجزا في مقاـ ما acte de discoursوعمى ىذا األساس يصير الخطاب عمبل خطابيا )
 .تبعا ليذا تعرض لنا القصة وجياف، وجو نصي ووجو تداولي

يفضي بنا ىذا القوؿ إلى أف مصطمح الخطاب نشأ وصمب عوده إثر انكباب 
ف  الدارسيف عمى موضوعو واستعاروا في ذلؾ الكثير مف مبادئ الّمسانيات في دراستيـ، وا 
تعددت مدلوالت المصطمح لكنيا ال تتعارض في جوىر تعريفيا لو بأنو ممارسة لممكة المغة 

ف اختمؼ في زاوية النظر إلى  نوعزه لمتضخـ اليائؿ  االختبلؼىذه الممارسة، وىذا وا 

                                                                 
 .19، صعودة إلى خطاب الحكايةجنيت جيرار:  - 1
 . 15رجع نفسو، صالم - 2
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لمّدراسات الّمسانية الحديثة، والتفرعات المنيجية لمنظرية البنيوية، وانطبلقا مف ىذا التعدد 
يأخذ مصطمح الخطاب في ىذا السياؽ ىذه الداللة "إف الخطاب ممفوظ موسوـ بخصائص 

 .1( منجز في مقاـ معيف"acte de discoursنّصية، ولكنو أيضا تمفظ وعمؿ خطابي )
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. 

 

 الفصل األول
 الرؤية السردية في الخطاب الروائي

 

 

ـ نظري    تقدي

 Tagrest urɣuالمبحث األوؿ: الرؤية السردية في 

 Iḍ d wassفي  المبحث الثاني: الرؤية السردية

 .Ass-nniالمبحث الثالث: الرؤية السردية في 

 

 
 

 

 :تقديم نظري 
 الراوي: -1
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عمى اختبلؼ منطمقاتيـ –يكاد يجمع جؿ الدارسيف الميتميف بصناعة القصص 
. فاألثر القصصي 1عمى أف النص القصصي يقوـ أساسا عمى مبدأ الوساطة -وتصّوراتيـ

يصمنا عف طريؽ ىيئة أعواف تخييمية يفوضيا المؤلؼ. إف السرد فعؿ لغوي يستدعي ذواتا 
وات ظاىرة أـ خفية، حاضرة أـ غائبة. فممفوظات األثر تقوـ بو، سواء كانت ىذه الذ

الدي يسير دوالبيا ويتحكـ في تصاريفيا. الراوي ىو إذف  القصصي خاضعة لتوجيو الراوي 
فالراوي تتحدد وظيفتو في سرد القصة فيو  2المنظـ لمقصة الموجو لمرؤية والمنتقي لؤلصوات.
حداث عمى شكؿ قوؿ حكائي، سواء كاف السرد يمتمؾ كفاءة لغوية وقدرة عمى الحكي ونقؿ األ

 بضمير المتكمـ )أنا( أو بضمير الغائب )ىو( فيكتسي بالتالي كبلمو صيغة تخييمية.

إذا أقررنا بوجود الراوي فإنو مف الضروري التمييز بينو وبيف المؤلؼ فػ "الذي يتكمـ  
  3موجود".)في القصة( ليس الذي يكتب )في الحياة( والذي يكتب ليس الذي ىو 

فإذا سممنا أف الخطاب القصصي خطاب متخيؿ يقتضي بالضرورة ساردا متخيبل فإنو  
مف الضروري الفصؿ بيف ىذا المخموؽ الخيالي والكاتب الشخص التاريخي الذي يضطمع 

 بدور الكتابة.

الخبلؼ حوؿ عبلقة الراوي بالمؤلؼ فحصره في ثبلث  R .Barthesلقد لّخص  
ر األوؿ يرى أف القّصة يبثيا شخص )بالمعنى النفسي الكامؿ( لو ىوية تصّورات، في التصوّ 

وىو المؤلؼ الذي يكتب قصصا، والقّصة تكوف بذلؾ تعبيرا عف "أنا" خارج عنيا، أما 
( يبث une conscience totaleالتصّور الثاني فيجعؿ مف الراوي ضربا مف وعي كامؿ )

لو، وىذا الراوي يوجد داخؿ الشخوص )بما أنو القّصة مف وجية نظر عميا ىي وجية نظر اإل
يعرؼ كؿ ما يجري في أعماقيا( وىو في اآلف ذاتو خارج عنيا )بما أنو يتصور نفسو 

( Henry Jamesمشابيا ألحد منيا(. والتصّور الثالث ىو أحدثيا يمثمو )جامس ىنري 
ت مبلحظتو أو ( وىو يقضي أف يقتصر الراوي عمى سرد ما يمكف لمشخصياSartre و)سارتر

                                                                 
1 -Achour Christiane, Bekkat Amina, Convergences critiques II, édition du tell, Alger, 2002, p61. 
2 - Ibid, P62. 
3 -Barthes Roland, « Introduction à l’analyse structurale des récits », op.cit, p26. 
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معرفتو، يفضي بارت إلى القوؿ أف ىذه التصورات محرجة، ألنيا تبدو جميعيا ترى في 
 .1الراوي والشخصيات كائنات واقعية حية في حيف أنيا عنده "كائنات مف ورؽ"

إف الحديث عف الراوي ومسألة العبلقة بينو وبيف خالقو مف أعقد المسائؿ الجارية  
 .Mikhail يثيرىا العمماء بصناعة القصص، ولعؿ باختيف ميخائيؿ وأعسرىا، التي ال زاؿ 

Bakhtine  مف أوائؿ الدارسيف الذيف أثاروا ىذه المسألة: "إف أروي )أو أحكي كتابة( حدثا
جرى لي، أجدني كراٍو )أو كاتب( خارج زماف ومكاف أيف جرى الحادث، إف اليوية المطمقة لػ 

ف بدا حقيقيا وواقعيا، ال "أنا" مع "أنا" الذي أتحدث عنو م ستحيؿ التحديد. العالـ التخييمي وا 
قيقي أيف يتواجد يمكنو أبدا أف يكوف متطابقا تماما، مف منظور الزماف والمكاف، مع العالـ الح

 .2فيو الكاتب"

( إلى أّف الخطاب المتخيؿ يقتضي قائبل متخيبل مع M. Bakhtineيشير باختيف ) 
يف الكاتب الذي يضطمع بدور الكتابة والراوي الذي ينيض تأكيده عمى صعوبة الفصؿ ب
 برواية أحداث عالمو التخييمي.

و مف الدارسيف الذيف يسمموف باستحالة تحديد ( فإنّ T. TODOROVأما تودوروؼ ) 
صورة الراوي وبالتالي بعبثية البحث عنيا فيقوؿ: "إف لدينا عف الراوي كمًّا مف المعمومات مف 

لنا اإلمساؾ بو وتحديد موقعو تحديدا دقيقا. ولكف ىذه الصورة الياربة ال  المفروض أف تتيح
تدع أحدا يقترب منيا وىي ترتدي باستمرار أقنعة متناقضة تتراوح بيف صورة مؤلؼ مف لحـ 

 .3ودـ وصورة شخصية ما"

إلى الّمبس الذي يكتنؼ ىذه العبلقة. فالراوي  Gérard  Genetteيشير جنيت جيرار  
( ىو راٍو مف الدرجة األولى، قد يتطابؽ Le narrateur extra diégétiqueحكائي )الخارج 

                                                                 
1 - Barths Roland, « Introduction à l’analyse structurale des récits », op.cit, p25. 
2 - Bakhtine. M, « Esthétique et théorie du roman, édition Gallimard, Paris, 1978, p396, traduit par 
Daria Olivier. 
3 - TODOROV  Tzvetan, « les catégories du récit littéraire », in l’analyse structurale du récit, 

communication n°8, édition du seuil, Paris,  1980, p152. 
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مطابقة تامة مع الكاتب، عندما يتعمؽ األمر بنصوص السيرة الذاتية، وقد يكوف المؤلؼ 
 1متخيبل وقد يمتزج صوت الراوي بالكاتب في نفس األثر.

عصية، لكف مف الضروري إف الفصؿ بيف الكاتب ومخموقو الخيالي مف األمور المست 
الوصؿ بينيما، فالّنص كثيرا ما يتضمف إشارات صريحة أو ضمنية لمكاتب أو ضروبا مف 
الكبلـ ال تتناسب مع وضع الراوي، وقرائف تركيبية تدؿ صراحة عمى حضور الكاتب عمى 

ف نحو ما نجده مثبل في نصوص السيرة الذاتية، وغيرىا، األمر الذي يجعمنا نقر أف الراوي  وا 
كاف في نياية األمر عونا سرديا لمكاتب فإنو ليس منفصبل عنو كؿ االنفصاؿ فالوشائح التي 
تربط بيف الراوي والمؤلؼ وطيدة، ويقتضي النظر في األسباب الواصمة بينيما وال نبحث في 
أف نطابؽ بينيما مطابقة تامة، فالراوي كائف متخيؿ ومف الضروري التمييز بينو وبيف 

 شخص التاريخي.المؤلؼ ال

( تجاوز ىذه اإلشكالية وتوسيع مجاؿ Jean Michel Adamحاوؿ )أداـ جاف ميشاؿ  
الدراسة التي اقتصرت في أغمب األحياف عمى دراسة األعواف التخييمييف أي الراوي 
والشخصيات والمروي لو، لتشمؿ كؿ أعواف الّنص السردي األدبي فعرض أربع مستويات  

أسماه بالعونيف المجرديف )المؤلؼ المجّرد والقارئ المجّرد(، والعونيف لدراستيا فاقترح ما 
الواقعييف )المؤلؼ الواقعي، والقارئ الواقعي(، والراوي والمروي لو والممثميف، مستندا عمى 

يعّرؼ العونيف الواقعييف )الكاتب والقارئ( كشخصيات  .2(Jaap  Lintveltتصور )لنتفمت ياب
ثر إنما لمواقع، فالكاتب الواقعي يعرض صورا عف ذاتو ويضمف آثاره تاريخية ال تنتمي لؤل

األدبية مواقفو اإليديولوجية، العبلقة بيف القارئ الحقيقي والكاتب الحقيقي ليست خطية، 
فالكاتب الواقعي يمكنو أف يغير أفؽ انتظار القارئ الحقيقي، وىذا األخير بدوره يمكنو أف 

أما القارئ المجّرد، فيو  . 3كاتب تخالؼ صورتو الحقيقيةيؤثر عمى األثر ويضع صورة لم
ذاؾ القارئ المثالي الذي يتحاور معو الكاتب طواؿ نشاطو الكتابي، فيو يمثؿ صورة المرسؿ 

                                                                 
1 - Genette Gerard, Discours du récit, éd Seuil, Paris, 1983, p92. 
2 - Adam.J.M., le texte narratif, éd Nathan,Paris,  1994, pp222- 225. 
3 -Ibid, p222. 
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إليو المفترض الذي يمج دالالت األثر. أما الكاتب المجرد فيعرفو عمى أّنو "األنا" التي تنتج 
 1ادة في المجتمع والواقع.األثر، تخالؼ "األنا" التي تظير ع

بيف المؤلؼ الواقعي والمؤلؼ المجرد ال يخمو مف  .J.M. Adamإف تمييز أدـ ج. ـ  
افتعاؿ، فا "األنا" التي تكتب ليست بالضرورة "األنا" التي تروي، إذ ثمة ىوة بيف "أنا" الكاتب 

أف ما  Booth Wayneالمعروؼ و"األنا" التي تبمغ األثر. وفي ىذا السياؽ يرى )بوث وايف( 
نسميو بالكاتب الضمني مختمؼ دوما عف اإلنساف الواقعي ميما كانت الصورة التي تتكوف 
لنا عنو، فاإلنساف الواقعي يخمؽ في المحظة نفسيا التي يخمؽ فييا أثره، صورة مثالية عف 

 2ذاتو، وكؿ رواية تجعمنا نعتقد في وجود كاتب نعتبره ضربا مف األنا الثانية.

الدراسات البنيوية بإلغاء كوف المؤلؼ منشئا لمّنص أو مصدرا لو، فنادت بموتو.  نادت 
فالمؤلؼ حسب ىذا المنيج ما ىو إال ناسخ يعتمد عمى مخزوف ىائؿ مف الّمغة الموروثة، 
والذي ينطؽ في األثر األدبي ويتكمـ إنما ىي الّمغة وليس المؤلؼ أو صوتو، والمعجـ الذي 

ىائؿ مف اإلقتطافات واإلشارات التي تنبع مف الثقافة وتؤسس بدورىا يعتمد عميو ىو مخزف 
 ىذه الثقافة.

فالنّص الذي يكوف ىذا مصدره ىو نص متعدد األصوات بما أنو بني مف كتابات  
مختمفة وليست وحدة عضوية مصدرىا المؤلؼ أو صوتو، فالّنص مجّرد معجـ غير 

ت أو اإلشارات حسب أعراؼ مقننة ال متجانس، تصطؼ كمماتو في تتابعية مف العبلما
يمكف لمؤلؼ أف يتجاوزىا، وتنبع مف نصوص متداخمة، وىذه الصفات تقتؿ المؤلؼ وتحوؿ 

  3التاريخ والتراث التقميدي إلى نصوصية متداخمة.

وفي سعينا لتجاوز ىذه اإلشكالية وحرصا عمى بقائنا في مجاؿ التحميؿ المحايث  
لكاتب سواء كاف مجّرًدا أو ضمنيا، ىو نفسو المؤلؼ الشخص لمنص السردي فإننا نقر أف ا

الحقيقي الذي عاش أو يعيش في مكاف ما وفي زماف ما، سواء أعمف صراحة عف واقعيتو 
                                                                 

1 - Adam.J.M., le texte narratif,op cit, P 223. 
2 - Booth Wayne. C, « Distance et point de vue » , in poétique du récit , édition du Seuil, Paris 1977, 
pp92-93. 

 .053، ص 2111بيروت،  ،2، المركز الثقافي العربي، طدليؿ الناقد األدبيالرويمي ميجاف، البازعي سعد،  - 3
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بتبيانو ىويتو المدنية، أو استعمؿ اسًما مستعاًرا، وىو يتوسؿ باألدب لسبر جوانب خفية مف 
 مخزوف ىائؿ مف المّغة الموروثة.ذاتو والتعبير عف رؤيتو لمعالـ مستندا عمى 

( أو Personne( أو ضميرا )Instance Narrativeوالراوي سواء أسميناه ىيئة سردية ) 
( فيو في نياية األمر دور يتقمصو الكاتب، وىو "الخالؽ Voix narrativeصوتا سرديا )
" ايديولوجية الروائي فالكاتب يقوـ بانتقاء موضوعات وأساليب مف مواقؼ  1الوىمي لمعالـ

 لؤلعواف التخييمييف الذيف يمكف أف يستخدميـ أصواتا لو.

يمكف التعامؿ مع الراوي بمقتضى إنشائية التمفظ بوصفو ذاتا تسري أثارىا في الكبلـ  
بأساليب شتى، تتحكـ في األشياء التي تروييا وتقّوميا وتكشؼ عف انفعاليا بيا، وىي دائمة 

د فييا، حضورىا في الخطاب تكشفو المشيرات المكانية التغير تغّير المقامات التي تر 
والزمانية الدالة عمى الحاؿ والحضور )اآلف، ىنا(، ضمائر المتكمـ والعبلمات المّغوية الحاممة 
لسمات وجدانية وتقويمية لممتكمـ والوحدات الّمغوية الدالة عمى جية اعتقاد المتكمـ كالحروؼ 

لؾ ضروب المجاز المتشبعة بذاتية القائؿ في نظرتو إلى الدالة عمى التأكيد أو الشؾ، وكذ
 2األشياء.

إنطبلقا مف ىذا التصور سندرس الراوي مف خبلؿ الثبلثية باعتباره صوتا لو وظائؼ  
وعنصرا قصصيا متميزا فسننظر إليو مف خبلؿ المحؿ الذي يحتمو عند قيامو بفعؿ السرد 

 ومف خبلؿ عبلقتو بالحكاية التي يروييا.

 ؤية السردية:الر 

نجد في مجاؿ النقد الروائي الحديث مجموعة مف المصطمحات النقدية التي تعني 
جميا الموقؼ: موقؼ الروائي مف عالمو المحيط أو موقؼ السارد مف عالمو الحكائي وىذه 
المصطمحات ىي: "الرؤية السردية"، "الرؤية"، "وجية النظر" "المنظور" "حصر المجاؿ" 

ـ الفروؽ المتفاوتة في داللتيا فيي ترتكز في معظميا عمى "الراوي الذي مف "التبئير"... رغ

                                                                 
1 - Kayser Wolfgang, « Qui raconte le roman ? » in poétique du récit, édition Seuil, Paris, 1977, p80. 

 .251 -249، صصصي في الرواية العربية المعاصرةالخطاب القالخبو محمد:  - 2
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خبللو تتحدد "رؤيتو" إلى العالـ الذي يرويو بأشخاصو وأحداثو وعمى الكيفية التي مف خبللو 
 1تبمغ أحداث القصة إلى المتمقي أو "يراىا". -في عبلقتو بالمروي لو–أيضا 

الخطاب الروائي فإف الرؤية السردية كذلؾ تقنية مف  مثمما ىو الراوي تقنية مف تقنيات
 التقنيات الخاصة ببنية الشكؿ الروائي.

الرؤية السردية أو وجية النظر كما يسمييا  Wayne.C. Boothيعرؼ بوث وايف س 
 Un trucبقولو: "كمنا متفقوف عمى أف وجية النظر ىي، في معنى مف المعاني "ميارة" تقنية )

techniqueيمة لبموغ غايات طموحة. ونؤكد أف التقنية ىي وسيمة بحوزة المبدع )(، ووسLe 

créateur مف أجؿ كشؼ نواياه الخاصة، أو ىي وسيمة بحوزتو مف أجؿ رغبة التأثير عمى )
 2الجميور".

تضاربت اآلراء إثر التعامؿ مع ىذا المكوف المركزي في الخطاب السردي، أصبح مف 
الحديث أف المفيوـ وليد بدايات القرف العشريف مع الروائي جيمس المسمـ بو في النقد األدبي 

إثر مبلحظاتو حوؿ الراوي المييمف عمى عالمو الروائي، مستيجنا  Henry  Jamesىنري 
نظرة الراوي إلى عالمو الروائي مف فوؽ فالحكاية حسب رأيو يجب أف تعرض ال أف تسرد 

 ذا الطرح.لي Aristotمف قبؿ المؤلؼ رغـ أسبقية أرسطو 

( حذو جيمس ىنري وانحاز إلى طروحاتو عمى Percy Lubbokحذا لوبوؾ بيرسي )
مستوى تحديد وجيات النظر والحكـ عمييا وتعد دراستو مف أولى الدراسات التي تناولت 

(. أوؿ ما The Craft of fictionبالتحميؿ وجية النظر في مؤلؼ عنونو صنعة الرواية )
( والسرد أو ما أسماه Showingيؽ بيف العرض أو ما أسماه )اقترحو الدارس ىو التفر 

(Telling)3  فاألحداث حسب رأيو تقدـ في الحكاية وفؽ ىذيف النمطيف الخطابييف، ففي النمط
األوؿ )العرص( يجد المتمقي نفسو أماـ راو متسمط عمى عالمو الروائي، أما في النمط الثاني 

ي وغيابو عف األحداث وكأنو أماـ مشيد درامي. )السردي( فيجد نفسو أماـ كسوؼ الراو 

                                                                 
 .284،  ص0997بي، الدار البيضاء، المغرب، ، المركز الثقافي العر 3، ط تحميؿ الخطاب الروائييقطيف سعيد:  - 1

2 - Booth Wayne.C. : « Distance et point de vue », Op. Cit,  p87. 
3 - Lintvelt  Jaap : Essai de typologie Narrative « le point de vue », librairie José Corti, Paris, 1981, 
p115. 
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الكاتب يتكمـ حينا بصوتو الخاص وأحيانا أخرى مف خبلؿ إحدى شخصيات عالمو الروائي 
 ويستعمؿ حينا لغتو الخاصة ومعاييره التقييمية وأحيانا أخرى يستخدـ ذىف ومعايير اآلخر.

( والصيغة Le mode Picturalكما ميز بيف نوعيف مف الصيغ: الصيغة التصويرية )
( فالمتمقي في الصيغة التصويرية يرى األحداث مف خبلؿ Le mode dramatiqueالدرامية )

منظور الراوي أو إحدى الشخصيات الروائية بينما في الصيغة الدرامية فالمتمقي تعرض 
 أمامو األحداث وكأنيا مشيد مسرحي.

نجدىا متفرقة في صنعة مف خبلؿ ىذا التصنيؼ يمكف تحديد وجيات النظر كما 
 :1(Jaap Lintveltالرواية وممخصة مف قبؿ لينتفمت ياب )

 :Survol Panoramiqueالتحميؽ البانورامي -1

إف ما يميز ىذا الشكؿ الخطابي وجود راٍو مستتر عميـ متعاؿ ومييمف عمى عالمو 
شخصيات الروائي، يستعيف بصورتو ومنظوره الخاص مف أجؿ تقديـ عرض بانورامي حوؿ ال

وىو كثيرا ما يتدخؿ عمى مدى صفحات العمؿ السردي  الروائية واألحداث المسرودة.

 بتعميقاتو وشروحاتو المتكررة.

 Le narrateur dramatiséالراوي الممسرح -2

فيو راٍو غير عميـ، ميمتو ىو سرد ما يراه فقط أو ما يراه أيا كاف في موضعو، مف 
 حسب وجية نظره وحسب أسموبو الخاص.خبللو يتـ التقديـ، يحكى القصة 

 L’esprit dramatiséالذىف الممسرح -3

ىذا الشكؿ الخطابي يزاوج بيف الصيغة التصويرية والصيغة الدرامية، األولى لوصؼ 
 العالـ الخارجي والثانية لتقديـ الحياة الداخمية لمشخصيات.

                                                                 
1 -lintvelt Jaap : essai de typologie narrative « le point de vue », op cit, PP 116- 123. 
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 Le drame Pureالدراما الخالصة  -4
ػػػػػػما يكوف لمعرض المسرحي، نشيد فيو غياب الىذا النمط الخطابي أقرب  ػػ ػػ ػػ ػ ػ راوي ػ

فالقصة تظير وكأنيا تحكي نفسيا بنفسيا، والقارئ ال يمكنو الولوج إلى خمد الشخصيات 
 ومعرفة ما تفكر فيو وال معرفة حياتيا الداخمية.

وعيا منو بأىمية ىذا اإلجراء الخطابي في نظرية القصة خّص )فريدماف نورماف 
Normane Freidman وجية النظر بدراستيف نظـ فييما تصّوره ليا وقّدـ تصنيفات )

 1لمختمؼ وجيات النظر.

بنى دراستو عمى التمييز بيف العرض والسرد وبيف "راٍو جمي" و"راٍو" "مطموس" مما 
أتيح لو إقامة تصنيؼ واضح ومنظـ لوجيات النظر وىذا التصنيؼ يضـ األشكاؿ السردية 

  Lintvelt.2ا نجدىا ممخصة عند لينتفمت التالية كم

 Omniscience éditorialeالمؤلؼ -المعرفة المطمقة لمراوي-5

إف المعرفة المطمقة تعني وجية نظر الكاتب غير المحدودة وغير المراقبة. فالمؤلؼ 
يروي قصة مف أية زاوية شاء، فيو يخبرنا عف أفكار وأحاسيس شخصيات عالمو الروائي 

 ت ىذا الراوي في القصة وأحداثيا سواءا اتصمت التدخبلت بالقصة أو لـ تتصؿ.تتعدد تدخبل

 Omniscience Neutreالمعرفة المحايدة -6

وجية النظر ىذه تختمؼ عف سابقتيا، فالكاتب الراوي يتكمـ مستعمبل الضمير الغائب 
ا تدركو ىو، وال يتدخؿ إال نادرا. يقدـ عالمو الروائي بصوتو وكما يدركو ىو وليس كم

 الشخصيات.

 Le je-Narrant comme témoinراو كشاىد -األنا-7

إف الراوي في ىذه الوجية يكمـ القارئ بضمير المتكمـ، معرفتو بالشخصيات واألحداث 
دراكات الراوي الشاىد.  محدودة، والقارئ ال يدرؾ مف القصة إال أفكار وأحاسيس وا 

                                                                 
1 -lintvelt Jaap :essai de typologie narrative, op cit, p124. 
2 - ibid, pp124-130. 
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 Le je-Narrant comme Protagonisteراٍو كبطؿ القصة -األنا-8

 إف السرد تتكفؿ بو شخصية مركزية في القصة.

 Omniscience multi-sélectiveالمعرفة المتعددة اإلختيار -9

تختمؼ ىذه الرؤية عف سابقتيا، فالقارئ يجد نفسو ليس أماـ راٍو واحد يروي أحداث القصة 
القصة مف خبلؿ  إنما أماـ ُرواة متعدديف. فالقصة تدرؾ كما تحياىا الشخصيات، نرى

 أذىانيا وأحاسيسيا.

 Omniscience sélectiveالمعرفة اإلختيارية -12

إف القصة تدرؾ مف خبلؿ راٍو واحد فالكاتب يتـ تركيزه عمى شخصية واحدة والقارئ يرى 
 القصة مف خبلليا.

 Le mode dramatiqueالصيغة الدرامية -11

شخصيات أما ما يجوؿ في أذىانيا وما إف قارئ ال يرى مف القصة إاّل أقواؿ وأفعاؿ ال
 يختمج في صدورىا ال يدركو إال مف خبلؿ أقواليا وأفعاليا.

 La caméraالكاميرا -12

في ىذه الوجية األخيرة يقصى المؤلؼ فالغاية ىي نقؿ شريحة مف حياة الشخصيات 
لفف دوف اختيار أو تنظيـ، وىذا رغـ اعتباره وجية النظر ىذه معاكسة تماما لجوىر ا

 القصصي.

ىذا التصنيؼ رغـ كثرة أشكالو السردية يمتاز بالشمولية والوضوح، مف خبللو حاوؿ  
حصاء كؿ األشكاؿ التعبيرية ومختمؼ الرؤيات التي يمجأ  فريدماف تمخيص أراء مف سبقوه وا 

 إلييا الكاتب أثناء إعداده الجمالي لمؤلفو السردي.

طرح مفيوـ  Wayne.C. Boothف س عمى غرار ما عرضناه سابقا حاوؿ بوث واي 
وجية النظر مف زاوية مختمفة تتمثؿ في البحث عف تجميات الراوي في النص السردي 
والكشؼ عف مختمؼ طرؽ التواصؿ بيف الكاتب والقارئ "فالكاتب ال يحكي مباشرة، فالقارئ 
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و أن 1ىو الذي يكتشؼ كؿ شيء بنفسو مف خبلؿ الكممات واإلشارات وأفعاؿ الشخصيات"
يدعو إلى البحث عف تجميات الراوي لتحديد رؤيتو أو رؤاه إلى العالـ الذي يرويو، والبحث 

فاختيارات الروائي في ىذا الشأف  –عف الكيفية التي تبمغ بيا أحداث القصة إلى المتمقي 
رغـ اعترافو بصعوبة الميمة فبل توجد مصطمحات مناسبة مف أجؿ تعييف  -غير محدودة
وعمى ىذا األساس تجاوز أعماؿ  2( المتعددة التي يمجأ إلييا الكاتب.Les voixاألصوات )

 لوبوؾ بيرسي وفريدماف.

 ميز بوث وايف س بيف نوعيف مف الرواة: مشاركيف وغير مشاركيف وعيف ثبلثة أنماط منيا:

 الكاتب الضمني-13

كاف فيو ليس الكاتب اإلنساف إنما ىي ذاتو الثانية، نجده في كؿ عمؿ سردي ميما 
نوعو، ونجد صورة ضمنية لكاتب قابع في الكواليس حتى في الروايات التي ال يعرض فييا 

 راٍو صراحة.

 الراوي غير المعروض -14

حتى أكثر القراء سذاجة يعترؼ بوجود وساطة في كؿ قصة، وىذه الوساطة ما ىي 
ليس لو ميزة  إال الراوي الذي نصبو الكاتب مف أجؿ سرد أحداث عممو القصصي وىذا الراوي

 خاصة وىو غالبا ما يمتبس بالكاتب.

 الراوي المعروض-15

ىو كؿ شخصية تقوـ بعممية الحكي سواء تحدثت باسـ الكاتب أو الضمير المتكمـ أو 
 الجمع، ينشطر ىذا النوع إلى ثبلثة أنواع ىي:

آة يروي بالضمير المتكمـ أو الغائب وىو يبدو كالمر (: Reflecteurالراوي الراصد )-أ
 العاكسة لؤلحداث.

                                                                 
1 - Booth Wayne.C. : Distance et point de vue, Op. cit, p87. 
2 -Ibid, p90. 
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يروي مستخدما الضمير المتكمـ أو الضمير الغائب الراوي المالحظ أو الشاىد: -ب
 يسرد عف طريؽ المشيد أو التمخيص.

 نجد ىنا حضور الراوي كشخصية مف شخصيات القصة.الراوي المشارؾ: -ج

 إف ىؤالء الرواة سواء كانوا مشاركيف في األحداث أو مجرد مبلحظيف يتحدثوف
بضمير الغائب أو المتكمـ أو الجمع فإنيـ مختمفوف حوؿ درجة المسافة )رغـ صعوبة 
تحديدىا( التي تفصميـ بالكاتب والقارئ وباقي شخصيات القصة، ونجد بيف ىؤالء حوارا 
ضمنيا يقاـ بينيـ وىـ في عبلقة تواصؿ وتجاوب حينا وتناقض أحيانا أخرى حوؿ نمط القيـ 

 أو الثقافية أو الجمالية أو حتى الفيزيقية.أو األحكاـ األخبلقية 

لعؿ مف أىـ الدراسات التي أغنت مفيوـ الرؤية السردية ومنحتيا أبعادا جديدة 
 POUILLONواتخذت مصطمحا مركزيا في تحميؿ الخطاب الروائي ىي دراسة بويوف جاف 

Jean   "الزمف والرواية" . Temps et roman ة سردية سعى جاف بويوف إلى إقامة نمذج
إنطبلقا مف حديثو عف الرواية انطبلقا مف عمـ النفس. إف العبلقة بيف األدب وعمـ النفس 
شديدة اإلرتباط، فإذا كاف الروائي سعيا منو لمبحث وتحميؿ مواقؼ حياة الشخصيات يقوـ 
بتحديد الرؤى الممكنة متشابية نفسيا مع رؤى األشخاص الحقيقييف، فإف عالـ النفس يمكنو 

. انطبلقا منو مف ىذه 1نطمؽ مف ىذه الرؤى مف أجؿ تحديد طرؽ اإلبداع الروائيأف ي
 القناعة حّدد الدارس ثبلثة أنواع مف الُرؤى:

 .« La vision « avecالرؤية مع  -

 .« La vision « Par derrièreالرؤية مف الخمؼ  -

 . « La vision « du dehors الرؤية مف الخارج -

 

ا لشخصية محورية مف خبلليا نرى الشخصيات نجد ىنا حضور  الرؤية مع: (1
األخرى ومعيا نعيش األحداث المروية. يمكف وصؼ ىذه الشخصية مف الداخؿ والولوج إلى 

 ذاتيا. والقارئ يتبنى نفس رؤيتيا.

                                                                 
1 - Pouillon  Jean: Temps et roman, Ed Gallimard, Paris, 1993, p.64. 
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في ىذه الرؤية نجدنا أماـ راٍو عميـ متعاؿ، دائـ الحضور  الرؤية مف الخمؼ: (2
 يسير بمشيئتو األحداث والشخصيات.

إف الراوي ال يدرؾ مف الشخصيات إال كبلميا وسموكاتيا  ؤية مف الخارج:الر  (3
 والفضاء الخارجي الذي تتحرؾ فيو.

ما يبلحظ ىو  تميز الدارس عف سابقيو في تحميؿ الرؤيات مف منظور عمـ النفس.
الدقة والوضوح في عرض أطراؼ الرؤية السردية، واإلنسجاـ الكبير في عرض مقوماتيا 

وتصنيفاتيا، وكيفية الكشؼ عنيا ولعؿ ىذا ما أغرى  تودوروؼ  السيكولوجية
 لمسير عمى منوالو. Tzvetan  TODOROVتزفيطاف

أوؿ ما نّبو إليو تودوروؼ ىو إمكانية تحميؿ الخطاب السردي مف ثبلث زوايا: الزمف  
Le temps الصيغة ،Le mode المظير ،L’aspect. 

لطريقة التي بواسطتيا تدرؾ القصة مف ( باAspect du récitعّرؼ مظير القصة )
ومظير القصة يعكس العبلقة  2(Regardويقصد بالمظير الرؤية أو النظر ) 1طرؼ الراوي

 بيف الضمير ىو )في القصة( واآلنا )في الخطاب( أي بيف الشخصية والراوي.

انطبلقا مف ىذا التحديد استرجع تصنيؼ بويوف وأدخؿ عميو تعديبلت خفيفة محتفظا  
 تصنيفو الثبلثي:ب

يظير الراوي في ىذا الصنؼ أكثر معرفة  الشخصية )الرؤية مف الخمؼ(: <الراوي  (1
مف الشخصيات الحكائية، فيو يدرؾ كؿ شيء: الخفي والظاىر، يخترؽ الجدراف، يتسمؿ إلى 

 ذىف الشخصيات وذواتيا الداخمية، وفي ىذه الحالة يكوف السرد موضوعيا.
تكوف معرفة الراوي عمى قدر معرفة الشخصية  مع(: الشخصية )الرؤية =الراوي (2

 الحكائية، ال يقدـ لمقارئ أي معمومة أو أي تفسير إال بعد أف تتوصؿ إليو الشخصية ذاتيا.
يمكف لمسرد أف يدرج بضمير أنا أو الضمير ىو لكف دائما حسب منظور الشخصية 

 لمحدث.
                                                                 

1 - TODOROV  Tzvetan: « Les catégories du récit littéraire », in l’analyse structurale du récit, Op Cit, 
p145. 
2 -Ibid, p146. 
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اوي في ىذه الرؤية إف معرفة الر  الشخصية )الرؤية مف الخارج(: >الراوي  (3
محدودة فيو يعرؼ أقؿ مما تعرفو الشخصيات الحكائية، فيو يكتفي بنقؿ أقواليا وأفعاليا دوف 

 الولوج إلى ذواتيا الداخمية وفي ىذه الحاؿ يكوف السرد ذاتيا.

إلى إقامة نمذجة سردية في كتابو "محاولة  Jaap Lintveltسعى كذلؾ لنتفمت ياب 
 « Essai de typologie Narrative « le point de vueالنظر"،  لنمذجية سردية": "وجية

مستميما أراء مف سبقوه والنمذجة التي يقترحيا تنبني حوؿ السرد )ال سيما العبلقة بيف الراوي 
 .L’histoireوالحكاية  Le récitوالمروي لو( في عبلقتو مع القصة 

مما سمح  L’acteurوالفاعؿ  Narrateurأقاـ لنتفيمت نمذجتو عمى التمييز بيف الراوي  
 Narration héterodiegetiqueلو التمييز بيف شكميف سردييف: السرد المتبايف حكائي: 

، فإذا كاف السارد ال يوجد في Narration Homodiegetiqueوالسرد المتضمف حكائي: 
اردا الحكاية كفاعؿ في السرد المتبايف حكائي، فإنو في السرد المتضمف حكائي يكوف س

 1وفاعبل في اآلف ذاتو.

بفضمو  (Centre d’orientation)نفس التمييز مكنو أيضا مف تحديد "مركز التوجيو"  
 تعينت األنماط السردية التالية:

في ىذا النمط "مركز : Type Narratif Auctorielالنمط السردي النظمي:  -
 التوجيو" يقع داخؿ السارد الذي يتعيف كالناظـ لمحكاية.

عمى خبلؼ النمط السابؽ فإف : Type Narratif Actorielط السردي الفعمي: النم -
 مركز التوجيو يقع في الفاعؿ.

ال السارد وال الفاعؿ يشتغؿ : Type Narratif Neutreالنمط السردي المحايد:  -
كمركز توجيو، فالسارد يكتفي بتأدية الوظيفة السردية فقط. الفعؿ القصصي يبدو 

 .2لسارد أو الفاعؿ ال يخترقانوموضوعيا ألف ذات ا

                                                                 
1 - Lintvelt Jaap : Essai de typologie narrative, Op Cit, p38. 
2 -Ibid, p38. 
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تختمؼ ىذه األنماط السردية باختبلؼ المنظور وعمقو، وىذا العمؽ يكوف إدراكا  
 خارجيا أو داخميا، محدودا أو غير محدود.

 قدـ لنا األنماط السردية السابقة مرتبطة بالمنظور وعمقو. 

 :ففي السرد المتبايف حكائي 
دراكيف خارجي  مي،النمط السردي النظنجد أنفسنا في  -1 أماـ منظور راٍو ناظـ عميـ، وا 

 وداخمي غير محدوديف، والمنظور إما أف يكوف ثابتا أو متغيرا.

دراكيف: خارجي وداخمي  النمط السردي الفعمي: -2 نكوف أماـ منظور الراوي الفاعؿ، وا 
محدوداف. ففي اإلدراؾ الخارجي المحدود يكتفي الراوي بالتقديـ الخارجي لباقي 

اعؿ، أما في اإلدراؾ الداخمي المحدود، فالراوي ال يعمـ إال ما تعممو الفواعؿ الفو 
 )الشخصيات( ويجيؿ ما يجري في ذواتيا الداخمية.

ىي الكاميرا التي تعمؿ عمى نقؿ األقواؿ فقط، اإلدراؾ في النمط السردي المحايد:  -3
مف العالـ  ىذا النمط خارجي محدود، فالكاميرا تكتفي بتسجيؿ المرئي والمسموع

الروائي فقط. أما اإلدراؾ الداخمي فمستحيؿ، فبل تدرؾ دواخؿ الشخصيات والفواعؿ 
  1إال عبر أقواليا وأفعاليا.

 نجد أنفسنا أماـ: السرد المتضمف حكائيأما في 

الشخصية -أماـ عالـ روائي منظور مف خبلؿ الراوي النمط السردي النظمي (1
Narrateur-Personnageدراؾ خارج  ي وداخمي موسوعاف لمراوي الشخصية.، وا 

فالقارئ يجد نفسو أماـ منظور سردي لشخصية الفاعؿ  النمط السردي الفعمي، (2
Personnage-Acteur .2الذي يقاسمو منظوره  

III (Figures III )مف الدراسات التي قدمت تصورا نظريا مكتمبل لمسرد ىي أمثمة 
تصورات سابقيو فانتقدىا فعرض مشروعا  الذي انطمؽ مف (Gerard Genetteلجينت جيرار)

 منسجما أقاـ فيو نمذجة لممقامات السردية.

                                                                 
1 - Lintvelt Jaap : Essai de typologie narrative, Op. Cit , p43, p44. 
2 -Ibid, p84, p86, p90. 
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إف ما أعابو )جنيت( عمى مف سبقوه ىو خمطيـ بيف الصيغة والصوت أي بيف مف  
فإذا كاف شرعيا التفكير في تنميط الحاالت السردية المختمفة التي يضميا -يرى؟ ومف يتكمـ؟ 

حسب رأه ىو تقديـ مف سبقوه لتصنيفاتيـ تحت مقولة "وجية الخطاب، لكف ما ليس شرعيا 
النظر" وحدىا وتجريد قوائـ تتزاحـ فييا مصطمحات ذات تحديدات غاية في الخمط، لذلؾ 
يشير إلى ضرورة أال تمحص إال التحديدات الصيغية أي تمؾ التي تيـ ما يسمى بػ "وجية 

حسب بويوف جاف  (Aspect)ر ( والمظيVision، الرؤية ) (Point de vue)النظر" 
الذي يعتبره أكثر تجريدا ليتجنب ما  focalisationثـ يعوضيا بمصطمح التبئير  1وتودوروؼ

يمكف أف تحدثو تمؾ المصطمحات مف إيحاء مفرط لمجانب النظري. ويعد )جنيت( مف بيف 
ىاما مف  األوائؿ الذيف أدخموا ىذا المصطمح في حقؿ السميائيات السردية وجعؿ منو عنصرا

 عناصر تحميؿ السرد القصصي.

 Modes deتصوره عف التبئير ويعالجو ضمف صيغ القصة  Genetteيؤسس جنيت  

récit 2وبناء عمى عمؿ بويوف وتودوروؼ يقدـ بدوره تقسيما ثبلثيا لمتبئير: 

 Récit non-focalisé, où à focalisation القصة غير المبأرة أو ذات التبئير الصفر (1

Zero 
أمريكي -د ىذا النمط في الرواية الكبلسيكية: وىو ما يطمؽ عميو النقد األنجمونج

(، أما بويوف فيطمؽ عميو Narrateur omniscientالقصة ذات السارد العميـ الكمي المعرفة )
الشخصية  <تسمية "الرؤية مف الخمؼ""، أما تودوروؼ فيرمز ليا بيذه الصيغة السارد

شخصية بؿ يعرؼ ويقوؿ أكثر مما تعرفو اي شخصية مف )فالسارد يعرؼ أكثر مف ال
 الشخصيات(.

 Focalisation interneالتبئير الداخمي  (2

إف السارد ال يقوؿ إال ما تعرفو إحدى الشخصيات إنيا القصة ذات "وجية النظر" 
أو "الرؤية معًا" عند  Blinحسب بميف  Champ restreintحسب "لوبوؾ"، أو "حصر المجاؿ" 

 يكوف التبئير الداخمي:بويوف. و 

                                                                 
1 -Genette Gerard, Figures III,Op Cit,  p313. 
2 -Ibid, p313. 
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 ( حيث يمر كؿ شيء مف خبلؿ شخصية واحدة.Fixeثابتا ) -

 (: حيث تتغير الشخصية البؤرية.Variableأو متغيرا ) -

(: حيث تتـ رواية الحدث نفسو عدة مرات حسب وجية نظر Multipleأو متعددا ) -
 شخصيات عدة، كما ىو األمر في روايات التراسؿ.

 

 Focalisation externeالتبئير الخارجي  (3

إف السارد يقوؿ أقؿ مما تعرفو الشخصيات، فتتصرؼ أمامنا الشخصيات دوف أف 
يسمح لنا بمعرفة أفكارىا الداخمية أو عواطفيا ألف السارد ذاتو يجيميا لذلؾ يكتفي بالوصؼ 

إنيا الرؤية التي نجدىا في القصة "الموضوعية" ، الخارجي بدؿ الولوج إلى كنو الشخصيات
 Vision duوالتي يطمؽ عمييا بويوف "الرؤية مف الخارج"  Behaviouristeسموكية" أو "ال

dehors.وال يمكف إدراج أية وجية نظر معينة في ىذا النمط مف الرؤية ، 

( عمى نفس التقسيـ الثبلثي كما نجده عف بويوف وتودوروؼ Genetteحافظ جنيت ) 
ؿ إجبلء التبئيرات في عبلقتيا ببعضيا لكنو عمؽ التبئيرات  عمى مستوى التطبيؽ مف خبل

البعض والتحوالت التي تشيدىا داخؿ العمؿ الروائي. فيحدث أف تتغير "وجية النظر" التي 
تحدث في أثناء الحكاية وىي تبدؿ في التبئير "لكف تبديؿ التبئير، وال سيما إذا عزؿ في 

مؤقت لمشفرة التي  une infractionسياؽ متماسؾ، يمكف أيضا أف يحمؿ عمى أنو خرؽ 
عمى ىذه  alterations( اسـ "التغيرات Genetteفأطمؽ جنيت ) 1تتحكـ في ىذا السياؽ"

عندما يبقى التماسؾ اإلجمالي مع ذلؾ قويا بما  -Infractions isolées–الخروؽ المعزولة 
  2يكفي ألف يظؿ مفيوـ الصيغة المييمنة مبلئما".

 لة حدد نمطيف مف التغيرات:في إطار  حديثة عف الخروقات المعزو 

وتتمثؿ في تقديـ خبر أقؿ مما ىو ضروري  -Paralipses–اإلخبارات الناقصة  -
 مبدئيا.

                                                                 
1 -Genette Gerard, Figures III,op ci p322. 
2 -Ibid, p322. 
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ويتمثؿ في تقديـ خبر أكثر مف المسموح بو  -Paralepses–اإلخبارات الزائدة  -
 مبدئيا في نظاـ التبئير الذي ينسؽ المجموع.

 ي عبلقتيا بالقارئ.ثـ يحمؿ التغيرات مف خبلؿ ربطو بالتبئيرات ف

 Nouveauيستكمؿ جيرار جنيت مشروعو النظري في كتابو: خطاب القصة الجديد 

discours du récit إثر اإلنتقادات التي أثارىا بحثو السابؽ، فأعاد قراءة بعض تصوره ،
Mikeاألوؿ وحاوؿ تجاوز المشاكؿ التبئيرية التي أثارتيا خاصة " باؿ مايؾ "  

 .Bal
 1  

تو باؿ عمى جنيت ىو عدـ تقديمو تعريفا لممصطمح الذي فضؿ توظيفو ما أعاب
(Focalisation رغـ تقديمو إياه كبديؿ عمى باقي المصطمحات الموظفة، وعدـ تمييزه بيف )

، وعدـ التمييز كذلؾ (Focalisation Par)و"التبئير بواسطة"  Focalisation sur"التبئير عمى" 
وضوع التبئير المبأر أي بيف الييئات التي ترى وموضوعات بيف ذات التبئير )المبئر( وم

 الرؤية.

 إنطبلقا مف ثنائية الذات والموضوع تقدـ باؿ ىذه الترىينات البديمة.

 ذات السرد: الراوي. (1

 موضوع السرد: المسرود )المروي(. (2

 ذات التبئير: المبئر. (3

 موضوع التبئير: المبأر. (4

بة كبيرة في الخوض في ىذه المناقشة يقوؿ جنيت ردا عمى باؿ: "إني ألجد صعو 
التي تدخؿ فييا ميؾ بؿ، منذ عرضيا لموقفي، مفاىيـ )مبئر ومبأر( لـ أنو استعماليا قط، 
ألنيا متنافرة مع تصوري لؤلمور. فبل وجود عندي لشخصية مبئرة أو مبأرة: إذ ال يمكف إف 

                                                                 
 .298ص تحميؿ الخطاب الروائي،يقطيف سعيد:  - 1
   .Bal Mike : Narration et focalisation, in poétique 1977 :عف
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د، لما أمكف إف ينطبؽ إال ينطبؽ مبأر إال عمى الحكاية نفسيا، ولو انطبؽ مبئر عمى أي أح
 1عمى ذلؾ الذي يبئر الحكاية، أي السارد.

ثـ انطمؽ مف إعادة طرح المشكؿ مع باؿ في إدخاؿ تعديبلت عمى التبئير الداخمي  
المتغير والبلتبئير أو التبئير الصفر مف خبلؿ قبولو وجود "مقاطع غير مبأرة" التي يمكف 

ؿ إلى فسيفساء مف المقاطع المبأرة تبئيرا متنوعا تحميميا حسب رأيو لكف ليس قبؿ أف تحو 
وىو ما ينطبؽ عمى القصة الكبلسيكية  فيصبح بالتالي التبئير الصفر = التبئير المتغير.

التي تضع "بؤرتيا" في نقطة مف عدـ التحديد مما يجعؿ القارئ يتساءؿ إذا كانت فعبل وجية 
ية. فيخمص إلى التأكيد عمى أف نظر، وعما إذا كاف ىذا المركز يتوافؽ مع أي شخص

ر ومف ثـ يقترح الصيغة  2مصطمح عدـ التبئير أو التبئير الصفر ىو األليؽ بيا واألجد
 المعدلة التي يراىا مبلئمة:

 التبئير الصفر = التبئير المتغير وأحيانا الصفر

 restriction duثـ يعمد إلى تحديد مفيوـ التبئير كونو "حصر، وتقييد المجاؿ" 

champ أي انتقاء لمخبر السردي بالقياس إلى ما كانت التقاليد تدعوه "معرفة كمية أو ،
  Omniscience .3مطمقة" 

ويبدي جنيت إستيجانو استخداـ مصطمح "المعرفة الكمية" وفضؿ استبدالو بمصطمح 
ويعمؿ ىذا اإلختيار كوف المؤلؼ ليس لديو ما  Information complète"الخبر الكامؿ" 

ألنو في حقيقة األمر ىو الذي يخمؽ كؿ شيء. فإذا كاف ىناؾ عميما في المتخيؿ  يعرفو،
السردي فيو القارئ الذي يصبح كمي المعرفة. وأداة ىذا اإلنتقاء يتـ عبر "بؤرة مموقعة" 

(Foyer situé التي ىي نوع مف التضييؽ لمخبر )un goulot d’information  الذي ال يسمح
ي يسمح بو موقع السارد ففي التبئير الخارجي تتطابؽ ىذه البؤرة مع بأف يمر إال الخبر الذ

، فيمكف إذف لمحكاية أف تخبرنا لكؿ اإلدراكات un sujet fictifشخصية تصبح ذاتا خيالية 
                                                                 

محمد معتصـ، المركز الثقافي  :ترجمة (Nouveau discours du récitعودة إلى خطاب الحكاية )جنيت جيرار:   1
 .96-95، ص ص2111العربي، 

 .96عودة إلى خطاب الحكاية، ص - 2
 .97، صنفس المرجع - 3
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ذا لـ تمتـز بذلؾ تنتيؾ الموقؼ  عف كؿ ما تدركو ىذه الشخصية وكؿ ما تفكر فيو، وا 
 .1الصيغي لمحظة

جي فإف البؤرة تقع في نقطة ما مف العالـ الحكائي يختارىا السارد أما في التبئير الخار 
 وىي تقع خارج كؿ شخصية فبل يمكف ألي كاف النفاذ إلى أفكار الشخصيات.

وآخر مبلحظة يبدييا في ىذا الفصؿ الذي خصو لمتبئير تمؾ الترابطات التي أجراىا 2
"التبئير عمى السارد" والتي  بيف الصيغة والصوت والتي أوخد عمى إىماليا، وتخص مقولة
فإذا كاف السارد بطبل عنده  3يقصد مف خبلليا حصر الخبر السردي في معرفة السارد وحده.

إخبار في تمؾ المحظة مف القصة فيذه الوضعية ىي التي تستحؽ مصطمح التبئير، أما 
ضعية حينما يكوف البطؿ ساردا، فاإلخبار يكوف خارج القصة فبل يمكف أف تعد ىذه الو 

 بالتبئير. 

إنطبلقا مف ىذا العرض الذي إختصرنا فيو أىـ الدراسات واألبحاث التي درست ىذه 
المقوالت الحكائية سنحاوؿ تقديـ تصورا مفصبل لمرؤية السردية في مؤلفات مزداد أعمر 
مستفديف بالدرجة األولى مف أبحاث جنيت جيرار، باحثيف عف تجميات الراوي لتحديد رؤيتو 

ه إلى العالـ الذي يرويو، راصديف العبلقة العامة بيف الراوي والقصة وكاشفيف عف أو رؤا
الكيفية التي تدرؾ بيا أحداث ومف أية زاوية يرى السارد بغية الوقوؼ عند مختمؼ الرؤيات 

 السردية لرصد تحوالتيا وطرؽ إشتغاليا. سنحاوؿ تحديد الرؤيات السردية التالية:

 التبئير الصفر. -

 الداخمي. التبئير -

 التبئير الخارجي. -

                                                                 
 .97، صعودة إلى خطاب الحكاية ،جرارجنيت  - 1
 .97لمرجع نفسو،  صا- 2
 .97المرجع نفسو، ص - 3
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 Tagrest urɣuالرؤيظ الدرديظ في : المبحث األول

، ىو معرفتنا مف يرى Tagrest uruإف أوؿ صعوبة تعترضنا عند دراسة مف يروي  
ومف أي منظور، ويعود ىذا المبس إلى اختبلؼ ضمير السرد مف جزء آلخر وتنوع المنظور 

ىيؾ عف اختبلفو مف جزء آلخر. فبعض أجزاء النص السردي في نفس الجزء ذاتو أحيانا نا
سردت بضمير الغائب أما البعض األخر منيا فجاء سردىا بضمائر أخرى والقارئ عمى 
امتداد صفحات الرواية يظؿ مترددا بيف نسبة الكبلـ إلى سارد مجيوؿ غريب عف الحكاية أو 

 إلى سارديف يتقمصوف أدوارا في الحكاية المروية.

سردي يشتمؿ عمى مقطوعات تبدو في الظاىر كؿ مقطوعة مستقمة عف إف النص ال
 المقطوعة األخرى لكنيا تشمؿ مجتمعة الموضوع المركزي لمرواية.

لقد تضمف النص السردي خطابا عمى الخطاب. وينتمي إلى الخطاب عمى الخطاب 
ستة عشر والعناويف الفرعية التي صدر بيا الكاتب فصولو ال Tagrest uruعنواف األثر 

 التالية:
1) Salem (سالـ). 
2) Rabeh (رابح). 

3) Adlis n Waεli (كتاب واعمي). 
4) Muhend-Uaεli (محند واعمي). 
5) Salem (سالـ). 

6) Adlis n Waεli (كتاب واعمي). 
7) Rabeh (رابح). 

8) Salem (سالـ). 

9) Lwennas (لوناس). 
10) Adlis n Waεli (كتاب واعمي). 
11) Rabeh (رابح). 

12) Muhend-Uaεli (محند واعمي). 
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13) Rabeh (رابح). 

14) Adlis n Waεli (كتاب واعمي). 
15) Muhend-Uaεli (محند واعمي). 
16) Rabeh (رابح). 

 

إف الرواية في شكميا العاـ مبنية عمى السرد إذىيمف السرد عمى مجريات أحداث 
الرواية مف بدايتيا إلى نيايتيا. فاألحداث تأرجحت بيف ماضي الشخصيات وحاضرىا. 

السترجاع الماضي بأحداثو وأقواؿ شخصياتو وبناء الحاضر.  والخطاب المسرود ىو األنسب
والخطاب المسرود ىيمف عميو سارد مجيوؿ عف أحداث القصة التي يسردىا وغير مشارؾ 
فييا شأنو شأف كؿ الروايات التي "نكتب عادة بصيغة الغائب أو المتكمـ، ونحف نعمـ عمـ 

ىمية بمكاف، وأف ما ينقؿ إلينا بصيغة اليقيف أف إختيار إحدى ىاتيف الصيغتيف ىو مف األ
الغائب ىو غير ما يمكف أف يقاؿ لنا بصيغة المتكمـ، خاصة أف وضعنا كقراء يتبدؿ تماما 

  1بالنسبة لما يقاؿ لنا".

إف انبناء الخطاب عمى صيغة الضمير الغائب يعطي لنا إنطباعا أننا أماـ سارد  
عالـ بكؿ شيء، نرى  Omniscientومطمؽ المعرفة  ، Omnipresentمطمؽ الحضور 

 األشياء بعينيو وبمنظوره الخاص، نتعرؼ مف خبللو عمى الشخصيات واألحداث.

منذ الفصؿ األوؿ ومع بداية الرواية نتيقف أف السارد الذي يحكي ليس شخصية في  
الحكاية، فالسارد مف خبلؿ عبلقتو بأحداث الرواية يبدو أنو يروي حكاية لـ يشارؾ فييا إذف 

، Gérard  Genetteفيو سارد مف الدرجة األولى،  إذا ارتكزنا عمى اصطبلح جنيت جيرار
ويتكفؿ الضمير الغائب بالقياـ  Salemالذي تعيف في بداية الفصؿ األوؿ بالحديث عف سالـ 

 بالحكي.

بدا السارد مجيوؿ اإلسـ والمبلمح، واحتبللو المستوى األوؿ مف السرد يجعؿ منو  
حكاية وعدـ مشاركتو في الحكاية يجعؿ منو ساردا غير مشارؾ وعمى ىذا ساردا خارج ال

                                                                 
، 0970تر: أنطونيوس فريد ، منشورات عويدات، الطبعة األولى، بيروت، بحوث في الرواية الجديدة، بوتور ميشاؿ ،  - 1

 .63ص
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األساس يمكف اعتباره كاتبا يسرد، رغـ تخفيو يبقى حضوره قويا مف خبلؿ بصماتو المتعددة 
 والمبثوثة ىنا وىناؾ في النص.

ينفتح ىذا األثر الروائي بوصؼ تساقط الثموج المكثؼ عمى ثمة مف المجاىديف،  
ر العياء الذي ناؿ منيـ، لكف الناظـ الخارجي الذي تولى عممية السرد لـ يتمكف وتسجيؿ أث

مف ولوج ذوات المجاىديف الداخمية ليخبرنا عف السبب الحقيقي في ترددىـ في السير: أىو 
خوؼ إنتابيـ أـ أنو شيء آخر كما يوضحو المؤشر السردي التالي الذي جاء عمى لساف 

 الناظـ الخارجي:
 « d aḍar ittakren er deffir, wiss ma tuggdi ne d ulawen id-yennan kra ».1   
فالسارد الناظـ يبدو لنا في بداية الرواية وفي سطورىا األولى عاجزا عف البوح عما 
يختمج في صدور الشخصيات مف أحاسيس، فاقتصرت ميمتو عمى الوصؼ الخارجي 

   األسمحة والذخيرة.   لمشخصيات وىي تتسمؽ الجباؿ حاممة عمى ظيورىا

يتحوؿ السرد بتحّوؿ الراوي مف ناظـ خارجي الذي استيؿ الخطاب بتقديـ الفضاء 
العاـ الذي إحتضف األحداث إلى ناظـ داخمي حينما ركز عمى شخصية )سالـ( الذي تعيف 
في النص كإحدى الشخصيات األساسية بوصفيا مف الداخؿ، فيكشؼ لنا جزءا مف 

ال يياب الخطر، ويطمعنا عمى أسباب صعوده إلى الجبؿ وحممو  شخصيتو، فيو شجاع
السبلح. ىذه الوحدة األولى التي عنوانيا الكاتب سالـ، إستيمت بناظـ خارجي الذي يحكي 
بضمير الغائب وىو غير محدد السمات وغير واضح المبلمح وعممو ال يتجاوز عمـ القارئ 

 لو تأطير فضاء األحداث.لذلؾ نجد أنفسنا أماـ منظور داخمي تـ مف خبل

ما إف تغّير موضوع التبئير حتى انتقمنا مف صوت آلخر ومف منظور آلخر، فتحوؿ 
الناظـ الذي كاف خارجيا في بداية الرواية إلى ناظـ داخمي، ومف موضوع التبئير الذي كاف 
 يتسـ بالعموـ والشمولية إلى مبأر محدد السمات والصفات أال وىو سالـ، عمى إثر ىذا

                                                                 
 .19ص:   tagrest ur$uالرواية  - 1
 بشيء ما.الترجمة: إنيـ يسترقوف القدـ إلى الخمؼ، أىو الخوؼ، أـ أف قمبيـ حدثيـ    
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التحّوؿ تغّير المنظور بدوره فأصبح التبئير الصفر ىو المييمف في ىذا المستوى الذي وصؿ 
 إليو السرد.

يحتفظ الكاتب بيذا المنظور لكف يغّير موضوع تبئيره، فيجعؿ مف رفاؽ سالـ مادة 
لحكيو فيقدميـ لنا مف الخارج، ولما كاف سالـ شخصية مركزية فإنو يعود إلييا مّرة أخرى 

ا إياىا، يقدميا لنا مف الداخؿ ومف الخارج، فنتعرؼ مف خبلؿ التبئير الصفر، المنظور مبئر 
الذي احتفظ بو الكاتب، عف ىذه الشخصية مف كافة جوانبيا فندرؾ معو ىذه الشخصية 
دراكا ىو لجوء الناظـ إلى التبدؿ  المتفردة. وما يجعمنا ندرؾ ىذه الشخصية ونحيط بيا عمما وا 

ر لنا سالـ في الماضي وفي الحاضر، وما في ماضي ىذه الشخصية كاف الزمني، إذ يبئ
داعيا الستنكارات شتى يبئر الناظـ الخارجي منيا حادثة وفاة حما سالـ في فرنسا في واقعة 
داىمت فييا جماعة مف المسمحيف مف أتباع مصالي الحاج مقيى اعتاد العماؿ الجزائريوف 

مى رواده فأردتيـ قتمى وكاف مف بينيـ حما سالـ. إف ىذه المغتربوف ارتياده فأطمقت النار ع
الحادثة لـ يتـ تسجيميا إال بعد أف تكونت لدى القارئ فكرة عف األسباب التي شجعت سالـ 

 عمى اإلنخراط في صفوؼ جيش التحرير الوطني.

يستمر السرد وتبقى صيغة الخطاب المسرود ىي المييمنة والسرد يتواله دائما السارد 
ضمير الغائب الخارج والمتبايف حكائي ويبقى موضوع التبئير دائما ىو )سالـ( الذي يركز بال

السارد عميو فينقمنا الناظـ إلى ماضيو قصد إضاءة جوانب مختمفة مف حياتو فتتجمى لنا 
 صورة سالـ كمبأر رئيسي ومنو تتناسؿ موضوعات ثانوية موازية لمتبئير الرئيسي.

فيعود بالقارئ إلى ماضي  سالـ حينما كاف طفبل صغيرا  يسترسؿ الناظـ في السرد
وىو يتردد عمى مدرسة القرية وكاف تمميذا نجيبا، كذلؾ يستحضر عبر تقنية االرتداد قصة 
المدرس الفرنسي الذي سخر جيده وعممو في خدمة سكاف القرية وكاف جزاؤه الطرد مف قبؿ 

ضوعا جديدا لتبئيره، وتمت ىذه السمطات اإلستعمارية، وجعؿ السارد ىذه القصة مو 
اإلسترجاعات أخرى تجمت مف خبلليا بوضوح صورة سالـ ماضيا وانعكاسيا عمى حاضره 
كاسترجاع قصة إفبلس عائمتو وىجرتو إلى فرنسا وىو شاب صغير السف ليعمؿ في مناجـ 

 فحميا وزواجو المبكر.
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وؿ الناظـ مف ما إف يوشؾ الفصؿ عمى النياية حتى يتغير الصوت السردي فيتح
الخارجي إلى الداخمي وأضحت األحداث تقدـ لمقارئ مف منظور شخصية سالـ مستعمبل 
دائما الضمير الغائب فتبأر شخصية جديدة ظيرت عمى مسرح أحداث القصة وىي شخصية 

حيث تـ تسجيؿ طباعو والحديث عف نضالو مف أجؿ اليوية األمازيغية في  Waεli)واعمي( 
يا محظورا. ولقد تناوب الخطاب بيف المسرود والمعروض حيث نسجؿ وقت كاف الحديث عن

في المعروض شبو انمحاء السارد مما يولد فينا إنطباعا بأف السارد اختفى وأف الشخصية 
. كما 1ىي التي انفردت بالقياـ بالفعؿ "فالخطاب المباشر يعيد إنتاج فعؿ التواصؿ الشفوي"

الحواري الذي جاء عمى لساف شخصية )سالـ( يتبيف لنا ذلؾ مف خبلؿ ىذا المشيد 
 وشخصية )واعمي( المتاف تساىماف في بناء الحدث والمتاف إنتيى بيما الفصؿ:

" Yenna-yas i Waεli : 
- ɣar-ek anida tettruhuḍ alamma nedda yid-ek, nekkni s terbaεt, neɣ 

xarsum di tlata yid-neɣ : nekk d Rabeh, d muhend-Uaεli ! 
Waεli yerra-yas-ed : 

- Ur ttaged a Salem, ur yelli wacu iyi ttalasen ! ma teddam a rrbeh a 
tafat, ma ulac ekes aɣbel ɣef yiman-ik, ur iyi-zmiren ara. Amur 
ameqqran deg-sen, d nekk, ten-id-yegren ɣer sseḥğa ! anida id-
zedmeɣ id-squceḍen ! 

- D widak id-tewwid ar-a d-yezwiren ɣur-ek. Atas degsen s tuggdi  
- id-ddan yid-neɣ, limer ad aɣ-afen abrid wellah ma zegglen-aɣ".2  

                                                                 
 بنفيمد آف: "األسموب السردي ونحو الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر" - 1
 .001، ص0988ترجمة: بشير المقري مجمة آفاؽ  

 .29الرواية، ص - 2
 الترجمة:

 قاؿ لوعمي:
 احذر أف تذىب دوننا، عمى األقؿ معنا الثبللثة: أنا ورابح ومحند واعمي أجابو واعمي قائبل:-"
ف لـ تفعؿ فبل تقمؽ، ال أحد يقدر ال تخش- ى يا سالـ مف شيء، ليس ىناؾ ما يدينني، إذا صاحبتني فيذا شيء جميؿ وا 

 عمى، أغمبيتيـ أنا مف أدخمو الجبية.
 إف ىؤالء مف يجب أف تخشاىـ، أغمبيـ عف خوؼ التحقوا بنا، لو وجدوا الطريؽ المؤدي إلينا لتمكنوا منا."-
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يحتفظ الكاتب بنفس الحيز الزماني والمكاني لمسرد مع بداية الفصؿ الثاني وىذا 
 بالتركيز عمى شخصية جديدة ىي شخصية رابح، بيذا الفاعؿ الداخمي كصوت سردي يستيؿ
الكاتب الفصؿ الثاني، فيتحوؿ الناظـ الخارجي الذي أّطر الفصؿ السابؽ إلى ناظـ داخمي 

مف الداخؿ إلى حدث استدعاء )واعمي( مف لدف قيادة الجيش الستجوابو  ، فينفعؿ  ينظر
 معو ويعبر عف أحاسيسو الداخمية ورؤيتو الذاتية لمحدث:

« Tura Salem yebɣa ad yeffer fell-i, ata-n mi t-neğεeɣ s wawal netta ad I yezzi 

swaεrur, iɣil meskin iḍelli id-lluleɣ”1 
مف خبلؿ التبئير الداخمي وصيغة الخطاب المعروض المباشر نقؼ عمى تفطف رابح 
لؤلسباب الحقيقية التي مف أجميا استدعي )واعمي( مف قبؿ قيادة جيش التحرير وتكتـ قائد 

ف لرابح أف يدرؾ حقيقة الخبر لو لـ يكف يعرؼ جيدا طباع الفرقة سالـ عف الخبر. ما كا
سالـ وطريقة تفكيره، مف خبلؿ نفس المنظور يقوـ الفاعؿ الداخمي بتبئير قصة مضمنة 
جاءت بصيغة الخطاب المعروض المباشر ندرؾ مف خبلليا جانبا مف شخصية سالـ حينما 

 كاف ومازاؿ يتسـ بو سالـ. كاف صغيرا، تنـ القصة المسترجعة عف الذكاء الحاد الذي

يتحوؿ السرد مف صيغة الخطاب المعروض إلى صيغة الخطاب المسرود، تتولى  
شخصية رابح دائما عممية السرد حينما منحو الكاتب دورا فاعبل في توجيو الخطاب فيصبح 
ساردا مف درجة ثانية يتولى مستعمبل ضمير المتكمـ عممية السرد مف منظوره كناظـ مبئر 

ي جوانب مف حياتو فيصبح بالتالي مبئر ومبأرا، فيتبلحـ الناظـ والمبئر، فيمارس الناظـ يرو 
السرد والتبئير معا، فينقمنا الناظـ الذاتي مف خبلؿ السرد إلى زمف مضى فيروي جانبا مف 
سيرتو الذاتية، فيبدأ بطفولتو حيف كاف يدرس القرآف عمى يد إماـ القرية ويسترسؿ في الحديث 

حدثا ترؾ أثرا بميغا وحزينا في نفسو وبصيغة الخطاب المسرود الذاتي ينقؿ لنا قصة  فيروي
ف ىيمف عمييا السرد إال أف صيغة الخطاب المعروض  وفاة أمو. ىذه القصة المضمنة وا 
المباشر كاف يتخمميا في أغمب فتراتيا، فتداخمت الصيغتاف وامتزجتا في أغمب فترات العرض 

                                                                 
 .30ص ،الرواية - 1

 : إف سالـ يريد أف يخفي عمي الخبر، كمما ىممت بالحديث معو يتيرب، ايظف المسكيف أنني صغير ال أفيـ.الترجمة
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تبقى صيغة السرد تبلـز صيغة العرض إذ ظؿ صوت السارد  القصصي. لكف رغـ ذلؾ
 مبلزما أقواؿ الشخصيات ومنظما ليا وموجيا لمسرد إلى األماـ.

في إطار ىذا التبدؿ السردي عاينا أف مؤشراتو ىي مؤشرات صيغية لكف رغـ ىذا  
وال التحوؿ الذي شيده الخطاب في ىذه القصة المضمنة لـ نشيد تغيرا ال لمصوت السردي 

لمتبئير، فيكذا الزالت الرؤية الداخمية ىي المؤطرة، مف خبلليا قدمت لنا قصة األـ كما 
انطبعت في ذاتية الصوت السردي، وصوت الفاعؿ الذاتي ىو المييمف بو ابتدأت القصة 

 وبو انتيت.

إلى "ىو" في معرض حديث السارد عف  41يتحوؿ الصوت السردي في الصفحة  
واضطرار األب المسف إلى اليجرة إلى فرنسا باحثا عف العمؿ ليسدد  إفبلس عائمة )سالـ(

 ديونو، تتغير الرؤية وتتحوؿ مف الداخمي إلى الصفر.

فبينما كاف السرد في بداية الفصؿ ذاتيا غدا في ىذا المستوى الذي وصؿ إليو النشاط  
السرد ذاتيا مف  السردي موضوعيا، لكف سرعاف ما تتبدؿ الرؤية فتعود ثانية داخمية ليعود

جديد وىذا عمى إثر تحوؿ الصوت السردي إلى "نحف" في معرض الحديث عف وصؼ 
تأىب )رابح( مع )سالـ( لمسفر سويا إلى فرنسا بحثا عف عمؿ ىناؾ. يعقب ىذا التحوؿ 
تحوؿ صيغي آخر حيف شرع السارد في الحديث عف أحواؿ المياجريف المقيميف بفرنسا، 

المسرود إلى المسرود المنقوؿ، يقوـ الناظـ بدور الناقؿ لما يردده  فتتغير صيغة السرد مف
الناس حوؿ عذاب األرواح إف لـ تدفف في مواطف ميبلدىا وكيؼ أنيا تظؿ تائية أياما 
معدودات وشيورا ال تعرؼ الراحة حتى تعود إلى مواطنيا األصمية. فالناظـ يقوـ بتبئير ىذا 

في خطابو الذي ينتجو ومف خبلؿ ذلؾ فيو ىنا يقوـ بدور المعتقد الشعبي ويبئر ىذه القصة 
الناظـ الناقؿ لذلؾ فيو خارجي عنيا كمبئر ونعتبره بالتالي ناظما وساردا مف درجة ثانية ألنو 

 يكتفي بنقؿ ما سمعو وما تتناقمو أفواه الناس.

مف الناظـ الناقؿ نعود في نياية الفصؿ إلى الناظـ الذاتي الذي يسرد بضمير  
لمتكمـ، فتأخذ الرؤية السردية ىنا بعدا ذاتيا ألف المبئر )رابح( ال يقدـ لنا األشياء مف ا

منظوره مف الداخؿ فقط ولكف مف خبلؿ تمركزه عمى ذاتو أيضا، فيصبح المبئر مبأرا في 
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اآلف ذاتو، فحتى حينما يسرد السارد الناظـ الذاتي أحداثا تتعمؽ بشخصية سالـ كتسديد 
في العودة إلى أرض الوطف، تعممو الصبلة... يسردىا لنا مستعمبل الضمير ديونو، رغبتو 

الغائب فتأتي الرؤية مؤطرة مف قبؿ منظور السارد الناظـ الذاتي . إف منظور رابح سيظؿ 
داخميا حوؿ كؿ ما يقدـ مف موضوعات التبئير ويظؿ منظوره ىو المييمف وعبر شخصو 

ت جديدة، ومف خبلؿ ىذا الناظـ الذاتي نجد أف كمبئر بدت لنا شخصيات ثانوية وفضاءا
الرؤية السردية عبلوة عمى اتساميا بالجانب الداخمي فإنيا أخذت بعدا ذاتيا وىي السمة التي 

 ىيمنت عمى ىذا الفصؿ الثاني مف بدايتو إلى نيايتو.

بصيغة الخطاب المسرود يشرع مع بداية الفصؿ الرابع، سارد مف درجة ثانية داخؿ  
ي بصوت محند واعمي إحدى الشخصيات الجديدة التي ظيرت عمى مسرح أحداث حكائ

القصة في استكماؿ عممية السرد، فيقدـ لنا رؤية داخمية لحدث استدعاء واعمي مف قبؿ قيادة 
جيش التحرير المبأر مف لدنو. إف الداخمي ىنا يأخذ معنى الباطني ومحند واعمي يستنبطف 

دراكو لؤلسباب أعماقو الداخمية معربا عف ا ستنكاره إلخفاء سالـ عنو خبر اإلستدعاء وا 
 الحقيقية التي مف أجميا أخفى عنو سالـ الخبر فيقوؿ:

« Salem ziɣ ar tura d nniya, ɣas yettara iman-is yehrec, yebɣa ad yeg tabaḍnit 

fell-i. Yeb$a ad yeffer tiguranin”.1  

يو موضوع التبئير نجد أنفسنا أماـ رؤية فمف خبلؿ ىذا اإلستبطاف الذي تسبب ف 
 داخمية.

مف منظور شخصية محند واعمي دائما تقدـ لنا بعدىا األحداث باستعماؿ ضمير  
الغائب فترتسـ عند القارئ صورة شخصيتيف: سالـ وواعمي فيطمعنا السارد عف الصداقة 

 القوية التي تربط بيف الرجميف وعف طباع كؿ واحد منيما فيقوؿ:
« Mačči am Salem am Waεli, yiwen d asusem, wayeḍ iεellef awal ameslay-is 
yettawi anina anida ansi ik-yehwa ad as-d-tesleḍ, yiwen tagara ya amzun d 

                                                                 
 .55الرواية ص- 1

ف ظف نفسو ذكيا، يريد أف يخفي عمي المخاطر"  الترجمة: "يبدو أف سالـ ما زاؿ في سذاجتو وا 
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axewni, wayeḍ anida yeqqen I yebra, yiwen d imhebber ad as tiniḍ fell-as I ters 

dunnit, wayeḍ yugi ad yimɣur ulac anzad amellal deg uqerru-s”.1 
لكف سرعاف ما يتغير موضوع السرد وحيره الزماني فيعيدنا الناظـ الداخمي إلى  

الماضي البعيد الخارج عف نطاؽ القصة والمتعمؽ بحياة واعمي ومف منظوره نتعرؼ عمى 
ضية مراحؿ مختمفة مف حياتو: ميبلده، دراستو، إنخراطو في الحركة الوطنية، تبنيو الق

 األمازيغية، سجنو، ىروبو إلى فرنسا ثـ انضمامو إلى صفوؼ جيش التحرير.

ينتيي ىذا الفصؿ بالحدث نفسو الذي ابتدأ بو وبالمنظور نفسو، فمثمما انفتح الفصؿ  
بصيغة الخطاب المسرود وبفاعؿ داخمي يروي مف منظوره خبر اإلستدعاء ينتيي الفصؿ 

الذي استيؿ بو الكاتب سرده. وىكذا نبلحظ أف التبئير  بنفس الصيغة ونفس المنظور الداخمي
الداخمي ىو الذي أّطر التبئير الصفر، بو ابتدأ الفصؿ وبو انتيى، وىاتاف الرؤيتيف سمحتا 
مجتمعتيف في إضاءة جوانب مف حياة واعمي خارجيا وداخميا، ومف خبلليما أيضا قدمت لنا 

مصير رفيقيـ المستدعى ومدى حيرتيـ  صورة عميقة عف مدى انشغاؿ رفاؽ )واعمي( عمى
وتوجسيـ إثر عمميـ بالخبر. وىذه الرؤى قدمت لنا مف لدف الناظـ الداخمي الذي قدـ لنا 

 األشياء كما يراىا ويدركيا.

ومف خبلؿ ىذا التعدد السردي ندرؾ نحف القراء وطأة الخبر مف منظوريف إثنيف  
مواقفيا مف خبر اإلستدعاء كما بدأ تطور وبدأت تتبمور أمامنا صورة الشخصيات خارجيا و 

 األحداث يأخذ مداه عف طريؽ فرز مواقؼ الشخصيات.

في الفصؿ الخامس يتحوؿ، المستوى السردي، ويصبح الحكي بصوت سالـ الداخؿ  
حكائي، فيستعرض أحداثا تتصؿ بماضيو فيصبح مركز السرد وموضوعو في آف واحد، 

موقفو مف القائد محند أبركاف الذي وشى بمعممو الفرنسي وبرؤية ذاتية داخمية يدرؾ القارئ 
 إلى السمطات األمنية اإلستعمارية فكاف سببا في طرده مف القرية.

                                                                 
 .55ص  ،الرواية- 1

ؾ ميذار، لكبلمو صدا تسمعو مف أيف شئت. فيذا في ىذه اآلونة األخيرة الترجمة: "ليس سالـ مثؿ واعمي، فيذا كتـو وذا
يبدو وكأنو مف األخواف أما ذاؾ فبل يبالي باألمور. فيذا فنشغؿ الباؿ بأمور الدنيا أما ذاؾ فبل يكترث باألمور وكأنو طفؿ 

 ال يريداف يكبر فحتى شعره لـ يشب".
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يقوـ بعدىا الناظـ الذاتي الذي يستعمؿ الضمير المتكمـ المفرد لمسرد بكشؼ عما  
بيـ، ال  يساور نفسو مف شكوؾ حوؿ حقيقة الطائرات المحمقة فوؽ رؤوسيـ والتي تترصد

شؾ أف أحدا مف رفاقو كاف وراء إخبار العدو عف مواقعيـ وتحركاتيـ. إننا مع الناظـ الذاتي 
أصبحنا نرى األشياء مف منظور سالـ ونتعرؼ ألوؿ مرة عف موقفو مف أمر اإلستدعاء 
والوشاية التي تعرض ليا فريقو، فمنصبو كقائد فرقة وتجربتو أتاحا لو إمكانية التعرؼ عمى 

ئؽ األمور وخباياىا وىو يدرؾ أتـ اإلدراؾ أف وجود الخونة واسع وممتد ومنغرس في جسـ دقا
 الثورة، وىـ يحمموف لمعدو تفاصيؿ األخبار كما يتبيف ذلؾ في ىذا المؤشر السردي:

“Akka iɣ-t-ufan si zzman n zik, ur iɣelli ara waqbayli alamma izenz-it wayeḍ. 
Akken yeqqar waεli, ma ur ak-ed yekka agma-k deffir, ur yelli wacu ar-a 
taggaḍeḍ. aεni uggaɣ, ɣas d tamurt n leεnaya iɣef nttedu, amezruy-nneɣ d azrar 

yezḍan s lexdaε.”1 
لكف رغـ ىذا فالسارد عاجز عف تقديـ أية معمومة حوؿ ىوية الخائف فمعرفتو تكوف  

ئية التي جاء ذكرىا سابقا وىذا عمى حساب التبئير بذلؾ عمى قدر معرفة الشخصيات الحكا
 الداخمي.

يعود السارد بضمير الغائب لمظيور، فبينما كاف السرد في بداية  68في الصفحة  
الفصؿ ذاتيا ىا ىو اآلف يغدو موضوعيا، فيتولى الناظـ الخارجي سرد حكاية تتعمؽ 

مسرود حينا والمنقوؿ بشخصية جديدة ظيرت عمى مسرح األحداث، وبصيغة الخطاب ال
أحيانا يعرفنا الناظـ الخارجي بشخصية الوناس فيحدثنا عف تفوقو الدراسي ويروي لنا 
الظروؼ التي قتؿ فييا أبوه مف قبؿ السمطات اإلستعمارية وكيؼ تـ التحاقو بصفوؼ جيش 

 التحرير.

اة يضمف السارد الناظـ ىذا الفصؿ قصة أخرى وبصوتو ومنظوره يروي جانبا مف حي 
محند واعمي مع أخيو األصغر، وتعد ىاتاف الشخصياتاف موضوع تبئيره ومف خبلؿ منظور 
الناظـ الخارجي يخبرنا موضوعيا عف ترفع األخ األصغر عف أشغاؿ الزراعة واحتقاره ألخيو 
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ركيا لنا األوائؿ، ال يسقط القبائمي إال جراء خيانة كما يقوؿ واعمي ليس لؾ ما تخشاه إف وجد الترجمة: "ىكذا ىي عادة ت
ف كنا نسير عمى أرض الحماية إال أف تاريخنا عقد مصنوع مف الخديعة."  أخوؾ خمفؾ. وا 
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واإلستيانة بو. إف البلفت لمنظر ونحف نتتبع فصوؿ ىذه القصة ىو امتزاج السرد مع 
وتبلحميما في تناسؽ تاـ أفضى -ف ىيمف السرد عمى العرض أحياناالعرض وتداخميما وا  

عمى الخطاب سبلسة. ومف خبلؿ الخطابيف نجد أنفسنا أماـ تبئير الصفر الذي يظير فيو 
 الراوي أكثر عمما مف شخصياتو.

ينتقؿ الكاتب إلى تبئير آخر ويجعؿ مف رابح موضوعا لو ويكشؼ لنا جانبا مف طبعو  
ية لتبئير سالـ لكف مع احتفاظو بنفس المنظور، فيتسمؿ الراوي إلى ذات ىذه قبؿ أف يعود ثان

الشخصية وينقؿ لنا ما شغؿ باليا مف حسرة عمى أبناء سيتيتموف أف استشيد أبوىـ في 
الحرب وترممت زوجتو وىي صغيرة في السف ويسترجع السنيف التي قضاىا عامبل في مناجـ 

 الفحـ بفرنسا.

لة السرد إلى واعمي كسارد مف الدرجة الثانية ليروي لنا عمى لسانو ينتيي الفصؿ بإحا 
قصة رجؿ غني تراه دائـ اإلنشغاؿ بأمور الدنيا والناس، فالسارد فاعؿ داخمي يقع عمى 
مسافة مف العالـ الحكائي الذي يرويو ويقوـ بإعادة بناء وقائع أحداث ماضية ىو غريب 

ائي. فالقصة سردت بمنظور الناظـ الداخمي. في آخر عنيا وال عبلقة لو بيا فيو متبايف حك
الفصؿ يعود صوت السارد مف الدرجة األولى، الناظـ الخارجي، ونعرؼ عمى لسانو وبصيغة 
الخطاب المنقوؿ تعميؽ سالـ عمى قصة ذاؾ الرجؿ الغني ويبئر الناظـ قولو كما يتبيف ذلؾ 

 في المؤشر السردي التالي:
« Acu i-wumi ar a thebrem kunwi, ul-nnwen deg waεrur nwen, s tqerrut-nnwen 

kan I tellam, seg wasmi id-tekkrem anagar d tazzla…”1 
إف الناظـ الخارجي ىو الذي تكفؿ بعمميتي السرد والتبئير في ىذا الفصؿ وباستثناء  

بعض بعض اإلشارات الدالة عمى تنازلو لمسرد لمفاعؿ الداخمي الذاتي كراو مف خبلؿ 
التدخبلت في بداية الفصؿ وفي نيايتو فإننا ال نجد أنفسنا إال أماـ خطابات مسرودة مف لدف 

 الناظـ الخارجي، نادرا ما يتخمميا العرض وتبقى تمؾ التدخبلت ذات طبيعة خارجية.
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 السعي".
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وفي إطار العبلقة بيف ىذه الرؤيات مف حيث اشتغاليا نجد أف الحدث المركزي  
 لنا بشكؿ أساسي مف خبلؿ الفواعؿ الداخمية )رابح، محند واعمي "استدعاء واعمي" يقدـ

سالـ(. فالحدث الواحد نجده منظورا إليو مف لدف أشخاص متعدديف مف جية لكف مع احتفاظ 
الكاتب بنفس المنظور السردي، فالرؤية إلى الحدث داخمية وجاءت في الحاالت الثبلث 

مرات حسب وجية نظر الشخصيات ضمف الخطاب المعروض. فالحدث نفسو روي عدة 
 Visionلنصبح ىنا أماـ رؤية متعددة أو حسب اصطبلح تودوروؼ أماـ رؤية مجسمة 

stéréoscopique  حيث القارئ يتابع الحدث الواحد مرويا مف قبؿ شخصيات متعددة مما
يمكنو مف تكويف صورة شاممة ومتكاممة عنو. فالمبأر المركزي يصبح بمثابة الموضوع مف 

 ؿ ذواتو الكثيرة وتبئيره مف الداخؿ يمكف القارئ مف الوقوؼ عمى آثاره عمييـ داخميا.خبل

عف طريؽ الفاعؿ الداخمي )رابح( ترتسـ منذ بداية الفصؿ السابع صورة شخصية  
)سالـ( وصديقو )واعمي( ومدى صبلبة صداقتيما. يتولى السارد عممية السرد بصورة خافتة 

عة السارد أىو خارجي أـ داخمي، متبايف أو متضمف حكائي. فبل وبطريقة لـ تظير فييا طبي
يكاد يتفطف القارئ إلى ىوية السارد الحقيقية إال بعد تمعف في القراءة، إال بعد أف أفصح 
عمى نفسو باستخداـ ضمير المتكمـ لمجمع، فمف منظوره إذف كشاىد نتعرؼ أكثر عمى 

دث االستدعاء مفصبل، فعممنا أخيرا أف شخصيتي سالـ وواعمي ومف منظوره أيضا يقدـ ح
أمر االستدعاء تمقتو الفرقة أسبوعا خبل وأف الوناس، كاتب الفرقة، ىو الوحيد الذي أوكؿ لو 
سالـ ميمة مرافقة واعمي إلى مقر القيادة وألح قائد الفرقة عميو عمى ضرورة مساندة وعمي 

مضموف الحديث الذي جرى بيف  ميما كانت خطورة التيمة المنسوبة إليو. ولقد تـ تبئير
الرجميف مما عطؿ السرد مؤقتا، فالخطاب المنقوؿ يأتي غالبا "إليقاؼ سرعة السرد وتغيير 

. فعندما تثبت أقواؿ الشخصيات فيذا يعني التعمؽ في الحدث وتفصيمو وتمديده. إف 1مجراه"
اظـ ىو رصد ردود الحدث المركزي كما شاىدنا يبأر مف لدف الفاعؿ الداخمي ويكوف دور الن

 األفعاؿ حوؿ موضوع التبئير.

دائما مف خبلؿ منظور رابح يبئر السارد شخصية سبؽ التعرؼ عمييا في مجرى  
الخطاب وىي شخصية الوناس، يصفيا مف الداخؿ والخارج ،ولما كاف ىذا الناظـ يزاوج بيف 
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خمو فإنو يغدو ناظما المشاىدة والوصؼ فيو ناظـ خارجي ولكنو عندما يقدـ لنا المبأر مف دا
 داخميا كما يبينو المؤشر السردي التالي:

« Ul-is ur-εad yumes, yettamen akken tettamen temzi… 

Lwenas zeddig am wedfel-a id iɣellin ar-iḍa d nniya,…”1 
يستأنؼ الفاعؿ الداخمي سرده، مف منظوره نتابع تحركات الجنود وىـ  يتحدوف قساوة 

وأثر الخبر في نفوسيـ. فينتقؿ الناظـ مف الخارج إلى الداخؿ فتتغير الرؤية  البرد والجوع
 والتبئير مف الصفر إلى الداخمي.

إف المنظور الذي ندرؾ بو جزيئات العالـ الحكائي يتغير بتغير موضوع السرد. 
ونصؿ إلى نتيجة ىي أف أحادية الصوت السردي ال يعني أحادية الرؤية فالسارد في ىذا 

 ؿ واحد لكف تعددت الزوايا التي ينظر مف خبلليا إلى األحداث.الفص

يبدأ الفصؿ الثامف بتسجيؿ حضور الناظـ الخارجي الذي يقوـ بوصؼ الحيز المكاني  
الذي يحتضف األحداث، ويشرع في وصؼ تساقط الثموج وقسوة الطقس عمى أعضاء الفرقة 

 الميمة التي أوكمت ليذه الفرقة. التي يقودىا سالـ ومف خبلؿ المشيد تتبدى لنا صعوبة

ينتقؿ الناظـ مف الوصؼ إلى السرد فيقوـ عف طريؽ الرصد الموضوعي بتسجيؿ كؿ  
ما يراه ويفكر فيو سالـ قبؿ أف ينتقؿ ومف نفس المنظور إلى الحديث عف الصداقة القديمة 

واف مبأريف التي تربط بينو وبيف رابح. فيحوؿ موضوع التبئير إلى ىاتيف الشخصيتيف وتغد
مف قبؿ الناظـ الخارجي إثر المقارنة بيف حاؿ الرجميف في الماضي والحاضر. فعمؿ 

ػػػػػػالرجميف في مناجـ الفحـ ال تقؿ خطورة عف الميمة الخطيرة التي أوكمت إلييم ػػ ػػ ػ ػ ا اآلف ػ
 فالخطر يبلزميما والموت يتربص بيما في كؿ آف.

ر إلى الماضي عف طريؽ الذاكرة وبصغة ينتقؿ الناظـ الخارجي مف تبئير الحاض 
الخطاب المسرود ينقمنا الناظـ إلى زمف مضى ومف خبلؿ السرد يسترجع ما قساه سكاف ببلد 
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 الترجمة: "إف قمبو لـ يمطخ بعد، إنو شديد التصديؽ، تصديؽ الطفولة البريئة، لوناس نقي كالثمج المتساقط إلى حد
 السذاجة".
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الذي أودى بحياة اآلالؼ  Typhysالقبائؿ في الحرب العالمية الثانية مف جراء وباء التيفوس 
 مف الناس مف جراء قساوة الشتاء والجوع.

صة جاء عف طريؽ سرد يكاد أف يكوف محضا لشديد خموه مف إف تضميف ىذه الق 
الحوار "فالسرد التاـ يمكف اعتباره عمى مسافة أبعد مف المحاكاة، ألنو يقوؿ األقؿ عمى 

1مستوى األخبار، ولكف بطريقة وسيطة"
إف ىذا اإلسترجاع كاف داعيا الستحضار الناظـ   

ئؿ منذ ثبلثة قروف خمت واألضرار التي بمنطقة القبا tterkaوبصوتو قصة انتشار الطاعوف
 ألحقيا بالببلد والعباد. 

إف الناظـ ىنا يقوـ بدوره كناقؿ ليذه القصة، إنو بمعنى آخر يبئرىا ومف خبلؿ ذلؾ  
فيو ىنا يقوـ بدور الناظـ الناقؿ لذلؾ فيو خارجي كمبئر الذي يتقمص إلى تسجيؿ بعض 

وجوده، فالسارد يسرد الوقائع كما جرت. ويكتفي المؤشرات السردية والصيغية التي تدؿ عمى 
بتأطيرىا وتنظيميا والتعميؽ عمييا مف الخارج، ومف خبلؿ السياؽ الذي أورد فيو ىذه القصة 
يضمف الناظـ الخارجي خطابو قصة لممرض الذي أصاب زوجة سالـ مف جراء داء 

 التيفوس.

ف الخارج إلى الداخؿ يتغير موضوع السرد وتتحوؿ وجية نظره م 017في الصفحة  
فتحوؿ الناظـ إلى النظر إلى سالـ مف الداخؿ وفي أسموب السرد الذاتي الذي يسمح بمناجاة 
الذات يستبطف السارد الذات الداخمية لسالـ ويرسـ لنا أبعادىا النفسية العميقة فندرؾ أف سالـ 

لخيار فإما أف َيقُتؿ أو إنساف مسالـ يحتـر المخموقات أيا كاف نوعيا لكف الحرب لـ تترؾ لو ا
 ُيقَتؿ.

إف الناظـ قدـ لنا األحداث مف منظوره كما اعتدنا ذلؾ في الرواية التقميدية فينتقؿ مف  
رصد األحداث والشخصيات مف الخارج إلى الداخؿ لكف دائما مف منظوره ىو عمى سبيؿ 

ات الحكائية التبئير الصفر فبدا لنا السارد كمي العمـ والمعرفة، يعرؼ حاضر الشخصي
وماضييا وىو قادر أف يتسمؿ إلى ذىف الشخصيات وذواتيا الداخمية. نفس الرؤية السردية 

 يدرجيا الكاتب حينما يكممنا عف سالـ عندما يخمو إلى نفسو ويفكر في ببلد األحبلـ.
                                                                 

1 -Genette Gerard, Figure III, Op.cit, p184. 
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ينتيي الفصؿ بمثؿ ما ابتدأ بو فالناظـ الخارجي يؤطر الفصؿ يتوسطو وينتيي بو  
يـ التبئير الصفر تسجؿ مف خبللو أفعاؿ الشخصيات الحكائية، وىذه الرؤية ومف خبلؿ تقد

ىي المييمنة بيا ابتدأ الفصؿ وبيا انتيى، وعندما تقدـ لنا كؿ ىذه المعمومات والجزئيات مف 
خبلؿ منظور السارد الناظـ الخارجي يبقى الشكؿ السردي ثابتا نوعا ما ورغـ أحادية الصوت 

مختمفة مف القصة، ومف خبلؿ نفس المنظور ونفس الرؤيا تكشؼ لنا  فالمتمقي يدرؾ جوانب
جوانب جديدة حوؿ الشخصيات التي ستمعب دورا ىاما في القصة وأخبارات تثير المزيد مف 

 التوقع واإلنتظار لما سيحدث الحقا.

مع بداية الفصؿ التاسع يحدث انزياح عمى مستوى بناء العممية السردية فينمحي  
ارجي الذي ىيمف عمى الخطاب في الفصوؿ السابقة ويتنازؿ عف السرد لمناظـ الناظـ الخ

الداخمي ليقدـ لنا األحداث مف منظور شخصية محورية )لوناس(، يركز عمييا مستعمبل 
ضمير الغائب، ليستكمؿ عممية سرد وقائع القصة. فينتقؿ السارد إلى وصؼ األثر  الذي 

( مف قبؿ قيادة جيش التحرير. ثـ نتابع بصوت Waεliخمفو رجوع )لوناس( دوف رفيقيـ )
السارد "ىو" وصوؿ )لوناس( إلى القرية التي يمتقي فييا مع رفاقو بقيادة )سالـ( ليعمميـ 
بالقرار الذي إتخذتو الجبية في حؽ رفيقيـ ويضعنا السارد بصيغة الغائب أماـ الحيز 

 المكاني لمحدث.

ؽ لدينا أكثر باإلنتقاؿ إلى الرؤية السردية إف صورة موضوع اإلستدعاء المبأر ستتعم 
الثالثة والتي تأخذ ىنا طابعا خارجيا، ومف خبلؿ تزاوج الناظـ والمبئر يتمـ السارد الناظـ 
الصورة الشاممة لئلستدعاء ، فمف نفس المنظور السردي السابؽ يسترجع السارد المقاء الذي 

ت فالسارد الناظـ الداخمي وىو في سرده ( وقيادة جيش التحرير بقرية تيفريWaεliتـ بيف )
فنجد أنفسنا في تبئير داخمي آخر أو تبئير مزدوج لمبئر  Waεliلوقائع المقاء يسعى لتبئير 
 واحد وىو الناظـ الداخمي.

( Waεliفي آخر الفصؿ يعود الناظـ الخارجي ليقدـ لنا صورة وقع الخبر عمى رفاؽ ) 
ؿ قيادة جيش التحرير ويتـ تقديميـ مف الخارج. إف حيف تمقييـ خبر استبعاد واعمي مف قب

 خبر اإلستبعاد أساسي في مجرى الخطاب ولقد تـ تقديمو مف قبؿ صوتيف سردييف:



 الرؤيظ الدرديظ في الخطاب الروائي                                                                       لفصل األول: ا

 

56 
 

: مف قبؿ ناظـ خارجي الذي قاـ بوظيفتو مف الخارج والذي اكتفى بنقؿ لمقارئ أوال 
وصؼ الحيز إنطباع الحدث عمى الشخصيات، كما ظير ىذا الصوت أيضا حينما تكفؿ ب

 المكاني الذي احتضف الحدث وبعض الشخصيات التي ظيرت ألوؿ مرة في القصة.

: الناظـ الداخمي وىذا الصوت ىو األساسي في ىذا الفصؿ وىو المييمف عمى ثانيا 
 الخطاب وفيو تبلحـ الناظـ والمبئر ومارس السرد والتبئير معا.

بدايتو ونجده ينقؿ مجرى السرد في الفصؿ الحادي عشرة يأخذ السارد الكممة منذ  
ليركز عمى لحظة زمنية تأتي كنقطة الحقة لما انتيى إليو الخطاب في الفصؿ السابؽ. ومف 
منظور سارد مف الدرجة األولى متبايف حكائي يتـ وصؼ وقع خبر إستبعاد واعمي عمى 

األمر حّز في الوناس. فمقد أخبره رفاقو أف واعمي لف يعود وأنو رحؿ عنيـ دوف رجعة، وىذا 
نفسو وندرؾ بوعي السارد إحساس الوناس وشعوره باالسى إزاء ما حدث. إف الناظـ الخارجي 
يبئر الوناس ويقوـ عف طريؽ الرصد الموضوعي بتسجيؿ ما يراه، فمقد زاوج بيف المشاىدة 

 والوصؼ كما يتبيف لنا مف خبلؿ ىذا المؤشر السردي:
« Kra yekka yiḍ, Lwennas mačči yeqqen tit-is, kra din yemmar-d fell-as ɣef 
tikelt: aɣedlilif-nni id-ibubb, tikli id yedda terza-yas ifadden, temzi ur -εad teğği 
tasa-s, aken kan yebleɣ meskin acenfir-is ur t-yezdiɣ wenzad, tilufa id-yeggten 

fell-as terna ur yebni”.1  
لنا المبآر مف داخمو فإنو يغدو ناظما داخميا ومف خبلؿ الناظـ لكف السارد حينما قدـ  

الداخمي الذي يبئر الوناس مف الداخؿ يبيف لنا حزنو وسذاجتو وبذلؾ نجدنا ننتقؿ مف تبئير 
 الصفر إلى التبئير الداخمي.

يحدث تحوؿ في السرد حيف اتخذ الراوي ذاتو وذوات رفاقو موضوعا لمتبئير فيتكمـ  
ر الجمع "نحف" فتأخذ الرؤية السردية بعدا ذاتيا ويصبح السارد فاعبل ذاتيا مستعمبل ضمي

يحكي أحداثا ممثبل فييا، تتعمؽ بذاتو وذوات رفاقو ومف خبلليـ نرى الفرقة وىي تستعد 
                                                                 

 .029ص:  ،الرواية - 1
 الترجمة:

"استعصى النـو عمى لوناس في تمؾ اليمة، إنيالت عميو اليمـو مرة واحدة. إف القمؽ الذي انتابو وطوؿ السير قد أنيكاه. إنو 
 ـ يكف يتوقعيا".المسكيف مازاؿ صغيرا لـ يبمغ بعد والمحف التي نزلت عميو ل
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لمغادرة القرية ومواصمة سيرىا إلنجاز ميمة نقؿ األسمحة.  وتتضح محدودية معرفتيـ، فيـ 
 ف الطريؽ المؤدي إلييا إال بعد أف أفصح عنيا قائدىـ سالـ.يجيموف وجيتيـ وال يعرفو 

يتحوؿ موضوع السرد ومنظوره فننتقؿ إلى المقطع السردي الذي يمي إلى التعرؼ عمى  
شخصية أكمي أولعمارة، الرجؿ الذي استضاؼ الجنود في بيتو. وفي مشيد وصفي وبصيغة 

جيا عمى سبيؿ السرد الموضوعي الخطاب المسرود نتعرؼ عمى ىذه الشخصية داخميا وخار 
 الذي يقتضي التبئير الصفر.

في مقطع سردي آخر يرجعنا الناظـ إلى السرد الذاتي حينما بأر أقواؿ شخصية  
واعمي حوؿ اليوية األمازيغية وضرورة إيجاد وسيمة لكتابة لغتيا، وتـ في اآلف ذاتو تبئير 

 أقواؿ معارضيو حسب ما يستمزمو التبئير الخارجي.

في المقطع السردي الذي يميو وبوجية نظر مغايرة نتبع بصوت السارد قصة شخصية  
غريبة عف القصة "داباري" وضمف السارد قصتو ضمف الخطاب الذي ينتجو، فسارد القصة 
خارج ومتبايف حكائي يروي باستخداـ الضمير الغائب قصة زمف سردىا ال يتزامف مع لحظة 

 وقوع األحداث.

مير نحف لمظيور، وبصيغة الخطاب المسرود يصؼ لنا تقدـ الجنود يعود السارد بض 
وىـ محمميف باالسمحة يتقدموف بصعوبة في مسالؾ وعرة وصعبة لمسير وطائرات العدو 
تتربص بيـ، فتصبح الفرقة موضوع التبئير والرؤية السردية عادت ثانية لتأخذ بعدا ذاتيا الف 

 ى ذاتو واتخذ مف ذاتو وذوات رفاقو موضوعا لسرده.المبئر يسرد الوقائع مف خبلؿ تمركزه عم

ىكذا نجدنا في ىذا الفصؿ ننتقؿ عف طريؽ التناوب بيف ناظـ خارجي وداخمي  
وفاعؿ ذاتي وىذا التناوب في األصوات شكؿ حركة سردية داخمية غير مغمقة مما أنتج تعداد 

ت نظر متغيرة صوتيا وصيغيا مكف القارئ مف إدراؾ األحداث والشخصيات مف وجيا
باستمرار. فنجدنا ننتقؿ مف البلتبئير إلى التبئير الخارجي ومف السرد الموضوعي إلى السرد 
ف يستيجف البعض المبالغة في تغيير وجيات النظر وتكسير خطية السرد دوف  الذاتي وا 
سبب في العمؿ الحكائي: "فمكي يكوف العمؿ ناجحا وجميبل، يجب عمى السارد أال يغير 
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ذا وجد تغييرا ما فيجب أف تبرره مقتضيات الحبكة وبنية العمؿ وجية  النظر طواؿ الحكاية، وا 
 1برمتو".

يحتفظ الكاتب عمى صيغة السرد كما ىي في ىذا الفصؿ الموالي، فتتولى  
الشخصيات عممية الحكي ويمنحيا الكاتب دورا فاعبل في توجيو ما تبقى مف أحداث القصة. 

مف درجة ثانية، متضمف حكائي ويحتفظ بضمير المتكمـ لمجمع نتابع السرد بصوت سارد 
)نحف( والرؤية السردية احتفظت ببعدىا الذاتي. فيصؼ السارد الجنود وىـ يسيروف قاصديف 
وجيتيـ وىـ محمميف بالسبلح. ينتقؿ الفاعؿ الذاتي مف تبئير الحاضر إلى الماضي حيث 

ثورة، فالسبلح كاف قميبل بؿ يكاد أف يكوف يحدثنا عف الظروؼ الصعبة التي انطمقت فييا ال
منعدما أما اآلف فالسبلح متوفر بفضؿ جرأة المجاىديف الذيف يفتكونو عنوة مف أيدي الجيش 
اإلستعماري، ومف خبلؿ تكفؿ السارد بوظيفتي السرد والتبئير يطابؽ بيف المبأر نفسو لكف 

لزمني تبرز لنا صورة الفاعؿ الذاتي في لحظتيف زمنيتيف وبنفس المنظور وعبر ىذا اإلنتقاؿ ا
 في عبلقتو بموضوع تبئيره وتكشؼ لنا الطابع الداخمي لمرؤية السردية.

يسترسؿ الفاعؿ الذاتي فيروي لنا واقعة حدثت قبؿ زمف السرد وزمف القصة وىي  
واقعة ىاجـ فييا المجاىدوف موكبا عسكريا فرنسيا فاستولوا عمى الكثير مف األسمحة وفي 

اليوـ توفى عدد كبير مف المجاىديف ومف نفس المنظور الداخمي يخبرنا الراوي عف ذلؾ 
 مصير المجاىديف المذيف يتوفوف في سبيؿ اهلل.

تتحوؿ صيغة السرد حينما استرجع السارد قصة ضمنيا خطابو يحكي فييا المحاولة  
يتو مع األىالي لقتؿ قائد قوات اإلحتبلؿ مشيور بتعذيبو ووحش Waεliالتي قاـ بيا وعمي 

فيعود في أغمب فترات القصة السارد مف الدرجة األولى لمسرد وفي فترات أخرى تتولى 
شخصية )منحد وعمي( عممية الحكي وبالمنظور الخارجي ليذيف السارديف نرى  وعمي 

(Waεli والقائد تاردي )Tardi .وىما يتقاتبلف 

                                                                 
1 : "ترجمة شكري المبخوتي وسبلمة رجا، دار توبقاؿ، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، الشعريةتودوروؼ )تريفيتاف(: - 

 .52، ص0991
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الناظـ الخارجي المصيبة التي دوف أي تقديـ مسبؽ يخبرنا وبصيغة الخطاب المسرود  
( وبمساف الضمير الغائب وبتمخيص كبير ندرؾ ىذه الشخصية وىي Lwenasأحمت بموناس )

 تصارع قدرىا رغـ صغر سنيا.

تتغير طبيعة السارد في نياية ىذا الفصؿ اتجاه العالـ المحكي ليصبح ساردا متضمنا  
المجاىديف في سيرىـ رغـ صعوبة  حكائيا وبصيغة المسرود الذاتي يتمـ سرده فيصؼ تقدـ

 المسمؾ وقسوة الطبيعة.

مف خبلؿ نفس الصيغة التي ورد بيا الفصؿ السابؽ يعرض لنا الفصؿ الثالث عشرة،  
 1في ىذا الفصؿ نبلحظ "أف الخطاب يعود باستمرار عمى ذاتو وال يعالج أمرا آخر غير ذاتو"

ضعنا السارد أماـ مشيد المعركة التي مف خبلؿ سرد الدرجة الثانية ورؤية داخمية ذاتية ي
تجري بيف طائرات العدو التي ترمي بحمميا عمى المجاىديف والفرقة التي يقودىا سالـ 

 وتصدييـ ليا واصبحنا نرى وقائع المعركة بعيوف الجنود ذاتيـ.

يختتـ الخطاب في ىذه الرواية بصيغة الخطاب المسرود الذاتي الذي احتفظ بو  
ف خبللو وقائع المعركة الدامية التي جرت بيف المجاىديف وجنود االستعمار السارد ليحكي م

ويصؼ الكيفية التي استشيد بيا )لوناس( و)سالـ( وجرح )محند واعمي(. إف السرد الذاتي 
يتواله صوتاف يتناوباف لسرد وقائع المعركة فحينا يتولى السرد ضمير المتكمـ الجمعي وأحيانا 

عمي( بصوتو والمنظور في كبل الحالتيف لـ يتغير. فالرؤية لؤلحداث أخرى يتواله )محند وا
داخمية جاءت كما انطبعت في ذوات الشخصيات سواءا كاف السرد بالضمير المتكمـ المفرد 
أو الضمير المتكمـ الجمعي. لـ تتغير طبيعة السارد اتجاه العالـ المحكي إال بعدما ضمف 

 لسارد متباينا حكائيا بعدما كاف متضمنا حكائيا.خطابو قصة شعبية فيصبح عمى إثرىا ا

إف الرواية تشكمت وفؽ تركيب صوتي معقد وىذا عمى الرغـ مف أف العالـ المحكي 
وصمنا في أغمب فترات السرد بصوت ناظـ خارجي وداخمي وىما سارداف مف الدرجة 

ا يعني أربعة األولى. إف سبب التعقيد نرجعو إلى احتواء الرواية عمى أربع شخصيات وىذ
أصوات سردية إضافية ويحيؿ السارد بطريقة غير معمنة أحيانا الكممة لكؿ ىذه الشخصيات 

                                                                 
 .55، صالشعريةتزيفيطاف تدوروؼ:  - 1
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وننظر إلى األحداث مف منظورىا "إف السارد ىو الفاعؿ في كؿ عممية بناء... وتبعا لذلؾ 
تدلنا كؿ مقومات ىذه العممية، بصورة غير مباشرة، عمى ذلؾ الفاعؿ. فالسارد ىو الذي 

د المبادئ التي ينطمؽ منيا إطبلؽ األحكاـ التقويمية، وىو الذي يخفي أفكار يجس
الشخصيات أو يجموىا ويجعمنا بذلؾ نقاسمو تصوره وىو الذي يختار الخطاب المباشر أو 

 .1الخطاب المحكي ويختار التتالي الزمني أو االنقبلبات الزمنية"

ثانية سواءا لتحكي أحداثا تخصيا  فكثيرا ما يتنازؿ السارد عف السرد لسارد مف درجة
وتتصؿ بيا أو لتحكي وقائع أحداث لشخصيات أخرى. وتعدد األصوات الساردة مقصود، 

 فكمما تعددت األصوات اكتممت رؤيتنا لؤلحداث وزادت المواضيع المطروحة عمقا.

إف تغيير السارد إنعكس كذلؾ عمى الرؤية السردية، فتعدد األصوات يعني تعدادا في 
دراكنا لؤلحداث. مف وج يات النظر والرؤى أيضا فكمما تغير السارد تغير موقع رؤيتنا وا 

المبلحظ أيضا أف أحادية الصوت ال تعني أحادية الرؤية فالمنظور يمكنو أف يتعدد رغـ 
أحادية الذات الساردة كما أنو حدث واحد يمكف أف يدرؾ ويرى مف قبؿ أكثر مف سارد. ولقد 

ير في ىذه الرواية وتنوعت فتراوحت بيف البلتبئير والتبئير الخارجي تعددت أشكاؿ التبئ
ف كاف التبئير الصفر ىو المييمف والمؤطر لمختمؼ المواضيع المطروحة في  والداخمي وا 

 الرواية.
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 Iḍ  d Wassالرؤيظ الدرديظ في : المبحث الثاني
  

الذي مكف  Retrospectionذكار إنبنى فعؿ السرد الروائي في ىذا األثر األدبي عمى اإلست
مف  Omniscientوالكمي العمـ  Omniprésentالسارد الناظـ الخارجي الدائـ الحضور 

تخطي زمف الحكاية مخترقا كؿ الحدود الزمنية مف أجؿ سرد وقائع حكاية )محند أمزياف( 
 الذي تعيف في النص كفاعؿ رئيسي، وحكاية أمو مالحة.

ؿ صوتيف سردييف أساسييف: صوت سارد ناظـ خارجي تقدـ إلينا الرواية مف خبل 
الذي يظير كمؤطر ألحداث القصة وكمقدـ لمفضاء العاـ الذي يحتضف األحداث مستعمبل 
ضمير الغائب، وصوت ثاف يكوف فيو السارد ناظما داخميا مف خبلؿ تركيزه عمى شخصية 

ىيف التبئيري مف خبلؿ محورية أو عمى فضاء محدود يرصدىما خارجيا وداخميا. فيكوف التر 
ىذه األصوات الغريبة عف القصة وشخصياتيا وأحداثيا، فيي ال تشارؾ في أحداث القصة 

وخارجية حكائيا  Héterodiegétiqueكشخصيات حكائية فيي متباينة حكائيا 
Extradiegétique .لوقوعيا خارج القصة 

نيا فيكوف السارد ناظما تتناوب ىذه األصوات في سرد وقائع الرواية وتتداخؿ فيما بي 
خارجيا عندما يقتصر عمى الوصؼ الخارجي ويتحوؿ إلى ناظـ داخمي عندما يستكنو بواطف 

 شخصياتو.

يقؼ السارد في ىذه الرواية خمؼ شخصياتو، يخترؽ جدراف المنازؿ ويستكنو بواطف  
فعاليا، ولو شخصيات العالـ الروائي، يفسر تصرفاتيا ويبدي أحكاما أخبلقية وتقييمية عمى أ

القدرة عمى معرفة رغباتيا السرية وقوؿ ما تفكر فيو عدة شخصيات في الوقت نفسو، يطمؽ 
 Focalisationعمى ىذا النمط السردي تسمية التبئير الصفر أو البلتبئير  Genetteجنيت 

zéro  أوRécit non focalisé  ىو يعمد فيو السارد إلى تقديـ أخبار كاممة لمقارئ، وىذا النمط
 الذي ىيمف عمى باكورة أعمر مزداد الروائية مف حيث انتشاره النصي.
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يفتح الحكي في الرواية عمى شكؿ الخطاب المسرود. إننا ىنا أماـ السارد الناظـ  
الداخمي كصوت سردي مستعمبل ضمير الغائب الذي يقوـ بدور المبئر. يأخذ السارد ىنا 

ة في القصة التي تعينت كموضوع لمتبئير. إف بعدا داخميا إثر تركيزه عمى شخصية مركزي
السارد يقدـ لنا األشياء كما تراىا وتدركيا ىذه الشخصية المركزية وتقدـ لنا كذلؾ القصة مف 
منظورىا ىي. فالرواية تبدأ بإخبار السارد القراء عمى شدة تعمؽ األـ )مالحة( بأكبر بنييا قبؿ 

مف اإلبف في مقطع استذكاري يسترجع طفولة أف يفضي إلى تقديـ تفسير يبرر موقؼ األـ 
اإلبف مف منظور األـ مالحة تحديدا حينما كاف رضيعا ومف خبلؿ تبئيره إياىا يقدـ لنا السارد 

 )مالحة( مف الداخؿ.

يتحوؿ السارد مف الداخؿ إلى الخارج ويعود بنا إلى حاضر القصة واصفا الميمة وشدة  
جعا تمؾ السنيف التي عاشيا سكاف القرية مع قساوة قساوة الشتاء عمى سكاف القرية مستر 

الطبيعة والجوع والموت قبؿ أف يبئر حكاية خرافية تحكي قصة كمب خّير أف يكوف كمبا أو 
 إمرأة ليعقبو  بتعميؽ عف وضعية النسوة في ببلد القبائؿ.

يعود الناظـ الداخمي ليبئر مالحة مف جديد مسترجعا مف منظورىا في مقطع سردي  
مخيصي مختمؼ أطوار حياة زوجيا الشييد: طفولتو، تفوقو الدراسي، دخولو مدرسة ت

المعمميف، إفبلس العائمة، تخميو عف الدراسة، ىجرتو ثـ موت أبيو وفي استذكار مكرر 
يسترجع السارد مف منظور مالحة ما تحضره مف طيبات المآكؿ لموتاىا قبؿ  Itératifمتشابو 

تنتيي ىذه الوحدة السردية بالرجوع إلى  توفي بيا أبناءىا الخمسة.أف تعممنا بالطريقة التي 
الناظـ الخارجي الذي يخبرنا أف مالحة ما كانت لتتذكر موتاىا لو لـ يكف ىذا اليوـ يشبو 

 المواسـ واألعياد.

مف خبلؿ الناظـ سواءا كاف داخميا أـ خارجيا تـ تبئير شخصية مالحة وكؿ األحداث  
ف قاما بتقديـ األبعاد النفسية واإلجتماعية لمشخصية المبأرة كما استنبطناىا المروية، فالساردا

في ذىف ىذه الشخصية المحورية لذلؾ عد سردىما موضوعيا. ما يبلحظ كذلؾ ىو تعدد 
مواضيع التبئير في ىذه الوحدة والذي نرجعو لتعدد اىتمامات ىذه الشخصية، فنجد أنفسنا 

ر آلخر، فالناظـ الداخمي يبئر مالحة ومف خبلليا يبأر نتحوؿ مف موضوع آلخر ومف تبئي
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األبناء، الزوج، سكاف القرية...إلخ وغيرىا مف المواضيع التي رصدىا السارد في ذىف مالحة، 
 فيتحوؿ موضوع التبئير مف مالحة إلى غيرىا.

يتوقؼ السارد عف رصد أفكار المرأة ونقؿ ما يجوؿ في خمدىا لينتقؿ إلى االبف  
أمزياف( واصفا ما انتابو مف أرؽ وتعب شديديف. يتبدؿ الصوت السردي والتبئير في )محند 

بداية ىذه الوحدة، إذ يتحوؿ الناظـ مف الخارج إلى الداخؿ، وموضوع التبئير مف األـ إلى 
ابنيا. إف )محمد أمزياف( تعيف ىنا كموضوع لمتبئير، يقدـ لنا مف لدف الناظـ الداخمي المبئر، 

ئير السارد ليذه الشخصية نجدنا ننتقؿ مف موضوع مبأر آلخر. في اتخاذ )محند مف خبلؿ تب
أمزياف( موضوعا لمتبئير ينقمنا الناظـ إلى ماضيو مسترجعا مف منظور ىذا الفاعؿ الداخمي 
في مشيد أيامو األولى في المصنع وقصة تحديو لرئيسو في المصنع، في مشيديف متعاقبيف 

الذي وصؿ فيو جثماف أبيو الشييد، ثـ تعاقبت المواضيع  يستحضر أباه حيا، واليوـ
المسترجعة كقصة األخ األكبر منذ أف كاف صبيا شقيا في القرية حتى ىجرتو، أو كقصة 

 األخت المتزوجة، وحكاية األـ مالحة مع اإلنجاب.

 تنتيي الوحدة بعودة السارد إلى حاضر القصة وحاضر محند أمزياف في عبارة: 
« Iḍ agi d amerḍil la yetru furar »1 

إف السارد الناظـ وىو في نقمو لقصة )محند أمزياف( يسعى لتبئيره إياه ومثمما أطر  
الناظـ الخارجي التبئير في الوحدة السابقة أطر كذلؾ التبئير في ىذه الوحدة، ومثمما استبطف 

إلى أعماؽ اإلبف وسبر الناظـ الداخمي ذاكرة مالحة وأعماقيا الداخمية تمكف كذلؾ مف النفاذ 
 انشغاالتو واىتماماتو في ىذه الوحدة.

مف خبلؿ نفس صيغة الخطاب المسرود يعود بنا السارد الناظـ في ىذه الوحدة  
الجديدة إلى شخصية )مالحة(. يصؼ لنا الناظـ الخارجي أعماليا مف الخارج ثـ يقع اإلنتقاؿ 

ء كما تراىا وتدركيا ىذه الشخصية إلى الناظـ الداخمي كصوت سردي ليقدـ لنا األشيا
المبأرة. فمف خبلؿ منظورىا ينقؿ لنا ما يتصارع في خمدىا مف أفكار وما ينتابيا مف 

                                                                 
 .04الرواية، ص - 1

 راير فيو باؾ. ىذا ىو اليـو المعار اما فب :ترجمة
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توجسات. فالسارد ينطمؽ مف الحاضر ليفصح لنا كؿ ما يختمج في نفسيا مف رغبة في 
وفيا الدائـ تزويج اإلبف )محند أمزياف( عسى يمييو الزواج عف السياسة ومتابعيا، ويسجؿ تخ

 مف أف يحذو االبف األصغر حذو أخيو األكبر فيياجر.

يرجع السارد إلى ماضي الشخصية المحورية ليخبرنا أف مالحة كانت  تحب في  
الماضي ترديد األذكار صباحا لكف أولياء الزوج كانا يستيجناف منيا ذلؾ. ودائما مف خبلؿ 

لناظـ إلى الماضي فيروي قصة ذوييا مع منظور )مالحة( وعبر تقنية اإلرتداد يعود بنا ا
الغربة فيتـ استرجاع قصة الجد األكبر الذي ترؾ القرية ليعمؿ في ضياع الكولوف، وقصة 
اغتياؿ جد )محند أمزياف( في عنابة، قبؿ أف يعود بنا الناظـ الداخمي إلى حاضر الشخصية 

ويكوف ىذا التفسير داعيا ليخبرنا عف تخوؼ األـ الدائـ عمى أصغر بنييا نظرا لحدة طبعو 
 السترجاع ثبلثة حوادث جرت لئلبف حيف كاف صغيرا موضحا تأصؿ الصفة فيو:

 قصة محند أمزياف مع نعجة أمو. -

 قصة ضربو لمعممو المصري. -

 قصة سرقتو التيف في إحدى الضياع. -

في ىذه الوحدة نجد أنفسنا أماـ رؤية سردية داخمية، فاألحداث والوقائع تقدـ لنا مف 
بلؿ منظور فاعؿ داخمي )مالحة( كما انطبعت في ذاتو، فتـ استرجاع قصص تعمقت خ

بشخصيات تـ تبئيرىا مف لدف ىذا الفاعؿ الداخمي، فبدا التبئير متعددا فحينا يقوـ بو السارد 
 الناظـ الداخمي، وأحيانا أخرى يتواله الفاعؿ الداخمي.

ى الناظـ الخارجي، ويظؿ موضوع مف الناظـ الداخمي كسارد ومالحة كمبئر ننتقؿ إل 
التبئير المركزي دائما ىي مالحة التي تنتيي بيا وقائع ىذه الوحدة بإيقاظ األـ إلبنيا محند 

 أمزياف الذي يروي ليا حمما شغؿ بالو.

سجمنا عمى مجرى الخطاب السردي رغبة السارد )داخميا كاف أـ خارجيا( الكبيرة ومف  
ص الروائي في إعطاء معمومات وافية لقرائو عف ماضي ورائو الكاتب القابع خمؼ الن

لرسـ مبلمحيا السيكولوجية مما يمكف  -معتمدا عمى تقنية اإلرتداد–الشخصيات األساسية 
لمقارئ مف إدراؾ حاضرىا والظروؼ المحيطة بيا لتحضيره لفيـ منطؽ تطور أحداثيا وىي 
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الرواية ووضعيا االصمي. إف الوظائؼ التي اضطمعت بيا كؿ المنظورات في بداية ىذه 
تعدد التبئيرات سمحت مف إضاءة جوانب مف حياة محند أمزياف وأمو داخميا وخارجيا ومف 

 خبلليا أيضا قدمت لنا صورة واضحة وعميقة في اآلف ذاتو عف فضاء عالـ القصة.

يستأنؼ السرد عمى الوتيرة نفسيا ويظؿ الناظـ الخارجي ىو المؤطر لكؿ المنظورات  
بداية ىذا النص الروائي وفي ىذا المستوى الذي وصؿ إليو الخطاب. ويبدأ الناظـ المبئر في 

في ىذه الوحدة الجديدة في وصؼ خروج محند أمزياف إلى العمؿ فجرا وتسجيؿ حاؿ القرية 
التي تـ تبئيرىا مف لدنو معددا مظاىرىا التي آلت إليو ومسجبل ما تشيده مف تغير، فيقوـ 

الموضوعي في تسجيؿ كؿ ما يراه محند أمزياف بأمانة وموضوعية  عف طريؽ الرصد
والتعميؽ عميو مف الخارج. وىكذا يظؿ التبئير الصفر ىو المؤطر والمييمف عمى ىذه الوحدة 
كذلؾ، فنجدىا مثمما أطرت شخصية محند أمزياف تؤطر كذلؾ شخصيات وفضاءات ظيرت 

بح" و"الخوني" و"ازاغار" الذي تكفؿ ألوؿ مرة في مجرى الخطاب كشخصية "الطاىر أورا
الناظـ الخارجي بسرد تاريخو ماضيا وحاضرا. ومف خبلؿ ىذه الرؤية نجد أف مواضيع 

 التبئير قدمت لنا كميا مف لدف ناظـ خارجي بشكؿ موضوعي.

عمى الرغـ مف ىيمنة التبئير الصفر، نجد تحوال ظير عمى مستوى المنظور، فمف  
وض نشيد تحوال لمرؤية السردية مف التبئير الصفر إلى التبئير خبلؿ صيغة الخطاب المعر 

الداخمي فيو يبدو لنا السارد محدود العمـ ، إذ تتساوى معرفتو مع معرفة الشخصيات األخرى، 
فعمى إثر تقديـ شخصية الخوني، يفاجئنا السارد بجيمو لبلسباب الحقيقية التي كانت وراء 

سب إلى عامؿ بسيط في مطعـ المصنع، شأنو في ذلؾ نقؿ الخوني مف مكتب اإلدارة كمحا
شأف بقية الشخصيات الروائية األخرى التي تعمؿ في المصنع كما يستدؿ عميو ىذا المؤشر 

 السردي:
« Dinna it-iwala Muhend-Amezyan tikelt tamezwarut. Inna-yas d acu-t tura bu 
lehnak agi, atan awal ithawal, aεni d aceggeε id-itwaceggeε ad aɣ-yefk 

tawaɣit”1. 
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 "ىناؾ رآه محد أمزياف ألوؿ مرة. فقاؿ: ما بالو ذو الخديف ىذا، إنو كثير الكبلـ، ربما أرسموه ليبمونا".  ترجمة:
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فالسارد الذي تتساوي معرفتو مع معرفة بقية الشخصيات ال يستطيع أف يفسر لنا  
أسباب النقؿ أو أف يبررلنا ذلؾ بسبب محدودية عممو، فالسارد ال يقدـ لنا أية معمومة إال بعد 

رؼ كؿ ما تعرفو أف تكوف الشخصيات الروائية األخرى قد توصمت إلييا، باعتباره يع
 الشخصيات ويجيؿ كؿ ما تجيمو أيضا.

مف جديد، يستعيد الناظـ دوره كراٍو وينقمنا إلى سيؿ أزاغار، ومف خبلؿ صيغة  
الخطاب المسرود يطمعنا عف ماضي وحاضر الفضاء لنكوف فكرة عف الموضوع المبأر، لكف 

ح السرد عمى ضمير ينفصؿ بعد ذلؾ الناظـ الخارجي عف التبئير وموضوعو، إثر انفتا
المتكمـ الجمعي )نحف( فيتحوؿ التبئير إلى الداخمي عبر المونولوج الداخمي الذي يناجي فيو 
الناظـ الذاتي بصوت غير مسموع ذاتو، ويفصح عما يدور في أعماقو عمى نحو ما يسمح 

منظوره بو أسموب السرد الذاتي. إف الناظـ الذاتي يكوف في اآلف ذاتو مبئرا ومبأرا يرى مف 
 ىو وىو ذاتو موضوع تبئيره كما نجده في المؤشر التالي:

« Si tizi armi t-tizi. Atas i-yeḍran, lemmer nettqen idurar, asif d igenni, attas ara 
ɣ-d-inin, maca idurar, asif d igenni, ur nettqen ara. Seg wasmi tebda ddunit 

nutni ggugmen, ma d nekwni glan yissneɣ. Nețwet ɣer walleɣ : t-tatut 

Id-iɣlin felleɣ. Netwet ɣer wallen, ayen wallant ad ifsex, nețwet ɣer ufus ur 
nehbis tira. Tamurt d warraw-is I t-ibennun tamusni…ma d nekwni iɣunzen tira, 

nețțu ula d asekkil…”1  
منا صورة الشخصيات والفضاءات خارجيا بفضؿ تظافر ىذه التبئيرات تبدأ تتبمور أما 

وداخميا مف خبلؿ تعدد الرؤى مف التبئير الصفر إلى التبئير الداخمي ،وتحوؿ السارد مف 
الخارجي إلى الذاتي، وتظؿ وظائؼ ىذه التبئيرات ال تختمؼ عف وظائؼ الوضع األصمي 

وية التي لمرواية، فيي سيقت لتضيء لنا بعض جوانب مف حياة ىذه الشخصيات الثان
 سنتعرؼ عمييا أكثر في مجرى الخطاب أو بالتعريؼ باألطر التي احتضنت األحداث.

                                                                 
 .41-39الرواية: ص - 1

ؿ والودياف والسماء ال الترجمة: "مف ربوة ألخرى، ياما جرى، لو تتكمـ الجباؿ والودياف والسماء ليا ما تقولو، لكف الجبا
تتكمـ، فيي خرساء منذ بداية الخميقة. أما نحف فمقد أصبنا في عقولنا: إنو النسياف الذي حؿ بنا. أصيبت بصائرنا فكؿ ما 
نراه يزوؿ، أصيبت أيدينا التي لـ تقيد الكتابة. الببلد مف يشيدىا ىـ أبناؤىا بعمميـ أما نحف فحيف خاصمنا الكتابة نسينا 

 روؼ".حتى الح
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يعود بنا السارد إلى قصة مالحة، فمف خبلؿ الناظـ الخارجي يتـ تأطير الفضاء  
الخارجي الذي يحتضف واقع يوميات مالحة، وموضوع التبئير ىي مالحة التي تبأر مف خبلؿ 

إلى آخر الرواية تقدـ لنا جؿ  32بلؿ ىذه الوحدة التي تمتد مف صالناظـ الداخمي، ومف خ
األحداث مف خبلؿ منظورىا ىي أما الناظـ الخارجي فيكتفي بتسجيؿ، عف طريؽ الرصد 
الموضوعي، كؿ ما تقولو أو تراه مالحة بأمانة وموضوعية. سار السرد عمى محور قصة 

نطؽ السردي: فالناظـ الداخمي يقدـ لنا مالحة منذ بداية الرواية إلى آخرىا وفؽ نفس الم
األشياء واألشخاص كما تراىا وتدركيا ىذه الشخصية المركزية والناظـ الخارجي يسجؿ 
أقواليا وأفعاليا عمى نحو ما يسمح بو أسموب السرد الموضوعي، ونظرا لسير السرد عمى 

رار أقوالنا وتشابو منطؽ واحد إثر تشابو المنظورات في ىذا المحور السردي، وتفاديا لتك
تحميمنا إرتأينا اعتبار ما تبقى مف قصة )مالحة( وحدة سردية كبرى ىيمف عمييا التبئير 

 الصفر وىي الرؤية السردية الغالبة عمى مجرى قصة مالحة.

بواسطة مؤشرات سردية جديدة ، ننتقؿ إلى رؤيات سردية شتى يتناوب فييا السرد بيف  
تقمنا مف صيغة سردية إلى أخرى، يتغير المنظور وتتغير الذاتي والموضوعي، فكمما ان

الرؤية. إف المبئر في ىذه الوحدة الجديدة ليس الناظـ الداخمي الذي مف خبلؿ منظوره نرى 
نما الناظـ الخارجي ىذه المرة ىو الذي يتكمؼ بالسرد والتبئير معا.  األشياء والشخصيات، وا 

اظـ الخارجي حيف وصؼ دخوؿ العماؿ إلى تناوب السرد الموضوعي الذي تكفؿ بو الن
المصنع وشروعيـ في العمؿ مع السرد الذاتي حيف استخدـ ضمير المخاطب )أنت( يناجي 
بو السارد العماؿ. فإذا كاف السرد الموضوعي يتكفؿ بو الناظـ الخارجي الذي يقوـ عف 

تي ىو خطاب طريؽ الرصد الموضوعي بتسجيؿ كؿ ما يراه بموضوعية وأمانة فالسرد الذا
الراوي العميـ الخارجي الذي استبطف وعي الشخصيات المشاركة في القصة ليكشؼ لمقارئ 

 استيبلب العماؿ إلنسانيتيـ حيف أصبحوا عبيدا لآللة.

حدث مزج بيف أسموبي السرد الذاتي والموضوعي في بداية ىذه الوحدة السردية كما  
 تبينو المؤشرات السردية التالية:

« Mi kecmen ɣer lluzin, εeddan yakw zdat la pointeuse, am wakraren, yal wa d 
a akertun, yal wa d iɣallen, yal wa d ameslux, yal wa t-tajernit. Bru I uqerruy-ik. 
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Xemmel I ifassen-ik. Kkes abeltu, neɣ abernus, ssensel aserwal telseḍ 

azegza…argaz yaεna tamacint. Argaz yuɣal t-tamacint kra din d uzzal (…)”1 

لكف سرعاف ما يعود بنا السارد الناظـ إلى السرد الموضوعي، فيسترجع السارد 
الضمير ىو فيروي لنا بو في استباؽ مزدوج مقامرة الطاىر في نياية األسبوع وما ينتظر 

نع، الذي كاف الخوني مف أشغاؿ في المطبخ، واسترجاع وقائع قصة تحديو لرئيسو في المص
يتعمد إىانتو أماـ العماؿ. إف أزير اآللة كاف كذلؾ داعيا السترجاع ذكريات محند أمزياف في 
طاحونة )دا مقراف(. إف الناظـ الخارجي كصوت سردي كمي العمـ والمعرفة ، يحدثنا كذلؾ 

السرد  عف أىمية العمؿ في حياة اإلنساف والمجتمعات، قبؿ أف يعود بنا الناظـ مف جديد إلى
الذاتي، حيف استرجع قصة الشاب النحاة فيستبدؿ الناظـ الضمير )ىو( بالضمير )نحف( 
ليقدـ لنا االشياء وفؽ منظور الضمير المتكمـ الجمعي، فالناظـ وىو يجعؿ )نحف( مبئرا 
يجعمنا نحف القراء المتمقيف لخطابو طرفا في العممية السردية فيدخمنا معو عالمو الصوتي. 

 ضح ذلؾ في ىذا المقطع السردي:مثمما يت
« Iffeɣ abrid kra n-win ur neddi deg-webrid iɣ-d-ğğan wid iɣ-iğğan…ger 
iberden ! imezwura nneɣ lejdud nneɣ! Wigi iɣ-d-iğğan neggujel di tmusni 
neggujel di tɣerma, la ntezzi nrennu am tessirt yezzaden ilem….”2  

مبلحظ يتناوب بيف الموضوعي والذاتي أما ما يتغير فيو المبئر إف السرد كما ىو  
فيكوف حينا خارجيا وأحيانا أخرى ذاتيا يسرد تارة بضمير الغائب وتارة بضمير المتكمـ 

 الجمعي.

إف إيقاع السرد أخذ حركة خاصة في ىذه الوحدة، بؿ نشيد فييا توقفا لمتابعة  
دات الجانبية والتعميقات اإليديولوجية، وىذا الكـ األحداث نظرا إلغراؽ السارد في اإلستطرا

                                                                 
 .47الرواية، ص - 1
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الكبير مف األخبار، إنجر عنو تعددا لمرؤى والمنظورات وتنوعا في األصوات السردية التي 
تولت عممية السرد، وىذه التبئيرات ال تحتؿ كميا نفس األىمية في إضاءة األحداث، إنما 

حداث أو لـ تظير بعد قيمة البعض منيا في نجدنا أماـ تراكمات إخبارية ال تخدـ مباشرة األ
 ىذا المستوى الذي وصؿ إليو النشاط السردي.

مف خبلؿ المبئر الناظـ الخارجي، نبقى في المصنع ، إذ يبأر محند أمزياف مف جديد  
وىو واقؼ أماـ اآللة يعمؿ، ويتولى الناظـ الخارجي وصفو مف الخارج مسجبل أثر التعب 

صفر نتحوؿ إلى التبئير الخارجي، حيث يقوـ السارد الناظـ استرجاع عميو. ومف التبئير ال
مضموف الخطبة التي ألقاىا محند أمزياف عمى رفاقو العماؿ أسبوعا خبل، فيتـ تبئير الخطاب 
مف لدف الناظـ الخارجي مف خبلؿ الخطاب المعروض المباشر. ينقمنا الكاتب مف صيغة 

سرود لكي يحتفظ بالمنظور ذاتو حيث بدا لنا الخطاب المعروض إلى صيغة الخطاب الم
السارد قميؿ المعرفة بؿ معرفتو تقمصت إلى دوف معرفة الشخصيات األخرى كما يستدلو ىذا 

 المؤشر السردي التالي:
« ɣaf tmanya n ṛṛbeε, atan iqerreb-ed ɣures Taher wiss acimi yeğğa amdiq-is, 
wiss d acu it-id-iwwin ɣer din, aqadum n tmengert, wiss d acu ara s-d-yini, yak d 

nețța id ağirnan n lluzin… »1  
فيا ىو السارد يكشؼ لنا عف حيرة محند أمزياف، والشؾ الذي ساوره حيف ترؾ رفيقو  

الطاىر مكانو متجيا صوبو وجيمو لؤلخبار التي يحمميا، فالسارد الناظـ عاجز عف إخبارنا 
عاجز كذلؾ عمى الولوج إلى ذوات الفواعؿ الداخمية ليخبرنا عف بحقيقة مسعى الطاىر و 

السبب بؿ اكتفى بنقؿ أفعاليا فقط قبؿ أف يأتي اإلفصاح عف األخبار التي يحمميا الطاىر، 
وىذا عمى لساف الشخصيات ذاتيا، حيف أخبر الطاىر محند أمزياف في صيغة الخطاب 

 المنقوؿ المباشر عف الوشاية التي تعرض ليا.
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 الرؤيظ الدرديظ في الخطاب الروائي                                                                       لفصل األول: ا

 

70 
 

« A Muhend Amezyan a tawaɣit, tecfiḍ neɣ ala d acu yakw id-tenniḍ ass-nni n 

larbaε di lkantina? Kra din iwweḍ ɣer tmezzuɣt-nssen…”1   
فالسارد تمكف مف القوؿ إفتراضا ما ال يستطيع تأكيده دوف الخروج مف التبئير  

 أيضا. الخارجي، فيو يعرب عف شكوكو التي يشارؾ فييا البطؿ

في نياية ىذه الوحدة، ينقؿ لنا الناظـ الخارجي انطباع حدث الوشاية عمى شخصية  
محند أمزياف، وكيؼ أف ىذا الفاعؿ الداخمي تمقي الخبر بثبات وصبلبة جأش، قبؿ أف يعمؿ 
لنا السارد ىذا الموقؼ بتأصؿ ىذه الصفات فيو منذ أف كاف صغيرا، فيستشيد عمى ىذا 

لنا واقعة تدبير حيمة حيف أوشكت خرافو وخراؼ رفاقو الرعاة عمى بمقطع قصصي يروي 
اليبلؾ لكي يتجنب غضب األىؿ وعقابيـ. فالسارد الناظـ الخارجي مف خبلؿ صيغة 
الخطاب المسرود يقوـ بتبئير مزدوج، يبئر أوال محند أمزياف الذي اعتبرناه منذ بداية الرواية 

التي قاـ ىو بسردىا عمى لسانو ويروييا لنا مف  الموضوع المركزي لمتبئير، ويبئر القصة
خبلؿ منظوره ىو، ويظؿ الناظـ الخارجي في ىذه الوحدة ىو المؤطر لجؿ المنظورات تبتدئ 

 بو وبو تنتيي.

تكمف أىمية ىذه الوحدة ليس في عدد المنظورات التي تضمنتيا إنما تكمف في كونيا  
الخارجي الذي ضـ شكوؾ البطؿ كاف وراءه بدء تشكؿ اإلنطبلقة الفعمية لمرواية. فالتبئير 

لمتحوالت التي ستشيدىا األحداث البلحقة وانتعاش لوتيرة السرد بعد أف شيد نوعا مف 
الضمور حينا والبطء أحيانا أخرى، فالشؾ الذي ساور محند أمزياف سرعاف ما تحوؿ إلى 

اضي الشخصيات األساسية والتبئيرات التي اعتبرناىا سيرا موضوعية تعمقت بحياة وم يقيف.
، كانت جميعيا تميد لما سيقع مف األحداث في ىذه الوحدة وما سيمييا. فالتبئيرات التي 
ضمنت بعض جوانب مف حياة محند أمزياف، بدأت تضيء األحداث الحاضرة ، لذلؾ 

اث اعتبرنا الوحدة اإلنطبلقية الفعمية لمرواية والتي ستكوف وراء تصعيد المواقؼ وتطور األحد
 ونموىا.
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كسائر الوحدات السابقة نجد أف الناظـ الخارجي ىو الذي يؤطر التبئيرات في ىذه  
الوحدة الجديدة. تبدأ الوحدة بمجيء رئيس العماؿ إلشعار محند أمزياف بأمر اإلستدعاء 

 وتنتيي بخروجو مف مكتب المدير ونياية إضراب العماؿ.

اف ، ويسجؿ استعداده لمذىاب لمقابمة مدير في البدء، يبئر الناظـ الخارجي محند أمزي 
المصنع  ، ومف خبلؿ السرد ومؤشراتو تتبدى لنا حالة الطمأنينة التي غمرتو بعد تمقيو الخبر 

 والتي يقوـ الناظـ بتقديميا موضوعيا وخارجيا.

بعد ىذا التبئير تمت تبئيرات أخرى، وتعددت بتعدد الشخصيات التي تدخؿ عالـ  
رة، ولقد سيقت ىذه المواضيع الجديدة إلعطاء صورة عمى األحواؿ اإلجتماعية الرواية ألوؿ م

والمينية المتردية التي أضحى فييا أصحاب الحقوؽ ومعطوبي حرب التحرير، وإلظيار تنكر 
الدولة لمبادئ نوفمبر حيف أصبحت أجيزتيا تستعمؿ لمقمع والتعسؼ،ادرج الناطـ الخارجي 

: قصة حياة ونضاؿ )سي محند واعمي(، وقصة حارس مكتب قصتيف شكمتا موضوع التبئير 
المدير )دارابح(. إف الناظـ الخارجي المبئر قدـ لنا الشخصيتيف أوال تقديما خارجيا، إذا اكتفى 
في البدء، وىذا اعتمادا عمى صيغة الخطاب المسرود، بتسجيؿ واقع حياتيما اإلجتماعية 

ي المنطقي، وىو األسموب التقميدي الذي نيجو والنضالية، غمب عمى السرد التتابع الزمن
لخص بو السيرة الموضوعية التي تروي حياة الشخصيتيف، وحيف مر السرد إلى النوع 
المعروض المباشر إكتفى الناظـ الخارجي بتوجيو السرد ونقؿ أقواؿ الشخصيات وىي 

وىي تتحدث تتجاذب أطراؼ الحديث مع محند أمزياف. بينما يكوف المبئر ىي الشخصيات 
عف المبأر، اصبح )دا رابح( و)سي محند واعمي( موضوعيف لمتبئير ومبئريف معا وفي ىذه 
الحاؿ يصبح لمناظـ الخارجي فقط دور تنظيـ السرد عبر تدخبلتو النادرة ،التي تشي مف 

 خبلليا إلى حضوره كسارد فقط.

ننتقؿ مف بانتقالنا مف صيغة الخطاب المسرود إلى صيغة الخطاب المعروض،   
رؤية إلى أخرى، مف التبئير الصفر إلى التبئير الخارجي. وليذه التبئيرات أىمية عمى مستوى 
الخطاب، فيي تؤدي وظيفة إيديولوجية تواكب اإلتجاه اإليديولوجي لمكتاب اليادؼ إلى توجيو 

 النقد لممجتمع والسمطة.
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عمى مسرح  يستمر الناظـ في تقديـ شخصيات القصة، التي تظير ألوؿ مرة 
األحداث، فنجدنا إثر ذالؾ ننتقؿ في ىذه الوحدة مف الناظـ الخارجي إلى الناظـ الداخمي، 
الذي يتخذ لو موضوعا لمتبئير شخصية مدير المصنع، فالناظـ ال يكتفي بوصفو مف الخارج 
ف كاف يمجأ إلى ذلؾ أحيانا )وصؼ مبلمح وجيو( بؿ إننا نجده يزاوج بيف السرد والتبئير،  وا 
ولما كاف المبأر شخصية مركزية يعمد الناظـ إلى تقديميا لنا مف الداخؿ أيضا ونعرؼ مف 
خبلؿ منظور الناظـ العميـ كؿ شيء عنيا )سنيا، مسكنيا، ايف درست، كيؼ تتصرؼ مع 
العماؿ، كيؼ تفكر...(, فالشخصية تقدـ لنا مف الداخؿ ومف الخارج ، مما يجعمنا نحف القراء 

ية المتميزة في سموكيا وأفعاليا وتفكيرىا. لذلؾ نجدنا أماـ تبئير كشؼ ندرؾ ىذه الشخص
الظاىر والباطف، وىو التبئير الصفر الذي كاف فيو السارد عالما بكؿ شيء، ما خفي منو 

 وما ظير.

يتغير الصوت السردي في نياية ىذه الوحدة، فمف المبئر الناظـ الداخمي ننتقؿ إلى  
ستعيد مف جديد دوره مف خبللو تقدـ لنا أثر إفراج محند أمزياف الناظـ الخارجي ، الذي ي

عمى العماؿ وىـ يبلقوف إطبلؽ سراح زميميـ بفرح والسيما أف المسؤوليف وجياز اإلدارة لـ 
يتمكنوا مف تحقيؽ ما كانوا يصبوف إليو مف إبعاد محند أمزيااف عف المصنع، قبؿ أف نشيد 

، قمما تدخؿ عمى مستوى الخطاب، فيصبح السرد في ىذه الوحدة دخوؿ صوت سردي جديد
يتواله صوت فاعؿ داخمي ممثؿ في صوت الخوني، إحدى الشخصيات المشاركة في ىذه 
القصة، ومف خبلؿ صيغة الخطاب المعروض يبئر قصة شعبية تروي حكاية الثيراف الثبلثة 

فاعؿ داخمي بأر قصة واألسد ليستدؿ لرفاقو العماؿ عمى مدى أىمية التعاوف. فالقصة رواىا 
مف خبلؿ خطابو الذي أنتجو ومف خبلؿ ذلؾ فيو ىنا يقـو بدور الناقؿ لذلؾ فيو خارجي 

 عنيا كمبئر باعتباره سارد مف الدرجة الثانية.

إف ىذه الوحدة التي تمثؿ بؤرة الحبكة القصصية لـ تختمؼ عف سابقاتيا، إذ الحظنا  
ى أخرى يتبدؿ الصوت السردي والتبئير، كما لمسنا أنو كمما تـ اإلنتقاؿ مف صيغة خطابية إل

أف التبئير الصفر ومف ورائو الناظـ الخارجي ىو المؤطر والمييمف عمى مستوى الخطاب، 
إف جؿ التبئيرات التي سبقت والمتعمقة أساسا بحياة الفاعؿ الرئيسي جاءت لتضيء أثر حدث 

حوليا النفسي والواقعي، فالرفاؽ "اإلستدعاء" عمى الشخصية المركزية محند أمزياف في ت
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حذروا محند أمزياف مف التيور حيف يبلقي المدير وىو لـ يتردد عمى سبو حيف استفزه وتجرأ 
 كذلؾ عمى سرقة ممفو اإلداري الذي كاف يحمؿ دالئؿ إدانتو.

رأينا في الوحدات السابقة كيؼ أف الناظـ قدـ لنا الشخصيات الحكائية خارجيا وداخميا  
في حكيو عمى محند أمزياف كشخصية مركزية في ترابط ىذه العناصر وتداخميا مف مركزا 

خبلؿ رؤية الناظـ داخميا وخارجيا، ولما كانت ىذه الوحدة آخر الوحدات عمى مستوى 
 الخطاب فإنيا ستعطي لنا صورة عامة لما ستؤوؿ إليو أحداث القصة في تطورىا.

بلؿ صيغة الخطاب المسرود مشيد العماؿ مف منظور الناظـ الخارجي يقدـ لنا مف خ 
وىـ يتأىبوف لمخروج مف المصنع ثـ يقع اإلنتقاؿ دوف سابؽ إنذار إلى الحديث حوؿ النسوة 
العامبلت مع محند أمزياف، ولوال وجود مؤشر سردي ينسب المنظور إلى ناظـ داخمي لجزمنا 

 أف الموضوع منظور إليو مف خبلؿ الناظـ الخارجي دائما:
« Akka yakw i iɣil Muhend-Ameziane, asmi itent izra tikelt tamezwarut”1 

إننا ىنا نجدنا أماـ تبئير مزدوج: تبئير مر عبر صوتيف سردييف لكف موضوع التبئير  
يظؿ واحدا وىو النسوة. في األوؿ المبئر كاف الناظـ الخارجي الذي اكتفى بوصؼ النسوة 

اظـ الداخمي فكاف الترىيف التبئيري مف خبلؿ شخصية محند مف الخارج ثـ تبله في الثاني الن
أمزياف الذي قدـ موضوع التبئير مف خبلؿ منظوره ىو، لذلؾ نجدنا في ىذا التبئير الذي 
تناوب عميو صوتيف سردييف أماـ تبئير واحد ىو تبئير الصفر وىي رؤية سردية تسيـ في 

 ع.تقديـ صورة موضوعية لما تعيشو النسوة في المجتم

مف رؤية سردية ننتقؿ إلى أخرى، فمف التبئير الصفر ننتقؿ إلى التبئير الخارجي،  
عندما يبأر محند أمزياف والطاووس خارجيا وىما يتحاوراف مف لدف الناظـ الخارجي، فيبأر 

قبؿ أف يتـ تحويؿ موضوع التبئير إلى  2الفاعبلف الداخمياف معا مف خبلؿ حديثيما معا
رد بالسرد عبر صيغة الخطاب المعروض المباشر، فتتحوؿ مف فاعمة الطاووس التي تنف
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داخمية إلى ناظمة ذاتية مف الدرجة الثانية تروي لمحند أمزياف عما ينتظرىا مف أشغاؿ بعد 
فيصبح في ىذا المقطع السردي المبئر مبأرا في اآلف  1أف تنتيي مف عمميا في المصنع.

 لخارجي.ذاتو لكف مع اإلحتفاظ بنفس التبئير ا

إف ىذه الوحدة تشكؿ منعطفا كبيرا في مجاؿ صيرورة السرد، ونقصد بذلؾ بداية  
احتداـ وتطور الحدث المركزي بالشكؿ الذي يعطي لمقصة بعدا تصاعديا عمى مستوى 
األحداث والشخصيات. إف الحدث المركزي الذي يشكؿ بؤرة الحكي تتمثؿ في إقالة محند 

لذي تكتـ عميو الكاتب حتى ىذا المستوى الذي وصؿ إليو أمزياف مف عممو وىو الخبر ا
 النشاط السردي.

لى المحظة التي سيـت   إلى حيف وصوؿ خبر الوشاية ونية اإلدارة في إقالة محند أمزياف وا 
فييا اإلقالة يبدو لنا أف الفعؿ المركزي لـ يأت تسجيمو في مجرى الخطاب إال بعد أف تكونت لدى 

ما يبلحظ حوؿ ىذا الحدث المركزي أنو ـل يـت  .مة حوؿ موضوع "اإلقالة"القارئ الصورة الكام
تبئيره مف خبلؿ الناظـ الخارجي، إنما جاء مف منظور الفواعؿ الداخمية )أي الشخصيات 

 الروائية(، واقتصر دور الناظـ الخارجي عمى رصد ردود أفعاؿ الشخصيات حولو.

الحدث كما أطر معظـ األحداث السابقة،  لـ يتمكف السارد الناظـ الخارجي مف تأطير 
ولـ يقدمو مف منظوره وال حتى مف قبؿ الناظـ الداخمي الذي عادة ما يقدـ األحداث 
والمواضيع مف منظور إحدى الشخصيات الحكائية التي يتماىى معيا، إنما الحدث قدـ لنا 

 مف خبلؿ الشخصيات عبر صيغة الخطاب المعروض:
- Taher : d lxir kan. 
- Muhend-Ameziane : D win axir. 
- Lxewni: a k-qqaren azekka fihel ma tusiḍ-d ɣer lluzin hacama d asmi 

ara k-d-laεin.2 

                                                                 
 .051الرواية: ص- 1
 .060الرواية: ص - 2

 الترجمة: الطاىر: ىؿ ىو خير؟
 محند امزياف: ذاؾ ما نتمانو.

 الخوني: إنيـ يخبرونؾ أنو ال داعي لكي تحضر لممصنع غدا، حتى يأذنوف لؾ بذلؾ.
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فيبدو لنا جميا محدودية معرفة السارد الذي لـ يكشؼ لنا بصوتو عما تحويو الرسالة 
شخصيات التي قدمتيا الطاووس لمحند أمزياف، إنما فضؿ التنازؿ عف ىذه الميمة لم

الحكائية، فبدت معرفتو أقؿ مف معرفة الشخصيات الحكائية عمى حساب التبئير الخارجي. 
وبيذه المنظورات التي اشتممت عمييا ىذه الوحدة أخذ الخطاب منحنى جديدا كاف وراء تأـز 

 الحدث مما ولد حركية في النص بيا انتيت القصة وختـ الخطاب.

الصوت السردي الذي تولى عممية السرد في إلى ىنا نخمص إلى نتيجة وىي أف  
الرواية ىو خارج ومتبايف حكائي تمثؿ في الناظـ الخارجي والناظـ الداخمي المذاف ىيمنا عمى 
السرد مف بداية الرواية إلى آخرىا... أما المنظور الذي نتابع فيو وندرؾ العالـ المتخيؿ مف 

نظور الذي أطر جؿ األحداث والمواضيع خبللو فيو التبئير الصفر أو البلتبئير، وىو الم
المطروحة. إف انبناء السرد بصيغة الغائب لـ يمنع الضمائر األخرى في الظيور رغـ قمتيا 
 في الخطاب وىيمنة البلتبئير لـ يحؿ دوف بروز تبئيرات أخرى كالداخمية والخارجية والذاتية.
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 Ass-nniالرؤيظ الدرديظ في : المبحث الثالث
 

ع بداية الرواية ومف الفصؿ األوؿ يتبيف لنا أف السارد الذي يحكي ليس طرفا في م 
نما فعؿ السرد يصمنا بفعؿ الضمير الغائب، فنبقى نتابع وقائع القصة  الحكاية التي يروييا وا 

 بصوت ىذا السارد المجيوؿ الذي ال نعمـ عنو الشيء الكثير.

الحكاية التي يروي وقائعيا، وىو ال فالسارد سارد مف درجة أولى، وىو يقع خارج  
صمة لو بيا ،وغريب تماما عنيا واكتفت ميمتو في رصد أفعاؿ وقعت في زمف سابؽ عف 
زمف القصة ، ومف منظور ىذا السارد أصبحنا نرى معاناة )محند أمزياف( وزوجتو )طاووس( 

زوجة اإلبف، مع اإلنجاب في السنوات األولى مف زواجيما، ورد فعؿ األـ مالحة مف عقـ 
ف ورد الحديث عف العقـ بصيغة الخطاب المسرود، فرد فعؿ مالحة جاء بمسانيا، فكمما  وا 
أورد السارد كبلـ ىذه الشخصية ينفصؿ السرد عف التبئير فيصبح خطاب ىذه الشخصية 
الذي ورد ضمف صيغة الخطاب المنقوؿ مبئرا ومبأرا في آف واحد، وفي ىذه الحاؿ يصبح 

 ر تنظيـ الحكي وتأطير العممية السردية.لمسارد فقط دو 

لى لحظة بداية أحداثيا ليستعرض تأىب   يعود السارد إلى حاضر القصة، وا 
)طاووس( لمذىاب لوضع حمميا، ومف منظور الناظـ الخارجي نتابع مشيد استيقاظ )محند 

 أمزياف( وأخذه زوجتو إلى عيادة التوليد بالمدينة.

بنقطة زمنية سابقة ال تتزامف مع لحظة وقوع األفعاؿ  فالرواية كما الحظنا إبتدأت 
واألقواؿ، وتولى عممية سرد الوقائع سارد مطمؽ الحضور ومطمؽ العمـ ال نرى إال ما يراه 
ومف منظوره نتعرؼ عمى الشخصيات وندرؾ األحداث، وبصيغة الخطاب المباشر يرصد لنا 

التفسيرية التي  Analepseلبلحقة أغمب التأمبلت التي شكمت محور اىتماـ مالحة كتمؾ ا
تكشؼ عف سبب وراء كره مالحة لزوجة إبنيا، إف ىذا الكره ىو نتيجة لممرض الذي تعاني 
منو مالحة، كما نكتشؼ كذلؾ قمؽ األـ مالحة عمى أكبر بنييا الذي ىاجر ولـ يعد، كذلؾ 

بنيا، وتنتيي نطمع عمى تخوؼ مالحة مف أف تصيبيا المعنة إف استمرت في احتقار زوجة ا
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إف إدراج الخطاب المنقوؿ ضمف الخطاب المسرود كسر   ىذه الصيغ المعروضة بدعاء.
 عمودية السرد والتبئير معا فأصبحنا ننتقؿ مف البلتبئير إلى التبئير الداخمي.

إف انكسار السرد لـ يمنع السارد مف الظيور بيف أقواؿ ىذه الشخصية األساسية  
فسيرية فمنا إذف أف نتساءؿ: "ىؿ تؤدي الشخصية دورىا المباشر في بتعميقاتو وتدخبلتو الت

استقبلؿ عف أي سارد، أـ أف وجودىا الشخصي ىو في المحصمة النيائية مف وجود سارد 
يحايثيا؟ بمعنى ىؿ يكفي أف تتكمـ الشخصية في العمؿ األدبي بضمير )األنا( حتى ينتفي 

 1دور السارد الثاوي خمفيا؟".

لشخصيات ليست مستقمة كمية عف خطاب السارد، فالسارد يعيد تشكيؿ إف أقواؿ ا 
األحداث ونقميا بأسموبو الخاص، وتوظيفو تقنية الخطاب المنقوؿ يمكف القارئ مف خبلليا 

 تتبع األحداث حاؿ وقوعيا مما يولد لديو شعور بأنو إزاء أفعاؿ مشاىدة.

لخارجي عف السرد لمناظـ ، يتنازؿ الناظـ ا06يتغير موضوع السرد في الصفحة  
الداخمي الذي يقدـ مجموعة مف األحداث متعمقة بحياة )رابح( ولكف مف خبلؿ منظور )محند 
أمزياف( التي يركز عميو الكاتب، وبصوت ىذا السارد الخارج والمتبايف حكائي يضمف قصة 
رابح وىي قصة خارجة عف نطاؽ القصة الرئيسية ومف خبلؿ منظوره نتعرؼ عمى ىذه 

( بوالده Rabehالشخصية بالرجوع إلى ماضييا البعيد والقريب، فيحدثنا السارد عف بر رابح )
إلى درجة العبودية طمعا في البركة التي ستنزؿ عميو إف أطاع والده، كما أطمعنا عف زواجو 
نجابو منيا أوالدا معوقيف ذىنيا وحركيا، وعممو الدؤوب خارج ساعات العمؿ  مف إبنة خالو وا 

وراء الغنى، ولعبو القمار أمبل في الربح. وأخيرا ندرؾ موقفو مف سجف عمر أحد  سعيا
 زمبلئو في العمؿ، و ىذا دائما مف خبلؿ منظور الناظـ الداخمي الذي يروي بصيغة الغائب.

تتغير طبيعة الناظـ  ،Rabehفي معرض الحديث عف الظروؼ التي توفي فييا رابح  
، فندرؾ بالتالي أفعاؿ وسموكات رابح بعيف السارد العارؼ فيتحوؿ مف الداخؿ إلى الخارج 

بكؿ شيء، فيو الوحيد القادر عمى معرفة االسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة رابح فبدا لنا 
                                                                 

1 ، 0988، الدار البيضاء، 2مجمة دراسات سيميائية أدبية لسانية، ع إشكالية الرؤية السردية،د القادر، الشاوي عب - 
 .76ص
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السارد أكثر معرفة مف الشخصيات الحكائية األخرى التي شيدت الحدث كما يبنيو الممفوظ 
 السردي التالي:

« Yeglalez yakk ugerbuz-is, yeččur wudem-is d akal. Afeddex ur ifeddex ara, 
anagar timeqqit n yidim teffi-d seg umezzuɣ: d taɣlalt umeggreḍ I s-iqqermen 
mi yegrareb. Knan ɣur-s. yezzuzen-it lxewni, yeggar-as awal, winna ur as-d-yesla 
i-mi iḍal akin anida ur d-yettuɣal. yekcem amḍal n tsusmi, ur n sell, ur nessawal. 

yuza-d yiwen wemɣar, yenna-as I lxewni: 

- Tixer akin ad as-suḍeɣ deg umezzuɣ! 
dɣa isuḍ-as deg umezzuɣ! ɣer yemɣaren, mi ara yenter yan, tsuḍun-as 
deg umezzuɣ akken ad t-id-yuɣal nnefs. 

Imɣaren-nneɣ msakit, dunnit-a d timucuha”.1   
ىنا ال نسمع إال لمناظـ الخارجي فأصبحنا ال نرى وال ندرؾ مف وفاة رابح إال ما يريده 

 الناظـ الخارجي الكمي العمـ والمعرفة كما يقتضيو التبئير الصفر.

 Malhaفيعود بنا ثانية إلى قصة مالحة  23يتحوؿ مجرى السرد في الصفحة  
السرد شخصية مالحة التي تعينت كفاعؿ ذاتي  وبصيغة الخطاب المسرود تتولى عممية

Narrateur Autodiegétique  لتسرد بصوتيا بصيغة المتكمـ المفرد. فتحدثنا عف ضعؼ
بصرىا، وفي عبارات توضيحية تفسيرية تعممنا عف سبب مرضيا الذي أرجعتو إلى كثرة 

ولـ يعد. فتكوف  البكاء عمى االب المتوفي، والزوج المستشيد، واإلبف األكبر الذي ىاجر
مالحة موضوعا لتبئيرىا، فيي مبأرة ومبئرة في اآلف ذاتو فيي في النفس الوقت موضوع 

 التبئير وذات التبئير التي مف خبلليا ندرؾ ونرى جوانبا مف حياتيا.

                                                                 
 .22-20: ص ass nni الرواية - 1

الترجمة: "تمطخ جسمو كمو، امتؤل وجيو بالتراب. لـ يصب بجرح لكف خرجت قطرة دـ مف أذنو: تحطمت فقرة لما ىوى. 
إليو وراح يكممو لكنو ال يسمعو ألنو ذىب إلى حيث ال رجعة، دخؿ عالـ الصمت حيث ال سمع انحنوا عميو، ضمو الخوني 

 وال كبلـ.
 دنى منو شيخ مسف فقاؿ لمخوني:

 ابتعد سأنفخ في أذنو. -

 فنفخ في أذنو، عند العجائز لما يمرض أحد ينفخوف في أذنو فتعود أنفاسو. ياليـ مف مساكيف. إف ىذه الدنيا مؤل بالحكايا.
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تنسحب شخصية )مالحة( عف عممية السرد، فتأخذ ساردة دائما مف درجة ثانية زماـ  
شخصية جديدة ظيرت ألوؿ مرة عمى مسرح أحداث  NNA Fatiالسرد، وىي )نافاطي( 

القصة، وبما أنيا تسرد بصوتيا مستخدمة ضمير المتكمـ، أصبحت بالتالي فاعمة ذاتية تولت 
سرد حكاية جدتيا )عيني( مع التمريض، والمسرود لو ىي مالحة، وبما أنيا شخصية 

مالحة( أصبحنا نتعرؼ مشاركة في الحكاية فيي متضمنة حكائيا وعف طريؽ محاورتيا )
 عمى قصة )عيني( والتمريض الذي أورثتو حفدتيا ومف بينيـ )النافاطي(.

يعود السارد مف الدرجة األولى المتبايف حكائي لمظيور لمواصمة  25في الصفحة  
بمعالجة عيف مالحة  NNA Fatiعميمة السرد، ومف منظور خارجي يصؼ لنا كيؼ قامت 

 ا )عيني(.المريضة كما تمقتو عف جدتي

الحالتيف متضمف حكائي فاعؿ ذاتي يروي األحداث مستخدما  وبما أف السارد في كمتا 
ضمير المتكمـ المفرد، يتقمص دور الناظـ الخارجي إلى تسجيؿ بعض المؤشرات السردية 
والصيغية التي تدؿ عمى وجوده بينما تتحدث الشخصيات ، فمقد اقتصر دوره عمى تنظيـ 

الشخصيات وأفعاليا دوف الولوج إلى ذواتيا الداخمية لذا ىيمف التبئير  السرد ونقؿ أقواؿ
 الخارجي عمى ىذا الجزء مف الرواية.

في الفصؿ الخامس وبصوت سارد الدرجة األولى الخارج والمتبايف حكائي نرجع إلى  
حاضر القصة في مشيد يقع في المعمؿ الذي يعمؿ فيو )محند أمزياف( يصؼ فيو السارد 

)الخوني( إلى معمؿ وشروعو في العمؿ. جاء المشيد بصيغة الخطاب المسرود، يقوـ دخوؿ 
الناظـ الخارجي بتأطير الحديث الذي جرى بيف )محند أمزياف( و)الخوني( بحيث يوظؼ 
ضمف خطابو أقواؿ ىاتيف الشخصيتيف، فجاءت أقواؿ الشخصيات في تناسؽ مع خطاب 

مف خبلؿ ىذا الممفوظ  الخطاب العاـ كما يتبيف ذلؾالسارد بحيث ال تأتي معزولة تماما عف 
 السردي:

« Armi yekcem Muhend-Ameziane id-yerfed agerru, mi t-id-iwala yezwar-it-d s 
ameslay : 

- Acu ik-id-yewwin akka ssbeh zik, d lxir ncallah! 
Ur yurğa ara ad as-d yerr awal, ikemmel: 
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- Ma teddat akka, ikad leflas, isurdiyen teffɣɣen anekcum ulac, Anagar win 
ur nezmir ikra, ayla n baylek! Lluzin amcum mekknen-as times…”1 

عمى إثر ىذا المشيد يختفي السارد مف الدرجة األولى الغريب عف عالـ القصة، 
فيقوـ  فيفسح المجاؿ لسارد الدرجة الثانية داخبل ومتضمنا حكائيا وىي شخصية )الخوني(

ىماؿ العماؿ ليا بسرد وقائع قصة حدثت  معمقا عمى إفبلس المصانع بسبب سوء تسييرىا وا 
في إحدى القرى التي أرادتيا الدولة بعد االستقبلؿ قرية نموذجية تكوف مرآة تعكس نجاح 

بقار منحت الدولة لمفبلحيف أبقارا لتربيتيا ولئلنتفاع بيا، وألف األ . الثورة الزراعية في الجزائر
لـ تتأقمـ، لـ يجد الفبلحوف وسيمة إال ذبحيا وأكؿ لحوميا، فأحموا ذبحيا لسبب واحد ألنيا 

 ممؾ البايمؾ عمى حد زعميـ.

إرتسمت القصة ووقائعيا بجزئياتيا األكثر دقة ليضفي السارد المصداقة عمى حكيو  
ا بكؿ دقائؽ وأصبحنا نرى األحداث مف خبلؿ منظور )الخوني(. فالسارد يظير لنا عالم

األمور التي حدثت، فحتى الحوار الذي كاف يدور بيف شخصياتيا نقمو لنا بأمانة كما لو كاف 
شاىدا عمى تمفظو مف قبؿ الشخصيات، وأصبحنا نتساءؿ عف مصدر كؿ ىذه األخبار وكؿ 
ىذه المعمومات، وىذه سمة تميزت بيا الروايات المسرودة "بضمير الغائب فيقاؿ لنا ما 

.ىي سمة السارد العميـ والعارؼ 2ما جرى وال يذكروف لنا كيؼ توصموا إلى معرفتو"حدث، و 
بكؿ شيء الذي يدرؾ الخفي والظاىر والذي قمما يخبرنا عف مصدر معموماتو واألخبار التي 
تنقؿ عمى لسانو. يتوقؼ السرد مع نياية القصة ويتغير مجراه فيبئر الناظـ الخارجي الحوار 

                                                                 
 .28الرواية: ص  - 1

 الترجمة: "لـ يرفع رأسو إال بعد أف دخؿ محند أمزياف. لما رآه بادره بالكبلـ:
 ما الذي أتى بؾ ىكذا في الصباح الباكر، خير إف شاء اهلل، لـ يتركو يجيب فأكمؿ: -

ا ىو حاؿ إف استمر الوضع عمى ما ىو عميو سنفمس، الدراىـ تخرج وال تدخؿ، وال أحد يقدر عمى فعؿ شيء. ىذ -
 ممؾ البايمؾ. لقد أضرموا النار لممصنع".

 .68-67ميشاؿ بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص ص - 2



 الرؤيظ الدرديظ في الخطاب الروائي                                                                       لفصل األول: ا

 

81 
 

ف  1بيف )الخوني( و)محند أمزياف(الطويؿ الذي دار  والذي جاء بصيغة الخطاب المنقوؿ، وا 
كاف ألقواؿ الشخصيات دور في تعميؽ األحداث والتفصيؿ فييا فإنيا مع ذلؾ تقوـ بتوقيؼ 

 .2وتيرة السرد مؤقتا فالخطاب المنقوؿ يأتي في الغالب "ال يقاؼ سرعة السرد وتغيير مجراه"

منقوؿ يصور السارد مشيد إلتقاء )محند أمزياف( بػ )سي وبصيغة الخطاب المباشر ال  
محند واعمي( بعد خروجو مف مكتب )الخوني( وبصيغة الخطاب المنقوؿ دائما نتعرؼ عمى 
أفكار والعالـ الداخمي لشخصية )سي محند واعمي( فنتعرؼ مف منظور ىذه الشخصية 

 الثانوية:

 رأيو وموقفو مف اإلرىاب واإلرىابييف. -

 قة بيف الناس.فقداف الث -

 قمة اإليماف في القموب. -

ويتبيف ىنا أف صيغة السرد التي التزمت صيغة الخطاب المنقوؿ الذي وظفت فيو 
أقواؿ الشخصيتيف المتحاوتيف عطؿ وتيرة السرد مؤقتا فمـ نجد حدثا واحدا ساىـ في تغيير 

خصيتيف وال مسار القصة األساسية. أما صوت السارد فيظير مؤطرا ضمف خطابو كبلـ الش
يظير إال مف خبلؿ تعميقاتو وتوضيحاتو بيف أقواؿ الشخصيات، وبمنظوره نكتشؼ مدى تفرد 

 ىذه الشخصية في أفكارىا وتميزىا في سموكاتيا.

إف ىذا التناوب الصيغي ولد تناوبا صوتيا أمكننا مف التعرؼ بدرجة أكثر عمى ىذه 
دركنا أف مؤشرات ىذا التبدؿ ىي الشخصية المتميزة، وفي إطار ىذا التبدؿ السردي أ

مؤشرات صيغية فكمما انتقمنا مف صيغة إلى أخرى يتبدؿ الصوت السردي ويتبدؿ التبئير 
معو، ولكف يبقى التبئير الصفر ىو المؤطر والمييمف مف خبللو قدمت لنا شخصية )سي 

نا أفكارىا، محند واعمي( مف الداخؿ ومف الخارج: مف الداخؿ حينما تسممنا إلى ذىنيا فأدرك
ومف الخارج حينما اقتصر السارد الناظـ عمى وصفيا مف الخارج وابداء رأييا حوليا مف 

 خبلؿ تعميقاتو وتوضيحاتو.
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 48بعدىا يعود السارد الستكماؿ السرد عف الحديث الدائر بيف الرجميف في الصفحة 
بعض مراحؿ  يسترجع )سي محند واعمي( عمى لسانو Iteratifوفي استذكار مكرر متشابو 

 مف حياة الطاىر:

 طفولتو الصعبة. -

 ىجرتو إلى فرنسا لمعمؿ. -

 إلتحاقو بجيش التحرير. -

 توبتو. -

 مرضو. -

إختفى صوت السارد الناظـ الخارجي وأحاؿ الكممة إلى شخصية )سي محند واعمي( 
كسارد مف الدرجة الثانية ومؤطرا ضمف خطابو قصة )رابح( التي يقصيا )محند أمزياف( 

 ف كمسرود لو.الذي تعي

إف الصيغة التي انبنى عمييا الخطاب في ىذا المستوى الذي وصمت إليو القصة ىو  
، واقتصر دور السارد عمى 1صيغة الخطاب المعروض، فمقد شغؿ الحوار حيزا نصيا كبيرا

نقؿ أقواؿ الشخصيات في حوارىا، وأصبحنا نرى األحداث مف خبلؿ منظوريف إثنيف: مف 
ا نرى األحداث مف منظور إحدى الشخصيات الحكائية، ومف البلتبئير منظور داخمي حينم

 حينما يتولى الناظـ الخارجي المتبايف حكائي عممية السرد.

تـ تسجيؿ عودة شخصيتي )مالحة( و)النافاطي( إلى الواجية كساردات مف الدرجة  
المتكمـ الجمعي. الثانية تروياف وقائع وأحداث تارة بالضمير المتكمـ الفردي وتارة بضمير 

تولت السرد في أوؿ األمر مالحة فتعينت كفالعة ذاتية تسرد بصوتيا، فنكتشؼ مف خبلؿ 
منظورىا ما تحضره مف طيبات المآكؿ لترضى بيا نفسيا، ثـ بعدىا تتولى السرد الشخصية 
الثانية )النافاطي( فتوجو خطابيا إلى مسرود لو ىي شخصية )مالحة( فنطمع عمى األفكار 

ي تجوؿ في ذىنيا وما تقولو في نفسيا وىو ما أفصحت عنو )لمالحة( ، وبأسموب سردي الت
يكاد أف يكوف خالصا وبصيغة الخطاب المسرود الذاتي ندرؾ بوعي ىذه الساردة مجموعة 
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مف المواضيع التي تمثؿ محور اىتماميا والتي تـ تبئيرىا مف لدنيا، فمف منظورىا يتـ 
مذاف طردا مف الجنة لسوء فعميما، ثـ أعقب الحديث عف سوء اسرتجاع قصة آدـ وحواء ال

أحواؿ المرأة في المجتمع القبائمي خاصة والمجتمعات العربية عامة التي كانت تئد البنات 
عند والدتيا، إلى أف تخمص إلى أف وضعية المرأة تغير في الوقت الحاضر فمـ تعد المرأة 

 مظمومة كما كانت عميو في الماضي.

غيير طبيعة السارد ، فيصبح في نياية الفصؿ العاشر ساردا يسرد حكاية ال يتـ ت 
يشارؾ فييا ، وعمى المستوى السردي يحوي السرد قصة مضمنة تسترجعيا مالحة وتروييا 
بصوتيا، قصة نقمتيا عف جدتيا وتحكي قصة رجؿ نزؿ ضيفا عمى صديؽ لو، فمـ تكرمو 

 قـ لنفسو مف زوجتو فضربيا ضربا مبرحا.زوجة ىذا األخير فحيف رجع إلى بيتو انت

إف لحظة السرد ال تتزامف مع لحظة وقوع األحداث لذلؾ نجد الكاتب ينقؿ فعؿ السرد  
إلى شخصيتي )مالحة( و)النافاطي( وكانتا في أغمب فترات السرد عمى مسافة مما تحكيو، 

ة عبلقتيما بيذا وصيغتي الخطاب المسرود الذاتي والمسرود التاـ جاء ال يتناسب وطبيع
 العالـ المحكي.

، وبوجية نظر مغايرة، نتتبع بصوت  57في المقطع السردي الذي يمي في الصفحة  
)سي محند واعمي( قصة متفردة استقمت بمنطقيا السردي الخاص عف الحكاية األساسية 
ة وشكمت بالتالي حكايا في حكي نتيجة لمطابع التضمني الذي ىيمف عمى العبلقة التركيبي
 1بيف القصة األساسية والمجاورة ليا. تروي ىذه القصة  ، التي استغرقت حيزا نصيا متسعا

بالقياس مع باقي القصص المضمنة، أحداث قصة شعبية وبصيغة الضمير "ىو" يروي 
، تزوج مف أجمؿ نساء المممكة ، لكنيا تصغره  السارد المتضمف حكائي قصة سمطاف ىـر

وجيو ،فراح السمطاف يبحث عف طبيب يرجع لو صحتو سنا، فعابت عنو مرضو وقبح 
ووسامتو. تبقى صيغة الخطاب المسرود ىي المييمنة عمى جؿ فترات القصة ويصبح السرد 
مف الدرجة الثانية ومع صوت شخصية )سي محند واعمي( ومف خبلؿ منظوره، نكتشؼ 
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لدولة في تسيير أمور أطوار ىذه القصة التي أدرجيا الكاتب مفسرا السياسة التي تنتيجيا ا
 الببلد.

، إذ يعيدنا الناظـ الخارجي إلى الماضي البعيد 60يتغير موضوع السرد في الصفحة  
الخارج عف القصة األساسية والمتعمؽ ببداية مالحة مع المرض، ثـ يتنازؿ بعدىا السارد 

خصية لمفاعؿ الداخمي )محند أمزياف( ليستكمؿ عممية سرد وقائع تخص جانبا مف حياة ش
مالحة. فالفاعؿ الداخمي صوت متضمف حكائي لصمتو بموضوع سرده ونواصؿ متابعة 
أطوار مرض مالحة بمسانو وكأف بالسارد الناظـ الخارجي أحاؿ الكممة إلى سارد مف درجة 
ثانية، رغبة منو إلى إعادتنا إلى مصدر معموماتو وكيفية توصمو ليا، فرحمة مالحة مع 

يستطيع أف يحدثنا عنيا أكثر مف ابنيا، فيو سارد يرى دقائؽ  المرض طويمة ، وال أحد
 األمور وكؿ التفاصيؿ المتعمقة بمرض األـ.

ومف منظور شخصية )محند أمزياف( كشاىد ترتسـ لنا مبلمح شخصية مالحة المتبدلة  
والمتغيرة جراء المرض الذي تعاني منو، فنتابع مف خبلؿ منظور الفاعؿ الداخمي أفعاؿ 

مالحة ، وبتبئير خارجي يطمعنا السارد عمى السموكات الخارجية لمالحة لكف دوف  وأقواؿ
الولوج إلى ذاتيا الداخمية، والمرة الوحيدة التي أطمعنا فييا الفاعؿ الداخمي عمى أعماؽ 
الشخصيات في ىذا الفصؿ ىو حينما استرجع السارد ما كانت تفكر فيو )طاووس( إثر 

الحة( بشأف عقميا لمحند أمزياف، فتنتقؿ النظرة مف الخارج إلى سماعيا لما كانت تقولو )م
 الداخؿ ويتحوؿ التبئير مف الخارج إلى البلتبئير.

إف الناظـ الخارجي بدا لنا متقمصا جدا بالقياس إلى الصوت اآلخر، ونعانيو بشكؿ  
عؿ أكثر وضوحا حينما إبتدأ الفصؿ بصوتو وحينما اختتـ الفصؿ بصوتو أيضا، أما الفا

الداخمي فمقد تكفؿ بتوجيو السرد ونقؿ أقواؿ الشخصيات ونجده يزاوج بيف السرد والتبئير. إف 
الفاعؿ الداخمي وىو يجعؿ مالحة موضوعا لمتبئير يدخمنا إلى عالمو الصوتي مف خبلليا، 
فعبر )محند أمزياف( كشخصية مركزية ليا موقعيا في القصة، نطؿ عمى جزء ىاـ مف عالـ 

 تبأر مف منظور )محند أمزياف(. مالحة كما
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رأينا في الفصؿ السابؽ كيؼ أف السارد يقدـ لنا أحواؿ مالحة الصحية مركزا في  
حكيو عمى مبلمح شخصيتيا المتبدلة والمنظور إلييا مف الخارج، ولما كاف ىذا الفصؿ في 
ف جؿ أطواره إسترجاعا جعؿ األحداث تنطمؽ ببطء وبدا لنا زمف الخطاب أطوؿ مف زم

الحكاية. اف اإلغراؽ في الرجوع إلى الماضي لو ما يبرره، فالسارد ومف ورائو الكاتب مازاؿ 
منشغبل بتقديـ الشخصيات األساسية وتحديد صفاتيا ورسـ معالميا، فوظيفة ىذه المواحؽ 

Analepses  ال يعدو أف تكوف تفسيرية تمعب دور الخمفية التي ال يمكف اف نفيـ وقائع
 ؽ نموىا دونيا وال  اف ندرؾ حوافز الشخصيات دونما الرجوع إلييا.الرواية ومنط

إف ما يميز ىذا الفصؿ الثالث عشرة إحتواءه عمى استباؽ داخمي ذاتي الذي يستشرؼ  
لما سيجري في المستقبؿ. فالسارد في ىذا الفصؿ يركز عمى شخصية مالحة دائما، أحاؿ ليا 

أر الحمـ، ويعد ىذا الحمـ إستباقا ألنو يعطي صورة الكممة فتروي بمسانيا حمما حممت بو فيب
عامة عما ستؤوؿ إليو أحداث القصة في تطورىا. فاإلستشراؼ في الحقيقة مفارقة مختمطة 

Anachronie mixte  ،ذات طبيعة إرجاعية لكنيا تؤشر لممستقبؿ أكثر مما تؤشر لمماضي
ي يشكؿ إعبلنا صريحا واضحا فييا تسترجع مالحة حمما تنبئيا يتوقع حدوث مضمونو والذ

 قبؿ البداية الفعمية لؤلحداث في الرواية.

ومرة أخرى نجد السارد المتبايف حكائي ينقؿ مجرى السرد ليركز عمى لحظة زمنية  
، وتتمثؿ في ذىاب )محند أمزياف( إلى الجزائر 1تأتي كنقطة سابقة لما ابتدأت بو الحكاية

عند طمب أمو )مالحة(. وبواسطة الخطاب المسرود يقدـ العاصمة لزيارة خالو )شعباف( نزوال 
لنا الحدث مف منظور الناظـ الداخمي الذي يتخذ لو موضوعا لمتبئير شخصية )محند 
أمزياف(. ودائما مع السارد الدرجة األولى نتتبع وصوؿ )محند أمزياف( إلى النزؿ الذي 

 ذي يسكف فيو خالو )شعباف(.سيبيت فيو ليمة قبؿ أف يرافقو صاحب النزؿ إلى المنزؿ ال

إف الناظـ الداخمي لـ يكتؼ بوصؼ وصوؿ )محند أمزياف( إلى الجزائر العاصمة مف  
نما قدمو لنا كذلؾ مف الداخؿ، فنقؿ لنا العمؽ الداخمي لشخصية  قامتو في الفندؽ وا  الخارج وا 

منوـ تذكر قريتو، )محند أمزياف( وأصبحنا ندرؾ أفكاره وأحبلمو: قبؿ أف يخمد )محند أمزياف( ل
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والمصنع الذي يعمؿ فيو، وصباه، و تذكر خاصة  شخصية تركت فيو أثرا كبيرا ىي 
شخصية )كي كي وسترف( التي حمـ بيا في تمؾ الميمة. ما يجعمنا ندرؾ ىذه الشخصية مف 
الداخؿ والخارج معا ىو لجوء الناظـ إلى التبدؿ الزمني إذ يبئر لنا محند أمزياف في الماضي 

 الحاضر. وفي

سمح لمسارد، الدائـ الحضور والكمي  Analepseإف انبناء فعؿ السرد عمى اإلستذكار  
العمـ، مف تخطى زمف الحكاية والتنقؿ بيف أزمنة مختمفة مخترقا كؿ الحدود الزمنية فينتقؿ 
بحرية، وبشكؿ تعسفي أحيانا، مف حاضر القصة إلى الماضي القريب والبعيد. وحاضر 

ي أّطر مختمؼ اإلسترجاعات والعبلقة التركيبية التي تنظـ ىذه المفارقات القصة ىو الذ
فالسارد مف الدرجة األولى عرؼ كيؼ يتسمؿ إلى أعماؽ )محند  قائمة عمى التضميف. 

 أمزياف( ويجعمنا نكشؼ عف دواخمو.

يعود السارد الناظـ الداخمي لمواصمة عممية السرد، فيصور لنا  76و 75في صفحتي  
ظ )محند أمزياف( والنزالء الذيف قضوا الميمة معو في نفس الغرفة، وأصبحنا ال نعرؼ إستيقا

إال ما يطمعنا عميو السارد،و بمنظوره الخارجي نتتبع شخصيتي )محند أمزياف( وصاحب 
الفندؽ في شوارع وأزقة العاصمة بحثا عف مسكف خاؿ )محند أمزياف( ، والسارد عرؼ كيؼ 

أمزياف( ويجعمنا نسمع بصوتو رأيو في الحي الذي يسكف فيو  يختفي وراء شخصية )محند
 خالو:

« Ad ad-tiniḍ izulixen , lzayer ɣer da yakk id-mlamen. Atta twaɣit, atta tmat 
anida zedɣen medden ! yerna mi ara n-yas yiwen seg-sen ɣer tmurt, ad as-
qarren Azayri. Amdiq-a amzun d laxert. Wellah ar t yif win izedɣen addaynin, 

yerna ɣezzif umecwar”1 
وبصيفة الخطاب المباشر نتابع لقاء )محند أمزياف( مع خالو ونتعرؼ عمى ىذه 
الشخصية الجديدة مف خبلؿ الحوار الذي دار بيف الرجميف ولكف ىذا لـ يمنع السارد الناظـ 

                                                                 
 .79الرواية: ص - 1

الترجمة: "وكأف قنوات تصريؼ مياه الجزائر العاصمة كميا التقت ىنا، المصيبة أف الناس يسكنوف ىذا المكاف. واألدىى أف 
مكاف أشبو ما يكوف بالعالـ اآلخر. إف الذي الذي يسكف ىذا المكاف حينما يذىب إلى القرية يمقبونو بالعاصمي، إف ىذا ال

 يعيش في إصطبؿ أفضؿ بكثير منيـ، والمكاف بعيد جدا".
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صيغتي العرض والسرد إلى درجة ال  مف التدخؿ في عبارات توضيحية تفسيرية. فمقد تداخمت
يمكف الفصؿ بينيما لكف يبقى أف الخطاب المسرود ىو المؤطر لمخطاب المعروض. 
والخطاب المعروض جاء "بأسموب يحتفظ فيو بجميع األشكاؿ المرتبطة بالشخص المتكمـ في 

 كما يتبيف ذلؾ مف خبلؿ الممفوظ السردي التالي: 1األصؿ"
- « Qal-kum Baba, sebbru cwiyya, durk neğği. 
- Aql-aɣ, a yelli nesber, leεqel ur aɣ-yeffiɣ ! 

I kemmini, a yelli, isem-im akken ? 
- Ana Nabila! 
- Ihi, kem d yelli-s n Ceεban ? 
- Ih, ana bent-u. 
- Ihi ur tessineḍ ara maḍi taqbaylit? 
- Nefhem-ha bberk ! 
- Acimi akka, a yelli ? 
- Xtac iqul-na ccix f-lemsid, hadi mačči lluɣa ! 
- Ayelli, awer yaweḍ ccix-agi-inwen, ihi amar d netta ihekmen deg 

wexxam-nwen? Ahh a dunnit inegren »2 

إف السارد المؤطر لمحوارات يعيد إنتاج أقواؿ المتكمميف، فأحداث القصة المحكية قد 
 انتيت والسارد يعمؿ عمى إعادة تشكيميا مف جديد.

                                                                 
1 -Dubois et Collaborateurs, dictionnaire de linguistique, éd Larousse, 1973, p158.  

 .80الرواية: ص- 2
 الترجمة:

 "يقوؿ لكـ أبي اصبروا قميبل، سيحضر حاال. -

 نتي، لـ نقمؽ.إننا صابروف ياب -

 وأنت يا إبنتي، ما ىو اسمؾ؟ -

 إسمي نبيمة. -

 ىؿ أنت ابنة شعباف؟ -

 نعـ أنا ابنتو. -

 أنت ال تتكمميف قط القبائمية؟ -

 أفيميا فقط. -

 لماذا يا ابنتي؟ -

 ألف معممي يقوؿ لنا أنيا ليست لغة. -

 يا ابنتي )...( ىؿ ىو المدبر في بيتكـ؟ إنيا إذف القيامة.  -
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ي آخر الفصؿ يعود السارد مف الدرجة األولى ليقدـ لنا )محند أمزياف( مف الداخؿ ف 
وعمى لسانو نتعرؼ عمى رأيو حوؿ صمة الرحـ، كما جاء عمى لساف مالحة قصة ىجرة خاؿ 

 محند أمزياف إلى الجزائر العاصمة أثناء الثورة.

رجح بيف الداخؿ إف الناظـ الداخمي الذي ظؿ يسرد بضمير الغائب ظؿ منظوره يتأ 
والخارج وىذا حوؿ كؿ ما قدمو لنا مف موضوعات لمتبئير. فالمبئر لـ يكتؼ بالنظر إلى 
مواضيعو مف الخارج فمقد قدميا لنا كذلؾ مف الداخؿ إثر ولوجو ذىف الشخصيات وذواتيا 

 الداخمية كما يتطمبو التبئير الصفر.

ي ننتقؿ في الفصؿ الذي يمي دائما مع السارد مف الدرجة األولى والمتبايف حكائ 
وبمنظوره الخارجي إلى لحظة سابقة لزمف الحكاية لنتابع حدث رجوع اإلبف األكبر لمالحة 
إلى قريتو بعد ىجرة دامت عشريف سنة. يبدأ الناظـ الخارجي الذي يتداخؿ والمبئر في تقديـ 

زقة القرية كما صورة القرية ليبل، فيؤطر الفضاء الذي سيجري فيو الحدث مف خبلؿ وصؼ أ
وقعت عمييا أعيف إبف مالحة، فمف خبلؿ رؤية خارجية يتـ تأطير مشيد القرية مركزا عمى 
ما آلى إليو مف تغيير، إذ كؿ شيء يقدـ مف الخارج وينظر إليو مف الخارج. بعد ىذا مباشرة 
ينقطع السرد بصوت السارد الناظـ الخارجي فنجدنا ننتقؿ مف الناظـ الخارجي كصوت 

دي إلى الفاعؿ الداخمي، فتتولى شخصية محند أمزياف فعؿ الحكي وىو كسارد مف الدرجة سر 
الثانية ليسرد ما كاف ينقمو مف أخبار القرية وأحواؿ ناسيا في الرسائؿ التي كاف يرسميا ألخيو 

يتحوؿ موضوع السرد  . المياجر، فيقدـ لنا محند أمزياف األحداث مف خبلؿ منظوره الخاص
ويرجعنا الناظـ الخارجي إلى فترة سابقة لمحدث الذي إبتدأ بو ىذا الفصؿ،  مرة أخرى،

ويسترجع في مقطع سردي الظروؼ التي دفعت اإلبف األكبر لمالحة لمرجوع دوف سابؽ إنذار 
وتمؾ التي حرضتو عمى الرحيؿ حينما كاف شابا صغيرا، قبؿ أف يعود إلى حدث رجوع 

وىو في طريؽ عودتو إلى البيت الذي ولد فيو وبمساف  اإلبف، ومف خبلؿ منظور داخمي نراه
 السارد الخارج والمتبايف حكائي يوصؼ لنا الحدث كما انطبع في ذات الراجع.
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إف الناظـ الخارجي يبئر ىذه الشخصية التي ال تظير عمى مسرح أحداث القصة إال  
ات األخرى، فأصبحنا نادرا، ولكف ليا موقعيا الياـ ، ألنيا تظؿ تتردد عمى أفواه الشخصي

 نطؿ عمى جزء ىاـ مف عالميا كما تبأر مف لدف الناظـ الخارجي.

إف السرد ظؿ نوعا ما ثابتا في ىذا الفصؿ، لكف تعدد األصوات وتحوليا حوؿ المبأر  
الواحد جعمنا ندرؾ جوانبا ميمة مف حياة ىذه الشخصية مف خبلؿ تحوؿ المنظور وانتقالو 

 .مف الخارجي إلى الداخمي

، فيتبدؿ  94دوف تمييد مسبؽ مف قبؿ الكاتب، يتحوؿ موضوع السرد في الصفحة  
الصوت السردي والرؤية السردية التي تأخذ ىنا بعدا ذاتيا. فالمبئر ىو )قابض األرواح( 
شخصية جديدة ظيرت ألوؿ مرة عمى مسرح أحداث القصة. فيذا الفاعؿ الذاتي يقدـ لنا 

كيؼ انخرط ضمف الجماعات اإلرىابية، ويصؼ لنا في أدؽ بمسانو ومف منظوره الداخمي 
جزئياتو أوؿ اغتياؿ قاـ بو ذبحا باسـ الشريعة والديف،  فمف خبلؿ تمركزه عمى ذاتو أصبحت 
ىذه الشخصية مبئرة ومبأرة، ولما كاف قد اتخذ ذاتو موضوعا لتبئيره أصبحنا نرى إليو مف 

ات تثير المزيد مف التوقع واإلنتظار لما الداخؿ، وعبر أحادية الصوت قدمت لنا إخبار 
 سيحدث الحقا. فمقد أوكمت ليذه الشخصية ميمة اغتياؿ شخصية لـ يفصح لنا عمى ىويتيا:
« Amnafaq uɣur iɣ-d-ceggεen abrid-a d aεdaw n Rebbi ameqqran, ssbeh-a iyi-d 

yefka lamir isem-is…”1 
يؤشر لممستقبؿ ويستشرؼ لما سيجري  Prolepseإف المقطع السردي يشكؿ إستباقا  

 ويتوقع حدوثو، وىو يشكؿ إعبلنا صريحا في ىذا المستوى الذي وصؿ إليو السرد.

، لكف ىذه المرة يرصد لنا 2يعيدنا الكاتب ثانية إلى حدث رجوع اإلبف األكبر لمالحة 
بوظيفتو الحدث مف منظور شخصية األـ مستعمبل الضمير الغائب. إف الناظـ الداخمي يقوـ 

حينا مف الداخؿ وأحيانا مف الخارج ، فينقؿ لنا انطباع الحدث عمى ىذه الشخصية المركزية 
فينتقؿ مف الداخؿ إلى الخارج حينما يركز عمى وصؼ لقاء األـ مع أكبر بنييا لكنو يعود 

                                                                 
 .97الرواية: ص  - 1
 ترجمة: "إف الشخص الذي بعثت إليو ىذه المرة عدو اهلل، أعطاني ىذا الصباح األمير اسمو".ال
 .98الرواية : ص - 2
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ؿ إلى الداخؿ أحيانا أخرى ويظير لنا ذلؾ مف خبلؿ ذاتية المبئر الذي يحاوؿ النفاذ إلى دواخ
شخصية مالحة ليستبطف آالميا وآماليا والشكوؾ التي طالما ساورتيا حينما كاف إبنيا بعيدا 
عنيا. مف خبلؿ اتخاذ مالحة موضوعا لمتبئير ينقمنا الناظـ الداخمي إلى الماضي، وىو مف 
خبلؿ ذلؾ يسترجع آخر مرة رأت فيو مالحة ابنيا قبؿ أف يياجر، كما تـ استرجاع معاناتيا 

ة مع المرض، والناظـ بالتالي يعطي لنا صورة مالحة كمبأر عبر المطابقة بيف الطويم
 وضعيتيف عاشتيما في حاؿ حضور االبف )الحاضر( وفي حاؿ غيابو )الماضي(.

يتغير موضوع السرد لكف الكاتب يحتفظ بنفس المنظور السردي السابؽ، فبصوت  
ي قصة خارجة عف نطاؽ القصة السارد المتبايف حكائي يضمف قصة والد )الخوني(، وى

الرئيسية، وبمنظوره نتعرؼ عمى ىذه الشخصية بالعودة إلى ماضييا البعيد والقريب. فبل نرى 
 وال ندرؾ إال ما يريده ىذا السارد العارؼ والعالـ لكؿ شيء والمييمف عمى عممية السرد.

تفي وراء بعدىا وبصيغة الخطاب المنقوؿ المباشر يغير السارد موضوع سرده، فيخ 
شخصيتي )مالحة( و)النافاطي( مؤقتا، ويجعمنا نسمع صوتييما و ما دار بينيما مف حديث 
حوؿ مصيبة حمت بأحد أبناء القرية الذي سجف إثر اشتغالو في التجارة الموازية، فعف طريؽ 
الحوار المبأر نتعرؼ عمى حكاية ىذا الشاب وعبلقتو بالقصة. يضمف الكاتب الحوار قصة 

جاءت عمى لساف ساردة مف درجة ثانية ىي شخصية )النافاطي(، فتولت حكاية مضمنة 
أحداث قصة تنتمي إلى الموروث الشعبي والتي تروي قصة رجؿ طمبت منو زوجتو قتؿ أمو، 

 والمسرود لو ىنا ما ىو إال شخصية مالحة. 

، يعود صوت السارد المتبايف حكائي لمواصمة عممية سرد الحكاية 007في الصفحة  
ومف منظوره الخارجي يصؼ لنا خروج الخوني مف اجتماع حزبي ضمو مع رئيس وأعضاء 
الحزب لكف سرعاف ما ينسحب الناظـ الخارجي فيأخذ الكممة سارد مف درجة ثانية ىو )محند 
أمزياف( الذي يبئر قصة موت كمب )الخوني(، وعمى لسانو نتعرؼ عمى السبب الذي مف 

كمبا. والصيغة التي جاءت بيا القصة غير خالصة، فمقد شيدنا أجمو اتخذ )الخوني( لنفسو 
ف كانت أطوار القصة نتعرؼ عمييا مف خبلؿ صيغة الخطاب المعروض  تداخبل صيغيا، وا 
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لكف السارد يتدخؿ بيف الفينة واألخرى موضحا ومفسرا لكي يبقى في األخير الخطاب 
 المسرود ىو الذي يؤّطر ويحتوي الخطاب المعروض.

ا وبصيغة المونولوج الداخمي ومف خبلؿ الخطاب المعروض المباشر ينقؿ بعدى 
السارد وعمى لساف شخصية )محند أمزياف( العمؽ الداخمي ليذه الشخصية وندرؾ أفكارىا 
وشعورىا بالغضب مف أوالئؾ الذيف ما فتئوا يرددوف لو "خذ حذرؾ"، "احذر نفسؾ مما تقوؿ 

خاصة أف الببلد تمر بظروؼ صعبة. فأصبحنا ندرؾ أو تفعؿ" خوفا منيـ مما سيحدث لو و 
 مشاعر ىذه الشخصية مف خبلؿ منظورىا الداخمي ورأييا فيما يقاؿ ليا.

يتحوؿ مجرى السرد مرة أخرى ويعود بنا ثانية إلى قصة )قابض األرواح(، وبصيغة  
الخطاب المعروض المباشر يروي لنا كيؼ قطع كؿ صمة مع أىمو بعد أف عومؿ مف قبؿ 
أبيو بقساوة ووحشية،و بعد أف انقطع عف الدراسة وىو السبب الذي مف أجمو قرر الرحيؿ. 
فأصبح )قابض األرواح( في ىذا المستوى الذي وصؿ إليو السرد الموضوع المركزي لمتبئير، 
وكونو فاعبل ذاتيا بأر نفسو وقصتو مف الداخؿ فتولى بمسانو حكاية فصؿ مف قصتو ولما 

 عد متضمنا حكائيا وساردا مف الدرجة الثانية.كاف مشاركا فييا 

إلى رؤية سردية جديدة. نجد  028وبواسطة مؤشرات سردية جديدة ننتقؿ في الصفحة  
السارد في ىذا الفصؿ  يتحوؿ مف جديد إلى ناظـ خارجي، والمبأر ىو شخصية )محند 

و، كما يرتسـ في أمزياف(، فتتجمى لنا صورة )محند أمزياف( وىو في المصنع الذي يعمؿ في
أذىاننا مشيد العماؿ وىـ منشغميف عف العمؿ مف منظور خارجي.فينقؿ السارد تأمبلتو 

 وبصفة الخطاب المسرود نعرؼ رأيو حوؿ أسباب عزوؼ العماؿ عف العمؿ:
« Mačči akken ara herzen tafarka-nsen, ara herzen ayla n lluzin. Qnent wallen-

nsen, amzun mačči d lluzin i sen-d-yettaken aɣrum…”.1  
يعود صوت السارد الناظـ الخارجي ثانية لمظيور، فيقدـ لنا )محند أمزياف( وىو  

يجري مكالمة ىاتفية يسأؿ فييا إف وضعت زوجتو حمميا أـ ليس بعد، وبصيغة المونولوج 
                                                                 

 028الرواية: ص- 1
الترجمة: "ليس مثمما يعتنوف بحقوليـ يرعوف شؤوف المصنع. إنيـ أصبحوا عميا وكأف ليس المصنع ىو الذي يمدىـ خبزىـ 

 اليومي".
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تمؾ المرأة الداخمي الذي تخمؿ سرد الناظـ ينقؿ لنا ما جاؿ في خاطر )محند أمزياف( حوؿ 
 التي مررت لو المكالمة الياتفية:

« Ulac win ara yeddben iles-is. Tura tamexluqt-a acu ara t-id yeggren, i nek acu 
i i-yewwin ad as-sutreɣ utun, aha tura am tegnit tamcumt! Yif-it limer iffɣeɣ ad 

siwleɣ si berra.1 
عف )محند أمزياف( قبؿ أف يسترجع لنا بصيغة  بعدىا يعود السارد الستكماؿ السرد 

 السرد الخالص مناما حمـ بو فتجدنا ننتقؿ مف الخارجي إلى الداخمي.

إف ىذه المنظورات المقدمة جاءت متداخمة ومتناوبة ، والتبئير الصفر ىو المييمف،  
ة إليو فتكوف ىذه الرؤية السردية مف خبلؿ ما تضمنتو مف أصوات سردية راصدة لمحدث رائي

 مف وجيات نظرىا السردية. 

ينمحي صوت السارد بضمير الغائب تماما ويتولى السارد  033في الصفحة 
الشخصية عممية السرد بصيغة الخطاب المسرود،  فيتولى )محند أمزياف( ميمة استكماؿ 
عممية السرد الذي جاء عمى شكؿ استطراد الذي شكؿ حيزا نصيا كبيرا، يحمؿ طابع التأمؿ 

مسفي الذي شمؿ أغمب التأمبلت التي شكمت محور اىتماـ البطؿ السارد، فنجده حينا الف
يسرد بضمير المتكمـ المفرد والجمعي وأحيانا أخرى بضمير الغائب فتراوح السرد بيف 

 الموضوعي والذاتي.

في مقطع سردي آخر، ومف خبلؿ صيغة العرض المباشر، تُبأر شخصيتي )مالحة(  
ا وىما تتحاوراف فتبئراف مجموعة مف األخبار التي شكمت محور و)النافاطي( خارجي

إنشغاليما: كأحواؿ القرية أثناء الثورة، والخونة الذيف عاثوا فييا فسادا قبؿ وبعد الثورة، 
وبصوتيما ومنظورىما نعرؼ رأييما حوؿ المرأة المثقفة والمتحررة مف قيود التقاليد قبؿ أف 

لقرية التي تقطناف فييا.إلى ىنا يوحى لنا أف السارد يكاد يفضي بيما الحديث حوؿ تأسيس ا

                                                                 
 .029الرواية:  - 1
ترجمة: "ليس ىناؾ مف يمسؾ لسانو. ما دخؿ ىذه المخموقة فيما ال يعنييا. وأنا ما الذي جعمني أعطييا الرقـ، يا ليا مف ال

 لحظة مشؤومة، كاف مف األحرى أف أىتؼ خارجيا".
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أف يكوف غير موجود فبل نسمع إال لصوتي )مالحة( و)النافاطي(، وتعميقاتو وتفسيراتو تكاد 
تكوف منعدمة فبل يتدخؿ إال نادرا مف أجؿ أف يؤطر الحوار الدائر بيف الشخصيتيف 

طع السردي محدودة جدا فمقد اقتصرت ميمتو المتحاورتيف. تبدو معرفتا السارد في ىذا المق
عمى نقؿ أقواؿ الشخصيتيف دوف أف يمج إلى ذواتيا وىذا ما يفسر قمة تدخبلتو وتعميقاتو 

 ويطرح السرد بكاممو مف خبلؿ التبئير الخارجي.

، ونرى بمنظور الناظـ 053يعود الضمير )ىو( ليتولى الحكي مف جديد في الصفحة  
أمزياف( و)الخوني( وىما يتجياف نحو القاعة التي نظـ فييا إجتماع حزبي،  الخارجي كؿ مف )محند

وبتوظيؼ الخطاب المباشر المنقوؿ يـت تبئير الخطابيف المذيف ألقاىما كؿ مف رئيس الحزب 
و)الخوني(، وفي الوقت ذاتو نتعرؼ ومف خبلؿ منظور )محند أمزياف( الداخمي عمى تفكيره العميؽ 

نبغي أف نشير إلى أف خطاب السارد جاء ليؤطر خطاب الشخصيات التي اتجاه رئيس الحزب.ي
تعينت كفواعؿ داخمية، فغالبا ما يتدخؿ معمقا أو مستفسرا، فحتى خطابات الشخصيات ال نسمعيا 
إال بإرادتو فيو الذي قـا بإعادة إنتاجيا في خطابو ألف الحدث انتيى ومف خبلؿ استرجاعو مف لدف 

 كيمو مف جديد كما أعاد تشكيؿ أقواؿ الشخصيات المتكممة.السارد فإنو يعيد تش

يحدث تحوؿ في السرد، فيرجعنا  059في المقطع السردي الذي يمي في الصفحة  
السارد إلى الوراء ، ويستحضر شخصيتي )مالحة( و)النافاطي( مف جديد، فيبئر الحوار 

لكف تتغير فجأة طبيعة السارد  الدائر بينيما حوؿ ظاىرة العنؼ اإلرىابي الذي تشيده الببلد،
اتجاه العالـ المحكي فيتحوؿ إلى سارد متضمف حكائي يحكي مف خبلؿ منظوره الداخمي 
أحداثا ممثبل فييا، فتسترجع مالحة الشخصية الساردة أحداثا تتعمؽ بذاتيا ، فبصيغة الخطاب 

ر عمى سموكيا المسرود الذاتي تسترجع في مونولوج داخمي حكايتيا مع المرض كيؼ أنو أث
وغير طباعيا. فأصبحنا ندرؾ ىذه الشخصية وىي ترى وترى ذاتيا، فمع الفاعؿ الداخمي 
ومف خبلؿ منظوره الخاص تقدـ لنا آثار المرض عمى ذاتية مالحة بعد أف عاشت سنيف 

 طويمة تعاني منو.

إلى مف الفاعؿ الداخمي إلى الناظـ الذاتي، ودوف تمييد مف الكاتب ينقؿ فعؿ السرد  
شخصية )قابض األرواح(، وىو كسارد مف درجة ثانية ومتضمف حكائي يسرد ذكرياتو 
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الماضية ومف خبلؿ منظوره الداخمي نراه وىو يخرج مف المدرسة، ويمتحؽ بالمتظاىريف، 
توقفو الشرطة، ويتعرض لتعذيب رىيب، ثـ يتـ اإلفراج عنو ويمتحؽ باإلرىابييف، وتقدـ لنا 

بعت في ذاتو ومف خبلؿ منظوره الخاص، وىذا قبؿ أف يتنازؿ الكاتب ىذه األحداث كما انط
عمى عممية السرد لشخصية لـ يفصح لنا عمى ىويتيا وبواسطة صيغة الخطاب المنقوؿ 
يسرد ذكرياتو الماضية مع اإلرىاب فتعينت كفاعؿ داخمي.إف الناظـ الذاتي في ىذا المقطع 

ذي يرى وفي اآلف ذاتو يرى ذاتو ومف خبلؿ ىذه السردي يزاوج بيف المبئر والمبأر. فيو ال
 الرؤية السردية الذاتية تتكوف لنا صورة كاممة عف )قابض األرواح( الذاتية.

بعد تقديـ الموضوع األوؿ مف خبلؿ الناظـ الذاتي ننتقؿ مع الفاعؿ الداخمي لتقدـي  
مي  فنستنتج موقفيف الموضوع الثاني، فيقـد ىذاف المبئراف مف خبلؿ المنظور السردي الداخ

إثنيف مف اإلرىاب كموضوع لمسرد والتبئير معا: الموقؼ األوؿ ىو موقؼ )قابض األرواح( الذي 
ألقت بو قسوة األىؿ وجياز األمف في أحضاف اإلرىاب والموقؼ الثاني ىو موقؼ ذاؾ الشاب 

يف سردييف الذي تاب وتطرؼ في توبتو. إف الموضوع واحد كما نبلحظ، قدـ لنا مف خبلؿ صوت
 وىما اختزاؿ لموقفيف متشابييف المذيف بدآ يتبموراف عمى صعيد شخصيات القصة. 

كما  1يستمر الناظـ الخارجي في تأطير األحداث وأقواؿ الشخصيات في ىذا الفصؿ 
في العديد مف الفصوؿ السابقة، ومع الفاعؿ الداخمي مرة أخرى ومف منظور )محند أمزياف( 

جري وما آلت إليو األمور في الببلد قبؿ أف يسترجع حدثا يتعمؽ بإقالتو يتـ سرد حيرتو مما ي
مف منصبو ،وىو الحدث الذي تابعنا تفاصيمو عمى لسانو، ليكوف الرجوع في آخر الفصؿ 
إلى الناظـ الخارجي لمتابعة تبئيره )محند أمزياف( وزمبلئو واصفا إياىـ مف الخارج وىـ 

 إلى المدينة. متجيوف صوب الحافمة التي ستقميـ

 وىذا الفصؿ مثمما إبتدأ عمميا مف خبلؿ الناظـ الخارجي ينتيي عمميا بو.

مف الناظـ الخارجي الذي يبئر كؿ مف الخوني ومحند أمزياف في المحطة، ننتقؿ في 
نياية الفصؿ إلى سارد متضمف حكائي. فعف طريؽ اإلعتراؼ الذي تقـو بو شخصية مف 

داخمي في آخر فصوؿ الرواية الذي يخبرنا موضوعيا مف خبلؿ القصة نجدنا أمـا الفاعؿ ال
                                                                 

 .074الرواية: ص - 1
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صيغة الخطاب المعروض المباشر عف اغتياؿ )الخوني( ورفيقو )محند أمزياف(. إف الحدث 
يقـد لنا مف خبلؿ صوت سردي مف داخؿ القصة، ويبأر خارجيا،  ومعرفة الراوي بدت لنا أقؿ 

ئ لـ يتعرؼ عمى ىوية القتيميف وظروؼ مما تعرفو الشخصيات الحكائية األخرى، فالقار 
اغتياليما إال بعد أف جاءت عمى لساف شخصية )قابض األرواح( القاتؿ كما أفصح عنو 
لمضابط الذي قاـ بالتحقيؽ معو. مف خبلؿ الفاعؿ الداخمي يبأر مقتؿ )الخوني( و)محند 

قـد لنا بشكؿ ذاتي كما  أمزياف(، ومف خبلؿ التبئير الخارجي المقـد ىنا نعايف بجبلء أف المبأر
يقتضيو ىذا النوع مف التبئير في ىذا الفصؿ األخير، الذي يتميز بتبلحؽ أحداثو وتطورىا 

 السريع. ومف خبلؿ موضوع التبئير )حدث االغتياؿ( يختـ الخطاب في ىذه الرواية.

مف خبلؿ ىذا التحميؿ ، أردنا الكشؼ عف األشكاؿ السردية واألصوات التي تضمنيا 
طاب والتمظيرات التي يعرفيا عمى صعيد الرؤية السردية وخمصنا إلى نتيجة أولية ىي: الخ

أف الصوت الذي انبنت عميو العممية السردية في الرواية ىو ناظـ خارج حكائي  ، الذي 
ىيمف عمى العميمة السردية. فالرواية في إطارىا العاـ قدمت لنا بصوت سارد مف الدرجة 

آلخر يمنح الشخصيات دورا في توجيو السرد حينما تحكي أحداثا  األولى، لكنو مف حيف
تخصيا وتتصؿ بيا، وىذا ما يفسر اإلنزياحات السردية العديدة التي عرفتيا الرواية، حيث 

لى وعي شخصياتو المختمفة.  ينتقؿ الكاتب مف وعي بطمو إلى وعي سارديو وا 

تغير الصوت السارد تغيرت إف تعدد األصوات ولّد تعددا في وجيات النظر، فكمما 
دراكنا ألحداث القصة، فننتقؿ مف التبئير الصفر إلى الداخمي  معو الرؤية وموقع رؤيتنا وا 

ف كاف التبئير الصفر ىو الرؤية السردية المييمنة عمى خطاب ىذه الرواية.  والخارجي، وا 

ضمير إف أحادية الصوت ال تعني بالضرورة أحادية الرؤية السردية، فسرد القصة ب
 الغائب ال يمنع مف أف يرد المنظور داخميا أو خارجيا ذاتيا أو موضوعيا.

إف التناوب في األصوات الساردة، والتنوع الصيغي كسر عمودية السرد، ولكف مكف 
 القارئ في اآلف ذاتو مف إدراؾ األحداث والشخصيات بدرجة أعمؽ ومف خبلؿ منظورات أكثر.
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 الفصل الثاني

 ياتزمن خطاب الروا
 

 تقديـ نظري: 
 المبحث األوؿ: أنماط السرد القصصي:

 أوال: السرد التابع أو ىيمنة الماضي.        

 ثانيا: السرد اآلني.        

 ثالثا: السرد المتقدـ.        
 المبحث الثاني: التواتر

 أوال: السرد المفرد          

 ثانيا: السرد المكرر           

 سرد المؤلؼ )المتشابو(ثالثا: ال          
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 تقديم نظري 
عرفت الساحة األدبية منذ القدـ انتشار مجموعة مف المفاىيـ والتصورات الخاصة 
بالزمف، وىذا اإلنتشار وبغض النظر عف اليفوات واالرتباكات المصاحبة لو في تحديد 

تنا حوؿ ماىيتو والكشؼ عف مختمؼ تجمياتو تعد نقطة إيجابية مف شأنيا أف تغني تصورا
مفيوـ الزمف، كما تعمؽ مف فيمنا ليذا المصطمح، كما مف شأنيا أف تسير بنا في اتجاه 

 خمؽ تراكـ معرفي في المجاؿ الثقافي والممارسة النقدية.

نادرا ما نعثر عمى عرض شامؿ وكامؿ ينظر لمزمف بحدوده المعرفية نظرا المتداده 
ؿ باؿ ميتمي األدب فحسب إنما شغؿ أيضا داخؿ الحقوؿ المعرفية األخرى، فالزمف لـ يشغ

 إىتماـ مختمؼ المجاالت المعرفية.

إف المتصفح لمنصوص الصادرة قديما أو حديثا يدرؾ بشكؿ جمي قصور الدارسيف في 
تحديد ماىية الزمف والتنظير لو، لذلؾ يجد القارئ نفسو عاجزا في أغمب األحياف عف إدراؾ 

مح الواحد يحمؿ مضاميف ودالالت متنوعة، لذلؾ أبعاد ىذا المصطمح، وكيؼ أف المصط
ظؿ مفيوـ الزمف محؿ اختبلؼ لدى الباحثيف والدارسيف قديما وحديثا، ومنيـ مف شؾ حتى 
في وجوده مثمما نجد ذلؾ في رسائؿ إخواف الصفاء في قوليـ: "الزمف عند جميور الناس ىو 

يعدىا حركات الفمؾ، وقد يظف  مرور السنيف والشيور واألياـ والساعات، وقد قيؿ إنو مدة
كثير مف الناس أف الزمف ليس بموجود أصبل إذا اعتبر بيذا الوجو، وذلؾ أف أطوؿ أجزاء 
الزمف السنوف، والسنوف منيا ما قد مضى ومنيا ما لـ يجيء بعد، وليس الموجود منيا إال 

، وليس سنة واحدة، وىذه السنة أيضا شيور منيا ما قد مضى ومنيا ما لـ يجيء بعد
الموجود منيا إال شير واحد وىذا الشير منو أياـ قد مضت وأياـ لـ تجيء بعد، وليس 
الموجود منيا إال يوـ واحد وىذا اليوـ ساعات منيا ما قد مضت ومنيا ما لـ تجئ بعد وليس 
الموجود منيا إال ساعة واحدة، وىذه الساعة أجزاء منيا ما قد مضى وآخر ما جاء بعد، بيذا 

   1بار  ليس لمزمف وجود أصبل".االعت

                                                                 
دار بيروت لمطباعة والنشر  ، الجسمانيات الطبيعيات،2المجمد  رسائؿ إخواف الصفاء وخالف الوفاء،إخواف الصفاء، - 1

 07، ص0983
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إف ىذا الشؾ في وجود الزمف نجده حتى حديثا عند الدارسيف أمثاؿ )ريكور بوؿ( 
Paul  Ricour  حيف قاؿ: "الزمف غير موجود ألف المستقبؿ لـ يحف وألف الماضي فات وألف

كوف الحاضر ال بد ماضي، ولكف مع ذلؾ نتحدث عف كينونتو فنقوؿ عف األشياء اآلتية ست
وعف األشياء الماضية كانت وعف األشياء الحاضرة كائنة وستمضي وحتى الماضي ليس ال 

 1شيء..."

ولعؿ ىذا التصور الذي يممكو بعض الدارسيف لمزمف ىو ما جعؿ باسكاؿ يصرح أنو: 
 2"مف المستحيؿ ومف غير المجدي أيضا تحديد مفيوـ الزمف..."

بجدية في العصر الحديث مف قبؿ إف البحث في مفيوـ الزمف طرح مف جديد و 
المسانيات الحديثة التي أعادت النظر في تصوره والتي أعادت طرحيا ومساءلتيا مف منظور 

إف الدارس اعتبر . J .Lyonsجديد عمى خبلؿ ما قاـ بو الباحث المساني الينس جوف 
تجميات  التقسيـ الثبلثي لمزمف مف  ماضي وحاضر ومستقبؿ تقسيما غير دقيؽ عمى اعتبار

الزمف بيذه الطريقة غير موجودة في كؿ المغات، والذي أدى إلى ىذا اإلعتقاد ىو القوؿ 
. مف خبلؿ المقترحات التي 3بانعكاس التقسيـ الطبيعي لمزمف الواقعي عمى المغة بالضرورة

قدميا إنطمؽ مف خاصية أساسية لمزمف والتي تكمف في ربط لحظة الحدث في الجممة بمحظة 
 )اآلف(.التمفظ 

مف الدراسات التي أسيمت في التنظير لمزمف كتاب "قضايا المسانيات العامة" 
Problèmes de linguistique générale لػ بنفنست إميؿ Benveniste Emile  الذي عالج فيو

مقولة الزمف بشكؿ مختمؼ. ففي الجزء الثاني مف كتابو وتحت عنواف "المغة والتجربة 
يقترح مفيوميف مختمفيف لمزمف: فمف  Le langage et l’expérience humaineاإلنسانية" 

وىو زمف خطي المتناه  Le temps physique du mondeجية ىناؾ الزمف الفزيائي لمعالـ 
قابؿ لمتقسيـ والتقطيع ولو مطابقتو عند اإلنساف، وىو المدة المتغيرة التي يقيسيا كؿ فرد 

                                                                 
1 -Ricour (Paul) : Temps et récit, l’intrigue et le récit historique , Edition du Seuil 1983, p25. 

مرتاض عبد المالؾ، في نظرية الرواية، بحث في تقنية السرد، سمسمة كتب ثافية شعرية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة - 2
 . 212، ص 0998دب، الكويت، والفنوف واأل

3 -Lyons.J, linguistique générale, éd Larousse, Paris, 1970, p234. 
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يقاع حيات و الداخمية، ومف جية أخرى ىناؾ ما أسماه بالزمف حسب أحاسيسو وانفعاالتو وا 
وىو الذي يقابؿ الزماف الفزيائي، وىو زمف األحداث التي  Le temps chroniqueالحدثي 

تغطي حياتنا باعتبارىا متتالية مف األحداث واألفعاؿ فيو يجري بدوف نياية وال رجوع إلى 
نما تتحقؽ فيو.   1وىذا ما نسميو عادة بالزمف.الوراء. واألحداث ليست ىي الزمف وا 

ىناؾ نوع ثالث لمزمف والذي ال يمكف اختزالو في الزمف الحدثي أو الفزيائي وىو 
، وىذا الزمف مرتبط بالخطاب ومركزه في راىنية  Le temps linguistiqueالزمف المساني 

ىذا األساس إنجاز الكبلـ. إنو يرتبط بالكبلـ ويتحدد وينتظـ باعتباره وظيفة خطابية. وعمى 
يحدد بنفنست لحظتيف لمزمف: فاألوؿ الحدث فييا الحؽ يمكف استدعاؤه عف طريؽ الذاكرة، 
نما  ما سيكوف. ىاتاف المحظتاف ال يمكف  أما الثاني ال يكوف الحدث في الحاضر وا 

ويخمص إلى نتيجة ىي  2تحديدىما إال مف خبلؿ زمف الحاضر "فالحاضر ىو منبع الزمف"
لزمف واحد ىو الحاضر يسجؿ مف خبلؿ اإللتقاء الضمني بيف الحدث  أف ال وجود إال

 والخطاب.

( fableكاف لمتمييز الذي أدخمو الشكبلنيوف الروس داخؿ العمؿ الحكائي بيف )
، وفي تحميؿ الخطاب 3( دور كبير في تحميؿ الزمف في األعماؿ الحكائية المختمفةSujetو)

ست بعده المساني استنادا عمى العبلقات الزمنية في األدبي كمو. وىذا التمييز أعطاه بنفن
الفعؿ الفرنسي. فميز بيف مستوييف لمتمفظ. يظير المستوى األوؿ في حكي األحداث الماضية 
حيث يتـ تقديـ األحداث دوف أف يتدخؿ المتكمـ وكأف باألحداث تحكي نفسيا وىذا ما أسماه 

بسيط في الفرنسية وىذا المستوى (، وزمف الحكي ىو الماضي الHistoireبالحكاية )
أما المستوى الثاني فيبرز مف خبلؿ التمفظ الذي يسعى مف  مخصص اآلف لمغة المكتوبة.

 4(.Discoursخبللو المتكمـ إلى التأثير في المخاطب وأسماه الخطاب )

                                                                 
1-Benveniste Emile, Problèmes de linguistique générale, éd Gallimard, Paris, 1974, T2, p70.  
2-Idem, p70.   
3-TODOROV. T, Théorie de la littérature, textes des formalistes Russes, édition du Seuil, Paris,  2001, 
p271.    
4 - Benveniste Emile, Problèmes de linguistique générale, Op. Cit,  p237. 
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مف المبلحظ أف المستوييف نجدىما في الكتابي معا لكف الخطاب نجده في الشفوي 
 أيضا.

ا التمييز دورا ىاما في مختمؼ دراسات الزمف في العمؿ األدبي ،ألنو أتاح لعب ىذ
تجاوز الدراسات التقميدية لمزمف والتي كانت ترتيف إلى مطابقة خارجية بيف الزمف القصصي 
والزمف الواقعي، فسمح مف معالجة الزمف كما يتحقؽ داخؿ العمؿ الحكائي مف خبلؿ التمييز 

 وزمف الخطاب.بيف زمنييف: زمف القصة 

مف خبلؿ  Jean  Ricardouإف ىذا التصنيؼ المزدوج نجده أيضا عند ريكاردو جاف 
، Problèmes du nouveau romanمعالجتو لمقولة الزمف في كتابو "قضايا الرواية الجديدة" 

تتكوف مف مادة حكائية وطريقة سردىا، فالزمف  Fictionفيو يذىب إلى أف أي قصة متخيمة 
، وزمف السرد ما 1إذف عمى مستوييف متمايزيف: زمف السرد وزمف القصة المتخيمة ينظر إليو

فضبط الزمنيف وفؽ محوريف  ىو إال زمف الخطاب أما زمف القصة فيو زمف المادة الحكائية.
متوازييف، فنظر في أنواع العبلقات التي تتـ بينيما. ومف خبلؿ دراسة لمختمؼ الصبلت 

لمستوييف كما تترد في داخؿ المتف الحكائي أو غيره، عايف مختمؼ الزمنية التي تقوـ بيف ا
 األشكاؿ الزمنية مثؿ سرعة السرد والحذؼ واإليقاؼ وغيرىا...

أثر بدوره في أبحاث Fable / Sujet إف العبلقة الجدلية بيف ما أسماه توماشيسكي 
وا منيجيـ فيو عمى غرار الشكبلنييف الروس وغيرىـ ممف اتبع T. TODOROVتودوروؼ 

يميز بيف القصة والخطاب، والمصطمحاف مرادفاف لتسمية توماشيفسكي. فاألثر األدبي 
)الروائي( عمى حسب أقواؿ تودوروؼ يتكوف مف حكاية التي تحيؿ عمى واقع ما أو أحداث 
وقعت، وشخصيات تتشابو مع شخصيات الحياة الواقعية ، ولكف ىذا األثر األدبي في الوقت 

  2ث يوجد راٍو يروي الحكاية ويوجد أمامو قارئ يدركيا...ذاتو خطاب حي

تحت ىذا المفيوـ األساسي كاف مف البدييي أف يجعؿ لؤلثر األدبي زمنيف اثنيف: 
زمف لمخطاب وزمف لمقصة. "فزمف الخطاب ىو بمعنى مف المعاني، خطي في حيف أف زمف 

أف تجري في وقت واحد لكنيا  القصة متعدد األبعاد. في القصة العديد مف األحداث يمكنيا
                                                                 

1 -Ricardou. J, Problèmes du nouveau roman, édition Seuil, Paris, 1967, p161. 
2 -TODOROV.T, Les catégories du récit littéraire.Op cit, p132. 
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إف التتابع الطبيعي لؤلحداث  1في الخطاب ال يمكنيا إال أف تأتي مرتبة واحدة بعد األخرى"
قمّما نجده في اآلثار األدبية، فالمؤلؼ غالبا ما يورد أحداث قصة وفؽ تصور جمالي أو 

ع الزمني مذىبي، فيتصرؼ في ترتيب األحداث وينظميا مما يحدث اضطرابات في المرج
إف األحداث تخضع في ترابطيا فيما بينيا إلى 2وىو ما أسماه تودوروؼ التشوىات الزمنية.

التسمسؿ  أنواع شتى مف العبلقات الزمنية. ميز تودوروؼ ثبلثة أنواع بارزة ىي:
(L’enchainement( التضميف ،)L’enchâssement( والتناوب )L'alternance.) 

صة )أو أحداث( بجوار أخرى، تأتي الواحدة تموى إف التسمسؿ يتمثؿ في وضع ق
األخرى، فتفسح نياية األولى المجاؿ لبداية الثانية فإذا انتيت أحداث السابقة بدأت القصة 

يقصد بالتضميف إستيعاب قصة لقصة أو لقصص فرعية أخرى تحكى ضمنيا كما  البلحقة.
فيبدأ .ة في حكي قصتيف في آف واحد،أما التناوب فتتمثؿ ىذه العممي نجده في ألؼ ليمة وليمة.

مثبل السارد في سرد وقائع القصة األولى ثـ يتوقؼ عف متابعتيا ويؤجميا إلى حيف عرض 
وىكذا   أحداث القصة الثانية ثـ يعود السارد إلى استكماؿ عرض أحداث القصة األولى

 دواليؾ.

يف مختمفيف ىما: في معرض تنظيره لمزمف يختـ تودوروؼ حديثو بتمييز أخير بيف زمن
زمف الكتابة وزمف القراءة أو ما أسماه بزمف التمفظ وزمف التمقي. إف زمف التمفظ يصبح 
عنصرا أدبيا بمجرد أف يتـ إدخالو في القصة، أما زمف التمقي فيتحدد في إدراكنا لو ضمف 

 مجموع النص وال يصبح عنصرا أدبيا إال شريطة أف يوليو الكاتب إعتبارا في النص.

ـ بقاء تودوروؼ رىيف تصورات الشكبلنييف الروس إال أف بحثو أعطى عمقا رغ
وانسجاما كبيريف لمفيوـ مقولة الزمف وكاف تنظيره عتبة جديدة يتخطاىا كؿ ميتـ بتحميؿ 

 الخطاب الروائي أو األدبي بوجو عاـ.

يقسـ صاحب "بحوث في الرواية الجديدة" بدوره الزمف إال ثبلثة أزمنة ىي: زمف 
وىذه األزمنة تتداخؿ فيما بينيا وتعطي ما يسمى بزمف  3مغامرة، زمف الكتابة وزمف القراءة.ال

                                                                 
1 -Todorov T. : les catégories du récit littéraire, op cit, p145. 
2 -ibid, p 145. 
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السرد الذي يتخذ أشكاال متعددة ومختمفة. فزمف السرد يصعب الكشؼ عنو وتحديد أبعاده 
لتقاطع فيو األزمنة الثبلث السالفة الذكر. والزمف في العمؿ الروائي يأخذ أشكاال ىي: 

 اريخي، الطباؽ الزمني، اإلنقطاع الزمني والسرعة.التسمسؿ الت

يعمد فيو الراوي إلى رواية الحوادث وفؽ الزمف الذي جرت فيو،  التسمسؿ الزمني: - أ
فيصبح الوقت الذي استغرقتو القصة وكأنيا إختصار لموقت الذي إستغرقتو المغامرة ، ولكنو 

لخيط الزمني ليعود إلى اإللتفاؼ غالبا ما يتعرض ىذا الترتيب الخطي إلى انفصاـ فينقطع ا
 حوؿ نفسو.

الزمف ليس خطا مستقيما بؿ مساحة غزؿ فييا عدد كبير مف  الطباؽ الزمني: - ب
لى  الخطوط، فيقصد المنظر بالطباؽ الزمني إنقطاع النظاـ الزمني العاـ بالرجوع إلى الوراء وا 

لى كؿ ما ىو داخمي، فعندما تنتظـ الذاكرة مع التسمسؿ  الزمني يحصؿ عندئذ تجمع الذاكرة وا 
 لسمسمتيف زمنيتيف.

إنو ال يستحيؿ رواية جميع الحوادث في تسمسؿ زمني خطي  اإلنقطاع الزمني: -ج
فالزمف ال نعيشو كأنو –فحسب بؿ أف تقدـ أيضا تتابع وقائع في تسمسؿ زمني معيف. 

لسارد إلى إيراد إستمرار إال في بعض األوقات فقط، فغالبا ما تحدث إنقطاعات زمنية فيعمد ا
أحداث تتجاوز المجرى الخطي لمسرد إلى األماـ أو إلى الخمؼ، كأف يبدأ في سرد الوقائع ثـ 
يتوقؼ ليعود إلى الوراء مف أجؿ إسترجاع أحداث إنتيت قبؿ زمف السرد أو أف يسبؽ 

 األحداث فيطمع القارئ بوقائع قبؿ أواف حدوثيا.

مقارئ خبلصة يقرؤىا بدقيقتيف ، خبلصة : إف الكاتب يمكنو أف يقدـ لالسرعة -د
لقصة قد يكوف شخص قد أمضى يوميف لمقياـ بيا، أو خبلصة لحوادث تمتد عمى مدى 
سنتيف، أو أف يضع فقرتيف الواحدة بجانب األخرى تصفاف حادثتيف بعيدتيف في الزمف وىو 

 الشكؿ األكثر سرعة لقصة.

دراسات المنجزة في الثقافة مف بعض ال Kate  Hamburgerإنطمقت ىمبورغر كات 
إعتمدت خاصة عمى تأسيسات النحوي األلماني  .األلمانية حوؿ الزمف إلقامة نظريتيا حولو

 .Chr.A.Heyserىايزر. ش.أ 
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في األلمانية ال يتوفر إال عمى  Le récitتشير في البدء المنظرة إلى أف الحكي 
، وتسمى كات Le prétérit accompliو  Le prétérit cursifمظيريف إثنيف مف الماضي: 

الماضي المستخدـ في النصوص المسرودة بالضمير الغائب  L’épiqueىمبرغر بالممحمي 
الفردي، فيي تعيف بيذه التسمية الخاصة ىذا الماضي ألنيا تعتبر العالـ المحكي في 

إف أزمنة  .Intemporelالماضي الممحمي ال ىو ماضي وال ىو حاضر لكنو غير زمني 
، Sujet parlantضي والحاضر والمستقبؿ ال تنفصؿ عف مفيوـ الذات المتكممة الما

 Le moment présent de la 1فالحاضر مثبل يتعيف كػ"لحظة الحاضر لمشخص الذي يتكمـ"

personne qui parle  تعتبر الباحثة كؿ الممفوظات باستثناء تمؾ التي يسود فييا الماضي
وىو أصؿ مركزي حقيقي    Un sujet énonciateurفظة الممحمي، ليا عبلقة مع ذات متم

Une origine égocentrique réelle،  وعمى ىذا األساس فيي ترتبط بالواقع مف خبلؿ
وساطة ذات متكممة منتجة ليا. تستثني المنظرة الممفوظات المنتمية لممؤلفات المسرودة 

مركزي حقيقي. إف القصة خصوصية عدـ امتبلكيا ألصؿ   بضمير الغائب الفردي ألف ليا
وشخصيات  Fictivesما يميزىا ىو  إمتبلكيا ألصوؿ مركزية خيالية  La fictionالمتخيمة 

العالـ المسرود.بما أف أزمنة الماضي والحاضر والمستقبؿ ال يكوف ليا معنى إال مف خبلؿ 
حقيقة  عبلقاتيا بذوات متمفظة حقيقية، فإف أشكاؿ الماضي الممحمي ال يمكنيا أف تعني

. تشير الباحثة إلى Intemporellesالماضي ألنيا تفقد قيمتيا الحقيقية وتصبح غير زمنية 
أف الماضي يحتفظ بقيمتو في القصص المتخيمة المسرودة بالضمير المتكمـ، ألف أصمو 

يظؿ محتفظا بكؿ خصائص الذات المتمفظة  Imaginaireالمركزي رغـ طابعو الخيالي 
 الحقيقية.

الدور الكبير في توجيو   Muller.Gائج دراسة ىمبرغر كات و مولر قنتر كانت لنت
إلى جانب المسانيات البنيوية إلجراء قراءة لسانية  Harald  Weinrichنظر وينريش ىارلد 

، ولقد  إتسمت نظريتو بالعمؽ  2نصية لقضية الزمف. فأقاـ نظرية حوؿ "الزمف النصي"
 ة متكاممة ومتجانسة حوؿ تحميؿ زمف الخطاب.والشموؿ ألف غايتو كانت إقامة نظري

                                                                 
1 -Vuillaume Marcel : Grammaire temporelle des récits, édition de Minuit, Paris, 1990, p50. 
2 -Weinrich Harald, le temps, édition Seuil, coll poétique, Paris,  1973, p12. 
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في البدء إفترض واينريش أف توزيع األشكاؿ الزمنية في أي نص مف النصوص ليس 
إعتباطا. فدرس نوعية تجمي ىذه األشكاؿ الزمنية وتوزيعيا في النص، فميز عمى غرار 

لزمف الفزيائي، سابقيو بيف زمف الحكي والزمف المحكي، فوجد أف الزمف المحكي ال يوازي ا
كما إنتقد التصور الكبلسيكي لمزمف وتقسيمو الثبلثي في قولو: "ال يمكف لمنظرية المسانية 
لمزمف أف تنطمؽ مف ىذا التقسيـ الثبلثي وعمييا إف تضع فعؿ التواصؿ كنقطة إنطبلؽ ألي 

  1تأمؿ تركيبي".

ناؾ يخمص إلى أف ى J.P.Sartreبوؿ  جافعمى إثر دراستو لنصيف لسارتر 
مجموعتيف زمنيتيف في النصوص المدروسة. تييمف في المجموعة األولى أزمنة: الحاضر، 

 Passéوالمستقبؿ، وتييمف في المجموعة الثانية أزمنة:  P.Composéالماضي المركب 

simple ،Imparfait ،Plus que parfait ،Le conditionnel إعتبر الزمف األوؿ تقريري .
Commentatifف الثاني فيو سردي ، أما الزمNarratif ومف خبلؿ التقابؿ بيف أزمنة العالـ ،

وتحت  ،Attitude de locutionالسردي وأزمنة العالـ التقريري يجسد مفيوـ "وضعية القوؿ" 
 ىذا المفيوـ يميز بيف أنواع النصوص التي تدخؿ ضمف ىذا العالـ أو ذاؾ.

أساسييف لمتواصؿ: اإلخبار  في معرض حديثو عف "زمف النص" يقسمو إلى إتجاىيف
القبمي واإلخبار البعدي، وتندرج ضمنيما تقسيمات أخرى. فااإلخبار يكوف إما إرجاعا 

Communication rapportée  أو إستباقاCommunication anticipée وىذاف المفيوماف ،
ف أف ىذاف الزمناف يمتقياف في "درجة الصفر" ويمك . ليما عبلقة  بزمف النص وزمف الحدث

 Passéال يمتقيا إال عبر اإلرجاع أو اإلستباؽ. اإلرجاع يكوف حيث ىيمنة األزمنة اآلتية: 

composé ،Plus que parfait ،Passé antérieur :أما اإلستباؽ فيكوف حيث ىيمنة ،
Conditionnel ،Futur. 

 مف خبلؿ إىتمامو بوظائؼ أزمنة النص يقترح واينريش مفيوما أساسيا ىو اإلبراز
« Mise en relief » فاألزمنة عمى حسب رأيو مف وظائفيا إبراز شيء ما في النص وذلؾ ،

( بعض المضاميف وتنحي مضاميف أخرى في الخمفية Premier planبأف نضع في الواجية )

                                                                 
1 - Weinrich Harald, le temps, Opcit, p67. 
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(Arrière plan فينتيي إلى أف الزمف ،)L’imparfait  ىو المييمف في الخمفية أما
(P.Simpleىو الخالص لمواج ).ية 

 .Gerardلجنيت لجرار  Figure IIIمف األبحاث التي طورت تحميؿ الخطاب الروائي  
Genette . قاـ جنيت بدراسة تطبيقية لرواية بروست مارسيؿProust Marcel  )   في البحث

فأسس منيجا متكامبل لدراسة البنية الزمنية، ويحتؿ تحميؿ الزمف ثمثي  ، )عف الزمف الضائع
الرئيسي في البحث مستوعبا في ذلؾ الدراسات التي أجراىا الشكبلنيوف الروس الكتاب والقسـ 

 ومختمؼ مستجدات التحميبلت المسانية.

 Leإستيؿ دراستو لمقولة الزمف بالتأكيد عمى ما توصؿ إليو سابقوه مف كوف الحكي 

récit  مقطوعة زمنية مرتيف: فيناؾ مف جية زمف الشيء المحكي ومف جية ثانية زمف
إذا كاف الزمف يمكف إستيعابو 1حكي، أي أف ىناؾ زمنيف: زمف الداؿ وزمف المدلوؿ.ال

بسيولة في مختمؼ السرود األخرى غير أنو مف الصعوبة اإلحاطة بو في الحكي األدبي، 
ألف الزمف ال يرىف إال في زمف القراءة ،"فالنص السردي شأنو شأف أي نص  ال زمنية لو ، 

ا مف خبلؿ قراءتو الخاصة...لذلؾ يمكننا اعتبار ىذا الزمف األخير إال التي يستعيرىا مجاز 
 Pseudo-temps ».2 »زمنا زائفا 

( Récitوزمف الحكي ) Diégéseفعمد إلى البحث في نوعية العبلقات بيف زمف القصة 
 وبّيف التماثؿ واإلختبلؼ مف خبلؿ ثبلث مستويات، وأفرد لكؿ مستوى فصبل كامبل وىي:

إف دراسة الترتيب الزمني لمحكي يأخذ معناه : L’ordre temporelني الترتيب الزم .1
مف مواجية ترتيب األحداث في الخطاب السردي بترتيب تتابع األحداث نفسيا في القصة. 
يابو  إف ىذا الترتيب ليس دائما ممكنا إذ غالبا ما يتبلعب السارد بالنظاـ الزمني إثر ذىابو وا 

توقؼ وتيرة حركة  Anachronies narrativesمفارقات سردية عمى مستوى السرد، فتنتج عنو 
 السرد وتقدمو.

( أو تكوف Retrospectionإما أف تكوف إسترجاعا ألحداث ماضية ) وىذه المفارقات
(، وىذه المفارقات تحدد لنا نمطيف مف السرد: السرد Anticipationإستباقا ألحداث الحقة )

                                                                 
1 -Genette Gerard, Figure III, Op. Cit, p109. 
2 -Ibid, p111. 
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(. لكؿ مفارقة سردية مدى Analepsesستذكاري )( والسرد اإلProlepsesاإلستشرافي )
(Portée( واتساع )Amplitude إف مدى المفارقة تعني المسافة الزمنية التي تغطييا .)

ستشرافا، أما إتساع المفارقة فيي المدة  التي تغطييا  -طويمة أو قصيرة–المفارقة إستذكارا وا 
ا السارد عف عرض حكيو األوؿ مف المفارقة مف القصة، وىذا منذ المحظة التي يتوقؼ فيي

أجؿ أف يفسح المجاؿ لممفارقة إلى حيف رجوعو إلى حاضر خطابو الستكماؿ حكيو األوؿ. 
عندما يكوف مدى المفارقة ال يخرج عف الحكي األوؿ إرجاعا كاف أو استباقا يسمى باإلرجاع 

بالخارجي، أما ما الداخمي أو االستباؽ الداخمي، أما إذا كاف المدى خارجيا يسمياف معا 
يسميو باإلرجاع المختمط فحينما يكوف فيو المدى سابقا واالتساع الحقا لنقطة بدء الحكي 

كما أجرى ، Repetitivesوتكرارية  Complétivesاألوؿ. كما قسـ اإلرجاعات إلى تكميمية 
ستباقات إرجاعية. رجاعات إستباقية وا   تمييزا بيف إرجاعات كمية وأخرى جزئية وا 

 
في بداية الفصؿ الذي خصو لمديمومة يشير الباحث إلى : Duréeيمومة الد .2

صعوبة دراسة زمف القصة، ودراسة الديمومة األصعب، فإذا كاف أمر مقارنة النظاـ الزمني 
قرانو  لمخطاب ممكنا فإف مقارنة ديمومة زمف الخطاب بزمف الحكاية ليس باألمر الييف، وا 

ظرا لئلختبلفات الفردية في فعؿ القراءة. إف دراسة الديمومة بزمف القراءة أمر ليس فيو فائدة ن
يكوف بمقارنة الوحدات الزمنية لمقصة بالمقاطع النصية التي تغطييا في الخطاب وىذا ما 

 أسماه بسرعة الحكي.
كما يشير إلى صعوبة أخرى تعترض الدارس في قياس الديمومة تتمثؿ في افتقار 

و عدـ التصريح بيا وىو ما يشكؿ عائقا إضافيا يعترض النصوص إلى اإلشارات الزمنية أ
 كؿ دارس.

فإذا كانت دراسة الديمومة وقياسيا أمرا يكاد أف يكوف مستحيبل أحيانا فإف دراسة 
( لمنصوص السردية أمر ممكف جدا، لذلؾ يقترح أف يدرس مف Le rythmeاإليقاع الزمني )

( ، الحذؼ Pause(، الوقفة )Le sommaireخبلؿ التقنيات الحكائية التالية: الخبلصة )
(L’éllipse( والمشيد )Scène.) 

تمخيص عدة أياـ أو شيور أو سنوات في مقاطع أو فقرات أو  بالخبلصةيقصد 
 إختزاليا في صفحات قميمة أو سطور أو كممات دوف ذكر تفاصيؿ األفعاؿ واألقواؿ.
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مسارد في تقديـ مقاطع تتوقؼ حركة السرد عف التنامي فاسحا المجاؿ ل الوقفةمع 
وصفية تحدث إنقطاعا لممسار السردي، وبالتالي تتشكؿ عمى مستوى الخطاب مقاطع 

 نصية تطابؽ ديمومة الصفر عمى نطاؽ القصة.
يعني بو إسقاط فترة زمنية طويمة كانت أـ قصيرة مف زمف القصة،  الحذؼإف 

دة المختزلة أو أف يسكت فيتخطى الخطاب أجزاءا مف القصة، فيشير السارد إلى حجـ الم
ما أف يكوف expliciteعنيا كمية. والحذؼ يأخذ ثبلثة مظاىر فإما أف يكوف صريحا  ، وا 

ما أف يكوف إفتراضيا  ،Impliciteضمنيا   .Hypothétiqueوا 
فيو عكس الخبلصة، يتـ فيو تفصيؿ األحداث، فيترؾ السارد األحداث  المشيدأما 

ا يكسبيا طابعا مسرحيا. في المشيد يحدث تطابؽ تتحدث عف نفسيا دوف تدخؿ منو مم
 تاـ بيف زمني القصة والخطاب.

ففي الفصؿ الثالث الذي خصصو لمجموع العبلقات : Fréquenceالتواتر -3  
التكرارية بيف الخطاب والقصة يصرح قائبل: "إف الممفوظ السردي ال يمكف أف ينتج فقط بؿ 

الحدث الواحد يمكف أف يتكرر مرة أو عدة مرات في ف 1يمكنو أيضا إعادة إنتاجو أو يتكرر"
النص الواحد. ولقد ضبط جنيت ثبلثة أصناؼ إفتراضية ينبني عمييا التواتر والتي تحيمنا إلى 

 ثبلثة أنواع مف السرود:

إذ يحكى مرة واحدة ما حدث مرة واحدة وىو  :Le récit singulatifالسرد المفرد -أ
 األكثر شيوعا.

في ىذا النمط نجد حدثا واحدا يسرد أكثر مف : Le récit répétitifر السرد المكر -ب
 مرة واحدة في خطابات عديدة.

يتمثؿ في سرد مرة واحدة أحداث عديدة متشابية :Le récit itératifالسرد المتشابو -ج
 أو متماثمة.

في ختاـ حديثو عف الزمف إنصب إىتمامو عمى الييئة الساردة مف خبلؿ اآلثار التي 
مفتيا في الخطاب السردي الذي يفترض أنيا أحدثتو، وذلؾ مف خبلؿ دراستو لمفعؿ السردي خ

 وتحديداتو الزمانية. Protagonistesوأبطالو 

                                                                 
1 -Genette Gerard, Figures III, opcit, p216. 
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يقوؿ: "بإمكاني  Le temps de la narrationعندما يتحدث جنيت عف زمف السرد 
ا مف المكاف الذي جيدا أف أروي حكاية دوف تحديد مكاف وقوعيا، أو تحديد قربيا أو بعدى

أروييا منو، في حيف يكاد يكوف عمّي مستحيبل أال أموقعيا زمنيا بالنسبة إلى فعمي السردي ، 
 1ألنني ممـز بأف أروييا في الزمف الحاضر أو الماضي أو المستقبؿ".

لمييئة  Déterminations temporellesيؤكد جنيت عمى أىمية التحديدات الزمانية 
، إستثنى السرود مف الدرجة الثانية التي عادة ما يشير L’instance narrativeالساردة 

 Le lieuإلى إطارىا، أما المكاف السردي  Le Contexte diégétiqueالسياؽ الحكائي 

narratif  فنادرا ما يحدد ألنو ال يشكؿ عنصرا جوىريا في داللة الحكاية.  يقوؿ المنظر أنو
لما يسرده إال أف ىذه البداىة فندتيا  Postérieurالحقا  إذا كاف مف البدييي أف يكوف السرد
ةRécit prédictifمنذ قروف خمت القصة التكينية ) كما كذبتيا تمؾ  2( بأشكاليا المختمف

األشكاؿ السردية التي تروي بضمير الحاضر حيث تتزامف فييا الحكاية مع السرد الناقؿ ليا 
ا أو روايات التراسؿ والسيرة الذاتية حيث السرد يتبع مثمما ىو األمر في الرواية الجديدة بفرنس

 عف قرب شديد الحدث.

تطرح مسألة الزمف التمييز بيف زمف السرد، أي الموقع الزمني لمطرؼ المنتج لمسرد 
)أي السارد( وزمف الحكاية، وانطبلقا مف ىذا المبدأ يميز جنيت بيف أربعة أنماط مف السرد 

 .quatre (04) types de narrationالقصصي 

 Narration ultérieureالسرد التابع  -1

إنو أكثر السرود شيوعا يتـ فيو سرد أحداث حصمت قبؿ زمف السرد بصيغة الماضي، 
ف لـ يشر إلى المسافة الزمنية التي تفصؿ لحظة السرد عف لحظة الحكاية.  وىذا حتى وا 

قوتيما تنجـ عف تجؿ  يشير جنيت إلى حدوث تقارب بيف مدة الحكاية ولحظة السرد، ولكف
بيف  Une isotopie temporelle اليزوتوبيا زمنية Révélations inattenduesغير متوقع 

الحكاية وساردىا، وىذه اإليزوتوبيا )التناظر( عمى العكس مف ذلؾ تبدو بدييية في السرود 
ي التقارب بضمير المتكمـ المفرد أيف يقدـ السارد كشخصية مشاركة في الحكاية ويكوف بالتال

                                                                 
1 - Genette Gerard, Figures III,  Op. cit p347. 
2 -Ibid,  p349. 
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ولكي تمتحؽ الحكاية  La convergence finale est presque de règle.1النيائي شبو قاعدة 
 بالسرد يشترط أف ال تتجاوز مدة السرد مدة الحكاية.

 Narration simultanéeالسرد اآلني:  -2

ىو سرد في صيغة الحاضر تتطابؽ فيو الحكاية مع زمف سردىا، ونظرا لتزامف الحكاية 
 Interférence et jeuسرد ىذا ما يجعمنا نمغي كؿ أنواع  التداخؿ والمعب الزمني مع ال

temporel. 
رغـ بساطة ىذا النوع مف السرد إال أف ىذا التطابؽ يمكف أف يشتغؿ في  إتجاىيف 
مختمفيف، فإما أف يتـ التركيز عمى الحكاية فيتـ تغميب كفة الحكاية عمى حساب السرد مف 

ثر التمفظ في الممفوظ كما نجده في القصص الموضوعية أو السموكية خبلؿ تغييب كؿ أ
Behaviouriste  أو الرواية الجديدةLe nouveau roman ما أف يكوف التركيز عمى ، وا 

الخطاب السردي مثمما ىو الحاؿ بالنسبة لمحكايات التي تعتمد المونولوج الداخمي: 
Monologue intérieur دث، وكأف إستعماؿ الزمف الحاضر حيث نشيد خفوتا تاما لمح

يقارب بيف الييئتيف فيؤدي إلى تكسير توازنيما ويجعؿ الكفة تميؿ إما لصالح الحكاية أو 
 2لصالح السرد أي الخطاب.

 Narration antérieurالسرد المتقدـ:  -3

ىو سرد إستطبلعي يأتي غالبا بصيغة المستقبؿ، وىو يستشرؼ األحداث قبؿ وقوعيا، 
ورود في تاريخ األدب، ال يظير ىذا النوع مف السرود في المتف األدبي إال في وىو قميؿ ال

 المستوى الثاني.
ينبغي التفريؽ بيف السرد المتقدـ والسرد التابع الذي يميز بيف أحداث يوردىا بصيغة 

(. فاألحداث التي Prolepses et analepssالماضي وأحداث أخرى يوردىا بصيغة المستقبؿ )
المستقبؿ تكوف سابقة لزمف السرد نفسو، فمستقبؿ الماضي ىو بدوره ماضي  ترد بصيغة

 3بالنسبة لزمف السرد.
 Narration intercaléeالسرد المدرج:  -4

                                                                 
1 - Genette Gerard, Figures III,  Op. cit, p353. 
2 -Idem, p353. 

-010ت، ص ص -التونسية لمنشر، تونس، د، الدار مدخؿ إلى نظرية القصةشاكر جميؿ ، المرزوقي  سمير:  - 3
012. 
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، Plusieurs instancesإنو أكثر السرود تعقيدا بإعتباره يصدر مف ىيئات متعددة 
، ويظير ىذا مثبل في روايات فالحكاية والسرد يتداخبلف إلى درجة أف الثانية تؤثر في األولى

( القائمة بيف شخصيات مراسمة متعددة، حيث تكوف الرسالة Romans Epistolairesالتراسؿ )
في اآلف ذاتو وسيطا لمسرد وعنصرا في الحبكة. "أي أف لمرسالة قيمة إنجازية 

(Performative"كوسيمة تأثير في المرسؿ إليو )ة وىذا النوع مف السرد ىو أكثر ىشاش 1
وتمردا أثناء التحميؿ فغالبا ما يجد المحمؿ نفسو أماـ منولوج يصعب عميو تحديد مواقعو 

 الزمنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .014،ص مدخؿ إلى نظرية القصةشاكر جميؿ ، المرزوقي  سمير:  - 1
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 أنماط الدرد القصصي: المبحث األول

 السرد التابع وىيمنة الماضي-أوال

ىيمف الزمف الماضي عمى ثبلثية مزداد أعمر الروائية، فالييئات الساردة لمثبلثية   
تعماؿ صيغة الماضي لرواية قصص أحداثيا وقعت قبؿ زمف السرد. فالقارئ إلتزمت باس

ف صادؼ بيف الفينة واألخرى  ،لمروايات ال يشؾ أبدا في إستجابة الروايات لمسرد التابع وا 
الزمف الحاضر، فيذا الحاضر ال نمولو ويظؿ مرتبطا بجزيئات ماضي الشخصيات الساردة 

لى جانب الحاضر إستع ممت المستقبؿ لكف تظؿ إحداثو جميعيا سابقة لزمف المختمفة. وا 
 السرد نفسو. فالمستقبؿ وحتى الحاضر يصبحاف ماضيا بالنسبة لو.

بمعنى في القديـ أو في الماضي  Zikإف زمف األحداث في الثبلثية إنتظـ وفؽ ثنائية  
اه بمعنى الحاضر أو اآلف، مما جعؿ األحداث تنمو في إتجاىيف متعاكسيف: إتج Turaو

الماضي فيو يسمط السارد األضواء عمى ماضي الشخصيات ويعرؼ باألماكف واألشياء، 
تجاه حاضر متطور وىذا ما يفسر قياـ الروايات عمى التنافرات الزمنية إستجابة لغايات  1وا 

 جمالية وفنية إرتآىا الروائي.

وقعت قبؿ بدأ الروائي في مطمع رواياتو بالسرد مستعمبل صيغة الماضي لسرد أحداث  
. فقبؿ البداية الفعمية لؤلحداث عمد إلى تقديـ مجموعة مف البطاقات الداللية 2زمف السرد

 Analepsesالتي أسندىا لمشخصيات الروائية وكانت ىذه البطاقات في الغالب لواحؽ 
تفسيرية أضاءت جوانبا مف حياتيا. وبدا لنا أف السرد التابع ىو األنسب، فالغوص في 

 ات يستمـز إستدعاء الماضي وىو ما يفسر ىيمنتو عمى مستوى الخطاب.ماضي الشخصي

أفرط الكاتب في استعماؿ السرد التابع في التعريؼ بالشخصيات المختمفة التي تظير  
عمى مستوى الخطاب، ولقد أفرد لكؿ شخصية قصة ضمنيا خطابو ولقد حرص في البعض 

                                                                 
، 2112جامعة تيزي وزو،  ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،Iḍ d wassتحميؿ الخطاب السردي في رواية مة: أشيمي فضي- 1

 .79ص 
 .010مرجع سابؽ، ص  مدخؿ إلى نظرية القصة،سمير المرزوفي، جميؿ شاكر: - 2
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داـ أفعاؿ متعمقة بالسرد التابع حتى منيا عمى إستعماؿ سرد نقي، ولشدة إىتمامو بإستخ
 عدناه سردا خالصا لتبلحؽ األفعاؿ الدالة عمى الحركة وتتابعيا في نسؽ منتظـ:

« Asmi illa d acawrar iqqar di llakul, ccix-is u la d netta iɣil-it ibuhhel. Ihqer-it 

atas, armi d asmi i s-d-iban yif arrac yakwit. Iɣra ddeqs. Isεedda la bourse, fkan-

as-t-id. Ikcem ɣer llakul anda id-ssufuɣen wid I sɣarayen. Maca mmis ufellah 

meskin tewεer fell-as leqraya. Aseggas nni kan amenzu irɣa-yasen leεzib. 

Temmut-asen tyuga d snat testan d warraw-nnsent. 

Dɣa nnulen lqaâa Teɣlid fell-asen lihana t-tameqrant”1  

-إف األفعاؿ المدرجة في ىذا النسؽ السردي ىي أفعاؿ متعمقة بالسرد التابع )كاف
ظف، إحتقر، تبيف، درس، إجتاز، حصؿ، دخؿ، إحترقت، ماتت، أصبحوا، حمت( مف 
خبلليا سمط الكاتب الضوء عمى بعض مراحؿ حياة سالـ والد محند أمزياف، منذ أف كاف 

في مدرسة القرية إلى أف أصبح شابا يافعا، إضطر لمغادرة المدرسة في طفبل صغيرا يدرس 
 مدرسة تكويف المعمميف ليياجر إلى فرنسا بحثا عف عمؿ لتسديد ما عمى والده مف ديوف.

  Gerard( بمفيوـ جنيت جيرار Sommaireإف ىذا المقطع السردي يمثؿ ممخصا )
Genetteقة بشخصية سالـ، حيث لخص حوادث ، عمد فيو الكاتب إلى تمخيص أحداث متعم

ختزاليا في أسطر معدودات وىو ما يفسر إدراجو األفعاؿ  عدة شيور وسنوات مف حياتيا وا 
الدالة عمى الحركة ولو ال إدراجو بعض العناصر المغوية الدخيمة التي نفت عف السرد 

ة ألنيا صفاءه ألصبحنا أماـ سرد بمفيومو النظري الخالص.إف المقطوعة إتسمت بالحرك
"قائمة عمى الفعؿ أكثر مف إنبنائيا عمى الوقؼ/الرؤيا المبنييف عمى الوسائؿ المفظية التزيينية 

. وىذه سمة ميزت مجموع البطاقات الداللية 2التي تولي إىتماما أكثر لؤلشكاؿ والفضاءات"

                                                                 
 .16، ص Iḍ d wassالرواية: - 1

احتقره كثيرا إال أف تبيف لو أنو أفضؿ التبلميذ. درس الترجمة: "طفبل، كاف  يدرس في المدرسة، حتى معممو ظنو غبيا، 
كثيرا، اجتاز شيادة المنح، حصؿ عمييا. دخؿ مدرسة المعمميف، لكف الدراسة صعبة عمى أبناء الفبلحيف، في تمؾ السنة 

 احترقت ضيعتيـ، ماتت بيائميـ، اصبحوا فقراء، حمت بيـ مصيبة كبيرة.
 .33، ص2113األولى، الجزائر، منشورات االختبلؼ، الطبعة  ي،تحميؿ الخطاب السردزويش نبيمة،  - 2
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ؿ فييا التي أسندىا الكاتب إلى الشخصيات في الروايات الثبلث فجميا جاء عبر تقنية المجم
 أنار،إلشتغالو بأفعاؿ اإلضاءة، بعض الجوانب الخفية مف الشخصيات الروائية.

إف المجمؿ يرتبط أساسا باألحداث الماضية، رغـ وجود مجمبلت تتعمؽ بالحاضر 
رغـ قمتيا في الروايات الثبلث إذا ما قارناىا بتمؾ التي تتعمؽ بالماضي، وىي أساسا مرتبطة 

إلختصاره األحداث إكتفى باإلشارة إلييا مف دوف إطالة، وىذا ما  بإسترجاع الماضي، ونظرا
 يفسر اإلقتضاب الذي جاءت بو الجمؿ التي أدرجت ضمنيا.

رغـ ىيمنة السرد التابع عمى الخطاب إال أنو عمد عمى إدماج ضمف ثناياه السرد 
بصيغة الماضي اآلني فأحدث "التقميؿ التدريجي في الديمومة الزمنية بيف الحكاية الممفوظة 

 1والسرد الممفوظ بصيغة الحاضر":
« Akka seg wasmi tebda dunnit, tebrek tedda-t ɣef temlel. (….) Iseggasen zerrin 

wa deffir wa (….) aqerru meskin icab ibubb tamara (….) ar ass-a nnig 20 

iseggasen kkateɣ amek amek, ur as-ufiɣ ixef I lqayed Muhend-Aberkan 

yessenzen Ccix abreton, amek armi I t-yenfa kan akka batel ɣef wanida ur d 

yettuɣal. Aqli tura Cabeɣ, ulac anida ur kkiɣ, ur telli terzeg ur ččiɣ, ur-εad fhimeɣ 

amek armi it-ibusa, netta ur yelli wacu it-iḍur…
2 

وجاء بصيغة الخطاب المعروض وىو  إف المقطع يتمثؿ في مخاطبة سالـ لنفسو،
مونولوج داخمي يتساءؿ مف خبللو سالـ عف األسباب التي مف أجميا بمغ القائد محند أبركاف 

 Leعف معمـ القرية، فتـ تبئير كبلـ الشخصية إلى درجة لـ يبؽ مف الحكاية والقصة األولى 

premier récit ىذه الحادثة مما جعؿ موقعو  إال النزر القميؿ. فالسارد "سالـ" قاـ بإسترجاع
الزمني يتقدـ عف زمف الحادثة المسترجعة. فالحاضر تمثمو ىذه الشخصية الساردة وىي 

                                                                 
 .013، صمدخؿ إلى نظرية القصة شاكر ج  والمرزوقي س،- 1
 .67، صTagrest urɣuالرواية: - 2

 الترجمة:
با "ىكذا منذ بداية الخميقة، السواد يصارع البياض )...( األياـ تمر الواحدة تمو األخرى )...( رأسي المسكيف اشتغؿ شي

وحمؿ أعباء ال يطيقيا )...( إلى يومنا ىذا، ما يقارب  العشريف سنة وأنا لـ أفيـ كيؼ أف القائد محند أبركاف بمغ عف 
المعمـ البروطوني، كيؼ نفاه إلى حيث ال يرجع، إني اآلف شائب ما تركت مكانا إال دخمتو، وما كاف عمقما إال أكمتو، لـ 

 ي شيء.أفيـ بعد كيؼ إدانو وىو لـ يضره ف



 تازمن خطاب الرواي                                                                                                    الفصل الثاني: 

 

114 
 

تتساءؿ عف األسباب الحقيقية التي أدت بالقائد إلى التبميغ عف معمـ القرية إلى السمطات 
تي تـ إسترجاعيا اإلستعمارية والتي نفتو مف القرية. أما الماضي فيحيؿ إلى القصة ذاتيا ال

 مف لدف السارد المتضمف حكائي.

فالمقطع السردي المستشيد بو يشمؿ عمى الحقة وىذا ما يفسر تردد السارد بيف السرد 
التابع والسرد اآلني، فرغـ ىيمنة األفعاؿ التي جاءت بصيغة الحاضر إال أف قيمتو ال تعادؿ 

فالحاضر  1يبدو الحاضر ثانويا" الماضي فػ "الماضي ىو الموضوع المركزي لمسرد في حيف
ىي محطة إرتآىا الكاتب لينتقؿ منيا تارة إلى الماضي وتارة أخرى إلى المستقبؿ مما أحدث 
مفارقات زمنية بيف زمف القصة وزمف الخطاب، فالروايات إنبنت عمى التنافرات السردية إثر 

 إعتماد الكاتب بنية زمنية مركبة مف أزمنة مختمفة.

نشير أف المواحؽ غالبا ما تتجاوز الجمؿ المعدودات لتحتؿ حيزا نصيا  مف المفيد أف
كبيرا مؤلت عشرات الصفحات وكشفت عمى معمار النصوص الروائية المنفتح عمى زخـ 
حكائي كبير، والذي قدـ لنا مف خبلؿ التراكـ الكمي الخارجي ،الذي كاف سببا في تعطيؿ 

ثر مف موضع وعرقؿ أحداثيا ونموىا. كما ىو في أك Premiers récitsسير القصص األولى 
 الشأف بالنسبة ليذا المقطع السردي الذي إمتد عمى طوؿ ثبلث صفحات كاممة:

« Taεğa γures amezruy ula d nettat. Tama uzaγar iεemrawen id tusa. Zzin-as d 
idurar am tit iwumi d-zzin lecfar. Pharaben fell-as. Di zzman n zik, kra yellan d 
imnekcem εedden-d ssya. Si tizi armi  t-tizi, atas i-yeḍran (…) Azaɣar agi n taεğa 
si zik d ayla imesdurar. Degs izerεen irden timzin, d netta i sen-i tekksen laz. 

Maca izga fell-as imenγi. Imnekcamen faqen I wazal-is. Zran d netta I t-takufit 

n idurar (…) afellah teğğat tfellaht, yuɣal d amγid, lluzinet la d-tifrirent (…) ayagi 

semman-as afara (…) afara inγa tafellaht…”2 
                                                                 

ـ المرجع،بوطاجيف سعيد،  - 1  .28، ص 2115االختبلؼ، الجزائر، منشورات  السرد ووى
 .40-41-39، ص Iḍ d wassالرواية: - 2

 الترجمة:
"لتاعجة تاريخ ىي كذلؾ، إنيا تقع في سيوؿ عمراوة، تحيطيا الجباؿ إحاطة األىداب بالعيوف، إنيـ يعتنوف بيا. في القديـ 

مف ىنا. مف ربوة إلى أخرى يا ما جرى )...( سيوؿ تاعجة  ممؾ لسكاف الجباؿ، كانوا منذ القدـ يزرعوف كؿ المحتميف مروا 
فييا القمح والشعير، ىي التي أزالت عنيـ الجوع، لكف ظؿ عمييا الخصاـ، تفطف الغزاة لقيمتيا، أدركوا أنيا خزاف الجباؿ 

 ييا المصانع )...( ىذا ما أسموه التقدـ. التقدـ قتؿ الفبلحة.)...( ترؾ الفبلح الفبلحة فأصبح بدونيا يتيما، نمت ف
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إف ىذا المقطع السردي المدرج ، قد أوقؼ قصة محند أمزياف عف التنامي فاسحا  
ي وحاضر منطقة ثاعجة وسيوؿ المجاؿ أماـ السارد لتقديـ الكثير مف المعمومات حوؿ ماض

عمراوة ، فشكمت بالتالي عمى مستوى الخطاب مقطعا نصيا تطابقت ديمومتو الصفر عمى 
 نطاؽ القصة.

إذا أمعنا النظر في األفعاؿ المدرجة، لوجدناىا أفعاال تكاد تخمو تماما مف الحركة  
كوف إلى الوصؼ )تقع، تحيطيا، يعتنوف، أزالت، تركت، نمت، أسموه...( فيي أقرب ما ت

منيا إلى السرد الخالص، فغاية الكاتب منيا ىو التعريؼ بالمنطقة والمكاف مف جية والتعميؽ 
عمى ما آؿ إليو السيؿ بعد أف غزتو اإلسمنت لذلؾ شكؿ السرد التابع إستطرادا مطوال وظفو 

 الروائي لتمرير بعض الرسائؿ المطابقة لمواقفو اإليديولوجية.

الكاتب عف موضوعاتو األصمية فيستطرد في الكبلـ حوؿ مواضيع كثيرا ما ينزاح  
قميمة الصمة بقصصو األولى ال لغاية إال التعميؽ والنقد مما جعمو يستعمؿ أفعاال وصفية 
أكثر منيا سردية، رغـ سرديتيا، مما أحدث توقفا عمى مستوى سرعة السرد مف جية، 

 وتضخما نصيا عمى مستوى الخطاب مف جية أخرى.

ف الوقؼ الذي نعنيو ىنا ،ىو التوقؼ الذي حدث مف جراء مرور الكاتب مف سرد إ 
أحداث القصة إلى اإلستطراد الذي أتبعو بالتعميؽ والذي إتخذ طابع التأمبلت والتي شكمت 
محور إىتماـ الشخصيات، بيف لنا الكاتب مف خبلليا مشاعرىا، وكيؼ إنطبعت األحداث في 

باعات وتأمبلت الشخصيات فإف  قصد الكاتب ىو تمرير ذواتيا ، ومف خبلؿ نقؿ إنط
 مجموعة مف المسائؿ التي تيمو وتبلئـ إتجاىو اإليديولوجي.

إف اإلستطراد ىو جوىر أعماؿ مزداد أعمر الروائية، وىي تقنية ال تنفصؿ عمى  
عممية الحكي. فكثيرا ما يستدرج الكاتب القارئ إلى ترؾ موضوعو لتتبع موضوعا آخر 

الكاتب مسار الحكايات فيوقؼ طوعا السرد عف التنامي ليتتبع مواضيع أخرى عمى  فيكسر
 مدى فقرات حينا وصفحات أحيانا أخرى.

 لقد أدى اإلستطراد وظائؼ تجاوزت أحيانا البعد الحكائي ويمكف تمخيصيا فيما يمي: 
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 إشباع عناصر الحكاية قصد فيـ األحداث. .0

ريؼ بالشخصيات والفضاءات التي إحتضنت تقديـ عوالمو الروائية مف خبلؿ التع .2
 األحداث.

توفير المعمومات عما يحصؿ لمشخصيات، فما تخطر فكرة في ذىف إحدى  .3
 الشخصيات إال و سار  وراءىا الكاتب مستقصيا ومستزيدا أو شارحا.

التنبيو لمتحوؿ اإلجتماعي والثقافي الذي يتصؼ بو الواقع المحيط بالشخصيات  .4
 الروائية.

اتب كؿ حدث ذريعة إلستطرادات مطولة، مما عرقؿ زمف الحكاية وأجبره إتخذ الك
عمى السير ببطء مما تسبب في تضخيـ النص وتمديده مكانيا عمى حساب الزمف كما نجده 

 في ىذا الممفوظ السردي:
-« Acimi akka ur iyi-d-tesakid ara ? 

Tinna γas ur as-d-terra ara awal, tezra tura mačči am zik, ur teffγen madden 

deg yiḍ, seg wasmi akka ifukk laman, seg wasmi id tuγal tuggdi (….) ulac win 

iteffγen ma ur tella ddemma meqqren. Ad kemnen madden, ama acu I sen-d-
yeggar yiḍ, ad sburen talaba n yides i-mi tfukk tinna n leεnaya. Tammurt teğğa 
leεnaya ur d-tettak laman! Zdel ar d yali wass! Ettu lhem ad k-tettu! D tikkwal 

ides yettakk-d talwit”.1 
إف الكاتب قاـ بتغييب الفعؿ والحركة حينما أحدث توقفا عمى مستوى السرد، حينما  

فطغت عمى المقطع وظيفة التعميؽ  2أعطى إمتيازا لمنشاط التفسيري والتأويمي لمراوي
Commentaire  حينما تدخؿ السارد معمقا عمى األسباب التي مف أجميا لـ تيقظ الطاووس

زوجيا في تمؾ الميمة التي إشتد عمييا المخاظ، لكف سرعاف ما يعود السارد إلى سرده التابع 
                                                                 

 .01-9، ص ص Ass-nniالرواية: - 1
 الترجمة: "لماذا لـ تيقضيني؟

إنيا لـ ترد عميو ألنيا تعمـ أف الحاضر ليس كالماضي. ال يخرج الناس في الميؿ وىذا منذ أف انعدـ األماف ومنذ أف عاد 
لمضرورة القصوى خوفا مف مخاطر الميؿ. إنيـ يسدلوف غطاء النـو ألنو لـ تعد ىناؾ  الخوؼ )...( ال أحد يخرج إال

إنسى اليـ ينساؾ والنور أحيانا  !(. والببلد التي خمت منيا الحماية ال تعطي األماف. نـ حتى الصباحLaεnayaالحماية )
 يسر."

 .019مدخؿ إلى نظرية القصة، مرجع سابؽ، ص شاكر ج و المرزوقي س   - 2
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بعد التعميؽ. إف ىذه المقطوعة التي اضطمعت بوظيفة التعميؽ جاءت خالية مف األفعاؿ 
اؿ الدالة عمى الحركة إلعتمادىا عمى العرض القائـ عمى نقؿ الحالة القصصية إلنعداـ األفع
 الراىنة لمببلد والعباد.

يجب اإلشارة إلى أف السرد التابع كثيرا ما يعرؼ بعض التراخي، فيركف إلى  
االستراحة ألسباب جمالية أو بنائية تقصدىا الروائي.اليخمو أي نص مف الثبات والحركة 

حيؿ إنبنائو عمى نمط فعمي مستمر مف بدايتو إلى نيايتو.  وحينما تغيب والنسيج الروائي يست
الحركة يكوف الفعؿ القصصي في درجة الصفر، وىذا لميؿ الكاتب أحيانا إلى تسبيؽ إنتشار 
الصفات دوف األفعاؿ، ورصد الحاالت القارة دوف التحوالت جاعبل العرض موضوعا لمسرد 

.كما ىو الشأف في 1الوصؼ والتجميع الصوري المكثؼ" "األمر الذي يبرر قياـ السرد عمى
 ىذا الممفوظ السردي:

« Tagnit-a, ldint wallen-is, yesfeγ wallaγ-is tagut I t-iγumen degmi Malha tfaq 

teḍlem. Ziγ teffeγ iberdan, tuγ-it di nniya-s, tetsuḍu d I lef ijerhen. Acu kan ur 

teksan ara, ddhen-is teγli-d fell-as tebrek: mačči di lεeqel-is I tella, truh meskint 

tebbehba, teγli-d fell-as tattut, ur tceffu ara amzun tečča taxatemt n mettu, kra 

yellan d amaynut, allaγ-is ur t-ikelles. Anagar d tiqburin id tesmektay, d ayen n 

dir kan id-irezzun γar-s”.2  

شمؿ ىذا المشيد الذي يذكر فيو الكاتب ما كانت عميو وما ألت إليو صحة مالحة ي 
العقمية عمى جمؿ تضمنت صورا ودالالت متجاورة، ونعوتا متقاربة، ونظرا الرتكازه عمى 

 Piétinementالتكرار المفظي والمعنوي الذي يصب في داللة واحدة   أحدث رديا نصيا 

textuelle. 

ة أوردىا الكاتب في ىذا السياؽ بصيغ تعبيرية تراوح التعبير عنيا إف فكرة مرض مالح 
بيف الحقيقة والمجاز، تواترت ىذه العبارات المتشابية دالالتيا والجمؿ المتماثمة بنياتيا، وىذا 

                                                                 
 .32، صالسرد ووىـ المرجعبوطاجيف السعيد: - 1
 .03، ص Ass-nniالرواية:  - 2

الترجمة: "في ىذه اآلونة تفتحت عيناىا، انقشع عمى عقميا الضباب الذي كاف يحجبو منذ أف تفطنت أنيا ظالمة. يبدو أنيا 
انياؿ عمييا النسياف، ال تتذكر، . ال تتذكر  جائرة. لقد انياؿ عمييا السواد: إنيا ليست في عقميا، لقد جنت المسكينة، لقد

 الحاضر أما الماضي فبل تستحضر منو إال المحف".
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دوف أف يمنح السارد المقطع السردي والصور المبلزمة ليا أبعادا داللية جديدة، فحتى 
-Yesfeḍ ، Teffeγ،Ifeq ،Teγliر بيا الجمؿ مثؿ في قولو: األفعاؿ الماضية التي تصد

d،Truh ،Tečča  ال تشكؿ سردا خالصا لسيطرة الوصؼ عمييا إضافة إلى كونيا أفعاال غير
ف تعمد الكاتب تخميؿ ىذا المشيد بأفعاؿ ذات  قصصية أسيمت في تشكؿ تضخما نصيا، وا 

، Tetsuḍuارئ بحركيتيا في مثؿ قولو: سعة زمنية تتسـ باالستمرارية عبر الزمف، موىما الق
Treffu ،Irezzun  فحتى ىذه األفعاؿ جاءت ناسخة لمعرض، رغـ أف حركيتيا لـ تتوقؼ إال

أنيا إقتربت مف الخفوت فبدى ىذا الحكي "ممغيا لمجرى الزمف ومسيما في بسط السرد في 
 1المكاف"

الصا ألنيا تقوـ مقاـ إف األفعاؿ التي تضمنيا المشيد ال يمكف اعتبارىا سردا خ 
ممفوظات الحالة لتكثيؼ الكاتب الوصؼ والصور وىذا "ما يدؿ أف اىتماـ الكاتب ال يتمثؿ 

نما في نسخ تراكمات مشيدية تعوض الحركة".  2في وضع خطة سردية مبنية عمى الفعؿ وا 

نسوؽ نموذجا آخر لسرد تابع قترب في تشكيمو مف المشيد الناسخ لمعرض والجاعؿ  
 يعتمد عمى التحديد الدقيؽ لمحالة والمقاـ: العرض

« Tura dayen ooan aza$ar, d tiwririn i la-talin, mraw i d-igan tarbaât, d azrar n 
warraw n tmeṭṭut I la-inebcen di tsawent. Tugep deg-sen knan si taâkkemt 
yeggten. Ddurt, ur yekkis yiwen wass anagar d tikli, metwal asammer I d-
uɣalen. Mmuggren at tlisa ad d-awin amur-nnsen deg leslah. Skud yufrar usigna 
deg igenni, deg uzal gganen, deg yiḍ teddun. Nutni di lqaεa, timucarin deg 

igenni. Ass-a aγemγum I d-yeγlin idel tamurt, yeffer-iten γef yir tit ar-a-ten-id 

iwalin”.3 

                                                                 
 .61، ص 0988المغرب،   ،مجمة آفاؽترجمة بنعيسي بوحمالة،  حدود السرد،جنيت جيرار: - 1
ـ المرجعبوطاجيف سعيد، - 2  .32، مرجع سابؽ، ص السرد ووى
 .00، ص Tagrest urγuالرواية: - 3
ترجمة: "إنيـ اآلف تركوا السيوؿ وىاىـ يصعدوف التبلؿ.  عشرة أبناء حواء كالعقد ينبشوف المرتفع األرضي، أغمبيـ منجف ال

جراء العبء الثقيؿ الذي يحممونو. ساروا أسبوعا كامبل، وىـ اآلف عائدوف مف الشرؽ إلتقوا بأصحاب الحدود ليجمبوا 
احا يناموف أما في الميؿ فيسيروف، ىـ في األرض والطائرات في السماء، نصيبيـ مف السبلح،حينما ينقشع الضباب  صب

 اليـو الضباب يغطي األرض، إنو أخفاىـ عف عيوف السوء التي ستراىـ".
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لقد لجأ الكاتب في ىذا المقطع السردي إلى التركيز عمى وصؼ رفاؽ سالـ وىـ  
عائدوف مف الحدود حامميف السبلح معيـ، فانكب عمى رسـ أشكاليـ زمنيا ومكانيا مما أثر 
عمى سرعة السرد في ىذا المقاـ, والذي أثر في ىذه السرعة التناوب الحاصؿ بيف السرد 

نا إلى عرض حركة الجنود وأحيانا أخرى يركز عمى نمطية والوصؼ، فيعمد السارد حي
إف الكاتب إعتمد في حكيو عمى  الحالة، وىذا التناوب أحدث تصدعا عمى مستوى السرد.

السرد التابع إثر ثبتو الحركة في األحداث ولكف األفعاؿ التي أدرجيا وصفية أكثر مما ىي 
تو إلى درجة التوقؼ.إف السرد التابع سردية فيي ممفوظات حالة أبطأت السرد وعطمت وتير 

عمد في ىذا المقطع عمى رصد الحاالت القارة، وجعؿ العرض يصبح موضوعا لمسرد، أي 
غاية في حد ذاتو فقاـ بدور المرآة العاكسة ألوضاع قارة حينما ركز عمى عرض الوضعيات 

 الثابتة.

رد مف الدرجة األولى أو مف الميـ أف نشير إلى أف السرد التابع لـ يكف حكرا عمى الس 
مف السرد اإلبتدائي، فمـ يعد ىذا السرد المصدر الوحيد في نقؿ الحدث أو القوؿ لدى القارئ، 
إذ ينافسو السرد مف الدرجة الثانية في ىذه الوظيفة. إذ كثيرا ما يفسح السارد األولي المجاؿ 

السارد االبتدائي لمسارد مف  إف الوقائع التي يتنازؿ فييا .لشخصياتو الحكائية لتقوـ بالسرد
الدرجة الثانية كثيرة والمساحات التي تحتميا كبيرة ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أىـ 
سرد مف الدرجة الثانية مف حيث عدد الصفحات التي غطاىا عمى مستوى النص ذلؾ 
 المقطع السردي الذي جاء  عمى لساف رضواف )قابض األرواح( والذي إمتد عبر إحدى

والذي روت فيو الشخصية األسباب التي رمت بيا في أحضاف اإلرىاب 1عشرة صفحة كاممة
 والظروؼ التي أحاطت إغتياؿ محند أمزياف والخوني.

ولئلستدالؿ عمى ذلؾ نسوؽ ىذا المقطع السردي الذي جاء عمى لساف ىذه 
 الشخصية:

« Zik lliγ qqareγ, atas n medden i ifeγ yerna d tidet. Armi d ass-nni mi 

tenggelwa tmurt, taγuri-inu daγ tenggelwa. Ass-nni mi d-neffeγ si llakul, n 

teddu, n tezzi, iwakken ad yiγzif umecwar (….) Drus id-yeggran ad naweḍ s 
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axxam, mid-yuzzel yiwen ilemzi γur-neγ: ‘’yekker uxessar γiwlet, γiwlet ad 

kken-trağun lxawa!’’. Iseḍwi deg ukessar, nekkni nedda yid-s. Simal nettaz γer 

tlemast n temdint nsell idderz gar rrεud, ssuγet d weshurru.  

Tura abrid d akessar, nerna-yas tazzlu, lazribt tettak aγ  I tayeḍ, armi 

newweḍ…”1 

، Ass-nni، في القديـ( )Zik) إف المقطع ورد ضمف سرد تابع بدليؿ وجود قرائف زمنية 
في ذلؾ اليوـ( تدؿ عمى أف األحداث المنقولة ماضية، والمقطع عبارة عف الحقة تفسيرية 

كاف وراء  Sommaireإسترجعت فييا الشخصية الساردة جزءا مف ذكرياتيا. وىي مجمؿ 
 Pausesوتوقفات  Ellipsesولقد تخممو إضمارات  2"تقمص الحكاية عمى مستوى الخطاب"

 الناتجة عف اإلستطراد حينا والتعميؽ أحيانا.

إف السرد التابع الذي جاء عمى لساف ىذه الشخصية لـ يحافظ عمى ألفاظ وتعابير  
تميزه عف السرد األولي، فتتعمؽ الفجوة الفاصمة بيف السرد األولي والسرد مف الدرجة الثانية، 

قات المفظية والتركيبية التي يمكف أف والسبب نرجعو أساسا لرغبة الكاتب في إلغاء كؿ الفرو 
نميز خطاب الكاتب عف خطاب شخصياتو، فبدت المسافة الفاصمة بينو وبيف شخصياتو في 

 درجة الصفر.

إتسـ السرد التابع بتعدد الوسائط المستحضرة لمخطاب ، فكثيرا ما يعمد الكاتب إلى  
مف الدرجة األولى استحضار نصوص تنتمي إلى الموروث الشعبي الشفوي. فالسارد 

والساردوف المتضمنوف حكائيا غالبا ما يتدخموف في بداية كؿ قصة لتعييف المقطع السردي 
الجديد، مستعنيف بمقدمات استيبللية خاصة بيذا النمط إلى غيرىا مف العبارات التي تحيؿ 
لى زمف غير زمف  لى زمف غير زمف حاضر التكمـ وا  القارئ إلى مرجعية خاصة، وا 
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ة.فرغـ تعدد مصادر الخطاب فإف السجبلت المفظية استحضرت بواسطة صوت واحد القراء
ىو صوت الكاتب ألف المستوى التعبيري ظؿ متقاربا بيف السرود سواءا كانت مف الدرجة 
األولى أو مف الدرجة الثانية. فػ "النقؿ الوفي لؤلصؿ ىو محاكاة قولية تامة توحي بأف السارد 

 1اإلمبلئي". مجرد آلة عاكسة لمجانب

إف السارد الكاتب يريد أف يوىـ القراء بواقعية خطابو، فمـ يدخؿ تحويرات عمى الكبلـ  
المنطوؽ، فبدت الممفوظات المنقولة كما يتـ التمفظ بيا بغض النظر عف زمنية الخطاب 

 الناقؿ ليا وبغض النظر كذلؾ عف مصادرىا والوسائط المستحضرة لمخطاب.

ذه األمثمة التي سقناىا وغيرىا أف حركة السرد التابع في نبلحظ مف خبلؿ كؿ ى 
الروايات الثبلث جاءت بطيئة جدا ، وقد تصؿ إلى حد التوقؼ التاـ أحيانا نظرا لتحيز 
الكاتب إلى التوقفات والمشاىد عمى حساب الحركة والفعؿ، فالزمف في كؿ رواية ال يتجاوز 

ؿ رواية( لكف تطعيـ الكاتب لنصوصو يوـ وليمة )أي الزمف الوقائعي لؤلحداث في ك
بالتعميقات المتكررة والوصؼ واإلستطراد تسبب في تضخـ النص وتمديده مكانيا عمى حساب 
الزمف. فطوؿ الروايات ال نرجعو إلى طوؿ زمف الحكايات وال إلى النمو العضوي ألحداثيا 

ص والحكايات ضـ بقدر ما نرجعو إلى حشد الكاتب لنصوصو بعدد كبير مف األخبار والقص
 بعضيا إلى بعض.

فالشخصيات واألماكف لـ تكف إال محطات يتوقؼ عندىا الكاتب ليروي قصتيا  
بالمجوء إلى اإلفتراؽ الزمني، مما أضفى عمى الروايات ىذا المظير الزمني المتشعب، فبدت 
الروايات كجمؿ حكائية كبرى تفرعت بدورىا إلى عدة جمؿ صغرى وفؽ مبدأ التراكـ 

قصصي، وىذه الجمؿ الصغرى تضافرت بدورىا مجتمعة لتشكؿ تمؾ الجمؿ الكبرى وفؽ ال
مبدأ اإلختزاؿ، وىذه مف صفات بنية اإلطناب التي ىيمنت عمى باكورة أعمار مزداد 

ة مثمما ىيمنت عمى باقي رواياتو والتي تجمت زمنيا بالرجوع المستمر لمسارد ومف  2الروائي
الشخصيات أو الفضاءات سواءا كاف الزمف خرافيا أو واقعيا ورائو الكاتب إلى زمف ماضي 
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وىذا ما يفسر ىيمنة السرد التابع عمى جؿ أطوار الروايات الثبلثة فػ:"حتى التقمبات النصية، 
المتمثمة في المرور مف وضعية إلى أخرى أو مف حالة إلى حالة نقيضة تمتاز بسكونية 

دية الخافتة لمشخصيات ولموحدات الغرضية واضحة ألنيا تنبني عمى اإلضاءات اإلرتدا
الصغرى. أي أف السرد ال يشتغؿ في إطار الحركة بقدر تمفصمو حوؿ العرض المؤجؿ 
لموضعيات البدئية، كما يتبيف مف خبلؿ المفارقات السردية المكثفة. إذ نجد في كؿ مرة عودة 

 1إلى الوراء، بشكؿ متقطع، لمعرض واإلضاءة أو لمعرض والنقض".

 خيرا يمكف أف نحصر وظائؼ السرد التابع كما وردت في الثبلثية في العناصر التالية:وأ

ركوف السرد إلى اإلستراحة حيف تغييب الفعؿ والحركة إلعطاء إمتياز لمنشاط  (1
 التفسيري والتأويمي لمسارد.

 جعؿ العرض موضوعا لمسرد أثناء رصد الحاالت القارة. (2

متعمقة بحياة الشخصيات التي أفرد الكاتب لكؿ رصد مجموعة مف الوقائع الماضية ال (3
 واحدة منيا بطاقة داللية.

 نقؿ األفعاؿ الدالة عمى الحاالت مما جعمو رىيف الوصؼ خادما لو. (4

 تعجيؿ السرد حيف إرتكازه عمى األفعاؿ الدالة عمى التحوؿ. (5

 نقؿ األحداث بالمجوء إلى األفعاؿ المدونة لموقائع المفظية وغير المفظية. (6

 ض أفعاؿ ليست ذات أىمية بالنسبة لمبنية الحديثة مما أحدث تضخمات نصية.عر  (7

 السرد اآلني: -ثانيا
نظريا إف السارد ال يحكي إال ما جرى، لكف مف السرود ما يوىـ القارئ بأف عممية  

، وال يكوف 2السرد تزامنت واألحداث أي أف "أحداث الحكاية وعممية السرد تدور في آف واحد"
ا إال باستعانة السارد بصيغة الحاضر المعاصر لزمف الحكاية.غالبا ما يستعمؿ ىذا ممكن

السارد ومف ورائو الكاتب ىذه التقنية كمما أراد اإلتصاؿ بالمتمقي الذي يمثؿ الحاضر، فيجعمو 
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يعايش األحداث كما لو كاف قريبا منيا، وال يأتي ىذا إال بعد أف يمغي الكاتب البعد الزماني 
 ف زمف السرد وزمف الحكاية.الممتد بي

إف الروايات الثبلث إنبنت عمى التنافرات الزمنية المكثفة، فجاءت فصوليا وأحداثيا  
متأرجحة بيف ما قبؿ واآلف،  إلعتماد السارد عمى بنية زمنية مركبة مف الحاضر والماضي، 

إليو السارد وعمى ىذا النحو إرتسمت الخطوط الزمنية لثبلثية مزداد أعمر. فالماضي لجأ 
إلضاءة جوانب مف حياة الشخصيات الرئيسية أما السرد اآلني فخصو لزمف القصة األولى 

Premier-récit  لييا تعود والذي يمثؿ حاضر التي منيا تنطمؽ التنافرات الزمنية وا 
الشخصيات وىذه الصيغة المتناوبة: ماضي، حاضر كثيرا ما أحدثت إنكسارات بارزة عمى 

 مستوى الخطاب.

تجدر بنا اإلشارة أف ىذا النمط السردي يمثؿ النموذج األقؿ إنتشارا مقارنة بالسرد  
نتشاره المكاني  يعد متواضعا وكأف الكاتب لـ يتقصده لذاتو.  التابع، فحجمو النصي وا 

فالحاضر ىو المحطة التي يتوقؼ عندىا السارد مف أجؿ أف ينطمؽ بالقارئ إلى  
تذكر ينتقؿ إلى ماضييا ويتعرؼ عمى طبيعة العبلقات ماضي الشخصيات، وعف طريؽ ال

المعقدة بينيا، وكأف بالسارد أراد أف يجعؿ مف الماضي الموضوع المركزي لمسرد مما يفسر 
ىيمنتو نصيا في حيف يبدو الحاضر ثانويا مف حيث أنو إيعاز يدفع بالشخصيات إلى التذكر 

 وىو ما يفسر كذلؾ إنتشاره النصي المتواضع.

ىذا النوع مف السرد الذي يستعيف فيو السارد بصيغة الحاضر لنقؿ أحداث إف  
القصص األولى لـ يحتفظ بضفائو، فحتى المقطوعات الناقمة لآلف أدرجت ضمنيا أفعاؿ 
متعمقة بالسرد التابع، ولكف نظرا إلرتباطيا بقرائف دالة عمى الزمف الحاضر جعمنا ىذه 

كما عرفناه سابقا سرد في صيغة الحاضر المعاصر  األفعاؿ تدخؿ حيز السرد اآلني ،وىو
 لزمف الحكاية كما يبينو ىذا المقطع السردي:

lliγ zzreγ deg-sent mi sliγ i yigenni la d-yeshurru Timesrifag gant tazayert nnig-

nneγ. Mačči yiwet neγ snat, d taccalba n yigudar i la-yettferfiren nnig usigna. 

Amzun kra srahen tura dayen ufan-t. γas yekka-d wagu icerrgen gar-aneγ, 
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walant aγ-ed tura γas neffer zrant nella, zrant la nessuruf ddaw-nnsent. 

Nutenti am igudar ţţeclawant deg wezwu, nekkni am tweḍfin γef wedfel. 

Bnant-ed ad aγ-zḍent, ad aγ-gezment d iftaten. Acu, taswiεt-a γas yegzem d 

tifawtin, yekka-d wagu gar-aneγ.1  

Lliγ)إف األفعاؿ الواردة في المقطع   ) (Ufan-t) (Walan-t) (Srahen) (Neffer) 
(Zran-t) إذا عزلناىا عف القرائف الزمنية ترجعنا إلى أحداث وقعت قبؿ زمف الحكاية وزمف...

( أي في ىذه Taswiεt-a( أي اآلف، )Turaرائف زمنية )سردىا، ولكف بما أف السارد أتبعيا بق
اآلونة التي تدؿ عمى الحاضر، أصبحت األفعاؿ توىـ بوقوع األفعاؿ في حاضر القصة 
وزمف سردىا، لذلؾ أدرجنا المقطع ضمف السرد اآلني، فيذه األفعاؿ وأف بدت ماضية شكميا 

 ا وسرديا.ونحويا إال أنيا تقع في الحاضر )أي حاضر القصة( داللي

نظرا لضيؽ الحجـ النصي الذي أفرده الكاتب ليذا النوع السردي ، وذلؾ مقارنة  
باألنواع السردية األخرى، يتـ اإلنتقاؿ السريع مف الحاضر إلى الماضي أو المستقبؿ القريب 
والبعيد، وكأني بالسارد ومف ورائو الكاتب القابع خمؼ النص يريد التخمص منو بمحوه ليتفرغ 

د األحداث والوقائع الماضية بتوظيؼ لواحؽ خارجية أو داخمية، أو اإلستشراؼ لما لرص
سيحدث في المستقبؿ القريب بتوظيؼ سوابؽ، رغـ أف حاضر القصة وحاضر شخصياتيا 
يعد اإليعاز المركزي عمى مستوى الببلغ ،أي المفتاح الذي يأتي وراء سرد بقية األحداث تمؾ 

 ؾ التي لـ تتحقؽ بعد.التي تحققت في الماضي وتم

وحتى نتبيف ىذه المفارقات الزمنية عمى مستوى الخطاب وكيؼ تجاورت األزمنة  
 الثبلثة: ماضي، حاضر، مستقبؿ قريب أو بعيد في سياؽ واحد ندرج ىذا المقطع السردي:

« Ihi uggaγ d tideţ, ass-a ara d terbu, ad yeg rebbi ad as-yishil unefru, ad aγ-d-

teglu s wayen nurğa! Ussan-nni imezwura asmi id tedda, nniqel ferheγ yis-s. 
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رؤوسنا دائرة. أنيا كسرب مف النسور الترجمة: "كنت منشغبل بيف لما سمعت السماء تزأر. شكمت الطائرات مف عمى 
ف  ترفرؼ فوؽ السحاب وكأنيا شمت شيئا واآلف وجدتو حتى وأف فصؿ بيننا وبينيا السحاب فإنيا اآلف رأتنا. واآلف حتى وا 

ف كاف متناثرا فاصبل بيننا.  اختبأنا فإنيا عرفت أننا ىنا نسير تحتيا )...( لكف في ىذه اآلونة ظؿ السحاب وا 
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acettiḍ yurad, axxam yezga zeddig, učči yewwa di lawan. qqareγ ad yeεmer 

wexxam, γas ma tusa-d lmut, ad tili xersum tin ara yeldin tawwurt I wesqif:  

Muhend-Amezyan ad yaf daγen tijegdit uγur ara isenned. Seg wasmi yerra 

axxam, yuγal-d γer webrid: yeğğa tissit, yeğğa aεawez…”1   

 إف ىذا المقطع لـ يخؿ مف تنافرات زمنية. والتنافرات إتخذت مظيريف إثنيف: 

رجعات إلى الوراء إلى ما قبؿ ذىاب الطاوس زوجة محند أمزياف   لتضع   .1
 وىي لواحؽ داخمية.       حمميا وتمت عبر اإلستذكار

وتوقعات وتنبأت تمت عف طريؽ دعاء مالحة لزوجة إبنيا واإلعبلف  لما  .2
تؤكد وجود فاتحة لسمسمة  (ad)سيقع مف األحداث. إف القرينة المستقبمية 

 سردية الحقة، ألف المتمقي يتوقع حدوث كؿ ما تتنبأ بو وتتمناه مالحة.      

قطع ىو المستقبؿ القريب والبعيد. فذىاب طاوس إف أوؿ مقطع زمني طبع ىذا الم
 لتضع حمميا ىو الذي دفع بمالحة إلى اإلستعانة بالذاكرة حينا واالستشراؼ أحيانا أخرى.

قد يعمد السارد إلى اإلبطاء المفرط في عرض األحداث ،إلى درجة يبدو فييا السرد  
الحالة، مشكمة عمى مستوى  متوقفا تماما، فاسحا المجاؿ أماـ مقاطع تقوـ مقاـ ممفوظات

الخطاب مقاطع نصية تطابؽ ديمومة الصفر عمى نطاؽ الحكاية. ففي الكثير مف الحاالت 
يمجأ السارد إلى السرد اآلني لعرض مجموعة مف الحاالت فيبتعد عف خمؽ األحداث إثر 
إدراجو مقطوعات آلية لمخفوت وميالة لمتضخـ النصي، فيؤجؿ تقدـ الحدث إثر تضمينو 

 فعاال وحركات ليست ذات أىمية بالنسبة لمبنبية الحدثية.أ

 نسوؽ ىذا المثاؿ الذي يعبر عف الطابع الوصفي الذي يتخمؿ بعض الفقرات: 

                                                                 
 .02، ص Ass-nni: الرواية - 1

الترجمة: "أعتقد أنيا الحقيقة، اليـو تضع حمميا، سيؿ اهلل وضعيا كي تجمب لنا ما طالما انتظرناه. في األياـ األولى مف 
زواجيا كنت مزىوة بيا: الثياب مغسولة، البيت نظيؼ، األكؿ مطيو في وقتو. كنت أقوؿ في قرارة نفسي: إف حظرت 

 باب الدار، سيجد محند أمزياف مف يسنده. منذ أف تزوج عاد سويا: ترؾ الخمر والسير..."الموت سيكوف ىناؾ مف يفتح 
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« ...Nekkni ur neγfil ara, nerra-t i « treğğlit-uḍar » nettef tikli s ccedda. Nlehhu, 

tiγilt nezgel mazal tayeḍ. Ahat tasaεţ nekkni d tazzla. Tura aḍu yers dayen, acu 

kan yegla yid-s s wagu-nni iγ-iγummen! La-d-yettkad igenni, yeffeγ-ed seg-s 

yitij. Tekkes tlaba fell-aγ! Ddaw igenni adfel yeccaεcaε (...) yiwen d nekk uγale

γ d ticirett yettegririben. Uγaleγ amzun d imeslah, kra n wanida εeddaγ 

ḍummeγ-t. (...) ccwi kan tura nettader, adfel simmal simmal iqeffer, ifessi...1  

إف السارد في ىذا المقطع أدرج كما ىو مبلحظ أفعاال إمتازت بالحركة واإلستمرارية  
( لكنو أعقبيا بأفعاؿ واصفة، حركيتيا بدت لنا في Nlehhu, Nettef, Neγfilفي الزمف )

فعاال ال تتضمف تقريبا أية إستمرارية عمى مستوى الزماف والمكاف. إذ ظمت درجة الصفر، أ
 ,yers-d, yeffeɣ-dإف األفعاؿ الواردة اآلتية ) إستمراريتيا مجسدة عمى مستوى الحالة فقط.

Yettka-d, yegla-d ىي أفعاؿ مرتبطة "بحاالت شبو ساكنة غير قادرة عمى التغيير لخموىا )
ألفعاؿ التحويمية التي مف شأنيا نقؿ الحكاية مف حالة إلى حالة مف الذوات الفاعمة وا

2مختمفة"
فيذه األفعاؿ الناقمة لآلف نظرا لييمنة الطابع التصويري عمييا عممت عمى القضاء  .

 عمى األحداث نظرا لتغييبيا األفعاؿ القصصية.

نجد صفحات  ومثؿ ىذه المشاىد والتوقفات كثيرة في ثبلثية مزداد أعمر الروائية أيف 
كاممة إف لـ نقؿ فصوال خالية مف أي حدث ىاـ، لجنوح الكاتب لمعرض عمى حساب الفعؿ 
إثر اعتماده عمى أفعاؿ ميالة إلى الخفوت وآيمة إلى التضخـ النصي.نسوؽ نموذجا آخرا 

 لسرد آني ىيمف عميو السرد البطيءإلنتياج الكاتب صيغا خالية مف الحركة:

                                                                 
 .053، ص Tagrest urɣuالرواية:  - 1

الترجمة: "...نحف لـ نغفؿ. نسرع الخطى، نسير نسير، كؿ مرتفع نجتازه يضفينا آلخر. قرابة ساعة ونحف نسير. اآلف 
ا  الرياح كفت عف اليبوب لكنيا أخذت معيا السحاب الذي يغطينا. أخذت السماء تظير، أشرقت منيا الشمس، انتزع من

الغطاء، تحت السماء الثموج تممع )...( أما أنا فعدت ككرة تتدحرج أو مكنسة أينما مرت كنست )....( اآلف بدأنا ننزؿ أما 
 الثموج فبدأت شيئا فشيئا تندر، تذوب".

ـ المرجع،بوطاجيف س،  - 2  .29ص  السرد ووى



 تازمن خطاب الرواي                                                                                                    الفصل الثاني: 

 

127 
 

« ...Acimi akka ara s-neg tasalelt i tegrurt id-ikennun ? limer meqqar tbubb 

tazart, ad as-naf aqerru, neţţat teqqur wi cfan seg wasmi I ţ-teğğa ssaba! 

Acimi akka ara s-nesuget tigejda I tzeqqa ibubben temɣer? Limer yeli array, 

tella tmusni d tezmert yelhan, yili I tt-n hudd, ad as-nales I bennu swadda...1  

عمى عرض  2لقد عمؿ السرد اآلني في ىذا المقطع الذي إنتزعناه مف فصؿ كامؿ 
أفعاؿ قامت جميا بنقؿ مواقؼ أو حاالت كانت نتيجة حالة نفسية لمشخصية المبئرة مما 

الذي يفسر الطابع الذاتي لمسرد. جاءت األفعاؿ الموظفة رىينة لموصؼ خادمة لو، فالوصؼ 
انجر عنو توقؼ الحكاية ىنا، جاء ليطابؽ وقفة تأمؿ لدى السارد، يبيف لنا مشاعره 

فالفصؿ الذي انتقينا منو ىذا المقطع المستشيد بو يشكؿ مشيدا إعتمد 3وانطباعاتو الذاتية.
بؿ  Premier récitالنظرة الذاتية لمسارد، لـ نشيد فيو تقدما لسرد أحداث الحكاية األولى 

لسرد أو كاد ينتفي إثر اعتماد السارد عمى رصد الحاالت إثر إبعاد التحوالت، مما انتفى ا
أحدث توقفا عمى مستوى سرعة السرد فأبسط السرد في المكاف حينما ألغى صيرورة الحكي 

 وحركيتو النصية.

إف الوصؼ الذاتي عمؽ األحداث إثر تداخؿ التوقفات والمحظات المشيدية، وفتح  
، حينما أبعد السرد القصصي الذي كاف بإمكانو أف يحدث انقبلبات عمى المجاؿ لبلسرد 

مستوى البنية الحديثة. فشكؿ تضخما نصيا حينما عمؽ األحداث بصفة وقتية. رغـ انمحاء 
األثر الحدثي لمفصؿ إال أنو مثمو مثؿ باقي المقاطع الوصفية الذاتية التي تضمنتيا الثبلثية ، 

                                                                 
 .38، ص Ass-nniالرواية:  - 1

الترجمة: "لماذا نضع ركيزة لشجرة التبف المائمة؟ لو كانت تحمؿ ثمرة لوجدنا ليا حبل، لكنيا يابسة ال أحد يدري منذ متى 
 تركتيا الغمة".

 لماذا تضع وتدا لمبيت العتيؽ؟ لو كاف ىناؾ حسف تدبير، معرفة وصحة، نيدميا ونبنييا مف جديد."
 .40إلى ص  38، ص Ass-nniلرواية: اأنظر  - 2
 .91، ص مدخؿ إلى نظرية القصة  ،شاكر ج و المرزوقي س  - 3
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، إذ أنيا أعطت لمنص سمكا دالليا وبعدا ببلغيا ميميف اضطمع بوظائؼ معنوية ميمة
 إرتآىما الروائي.

كثيرا ما نصادؼ توقفات كثيرة محسوبة عمى البلسرد، خالية مف أي فعؿ قصصي،  
ال تمثؿ أية أىمية بالنسبة لمبنية الحديثة، أسيمت في تسطح النص وخفوتو، وىذه المحظات 

ما يمجأ فييا السارد إلى التعميؽ أو التحميؿ أو التأمؿ الفارغة حديثا مف عمر الحكاية كثيرا 
 كما ىو الحاؿ بالنسبة لمنموذج اآلتي:

« Iɣeblan snejlayen ɣef medden iḍes, ma d neţţat d nadam is-d-rennun. Yal 

tikelt mi ara terwi fell-as, iɣelli-d fell-as amzun d ameɣrud. At-teɣli ɣer wessu 

ulac axemem, ulac ahebber. ɣef yiwen yidis it-tekkat si ɣelluy n-yitij hacama yuli 

wass, tessaɣ tafat igenni. Ula d lefjer tikwal ur tettzalla ara. Ccix a d-idden deg-

usaweḍ, a d-is rugmet a d-akin yakw wat taddart ama ttzallan ama ala, ma d 

nettat ur as-tsell. Mi d-ikcem yitij seg lejqayeq yeεna-ţ qbala s allan, imiren id-

tettenker...1 . 

إف ىذا النشاط التفسيري  لجأ إليو الكاتب ليكشؼ لمقارئ كيؼ تواجو مالحة المحف  
لقد عمؿ السرد  حينما تنياؿ عمييا، فإذا كاف األحزاف تذىب النوـ فإنيا تجد ىي فيو مبلذا.

 الة ، وتدخؿ السارد الناظـ الخارجي بالتعميؽ عمييا.اآلني عمى عرض ىذه الح

ومثؿ ىذه التعميقات كثيرة في النصوص الروائية ، وىي فضمى عمى مستوى البنية  
القصصية، فالقارئ يمكنو أف يقفز عمييا دوف أف يحدث فجوة في البنية الحديثة . أف التدخؿ 

 البناء الخيالي الذي أقامو لنفسو.التعسفي لمسارد لمتعميؽ عمى األحداث يؤدي إلى تصدع 

فالسارد ومف ورائو الكاتب القابع خمؼ النص لـ ييتـ بتقنيات الكتابة قدر إىتمامو 
                                                                 

 .05، ص Iḍ d wassالرواية:  - 1
الترجمة: "إف األحزاف تذىب النـو عف الناس إما ىي فتزيدىا نعاسا. كمما انيالت عمييا المحف ينزؿ عمييا النعاس، تمحأ 

تناـ عمى جنب واحد مف غروب الشمس إلى طموعيا ال تصمي الفجر أحيانا. يؤذف في  إلى فراشيا دوف تفكير أو تمف.
مكبر الصوت ويستيقظ ناس القرية جميعيـ سواء كانوا يصموف أو ال، أما ىي فبل تسمعو، لما تدخؿ الشمس تصيبيا 

 أشعتيا مباشرة في عيونيا، في ذلؾ الوقت تستيقظ".
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بالموضوعات، شأنو شاف كتاب النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر والنصؼ األوؿ مف 
 1المصاحب ليا.القرف العشريف ،الذيف كانوا يعنوف بالتعميؽ المحايث عمى األحداث والتفسير 

إف ىذا المقطع السردي المستشيد بو ال يحمؿ في طياتو وقائع وأحداثا ضرورية  
بالنسبة لمحكاية أو حالة أو فعؿ ال تستطيع الحكاية اإلستغناء عنو، فبل نجد لو وظيفة بنائية 

رج بارزة إال التعميؽ، فأصبح في ىذا المقاـ موضوعا لمسرد أي غاية في حد ذاتو لذا كمما أد
 السارد تعميقا يقوـ بالقضاء عمى األحداث ويغيب الفعؿ عمى حساب العرض.

نبلحظ تفضيؿ الكاتب المشاىد إثر جنوحو لمتفصيؿ في األحداث بكؿ جزئياتيا  
ودقائقيا، بدؿ المجمبلت قصد اإلقتصاد السردي مما أحدث عمى مستوى الخطاب تعطيبل 

ف كاف مف المفروض أف يكوف السرد اآلني دافعا لوتيرة  لوتيرة السرد إلى درجة التوقؼ. وا 
السرد إلى األماـ نظرا لقرب السارد مف األحداث وانعداـ أي حاجز زمني بينو وبيف 
الشخصيات، ونظرا كذلؾ لئلحتكاؾ الواضح بيف الممفوظات والشكؿ السردي الناقؿ ليا لكف 

 المدرجة في الثبلثية.ىذه الحقيقة ال تنطبؽ عمى السرد اآلني أو عمى السرود اآلنية 

ومف النماذج الدالة عمى إىتماـ السارد باألنواع السردية الناقمة لكيفية تشكؿ المشيد  
 نقترح ىذا المقطع الذي نعتبره عينة نموذجية:

« Muhend-Amezian ihemmel atas adfel. Icfa-d I babas ittawi-t εirquc hacama t-

tajmaεt, din llan wid itturaren takurin. Itɣimi ɣef tuyat n babas, ssikkiden widak 

itturaren. Netta urεad iwwid ad iger iman-is. Mi t-inɣa uqarrif deg fassen-is, 

babas ittsuḍu-yas-ten hacama hman (...) Ussan n-wedfel lhan acku ulac 

leqraya, itɣimi deg-wexxam hacama yeldi webrid. Ccix Mezwar iqqar-asen ma d 

                                                                 
، جامعة وىراف، 10، مجمة السيميائيات، العدد السرد والداللة في القرف التاسع عشر بية،الرواية العر ابراىيـ عبد اهلل،  - 1

 .47-46، ص 2115الجزائر، 
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adfel qqimet deg-wexxam, ur d-tɣurrut iman nnwen. Izra d acu n llebsa d acu n 

lhla, ula d neţţa ijerreb...1 

أدرجنا المقطع لئلستدالؿ عمى الطابع التفصيمي لؤلحداث. والمشيد كما نبلحظ 
ع بحرفية. فمقد تعاقبت في يتجمى بنائيا مف خبلؿ تكثيؼ األفعاؿ الحاضرة التي تعكس الواق

، Ihemmel: -مع العمـ أننا أغفمنا جزءا مكمبل ليا–المشيد أفعاؿ دالة عمى أجزاء المشيد 
Iţɣimi ،Ssikidden ،Iţsuḍu،... 

تعمد الكاتب في ىذا المشيد تجميع مجموعة مف األفعاؿ التي جاءت بصيغة  
ت نرجعو أساسا إلى ميؿ الكاتب الحاضر، غير أف حركيتيا تكاد تكوف منعدمة. وىذا الخفو 

إلى التركيز عمى نقؿ الحاالت القارة وتسجيمو لمحظات الناقمة لمحاالت دوف التحوالت ىذا ما 
يفسر ىيمنة األفعاؿ الدالة عمى انمحاء الحركة وبالتالي ميؿ السرد إلى الخفوت حينما يقترب 

 مف البلسرد أكثر مف اقترابو مف السرد الخالص.

جاء عمى شكؿ قطعة فسيفسائية مف أفعاؿ تدخؿ في إطار السرد اآلني إف المشيد  
 جاءت متجاورة تركيبيا تشكمت وفؽ بنية زمنية أحادية.

إف ىذا المشيد المؤلؼ مف أفعاؿ حاضرة جاءت أحداثيا متزامنة مع الشكؿ السردي  
فروض أف الناقؿ ليا. جاءت المسافة الزمنية ممغاة بيف الفعؿ وفعؿ قصو ، وكاف مف الم

يكوف لتعاقب األفعاؿ دور في ظيور سرعة سردية مف حيث أف السارد عد مسجبل أمينا 
لمحظات حدثية راىنة، لكف تراكـ األفعاؿ عمى بعضيا البعض وتفضيؿ السارد نقؿ 
الوضعيات دوف التحوالت جعؿ المشيد يبدو مياال أكثر إلى الوصؼ منو إلى القص، 

                                                                 
 .00-01، ص ص Iḍ d wassالرواية: - 1

الترجمة: "محند أمزياف يحب كثيرا الثمج. يتذكر حينما كاف أبوه يحممو عمى كتفيو حتى تاجمعت حيث يمعبوف بالكرة. يجمس 
تفي أبيو، يتفرجاف عمى الذيف يمعبوف، ىو لـ يبمغ بعد لكي يمعب معيـ. لما تبرد يداه ينفخ فييما والده حتى تسخف عمى ك

)...( اياـ الثمج جميمة ألف ال توجد فييا الدراسة. يبقى في البيت حتى ينفتح الطريؽ. المعمـ مزوار يقوؿ ليـ، إذا أثمجت 
 يعرؼ أف ال لباس ليـ، حتى ىو مجرب...ابقوا في بيوتكـ، ال تغرروا بأنفسكـ، 
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ت ذات أىمية لكف الطابع الوصفي لممشيد لـ يمنع إسيامو فاألفعاؿ ليست وراء ظيور تحوال
 في بنية السرد وجعمو آنيا.

ف كاف السرد يركز   كانت صيغة الحاضر ىي المييمنة نصيا في ىذا المشيد ، وا 
عمى نقؿ األحداث والوقائع، فإف المظير التراكمي لؤلفعاؿ ذات طبيعة وصفية أسيـ في 

، رغـ ما يبدو عمييا مف حركية وىي حاؿ -نص كماأثرت عمى ال–بروز تضخمات نصية 
جؿ المشاىد التي تضمنتيا الثبلثية، والتي جاء السرد فييا حينا مسجبل لمتحوالت وأحيانا 

 أخرى واصفا لموضعيات قولية كانت أو فعمية.

مف بيف الوظائؼ التي اضطمع بيا السرد اآلني في النصوص الروائية ىو شد السارد  
ييامو بواقعية ما يروي مف أحداث ووقائع. إنتباه القارئ  لما يقوؿ وا 

فإذا كانت ذاكرة السارد قمما تحتفظ بالتفاصيؿ فإف سرد التفاصيؿ وسيمة يتحقؽ مف  
ورائيا إيياـ بواقعية األحداث. فكمما عمد السارد إلى توظيؼ صيغ دالة عمى التزامف، أحدث 

قصة، فيحدث بينيما تناغما وانسجاما تطابقا بيف الحكاية وسردىا أي بيف الفعؿ وفعؿ 
تاميف. وما كاف يتأتى ىذا لو لـ يكف السارد قريبا مف الشخصيات والوقائع. فبدا السارد قريبا 
جدا مف األحداث المنقولة لحظة حدوثيا بؿ شاىد عمييا كما تدؿ عميو ىذه المقطوعة التي 

 نسوقيا لئلستدالؿ:

« ...At-tejbed iman-is, at-tdegger taduli. Ad-tekker am tin ibubben akufi. At-

tezwi iman-is. SSyin ad-tessehmu tiqit n lqahwa. Mi ţ-teswa aţ-teεnu usu ines. 

At-tεelleq. Ariḍa di lqaɛa iteggan. Deg umetreh ur tettaf ara iman-is (...) 

lqahwa nni imir kan at-id-tessaki...1  

                                                                 
 .05، ص Iḍ d wassالرواية: - 1

الترجمة: "تتمدد، ترمي مف عمييا الغطاء، تنيض متثاقمة كمف يحمؿ عبأ ثقيبل، تنتفظ ثـ تسخف قميبل مف القيوة، لما تشربيا 
 يا في الحيف.تعمؽ فراشيا،  تناـ عمى األرض، ال تشعر بالراحة في السرير )...( تمؾ القيوة توقظ
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بلحظ إلستناده عمى السرد اآلني قد قمؿ مف الديمومة الزمنية بيف إف السارد كما ىو م 
الفعؿ وفعؿ قصو. واتسـ "السرد اآلني بالحرفية، بطابع إمبلئي واضح مف حيث أنو ناقؿ 

. فمقد سجؿ بأمانة وفي غاية مف الدقة تمؾ المحظات التي تعقب 1أمف لمحظات حدثية راىنة"
يية بمشيد تاـ. وبما أف السارد قد ألغى الفاصؿ إستيقاظ مالحة مف نوميا في لحظات شب

الزمني بيف الحكاية وسردىا، فمقد ألغى كؿ ما مف شأنو أف يكوف عازال بيف الوقائع ولحظة 
التدويف. فبدا لنا السارد قريبا جدا مف تمؾ المحظات والوقائع المنقولة حينما ألغى كؿ 

 ب السارد مف األحداث.الفواصؿ المكانية والزمانية التي تحوؿ دوف إقترا

يحدث وأف ينزاح السرد اآلني بأف ينتقؿ بشكؿ تدريجي أو مباغت مف الحاضر إلى  
الماضي بالتقميؿ حينا أو الزيادة أحيانا أخرى مف الديمومة الزمنية الفاصمة بيف الحكاية وزمف 
سردىا. ويحدث ىذا كثيرا حينما يمجأ إلى إجراء مقارنة بيف حاضر الشخصيات 

ييا.فحينما يدرج السرد التابع يقوـ بنقؿ أو وصؼ الحاالت أو الوضعيات القولية وماض
والفعمية، في حيف يركز السرد اآلني عمى نقؿ المحظة الراىنة، فتتجاور البنيتاف الزمنيتاف في 

 سياؽ واحد مثمما يبينو ىذا المقطع السردي الذي اقتطفناه مف مشيد:

« ...aqcic n εadni yiwen ur yessin i sem-is. "lxewni" kan I s-qqaren. Izufriyen di 

llusin tlaεin-as yakw lxewni. dɣa ula d at taddart-is akka is-ssawalen (…) zik illa 

ixeddem di lbiru, acku ula d netta ɣures agerdas. Ixdem di lbiru rebεa neɣ 

xemsa iseggasen, yuɣal grent ɣer lkantina...2  

إف ىذه البطاقة الداللية التي خصصيا الكاتب لشخصبة الخوني تضمنت بنيتيف  
زمانيتيف متباينتيف جاءت متجاورة بنيويا. فمقد مر الكاتب فجأة مف سرد آني إلى سرد تابع 
إثر زيادة الديمومة الزمنية الفاصمة بيف الحكاية المسرورة بصيغة الحاضر والسرد الممفوظ 

                                                                 
 .031ص  السرد ووىـ المرجع،  ،بوطجيف س  - 1
 .38، ص 37، ص Iḍ d wassالرواية: - 2

الترجمة: "ابف عدني ال أحد يعرؼ اسمو. يمقب بالخوني. إف عماؿ المصنع ينادونو جميعيـ بالخوني. فحتى سكاف قريتو 
شيادة. عمؿ في المكتب أربعة أو خمسة أشير ثـ  ىكذا يسمونو )...( في الماضي كاف يعمؿ في المكتب، فحتى ىو عنده

 حولوه إلى المطعـ...
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ف ىذا االنتقاؿ مف الوقوؼ عمى حالتيف نقيضتيف عاشيما الخوني بصيغة الماضي، مك
براز التناقض بيف ماضيو وحاضره.  وا 

نشير في األخير إلى أف طريقة إستغبلؿ السرد اآلني يكوف عمى تماس الحدث  
بالنموذج السردي الناقؿ لو حينما ينفصؿ السارد عف ماضي الحكاية األولى ويتصؿ بالمتمقي 

 اضر، فتتقمص الديمومات بيف السرد ومجموع األفعاؿ الناقمة.الذي يمثؿ الح

إف السرد اآلني لـ يحتؿ حيزا نصيا كبيرا مقارنة بالسرد التابع ألف الكاتب لـ يؤسس  
إستراتيجية سردية خاصة بيذا النوع السردي، بحيث يصبح الحاضر تقنية مقصودة لذاتيا أو 

كز عميو. فغالبا ما يدرج السرد اآلني بيف موضوعا مف الموضوعات التي تجعؿ السارد ير 
ثنايا السرد التابع، يظير بسرعة ويختفي دوف أف يترؾ فجوة واضحة وىو ما يفسر ضيؽ 

 الحجـ النصي الذي إحتمو.

لـ يؤثر ىذا النمط السردي كثيرا عمى مجرى الزمف ولقد إضطمع رغـ ذلؾ بوظائؼ  
 مختمفة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

 القائـ بيف الفعؿ والنموذج الخطابي الناقؿ لو.التزامف  .1

 التركيز عمى مختمؼ الحاالت القارة التي تحيؿ إلى واقع الشخصيات واألماكف. .2

 إبراز التناقض بيف الحاالت إثر اإلنطبلؽ مف الحاضر والعودة إلى الماضي. .3

 إسراع وتيرة السرد حيف اإلرتكاز عمى تراكمات األفعاؿ التحويمية. .4

براز قيمة الماضي خاصة. الربط بيف .5  الحاضر والماضي وا 

 تعميؽ األحداث بصفة مؤقتة وفتح المجاؿ لموصؼ بنوعية الذاتي والموضوعي. .6

 إمحاء الفواصؿ الزمنية والمكانية بيف السارد والوقائع المنقولة. .7

 



 تازمن خطاب الرواي                                                                                                    الفصل الثاني: 

 

134 
 

 السرد المتقدـ -ثالثا
ئي يأتي غالبا ىذا النوع في قولو "إنو سرد تنب Genette Gerardيعرؼ جينيت جيرار  

 1بصيغة المستقبؿ، لكف ال شيء يمنعو مف التوجو نحو الحاضر".

فالسرد المتقدـ إذف ىو استطبلع نحو المستقبؿ، ويعد شكبل مف أشكاؿ اإلنفصاؿ عف  
اآلف لئلتصاؿ بالبعد. وبما أف األحداث تنبني عمى ما يشبو اإلحتماؿ فبل يمكننا أف نجـز 

 قيا في مجرى الخطاب الحقا.بإمكانية تحققيا أو عدـ تحق

إف األحداث التي تندرج ضمف ىذا النوع السردي، والمبنية عمى التوقع والممكف،  
يكوف الشكؿ اإلببلغي فييا ىو وحده الذي يحدده إثر لجوء الكاتب إلى تكثيؼ استعماؿ 

رد الدالة في المغة القبائمية عمى المستقبؿ وىذه الصيغة ىي التي تجعؿ الس Adالقريبة 
 متقدما.

يختمؼ السرد المتقدـ عف السرد اآلني والتابع معا في كونو يسبؽ األحداث الراىنة  
والماضية، ويأتي عف طريؽ تمديد الديمومة الزمانية بيف المقاطع السردية الواردة بصيغة 
الماضي والحاضر والمقاطع المعتمدة عمى صيغة المستقبؿ. فالحركة الزمنية تتمفصؿ غالبا 

 فصاؿ عف الماضي والحاضر واالنتقاؿ إلى المستقبؿ مباشرة.باالن

إف اإلنتشار المكاني ليذا النوع الذي نتوقعو عف طريؽ اإلنتظار متواضع مقارنة  
خاصة  بالسرد التابع، فإدراجو في السياؽ العاـ لمخطاب جاء في جؿ أطواره عفويا، الميـ إال 

التي جاءت جؿ التوقعات التي أدرجيا  Iḍ d wassفي باكورة أعماؿ مزداد أعمر الروائية، 
الكاتب ضمف محور حكاية اإلبف محند أمزياف مجسدة نصيا. فمنيا ما تجسد في الرواية 

 .Ass-nniذاتيا ومنيا ما أجؿ ليتجسد الحقا في رواية 

ما عدا ىذا األثر، فجؿ التوقعات جاءت محض صدفة وكأني بالكاتب لـ يستند إلى  
لو بعناية، ولـ يبف ىذا النمط السردي عمى إستراتيجية شاممة لمبنى  أي منطؽ سردي خطط

السردية، أي أف ىذه السرود المتوقعة لـ يكف ليا تأثيرات واضحة عمى المجرى الحكائي 

                                                                 
1 -Genette Gerard, Figure III, Op.cit. p 349. 
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والقصصي عامة، الميـ في بعض المواقع القميمة والتي سيتـ الرجوع إلييا بالتحميؿ 
ية األكثر تواترا محاوليف إبانة وظائفيا وعبلقاتيا والتفصيؿ.لتوضيح أكثر نقدـ عينات تمثيم

بالبنية السردية الكبرى التي احتضنتيا. فالسرد المتقدـ ورد في عدة مقاطع يمكف اإلستشياد 
 ببعضيا.

مف السرود المستقبمية التي خطط ليا الكاتب بإمعاف وجعميا تحقؽ في مجرى  
حولو السرود: األحبلـ التنبئية التي الخطاب، وجعميا تمثؿ المحور األساسي الذي تدور 

ذات طبيعة إرجاعية، لكنيا تؤشر لممستقبؿ  anachronies mixtesنعتبرىا مفارقات مختمطة 
 أكثر مما تؤشر لمماضي، فييا تسترجع الشخصيات أحبلما يتوقع حدوث مضامينيا.

 Iḍي كؿ مف تظير أىمية ىذه المفارقات المزدوجة في الوظيفة المركزية التي تبوأتيا ف 

d wass
Ass-nniو 1

فكؿ األفعاؿ البلحقة جاءت بشكؿ أو بآخر لتأويميا وتحقيقيا.فالحمـ  2
والذي طمأنتو عمى أنو أضغاث أحبلـ ال  Iḍ d wassالذي رواه "محند أمزياف" ألمو في رواية 

معنى ليا لتذىب عنو القمؽ، كاف عمى شكؿ إعبلف لمتحوالت التي سيعيشيا البطؿ في ذلؾ 
ليوـ والعقبات التي ستعترض طريقو. فالكمب في الحمـ يرمز في الواقع لممدير، والعجائر ا

لموشاة، ووصولو متخمفا وفرحة الرفاؽ تحيؿ إلى اإلنفراج الذي تشيده أزمتو، وحممو عمى 
 رقابيـ، ىي المكانة التي سيحتميا بينيـ.

لتوقعات والتنبؤات تمت ، فاAss-nniنفس المنطؽ تحكـ في البنية السردية في رواية  
مف خبلؿ الحمـ واإلعبلف بيا سيقع مف أحداث. فالحمـ الذي حممت بو مالحة، أـ محند 
أمزياف، كاف إيعازا ألفعاؿ قادمة. فالمفارقة المختمطة جاءت إعبلنا لما سيقع إلبنيا مف أذى. 

اإلبف عمى يد  فاألخ شعباف الذي رأتو في المناـ يفقأ بيده إحدى عيونيا تنبؤ صريح لمقتؿ
إبف خالو رضواف. فاإلعبلف لما سيحدث ىي الوظيفة التي اضطمعت بيا األحبلـ التنبؤية 
المحققة.فغدا الحمـ التنبئي النواة المركزية أو بؤرة الحكي في األثريف السابقيف، وظمت األفعاؿ 

 بصورة أو بأخرى متصمة بو وتعمؿ في اتجاه تحققو.

                                                                 
 .24، ص 23، ص 22، ص Iḍ d wassالرواية:  - 1
 .68، ص Ass-nniالرواية: - 2
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الذي يحيؿ إلى استباقات محققة ومجسدة نصيا إلى جانب ىذا النمط السردي 
تضمنت الثبلثية كذلؾ سرودا متقدمة الغاية منيا تحضير المتمقي لما سيقع مف األحداث 
الحقا.فيحدث وأف يميد الكاتب القارئ لما يحتمؿ أف يقع ونعتبرىا فواتح ألحداث فرضية 

 الحقة مثؿ ذلؾ:
« Muhend-Amezyan tezmer ad-t-id tettef teslit, yess ara d-iţţuɣal s axxam yal 
tameddit zik zik. Ara d-ikeččem ad yeğğ wigi wukud yeεmer ssehğa deg 
berdan…”1 

ورد في سياؽ الخطاب، إنما  يفأ Iḍ d wassإف ىذا التسويؼ لـ يتجسد في رواية  
أيف  Iḍ d wassالتي نعدىا إمتدادا عضويا لرواية  Ass-nniنجد الفرضية تتحقؽ في رواية 

استكممت قصة محند أمزياف. ففي الرواية تجسدت الفرضية المتمثمة في زواج محند أمزياف، 
عسى أف يمييو ىذا الزواج عف السياسة ومتاعبيا ،تمؾ كانت أمنية مالحة أمو. فالسرد 

تجسدت روائيا بزواجو في رواية  Iḍ d wassالمتقدـ الذي يعتبر فرضية مفتوحة في رواية 
Ass-nni  وبو تـ تحقيؽ البرنامج السردي لشخصية مالحة الذي كاف برنامجا سرديا مفتوحا
 حيف انتيت الرواية دوف اإلشارة إليو. Iḍ d wassفي رواية 

وىذا يؤدي بنا إلى القوؿ إلى أف ثبلثية مزداد أعمر إذا أخذنا بعيف اإلعتبار الجانب  
ا كاف التسويؼ لـ يتحقؽ في باكورة الموضوعاتي لمروايات فيي تشكؿ نصا واحدا، فإذ

أعمالو الروائية فإنو قد يتحقؽ خارج ىذا النص ويتعداه لمنصوص األخرى. رغـ أف كؿ نص 
مستقؿ بذاتو بنائيا لكننا نجد روابط دالة عمى العبلقات التي تربط كؿ نص بآخر، لذلؾ نجد 

ي أدرجت فيو ألوؿ مرة مذكورة سواء في النص الذ -سواءا تحققت أو لـ تتحقؽ –التنبؤات 
أو في النصوص األخرى حيث تحققت،أو أوشكت عمى ذالؾ، وخاصة عندما تكوف ىذه 

 التنبؤات مرتبطة بالشخصيات األساسية.

                                                                 
 .33، ص Iḍ d wassالرواية: - 1

ود ألجميا باكرا جدا إلى البيت كؿ مساء، سيدخؿ باكرا جدا، سيترؾ الترجمة: "محند أمزياف تستطيع العروس أف تمجمو سيع
 أولئؾ الذيف يستيتر معيـ في الطرقات."
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نعثر في النص عمى سرود متقدمة ذات عبلقة متينة باألحداث الفرضية البلحقة  
ىذه السرود أىمية في  ويكوف التسويؼ فييا سريع التحقيؽ بعد التمفظ بو مباشرة وتحتؿ

 إضاءة األحداث وتعطييا مسارا وبعدا جديديف مثؿ ذلؾ:

« Atan igerreb-ed ɣures Taher. Wiss acemi yeğğa amdiq-is. Win d acu ara-s-d 
yini”.1  

فسرعاف ما يتحوؿ الشؾ الذي ساور محند أمزياف إلى يقيف حيف أخبره الطاىر  
لوشاية كاف وراءه بدء لمتحوالت التي شيدتيا األحداث ، بالوشاية التي تعرض ليا، فخبر ا

 وانتعاشا لوتيرة السرد بعدما عرؼ الضمور حينا والبطء أحيانا أخرى.

ندرج استباقات محققة أخرى سرعاف ما تحققت في مجرى الخطاب تتجمى في  
 التحذيرات التي وجييا كؿ مف "سي محند واعمي" و"الخوني" إلى محند أمزياف:

 
-« Atnid gren-k ger wallen-nnsen. Stufan-ak-d ţhadar iman-ik, ɣurek ak-sbiben 

kra. ɣurek d acu teqqareḍ”.2 

-« Yiwen wass ak-sbiben kra…qareε iman-ik”.3 
تتحقؽ اإلستباقات الداخمية التي جاءت عمى شكؿ استباقات ذاتية ذات طبيعة  

التي سممتيا لو )الطاوس( في الحافمة، فيجد فييا إعبلنية حينما فتح محند أمزياف الرسالة 
قالتو مف منصبو.إف ىذا التسويؼ قد تحقؽ بعد فترة زمنية وجيزة  إشعارا بتوقيفو عف العمؿ وا 
جدا ، مما أدى إلى تقريب المسافة بيف القوؿ )قوؿ رفاؽ محند أمزياف( والفعؿ )فعؿ اإلدارة 

لة ىي مسافة أدنى، فالمسافة التي تفصؿ القوؿ عف أي اإلقالة(، فالمسافة بيف التحذير واإلقا
 الفعؿ نصيا ىي صفحة واحدة.

                                                                 
 .37، ص Iḍ d wassالرواية: - 1

 الترجمة: "ىا ىو الطاىر يدنو منو. لماذا يا ترى ترؾ مكانو؟ ما الذي سيقولو لو؟.
 .016، ص Iḍ d wassالرراية: - 2

وب أعينيـ. أنيـ تفرغوا لؾ، إحذر نفسؾ، احذر مف أف يحمموؾ أمرا أنت ال طاقة لؾ بو. احذر الترجمة: "لقد وضعوؾ ص
 لما تقولو.

 .060، ص Iḍ d wassالرواية: - 3
 الترجمة: "سيحممونؾ يوما ما ال طاقة لؾ بو".
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إلى جانب ىذا النمط السردي الذي يحيؿ إلى استباقات محققة ومجسدة نصيا، نجد  
جممة مف التوقعات غير المحققة التي تواترت بشكؿ بارز في الثبلثية سواء تعمقت بنقؿ 

 األحداث أو اإلنطباعات.
« Tikwal werdiyya At-Aεli tettak-as yellis, tethami-ţ maca deg unebdu kan. 
Teqqar di lycée. Taqcict tetwel atas, yernu yers leεqel-is. Ccɣel n wexxam d win 
n berra. Lemmer tufa a-s-tid aɣ I Muḥend-Amezyan. Maca amcum agi urd-ibni 

ara ɣef wayen ilhan.1 
سردي تضمف سابقة داخمية ذات غرض مستقبمي، وىي تنطوي عمى إف المقطع ال 

أمنية مالحة في تزويج إبنيا محند أمزياف. كثيرا ما تواترت ىذه األمنية في مجرى الخطاب 
بمستويات أسموبية متشابية حينا ومتباينة أحيانا أخرى. إف ىذه األمنية تشكؿ إحدى البرامج 

إيعاز أساسي وراءه إال أنو بقي مفتوحا لـ يتحقؽ في  السردية األساسية لمالحة، ورغـ وجود
مجرى الخطاب، فالرواية انتيت واألـ لـ تحوؿ األمنية إلى الفعؿ، فالرواية إنتيت واألمنية لـ 

 تتجسد نصيا في ىذا األثر بالذات.

 الشيء نفسو بالنسبة لمقاطع سردية ذات الغرض المستقبمي التي تضمنتيا الثبلثية: 
« Seg useggas-nni Salem ur igir aḍar ɣer llakul, yerna neţţa d iseggasen 
yessarem ad yeffeɣ d ccix, ad yaɣ amḍiq di tuddert ad yezreε tamussni, ad 
yekkes cwit lihana ɣef imawlan ama ɣef yeqriben, a-t-afen medden akken ufan 
ccix-is wina iruhen ».2 

ة في الذىاب إلى المدرسة بالنسبة لشخصية سالـ ىو تحسيف إف الرغبة الحقيقي  
مستواىا االجتماعي وىو اإليعاز المركزي الذي كاف وراء برنامجو السردي، وىذه الرغبة 
تعكس الموضوع الحقيقي الذي لـ يتأكد سياقيا. إف البرنامج السردي لسالـ رغـ قابميتو لمتحقؽ 

                                                                 
 .06، ص Iḍ d wassالرواية: - 1

لصيؼ خاصة. إنيا تدرس في الثانوية. البنت ذكية وىي كذلؾ الترجمة: "أحيانا تعيرىا وردية ايت عمي ابنتيا لتساعدىا في ا
 رزينة، تجيد عمؿ البيت وخارجو. لو تجد سبيبل ستزوجيا لمحند أمزياف، لكف ىذا المشؤـو لـ يفصح عف نوايا طيبة.

 .22، ص Tagrest urɣuالرواية: - 2
منذ سنيف أف يصير معمما، أف يحتؿ مكانا بيف الترجمة: "منذ ذلؾ العاـ لـ تطأ قدـ سالـ المدرسة، ىو الذي كاف يأمؿ 

الناس، أف ينشر المعرفة، أف يخفؼ قميبل األعباء عف األولياء واألقارب. إف يحتاج إليو الناس كما احتاجوا معممو الراحؿ 
 عنيـ.
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وبقي كذلؾ، لذلؾ لـ يتجسد نصيا "ألف  Virtualitéإال أف مشروعو ظؿ في طور الفرضية 
السياؽ لـ يخمؽ لو سببية داخمية أو مبررات تجعؿ التنبؤ يتجسد نصيا نظرا لطباعو 

 1العرضي".

لكف رغـ الطابع العرضي لمسرد المتقدـ إال أنو أسيـ في بنية الشخصية حيف أضاء   
البياض الداللي الذي يحيط جانبا منيا، ويعد ىذا اإلستباؽ بطاقة كبرى سيقت لتمؤل 

بالشخصية وعبلقاتيا. إف السرد المتقدـ كما تجمى لنا نصيا في ىذا المقاـ جاء مؤسسا 
 ومكمبل لوحدات المعنى وىذه ىي الوظيفة التي اضطمع بيا سياقيا.

ثمة سرود متقدمة أخذت طابعا غيبيا، قامت بعرض أفكار الشخصيات ومعتقداتيا، ال  
 ائيا إال مؿ البياض الداللي المتعمؽ بالشخصيات الحكائية.غاية بنائية مف ور 

 ندرج منيا عمى سبيؿ المثاؿ المقطع التالي: 
« Qqaren win yemmuten d awerdan, ur yesggunfuy ara di laxert, rruh yezga 
meskin d anadi ɣef webrid n tmurt anida ilul bab-is. Ma yella bab-is icerreg 
azegza di tudert, rruh neţţa daɣen ilaq-a-t-id-icerreg abrid-nniden. 

Ma yella bab-is yegzem idurar, ilaq a-ten-id yegzem iwakken ad-yuɣal ɣer da, ad 
ihenni. 

 Qqaren ssirat-is mačči am tin n madden, trennu di teɣzi (…) A-t-tafeḍ 
meskin kra kan wussan, uḍan, iseggasen ad yessuruf, ad ineggef. Azegza ma 
izger-it ad yeţmurud nnig lmujat (…) ulac asgunfu, ur yekcim lehna n laxert, ma 
ur-d-yewwiḍ ɣer da, ma ur d-yekcem tamurt anida I d-yeldi allen bab-is, anida 
zzan izuran. Mi d Yewweḍ ad as ters Cwit taεkkemt, ad yeţnazaε 40 wussan 
amzun ass-en kan I yeffeɣ agerbuz-is”.2 

                                                                 
ـ المرجع، ،بوطجيف س- 1  .006ص  السرد ووى
 .43-42، ص Tagrest urɣuالرواية: - 2

غريبا ال يرتاح في اآلخرة، روحو تبحث دائما عف طريؽ العودة إلى مسقط الرأس. إذا قطع  الترجمة: "يقاؿ مف مات
صاحبيا البحار فيي ممزمة أف تقطعيا مرة أخرى. إذا كاف صاحبيا قد تسمؽ الجباؿ فيي ممزمة كذلؾ أف تتسمقيا مف جديد 

مى األمواج )...( ال يرتاح في اآلخرة إف لـ يصؿ لترتاح: يقاؿ صراطيا يزداد طوال ستجده المسكيف إذا قطع البحار يطفو ع
يوما كما لو أف روحو فارقت جسمو في  41إلى مسقط رأسو حيث جذوره. حينما سيصؿ سوؼ يخفؼ عنو العذاب  سيئف 

 اآلف".
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إف ىذا المقطع السردي الذي يتحدث عف عودة روح مف دفف بعيدا عف الوطف،  
ورحمتو األخروية راجعا إلى مسقط الرأس، قد زاوج بيف نوعيف مف السرود: متقدمة وتابعة. إف 

قاؿ عف عودة روح األموات إلى الكاتب قد استرجع مف منظور إحدى الشخصيات )رابح( ما ي
مسقط راسيا، فعمد إلى التدويف اآللي لمكممات المتمفظ بيا مما إستوجب استعماؿ السرد 
التابع، فأضحى السارد مجرد ناقؿ وناسخ لمخبر نتيجة لجوئو إلى النقؿ الحرفي لفعؿ قوؿ 
ؽ سابؽ. وبما أف القوؿ المنقوؿ مؤسس عمى مجرد فرضية مفتوحة ، ويخضع لمنط

المحتمؿ، استوجب كذلؾ استعماؿ الصيغة المستقبمية ، ألف الخبر ذاتو يشبو التنبؤ ال يمكف 
الجـز بإمكانية تحقؽ الخبر مف عدمو "وتعد ىذه المزاوجة مف الخصائص المميزة لمسرد 

 1المبني عمى التنبؤ. إذ نادرا ما يأتي صافيا".
ف القبائؿ حوؿ تعذب روح إف التسويؼ إكتسب داللتو مف إعتقاد راسخ عند سكا 

الميت إف دفف في مكاف آخر غير مسقط رأسو، لذلؾ تكوف وظيفتو مرىونة بقدر مشاركة 
 2القارئ ىذا اإلعتقاد "لذا يكوف فعؿ التنبؤي عبارة عف تقويـ لو مرجعية محددة".

إف السرد المتقدـ يظؿ مجرد فرضية مفتوحة، لـ يتجسد نصيا نظرا لطابعو العرضي،  
يمكننا أف تجـز بأنو قد ال يتحقؽ خارج النص فيي مف األمور الغيبية التي ال يمكف  لكف ال

 أف نجـز بوقوعيا أو عدـ وقوعيا 
يحدث أحيانا أف تتداخؿ األنواع السردية الثبلثة في سياؽ سردي واحد وتتشابؾ في  

ه نفس المقطوعة وتجعؿ القارئ ينتقؿ مف سرد إلى آخر دوف أف يدرؾ أي منطؽ تقصد
 الكاتب في ذلؾ:

« Tura d lawan, at-tessussi, ad as tekkes affar, ma yefka-d rebbi ssaba aseggas-a 
ur t-teţţaɣ kra. Ayen tebɣa a-s-t id yefk wayla-s. Mačči am yilindi, kra din t-tiɣin 
it-id-uɣen”.3 

                                                                 
ـ المرجع، ،بوطجيف س - 1  .006ص  السرد ووى
 .007ص  المرجع نفسو، - 2
 .53/54، ص ص Iḍ d wassالرواية: - 3

ة: "اآلف حاف األواف أف تستصمح أرضيا، أف تقضي عمى أعشابيا الضارة. إذا أمطرت ىذه السنة فسوؼ لف تشتري الترجم
 شيئا، سوؼ يعطييا حقميا كؿ ما تحتاجو ليس كالعاـ الماضي حيث اشترت كؿ شيء".
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ف السرود: تابع، لقد مازجت ىذه المقطوعة ذات الغرض الواحد بيف ثبلثة أنواع م 
آني، متقدـ. ولقد جاء السرد المتقدـ محصورا بيف التابع واآلني.لـ يحتؿ ىذا السرد عمى 
غرار السرود األخرى حجما نصيا معتبرا، إنما ظير في ىذا السياؽ فجأة وبمجرد أف ينتيي 

أف السياؽ يختفي مثمما ظير دوف أف يترؾ أثرا. فالكاتب لـ يجعؿ لو إمتدادات نصية أي 
ظيوره ال يعني إرتباطو بتتمة تقصدىا الكاتب في نفس الصفحة أو غيرىا.إف السرود الثبلثة 
جاءت كؿ واحدة مستقمة ومنفصمة بنائيا وأسموبيا عف األخرى رغـ وجود روابط دالة عمى 

 العبلقة بيف السرد اآلني والتابع والمتقدـ.

السرد المتقدـ، إخبار القارئ  إف الكاتب لـ يكمؼ نفسو عناء، في مثؿ ىذا النوع مف 
عف نتائج التنبؤات، تحققت أـ لـ تتحقؽ، ألنيا عرضية إستدرجيا الكاتب لعرض إنطباعات 
خالية مف أي حوافز حركية رغـ عدـ إنكار أىميتيا عمى مستوى الخطاب لمشاركتيا في 

 المعنى.

تابع والمتقدـ مف النماذج السردية األخرى التي ألفت بيف سرد مركب جمع اآلني وال 
ىذا المثاؿ الذي يوضح لنا إنتشار السرد المتقدـ في السياؽ الذي أدرج ضمنو، والذي جاء 

 عفويا وحرا ال يعتمد عمى قانوف توزيعي مقصود:
« Neţţa tura wid εezizen amzun yerra tablat fell-assen nutni daɣen ahat uysent 
(…) yeğğa-ten akken ɣer deffir, ass-a yurew-asen-ed lihana, azekka aha tar-a 
sen ad-yernu d imettawen. Yezra iḍurriten, ulac win ar-a sen-ed-yekken deg 
yimi n’tewwurt, win ar-a sen-yessassen tagella mi ar-a lluzen”.1 

إف ىذا المقطع السردي الذي تبلعب فيو الكاتب بالنظاـ الزمني، لـ يؤثر فيو  
ويؼ عمى البنية الحدثية لؤلثر الذي إنتقينا منو المثاؿ، لعدـ وجود تأثيرات مباشرة لو التس

عمى المحوريف الحكائي والقصصي.إف السرد المتقدـ تعد بنيتة في السياؽ فضمى عمى 
مستوى الخطاب والبنية الحديثة نظرا لطباعو العرضي. فالمعنى الذي تقصده الكاتب تواتر 

                                                                 
 .01، ص Tagrest urɣuالرواية: - 1

أنو تركيـ خمفو واليـو يتسبب في محنتيـ وغدا ربما سيتسبب في  "إنو اآلف قد نسي أحباءه، حتى ىـ نسبوه )...( الترجمة:
 أحزانيـ.

 يعرؼ جيدا أنو أضر بيـ، ال أحد سيطؿ عمييـ وال أحدا سيجمب ليـ األكؿ إذا ما جاعوا.-
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ية مختمفة ووفؽ أزمنة متباينة: ماضي، حاضر، مستقبؿ. الغاية منو نقؿ بصيغ أسموبية وبنائ
انطباعات سالـ حوؿ شعوره بالذنب حينما خرج إلى الجبؿ وترؾ أبناءه دوف شخص 
يعيميـ.فالسرود المتقدمة المدرجة في ىذا المثاؿ ليست ضرورية، يمكف اإلستغناء عنيا، إذ 

وفؽ منطؽ سردي خطط لو الكاتب بإحكاـ، أي أنيا لـ ينبف عمييا الخطاب، ألنيا لـ تتأسس 
 ليست تقنية تقصدىا الكاتب لذاتيا فجعميا موضوعا مف مواضيع سرده.

ولتأكيد عمى ما ذىبنا إليو مف أف الكاتب لـ يجعؿ السرد المتقدـ في أكثر مف موضع  
ستدالؿ غاية في حد ذاتيا أو تقنية تحيؿ إلى تصور جمالي مقصود نقترح ىذه العينة لئل

 والتأكيد:
« Ihi uggaɣ d tideţ, ass-a ara-d-terbu, ad yeg Rebbi ad as yishil unefru, ad aɣ-d 
teglu s wayen nurğa (…) qareɣ ad yeεmer waxxam, ɣas ma tusa-d lmut ad tili 

xersum tina ara yeldin tawwurt I wesqif. 

Muhend Amezyan ad yaf tijegdit uɣur ara isenned”.1 
يتمفصؿ المقطع السردي عمى أربعة جمؿ أساسية وردت في قالب سرد متقدـ تحيمنا  

 إلى أربعة برامج سردية فرضية تتمثؿ فيما يمي:

1) Ad aɣ-d-teglu s wayen nurğa. 

 ستجمب لنا ما كنا نرجوه.
2) Ad yeεmer wexxam 

 سيعمر المنزؿ.
3) Ad tili tina ara yeldin tawwert 

 باب الدار. سيكوف مف يفتح
4) Muhend Amezyan ad yaf tigejdit uɣur ara isenned. 

 سيجد محند أمزياف ركيزة يستند إلييا.

                                                                 
 .02، ص Ass-nniالرواية: - 1

ا نرجاه )...( أقوؿ سيعمر المنزؿ الترجمة: "اعتقد أنيا الحقيقة. اليـو تضع حمميا، سيسيؿ اهلل وضعيا وستجمب لنا ما كن
 حتى وأف حضرت الموت سيكوف مف سيفتح باب الدار ومحند أمزياف سيجد ركيزة يستند إلييا".
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ف كاف وراءىا تحفيزا واضحا، بقيت مفتوحة ألف الرواية  إف ىذه البرامج السردية وا 
إنتيت دوف اإلشارة إلييا. فرغبة األـ وأمانييا لـ تتجسد نصيا وىو ما يفسر طابعيا 

ي. فالكاتب بمجرد أف تنتيي األمنية وينتيي الدعاء حتى يعود إلى السرد بصيغة العرض
الماضي وىذا ما يفسر قمة إىتمامو بيذا النمط السردي.وما يؤكد قمة إىتمامو بالتسويؼ، 
عدـ تأسيسو إستراتيجية محددة لجعؿ مف السرد المتقدـ تقنية مقصودة وموضوعا مف 

 موضوعات البناء.

لسردية األربعة لـ تحدث إنزالقا واضحا عمى مستوى األحداث شأنيا شأف إف البرامج ا
األحبلـ التنبؤية كما رأيناه آنفا، وىذا ما يعزز يقيننا أف السرد المتقدـ في ىذا السياؽ وفي 
سياقات أخرى كثيرة ليس أساسيا، فيمكف السكوت عنو إقتصادا لمسرد، فاختفاؤه ال يحدث 

 البنية السردية.فجوة عمى مستوى الخطاب و 

لكف مف المفيد أف نشير في األخير إلى أف الطابع العرضي لمثؿ ىذا النوع مف 
 السرود أىمية إذ يمعب دورا بارزا في التأسيس لممعنى وتكميؿ وحداتو.

 أخيرا يمكف أف نمخص أىـ وظائؼ السرود المتقدمة في النقاط اآلتية:
 حكائية.مؿء البياض الداللي الذي يحيط بالشخصيات ال (1

 التأسيس لممعنى. (2

 المشاركة في المعنى وتدثير الدالالت. (3

 تحضير القارئ إلستقباؿ حدث الحؽ إلعتبارىا فواتح سردية. (4

 تقميص الفواصؿ الزمنية بيف الماضي والحاضر والمستقبؿ. (5

 تمطيط الحكاية حيف الربط بيف الماضي والحاضر بالمستقبؿ القريب منو والبعيد. (6

 ف والزماف واالتصاؿ بالمستقبؿ.االنفصاؿ عف المكا (7

 التأكيد عمى الطابع التحفيزي لبعض السرود المتقدمة.      (8
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 التواتر: المبحث الثاني
  

إف التواتر يعد مظيرا مف المظاىر الخاصة ببنية زمف الخطاب، ونعني بو مجموع عبلقات 
تج فقط، بؿ يمكف التكرار الحاصؿ بيف القصة والخطاب فػ"الممفوظ السردي ال يمكف أف ين

 1إعادة إنتاجو بحيث يكرر مرة أو مرات في النص نفسو".

و"بيف طاقات تكرار األحداث المسرودة "لمحكاية" والممفوظات السردية "لمقصة" يقوـ  
نظاـ مف العبلقات نرجعو إلى أربعة نماذج فرضية، ىي نتاج فرضيتيف: حدث مكرر أـ غير 

 2مكرر، ممفوظ مكرر أـ غير مكرر".

فالقصة يمكنيا أف تحكي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، وأكثر مف مرة ما حدث أكثر  
 مف مرة، وأكثر مف مرة ما حدث مرة واحدة، أو مرة واحدة ما حدث أكثر مف مرة.

إستنادا عمى ىذه اإلمكانيات، سنحاوؿ دراسة عبلقات التواتر الواردة في الثبلثية،  
ي الحكاية وعدد المرات التي يشار إليو فييا في باحثيف عف "عدد مناسبات الحدث ف

 3المحكي".

 

 

 

                                                                 
1 -Genette Gerard, Figures III, Op.cit, p 217. 

2 -Ibid, p217. 
3 ار الخطابي والنسر، ناجي مصطفى، د :ترجمة نظرية السرد مف جية النظر إلى التبئير،جنيت جيرار وآخروف، - 

 .028، ص 0989المغرب، 
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 السرد المفرد -أوال
ىو األكثر إستعماال  Le récit singulatifبػ   Genetteإف السرد المفرد أو ما أسماه  

في الثبلثية، إذ عمد الكاتب إلى حكي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، وىي الحالة العادية 
لخطاب في الغالب.فالروايات الثبلث وقعت أحداثيا في نفس اليوـ والميمة التي يكوف عمييا ا

جانفي ويـو الفاتح مف فيفري، والكاتب عمد إلى إعادة بناء أحداث ىذه  30أي في ليمة 
القصص الثبلثة والتي إنتيت مف الحدوث لحظة بداية السرد، وىذا ما يفسر إستخداـ السرد 

. فالسرد لـ يأت لحظة حدوث القصص الثبلثة في اآلف، التابع في إعادة تشكيؿ أحداثيا
فجاءت بالتالي عمى مستوى الخطاب تكرارا لما حدث في الواقع الطبيعي، وبما أف الكاتب لـ 

 يحؾ إال مرة واحدة بعض فصوليا عد السرد مفردا.

فاألحداث الجوىرية نظرا ألىميتيا مف وجية نظر المتمقي عمى األقؿ، نقميا السرد  
فرد وسممت مف الردي، فمـ يمجأ الكاتب فييا إلى التكرار المفظي او المعنوي أو إعادة الم

الفكرة بصيغ تركيبية مختمفة.فيناؾ عدة أحداث وردت مرة واحدة ولـ ترو إال مرة واحدة 
ومحاولة تعدادىا أمر ال جدوى منو، فالروايات الثبلث إنبنت في طابعيا العاـ عمى ىذا 

 األساس.

المنطؽ السردي لـ يكف متجانسا تماما، فبلحظنا أف ىناؾ مستويات حدثية  يبقى أف 
متفاوتة تستدعي التكرار نظرا ألىميتيا عمى المستوى الحكائي وعمى الشخصيات أيضا، 
فالكاتب لـ يعرىا إىتماما زائدا بؿ أىمميا ولـ يركز عمييا وفضؿ التركيز عمى أحداث ليست 

ميا تتواتر بحدة حتى يخيؿ لمقارئ غير الفطف أنيا األصؿ ، ليا قيمة أساسية في النص، فجع
 أما األحداث األخرى رغـ أىميتيا فمقد نقميا السرد المفرد.
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 السرد المكرر -ثانيا
يحدث وأف يروي الكاتب أكثر مف مرة ما حدث مرة واحدة. ؼ"بإمكاف حدث واحد أف  

نما بتغ يروى عدة مرات، ليس فقط "بتنوعات أسموبية وا  وىذا ما  1يير وجية النظر أيضا
وتمثؿ ىذه الحالة السمة الغالبة في الثبلثية  Récit repétitifبالسرد المكرر  Genetteيسميو 

 بالمقارنة مع الصيغ التكرارية األخرى.

إف التكرار قد أثر عمى النص كما، وكاف وراء تمطيط النصوص الروائية وتوسيع  
والتمديد قد يكوف  2أنو "ال يمكننا أف نمدد دوف أف نضيؼ" Genetteمتونيا السردية ، ويقوؿ 

والنصوص الروائية طافحة بيذا النوع ، 3بتوسيع موضوعاتي أو تمديد أسموبي أو بيما معا
مف التكرار الذي يعمد فيو الكاتب إلى تكرار حدث واحد مرة أو عدة مرات. فيمجأ إلى 

نة بصيغ أسموبية متشابية أو مختمفة أو اإلطناب في موضع واحد أو مواضع متباعدة متباي
حسب زوايا نظر متعددة. وىي مف اآلليات البنائية التي لجأ إلييا الكاتب وذلؾ ليس ليؤدي 

نما ليؤدي وظائؼ داللية خاصة.  التكرار وظيفة جمالية تحسينية وا 

تعد ىجرة اإلبف األكبر لشخصية مالحة مف األحداث األكثر تواترا عمى مستوى  
ب. والتكرار مبني أساسا عمى إرتدادات خارجية تتعمؽ أساسا بماضي ىذه الشخصية الخطا

وبمجموع عبلقاتيا بباقي الشخصيات األخرى. يمكف إعتبار ىذه الشخصية قاسما مشتركا 
حولو، أو تحولو إلى   Ass-nniو Iḍ d wassنظرا لتمفصؿ بعض أجزاء الخطاب في روايتي 

 إىتماـ السارديف وبعض الشخصيات الحكائية.موضوع ألنيا ظمت محؿ  –شخصية 

 Iḍ dالموضوع كاف في باكورة أعمالو الروائية –فالكاتب أوؿ ما عرفنا بيذه الشخصية  

wass :حيث أطمع السارد الكاتب القارئ عمى ضعؼ بنيتو وتوالي أسقامو حيف كاف رضيعا 
« Asmi mezzi d ameεlal kan, irwa lehlak d axessar… »4  

                                                                 
1 -Genette Gerard, Figures III ,op cit p 219. 

2 -Genette Gerard, Palimpsestes, éd du seuil, Paris, 1982, p 364. 
3 -Ibid, p375. 

 .0، صIḍ d wassالرواية - 4
 الترجمة: "حينما كاف صغيرا كاف سقيما كثير المرض".
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يكرر الكاتب الحديث عف ىذه الشخصية الغائبة الحاضرة فيطمعنا عمى مراحؿ ثـ  
 أخرى مف حياتيا منذ أف كاف طفبل شقيا في القرية إلى حيف ىجرتيا وانقطاع أخبارىا:

« Iwwet dunnit s rrkel. Izzi armi yeεya du lzzayer isuɣ tagrawla, isuɣ tanemla, 

isuɣ tilelli armi ibehbeh, yiwen was ittef labeyyit, seg wassen ur d ibban 

wudem-is…”.1 
 وبصيغة تركيبية مختمفة يعود بنا السارد إلى الموضوع ذاتو في قولو:

« Amenzu-ines ddeqs aya segmi yesrafeg. Qqrib mraw iseggasen ur d yuɣal…”.2 
كبر لمالحة في في سياؽ أسموبي آخر يكرر السارد الكاتب موضوع ىجرة اإلبف األ 
 قولو:

 
« …Ma d winna tewwi teɣribt, winna d war tuɣalin…”3 

كاف مف منظور شخصية تحموتس في  Iḍ d wassوآخر مرة يذكر فييا في رواية  
 تركيب آخر وفي سياؽ داللي مختمؼ:

 « …Yak ula d mmis n malha, amenzu ines atan agemmaḍ atas aya ur d yusi, 
Atas id-iqqaren dayen ijah. Waqila yezweğ din maḍi… ».4 

فإضافة إلى إعادة الحدث نفسو فيناؾ إثراء لمداللة، فكمما تواتر ىذا الموضوع يطمع  
السارد الكاتب القارئ جممة أو تفصيبل عمى معمومة جديدة تخص ىذه الشخصية كميوليا 

لذي ىاجر إليو والمدة التي السياسية، طباعيا، دراستيا في الجزائر العاصمة، البمد ا
 إستغرقتيا ىجرتو.

حيف يعود اإلبف  Ass-nniإف ىذه المواحؽ الخارجية  المتواترة تتحقؽ في رواية  
الضاؿ، لكف عودة اإلبف لـ يمنع الكاتب السارد مف تكرار حديثو عف ىجرتو مرات أخرى 

                                                                 
 .02، صIḍ d wassالرواية  - 1

الترجمة: "كاف عابثا، صاؿ وجاؿ في العاصمة كثيرا، نادى بالثورة واالشتراكية والحرية قدر جيده. في يـو اقتطع تذكرة فغاب وجيو 
."  منذ ذلؾ اليـو

 .08، صIḍ d wassالرواية  - 2
ـ يعد منذ عشر سنيف".  الترجمة: "سافر بكرىا منذ أمد بعيد، ل

3
 54، صIḍ d wassالرواية  - 

 الترجمة: "أما ذاؾ الذي أخذتو الغربة فغربتو ال رجعة بعدىا".
4
 .65، صIḍ d wassالرواية  - 

 الترجمة: "حتى ابف مالحة، بكرىا ىو اآلف في الخارج، لـ يعد منذ أمد بعيد. )...( ىناؾ مف إدعى أنو متزوج ىناؾ".
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الحاؿ في ىذا  انطبلقا مف زاوية نظره ىو أو مف منظور إحدى الشخصيات ، مثمما ىو
المقطع الذي جاء عمى لساف األـ مالحة، مانحة لو تأويبلت أخرى لـ يرد ذكرىا آنفا 

 ومبررات لـ يطمعنا عمييا الكاتب إال في ىذا األثر:
« Asmi yeffeɣ wemcum-nni. Yezger akkin, iruh ur t-icawer teqqar : 

- Argaz d win yezran leslah. 

- Ad yinig ad d-iwali, ad yissin amek teddunt temsal. 

- Yelha win yefɣen, argaz n tidet mačči nnig ukanun asmi tesla yeffeɣ 
agemmaḍ I Fransa, teqqar: 

- Tamurt i deg yella tura, ur ggiten ara deg-s yenselmen, ula d isem-is d 
amxalef, mačči menwala it-ikcmen…”1 

الحة دائما إلى التفصيؿ في الموضوع لنتعرؼ في الحقة ثـ يعود الكاتب عمى لساف م
خارجية عف يأس األـ مف عودة إبنيا المياجر، معطية بالتالي تأويبل آخر لمحدث فتقوؿ 

 مخاطبة إبنيا محند أمزياف:

- Mazal-ak ad d-yuɣal! ifuk ttmaε dayen, udem n-tmengert iɣ-yeğğan iruh, 
yemmut, yerna yemḍel d awerdan meskin”.2 

قبؿ أف يكتمؿ الحدث في ذىف القارئ، يتـ تكراره أخيرا عمى لساف االبف المياجر 
 .Ass-nniمف رواية  90ذاتو، فنتعرؼ مف خبلؿ صوتو عمى قرار رحيمو في الصفحة 

إف جؿ ىذه التكرارات مبنية عمى إرتدادات خارجية تعمقت أساسا ببعض الحواشي 
وحدث اليجرة مف األحداث العرضية التي إىتـ بيا الكاتب المرتبطة بماضي ىذه الشخصية. 

مستندا عمى المتغيرات األسموبية ووجيات النظر. ومف خبلؿ سرده بأصوات عديدة وزوايا 
                                                                 

 .9ص-8، صAss-nniالرواية  - 1
 س قاطعا البحار، ذىب ولـ يستشرىا كانت تقوؿ:الترجمة: "لما ذىب ذاؾ المشاك

 إف الرجؿ الحقيقي مف يعرؼ صبلحو. -

 فمييا جر لكي يعرؼ كيؼ تسير األمور. -

 إف الخروج جيد، فالرجؿ الحقيقي ليس مف يبقى قرب الدار. -

 بما سمعت أنو ىاجر إلى أبعد مف فرنسا قالت:
 ، حتى اسمو مختمؼ، ال يدخمو أيا كاف".إف البمد الذي يتواجد فيو ليس فيو الكثير مف المسمميف -

 .64، صAss-nniالرواية  - 2
 الترجمة: "لف يعود أبدا، لقد سئمت مف االنتظار )...( الذي تركنا وذىب قد مات ودفف المسكيف غريبا".
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نظر مختمفة يكتمؿ الحدث في ذىف القارئ، لذلؾ يمكننا أف نقوؿ أف التكرار في ىذا المقاـ 
ح والتبرير: التوضيح حينما وضح الكاتب لـ يرد اعتباطا إنما سيؽ ليؤدي وظيفة التوضي

العبلقة بيف األـ واالبف مف جية ومحند أمزياف واألخ األكبر مف جية أخرى، والتبرير حينما 
 لجأ الكاتب إلى إدراج تبريرات األـ ليجرة االبف رغـ صعوبة تحمميا بعده عنيا.

مجرى الخطاب  نجد كذلؾ رغبة األـ مالحة في تزويج إبنيا محند أمزياف يتكرر في
. فالسارد الكاتب المييمف عمى عممية السرد أسند لشخصية مالحة منذ Iḍ d wassفي رواية 

بداية القصة رغبة واضحة في تزويج االبف، وجعميا ترتبط بموضوع ذي قيمة، و لكي تتمكف 
مف تحقيؽ رغبتيا وتجسيد أمنيتيا يجب أف تأسس برامج سردية تقؼ وراءىا رغبات واضحة 

ة سياقيا. ولتجاوز حالة األمنية والرغبة يستمـز عندىا "المقدرة عمى توقع برمجة محدد
. لكف الكاتب القابع خمؼ النص إكتفى  1العمميات الضرورية لتحقيؽ البرنامج السردي"

باإلشارة إلى موضوع الرغبة وتكراره في مواضع متباعدة مف األثر، وىذا مف خبلؿ سرده مف 
 زوايا نظر مختمفة.

 06كانت بداية موضوع الرغبة مجرد فكرة خطرت عمى باؿ مالحة في الصفحة  لقد
 Lemmer tufa as-t-taɣ I Muhend Ameziane ».2 »مف الرواية 

ويكرر السارد الكاتب الموضوع ذاتو واصفا قمؽ األـ وتخوفيا مف أف يحذو اإلبف 
ة، عسى أف يمييو حذو أبيو، ويكوف مصيره كمصيره، فتمنت أف تزوجو إحدى بنات القري

 الزواج عف اإلىتماـ بالسياسة ويشغمو عف التفكير في اليجرة والمحاؽ باألخ األكبر:

« ...Yellis n werdiyya At Aεli t-tin I s-ilaqen...3 

وجاء ىذه المرة بصوت إحدى الشخصيات الثانوية  67ويتكرر الموضوع في الصفحة 
 حة ناصحة إياىا:المشاركة في األحداث، فتقوؿ ثاحموتس لمال

                                                                 
1 -Groupe d’entrevernes, analyse sémiotique des textes, 4ème édition, P.U.L, France, 1984, p35. 

 .06، صIḍ d wassالرواية  - 2
 الترجمة: "تتمنى لو تزوجيا لمحند أمزياف".

 .07، صIḍ d wassالرواية  - 3
 الترجمة: "بنت وردية أيت عمي ىي األليؽ بو".
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« A Malha awi-yas-d taqcict aţ-terwuḍ lehna, am kem am netta. Ad am d-
tekk t-tisseɣlit I wexxam-im, at-tili amzun d yelli-m, yes ad iressi mmim, ad ixḍu 

I tlufa-yagi I ɣ-d-izzin...1 

تمفة يقوؿ وفي سياؽ أسموبي آخر يتكرر الموضوع دائما وفي صيغ تركيبية مخ
 السارد:

« Muhend Ameziane, agguren agi ineggura iruh amzun akken ɣlin-d fell-
as iɣblan, itban usigna deg-yezri-s, ahat ibɣa ad ifferfer ula d neţţa. Tura ma t-

tagi n zwağ yeshel…”2 

لـ يفارؽ  وما كاف مجرد أمنية في بداية الرواية تحوؿ عمى مدى صفحاتيا إلى ىاجس
 ليصور عـز األـ عمى تنفيذ موضوع رغبتيا: 040مالحة، فيعود إليو السارد في الصفحة 

« Ilaq ad as-teg leqrar, ma ulac abrid-is iban ad yawi abrid yewwi gmas. 

Annect ibɣa yekk-it ad ifferfer...3 

فة أسندت إلى رواة تبيف التنافرات السردية أف ىذا الموضوع ورد عمى شكؿ سوابؽ مكث
متباينيف. إف لؤلمنية عبلقة مباشرة بالفقداف والبلتوازف الذي تعاني منيما مالحة، فعدت حافزا 
عمى السعي لتحويؿ البلتوازف إلى توازف مرغوب فيو، لكف الكاتب لـ يجعؿ مالحة قادرة عمى 

يث تزوج اإلبف ح Ass-nniمما أجؿ تحقيؽ األمنية إلى رواية  Iḍ d wassالفعؿ في رواية 
 وتجسدت األمنية نصيا.

مف األحداث الجوىرية التي تـ تكرارىا عدة مرات عمى مستوى الخطاب في رواية 
Tagrest urɣu  خبر إستدعاء )واعمي( مف قبؿ قيادة جيش التحرير الوطني، والذي تكتـ ،

                                                                 
 67، صIḍ d wassالرواية  - 1

تعد ابنؾ عف ىذه الخطوب الترجمة: "يا مالحة زوجيو تينئيف، وابنؾ كذلؾ، ستكوف لؾ الونس وتصبح في منزلة اإلبنة تماما ويب
 المحيطة بنا".

 .032، صIḍ d wassالرواية  - 2
الترجمة: "يظير محند أمزياف ىذه األشير األخيرة كمف إنيالت عميو اليمـو وأظممت الدنيا في عينيو، ربما يريد أف يياجر مثؿ أخيو 

ف أراد الزواج فاألمر ىيف".  أما وا 
 .040، صIḍ d wassالرواية  - 3

ال  سيحذو حذو أخيو، ميما طاؿ بو األمد سيياجر".الترجمة  : "يجب أف تزوجو وا 
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جيات نظر عنو قائد الفرقة )سالـ( والذي أعيد صياغتو وفؽ تراكيب وألفاظ عديدة ووفؽ و 
 الشخصيات الحكائية.

ومف خبلؿ  28فالخبر يظير ألوؿ مرة عمى مستوى التجمي النصي في الصفحة 
 منظور )سالـ(:

« Ata-n tura ddurt-nni akk-in, ɣran-as-ed ɣer tefrit, yerna salem am 
waken icukket acu ran ɣur-es, win iruhen ɣer din mačči ɣef wulac: ha d kra 

iyexdem neɣ ɣas ur yexdim ara, d kra is-sbubben.1 
يعود الكاتب إلى ىذا الحدث ليكشؼ لمقارئ إستنكار رفاؽ سالـ لقراره في عدـ 

 إشراكيـ في الخبر فيقوؿ رابح في شأف الموضوع:
« Tura Salem yebɣa ad yeffer fell-i, ata-n mi t-neğεeɣ swawal netta ad i-

yezzi swaεrur: iɣil meskin iḍelli id-luleɣ...2 

وىذه المرة مف منظور شخصية )سي محند واعمي(  55ويتكرر الحدث في الصفحة 
 الذي يعرب عف تأسفو مف إخفاء سالـ خبر اإلستدعاء عنو فيقوؿ بصوتو:

 
« Salem ziɣ ar tura d nniya, ɣas yettara iman-is yehrec, yebɣa ad yeg 

tabaḍnit fell-i, yebɣa ad yeffer tiguranin, nekk kra din zriɣt, kra yeffren tit n 

dada-s twalat».3 

والمبلحظ أف ىذا التكرار لـ يستيجنو الذوؽ ولـ تمؿ منو النفس ، ألنو ورد في صيغ 
ف كانت المعاني المكررة تصب في نفس الداللة،  تركيبية وتنويعات أسموبية مختمفة ، وا 

                                                                 
 .29ص-28، صTagrest urɣuالرواية  - 1

الترجمة: "في األسبوع الذي مضى، استدعوه إلى تفريت وسالـ في شؾ مما يريدوف منو. الذاىب إلى ىناؾ إما أف يكوف قد 
ما أف يكوف قد حمموه ما ال طاقة لو بو"  .عمؿ شيئا وا 

 .30، صTagrest urɣuالرواية  - 2
 الترجمة: "إف سالـ يريد أف يخفي عمي الخبر، كمما  أومأت لو يدير لي ظيره، أيظف أنني طفؿ صغير وليد األمس".

 .55، صTagrest urɣuالرواية  - 3
ف ظف نفسو ذكيا، يريد أف يخفي عمي الخبر وعظائـ األمو  ر أما أنا فأعرؼ كؿ الترجمة: "إف سالـ يبدو أنو ساذج حتى وا 

 شيءػ، فيعني وقعت عمى كؿ شيء مستور".
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رفيقيـ )واعمي( وتأسفيا لكتماف )سالـ( الخبر عنيا، فالشخصيات عبرت عف حزنيا لمآؿ 
فكمما تواتر ىذا الحدث عمى مستوى الخطاب، وأعيد سرده مرة أخرى، إال واكتشفنا موقؼ 

 الشخصيات ، ورأييا فيو، وىذا ما يؤكد القيمة التي أوالىا الكاتب لمحدث.

وقؼ سير نمو إف الخبر المتواتر عمى مستوى الخطاب لـ يحدث تضخما نصيا ولـ ي
األحداث نظرا لوجازتو ووروده وفؽ وجيات نظر مختمفة، مما أعطى تحميبل وتأويبل جديديف 
لمحدث، فيو بالتالي تكرار أسيـ في تثبيت المعنى وبنائو وىذا يعني أف التكرار ىو طريقة 
، لتأكيد الجوىر الثابت لتصبح التنويعات األسموبية التي جاءت بو تنويعات عمى أصؿ واحد

ف كانت أحيانا تمنح لؤلصؿ أبعادا جديدة فػ"باإلضافة إلى الوظيفة اإليقاعية لمتكرار فإنو  وا 
يمعب دورا ىاما في بناء المعنى وذلؾ ألف الكممات أو المقاطع التي تكرر في رسالة ما 
تختمؼ داللتيا بحسب موقعيا في ىذا الممفوظ أو ذاؾ، فالمفظة أو المقطع المتكرر يتسع 

  1يكتسب أبعادا جديدة."ويكبر و 

مف الوقائع التي تواترت بشدة في الثبلثية تمؾ التي تعمقت بالسير الموضوعية 
لشخصية )سالـ(. إف ىذه الشخصية لعبت دورا متفاوتا لفيـ بعض الوقائع في باكورة مزداد 
أعمر الروائية لكوف الكاتب لـ يعتمد عمييا في توجيو الفعؿ القصصي، لكنيا لعبت دورا 

حيث وظائفيا السردية إرتبطت مباشرة بالوظائؼ السردية  Tagrest urɣuأساسيا في رواية 
.تعد ىذه الشخصية مف أىـ الشخصيات التي بئرت تارة جزئيا Premier récitلمقصة األولى 

. فمقد بدأ الكاتب في تقديـ ىذه Tagrest urɣuو  Iḍ d wassوتارة كميا في كؿ مف روايتي 
ية كعبلمة بيضاء فارغة دالليا، ال تحيؿ عمى أية قيمة أو بطاقة تميزىا عف الشخصية الثانو 

 Iḍ d wassالشخصيات األخرى إلعتبار ىذه الشخصية ثانوية، ال تشارؾ في إحداث رواية 
وال تضطمع بدور فعاؿ فييا، ولكف كمما تواتر الحديث عنيا كمما شحنت تدريجيا بدالالت 

ي الشخصيات األخرى إلى أف إحتمت موقعا أساسيا في رواية جديدة مما جعميا تتميز عف باق
Tagrest urɣu  ،بإعتبارىا شخصية محورية.لذلؾ أمكننا القوؿ أف التكرار لـ يرد إعتباطا

نما لجأ إليو الكاتب مف أجؿ تدعيـ حالة أولية إنطبلقا مف األصوات السردية المتباينة.  وا 
                                                                 

1 ، دار السؤاؿ لمطبعة والنشر، دمشؽ، الطبعة األولى، ىندسة المعنى في السرد األسطوري الممحميالمقداد قاسـ، - 
 .048، ص 0984
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جاء تبئيرىا مف لدف الناظـ الخارجي أو  مف أىـ الوقائع التي تواترت بجبلء والتي
 تدخمت شخصيات أخرى لتخضعيا لتبئير جزئي أو كمي نذكر ما يمي:

 طباعو. -

 تفوقو الدراسي. -

 إفبلس عائمتو. -

 إنقطاعو عف الدراسة. -

 ىجرتو إلى فرنسا. -

 العمؿ في مناجـ الفحـ. -

 زواجو المبكر. -

 رجوعو. -

 إنخراطو في صفوؼ جيش التحرير الوطني. -

ار لـ يتقصده الكاتب لذاتو، ألنو أدرجو لمتأكيد عمى البطاقات الداللية السابقة إف التكر 
وليس مف أجؿ تصعيد الداللة أو لغاية تحسينية. فكمما كرر الكاتب حدثا إال وكاف ذلؾ وفؽ 
تنويعات لفظية وأسموبية، تمنح لمحدث المكرر إضافة تقويمية جديدة مما يجعمنا نحف القراء 

ىذه الشخصية المبأرة، ونكتشؼ حقيقتيا نتيجةإختبلؼ زوايا النظر التي  نقترب أكثر مف
ندركيا مف خبلليا، وىي الطريقة التي نيجيا الكاتب في تقديـ شخصيات عالمو الروائي، 
فكمما ظيرت شخصية جديدة عمى مسرح األحداث إال وأسند ليا بطاقة داللية ، والتواتر 

 الشحف التدريجي لمبطاقات.السردي أدى وظيفة أساسية تتمثؿ في 

ومف ىنا يمكف التأكيد عمى أف إحدى الغايات األساسية لمتكرار في الثبلثية تكمف في  
إضاءة ما سبؽ ذكره ، إثر إدخاؿ بطاقات داللية أسيمت في اإلحاطة بالشخصية مانحا 
 إياىا أىمية كبرى ، وىذا رغـ ما أحدثو التكرار مف تضخمات نصية الناتجة عف عممية
يقافا لمنمو الحدثي. لكف رغـ ىذا يمكننا أف نعتبر الروايات "بنية كمية تشتغؿ بتكافؿ  الردي، وا 

  1عناصرىا الجزئية والتي تسيـ في إثراء معمار النص جماليا".

                                                                 
 .029ص ، 2111، الدار البيضاء، المغرب، 0ط النص الروائي والتراث السردي،أقمموف عبد السبلـ، - 1
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ال نجد أحيانا لمتكرار وظيفة بارزة مف الناحية الجمالية والبنائية، فيحدث وأف ينقؿ  
رورية بالنسبة لمقصة األولى والحكاية اإلطار. فالمموفظ السارد وقائع وأحداث ليست ض

المنقوؿ ال يخضع ألي تواتر حدثي ذي قيمة، ألنو ال يعمؿ عمى تأكيد فعؿ أو حافز جوىري 
ال تستطيع الحكاية اإلستغناء عنو مما يتسبب في تضخـ، والقصة في غنى عنو نظرا لتكرار 

 سار الحكاية.أحداث ثانوية ليس ليا التأثير الكبير عمى م

نسوؽ ىذا المثاؿ لئلستدالؿ عمى الطابع العرضي لمحدث وقياـ فعؿ الردي عمى  
 أحداث ثانوية:

 « Ccif-is d yiwen yebki akken ula d asusef ur tssusufeḍ ara ɣures (…) 
akken akken armi d yiwen wass (…) zdat imdukal-is merra ibɣa a-t-yerr d ulac. 
Ass-nni idem-it Muhend-Amezyan si lexnaq ihennec-it ɣer tmacint, inna-yas : 
(ssya d ufella hader iman-ik, nek ad sneɣleɣ izerman-ik) winna am win iccetkan 
irebbi seg-wassen ur d izzi ɣures ».1 

 ثـ يقوؿ في سياؽ آخر: 

« Ccif-is d yiwen yebkki akken ur tessusufeḍ ara ɣres. Asmi kan illa d ajdid 
di lluzin, idda-t fellas (…) yerna Muhend Amezian yugad a t-stixren. Idda-t fellas 
(…) armi d yiwen wass ittef-it di lexnaq inna-yas: “Ad awiɣ Rebbik deg-ufus-iw, 
lemmer ad tezziḍ ɣuri a ddin yemmak (…) seg wassen winna yettaxer-as”.2 

 وفي صفحة أخرى يقوؿ: 
Atan la d-issuruf ɣres Ccif-is, winna iwumi qqaren ibki (…) ussan imenza 

mi d-ikecem ɣer lluzin, Muhend Amezyan am waken ihqer-it. Idda-t fellas (…) 

                                                                 
1
 .9، صIḍ d wassالرواية  - 

الترجمة: "رئيسو في العمؿ يشبو القرد تعاؼ حتى إف تبصؽ في وجيو )...( إلى أف جاء ذلؾ اليـو )...( أراد أف يحتقره أماـ رفاقو. 
ال فقأت بطنؾ، منذ  ذلؾ اليـو كمف أمسؾ بو محند أمزياف مف عنقو ودفع بو إلى اآللة فقاؿ لو: مف اليـو فصاعدا إحذر نفسؾ وا 

 تحققت أمنيتو تركو بسبلـ.".
2
 .51، صIḍ d wassالرواية  - 

الترجمة: "رئيسو في العمؿ يشبو القرد تخاؼ حتى أف تبصؽ في وجيو، لما كاف حديثا في المصنع احتقره )...( ومحند أمزياف كاف 
ؿ لو: ستكوف نيايتؾ عمى يدي إف عاودتيا )...( منذ خائفا أف يقاؿ مف منصبو، احتقره )...( في يـو مف األياـ أمسكو مف عنقو فقا

 ذلؾ اليـو تركو في سبلـ".
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armi d yiwen wass, issaweḍ as zzbel s aqerru (…) inteq ɣures ittef-it di lexneq 

(…) seg-wass-nni ittaxer-as.1 
 وأخيرا نجد حدث اإلعتداء يتكرر بصوت مدير المصنع قائبل:

« Tzeεfeḍ! ttbiεa ulac (…) lxedma tikwal txeddmeḍ tikwal tettaraḍ-t kan i 
iɣimi. Yiwwas tettfeḍ ccif-ik di lexnag… »2 

مى مستوى الخطاب إف حادثة إعتداء محند أمزياف عمى رئيسو في المصنع تكرر ع
أكثر مف مرة، وفي مواطف متباينة ومتباعدة مف النص الروائي، وجاء الردي النصي بصيغ 
متشابية حينا ومتباينة أحيانا أخرى، والكاتب لـ يمنح المقاطع المكررة أبعادا داللية جديدة ، 

 ولـ يجعؿ الحدث يتدخؿ ليساىـ في تطور الفعؿ القصصي ونموه.

عا عرضيا وتـ معاودتو بتموينات أسموبية قريبة مف األصؿ ذاتو، إف الحدث أخذ طاب
ونظرا لطابعو العرضي لـ يكف ضروريا مقارنة بأحداث أخرى أدت وظائؼ تأكيدية أو 
أسيمت في انزالقات وظيفية، لذلؾ نقوؿ أف ىذا التكرار في ىذا المقاـ ليس ىناؾ ما يبرره 

فعوؿ الحدث وما ترتب عنو مف نتائج. إف الكاتب بنائيا وجماليا، ألنو ال يعمؿ عمى إبراز م
إكتفى بالطابع اإلمبلئي لفعؿ نقؿ الحدث األصؿ ومعاودة ما ورد في األصؿ المؤسس دوف 
أف يعرض المقطع المعاود ألي تحوير أو تغيير. إف الداللة ذاتيا قاـ بنقميا ومعاودتيا كما 

عادا داللية بديمة، ومثؿ ىذه المعاودات تمفظ بيا الكاتب أصبل، ولـ يمنح لممقطع المعاود أب
التي نجدىا مبثوثة ىنا وىناؾ في الروايات الثبلث أحدثت إمحاء لمسرد القصصي حيف 
غيبت األفعاؿ التحويمية مما أسيـ في التضخـ النصي والتمطيط الحكائي، وبيا مالت 

 النصوص في أغمب فتراتيا إلى الخفوت الكمي.

                                                                 
1
 .96ص-95، صIḍ d wassالرواية  - 

الترجمة: "ىا ىو يدنو منو رئيسو في العمؿ ذاؾ المسمى بالقرد )...( حينما دخؿ ألوؿ مرة المصنع أراد احتقاره )...( وفي يـو مف 
ـ تركو في سبلـ.".األاياـ طفح الكيؿ )...( وحينما   كممو أمسكو مف عنقو )...( ومنذ ذلؾ اليو

2
 .027، صIḍ d wassالرواية  - 

الترجمة: "أنؾ سريع الغضب، ال شخصية لؾ )...( تعمؿ أحيانا واحيانا أخرى ال تعمؿ ، في يـو مف األيـا أمسكت برئيسؾ مف 
 عنقو".
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تقنية السرد المكرر أكثر مف الحاالت التواترية األخرى  أخيرا نقوؿ أننا نرجع حضور
إلى إغراؽ الكاتب السارد في التذكر الذي بنى عميو فعؿ سرده الروائي. فقفزات السارد ومف 
ورائو الكاتب المتكررة، مف لحظة انجاز الخطاب وىو حاضر سرده إلى الماضي، كانت إما 

ما السترجاع أحداث لغاية استحضار موضوعات تخدـ خطابو وتؤيد م وقفو اإليديولوجي وا 
تضيء بعض المواقؼ واألحداث عمى مستوى القصة، وىذه المواضيع واألحداث التي 
تواترت في خطابات عديدة أحدثت في النص تضخما نصيا كبيرا، فمـ تخدـ المسار التطوري 

 اف كثيرة.لمسرد إنما كانت وراء تصدع األحداث وتعطيؿ نموىا واإلخبلؿ بسيرىا في أحي
 

 السرد المؤلؼ -ثالثا
ىذا  Genetteإف السرد أحيانا يحكي مرة واحدة ما حدث عدة مرات، يسمى جنيت  

( إذ يعمد الكاتب إلى سرد مرة Récit iteratifالنمط مف السرد بالسرد المؤلؼ )أو المتشابو( )
  واحدة أحداث عديدة متشابية أو مماثمة.

دي طريقة توسؿ بيا الكاتب لتجاوز األحداث العرضية، إف المجوء إلى ىذا النمط السر  
لذا يضغط السرد المؤلؼ عدة أحداث في جممة واحدة وفي سياؽ واحد متجاوزا النقؿ الحرفي 

 واإلمبلئي لؤلحداث المتشابية ، وسرد الوقائع المفظية وغير المفظية.
ظائفيا. ومف أمثمة سنذكر بعض العينات الواردة في الثبلثية لئل ستدالؿ عمى تقارب و  

 ذلؾ قوؿ السارد:
« Atas i qqimen ulac dderya. Iseggasen imezwura nniqal uzlen, ḍemεen 

ulac agguren deg ur t-urğan. Aseggas yezrin itedda yid-s usirem (…) Tineggura 
ya, la εyan neɣ uysen (…) ddarya ur t-id yettawi ara yak umeslay”1  

 يضا عف رابح وىو يقامر و ال يربح شيئا:وقولو أ
« Nnig 10 iseggasen yetturar Paris sportif, werğin id yerbih dduru”2 

                                                                 
 .02، صAss-nniالرواية  - 1

ؼ، تمنيا كثيرا في السنوات األولى لكف كمما مرت األياـ حممت معيا األماني... وفي ىذه الترجمة: بقيا كثيرا دوف خم
 السنوات األخيرة إما أف يكونا قد يئسا إما تخميا عف السعي... أصبحا ال يتحدثاف عف اإلنجاب. 

 .7، صAss-nniالرواية  - 2
 الترجمة: "منذ عشر سنوات وىو يراىف ولـ يربح فمسا".
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 وعف مبيت رضواف في المسجد يقوؿ:
« Tura 3 iseggasen d wezgen, d lğameε id axxam-iw din itnusuɣ”1 

 وفي حديثو عف واعمي يقوؿ:
« Kra n wussan kan deg waggur n ɣuct, ussan-ed iğaddarmiyen tnadint, 

netta 3 wagguren ur yensi deg wexxam”2 
 

 وعف طاوس يقوؿ:
« Mi iwwet ad iqlaε lkar, attan tuli-d Tawes, yal ass d nettat I t-

taneggarut”.3 
 وقولو أيضا عف مالحة:

« Segmi yebda mmi-s axeddim di lluzin n taεğa d neţţat it-id-issakayen zik 

qbel lefjer”4 
إف سعي الطاوس ومحند أمزياف مف أجؿ اإلنجاب، ومقامرة رابح، ومبيت رضواف في 
يقاظ مالحة إلبنيا كؿ صباح كميا  المسجد، وفرار واعمي ، وتأخر طاوس عف الحافمة، وا 
أحداث وقعت أكثر مف مرة عمى مستوى القصة ولكف الخطاب ذكرىا مرة واحدة فقط مما 

 بب إسراعا لوتيرة السرد.س

إف إحدى الغايات األساسية ليذا النمط السردي ىو تعجيؿ القصة، فالخطاب يعمؿ 
عمى القفز بالقصة إلى األماـ ويتجاوز كؿ التفاصيؿ الجزئية واألحداث العرضية إثر تجميع 

 األحداث المماثمة متخمصا بالتالي مف التواتر الحدثي.

                                                                 
 .94، صAss-nniة الرواي - 1

 سنوات ونصؼ وأنا أبيت في المسجد الذي أصبح منزلي". 3الترجمة: "منذ 
 .61، صTagrest urɣuالرواية  - 2

 الترجمة: "في إحدى أياـ شير أوت جاء الدركيوف يبحثوف عنو، لـ يبت في بيتو مدة ثبلثة أشير".

 .047، صIḍ d wassالرواية  - 3
 اإلقبلع صعدت طاوس، كؿ يـو ىي األخيرة مف يصعد".الترجمة: "لما ىمت الحافمة ب

 .05، صIḍ d wassالرواية  - 4
 الترجمة: "منذ أف شرع ابنيا في العمؿ بتاعجة ىي مف توقظو باكرا قبؿ الفجر".
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راكـ الحدثي الغاية منو أيضا التمييد لبروز األحداث إف لجوء الكاتب إلى ىذا الت
 المفردة أو التقديـ ألحداث أخرى متفاوتة مف حيث األىمية أو حبؾ العقدة.

تكوف المقاطع المؤلفة الذي يكوف فيو التطابؽ المعنوي بيف الفعؿ وآخر يماثمو في 
نتيجة ذكره مرة واحدة عمى مستوى الخطاب أحداث الداللة وسيمة لتحقيؽ االقتصاد السردي 
 متشابية في الداللة عمى مستوى القصة.

إف تخمص الكاتب مف التواتر الحدثي ذي الطابع العرضي يجنب نصو تضخمات 
 مثقمة التي تؤدي في الغالب إلى أوضاع سردية متراخية.

ال تمعب دورا إف ىذه األحداث المضغوطة تخص في الغالب األحداث الجزئية التي 
أساسيا في المسار التطوري لؤلحداث، وليست ضرورية لممتف الحكائي أو أنيا قميمة األىمية 

 مقارنة بأحداث أخرى تحتؿ مكانة ذات قيمة وظيفية أساسية.

كثيرا ما يمجأ الكاتب إلى ضغط الوقت الذي تتواتر فيو األحداث العرضية ال لغاية إال 
تبياف التكرار النظامي لمحركات واألفعاؿ وىذا ما يؤكده إفراط لتقريب األحداث مف القارئ و 

"كؿ مرة" التي تشير إلى   Yal tikelt"كؿ يوـ" و Yal assالكاتب في استعماؿ صيغ مثؿ 
معاودة حدثية، والتي تواترت كثيرا في مجرى الخطاب والذي حافظ الكاتب عمى ىذا الطابع 

 اإليقاعي في أغمب المقاطع التوليفية.

نما لموقوؼ ي جب أف نشير في األخير إلى أف غايتنا في تناوؿ التكرار ليس التعداد وا 
عند ىذه الظاىرة التي إعتمد عمييا الكاتب لصياغة خطابو والتي أضفت عمى الثبلثية طابعا 
خاصا. فمو ىممنا إلى إحصاء عدد المرات التي كررت فييا األحداث لما وسع ىذا الجزء 

التواتر الحتوائو. لذلؾ إقتصرت غايتنا عمى إعطاء بعض النماذج  الذي خصصناه لدراسة
 ألكثر السمات والحاالت تواترا مع تبياف وظائفيا وكيفية تمفصميا نصيا.
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 تقديم نظري
حظي السرد باىتماـ شديد مف قبؿ الدارسيف والمنظريف منذ بداية القرف الماضي، مما  

لصدارة داخؿ العموـ اإلنسانية. إف السبب نرجعو أساسا إلى طبيعة الخطاب جعمو يحتؿ ا
السردي التي تختمؼ عف أشكاؿ الخطابات األخرى "فالحكي حاضر في األسطورة وفي 
الخرافة وفي حكايات الحيوانات والحكاية الشعبية، والقصة القصيرة والممحمة، والتراجيديا، 

 .227الجسدي،..."والدراما، والكوميديا، والتعبير 

رغـ إشتماؿ السرد عمى الكثير مف األنواع، إال أف قوانينو وقواعده ظمت مجيولة 
لزمف طويؿ، وأوؿ دراسة جدية إستنطقت ىذا النمط التعبيري كاشفة عف أسموب بنائو ونمط 

 Proppاشتغالو تمؾ التي ظيرت في بداية القرف الماضي عمى يد بروب فبلديمير 

Vladimir.  الدراسات السيميائية السردية تعود إلى مؤلؼ "مورفولوجية الحكاية" إف أصؿ
Morphologie du conte 228 ففي مساءلتو لمحكاية الشعبية الروسية، كشؼ بروب  عف .

عناصرىا المشتركة حينما تمكف مف عزؿ الثابت عف المتغير. فالتمظيرات المختمفة ال تمثؿ 
يو أف يبتعد عف النصنيفات الموضوعاتية وتمؾ سوى تنويعات لبنية واحدة، كاف لزاما عم

القائمة عمى الموتيفات، كما تحاشى البحث عف الجذور التاريخية لؤلشكاؿ الفمكمورية،غايتو 
كانت إجراء وصؼ شامؿ قائـ عمى قواعد عممية إلستخراج مجموعة مف القواعد القابمة ألف 

 تشتغؿ كنموذج عاـ.

ايات يمكف أف يكوف أساسا ألي تصنيؼ "يجب فالعنصر الثابت والدائـ داخؿ الحك
البحث عف ىذا العنصر في مستوى آخر، ىو مستوى الوظائؼ وليس مستوى الشخصيات 

جديدة ذلؾ أف التحميؿ الشكمي يتيح لنا فرصة الوصوؿ  وبيذا يمكف طرح إمكانيات توليدية
 229إلى شيء يمكف تحديده في الشكؿ األصمي لمحكاية".

                                                                 
227 -Barthes (Roland) : «Introduction à l’analyse structurale du récit  », op cit, p 07. 
228 -Propp (Vladimir) : Morphologie du conte, éd du Seuil, Paris 1970 
229 -Ricoeur (Paul) : le récit de fiction in : la narrativité, ouvrage collectif, éd Centre d’histoire 
des sciences et des doctrines, Paris, 1980, p29. 
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  Propp إذف ىي العنصر الدائـ والثابت، وعرفيا بروب Fonctionأصبحت الوظيفة 
. فالحدث يعتبر 230عمى أنيا "فعؿ تقوـ بو شخصية ما، مف زاوية داللتو داخؿ سير الحكاية"

 وظيفة ماداـ مرىونا بفعؿ سابؽ يبرره وفعؿ الحؽ ينتج عنو.

بنية  ومواقعيا داخؿ -وظيفة 30ال تتجاوز –بعد تحديده لموظيفة وتبياف عددىا 
تحدد كؿ دائرة أفعاال معينة تقوـ  -وعددىا سبعة–الحكاية، أسس مجموعة مف دوائر الفعؿ 

بيا شخصيات محددة، إذ ضـ مجموعة مف الوظائؼ ونسبيا إلى سبع شخصيات فاعمة، 
 ودوائر الفعؿ ىي:

 (: إساءة، قتاؿ، مطاردة.L’agresseurالمعتدي ) -0

 حرية تحت تصرؼ البطؿ.(: توضع األداة السLe donateurالمانح ) -2

(: تنقؿ البطؿ، تقويـ اإلساءة، نجدة، إنجاز الميمة L’auxiliaireالمساعد ) -3
 الصعبة، إظيار البطؿ في شكؿ جديد.

(: يعرض عمى البطؿ La personne recherchéeالشخصية المبحوث عنيا ) -4
عمؿ صعب، إفتقار، إكتشاؼ البطؿ المزيؼ، التعرؼ عمى البطؿ الحقيقي، 

 لمعتدي، زواج.عقاب ا

 (: إرساؿ البطؿ.Le mandateurالمرسؿ ) -5

 (: الخروج لمبحث، يرد البطؿ عمى مبادرة المانح، زواج.Le hérosالبطؿ ) -6

 (: مطالبات كاذبة.Le faux hérosالبطؿ المزيؼ ) -7

أتاح إمكانية بناء نموذج نظري عاـ  Proppإف ىذا النموذج الذي اقترحو بروب 
 30كمية التي تتوفر عمييا الحكايات الشعبية خاصة. فالوظائؼ إستوعب كؿ التنويعات الش

ونمط تشكميا تمثؿ بنية واحدة تتحقؽ داخميا ومف خبلليا كؿ النصوص المتنوعة. فػ بروب 
"ينطمؽ مف سمسمة كبيرة مف األفعاؿ الممموسة والموصوفة داخؿ الحكاية الشعبية لكي ال 

                                                                 
230 - Propp Vladimir : Morphologie du conte, Op cit, p 31. 
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ى ذلؾ أف وظيفة اإلساءة وحدىا تغطي ما يحتفظ إال بعدد ضئيؿ مف الوظائؼ، يشيد عم
 231يناىز التسعة عشر تمظيرا أو تعابير تصويرية".

مع تصور بروب إبتدأ التحميؿ الداخمي المحايث لؤلعماؿ السردية بصورة جدية، ولقد 
فتحت دراسة الحكاية الشعبية طريقا منيجيا جديدا سمح بالوصؼ الدقيؽ لبنيات الحكي 

 ت التركيبية والمنطقية القائمة بينيا.الداخمية وكشؼ العبلقا

رغـ ما حظيت بو دراسة بروب مف أىمية تاريخية إذ كاف ليا السبؽ في فتح مجاؿ 
واسع أماـ الدراسات البنياوية والسميائيات السردية، إال أنيا إكتفت بوضع التحميؿ في مستوى 

مف خبلؿ تجمييا سطحي وىذا ما أعيب عمى بروب أساسا، فػ "السردية لـ تتناوؿ إال 
المعطى مف خبلؿ التحقؽ النصي" أي أف "التسنيف المضموني إلستخراج الوظائؼ عمى 
أساس إجراء تقميصي بقي في حدود المستوى التوزيعي ميمبل بذلؾ وجود إسقاطات إستبدالية 

 232منظمة لمسرد في مستوى عميؽ".

فصمو أثناء وما عوتب عميو بروب أيضا ىو الفصؿ بيف المضموف والشكؿ، إثر 
 Axeوالمستوى اإلستبدالي  Axe Syntagmatiqueالدراسة والتحميؿ بيف المستوى التوزيعي 

Paradigmatique ولقد أثارت ىذه النقطة بالذات حفيظة ليفي ستروس كمود .Levi-Strauss 

Claude  الذي يؤكد أنو ليس ىناؾ ما يمكف أف نسميو شكبل مف جية ومضمونا مف جية
ؿ والمضموف مف طبيعة واحدة ويخضعاف لنفس التحميؿ، ماداـ المضموف أخرى "فالشك

يستمد واقعو مف بنيتو، وما يسمى بالشكؿ ليس سوى بنينة لمبنيات المحمية حيث يوجد 
ىذا الفصؿ بيف الشكؿ والمضموف فصبل  Levi-Straussفاعتبر ليفي ستروس  233المضموف"

 فاسدا.

نا إلى إعتبار مجموع الحكايات المدروسة مف في التجريد قاد Proppإف مبالغة بروب 
قائبل: "إف قبؿ مجيء الشكبلنييف لـ  Levi-Straussقبمو بنية واحدة. فيصرح ليفي ستروس 

نكف نعرؼ بدوف شؾ ما يجمع بيف الحكايات، أما بعدىـ فمـ نعد نعرؼ أيف يكمف اإلختبلؼ 
                                                                 

231-Courtés Joseph : Le conte populaire : Poétique et mythologie, éd P.U.F, Paris, 1986, p15.  
 .05، ص 2113منشورات االختالف، الطبعة الثانٌة، الجزائر،  مدخل إلى السمٌائٌة السردٌة،بنكراد سعٌد، - 232

233 -Levi-Strauss Claude : Anthropologie structurale deux, éd Plon, Paris, 1973, p 158. 
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بيف أف ما إعتبره بروب  وفي خضـ دراستو أساطير وحكايات ىنود حمر أمريكا 234بينيا".
Propp  عنصرا عرضيا وغير وظيفي ىو في حقيقة األمر جوىر الحكاية وأساس تموينيا

الثقافي، فإذا لـ نوؿ إىتماما لمجانب الثقافي فمف نفي الحكاية حقيا كامبل. فحاوؿ إعادة 
 اإلعتبار لما يؤسس خصوصيات الحكاية ليبيف ما يميز المجتمعات البشرية وسرودىا.

التي إعتبرىا بروب عنصرا متغيرا –يؤكد ليفي ستروس أنو ال يمكف إستبداؿ شخصية 
بأخرى دوف إحداث تغيير بالكوف الداللي الخاص لمحكاية التي تضمنتيا.  -وغير مميز

الحديث عف مضموف اإلستبداؿ ألف  Levi-Straussوأضحى ضروريا حسب ليفي ستروس 
قابؿ أف ينتقؿ مف كوف داللي إلى كوف داللي  المضاميف قابمة لذلؾ، فمضموف الحكاية

عف العناصر المتحولة والثابتة.فالكوف الداللي  Proppآخر، بدؿ الحديث كما عند بروب 
ألية حكاية يختمؼ بالضرورة مع كوف داللي آخر لحكاية أخرى. فالشخصية مثبل التي 

يشكؿ عنصرا ثقافيا عنصرا متحوال زائبل ىو عكس ذلؾ تماما، فيو  Proppإعتبرىا بروب 
يسند الحكايات ويحدد ليا العناصر األساسية لتشكيميا، وأي إستعماؿ لو فيو إستعماؿ ثقافي 
أصبل. فإذا كاف الدارس ال يأخذ بعيف اإلعتبار الجانب الثقافي في إختيار الشخصيات في 

 العالـ الحكائي فسيكوف مجحفا حقا، ألف الشخصية تشكؿ كنو الحكاية وجوىرىا.

في إنتقاده لممشروع البروبي كخطوة ثانية  Levi-Straussا تصدى ليفي ستروس كم
عنصرا ثابتا في الحكاية أال وىي الوظيفية في عددىا وتتابعيا  Proppإلى ما اعتبره بروب 

شتغاليا. فيو يرفض فكرة التتابع الصاـر لموظائؼ الػ التي قاـ عمييا المشروع البروبي.  30وا 
الوظائؼ، ماداـ يوجد ىناؾ قابمية لممزاوجة بيف عدد كبير مف الوظائؼ، ويقترح تقميص عدد 

فوظيفة الرحيؿ مثبل تستدعي مباشرة وظيفة عودة، وىذا الزوج مف الوظائؼ ال يمثؿ في 
حقيقة األمر إال وظيفة واحدة. فإف لمنص ذاكرة تنظـ عناصره إستبداليا وتوزيعيا، فالوظيفة 

 تما البلحقة.السابقة حينما تطرح تستدعي ح

                                                                 
234 -Levi-Strauss Claude : Anthropologie structurale deux, Op cit, p 159. 
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لممشروع البروبي إال أف الدارسيف  Levi-Straussرغـ النقد المدمر لػ ليفي ستروس 
يجمعوف عمى أف كؿ دراسة تتخذ الخطاب السردي موضوعا ليا البد أف تتكئ عمى اإلرث 

 البروبي، ألف دراستو تعتبر أساسا لعمـ القص والتحميؿ السردي لمخطاب.

يف الذيف إىتموا بتحميؿ الخطاب السردي منيج بروب لقد إتخذ العديد مف الدارس
Propp  كأساس ألبحاثيـ، فمنيـ مف طبؽ المنيج بحذافيره مع إدراج بعض التعديبلت عميو

فعمقوا وعمموا  Proppمثمما فعؿ "دندس"، ومنيـ مف استفاد مف المنيج الشكبلني لػ بروب 
ير القصصي مثمما فعؿ غريماس نتائجو لمحصوؿ عمى نموذج يطبؽ عمى جميع أشكاؿ التعب

 Proppوعيا منو أف ميداف القص ما يزاؿ رغـ جيود بروب  Greimas.A.Jألجرداس جولياف 
إلى الخطأ الذي وقع فيو الكثيروف مف الدارسيف الذيف  Greimasميدانا بكرا.يشيرغريماس 

وسية وسيمة لمحكاية الشعبية الر  Proppإتخذوا النموذج الدراسي الوصفي الذي وضعو بروب 
لتحميؿ األشكاؿ األكثر تعقيدا مف الحكي كالرواية. لذلؾ جاءت قراءتو لمنموذج البروبي 
ستيعاب لئلرث البروبي مف أجؿ تقديـ تصور جديد متفتح عمى تراث متنوع  كتعديؿ وا 
المشارب.والجياز النظري الجديد الذي تبناه غريماس يمكف رده إلى أصوؿ متنوعة لخصيا 

  235في كتابو الموسوـ: الشعرية وصواب المعنى: Zilberbeg Claude زلبربغ كمود

 اإلرث السوسوري. -

 تراث الشكبلنييف الروس وخاصة بروب. -

 مدرسة براغ. -

 أعماؿ برونديؿ وىيممسمؼ. -

 اإلرث الفرنسي خاصة أعماؿ تنيير وسوريو. -

ارة الممفوظ قاـ إغترافا مف ىذه المنابع بإجراء التعديبلت التالية: فالوظيفة عوضيا بعب
 السردي، ودوائر الفعؿ بالعوامؿ، والتتابع الوظائفي أخذت مكانو الخطاطة السردية...

فما كاف واقعا عمى المستوى العميؽ في النموذج البروبي، أظيرت الصياغة المقترحة 
أنو ال يتعدى المستوى السطحي، والتنظيـ التركيبي المقترح فيو تركيب عاممي حدثي يقع 

                                                                 
235-Zilberbeg Claude : Poétique et raison du sens, éd PUF, Paris, 1988, de p 65 à p 94.  
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وى السطحي في عبلقتو بالمستوى المنطقي الداللي، ولكنو يقع عمى المستوى عمى المست
العميؽ في عبلقتو بالمستوى الخطابي لممثميف وأدوارىـ وفي عبلقتو باإلجراءات التصويرية 

 236والتشكيؿ الخطابي.

إلى اإلىتماـ بمكونات الخطاب السردي ومظاىره وأبنيتو  Greimasفانصرؼ غريماس 
والسردية الداللية  La narrativitéاللية، وحصر موضوعات بحثو في السردية ومستوياتو الد

عمى األخص، تمؾ التي تعتني بالبنى العميقة التي تتحكـ بمظاىر الخطاب وصوال إلى 
 تحديد قواعد وظائفية لمسرد.

ىو اإلمساؾ بالمعنى والداللة، بغض النظر عف  Greimasإف غاية غريماس 
 237يتخذىا السرد. المظاىر األخرى التي

"ظاىرة تتابع  Groupe d’entreverneوالسردية ىي كما عرفتيا جماعة أنتروفرف 
" وىذا التعريؼ  238الحاالت والتحوالت المسجؿ في الخطاب والمسؤوؿ عف إنتاج المعنى

الذي عرؼ السردية بكونيا تتمثؿ في تحوؿ  أومجموعة مف  Greimasمرتبط بػ غريماس 
 239يا بربط ذوات مع المواضيع.التحوالت تقوـ نتائج

وتوصؼ السردية تحت شكؿ ممفوظات فعؿ تمس وتؤثر في ممفوظات الحالة مع كوف 
ممفوظات الحالة ىذه ضمانات عف الوجود السيميائي لمذوات في إرتباطيا مع المواضيع 

 240الحاممة لقيمة ما.

ردي ومكوف فالبنيات السردية السيميائية تحتوي عمى مكونيف إثنيف:مكوف تركيبي س
تركيبي داللي، ويندرجاف ضمف مستوييف مف التحميؿ: المستوى السطحي والمستوى 
العميؽ.يتـ في المستوى السطحي الكشؼ عف الييكؿ البنائي لمنصوص السردية وذلؾ بإبانة 
القوى الفاعمة فييا وتتبع الحاالت والتحوالت التي تطرأ عمييا سواءا في عبلقتيا بمواضيعيا 

                                                                 
236 -Cocorda J.Petito : Morpho-génése du sens, éd PUF, Paris 1985, P209. 
237 -Greimas A.J : Du sens : Essais sémiotiques, éd du seuil, Paris, 1970, p159-160. 
238 -Groupe d’Entrevernes : Analyse sémiotique des textes, éd PUL, 4ème édition,France,  
1984, p 14. 
239 -Bres Jacques : La Narrativité, Edition du Culot, Belgique 1994, p 22. 
240 -Ibid,  p 23. 
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قاتيا ببعضيا البعض فػ"البنية السردية في النص تتقدـ بوصفيا تتابعا لمحاالت أو في عبل
. والمستوى  241والتحوالت المتنوعة التي تؤطر مختمؼ العبلقات القائمة بيف العوامؿ"

وتركيبة خطابية:  Composante Narrativeالسطحي يشتمؿ عمى تركيبة سردية 
Composante discursive. 

 ية: تعرض المكونات التالية:إف التركيبة السرد

 :L’étatالحالة  -1

( أو êtreإف الحالة في النظرية السميائية ىو ممفوظ يحيؿ إلى فعؿ الكينونة )
(. يقوـ ممفوظ Objet( والموضوع )Sujet( وىذا تبعا لمعبلقة بيف الذات )avoirاإلمتبلؾ )

( ويكوف عمى وجييف O-( والموضوع )ـS-الحالة عمى أساس العبلقة الموجودة بيف الذات )ذ
 مف العبلقة:

تكوف فيو الذات منفصمة :  Enoncé d’état disjonctifممفوظ حالة إنفصالي: -1-1
 ـ(.(: )ذObjet de valeurعف موضوع القيمة )

تكوف فيو الذات متصمة : Enoncé d’état conjonctifممفوظ حالة إتصالي: -1-2
 ـ(.بموضوع القيمة )ذ

     Transformationالتحوؿ:  -2

 يتمثؿ في إنتقاؿ الحالة مف شكؿ إلى آخر ونميز نوعيف أساسييف منو:

تنتقؿ العبلقة فييا بيف : Transformation de disjonctionالتحوؿ اإلنفصالي -2-1
 ( مف حالة إتصاؿ بموضوع القيمة إلى حالة اإلنفصاؿ عنو.O( والموضوع )ـ، Sالذات )ذ،

 ـ( )ذ  ←ـ(  )ذ 

 

                                                                 
 .00، ص 2110 ،ةدار الحكم البنٌة السردٌة فً النظرٌة السٌمٌائٌة،بن مالك رشٌد: - 241
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 Transformation de conjonctionؿ اإلتصالي التحو-2-1-2
تنتقؿ العبلقة فييا وتتحوؿ بيف الذات وموضوع القيمة مف حالة اإلنفصاؿ إلى حالة  

 اإلتصاؿ:
 ـ( )ذ  ←ـ(  )ذ 
أربعة نماذج مف التحوالت التي تحكـ عبلقة  Greimasوتبعا ليذا أسس غريماس 

 الفاعؿ بالموضوع.

 

 

 

 

 

 

 Programme Narratifدي برنامج السر ال3  -

يتعيف البرنامج السردي ويتحدد تأسيسا عمى ما سبؽ "بسمسمة مف الحاالت والتحوالت 
.إف البرنامج السردي يمر 242التي تقوـ عمى أساس العبلقة بيف الذات والموضوع وتحويميا"

 وجودىا في أية حكاية نمطية. والمراحؿ Greimasعبر أربعة مراحؿ والتي يفترض غريماس 
 ىي:

 .L’établissement d’un contratإقامة العقد:  -

 .L’acquisition de la compétenceالحصوؿ عمى الكفاءة:  -

 .La réalisation de la performanceتحقيؽ اإلنجاز:  -

                                                                 
242 -Groupe d’Entrevernes, analyses semiotique des textes, Op cit, p 16. 

 التحوالت

 تحوؿ إنفصالي تحوؿ إتصالي

 إنعكاسي
 )تممؾ(

 ديمتع
 )منح(

 إنعكاسي
 )تنازؿ(

 متعدي
 )سمب(
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 La sanction finale.243الجزاء النيائي:  -

عمى  "إف العقد يضع الذات في عبلقة مع المرسؿ، ويتموضعاف بالتالي العقد:-1-  3
فالمرسؿ يحفز  244المستوى المعرفي: مستوى الفكر، الخطاب، المعرفة بالمواضيع والذوات"

الذات الفاعمة عمى الفعؿ وتحويؿ الوضعية اإلبتدائية. والتحفيز إما أف يكوف عمى شكؿ أمر 
(Contrat injonctif( أو ترخيص )Contrat permissif( أو إغراء )Contrat de 

séduction.) 

حداث التحوؿ   245نقصد بالكفاءة "الشروط الضرورية لتحقيؽ اإلنجاز": كفاءال-3-2 وا 
 مف لدف الذات الفاعمة. ولكي يحدث التحوؿ المطموب يجب أف تتوفر الذات الفاعمة عمى:

 .Devoir-faireوجوب الفعؿ  -

 .-Vouloir-faireرغبة الفعؿ  -

 .-Savoir-faireمعرفة الفعؿ  -

 .-Pouvoir-faireقدرة الفعؿ  -

ف وجوب الفعؿ ورغبة الفعؿ ينتمياف إلى المستوى اإلفتراضي، في حيف تندرج قدرة "إ
. ىذا الفعؿ  Greimasويعتبر غريماس 246الفعؿ ومعرفة الفعؿ في المستوى التجسيدي"

 السردي إختبارا تأىيميا.

ىي العممية التي تحوؿ الحاالت مف اإلنفصالي إلى اإلتصالي "ففي ىذه اإلنجاز:-3-3
 247باشر الذات الفاعمة فعميا ويحدث بالتالي تحوؿ الحالة االبتدائية".المرحمة ت

 ىناؾ نوعيف مف التحويؿ المذاف يحيبلف إلى نوعيف مف اإلنجاز: 

  [ـ( )ذ  ←ـ(  )ذ ]إـ )ذ ؼ(  الممفوظ السردي اإلتصالي: -

                                                                 
243 -EVERAERT-Desmedt Nicole, Sémiotique du récit, édition Boeck Université, 4ème édition, 
Bruxelles, 2007, p58. 
244 -Ibid, p 60. 
245 -Groupe d’Entrevernes, analyse semiotique des textes, Op cit, p 17. 
246-Diguer Louis, Schema Narratif et individualité, PUF, 1ère édition, Paris, 1993, p 85.  
247 -Ibid, p87. 
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  [ـ( )ذ  ←ـ(  )ذ ]إـ )ذ ؼ(  الممفوظ السردي اإلنفصالي: -

 إلنجاز إختبارا رئيسيا.وفي ىذه المرحمة يعد ا

إنيا الصورة النيائية التي يستقر عمييا الفعؿ في البرنامج السردي،  الجزاء: -3-4
فييا تقدـ الذات الفاعمة تقريرا لممرسؿ الذي كاف إيعازا وراء الفعؿ المنجز، ويقوـ المرسؿ 

ستحساف المرسؿ بتقويـ الفعؿ بناء عمى نظاـ القيـ الذي بحوزتو. إذا لقي الفعؿ واإلنجاز ا
 مجد الفاعؿ.

"تتيح العبلقة ما بيف الذات والموضوع بإجراء عدة تركيبات أخرى يكوف ذلؾ بإدخاؿ  
ذات أخرى تكوف راغبة في الموضوع نفسو أو موضوع آخر فينتج عف ذلؾ برنامج سردي 

أو نفس الذات تؤسس برنامجا سرديا إستعماليا قصد إكتساب عنصر وعناصر  248مركب"
 لمقياـ باإلنجاز. الكفاءة

 والشكؿ التالي يوضح ىذا التركيب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

248 -Courtés (Joseph), Sémiotique Narrative et discursive, Hachette, Paris, 1993, p70. 

 البرنامج السردي المركب

 اإلنجاز الكفاءة

التحوالت المنجزة مف لدف  البرنامج السردي اإلستعمالي
 الذات الفاعمة

 الكفاءة اإلنجاز 

 التحوؿ 
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مف المفيد أف نشير أف ىذه المراحؿ المذكورة أعبله رغـ إرتباطيا فيما بينيا إال أنيا ال 
 تظير دائما كميا في النصوص. 

  : ختاـ عرضنا حوؿ المركبة السردية،نختصر مجموع عناصرىا في ىذا الموح في

 الجزاء اإلنجاز الكفاءة العقد
 العبلقة: مرسؿ/ذات العبلقة: ذات/موضوع العبلقة: ذات/موضوع العبلقة: مرسؿ/ذات

 كينونة الكينونة فعؿ الكينونة كينونة الفعؿ فعؿ الفعؿ
 إختبار ممجد إختبار رئيسي      إختبار تأىيمي 
 

الفعؿ اإلقناعي 
 لممرسؿ

 الفعؿ التأويمي لمذات

 
 حصوؿ الذات عمى

 ع الصيغيالموضو 
 وجوب الفعؿ - 
 إرادة الفعؿ - 
 القدرة عمى الفعؿ - 
 معرفة الفعؿ - 

 
حصوؿ الذات عمى 
 الموضوع القيمي

 
 

 الفعؿ 

 
 التعرؼ عمى الذات

 
 
 

الفعؿ اإلقناعي لمذات 
الفعؿ التأويمي 

 لممرسؿ
 

 

 

 

 

  

فصاالت الحاصمة في المركبة السردية حديث عف البنية السردية واإلتصاالت واإلن
 فييا أما المركبة الخطابية فيي تمثؿ اإلستثمار الداللي ليذه البنية.

الذات اإلفتراضية   الذات المحينة الذات المنجزة  الذات الممجدة 

 بعد تداولي

د معارفيبع  
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فالمركبة السردية ال تولد وحدىا الداللة، فالمعنى ال تكفي المشاريع السردية واألدوار  
العاممية وتعاقب الحاالت والتحوالت مف اإلمساؾ بو بؿ يحصؿ كذلؾ نتيجة الصور 

Figures لصورية والمسارات اParcours figuratifs  واألدوار الموضوعاتيةRoles 

thématiques .التي تكسو النظاـ السردي وتجسده في مظيره الخارجي 

ويعتبر الممثؿ نقطة وصؿ بيف البنيتيف: السردية والخطابية "فاستعاب األدوار العاممية  
رور مف البنيات السردية لؤلدوار الموضوعاتية يؤسس المحفؿ التوسيطي الذي يسمح لنا بالم

 249إلى البنيات الخطابية".

إف التشكبلت الخطابية وبنياتيا شديدة الصمة بالبنيات السردية التي تعتبر وعاء  
تصب فيو مختمؼ الدالالت والمضاميف.فالوحدات الداللية وشكؿ تنظيميا ال ينفصؿ عف 

ة سيكوف لو تأثير عمى شكؿ تنظيـ الوحدات السردية فأي تغيير يمحؽ بالوحدات الخطابي
شكؿ تنظيـ الوحدات السردية كذلؾ. "فإف التجمي الخطابي لمسردية ليس سوى إدماج لممكوف 
الداللي داخؿ موضوعات سردية ىي إفراز لمنحو السردي رغـ طبيعتو التوزيعية وتبموره 

  250كشكؿ لممضموف وليس كمادة لو".

 داللة خطابية

 إف التمظير الخطابي يعرض وجييف

 تركيب خطابي

إف الداللة الخطابية تحتوي عمى مستويات ىي: المستوى الموضوعاتي 
Thématique والمستوى الصوري ،Figuratif والمستوى الخبلفي ،axiologique. 

التفضئ  actorisationأما التركيب الخطابي فيحتوى اإلجراءات التالية: التمثيؿ  
Spacialisation  والتزميفTemporalisation. 

 : إف بنية الداللة الخطابية تقوـ عمى 

                                                                 
249 -Greimas A.J, du sens II, éd du Seuil, Paris, 1983, p 65. 
250 -Ibid, p 62. 
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الصورة و'' نعني بالصورة كؿ مدلوؿ ،وكؿ محتوى لغة طبيعية ،وبصفة أشمؿ كؿ نظاـ 
تمثيمي)مرءي(الذي يمتمؾ مطابقا عمى مستوى الداؿ )أوالتعبير( لمعالـ الطبيعي و الواقع 

 1الممموس.....وبإختصار كؿ ما يرتبط بإدراؾ العالـ الخارجي.''

ما الموضوعاتي فخبلفا لمصوري "ال يرتبط إطبلقا بالعالـ الطبيعي ألنو يتعمؽ األمر أ
ىنا بالمحتوى ومدلوالت أنظمة التمثيؿ المجردة مف مطابؽ في المرجع. فإذا كاف الصوري 

 .251يعرؼ مف خبلؿ اإلدراؾ فالموضوعاتي يتميز بمظيره التصويري"

البعض، فإذا كاف الصوري يتعمؽ  إف الصوري والموضوعاتي يقابؿ ويكمؿ بعضيما
بالعالـ الخارجي المدرؾ مف خبلؿ الحواس فإف الموضوعاتي يخص العالـ الداخمي الذىني 
الصوري.إف البعد الخبلفي مرتبط بالوحدتيف السابقتيف فيو يقوـ بإختيار وتفضيؿ إحدى 

ضوعاتية الوحدات عف األخرى وىذا طبقا لئلنجذاب أو النفور الذي تثيره القيـ المو 
 .252والصورية

إف النسيج الخطابي ال يتكوف مف وحدات مضمونية معزولة بعضيا عف بعض بؿ 
تقييـ شبكة مف العبلقات فيما بينيا ، ألف الصور عمى سبيؿ المثاؿ "ليست موضوعات 
منكفئة عمى ذاتيا، بؿ تعمؿ عمى تمديد مسارىا الداللي عمى الدواـ بالتقائيا بصور أخرى 

 253تشكؿ بذلؾ كوكبات مف الصور ليا نظاميا الخاص"قريبة منيا ل

يعد التركيب الخطابي مف أشد المستويات إدراكا ومحسوسية. فيو الذي يعطي بعدا 
 صوريا ومحسوسا لبنية مغرقة في التجريد إلستعمالو لصور مف العالـ المحسوس.

 إف التركيب الخطابي يتجمى في عناصر ثبلثة:

نتقؿ مف العامؿ كمكوف مجرد إلى الممثؿ كعنصر في ىذا المستوى نالممثؿ:  -
مشخص: إف المقوالت الداللية تخضع لنوع مف التمثيؿ، فتستقر داخؿ قوالب مشخصة ، 
فيتأسس الممثؿ إثر إجتماع جممة مف المكونات الداللية والتركيبية، كأف يتـ الربط بيف 

                                                                 
251 - Greimas A.J, du sens II, p 165. 
252 -Ibid, p 173. 
253 -Greimas A.J, les actants, les acteurs et les figures, in sémiotique Narrative et textuelle, 
Larousse, Paris 1973, p 170. 
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اىرة. تربط الممثؿ بالعامؿ األدوار الموضوعاتية واألدوار العاممية داخؿ وحدات معجمية ظ
عبلقة مزدوجة، فالعامؿ الواحد قد يظير عبر أكثر مف ممثؿ وقد يقوـ ممثؿ واحد بأكثر مف 

 دور عاممي.

إف التزميف ىو إجراء يرمي إلى إفراغ البنى الداللية في قالب زمني مف التزميف:  -
لمسألة الزمف داخؿ  Greimasأجؿ إلغاء بعدىا السكوني. إف التصور الذي قدمو غريماس 

النص السردي ىو جزء مف تصوره لعممية إنتاج المعنى. فالغاية تتمثؿ في كيفية تحويؿ بنية 
 الزمنية إلى مجموعة مف األحداث تدرؾ داخؿ الزمف.

إف الفضاء عنصر مف العناصر المسيمة في عممية إنتاج المعنى كذلؾ.  التفضيء: -
ألماكف التي أسندت إلييا مجموعة مف فالتفضيء "ليس سوى تخطيب لسمسمة مف ا

والتخطيب ليس إطارا فارغا تصب فيو الدالالت   254المواصفات لكي تتحوؿ إلى فضاء".
إنما يعد برمجة مسبقة لؤلحداث وتحديدا لطبيعتيا. فالفضاء ىو الذي يحدد نوع األفعاؿ التي 

 تجري فيو.

 بيف أربعة أنماط منيا: Greimasلقد ميز غريماس 

  اإلستيبللي  االفضاءHéterotopique             

  الفضاء الفعؿ اإلنجازيTopique. 

 إلى: Topiqueوينقسـ الفضاء 

  فضاء اإلستعدادParatopique. 

 فضاء النصرUtopique . 

يؤطر  Hétérotopiqueوكؿ فضاء يعتبر مساحة تحتضف أفعاؿ البطؿ، فالفضاء 
حتضف إختباريف يمر بيما البطؿ: ي Topiqueإنطبلؽ وعودة البطؿ، في حيف الفضاء 

اإلختبار التأىيمي واإلختبار الرئيسي، فييما يتحصؿ البطؿ عمى الكفاءة وينجز الميمة، أما 
 فميعتبر فضاء الفعؿ واإلنجاز. Topiqueالفضاء 

                                                                 
 .87بن كراد سعٌد، مرجع سابق، ص - 254
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ختاما نقوؿ أف الغاية مف ىذا الفصؿ ىو التعرؼ عمى الييكؿ البنائي لمثبلثية استنادا 
ئي.غايتنا ىي الوقوؼ عمى كيفية إشتغاؿ الداللة فػ"اليدؼ مف التحميؿ إلى المنيج السميا

السيميائي لمسرد ىو اإلمساؾ بالمعنى أو الداللة بغض النظر عف مختمؼ التجميات التي 
.ويكمف اليدؼ أيضا مف 256و"إبراز آلية النص في خمؽ المعنى وتبميغ صداه" 255يتخذىا"

كعالـ داللي مصغر، يشكؿ كبل دالليا يمتمؾ  التحميؿ السميائي في "وصؼ النص المعتبر
  257في ذاتو تجانسو وانضباطو".

وبما أف النصوص المقصود دراستيا تنظـ وفؽ بنى تحتكـ إلى قواعد وقوانيف 
تصوغيا، فسنعمد في ىذا الفصؿ إلى تفكيؾ بنية الممفوظ السردي لمنصوص المدروسة 

إنتظاـ الفعؿ وتحديد العناصر الفاعمة  لمكشؼ عف الييكؿ البنائي ليا بالتوقؼ عند كيفية
والموجية لو. ففي البدء سنسعى إلى تحديد القوى الفاعمة في النصوص وتتبع الحاالت 
والتحوالت التي تطرأ عمييا ، سواء في عبلقتيا بمواضيعيا أو في عبلقاتيا ببعضيا البعض، 

اتيا المضمونية وذلؾ بعدىا سنعمد إلى تحميؿ الشبكة الصورية المنبثقة منيا وكشؼ وحد
–أثناء تأطيرنا لمبنية الخطابية "فالتشكبلت الخطابية كحكايات مصغرة ذات تنظيـ معجمي 

داللي مستقؿ وقابؿ ألف يندرج في وحدات خطابية أوسع حيث يكتسب دالالت وظيفية تتعمؽ 
  258بالمجموع ككؿ".

 

 

 

 

 

                                                                 
255 -Greimas (A.J) : Du sens, Essais sémiotiques, Op cit, p 158. 

 .30، ص 1993 ،، الدار العربية لمكتابفي الخطاب السردي، نظرية غريماسالعجيمي محمد الناصر، -256
، جامعة وىراف، 4مقاؿ في مجالة التجميات الحداثة، العدد طاب، السميائية، نظرية لتحميؿ الخبف مالؾ رشيد،  - 257

 .224ص  1996
258  -Greimas (A.J), Courtes (Joseph), Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, 
Hachette, Paris, Tome 1, 1979, p 58. 
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 التمظكر الدطحي للداللظ: المبحث األول

 

 لعاممي واألدوار العاممية اإلنتظاـ ا -أوال
إف الشخصية أعتبرت قديما وحديثا أساس النثر الجيد، إذ تمعب الدور الكبير في أي 
عمؿ روائي، لكف رغـ أىميتيا إال أف مفيوميا ظؿ غامضا، فمـ تفيـ حقيقة وجودىا ولـ تقـ 

ظؿ  إجراءات نظرية تفصميا عف غيرىا مف المقوالت الحكائية،فغيبت قيمة الشخصية في
خمط نظري كبير بيف مفيوـ الشخصية كمكوف تخييمي والشخصية بوصفيا كائنا حيا وجوىرا 

أضحوا يميزوف  Proppسيكولوجيا. بيد أف النقاد إبتداء مف النتائج التي توصؿ إلييا بروب 
بيف الشخصية الروائية التخييمية التي تكوف كسائر البنيات الداخمية لمنص والشخص الواقعي 

ى إشكالية عبلقة الداللة بالمرجع ألف الشخصية "في النياية ليست إال رجبل مف مما أني
ورؽ، تماما مثؿ الروائي الراوي، بما أف اإلثنيف في حدود الرواية التي تعرفنا بيما وال 

 259يتواجداف إال بالكممات التي خطيا المؤلؼ عمى صفحات الكتاب...".

ة في إطار داللي متحاشيف شحنيا فأخذ الدارسوف يتوجيوف إلى تحميؿ الشخصي
جتماعية ، وأخذوا يبحثوف عف وسائؿ أخرى لمرصد ، واعتبروا الشخصية  بمفاىيـ نفسية وا 
مجرد عنصر شكمي بنائي، شأنو في ذلؾ شأف المكونات النصية األخرى كالسرد والحوار 

 والوصؼ...لذلؾ عد مجرد كائف مف ورؽ ألنو كوف لساني قبؿ كؿ شيء.

يائية مف المناىج القائمة عمى أسس نظرية واضحة، إثر وضعيا لحدود وتعد السيم
مفيوـ الشخصية الروائية أكثر   صارمة بينيا وبيف المقاربات التقميدية  والمفاىيـ التي عقدت

مما وضحتو.والشخصية حسب ىذا المنيج توصؼ عمى مستوييف ىما: المستوى الوظيفي 
يتـ إعتبار الشخصية وحدة مف وحدات الخطاب والمستوى الوصفي.ففي المستوى الوصفي 

ليا كياف ووجود داللي خاص، ويتـ في ىذا المستوى مف التحميؿ رصد كؿ اإلشارات النصية 
المحددة ليويتيا كػ: االسـ، المقب، السف، الصفات إلخ...أما في المستوى الوظيفي فتعتبر 

                                                                 
259 REY (Pierre-Louis), Le roman, éd Hachette, Paris, 1992, p 61. 
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ويعتبر "وحدة  260كة وظائؼ"( فػ "العامؿ يتشكؿ إنطبلقا مف شبActantالشخصية عامبل )
.أما البنية 261تركيبية ذات طابع شكمي بغض النظر عف أي إستغبلؿ داللي أو ,إيديولوجي"

العاممية فيي "طريقة لتنظيـ مواطف الخياؿ البشري وعرض مختمؼ العوالـ الجمعية 
 262والفردية".

امبل، ىذا المبحث سنخصصو لدراسة البنية العاممية، وندرس الشخصية باعتبارىا ع
ولضبط العممية التحميمية نقوـ بانتقاء الذوات الكبرى المييمنة نصيا، تمؾ العوامؿ المشاركة 
في تشكؿ الداللة داخؿ النص، ونقوـ بربطيا ببرامجيا السردية لتبياف أىـ اإلتصاالت 
واإلنفصاالت بيف الذوات والمواضيع حتى يتسنى إكتشاؼ كيفية إنتشار القيـ وفؽ البنى 

 ية المتميزة.العامم

ومف أجؿ تقصي الحاالت والتحوالت ننتقي مجموعة مف المواضيع التي تمحورت 
 حوليا الثبلثية وىي مواضيع الرغبة التي تسعى ذوات مييمنة نصيا إلى تحقيقيا ومف بينيا:

بحالة  Id d wass  يبدأ النشاط السردي في باكورة مزداد أعمر الروائية التصدي: -1
إنتابت )محند أمزياف( الذي تعيف في الرواية كفاعؿ رئيسي وكذات محركة مف البلتوازف التي 

لفعؿ السرد. فمقد بدأت تظير عميو بوادر اإلضطراب حيف وصولو إلى المصنع حيث يعمؿ 
 وشروعو في العمؿ، وخاصة حينما شاىد رفيقو "الطاىر" يترؾ عممو ويتجو صوبو:

« Atan iqerreb-ed γures taher. Wiss acimi yeğğa amdiq-is wiss d acu ara s-d-yini 

d netta id agirnan n llazin »263. 

يخبر "الطاىر" و"الخوني" الذات )محند أمزياف( بأمر الوشاية التي تعرضت ليا  
وبرغبة إدارة المصنع في إستدعائيا إلبعادىا عف المصنع بإقالتيا، فظيرت رغبة الذات في 

اإلدارة. فيبدأ المشروع السردي لمذات تتضح معالمو كما  البقاء في المصنع والتصدي لقرار
 يتجمى ذلؾ مف خبلؿ الممفوظ السردي التالي:

                                                                 
260-Greimas (A.J), Sémantique structurale, Op Cit, p 189. 
261-Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, op cit 1979, p 3. 
262-Chabrol Claude et autres, Sémiotique narrative et textuelle, Larousse, Paris, 1973, p 162. 

  .73-72، ص Id d wassالرواٌة:  - 263

 مة: ها هو الطاهر ٌدنو منه، لماذا ٌا ترى ترك موقعه، ما عساه ٌحمل من أخبار ألٌس هو من ٌلقب بجرٌدة المصنعالترج
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« …Ulac tarewla (…) ilaq yal awal s lmizan (…) ţ-ţideţ wigi ţ-ţasebba iγ-d-ţhuffun. 
Ma yella staxren-aγ nekwni an-neğğ amkan at-εemren s izamaren neγ s 
iţarusen nnsen, wigi i sen-iţţawin awal wigi isseglafen yidsen… ».264 

إف المقطع السردي الذي جاء كاشفا عما يجوؿ في خمد الذات بعد تمقييا الخبر 
يمخص الموضوع القيمي الذي تسعى الذات إلى تحقيقو، رغـ أف الرغبة في البقاء لمتصدي 

ؿ قيمة إيحائية تستجمي رغبة الذات لقرار اإلدارة لـ يصرح بو، لكف الممفوظ السردي يحم
ة.يأخذ إذف محند أمزياف صفة فاعؿ محتمؿ لفعؿ قابؿ لمتحقؽ، وىو في بداية برنامجو نالدفي

السردي يكوف في حالة انفصاؿ عف موضوع رغبتو، ويمكننا البدء في التمثيؿ ليذه العبلقة 
 ة التالية:( وموضوعيا القيمي )ـ ؽ( بالصيغة الرمزي0النحوية بيف الذات )ذ

 ـ ؽ( )ذ 

إف اإليعاز الذي يقؼ وراء رغبة الذات في السعي يوضحو السارد في الممفوظ  
 السردي اآلتي:

« Dacu iγ-iruhen ma nettaxer ? Azaglu n tmacint a-s-nebru. Aγrum anda tellid 

illa! Maca leţţuγad tdukli d ixeddamen imeddukal-is ».265 

ة البقاء في المصنع، وليس حبا في البقاء أو سعيا وراء كسب فالذات مدفوعة برغب
شفاقا عمى وحدة صفوفيـ. نما حرصا عمى مصمحة العماؿ وا   لقمة العيش، وا 

يستمـز لتحييف الذات برنامجيا وتحقيؽ رغبتيا توفرىا عمى الكفاءة لكي تحوؿ العبلقة 
إف الذات نجدىا عمى إتصاؿ اإلنفصالية بينيا وبيف موضوعيا القيمي إلى عبلقة اتصالية. 

بأىـ عنصر مف عناصر الكفاءة، حيف أطمعت عمى ما تكيده ليا إدارة المصنع وكاف عمميا 
بالخبر وراء تحوؿ عمى مستوى كفاءتيا: إنتقاليا مف البلمعرفة إلى المعرفة المتشكمة في 

ر كاف وراء األخبار التي وصمتيا وىو التحوؿ المعرفي األوؿ الذي شيدتو.إف تمقييا الخب
عنصري كفاءة إكتسبتيا الذات: وجوب الفعؿ والرغبة فيو. فمعرفتيا بأمر الوشاية زادىا عزما 

                                                                 
 83الرواٌة، نفس المرجع، ص  - 264

 الترجمة: ال مفر لكل مقام مقال )...( إن أقاالونا فسٌحلوا فً مناصبنا عمالؤهم أولئك الذٌن ٌحملون لهم األخبار.
 .83، ص Iḍ d wassالرواٌة: - 265

لونا؟ ال شًء...إن لقمة العٌش موجودة أٌنما سعٌت إلٌها، لكنه ٌشفق على وحدة العمال الترجمة: ما عسانا نخسر أن أقا-

 أصدقاءه.
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عمى المواجية، فتأىبت لمسعي لكف دوف أف ترسـ لنفسيا خطة لتحييف رغبتيا أو تؤسس 
برنامجا تيدؼ مف ورائو إلى الوصوؿ إلى غايتيا.لكف ىذه العبارة التي تضمنيا الممفوظ 

دي توضح بداية سعي الذات وتحركيا في إتجاه المواجية وىي عازمة عمى إصبلح السر 
 اإلفتقار فيقوؿ السارد واصفا تأىب الذات:

« …Issusef ifassen-is, ihukk-iten amzun ad inqec akal ».266 
نفصاؿ مزدوج: إإف الذات وىي في ىذه المرحمة التي وصؿ إليو النشاط السردي أماـ 

نفصاؿ ثاني عف أىـ عناصر الكفاءة: معرفة الفعؿ ع يإنفصاؿ أول ف موضوعيا القيمي، وا 
 )ـ ؼ(، القدرة عمى الفعؿ )ؽ ؼ(.

 ويمكف أف نمثؿ ليذه العبلقة المزدوجة لمذات عمى النحو التالي:

 

 

 

 ؽ ؼ 

( Anti-sujetفي ىذا المستوى الذي وصؿ إليو النشاط السردي، تظير ذات ضديدة )
موضوعيا القيمي عمى حساب الذات، وتتمثؿ ىذه الذات الضديدة في تسعى بدورىا لتحقيؽ 

مدير المصنع الذي يحمؿ برنامجا سرديا ضديدا وموضوعا قيميا نقيضا يسعى بدوره لتحقيقو 
 (0( عمى المعمؿ والعماؿ بإقالتيا مف منصبيا.تبدو رغبة الذات )ذ0ممثبل في إبعاد الذات )ذ

(، وىذه األخيرة تنوي تحقيؽ رغبتيا عمى 2الضديدة )ذمتقابمة ومتعارضة مع رغبة الذات 
(، وال يتـ ليا الوصوؿ إلى إحداث وصمة مع موضوعيا القيمي إال 0حساب الذات )ذ

 باقصائيا.

                                                                 
 .012، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 266

 الترجمة: بصق فً كفٌه وفركهما كمن ٌهم بحرث األرض.-

 (0)ذ

 ـ ؼ ؾ( )ذ 
 ؼ 

 ـ ؽ( )ذ 
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إف إيعاز الذات الضديدة في مسعاىا ىو الحرص عمى مصمحة العماؿ والدفاع عف 
( 2ـ الذي وجيو المدير )ذالوطف وحمايتو مف أعدائو ، وىو ما نستشفو مف مضموف الكبل

( حيف استقبمو في مكتبو.لكف عمى مستوى التجمي النصي نعثر عمى 0إلى محند أمزياف )ذ
 الرغبة الحقيقية لمذات الضديدة ،إذ يكشؼ السارد عمى ما تضمره الذات الضديدة في قولو:

«Limmer am neţţa ur iţlaɛi yiwen. Zerriεa yagi macci d ameslay is-ilaqen. 
Zerriεa yagi anagar lehbus d rrsas is-izemren. Lehbus d rrsas izemren ad 
menεen tanemla tamurt, abaɣur, tagrawla (…) D iεdawen nneɣ n berra d wid a 
daxel,i kwen id iεemren! Limmer am nek ula d ameslay awen-t kkseɣ, limmer 

am nek, awan-t rreɣ d ilili».267 

( 2ي ىذا المقطع السردي يتضح البرنامج السردي األساسي لمذات الضديدة )ذف
( ، إذ تعتبر كؿ مف يدافع عف الوعي العمالي والسياسي أعداء 0ويتجمى موقفيا مف الذات )ذ

فشاؿ  لموطف وعمبلء تستخدميـ قوى خارجة معادية لموطف ولمثورة ، ولدرء خطرىـ وا 
جيـ في السجوف ورمييـ بالرصاص ، وىي آمنية الذات مساعييـ الواجب تكميـ أفواىيـ وز 

( رأس الفتنة 0(. إف الذات الضديدة تعتبر الذات )ذ0( كما أفصح عنيا لمذات )ذ2الضديدة )ذ
في المصنع ومصدر قمؽ راحة العماؿ وتصرح ليا بقرارىا في توقيفيا عف العمؿ.إف قرار 

( بكؿ ما تحممو مف قيـ وأفكار، 0)ذ الذات الضديدة يجد مشروعيتو في إيمانيا بأف الذات
نما كذلؾ عمى الوطف والثورة ، لذلؾ أصبح إبعادىا  تشكؿ خطرا ليس عمى العماؿ فحسب وا 

 عف المصنع والعماؿ الزما.

( في حالة 0ونحف في ىذه المرحمة التي وصؿ إلييا النشاط السردي نجد الذات )ذ
ير كفاءة الذات الضديدة أقوى مف إنفصاؿ عف موضوعيا، والذات الضديدة كذلؾ، لكف تظ

(، فإضافة إلى إحرازىا عمى كفاءتي الرغبة في الفعؿ ووجوبو نجدىا تمتمؾ 0كفاءة الذات )ذ
أىـ عناصر الكفاءة: معرفة الفعؿ مما يؤىميا عمى اكتساب القدرة عمى إحداث التحوؿ 

مدير ممفا يحمؿ المرغوب فيو، والمرور بالتالي إلى مرحمة اإلنجار، وخاصة أف بحوزة ال

                                                                 
 .028، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 267

كان األمر بٌده لن ٌكلم أحدا، هؤالء ال ٌلٌق معهم الكالم، بل السجون والرصاص أحرى بهم كً تسلم من  الترجمة: لو-
ن أعداء الخارج والداخل هم الذٌن ٌحرضونكم، لو كان األمر أمري البالد واالقتصاد والثورة )...( إكٌدهم االشتراكٌة و

 لمنعتكم عن الكالم ولحولته علقما فً حلوقكم.
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 Objetدالئؿ إدانة الذات الفاعمة ستتوسؿ بو لتحقيؽ مشروعو، والممؼ ىو موضوع صيغي 

Modal .بطاؿ مشروع الذات الفاعمة  سيؤىؿ الذات الضديدة لتحييف مشروعيا السردي وا 

    نمثؿ ليذا النمط الجديد مف العبلقات بيف الذوات ومواضيعيا بالشكؿ التالي:

 

 

  

 

( ال تممؾ مف القدرة ما يؤىميا لتحييف برنامجيا وتحقيؽ رغبتيا، لكف 0ات )ذإف الذ
تدخؿ العماؿ كعامؿ جماعي مساعد حقؽ ليا الغاية وأنيى حالة اإلفتقار واستعادت التوازف 
المفقود. فالعماؿ أضربوا عف العمؿ وطالبوا بإخبلء سبيؿ محند أمزياف.إف تدخؿ طرؼ ثالث 

لـ تعتمد في سعييا إال عمى كفاءتيف: إرادة الفعؿ ووجوبو في حيف كاف ضروريا ألف الذات 
( خبر اإلضراب 0أف تحقؽ رغبة الفعؿ مرىوف بمعرفة الفعؿ والقدرة عميو.بعد تمقي الذات )ذ

( بالموضوع القيمي مف عبلقة انفصاؿ إلى عبلقة إتصاؿ، وال سيما 0تتحوؿ عبلقة الذات )ذ
( فأجيض بذلؾ البرنامج 2ي لمذات الضديدة )ذحينما استحوذت عمى الموضوع الصيغ

السردي الضديد وتغيرت طبيعة العبلقة بيف الذوات ومواضيعيا، ويحدث اإلنجاز المحوؿ 
 األوؿ الذي نمثمو في الصيغة الرمزية التالية:

 [ـ ؽ(  1)ذ ←ـ ؽ(   1)ذ] إـ )ذ ؼ( 

 :وىذا البرنامج السردي األوؿ نمثؿ مساره عمى النحو التالي 

 

 

 

 (0)ذ

 ـ ؽ( 0)ذ ـ ص(0)ذ

 (2)ذ

 ـ ؽ( 2)ذ ـ ص(2Λ)ذ

 
 الفرضية 

 البقاء في المصنع
والتحدي لقرار 

 اإلدارة 

 التحييف
 إضراب العماؿ 

 الغائية
+ 

 إيجابية 
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أما البرنامج السردي الضديد فإف غائيتو سمبية رغـ شروع الذات الضديدة في تحييف 
 رغبتيا ويمكف أف نمثمو عمى الشكؿ التالي:

 

 

 

 

إف الذات باستحواذىا عمى ما إعتبرناه الموضوع الصيغي لمذات الضديدة قد مارست 
( لمذات Acquisitionكا )( عمى الذات الضديدة، وما عد إمتبلDépossessionعممية سمب )

( لمذات الضديدة في برنامجيا Privationالفاعمة في برنامجيا السردي تناسب مع فقداف )
 السردي الموازي. 

يحدث تحوؿ ثاف لكف مف نوع آخر ممثبل في تحوؿ الموضوع الصيغي مف الذات 
 الضديدة إلى الذات الفاعمة وتمثيبل ليذا التحوؿ نقترح الصياغة التالية:

 [(2ذ ـ ص   1)ذ ←( 2ذ ـ ص   1)ذ] ( 1ؼ )ؼ ذ

ـ ص( أصبحت بعد   0( منفصمة عف الموضوع الصيغي )ذ0فبعدما كانت الذات )ذ
( نفسيا في وضعية نقيضة 2ـ ص( ووجدت الذات الضديدة )ذ  0التحوؿ متصمة بو )ذ

 حينما سمب منيا موضوعيا الصيغي.

نفراج أزمة الذات، إذ إف فعؿ السرد في ىذه الرواية لـ يتوق  ؼ عند تقويـ اإلساءة وا 
يتواصؿ النشاط السردي بحدوث إساءة أخرى حينما سممت رسالة تشعرىا باستقالة يمنح بيا 
الكاتب إنطبلقة جديدة لفعؿ سرده وبرنامجا سرديا جديدا تكوف فيو الذات مؤىمة أكثر مما 

ر كفاءتيا فأصبحت مؤىمة بأىـ كانت عميو في البرنامج السردي السابؽ إذ استكممت عناص
 عناصر الكفاءة/معرفة الفعؿ/ الذي يسمح ليا بانجاز التحوؿ المرغوب فيو.

 

 الفرضية 
إقالة محند أمزياف 

 مف منصبو

 التحييف
ببلغو  استدعاؤه وا 

 قرار الفصؿ ب

 الغائية
- 

 سمبية 
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فالذات تكشؼ عف الممؼ الذي إستولت عميو في مكتب المدير وأصبح بحوزتيا أىـ  
عناصر الكفاءة )معرفة الفعؿ( ، ونعتبر )الخوني( جزءا مف ىذه الكفاءة ألنو يصبح الواسطة 

ستسمح ليا باالتصاؿ بموضوعيا القيمي الجديد.إف الوسيمة موجودة لبموغ الغاية، لكف  التي
الذات لـ تشرع في تحييف رغبتيا، فالنشاط السردي ينتيي في مرحمة اإلفتراضية حينما جعؿ 
الكاتب الذات ترجع إلى البيت مع تبييت نية الرجوع إلى المصنع ،فيفضي فعؿ السرد إلى 

ستكماؿ مشاريع الذات السردية.نياية مفتوحة لك  نيا تحمؿ مؤشرات إستمرار وا 

 ولمتمثيؿ ليذا البرنامج السردي الثاني لمذات الفاعمة نستعيف بالترسيمة التالية: 

 

 

 

 

  Iḍ إف الترسيمة تشير إلى عدـ تحييف الرغبة وعدـ تحققيا فتنتيي أحداث رواية 
dwass  حقؽ الذات التحوؿ مف حالة البلتوازف إلى ووضعية البلتوازف ما زالت قائمة، فمـ ت

حالة نقيضة ليا.لكف رغـ ذلؾ فالنياية تحمؿ بوادر تؤشر إلى إمكانية تحقؽ البرنامج 
السردي ، إذا أصبحت الذات غير وحيدة في مسعاىا لتقويـ اإلساءة التي لحقت بيا لوجود 

ا موضوعا صيغيا تتوسؿ مسانديف يسعوف بدورىـ إلى تحقيؽ الرغبة نفسيا، وكذلؾ المتبلكي
أيف استكممت الذات  Ass-nniبو إلنجاح برنامجيا السردي، وىذا ما تحقؽ في رواية 

برنامجيا السردي حينما تدخؿ العماؿ مسانديف مسعى الذات وأفشموا البرنامج السردي 
 الضديد.

نجاح برنامجيا السردي إذ نجد عمى مستوى التجمي   كاف بإمكاف لمذات السعي وا 
ي دالئؿ تؤكد إمكانية تحققو، ولكف حتى في ىذه المرة كذلؾ العماؿ المسانديف لمذات النص

 ىـ الذيف كانوا وراء إنجاز فعؿ التحوؿ وكانوا سببا لرجوع الذات إلى منصبيا.

 

 الفرضية 
الرجوع إلى المصنع 
والتصدي لقرار 

 الفصؿ 

 التحييف
 

 الغائية
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 السالمة: -2

، إبتدأه الكاتب بوصؼ ثمة مف Tagrest urɣuإف الخطاب السردي في رواية 
وسط عاصفة ثمجية رىيبة وىـ محمموف بالسبلح. ولقد بأر  المجاىديف يسيروف بخطى متثاقمة

الكاتب شخصية "سالـ" القائد ليذه الفرقة وعينت في النص كذات فاعمة ومسؤولة عمى 
تحريؾ فعؿ السرد في الرواية.إف سالـ ورفاقو يعيشوف حالة تتسـ بعدـ التوازف، فميمة حمؿ 

يترصد حركاتيـ صار منشأ ىموميـ ومحؿ  السبلح وسط ىذه األجواء الشتوية القاسية والعدو
 تفكيرىـ الدائـ.

 ينقؿ السارد حالة البلتوازف ىذه التي تعيشيا الفرقة في قولو:
«Win yezwaren d ameqran-nnsen, amecwar gar-as d wid id yeddan yides. 

D neţţa i sen-yezwaren, aten-ad wa deffir wa (…), aεrur ibubb, ul zzay, aḍar deg 

wedfel la-yessuruf. D tugdi».268 

وما قّض مضاجعيـ تأكدىـ أف ميمتيـ ىذه المرة قد عمـ بيا العدو، فنشأ شعور في 
 ذات سالـ يدفعو إلى وجوب المحافظة عمى أرواح جنوده واألسمحة التي يحمموف.

تبدو الذات في ىذا المستوى الذي وصؿ إليو النشاط السردي مؤىمة لمدخوؿ في 
 : مع موضوعيا القيمي فيي تتوفر عمى عناصر الكفاءة التاليةوصمة 

ينتاب الذات شعور بوجوب الفعؿ ألف الكفاح مف أجؿ األوطاف  وجوب الفعؿ: -
مطمب مقدس يستوجب التضحية مف أجمو، فمقد تخمى عف األبناء والزوجة واألولياء تمبية 

كاف أقوى، يقوؿ السارد في لنداء الواجب وىو مدرؾ أنو مقصر في حقيـ لكف نداء الوطف 
 ذلؾ:

 

                                                                 
 .9، ص Tagrest urɣuاية: الرو  - 268
الترجمة: ىو الذي سبقيـ، بينو وبينيـ مسافة كبيرة، أنيـ يسيروف الواحد خمؼ اآلخر )...( ظيورىـ منحنية، قموبيـ مثقمة، -

 أقداميـ في الثمج مترددة، أنو الخوؼ.
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«Ayen aεni yella win yugin ad yili akken is-yehwa, ad yawi abrid s talwit ? 
yak ulac win yufan rrbah yugi-t (…) Aεni yella win yerwan tarwa d imawlan i mi 
akka ata-n la-yeţţegririb di tzegwin».269 

ية ، فغايتيا إفشاؿ مساعي العدو والمحافظة عمى رغبة الذات جم الرغبة في الفعؿ: -
أرواح جنوده والسبلح الذي يحمموف، وىذه الرغبة تضمنيا خطاب جاء عمى لساف الذات 

 التي تؤكد عزميا عمى تحقيؽ مشروعيا ولو كمفيا ذلؾ الشيادة:

«…imenɣi a t-nessiweḍ, yerna yis-s daɣen ahat ar-a nemmet…».270 
ر الذات تغيير خطتيا بإتباع طريؽ آخر لموصوؿ إلى مركز تقر  معرفة الفعؿ: -

قيادة الجيش، ولقد قّررت في قرارة نفسيا بأف ال تعمـ بيذا القرار أحدا، ألنيا متأكد مف وجود 
خيانة في صفوؼ الفرقة التي يقودىا. إف التكتـ عف القرار فيو تضميؿ لطائرات العدو 

 ة دوف أف يمحقيـ أذى فيقوؿ سالـ بمسانو:المتربصة بيـ وتمكينيـ مف إيصاؿ األسمح

«Yiwen ur as-mmaleɣ ansi ar-a nekk, ɣas limer d iman-iw».271 

كما قررت أف تتستر بظبلـ الميؿ لمسير بدؿ المشي نيارا لكي ال يفتضح أمرىـ. 
 وأمرت كذلؾ )رابح( أف يخفي آثار أقداميـ كي ال ييتدي إلييـ العدو فيخاطبو قائبل:

«Egzem-ed kan tasetta si tzaneţ-inna teggriḍ-t ɣer deffiṛ, zzuɣer-iţ. Akka 
kra n winada n εedda ad yeffer. A dfel d axeddaε».272 

إف الذات/سالـ لكي تحوؿ العبلقة اإلنفصالية بينيما وبيف موضوعيا القيمي إلى 
ا خططتو ألف عبلقة اتصالية يستدعي التحرؾ إلصبلح الوضع وتنفيذ ما نوتو وتطبيؽ م

 الوجوب والرغبة ومعرفة الفعؿ ال يكفي لتحقيؽ االنجاز المطموب.

                                                                 
 .01م س، ص الرواٌة:  - 269

ال أحد ٌرفض أن ٌعٌش فً هناء )...( هل ٌوجد من هل  من أحد ٌرفض أن ٌختار مصٌره، وٌعٌش فً سعادة؟ الترجمة: -
 ٌمل قرب األبناء واألولٌاء لكً ٌذهب لٌعانً فً الغابات.

 .68م س، ص الرواٌة:  - 270

 إن القتال أكٌد، ومن المحتمل أن نموت.الترجمة: -
 68م س، ص الرواٌة:  - 271

 لن أخبر أحدا عن مسلكنا، حتى وإن كان ذلك نفسً.الترجمة: -
 .93، ص Tagrest Urɣuواٌة: الر - 272

 إقطع غضا من هذه الشجرة، جره خلفك، كً ٌخفً آثار أقدامنا فالثلج خادع.الترجمة: -
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وفي الوقت الذي كنا نترقب فيو الذات لتستكمؿ عناصر كفاءتيا تقرر فجأة تغيير 
خططيا، فبدؿ السير ليبل قررت إكماؿ السير في النيار غير آبية بالخطر المحدؽ بيا 

ؿ عف الخطة تسبب في إفشاؿ جزئي لبرنامجيا وسبلمة الرجاؿ تحت إمرتيا. إف العدو 
السردي وخاصة حينما ىبت ريح قوية بددت الضباب الذي كاف يحوؿ بيف الطائرات 
والجنود. فانقشاع الضباب كشؼ عف مواقع الجنود وىي وضعية تيدد مآؿ البرنامج السردي 

ي الوصوؿ في أقرب لمذات.إف الذات ال تعتبر السير نيارا عائقا لمسعاىا، ذلؾ أف رغبتيا ف
نياء ميمة تسميـ األسمحة والذخيرة كانت أقوى.  وقت لمرابط الجنود وا 

إف الشؾ الذي يساور الذات/سالـ والذي ظؿ يبلزميا في إحتماؿ حدوث خيانة تسبب 
فييا أحد رفاقيا قد أخمط عمييا األمور وأصبح اإليعاز الذي سيدفعيا لمفعؿ مجددا. فبل وجود 

ىناؾ إيعاز يحمؿ الذات الفاعمة عمى الفعؿ. فإذا كاف اإليعاز  لفعؿ دوف أف يكوف
Manipulation فعؿ الفعؿ( يمثؿ عمى شكؿ صيغة- Faire-faire ويتمظير )« عمى شكؿ

فإنو يتجسد  273«فعؿ إنساف عمى إنساف آخر يوجيو مف خبللو إلى تنفيذ برنامج معطى
ثؿ في إنعداـ الثقة في الغير، وىو بالنسبة لمذات/سالـ كفعؿ يممكو الفاعؿ في ذاتو، ويتم

لى الحركة في إتجاه إنياء اإلفتقار كما يدؿ عميو الممفوظ  الذي دفعو إلى تغيير خططو ،وا 
 السردي التالي:

«Salem yiwen ur t yeţţamen alam cudden-as aɣesmar (…) amek ar-a 

nqabel acenggu, dɣa ma d tidet llan wid ar-aɣ-ed yekken deffir ».274 

إف ىذا المقطع يؤشر لظيور حالة افتقار جديدة تفقد الذات بعضا مف توازنيا الذي 
حققتو عند اىتدائيا لفكرة الكتماف، وعميو تراجع الذات موقفيا، وتتحرؾ مرة أخرى في اتجاه 
إصبلح الوضع مف خبلؿ تأسيس برنامج سردي إستعمالي غايتو إنقاذ رجالو مف الموت 

يصاؿ األسمحة و  الذخيرة و إف اقتضت الضرورة التضحية بالنفس، وفي خطابو لرجالو وا 
 تكشؼ الذات/سالـ عف برنامجيا السردي اإلستعمالي:

                                                                 
273 -Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Tome 1, p 220. 

 .047، ص Tagrest Urɣuالرواٌة:  - 274

 أن نقابل العدو ونقاتله إذا كان من ٌكٌد لنا خلف ظهورنا.لن ٌصدق سالم أحدا حتى الموت )...( كٌف لنا الترجمة: -
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«Ma yella kra id-yeɣlin fell-aɣ imsebblen ur ilaq ara a-ten tewet tderit, 
taεkkemt id-bubben ilaq ad temnaε, ilaq ad awḍen tuffra yerna bubben. Ma 
yella kra yuran , nekkni di 3, ilaq da ar-a nezzu accuggu, nekkni ad aɣ-ed 

iwali, imsebblen d wid irewlen».275 

إف تحويؿ العبلقة اإلنفصالية بيف الذات وموضوعيا القيمي إلى عبلقة إتصالية  
ـ تستدعي خمؽ عبلقة إتصالية جديدة بيف الذات ورفاقيا الثبلثة مع العدو، فيصبح سال

ورفاقو الثبلثة موضوع قيمة بالنسبة لمعدو المتربص بيـ، وىكذا ليتسنى لمجنود المحمميف 
بالسبلح الفرار بعيدا عف الميداف الذي ستواجيو فيو الذات العدو.سيعتبر سالـ ورفاقو الثبلثة 

 276«...القيمة ال تتحدد إال مف خبلؿ الموضوع المرغوب فيو»موضوع قيمة بالنسبة لمعدو و 
لكؿ واحد منيما »يفة القيمة تكمف في إقامة عبلقة بيف الفاعؿ والموضوع كما أنيا تسمح ووظ

 .277«أف يحدد الوجود السيميائي لبعضيما البعض

بالتوازي مع ىذا البرنامج السردي لمذات/سالـ نجد برنامجا سرديا ضديدا آخر يساير  
ى، ويتمثؿ موضوعو في األوؿ داخؿ النص أثناء العممية السردية ويعارضو في المحتو 

القضاء عمى المجاىديف لمنعيـ مف إيصاؿ السبلح والذخيرة إلى مركز قيادة الجيش. ولتحقؽ 
الذات الضديدة الوصمة مع موضوعيا القيمي قامت برصد تحركات المجاىديف ليؿ نيار. 
يذ وىذا الممفوظ السردي يكشؼ فيو السارد عف الطريقة التي تنوي بيا الذات الضديدة تنف

 مشروعيا وكيفية تصدي الذات لو:
«Nutni ad-ţţazalen iwakken ad eɣ-ed ezzin nekkni ad neţţazal iwakken ad 

nessenser».278 

لكف الذات الضديدة ال يمكنيا أف تحقؽ وصمة مع موضوعيا القيمي مادامت  
جاىديف الذات/سالـ بحوزتيا عنصرا ىاما مف عناصر الكفاءة وىو الضباب الذي يحجب الم

عف أنظار العدو. إف الضباب يكسب قيمة مزدوجة فيو مف جية وسيمة تتوسؿ بيا الذات 
                                                                 

 .048س، ص -مالرواٌة:  - 275

ا فالمسبلٌن ٌجب حماٌتهم واألسلحة التً ٌحملون كذلك ٌجب أن ٌصلوا سالمٌن مع األسلحة التً الترجمة: - إذا ما ابتلٌن
 ن ٌكونون قد فروا.ٌحملونها. أما نحن الثالثة فٌجب مواجهة العدو، فسوف ٌرانا لكن المسبلٌ

276 -Greimas (A.J), du sens II, Essais sémiotiques, op cit, 1998, p 21. 
277 -Idem, p 27. 

 .Tagrest Urɣuالرواٌة:  - 278

 هم سوف ٌسارعون إلى تطوٌقنا، أما نحن فسوف نعمل على فك الطوق.الترجمة: -
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لتحقيؽ مشروعيا ومف جية أخرى فيي وسيمة تعيؽ الذات الضديدة في مسعاىا.وعميو يكوف 
ىذا العنصر الصيغي عنصر كفاءة متصبل بذات الفعؿ/سالـ ومنفصبل عف الذات 

 الضديدة/العدو:

  ليذه العبلقة النحوية الصياغة الرمزية التالية:ونقترح تمثيبل

 [ع ؾ(  2)ذ ←ع ؾ(   0)ذ] )ذ( 

لكف سرعاف ما تفقد الذات ىذا العنصر حينما يتبدد الضباب، فتظير مواقعيـ  
وينكشؼ أمرىـ، فيتحوؿ الموضوع الصيغي مف الذات إلى صالح الذات الضديدة وتتحوؿ 

 التحوؿ الصيغي نقترح الصياغة التالية: معو طبيعة الذاتيف. وتمثيبل ليذا

 [(2ذ ـ ص   0)ذ ←( 2ذ ـ ص   0)ذ] ؼ )ذ( 

( منفصمة عف الموضوع الصيغي أصبحت بعد 2فبعدما كانت الذات الضديدة )ذ 
( نفسيا منفصمة عنو حينما سمب منيا 0التحوؿ متصمة بو في حيف وجدت الذات الفاعمة )ذ

شرع الذات في تحييف مشروعيا لمدخوؿ في وصمة مع موضوعيا الصيغي.لكف رغـ ذلؾ ت
موضوعيا القيمي، فتترؾ الجنود المحمميف باألسمحة يسمكوف مسمكا آمنا ليضمف وصوليـ 
سالميف إلى مركز قيادة الجيش، بينما تسمؾ ىي وثبلثة مف رفاقيا مسمكا مكشوفا لتمكف 

 العدو مف رؤيتيـ. تقوؿ الذات في ىذا الشأف:
«Wten ufgan nnig i gerra, ma yella kra allama zzint-ed ar-aɣ-d wallint, yak 

ilaq ad aɣ-d-walin, i waken ad d-lhunt yidneɣ, imseblen ad nesren».279 

يتضح مف خبلؿ ىذه الممفوظات أف البرنامج السردي اإلستعمالي قد تحقؽ ،وأحدثت  
يساعد الذات عمى اإلتصاؿ الذات وصمة مع موضوعيا القيمي. ويمعب التحويؿ الذي 

بموضوعيا دور القطب السردي، فيو الذي يخمؽ الحركية عمى مستوى البرنامج السردي  

                                                                 
 .Tagrest Urɣu ،056الرواٌة:  - 279
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التحويؿ يعرؼ عمى مستوى نواة البرنامج السردي كصيغة لتبادؿ الحاالت مف أجؿ »كوف 
  280.«التعرؼ عمى مختمؼ عناصر التحويؿ التي تقوـ بيف الحالة البدئية والحالة النيائية

إف نجاح المشروع السردي لمذات يعني دخوليا في وصمة مع موضوعيا القيمي  
نياء حالة اإلفتقار لكف الرواية تصور نياية غير ىذه، فالذات/سالـ تخوض معركة رىيبة  وا 
مع العدو وتسقط إثرىا شييدة ىي وأحد رفاقيا، ومقتميا يعني فشؿ مشروعيا السردي الرئيسي 

إف  ديدة وىذا عمى الرغـ مف نجاح مشروع الذات اإلستعمالي.ونجاح مشروع الذات الض
الوفاة حالة مف الحاالت النصية التي تبطؿ مشاريع الذات/سالـ، لذلؾ تصورنا ىذه النياية 
رغـ أف النص لـ يصرح بمصير الشخصيات في عبلقاتيا بمواضيعيا. فالنص سكت عف 

لعدو لكننا اعتمدنا قراءة إستنتاجية التي مآؿ البرامج السردية لمذات/سالـ والذات الضديدة/ا
مكنتنا مف اإلىتداء لمآؿ البرامج السردية، رغـ أف التعامؿ مع النصوص كحقيقة مغمقة تحتـ 
عمى الدارس أف ال يتحكـ إال لمنطؽ النص الداخمي ورفض اإلسترساؿ في إعتبارات خارجة 

 عنو.

 يا نقترح الصيغة التالية:وتمثيبل ليذه العبلقة األخيرة بيف الذوات ومواضيع 

 [ـ ؽ(  0)ذ ←ـ ؽ(   0)ذ] ( 0إـ )ؼ ذ

( منفصمة عف موضوعيا القيمي إثر اإلفتقار الذي عانت منو 0فبعدما كانت الذات )ذ
( 2في بداية الرواية أصبحت بعد موتيا منفصمة دائما عنو في حيف وجدت الذات الضديدة )ذ

نت في وضعية نقيضة في بداية الرواية كما في وصمة مع موضوعيا القيمي، ىي التي كا
 تمثمو ىذه الصيغة الرمزية التالية:

 [ـ ؽ(  2)ذ ←ـ ؽ(   2)ذ] ( 2إـ )ؼ ذ

نستنتج مما سبؽ أنو رغـ كفاءة الذات/سالـ إذ كانت مؤىمة بكؿ عناصر الكفاءة 
ولـ تحقؽ  )الرغبة، الوجوب، القدرة ومعرفة الفعؿ( إال أنيا لـ تنجز التحوؿ المرغوب فيو

                                                                 
280 -Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Tome 2, op cit, p 240. 
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مسعاىا، إذ لـ يصمد برنامجيا أماـ قوة الحديد والنار مما يفسر غائيتو السمبية كما توضحو 
 الترسيمة التالية:

 

 

 

 
 

 اإلغتياؿ: -3

شخصية  ،Ass-nniمف الذوات التي تممؾ مشروعا سرديا قاببل لمتحقؽ في رواية 
بة باسـ الشخص الحقيقي الذي )الخوني( التي كانت تنوي تنظيـ مظاىرة في العاصمة لممطال

قتؿ الرئيس ومف كاف وراء تدبير اغتيالو. تكشؼ الذات/الخوني عمى موضوع رغبتيا في 
 قوليا:

«Tura cwit 2 iseggasen seg wasmi nɣan aselway. Ilaq ad as-ngerrez 
timesbanit di lzayer ad n suɣ : « anwa yenɣan aselway ?».281 

عيا محددا مف قبؿ الذات/الخوني مف أجؿ تحقيؽ موضوع ال نجد في الرواية س 
رغبتيا، إذ تبقى في مستوى ذات حالة، إي ال ترتقي لرتبة ذات فاعمة ألنيا ليست مسؤولة 
عف التحويؿ إنما يقع عمييا .إف الكاتب أبقى عمى موضوع رغبة الذات في حالة الوجود 

حقيؽ الذات لموضوع رغبتيا يميؿ إلى اإلمكاني، ولـ يرؽ بو إلى مستوى التجسيد. إف عدـ ت
التعقيد ألنو إستدعى وسيمة إلغاء الذات/الخوني عف طريؽ إغتياليا.إف فشؿ الذات في 
تحقيؽ موضوعيا يحيؿ إلى موقؼ وقفو الكاتب مف الموضوع ذاتو، فيو غير قابؿ لمتحقؽ 

حتماؿ عدـ تحقؽ المطمب مف المظاىرة ىو م ا نبو إليو محند ليذا برمج فشمو في الرواية. وا 
 أمزياف الذات/الخوني حينما أخبرتو بنية المطالبة بالقاتؿ الحقيقي لمرئيس:

                                                                 
 .37، ص Ass-nniالرواٌة:  - 281

 مرت سنتان على اغتٌال الرئٌس. ٌجب أن ننظم مظاهرة فً الجزائر العاصمة ونطالب من قتل الرئٌس.الترجمة: -

 الفرضية 
المحافظة عمى 
 السبلح واألرواح

 التحييف
 التكتـ عمى قراراتو. -

إنقاذ جنوده مف الموت  -
حينما قرر مواجية العدو 
 وحده رفقة ثبلثة مف رفاقو

 الغائبة
(-) 
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«Uggaɣ ula ɣur-wen mazal tegget nniyya, yerna d tinna yessegririben! 
Amek tura medden mezzi meqqar ad ak-inin anwa i t-yenɣan, kunwi ad ţţuɣum 
deg iberdan : « anwa yenɣan aselway ?».282 

موضوع رغبة مخالؼ، يتمثؿ في ظيور ذات ثانية تحمؿ  Ass-nniتعرض رواية  
برنامجا سرديا تنوي تحقيقو عمى حساب الذات/الخوني، فموضوع رغبة الذات الضديدة ذاتا 
وليس شيئا محددا. ىذا ما لحظناه بمجرد أف دخمت شخصية رضواف )المدعو قابض 

صرحة لمف كاف يحقؽ معيا عف موضوع رغبتو المتمثؿ في األرواح( مسرح األحداث، م
 إغتياؿ الذات/الخوني ألف اإلرىابييف حكموا عميو باإلعداـ.

إف عبلقة الذات الضديدة/رضواف كانت في بداية سرد الكاتب لواقعة اإلغتياؿ قائمة  
ؿ في (، فبل نجد في بداية التحقيؽ إشارة إلى موضوع اإلغتياêtreعمى صيغة الكينونة )

عبلقتو مع الذات/الخوني، فمقد إقتصرت الذات وىي تكمـ المحققيف في الحديث عف الظروؼ 
التي رمت بيا في أحضاف اإلرىاب: إف قير األولياء والتعذيب الذي سمطتو عمييا دوائر 
األمف يشتغؿ كتبرير لظيور ىذه الذات متعمقة بموضوع الرغبة المذكور وىي تمنح لنفسيا 

كذات فاعمة ألنيا تستمد ىذه الشرعية مف الكتاب )القرآف(.والذات  شرعية تعينيا
الضديدة/رضواف تعرض الرغبة  عمى شكؿ فعؿ واجب القياـ بو وىو ما يفضي قيمة 

 لمموضوع عندىا وىو ما يحفزىا عمى الحصوؿ عميو.

 يصرح الذات الضديدة/رضواف المحققيف عف دواعي سعييا: 
«Lmumen d win yeddan deg webrid i yellan di zzman. Win it yeğğan, 

ayen yeḍran yid-s drus, ilaq ad yeğğ amkan-is di dunnit, ad tεemren wid 
yukklalen. Mi tehkem fell-as amdan dayen yeffeɣ talsa nneɣ, ulac aɣiḍi (…) win 
ur nzzul akken, yella di zzman, mačči d amdan i yella.  Annagar idim-is ma 
yuzzel, ara t-yawin anida ara isers dnubb iseggasen aya. Ur tmenεen yedrimen-

is, ur t-tmeneε tmusni-ines».283 

                                                                 
 .37، ص Ass-nniالرواٌة:  - 282

وصغٌرهم ٌعرف من قتله. أما أنتم ترٌدون المطالبة فً الشوارع:  اعتقد أنكم مازلتم ساذجٌن. إن الناس كبٌرهمالترجمة: -

 "من قتل الرئٌس؟".
 .94، ص Ass-nniالرواٌة:  - 283

ا الترجمة: - إن المؤمن هو ذاك الذي ٌعٌش وفق منهاج الكتاب. من حاد عنه فلقد ضل فٌجب أن ٌترك مكانة فً الدنٌ
ئٌا من شرعنا فال أحد ٌشفق علٌه )...( من لم ٌصل وفق ما جاء فً لألتقٌاء. حٌنما ٌحكم علٌه باإلعدام فلقد خرج نها

 الكتاب لٌس إنسانا فدماؤه حالل تكفر عنه سٌئاته، ال تشفع له أمواله وال علمه.
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تتميز الذات الضديدة/رضواف باتساع نطاؽ موضوع رغبتيا، فيو يحيؿ إلىإغتياؿ كؿ  
موضوع رغبة وىذا  مف حاد عف الديف ولـ يجعؿ القرآف منيجا لحياتو.فالذات الضديدة تممؾ

ىذه القيمة تحددىا الذات داخؿ اإلنغبلؽ النصي. وفعؿ الرغبة ذاتو »الموضوع يممؾ قيمة و
الذي تظيره الذات ىو ما يشكؿ قيمتو، وتتعيف بالتالي الذات إنطبلقا منو. وبيذا المعنى 

 .284«يمكف القوؿ أف الموضوع غير معروؼ لذاتو وال يمكف أف يعرؼ إال بكونو حامبل لقيـ

إف الذات الضديدة تعرض رغبة متأصمة أخذت مدة حتى تشكمت، فمقد الزمت  
المساجد طويبل، وجالست الشيوخ كثيرا، فأصبحت تؤمف أف إزىاؽ األرواح في سبيؿ اهلل 

 واجب مقدس وىو ما أضفى قيمة لمموضوع عندىا وىو ما يحفزىا بالتالي لمحصوؿ عميو.

لمستوى السردي في عبلقة إنفصالية عف إف الذات الضديدة تبدو عمى ىذا ا 
 موضوعيا ويمكف أف نمخص ىذه الوضعية السردية بيذه الصيغة.

 

 

 

 

 

( والتي تسعى 0( تتخذ كموضوع قيمي )ـ ؽ( ذاتا أخرى )ذ2إف الذات الضديدة )ذ
( في وصمة مع 2إلى الضفر بيا والدخوؿ معيا في وصمة. ولكي تدخؿ الذات الضديدة )ذ

يستدعي تأسيس برنامج سردي لتحويؿ العبلقة االنفصالية بينيا وبيف الموضوع موضوعيا 
 إلى عبلقة اتصالية.

                                                                 
284 -Diguer (Louis), Schéma narratif et individualité, op cit, p 71, p 72. 

 /الخوني0ذ /رضواف2ذ

 ـ ؽ(  2)ذ←ـ ؽ/الخوني 
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يبدأ تحرؾ الذات الضديدة/رضواف حينما أوكمت ليا ميمة إغتياؿ الذات/الخوني وىنا 
ليحمميا عمى  Persuasifيتدخؿ األمير ويمارس عمى الذات الضديدة/رضواف فعبل إقناعيا 

 ا السردي تقوؿ الذات الضديدة:تحييف مشروعي
«Amnafaq uɣur iɣ-d-ceggεen abrid-a, d aεdaw n rebbi ameqqran. ssbah-a 

i ɣi-d-yefka lamir isem-is, yenna-yi-d : « wagi daɣen deg ufus-ik igura, acu abrid 
a swaldun mačči s u jenwi, yeffeɣ ddin-nneɣ (…) Nnan-aɣ-d remdan werğin it 

yerra deg yimi-s, ma d tazalit ula id-nini».285 

نفيـ مما تقدـ أف أسباب إدانة الذات/الخوني ىو الكفر باهلل وعدـ اإللتزاـ بأوامر الديف  
والشرع ، ويعتبر ىذا اإليعاز الرئيسي بالنسبة لمذات الضديدة/رضواف، وىو ما يحفزىا عمى 

ديا محكما تنوي مف خبللو االتصاؿ السعي لمقضاء عمييا، فتأسس لذلؾ برنامجا سر 
بموضوعيا.تتحدد أىمية الموضوع بالنسبة إلى الذات في الطريقة التي تستخدميا لئلتصاؿ 
بو فكمما كاف الموضوع االنفصالي ذا قيمة كبيرة كمما كانت الرغبة في تممكو قوية وكمما 

 بإحكاـ.كانت ىذه الرغبة ممحة كمما كاف المشروع المستخدـ لتحقيقو مدروسا 

إف موضوع الرغبة تحقؽ في ىذه الرواية فالذات الضديدة تمكنت مف إحداث وصمة  
مع موضوعيا القيمي ألنيا إستوفت شروط الكفاءة التالية: فأما وجوب الفعؿ فأمبله تطرفو 
الديني الذي يعتبر كؿ مف ال يطبؽ الشريعة كافرا وخارجا عف حدود اهلل، أما معرفة الفعؿ 

متبلكو لوسيمة القتؿ ، وأما القدرة عمى الفعؿ فيي تنفيذ الميمة )االغتياؿ( دوف فتتمثؿ في إ
 تردد.

ىناؾ مف يشؾ في أىمية الذات الضديدة/رضواف وقدرتيا عمى إحداث التحوؿ لعدـ  
ليس مف الضروري أف تكسب دفعة واحدة أو أف »إستكماليا لكؿ شروط الكفاءة ونقوؿ أنو 

الضروري أف تمتمكيا ذات واحدة، فقد يتـ الحصوؿ عمى ىذه  تكتسب في مجمميا، وليس مف

                                                                 
 .97، ص Ass-nniالرواٌة:  - 285

ق الذي بعثنا إلٌه هذه المرة هو عدو هللا الكبٌر. هذا الصباح أعطانً األمٌر اسمه. قال لً: "إن مصٌره إن المنافالترجمة: -
كتب على ٌدٌك، لكن هذه المرة لٌس بالسكٌن لكن بالرصاص. فهو خارج عن دٌننا )...( قٌل لنا أنه لم ٌصم فً حٌاته قط، 

 أما الصالة فحدث وال حرج.
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الصيغ تباعا وعمى مراحؿ، كما قد توزع عمى مجموعة مف الذوات المنضوية تحت لواء كوف 
  286.«قيمي واحد

 يمكف في األخيرأف نكتب معادلة التحوؿ كاآلتي:

 [ـ ؽ(  2)ذ ←ـ ؽ(   2)ذ] ( 2ؼ ـ )ذ

دة/رضواف جعميا تتحوؿ مف ذات حالة منفصمة عف فالفعؿ التحويمي لمذات الضدي 
موضوعيا القيمي إلى ذات فاعمة متصمة بو.أما البرنامج السردي القاعدي لمذات الضديدة 

 فيمكف أف نبينو في الخطاطة التالية:

 

 

 

  

مف حالة االنفصاؿ عف الموضوع القيمي )االغتياؿ( إلى حالة -أفضى الفعؿ التحويمي
لى نجاح الغائبة التي بدت إيجابية مف خبلؿ الخطابة التمثيمية، فيتوقؼ إ -اإلتصاؿ بو

 النشاط السردي بتوقؼ مسارات الذات الضديدة وسعييا لمحصوؿ عمى موضوعيا القيمي.

إف الذات الضديدة بتحقيؽ موضوع رغبتيا تكرس فشؿ الذات الخوني، وتكؼ عف  
في  Sujet du faire transformateurؿ كونيا ذات حاؿ لمتحوؿ إلى رتبة ذات الفعؿ المحو 

الحالة النيائية لمشروعيا السردي ألنيا ىي الوحيدة التي كانت قادرة عمى تحقيؽ اإلتصاؿ 
وكانت وراء التحوؿ الوحيد في النص، وىنا يتضاعؼ دور الذات الضديدة بتدخميا عمى 

 عمياالمستوى السردي بشكؿ فعمي وتجسيد برنامجيا وكؿ ما يحممو مف قيـ ف

 

                                                                 
 .61، مرجع سابق، ص السٌمٌائٌة السردٌة مدخل إلىبن كراد سعٌد: - 286

 الفرضية 
 ترغب الذات/رضواف

في اغتياؿ 
 الذات/الخوني

 التحييف
االنتقاؿ إلى المصنع حيث          -

 يعمؿ لمترصد بو.
 إطبلؽ النار عميو. -

 الغائبة
)+( 

 موت الذات/الخوني
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 ثانيا: اإلشتغاؿ العاممي
نموذجا عامميا لتحديد أطراؼ الفعؿ السردي ونمط النشاط   Greimasطّور غريماس 

الذي يؤديو داخؿ الخطاب، عمى ضوء األبحاث التي إىتمت بدراسة بنية المخياؿ البشري 
وب  . فػ بر Souriau Etienneوسوريو اتياف  Propp Vladimirخاصة أعماؿ بروب فبلديمير 

Propp ( حددىا في سبع دوائر لمفعؿSept sphères d’actions أما سوريو ،)Souriau 
 (.Fonctions dramatiquesفقمصيا إلى ست وظائؼ درامية )

واعتمادا عمى أعماؿ ىؤالء، يقترح ترسيمة عاممية مبسطة لتصنيؼ الشخصيات  
ميا حوؿ موضوع الرغبة الذي إف بساطتيا تكمف في تمحورىا ك»الروائية بشرية كانت أـ ال. 

الشخصيات في ستة عوامؿ مصنفة إلى  Greimas. يختزؿ غريماس 287«تستيدفو الذات
 ثنائيات متقابمة ىي:

 المرسؿ/المرسؿ إليو. -

 الفاعؿ/الموضوع. -

 المساعد/المعارض. -

 وجسدىا في الترسيمة التالية:

 المرسؿ إليو   الموضوع   المرسؿ

 

 معارضال    الذات   المساعد 

 : ىو العامؿ الذي يحفز الذات عمى الفعؿ، فيو الباعث عميو.Destinateurفالمرسؿ/

 : ىو العامؿ الذي يستفيد في النياية مف فعؿ الذات.Destinataireالمرسؿ إليو/

نجاز التحوؿ.Sujetالذات/  : ىو العامؿ الذي يسعى لتحقيؽ الفعؿ وا 

 و.: ىو ما تسعى الذات لئلتصاؿ بSujetالموضوع/
                                                                 

287 -Greimas A.J., Sémantique structurale, op cit, p 180. 
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 : ىو العامؿ الذي يساعد الذات في مسعاىا.Adjuvantالمساعد 

 : ىو العامؿ الذي يعيؽ الذات في مسعاىا.Opposantالمعارض 

 تتحدد العوامؿ المكونة لمترسيمة مف خبلؿ محاور ىي:

 ىو المحور الذي يربط بيف الذات والموضوع.محور الرغبة:  (1

داللي يعيف العبلقة بيف الذات تتجمى كمعنى وىي بمثابة إستثمار »والرغبة 
، فالذات تتحدد مف خبلؿ 288«والموضوع، ويعتبرىا كقاعدة إفتراضية لموصؼ السيميائي

دخوليا في عبلقة مع الموضوع والموضوع كذلؾ ال يتحدد إال في عبلقتو مع الذات. فبل 
 يوجد موضوع ببل ذات وال ذات بدوف موضوع.

 سؿ والمرسؿ إليو.ىو الذي يربط بيف المر محور اإلبالغ:  (2

فالمرسؿ يقوـ بإلقاء موضوع الذي تقتنع بو الذات فتتبناه ثـ تبدأ في السعي إلنجازه 
لفائدة مرسؿ إليو. إف دور المرسؿ دور معرفي فيو الذي يرغب الفعؿ لمذات ويبمغ إلى 

 .Sujet manipulateurالمرسؿ إليو الموضوع. إف المرسؿ إذف ذات محفزة 

 .نصر الربط بيف المساعد والمعارضىو عمحور الصراع:  (3

إف المساعد يتصرؼ باتجاه الرغبة أو بتسييؿ التواصؿ، في حيف أف المعارض يقؼ »
بعبارة أخرى فإف الذات في رحمة بحثيا عف  289«في وجو تحقيؽ الرغبة أو تبميغ الموضوع

موضوعيا القيمي تصادؼ مف يساعدىا في مساعيا كما تصادؼ مف يعترض طريقيا 
إذا كانت ىذه الصورة المبسطة عنصرا أساسيا في تكويف الحكاية الشعبية فإنيا »يا. ويعيق

، ألف المساعد يمكف أف يتجمى في 290«تبدو بمظير أكثر تعقيدا في النصوص المعاصرة
فواعؿ أخرى غير الذات أو بواسطة أدوات أو قوة داخمية لمذات، كما أف المعارض يأخذ 

 المعارض كؿ صورة قادرة عمى إعتراض سعي الذات.أشكاال مختمفة كذلؾ، ونعتبر 

                                                                 
288 -Courtes (Joseph), sémiotique narrative et discursive, op cit, p 64. 
289 -Ibid, p 68. 
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وفقا ليذا النموذج سنعمد تفكيؾ البنيات الحكائية في الثبلثية إلى وحدات نحوية  
كاشفيف األدوار العاممية لمممثميف، ومحدديف لوظائفيـ ،والعبلقات التي تربط بينيـ.مف المفيد 

ات السردية الكبرى والتي تدور حوؿ أف نشير أننا سنستنطؽ الترسيمات التي تنظـ المقطوع
 الذوات الكبرى المييمنة نصيا والترسيمات العاممية ستتعمؽ ببرامجيا السردية.

 : التصدي.1الموضوع 

ىو ذاؾ الذي تعّيف فيو محند أمزياف  Iḍ d wassأوؿ برنامج سردي تأسس في رواية  
البقاء في المصنع كذات فاعمة تسعىّ إلى تحقيؽ موضوع قيمي ممثؿ في الرغبة في 

 لمتصدي لقرار اإلدارة التي تنوي إقالتيا.

 نستعيف بالترسيمة التالية لتعييف العوامؿ المشاركة والوظائؼ التي إضطمعت بيا: 

 المرسؿ إليو   الموضوع   المرسؿ
  العماؿ -التصدي لقرار اإلدارة          محند أمزياف-             

   
 المعارض    ذاتال          المساعد

 اإلدارة -       محند أمزياف                 الخوني-           
 المدير -           الطاىر-     
 القانوف -        حرس غرفة مبلبس العماؿ-     
 الممؼ -         حارس مكتب المدير-     
 عماؿ المصنع-     

 

 

  : محور الرغبة
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حند أمزياف ترغب في إتصاؿ بموضوع قيمي تجمى إف الذات المتمثمة في شخص م 
في رغبة فعمية لمتصدي لرغبة إدارة المصنع التي تنوي إقالتيا. والذات كما تبينو الترسيمة 
فاعؿ فردي، ألنو ىو وحده الساعي إلى تحقيؽ موضوعو القيمي.تبدو الذات منفردة في 

فيي ذات منفذة وغير مسعاىا لتحقيؽ موضوعيا، وىي منزىة عف أي غرض شخصي نفعي 
 مستفيدة، وىو ما يوضحو ىذا الممفوظ السردي الذي يوضح فيو السارد دوافع الذات الحقيقية:

«Aɣum anda teddiḍ illa maca teţţuɣaḍ tidukkla ixeddamen imeddukal-

is ».291 

أما الموضوع فيبدو عامبل مجردا تسعى الذات/محند أمزياف مف خبللو إلى البقاء في 
 نع والتصدي لقرار الفصؿ.المص

  : محور اإلبالغ

وضعنا محند أمزياف في خانة اإلرساؿ ، ألف قرار البقاء والتصدي لقرار اإلدارة  
صادر منو. فرغبة الذات يحذوىا الحرص عمى وحدة صفوؼ العماؿ وىو اإليعاز الحقيقي 

ف وراء سعي الذي يقؼ وراء برنامجيا السردي. وىذا اإليعاز ىو عامؿ داخمي مجرد كا
الذات لفائدة مرسؿ إليو ممثؿ في العماؿ. وخانة المرسؿ إليو إحتميا العماؿ وىو عامؿ 

 جماعي مشخص يشمؿ المستفديف مف رغبة الذات وسعييا.

  : محور الصراع

إف عبلقة الذات بموضوعيا عبلقة إتصالية لوجود عامؿ مساند مشخص جماعي  
ف كاف تدخميـ حاسما في انقبلب حالة الذات مف ممثؿ في عماؿ المصنع المضربيف  المذي

البلتوازف إلى حالة جديدة تمتاز بالتوازف، وعوامؿ مشخصة فردية تجمت في شخصيات ىي 
الخوني، الطاىر، حارس مكتب المدير، وحارس غرفة مبلبس العماؿ، وىي تشكؿ عمى 

تمثؿ في مساندة الذات الرغـ مف تعددىا وانفرادىا في مساعدة الذات عوامؿ أدت دورا واحدا 
 في مسعاىا، إذ كانت وراء إكساب الذات كفاءة معرفية ولدت لدييا الرغبة في الفعؿ ووجوبو.

                                                                 
 .27، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 291
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أما المعارضة جسدتيا عوامؿ ىي: أصحاب السمطة والقرار في المصنع والمذيف تـ  
" " Ccifanتعيينيـ عمى مستوى التجمي بضمير "ىـ"، وعينوا في مواقع سردية أخرى بنعوت كػ

" بمعنى أصحاب الرتب العميا.نجمؿ ىذه العوامؿ في عبارة Iqemqumenبمعنى الرياس و"
"إدارة" وىي القوة المعارضة التي صدر منيا القرار وتمثؿ عامبل جماعيا مشخصا بيف أفرادىا 
عقد إيديولوجي واحد فوضت أحد أفرادىا لتنفيذ قرارىا وىي الذات الضديدة المتمثمة في 

ف العامبلف الجماعي المشخص والمفرد المشخص يحتبلف خانة المعارضة، المدير. ىذا
إضافة إلى القانوف الذي يعتبر بدوره عامبل معارضا تؤسس عميو اإلدارة فعؿ رغبتيا وتكسب 
بو سعييا مشروعية، والممؼ الذي يحمؿ دالئؿ إدانة الذات الفاعمة والذي كانت اإلدارة تنوي 

 يا.اإلرتكاز عميو لتحييف رغبت

تأسس برنامج سردي آخر إثر انقبلب مآؿ البرنامج السردي السابؽ لمذات  
الفاعمة/محند أمزياف، فبعدما تسممت رسالة حممت إشعارا بإقالتيا مف منصبيا وجدت نفسيا 
ممزمة بتحييف برنامج سردي آخر، تيدؼ مف خبللو اإلتصاؿ بموضوعيا القيمي المتمثؿ في 

 ميا.نمثؿ العوامؿ المشاركة فيو في الترسيمة التالية:رغبتيا في التصدي لقرار فص
 

 المرسؿ إليو   الموضوع   المرسؿ

 محند أمزياف -        التصدي لقرار اإلدارة     الخوني-             
    محند أمزياف-       

 المعارض   الذات               المساعد             

 المدير-        محند أمزياف                  الخوني-            
             الممؼ-      

  حارس مكتب المدير وتواطؤه-            

  : محور اإلبالغ
إف اإليعاز كاف مف "الخوني" الذي تعيف عمى مستوى التجمي النصي كمرسؿ، فيو  

ف الطرؼ المحرض لمذات مف أجؿ السعي لتحقيؽ الموضوع، وتجمى ذلؾ حيف طمب م
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الذات عدـ المكوث في البيت والرضوخ ألوامر اإلدارة وقرارىا ووجوب الرجوع في الغد إلى 
 المصنع:

«A muhend-Amezyan, azekka ssbah ɣurek anda teţţɣimiḍ deg 
wexxam».292 

ف كنا ال نعدـ رغبة كامنة في الذات، تكوف الحافز وراء السعي، وتجمت عمى   وا 
ات بعثورىا عمى الوسيمة التي بيا ستسعى إلى إفشاؿ مسعى مستوى الخطاب في تصريح الذ

 الذات الضديدة/المدير، وذلؾ حينما كشفت عف الممؼ الذي إستولت عميو في مكتب المدير.

 
«Muhend Amezyan : an-nettes an-nargu! Nek zriɣ assa waqila ttfeɣ-t».293 

ي مواصمة السعي وربما إىتدت إف العبارة تشير إلى نية الذات الفاعمة/محند أمزياف ف 
إلى الطريقة التي تمكنيا مف تحييف رغبتيا، مما يؤىميا ألف تحتؿ خانة اإلرساؿ في 
الترسيمة.إف الذات تبدو حسب إعتمادنا عمى التجميات النصية وما صرح بو الخطاب 
المستفيد األوحد مف المشروع، فالنص ال يشير إلى مستفيد آخر غير محند أمزياف لذلؾ 

 سنعتبر الذات/محند أمزياف المستفيد األوحد المحتمؿ ليذا البرنامج الجديد.
  : محور الرغبة

إف التحوؿ الذي مس البنية السردية أفرز حالة جديدة تجمت في برنامج سردي جديد  
إحتمت فيو الذات/محند أمزياف خانة الذات الفاعمة ، وتمثؿ موضوع سعييا التصدي لرغبة 

 .اإلدارة وقرارىا
 

  : محور الصراع
تبدو الذات غير منفردة في مسعاىا، فالترسيمة تشير إلى أف خانة المساندة يحتميا  

أكثر مف عامؿ: الخوني الذي تدخؿ كعامؿ مرسؿ محرض لمذات عمى الفعؿ ، يحتؿ خانة 
                                                                 

 .62، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 292

 الترجمة: ٌا محند أمزٌان إحذر أن تبقى غدا فً البٌت.-
 .167، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 293
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المساند كذلؾ في ىذه الترسيمة، كذلؾ تنوي الذات اإلستناد عمى الممؼ الذي إستحوذت عميو 
مكتب المدير، فبسرقة الممؼ تزودت الذات بأىـ عناصر الكفاءة: معرفة الفعؿ وىي قيمة في 

أو وساطة  Adjuvanceالقيمة المكتسبة يمكف أف تكوف عمى سبيؿ مساندة »جديدة إكتسبتيا و
Médiation  294«لغرض إكتساب قيـ جديدة. 

ت نعتبره عامبل مساندا إف التواطؤ العفوي لحارس مكتب المدير الذي تغاضى عف تفتيش الذا
آخر مكف الذات مف الدخوؿ في إتصاؿ مع الموضوع الصيغي لمذات الضديدة/المدير 

 وأكسبيا  قيما جديدة ستستعيف بيا لتحقيؽ موضوعيا.

أما خانة المعارض فمـ يحتميا إال ممثؿ واحد مشخص مفرد، فبل نعثر في النص  
مستوى التجمي النصي كالمعاض عمى طرؼ معارض آخر غير المدير الذي تعيف عمى 

 األوحد.

 وضح ما يمي:الترسيمة تإف 

الذات/محند أمزياف تحتؿ ثبلثة أدوار عاممية: دور المرسؿ الذي تحذوه  -
الرغبة في الفعؿ، ودور الذات التي تسعى إلى تحقيؽ موضوع الرغبة 

 ودور المستفيد مف موضوع السعي.

ا تشيد تقمصا عامميا واضحا. إف ىذه الترسيمة العاممية قياسا مع سابقتي -
إف محدودية العوامؿ وشبيإ انمحاء عاممي الذي لمسناه في بعض 
الخانات راجع إلى كوف البرنامج مازاؿ في طور اإلفتراضية. فالمشروع 
السردي لـ يدخؿ بعد في طور التحييف الذي نشيد فيو في  الغالب 

فرازا لذوات عديد ة مساعدة أو إتساعا لمحقوؿ الداللية لمموضوع وا 
 معارضة.

 : اإلقالة.2الموضوع 

                                                                 
294 -Greimas (A.J) Maupassant, la sémiotique du texte, Op cit, p 198. 
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عمى برنامج سردي  Iḍ d wassبموازاة مع البرنامج السردي السابؽ نعثر في رواية  
ضديد، يحمؿ موضوع إقالة الذات الفاعمة/محند أمزياف مف عمميا في المصنع. ولتوضيح 

نتظاميا في الترسيمة نقترح النمو   ذج التالي:األدوار العاممية ليذا البرنامج وا 

 المرسؿ إليو       الموضوع        المرسؿ               
 العماؿ -      اإلقالة           اإلدارة-   
 الوطف-          المدير-    
   الثورة -            

 المعارض    الذات          المساعد
 حند أمزيافم-          المدير                    المدير-           

        الخوني-          اإلدارة-     
        الطاىر-          الممؼ-     
 حارس غرفة مبلبس-          القانوف-     
 العماؿ          
 حارس مكتب المدير-            
 العماؿ-            

  : محور اإلبالغ
عاز مف إدارة المعمؿ، فتحتؿ إف الذات الضديدة/المدير ترغب في إنجاز موضوع بإي 

الذات الضديدة واإلدارة خانة المرسؿ في الترسيمة العاممية. تحرض الذات/ الضديدة المدير 
عمى الفعؿ لتحقيؽ إستفادة لمرسؿ إليو تحتؿ خانتو مجموعة مف العوامؿ المستفيدة: العماؿ، 

 الوطف، الثورة.
 

  : محور الرغبة
ص ىو المدير. إف عبلقة الذات الضديدة يحتؿ خانة الذات فاعؿ واحد مشخ 

بالموضوع ىي عبلقة رغبة وتجسدت عمى مستوى الخطاب في القوؿ الذي وجيتو 
 لمذات/محند أمزياف حيف أبمغتيا بقرار توقيفيا عف العمؿ:
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«Kra n-wanda yella ccwal, keč aqlik din, teţţikiḍ. Kra n tikelt ara yili usended kec 
telliḍ deg mezwura. Mačči abrid neɣ sin ik-nεeggen. Maca abrid-a d 

aneggaru».295 

إف صيغة الجمع التي جاء بيا خطاب المدير تنـ عف تطابؽ رغبتو مع رغبة 
أصحاب القرار في المصنع، ومشاطرتيـ الموضوع ذاتو، فجاءت إستجابة الذات الضديدة 

ات ضديدة فاعمة تسعى إلى تحييف عف طريؽ وجوب الفعؿ والرغبة فيو، فتعينت بالتالي كذ
 رغبة اإلدارة في إقالة الذات/محند أمزياف التي أصبحت رغبتيا في اآلف ذاتو.

  : محور الصراع
إف الذات الضديدة ال تعتبر فحسب ذاتا منفذة إنما ىي كذلؾ عامؿ مساند  و مؤيد  

إنما يحتميا ممثبلف آخراف لقرار اإلدارة و مسعاىا . إف خانة  المساندة ال ينفرد بيا المدير، 
تستند عمييا الذات الضديدة لتحقيؽ ارتباطيا بموضوعيا: العامؿ األوؿ ىو الممؼ الذي 
بحوزة الذات الضديدة الذي سيؤىميا لمقدرة عمى انجاز موضوع السعي، أما الثاني فيي سمطة 

 القانوف الذي تؤسس عمييا مشروعية فعميا.
مجموعة مف الممثميف الذيف يقوموف بدور عاممي  أما خانة المعارضة فقد حوت عمى 

واحد وىو معارضة الذات الضديدة في مساعيا. ويحتؿ ىذه الخانة نمطاف مف العوامؿ: 
عوامؿ مشخصة مفردة تعينت في شخصيات محند أمزياف الخوني، الطاىر، حارس مكتب 

 المدير، حارس غرفة مبلبس العماؿ والعماؿ المضربيف كعامؿ جماعي.
تبيف ضيحا لما ورد في الترسيمة وتحديدا ليذه العوامؿ وطبيعة الممثميف تو  

 المبلحظات التالية:
إف الموضوع كما ىو مبلحظ يتسـ بالشمولية إذ تتجاوز اإلستفادة منو  -

عوامؿ جماعية مشخصة ممثمة في عماؿ المصنع لتشمؿ عوامؿ ذات 
 طبيعية مجردة وعامة كالوطف والثورة.

                                                                 
 .127، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 295



 البنيظ الدرديظ وتجلياتكا الدرديظ                     الفصل الثالث:                                          

 

203 
 

تحتؿ ثبلث خانات: خانة الذات الضديدة الفاعمة التي  إف الذات الضديدة -
تسعى إلى تحقيؽ موضوع قيمي ، وخانة المرسؿ الممثؿ في شعورىا 
بواجب حماية الوطف والثورة والعماؿ وىو يشكؿ عامبل داخميا مجردا 

 وكذلؾ خانة المساندة.

إف المرسؿ عامؿ مجرد وداخمي: فالرغبة في السعي نابع منيا مع وجود  -
رض آخر عمى الفعؿ ىي اإلدارة التي إحتمت نفس الخانة في مح

 الترسيمة.

إف الجدوؿ يبيف تنوع العوامؿ داخؿ النشاط السردي الرامي إلى دخوؿ  -
الذات الضديدة في وصمة مع موضوع اإلقالة، لكف لما كانت المعارضة 
ممتحمة حوؿ الذات الفاعمة/محند أمزياف، مساندة لمشروعيا ،عرقمت 

السردي الضديد ولـ تحقؽ الذات الضديدة ارتباطيا بموضوعيا  المشروع
رغـ قوتيا التي تستمدىا مف سمطة القانوف. فاإلدارة و قوانينيا لـ تصمد 
تحادىا وىو الخطاب الذي تقصده الكاتب في باكورة  أماـ رغبة الجماعة وا 

 أعمالو الروائية.

 : السالمة.3الموضوع 

مف خبلؿ عبلقة الذات/سالـ  Tagrest urɣuاية لقد تجمى موضوع السبلمة في رو  
اإلنفصالية مع ىذا الموضوع والذي ظؿ يحاوؿ عمى مدى صفحات الرواية الدخوؿ في 
وصمة معو. والترسيمة العاممية التالية توضحو مف خبلؿ إعادة توزيع األطراؼ المشاركة 

   فيو.
                

 المرسؿ إليو         وعالموض         المرسؿ                
 الجنود -    المحافظة عمى أرواح الجنود     سالـ -    
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 الثورة- واألسمحة التي يحممونيا 
               

 المعارض       الذات                المساعد           
 طائرات العدو -          سالـ                      الضباب -          
        الخونة -        لعجوز أكمي أو لعمارةا -    

       رفاقو )لوناس، رابح، محند واعمي( -    
 

  : محور اإلبالغ

إف خانة المرسؿ يمثميا عامؿ مجرد فردي خاص، إذ يعتبر شعور الذات/سالـ بواجب  
ا حماية أرواح جنوده واألسمحة التي يحممونيا إاليعاز الحقيقي الذي يقؼ وراء مشروعي

السردي القاضي مواجية العدو قصد تمكيف الجنود مف الفرار بعيدا عف الميداف الذي ستواجو 
 فيو الذات/سالـ العدو.يقوؿ السارد في ىذا الشأف عمى لساف الذات/سالـ:

«Ma yella kra id-yeɣlin fell-aɣ imsebllen ur ilaq ara a-ten twet tderrit, 
taεkkemt id-bubben ilaq ad temnaε, ilaq ad awḍen tuffra yerna bubben. Ma 
yella kra yuran nekkni di 3, ilaq da ar-a nezzu acenggu, nekkni ad a-ed iwali, 

imsebblen d wid irewlen».296 

يتضح مما سبؽ ذكره أف المواجية التي تبحث عنيا الذات/سالـ ليست غاية في حد  
مف أجؿ إستدراج العدو لتمكف جنودىا مف الفرار بعيدا  ذاتيا، إنما وسيمة لجأت إلييا الذات

 لممحافظة عمى أرواحيـ واألسمحة التي يحمموف.

أما المرسؿ إليو فيتمثؿ في الجنود الذيف ترغب الذات/سالـ في حمايتيـ، نعتبرىـ  
المستفديف الوحيديف مف المشروع الذي أسستو الذات، رغـ أننا ال نستبعد إستفادة الذات/سالـ 
منو في حالة نجاحو وتحققو، وىذا ما نتوقع حدوثو إنطبلقا مف البرنامج الذي أسستو الذات 

                                                                 
 .148، ص Tagrest Urɣuالرواٌة:  - 296
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وخططت لو، غير أف اإلشارات النصية تؤكد عمى إستحالة ذلؾ نظرا لعدـ تكافئ القوى بيف 
 الفرقة التي يقودىا سالـ وجيش اإلحتبلؿ.

  : محور الرغبة

الوحيد الساعي إلى تحقيؽ مشروعو  يشغؿ خانة الذات عامؿ مشخص ىو سالـ، وىو 
السردي، ألنو الوحيد المؤىؿ لفعؿ ذلؾ، فيو المسؤوؿ الوحيد عمى الفرقة التي يقودىا 
باعتباره قائدىا.أما الموضوع فيبدو مجردا تسعى الذات/سالـ مف خبللو إلى ضماف سبلمة 

ت ال تسعى مف الجنود مف أي أذى يصيبيـ ، ويتميز موضوع السعي بالطابع العاـ: فالذا
 خبللو إلى تحقيؽ رغبة شخصية إنما غايتيا منزىة عف أي غرض شخصي نفعي خاص.

  : محور الصراع

إف خانة المساعدة كما يتجمى في الترسيمة تشغميا ثبلثة أنماط مف المساعديف، أولو  
مشيء )الضباب( والثاني مشخص فردي )العجوز أكمي أو لعمارة( أما الثالث فمشخص 

الوناس، رابح، محند واعمي(. فأما األوؿ فمقد توسمت بو الذات/سالـ إلخفاء مواقع جماعي )
الذات/سالـ والجنود مف طائرات العدو التي تترصدىـ، وىو ما اعتبرناه فيما سبؽ الموضوع 
الصيغي الذي يساعد الذات في الدخوؿ في وصمة مع موضوعيا القيمي.أما المساعد الثاني 

مساعي الذات مف خبلؿ توفير المأوى والمأكؿ لممجاىديف حتى فمقد تجمت مساندتو ل
يسترجعوا قواىـ بعيدا عف الخطر المحدؽ بيـ.أما المساعد الثالث فقد تمثؿ في رفاقو الثبلثة 
الذيف آيدوا مشروع الذات/سالـ بدعـ معنوي وفعمي، إذ قدموا فعبل ممموسا في مسار التحييف، 

 يؿ لمذات/سالـ اإلتصاؿ بموضوعيا القيميبغية تحقيؽ الفعؿ المحوؿ والتسي

مف المفيد أف نميز ىنا بيف نوعيف مف العوامؿ المساعدة، فالعجوز أكمي أو لعمارة  
نعتبره فقط عامبل مساندا ألنو أسس دعمو لمذات عمى التعاطؼ ال غير إذ أنو لـ يشارؾ في 

ؿ والمسار التحييني  لذلؾ المسار التحييني عكس رفاؽ الذات الثبلثة الذيف شاركوا في الفع
 نعتبرىـ المساعديف الحقيقييف نظرا إلسياميـ الفعمي في المشروع السردي لمذات/سالـ
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أما خانة المعارضة فيشغميا عامبلف ىما: طائرات العدو والخونة و تجمت معارضة  
طائرات العدو في رصد حركات الجنود ورمييـ بالحمـ والرصاص في محاولة إيقاؼ سيرىـ 

بادتيـ.أما معارضة الخونة فتتمثؿ في نقؿ أخبار قافمة المجاىديف لمعدو واإلدالء بمواقعيـ وا  
مما يسيؿ عمى العدو عممية المطاردة والقتؿ.إف ىذا العامؿ المشخص الجمعي كاف لو األثر 
الكبير في فشؿ برنامج الذات/سالـ، إذ ساىـ بشكؿ فعمي في إعاقة مسعاىا فمقد قدـ فعبل 

مذات الضديدة/العدو فسيؿ ليا عممية اإلتصاؿ بموضوعيا وعجؿ بعممية إنفصاؿ ممموسا ل
  الذات/سالـ عف موضوعيا مما أدى إلى فشؿ مشروعيا.

 : اإلغتياؿ.4الموضوع 

موضوع رغبة مخالؼ ويتمثؿ في كوف الذات/رضواف تسعى  Ass-nniتعرض رواية  
لخوني. ويبدو ىذا الموضوع إلى تحقيؽ مشروعيا المتمثؿ في اغتياؿ ذات أخرى ىي ا

مستقبل عف المواضيع األخرى في الثبلثية إذ يتمفصؿ حوؿ شخصية رضواف التي تظير 
والتي تنطمؽ مف حالة انفصالية مع موضوعيا القيمي ثـ بفعؿ  Ass-nniألوؿ مرة في رواية: 

 تحويمي تنتقؿ مف حالة إنفصالية إلى حالة إتصالية معو.

مية التالية إلبراز كيفية إنتظاـ العوالـ الحكائية ومواطف الخياؿ نستعيف بالترسيمة العام 
 المحددة لجزء ميـ مف ىذه الرواية:

 المرسؿ إليو         الموضوع         المرسؿ                
 اإلرىابييف -          االغتياؿ          رضواف -   

 رضواف -           األمير  -   
 المعارض        الذات              المساعد       

                رضواف       العامؿ الذي دؿ -         

 عمى الخوني      
  : محور اإلبالغ
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وضعنا األمير في خانة اإلرساؿ ألف قرار اإلغتياؿ صدر منو ورضواف ىي الذات 
جا سرديا إال بعد أف التي فوضيا مف أجؿ تنفيذ ىذا القرار.إف الذات/رضواف لـ تؤسس برنام

تمقت أمرا مف األمير القاضي إغتياؿ الخوني. نعتبر األمر الصادر مف األمير إيعازا 
مع »خارجيا. لقد تضمنت الترسيمة حافزا داخميا كاف اإليعاز الحقيقي الذي وجو حركة الذات 

إذ  297الخانة"احتماؿ عدـ القدرة عمى تحديد األسماء واأللفاظ والقيـ المجردة التي تحتؿ ىذه 
نعتبر التطرؼ الديني الدافع الحقيقي وراء سعي الذات، وفي نص قرائف دالة تبرز وقع الكبلـ 
الذي تمقاه رضواف عف شيخو والذي جعمو يعتنؽ أفكار ومذىب المتطرفيف، وىذه األفكار ىي 

 التي وجيت رغبة رضواف لمفعؿ.

 يقوؿ الذات/رضواف نقبل عف شيخيا:»
«Yeqqar-i ccix-iw imeslayen dayen selɣen deg wallaɣ. Simal ţţimɣureɣ 

ţţafeɣ ččuren d lmeεna. Lmumen d win yeddan d webrid yellan di zzman. Win i 
t-yeğğan ayen yeḍran yid-s drus, ilaq ad yeğğ amkan-is di dunnit ad t-εemren 
wid yuklalen. Mi tehkem fell-as, amdan dayen yeffeɣ talsa-nneɣ…».298 

إف الذات/رضواف قبؿ أف تتطرؼ وتعتنؽ أفكار اإلرىابييف المتطرفيف لـ تتصور قط 
 أنيا ستقدر يوما عمى القتؿ ذبحا يقوؿ في ىذا الشأف:

«Asmi lliɣ d aqcic, ţlaqaben-i « tasa n tyazit » i-mi tasa-w d taleqqaqt. Zik 
ɣileɣ ula d afrux ur zmireɣ ad t-zluɣ, tura aql-i zelluɣ irgazen widak yezzuɣur 
ccitan».299 

إف الكبلـ الذي تمقتو الذات/رضواف عف شيخيا ىو اإليعاز الحقيقي عمى الفعؿ لذلؾ 
 300.«تصير الرسالة ىي المرسؿ وبذلؾ يمغى المرسؿ كعنصر مستقؿ الذات»

أما خانة المرسؿ إليو فيشغميا عامبلف: عامؿ مشخص جماعي، وعامؿ مشخص 
فردي. فالعامؿ المشخص الجماعي ىـ  اإلرىابيوف الذيف عينوا عمى مستوى الخطاب 

                                                                 
 .52، ص 2111، 0بوطاجٌن السعٌد، اإلشتغال العاملً، منشورات االختالف، ط- 297
 .94، ص Ass-nniالرواٌة:  - 298
 .95، ص Ass-nniالرواٌة:  - 299

عندما كنت صبٌا كنت رهٌف اإلحساس، كنت أعتقد أننً ال أقدر حتى على ذبح عصفور، أما اآلن فأصبحت الترجمة: -
 طان.أذبح أولئك الذٌن تبعوا الشٌ

 .03، ص 0987، دار طوبقال للنشر، الدار البٌضاء، المغرب، 0حنون مبارك، دروس فً السٌمٌائٌات، ط- 300
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بضمير"ىـ" والذيف أوكموا لمذات ميمة اإلغتياؿ. إف عممية اإلغتياؿ تيدؼ إلى خدمة 
 غايتيف:

 تطيير األرض مف الرذيمة وزرع الفضيمة. -

 قتؿ كؿ مف ال يعتنؽ مذىب التطرؼ. -

عف مجاليف صورييف متقابميف إرتكز عمييما  إف القراءة السياقية لمنص كشفت
اإلرىابيوف: اإليماف والكفر وىما مرتبطاف بالسياؽ مف حيث الداللة. إف الغاية مف ىذا البناء 

 التقابمي ىو تبرير إسالة الدماء وقتؿ كؿ مف اعتبروىـ كفرة وخارجيف عف شرع اهلل.

مرسؿ إليو رضواف لكف إلى جانب ىذا العامؿ المشخص الجماعي وضعنا في خانة ال
ليس باعتباره مستفيدا مباشرا مف اإلغتياؿ لكف باعتباره متمقيا لخطاب اإلرىابييف الذيف يمثميـ 
عتبرت رغبتيا مف  األمير. إف إستجابة الذات/رضواف لمخطاب ولدت فييا رغبة الفعؿ وا 

 رغبتيـ.

  : محور الرغبة

غي أسست لو برنامجا سرديا ال يبرز النص أية ذات مرتبطة بموضوع قيمي أو صي 
وسعت إلى تحقيقو ما عدا شخصية رضواف. واعتبرنا فكرة إغتياؿ الخوني الموضوع 
األساسي الذي تسعى الذات/رضواف إلى الدخوؿ في وصمة معو، لذلؾ أسست برنامجا 
سرديا إعتمدت عميو، وسعت مف ورائو إلى الدخوؿ في وصمة مع موضوعيا القيمي.ال نعدـ 

ذواتا أخرى ألنيا إرتبطت كميا بممفوظات الحالة أكثر مف إرتباطيا  Ass-nniة في الرواي
بممفوظات الفعؿ، إذ جاءت في قالب وصفي خاؿ مف الحركة الذي ال يسيـ في النمو 

 الحدثي لذلؾ لـ نتوقؼ عندىا.

 

 

  : محور الصراع
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عى ال نعثر عمى مستوى التجمي عمى أي برنامج سردي ضديد أسيـ في عرقمة مس 
الذات لذلؾ لـ نضع في ىذه الخانة أي عامؿ، كما لـ تجد الذات/رضواف مساعدة حقيقية 
وفعمية إف نحف إستثنينا ذلؾ العامؿ المشخص الفردي الذي أدلى لمذات/الخوني عمى 
الضحية فأكسبيا كفاءة معرفية سيمت عمييا التعرؼ عمييا ، وبعض القيـ المجردة كالمعرفة 

ي تقطف فييا الضحية، غير أننا لـ نغامر لوضعيا في خانة المساعدة الجيدة لممنطقة الت
ألننا إعتبرناىا عنصرا مف عناصر كفاءة الذات ال غير.إف غياب الحاالت الصدامية ما ىي 
إال دليؿ عمى شبو إنتفاء عنصري المساعدة والمعارضة التي واجيتيا الذات في مسعاىا، 

ي، وىو ما يفسر كذلؾ نجاح الذات في تحقيؽ مما أدى إلى سير الحكاية في خط أحاد
 برنامجيا السردي دوف عناء يذكر.

 ما يمي: لشرحيتبيف لنا مف خبلؿ ىذا ا

إف ممثميف إحتموا أكثر مف خانة في الترسيمة: إف رضواف إحتؿ خانة  -
اإلرساؿ باعتباره عامبل مجردا داخميا ،ألنو يحمؿ في ذاتو إيعازا داخميا 

حتؿ كذلؾ خانة المرسؿ إليو  ألنو المتمقي المباشر حفزه عمى الفعؿ، وي
لخطاب اإلرىابييف الذي ولد فيو الرغبة في الفعؿ وألنو يشترؾ مع 
اإلرىابييف، المستفديف مف الموضوع، في إيديولوجية واحدة إعتبرناه 
المستفيد مف المشروع السردي كذلؾ، ويحتؿ خانة الذات وتجمى في 

 صورة ممثؿ مشخص فردي.

لموح يبيف لنا خمو المعارضة وشبو خمو خانة المساعدة مف ممثميف إف ا -
وتبرير ذلؾ في النص يعود إلى سرية ىذا البرنامج السردي القاعدي 
الذي أسستو الذات/رضواف، فبل أحد يعمـ بو مما يفسر عدـ ظيور 
عوامؿ معارضة سعت إلى إفشالو أو عرقمة سعي الذات/رضواف، أو 

مت خدمة لمذات/رضواف أو ساندتيا أثناء ظيور عوامؿ مساعدة قد
 تحييف مشروعيا السردي.

إف تحقؽ موضوع رغبة الذات/رضواف إستمـز توفر عدة عوامؿ جعمت  -
مشروع الذات يتحقؽ في النياية. إف توفر عناصر الكفاءة لدى الذات: 
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معرفة الفعؿ والقدرة عميو ىي التي جعمت مشروع الذات ناجحا والبرنامج 
 يتو إيجابية محققة. السردي غائ

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التمظكر الخطابي للداللظ: المبحث الثاني 
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إف التحميؿ السردي ال يستطيع أف يقبض عمى النص كمو فيميط المثاـ عمى دالالتو  
ويستجمي كؿ معانيو، فالمعنى "ال يستفاد نتيجة المشاريع السردية وكيفية إنتظاـ األدوار 

والتحوالت، وما إلييا مف خصائص النظاـ السردي فحسب، بؿ يحصؿ العاممية والوظائؼ 
كذلؾ نتيجة الصور واألساليب البيانية الموظفة إلكساء النظاـ السردي وتجسيده في مظيره 

 .301الخارجي"

فإذا كنا في المركبة السردية تناولنا بالدراسة "البنية التركيبية التي تمثؿ الجوىر 
عمى مجمؿ الحاالت والتحوالت والوصؿ والفصؿ الحاصؿ في مف خبلؿ الوقوؼ   302الثابت"

النص، وكيفية إنتظاـ األدوار العالمية والوظائؼ التي اضطمعت بيا. ففي ىذا المستوى مف 
الدراسة سنيتـ بالمركبة الخطابية و بالصور أي "بوحدات المضموف التي تعد وصفا أو لباسا 

. سنعمؿ عمى رصد مجموع المسارات الصورية 303لؤلدوار العالمية والوظائؼ التي تقوـ بيا"
إال بالنظر »المشكمة لمبرامج السردية، فإشتغاؿ الصور في النص ال يمكف أف يحمؿ ويفيـ 

إلى العبلقة التي تربط الصعيد السردي بالصعيد الخطابي حيث أف األوؿ يكرسو 
 . 304«ويدعمو

كبلت خطابية متداخمة، إف الصور التركيبية تقيـ داخؿ النص شبكة صورية مكونة تش
فالصور تعمؿ عمى تمديد مساراتيا الداللية فتمتقي بصور قريبة منيا لتشكؿ بذلؾ كوكبة مف 

 الصور ليا نظاميا الخاص. 

سنعمد في ىذا المبحث عمى إستجبلء المسارات الصورية واألدوار الموضوعاتية التي 
لئلمساؾ بالعبلقة »النصية وىذا  تبدو أساسية في المركبة الخطابية معتمديف عمى التجميات

 . 305«الحقيقية بيف التعبير والفكرة

سينصب إىتمامنا عمى الشخصيات المييمنة نصيا، تمؾ التي تحرؾ النص، وبرامجيا 
األساسية، فعمدنا إلى المحافظة عمى التقطيع الذي وضعناه في تحميمنا لممركبة السردية 

                                                                 
 . 76، م س، صفً الخطاب السرديالعجٌمً محمد ناصر،  - 301
 . 037، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر، صالقصص الشعبً فً منطقة بسكرةبوراٌو عبد الحمٌد،  - 302

303 - Groupe d’Entrevernes, analyse sémiotique des textes, op cit, P89.  
 .97؟، ص2116، دار مجدالوي للنشر والتوزٌع، عمان، 0، طالسٌمٌائٌات السردٌةبن مالك رشٌد،  - 304

305 -  Fontanier (J),  les figures du discours, Flammarion, Paris, 1977, P 67.  
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ابية الذي يسّير صورىا ويضمف تجانس مساراتيا بإعتباره يتحكـ أيضا بتمفصؿ المركبة الخط
 السردية داخؿ النص. 

 األنظمة الصورية -أوال
 التصدي. :المسارات الصورية لمبرنامج السردي

إف أوؿ شبكة صورية تستوقفنا في ىذا البرنامج السردي تمؾ التي تتعمؽ بوصؼ حالة 
الذي تعيف فيو محند أمزياف كذات  الطبيعة والتي تحيؿ إلى الحالة اإلبتدائية ليذا البرنامج

فاعمة. ولقد تدعـ النسيج الصوري الواصؼ لحالة الطبيعة بصور وعكسيا لنا المسار 
 الصوري التالي:

- Berra tura yeɣli-d yiḍ.306 
- Zik zik i gganen medden.307 
- Tagrest giwen ur ţ-ihemmel.308 
- Tesseɣlay-d lxuf ɣef medden.309 
- Aḍu ger lejqayeq d ashurru.310 
- Ggugmen lmal udaynin d wid n lexla.311 

 

إف ىذه الشبكة الصورية األولى تشمؿ صور: الميؿ، الظبلـ، الخوؼ، البرد الشديد، 
الريح، السكوف... وىذه السمات المشار إلييا إستند عمييا الكاتب لوصؼ األجواء العامة 

الوضعية البدئية التي  المحيطة بالشخصيات ، ورسـ أبعادىا االجتماعية والنفسية، وىي
إمتدت عمى ثبلثة أجزاء، والتي إتسمت بنوع مف التوازف رغـ ما تحممو الطبيعة مف سمات 

 تحيؿ عمى موضوعة اإلضطراب.

                                                                 
 .2، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 306

 لترجمة: إنها تظلم خارجا.ا -
 ، الترجمة: ٌنام الناس باكرا.2ن م، ص  - 307
 ، الترجمة: ال أحد ٌحب الشتاء.2ن م، ص - 308
 ، الترجمة: إن الشتاء  ٌدخل الرعب إلى النفوس.2ن م، ص  - 309
 ، الترجمة: إن الرٌاح تعصف بشدة2ن م، ص  - 310
 ، الترجمة: إن البهائم أصبحت بكماء.2ن م، ص  - 311
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عندما تظير الذات /محند أمزياف ألوؿ مرة عمى مستوى الخطاب، تعينت كذات حالة 
ري بوحدات معجمية تصؼ لـ ترتبط بعد بأي مشروع سردي، وبدخوليا يتدعـ النسيج الصو 

الحالة التي كاف عمييا في تمؾ الميمة، ويمكف أف نجمميا في صور: األرؽ، التعب، 
وعف طريؽ تقنية اإلرتداد يسترجع الكاتب ما كاف يشغؿ  312االستغراؽ في التفكير واإلستياء

باؿ محند أمزياف وكاف السبب في أرقو. تبدأ بوادر االضطراب تظير عمى الذات / محند 
أمزياف حينما بدأت عمميا في المصنع، فعندما رأت الطاىر يترؾ موقعو المعتاد متجيا 
صوبيا يسكنيا شعور بأف خطرا ما يحدؽ بيا، وفي النص رسالة صريحة تشير إلى ذلؾ، 

 يقوؿ محند أمزياف مخاطبا الطاىر:

- « Dacu ik-id-iwwin akka. Tban twenzak d yir lexbar itεebba ». 313 

ورة التوجس التي نستشفيا مف خبلؿ ىذا الممفوظ كانت ورواء البلتوازف الذي إف ص 
بدأت تشعر بو الذات.عندما يخبر الطاىر الذات/محند أمزياف بأمر الوشاية التي تعرضت 
ليا يقوـ ىذا الممثؿ بالدور الموضوعاتي التالي: المخبر وىي الصفة التي لقب بيا محند 

لسمة المنسوبة إلى شخصية الطاىر غير عرضية بؿ متأصمة أمزياف الطاىر متيكما. إف ا
فيو، فيي غير مرتبطة بموقؼ يقفو ألوؿ مرة، فيو الذي إعتاد نقؿ أخبار المصنع ويعمـ كؿ 

 كبيرة وصغيرة فيو. والمسار الصوري التالي يؤكد ذلؾ.

 

 
 

- Yak d neţţa i d ağirnan n lluzin.314 

- Acemma ur as iţruh.315 

- Kra yelan izra-t ama yelha ama diri-t.316 

                                                                 
 .9أنظر الرواٌة، ص  - 312
  ، الترجمة: ما الذي جاء بك اآلن. ٌبدو أنك تحمل أخبارا سٌئة.73ن م، ص - 313
 .73، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 314

 الترجمة: ألٌس هو جرٌدة المصنع. -
 ، الترجمة: ال شًء ٌخفى علٌه.73ن م، ص  - 315
 ، الترجمة: ٌعلم كل شًء الجٌد والسًء73ن م، ص - 316
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- Yeţţawi-d isalen.317 

- Tahar d abcir.318 

- Tahar ţ-ţiqrihin kan id-iţţawi.319 

- Kra yellan i sell-yess.320 

- D neţţa id la presse.321 

- D neţţa iţ-ţamezzuɣt.322 

إف حرص الذات عمى الدفاع عف حقوؽ العماؿ ىو الذي جعميا باألمس تقوؿ ما  
وىو الذي حرضيا اليوـ بعد تمقييا خبر الوشاية التي تعرضت ليا عمى قالتو لرفاقيا العماؿ، 

فشاؿ مسعى إدارة المصنع ،وىو ما  اتخاذ قرار البقاء في المصنع، والتصدي لقرار فصميا، وا 
يمخص موضوعيا القيمي الذي ستسعى إلى تحقيقو، رغـ أف الذات لـ تصرح بمشروعيا لكف 

غبتيا في التصدي لقرار إدارة المصنع في إقالة عماؿ كبلميا يحمؿ قيمة إيحائية تستجمي ر 
 يمثموف الوعي العمالي والسياسي، ليستبدلوا بآخريف أقؿ منيـ وعيا.

وما إف اتخذت الذات ذات القرار حتى استرجعت توازنيا المفقود، وحصؿ إنزالؽ عمى  
 مستوى الصورة وذلؾ ما يوضحو الحقؿ الداللي التالي:

 

 
- Akken it-ğğan imeddukal-is teɣli-d fell-as rrahma.323 
- Allaɣ yakw imsawi .324 
- Talt tikli tuɣ amdiq-is.325 

                                                                 
 ، الترجمة: ٌحمل األخبار.73 ن م، ص - 317
 ، الترجمة: الطاهر بشٌر.81ن م، ص  - 318
 ، الترجمة: الطاهر ال ٌحمل إال األخبار السٌئة.81ن م، ص  - 319
 ، الترجمة: تصل مسامعه كل األخبار.81ن م، ص  - 320
 ، الترجمة: إنه الصحافة.81ن م، ص  - 321
 .، الترجمة: إنه اآلذان التً نسمع بها81ن م، ص  - 322
 .90، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 323

 الترجمة: لما تركه رفاقه نزلت علٌه السكٌنة. -
 ، الترجمة: هدء روعه.90ن م، ص  - 324
 ، الترجمة: آخذت كل فكرة مكانها.90ن م، ص - 325
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- Muhend-Amezyan issemlal tiktiwin-is talt ta deg wemdiq-is 

iressa-t.326 

- Neţţa d leεqel is-d-irnan.327 

 تتبدؿ الحالة النفسية لمذات/محند أمزياف، فبعدما عاشت حالة شابيا القمؽ والخوؼ 
والترقب واإلنفعاؿ حاؿ توقعيا الخطر المحدؽ بيا، تسترجع توازنيا المفقود والوحدات 
صرارىا عمى مواجية مصيرىا  المعجمية السابقة تعكس بوضح السكينة التي نزلت عمييا وا 

 بثبات، فالتأـز لـ يدـ طويبل فسرعاف ما عادت الذات إلى وضعيا الطبيعي.

يا إدارة المصنع كاف وراء التحوؿ الكبير عمى إف إطبلع الذات عمى ما تكيده ل 
مستوى كفاءتيا، فانتقاليا مف البلمعرفة إلى المعرفة ىو التحوؿ المعرفي الميـ الذي شيدتو 
وىو الذي ولد فييا وجوب الفعؿ والرغبة فيو، وما زادتيا معرفتيا إال ثباتا وعزما عمى 

 وازنيا.المواجية وىو ما يفسر اإلسترجاع السريع لوعييا وت

ندرج الصور التي تصؼ الذات بعد تمقييا الخبر في تشكؿ خطابي: الحالة النفسية  
المستقرة أما تمؾ التي وصفت حالة البلتوازف التي عاشتيا الذات فندرجيا في تشكؿ خطابي: 

 الحالة النفسية المتأزمة.

ليقيف في إف إطبلع الذات عمى أمر الوشاية ونية اإلدارة في إقالتيا عزز فييا ا 
 ضرورة المواجية والتصدي فتأىبت لمسعي، ولتحقيؽ ىذا المشروع مرت الذات بمراحؿ

 :جسدىا السارد في شبكة صورية ننتقي منيا 

 المسارات الصورية مسار البرنامج السردي
 Aɣrum anda teddiḍ illa, maca teţţuɣaḍ t dukla d - اإليعاز:-1

ixeddamen imeddukal-is 83ص . 

- Nemwalaf garanaɣ 83ص . 

- Ddeqs aya id nedda akken 83ص . 

- Tit  nwa ɣef wa 83ص . 

- Am Watmaten neɣ εad 83ص .   

                                                                 
 ، الترجمة: استجمع محند أمزٌان أفكاره.90ن م، ص  - 326
 ، الترجمة: زاده ذلك وعٌا.90ن م، ص  - 327
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 الكفاءة:-2
 وجوب الفعؿ. - 
 
 الرغبة في الفعؿ.- 
 

 
 معرفة الفعؿ.       - 

 
- Ulac tarewla 83ص . 

- Ilaq yal awal s lmizan 83ص . 

 
- Ma yella staxren-aɣ nekwni an-neğğ amkan a t-εemren 
s izamaren neɣ s iḍarusen-nnsen, wigi i sen-iţţawin awal 

wigi i sseglafen yidsen 83ص .    

  
- Iles (…) d neţţa id-igellan s wayen ilhan 83ص .   

- I tekkes ddel d uzaylal 83ص .   

- Iles win is-issnen, ɣures lhiba 83ص .   

- Iles ţ-ţigijda n tmeddurt 83ص .  
 D imeddukal-ik agin ad kecmen ɣer lkantina ḥacama - اإلنجاز: -3

teffɣeḍ ssya  031ص .   

- Iwala imeddukal-is zdat lkantina qqimen 031ص . 

- Iwala udem n talext asen iţmeslay  031ص .  

- Ixeddamen yakw kkaten deg fassen bdan aɛeggeḍ  

031ص .      
-La k-qqaren iqemqumen ffeɣ ssya (…) A Muhend - الجزاء:-4

Amezian, ak-iniɣ kan ččan fell-ak times, ɣas tmenεed 

assa, abrid-nniḍen ak ttfen 030ص . 
- Mi kecmen (…) ččan lfarh teḍra yidsen am-warrac. 

Taḍsa anecreh 030ص . 
يحيؿ إلى إسترجاع الذات/محند أمزياف )ال مفر(  « Ulac tarewla »إف الممفوظ  

توازنيا، ورغبتيا في تغيير الوضع ، وبداية سعييا لتحييف مشروعيا، أما الممفوظات التي 
أدرجت ضمف مسار الكفاءة تعكس وحداتو المعجمية ما تمتمكو الذات مف عناصر الكفاءة، 

إلى وعي الذات  ما يؤىميا لتحييف برنامجيا وتحقيؽ رغبتيا، وتحيؿ صور ىذا المسار
ورغبتيا في التصدي لقرار الفصؿ، وما تكتسبو مف كفاءة معرفية مجسدة في صورة الببلغة 
التي تتصؼ بيا الذات والتي ستستند عمييا لتحقيؽ مشروع التصدي. ولئلستدالؿ عمى أىمية 
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 ىذه الكفاءة في تحقيؽ مشروع الذات عمد السارد إلى تقديـ شبكة صورية جمع فييا دالالت
 تحمؿ قيما معنوية إيجابية ننتقي منيا:

- Iles… d neţţa daɣen id-igellun swayen ilhan.328 
- Itekkes ddel d uzaylal .329 
- ɣures lhiba.330 
- Iles ţ-ţigejda n tmeddurt.331 

إف برنامج الذات غير قابؿ لمتحقؽ، فالذات ال تممؾ مف القدرة ما يؤىميا لتحييف  
يؽ رغبة الفعؿ مرىوف بالقدرة عمى الفعؿ فالذات لـ تعتمد في برنامجيا وتحقيؽ رغبتيا، فتحق

 سعييا إال عمى الرغبة ووجوب  الفعؿ.

إف غياب تكافؤ القوى بيف الذات وأصحاب القرار في المصنع ىو الذي جعؿ الذات  
تتجنب المواجية العمنية معيـ، وىو ما عكس ضعؼ الذات وعجزىا عمى اإلتصاؿ 

ما لتحييف المشروع تدخؿ طرؼ ثالث مساعد.إف تدخؿ العماؿ بموضوعيا، لذلؾ كاف لزا
كعامؿ جماعي مساعد ىو الذي كاف وراء اإلنجاز ومف حقؽ غاية الذات وبو إسترجعت 
الذات توازنيا المفقود. وبدخوؿ ىذا الممثؿ تتجدد بو حركية النص لكف ليس لمداللة عمى 

وقد إ نعكس ىذا التحوؿ السردي عمى نشاط الذات بؿ لمداللة عمى نشاط العماؿ المساعديف 
 مستوى الخطاب في الوحدات المعجمية التالية.

- Ugin ad kecmen ɣer lkantina.332 
- Imeddukal-is zdat lkantina qqimen .333 
- Ixeddamen yakw kkaten deg fassen bdan aεeggeḍ.334 

بلحظ إف المسار الصوري يبيف غياب الوحدات الدالة عمى نشاط الذات في حيف ن 
حضور وحدات دالة عمى الصراع بيف العماؿ والذات الضديدة. وأماـ ىذا الوضع تضطر 

                                                                 
 83، ص Iḍ d wass: الرواٌة - 328

 الترجمة: إن اللسان ٌجلب الخٌر كذلك. -
 ، الترجمة: إنه ٌزٌل الذل.83ن م، ص  - 329
 ، الترجمة: إنه مهاب.83ن م، ص - 330
 ، الترجمة: إن اللسان عماد الحٌاة.83ن م، ص  - 331
 .031، ص I d wassالرواٌة:  - 332

 الترجمة: رفضوا الدخول إلى المطعم. -
 الترجمة: جلس رفاقه أمام المطعم. ،031ن م، ص  - 333
 ، الترجمة: كل العمال ٌصفقون وشرعوا فً الصراخ.031ن م، ص - 334
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الذات الضديدة إلى تغيير وجية مشروعيا السردي القاضي إقالة محند أمزياف مف منصبو 
عادتيا إلى منصبيا، وانعكس إنفراج  فتتنازؿ عمى موضوع رغبتيا وتقرر إخبلء سبيؿ الذات وا 

 مستوى الخطاب فيما قالو السارد عمى لساف حارس مكتب المدير:أزمة الذات عمى 
« La k-qqaren iqemqumen ffeɣ ss-ya, d lawan imekli. Ak-iniɣ kan ččan fell-ak 

times, ɣas tmenεeḍ assa, abrid nniḍen ak-ttfen ».335 

ة يتبع السارد ىذا المسار الصوري بمسار أخير يجسد مرحمة الجزاء ، عززه بشبك 
صورية تعكس صورة السعادة والفرح التي إنتابت العماؿ بعدما رضخت إدارة المصنع 

 لمطالبيـ، وىذا ما تعكسو ىذه الوحدات المعجمية الدالة عمى الحالة:
 

- Ččan lferh.336 
- Teḍra yidsen am-warrac.337 
- Taḍsa aneccrah.338 

- Tuɣal lkantina d ssuq.339 

حمة المتقدمة مف الرواية مف حالة البلتوازف إلى تنتقؿ الذات/محند أمزياف في ىذه المر  
حالة التوازف، لكف سرعاف ما تبدأ ىذه الصورة في اإلنمحاء حينما تسممو الطاووس رسالة 
تحمؿ إقالتو، فيحدث إنقبلب جذري عمى كؿ المستويات السردية والبنائية فتبرز تشكبلت 

 صورية جديدة.

اضحا في نسؽ النسيج الصوري وبنيتو بعدما أحدث ىذا المنعطؼ البلمتوقع إنكسارا و  
انفرجت العقدة نيائيا ، إال أف نياية الحكاية جاء مقترنا بعقدة أخرى وعودة الذات/محند 
أمزياف إلى الوضع األصؿ ، غير أف الفرؽ بيف الوضعيف يكمف في أف الذات في ىذا 

البرنامج السردي السابؽ، البرنامج الجديد الذي أسستو تكوف مؤىمة أكثر مما كانت عميو في 
إذا إستكممت عناصر كفائتيا الذي يسمح ليا بإ نجاز التحوؿ المرغوب فميو. والخطاب يحمؿ 

                                                                 
، الترجمة: ٌقول لك المدراء أخرج من هنا، حان وقت الغذاء، إنهم مغتاضون منك، فإذا نجوت الٌوم 030ن م، ص - 335

 فلن تنجو مرة أخرى.
336

 ، الترجمة: فرحوا كثٌرا.  037ن م، ص - 
337

 الترجمة :أصبحوا كالصغار من شدة غبطتهم 037ن م، ص - 
338

 ، الترجمة: إنهم ٌضحكون 037ن م ، ص - 
339

 ، الترجمة أصبح المطعم كالسوق.037ن م ، ص - 
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بوادر تؤشر إلى إمكانية تحقؽ المشروع السردي حينما تنازؿ السارد الكاتب لمشخصيات 
 لتتنبأ بمآلو بعبارات تصب كميا في دالالت إحتماؿ غايتو اإليجابية:

- « Assa wiqila feɣt… ».340 
- « Waqila udem n talext ad ixelles ayen ixdem, aεqab iban a t-

εaqben ɣef dussi-inek (…) a s-inin anda yuɣal ».341 

 المسارات الصورية لمبرنامج السردي: السالمة

لقد سجمنا أعبله في المبحث السابؽ أف موضوع السبلمة تضمف برنامجيف سردييف 
ة خطابية متضادة: السبلمة/اإلبادة، أي أنيما يتجياف إتجاىا عكسيا. ففي ينبنياف عمى مركب

الوقت الذي ترغب فيو الذات/سالـ الحفاظ عمى سبلمة األرواح والذخيرة التي يحمميا الجنود، 
يظير عامؿ ضديد ىو العدو الذي يرغب في إبادة المجاىديف ليمنعيـ مف إيصاؿ األسمحة 

ادة الجيش. ولقد أفرز الصراع المحتدـ بيف الممثميف مجاالت التي يحممونيا إلى مركز قي
 صورية غاية في التبياف.

إذا كنا ال نعرؼ في بداية الحكاية إال حيزىا المكاني فإف النص تضمف وحدات 
تحدت فيما بينيا لتشكؿ المجاؿ الصوري  معجمية غنية واكبت البرامج السردية منذ بدايتيا، وا 

 لمحكاية.

الكاتب في عرض برنامج الذات السردي ميد لو بحقؿ معجمي وصؼ قبؿ أف يشرع 
فيو حالة الطبيعة المضطربة، وىو الديكور الطبيعي الذي إحتضف األحداث، وحالة 

 المجاىديف وىـ يتسمقوف الجباؿ محمميف بالسبلح وسط أجواء مضطربة.

بة ر سـ لمحالة إف ىذا المجاؿ الصوري األوؿ الذي إبتدأ بو البرنامج السردي يعد بمثا
التي كانت عمييا الطبيعة والمجاىدوف قبؿ البداية الفعمية لؤلحداث والوحدات المضمونية 

 التالية تحيؿ عمى نفس موضوعة اإلضطراب:

                                                                 
 .067، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 340

 الترجمة: إننً ربما أمسكت به الٌوم. -
فعل، إنهم سٌعاقبونه حتما على الملف الضائع،  ، الترجمة: إن وجه الصلصال ربما سٌدفع ثمن ما067ن م، ص  - 341

 سٌسألونه عن مكان وجوده.
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- Adfel yenna-d ma n-teţţfeḍ. 342  

- Nniqal d asxiclew kan tura atan amzun d ibidiyen id iɣellin.343 

- Tineccarin n taḍut id-yeţţarew.  344 

- Iḍaren tura terza-d fell-asen tazayt  345 
- Aεrur ibub 346  

- Ul zzay  347 

- Aḍar deg wedfel la yessuruf. D tugdi 348 
بحالة البلتوازف ىذه إبتدأ النشاط السردي. فالذات/سالـ تعيش حالة مف البلتوازف بعد 

يا العدو. وتشعر الذات/سالـ بصفتيا أف تيقنت أف الميمة التي كمؼ بيا ىذه المرة قد عمـ ب
المسؤولة الوحيدة عمى ىذه الميمة وعمى الرجاؿ الذيف تحت قيادتيا بوجوب الحركة مف أجؿ 

 إنياء االفتقار.
مع تقدـ النص يتحدد البرنامج السردي الذي تؤسسو الذات ويتحدد معو تدريجيا 

 المجاؿ الصوري كما يوضحو ىذا الموح:

 
 

 السالمة البرنامج السردي
 الحفاظ عمى أرواح الجنود واألسمحة التي يحممونيا المجاؿ الصوري

 
 

 الصور

ـ عف قرار تغيير الطريؽ الذي سيسمكونو.-  التكت
 السير ليبل واإلستراحة نيارا.-
 التستر بالضباب الكثيؼ.-
 العدوؿ عف الخطة المرسومة.-

                                                                 
 ،الترجمة: إنها تثلج بغزارة. 19ص  Tagrest urɣuالرواٌة  - 342
 ، الترجمة : كانت منذ قلٌل تثلج ببطء، أما  اآلن أصبحت تثلج بغزارة. 19ن م، ص - 343
 ، الترجمة: و كأنه صوف ٌتناسل. 19ن م، ص - 344
 ، الترجمة: أصبحت األقدام ثقٌلة.19،صن م  - 345
 ، االترجمة: إن الظهر محمل. 19ن م،ص - 346
 الترجمة: إن القلب مثقل. 19ن م ، ص - 347
 الترجمة: القدم مترددة فً الثلج، إنه الخوف. 19ن م ، ص - 348
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 المعركة/المواجية.-
 اليزيمة.-

 

مجاؿ الصوري ليذا البرنامج السردي تبدو منسجمة فيما إف الصور التي تشكؿ ال
بينيا، فجاءت متحدة بشكؿ متناغـ رغـ نياية البرنامج السردي التي إتجيت نحو نياية 
نقيضة.إف ىذا البرنامج السردي في البدء اتسـ منذ الوىمة األولى بشبكة مف الصور 

أجؿ إنجاح برنامجيا السردي، المتراكمة التي تصؼ الحذر الشديد الذي توختو الذات مف 
تمتيا مجاالت صورية غاية في الغنى.تشعر الذات/سالـ بصفتيا المسؤولة عمى ميمة نقؿ 
األسمحة إلى مركز قيادة الجيش بتيديد يمس أمف وسبلمة الجنود الذيف تحت قيادتيا، 

التي  فيدفعيا ىذا إلى تأسيس برنامج سردي تنوي مف خبللو ضماف سبلمة الجنود واألسمحة
 يحممونيا. لقد لخص الكاتب السارد ىذا البرنامج في المقطوعة السردية التالية:

« Imseblen id-yeddan yid-es (…) ma yella n kra dir i ten-yurǧan, ma yella kra 

yuran ilaq d neţţa ar a yezwiren ɣur-es ».349 

نية الذات في حماية  إف ىذه الممفوظات التي تضمنتيا ىذه المقطوعة النصية توضح
ف كمفو ذلؾ التضحية بالنفس، ووراء ىذه النية تتستر رغبة أساسية في إنجاح  جنوده حتى وا 
الميمة التي كمؼ بيا.إف الذات توجد في حالة منفصمة عف موضوعيا القيمي ولتحويؿ 

قيؽ العبلقة االنفصالية بيف الذات والموضوع إلى عبلقة اتصالية يستدعي توخي الحذر، فمتح
ىذه الوصمة يتعيف عمى الذات/سالـ أخذ الحيطة لتضمف نجاح برنامجيا السردي ومف ىنا 
يمكف إعتبار الحذر الذي توختو الذات عنصرا مف عناصر الكفاءة لمذات التي تضاؼ إلى 
العناصر المذكورة أعبله )الرغبة، الوجوب، ومعرفة الفعؿ( ونبلحظ عمى ىذا المسار وحدات 

ى نشاط الذات ومف جية أخرى تمؾ الدالة عمى الحاؿ، ولقد تجسدت عمى دالة مف جية عم
 مستوى الخطاب في الصور التالية:

 تغيير وجية الطريؽ المؤدي إلى مقر قيادة الجيش -

                                                                 
 .95، ص Tagrest urɣuالرواٌة:  - 349

 ذي سٌواجهه.الترجمة: إذا حدث مكروه للمسبلٌن الذٌن رافقوه فهو ال -
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 عدـ إخبار الجنود بالوجية. -

 المعرفة الجيدة بالجباؿ ومسالكيا. -

 إخفاء أثر األقداـ. -

 التستر بالضباب الكثيؼ. -

 فزازات العدو.عدـ الرد عمى إست -

 التخفي في الغابة. -

بعدما تأىمت الذات/سالـ لتحقيؽ مشروعيا السردي شرعت في تحيينو، ولكف تجد 
نفسيا مضطرة إلى تغيير وجية مشروعيا السردي خاصة عندما قررت فجأة ودوف أف تعمـ 

ما  أحدا مف الجنود تغيير خطتيا، فبدؿ أف تسير ليبل قررت إكماؿ السير في النيار مع كؿ
يتضمنو ىذا القرار مف خطر عمى نجاح ميمتيا.مع ىذا القرار الجديد المتخذ مف قبؿ الذات 
يفقد الحذر قيمتو كوسيمة لتحقيؽ مشروع الذات السردي فتصبح الذات منفصمة عف موضعيا 
الصيغي. فنجد الذات أماـ انفصاؿ مزدوج: انفصاؿ عف الموضوع الصيغي مف جية وعف 

جية أخرى وىذا ما يفسر فشؿ برنامجيا اإلستعمالي األوؿ الذي أسستو  الموضوع القيمي مف
 لتحقيؽ مشروعيا السردي.

إف العدوؿ عف الخطة التي رسمتيا لمدخوؿ في وصمة مع موضوعيا القيمي ىي التي 
تسببت في إفشاؿ برنامجيا السردي، فوجدت الذات نفسيا مضطرة إلى تأسيس برنامج سردي 

لمواجية ، خاصة حينما ىبت ريح قوية بددت الضباب الذي كاف آخر تنوي مف خبللو ا
يحوؿ بيف الفرقة وطائرات العدو كاشفة عف مواقع الذات/سالـ والجنود.إف إنكشاؼ مواقع 

التوازف الذي حققتو حينما  -الجنود إحتماؿ يؤشر لظيور حالة ال توازف جديدة تعيشيا الذات
 التحرؾ مف جديد في إتجاه إسترجاع التوازف المفقود. مما إستمـز عمييا -إىتدت لفكرة الكتماف

تسعى الذات/سالـ في ممفوظ الفعؿ إلى تأسيس برنامج سردي جديد نستشفو مف 
 مضموف الكبلـ الذي وجيتو الذات إلى رفاقيا قائمة:

 « Ma yella kra id-yeɣlin fell-aɣ, imsebblen ur ilaq ara a ten-twet 
tderrit, taɛekkemt i d bubben ilaq ad temneɛ, ilaq ad awḍen tuffra 



 البنيظ الدرديظ وتجلياتكا الدرديظ                     الفصل الثالث:                                          

 

223 
 

yerna bubben. Ma yella kjra yuran, nekkni di 3, ilaq da ar-a neẓẓu 
acenggu. Nekkni ad aɣ-ed-iwali imseblen d wid irewlen ».350 

( )يجب(، أف الذات Ilaqنفيـ مف خبلؿ صيغ األمر التي تضمنيا كبلـ الذات/سالـ )
ف إقتضت الضرورة التضحية باألنفس مف تحاوؿ إقناع  رفاقيا بضرورة  مواجية العدو، وا 

أجؿ تمكيف الجنود المحمميف بالسبلح مف الفرار بعيدا عف موقع المعركة.ولتحقيؽ الوصمة 
مع الموضوع القيمي عمدت الذات إلى جعؿ ذاتيا وذوات رفاقيا الثبلثة موضوعا قيميا 

عتبرت ذواتيـ وسيمة لتحقيؽ البرنامج بالنسبة لمعدو، أي موضوع رغبة بال نسبة لو، وا 
السردي.لقد حرص السارد عمى ذكر طور المواجية مف البرنامج السردي في مقطوعة سردية 
إقتربت مف المشيد، ولقد تضمف ىذا المجاؿ الصوري شبكة مف الصور التراكمية منحت 

رد فعؿ عمى البرنامج النص سمكا دالليا آخر، ولقد أتى ىذا المجاؿ الصوري الجديد ك
 السردي الضديد.

يمكننا إدراج الصور البلحقة ضمف المجاؿ الصوري الذي تضمنتو المركبة الخطابية  
 المواجية:

 ( صفارة اإلنذار.T6أطمقت الطائرة ) -

 تسقط القنابؿ التي تقذفيا الطائرات بعيدا. -

 بدأت القنابؿ تسقط لما انتصؼ النيار. -

 .ترمي السماء حمميا ورصاصيا -

 أسرع الجنود الخطى لما ذىبت الطائرات لتتزود. -

 تعود الطائرات وترمي قنابميا. -

 أطمؽ سالـ ومحند واعمي الرصاص عمييا. -

 ( لترمي بما حممتو مف قنابؿ.T6تعود الطائرة ) -

 يتظاىر المجاىدوف بالموت. -

 لـ ترجع الطائرات مف حيث أتت حتى أضحى كؿ شيء رمادا. -

                                                                 
 048، ص Tagrest urɣuالرواٌة:  - 350
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بعدما قررت الذات استرجاع التوازف المفقود، وىذه الصور وردت ىذه الصور المتتالية 
التي تضمنيا ىذا المسار تبيف عدـ كفاءة الذات مف أجؿ تحقيؽ التوازف، فالصور التي 
قامت بوصؼ وقائع المعركة تبيف عدـ تكافؤ القوى بيف الذات/سالـ ورفاقو الثبلثة والجيش 

واإلقداـ وتحدي الصعاب فإف الذات الضديدة اإلستعماري، فإذا كانت الذات تمتاز بالشجاعة 
امتازت بالقوة والبطش والتدمير الشامؿ، مما يجعؿ اإلنفراج الذي ينقؿ الذات مف البلتوازف 
إلى التوازف مستحيبل، وىو ما يؤشر إلى الغائية السمبية لمبرنامج السردي ومف ثـ دخوؿ 

 تويات.مجاالت صورية سمبية أحدثت إنقبلبا جذريا عمى كؿ المس
يشير النص إلى الغائية السمبية مف خبلؿ تضميف المسار الصوري األخير وحدات  

معجمية متقاربة في الداللة ومقترنة بعقدة أخرى ينتيي بيا البرنامج السردي لمذات لتمثؿ 
لحاؽ  اليزيمة التي منيت بيا الذات ورفاقيا لعدـ قدرتيا واستطاعتيا التغمب عمى الصعاب وا 

 لعدو، والصور البلحقة تبيف ذلؾ:اليزيمة با
 يصاب سالـ برصاصة أردتو قتيبل. -

 يسقط الوناس إلى جانب سالـ. -

 يصاب محند واعمي برصاصة في الساؽ. -

 يصاب رابح برصاصة في البطف. -

إف الدالالت التي يحمميا ىذا المسار الصوري األخير تتسـ بالسمبية إذ جاءت كميا 
النياية المأساوية التي إرتضاىا السارد ليذا البرنامج لتمخص المجرى الصوري لميزيمة وىي 

 السردي وليختـ بيا الحكي كذلؾ.
ختاما سنحاوؿ تمخيص مجمؿ المسارات الصورية التي تضمنيا برنامج الذات السردي  

 في ىذا الموح التالي:
المسارات 
 الصورية

 الصفحة الصور

 الحذر

-Ad n ekk kan ansi nniḍen ma ulac abrid-a yiwen deg neɣ ur d 
yegri. 
- Yiwen ur as mmaleɣ ansi ar-a nekk. 
-Idurar ssneɣ-ten. 
-Egzem-ed kan tasetta i tzaneţ-nni teggriḍţ ɣer deffir zzuɣur-iţ-

 68ص-
 68ص-
 68ص-
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akka kra n wanida n εedda ad yeffer. 
-Wellah ar-a ad felqen am igerfiwen, limer mačči d lamana. 
-Amadaɣ n zzan ɣas d adfel nezmer ad ninig ddaw laεnaya-s. 

 
 018ص-
 
 041ص-

 المواجية

-Cwit yiwet n « t6 » tneqqer-ed asigna, tebda asrugmet « la  
sirène ». 
-ɣas zrant nella, ur aɣ-ed walan ara, lbumbat iwumi id-berrun 
agemmaḍ-in id-ɣellint. 
-La-d-kkaten kan, kra walent berrik ɣef wedfel ama d uzzu neɣ d 
inijjel ɣelin deg-s. 
-Armi cwit ad izeggan was, lbumbat ɣelint-ed igenni iberru-d i 
tnes d weldun. 
-Nutni ruhen ad d-agmen, nekkni ur neɣfil ara (…) nettef tikli 
scceda. 
-Cwit akka « T6 » twet-ed s uxenfuc tebra-d i lbumbat. 

-Salem d Muhend Uaεli jebden fell-as. 

-« T6 »-nni tuɣaled (…) tebra-d iwacu iwumi tzemer. 

-Awali walan-aɣ-ed, tura ilaq ad nexmet, ad nerr iman-nneɣ 
nemmut. 
-Ur uɣalent ara armi kra iɣ-ed-yezzin tenger deg-s tili. 

 051ص-
 

 050ص-
 

 050ص-
 

 050ص-
 

 053ص-
 

 056ص-
 056ص-
 057ص-
 057ص-
 

 058ص-

 اليزيمة

-Walaɣ salem yemderkal, yeɣli tinnegnit. 

-lwennas yuzzel ɣur-es, taldunt-nniden, yeɣli ucawrar ɣer tama-s. 

-hulfaɣ i userwel yebzeg, la-yi-netteḍ nniqal ɣileɣ d tidi, wwiɣ ɣer 
dinna afus yuɣal-ed yeččur d idim. ziɣ ihuza-iyi-d. 
-Ziɣ ččiɣ-t deg uεabbuḍ-iw, ziɣ ula d nekk ur iyi-zgil wara. 
 

 070ص-
 070ص-
 072ص-
 

 077ص-

 المسارات الصورية لمبرنامج السردي: اإلغتياؿ
أشرنا في المبحث السابؽ حينما تحدثنا عف موضوع اإلغتياؿ أف قير األولياء 

واف رجاؿ األمف كاف اإليعاز الرئيسي الذي وقؼ وراء والتعذيب الذي سمطتو عمى الذات/رض
مشروعيا السردي الرامي إلى اغتياؿ شخصية الخوني. سيكوف لمقير الذي عاشو الدور 
كتساب وعي جديد يدفعو إلى تغيير أسموب حياتو والنظر  الكبير في تغيير مجرى حياتو، وا 

 ؿ نصيا فيما يمي:ولقد تجمى ىذا التحو  إلى العالـ واألشياء بمنظار جديد.

 (Turaالحاضر ) (Zikالماضي ) المسارات الصورية
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 الصور
 

-Kkreɣ-d di temdint gar uzuliɣ d 

ubitun. 94ص  
نشأت في المدينة بيف قنوات تصريؼ المياه -

 واإلسمنت.

 
-Asmi lliɣ d aqcic ( … ) tasaw d 

taleqqant. 95ص  

 لما كنت طفبل كنت مرىؼ الحس.-
 

-Mi ara d-mmektiɣ amɣar n baba d 
lbunya-s id tmekktayeɣ. Cwit cwit 

armi uɣaleɣ berruɣ i uqerru 025ص  

لما أتذكر والدي أتذكر لكمتو، حتى أصبحت -
 أطأطئ رأسي مذلوال.

 
 
 
 
 
 
 
 

-Zik lliɣ qqareɣ, atas n medden i ifeɣ 

066ص . 

في الماضي كنت أدرس وكنت متفوقا عمى -
 الجميع.

-D lğwameε id axxam-iw 94ص  

 أصبحت المساجد بيتي.-

 
 

 
-Aql-i zelluɣ irgazen 94ص  

 أصبحت أذبح الرجاؿ.-
 

-Ula tura mi meqqreɣ, mi d ɣlint fell-i 
tlufa berruɣ i uqerru…armi d asmi 

mlaleɣ d ccix-iw 025ص  
وحتى بعد أف أصبحت كبيرا فحينما تعصؼ بي -

 ..الخطوب أطأطئ رأسي...حتى إلتقيت بشيخي.
 

hulfaɣ tasa-w teţţuɣal d agermum 

yeqquren ğğan wafriwen 071ص . 

 شعرت بقمبي يتحجر.-
-Fɣeɣ axxam gezmeɣ yid-sen aseɣwen. 
S ya d afella ad beddleɣ talsa, ad ffɣeɣ 

abrid-nnsen. 071ص . 

مف اليوـ  ,خرجت مف البيت وقطعت معيـ كؿ صمة-
 فصاعدا سأسمؾ طريقا غير طريقيـ.

-Mi tenggelwa tmurt taɣuri-inu daɣen 

tenggelwa 066ص . 

 لما اىتزت الببلد، اضطربت حتى دراستي.-

 التغيير التشكؿ الخطابي

ف الممفوظات التي جاءت بصيغة الماضي ) ( تندرج ضمف مسار صوري Zikوا 
يحيؿ عمى الحياة التي كاف يحياىا رضواف في كنؼ عائمتو قبؿ أف يعتنؽ مذىب 

( فمقد إندرجت Turaف، بينما الممفوظات األخرى التي جاءت بصيغة الحاضر )المتطرفي
ضمف مسار صوري يعكس التحوؿ الذي طرأ عمى حياة رضواف بعد أف غير أسموب 
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حياتو، والوحدات المضمونة التي تضمنيا ىذاف المساراف تعكس إنتقاؿ الذات مف طور 
رية المذكورة أعبله تبدو بمثابة البلتوازف إلى طور التوازف.إف كؿ التموجات الصو 

اإليعاز المركزي لممجاالت الصورية المتعمقة بالبرنامج السردي لمذات، أي أف ىناؾ 
عبلقة سببية بيف الوضع الذي كانت عميو الذات/رضواف وبيف الوضع الذي آلت 
إليو.قدـ السارد صورا متضادة لمذات ليسيؿ عمى القارئ التمييز بينيا نتيجة إلختبلؼ 
الصور التي أسندت ليذه الشخصية وىذا لنفيـ التغيير الذي طرأ عمييا.إف مقارنة 
بسيطة بيف الصور تكشؼ التحوؿ الذي عاشتو الذات ولقد جسدتو بنية النص القائمة 

 (.Tura( والزمف الحاضر )Zikعمى ثنائية ضدية قائمة عمى الزمف الماضي )

عيا، فقير األولياء والتعذيب الذي وجدت الذات/رضواف نفسيا مجبرة عمى تغيير وض
سمطو عميو رجاؿ األمف رمى بيا في إحضاف اإلرىاب والتطرؼ، فقررت اإللتحاؽ بالمشاريع 
السردية لممتطرفيف وتبني مواضيع رغباتيـ. فإذا كاف المتطرفوف يسعوف إلى القضاء عمى 

ي يحققوف بيا الفساد والمفسديف واإللحاد والممحديف فإف الذات أصبحت الوسيمة الت
 مشاريعيـ:

-« Nek d afus-iw kan ihwağen, atan ɣur-sen, d ayla n-sen ».351 
فعندما عرض األمير عمى الذات إغتياؿ الخوني شعر بوجوب القياـ بالفعؿ ولتحقيؽ 

 ىذا المشروع مرت الذات/رضواف بمراحؿ أجمميا السارد في شبكة صورية ننتقي منيا.

 

 

 اإليعاز:
-« Lmumen d win yeddan d webrid yellan di zzmam ».352 

-« Win i t-yeğğan, ayen yeḍran yid-s drus ».353 

                                                                 
 .94، ص Ass-nniالرواٌة:  - 351

 الترجمة: إنهم ال ٌرٌدون إالٌدي، هً لهم ملكهم.-
 .94، ص Ass-nniالرواٌة:  - 352

 ترجمة: المؤمن من إلتزم حدود هللا.-
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-« Ilaq ad yeğğ amkan-is di dunnit».354 

-« Amdan dayen yeffeɣ talsa nneɣ ».355 

-« Ulac aɣiḍi ».356 

-« Anagar idim-is, ma yuzzel ara t-yawin anida ara isers ddnub iseggasen ».357 

إف الشبكة الصورية السابقة تضمنت ممفوظات جسدت دواعي سعي الذات ورغبة 
متأصمة فيو، والصور التي تضمنيا ىذا المسار تكشؼ عف إتساع موضوع رغبتيا باغتياؿ 
قتنع  كؿ مف لـ يجعؿ القرآف منياجا لحياتو، ولقد ترسخ فيو ىذا اليقيف بعدما جالس العمماء وا 

يؿ اهلل ثواب، وىو األمر الذي حفزه عمى السعي، وىو ما يشكؿ أف في إزىاؽ األرواح في سب
 مفتاح برنامجو السردي.

 بعدما تمقت الذات األمر باغتياؿ الخوني استعدت لتحييف مشروعيا.

 اإلستعداد:
-« D nekk id-uznen ɣur-s i-mi ssneɣ tameslayt».358 

-« Ssneɣ tamurt ».359 
-« Ur ţţaran ara medden ɣur-i ».360 

 

-« Ad qqnent wallen fell-i, ad iyi ɣilen d ayla nsen ».361 

-« Wet trewleḍ ».362 

-« Ilaq ad tissineɣ ansi ara tkccmeḍ d wansi ara tefɣeḍ ».363 

                                                                                                                                                                                                           
 ، ترجمة: من حاد عن شرع هللا ٌستحق العقاب الشدٌد.94ن، م، ص  - 353
 ، ترجمة: ٌجب أن ٌموت94 ن،م، ص - 354
 ، ترجمة: هذا اإلنسان خرج عن شرعنا.94ن، م، ص  - 355
 ، ترجمة: ال شفقة.94ن،م، ص  - 356
 ، ترجمة: إذا أزهقت روحه فدماؤه ستشفع له ٌوم القٌامة.94ن، م، ص  - 357
 ، الترجمة: أنا من أرسلوا إلٌه ألننً أعرف لغتهم.97، ص Ass-nniالرواٌة:  - 358
 ، ترجمة: أعرف البالد.97 ن، م، ص - 359
 ، ترجمة: لن ٌنتبه أحد إلً.97ن،م، ص  - 360
 ، ترجمة: لن ٌشك أحد فً، سٌعتقدون أننً واحد منهم.97ن، م، ص  - 361
 ، ترجمة: إضرب ثم فر.97ن، م، ص  - 362
 ، ترجمة: ٌجب أن تعرف من أٌن تدخل ومن أٌن تخرج.97ن، م، ص  - 363
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-« Ad kkeɣ gar-asen am tata ».364 

ىذا المسار الصوري جسد الكفاءة المعرفية لمذات، وىو ما سيؤىميا لتحييف مشروعيا 
مة مع موضوعيا ،وىذا ما تعكسو الوحدات المعجمية الدالة عمى االستعداد والدخوؿ في وص

النفسي والذىني لمذات قبؿ أف تقدـ عمى تنفيذ مشروعيا.إف ىذا المسار الصوري المتعمؽ 
باستعداد الذات/رضواف عبارة عف تكثيؼ لممفوظات الفعؿ التي تعكس بشكؿ جمي حرص 

نجاح مشروع  يا السردي.الذات عمى تحقيؽ رغبتيا وا 

 التحييف:

بعدما تأكدت كفاءة الذات لتحقيؽ مشروع االغتياؿ تنتقؿ مف القوؿ إلى الفعؿ، فتمر 
إلى تحييف برنامجيا السردي، ولقد عمد السارد لتجسيد ىذه المرحمة خطابيا إلى شبكة 

 صورية وصؼ فييا واقعة االغتياؿ:
-« Si ssbah i ţrağuɣ deg-s zdat tewwurt n lluzin».365 
-« Walaɣ-t mi d yeffeɣ, yerra-d qbala ɣur-i ».366 
 -   Ameddakkel-nneɣ ixeddem yid-is iwehha-yi-d s ujirnan »367  
-« Nekk bdiɣ tikli metwal tewwurt n lluzin ».368 

 

 

 النتيجة:

تأتي ىذه المرحمة خاتمة لممراحؿ السابقة، وعند ىذا الحد تنتيي أحداث الحكاية 
امج السردي ويمثؿ ىذا المجاؿ الصوري األخير غائية المشروع السردي، فبموت وأطوار البرن

الخوني تنجح الذات/رضؤاف في مشروعيا ولقد إنعكس ىذا التحوؿ السردي عمى مستوى 
 الخطاب في الوحدات المعجمية التالية:

                                                                 
 ٌنهم كالحرباء.، ترجمة: أن أكون ب97ن، م، ص  - 364
 الترجمة: كنت أنتظره منذ الصباح أمام باب المصنع. -.086، ص Ass-nniالرواٌة:  - 365
 ، ترجمة: رأٌته حٌن خرج، اتجه مباشرة صوبً.086ص ass-nniالرواٌة  - 366
367

 ، الترجمة: رفٌقنا الذي ٌعمل معه أشار إلٌه بالجرٌدة086ص  ass-nniالرواٌة   - 
368

 جمة: بدأت السٌر باتجاه باب المصنع.، التر086ن م ، ص - 
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-« Mi iger aḍar-is ad yali, jebdeɣ fell-as».369 

-«Mi tetterḍeq neţţa yeɣli »370 

-« Winna yeɣli menteq, yemrareɣ deg idamen-is »371 

-« Yemmut ur yezra ansi is-d tekka »372 

 

 األدوار الموضوعاتيةالموضوعات و  -ثانيا
إف السمات التي استخمصناىا في المبحث الذي خصصناه لتحديد ماىية الشخصية 

مف وجودىا وكيانيا تتعمؽ فقط بوضعيتيا النحوية، مما جعميا ال تعكس إال جزءا زىيدا 
ال تمتمئ إال في آخر صفحة مف النص، حيث »الداللي.إف الشخصية عبارة عف مرفيـ فارغ: 

   373«تتـ مجمؿ التحوالت التي كانت ىذه الشخصية فاعبل فييا وسندا ليا

بناء الكياف الداللي لمشخصيات، كوف ىذه إلى سنعمد في ىذا الجزء مف البحث 
ات المعنى وال تتشكؿ سوى مف الجمؿ التي تمفظيا أو تمفظ تولد فقط مف وحد»األخيرة 

فنقوـ بتجميع البطاقات الداللية الخاصة بتمؾ الشخصيات الفاعمة في الثبلثية ،  374«عنيا
منيا نستخمص األدوار و موضوعات ال تحديدوالتي كانت وراء التحوالت النصية، ثـ سيتـ 

 الموضوعاتية.

ية مكننا مف تعداد ثبلث شخصيات فاعمة كانت وراء تحريؾ إف التحميؿ السابؽ لممركبة السرد
األحداث في الثبلثية وىي: محند أمزياف، سالـ ورضواف، والبطاقات الداللية واألدوار 

  الموضوعاتية تكوف خاصة بيذه الشخصيات دوف غيرىا.

 محند أمزياف: (1

                                                                 
 ،الترجمة: لما هّم بالصعود أطلقت النار علٌه.  087ن م ،ص- 369
 ،الترجمة: لما أطلقت النار هوى. 087ن م، ص - 370
 ،الترجمة: هوى على األرض فً صمت فتحبط فً دمائه. 087ن م، ص - 371
 ، الرجمة: مات و لم ٌعرف من قتله. 087ن م، ص - 372
 .31، ص 0991ٌلٌب، سٌمٌولوجٌا الشخصٌات الروائٌة، تر بنكراد سعٌد، دار الكالم، الرباط، هامون ف- 373

374 -Wellek.R, Warren.A, La théorie littéraire, éd Seuil, Paris, 1971, p 218. 
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األدوار  الموضوعات
 الموضوعاتية

عة اليتـ، فمنحد أمزياف ىو تحيؿ عمى موضو خطاب النص وحدات إّف 
ثاني ثبلثة أطفاؿ أنجبتيـ مالحة، ولقد فقد أباه الشييد في الثورة وأضحى 

 يتيـ األب وىو طفؿ صغير، 
 

 ـيتي

عمى داللة ىي الثقافة. فمنحد نجد في النص وحدات معجمية تحيؿ 
أمزياف متعمـ وشغوؼ بقراءة الجرائد التي يجمعيا والكتب حتى المحظورة 

ولقد أكسبتو ثقافتو ىذه وعيا ونظرة جديدة لمعالـ واألشياء، ولعؿ ذلؾ  منيا.
ما ترجمو إىتمامو بالسياسة ورفضو لؤلسموب الذي يعامؿ بو العماؿ في 

 المصنع ايف يعمؿ.  

 مثقؼ

عبر صوره عمى صفة يتصؼ بيا محند أمزياف ىي الخطاب يكشؼ 
كتفى بالتصريح عنيا الصراحة، ذكرىا السارد صراحة حينا وأحيانا أخرى ا

مف خبلؿ ذكر مضاميف داللية تحيؿ إلييا، فمحند أمزياف صريح جداًّ 
 وصراحتو ىي التي كانت سببا في إقالتو مف منصبو.

 صريح

ينسب السارد لشخصية محند أمزياف صفة الوعي السياسي منو خاصة 
كذلؾ فمقد تـ استنتاج ىذه السمة مف خبلؿ استقراء جميع أفعاليا وأقواليا و 

مف خبلؿ تصورىا الخاص لمعالـ ولؤلشياء، فمحند أمزياف ضد ىذا النظاـ 
الفاسد، فيو يؤمف أف الببلد لـ تحقؽ استقبلليا الكامؿ ال طالما أصبحت 
أجيزتيا تستخدميا لمقمع والتعسؼ، وال طالما تستعمؿ خطاباتيا كمخدر 

وضعيـ  يشؿ عزائـ العماؿ ويغشى أبصارىـ مما يجعميـ ال ينظروف إلى
إال بمنظار إيجابي ال يشوبو نقص أبًدا. إف محند أمزياف مستاء مف 
موقؼ السمطة التي تنكرت لمبادئ الثورة ومتذمر مف موقؼ العماؿ 

 القانعيف بمقمة العيش ميما حالت عمقما في أفواىيـ.  

 واع

 ثائرتضيؼ الممفوظات السردية سمة أخرى لشخصية محند أمزياف وىي الثورة. 
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صية ال تقبؿ الظمـ والضيـ وىذه السمة غير مرتبطة بوضع فيذه الشخ
تركيبي أني إنما ىي صفة الزمتو منذ أف كاف طفبل صغيرا وىذا ما أراده 
أف يممح إليو السارد حينما نقؿ لنا قصصا عف طريؽ السرد التسجيمي 

 لمواقؼ وقفيا محند أمزياف ثائًرا فييا عف الظمـ
 

 سالـ: (2

 الموضوعات
 األدوار

 الموضوعاتية
يتبّيف لنا مف خبلؿ تتبع الوحدات المعجمية أف سالـ قائد لثمة مف 
المجاىديف وىو في ميمة إيصاؿ األسمحة إلى مركز قيادة الجيش ال ىـ 
لو سوى ضماف نجاح ميمتو وخاصة إف ميمتو ىذه المّرة قد عمـ بيا 

والشؾ في العدو مما سبب لو قمقا وقد بمغ بو ذلؾ القمؽ درجة اإلرتياب 
 كّؿ مف يحيط بو.

 

 قائد

 السابؽ إذ تشير وحدات لمموضوعجاء نتيجة حتمية  الموضوع البلحؽىذا 
المعجمية إلى موضوعة الجياد، فسالـ واحد ممف آمنوا بالثورة  النص

وتجندوا في صفافيا منذ أف اندلعت، فمقد ترؾ األىؿ والخبلف وانضوى 
ي طّبقو المستعمر عمى الببلد تحت لواء الجبية راجيا زواؿ الذؿ الذ

 والعباد. 
 

 مجاىد

سمة أخرى لشخصية سالـ وىو التعمـ. لقد عمى صوره  النص عبر كشؼي
كاف سالـ متعطشا لمعمـ والمعرفة منذ الصغر، ىو ابف الفبلح البسيط 
الذي كاف يحمـ أف يصبح معمما يوما لينشر نور العمـ في قريتو، لكف 

تو فاضطر لمقاطعة الدراسة والذىاب بعيدا أحبلمو أجيضيا إفبلس عائم
لمعمؿ لتسديد ديوف العائمة، لكف حتى وىو في غربتو كاف يتردد عمى 

 متعمـ
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 الدروس الميمية ليزيد عمما. 
تبيف لنا شخصية سالـ كابف بار في النص  إف مجموع الصور الواردة

ى عميو "بوالديو، فيو ال يعص ليما أمرا فإذا قرر والداه شيئا يخصو أسر 
دوف معارضة فمقد ترؾ المدرسة تمبية لطمب األب واغترب وىو طفؿ 

 صغير لمساعدتو عمى تسديد ديونو، وتزوج كذلؾ إلرضاء رغبة والديو.

 بار

صفة اتصؼ بيا سالـ منذ أف كاف طفبل صغيرا وىي يشير النص إلى 
الصمت وعدـ الكبلـ الكثير فيو ليس ميذاًرا، فعمى الرغـ مف ذكائو 

 نتو إاّل أّنو يركف لمصمت حتى يظنو مف ال يعرؼ طبعو أّنو أبمووفط
 صموت

إلى شخصية سالـ صفة أخرى تكوف ذريعة اتخذىا الخطاب يضيؼ ىذا 
لتبرير شكو وسوء ظنو بالجميع: فمـ يعد يثؽ في أحد خاصة بعد أف تأكد 
لو أف ىذه المّرة ميمتو قد عمـ بيا العدو والخائف ليس بالشخص الغريب، 
ولقد بمغ بو ىذا اليقيف درجة الشؾ والريبة مما دفعو إلى التكتـ عمى 

 قراراتو. 

 كتوـ

فإنيا  الخطابالممفوظات النصية التي تضمنيا ىذا  بعضإذا استقرأنا 
تبيف إف شخصية سالـ شديدة الحذر، فالخيانة وانعداـ الثقة والشؾ والريبة 

حذر ويتوخى الحذر ىي التي أدت بو إلى أف يتحفظ في قراراتو فيو 
ف  الشديد ليضمف نجاح ميمتو وسبلمة مف ىـ تحت قيادتو خاصة وا 
العدو يتربص بيـ ليؿ نيار. ليذه اإلعتبارات عدت صورة ىذا المسار 

 مؤشر لموضوعة الحذر 

 حذر

 

 رضواف: (3

األدوار  الموضوعات
 الموضوعاتية

د كاف يتردد عمى المستوى الثقافي لشخصية رضواف، فيو متعمـ، فمق الخطابيعكس 
 المدرسة وكاف مف المتوفقيف قبؿ أف ينقطع عنيا نيائيا ويرتمي في أحضاف اإلرىاب 

 متعمـ
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تظير لنا شخصية  الخطابتحيؿ وحدات النص عمى صفة الكره، فالصور التي تضمنيا 
رضواف كارىة لوادييا، فيو يكف ليما كّؿ أنواع الكره والبغض ونظر الشدة كرىو ليما 

 درجة ذلؾ البغض قطع كّؿ صمة بيما.  وارتفاع
 كاره

حالة القير والتعذيب الذي مورس عمى شخصية رضواف مف قبؿ  الخطاب تبيف وحدات
 مضطيد الوالديف ورجاؿ األمف والذي كانت نيايتو التشرد ثـ التطرؼ. 

 معمومة أخرى تخص ىذه الشخصية تفيد التطرؼ. يضيؼ الخطاب
الذي أدى بو إلى أف يسمؾ ىذا السبيؿ، إذ نجده يكّفر كؿ  فاإلضطياد الذي عانى منو ىو

مف لـ يمتـز بتعاليـ الشرع في العبادات والمعامبلت ويرفض كؿ ما ىو سائد ومألوؼ لدى 
سالة دماء مف اعتبرىـ مرتديف.  الناس، ال يرى الحياة سوى قتاال في سبيؿ اهلل وا 

 متطرؼ

 إف الممفوظات النصية تجسد موضوعة السفح.
ىب رضواف حياتو لئلرىابييف فأصبحت يده أداة طيعة تذبح وتقتؿ أولئؾ الذيف حكـ و 

 عمييـ باإلعداـ مف قبؿ اإلرىابييف. 
 سفاح

إف القراءة المتمعنة لمسمات المسندة إلى الذوات الفاعمة في الثبلثية يكشؼ عف 
 الثبلث.موضوعة واحدة: التثوير التي تختزؿ جميع األدوار الموضوعاتية لمشخصيات 

إف الذوات الفاعمة تمؾ التي كانت وراء التحوالت السردية في النص مثقفة ترفض  
واقعيا وتسعى إلى تغييره، ميما إختمفت إتجاىاتيا اإليديولوجية العقائدية. فالشخصيات تحمؿ 
موضوعة التثوير لمداللة عمى التمرد عمى وضع ال تريد أف يظؿ قائما، و التثوير ما ىو اال 

فالشخصيات    . ير أساسي في جانب مف جوانب الحياة اإلجتماعية والفكرية او السياسيةتغي
المييمنة نصيا بدت ثائرة متمردة عمى السمطة القائمة والنظاـ و سعت الى التغيير، فإذا كاف 
سالـ المجاىد أراد تغيير وضع بمد مستعمر وكاف يؤمف أف الثورة المسمحة ستخرج شعبو مف 

فإف محند أمزياف أراد أف يعاد النظر في العبلقات اإلقتصادية والسياسية السائدة وال العبودية، 
يأتي ذلؾ إال بقياـ بثورة أخرى تقمب النظاـ الفاسد، أما رضواف تمرده يعكس رغبة دفينة في 
تغيير وضعو وىو الذي جعمو يعتنؽ مذىب التطرؼ ويتمرد عمى الوضع القائـ حينما تعاوف 

 ف وحمؿ السبلح ثائرا عمى السمطة القائمة و النظاـ.مع اإلرىابيي

كؿ السمات المسندة لمشخصيات تندرج جميعيا تحت مفيوـ التثوير. فالتثوير مرادؼ  
لمتمرد عمى الوضع القائـ ورفض لكؿ ما ىو متواضع عميو، وىي السمة التي طبع بيا 

انت مف وضع سمبي حفزىا الكاتب الكياف الداللي ليذه الشخصيات.فكؿ الذوات الفاعمة ع
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عمى السعي مف أجؿ إنيائو، وأسست برامج سردية لذلؾ ، والمضاميف الداللية لممشاريع 
السردية تصب جميعيا في قالب داللي واحد يمكف إدراجيا تحت تشكؿ خطابي أوسع ىو: 

 التثوير الذي يمثؿ المظير المضمر غير الجمي.

جو الخفي لمداللة ومظيرىا المضمر، أما إف التشكؿ الخطابي: التثوير  يمثؿ الو  
المظير المحيف فيتجسد مف خبلؿ مجموع المسارات الصورية المحددة ألفعاؿ الذوات التي 
سعت إلى تغيير الوضع، فما تجمى في النص وتحّيف فيي مجموع المسارات الصورية التي 

 تبيف أفعاؿ الشخصيات وتثبت قيمة التثوير في النص.

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 رابعالفصل ال

 البنيات التحتية المنظمة للخطاب
 

 

 تقديـ نظري

 السردية وتجمياتيا الداللية المركبةالمبحث األوؿ: 

 أوال: البرامج السردية

  ثانيا: المربعات السيميائية 

 المسارات الصورية ووحداتيا المعنوية: المبحث الثاني

 المبحث الثالث: تشاكؿ الوحدات الداللية.

 .ت السيميولوجيةأوال: التشاكال     

 ثانيا: التشاكالت الداللية.     
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 تقديم نظري
إف البنية السطحية لمنص مف أسيؿ البنى لمدراسة نظرا لسيولة إدراكيا لتمظيرىا عمى  

مستوى التجمي النصي، والنص يعرض مستوى آخر لمتمفصؿ الداللي وىو المستوى العميؽ 
 375تتولى اإلبانة عف معالجة محتويات النص"الذي فيو "...تقع العمميات المنطقية التي 

بانة البنيات التحتية المنظمة لمخطاب والمولدة لو.  وا 

( الذي يمثؿ العنصر المميز Le sèmeيطرح داخؿ ىذا المستوى العميؽ المعنـ ) 
والمسؤوؿ األوؿ عف أي تمفصؿ داللي وىو "ال يظير عمى حقيقتو إال في عبلقتو بعنصر 

خبلفية وعميو ال يمكف أف يتمفظ إال في صمب مجموعة عضوية في آخر مخالؼ: وظيفتو 
 376إطار البنية".

، فالداللة التي يحيؿ إلييا المعنـ ال تدرؾ إال Différentielleإف وظيفة المعنـ خبلفية  
في عبلقتيا الخبلفية مع المعانـ األخرى، وال تتحدد قيمتو إال مف خبلؿ ىذه العبلقات 

 377مع معانـ أخرى "فمف خبلؿ شبكة مف اإلختبلؼ تنتج الداللة". الخبلفية التي يجرييا

 إف المعنـ الذي يحدد كأدنى وحدات المعنى يعرض وجييف: 

ـ النووي:  -1  Le sème nucléaireالمعن

والتشكبلت الخطابية يمكنيا أف  Les figures lexématiquesإف الصور المفظمية 
( فيذه السمات ىي التي تحدد Trait de sensتدرؾ كشبكة منظمة مف سمات المعنى )

 الصور )سواء كانت لفظمية أـ خطابية( والتي توسـ بالمعانـ النووية.

                                                                 
375

 -Greimas (A.J), Maupassant, la sémiotique du texte, exercice pratique , Op cit, p 24. 
376

 Courtés (Joseph), introduction à la sémiotique narrative et discursive , Op cit, p6. 
377

 -Groupe d’entreverne, analyse semiotique des textes, Op cit, p 118. 
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( تحتوي كميا عمى معانـ خاصة تحددىا وتعرفيا. ىذا الحد Les lexèmesفالمفاظـ )
األدنى مف السمات المعنمية الضرورية لتعريؼ المفظـ سيشكؿ نواة معنمية ثابتة، وىذه النواة 
المعنمية تدعى أحيانا بالصورة النووية، والمعانـ النووية ىي التي تقوـ بتحديد المسارات 

 .Parcours figuratifsالصورية 

 Le niveauإف ىذه المعانـ النووية ىي التي تشكؿ المستوى السيميولوجي لمداللة، 

sémiologique de la signification. 

ـ السياقي  -2  :Sème contextuel ou classèmesالمعن

إف الصور ال تظير معزولة بعضيا عف بعض، إنما تظير في سياقات وىي في 
صمة فيما بينيا. حينما تتموضع صور في سياؽ واحد، تطابقيا يكوف ممكنا نتيجة وجود 

ىذه السمات التي  Classèmesسمات تضمف تماسكيا فيما بينيا. نسمي المعانـ السياقية أو 
 378مف الصور في سياؽ واحد.تظير حينما نضع مجموعة 

 Le niveau sémantique de laإف المعانـ السياقية تشكؿ المستوى الداللي لممعنى 

signification. 

 إف تكرار ىذه الوحدات الدنيا ينجـ عنيا نمطيف مف التشاكبلت:

 .Isotopies sémantiquesتشاكبلت داللية:  -

 .Isotopies sémiologiquesتشاكبلت سيميولوجية:  -

إف التشاكبلت الداللية تضمنيا المعانـ السياقية وتكرارىا، أما التشاكبلت السيميولوجية 
 فتضمنيا ديمومة المعانـ النووية وتكرارىا.

                                                                 
378

 -Groupe d’Entreverne, analyse semlotique des textes, Op cit, p 121. 
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 Une structure élémentaireإف البنية العميقة تحيمنا كذلؾ إلى بينة داللية بسيطة 

de la signification ويعتبر المربع السميائي ،le carré sémiotique  ىذه البنية التي تسمح
 بإدراؾ التنظيـ العميؽ لمداللة دونما اإلىتماـ بمادة التمظير.

"  379"إف المربع السميائي بنية شكمية، فارغة، محكمة، سابقة لكؿ استثمار داللي
يتمفصؿ فييا معنميف متقابميف متطابقيف، فيي بنية خبلفية تشترط وجود في اآلف ذاتو لفظ 

تربط بينيما، كما يشترط كذلؾ وجود قاسـ مشترؾ بينيما والموسوـ بالمحور  وضده وعبلقة
"نقترح تسمية محور داللي ىذا القاسـ المشترؾ بيف المفظيف، ىذا  Axe sémantiqueالداللي 

 .380المحتوى الذي تتمفصؿ حولو الداللة"

بطة فيما إف الوحدات الدنيا والقيـ المضمونية المتطابقة ألي فضاء داللي تكوف مرت
 بينيا وفؽ ثبلثة أنماط مف العبلقات:

 .Relation de contrariétéعبلقة ضدية:  .0

 .Relation de contradictionعبلقة تناقضية:  .2

 .Relation de présupposition عبلقة اقتضائية: .3

 لنفترض معنميف متقابميف: ثابت ـ ؽ متغير، إنطبلقا منيا نحدد ىذا النسؽ مف العبلقات:

 ية:   يكوف ثابت    ـ ؽ     متغير.عبلقة ضد -

 عبلقة تناقضية: يكوف ثابت   ـ ؽ     ال ثابت. -

 متغير       ـ ؽ   ال متغير.                          

 عبلقة اقتضائية" يكوف ال ثابت  ـ ؽ      متغير. -

 ال متغير     ـ ؽ        ثابت.                         

                                                                 
379

 - Everaert Desmedt Nicole, Sémiotique du récit, Op cit, p 74. 
380

 -Greimas (A.J), sémantique structurale, Op cit, p 21. 
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 توزيع ىذه القيـ المضمونية عمى الشكؿ التالي:ويقوـ المربع السميائي ب

 

  

 

 

 

إف كؿ عبلقة تصاحبيا عممية تكوف سببا في تحوؿ قيـ المعاني، فالعبلقة التناقضية 
(، أما العبلقة اإلقتضائية 0الس←0)س 0إلى الس 0مثبل توافؽ عممية نفي فيتـ تحويؿ س

 ← 2)الس 2إلى س 2الس ( وكذلؾ تحويؿ2س←0)ال س 2إلى س 0ففييا يتـ تحويؿ ال س
 (.2س

إف ىذه البنية الداللية البسيطة قادرة عمى توليد سمسمة مف العبلقات الداخمية، فيي 
رغـ بساطتيا فإنيا قادرة عمى التحكـ في الداللة وكؿ التحوالت المصاحبة ليا، كما أنيا قابمة 

 لمتحقؽ في أشكاؿ خطابية بالغة التنوع.

إلى تحميؿ الممفوظات السردية إلى وحداتيا المعنوية سنقوـ في ىذا الفصؿ األخير 
الدنيا لمعرفة طبيعة العبلمات المغوية والخصائص المشتركة فيما بينيا، مستميميف تحميمنا 

الذي قاـ بتفكيؾ بنيات الخطاب السردي إلى بنياتيا العميقة  Greimasمف دراسات غريماس 
نرصد كذلؾ التشاكبلت المجسدة عمى التي تنظوي عمييا تمظيرات بنية السطح، كما س

مستوى المضموف "...إذ ميما أعرنا اإلىتماـ إلى التعبير فإف المضموف يبقى قطب العممية 

 ثابت
 0س

 متغير
 2س

 ال متغير
 2الس

 ال ثابت
 0ال س
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فتواتر المعانـ ىي التي تحقؽ لمخطاب انسجامو وتعمؿ عمى إزالة غموضو  381التواصمية"
النص يتـ القبض وتبرز المعنى الذي ال يتـ اإلمساؾ بو إال مف خبلؿ النص كمو، فمدلوؿ 

عميو مف خبلؿ تواتر المعانـ المتجمية فيو والعبلقات القائمة بينيا، واإلشكاؿ يمكف في 
 الكيفية التي ينظـ بيا الخطاب ىذه التشاكبلت ليضمف إنسجامو ويزيؿ إبيامو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 .27، ص 1986، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2مفتاح محمد، تحميؿ الخطاب الشعري، ط- 381
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 المركبظ الدرديظ وتجلياتكا الدالليظ: المبحث األول
 

 يةدالبرامج السر  -أوال
وؿ السجبلت الصورية التي تطالعنا في الروايات الثبلث ىي تمؾ التي يصؼ إف أ

فمييا السارد حالة الذوات التي تسعى إلى الدخوؿ في وصمة مع مواضيعيا. فالشخصيات 
الثبلثة المييمنة نصيا )سالـ، رضواف، محند أمزياف( تعيش حالة مف اإلفتقار وتوجد في 

واضيعيا، والمسارات الصورية المنسوبة إلييا تتضمف بداية حكاياتيا في حالة فصمة عف م
، وعمى إضطرابالذي يناسبو عمى المستوى الداللي معنـ  توازف الالمقولة النحوية التالية: 

مدار طوؿ الحكايات تستوقفنا مسارات تحمؿ صورا توحي برغبة الذوات في اإلنتقاؿ مف 
. فكؿ ىدوءعمى المستوى الداللي معنـ حالة البلتوازف إلى التوازف المفقود الذي يناسبو 

 الشخصيات تشترؾ في ىذه المتقاببلت المعنمية النحوية والداللية.

فإنو يحيؿ إلى  توازفيشكؿ الوضعية البدئية لمذوات أما معنـ  ال توازففالمعنـ 
الوضعية النيائية التي ستؤوؿ إلييا الذوات بعدما تدخؿ في وصمة مع مواضيع رغبتيا كما 

 األشكاؿ التالية: تبينو

 

 

 

 

إف الذوات تبدو في بداية النشاط السردي مرتبطة بمواضيع قيمة، فإذا عمدنا إلى 
تحديد طبيعة العبلقات التي تربط الذوات بمواضيعيا فنجد أف الذوات تبدو فردية في 

 الذوات
 ال توازف

 توازف

≈ 
 ضطرابإ

 ىدوء

 الذوات
 ال توازف

 وضع بدئي
 ـ ؽ

 توازف

 وضع نيائي
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مساعييا، ومنفصمة عف مواضيعيا، أما المواضيع فبناىا تعكس مجموعة مف المعانـ ىي: 
 .منفصمة عف الذوات، وتظير ةفردي

تعتبر قيمتي اإلنفصاؿ واإلتصاؿ القاعدة المعنمية األساسية المنظمة لعبلقة الذوات 
 Iḍ d wassبمواضيعيا.فالذات /محند أمزياف التي ىيمنت عمى باكورة مزداد أعمر الروائية 

ر االقالة توجد في فصمة عف موضوع رغبتيا المتمثؿ في البقاء في المصنع والتصدي لقرا
الذي اتخذتو إدارة المصنع في حقيا، وتسعى إلى الدخوؿ في وصمة مع موضوعيا، وىي في 
بداية الرواية تجد نفسيا في حالة إنفصاؿ وتسعى عف طريؽ نفي قيمة اإلنفصاؿ إلى أحداث 
وصمة مع موضوعيا القيمي. تضمنت الرواية مشروعا سرديا ضديدا معاكسا لمشروع الذات/ 

اف تسعى مف خبللو ذاتا ضديدة/المدير إلى إفشاؿ مشروع الذات/محند أمزياف , محند أمزي
، فرديتبيف المقارنة بيف الذات الضديدة وموضوعيا أنيا تمتقي مع موضوعيا في معنـ 

، فالذات تحمؿ عمى المستوى الداللي داللة مشخصوتتعارض معو في معنـ  إتصالي
 اكسة لوموضوع يحمؿ داللة معمشخصة في حيف أف ال

تأسس كؿ ذات برنامجا سرديا لمدخوؿ في وصمة مع موضوعيا، فالذات الضديدة 
 تسعى إلى إقالة الذات/محند أمزياف مف المصنع وىذه األخيرة تسعى بدورىا إلى التصدي.

 /محند أمزياف والذات الضديدة/يحتوي المضموف الداللي القائـ بيف عبلقة الذات
لداللية لكؿ شخصية حسب مشروعيا السردي،إذ تحتوي المدير مجموعة مف المضاميف ا

محند أمزياف عمى مجموعة مف /الوحدات الداللية لممشروع السردي الذي تبنتو الذات
المضاميف منيا رغبة خالصة في تأسيس مشروع نقابي يستفيد منو العماؿ،ورغبة خالصة 

إثر إعتبارىـ كممكية  وصريحة في تخميصيـ مف أولئؾ الذيف يريدوف إبقائيـ تحت سيطرتيـ
خاصة بيـ، ومف خبلؿ تأسيسيا برنامجيا السردي ترمي إلى غاية أخرى ىو التثوير،فنجدىا 
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تمارس فعبل إقناعيا عمى العماؿ لحمميـ عمى عدـ اإلستسبلـ و السكوف و الثبات و رفض 
 الوضع القائـ.

ذات أصبحت أما الذات الضديدة فمشروعيا سمطوي، وسمة الوعي التي إتسمت بيا ال
تيدد كيانيا ووضعيا الذي ال تريد أف يتغير، فيي ال تريد أف يتفشى الوعي بيف صفوؼ 
العماؿ مما يفسر سعييا إلى إفشاؿ مشروع الذات مف خبلؿ إبعادىا عف المصنع. إف الذات 
الضديدة ال تريد التغيير، ففي التغيير تيديد لمصالحيا و نياية لنفوذىا و وجودىا،إنيا تريد 

بقاء العماؿ تحت سيطرتيا وىذا رغـ تظاىرىا برغبتيا إ بقاء األوضاع عمى ما كانت عميو، وا 
 في إيقاؼ القيرالذي تمارسو الذات ضد العماؿ.

إف المعانـ األتية تختزؿ المشروعيف، السردي والسردي الضديد،و نمخصيما في المتقاببلت 
 : التالية

 نقابي         ـ ؽ          سمطوي 

 ـ ؽ          اإلستبداد          التثوير                           

 التغيير          ـ ؽ           الثبات                           

إف ىذا اإلختزاؿ المعنمي يشكؿ قاعدة النص األساسية التي تنظـ العبلقة الصدامية  
الذات الضديدة/المدير في عبلقة والخبلفية بيف المشروعيف، فالذات/ محند أمزياف توجد مع 

تضاد لكوف مشروعييما يندرجاف ضمف محاور داللية مختمفة، ففي الوقت الذي تسعى فيو 
الذات/محند أمزياف إلى الدفاع عف مشروع نقابي ذي طابع عمالي تقابمو الذات 

محوريف الضديدة/المدير الممثمة لمسمطة بالتعسؼ والقير، فالمعنماف المذاف يختزالف ىذيف ال
وىما المذاف يبرزاف القاعدة المنطقية األساسية المكونة  إستبداد ؽ ـ تثويرالداللييف ىما: 
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ليذه الرواية . نستنتج أف مشروع الذات حوى كؿ إيجابيات النص عمى عكس البرنامج 
 الضديد الذي حوى كؿ سمبياتو 

 Tagrest urɣuتحمؿ الممفوظات السردية لممشروع السردي لمذات/سالـ في رواية 
المضموف الداللي نفسو، فالمشروع السردي لمذات يحمؿ داللة الثورة عمى وضع قائـ ورغبة 
في تغييره كذلؾ. فالذات/سالـ تظير في بداية حكايتيا في حالة إنفصاؿ عف موضوعيا 
المتمثؿ في ضماف نجاح ميمتيا، مما يدفعيا إلى الحركة  وتأسيس برنامج سردي تنوي مف 

تصاؿ بموضوعيا. لكف لتحويؿ العبلقة اإلنفصالية بيف الذات وموضوعيا إلى خبللو اإل
عبلقة اتصالية يستمـز مواجية الذات الضديدة/العدو، ألف الذات الضديدة تعتبر عائقا 
لمسعاىا، لكف اختبلؿ التوازف بيف الذوات المتصارعة ىو الذي جعؿ الذات/سالـ تمجأ إلى 

ما توضحو البنية األساسية المنظمة لمعبلقة بيف الذات/سالـ  المناورة بدؿ المواجية ، وىذا
والذات الضديدة/العدو. إف المقابمة بيف الذات والذات الضديدة تكشؼ أف الذات منفردة في 

 :جماعيامسعاىا في حيف الذات الضديدة تمتمؾ معنما 

 جماعيـ ؽ          فردي

إلى  Tagrest urɣuضمنتيا الرواية تتيح القراءة المتمعنة لممشاريع السردية التي ت
إمكانية الكشؼ عف العبلقات الخبلفية بيف المشروعيف. فالبرنامج السردي لمذات /سالـ 
مشروع حربي ذو طابع ثوري، الغاية منو التغيير في حيف أف البرنامج الضديد يشترؾ معو 

لو إلى تثبيت في طابعو الحربي ويختمؼ في طابعو اإلستعماري والذي ييدؼ العدو مف خبل
وتكريس وضع قائـ.إف الوحدات المضمونية لممسار السردي لمذات /سالـ تتقاطع في النص 
مع الوحدات المضمونية لمبرنامج السردي لمذات الضديدة/العدو، ولقد أفرز ىذا التقاطع 

 المتقاببلت المعنمية التالية: 

 استعماريـ ؽ             ثوري 
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المحور الداللي الذي انضوى تحتو  مشروع حربيمعنـ تبعا ليذا يمكف اعتبار ال
المذاف يجسداف القاعدة المنطقية األساسية التي إنبنت عمييا  استعماريـ ؽ  ثوريالمعنماف: 

 .Tagrest urɣuرواية 

تنشأ حالة صراعية أخيرة في الثبلثية وذلؾ عندما قررت الذات/رضواف في رواية 
Ass-nni ياء واعتناؽ مذىب التطرؼ والمتطرفيف، فتنشأ بصدورىا التمرد عمى السمطة واألول

ليذا القرار عبلقة صدامية جديدة في النص. فالذات/رضواف منذ أف رمت بيا الظروؼ في 
أحضاف اإلرىاب ال تريد أف تظؿ عمى وضعيا القديـ بؿ تريد أف تتغير وتعطي لحياتيا 

عمى وضع قائـ والرغبة في  معنى جديدا، فعميو فمشروعيا السردي يحمؿ داللة الثورة
تغييره.إف الوحدات الداللية لمشروعيا السردي تتضمف داللة التثوير، فالذات/رضواف تسعى 
إلى إنياء وضع قائـ فاسد وتأمؿ في إستبدالو بنظاـ تسود فيو الشريعة. فالذات أصبحت 

لتثوير في تؤمف بأف الوضع القائـ غير مرغوب فيو، ومف ثـ أوجب تغييره. لمسنا داللة ا
موضوعة التطرؼ لمذات/رضواف، والتطرؼ يحمؿ داللة التمرد عمى الوضع القائـ، ولقد 
تجمى عند الذات في معارضتيا لكؿ مف ال يعتنؽ مذىبيا ورفضيا لكؿ ما ىو متواضع 

رضواف يجسد موضوع الرفض و التمرد عمى /عميو.بناء عميو فإف المشروع السردي لمذات
بر عف استيائيا مما دفعيا إلى تبني مشروع سردي يعكس تمردىا عمى السمطة الظالمة، و يع

 و التمرد :الوضع الذي آلت إليو و سعت إلى تغييره، وعميو أمكف إختزالو في معنميف ىما
 .التغيير

نفيـ مف خبلؿ ىذا العرض أف الذوات المييمنة نصيا تسعى جميعيا إلى إنياء وضع 
التي  النضاؿ، التمرد، الثورةا داللة التثوير، ومعانـ قائـ، ومشاريعيا السردية تحمؿ كمي

ترددت في كؿ المشاريع السردية التي تضمنتيا الثبلثية تحيؿ إلى داللة وجود وضع غير 
 مرغوب فيو والسعي إلى تغييره.
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إف المشاريع السردية لمذوات تصب كميا في حقؿ داللي واحد ىو التثوير، فالوحدات 
ا مباشرة وصراحة أـ تحيمنا نحف القراء بطريقة غير مباشرة عمى الداللية تحيؿ إليو إم

المضموف الداللي المضمر لمخطاب إستنادا عمى القدرة التفسيرية التي تممكيا الممفوظات 
 السردية.

بإجراء مقارنة بسيطة بيف المشاريع السردية التي أنجزتيا الذوات يتبيف لنا أنيا لـ 
، ولـ تحقؽ التغيير المرغوب فيو: فسالـ إستشيد، ومحند تحقؽ جميعيا وصمة مع مواضيعيا

أمزياف أقيؿ مف منصبو، أما رضواف فمقد ألقي القبض عميو. إف الذوات رغـ شعورىا بوجوب 
الفعؿ، ورغـ سعييا إلى اإلتصاؿ بمواضيعيا عف طريؽ نفي قيمة اإلنفصاؿ إال أنيا لـ تنجح 

 : ط األتيومساراتيا السردية ىي كما يجسده ىذا المخط

 

 

 everaert –   desmedtيبيف لنا المخطط إبتعاد الذوات عف مواضيعيا القيمية. لكف 

nicole في semiotique du recit أنو عدـ إ تصاؿ الذوات بمواضيعيا ال يعني أنيا ـل  تشير
تحقؽ برامجيا األساسية ألف العبلقة بيف  الفاعؿ و الموضوع ميما كانت درجة االنفصاؿ 

 ا دائما في اتصاؿ ، ألف االنفصاؿ يستدعي اتصاال في المستقبؿ أو أنو ينبئ باتصاؿ.فإني

 

 

االتصال                                 اإلنفصال             
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 ثانيا: المربعات السيميائية
إستنادا لبرامجيا السردية فإف الذوات تحتؿ مرتبة الصدؽ في المربع السميائي 
)ظاىر، باطف( بحكـ مطابقة ظاىرىا لباطنيا، فمقد شرعت في السعي بدافع مف وجوب 

عؿ، وىذا الشعور الداخمي يطابؽ المواقؼ الصريحة التي وقفتيا، وىي تمثؿ البنية التحتية الف
 الشاممة لمكياف الداللي ليذه الشخصيات.

إف القراءة المتأنية لممشاريع السردية لمذوات تكشؼ لنا عف بنيات تحتية غاية في 
السر ألنيا عندما شرعت توسـ الذات/محند أمزياف ب Iḍ d wassالتشابو. ففي بداية رواية 

عمميا، كانت تجيؿ ما كانت إدارة المصنع تضمره ليا، فاحتمت بالتالي خانة السر، لكف 
حينما أخبرىا كؿ مف الطاىر والخوني بنية إدارة المصنع في إقالتيا تحتؿ مرتبة الصدؽ في 

يذا تنتقؿ المربع السميائي الثباتيا قيمتي )الظاىر، الباطف( ونفييا لقيمة )السر( ، وب
الذات/محند أمزياف مف وضعية السر إلى وضعية الصدؽ كما يوضحو المربع السميائي 

 التالي:

 

 

 

 

  

  

عندما تعمـ الذات/محند أمزياف بنية إدارة المصنع في إقالتيا تكتسب عنصري كفاءة: 
وجوب الفعؿ والرغبة فيو مما دفعيا إلى التفكير في وسيمة إلبطاؿ مشروع الذات 

 باطف                  ظاىر 

 

 ال ظاىر              ال باطف

 صدؽ

 السر
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دة.لكف ليتحقؽ مشروعيا المضاد، تحذر مف قبؿ رفاقيا في المصنع مف التيور الضدي
 وينصحونيا بأف تمجأ في تعامميا مع خصميا إلى الميادنة.

فأما حارس غرفة مبلبس العماؿ فيحذرىا مف كيد إدارة المصنع وينصحيا بالحرص 
 في قولو:

«Atnid gren-k ger wallen nnsen (...) ţhadar iman-ik ɣurek ak-sbiben kra, 

ɣurek d acu teqqareḍ».382  
نفس التحذير نجده يتواتر بصوت حارس مكتب المدير الذي حاوؿ مف الحد مف  

إندفاع الذات بالمجوء إلى أسموب الترىيب ليحمميا عمى العدوؿ عف أرائيا ومواقفيا حيف 
 تقابؿ المدير، فيقوؿ:

« Ay aqadum n tmengert d aqemmuc i tessemɣureḍ annect tebɣuḍ 

tekkeḍ-t ak issegrireb. ţhadar iman-ik a mmis n usalem ».383 

إف ما نصح بو رفاؽ الذات/محند أمزياف ىو إخفاء حقيقة طبعيا الحاد، والتظاىر  
بالميف والمودة إلعادة كسب ثقة خصميا، لتعدؿ عف قرارىا في إقالتيا، وباإلخفاء ىذا تعود 

 نة السر في المربع السميائي التالي:الذات لتحتؿ ثانية خا
 

 

 

 

                                                                 
382

 .016، ص Iḍ d wassالرواٌة: - 

 الترجمة: إنهم واضعوك نصب أعٌنهم، حاذر مما تقول.
383

 -iḍ d wass :  044ص. 

 الترجمة: مهما طال بك األمد بٌنهم سٌنالون منك، حاذر على نفسك ٌا ابن سالم.

 باطف                  ظاىر 

 

 ال ظاىر              ال باطف

 صدؽ

 السر
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إف الذات/محند أمزياف مف وراء توخييا الحذر في مسعاىا تثبت المعادلة التالية: 
باطف+ال ظاىر= السر. لكف استنادا لبرنامج الذات نبلحظ انتقاليا حينما إلتقت بالمدير في 

سب المدير ردا عمى مكتبو مف مستوى الكتماف إلى مستوى البوح حينما لـ تتردد عف 
استفزازاتو ليا، فطابؽ ظاىرىا باطنيا وعادت مف وضعية السر إلى وضعية الصدؽ مف 

 .جديد

خفاء أحاسيسيا الحقيقية اتجاه الذات   إف إلتزاـ الذات/محند أمزياف السكوت، وا 
ف الضديدة/المدير لـ يمنع ىذه األخيرة مف إستفزازىا، وىي الطريقة التي إىتدت إلييا لتحيي

مشروعيا. إف وجود الذات الضديدة في مرتبة عميا )المدير( ىو الذي منحيا حؽ التسمط 
عمى الذات والتصرؼ في مصيرىا ومستقبميا، لكف رغـ وجود الذات/محند أمزياف في مرتبة 
أدنى )عامؿ بسيط( إال أنيا لـ ترض بالخضوع، فثارت في وجييا وتمردت.إف الذات في 

وتعتبر ىذه  تمردـ ؽ  تسمطة تختمفاف في المقولة المعنمية التالية: عبلقتيا بالذات الضديد
المقولة أساس الصراع بيف الذاتيف وىي القيـ الخبلفية المستثمرة في المشاريع السردية لمذات 

 والذات الضديدة.

 يمكف أف نمثؿ كما يمي ىذه القيـ في المربع السميائي التالي: 

 

 

 

 

 

 التسمط
 المدير

 التمرد
 الذات

 ال تمرد
 ال ذات

 ال تسمط
 ال مدير
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"، وذلؾ لرفضيا  "التمردت/محند أمزياف بقيمة خبلفية يوسـ المشروع السردي لمذا
الظمـ والضيـ الذي تحاوؿ إدارة المصنع تسميطو عمييا وبتمردىا تسعى إلى إسترجاع حقيا 

والذي  التسمطفي العمؿ بكرامة في المصنع. أما المشروع السردي الضديد فيوسـ بقيمة 
 لرضوخ وقبوؿ قرار اإلقالة.تسعى الذات الضديدة مف خبللو إلى حمؿ الذات عمى ا

لكي يحدث التطور السردي يجب »تظؿ الذات/محند أمزياف حبيسة الرغبة في الفعؿ و
وذلؾ ما لـ يتحقؽ ليا، فالذات ال  384«أف تتحوؿ الرغبة في الفعؿ إلى البلرغبة في البلفعؿ

بلرغبة في تعتبر ذاتا منفذة لعدـ اكتماؿ كفاءتيا، لذلؾ إستمـز تدخؿ طرؼ ثاف قادر عمى ال
 البلفعؿ يساعد الذات ويحقؽ ليا غايتيا.

عندما كانت الذات/محند أمزياف في مكتب المدير، يرف الجرس ، ويتمقى المدير مكالمة 
ىاتفية، فيخرج عمى إثرىا غاضبا، فيأتي حارس مكتب المدير ليطمب مف الذات الخروج ألف 

لـ يخؿ سبيميا. إف الذات التي كانت رفاقيا العماؿ المضربيف، رفضوا العودة إلى عمميـ ما 
في مرتبة الصدؽ حينما أطمعت عمى نوايا الذات الضديدة، ومع ىذا التحوؿ الذي مس البنية 
السردية تنتقؿ مف رتبة الصدؽ ) ظير،باطف( إلى رتبة البطبلف )ما ال يظير وال باطف(، 

 الترسيمة التالية:فعميو تتموضع الذات/محند أمزياف في خانة البطبلف كما يتضح عمى 
 

  

 

 

 

                                                                 
384

 -Courtés J, sémantique de l’énoncé, application pratique, éd Hachette, Paris, 0989, p 08.  

 باطف      ظاىر 

 

 ال ظاىر   ال باطف

 صدؽ

 بطبلف
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ينتيي الصراع في الرواية بيف الذاتيف بإقالة الذات/محند أمزياف مف منصبيا، وتعود 
الذات إلى وضعية الصدؽ في المربع السميائي، إذ أنيا تفصح عف نيتيا في التصدي لقرار 

رور إلى الفصؿ بعدما اىتدت لمطريقة التي تتوسؿ بيا لبموغ غايتيا، وباتخاذىا قرار الم
 الفعؿ، تثبت ىذه الرغبة في الفعؿ ،وتنفي بذلؾ الرغبة في عدـ الفعؿ.

فإنيا تعرض إنتقاؿ الذات/سالـ المستمر بيف وضعيف:  Tagrest urɣuأما رواية 
 الصدؽ والسر.

إف الذات/سالـ في بداية مشروعيا السردي القاضي إنجاح ميمتيا وضماف سبلمة 
قد أخفت مشاعرىا عف رفاقيا )الطاىر، محند واعمي( ،وعدـ  الجنود واألسمحة التي يحممونيا

التصريح بيا وسيمة اىتدت إلييا لتحقيؽ غايتيا. فمقد سعت الذات عف كثب لئلتصاؿ 
بموضوعيا ، فتوخت الحذر والحيطة في مساعيا ، ولـ تخبر الجنود الذيف تحت قيادتيا 

ألنيا عمى يقيف أف الميمة ىذه بالخطة التي أعدتيا لتفشؿ مساعي العدو المتربص بيـ، 
المرة قد عمـ بيا العدو والخائف واحد ممف معيا. وعميو تتموضع الذات في بداية مشروعيا 

 السردي في خانة السر في المربع السميائي التالي:

 

 

 

 

 

 

 باطف                  ظاىر 

 

 ال ظاىر              ال باطف

 صدؽ

 السر
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ويعتبر تصرؼ الذات/سالـ ىذا مف قبيؿ الكتماف، والتكتـ يعتبر مف بيف السمات 
شخصية، وىي ليست مرتبطة بوضع تركيبي آني إنما ىي مف الصفات المنسوبة إلى ىذه ال

المبلزمة ليا، فطبعيا الكتوـ اممى عمييا أيضا إخفاء خبر إستدعاء رفيقيـ واعمي مف قبؿ 
 قيادة جيش التحرير مما ولد لدى رفاقيا اإلستياء.

غير تنتقؿ الذات/سالـ إلى إنجاز مشروع آخر مختمؼ تماما عف المشروع السابؽ، فت
الذات موضوع رغبتيا مف السبلمة بموضوع آخر المواجية، وىنا تتغير وضعيتيا السردية في 
الرواية، فتنتقؿ مف وضعية السر إلى وضعية الصدؽ. فتوسـ الذات/سالـ بالصدؽ حينما 
أزالت عنيا صيغة السر حينما قررت تغيير خطتيا ومواجية العدو ىي ورفاقيا الثبلثة، 

محمميف بالسبلح مف الفرار بعيدا عف أعيف العدو. وبيذا القرار ستمغي الذات ليتمكف الجنود ال
نيائيا الصيغة التصديقية التي أرادت تثبيتيا في برنامجيا السردي األوؿ: السر، لتعويضيا 

 بصيغة تصديقية جديدة في برنامجيا الثاني: الصدؽ.

 ىذا التحوؿ يمخصو المربع السميائي التالي:

 

 

 

 

 

 

 باطف                  ظاىر 

 

 ال ظاىر              ال باطف

 صدؽ

 السر
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، فالذات/رضواف تمر بدورىا مف Ass-nniىذه الوضعية السردية في رواية: تتكرر 
 وضعية السر إلى وضعية الصدؽ.

فعندما أوكمت ليا ميمة إغتياؿ الذات/الخوني، ينتابيا شعور بوجوب الفعؿ، وتفكر 
في طريقة تنفذ بيا مشروعيا، ولتحقيؽ مشروعيا تيتدي إلى الكتماف، فتتموضع في مرتبة 

ىي وضعية صحيحة ألف باطف الذات/رضواف ال يطابؽ ظاىرىا، فيي لـ تفصح ، و السر
نعداـ العوامؿ المعارضة مف الناحية النحوية.  ألحد بميمتيا وىو ما يفسر قمة المساعديف وا 

حينما يمقى القبض عمى الذات/رضواف تعترؼ  لمذي كاف يحقؽ معيا بجريمتيا 
تموضع في خانة الصدؽ في المربع فتتحوؿ مف وضعية السر إلى وضعية الصدؽ فت

 السميائي فتزيؿ الذات عنيا صيغة السر وتستبدليا بالصيغة التصديقية المضادة: الصدؽ.

 : يمكف التمثيؿ ليذه الوضعية المزدوجة لمذات في مربع المصداقية التالي

 

 

 

 

 

 

غتياؿ، إحتمت الذات/رضواف في ىذا المربع خانة السر حينما تسترت عمى مشروع اإل
نتقمت مف خانة السر إلى خانة الصدؽ حينما إعترفت بجرميا بعد أف حققت مشروعيا  وا 

 وباحت بو، والبوح يعني اإلظيار وعدـ التستر.

0 
2 

0 

 باطف                  ظاىر 

 

 ال ظاىر              ال باطف

 صدؽ

 السر

2 
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 طنويظمالمدارات الصوريظ ووحداتكا ال المبحث الثاني:
 

عمدنا في المبحث السابؽ إلى تفكيؾ البنية السردية إلى وحداتيا  المعنوية الصغرى 
سنعود في ىذا المبحث إلى الظاىرة  385إثر "تسميط النموذج المنطقي عمى الواقعة المسانية".

السردية لمبحث عف المضاميف الداللية لممشاريع السردية بإعادة تركيب وحداتيا الداللية 
 386الموزعة عمى إمتداد مساحات النص فػ"الداللة ليست معطى قبميا بؿ ىي تتشكؿ".

يصادفنا في ثبلثية مزداد أعمر الروائية ىو ذلؾ الذي ترمي إف أوؿ مشروع سردي 
مف خبللو الذات/محند أمزياف البقاء في المصنع والتصدي لقرار الفصؿ الذي إتخذتو إدارة 
المصنع في حقيا. كانت الذات في بداية النشاط السردي ذات حالة وعندما قررت التصدي 

إلى ذات الفعؿ. في ىذا المستوى الذي وصؿ والتحدي كحؿ لمشكمتيا، تنتقؿ مف ذات الحاؿ 
النسيج الصوري بوحدات معجمية تعكس رغبة الذات  Iḍ d wassإليو الحكي يتدعـ في رواية 

 في الفعؿ، وىو ما يوضحو المسار الصوري التالي:

- Aɣrum anda teddiḍ illa, maca tettuɣaḍ tdukla d ixeddamen 

imeddukal-is 38ص . 

- Nemwalaf garanaɣ 38ص . 

- Ddeqs aya id nedda akken 38ص . 

- Tit n wa ɣef wa 38ص . 

- Am watmaten neɣ εad 38ص . 

- Ulac tarewla 38ص . 

- Ilaq yal awal slmizan 38ص . 

- Mayella staxren-aɣ nekni an-neğğ amkan a t-εemren s izamaren 

neɣ s iḍarusen-nnsen wigi isen-ittawin awal wigi isseglafen 

yidsen 38ص . 

                                                                 
385 -François Fréderic, linguistique, Presse Universitaire de France, Paris, 1980, p81. 
386 -Coquet Jean Claude, le discours et son sujet, Klincksieck, Paris, 1984, p18. 



  بنيات التحتيظ المنظمظ للخطابالرابع:                                                                       الالفصل 

 

256 
 

إف أوؿ سجؿ صوري وظفو السارد في البرنامج السردي لمذات/محند أمزياف، ىو ذلؾ 
الذي يصؼ فيو حالة الذات وىي تنعـ بحالة مف التوازف، لجيميا لما كانت تكيده ليا إدارة 
المصنع، وىو ما يفسر تواجد صور مثؿ: السكينة، اليدوء، اإلستقرار واإلرتياح. لكف سرعاف 

لصور لتحؿ محميا صور أخرى تنـ عف إضطراب الذات وتوترىا بعدما ما تختفي ىذه ا
 ساورىا شؾ فيما حممو الخوني والطاىر مف أخبار.

« D acu ik-id-iwwin akka. Tban twenzak d yir lexbar itεebba » 38ص . 

يحمؿ الممفوظ السردي صورة التوجس الذي إنتاب الذات/محند أمزياف وىذا الشعور 
عمى وضع الحاؿ ال توازف  توازف الذي بدأت تشعر بو. يحيمنا المعنـ النحويكاف وراء البل

. لكف ىذه الداللة سرعاف ما توتر بالنسبة لمذات وتناسب عمى المستوى الداللي مع معنـ
تنمحي تدريجيا لتحؿ محميا داللة معاكسة. فبعد أف أخبر كؿ مف الخوني والطاىر 

تي تعرضت ليا أسبوعا خمى، حتى تعزز يقينيا بوجوب الذات/محند أمزياف بأمر الوشاية ال
فشاؿ مسعى الذات الضديدة، فيقوؿ مصرحا في رغبتو في  البقاء في المصنع لمتصدي، وا 

 البقاء لمتصدي:

« Ma yella staxren-aɣ nekwni an-neğğ amkan at-εemren s 

izamaren neɣ idarusen-nnsen wigi isen iţţawin awal wigi isseglafen 

yidsen ». 38ص  

إف الذات بدت عازمة عمى إنياء حالة االفتقار وما إف اتخذت ذات القرار حتى 
استرجعت توازنيا المفقود وانتقمت مف حالة البلتوازف إلى التوازف.إف المسار الصوري التالي 

 يعكس إسترجاع الذات توازنيا المفقود:

- Akken i-tğğan imeddukal-is teɣli-d fell-as rrahma 19ص . 

- Allaɣ yakw imsawi 19ص . 

- Yal tikti tuɣ amḍiq-is 19ص . 
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إف الذات/محند أمزياف حينما إنتقمت مف وضع البلتوازف إلى التوازف حققت اإلنتقاؿ 
 مف التوتر إلى اليدوء ومف الحاؿ إلى الفعؿ.

تنشأ بصدور قرار الفصؿ في حؽ الذات عبلقة صراعية في النص بيف الذات/محند 
والذات الضديدة/المدير. سينتصب محند أمزياف خصما لممدير عندما قرر البقاء في  أمزياف

المصنع والتصدي لقرار الفصؿ وعرقمة مشروع المدير الذي يقضي إقالة كؿ مف يمثؿ الوعي 
العمالي والسياسي واستبداليـ بآخريف أقؿ منيـ وعيا.لتوضيح مواضيع القيمة المتصارع عمييا 

 الضديدة نستعيف بالمسارات الصورية التالية: بيف الذات والذات

 الذات الضديدة الذات
-Aɣrum anda teddiḍ illa maca 

teţţuɣaḍ tdukla d ixeddamen 

imeddukkal-is 38ص . 

-Nemwalaf garanaɣ 38ص . 

-Ddeqs aya id nedda aken tit n 

wa ɣef wa am atmaten neɣ 

εad 38ص . 

-Ma yella staxren-aɣ nekwni 

an-neğğ makan a-t-εemren s 

izamaren neɣ s iḍarusen-

nnsen wigi i sen-iţţawin awal, 

wigi i sseglafen yidsen 38ص . 

-Lemmer am nek ula d alaεi fihel ma n 

luεaɣk-d 921ص . 

-Ussan-nni imezwura asmi ibda 

axeddim εellqen yakw medden ɣures 

yess iţwallin, yuɣal iban-ed mačči d 

argaz d aqjun 921ص . 

-Iddaţ fell-asen, iskerh-asen lluzin 

iskerh-asen aɣrum id-tsewwiren 921ص . 

-Atas i yestaxer 921ص . 

-Lemmer am neţţ ur iţlaεi yiwen 923ص . 

-Zerriεa yagi anayar lehbus d rrsas is-

izemren 923ص . 
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-Kra n tikelt ara yili usended, 

keč telliḍ deg mezwura 923ص . 

-Tewwteḍ atas deg ubaɣur d 

lpulitik n tmurt-nneɣ 923ص . 

-Izra d acu yebɣa umexluq agi, 

Lemmer ad iger degs s 

ubunyiw ad as yeg lebɣi a t-

nfun si lluzin d ayen 923ص . 

-Lehbus d rssas i izemren ad menεen 

tanemla, tamurt, abaɣur tagrawla 

923ص . 

-D iεdawen-nneɣ n berra d wid n daxel 

ikwen-id i εemmiren lemmer am nk ula 

d ameslay wen-t-kkseɣ 923ص . 

-Wagi atan tura d aqerru n lluzin, neţţa 

ul-is d aberkan 921ص . 

 

يتمحور الصراع بيف الذات والذات الضديدة حوؿ موضوع بقاء أو إقالة محند أمزياف     
نصبو. نفيـ مف خبلؿ المسارات الصورية المنسوبة لمذات أنيا ال تريد أف ترضخ لقرار مف م

الفصؿ، وتريد البقاء في المصنع ليس حبا في البقاء أو سعيا وراء كسب لقمة العيش، إنما 
شفاقا عمى وحدة صفوفيـ، ذاؾ كاف دافعيا، وبو تأخذ الذات  حرصا عمى مصمحة العماؿ وا 

ؿ قابؿ لمتحقؽ وعميو أسست برنامجا سرديا لمدخوؿ في وصمة مع صفة فاعؿ محتمؿ لفع
 موضوع رغبتيا.

أما الممفوظات السردية المسندة إلى الذات الضديدة تكشؼ لنا عف موضوع قيمي  
نقيض تسعى إلى تحقيقو عمى حساب الذات. إف الذات الضديدة ال تريد أف يبقى محند 

ا كمدير يسير عمى إبقاء العماؿ جميعيـ تحت أمزياف في المصنع ، ألف بقاءه ييدد وضعي
سيطرتو وىو وضع ال يريده أف يتغير، بؿ يريد أف يظؿ عمى حالو ثابتا. إف إيعاز الذات 
الضديدة كما صرحت بو إلى الذات/محند أمزياف في مكتبيا ىو السير عمى مصمحة العماؿ 

و غير ذلؾ، فالمؤشرات والدفاع عف الوطف وحمايتو مف أعدائو، لكف اإليعاز الحقيقي ى
النصية المذكورة أعبله تؤكد الطابع اإلستبدادي والتعسفي لمذات الضديدة ومشروعيا 
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السردي، فالمدير يعتبر كؿ مف يدافع عف الوعي العمالي والسياسي أعداء لموطف، والتحاور 
 معيـ ال جدوى منو إنما الواجب تكميـ أفواىيـ وزجيـ في السجوف ورمييـ بالرصاص.

إف المشروع السردي لمذات/محند أمزياف يحمؿ قيمة إيجابية حينما حّممو الكاتب داللة  
وجود وضع غير مرغوب فيو تسعى الذات إلى تغييره، عمى عكس المشروع السردي الضديد 
الذي يحمؿ قيمة سمبية لما يحممو مف دالالت الثبات تبنتيا الذات الضديدة التي سعت إلى 

 كما ىي ال تتغير. اإلبقاء عمى األوضاع

إف وجود ىذا التقابؿ بيف البنيات العميقة المشكمة لكبل المشروعيف يقودنا إلى تمخيص  
 وحداتيا المضمونية في المتقاببلت التالية:

 النفاؽـ ؽ  الصراحة
 النذالةـ ؽ  الشيامة 
 الخيانة ـ ؽ   الوفاء 
 الجور    ـ ؽ  العدالة 

السمبية تحيؿ عمى الدالالت التي يحمميا البرنامج  ىكذا نبلحظ أف الوحدات المعنمية 
السردي الضديد كما يفيـ مف خبلؿ سياؽ السرد، ولقد تقاطعت عمى مستوى النص مع 

 وحدات مضمونية إيجابية تمؾ التي تضمنيا البرنامج السردي لمذات/محند أمزياف.

واإلثبات، فحديث لقد عمد السارد إلى إجراء عمميات منطقية تقوـ عمى مبدإ   النفي  
ثبات قيمة داللية  السارد عمى صراحة الذات قاده إلى نفي ىذه القيمة عف الذات الضديدة وا 
ثبات بالمقابؿ لقيمة  سمبية ىي النفاؽ، وحديثو عف شيامة الذات قاده إلى نفي ىذه القيمة وا 

ند الذات النذالة، وفي مضمار آخر يصرح بوفاء الذات وينفي ىذه القيمة ويثبت الخيانة ع
 الضديدة، كما يثبت قيمة العدؿ وينفييا في البرنامج السردي الضديد ويثبت قيمة الجور .

مسارا صوريا أخيرا شمؿ صورا حددت مآؿ البرنامج   Iḍ d wassوظؼ السارد في  
 السردي والبرنامج الضديد، ويتضمف ىذا المسار متقاببلت معنمية يمكف تمخيصيا فيما يمي:
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 احنج ـ ؽفشؿ   

 توازف  ـ ؽال توازف 

 ىدوء ـ ؽإضطراب                                   

تحيؿ المعانـ المذكورة أعبله إلى مآؿ البرامج السردية، فاألولى تعكس فشؿ  
الذات/محند أمزياف في إحداث وصمة مع موضوعيا القيمي مما أدى بيا إلى اإلنتقاؿ مف 

محي في النص تمؾ الصور اإليجابية وتحؿ محميا طور التوازف إلى طور البلتوازف، فتن
أخرى سمبية تجسد عجزىا وعدـ كفاءتيا عمى إنجاز برنامجيا السردي. أما المعانـ الثانية 
المقابمة لؤلولى فجاءت لتعكس المآؿ اإليجابي لبرنامج الذات الضديدة حينما تمكنت مف 

ا وتوازنيا المفقود.نبلحظ كيؼ إقالة الذات/محند أمزياف فاسترجعت بذلؾ ىدوءىا وصفاءى
فصؿ السارد بيف حاؿ الذات/محند أمزياف وأحواؿ الذات الضديدة/المدير. فالذات الضديدة 
كانت مضطربة عندما كانت الذات ىادئة وأصبحت في ختاـ برنامجيا السردي ىادئة إثر 

 أمزياف مضطربة. محند /إسترجاعيا لتوازنيا المفقود بعدما أصبحت الذات

ىذه العبلقة الخبلفية ىو الذي يفسر تقابؿ أفعاؿ الذاتيف والذي تجسد في تأسيس إف  
 مشروعيف سردييف متقابميف ينتمياف إلى عالميف داللييف متضاديف.

إنضوت تحت ىذه المسارات الصورية المذكورة أعبله بطاقات داللية حددت معالـ  
 ىاتيف الذاتيف وتشكمت مف مجموع المتقاببلت التالية:

 منافؽ ـ ؽ صريح
 نذؿ ـ ؽ  شيـ
 جائر ـ ؽ  عادؿ
 متواطئ ـ ؽ  نزيو

 منغمؽ ـ ؽ متفتح
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في تشكيمو لمكياف الداللي لمذات/محند أمزياف يقوـ السارد باإلسناد ليا القيـ التالية:  
صريح، شيـ،عادؿ، نزيو، متفتح، وفي المسارات السردية المنسوبة لمذات الضديدة/المدير، 

 خبلؿ السمات التالية: منافؽ، نذؿ، جائر، متواطئ، منغمؽ.عينيا مف 

فالسارد يثبت وىو يبني الكياف الداللي لمذات/محند أمزياف مف خبلؿ السمات المذكورة  
أعبله مجموع القيـ اإليجابية التي تظير بيا ىذه الشخصية في النص، وفي المقابؿ ينفي 

النص بعض الرسائؿ السردية الصريحة التي  ىذه القيـ عف الذات الضديدة/المدير، ونجد في
تحيؿ عمى ذلؾ. إف السارد يريد مف خبلؿ خطابو أف يثبت قيـ الخير التي تحيؿ إليو 
السمات المنسوبة لمذات وينفي بالمقابؿ ىذه القيـ عف الذات الضديدة ليبرز طبيعة الصراع 

 بيف مشروعيف إيديولوجييف متضاديف.

ي النص مشروعا نقابيا تقدميا الغاية منو إعادة النظر في تبنت الذات/محند أمزياف ف 
العبلقات السياسية واإلقتصادية السائدة، بينما إتبعت الذات الضديدة مسارا معاكسا لممسار 
الذي إنتيجتو الذات الذي يعكس إنتماءه اإليديولوجي الرجعي، ولقد تجمت رجعية الذات 

ع السردي لمذات وتجمت بشكؿ واضح مف خبلؿ الضديدة مف خبلؿ سعييا إلى عرقمة المشرو 
معارضتيا لبوادر الوعي والرغبة في التغيير التي بدأت تظير في أوساط العماؿ. فالذات 
الضديدة ال تريد أف يعي العماؿ حقوقيـ، ومشروعو جاء ليكرس مشروع النظاـ الذي يسعى 

طاب ىذه القيـ الخبلفية إلى إبقاء الببلد عمى حاليا.إف السارد بتوظيفو عمى مستوى الخ
 غايتو إظيار طبائع الناس وعواقب أنصار الشر وكذلؾ صناع الخير.

إف القراءة المتأنية لمسمات المسندة إلى الذاتيف تتيح لنا إمكانية إختزاليا إلى  
موضوعيف: مف جية نجد موضوعة التغيير وتشمؿ جميع السمات المسندة إلى الذات/محند 

ى موضوعة الثبات وتشمؿ جميع السمات المسندة إلى الذات أمزياف، ومف جية أخر 
الضديدة/المدير. إذا نظرنا إلى موضوعة التغيير في سياقيا النصي، فإننا نجد أنيا الداللة 
التي إنضوى عمييا مشروع الذات. وتحمؿ موضوعة التغيير رغبة الذات في الثورة عمى 

د مع المسارات الصورية المجسدة ألفعاؿ وضع ال يريد أف يظؿ قائما، وىذه الداللة تتضا
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الذات الضديدة التي تحيؿ إلى داللة الثبات، والسارد عمد إلى تثبيت قيمة التغيير عف طريؽ 
 نفي قيمة الثبات.

ضمف السارد كذلؾ الثبلثية مسارا صوريا آخر يعكس سعي الذات/سالـ إلى تحقيؽ  
ارد المسار الصوري الخاص بيذه الذات موضوع رغبة المتمثؿ في إنجاح ميمتيا. إبتدأ الس

بوصؼ حالة الذات حينما تيقنت أف الميمة التي كمفت بيا قد  Tagrest urɣuفي رواية 
عمـ بيا العدو، ولقد عمد السارد في بداية ىذا النشاط السردي إلى الموازاة بيف أحواؿ الذات 

حظة إضطراب الطبيعة بمحظة والجنود الذيف تحت قيادتيا وأحواؿ ا لطبيعة حينما ربط بيف ل
اضطراب الذات.تضمف لفظـ االضطراب داللة التوتر وىي الداللة التي إشترؾ فييا المساراف 
إثر توظيؼ السارد مسارا صوريا خاصا لوصؼ حالة الذات جعؿ تتقاطع وحداتو المضمونية 

  .مع الوحدات المضمونية لممسار الذي خصو لوصؼ حالة الطبيعة

. إف التأـزحيد بيف المساريف الصورييف واختزاؿ داللتيما في معنـ جامع بإمكاننا التو  
وجود ىذا التبلحـ بيف البنيات العميقة المشكمة لممساريف يقود الذات/سالـ إلى تأسيس مشروع 
سردي مف أجؿ إنياء وضع يشوبو التأـز واستبدالو بوضع يكتنفو االنفراج. كما تمخصو 

 :المتقابمة المعنمية التالية
 االنفراج   ـ ؽ   التأـز

إف الذات/سالـ لـ تعد تشعر باإلرتياح بعدما تأكدت بالخطر الذي ييدد ميمتيا وأمف 
وسبلمة الجنود الذيف تحت قيادتيا، لذلؾ قامت بتأسيس مشروع سردي واحد مف أجؿ حسـ 

 وضعيتيف مختمفتيف:
 ضماف سبلمة أرواح جنودىا.  -                     

 إنجاح ميمة تسميـ األسمحة. -                     

إف الذات في بداية مشروعيا السردي توجد منفصمة عف موضوعيا القيمي، ولتحيينو 
كاف لزاما عمييا إستكماؿ عناصر كفاءتيا لتضمف نجاحو، ولقد إسترجعت الذات/سالـ بعضا 

ع موضوعيا القيمي، مف توازنيا عندما تيتدي إلى فكرة الحذر تتوسؿ بو لمدخوؿ في وصمة م
 وقد إنعكس ىذا المنعرج السردي عمى مستوى الخطاب في الوحدات المعجمية التالية:
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 الصفحة الصور المسار الصوري

 اإلستعداد

-Ad nekk kan ansi nniḍen ma ulac abrid-a yiwen deg 

neɣ ur d yigri 
 13ص 

-Yiwen ur as mmleɣ ansi ar a nekk 

-Idurar ssneɣ-ten 
 13ص 

-Egzem-ed kan tasetta I tzaneţ-nni teggriḍ-t ɣer deffir 

zzuɣer-iţ akka kra n wanida n εedda ad yeffer. 
 13ص 

-Wellah ar ad felqen am igerfiwen, limer mačči d 

lamana. 
 903ص 

-Amadaɣ n zzan ɣas d adfel nezmer ad ninig ddaw 

laεnaya-s 
 940ص 

ار الصوري الذي يجسد بدأ الذات/سالـ في تحقيؽ موضوع رغبتيا شمؿ في ىذا المس 
 البنية العميقة عمى مجموعة مف المتقاببلت المعنمية نمخصيا فيما يمي:

 البوح ـ ؽ  الكتماف
 التيورـ ؽ  الحذر  

إف القيـ الداللية اإليجابية: كتماف، حذر تشير إلى بداية مشروع الذات السردي وىذه  
 مثبتة تتضمف نفي ضمني لممعانـ اآلتية: بوح، تيور.القيـ ال

تؤسس الذات/سالـ برنامجا سرديا إنطبلقا مف قناعتيا أف الحذر والحيطة ىما  
الكفيبلف بإنجاح ميمتيا، فسعت مف خبلليما إلى إيجاد مخرج مف أجؿ إنقاذ ميمتيا مف 

س برنامج سردي الفشؿ. عندما شرعت بتحييف مشروعيا، وجدت نفسيا مضطرة إلى تأسي
جديد، خاصة بعدما ىبت ريح قوية بددت الضباب كاشفة لمعدو عف مواقع الذات/سالـ 
والجنود، فاىتدت إلى فكرة المواجية كحؿ أخير لمشكمتيا، فجعمت ذاتيا وذوات جنودىا 
وسيمة لتحقيؽ برنامجيا السردي. ولتجسيد ىذه المرحمة مف البرنامج السردي خطابيا عمد 

 د إلى شبكة صورية كثيفة ننتقي منيا ما يمي:فييا السار 
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 الصفحة الصور المسار الصوري

 المواجية

- yiwet n « T6 » tneqqer-ed asigna, tebda asrugmet 

« la sirène ». 
 910ص

-ɣas zran nella, ur aɣ-ed walan ara, lbumbat iwumi id-

berrun agemmaḍ-in id ɣellint. 
 919ص

-La-d-katten kan, kra walan berrik ɣef wedfel ama d 

uzzu neɣ d inijjel ɣelin deg-s. 
 919ص

-Armi cwit ad izeggan wass, lbumbat ɣelin-ted igenni 

iberru-d itimes d weldun. 
 919ص

-Nutni ruhen ad d-agmen, nekkni ur neɣfil ara (...) 
nettef tikli s cceda. 

 918ص

-Cwit akka "T6" twet-ed s uxenfuc lebra-d I lbumbat. 911ص 
-Salem d muhend uaεli jebden fell-as. 911ص 
-"T6"-nni tuɣaled (…) tebra-d iwacu iwumi tzmer. 913ص 
-Awali walant-aɣ-ed, tura ilaq ad nexmet, ad nerr 

iman-nneɣ nemmut. 
 913ص

-Ur uɣalent ara armi kra iɣ-ed-yezzin tenger deg-s tili. 913ص 
تتيح المبلحظة المتمعنة لموح السابؽ إمكانية الكشؼ عف عدـ تكافؤ القوى بيف  

الذات/سالـ ورفاقو الثبلثة والجيش اإلستعماري.إف ىذا اإلختبلؼ عكستو معانـ شمميا المسار 
ري المجسد الصوري المجسد لمشروع الذات التي تقاطعت مع معانـ تضمنيا المسار الصو 

 لممشروع الضديد ونمخص ىذه المتقاببلت فيما يمي:

 كثرة ـ ؽ قمة

 قوة ـ ؽ وىف

 متابعة ـ ؽ ىروب 

 ىجوـ ـ ؽ دفاع 
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إف الوحدات المضمونية التي تضمنيا مسار المواجية تؤشر إلى الغائية السمبية  
 Tgarestص لمبرنامج السردي لمذات/سالـ، والمسار الصوري األخير الذي ضمنو السارد ن

urɣu  .تضمف وحدات معجمية مضامينيا إقترنت بعقدة أخرى إنتيى بيا البرنامج السردي
الدالالت التي حمميا المسار السردي األخير مضامينيا لخصت المجرى الصوري لميزيمة 
التي منيت بيا الذات/سالـ ورفاقيا. فالمسار الصوري األخير يحدد مآؿ البرنامج السردي 

لسردي الضديد، ولقد شمؿ عمى متقاببلت معنمية عكست بنيتو التحتية والتي والبرنامج ا
 يمكف تمخيصيا فيما يمي:

 نجاح ـ ؽ فشؿ
 نتصار ـ ؽ ىزيمة

 حياة ـ ؽ موت

إف المتقاببلت المعنمية المشكمة لممسارات الصورية المجسدة لمبرامج السردية التي  
إلنتمائيا لعاـل  حربيسياقي جامع  يمكف إدراجيا ضمف معنـ  Tagrest urɣuتضمنيا نص 

 مفيومي مشترؾ ىو الحرب.

 والموح التالي يوضح ىذه المجاورة السياقية.

 المعانـ السياقية المتقابالت المعنمية المسارات الصورية

 البوحـ ؽ  الكتماف اإلستعداد
 التيورـ ؽ  الحذر   

ػػػي
ػػػػرب
حػػػػػػ

 

 المواجية

 كثرةـ ؽ  قمة    
 قوةـ ؽ  وىف  

 متابعةـ ؽ  ىروب   
 ىجوــ ؽ  دفاع    

 اليزيمة
 نجاحـ ؽ  فشؿ    

 انتصارـ ؽ  ىزيمة    
 حياةـ ؽ   موت    
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شرع السارد في بداية نشاطو السردي إلى إثبات قيـ داللية إيجابية: الكتماف، الحذر 
روع السردي مف خبلؿ عرض بداية المشروع السردي لمذات، ونفي ضمنيا ىذه القيـ في المش

الضديد، غير أنو إتبع منطقا معاكسا حينما شرعت الذات في تحييف مشروعيا عند حديثو 
عف المواجية واليزيمة ، إذ نفى عف الذات القيـ الداللية اإليجابية، وقاـ بإثبات قيـ سمبية 

لمبرنامج وبالمقابؿ قاـ بتدعيـ البرنامج الضديد بقيـ إيجابية، وىذا ما يفسر الغائية السمبية 
 السردي لمذات والغائية اإليجابية لمبرنامج الضديد.

، فالقراءة المتأنية ليذا األثر Ass-nniتجسدت كذلؾ لعبة النفي واإلثبات في رواية 
مكننا مف إستخبلص شبكة صورية شكمت النسيج البياني لمنص التي تضمنت متقاببلت 

ف صورييف عكسا التحوؿ الذي طرأ مضمونية شكمت بنية النص التحتية.وظؼ السارد مساري
عتنؽ مذىب التطرؼ. فمقد عمد السارد إلى  عمى الذات/رضواف بعد أف غير أسموب حياتو وا 
إجراء مقارنة بيف الحياة التي كاف يعيشيا في الماضي في كنؼ عائمتو، والتحوؿ الذي طرأ 

رغبتيـ، فجعؿ  عميو بعد أف قرر اإللتحاؽ بالمشاريع السردية لممتطرفيف وتبني مواضيع
السارد الوحدات المعنوية لممسار الصوري الثاني تتقاطع مع الوحدات المضمونية لممسار 

 الصوري األوؿ، ولقد شممت ىذه المسارات المتقاببلت المضمونية التالية:

 الكرامة ـ ؽ الذؿ

 دةالسعا ـ ؽ الشقاء

 القوة ـ ؽ الضعؼ

 اإلثـ ـ ؽ البراءة

 العقوؽ ـ ؽ البر

أراد السارد مف خبلؿ تقديـ وحدات معجمية متقابمة في الداللة إبراز التغير الذي طرأ 
ؿ الذي عاشتو والذي يشتغؿ كمبرر لظيور ىذه الذات عمى الذات/رضواف لنفيـ التحو 

متصمة بموضوع قيمي ممثؿ في اإلغتياؿ.جسد ىذا التحوؿ البنية النصية القائمة عمى 
 (.Tura( والزمف الحاضر )Zikالتقابؿ عمى مستوى الخطاب بيف زمف الماضي )
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 والخطاطة التالية تمخص ذلؾ:

 التشكؿ الخطابي
 

 التغير     الثبات

 المسار الصوري الثاني  المسار الصوري األوؿ
 رضواف بعد أف اعتنؽ مذىب رضواف قبؿ أف يعتنؽ مذىب

 التطرؼ    التطرؼ
 الكرامة-    الذؿ-
 السعادة-    الشقاء-

 القوة-    الضعؼ-
 اإلثـ-    البراءة-
 العقوؽ-    البر-

اة كما كاف يحياىا إف المعانـ المندرجة تحت المسار الصوري األوؿ تحيؿ إلى الحي
رضواف في كنؼ عائمتو، وعدـ اكتراثو بحالو، وال حياتو ، في حيف المعانـ التي إندرجت 
ضمف المسار الثاني فيي تحيؿ إلى التغير الذي طرأ عميو بعد وعيو وتغييره ألسموب 
حياتو.لقد حممت ىذه المسارات الصورية البطاقات الداللية المحددة لمعالـ ىذه الشخصية 

 التي تشكمت مف مجموع المتقاببلت التالية:و 

 كريـ ـ ؽ ذليؿ
 سعيد ـ ؽ شقي

 قوي ـ ؽ ضعيؼ
 آثـ ـ ؽ بريء

 عاؽ ـ ؽ بار
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لبناء الكياف الداللي ليذه الشخصية عمد السارد إلى إثبات قيـ تمثميا السمات التالية: 
لية ذليؿ، شقي، ضعيؼ، بريء، بار، وتجسد ىذه الوحدات المضمونية البطاقة الدال

لشخصية رضواف فيما مضى. يورد السارد مسارا صوريا آخر مخالؼ لممسار السابؽ إذ 
يحدث عمى أنقاضو قيـ جديدة لتحدث قطيعة جذرية مع ما سبؽ نافيا السمات المسندة 

 لشخصية رضواف ومثبتا قيما جديدة تعكس التحوؿ الذي طرأ عمييا.

اللية ليذه الشخصية عمى النحو يؤدي ىذا التحوؿ الخطابي إلى قمب البطاقات الد
 التالي:

 

 بار  بريء  ضعيؼ  شقي  ذليؿ  قبؿ
 ـ ؽ 

 عاؽ  آثـ    قوي    سعيد  كريـ  بعد
 

نبلحظ أف التقاطع الداللي القائـ بيف المساريف يمكف إجماليما تحت وحدتيف معنويتيف 
ف خبلؿ إثبات قيـ ، فالسارد قاـ بنفي عف شخصية رضواف قيـ الثبات متغييرـ ؽ  ثبات

التغيير، وىو ما يفسر اإلختبلؼ بيف المساريف الصورييف المحدديف لمكياف الداللي ليذه 
 الشخصية.

تأسيسا عمى ىذه المعطيات، تظير عبلقة التنافر بيف شخصية رضواف قبؿ أف يعتنؽ 
مذىب التطرؼ وشخصيتو بعد أف أصبح إرىابيا، لكي يتشكؿ كوف داللي تتجانس فيو قيـ 
تعكس اليواف الذي كانت تعيشو لتنتقؿ بعدىا إلى عالـ داللي تتجسد فيو قيـ داللية ال 

 إنسانية وال أخبلقية تكوف سببا إلسترجاع رضواف توازنو المفقود.

يمكننا في األخير أف نمخص ىذه العمميات المنطقية الخبلفية في المربع السيميائي 
 التالي:
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موسوـ في المحور الخبلفي بقيمة سمبية بينما لفظـ مسالـ يحمؿ  إف لفظـ إرىابي 
 قيمة إيجابية.

ينظوي المشروع السردي لشخصية رضواف في بنيتو العميقة عمى عممية منطقية تقوـ  
عمى إثبات قيمة التغير ونفي قيمة الثبات. يحمؿ التغير سمات عكست تمرد رضواف عمى 

تناسبت سماتو عمى ما كاف عميو قبؿ أف يعرؼ تحوال معرفيا حياتو السابقة، أما قيمة الثبات ف
 رمى بو في أحضاف اإلرىاب.

تسمح ىذه الثنائيات المتقابمة مف القبض عمى معنى النص وداللتو المضمرة   
مف خبلؿ إعادة بنائو عبر العبلقات التي ينسجيا عبر نسيج النص. فنسيج النص بدا لنا 

إرتبطت فيما بينيا بوشائج وعبلقات مبنية كشبكة عبلئقية متسقة تراكمت فييا وحدات داللية 
 عمى الخبلؼ والتضاد كاشفة عف البنى التحتية لممسارات الصورية المدروسة.

 

 

 

 تغير
 رضواف إرىابي

 ثبات
 رضواف مسالـ

 ال إثبات
 لـرضواف ال مسا

 ال تغير
 رضواف ال إرىابي
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 تذاكل الوحدات الدالليظ: المبحث الثالث

 التشاكالت السيميولوجية. -أوال
العميقة  إثر معاينتنا لمجموع المسارات الصورية إستخمصنا صورا إنتظمت في البنية 

لآلثار المدروسة عمى شكؿ تشاكبلت سيميولوجية ويعتبر التشاكؿ السيميولوجي تواترا لممعانـ 
 النووية.

 التشاكؿ الطبيعي:-9

انتظمت في النصوص المدروسة مجموعة مف المعانـ تجسد الطبيعة تحت معنـ جامع 
: الثموج، المياه، . لقد تكاثفت وحدات داللية حسب مظاىر الطبيعة المختمفة مثؿطبيعيىو: 

األنيار، األشجار، اإلخضرار، البرد، الرياح، الضباب، المطر، وعمى صور الحيواف مثؿ: 
الكمب، األرانب، الثيراف، الخرفاف...وىذا إثر جنوح الكاتب إلى وصؼ الحيز الزماني 

 والمكاني المذيف إحتضنا أحداث الثبلثية.

حيز الزماني، فكؿ الحكايات جرت في فالروايات الثبلث إرتضى ليا الكاتب نفس ال 
مف شير  89الذي يتناسب مع يوـ  Amerḍilيوـ يعرؼ في الثقافة القبائمية باليوـ الُمعار 

 جانفي، ونفس المكاف إحتضف األحداث وكاف مسرحا لمحكايات وىي منطقة القبائؿ.

واف تشترؾ الصور المذكورة أعبله في أنيا مف الطبيعة، فمنيا ما دّؿ عمى الحي 
)الكمب، األرانب، الثيراف، الخرفاف، الحمار...( ومنيا ما دؿ عمى البنات )األشجار، 
االخضرار( ومنيا ما دّؿ عمى المناخ )البرد، الرياح، الضباب...( ومنيا ما دّؿ عمى السوائؿ 

 )المياه، األنيار، األمطار، الثموج(.

ه، الغاية منيا تبياف قساوة لقد تواتر ذكر ىذه الصور في الخطاب بشكؿ الفت لئلنتبا
الطبيعة خاصة في الشتاء عمى سكاف الجباؿ. فبدت القبائؿ كفضاء جمع صورا ومعانـ 
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جسدت كؿ معالـ الحياة، واجتمعت جميعيا وتواترت عمى طوؿ مسار الثبلثية لتشكؿ تشاكبل 
تزؿ طبيعة سيميولوجيا طبيعيا. فإذا قمنا بإقتفاء أثر ىذه الصور في النص ألدركنا أنيا تخ

منطقة القبائؿ في فصؿ الشتاء، فبدت لنا ىذه المنطقة فضاء ضيقا محدود الخيرات، شديد 
القسوة عمى اإلنساف والحيواف. فالفضاء شمؿ صورا ممثمة في البؤس، الضيؽ، الحاجة، 

 الخوؼ، المرض...التي وردت جميعيا في مسارات متباينة في الثبلثية.

 عمى النحو التالي:نستطيع تمثيؿ ىذا التشاكؿ  

 التشاكؿ الطبيعي

 

 

 الحيواف   النبات  المناخ السوائؿ

 الكمب-  األشجار-  البرد-  المياه-

 األرانب-اإلخضرار         - الرياح- األنيار-

 الثيراف-    الضباب- األمطار-

 الخرفاف-             الثموج-

 الحمار-             

النص فجاءت موصولة بعضيا ببعض بوشائج تكاثفت ىذه الوحدات الداللية في  
لتشكؿ تشاكبل سيميولوجيا طبيعيا، فمنحت لمخطاب إنسجامو ،وفكت إبيامو حينما أعطت 
لمنص وحدة معنوية. فتشاكؿ الطبيعة تـ اإلمساؾ بو مف خبلؿ تواتر الوحدات المعنوية 

عمى كبرى  والعبلقات القائمة بينيا التي نمت عنيا المسارات الصورية التي إنضوت
 التشكبلت الخطابية.
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 التشاكؿ الثقافي:-2

، وىي السمات التي تخمقت  العمـ والمغةيندرج ضمف ىذا التشاكؿ معانـ تتمثؿ في 
بيا تمؾ الشخصيات المييمنة نصيا. فالمسارات المتعمقة بيذه الشخصيات تنـ عف حبيا 

 الكبير لمعمـ ونيميا لممعرفة.

ويتيا ، والتطمع إلى انقاذىا مف اإلندثار والنسياف، وىي تنضوي المغة عمى معرفة الذات لي
تندرج ضمف ثقافة الفرد الخاصة، أما العمـ فيي األداة والوسيمة التي يحقؽ بيا اإلنساف ذاتو 
في الحياة ليرتقي بيا دائما نحو األفضؿ وذلؾ ما كانت تصبو إليو الذوات مف خبلؿ تفوقيا 

 الدراسي.

جة مسألة اليوية الثقافية لشخصيات عالمو الروائي، وما إف السارد تطرؽ إلى معال
تعمؽ بالمغة وضرورة تقييدىا بالكتابة، وىذا منذ أف طرحت مسألة اليوية األمازيغية ألوؿ مرة 
عمى الساحة السياسية وأصبحت ىاجسا يبلـز بعض الشخصيات منيا خاصة واعمي الذي 

 .Tagrest urɣuجعؿ منيا قضيتو األولى في رواية 

إف المعنـ ال تتحدد قيمتو الداللية إال مف خبلؿ عبلقتو الخبلفية مع معنـ آخر أو 
.لقد الجيؿإال قابمو معنـ آخر ضديد ىو  العمـغيره مف المعانـ األخرى، فما إف طرح معنـ 

مف خبلؿ مناقشة السارد لمسألة الثقافة صراحة. إستيؿ كبلمو في  عدـ المعرفةتواتر معنـ 
 قولو:

- Aqdud ur nelgim tira, izzer iman-is di tatut.387  

 

 
                                                                 

 .27، ص Iḍ d wassرواٌة: - 387
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 ثـ أعقب كبلمو بقولو:

Llant tmura ɣas amdan yugi lluzin neɣ tanazzuyt izmer ad issentel iman-is 
anda nniden, izmer ad iḍfer abrid n tzuri ad yuɣal d anazur )…( yalmi ara d-
issufeɣ kra amzun ţ-ţiɣmert i-yessuli I tɣerma ţ-ţmusni. Maca ɣurneɣ tazuri 

d lεib, ak-awin madden d awal (...) nuɣal yakw d izamaren...388 

إف الثقافة سمة تتخمؽ بيا األمـ المتقدمة، فيي تفاخر بعممائيا وفنانييا وأىؿ الثقافة  
كوف فييا، أما مجتمعنا فأصبحت الثقافة عند الناس عيبا، وأضحى المثقؼ مذموما بدؿ أف ي

تجمت صورة المعرفة في النص بعد القراءة السياقية لو ولقد نمت عنيا الذوات ممدوحا.
 المييمنة نصيا )محند أمزياف، سالـ، رضواف( التي تخمقت بيا وسعت دؤوبة إلى النيؿ منيا.

والعمـ كقيمة قد ثابرت عمييا ىذه الذوات، والمواصمة والمثابرة تنـ عف شغفيا بو وحبيا لو. 
أجيدت ىذه الذوات نفسيا كثيرا بغية تحقيؽ ىدفيا الممثؿ في تحصيؿ العمـ والرقي بو ولقد 

درجات، ولقد إتسمت باإلصرار واإللحاح عميو ال لغرض سوى تحقيؽ العمى. نجد في النص 
 مسارات صورية تنـ عف حب ىذه الذوات لمعمـ وشغفيا بو:

- Di llakul iwi-d iman-is.389 

- Iqqar aṭṭas ijernanen. 390 

- Neţţa idrimen-is anda ur ilaq iten-iţserrif. Anagar deg mesmaren 

neɣ d lekwaɣed.391  

                                                                 
 .61ص ،Iḍ d wassرواٌة:  -  388

الترجمة: هناك بلدان أذا كره اإلنسان العمل فً المصانع أو الفالحة والتجارة ٌمكنه أن ٌكون فنانا )...( كلما أبدع شٌئا كان 
نة جدٌدة تضاف إلى صرح المعرفة والحضارة. أما عندنا فالفن عٌب، فالفنان ٌكون لقمة صائغة فً أفواه إبداعه لب

 الناس...

 .21، ص Iḍ d wassالرواٌة - 389
 .033نفس المرجع، ص  - 390

 .02ص نفس المرجع،  -391 
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نستخمص مف القراءة التركيبية لموحدات المعجمية المذكورة أعبله مف وجود موضوعة 
العمـ، وعف دور موضوعاتي متعمـ، وىنا يثبت السارد عف شخصية محند أمزياف قيمة العمـ 

ائد التي يجمعيا حتى المحظورة منيا، ولقد اكسبو عممو ىذا وعيا سياسيا وشغفو قراءة الجر 
جعمو يصر ويمح عمى تحقيؽ الموضوع القيمي الذي يسعى إليو. إرتبطت صورة العمـ بيذه 
الذات التي تسعى إلى إعادة النظر في العبلقات السياسية واالقتصادية السائدة في الببلد، 

لحاحيا عمى عدـ الرضوخ لقرار الفصؿ وكاف األمؿ مبلزما ليا وذلؾ  مف خبلؿ إصرارىا وا 
 الذي أصدرتو إدارة المصنع في حقيا  بغرض التأثير فييا.

 تتجمى بصورة أوضح صورة العمـ ونيميا لو عند الذات/سالـ:

- Semmus iseggasen neţţa ɣur-es d taɣuri.392  

- Yezri Salem akayaḍ, yewwi-t-id seg useggas-nni.393  

- Mi-niffeɣ si lmina neţţa ad yerr ɣer leqraya.394 

- Neţţa d iseggasen yessaram ad d-yeffeɣ d ccix.395 

- Simmal yeqqar, simmal yeţţaf allaɣ-is ziɣ d ilem.396 

 

إرتبطت صورة العمـ بالذات/سالـ ، ألنيا تريد الفوز بو وكاف األمؿ مبلزما ليا وذلؾ 
لحاحيا عمى طمبو،  لكف أحبلـ الذات أجيضيا إفبلس العائمة فمـ تنجح مف خبلؿ إصرارىا وا 

ففشمت في أف تصبح معمما، فأجبرىا إفبلس العائمة عمى اإلغتراب لتسديد ديوف األب، ولكف 
رغـ ذلؾ إستمرت في طمبو بشتى الوسائؿ والسبؿ ليس لغرض سوى حب العمـ والمعرفة 

ات.لـ يرتبط عند ىذه الذات طمب ونيؿ العمـ إلشباع فضوؿ النفس التواقة إلى نيؿ العمـ درج
العمـ بغاية نفعية مادية أو إرتبط باإلسترزاؽ في الدنيا، إنما نجده مرتبطا بمذة الفضوؿ 

 العممي والشغؼ المعرفي.

                                                                 
 .09، ص Tagrest urɣuالرواٌة: - 392
 .20المرجع، ص  نفس- 393
 .45المرجع، ص  نفس- 394
 .22جع، ص المر فسن- 395
 .77المرجع، ص  نفس- 396



  بنيات التحتيظ المنظمظ للخطابالرابع:                                                                       الالفصل 

 

275 
 

ارتبطت كذلؾ صورة العمـ بشخصية رضواف الذي وصفو السارد بالمتعمـ، وسياؽ 
 مميذا.الخطاب ينـ عف تفوؽ رضواف عمى كؿ أترابو حينما كاف ت

« Zik lliɣ qqareɣ, atas n medden i ifeɣ ».397 

عتناؽ مذىب   إف تعمـ رضواف لـ يحفظو مف الضياع واإلرتماء في أحضاف التطرؼ وا 
المتطرفيف. فبعدما كاف بإمكانو إستعماؿ العمـ ككفاءة معرفية يحقؽ بيا رغبة دفينة وشديدة 

ويرفض تبني برامجميـ، نجد أف في التغيير، فيمغي ذلؾ الخضوع إلدارة المتطرفيف، 
المتطرفيف إستطاعوا أف يقنعوا رضواف بقمة حسناتو وكثرة مساوئو، لذلؾ تعجؿ "التوبة" حتى 
يخرج مف دائرة األلـ والجحيـ ألنو مذنب، فأطاع اهلل حد التطرؼ، وخضع لو كؿ الخضوع، 

ياد األعمى ألوامر فأقر بضعفو ، فيو ال يستطيع شيئا دوف قدرة اهلل، وىو ما يفسر اإلنق
 مشاييخو وأميره، فأصبح األمير ىو اآلذف لكؿ شيء ورضواف المطيع ألوامره في أي شيء.

 التشاكؿ السياسي:-3

يظير ىذا التشاكؿ في الصور التي وردت في سياقات مختمفة، ولقد ضمف ىذا 
اىد، التشاكؿ إنسجاـ المسارات الصورية التي إحتوت الصور التالية: الحرب، النضاؿ، مج

 عدو، إستعمار، حزب، النظاـ، أميف الحزب، السجف، اإلستقبلؿ، قتاؿ، نار.

وىذه الصور منيا ما يحيؿ عمى معجـ السمـ مثؿ: حزب، أميف حزب، إستقبلؿ 
،نظاـ، ومنيا ما يحيؿ عمى معجـ الحرب مثؿ: حرب، مجاىد، قتاؿ، إستعمار، عمبلء، 

عتبره الكاتب الركيزة  سجف، نار، لقد ىيمف ىذا التشاكؿ عمى النصوص المدروسة، وا 
األساسية لمعالجة مسألة الحالة السياسية السائدة قبؿ اإلستقبلؿ وبعده.إف الكاتب يظير 
ممتزما بقضايا مجتمعو مما ألزمو اإلنحياز لمعالجة موضوعات تيمو، فجاء النقد الواقعي 

لتي إنضوت ضمف ىذا وااليديولوجي بارزا ومييمنا جدا، وىو ما يفسر تواتر المعانـ ا
التشاكؿ السياسي. يعد مزداد أعمر شاىدا عمى عصر طرأت فيو عمى المجتمع القبائمي 

                                                                 
 .067، ص Ass-nniالرواٌة - 397
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تغيرات شممت كؿ بنى المجتمع: اإلقتصادية، اإلجتماعية، الثقافية والسياسية منيا خاصة، 
وىذا التحوؿ السريع أفرز مظاىر سمبية شكمت مادة لمواضيع أدرجيا الكاتب ضمف بنى 

.نصوص بداء وجية نظر حوليا فجاء النقد بنية نصية مجاورة 398و قصد التعميؽ عمييا وا 
لمقصص األساسية المطروحة في الثبلثية، وىذه البنى النصية التي تحتؿ بعدا نقديا ىو ما 

التي إستقطبت الوظيفة اإليديولوجية لتوسيع  Metatexte  الميتاناص Genetteأسماه جنيت
 مجاؿ العرض السياسي.

الميتاناص الذي حمؿ تعميقا صريحا نحا منحنى النقد السياسي، الخطاب الذي مف 
ألقتو شخصية محند أمزياف، لما يحممو مف نقد الذع لمسمطة ومسيري شؤوف العماؿ والذي 

 كاف سببا في فصمو عف العمؿ في المصنع:

« ...ɣas atas i wen-d-issewwayen lexrif di tefsut, ţţerran ssehra d seksu. Maca 

aţ-ţenger yemmatwen. Ţ-ţaguni i kwen-ssganen. Ulac am nekwni, ulac win iɣ-

yifen. D nekwni i ţţafat di ddunit. ɣurneɣ yakw id-ssikkiden leğnas. Ţ-ţaguni iɣ-

ssganen (...) snadam iɣ-sfetren. Akka iɣ-sdubbzen yess, yuɣal idda yidneɣ ţ-

tanumi. Ulac win ara d-yinin : « Dayen tura berka-yaɣ » (...) yal wa yettef 

tiɣmert-is, kenwi dihin nekwni da. ğğet-aɣ bxir. Akwen-neğğ degs daɣ nekwni. 

Illa nnfeε garaneɣ (...) yak zik ula d aɣrum ur t-terwim. Hemdet rebbi tura kra 

din d ayla nnwen. Teččam, terwam. Akka i t-id wwin di tazwara tuɣal ţ-ţannumi. 

Tewwet-aɣ s tatut (...) nuɣal yakw d iɣesmaren (...) nuɣal yakw d iεebbuḍen 

(...) nuɣal yakw d ttezdamet (...) wwet neɣ qqim yiwen ur d-iqqar : ahh ».399 

                                                                 
398

 .60، مرجع سابق، ص Iḍ d wassأشٌلً فضٌلة، تحلٌل الخطاب السردي فً رواٌة - 

 .70-71، ص Iḍ d wassالرواٌة: - 399

ل منا نحن قبلة إن غاٌتهم تنوٌمكم )...( ال أحد أفض -عدمتم أمهاتكم-الكالم مة: حتى وإن أغواكم البعض بمعسولالترج
أن ٌقول "كفانا" )...( كل واحد ٌلزم مكانه، نحن  هم عقولنا وأنامونا وال أحد ٌجرءجمٌع البلدان )...( إنهم خّدروا بكالم

من جهة وأنتم من جهة، أتركونا فً شأننا ونترككم فً سالم فٌنتفع بعضنا من بعض )...( فً الماضً لم تشبعوا حتى 
عتادنا علٌه اطبونا فً األول ومنذ ذلك الٌوم إهللا أصبح كل شًء ملككم، أكلتم وشبعتم. هكذا خ الخبز، أما اآلن فأحمدوا

 فنسٌنا )...( وأصبحنا جمٌعا بطونا ومحافظ نقود )...( مهما أساءوا إلٌنا فال أحد ٌشتكً.
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في شعارات إف السارد يقطع بيف الفينة واألخرى خطابو إلدراج خطاب منقوؿ ممثؿ  
الدولة وخطابات مسؤولييا التي يوجيونيا لمعماؿ، ثـ يعقب الخطاب المنقوؿ تعميقا ونقدا 
سياسيا، فحمؿ الكاتب المقطع السردي المسترجع موقفيف إثنيف متباينيف ونقدا.فأما الموقفاف 
فيتمثبلف في: سكوف العماؿ وخضوعيـ لؤلوضاع ميما تردت، وموقؼ السمطة منيـ، التي 

عمؿ خطاباتيا كمخدر يسري مفعولو فييـ، فيشؿ عزائميـ ويغشى أبصارىـ مما جعميـ ال تست
أما النقد فيو إستياء محند  ،ينظروف إلى وضعيـ إال بمنظار إيجابي ال يشوبو نقص أبدا

أمزياف مف موقؼ السمطة ورفضو لو وتذمره مف موقؼ العماؿ القانعيف بمقمة العيش ميما 
 ـ.حالت عمقما في أفواىي

يتجمى التشاكؿ السياسي في المعانـ الدالة عمى األوضاع السياسية المتردية التي  
عرفتيا الببلد قبؿ وبعد االستقبلؿ وذلؾ مف خبلؿ الصور التي وردت في مسارات صورية 
متباينة عبرت جميعيا عمى الوضع السياسي السائد وىذا ما يجعمنا نممس تواترا ليا عبر 

السياسة نقطة ىامة وركيزة أساسية توجو إلييا لمعالجة مسألة طالما  النص. فالسارد إعتبر
إختمؼ حوليا العاـ والخاص. فالسارد أراد أف يوضح الفارؽ الحاصؿ بيف ممارسة السياسية 
قامة موازنة بيف الوضع السياسي الذي عاشتو الببلد في  وممارسييا قبؿ وبعد اإلستقبلؿ وا 

أف يعبر عف موقفو النقدي منيا وىو ما يفسر كذلؾ تبني  غالب األحياف. ومف خبلليا أراد
 الذوات المييمنة نصيا برامج سردية ذات أبعاد سياسية.

 التشاكؿ االجتماعي:-4

يتحقؽ ىذا التشاكؿ في المسارات الصورية التي وردت في سياقات مختمفة والتي 
التالية: الفقر،  وظفيا الكاتب لمعالجة بعض القضايا اإلجتماعية التي إختصرتيا الصور

 الغنى، البؤس، العدالة اإلجتماعية، الغربة...

إف ىذه الصور إحتمت مواقع شتى في النصوص المدروسة، فكثيرا ما ينزاح الكاتب 
عف مواضيعو األصمية ويستطرد في الكبلـ ال لغاية إال العرض اإلجتماعي. فما أقحـ 

عالجة بعض القضايا اإلجتماعية الكاتب بعض الشخصيات في عالمو الروائي إال حجة لم
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إلبراز مواقفو اإليديولوجية.إف السارد حينما بأر سيرة شخصيتي )دا رابح( و)سي محند 
، لـ يكف إال ذريعة لعرض واقع الرجميف  Tagrest urɣuو Iḍ d wassواعمي( في روايتي: 

 والتعميؽ عميو.

رب التحرير مبديا ما إف الكاتب شرع بالتعريؼ بالرجميف وبماضييما النضالي في ح
، ولكف بعد اإلستقبلؿ  Tagrest urɣuأببله الرجبلف مف ببلء حسف أثناء الثورة في رواية 

وجدا نفسييما في ضيؽ وفاقة، ولـ يجدا حتى كفاؼ العيش وعاشا ميمشيف قانعيف بأدنى 
ذي ال .يصؼ السارد كفاح الرجميف ومآليما الIḍ d wassالمراتب درجة مثمما نجده في رواية 

يتناسب مع تضحياتيما، والمسارات الصورية المتعمقة بحياة الرجميف تحمؿ دالالت سمبية 
تديف موقؼ الدولة التي عجزت عف التكفؿ بأصحاب الحقوؽ ومجاىدي الثورة ومعطوبييا، 
حيف تنكرت لفضؿ مف إسترد لموطف عزتو فموال فضؿ فرنسا عدوة األمس عمييـ حينما 

 400ممة غير منقوصة لتدنت أوضاعيـ إلى األسوء.منحتيـ مستحقاتيـ كا
إف الصور ال تظير منعزلة، بؿ تتحد مع صور أخرى عبر سياقات متباينة متقاربة 
حينا ومتباعدة أحيانا أخرى، لتستكمؿ العرض اإلجتماعي الذي توخاه الكاتب. فمف المسائؿ 

ي مسارات صورية اإلجتماعية التي حظيت بإىتماـ الكاتب مسألة اليجرة التي وردت ف
متباينة والتي إحتمت حيزا نصيا كبيرا في الثبلثية، والمعانـ المتواترة الواردة فييا نحت منحنى 
النقد اإلجتماعي لظاىرة إغتراب الشباب الذيف ييجروف األوطاف ويتركوف األىؿ والخبلف ،ال 

ـ ىذه ىي ىجرة سعيا وراء كسب لقمة العيش مثمما كاف حاؿ أبائيـ وأجدادىـ، إنما ىجرتي
 الشبعى.

تتجمى مف خبلؿ قراءتنا لمنص صور الشقاء والموت التي حممتيا مسارات صورية مكثفة 
إستغرقت مكانا نصيا واسعا تصؼ ىجرة األوائؿ سعيا وراء لقمة العيش، فيذه الصور تحمؿ 

التي  قيما داللية سمبية لما فييا مف إقتياد إلى الفشؿ والنياية المحتومة.معظـ الشخصيات
                                                                 

400
 .63-62، مرجع سابق، ص Iḍ d wassأشٌلً فضٌلة، تحلٌل الخطاب السردي فً رواٌة  - 
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ورد ذكرىا في النص التي أجبرتيا قساوة الحياة والعيش عمى اليجرة كاف مآليا الموت وىو 
 ما يفسر توجس األـ مالحة وتخوفيا الشديد مف ىجرة أصغر بنييا:

« ...Ma ţ-ţugdin tugad fell-as as-d-i suɣ waḍu nni id-iţ suḍḍun di tmezzuɣt 

iwarrac nneɣ. Aḍu n lɣerba, akka iɣ-d-ğğan deεwessu imezwura-

nneɣ ».401 

( التي أصابت أفراد عائمتيا daεwessuفاألـ متخوفة مف أف تصيب إبنيا المعنة ) 
جيبل بعد جيؿ، وأف يمقي حتفو مثمما لقي أجداده حتفيـ في ببلد الغربة. فجؿ المسارات 

عالجت موضوعا الصورية التي ساقيا السارد مستقصيا أسباب توجس مالحة مف ىجرة بنييا 
 واحدا ىو الغربة ومآؿ المغتربيف اإلستغبلؿ واليبلؾ.

إف اإلغتراب ضرورة تاريخية حتمية، ولقد إرتبط بغاية نفعية تتمثؿ في ىجرة األوطاف  
قصد التكسب بالماؿ واإلسترزاؽ، فاليجرة وسيمة كسب الماؿ، ىذا ما فيمناه مف خبلؿ 

 لتي رواىا السارد عف ىجرة السمؼ.السياقات التي وردت بيا تمؾ الحكايات ا

فكما أف الغربة صورة تجمت بوضوح عبر مسارات تكاثفت فييا وحدات داللية لتؤدي  
معنى اليبلؾ، وألف المعنى ال يوجد إال في اإلختبلؼ والتقابؿ، فإف صورة اليبلؾ تتقابؿ في 

التوصؿ إلى  النص مع صورة الحياة، فمقد مكننا تتبع مسارات ىذه الصورة في النص مف
حتمية اليجرة التي أصبحت تكسب قيمة إيجابية، فالشباب بعد اإلستقبلؿ أصبحوا ييجروف 
األوطاف ليس فحسب قصد التكسب إنما إلشباع فضوؿ نفسي وليعيشوا حياة أفضؿ وأرقى 
فالغربة لـ تعد مرادفة لمضياع واليبلؾ إنما أصبحت دالالتيا لصيقة بالتمتع والحياة.يمكننا 

ستنتج أف اإلغتراب في الماضي حوى كؿ القيـ السمبية عمى عكس اإلغتراب في أف ن
 الحاضر الذي حوى كؿ القيـ اإليجابية عمى حد ما توضحو المتقاببلت التالية:

 

 
                                                                 

 .08، ص Iḍ d wassواٌة الر- 401

 الترجمة: إنها خائفة أن ٌهتف له هاتف الغربة فتصٌبه اللعنة التً خلفها لنا السلف.



  بنيات التحتيظ المنظمظ للخطابالرابع:                                                                       الالفصل 

 

280 
 

 شبعـ ؽ          جوع         

 اإلغتراب في الحاضر      طمأنينة   ـ ؽ خوؼ   اإلغتراب في الماضي    

  حياةـ ؽ      موت           

إف التحوؿ الحاصؿ في ىذه القيمة )الغربة( جسدتو المقولة ماضي ـ ؽ حاضر لذا  
نممس تقاببل دالليا بيف اإلغتراب كما كاف في الماضي وما آؿ إليو في الحاضر. فاالغتراب 
حمؿ قيـ الجوع والخوؼ والموت في الماضي، بينما أصبح في الحاضر يحمؿ قيما ضديدة 

في: الشبع، الطمأنينة والحياة.إف ىذه المعانـ تتقابؿ فيما بينيا بعبلقات ضدية،  تتمثؿ
فالمعنى في ىذا التشاكؿ كذلؾ إنبنى عمى االختبلؼ فػ"االختبلؼ بيف وحدات صوتية أو 
داللية يظير كمفتاح العقد بالنسبة إلشتغاؿ المغة، ذلؾ إف وظائؼ النظاـ المغوي ال يمكف أف 

ة بعضيا عف البعض اآلخر، بؿ وفقط بالنسبة لمتداخبلت فيما بينيا، تحدد صورة مستقم
 402أنو ليس في المغة غير إختبلفات". De Saussureويؤكد بيذا دي سوسير 

 التشاكؿ الفضائي:-5

لـ يستثف الكاتب ذكر الفضاءات التي إحتضنت أحداث الثبلثية. الفضاء ىو المكاف 
أحداثو.راح الكاتب القابع خمؼ النص يرصد الذي بسط عميو السارد مشاىده، وحرؾ فيو 

حركات شخصياتو عبر الفضاءات، كي يسمح لمقارئ إكتشافيا، وتتبعيا يؤىمو تسجيؿ 
ستعراض أنماط المعيشة  مبلحظاتو حوليا ، والوقوؼ عمى التغيير الذي شيدتو األماكف، وا 

الذي لـ يعد ليا وجود إثر السائدة في القرية القبائمية، وأحواؿ الناس فييا وعوائدىـ في ظميا 
 تغير أحواؿ الناس ونمط معيشتيـ.

رسالة ذات طبيعة تعميمية تقصدىا، وأراد  Iḍ d wassيقدـ لنا السارد في رواية 
تمريرىا لممتمقيف، مف خبلؿ الكشؼ عف مختمؼ القيـ التي تحتميا األماكف، والعادات والتقاليد 

                                                                 
، 0996، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، بٌروت، لبنان، 0، تر: الحاج أسامة، طلتفكٌكٌةزٌما بٌٌر: ا- 402

 .74ص 
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د، والعارؼ الكمي بحيثيات القرية وأحواؿ الناس باعتبار السارد ىو المييمف عمى عممية السر 
فييا ونظاميا ومؤسساتيا ومختمؼ السموكات المرتبطة بيا. فيقوـ السارد بعرض ما يقع عميو 
بصر مالحة مف أشياء وأفعاؿ، وما يجوؿ في خاطرىا مف أفكار وكانت غايتو في كؿ ذلؾ 

 تعريؼ القارئ بالقرية القبائمية وثقافة القبائمي.

عمد السارد إلى إسترجاع مظاىر الحياة كما كانت في القديـ والتعريؼ بوظائؼ  لقد
األماكف االجتماعية ، وبتنوع األماكف وأىميتيا يظير جنوح الكاتب الصريح إلى العرض 

 ،Tajmaεtاإلجتماعي ذي الطبيعة اإلثنولوجية.إف المسارات الصورية التي عرؼ فييا بػ: 
tala ،azaɣar ،annar ،timeqbart إكتست صورىا طابع التعريؼ. فالسارد يوقؼ سرده ،

عف التنامي فيفسح مجاال نصيا يعرؼ باألماكف واألشياء، في مقاطع سردية يغمب عمى 
بعضيا الوصؼ، فيقوـ بإستقصاء عناصر المكاف واألشياء المادية، ويتجاوز حدود الوصؼ 

ـ يعود بالقارئ إلى حاضر القصة إلى تسجيؿ وظيفة األشياء واألماكف الميمة إجتماعيا، ث
ليقؼ عمى التحوالت والتبدالت التي إنتقمت إلييا.جاء التعريؼ باألماكف مقترنا بتقنية اإلرتداد 
الخارجي، مما سمح لمسارد بإجراء مقارنة بيف ماضي المكاف وحاضره، وأبرزت المقارنة 

 لية:مجموعة مف الدالالت ثنائية القيمة نمخصيا في المتقاببلت التا

          Zik )في الماضي(   Tura )اآلف، الحاضر( 

 التغيير  ـ ؽ             الثبات

 الفراغ  ـ ؽ            اإلمتالء

 إلىماؿا  ـ ؽ            اإلستعماؿ

 النسياف        ـ ؽ            التذكر
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لحياة: حياة إف ىذا النسؽ الداللي الثنائي القيمة يحمؿ القارئ عمى تمثؿ نمطيف مف ا 
الماضي وما كاف يكتنفيا مف ثبات، والحاضر وما يشوبو مف تغير لمعالـ الحياة ووظائؼ 

 األشياء.

سياب الكاتب فييا تنـ عف ىدؼ    إف كثرة المناصات التي تنصب في نفس الدالالت وا 
مرسوـ مف قبمو، ممثؿ في توجيو القارئ ضمنيا دوف إف يصرح بو عمى مستوى الخطاب، 

 403ؽ فكري يمثؿ النظاـ السائد في القرية القبائمية والقيـ اإليجابية التي كانت تحتميا.نحو نس

إف المعنى ينبني عمى االختبلؼ والمعانـ تتقابؿ فيما بينيا بعبلقات ضدية، فإذا كانت  
القرية القبائمية تمثؿ في الثبلثية الفضاء اإليجابي بكؿ ما حوتو مف فضائؿ وقيـ سامية، فإف 

فضاء يقابمو فضاء المدينة الذي يمثؿ الفضاء السمبي الذي فيو تتجسد الرذائؿ وقيـ ىذا ال
 ( قاعدة النص وفضاءاتو الداللية.مدينةـ ؽ  قريةالدنيا بضيقيا، فتعد ثنائية )

 التشاكؿ السيميولوجي

 فضائي

 

 

 المدينة    القرية

 فضاء سمبي   فضاء إيجابي

ات الصورية التي تجسد ىذا التشاكؿ الفضائي إلى ورود تقضي القراءة السياقية لممسار  
صور عديدة تنـ عف فضائؿ األخبلؽ ومنيا ما يدؿ عمى فسادىا.إرتبطت األخبلؽ بممثميف 

                                                                 
403

 .61، 59، 58، مرجع سابق، ص Iḍ d wassرواٌة  إشٌلً فضٌلة، تحلٌل الخطاب السردي فً  - 
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في فضاء القرية ولقد أبرز السارد صفاتيـ: كالطاعة والصدؽ والخير، بينما إرتبطت بفضاء 
 كات تدؿ عمى رذائؿ األخبلؽ.المدينة صفات ذميمة كالكذب والعصياف والشر، وسمو 

يعتبر فضاء القرية فضاء مقاببل لفضاء المدينة، وصفو السارد معاكسا لو. تمكف 
السارد مف تتبع كؿ شخصية في مكانيا وحرؾ شخصياتو وفقو، مكنو ذلؾ مف إبداء آراءه 
ة النقدية منيا ليطمع القارئ عف حياتيا ومعاناتيا، مصيرىا ومآليا، فجعؿ شخصيات القري

 تتسـ بالصور اإليجابية بينما اتسمت شخصيات المدينة بالصور السمبية.

ولقد إنبنت جؿ ىذه الصور المرتبطة باألخبلؽ وعدميا في ثنائيات ضدية تجمت في 
 المقاببلت المعنمية التالية.

 الكذب          الصدؽ

 العصياف    القرية ـ ؽ المدينة    الطاعة

 الشر          الخير

 

صور السارد فضاء القرية والمدينة ووضع لكؿ فضاء معالـ وتعيينات، فأسند سمة لقد  
الحياة لمقرية بينما نسب لممدينة سمة اليبلؾ والضياع، فجعؿ القرية فضاءا تزوؿ فيو كؿ 
القيـ الذميمة وتتعالى فيو القيـ السامية، وبيذه الطريقة يقوـ بإثبات قيمة الحياة فييا بينما 

يمة عف فضاء المدينة بحيث يقوـ بنفي القيـ المثمى عميو فأصبحت داللتو ينفي ىذه الق
 مرادفة لمموت والضياع.

 تشاكؿ العقيدة:-6

إف التشاكؿ العقائدي يتجسد في الثبلثية مف خبلؿ مجموعة مف المسارات الصورية 
اإليماف، الكفر، التي تواترت وحممت صورا تنـ عف الجانب الديني. لقد تواترت معانـ: 

التي إرتبطت بذوات النص في المسارات  الطاعة، العصياف، التصديؽ، عدـ التصديؽ
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 Iḍ d wassالصورية المنسوبة ليا.أوؿ ما أقر بو السارد وصرح بو في باكورة أعمالو الروائية 
 ىو اإليماف بالبحث والتصديؽ بو. فيقوؿ:

« Lmut ur-telli imi yakw nemlil di laxert. Wagi d lfiraq n teswiεt kan. Taggara 
aţ-temlil tasa d wayen turew. Wagi d lfiraq n teswiεt kan n dunnit, taggara 
timlilit tban aţ-tɣellel, ad mlilen wid yemhemmalen, ur tillin imettawen ad iggwet 
weɣrum, ulac tidi ulac axeddim. An-nečč aneqim, ulac imenɣi ulac 
idamen».404 

أفضى ىذا المقطع السردي، الذي يتحدث فيو السارد عف الدنيا واآلخرة، إلى وجود  
عدة متقاببلت معنمية، فاآلخرة شممت صورا ممثمة في: إلتقاء األحبة، السعة، الراحة، 
اإلرتواء، السعادة، وىذه الصور تتقابؿ مع الصور المنسوبة لمدنيا وىي: فراؽ األحبة، التعب، 

فبدت لنا الدنيا كفضاء سمبي يسود فيو التوتر أما اآلخرة كفضاء إيجابي الحزف، الحاجة...
يسود فيو اليدوء والسعادة. فإذا كاف اإلنساف يعيش في الدنيا وضعا يشوبو البلتوازف حيف 

 تتوتر حياتو وتضطرب فبموتو يسترجع في اآلخرة توازنو المفقود.

إستخبلص مجموعة مف المعانـ  إف القراءة المستمرة والمتمعنة لمنصوص مكنتنا مف 
وردت جميعيا في مسارات متباينة أدلت بيا البطاقات الداللية لمذوات. فإذا أمعنا النظر مثبل 

 عصياففي المسارات المنسوبة لمحند أمزياف فإنيا تفضي إلى إستخبلص المقولة المعنمية: 
ة ألمو مالحة: ونممس في المقابؿ معنما ضديدا مف خبلؿ المسارات الصورية المنسوب

لئلعتقاد السائد عند العامة  غير مصدؽ Tagrest urɣuأما سالـ فيظير في رواية الطاعة.
القاضي بعذاب األرواح التي لـ تدفف في مواطف نشأتيا، وىو اإلعتقاد الراسخ عند رابح 

معانـ مضادة إستخمصناىا مف المسارات  Ass-nniنممس كذلؾ في رواية المصدؽ لو.
                                                                 

404
 .87، ص Iḍ d wassرواٌة - 

الترجمة: إن الموت ال ٌعنً الفراق، ألن بعد الموت ٌكون لقاء األحبة، فال ٌكون هناك حزن وال جوع وال تعب وال 

 حروب وال دماء.
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إلى  شدة إيمانوػرضواف والخوني. إف المسار الصوري المنسوب لرضواف تنـ عف المنسوبة ل
حد التطرؼ، وفي المقابؿ يشير المسار الصوري المنسوب لمخوني إلى نفيو ألوامر اهلل مف 

 الشديد. عصيانوو بكفرهعدـ الصوـ وعدـ الصبلة وشرب لمخمر مما يقر 
ضدية تجمت في المتقاببلت المعنمية لقد أنبتت كؿ ىذه المسارات بصورىا ثنائيات  
 التالية:

 العصياف ـ ؽ                  الطاعة
 الكفر  ـ ؽ         اإليماف

 عدـ التصديؽ        ـ ؽ         التصديؽ
وىذه المتقاببلت المعنمية ىي التي إجتمعت ضمف تشاكؿ العقيدة في النصوص 

 المدروسة.
الديف وأدلى مف خبلليا السارد عف توجو  تطرؽ السارد كذلؾ إلى مسألة ىامة في

نتماء بعض شخصياتو وىي مسألة اإليماف باألولياء الصالحيف. فالديف معتقد وتوجو وىو  وا 
إقتناع الذات الروحية بوجود شخصيات مباركة تقربيا مف اهلل، وىو توجو إرتضتو بعض 

رتبطت بو ضنا منيا أف لمولي الصالح القدرة عمى تذلي ؿ صعاب الحياة وعمى الشخصيات وا 
إتياف خوارؽ األمور، وىذا ما يعكسو المسار الذي أسنده السارد لشخصية مالحة فيقوؿ في 

 ىذا الشأف مبينا مكانة الولي الصالح:
« Ssadaţ imeεzuzen zzgan deg-yimi n malha. Tizzyiwin-is yissen i 

neddhent. Kra iḍerrun heḍḍren-as, yissen id-iţţuɣal usirem ma yeffeɣ. 

Yissen id-zennunt tissas ma ğğant ulawen. Yissen i tεennin ɣer Ugellid 

Ameqran. Rebbi deg igenni nutni di lqaεa. deg lemqam-nnsen, di lxelwat 

nnsen i berrken medden mi ara d-tsud fellasen tbucitant n dunnit ».405 

                                                                 
 .043، ص Iḍ d wassالرواٌة: - 405

فارق مالحة، إن أترابها تستنجد بهم. بهم تسترجع القلوب شجاعتها، بهم ٌتقرب إلى الترجمة: إن ذكر األولٌاء األعزاء ال ٌ-
هللا. إن هللا فً السماء أما هم ففً األرض مكانتهم. إن الناس حٌنما تعصف بهم خطوب الحٌاة ٌلجؤون إلى أضرحتهم 

 وخلواتهم.
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الصالح في نفوس الشخصيات والمكانة التي يحتميا في سياؽ حديثة عف منزلة الولي  
في معتقدىـ، يسترسؿ السارد في الحديث ويكممنا عف الدور الذي لعبتو الزوايا وأضرحة 
األولياء في مقاومة العدو الفرنسي، وكيؼ نكؿ العدو بأضرحتيـ ستيانة بيـ وتقميبل مف 

خا عند الناس في قدرة الولي شأنيـ وقدرتيـ عمى صد زحؼ العدو، لكف اإلعتقاد بقي راس
عمى صد المخاطر إذا حمت بيـ وحمايتيـ مف كؿ مكروه. لئلستدالؿ عمى ذلؾ يروي السارد 
قصة جاءت بمثابة أفعاؿ إقناعية حجاجية يفند بيا  آراء مف يشؾ في قدرة الولي عمى 

بحرية  اإلتياف بالخوارؽ، فيحكيالسارد قصة رجؿ ركب عمى متف باخرة، وحينما ىبت عاصفة
ىوجاء في عرض البحر، إضطربت مياه البحر، وأوشكت الباخرة عمى الغرؽ، واستغاث 
راكب باألولياء الصالحيف، فيدأ البحر وعاد إلى ما كاف عميو ونجا الركباف والرجؿ مف غرؽ 

 وشيؾ.
إرتبط التصديؽ بكرامات أولياء اهلل الصالحيف بالنجاة والسبلمة، وىذا المعتقد الديني  

ه السارد منزلة ىامة، كونو ينـ عف توجو في الحياة ولو داللة صريحة عف مذىب ديني أوال
يقرب العبد مف ربو، وعميو إرتبط ىذا اإلعتقاد باإليماف وكاف لو عند السارد قيمة 

 ولقد، الكفرـ ؽ  اإليمافخاصة.تجمى ىذا االعتقاد في النص، مف خبلؿ المعانـ التالية: 
المسارات الحاممة ليا. فأما بالنسبة لئليماف بو فقد صرح بو السارد إرتبطت بذوات النص في 

وأقر بو في أكثر مف موضع في الثبلثية كما توضحو الممفوظات السردية التي تضمنيا 
 المسار الصوري التالي:

- Muhend Uaεli yebda yeţεenni issadat imeεzuzen.406 

- Awi-ţ err-iţ ɣer ssadat imeεzuzen.407 

 

                                                                 
 .038، ص  Tagrest urɣuالرواٌة - 406

 األولٌاء األعزاء.الترجمة: بدأ محند واعلً ٌستعطف -
 .042، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 407

 الترجمة: ال حدٌث لها إال عن األولٌاء األعزاء.-
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- Ssadaţ imeεzuzen, zik teddun-asen medden di lebɣi.408 

- Mi nendeh yissen, abrid iɣ-ihwan naɣ-it nutni zgan yidneɣ.409 

- Timsal n lawliya, ulac am Muhend-Uaεli.410 

- Yerna teţţamen s rebbi d ssdaţ.411 

إف المسار الصوري أعبله يكشؼ صوره عف اإليماف والتصديؽ بأولياء اهلل الصالحيف، 
د صرح بو السارد مباشرة وأقر بإيماف بعض الشخصيات بيـ وتصديقيـ ليـ، مخمصيف ليـ فمق

 اإلعتقاد.أما مسألة الكفر وعدـ التصديؽ بيـ فمقد وردت في عدة ممفوظات منيا:

- ɣas Salem ihemmel abdar id-beddren lawliyya, amzun akken ur 

yeţţamen ara yis-sent.412 

- Ass-nni ssaddaţ imeεzuza ğğan-ţ ger ibardan (...) ur as-d-

hessen. neɣ ahat zdat n rrsas ur zmiren ikra.413 

- Atas iseggasen i teqqim yuɣal wul-is d aguran ur yettamen.414 

- Salem yuɣal d aquran (...) seg-wassen itfaq ssadaţ d lexyal 

kan.415 

                                                                 
 .052، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 408

 عون األولٌاء األعزاء.الترجمة: كان الناس ٌط-
 .052، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 409

 الترجمة: حٌنما نستنجد بهم ٌغٌثوننا.-
 .036، ص  Tagrest urɣuالرواٌة  - 410

 الترجمة:ال أحد ٌصدق باألولٌاء كمحند واعلً.-
 .059، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 411

 الترجمة: إنها تؤمن باهلل وأولٌائه الصالحٌن.-
412

 .036، ص  Tagrest urɣuالرواٌة  - 

 الترجمة: حتى وإن كان سالم ٌحب ذكر األولٌاء لكنه ال ٌؤمن بهم.-

413
 .054ص  ،Iḍ d wassالرواٌة:  - 

 فً ذلك الٌوم تخلى عنها األولٌاء )...( لم ٌصغوا لها، أم أنهم ال ٌقدرون على فعل شًء أمام الرصاص والنار.الترجمة: -

414
 .054، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 

 بقٌت كثٌرا متحجرة القلب ال تؤمن.الترجمة: -

415
 .054، ص Iḍ d wassالرواٌة:  - 

 أن األولٌاء مجرد أشباح. منذ أن مات سالم تٌقنتالترجمة: -
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خبلص المقوالت المعنمية إف البطاقات الداللية لذوات النص قد أضفت إلى إست
لكراماتيـ، ونممس في المقابؿ معانـ مضادة تنـ  مصدؽبأولياء اهلل الصالحيف و مؤمفالتالية: 

بوجودىـ ويسمح ىذا التضاد إلى إستخبلص المتقاببلت  عدـ التصديؽبيـ و الكفر عف
 المعنمية التالية:

 كافر ـ ؽ  مؤمف

 غير مصدؽ   ـ ؽ     مصدؽ         

 التشاكالت الداللية. -ثانيا
أتاحت لنا دراسة المسارات الصورية مف إستنباط عدة معانـ سياقية تـ إستخبلصيا  

 مف القراءة السياقية لمنصوص المدروسة.

تمؾ  فالتشاكؿ السيميولوجي لمطبيعة مثبل عرض لنا عدة معانـ سياقية موحدة أوليا 
مثؿ: الماء، األمطار، األنيار، الثموج، ولقد تعارض ىذا المعنـ  السوائؿالتي نمت عف 

السياقي مع معنـ سياقي آخر إستخمصناه مف خبلؿ السياؽ والقراءة المتسقة لممسارات 
الذي عبرت عنو صور مثؿ:  صمبالمنسوبة لمطبيعة وتجسد في معنـ سياقي موحد ىو 

ستعماالتو، الت  يف وأنواعو وباقي األشياء الصمبة األخرى.الحطب وا 

إف التشاكؿ الطبيعي مكننا كذلؾ مف إستخبلص معنـ سياقي آخر إتصؿ بالمسارات  
الصورية التي وردت فييا صور مثؿ: الكمب، األرانب، الثيراف، الخرفاف، الحمار...مكنتنا 

يستمد معناه مف ، وألف المعنـ الحيوافىذه الصور مف إستخبلص معنـ سياقي يتمثؿ في 
، ألف الطبيعة إنسافالتقابؿ فإف المعنـ حيواف جاء متعارضا مع معنـ سياقي آخر ىو 

 مرتبطة باإلنساف والحيواف عمى حد سواء.

تباع الصور المستثمرة في المسارات الصورية مف   مكنتنا قراءة النصوص وا 
صؼ فضاءات مف خبلؿ تواتر الصور التي ت مكانيإستخبلص معنـ سياقي آخر ىو: 
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المدينة والقرية: البيوت، الطرقات، األزقة، الساحات. لقد تعارض ىذا المعنـ السياقي مع 
تـ إستخبلصو مف خبلؿ السياقات التي تواترت فيو صور مثؿ: األياـ،  زمانيمعنـ آخر ىو: 

الساعات، الشيور، أناء الميؿ والنيار وكؿ المفاظـ الدالة عمى زمف الماضي، الحاضر 
ستقبؿ. إكتسبت بعض األزمنة صفة الدقة لكونيا محددة ومعينة لتقيدىا بالزمف التاريخي، والم

وىي تتعارض مع الزمف المطمؽ الذي إستخدمو السارد حينما عمد إلى إغفاؿ الدقة التاريخية 
إغفاال تاما، فجاء التعبير بصيغة الماضي المطمؽ الذي ال يتعيف بتاريخ محدد، فيأتي 

الة مجريات أحداث القصة إلى زمف مرتبط بأحداث يصعب تحديدىا في الزمف تحديده لو بإح
بمعنى في ذلؾ الزمف القديـ، أو  Zik-nniبمعنى في القديـ، في الماضي،  Zikمثؿ قولو: 

 تحيؿ إلى زمف خرافي أسطوري مثمما ىو الحاؿ في الصيغ المعجمية التالية:

Asmi tebda dunnit لخمؽبمعنى حينما كانت بداية ا 

Asmi bennun tudrin .بمعنى حينما شرع الناس في بناء القرى 

أما أفعاؿ السرد فيي تأتي في صيغ تؤكد المصدر المجيوؿ لؤلحداث مثؿ تكراره  
بمعنى قيؿ لو،  Nnan-asبمعنى يحكوف،  Hekkun-dبمعنى يقولوف،  qqarenألفعاؿ مثؿ: 

llan wid id-iqqaren جيؿ السارد لمصادرىا وصحة  بمعنى "ىناؾ مف يقوؿ" مؤكدا
أخبراىا، وعدـ التحقؽ مف المادة الحكائية وصمتيا بالوقائع المرجعية، فيذه التعيينات تجعؿ 

ـ  محددمف الزمف زمنا مطمقا، فعميو يتعيف معنماف سياقياف متعارضاف إختص بيما الزمف: 
 .مطمؽ.ؽ 

الذي تحيؿ إليو  نستخمص كذلؾ مف خبلؿ قراءة النصوص تقابميف خاصيف بالمكاف
القرية والمكاف الذي تحيؿ إليو المدينة. فإذا كانت القرية تتميز بالسعة والراحة واألماف فإف 
المدينة تتميز بإعتبارىا مكانا لمضيؽ، القمؽ، الخطر، الضياع. لقد جاء تحديد المكاف مف 

مقابؿ  يجاباإلقبؿ السارد في شكؿ متبايف فتجسد المكاف في معنميف سياقييف متعارضيف: 
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. فالقرية بدت لنا كفضاء إيجابي تتجسد فيو كؿ القيـ والفضائؿ السامية وتحمؿ كؿ السمب
 معالـ الحياة السعيدة أما المدينة فمقد صورىا لنا الكاتب كفضاء سمبي كؿ ما يرتبط بو شر.

 تتيح القراءة السياقة لمصور الواردة في مجموع المسارات الصورية إلى إستنباط معنـ 
ولقد تـ إستنباطو مف السياؽ الذي تواترت فيو صور مثؿ: التوحيد،  اإليماف،سياقي آخر ىو 

التصديؽ، الطاعة مف خبلؿ إقاـ الصبلة وصوـ رمضاف. ولقد تعارض مع معنـ سياقي آخر 
الذي تـ إستخبلصو مف السياؽ إثر تواتر صور مثؿ: عدـ التصديؽ، عدـ الصوـ  الكفرىو 

في التشاكؿ السيميولوجي العقيدة وتجسد في  األيمافر. لقد تحدد معنـ والصبلة وشرب لمخم
في الصور التالية:  الكفرالصور الدالة عمى التصديؽ والتوحيد والطاعة بينما تحدد معنـ 

 الكفرعدـ التصديؽ والعصياف، فعميو تعيف في النص معنمييف سياقييف متضاديف ىما: 
 .اإليمافمقابؿ 

يا آخر مف خبلؿ المسارات الصورية المنسوبة لمثقافة ممثؿ في نستخمص معنما سياق 
مف خبلؿ وجود صور دالة عميو مثؿ: الدراسة، المطالعة، الذكاء، الفطنة، كما تواتر  العمـ

مف خبلؿ صور دلت عميو مثؿ: عدـ المعرفة، احتقار  الجيؿمعنـ سياقي ضديد دؿ عمى 
. فتجمى ىذا التشاكؿ الداللي مف خبلؿ تواتر المثقفيف والتقميؿ مف شأنيـ واإلستيانة بيـ

المعنـ السياقي الداؿ عمى العمـ وقابمو في النص معنـ سياقي داؿ عمى الجيؿ تـ 
 استخبلصيما مف القراءة السياقية لمصور الواردة عبر مسارات متباينة.

تنا مف إف التشاكؿ الداللي ىو تواتر لممعانـ السياقية، والقراءة السياقية لمنصوص مكن 
 كينونة الـ ؽ  الكينونةتوحيد كؿ التشاكبلت السيميولوجية المستخمصة في مقولة معنمية 

 وىو التشاكؿ الداللي الجامع ليما
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 خاتمظال
إف مسار البحث الذي قمنا بو حوؿ النصوص الروائية لمزداد أعمر قادنا إلى النتائج 

 التالية:

معقد، رغـ أف السارد الذي تتشكؿ  إف ثبلثية مزداد أعمر تشكمت وفؽ تركيب صوتي .1
عمى إثره العممية الحكائية ىو ناظـ خارجي ومتبايف حكائي، والمنظور الذي نتابع 
وندرؾ بو عالمو المتخيؿ ىو منظوره ىو في الغالب، لكف الكاتب كثيرا ما يحيؿ 
الكممة إلى شخصيات عالمو المحكي، ويتنازؿ ليا عف السرد فتحكي أحداثا تخصيا 

بيا أو تحكي وقائع أحداث لشخصيات أخرى. فنصبح نحف القراء ال نرى  وتتصؿ
األحداث إال مف منظورىا، فبتعدد الرواة تتعدد وجيات النظر والرؤى لؤلحداث، إذ 

دراكنا لؤلحداث.  كمما تغير السارد يتغير موقع رؤيتنا وا 

يف وعي إف التناوب في األصوات السردية الناتج عف اإلنتقاؿ المستمر لمكاتب ب .2
إبطالو إلى وعي سارديو وباقي شخصيات عالمو التخييمي، جعؿ التبئير يتعدد ويتنوع 

 ويتراوح بيف البلتبئير أو التبئير الصفر والتبئير الخارجي والداخمي.

إعتمدت الممارسة السردية لمزداد أعمر ثبلثة صيغ لمتبئير في أف واحد، جعمتو ينتقؿ  .3
ياتو إختبلفا، لذلؾ ال يمكف مقارنة ىذه مف وعي سارديو إلى وعي أشد شخص

الوضعية السردية بكمية المعرفة السائدة في الروايات الكبلسيكية التي تسير فييا 
األحداث والشخصيات وفؽ إرادة الكاتب الخاصة. فالكاتب إعتمد ممارسة سردية 

ف كنا النعدـ  Genetteعمى حد تعبير جينيت  Polymodalitéمتعددة الصيغة  ، وا 
الذي يكوف فيو السارد غائبا فيزيائيا وحاضرا -ي ىذه الممارسة ىيمنة التبئير الصفرف

 الذي أطر جؿ األحداث والمواضيع المطروحة. -معنويا

قامت الثبلثية عمى التنافرات السردية إثر إعتماد الكاتب عمى بنية زمنية مركبة مف  .4
 الماضي، الحاضر والمستقبؿ.
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السردي الغالب، فمقد وّظؼ الكاتب صيغة الماضي لسرد يمثؿ السرد التابع النموذج 
أحداث وقعت قبؿ زمف السرد، وتقديـ مجموعة مف البطاقات الداللية التي أسندىا 
لمشخصيات قدميا في لواحؽ تفسيرية، أضاء مف خبلليا جزءا مف حياتيا. وجاءت 

 جؿ ىذه المواحؽ عبر تقنية المجمؿ.

سرد، وىو ما يفسر ىيمنتو نصيا إثر ىيمنة إف الماضي ىو الموضوع المركزي لم
األفعاؿ التي جاءت بصيغة الماضي، فالحاضر وحتى المستقبؿ بديا ثانوييف لـ 
يتقصدىما الكاتب، فنجد الكاتب في كؿ مرة يعود إلى الوراء بشكؿ مستمر لمعرض 

 واإلضاءة أو لمعرض والنقض.

يعد مف المظاىر البارزة لبنية إف السمة الغالبة عمى الزمف تتمثؿ في التواتر، وىو  .5
زمف الخطاب الروائي. فالكاتب لـ يحؾ إال مرة واحدة ما حدث في الواقع الطبيعي 
لمقصص المسرودة. فاألحداث الجوىرية نقميا السرد المفرد وسممت بالتالي مف الردي. 
فالكاتب لـ يمجأ فييا إلى التكرار المفظي أو المعنوي عمى عكس تمؾ األحداث 

ى التي لـ تكف ليا قيمة أساسية في النص، والتي جعميا تتواتر ليس فقط األخر 
نما بتغير في وجية النظر أيضا، وىذا ما أثر عمى النصوص كما  بتنوعات أسموبية وا 

 وكاف وراء تمطيطيا وتوسيع متنيا السردي.

إف الخطابات المكررة لـ تخدـ المسار التطوري لمسرد إنما كانت وراء تصدع 
خبلؿ بسيرىا في أحاييف كثيرة. األحداث  وتعطيؿ لنموىا وا 

تعرضنا في الفصؿ الثالث لمبنية السردية لآلثار المدروسة وبنية شخصياتيا وأوؿ  .6
 نتيجة توصمنا إلييا ىي كوف الشخصيات شخصيات برامج:

 فمحند أمزياف يريد التصدي لقرار الفصؿ. -

 سالـ يريد إنجاح ميمتو. -

 رضواف يريد إغتياؿ الخوني. -
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أوضح الكاتب عبلقة الذوات بمواضيعيا القيمية وسعييا الممح لتحقيؽ برامجيا 
السردية. إف المضاميف الداللية لممشاريع السردية تصب جميعيا في قالب داللي واحد 
ىو التثوير، والقراءة المتمعنة لمسمات المنسوبة إلى ىذه الذوات الفاعمة والمييمنة 

ير التي اختزلت جميع األدوار الموضوعاتية نصيا تكشؼ موضوعة واحدة: التثو 
لمشخصيات، والتثوير يمثؿ الوجو الخفي لمداللة ومظيرىا المضمر. فالثبلثية تعالج 

 السياسية قبؿ االستقبلؿو  التغيير التي اتسمت بيا الحياة االجتماعيةو  مظير التثوير
 ،الجتماعية والسياسيةمظاىره في نسؽ الحياة او  فالكاتب طرح إشكالية العنؼ .بعدهو 

عادة إنتاج ما ىو سائد في الحياة االجتماعية  وبما أف الخطاب األدبي معني بإنتاج وا 
ففي خضـ  .التسمطو  والسياسية ،جاءت الثبلثية راصدة واقع التثوير الذي يقابؿ السمطة

 تنامي الوعي لدى الشخصيات الروائية يتولد حقد ضد كؿ ما يمت بصمة إلى السمطة
نكارو  نظر إلييا نظرة رفضو  فأصبحت ىذه األخيرة في موقؼ اتياـ ،ممثميياو  إف  .ا 

لكنيا و  الخطاب الروائي لـ تتوقؼ بنيتو عند حدود كشؼ الواقع السياسي واالجتماعي
  . تتجاوز ذلؾ إلى نقده

تعرض النصوص المدروسة شبكة مف الصور والمسارات الصورية التي تنامت  .7
يؽ النسيج النصي الكامؿ، وعمدنا إلى إستجبلء تمؾ المسارات بصورة مكثفة لتحق

 الصورية التي تعمقت بالبرامج السردية لمذوات المييمنة نصيا.

إنبنت النصوص عمى العبلقة الخبلفية التي كانت المسؤولة عف إنتاج الداللة، فمقد  .8
فيو  تميزت النصوص بثنائيات ضدية، فيأتي الكاتب بشيء ونقيضو في نفس الوقت،

يذكر اإليماف ويذكر الكفر بالمقابؿ، يتحدث عف العمـ ويقابمو الجيؿ، ثـ يتطرؽ إلى 
الحديث عف الثبات ويقابمو بالحديث عف التغيير إلى غيرىا مف المتقاببلت المعنمية 

 التي أثرت المتف الحكائي.
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مكننا المنيج السيميائي مف إستكناه التمفصؿ الداللي لمنصوص  والوقوؼ عمى  .9
لدالالت التي إستثمرىا الكاتب فييا، فاستخمصنا عدة تشاكبلت سيميولوجية تمؾ التي ا

نمت عف تواتر المعانـ النووية مثؿ: التشاكؿ الطبيعي، التشاكؿ الثقافي، التشاكؿ 
 السياسي، التشاكؿ اإلجتماعي، التشاكؿ الفضائي، تشاكؿ العقيدة والتشاكؿ العبلئقي.

مزداد أعمر تعد مف بيف الروايات القبائمية القبلئؿ التي في األخير نقوؿ أف ثبلثية 
حاولت مسايرة تقنيات الرواية الحديثة، لما إعتمده الكاتب مف إنزياحات وتقنيات قمما نجدىا 
في الروايات القبائمية األخرى. فالكاتب يتمتع بموىبة في فف السرد مكنتو مف جعؿ ىذه 

عف البسطاء مف الناس، حاضرىـ وماضييـ، سعادتيـ الروايات ذات الخمفية الواقعية تتحدث 
وشقاءىـ، بمغة بسيطة مصقولة تؤلؼ بيف الرشاقة واألناقة وتخفي قدرة عمى البناء الفني 

 الراقي.  
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