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 ة :ـــمقدمال

تعد الرواٌة من أبرز األشكال السردٌة التً ظهرت فً الساحة األدبٌة، إذ نجحت فً       

 إحتالل المقام األول فً المجال األدبً.

حٌث لعبت دوراً فً حٌاة األفراد والمجتمعات لكونها من وسائل التعبٌر التً ٌنشرها 

الكاتب، إلعطاء صورة كاملة عن حٌاة الفرد فً بٌئته اإلجتماعٌة، إن ثالثٌة أحالم 

مستغانمً ) ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر سرٌر ( تعتبر من أنضج نماذج الرواٌة 

وع المرأة األجنبٌة والجنس ألنها تواجه هذا الموضوع بجرأة الجزائرٌة ومعالجتها لموض

 لكنها شدٌدة الصدق واألصالة.

" فوضى وهو ما شد إنتباهً وأثار إهتمامً لدراسة إحدى رواٌاتها الموسومة بـ       

 ،دراسة فنٌة تعنً ببنٌة السرد فً هذه الرواٌة. وهذا ألحد األسباب الموضوعٌة ،الحواس "

 التً دفعتنً إلختٌار هذا الموضوع باإلضافة إلى شغفً بعالمها الروائً.

 إن اإلشكالٌة التً أروُم طرحها فً هذا البحث ٌمكن صٌغتها فً األسئلة اآلتٌة :

 كٌف تختلف بنٌة السرد فً رواٌة فوضى الحواس عن غٌرها من الرواٌات العربٌة ؟

فً  ، مفهوم الصٌغةالرؤٌةم الجهة أو كٌف ٌختلف مفهوم الزمن، مفهووبعبارة أخرى 

 ؟أعمالها الروائٌة وتحدٌد فوضى الحواس 

وقد إعتمدنا فً سبٌل إنجاز هذا البحث على المنهج البنٌوي لدراسة السرد. إذ وجدناه       

 مالئم لمثل هذا النوع من الرواٌات التً تحضر فٌها الوظٌفة الشعرٌة بقوة.

بحث  –* خطاب الحكاٌة بها لمعالجة موضوع بحثنا فهً :  أما أهم الدراسات التً إستعنا

 . * مفاهٌم سردٌة لـ : تودوروف.فً المنهج لـ جٌرار جٌنٌت 

 لـ : سعٌد ٌقطٌن. التبئٌر ( -السرد  -الخطاب الروائً ) الزمن تحلٌل  -*



 

 
 

 ب

البحث إلى فصلٌن أولهما نظري الموسوم بـ : أما الخطة التً إتبعناها فتمثل فً تقسٌم       

بنٌة الخطاب السردي فً " فوضى وثانٌهما تطبٌقً الموسوم بـ :  مدخل إلى المنهج،

 دراسة تطبٌقٌة. الحواس "

حٌث لٌس بدعاً أن ٌتعرض الباحث لتحدٌات تواجه سبٌل إنجازه لبحثه فذلك مما ٌعد       

كأن ٌواجه نذرة فً المراجع أو الصعوبات فً تحلٌل جزءاً من المغامرة وجزءاً من المتعة 

ٌُحل دون  أو ضٌقاً فً الوقت، وهو ما ألفٌناه فً عماري إنجازنا لموضوع بحثنا لكن ذلك لم

 تحقٌقنا لهدف هذه الدراسة، ذلك أننا إستطعنا إلى حد ما اإللمام بجوانب هذا البحث.

إنجاز هذا البحث، فأتقدم بالشكر  وال ٌفوتنً فً الختام أن أعترف لمن لهم الفضل فً

على كل المالحظات الدقٌقة  " سعٌد مكروم "الجزٌل إلى األستاذ الفاضل الدكتور 

 والتوجٌهات بمتابعته الدائمة ونصائحه القٌمة فله منً فائق التقدٌر واإلحترام.

على قسم كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء المناقشة على قراءة البحث وتقوٌمه، وإلى الساهرٌن 

األدب العربً بجامعة مستغانم وإلى من مد لً ٌد العون من قرٌب أو بعٌد وهللا خٌر 

 الموفقٌن.
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 مفهوم السرد المبحث األول:

ٌعد السرد من أبرز عناصر الرواٌة ومن أهم الوسابل التً ٌعتمدها الكاتب لنقل      

 األحداث والوقابع.

السارد أو الراوي وٌنتج عنها النص القصصً  والسرد هو العملٌة التً ٌقوم بها     

المشتمل على اللفظ أي الخطاب القصصً والحكاٌة أي الملفوظ القصصً.
1

 

التواصل المستمر الذي  ( SH.R.KEWAN) ٌعنً السرد لدى  شٌلومٌث رٌمون كٌنان      

من خالله ٌبدو الحكً كمراسلة ٌتم إرسالها من مرسل إلى مرسل إلٌه والسرد ذو طبٌعة 

لفظٌة لنقل المرسلة وبه كشكل لفظً ٌتمٌز عن باقً األشكال الحكابٌة " الفٌلم "، " الرقص 

."
2

 

توسٌعا فٌرى أنه الفعل السردي المنتج و(  GERAD. GENETTE) أما جٌرار جنٌت      

لمعناه " الفعل السردي متخدا مكاناً له ضمن الوضعٌة سواء أكانت حقٌقٌة أم خٌالٌة.
3

 

فالسرد هو التقنٌة التً ٌوصلها الراوي ) السارد ( لٌنقل أحداثاً سواء كانت حقٌقة أم      

لٌاً عبر فعل السرد الن السرد مدخل  خٌال ألن الرواٌة ال تعدو أن تكون عمالص ٌّ تخ

على المتلقً وبه أي )السرد(  السٌطرةجوهري لكل كون تخٌلً، فهو أداة ٌحٌك بها السارد 

كله ما هو جاهز فً أفق إنتظاره ومن ثمة عبر ذلك  لٌخلخل إنتباههوحراسه ٌسرق منه 

لٌاً  ٌّ تأسٌس لقراءة مغاٌرة قراءة ٌمتزج فٌه الهدم بالتشٌٌد قصد الٌهٌبه لٌتقبل عمالً تخ

محتملة.
4

 

                                                           
/  77، تونس، د ت، ص 1ٌنظر سمٌر المرزوقً وجمٌل شاكر، مدخل إلى نظرٌة القصة، الدار التونسٌة للنشر، ط - 1

78. 
ء، ، الدار البٌضا3التببٌر(، المركز الثقافً العربً، ط  -السرد -ٌنظر سعٌد ٌقطٌن، تحلٌل الخطاب الروابً ) الزمن - 2

 .41، ص 1997المغرب، ت 
 .41ٌنظر المرجع السابق، ص  - 3
، الدار البٌضاء، رسالة ماجستر مخطوطة 1. 1996ٌنظر م.ج من المؤلفٌن، الرواٌة المغربٌة، أسبلة الحداثة، ط  - 4

 بجامعة الجزابر.



مدخل إلى المنهج                    الفصل األول                                       

 

 
 

4 

لهذا بات من الضروري علٌنا البحث والتمكن من اإلجراءات واألدوات التحلٌلٌة التً      

 إلى عالم السرد والوقوف على أهم تقنٌاتها ومكوناتها التً تبنى علٌها.تمكننا من الولوج 

 LAWARRATIONالسرد: 

لغة: جاء فً لسان العرب من مادة السرد ما ٌأتً : " تقدمة شًء إلى شًء ما تأتً به 

: إذا تابعه وفالن ٌسرد متسقا بعضه فً أثر بعض متتابعا وٌقال سرد الحدٌث وٌسرده سرداً 

لم ٌكن ٌسرد إذا كان جٌد السٌاق له وفً صفة كالمه صلى هللا علٌه وسلم : الحدٌث سرداً : 

تابعه وٌستعجل فٌه وسرد القرآن : تابع قراءته فً حذر منه وسرد فالن الصوم الحدٌث أي ٌ

إذا واله وتابعه."
1

فقد تتسع دابرة السرد لٌشمل عدة أي أن السرد ٌعنً التنسٌق والتتابع،  

" السرد الذي ٌرى أن  ( ROLAND BARTHES) مجاالت على حد قول روالن بارت 

أم مكتوبة والصورة ثابتة أو متحركة واإلٌماء "تحمله اللغة المنطوقة شفوٌة كانت 
2

 

أن السرد  (ROLAND BARTHES ) وقد ظهرت أشكال السرد قدٌماً لقول روالن بارت 

 مكنة وفً كل األزمنة.ٌوجد فً كل األ

من ٌبدأ السرد مع التارٌخ فلكل الطبقات والتجمعات اإلنسانٌة سرداتها وٌقد ٌسعى أناس      

ثقافات وبٌبات مختلفة لتذوق هذه السردات."
3

 

فهو من الالتٌنٌة إال أن السرد كعلم ظهر  ( NAR - ATIO) أما أصل السرد أو إشتقاقه      

خاصة فٌما  فً العصر الحدٌث حٌث ٌشق طرٌقا منهجٌا جدٌداً فً تناول الفن الحكابً،

 ٌتعلق بجنس الرواٌة بوصفها أهم شكل سردي ظهر حدٌثاً وأكثر تعقٌداً.

                                                           
، 5، المجلد 4، المجلد 3، المجلد 2، المجلد 1، المجلد 1ط  ٌنظر إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، - 1

 .273، ص 1997، 6المجلد 
ٌنظر أحمد رحٌم كرٌم الخفاجً، المصطلح السردي فً النقد األدبً الحدٌث، مؤسسة دار الصادق الثقافٌة، دار صفاء،  - 2

 .38، ص 2112، 1عمان، ط 
حث فً تقنٌات السرد، مجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب، ٌنظر عبد الملك مرتاض، فً نظرٌة الرواٌة، ب - 3

 .219، ص 1998الكوٌت، ) د ط (، 
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وٌطلق إسم السرد على " الفعل السردي " المنتج وبالتوسع على مجموع الوضع      

الحقٌقً أو التخٌلً الذي ٌحدث فٌه ذلك الفعل.
1

 

ه القناة نفسها، وما عن طرٌق هذوٌتحدد السرد فً " الكٌفٌة التً تروى بها القصة      

تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي له، والبعض اآلخر متعلق بالقصة ذاتها ".
2
 

أي ٌتعلق السرد بطرٌقة تقدٌم القصة. ألن الطرٌقة تختلف من شخص آلخر، وبالتالً فهو 

 بالراوي الذي ٌقدم القصة والمروي له الذي ٌتلقاهها كما ٌتأثر بالقصة نفسها.ٌتأثر 

ٌنبثق من التفاعل بٌن عالم النص وعلم إذن هذا " ما ٌؤكد أن معناه أو داللته ) السرد (      

."القارئ 
3

فلكً ٌكتمل معنى السرد البد من حصول تفاعل بٌن النص والقارئ حٌث ٌعمل  

 القارئ على فك شفرات النص، مما ٌساعد على الكشف على الدالالت الخفٌة.

فً كتابه )  ( VLAMIR PROPP) غٌر أن أول من عرف السرد هو فالدٌمٌر بروب      

فلوصف بنٌة ، أثناء بحثه عن أنظمة التشكل الداخلٌة، 8291مورفولوجٌا الحكاٌة ( سنة 

سردٌة حاول بروب تحدٌد وحدة قٌاس فً دراسته للحكاٌة تتمثل فً الوظٌفة، أي الفعل 

شخصٌة من شخصٌات الحكاٌة وإستخراج إحدى وثالثٌن وظٌفة. الذي تقوم به
4

 

وقد إستفادت الدراسات فٌما بعد خاصة أبحاث االلشكالنٌٌن الروس التً مهدت لدراسة      

صة غرٌماس الذي تطور األمر على ٌده بروب وتحلٌالته، وبخاالبنٌات السردٌة من أبحاث 

                                                           
ٌنظر: جٌرار جنٌت، خطاب الحكاٌة، بحث فً المنهج. تر: محمد المعتصم وآخرون، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة،  - 1

 .39، ص 1997، 2ط 
، 3منظور النقد األدبً، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، ط ٌنظر: حمٌد لحمدانً، بنٌة النص السردي من  - 2

 .45، ص 2111
، 1ٌنظر: بول رٌكور، الوجود والزمان والسرد، تر : سعٌد الغانمً، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، ط  - 3

 .46، ص 1999
، 2114جانفً،  11مخبر السرد العربً، قسنطٌنة، العدد  ٌنظر: محمد ساري، نظرٌة السرد الحدٌثة، مجلة السردٌات، - 4

 .21ص 
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الوظابف اإلحدى والثالثٌن وإختزنها وشكل فٌما بعد، حٌنما حاول دراسة الحكاٌة فجمع 

نموذجاً من ستة فواعل.
1

 

:  كما إقترح الشكالنٌون الروس بعد بروب مصطلحً المتن الحكابً والمبنى الحكابً     

ٌقع إخبارنا بها خالل والتً " المتن الحكابً الذي هو مجموع األحداث المتصلة فٌما بٌنها، 

العمل ... والمبنى الحكابً
2

الذي ٌتألف من نفس األحداث، بٌد أنه ٌراعً نظام ظهورها  ،

فً العمل." فالمتن الحكابً ٌتعلق بالمضمون ومحتوى القصة أو األحداث، بٌنما ٌتعلق 

 فً العمل.المبنى الحكابً بطرٌقة ظهور تلك األحداث 

لإلهتمام  إال أن إهتمام الشكالنٌٌن بالمبنى، بمعرفة كٌف تشكل المبنى الحكابً دفعهم     

بالوظابف والحوافز، فهم ٌنظرون إلى النص على أساس أنه بنٌة مغلقة مكتفٌة بذاتها، 

وٌدعون إلى تحلٌل األجزاء المكونة له والعالقات فٌما بٌنها، فقد أرادوا إثبات أدبٌة األدب 

إنطالقاً من الشكل، أي البحث فً الصفات والخصابص التً تجعل أدباً وفً ذلك ٌقول 

أي : ما  Litterariteون : " إن موضوع العلم األدبً لٌس هو األدب، وإنما األدبٌة جاكبس

ٌجعل من عمل ما عمال أدبٌاً ."
3
  

فالبحث ٌقتصر على الصفات والممٌزات التً تخص العمل األدبً وتمٌزه عن غٌره      

 بإثبات أدبٌته.

النقدٌة، وأول هذه المصطلحات وقد تعددت مصطلحات السرد عند ظهوره على الساحة      

 Tzvetan) تزفٌتان تودوروف هذا المصطلح الذي إقترحه  ( Narratologie) هو السردٌات 

Todrov )  حٌث أطلق هذه التسمٌة لٌدل بها على علم الحكً  ، 9191سنة (La science 

                                                           
 .22ٌنظر: المرجع نفسه، ص  - 1
ٌنظر: رومان جاكبسون وآخرون، نظرٌة المنهج الشكلً، تر: إبراهٌم الخطٌب، مؤسسة األبحاث العربٌة، الشركة  - 2

 .181، ص 1982، 1المغربٌة للناشرٌن المتحدٌن، بٌروت، الرباط، ط 
 .35مرجع نفسه، ص ال - 3
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du récit )  وبعد تواصل األبحاث أدت إلى شٌوع مصطلح آخر هو السردٌةNarrativité 

.( GERERD GENETTE) مع جٌرار جٌنٌت 
1
  

ومنه تواصلت األبحاث حتى عرفت السردٌات فً عمومها إتجاهٌن : األول ٌسمى      

وتدرس العمل السردي من حٌث هو خطاب أو بالشعرٌة السردٌة أو السردٌات البنٌوٌة، 

وٌمثله بارت ماذا إلى أي حد وبأي صٌغ ؟  شكل تعبٌري، فهو ٌجٌب عن : من ٌحكً ؟

وٌدرس العمل السردي من حٌث  ابٌة السردٌة،ٌموالثانً ٌسمى السٌوتودوروف وجٌنٌت، 

 ) ردٌة، وٌمثله كل من بروب، غرٌماسكونه حكاٌة أي مجموعة المضامٌن الس

GREIMAS )  وكلود برٌمون (CLAUDE BREMOND ).
2

لكن األمر الذي ٌطرح نفسه  

أو التعبٌري أي تهتم بالجانب الشكلً هو أنه إذا كانت السردٌات تنظر إلى النص كخطاب 

 فهً تهمل محتوى النص وأحداثه.

محتواه كقصة، فهً تهمل دٌة تهتم بالمضامٌن أي تنظر إلى النص وفً كانت السروإذا      

 اإلتجاهٌن أثناء العمل حتى نعطً النص طرٌقة تقدٌم تلك القصة ومنه ٌجب األخذ بكال

حقه، ونستوفً جمٌع جوانبه وبالتالً ٌمكن التعرف على جمٌع العناصر المكونة للنص 

والقبض على جمالٌاته الكامنة خلفها.
3

 

وعند التمعن أكثر فً مصطلح السردٌة نكتشف أنها من " أصل كبٌر هو الشعرٌة      

Poeticsالقوانٌن الداخلٌة لألجناس األدبٌة، وإستخراج النظم الذي  ، التً تعنى بإستنباط

تحكمها والقواعد التً توجه أبنٌتها وتحدد خصابصها وسماتها، ومنه أمكن التأكٌد على أن 

 السردٌة هً: العلم الذي ٌعنى بمظاهر الخطاب السردي أسلوباً وبناءاً وداللًة ".

                                                           
 11 - 19ٌنظر: ٌوسف وغلٌسً، السردٌة والسردٌات، قراءة إصطالحٌة، مجلة السردٌات، ص  - 1
 .11ٌنظر: ٌوسف وغلٌسً، المرجع السابق، ص  - 2

ٌنظر: عبد هللا إبراهٌم، السردٌة العربٌة بحث فً البنٌة السردٌة للموروث الحكابً العربً، المؤسسة العربٌة  - 3

 .17، ص 2111، 2ات والنشر، بٌروت، ط للدراس
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خطاب (، كما أنها تهتم بالجانب المضمونً أو فالسردٌة إذن تهتم بالجانب الشكلً ) ال     

المحتوى ) القصة (، إضافة إلى الجانب األسلوبً.
1

 

وعلى العموم فقد ٌنشأ العمل السردي " عن فن السرد الذي هو إنجاز اللغة فً شرٌط      

 ممٌصوحٌز محدد، تنهض بتمثٌله شخصٌات محكً ٌعالج أحداثا خٌالٌة فً زمان معٌن، 

مؤلف أدبً ".هندستها 
2

 

وبالتالً فبما أن السرد هو عبارة عن فعل أو حكً " فال ٌمكن إقامة سرد دون وجود      

أساسٌاً فً النص سارد، ودون متلقً أٌضا، فالراوي والمروي له ٌمثالن حضوراً 

حتى ٌفهم العمل، حكً ما ٌتطلب متلقً لهذا اإلنجاز السردي"، حٌث ٌقوم شخص بإنجاز 

لعملٌة السردٌة، وٌكتسب السرد معناه كما ذكرنا آنفاً بحضور طرفٌه األساسٌن وهنا تكتمل ا

 وهما الراوي والمروي له.

كً عن طرٌق اللغة للمح منجزاً  فالعمل قد ٌنشأ عن فن السرد الذي ٌتطلب مؤلف أو     

تقوم بتمثٌل  الشخصٌاتوحٌز محدد، كما ٌتطلب وذلك ٌكون فً زمان معٌن، لتبلٌغ أحداثه، 

السردي ٌتكون من عناصر أساسٌة هً : " المؤلف فً المحكً، مما ٌعنً أن العمل األدوار 

 واللغة واألحداث والشخصٌات والزمان والحٌز.

ولما كان العمل السردي أو الروابً ٌتكون من العناصر نفسها، وذلك من خالل      

إكتشاف مدى تماسكها ."
3
  

 

 

                                                           
 المرجع نفسه، ص نفسها. - 1
 .219ٌنظر: عبد الملك مرتاض، المرجع السابق، ص  - 2
، ص 2118ٌنظر: عمر عٌالن، فً مناهج تحلٌل الخطاب السردي، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق ) د ط (،  - 3

71. 
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 الثانً: المقوالت السردٌة المبحث

حقق الخطاب الروابً بإعتباره شبكة معقدة من التراكٌب اللغوٌة والداللٌة كٌنونته الفنٌة      

والشعرٌة فالرواٌة أصبحت تشكل البحث الدابم عن فهم كلً من أجل التعبٌر عن الواقع 

تحوالتها  لم فًاوالوجود ومفارقته والسعً إلى تجسٌد أشكال الروح والجسد والع

فعالٌتها الجمالٌة الشعرٌة التأثٌرٌة وبالتالً إكتساب هوٌة كونٌة، بغٌة تحقٌق  وسٌرورتها

المتألف والمتنافر والمتشابه والمختلف والمألوف والواقعً والخٌالً ٌنصهر فً داخلها 

المستمر.دابم التطور بتنوٌع أشكاله والتجرٌب والممكن واألسطوري مما جعلها جنساً أدبٌاً 
1

 

ٌمكن الحدٌث عن مرحلة  ( gerard genette) خطاب الحكاٌة لجٌرار جٌنٌت كتاب مع 

التً دشنها الشكلٌون الروس وطورها فً  الروابً من الزاوٌة فً تحلٌل الخطاب،متطورة 

اللسانٌة وٌعد كتاب خطاب الحكاٌة أكمل  التحلٌالتإتجاههم مستوعباً مختلف المستجدات 

محاولة للتعرف على مكونات الحكاٌة.
2
  

البنٌوي القابم على للطرٌق  فتشٌعلقد تعددت البحوث وتباٌنت مناهجها لنظرٌة السردٌة      

أجزاء قواعد بنابها والنظر فٌها وفً  إعتبار أن السرد بنٌة تتطلب التعرف علٌها وعلى

ولمعرفة ما ٌحكم هذا النص من مفاهٌم وتقنٌات كان مٌالد وتطور مقولة السردي  نصال

سردٌة وقد كان البد لها من النمو والتحول وهً " تهاجر من بالد إلى أخرى فمن أمرٌكا 

إلى أروبا أمام مقاربات ٌختلف بعضها عن بعض ".
3

 

توى مع السردٌات مكوناً إنها وجهة النظر أو الرؤٌة أو المنظور أو لنقل التببٌر الذي إس     

ُ والذي ما ٌزال إلى اآلن  العلمً وبإختصار هً ٌثٌر نقاش السردٌٌن وحوارهم حٌوٌا

                                                           
السردي والشعري، منشورات مخبر عادات وأشكال التعبٌر الشعبً، دار ٌنظر: بشٌر عبد العالً، تحلٌل الخطاب  - 1

 .91، ص 2112الغرب للنشر والتوزٌع، 
 .265ٌنظر: جٌرار جنٌت، المرجع السابق، ص  - 2
 .292ٌنظر: سعٌد ٌقطٌن، المرجع السابق، ص  - 3
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إشكالٌة المصطلح تلقً بظاللها على شتى حقول المعرفة وفً ثقافة المنشأ حتى إذا إنتقلت 

إلى العربٌة تعسرت وزادت عواصاً وٌستعمل هذا المصطلح للتعبٌر عن معنٌٌن.
1

 

نى األول على شًء مماثل لموضع النظر فً الفنون المربٌة أي الرواٌة التً نرى منها المع

موضوع التمثٌل وتتألف الرسوم عادة من التركٌب المنظوري ٌفترض النظر إلٌه من النقطة 

تشٌر  المعٌنة وقد عرف المعجم الموسوعً لعلوم اللغة الرؤٌة فً جانبها التارٌخً لكونها

مقولة مرتبطة بالفنون الشخصٌة إلى العالقة القابمة بٌن السارد والعالم المشخص وهً 

والنحث وفن العمارة وتهتم أٌضا بفعل  بمسرحأقل وبدرجة سٌنما والرسم والتصوٌر ال

التشخٌص بطرٌقة مختلفة سواء فً حالة الخطاب الشخصً أو فعل المقول فً عالقته 

.الرؤٌة السردٌةوتعتبر المقولة بالقول 
2

المقوالت التً حضٌت بإهتمام النقاد  من أهم 

حٌث عمل على طرح  ( GERARD GENETTE) والدارسٌن من بٌنهم جٌرار جٌنٌت 

الرؤٌة أما  مفهوم الرؤٌة من زاوٌة تختلف من هذه الدرجة أو تلك عن األطروحات السابقة

الداخلٌة فهً تلك التً تقدم لنا أفكار شخصٌات كما أن الفرق بٌن زاوٌة الرؤٌا وعمقها لٌس 

سٌاً بل أن تنفذ إلى نواٌا شخصٌات الالوعٌة فٌمكن أن ال تكتفً بالسطح سواءاً كان كبٌراً 

 وال ٌتوقف دور القارئ هنا الشخصٌات نفسها، تستطٌعوأن تقدم شرحاً لفكرها وهو ما ال 

بل إنه ٌقوم بالتقوٌم حٌث ٌتخذ موقفاً أخالقٌاً أو جمالٌاً إتجاه العالم الذي تجسده الرواٌة قد 

 كما قد ٌختلف معه. إذا القراءة لٌست غٌاباً للنص بل محاورة له وإستنطاقاً  ٌتفق آراء السارد

ضمن المظهر  ( GERARD GENETTE) وهذه هً المقوالت التً ناقشها جٌرار جٌنٌت 

اللفظً فً تحلٌل النص األدبً أو الخطاب إضافة إلى حدٌثه عن السارد والمسرود له.
3
   

ال ٌختار بٌن شكلٌن  ( GERARD GENETTE) فالروابً كما ٌقول جٌرار جٌنٌت      

السردي فإما  نتٌجة اإلختٌاربٌن موقفٌن سردٌٌن ألن اإلختٌار النحوي لٌس إال نحوٌٌن بل 

أن ٌقبل محتوى عمله عن طرٌق الشخصٌة من الشخوص رواٌاته أو أن ٌعمد إلى خلق 

                                                           
 .81ٌنظر: عمر عٌالن، المرجع السابق، ص  - 1
 المرجع نفسه، ص نفسها. - 2
، 1989، 1منشورات الحوار، ط  ٌنظر: م.ج من المؤلفٌن، نظرٌة السرد من وجهة نظر إلى التببٌر، ناجً مصطفى، - 3

 .59ص 
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سارد ٌتولى ذلك خارج الرواٌة ولهذا األمر غالباً ما ٌقع التمٌٌز بٌن النوعٌن من حكاٌات 

التً ٌحكٌها وتلك التً ٌكون السارد المروٌة عن القصة تلك التً ٌكون السارد فٌها غابباً 

) ا كشخصٌة ماثلة فً القصة المروٌة وهذا النوع الثانً ٌسمٌه جٌرار جٌنٌت فٌه

GERARD GENETTE ) أومودٌجٌتك  (HOMODIEGETIQUE )  تعرٌبه أو ما ٌمكن

بالحكاٌة
1

شكالٌة المصطلح التً ٌصطدم بها الباحث الغربً و العربً داخل الحكاٌة و مع إ 

ٌم بٌن السارد و المؤلف الواقعً فً الحدود و المفاه تثٌر خلطاً  الساردعلى سواء نجد مقولة 

و التجرٌب .أو المؤلف الضمنً أ
2
  

فهو لٌس مجرد واسطة  ،ساسً فً الحكًشك فٌه أن السارد ٌطلع بدور أال و مما      

مر موضوع السرد برمته فً فً حقٌقة األمحاٌدة و قارة بٌن المؤلف و القارئ بل هو 

ٌنتج خطابه الخاص دون  متنوعاً  بشرٌاً  اً رواٌات عدٌدة ٌشكل كابن الحدٌثة فهو فًالرواٌة 

فً المسرود. اً ن ٌكون بالضرورة طرفأ
3

 

ت التً تمحور حولها النقد ثالث المرتكزا (GERARD GENETTE) تشكل كتابات     

ة تالسردٌة و لعل هدا الحكم الجازم ٌملك مشروعٌفً فرنسا فً مقاربة النصوص  الجدٌد

 نوع فً محاور النصوص السردٌة لهدفه الكتابات من عمق و تلما تمٌزت به هذ عتباراً إ

 GERARD)جٌنت  ن جٌرارلبنٌة مجردة تتحكم فً تشكٌلها فإ البحث عن قواعد ثابتة

GENETTE) سس ، أنقدٌةالو كادٌمٌة و تنوع فً المدارس الثقافٌةبما ٌملكه من خصوصٌة أ

طروحة نظرٌة و كمنهج ٌركز على الخصوصٌات الجمالٌة و البالغٌة للنظرٌة البنابٌة كأ

شكال األدبٌة تستكشف قامة نظرٌة عامة فً األ" إللمكونات الشعرٌة النص من خالل سعٌه 

."اته ذلى توضٌح فعل الكتابة ا الصفة ٌمثل التٌار النقدي الطامح إمكانات الخطاب و بهذإ
4

 

                                                           
 .268ٌنظر: جٌرار جٌنت، المرجع السابق، ص - 1
 . 269ٌنظر: المرجع نفسه، ص  - 2
 .13ٌنظر: جٌرار جٌنٌت، خطاب الحكاٌة مقدمة المترجم، المرجع السابق، ص  - 3
 .186، ص 1985نظر: فؤاد أبو منصور، النقد البنٌوي بٌن لبنان وأروبا، دار الجٌل، بٌروت، ٌ - 4
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لى البحث فً نزعته الشعرٌة الهادفة إ (GERARD GENETTE) تٌنو ٌؤكد جٌرار ج     

و تارٌخٌة حٌن جتماعٌة أمهما كانت إ الخارجٌةعن اإلكرهات  مقومات النص الداخلٌة بعٌداً 

 ٌقول :

نه ٌهمل وال ٌبالً بالتارٌخ وعاتً و الشكالنً بأاللوم الموجه للنقد الجدٌد الموض نإ" 

لشكالنً غاٌته سباب منهجٌة و النقد انؤجله ألنضع التارٌخ بٌن قوسٌن و ننا ، ألمردود

" .بحث فً الشعرٌةالبحث فً نظرٌة األشكال األدبٌة أو بشكل مختصر ٌ
1

    

 المقوالت السردٌة:

 مقولة الزمن: - أ

كنوع من ونظر إلى الزمن السردي  (GERARD GENETTE)جاء جٌرار جٌنٌت      

زمن الشًء الزمن المزٌف ثم درس المظهرٌن األساسٌٌن للزمن داخل الرواٌة وهما : 

وإن المروي وزمن السرد أ ما ٌمكن التعبٌر عنه بلغة اللسانٌات زمن الدال وزمن المدلول 

أهم ما ٌمٌز  إعتبارهاالقصة وزمن الحكً ٌمكن  الثنابٌة التً تكشف عن التعارض بٌن زمن

السرد األدبً
2

مستوٌات إعداده الجمالً عن غٌره من أنواع السرد األخرى وقد ، من حٌث 

أن ٌستهلك إال داخل زمن القراءة أن السرد األدبً ال ٌمكن  (GENETTE) أدرك جٌنٌت

 هكذا ننتهً إلى أنه ال سرد دون زمن فالزمن هو الذي ٌوجد السرد ولٌس العكس إستناداً و

للتحدٌات بمفهومها " المتداول" أي الخطاب السردي المتضمن فً األدب، أي أنه ٌركز 

على دراسة النص السردي من منظور العالقة القابمة بٌن الخطاب واألحداث التً ٌسردها 

بالمعنى الثانً وبٌن الخطاب وفعل الحكً بالمعنى الثالث.
3
              

                                                           
 .181، ص 1، ط 1984ٌنظر: روبرت شولز، البنٌوٌة فً األدب، ترجمة من عٌود، إتحاد الكتاب العرب،  - 1
 .14ٌنظر: جٌرار جٌنٌت، المرجع السابق، ص  - 2
، 2، ط 1982ٌنظر: إبراهٌم خطٌب، نظرٌة المنهج الشكلً نصوص الشكالنٌٌن الروس، الشركة المغربٌة للناشرٌن،  - 3

 .81ص 
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إلى تعٌٌن مصطلحات للمعانً الثالثة للحكاٌة بحٌث صار  (GENETTE)وبادر جٌنٌت      

والسرد  ( RECIT) ، المعنى الثانً الحكاٌة ( HISTOIRE) لدٌنا قصة المعنى األول 

وفً هذا المستوى من الطرح ٌصبح تحلٌل الخطاب  ( NARRATION) المعنى الثالث 

وبٌن القصة والسرد من جهة  بالنسبة له هو دراسة العالقة بٌن الحكاٌة والقصة من جهة،

 حسب طبٌعة العالقة القابمة بٌنهما فً مستوى النص وبٌن الحكاٌة والسردثانٌة وهذا 

للتقسٌم الذي إقترحه تودوروف (GENETTE)المنهجً ٌستند جٌنٌت  المسعىولٌحقق هذا 
1
 

 فٌه بٌن ثالث مستوٌات هً :الذي 

 السرد وزمن الخطاب. حٌث تتم دراسة العالقة بٌن زمن :TEMPSالزمن  - أ

وتتعلق بنوعٌة الخطاب الموظف من طرف السارد وٌضٌف  :MODEالصٌغة  -ب

تتمثل فً إدراج ما أسماه إلى التصنٌف السابق بعض التعدٌالت  (GENETTE)جٌنٌت 

، كما قام بالجمع بٌن الصٌغة الثانٌة والثالثة أي الجهة (TODOROV)تودوروف 

.المحاكاةالحكً أو درجات والصٌغة فً مقولة كبرى هً : أنماط 
2

 

أما المقولة الثانٌة: التً تتعلق بأسلوب السرد نفسه والتً تبنى على التعارض التقلٌدي 

ٌر الغابب فإنه ٌقترح بٌن الرواٌة بضمٌر المتكلم والحكاٌة بضمٌر المتكلم والحكاٌة بضم

وبذلك ٌصبح مجال البحث موزعاً على ثالث مقوالت هً:  VOIXلها مصطلح الصوت 

بٌن القصة والحكاٌة فً حٌن الزمن والصٌغة وٌشتغل كالهما فً سٌاق العالقة القابمة 

أن مقولة الصوت تتمثل فً مستوى العالقة بٌن الحكاٌة والسرد وبٌن القصة والسرد 

 ح هذه العالقات بالشكل التالً : وٌمكن أن نوض

 مقولة الزمن = الحكاٌة والقصة.

 مقولة الصٌغة = القصة والحكاٌة.

                                                           
ٌنظر: تودوروف، مفاهٌم السردٌة، تر: عبد الرحمن مزٌان، منشورات اإلختالف، المكتبة الوطنٌة الجزابرٌة،  - 1

 . 111، ص 2115، 1الجزابر، ط 
 .17نٌت، المرجع السابق، ص ٌنظر: جٌرار جٌ - 2
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مقولة الصوت السردي = الحكاٌة والسرد. 
1

 

تفكٌك المقوالت السابقة خاصة المقولة األولى أي مقولة الزمن لتتناول النظام وٌتم       

وتضاف إلٌها مقولة الصٌغة ومقولة  ORDRE – DUREE – FREQUEWوالمدة والتواتر 

دراسة النص السردي موزعة لتصبح  (GENETTE)الصوت وهكذا ٌكتمل إقتراح جٌنٌت 

على خمسة مباحث، األربعة األولى تتعلق بدراسة العالقة بٌن الحكاٌة والقصة أما المبحث 

الخامس فٌنقسم إلى قسمٌن هما : دراسة عالقة كل من الحكاٌة والقصة بالسرد.
2

 

لهذه المباحث وصلنا إلى التحدٌدات النظري واإلجرابً  مستوىوإذا حاولنا معرفة      

 اآلتٌة :

فً هذا المستوى من خالل القول بأن الحكاٌة هً  (GENETTE)ٌنطلق جٌنٌت  النظام : -9

نظام زمنً مزدوج حٌث نصادف مظهرٌن لزمن الحكاٌة : الزمن األول هو زمن 

مزدوج أي زمن األحداث كما وقعت بالفعل زمن الحكاٌة، والزمن الثانً هو زمن 

ٌخضع إلنتظامات الخطاب أو القصة ولدراسة هذه الوضعٌات التً تتخالف أو تتعاقب 

والتً تتمظهر من  AMACHONIESٌقترح دراستها ضمن ما ٌسمٌه المفارقات الزمنٌة 

خالل المدى والسعة، السوابق واللواحق بإعتبار أنها تشكل خرقا للنظام بٌن مسار 

ومسار القصة، وهذه الخاصٌة تتمٌز بها الكتابات المعاصرة على عكس الحكاٌة 

النصوص الفلكلورٌة
3

تتتابع فٌها األحداث وفق تسلسل كرونولوجً ولإلمساك  التً ،

بالسٌرورة الزمنٌة ٌجب تجزبته على مقاطع محددة ومالحظته وإعادة ترتٌبها ضمن 

وبنابها بما ٌتٌح  ،الزمنٌة الصغرى التمفصالتٌلح على تسجٌل  تشدٌدالقصة وفق 

ٌة وفق مسار منهجً للدارس اإلمساك بالبنٌة الزمنٌة الكبرى ومراعاة المفارقات الزمن

 كما ٌأتً : (GENETTE)ٌقدمه جٌنٌت 

                                                           
 .61ٌنظر: سعٌد ٌقطٌن، المرجع السابق، ص  - 1
 .31، ص 2111، 1ٌنظر: الشرٌف حبٌلة، بنٌة الخطاب الروابً، عالم الكتب الحدٌث، إربد، ط  - 2
وهو مصطلح القصة الغٌرٌة الذي صاغه مترجمو كتاب خطاب  Métadiégétique* ٌقترح جٌرار جٌنٌت مصطلح  - 3

 .18الحكاٌة، ٌنظر: جٌرار جٌنٌت، المرجع السابق، ص 
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إن طبٌعة النص السردي فً مستوى العالقة بٌن الحكاٌة والقصة ٌتٌح  المدى والسعة : -2

مجاالً واسعاً لحركة الزمن وإنتظامه وفق مفارقة تتطلبها القصة، وفً مستوى المدى 

أو المفارقة الزمنٌة بإتجاه الماضً  والسعة ٌتم التركٌز على المدى الذي تستغرقه

المستقبل بعٌداً عن حاضر القصة أو الحكاٌة ومدى المقارنة قد تستغرق مدة تطول أو 

من الحكاٌة ذاتها.تقصر 
1
    

لدراسة المفارقات الزمنٌة  (GENETTE)ٌقترح جٌنٌت  ANALEPSES السوابق : -3

إعطاء مصطلح للحكاٌة التً وصفها وتكون منطلقاً لتحدٌد  اتاإلستشرافواإلسترجاعات 

.Récit premierنوع المفارقة هذا المصطلح هو الحكاٌة األولى 
2

 

فالحكاٌة األولى هً نقطة التمفصل الزمنً األساسً التً تحدد صٌغة المفارقة بإتجاه      

خر خارجٌاً.الماضً أو المستقبل ٌمكن لإلسترجاعات أن تتخذ مظهراً داخلٌاً وآ
3

 

 : Héterodiegétiquesاإلسترجاعات الداخلٌة  - أ

تتعلق بأن ندرج داخل سٌاق الحكاٌة األولى األساسٌة عناصر جدٌدة غٌر متأصلة فٌها، 

كأن ٌضٌف السارد شخصٌة جدٌدة وٌضًء حٌاتها السابقة عبر إعطاء معلومات 

المسار السردي وتقدم العودة إلى شخصٌة غٌبت مدة عن سطح متعلقة بها أو أن تتم 

للقارئ مالحظات بشأنها أو أن تقوم الشخصٌة داخل الحكاٌة األولى بسرد حكاٌة تتعلق 

بموقف ما.
4

 

أهمٌة وحساسٌة وخطورة اإلسترجاع الداخلٌٌن لما  (GENETTE)وٌؤكد جٌنٌت      

الشاردة  ٌصٌغه من غموض وتداخل بٌن هٌكل الحكاٌة األساسٌة والعناصر الحكابٌة

 المتعلقة به إال انه باإلمكان تضٌف هذه العناصر إلى فبتٌن :

                                                           
 .196، ص 2112، 1ٌنظر: صابر عبٌد وسوسن البٌاتً، جمالٌات التشكٌل الروابً، عالم الكتب الحدٌث، إربد، ط  - 1
ٌنظر: جٌرار جٌنٌت وآخرون، الفضاء الروابً، تر: عبد الرحٌم حزل، إفرٌقٌا الشرق، المغرب لبنان، ) دط (،  - 2

 .51، ص 2112
 .121ٌنظر: م ج من المؤلفٌن، المرجع السابق، ص  - 3
 .61ٌنظر: جٌرار جٌنٌت، المرجع السابق، ص  -4
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 الفئة األولى :

وهً عناصر ٌمكن أن تدرج فً السٌاق " الحكً األول " وٌمكن تسمٌتها      

وهً إسترجاعات تقوم بوظٌفة سد  Analepes complétivesاإلسترجاعات المكملة 

ذكر بعد تقدم عبر حركة الزمن السردي كأن نلقصة والسهو التً أهملتها ا غفاالتاإل

.موقف الحالًالالمهم فً حٌاة الحادثة وقعت للشخصٌة تساعدنا فً 
1

 

وٌمكن أن تتخذ هذه اإلسترجاعات صفة تذكرات وهذا عبر التكرار الذي ٌهدف      

وقد تكون من بٌن أهم وظابف هذا النوع إلى التذكٌر بمواقف، أو أقوال أو أحداث 

هو الوظٌفة التأوٌلٌة. اإلسترجاع
2
  

 الفئة الثانٌة :

هً اإلسترجاعات الخارجٌة فإنها تتصل أساساً بالمدى والسعة، وربما ٌكون      

وهً من حٌث صلتها " بالحكاٌة األولى " ال تربطها أي  للسعة الدور الحاكم فً ذلك

قابعها الداخلٌة بل ٌمكن أن تنطلق من مدى زمنً ماٍض، عالقة من حٌث التسلسل و

الزمنً طالق " الحكاٌة األولى " وٌتجاوزها فً المدى ٌتسلسل حتى ٌصل إلى نقطة إن

 ونصادف فً اإلسترجاعات الخارجٌة صنفٌن متمٌزٌن :

ٌتعلق بسرد حادثة ماضٌة ثم ٌقفز السارد على ما تالها لٌعود إلى  الصنف األول :

  Analepsiesمتابعة سرد وقابع الحكاٌة األولى وهً ما ٌسمى اإلسترجاع الجزبً 

من اإلسترجاع الخارجً فٌتم من خالل سرد متسلسل لوقابع معتمدة  الصنف الثانً :

 الحكاٌة األولى " وهو ما ٌسمى  وفق تتابع متصل ٌستمر حتى نقطة بداٌة "زمنٌاً 

 

                                                           
البنٌة السردٌة فً الرواٌة، رسالة دكتوراه، إشراف: محمد صالح بن جمال  ٌنظر: نورة بنت محمد بن ناصر المري، - 1

 .44، ص 2118بدوي، جامعة أم القرى، المملكة العربٌة السعودٌة، 
 .16، ص 1999، 1ٌنظر: إبراهٌم صحراوي، تحلٌل الخطاب األدبً، دار اآلفاق، الجزابر، ط  - 2
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.Awalepsie compléteاإلسترجاع التام 
1
  

ونستطٌع أن نبٌن أن اإلسترجاعات الخارجٌة ٌمكن أن تصنف فً خانة الذكرٌات      

ألن السارد أو الشخصٌة ٌقوم بإستحضار مواقف زمنٌة ماضٌة ال صلة لها بجوهر 

حٌث وظٌفتها فً التوضٌح. غٌر ذات أهمٌةوأنها الحكاٌة األولى 
2

 

 Prolepses:  واإلستشراف ستباقاتاإل -4

تتمٌز اإلستباقات واإلستشراف بطابعها المستقبلً التنببً وتتمٌز بضالة حضورها فً 

 الذاتٌة السٌرربما الكتابات السردٌة  بإستثناءالنصوص السردٌة المعاصرة 

Avtobiographique  وٌشٌر جٌنٌت(GENETTE)  زمنالأن رواٌة " البحث عن إلى 

تشكل النموذج المعاصر األكثر إستعماالً  Marcel proustلمارسٌل بروست الضابع " 

لهذه التقنٌة السردٌة كما ٌضٌف أن أفضل النصوص السردٌة التً تملك قابلٌة تمثل 

اإلستشراف هً النصوص المسرودة بضمٌر المتكلم.
3
  

إلى قسمٌن : إستباقات داخلٌة وخارجٌة وتخضع  اإلستباقات واإلستشرافوتنقسم      

هذه األصناف من اإلستباقات لنفس التقٌٌم الخاص باإلسترجاع فهً إستباقات داخلٌة 

تتصل بالحكاٌة األولى وتكون إما إستقابات تكمٌلٌة بما سٌكون علٌه مسار الشخصٌة 

التكرارٌة. وإستباقات تكرارٌة تكون وظٌفتها عكس وظٌفة اإلسترجاعاتمستقبالً 
4

فإذا  

كانت وظٌفة هذه األخٌرة هً تذكٌر المتلقً بالموقف أو الحادثة التً سٌأتً ذكرها 

بالتفصٌل الحقاً، وٌتصل اإلعالن بإثارة التوقع لدى القارئ والمتلقً وٌخضع بدوره 

ن مدة قصٌرة أو طوٌلة، كأأن اإلعالن قد تفصله عن تحققه لمقولة المدى والسعة حٌث 

 ، أو ٌكون اإلعالن ذا سعة كبٌرةفصل من الرواٌة لٌقدم الفصل التالًٌكون فً 
                                                           

 .62ٌنظر: جٌرار جٌنٌت، المرجع السابق، ص  - 1
الشخصٌة (، المركز الثقافً العربً، دار البٌضاء، ط  –الزمن  -ٌنظر: حسن بحراوي، بنٌة الشكل الروابً ) الفضاء  - 2

 .12، ص 2119، 2
ٌنظر: عبد اللطٌف محفوظ، البناء والداللة فً الرواٌة مقاربة من منظور السرد، الدار العربٌة للعلوم ناشرون  - 3

 .198(، ص  2111 -هـ  1431)   ،   1منشورات اإلختالف، ط 
 .26ٌنظر: عبد الملك مرتاض، المرجع السابق، ص  - 4
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إلى أن اإلعالن قد ٌتخذ طابعاً  (GENETTE)بالمقارنة مع الفرع األول وٌشٌر جٌنٌت 

أي بداءة. AMORCEإٌجابٌاً غٌر مصرح به وهذا ما ٌدعو 
1
       

على أنه كذلك ألن السارد ٌلمح إلى شخصٌة أو موقف أو حادثة،  وهو إعالن ال نحس به  

ذات أثر، أو أنها ستغٌر مجرى األحداث، فاإلعالنات  مستقبالً دون أن ٌقول بأنها ستكون 

ظهر منذ البداٌة شخصٌة لن تتدخل تكأن علق بفن التهٌؤ الكالسٌكً تماماً، من هذا النوع تت

بعد ذلك بكثٌر وقد نصادف أخٌراً فً مجال البحث فً المفارقات الزمنٌة. حتى إال
2
  

ٌمكن أن تحدث تداخالً فً السٌاقات اإلستباقٌة واألسترجاعٌة كأن ٌكون اإلستباق مبنٌاً      

وهذه الحاالت الزمنٌة المتعلقة بٌن " الحكً األول " و " الحكً على إسترجاع أو العكس 

وهً تراكبات زمنٌة ٌتعدد  Anachronieن تسمٌته بحاالت الالتواقت الثانً " هو ما ٌمك

مداها وٌتفاعل ٌعمل إلى درجات مختلفة.
3

 

 :Dureéالمدة  -5

هذا المستوى من دراسة العالقة بٌن الحكاٌة والقصة  (GENETTE)ٌؤكد جٌنٌت      

البحث العملٌة بالمقارنة مع دراسة النظام فإذا كانت العالقة بٌن النظام األحداث وصعوبة 

فً الحكاٌة وتوقٌت عرضها فً القصة قابلة للمعاٌنة، من حٌث إدراك زمن وتوقٌت 

سردها فإن عالقة المدة بٌن زمن الحكاٌة وزمن القصة ال تخلو من صعوبة وذلك نظراً 

أن عالقة المدة ذات بعد ذاتً فً إدراك قٌمة وسعة كم لإلعتبارات تختلف عن األولى بح

المستوى.
4

من جهة، كما أن السارد ٌتناوب بٌن عملٌة قص الزمنً للحكاٌة والقصة  

األحداث الواقعٌة وعرض األبعاد النفسٌة وتقدٌم أشكال متعددة من النص منها الحوار 

 والسرد والتأمل وما إلى ذلك.
                                                           

 المرجع نفسه، ص نفسها. - 1
 -87: 2ٌنظر: عبد القادر الشاوي، إشكالٌة الرؤٌة السردٌة، مجلة دراسة سٌمٌابٌة، المغرب المركز نشر الجامعً، ع  - 2

 .76 -75، ص 88
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3
، ص 2112ٌنظر: جٌرار جٌنٌت، الفضاء الروابً، تر: عبد الرحٌم حزل، إفرٌقٌا الشرق، المغرب، لبنان، ) د ط ،  - 4

44. 
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 لدراسة المدة أربعة مفاهٌم وصٌغ أساسٌة : (GENETTE)وٌقترح جٌنٌت      

تتحقق هذه الصٌغة عادة بإبطاء السرد من خالل الوصف وٌكون  : Pauseالوقفة  - أ

وتكون الوقفة الوصفٌة ذات فٌها زمن القصة أكبر من زمن الحكاٌة بصورة واضحة 

كتابة مطلقة، ألنها تستند لتعطٌل فاعلٌة الزمن السردي من خالل تعداد مالمح 

وخصابص األشٌاء.
1

 

ٌعد المشهد مساحة زمنٌة نصٌة مناظرة للملخص، فإذا كان الملخص  : Scéne المشهد  - ب

تسرٌعاً للسرد فإن المشهد هو تفصٌل وإبطاء له وإن كانت العالقة الزمنٌة القابمة فً 

المشهد مساوٌة للقٌمة الزمنٌة فً الحكاٌة، فإن اإلحساس العام للقارئ هو أن السرد 

، خاصة إذا كان موقعاً للمفارقات الزمنٌة المتعددة أو للحوار الداخلً ببطاٌسٌر 

الذي ٌشكل المشهد  Marsil brousetللشخصٌات كما هو الشأن عند مارسٌل بروست 

عنده بؤرة زمنٌة تتداخل فٌها اإلستردادات واإلستشراقات والترددات الوصفٌة 

وتدخالت السارد.
2

   

وهو أن ٌتم ذكر سرد عدة سنوات  : Sommaireجمل التلخٌص أو الملخص أو الم - ج

سابقة فً عدة فقرات أو عدة صفحات وٌتم هذا الشكل من العالقات السردٌة بقلٌل من 

الحضور فً النصوص.
3

إجماالً وٌمكن أن ٌتالءم مع بنٌة اإلسترجاع الزمنً السردٌة  

فً بعض الحاالت وفٌه ٌكون زمن القصة أقصر من زمن الحكاٌة.
4

 

إن صفة الحذف تختلف عما سبق من حدٌث عن الملخص أو المجمل  : Ellipseالحذف  - د

ألن الحذف الزمنً ٌعنً القفز عن مراحل زمنٌة تطول أو تقصر متصلة بالحكاٌة، 

                                                           
ٌنظر: م ج من المؤلفٌن، نظرٌة السرد من وجة النظر إلى التببٌر، تر: ناجً مصطفى، دار الخطابً للطباعة والنشر،  - 1

 .81، ص 1989، 1الدار البٌضاء، ط 
 .82ٌنظر: جٌرار جٌنٌت، المرجع السابق، ص  - 2
 المرجع نفسه، ص نفسها. - 3
 .94، ص 2111ٌنظر: عمر عاشور، البنٌة السردٌة عند الطٌب صالح، دار هومه، الجزابر، )د ط(،  - 4
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هذه الفترة الزمنٌة وٌقسم جٌرار فٌتم اإلعقال الكلً والمطلق لألحداث واألقوال خالل 

إلى ثالث أشكال أو مظاهر هً : (GENETTE)جٌنٌت 
1

 

 : Explicite determineالحذف الصرٌح  -9

وهو الحذف الذي ٌجد إشارات دالة علٌه فً ثناٌا النص، كأن نقول بعد عشر سنوات      

 خالل أسبوع .

 : Impliciteالحذف الضمنً  -2

أو  وهو الحذف الذي ٌطلق علٌه المسكوت عنه فً مستوى النص وغٌر مصرح به     

بمدته فهو حذف مغفل نكتشفه ونحس به من خالل القراءة، حٌث أن المقاطع بٌن التحوالت 

السردٌة أو فً مالمح وصفات الشخصٌات تجعل القارئ ٌربط هذه الفواصل والتغٌرات 

 الزمنٌة لٌعٌد للقصة تسلسلها الزمنً.

 : Hypothétiqueالحذف الفرضً  -3

ٌمكن أن نحدده بدقة  (GENETTE)وهذا النوع من الحذف الذي لم ٌوضحه جٌنٌت      

عن من خالل غٌاب اإلشارة الزمنٌة فً النص من البداٌة لكن ٌتم إستحضاره عرضاً 

طرٌق اإلسترجاع وهذا النوع من الحذف " صعب اإلدراك ".
2

ألنه غٌر الممكن تحدٌده  

ما وتجعل الحدٌث فً هذا الصدد للقول بأن  موقعفً  موضعتهبدقة بل أحٌاناً تستحٌل 

 الحذف على عكس الوقفة الوصفٌة، ٌكون فٌه زمن القصة أصغر إلى ما ال نهاٌة بالنظر

                                                           
لبنان، )د ط(،  ٌنظر: جٌرار جٌنٌت وآخرون، الفضاء الروابً، تر: عبد الرحٌم حزل، إفرٌقٌا الشرق، المغرب، - 1

 .64، ص 2112
 .84، ص 2115ٌنظر: محمد عزام، شعرٌة الخطاب السردي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د ط(،  - 2
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إلى زمن الحكاٌة وهذه الصٌغ جمٌعها تتحدد من خالل العالقة بٌن زمن القصة )ز ق( 

أو تسرٌع له :وفق التصور اآلتً الذي ٌتوزع بٌن إبطاء للسرد وزمن الحكاٌة )ز ح( 
1

 

 إذن ز ق < ز ح .  Oالوقفة : ز ق = ز ح = 

 المشهد : ز ق = ز ح .

 الملخص : ز ق > ز ح .

 إذن ز ح > ز ق . ن Oالحذف : ز ق = 

 :  Fréquenceالتواتر  -6

التواتر السردي بأنه درجة التواتر والتكرار القابمة بٌن  (GENETTE)ٌعرف جٌنٌت 

وٌشٌر إلى أن هذا العنصر الزمنً مجاالص مهمالً من طرف النقاد الحكاٌة والقصة، 

ومنظري الرواٌة وتبرز قٌمة التواتر من خالل تكرار الوحدات السردٌة فً مواقع 

مختلفة من النص، وإن كنا قد الحظنا ذلك سابقا فً مبحثً اإلستباق واإلستشراق فإن 

متفرعة.وفق أشكال هً أربعة  تتمظهردرجة التواتر ٌمكن أن 
2

عن صٌغتٌن أساسٌتٌن  

 هما السرد المفرد والسرد التكراري.

 

 

 

 
                                                           

، ص 2114ٌنظر: محمد الباردي، إنشابٌة الخطاب فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة، مركز النشر الجامعً، تونس، )د ط(،  - 1

6-7. 
قاضً، البنٌة السردٌة فً الرواٌة، عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌة واإلجتماعٌة، الجٌزة، ٌنظر: عبد المنعم زكرٌا ال - 2

 .46، ص 2119، 1ط 
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 : Singulafifالسرد المفرد أو التفردي 

/  9هو أن ٌروي مرة واحدة حٌث أن ما حدث فً الحكاٌة ٌعاد سرده فً القصة ح      

، وقد ٌكون التكرار المفرد فً صفة متعددة، كأن ٌروي عدة مرات ما حدث 9ق

. وصٌغته ح ن / ق ن
1

 

 : Itérafifالسرد التكراري 

 فٌكون على مظهرٌن :

/ ق ن أي ما وقع واحدة  9ٌروي مرات ال متناهٌة ما وقع مرة واحدة فً الحكاٌة  أن - أ

 فً الحكاٌة، ٌعاد تكراره فً مستوى القصة.

األحداث التً تكررت فً بمعنى أن  9أن ٌروي مرة ما حدث عدة مرات ح ن / ق -ب

عد الحكاٌة، تسرد مرة فً القصة وهذه الصٌغ الترددٌة للزمن السردي ذات بمستوى 

إلى التقسٌم  (GENETTE)وٌضٌف جٌنٌت  تكراري غاٌتها التأكٌد أو الوصف أو اإلختصار

الزمنً السابق إشارة إلى المظاهر الزمنٌة التً ٌشتمل علٌها السرد هً التحدٌد 

والتخصٌص واإلستغراق الزمنً.
2
  

 "  8121فمن خالل المثال اآلتً : " أٌام األحد من صٌف عام      

فعناصر هذه السلسلة الزمنٌة تتوزع بصفات تجعل " أٌام األحد " تحدٌداً زمنٌاً 

Détermination  تخصٌصاً  8121وعبارة من صٌف عام Specification  ألنها متصلة

هً اإلستغراق وتتصل بمدة الحدث.بمرحلة من فصول السنة وهناك صفة أخرى 
3

 

                                                           
 .75، ص 1998، 1ٌنظر: عبد الوهاب الرقٌق، فً السرد، دار محمد علً الحامً، تونس، ط  - 1
 – 61، ص 1991، 1ت، دار البٌضاء، ط ٌنظر: عبد هللا إبراهٌم، المتخٌل السردي، المركز الثقافً العربً، بٌرو - 2

63. 
، ص 1997ٌنظر: نبٌلة زوٌش، تحلٌل الخطاب السردي فً ضوء المنهج السٌمٌابً، دار الرٌحانة، الجزابر، )د ط(،  - 3

56. 
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ساعة وقد تتقلص إلى ساعات النهار فقط وٌمكن أن  24لمدة ٌوم وهً  فقد ٌكون اإلستغراق

ندرج فً سٌاق البحث فً التواتر التفاعالت الزمنٌة الممكنة كالزمن الداخلً والخارجً 

Diachromie interneetxterne عنها ظروف  المتعلقة بكل صٌغ القبل والبعد والتً تعبر

 بعد نصف ساعة، ثم شٌبا فشٌبا...ت، الزمان أحٌاناً، غالباً، تارًة أو مرا

كما ٌمكن للترددات أن تكون ذات بعد وظٌفً فً سٌرورة السرد ٌتحدد من خالل      

واإلنتقال الزمنً. Altemanceالتناوب 
1

 

 مقولة الجهة أو الرؤٌة :  - ب

فً الدراسات بأهمٌة كبٌرة  Lavision narativالرؤٌة السردٌة لقد إستأثرت مقولة      

لإلهتمام من قبل النقدٌة المخصصة للرواٌة وهً تعد من أهم المشكالت إثارة 

البوٌطقٌٌن أٌن حظٌت بالمكانة العلٌا خالل القرن العشرٌن تعنً الرؤٌة إذا أرجعنا 

البصر إلى الوراء نجد أول من أثار إشكالٌة وجهات النظر."
2

 

ظم األبحاث النقدٌة ترى أن الدعوة إلى فً دراستهم على أن معنٌون الروسٌون الشكال

 P.luBBبٌرسً لوبوك و  H.Jamesعمال هنري جٌمستنوٌع وجهات النظر تعود إلى أ

ock   التً زادها مفهوم التببٌرLAFOCALISATOIN  ت نٌجٌ عند جٌرار

GENETTE  لنظري فً ساسٌه اعلٌه وبزاوٌة النظر أو الرؤٌة أ كثر من كانتتماسك أ

بواسطة إختالق  كثر فً الرسمحقول الممارسة الفنٌة و لربما تتضح داللته أعدٌد من 

اوٌة النظر التً ٌنظر منها الفنان إلى المشهد الذي ختالف زوالظالل بإ الخٌوطهٌبات 

                                                           
 .76، ص 2111، 1ٌنظر: نفلة حسن أحمد العزي، تقنٌات السرد وآلٌات تشكٌله الفنً، دار غٌداء، األردن، ط  - 1
د تعددت تسمٌات مصطلح الرؤٌة فنجد من ٌنعتها بوجهة النظر، أو المنظور، او الببؤرة، أو المجال، أو التببٌر * لق - 2

تبعاً لتباٌن التصورات النقاد لذلك سندرجها باألسماء ذاتها التً إرتضاها أصحابها، ٌنظر: م. ج من المؤلفٌن، المرجع 

 .88السابق، ص 
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حسب ه وفق النظر إلٌها من هذه الجهة او تلك والمسافات بٌن مكوناتو بعادأتتحدد بدوره 

.مدى إنفتاح زاوٌة النظر إلٌه
1

 

ى شخصٌة الراوي سقاط علتتضح الصورة فً العمل الروابً إذا حاولنا إوقد      

ٌنه و بٌن المتلقً لقد ول فً تقدٌم عالم القصة و الواسطة الوحٌدة ببوصفة المتحكم األ

و  ،صوصعند الراوي على وجه الخ واسعاً  ثارت جدالً الرؤى التً أ قضٌةتوقفت 

"طبٌعة العالقات المتشابكة و المتداخلة بٌنه و بٌن الرؤٌة.
2

 

وٌعرف الراوي على أنه " الشخص الذي ٌروي القصة )...( والذي ٌأخذ على عاتقه      

السرد حوادث ووصف األماكن وتقدٌم الشخصٌات ونقل كالمها والتعبٌر عن أفكارها 

الطرٌقة التً إعتبر بها الراوي األحداث  ومشاعرها وأحاسٌسها " فً حٌن تعنى الرؤٌة بـ "

عند تقدٌمها )...( فتتجسد من خالل منظور الراوي لمادة القصة فهً تخضع إلرادته 

ولموقفه الفكري، وهو ٌحدد بواسطتها أي بمٌزاتها الخاصة التً تحدد طبٌعة الراوي الذي 

ٌقف خلفها.
3

نفصال عن اآلخر أو فالرؤٌة والراوي إذن متداخالن وال ٌمكن إلحداهما اإل 

النهوض دونه وهو ما ٌتجسد حقٌقة ضمن الرواٌة أٌن تعلن الرؤٌة عن موقف الراوي 

إلى التأثٌر على القارئ دون شك وإذ نربط  ٌنجوالخاص إزاء الحكاٌة المتخٌلة والذي 

حدٌثنا هذا بالراوي دون الكاتب فً محاولة للتفرٌق بٌن اإلثنٌن إذ ٌظهر خلط شدٌد بٌنهما.
4

 

صراحة إلى الكاتب ونعتبرهما فً حٌن أن اإلختالف بٌنهما جلً،  رواتشٌر" فحٌنما نقول 

واألشخاص الحقٌقٌٌن ومن  التحٌلٌةفالقراءة الساذجة هً ما تؤدي إلى الخلط بٌن الشخوص 

من الكلمات ال أكثر وال أقل وهذا ما  مجموعةالشخصٌات الروابٌة فً نهاٌة المطاف إلى 

ٌجردها من محتواها الداللً،  Todorovهوم اللسانً إذ أن تودوروف ٌتطابق مع المف

                                                           
الرواٌة دراسة لمناهج النقد األدبً فً معالجة فن القصة، دار قباء للطباعة والنشر  ٌنظر: السٌد إبراهٌم، نظرٌة - 1

 .171، ص 1998والتوزٌع، القاهرة، 
 المرجع نفسه، ص نفسها. - 2
 .79، ص 2111، 3ٌنظر: ٌمنى العٌد، تقنٌات السرد الروابً فً ضوء المنهج البنٌوي، دار الفارابً، بٌروت، ط  - 3
 .17، ص 2111، 2النصٌر، الرواٌة والمكان، دار بنٌوي، دمشق، ط  ٌنظر: ٌاسٌن - 4
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لٌجعل وظٌفتها النحوٌة بمثابة الفاعل فً العبارة السردٌة.
1

 

فالراوي إذن بهذه الطرٌقة الشخصٌة عادٌة متخٌلة تبتعد عن الروابً الذي أنشأها كما أنشأ 

خالل تقدٌم عالم القصة  باقً شخوص الرواٌة وإن عمد إلى إعطابها دوراً متمٌزاً من

 فرضٌبشكل حٌث المتخٌلة، ولقد كانت الرواٌة التقلٌدٌة تعتمد على الراوي الذي ٌتدخل 

تدخالته وتعلٌقاته وٌتحكم فً مصابر شخوصه.
2

 

ولقد جاءت آراء الروابً وأعقب " صٌغة الرواٌة " دراسات عدة فً مجال البحث       

     Robertوروبرت بن وارٌن  brooks Cleanعن وجهة النظر كأعمال كلٌن بروكس 

pennwarre   و ف. ك. ستانتسلF.K. STANZEL  ونورمان فرٌدمان                       

 (N. FRIEDMAN ) ركملوواٌن بوث وبرتٌل رو  (B. ROMLERG )  وقد وصلت

الذي  ( GERARD GENNETTE) دراسة وجهة النظر ذروتها فً عمل جٌرار جٌنٌت 

 وٌذهب جٌنٌت   TODOROVمن تودوروف   ASPECTمقولة المظهر  إستمد

(GENNETTE)  إلى أن المنظور أسلوب من أسالٌب التحكم فٌما ٌراد اإلعالم به من

المعلومات من خالل إختٌار وجهة نظر بعٌنها أو عدم إختٌارها وٌقترح فً هذا الصدد 

تسمٌة أخرى للرؤٌة السردٌة هً التببٌر.
3

 

الخلط المفاهٌمً الذي ٌقع فٌه كثٌر من  (GENNETTE) ٌأخذ علٌه جٌنٌت" على أن ما 

الذي ٌبحث فً السؤال   VOIXوما ٌسمسه صوتاً   MODEالنقاد بٌن ما ٌدعوه صٌغة 

التالً : من السارد ؟ أو بعبارة أخرى : من ٌتكلم ؟ ٌطال اإلختالط والتشابك أٌضاً 

فً مقال " مقوالت السرد   TODOROVمصطلحً الصٌغة والرؤٌة، كما ٌشٌر تودوروف 

."األدبً " وال ٌتضح ذلك جلٌاً إال بعد التعرف
4

على أنواع الرؤٌة السردٌة ضمن العنصر  

 الموالً :

                                                           
 .44، ص 2115، 1ٌنظر: عبد الرحمن مزٌان، مفاهٌم سردٌة، منشورات اإلختالف المكتبة الوطنٌة، الجزابر، ط  - 1
 .116ٌنظر: جٌرار جٌنٌت، المرجع السابق، ص  - 2
 المرجع نفسه، ص نفسها. - 3
باشالر، جمالٌات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، بٌروت، ط ٌنظر: غاستون  - 4

 .82، ص 1984، 2
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 أنواع الرؤٌة السردٌة :

إن ما ٌرمً إلٌه النقاد من وراء مصطلح الرؤٌة السردٌة كشف الطرٌقة التً تدرك       

ٌعكس العالقة بٌن ضمٌر   TODOROVالحكاٌة من قبل الراوي وبعبارة تودوروف  بها

) فً الخطاب ( أي   JE) فً القصة ( وبٌن ضمٌر المتكلم " أنا "   ILالغابب " هو " 

.( L . OTOOL) أوتول  وٌكاد ل.العالقة بٌن الشخصٌىة الروابٌة وبٌن السارد " 
1

 

لنا تلك العالقة المتشابكة وغٌر المحددة بٌن الراوي والرؤٌة فً مستوٌٌن تتفرع  ٌلخص

عنهما مستوٌات أخرى أما المستوى األول ٌلمس من خالل كون رؤٌة الراوي خارجٌة 

تصف ما تراه وتقدم األحداث والشخصٌات بحٌادٌة وصفٌة )...( وتسمى هذه الرؤٌة 

اوي العلٌم )...(.بالرؤٌة الخارجٌة وٌسمى الراوي بالر
2

 

أما المستوى الثانً ٌلمس من خالل كون رؤٌة الراوي الداخلٌة تضفً إنطباعات الراوي 

ووجهة نظره على األحداث والشخصٌات وٌكون شاهداً علٌهما وتسمى الرؤٌة هذه بالرؤٌة 

ن الداخلٌة، وٌسمى الراوي هذا بالراوي المشارك أو المصاحب، لقد إهتم بمفاصل العالقة بٌ

سبق غٌره إلى   TOMACHEVSKIالراوي والرؤٌة نقاد كثر وقد ٌكون توما شفسكً 

إ ٌمٌز بٌن نمطٌن من  :829تحدٌد زاوٌة رؤٌة الراوي فً مقاله " نظرٌة األغراض " 

أٌن ٌكون السارد   Subjectifوالسرد الذاتً   Objectifالسرد هما السرد الموضوعً 

علٌماً.
3

السردٌة لألبطال فً النوع األول فً حٌن نتبع الحكً بعٌنً بكل شًء حتى األفكار  

الراوي متوفرٌن على تفسٌر كٌفٌة المعرفة لكل خبر من قبله ومتى تم ذلط فً النوع الثانً 

نموذاجات من أربعة  9123" سنة " كلٌنث بروكس " و" روبورت بن وارٌن وٌعرض 

كمقابل لوجهة نظر. Foyer narratifلما إصطلحا علٌه آناذاك بالبؤرة السردٌة أقسام 
4

 

أحداث  ( Gerard genette) وهً تتضح فً جملة الشروحات التً ٌقدمها جٌرار جٌنٌت 

                                                           
 .91، ص 1985، دار الكتاب اللبنانٌة، بٌروت، 1ٌنظر: ولٌد نجار، قضاٌا السرد، ط  - 1
 .117ٌنظر: جٌرار جٌنٌت، المرجع السابق، ص  - 2
 .31، ص 1992، تموز، 1م، السردٌة العربٌة، المركز الثقافً العربً، ط ٌنظر: عبد هللا إبراهٌ - 3
 .98ٌنظر: سعٌد ٌقطٌن، المرجع السابق، ص  - 4



مدخل إلى المنهج                    الفصل األول                                       

 

 
 

27 

 محللة من الداخل وأحداث مالحظة من الخارج.

 سارد حاضر بصفته شخصٌة فً العمل.

 البطل ٌحكً قصته. -9

 شاهد ٌحكً قصة البطل. -2

 سارد غابب بصفته شخصٌة عن العمل.

 المؤلف المحلل أو العلٌم ٌحكً القصة. -3

المؤلف ٌحكً القصة من الخارج. -4
1

 

" ثالثة أصناف من الحاالت  ستانزٌلمٌز الناقد األلمانً " ف . ك  8211وفً سنة      

السردٌة الروابٌة هً حالة المؤلف العلٌم ) الكلً المعرفة ( وحالة السارد المشارك فً 

المسرد بضمٌر الغابب، وفً السنة نفسها قدم الناقد األلمانً " العمل الروابً وحالة المحكً 

نورمان فرٌدمان " تصنٌفاً أشد تعقٌداً.
2

 

بعنوان المسافة ووجهة النظر مقالة فً  8298فقد كتب سنة   Wain bothأما " واٌن بوث " 

وهو المؤلف الضمنً التصنٌف ذهب فٌها إلى وجود ثالث رواة ٌتحكمون بالرؤى السردٌة 

والرواة غٌر الممسرحٌن والرواة الممسرحون.
3
  

تنمٌط " ستانتٌسٌل "  8299عام  Pretile romberkوتبنى أخٌراً " برتٌل رومبرك "       

Stantisile  على أنه أضاف إلٌه تنمٌطاً رابعاً هو الحكاٌة الموضوعٌة ذات األسلوبٌة

ضح بٌن الرؤٌة إن ما نالحظه على معظم هذه التصنٌفات هو الخلط الوا السلوكٌة،

ٌن المؤلف والقارئ تدخل بطرٌقة أو بأخرى المسافة الفاصلة بوالصوت، كما أنها 

وشخوص الرواٌة، وهو ٌقترب من مشكالت الصوت كذلك ومن هنا جاءت الجهود 

                                                           
 .32ٌنظر: عبد هللا إبراهٌم، المتخٌل السردي، المرجع السابق، ص  - 1
 .36، ص 1982، 2عوٌدات، ط ٌنظر: مٌشال بوتور، بحوث فً الرواٌة الجدٌدة، ترجمة فرٌد، أتطونٌوس منشورات  - 2
ٌنظر: عبد العالً بوطٌب، مفهوم الرؤٌة السردٌة فً الخطاب الروابً بٌن اإلبتالف واإلختالف، مجلة الفكر العربً  - 3

 .111، ص 1992المعاصر، مركز اإلنماء العربً، بٌروت، 
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سردٌة والتً بدأها جان بوٌون الفرنسٌة أكثر دقة وأسلم من سابقتها فً دراسة الرؤٌة ال

Jan. Pouillon .فً كتابة الزمن والرواٌة
1

 

فً مقوالت السرد األدبً والشعرٌة  Tzve tan todorov" كذلك " تزفتان تودوروف 

 Pouillon" ثالث، لقد حصر بوٌون  3فً وجود "  ( Gerard genette) وجٌرار جٌنٌت 

 مختلف أشكال تمظهر هذه الرؤٌات فً ثالثة :

 : Vision par derniereالرؤٌة من الخلف  -9

 خلدأو السارد > الشخصٌة الروابٌة إنه ٌستطٌع معرفة ما ٌجري خلف الجدران أو فً 

أبطاله وتتجلى قدرته المعرفٌة فً معرفة الرغبات السردٌة إلحدى الشخصٌات دون أن 

تكون هً واعٌة بها أو معرفة أفكار الشخصٌات كثٌرة فً آن واحد.
2

وذلك ما ال تستطٌعه  

أي منها أو مجرد سرد أحداث ال تدركها شخصٌة حكابٌة بمفردها وتنطبق هذه الرؤٌة مع 

 سابقاً بالسرد الموضوعً. Toumatchvisqéما أطلق علٌه " توماتشفسكً " 

 : avec – Vision مع  –الرؤٌة  -2

الشخصٌة الروابٌة،  أو السارد = الشخصٌة الروابٌة وفٌها ٌعرف السارد قدر ما تعرف     

فال ٌقدم تفسٌرات إال بعد أن تكون الشخصٌة نفسها قد توصلت إلٌها، وٌمكن أن ٌسرد هذا 

لكن مع بقاء المساواة المعرفٌة بٌن الراوي وشخوصه،  النوع بضمٌري المتكلم أو الغابب

والرؤٌة.
3
   

 بإسم السرد الذاتً. Tomache vesqéمع : هً ما أشار إلٌه توماتشفكسً 

 : Vision du dehorsالرؤٌة من الخارج  -3

 أو السارد < الشخصٌة الروابٌة.

                                                           
 .27ٌنظر: ٌمنى العٌد، المرجع السابق، ص  - 1
 – 58سرد األدبً "، تر: الحسٌن سحبان وفؤاد صفا، طرابق تحلٌل السرد األدبً، ص ٌنظر: تودوروف، " مقولة ال - 2

59. 
 .213 – 212جٌرار جٌنٌت، المرجع السابق، ص  - 3
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وهً نادرة اإلستعمال مقارنة مع الرؤٌتٌن السابقتٌن وهً نادرة اإلستعمال فً الكثٌر من 

خصٌات الروابٌة وهو بذلك األحٌان وفٌها ٌكون السارد أقل معرفة من أي شخصٌة من الش

ال ٌمكنه إال أن ٌصف ما ٌرى وٌسمع دون أن ٌتجاوز ذلك لما هو أبعد مثل الولوج إلى 

فٌتبنى مصطلحا آخر عوضاً (  Gerard genette) دواخل الشخصٌات أما جٌرار جٌنٌت 

عن الرؤٌة هو التببٌر.
1

 

 (: Gerard genetteأنواع التبئٌر عند جٌرار جٌنٌت ) 

 Lerécit non focalisé ou focalisation حكاٌة غٌر المبأرة أو ذات التبئٌر الصفرال -9

zéro 

.Bouillonوٌقابل هذا النوع مصطلح الرؤٌة من الخلف عند بوٌون 
2

 

 Todorovأو السارد > الشخصٌة عند تودوروف : 

 Lerécit à focalisation intérne ذات التبئٌر الداخلً :الحكاٌة  -2

أو الراوي = الشخصٌة من حٌث المعرفة عند  Pouillonمع عند بوٌون  –وتقابل الرؤٌة 

 وٌقسمها بدورها إلى ثالث أنواع: Todorovتودوروف 

 Lerécit à focalisation intérne fixe حكاٌة ذات تببٌر داخلً ثابث: - أ

إن  Louboukالتً ٌقول عنها لوبوك  Lesamb assa deursونموذك ذلك رواٌة السفراء 

بقصة عقل إنه ٌجعل هذا العقل ٌتحدث عن نفسه إنه جٌمس فً السفراء ال ٌخبرنا 

ٌمسرحه.
3

 

وهذا ما سٌجعل حقل الرؤٌة السردٌة ٌضٌق بإعتبار أنه سٌنحصر وٌقدم لنا من خالل 

 وعً الشخصٌة وحٌدة.
                                                           

 .111ٌنظر: ناجً مصطفى، المرجع السابق، ص  - 1
 المرجع نفسه، ص نفسها. - 2
صبحً، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، ٌنظر: رٌنٌه وٌلٌك وأوستن ورٌن، نظرٌة األدب، تر: محً الدٌن  - 3

 .236 – 235، ص 1981، 2بٌروت، ط 
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  Lerécit à focalisation interne variable حكاٌة ذات تببٌر داخلً متغٌر: -ب

 مثالسرد مبأراً على شارل  طلقنٌومثل هذا النوع رواٌة مثل ما قال بوفاري لفلوبٌر أٌن 

 لٌعود مرة أخرى.

 Lerécit à focalisation interne multiple حكاٌة ذات تببٌر داخلً متعدد : -ج

ونموذج ذلك رواٌات المراسلة التً ٌعرض فٌها الحدث الواحد مرات عدٌدة وفق وجهات 

 .Rلروبرت براونٌنك نظر شخصٌات مختلفة وقد تكون قصٌدة الخاتم والكتاب للسرد 

browninge .التً تحكً قضٌة جنابٌة ٌنظر إلٌها القاتل
1
  

 Lerécit à focalisation externele الحكاٌة ذات التبئٌر الخارجً : -3

أو السارد < الشخصٌة حسب   Pouillonوهً تقابل الرؤٌة من الخارج حسب بوٌون       

وٌتضح ذلك فً أعمال ما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن كرواٌات  Todorovمعادلة تودوروف 

.Dachil hammetteداشٌل هامٌت 
2

التً ٌتصرف فٌها البطل دون أن ٌسمح لنا بمعرفة  

كالقتلة  Irnest heming wayعواطفه وأفكاره ومثل ذلك بعض قصص إرنست همنغواي 

األخذ  Mieke balوتالل كفٌلة بٌضاء التً ٌصل فٌها التكتم حد األلغاز وتحاول مٌك بال 

وتشٌر فً هذا الصدد إلى  Pouillonبمفهوم التببٌر لتقترب به من معنى الرؤٌة عند بوٌون 

وبالتالً سٌتحول سؤال  Focaliséوالمبأر  Focalisateurالفاعل والموضوع بإسم التببٌر 

التببٌر على من ؟ إلى تببٌر ماذا ؟ ومن قبل من ؟ وهً  ( Gerard genette) جٌرار جٌنٌت 

بهذا تحتفظ بلفظة التببٌر كدال لتملا مدلوله.
3
  

 :مقولة الصٌغة  -د

إن الرؤٌة السردٌة مكون خطابً أساسً فً العمل الحكابً والتقنٌة السردٌة تحدد      

                                                           
 .24ٌنظر: بول رٌكور، المرجع السابق، ص  - 1
ٌنظر: تودوروف، مفاهٌم سردٌة، تر: عبد الرحمن مزٌان، منشورات اإلختالف، المكتبة الوطنٌة الجزابرٌة، الجزابر،  - 2

 .121، ص 2115، 1ط 
 ص نفسها.المرجع نفسه،  - 3
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وضع السارد وعالقته بأحداث هذا العمل وشخصٌاته فً المحل األول ومن حٌث إنتمابها 

 -) الزمن   الذي قسم الحكً إلى ثالث مقوالت كبرى ( Genette) الفنً فهً حسب جٌنٌت 

عها جٌنٌت  –الصٌغة  ( نفسه  Genette)  الصوت ( تندرج ضمن المقولة التالٌة التً فرَّ

إلى فرعٌن المسافة والمنظور وجعل تلك الرؤٌة التً أطلق علٌها إصطالح " التببٌر " 

Focalisation .ًداخله فً الفرع الثان
1

ونبه إلى أن معظم األعمال النظرٌة المقدمة حول  

لٌب خطاب الحكاٌة عامة مثل فصول لوبوك عن بلزاك أو مسألة المنظور السردي وأسا

فلوبٌر أو تولتسوي أو هنري جٌمس أو فصل جورج بالن عن تقٌدات الحقل لدى ستاندال 

أي ٌبٌن السؤال من  Voixوالصوت  Modeتعانً من " خلط مزعج " بٌن الصٌغة 

الشخصٌة التً توجه وجهة نظرها المنظور السردي ؟ .
2

 

بٌن السؤالٌن " من ٌرى ؟ "  المختلف عنه تماماً " من السارد ؟ " أو بعبارة أوجزوالسؤال 

 و " من ٌتلكم ؟ " 

 : Modeالصٌغة 

" إن مقولة الصٌغة تحدد فً مستوى العالقة بٌن القصة والسرد أو الخطاب وذلك من موقع 

أو الراوي وما  كمٌة األخبار المنقولة وفق رؤٌة معٌنة وضمن أشكال مختلفة تتعلق بالسارد

ٌروٌه وكٌفٌة رواٌته وٌعد الموقف الذي ٌتخذه السارد من األحداث من حٌث قربه أو بعده 

عنها."
3

ساسٌٌن الموقع الذي ٌتخده للتعامل مع األحداث و الشخصٌات الشكالن األوكذلك  

  Perspectiveو المنظور  Distanceبالمسافة الخبر السردي و ٌعرفان على التوالً لتنظٌم 

 لك ٌتوضح كما ٌلً:منهما نجد أن ذ حاولنا فهم خصوصٌة كل ذاو إ

 :Distanceالمسافة  - أ

او ٌسرد بٌن رعن الحكاٌة التامة و المحاكاة كما أسلفنا فً حدٌثنا  أفالطونمٌز "      

                                                           
 .198ٌنظر: جٌرار جٌنٌت، المرجع السابق، ص  - 1
 المرجع نفسه، ص نفسها. - 2
 .99، ص 2114جانفً  1ٌنظر: محمد ساري وآخرون، مجلة السردٌات، مخبر السرد، قسنطٌنة، العدد  - 3
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ٌقدمها عن طرٌق الشخصٌات و مٌزت الدراسات األنجلو  خراألحداث مباشرة بنفسه و آ

مع هنري جٌمس بٌن صفتٌن هم العرض و السرد أو القول." ساكسونٌة
1

لهذه ومناقشة  

 : سرد األفعال و سرد األقوال. ورات السابقة ٌمٌز جٌنٌت بٌن مظهرٌن للسرد هماالتص

تتظافر عناصر السارد مع طرٌقة سرده   Recit dévenemفسرد األفعال أو األحداث      

بٌن المشهد الحدثً الفعلً و الخطاب المتغٌر عنهن بما تحدده سرعة  كمٌةوفق عالقة 

إن  ،النص السردي و هو ما ٌجعل المقام السردي أو الصٌغة مرتبطة بقضاٌا بعٌدة عنها

سرد األفعال ٌمثل مستوى تحدده مسافة الراوي مما ٌعرفه من أحداث فً النص.
2

 

المستوى من العالقة بٌن القصة و السرد أو  فً هذاRécit de paroles أما سرد األقوال      

مع أقوال و خطابات الخطاب ٌبدو المظهر األساسً لكل فعل سردي هو التعامل 

 بحسبٌتم التعامل معه من قبل السارد الشخصٌات و هذه الخطابات و كالم الشخصٌات 

مسافته من هذه الشخصٌات أو تلك.
3

 

سواء عبر كالم الشخصٌة  بصٌغة تقدٌمها للمتلقً محكومو لذلك فإن نقله ألقوال      

)        أقوال الشخصٌات ضمن كالم السارد و ٌمٌز جٌنٌت تخطٌبالمباشرة أو من خالل 

Genette  ) :ًفً هذا المجال ثالث حاالت ه 

  Discours narrativiseالخطاب المسرود أو المروي: -9

فٌه كالم الشخصٌة و ٌحلله. السارد و ٌنقل هوهو خطاب ٌقول
4

 

 Discours transpose au style indirecte :الخطاب المحول بأسلوب غٌر مباشر -2

ا و ٌدمجها فً خطابه فه"و فٌه ال ٌكتفً السارد بنقل خطاب الشخصٌات و أقوالها بل ٌكث

ر المباشر الحر ختلف عن األسلوب غٌفتتخد تلوٌنات خطابه و هذا الشكل ٌ مثالخاص و من 
                                                           

 .58ٌنظر: حمٌد لحمٌدانً، المرجع السابق، ص  - 1
 .28ٌنظر: سعٌد ٌقطٌن، المرجع السابق، ص  - 2
 .211ٌنظر: جٌرار جٌنٌت، المرجع السابق، ص  - 3
 1997ٌنظر: نوال لخلف، " تقنٌات السرد الروابً عند حنا مٌنة "، " رسالة ما جستٌر "، مخطوطة بجامعة الجزابر،  - 4

 .49، ص 1998/ 
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 الذي ٌتداخل فٌه خطاب الشخصٌة المصرح به أو الداخلً مع خطاب السارد."

  Discours rapportéالخطاب المنقول: -3

"و ٌتمٌز بأن السارد ٌفسح المجال ألقوال الشخصٌة بالبروز بكل خصابصه."     
1

 

فدفعت هذا النوع دٌثة قد مٌزت الرواٌة الحأن الصٌغة األخٌرة  ( Genette) "وٌرى جٌنٌت 

تحول لمجرد ناقل مواقع المقام السردي أو السارد لٌ اصرتمنتهاه و حإلى  من المحاكاة

إلى ثالث و الذي قسم الحكاٌة  مستوى الخطاب ( Genette) لألقوال كما ٌدرس جٌنٌت 

زمن الخطاب."فٌها عن العالقة بٌن زمن القصة وهً مقولة الزمن التً ٌعبر مقوالت و
2

 

مقولة الصٌغة أي نمط الخطاب ٌة التً ٌدرك بها السارد القصة، ومقولة الجهة أو الكٌفو     

المقولة األولى "الزمن" فً حٌن أن  ( Genette) الذي ٌستعمله السارد و ٌبٌن جٌنٌت 

ة بٌنما كانت مقولة الصٌغة تضم دٌعلى قضاٌا "وجهة النظر" السر امقولة الجهة تطلق أساس

بلغة التعارض وعلى  ً ٌتناولها النقد األمرٌكً ذو التقالٌد الجٌمسٌة عموماً الت مسابل المسافة

الحكاٌة أي تقلٌد مطلق والقصة أي حكاٌة خالصة. ( Genette) حسب قول جٌنٌت 
3
    

المنطوق السردي أي  على مفهوم الحكاٌة بإعتبارها ( Genette)  " ٌقف جٌنٌت     

الخطاب الشفوي أو المكتوب الذي ٌضطلع برواٌة حدث أو سلسلة من األحداث، وفً معنى 

)          تاٍن أن الحكاٌة تدل على سلسلة األحداث الحقٌقٌة أو التخٌلٌة وٌصل جٌنٌت

Genette ) دراسة مجموعة من األعمال أو األوضاع  إلى معنى تحلٌل الحكاٌة بإعتبارها

المتناولة فً حد ذاتها وفً معنى ثالث تدل كلمة الحكاٌة على حدث أٌضاً، غٌر أنه لٌس 

الحدث الذي ٌروي بل هو الحدث الذي ٌقوم على أن شخصاً ما ٌروي شٌباً ما إنه فعل 

                                                           
، 1ابرٌة، الجزابر، ط ٌنظر: مفاهٌم السردٌة، تر: عبد الرحمن مزٌان، منشورات اإلختالف، المكتبة الوطنٌة الجز -1

 .161، ص 2115
 المرجع نفسه، ص نفسها. - 2
ٌنظر: هٌام إسماعٌل، البنٌة السردٌة فً الرواٌة، أبو جهل الدهاس، رسالة ماجستٌر مخطوطة بجامعة الجزابر،  - 3

 .61، ص 1998 – 1997
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السرد متناوالص فً حد ذاته."
1

   

 :للصٌغة  ( Genette) ما تصور جٌنٌت 

فً كتابة " حدود الحكً " ٌحدثنا فً فصل منه عن ثنابٌة القصة والخطاب مبرزاً من      

الحكً والعرض المشهدي ٌنطلق  ًخالل صٌغتً الخطاب ) السرد والعرض ( الفروق بٌن

من تحدٌد ثالث مكونات للخطاب الروابً وهً الزمن والصٌغة ثم  ( Genette) جٌنٌت 

كونها تنطبق بشكل بدٌهً على مدة  فٌبٌنالصوت والذي ٌهمنا هو حدٌثه عن مقولة الصٌغة 

الخطاب السردي شأنها فً ذلك شأن مقولة الزمن النحوٌة.
2

 

كر شرط وإنما ٌقول " مادامت وظٌفة الحكاٌة لٌست إصدار أمر أو التعبٌر عن ثمن أو ذ

على مستوى الخطاب  األساسًقصة وبالتالً نقل وقابع واقعٌة خٌالٌة فإن  قصدفقط 

الحكابً لٌس هناك فرق بٌن اإلثبات واالمر والتمنً ولكن فً درجة تعبٌر هذه الصٌغ 

وإختالفها المعبر عنها بالتنوٌعات الصٌغٌة.
3

 

فً تحدٌده للمعنى النحوي لمادة الصٌغة  ( Litri) " وهذه الوظٌفة نفسها أثارها لٌتري      

حٌث ٌراها إسما ٌطلق على أشكال الفصل المختلفة التً تستعمل لتأكٌد األمر المقصود 

فالحكً وللتعبٌر عن وجهات النظر المختلفة التً ٌنظر منها إلى الوجود أو العمل وهكذا 

النظر هذه أو تلك وهذا ما قادر على أن ٌروي كثٌراً أو قلٌالً مما ٌرٌد حكٌه أو حسب وجهة 

ٌمثل القدرة على اإلستعماالت المختلفة للصٌغة وأشكال ممارستها كما ٌمكن للمحكً إقتناء 

السبل لضبط األخبار حسب مؤهالته المعرفٌة."
4

عند هذا الطرف أو ذاك فً العمل،  

متمثل فالمسافة و المنظور هما المشكالت للقطب الروحً لهذا التنظٌم الخبري السردي ال

 فً الصٌغة.

                                                           
سرد، دار العربٌة للعلوم ناشرون منشورات ٌنظر: عبد اللطٌف محفوظ، البناء والداللة فً الرواٌة مقاربة من منظور ال - 1

 .211(، ص  2111 -هـ  1431، ) 1اإلختالف، ط 
 .193ٌنظر: جٌرار جٌنٌت، المرجع السابق، ص  - 2
 المرجع نفسه، ص نفسها. - 3
 .79ٌنظر: عمر عاشور، المرجع السابق، ص  - 4
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 لكن ماذا لو تعلق األمر بوقابع وأحداث صماء ؟ 

.ما دور المحاكاة إذن ؟
1

 

" لهذا كان الحكً شفوٌاً أو كتابٌا هو حدث لغوي ، إن الجواب واضح فً قول جٌنٌت      

 (Genette )  خطاب وٌمٌز بذلك بٌن خطابٌناللغة ال ٌمكنها أن تحاكً ببراعة إال اللغة :

األحداث السرد وخطاب األقوال العرض، ففً خطاب األحداث ٌشٌر إلى مقطع سردي من 

هومٌروس األفالطون لما سمع الشٌخ تلك التهدٌدات خاف فمعنى صامتاً ولكنه ما إن خرج 

من المعسكر حتى رفع تضرعات حارة إلى أفولون ."
2

  

 

                                                           
 .182ٌنظر: تودوروف، مفاهٌم سردٌة، المرجع السابق، ص  - 1
 المرجع نفسه، ص نفسها. - 2
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 المبحث األول : الزمن فً راٌة فوضى الحواس

ن ندرك األشٌاء إال فً إطار الزمان زمن قالب كل اإلدراكات وال ٌمكن أٌعتبر ال تمهٌد :

 والمكان حٌث ٌتوزع إلى :

 ترتٌب المفارقات الزمنٌة : 1 – 1

ٌنبؽً أن نشٌر إلى أن رواٌة فوضى الحواس تتكون من خمس وسبعٌن وثالثمابة       

حتماً  –طبعاً  –كالتالً : ) بدءاً  معنونةإلى خمسة فصول ( قسمتها الروابٌة  573صفحة ) 

ثالثة عشر مقطعاً .ؼٌر أنً اعدت تقسٌم هذه الفصول إلى قطعاً (  –
1

وٌعد التقطٌع مرحلة  

للنص إلى وحدات واإلجراء األكثر فعالٌة ٌتمثل ترمً إلى التجزبة المإقتة أولى تجرٌبٌة 

فً التعرؾ على اإلنفصاالت المقوالتٌة التً تبنى علٌها الرواٌة وٌمكن أن نتصرؾ علٌها 

هنا / هناك والزمنٌة قبل / بعد وتبعاً لهذا كانت مقاطع  المكانٌة من خالل اإلنفصاالت

: الرواٌة على الشكل التالً 
2
  

  

 كتابة القصة القصٌرة                     50إلى  90المقطع األول من 

 الذهاب إلى السٌنما 09إلى  35المقطع الثانً من 

 الذهاب إلى المقهى  691إلى  06المقطع الثالث من 

 مقتل عمً أحمد 650إلى  695المقطع الرابع من 

 الذهاب إلى العاصمة 607إلى  650المقطع الخامس من 

 الذهاب إلى شقته  600إلى  601المقطع السادس من 

 العودة إلى قسنطٌنة  150إلى  600المقطع السابع من 

 عودة بوضٌاؾ  135إلى  150المقطع الثامن من 

                                                           
 .804، ص 0222ٌنظر: رشٌد بن مالك : قاموس مصطلحات التحلٌل السمٌابً للنصوص، دار الحكمة، فٌفري  - 1
منشورات اإلختالؾ، ط  ٌنظر: محمد بوعزة، تحلٌل النص السردي تقنٌات ومفاهٌم، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، - 2

 .02، الرباط، ص 0282

 المقاطع والصفحة الموضــوع      
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 الثانٌةالسفر إلى العاصمة  559إلى  133المقطع التاسع من 

 العودة إلى قسنطٌنة وإؼتٌال بوضٌاؾ 550إلى  556العاشر من  المقطع

 إؼتٌال عبد الحق  533إلى  539المقطع الحادي عشر من 

 الذهب إلى المقبرة 579إلى  533المقطع الثانً عشر من 

الذهاب لمحل القرطابٌة لشراء الطوابع  573إلى  576المقطع الثالث عشر من 

 البرٌدٌبة 

 

 نظام السرد : 

ٌإطر فً الوقت الحالً جل العمل الروابً، كون األحداث التً تسردها علٌنا الساردة       

تحاول أن تستحضر الزمن الماضً الذي  تقع جلها فً الزمن الحاضر، ؼٌر أن الساردة

ٌرهن فً الحاضر، لذلك نالحظ تواجد هذه المفارقات التً تتداخل فٌها األزمنة وهو ما 

طٌة الزمن، وهو ما سوؾ أحاول إستخراجه من وحدات الرواٌة ٌبرز بوضوح تكسٌر خ

 العامة.

 المقطع األول :

تنفتح الرواٌة بتقدٌم قصة عاطفٌة تجمع بٌن إثنٌن ) هو، هً ( وفٌها تركز الساردة       

لنكتشؾ بعد ذلك أن هذه  على تحلٌل شخصٌتهما وكٌؾ أنهما إنفصال بسبب شخصٌتهما،

 ٌومٌن. منذالقصة ما هً إال قصة قصٌرة كتبتها الساردة 

وأخٌرا كتبت نصاً جمٌال خارج ذاتها، تصورت فٌه كل شًء، وخلقت فٌه كل شًء،       

وقررت أن ال تتدخل فٌه بشًء وأن ال تسرد إلٌه بعضاً من حٌاتها.
1

 

تصدرت الحكاٌة األساس لم ترد إعتباطا، بل  وهذه القصة الملحقة أو اإلستهالل التً      

                                                           

 * فكرة كتبة قصة أو رواٌة داخل رواٌة، ٌبدو انها إستلهمتها من مالك حداد فً رواٌته " سؤهبك عزالة ".

 .02، ص 0222، ت 82ٌنظر: أحالم مستؽانمً، رواٌة " فوضى الحواس "، دار اآلداب، بٌروت، ط  - 1
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ستنبنً علٌها الرواٌة كما سوؾ نراه، كشخصٌة هذا الرجل ) هو ( التً نسجت خٌوطها 

بمخٌلتها أبهرتها، فصمته المكابر ٌربكها ومعطفه السمٌك ٌزعجها وكلماته القاطعة أصبحت 

ل أن ٌنطلق هذا الرجل.نص قادم، فلٌس باء مكانها أن تكتب شٌبا قب مقصلة ألي مشروع 
1

 

وبالفعل نحاول إستنطاق هذا الرجل من خالل متابعة كتابة نهاٌة هذه القصة التً جعلت 

عنوانها ) صاحب المعطؾ (.
2

 

وتكسر زمن الحاضر لتعود بنا من خالل إسترجاع داخلً متمم إلى معرفة دافع كتابة       

القرطاسٌة والذي أؼراها بالكتابة.هذه القصة وهو الدفتر األسود الذي إشترته من محل 
3

 

 المقطع الثانً : 

بحثا عنه  نماٌالسلتقرر الذهاب إلى  ) هو (تواصل الساردة الحدٌث عن هذه الشخصٌة       

فً الواقع بحكم أنها أدبٌة علٌها مراقبته لتتمكن من كتابة نصها القادم، فتعثر على عنوان 

السٌنما فً إحدى الجرابد، فتذهب إلى هناك، وفً الزمن الحاضر دابماً  الفٌلم وعلى إسم

الذي ٌإطر هذه الوحدة تراقب رجالً وإمرأة فً تلك القاعة تجلس خلفها لإلستبناس بهما 

خاصة وأن القاعة كلها رجال، تعود بنا إلى متابعة أحداث الفٌلم ) حلقة الشعراء الذٌن 

.Dead poets societyة على الفرنسٌة من اإلنجلٌزٌإختفوا ( المترجم 
4

لتعرض علٌنا  

مشاهدة من الفٌلم تتداخل مع عرضها للتجسس علٌهما حٌث تركز على تحلٌل شخصٌة 

التمرد على الحٌاة والثورة على الثوابت. لتنقل لنا األستاذ بطل الفٌلم الذي ٌطلب من تالمٌذه 

جعلتها تكتشؾ هذا  ثة سقوط التًالمظهر وحادبٌن هذا وذاك مشهد دخول الرجل الممٌز 

الرجل ذي اللؽة القاطعة وهو ٌقول لها ) قطعاً (.
5

لتدرك أنه الرجل المعنً ولٌس الجالس  

 أمام تلك المرأة وتؽادر القاعة بعد ذلك وهً محملة بؤسبلة.

                                                           
ٌنظر: صالح مفقودة، األنساق الداللٌة وظاهرة الثنابٌة والتعدد فً رواٌة فوضى الحواس ألحالم مستؽانمً،  - 1

، منشورات جامعة، جامعة محمد 0220 –أفرٌل  82 – 81محاضرات الملتقى الوطنً الثانً السٌمٌاء والنص األدبً 

 .801ربً، ص خٌضر بسكرة كلٌة اآلداب والعلوم اإلجتماعٌة، قسم األدب الع
 .04ٌنظر: الراوٌة، ص  - 2
 .01ٌنظر: الرواٌة، ص  - 3
 .33ٌنظر: الرواٌة، ص  - 4
 .12ٌنظر: الرواٌة، ص  - 5
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نبقى مع الزمن الحاضر الذي ٌجدر هذه الوحدة فتعثر على قرطها بعد  المقطع الثالث :

عودتها إلى البٌت، لتطرح مجموعة من التساإالت حول كنه العالقة الؽرٌبة والمستحٌلة 

وبذلك الحب اإلفتراضً الذي قد ٌجمع بٌن رجل من حبر وإمرأة من ورق.
1

 

فً  للقاءقهى التً تواعد فٌه الحبٌبان وهذا الجنون ٌقودها إلى حد الذهب على ذات الم      

القصة وفً ذات المكان ، تعرفنا من خالل الوصؾ برجلٌن ممٌزي المظهر بالمقهى : 

السوداء، هذا األخٌر  صاحب القمٌص األبٌض واآلخر صاحب القمٌص األسود والنظارات

 الذي ٌربكها إثر تنبهه لعدم وجود السكر فً طاولتها فٌؤتٌها به.

بط معها لقاء خارج المقهى فً أحد المطاعم الكبٌرة المحترمة وما ٌزٌدها إرباكاً وٌر      

عطره الذي إخترق حواسها والذي أعادها الرجل الذي إلتقته فً السٌنما وكذا من خالل 

 الخاصة لـ : ) هو (. السٌطرةكلماته القاطعة ) قطعاً ( التً أصبحت 

بلقابه األول معها فً أحد األعراس، فً حٌن أنها رجعة خارجٌة ٌذكرها ومن خالل       

ال تذكر هذا اللقاء.
2

 

ك الرجل ً و ترقبها الدابم لرنٌن هاتؾ ذاتصور الساردة قلقها النفس :المقطع الرابع

لتهاجمها أمها من األسبلة التً باتت تقلقها، فتعود بنا من خالل عالقة األم بزوجها الذي 

 شبابها. نً رٌعاإستشهد فً سبٌل الوطن و هً ف

لتذهب بها اللوعة التً لم ترثها عن أمها فً أنوثتها حد التجول فً شوارع قسنطٌنة       

بعد أن  رمٌاً بالرصاص "عمً أحمد"رفقة السابق علها تعثر علٌه وهو ما ٌإدي إلى مقتل 

نزال ٌتؤمالن الجسور. وتعود بنا من خالل رجعة خارجٌة دامت أربعة عشر سطراً على 

تذكر رسام عرفته كان ٌحب الجسور درجة حبه لها وإختفى لٌموت ؼٌابٌاً على طرٌقته، 

تاركاً لها لوحة معلقة على جدار ؼرفة اإلستقبال علٌها جسر معلق.
3
  

                                                           
 .28ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1

  2   822ٌنظر: الرواٌة ص  -
 .823ٌنظر: الرواٌة، ص  - 3
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ه لزوجها الضابط الكبٌر، فإؼتٌل خطؤً أو ربما عمداً لتفسر مقتل عمً أحمد بسبب مشابهت

 لكونه ٌشتؽل لدى العسكر.

لتذهب بنا من خالل الحقة داخلٌة متممة تفسر من خاللها سبب خالفها مع زوجها       

موحها. الذي كان ٌطمع ألن وراء السابق فً سٌارة رسمٌة، بٌنما ط
1

إلى جوار  الجلوس 

رجل فً سٌارة، فكان بٌن أحالمها مسافة مقعد ال أكثر. ثم الذهاب إلى المخفر إلستجوابها، 

 .-بعد ذلك  –لٌستجوبها زوجها على طرٌقته 

لتودٌعها إثر ذهابها إلى الحج، وتعرفنا بشخصٌة أخٌها ناصر و تعود وتنتقل إلى بٌت األم 

ا بؤخٌها ناصر التً فترت بعد زواجها فً بنا بالحقة داخلٌة متممة تشرح لنا عالقته

من خالل لواحق داخلٌة متممة صفحتٌن، لٌبقى السرد فً الماضً بحٌث تستفسذ الساردة 

أثر حرب الخلٌج على ناصر و على الشباب العربً عامة وما حققته من دمار نفسً 

احق ست للساردة حد تفكٌرها فً اإلنتحار لوال فجٌعة أمها بموتها. ودامت هذه اللو

صفحات.
2

 

و ٌنتهً هذا المقطع بسابقة خارجٌة أتت إثر عزم زوجها على إرسالها للعاصمة قصد 

اإلستجمام، فتنببنا بؤن هذه الفكرة هً أجمل فكرة خطرت فً ذهنه وهدٌة القدر التً...لم 

تتوقعها.
3

 

 تصل الساردة إلى العاصمة حٌث تبدأ بوصؾ المكان الذي حلت به، المقطع الخامس:

وتعرفنا من خالل الحقة خارجٌة متممة بشاطا سٌدي فرج من خالل مرحلة تارٌخٌة سابقة 

إبان دخول المستعملر الفرنسً الجزابر عن طرٌق مٌناء سٌدي فرج التارٌخً فً حدود 

                                                           
 .822ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1

 متصلة بالماضً اإلستذكارات، اإلسترجاعات... أو اإلعجاز هً مقاطع ذكراوٌة اللواحق *

808ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2  
832ٌنظلر: الرواٌة ص  - 3  

* زٌاد هو شاعر فلسطٌنً، وهو من الشخصٌات المحورٌة فً " ذاكرة الجسد " ٌكشؾ عن معاناة اإلنسان الفلسطٌنً 
المنفى. الذي ٌعٌش مؤساة إقتالعه من جذوره وأرضه واإلؼتراب الذي ٌعٌشه فً  
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الصفحة، لتخرج ذات عصر تتجول فً شوارع المنطقة أٌن تلتقً بالرجل الذي ترقبت 

 توقع إٌجاده بالعاصمة، فٌقدم لها رقم هاتفه لإلتصال به.نطٌنة ولم تحضوره طوٌال فً قس

وتنتهً الوحدة وهً تطالع الجرابد التً تحمل بٌن طٌاتها أخبارا وطنٌة و عربٌة تشعرك 

بالخزي و الذل.
1

 

لتحدد موعد اللقاء وتذهب للموعد فً الثالثة  ) هو (تتصل بالرجل  المقطع السادس:  

تدنٌة التً تشهدها العاصمة وبخاصة شارع العربً بن ظهرا رؼم األوضاع األمنٌة الم

مهٌدي أٌن ٌقطن، و من خالل الحقة خارجٌة فً إثنً عشر أسطلرا ستوقفها صوره 

مقهى " المٌلك بار " الذي وهً تجتازنفس الشارع ونفس ال "جمٌلة بوحٌرد "المناضلة 

عٌن سنة الورٌثة فخخته بالمتفجرات التً إهتزت لدوٌها فرنسا نفسها لتصبح بعد أرب

الشرعٌة لها لكن بعملٌة فدابٌة أخرى أٌن أصبح الحب أكبر عملٌة فدابٌة تقوم بها إمرأة 

جزابرٌة.
2

 

من خالل رجعة داخلٌة تستؽرق سطرٌن إلى  ) هو (و تصعد إلى الشقة لٌعود بنا       

عندها الساردة فً كتابها السابق. القبلة التً بدأها معها فً الواقع وبٌن تلك التً إنتهت
3

 

و من خالل الحقة داخلٌة أخرى فً حدود السطرٌن ٌذكرها فٌها بتطابقه مع خالد بطل 

بكتاب   " هو " كما ٌمدها فً مشهد تقدٌم خالد للبطة دٌوان زٌاد  " ذاكرة الجسد "رواٌتها 

 أعمدة الزاوٌة.  " هنري مٌشو "

و تعود إلى البٌت تفكر فٌما جرى لتذهب هً األخرى فً الجعات خارجٌة تسترجع من 

التً إستعارت إسما رجالٌا و ثٌابا رجالٌة و عاشت  " جورج صاند "خاللها فلسفة الكاتبة 

داخلها كإمرأة لتتمكن من الكتابة و هذا فً حدود سطرٌن، لتبرر إستعارتها للثٌاب لٌست لها 

                                                           

 * السوابق أو الصدور هً عبارة عن المقاطع اإلستشرافٌة.

811ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1  
838ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2  
841ٌنظر: الرواٌة، ص  - 3  
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الذي  " رودان "لذات الؽرض، وفً الحقة أخرى تعٌدنا إلى ضٌع النحات  ) عباءة فرٌدة (

 فً حدود أربعة أسطر. " كامٌل كلودٌل "قام بنحت تمثال ٌخلد فٌه ذكرى النحاته 

 وتختم الوحدة بعزمها على العودة إلى قسنطٌنة بطلب من زوجها.

إلى المقبرة لزٌارة قبر وتذهب تصل الساردة إلى قسنطٌنة لٌلة العٌد،  المقطع السابع:

والدها، فتجد أخاها ناصر هناك فتدخل فً حوار جدلً
1

ٌذهب بنا من خالل رجعة داخلٌة ، 

ٌذكر فٌها مقتل صدٌق له، قتل ألنهم إشتبهوا فٌه حٌن وضع ٌدٌه فً جٌبه وإستمرت هذه 

 الرجعة ثالثة أسطر.

وتجلس فً المساء للعشاء مع زوجها الذي ٌعود بنا برجعة داخلٌة دامت ثالثة أسطر       

ٌخبر فٌها زوجته بإعتقال ناصر أثناء ؼٌابها بالعاصمة، وتعود بنا من خالل الحقة خارجٌة 

إلى اسم ناصر الذي كان اسمه تبذٌرا لحلمٌن والسمٌن : اسم جمال عبد الناصر، واسم 

الطاهر عبد المولى.
2

 

وتعود بنا من خالل ذاكرتها الوطنٌة إلى الماضً البعٌد وقت الثورة أٌن كانت تستمع       

وأهلها إلى إذاعة صوت الؽرب التً كانت تبث خطابات جمال عبد الناصر وأناشٌد عربٌة 

 6009ملتهبة وكٌؾ أتاهم من القاهرة ومن خالل الجرابد خبر إستشهاد والدها فً صٌؾ 

مدٌنة باتنة. بعد معركة ضاربة فً
3

 

لتضاؾ صورة الواد المنزوعة من الجرٌدة إلى صورة عبد الناصر، فتكشؾ لنا الساردة 

هواٌتها السرٌة فً تقطٌع صور مثل هإالء األبطال لإلحتفاظ بها ضمن أشٌابها الخاصة 

وهو نفس ما فعلته أٌام اإلنتفاضة الفلسطسنٌة أٌن كان القابمون بالعملٌات اإلستشهادٌة 

 ن صوراً جماعٌة قبل إستشهادهم.ٌؤخذو

                                                           

858ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1  
 .001ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2
 .001ٌنظر: الرواٌة، ص  - 3
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لتستمر الساردة فً رواٌة األحداث فً الماضً حٌث تستعٌد ذكرى الصورتٌن اللتٌن إنتقلتا 

 معها من تونس إلى الجزابر ؼداة اإلستقالل.

فتستعٌد خبر رحٌل ناصر،  ) داخلً (وتنقلنا من اإلسترجاع الخارجً إلى األقرب مسافة 

أجراها منذ أسبوع لٌطمبنهم على وصوله بالسالمة.والمكالمة الهاتفٌة التً 
1
  

وتعود إلى الحاضر حٌث تصؾ لنا عالقتها بؤمها التً توطد رحٌل ناصر وهو ما       

جعل الساردة تعزم على الذهاب إلى الحمام رفقة والدتها لتستعٌد من خالل الحقة خارجٌة 

أوانً الحمام الفاخرة منذ كانت أكثر شباباً وتختم هذه الوحدة فً  شؽؾ أمها بإستعراض

الزمن الحاضر حٌث تعود الساردة إلى البٌت بعد الحمام لتفاجىء وهً تشاهد نشرة الثامنة 

بإعالن الربٌس الشاذلً بن جدٌد إستقالته وحله البرلمان ومن ثمة دخول البالد فً متاهة 

.6001ٌناٌر  66دستورٌة، وكان ذلك 
2

 

محمد على التعرٌؾ بشخصٌة القابد الثوري  " المقطع الثامن "وتركز الساردة فً       

، الذي عاد من المنفى بعد ثمانٌة وعشرٌن عاماً لٌتولى زمام الحكم فً الجزابر بوضٌاؾ

 بعد إستقالة الشاذلً بن جدٌد.

ونفٌه من الجزابر  فتحٌلنا على الزمن الماضً فتسترجع التارٌخ الثوري لبوضٌاؾ      

 وعودته إلٌها من خالل الحقة داخلٌة دامت ثالث صفحات.

وتستمر فً الزمن الماضً دابماً والذي ٌقوم علٌه هذا المقطع من خالل رجعات خارجٌة 

ا، لتصل إلى من قبل فرنس 6030تحٌلنا إلى حادثة إختطاؾ طابرة الزعماء الخمسة سنة 

" مهانة أن ٌكون لك وطن نفً فٌه من وطنه لٌكتشؾ الذي  ( 6005 ) عامعهد اإلستقالل 

.أقسى علٌك من أعدابك "
3

 

 .6001ٌناٌر  63وتعود إلى الزمن الحاضر لتصؾ لنا عودة بوضٌاؾ ٌوم 

                                                           
 .002ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1
 .032، ص ٌنظر: الراٌة - 2
 . 018ٌنظر: الرواٌة، ص  - 3
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وفً إستباق داخلً تخبرنا الساردة وعلى لسان زوجته ما قاله لها لدى عودته إلى الجزابر 

... فال ثقة فً هإالء ". بؤن " كل هذه الحفاوة لن تمنعهم من إؼتبالً
1

 

فً إحدى الجرابد رفقة بوضٌاؾ مع  ) هو (وتختم الوحدة بعثورها على صورة       

أعضاء من المجلس الوطنً اإلستشاري وأؼلبهم من المثقفٌن والسٌاسٌٌن الجزابرٌٌن 

تتصل المعروفٌن بنزاهتهم وؼٌرتهم الوطنٌة وؼٌر المحسوبٌن على أي نظام سابق، ومن ثم 

ه هاتفٌاً من منزلها ثم من منزل والدتها للتؤكد من أنه هو لتعزم على السفر إلى العاصمة ب

 بعد ذلك.

وتحدد معه موعد اللقاء فً الؽد،  ) هو (تصل إلى العاصمة وتتصل ب  المقطع التاسع :

خارجً فً حدود السطرٌن  من خالل إسترجاع ) هو (وعد ذهابها إلى شقته ٌعود بنا 

من وهو كما نعلم بطل رواٌتها األولى. لٌعود  " خالد بن طوبال "لٌخبرها أن اسمه هو 

خطاب بوضٌاؾ فً التلفاز بؤنهم لن ٌتركوه ٌنجز ما جاء خالل سابقة داخلٌة وهما ٌتتابعان 

وٌخبر الساردة بعد ذلك بالحقٌقة التً أرادتها من أجله، وهو ما سٌتحقق فعالً بعد ذلك، 

فٌكشؾ لها عن ٌده الٌسرى المصابة بالشلل والتً تعلوها بعض التشوٌهات، لتؽدوا فً حالة 

من فوضى المشاعر وتذهب بنا من خالل رجعة داخلٌة تربط فٌها بٌن ما قاله لها لتطابق 

خلقته منذ سنوات لٌصبح هذا الرجل ذاك الكابن الورقً الذي  " خالد بن طوبال "بٌنه وبٌن 

وهذا فً حوالً صفحة ونصؾ.الذي قلب حٌاتها رأساً على عقب منذ ستة أشهر،  " هو "
2

 

عن كٌفٌة قراءته لرواٌتها التً أتاه بها  ) هو (ومن خالل رجعة خارجٌة متممة ٌكشؾ لها 

راعه، وهذا فً صدٌقه : عبد الحق إثر قضابه لفترة النقاهة بالمستشفى إثر حادث شلل ذ

 ثمانٌة أسطر.

                                                           
 .011ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1

 * هذا الكابن الورقً إستعارته الكاتبة من ) مالك حداد ( الذي كانت شدٌدة اإلعجاب به فً راٌة " رصٌؾ األزهار ".
 .012ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2
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لٌروي لنا حادثة مقتله من خالل  " سعٌد مقبل "كما ٌخبرها عن سبب حزنه لمقتل صدٌقه 

رجعة داخلٌة متممة.
1

 

" حلقة الشعراء الذٌن إختفوا ومن خالل رجعة داخلٌة تستعٌد الساردة أحد المشاهد فٌلم       

الجالس  ) هو (ٌشاهده، فؤٌن إلتقته إن لم ٌكن لتندهش حٌث ٌخبرها أنه لم فً ستة أسطر،  "

أمامها فً قاعة السٌنما بالعطر نفسه والصمت نفسه ؟ لٌضٌؾ صدٌقه عبد الحق هو الذي 

 شاهده.

وتنتقل بنا بعد ذلك للحدٌث عن عالقتها بضرتها من خالل رجعة داخلٌة دامت صفحة        

ل حوارها معه حٌث ٌكشؾ لها ونصؾ، وتعود بعد ذلك للحدٌث عن ذاك الرجل من خال

.6011من خالل الحقة داخلٌة سبب إصابته فً ذراعه وذلك فً أحداث أكتوبر 
2

أٌن كان  

 ٌلتقط صوراً لتلك المظاهرات بإعتباره مصوراً صحفٌاً، ودامت هذه الرجعة قرابة الصفحة.

لتدخل  الحق "" عبد وٌفاجبها فً نهاٌة لقابهما أن ال شًء له هو فالشقة والمكتبة لصدٌقه 

 حول فلسفة الموت.معه فً جدال 

وتنتهً الوحدة كما بدأت بالحدٌث عن بوضٌاؾ وعودته إلى الوطن بعد ثمانٌة وعشرٌن 

 عاماً من المنفى.

قسنطٌنة وتعود بنا من خالل إستباق داخلً تصور فٌه إلى تصل الساردة  المقطع العاشر:

علٌها وٌستدل إلٌها، وماذا ستقول له وبم وكٌؾ ستعرؾ  " عبد الحق "لقاءها بذاك الرجل 

تعود بنا بالحقة داخلٌة متممة سٌجٌبها فً صفحة واحدة، لتنتقل إلى الزمن الماضً حٌث 

إلى إؼتٌال بوضٌاؾ واأللم النفسً الذي خلفه فٌها، وذلك فً ست صفحات لتحاول اإلتصال 

فً الشقة دون جدوى. ) هو (بذلك الرجل 
3

 

                                                           
 .024ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1
 .031ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2
 .313ٌنظر: الرواٌة، ص  - 3
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، فبعد أربعة أشهر من الترقب تذهب إلى مقهى الموعد الحادي عشرالمقطع ٌإطر الحاضر 

لمالقاة عبد الحق، وفً إستباق داخلً تحاول التنبإ بما  " هنري مٌشو "حاملة معها كتاب 

سٌحدث من خالل حاستها الكتابٌة السادسة التً ال تخطا والتً تعدها لمفاجؤة ما. وهو فعالً 

ما سٌتحقق.
1

 

وتفاجؤ وهً تهم بمؽادرة المقهى برإٌة صورة عبد الحق فً جرٌدة ٌحملها شاب       

فتتعرؾ علٌه أخٌراً من خالل "  Adieu abdel hak" علٌها كلمتان بخط أسود كبٌرة 

 بقمٌصه وبنطلونه األبٌض.خبر، فتعود بالحقة داخلٌة إلى تذكر لقابه به فً ذات المقهى 

ر اللون األسود قادها إلى عطره فعط " فوضى الحواس "لتكتشؾ أنها كانت واقعة فً       

اآلن أدري أننً ٌومها أخلفت، بفرق  ) هو (:وكلماته القاطعة نفسها التً إستعملها  ()هو

كلمة ولون قطار الحب الذي كنت سآخذه.
2

 

ثالث صفحات الحوار الذي دار  وتستعٌد من خالل رجعة داخلٌة أخرى إستؽرقت       

حول اللون األسود الذي كان ٌرتدٌه عكس صدٌقه صاحب  )هو(بٌنها وبٌن ذاك الرجل 

بالحدٌث عن كٌفٌة موته وهذا من خالل الحقة داخلٌة القمٌص األبٌض. وٌنتهً المقطع 

 متممة دامت صفحة كاملة.

تسترجع من خالل رجعة ، فتصور أمام كل ما ٌحصل لالمقطع الثانً عشرأما فً      

خارجٌة هواٌتها القدٌمة فً تقطٌع الصور كما فعلت بصورة جمال عبد الناصر وصورة 

والدها.
3

 

بم تفعله  )هو(داخلٌة دابماً فً حدود الصفحة، تستعٌد ما قاله ذاك الرجل  ومن خالل الحقة

" فً مواجهة كل هذا الخراب الجمٌل دون قلم لتتخذ أكثر قراراتها جنوناً فتذهب إلى مؤتم 

                                                           
 .332ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1
 .313ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2
 .311ٌنظر: الراوٌة، ص  - 3
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الذي ٌوارى التراب بكامل زٌنتها كما تذهب لموعد عاطفً متوهمة أن الحالة  عبد الحق "

اإلبداعٌة تجعل الموت مختلفاً.
1

  

لدفتر األسود وكذا علبة سجابر ذات الفستان األسود، حاملة معها ا واضعة عطره ومرتدٌة

له للٌلته األولى فً القبر بنٌة إؼراء الرجلٌن معاً أحدهما لو حضر لتشٌٌع الثانً لعرفها من 

 خالل فستانها األسود والثانً ٌهمها أن ٌراها ال أن تراه.

 لتتخذ قراراً مجنوناً آخر بوضعها لدفترها األسود على قبر عبد الحق، فمنذ سنتٌن وهً ترٌد

أن تختبر شعور أن تضع مخطوطاً على قبر وتمضً ؼٌر متحسرة على شًء.
2

 

وتعود بنا من خالل الحقة داخلٌة متممة فً ست صفحات تذكر فٌها هذا الموقؾ الذي       

مرت به من قبل كاتبة عرفتها، كانت تتسلى بخلق أبطال من ورق وقتلهم فً كتب، مطابقة 

سبب، فراحت الحٌاة بدورها تلعب معها لعبة تحوٌل كل  لمنطق الحٌاة فً الحب والقتل دون

ما تكتبه إلى حقٌقة.
3

 

لتعود الساردة وهً تشعر بشًء من السعادة لتخلصها من ذلك الدفتر الذي قضت عاماً 

كامالً فً كتابته رابطة صنٌعها بتلك الكاتبة التً لم تؽفر لنفسها ترددها فً ذلك وهذا من 

أسطر، وهو ما ؼٌر نظرة الساردة للكتابة. خالل الحقة داخلٌة من ستة
4

 

تقرر الساردة القٌام بمحاولة إكتشاؾ الجهل ونعمة أن تكون أمٌاً فً  المقطع الثالث عشر:

 مواجهة الحب، والموت والعالم.

ناصر  وتسرد علٌنا برنامجها الجدٌد الذي تتبعه، من إهتمام باألم والزوج والكتابة ألخٌها

البٌت ألول مرة منذ أسبوعٌن لشراء ظرؾ وطوابع برٌدٌة لترسل  الذي أهملته، فتؽادر

 رسالتها إلى ناصر.

                                                           
 .313ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1
 .323ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2
 .321ٌنظر: الرواٌة، ص  - 3
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وتخبرنا بالفترة الزمانٌة التً إنتهت فٌها أحداث الرواٌة من خالل رجعة داخلٌة فً سطرٌن 

مرة ذهبت فٌها إلى هذا المحل، والتً كانت منذ سنة لتشتري األشٌاء نفسها، تحٌلها إلى آخر 

 خرٌفٌا كما الٌوم.وكان الطقس 

ب لوازم مدرسٌة وٌنقطع السرد حٌث وتنتهً الرواٌة وهً عند ذات البابع المنهمك فً ترتٌ

ء الثالث للرواٌة لتتمة تهم بقول ما كانت ستطلب لتبقى النهاٌة مفتوحة، وهو ما ٌنبا بالجز

." عابر سرٌر "القصة وهو ما كان فعالً من خالل رواٌتها األخٌرة 
1

 

نخلص فً األخٌر إلى أن عدد مقاطع اللواحق أكبر من عدد مقاطع السوابق، وهذا ٌدل       

على أهمٌة الماضً بالنسبة للساردة وذلك لربط الحاضر بالماضً وإلبراز التباٌن الكبٌر 

 فً القضاٌا والمواقؾ بٌن األجٌال.

لتركز الساردة إضافة إلى هٌمنة الرجعات الخارجٌة على الرجعات الداخلٌة، وهذا       

على إستحضار الماضً التارٌخً لشخصٌاتها أو لسد ثؽرة زمنٌة ثم القفز علٌها، ونالحظ 

 أٌضاً ندرة اإلستباقات فً الرواٌة التً كانت فً حدود اإلستباقٌن.

 دوام األحداث ) السرعة السردٌة (: 2 – 1

من عمل روابً إلى آخر، فقد ٌكون ساعات توزع ٌختلؾ زمن القصة  السرعة السردٌة :

على مبات الصفحات، أو سنٌن توزع على العشرات من الصفحات وقد ٌكون هذا التباٌن 

فً العمل نفسه وهذا باإلعتماد على سرعة معٌنة فً السرد تجعل فترة زمنٌة تمدد، وأخرى 

 القصة، بحٌث أن : تتقلص فهٌمنة حركة سردٌة على ؼٌرها من الحركات ٌإثر على زمن 

 سرعة السرد الكبٌرة = اإلعتماد على الخالصة + الحذؾ.

بطء السرد = الوقفة + المشهد.
2

 

 : Pauseالتوقؾ 

                                                           
 .331ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1
 .13، ص 8541، دار الكتاب اللبنانٌة، بٌروت، 8نجار، قضاٌا السرد عند نجٌب محفوظ، ط  ٌنظر: ولٌد - 2
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ٌعتبر التحلٌل النفسً للشخصٌات عنصراً من عناصر التوقؾ إلى جانب الوصؾ       

ووجه الشبه بٌن هذٌن النوعٌن من التوقؾ هو مسافتهما السردٌة الطوٌلة، أي أن سرعتهما 

فً السرد واحدة، لكن الزمن الروابً بطًء جداً فً حال التحلٌل النفسً للشخصٌة، 

 الوصؾ.ومتوقؾ إلى درجة الجمود فً 

وقد جاء أسلوب الرواٌة وصفٌاً ال ٌؽض الطرؾ عن وصؾ أي شًء ) أشخاص، أماكن 

....إلخ (.
1

 

وقد تنوعت الوقفات بٌن تعالٌق السارد، والتحلٌل النفسً والوصؾ، ففً تعالٌق السارد 

ٌتوقؾ الحدث مإقتاً، لٌمنح السارد حضوراً ووجودا فً النص الروابً، أو ٌلجؤ إلى التعلٌق 

مقطع سردي وآخر، وكؤن تعالٌق السارد الفلسفٌة، أو األٌدٌولوجٌة أو األخالقٌة  بٌن

 محطات ٌسترٌح فٌها المتلقً من توتر الحدث وحركته.

وتستعٌن الساردة بتقنٌة الوصؾ حٌث تعمد إلى وصؾ إطار مكانً معٌن أو وصؾ 

رؼم أن الرواٌة تعطٌالً لزمنٌة السرد لفترة قد تطول أو تقصر، شخصٌات، لٌبقى الوصؾ 

 تشمل نوعٌن من الوصؾ :

الوصؾ المرتبط بإطار مكانً معٌن تقؾ أمامه الساردة متؤملة دقابقه وتفاصٌله،  - أ

أحببت هذا البٌت هندسته المعمارٌة ". بسٌدي فرج وهندسته المعمارٌة كوصفها بٌتاً 
2

 

تؽرٌنً بالجلوس واللٌمون  تعجبنً، وحدٌقته الخلفٌة، حٌث تتناثر بعض أشجار البرتقال

 على مقعد حجري، تظلله ٌاسمٌنه مثقلة ".

ووصؾ مٌناء سٌدس فرج، وشوارعه و مقارنتها بشوارع قسنطٌنة، ووصفها تمثال األمٌر 

عبد القادر، ووصؾ الجسور، ووصؾ المخفر.
3
  

                                                           
 .38ٌنظر: محمد بوعزة، المرجع السابق، ص  - 1
 – 8553ٌنظر: نوال الخلؾ، تقنٌات السرد الروابً عند حنا مٌة " رسالة ماجستٌر مخطوطة بجامعة الجزابر "  - 2

 .22، ص 8554
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وصؾ الشخصٌات بالتركٌز على المظاهر الفٌزٌولوجٌة وكذا النفسٌة، كوصفها    - ب

كما هو الحق، أحد و دب ظهره قلٌال،  عوفارنحٌؾ، ومستقٌم، " رجل  لبوضٌاؾ

وعظام أصابعه "، أو وصفها لناصر: " أحب وخشنت ٌداه كثٌرا، وبانت عظام وجهه 

ناصر فً صمته فً رجولته الموروثة من قامة أبً ومالمحه، والٌوم بالذات ٌبدولً 

عه، أشعر أنها فً أتؤمل طوٌال أصابأكبر من عمره "، أو كوصفها لٌدي" هو ":" 

إمتالبها وطولها تقول الكثٌر عن رجولته،وأن طرٌقته فً تقلٌم أظافره، بإستدارة 

مدروسة كؤنه ال ٌرد أن ٌإلم أحد ولو عشقاَ، تطمبننً، وتثٌر شهٌتً للمسات حمٌمة، 

ولكنها ال تساعدنً إطالقاً على معرفة مهنته الحقٌقٌة ".
1

 

ٌة التً هً عبارة عن إستطرادات ظاهرة كوصؾ الوصفإضافة إلى وجود بعض الوقفات 

 أوانً الحمام الفاخرة، وحقٌبة أمها، وطبق الطمٌنة.

: Scéneالمشهد 
2

 

وهو تقنٌة جد مهمة فً هذه الرواٌة، وتنوع المشهد بٌن المونولوج الداخلً، والحوار       

الخارجً الذي دار بٌن الشخوص، والذي ٌعطً للقارئ فرصة التعرؾ على الشخصٌات، 

وٌمكن حصر مشاهد الرواٌة فً عشرٌن مشهداً هً كاآلتً :
3

 

 ٌنما.المشهد الذي دار بٌن حٌاة وعبد الحق فً قاعة الس 

 .المشهد الذي دار بٌن حٌاة وصاحب القمٌص األسود " هو " فً المقهى 

 .المشهد الذي دار بٌنها وبٌن أمها حول شحوب لونها 

 ." المشهد الذي دار بٌنها وبٌن عمً أحمد " حول القناطر 

 .المشهد الذي دار بٌنها وبٌن الضابط حول مقتل عمً أحمد 

 الذي دار بٌنها وبٌن ناصر فً بٌت أمها وهً تسلم علٌه. المشهد 

                                                           
 .035ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1
 .081ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2
 .831ٌنظر: الرواٌة، ص  - 3
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  المشهد الذي دار بٌنها وبٌن صاحب القمٌص األسود فً أحد شوارع سٌدي فرج حول

 لقابهما المفاجا.

  الهاتؾ لتحدٌد موعد اللقاء.المشهد الذي دار بٌنهما على 

 وعد حب، فً ستة المشهد الذي دار بٌنها وبٌن " هو " فً شقته وهما ٌقضٌان معاً م

عشرة صفحة.
1

 

 .مشهد مع " هو " على الهاتؾ لتطمبنه على وصولها فً خمس صفحات 

  مشهد حواري مع أخٌها ناصر حول معتقداته، وعن سفره خارج البلد، فً سبع

 صفحات.

 .مشهد دار بٌنها وبٌن زوجها حول حادثة إعتقال ناصر فً أربع صفحات 

 دار بٌنها وبٌن أمها العابدة من الحج لتسلم علٌها. مشهد 

 .مشهد دار بٌنها وبٌن أخٌها األصولً حول سفره 

  عبر الهاتؾ لدى رجوعه مع بوضٌاؾ فً أربع صفحات. " هو "مشهد دار بٌنها وبٌن 

  فً شقته وهما ٌعٌشان لحظات الحب، فً ستة عشرة  " هو "مشهد دار بٌنها وبٌن

 صفحة.

 ار بٌنها وبٌن أمها حول رحٌل ناصر.مشهد حواري د 

 عبر الهاتؾ لإلطمبنان على وصولها فً أربع  " هو "مشهد دار بٌنها وبٌن حٌاة و

صفحات.
2

 

  مشهد بٌنها وبٌن " هو " وهما ٌتقاسمان لحظات الحب فً ثالثة وعشرٌن صفحة

 ٌواجهها بحقٌقة ذراعه وبوفاة صدٌقه الصحفً " سعٌد مقبل ".

 دار بٌنها وبٌن " هو " فً أحد المقاهً بسٌدي فرج لتودٌعها وإخبارها بحادثة  مشهد

 ذراعه وحقٌقة عبد الحق.

                                                           
، 0282، 8ٌنظر: إبراهٌم خلٌل، بنٌة النص الروابً دراسة، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، منشورات اإلختالؾ، ط  - 1

 .842ص 
 ٌنظر: المرجع نفسه، ص نفسها. - 2
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فالساردة أعطت الحرٌة لشخصٌاتها لتعبر عن أفكارها وآرابها عن طرٌق الحوار الذي 

ٌكشؾ عن الشخصٌات وونفسٌاتها وآرابها.
1

 

 :Sommaireالخالصة 

تشكل الخالصة فً الرواٌة خاصٌة معمارٌة، كما هو بالنسبة للوقفة والمشهد  لم      

 فالساردة جعلت الشخصٌة تتحدث عن ماضٌها وعن نفسها.

وتؤتً الخالصة إما متضمنة فً المشهد تابعة له، فً شكل إسترجاع ٌعود إلى زمن قرٌب 

ن حٌاة الشخصٌة وٌكون أو بعٌد، فٌكون قرٌباً عند المرور على فترة قصٌرة، أو لحظات م

 عند المرور على حقبة طوٌلة من حٌاتها.بعٌداً 

وتتمٌز الخالصة بطابعها اإلختزالً الذي ٌوجب القفز على فترات زمنٌة طوٌلة وعرضها 

 بكامل اإلٌجاز والتكثٌؾ.

والمالحظ أن أؼلب التلخٌصات المتضمنة فً الرواٌة محصورة فً الماضً أي       

ٌة من خالل تقدٌم معلومات عنها حول ماضٌها. ومن جملة هذه وصؾ لوضعٌة الشخص

 التلخٌصات : 

 .ملخص عن حٌاة أمها الزوجٌة 

 .ملخص عن حٌاة بوضٌاؾ النضالٌة 

 .ملخص عن حٌاة عمً أحمد المهنٌة 

 .ملخص عن حٌاة أخٌها ناصر ومبادبه 

 ك بار " أثناء ملخص عن العملٌة الفدابٌة التً قامت بها جمٌلة بوحٌرد فً مقهى " المٌل

 الثورة.

 .ملخص عن حٌاة والدها النضالٌة 

 

                                                           
 .850المرجع السابق، ص ٌنظر: إبراهٌم خلٌل،  - 1
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 .ملخص عن حٌاة زوجها العسكرٌة
1

 

فالملخص األول تصور من خالله الساردة ترمل أمها فً زمن مبكر وعدم تنعمها بحٌاة 

 زوجٌة مستقرة كؽٌرها من النساء.

الثوري إبان الثورة  أما الملخص الثانً فتختزل فٌه أربعٌن سنة من عمر نضال بوضٌاؾ

 التحرٌرٌة.

 وفً الملخص الثالث تقدم لنا مقتطفات من مبادئ ناصر األصولٌة.

 وفً الملخص الرابع تستعرض ماضً " عمً أحمد " العسكري.

التً قامت بها المناضلة " جمٌلة بوحٌرد " وفً الملخص الخامس تستعرض العملٌة الفدابٌة 

ورة.فً مقهى " المٌلك بار " أثناء الث
2

 

 ومن ثم نالحظ نوعٌن من الخالصة متحققٌن فً الرواٌة :

 الملخص المحدد الذي ٌصرح بالمدة الملخصة باإلشارة إلى الفترة الزمنٌة. - أ

 الملخص الذي ٌكتفً بإشارات عامة للفترة الزمنٌة دون تحدٌد دقٌق لها. - ب

لقصصً فً وردت هذه التلخٌصات لسد الثؽرات السردٌة بشكل سرٌع، لٌكتمل البناء ا

 مساحة سردٌة ضٌقة.

فإن فإذا كانت الوقفات تشؽل فترات طوٌلة، والمشهد ٌتوزع على صفحات متتالٌة،       

اإلٌجاز ال ٌؤتً إال بشكل سرٌع وبإشارات عابرة وجمل محدودة وعبارات قصٌرة ٌطؽى 

علٌها الفعل والحركة.
3

 

 :Ellipseالحذؾ 
                                                           

    8، ط0221عرب، عمان، دار مجدالوي، ٌنظر: ؼسان كنفانً، جمالٌات السرد فً الخطاب الروابً، صبحٌة عودة ز - 1

 .33م، ص  0222، 
ٌنظر: بٌٌر شارتٌه، مدخل إلى نظرٌات الرواٌة، تر: عبد الكبٌر الشرقاوي، دار توبقال للنشرة، عمارة معهد التسٌٌر  - 2

 .021، ص 0228، 8المؽرب، ط  –الدار البٌضاء  –طبٌقً ساحة محطة الت
 .021ٌنظر: المرجع نفسه، ص  - 3
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السرد بدور بارز فً إبراز مراحل زمنٌة وهذا بإسقاط فترات زمنٌة طوٌلة أو  ٌقوم      

ٌكون هذا مشار إلٌه بعبارات زمنٌة قصٌرة من زمن القصة دون تفصٌل فً أحداثها. وقد 

تدل على موضع الثؽرة وقد ال تكون، وهنا تكمن الصعوبة حٌث ٌتعذر على الباحث إدراك 

لى القارئ أن ٌستدل علٌها من ثؽرة فً التسلسل الزمنً الجزء المسقط من القصة وٌبقى ع

أو " إنحالل اإلستمرارٌة السردٌة ".
1

 

وتؽٌب هذه التحدٌدات الدقٌقة أحٌانا فً هذه الرواٌة، والتً تساعدنا على تحدٌد       

إدراك حجم هذه المدة ألنه من الناحٌة الفترات الزمنٌة المسقطة، لذلك ٌصعب على القارئ 

الزمنٌة ٌبقى تحلٌل الحذؾ محصوراً فً معرفة زمن القصة المحذوؾ، وأول مسؤلة هنا 

) حذؾ واضح ( أم ؼٌر مشار إلٌها ) حذؾ ضمنً هً معرفة إذا كانت المدة مشاراً إلٌها 

حزٌران  63 – 6001ٌناٌر  66 –مساء السبت  –فقد تكون محدودة : أٌام اإلستعمار (، 

ما ألخصه فً سنة وهو  39 – 6001ٌناٌر  63 – 6159ٌولٌو من صٌؾ  93 – 6006

الجدول التالً :
2

 

 وٌمكن حصر الصفحات التً وردت فٌها هذه التقنٌة فٌما ٌلً :

 القرٌنة الدالة على وقوع الحذؾ  الصفحــة 

 منذ ٌومٌن 13

 ما قبل الشهر والنصؾ 55

 الماضٌٌن بداٌة الشهرٌن 55

 منذ شهرٌن 55

 سنتٌن كاملتٌن 659

 منذ قرن 610

                                                           
، 0225ٌنظر: حسن المودن، الرواٌة وتحلٌل النصً، الدار العربٌة للعلوم الناشرون منشورات اإلختالؾ، الرباط، ط  - 1

 .882ص 
 0: محمد معتصم ،عبد الجلٌل األزدي، عمر حالً، ص ٌنظر: جٌرار جٌنٌت، خطاب حكاٌة بحث فً المنهج، تر - 2

 .884، ص 8553
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 ذلك المساء 173

 منذ أسبوعٌن 556

 مر شهران 553

 منذ أربعٌن سنة 557

 ذات مرة 113

 بعد أربعٌن سنة 676

 ذات عصر 630

 بعد لٌلة كاملة 631

 منذ األزل 00

 ذات لحظة 05

 

التً نجدها عبر صفحات الرواٌة من بداٌتها إلى  والمالحظ فً هذه الرواٌة كثرة البٌاضات

نهاٌتها وذلك فً شكل ختمات ) * * * ( نجدها بٌن مقاطع الرواٌة، وكذا بشكل ثالث نقاط 

متتابعة تتخلل الكتابة ذاتها للتعبٌر عن أشٌاء محذوفة أو مسكون عنها داخل األسطر، وكذا 

نهاٌة كل فصل لإلنتقال إلى الفصل الرواٌة والذي نجده عند  فصولالبٌاض الفاصل بٌن 

الموالً للداللة على تؽٌر مكانً كاإلنتقال من قسنطٌنة إلى سٌدي فرج أو زمانً للقفز من 

 مرحلة زمنٌة إلى أخرى، كما نجد هذا البٌاض بٌن مقاطع الرواٌة.

ة وللحذؾ وظٌفة بنٌوٌة ٌتم من خاللها القفز على األحداث، وهً لٌست مهمة بالنسبة للسارد

سردها.مع أنه ٌرجع بنا إلى الوراء فً أؼلب األحٌان لٌطلعنا على ما مضى من 
1

 

فً األخٌر إلى أن الساردة تمٌل إلى الوقفات والمشاهد بدل الخالصة والحذؾ،  نخلص      

 وهو ما ٌفسر بطء السرد فً الرواٌة.

                                                           
ٌنظر: حمٌد لحمدانً، بنٌة النص السردي من منظور النقد األدبً، المركز الثقافً العربً للطباعة والنشر والتوزٌع،  - 1

 .15، ص 8558، بٌروت، لبنان، 8الدار البٌضاء، المؽرب، ط 
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واإلهتمام بالحكً قبل وهذا ما أدى إلى تراجع التوازن بٌن محوري القصة والحكً       

على مستوٌٌن : مستوى حكً الكالم،  نصًالاإلهتمام بالقصة، وهو ما أدى إلى التضخم 

 وحكً األفكار مقابل تراجع حكً األحداث.

 أنواع التواتر السردي فً رواٌة " فوضى الحواس " :  3 – 1

أنواع التواتر التً وظفتها على العرض النظري المختصر، معاٌنة  سؤحاول بناءَ       

 الساردة فً الرواٌة إجماالً 

 القص المفرد : -1

ورد التواتر فً الرواٌة وإن لم ٌكن بنسبة كبٌرة نظراً لطبٌعة الرواٌة القابمة على       

 حكً األفكار أكثر من حكً األحداث.

ألفعال الدالة على وٌظهر ؼالباً لتتبع حركات الساردة وتنقلها عبر األمكنة ومن ذلك ا      

إلى السنما : قررت أن أذهب بذرٌعة كتابة شًء جمٌل ذهابها 
1

، طلبت من السابق أن 

ٌعود
2

./ وصلت بعد فترة من بدء الفٌلم 
3

./ كان األستاذ ٌؽادر الصؾ، وكنت أؼادر القاعة.
4

 

 القص المكرر : -2

ورد التواتر المكرر فً بعض المواضع الدالة على تكرر الحدث، كوصفها لحالتها       

النفسٌة عند مقتل بوضٌاؾ : " أسبوعاً بعد آخر، موتاص بعد آخر، كنت أعً أننً أعٌش 

عمراً قٌد اإلعداد ".
5

أو عند وصفها أمها الذاهبة للحج كقولها : " ذهابها إلى الحج للمرة  

ابعة ال أدري بالتحدٌد ".الثالثة أو الر
6
  

                                                           
 .02ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1
 .11ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2
 .11ٌنظر: الرواٌة، ص  - 3
 .15ٌنظر: الرواٌة، ص  - 4
 .335ٌنظر: الرواٌة، ص  - 5
 .803ٌنظر: الرواٌة، ص  - 6
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أرٌد أن ٌؽمى علً، كً أفقد أو كتعبٌرها عن حالتها النفسٌة : " ٌكاد ٌؽمى علً، أو أننً 

إحساسً وعًٌ ". أو عند تعبٌرها عن حالتها النفسٌة وهً ترى الجسور : " ٌعاودنً فجؤة 

 الدابم بالدوار ".

ورد التواتر المإلؾ فً بعض المواضع كإعتمادها على صٌػ فعلٌة. أو  القص المإلؾ: -3

 ظروؾ زمانٌة، أو عبارات تمنع التكرار.

ومن الصٌػ الفعلٌة، صٌؽة الفعل الناقص: " كان " كما فً المثال التالً: " كان ٌرٌد أن 

كم كان ٌلزمها من اإلٌمان، كً تقاوم نظرته /ختبر بها اإلخالص 
1

كم كان ٌلزمه  / ! 

من الصمت
2

" ! ، كً ال تشً به الحرابق
3

 

أو فً عبارة: الٌوم أٌضا ككل المرات التً كان ٌضٌق بً فٌها القدر
4
قضً هو  \.

أشهرا فً إقناعً
5
إنها ملهاة الحب الدابمة التكرار /.

6
بعد كل حمام ٌعدن إلى بٌوتهن / .

بٌوتهن ملكات 
7
هذه المرة أٌضا  / .

8
بعد أن قضٌت عاما كامال فً كتابته /.

9
. 

 تواتر الكلمات و التراكٌب:     

إضافة إلى تواتر األحداث المسرودة، هناك تواتر الكلمات بعٌنها، أو تواتر تراكٌب 

 معٌنة.

وتكرار المقاطع والجمل تؤكٌد  وتكرار كلمات، بعٌنها تحسٌس للقارئ بهوٌتها،     

داللً قد ٌخفً من ورابه الفلسفة التً تقوم علٌها أحداث القصة 
10

. وقد جاءت هذه 

 الكلمات و العبارات. فً شكل مكرر ومنها:

                                                           

825ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1  
823ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2  
25ٌنظر: الرواٌة، ص  - 3  
020ٌنظر: الرواٌة، ص - 4  
41ٌنظر: الرواٌة، ص  - 5  
852ٌنظر: الرواٌة، ص  - 6  
030ٌنظر: الرواٌة، ص  - 7  
838ٌنظر: الرواٌة، ص  - 8  
325ٌنظر: الرواٌة، ص  - 9  

824ٌنظر:نوال الخلؾ، رسالة ماجستٌر،مخطوطة بجامعة الجزابر، ص  - 10  
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اللمس. والتً توحً بتداخل الحواس واوقوع  -عمى األلوان -الفوضى -الحواس -عطر

 فً فوضى األفكار وفوضى الحواس.

زمن  -جسور حدٌدٌة -دٌد التً وردت فً مواضع مختلفة: رجال من حدٌدوكلمة: الح

 فً عنفه.الحدٌد لتشبه فٌها هذا الزمن بزمن الحدٌد 

وكلمتً: الصمت واإلنتحار، حٌن أرؼمها أخوها ناصر على الصمت كتابة إنتحارا 

 -وحزنا على من ٌموتون و هو ما كلفها عامٌن من الصمت.كذلك تردٌد إسم ناصر

 الوطنٌة، لدى حدٌثها عن الناصرٌة وعن مشاعر القومٌة العربٌة. -مٌةالقو

الوقت  م / الوقت ال /الوقت أل /الوقت قدر /الوقت مطر وكلمة " وقت ": الوقت سفر/

 وداع بحٌث تحدد معنى الوقت فً كل كلمة من هذه تبعا لتداعٌها النفسً.

بحثنا عن شٌا أخر". والتً الذي نعثر علٌه أثناء وعبارة هو قال: " أجمل حب هو 

تكررت فً العدٌد من المرات ونجدها حتى فً الؽالؾ الخارجً للرواٌة، وهو ما 

 ٌلخص قصة الحب هذه.

للداللة على شخصٌة الرجل التً تبحث عنها فجعلته نكرة ) هً ( ،) هو (وضٌمٌري 

 ؼٌر محدد، كما هو فً الواقع.

 

الحب. وثنابٌة: األدب الحٌاة، الموت /
1

  

فربطت ما بٌن األدب والحٌاة خاصة وأن قصتها التً تعٌشها فً الواقع كانت       

ولها:" الكتابة تؽٌر عالقتنا مع األشٌاء، و تجعلنا نرتكب خطاٌا دون نتابج األدب، كق

شعور بالذنب ألن تداخل الحٌاة واألدب ٌجعلك تتوهم أحٌانا أنك تواصل فً الحٌاة نصا 

 بدأت كتابته فً كتاب.

وأن شهوة الكتابة ولعبتها تؽرٌك بؤن تعٌش األشٌاء. ال لمتعتها و إنما لمتعة كتابتها 
2
. 

كما ربطت ما بٌن الموت والحٌاة، إذ ال ٌمكن فهم الحٌاة إال إذا شعرنا بالموت ٌداهمنا، 

 ولذتها كقولها:" ولكن أحبٌنً وكؤننً سؤموت.فحٌنه فقط نشعربالحٌاة 

                                                           

324ٌنظر:الرواٌة، ص  - 1  
301ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2  
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عشقً مخٌؾ ال ٌمكنك أن تحبنً أي شخص حقا، حتى ٌسكنك  لقد وقعت على إكتشاؾ

 شعور عمٌق بؤن الموت سٌباؼتك، وٌسرقه منك ".

 فهذه العبارات وؼٌرها تبرز بوضوح فلسفة الكاتبة ورإٌاها للحٌاة واألشٌاء.
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 المبحث الثانً : الجهة أو الرؤٌة فً رواٌة فوضى الحواس

 ٌمكن تقسٌمها إلى:تحتوي رواٌة " فوضى الحواس " على عدة شخوص 

 شخصٌات تحتل القسم األكبر من مساحة الرواٌة: /1

 حٌاة ) الساردة (                هً -

 خالد بن طوبال                هو  -

 شخصٌات تحتل مساحة أقل لكنها مإثة:/ 2

 عبد الحق -

 ناصر -

 ها، ولكن من خالل تعالٌق الساردة:شخصٌات ال تظهر بنفس /3

 األم -

 بوضٌاؾ -

 الزوج  -

 عمً أحمد  -

 األب  -

 جمال عبد الناصر -

 فرٌدة -

 سعٌد مقبل -

الطاهر جعوط  -
1

 

عن طرٌق الساردة من خالل األدوار التً تتقلدها فً فكل شخصٌة من هذه ٌتم تقدٌمها 

 النص.النص، ومن ثم تكتسب قٌمتها من خالل حضورها فً 

وٌمكن وضع تصنٌؾ لشخصٌات الرواٌة من خالل مفهومٌن عرفهما النقد الروابً و 

نجذ  " هً "و  " هو "هً الشخصٌة النامٌة و الشخصٌة الثابتة أو المسطحة، فمن خالل 

أن هذا الصنؾ من الشخصٌات ٌتؽٌر و ٌمتلا داللٌا من خالل األحداث و المواقؾ عبر 

                                                           

20ٌنظر: إبراهٌم خلٌل، المرجع السابق، ص  - 1  
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حظات الحكً، بحٌث ال تكتمل اجبنا فً كل لحظة من لكامل مسار الرواٌة، فهً تف

البطاقة الداللٌة لهذه الشخصٌات إال باإلكتمالو إنهاء الرواٌة.
1

 

أما الصؾ الثانً من الشخصٌات التً ال تتؽٌر من خالل مسار الرواٌة وال تطرأ علٌها 

عمً أحمد التحوالت وال تإثر فٌها الحوادث فٌمثلها: ناصر واألم و بوضٌاؾ و الزوج و

 وعبد الحق.

فهذه الشخصٌات لم تإثر على مجرى األحداث لكنها تبقى فاعلة فً مستوى عالقتها 

 شخصٌات األخرى ومدى تفاعلها بها.بال

هً. -المالحظ على مستوى شخوص رواٌة " فوضى الحواس " أنها تقوم على ثنابٌة: هو
2

 

نظرا لخصوصٌته فً هذه وعلى هذا األساس سؤركز دراستً لهذا المكون فً البداٌة 

 الرواٌة.

هً دون ذكر إلسم البطل أو البطلة، وتعمل  -وفً المدخل اإلستهاللً نجد شخصٌتٌن: هو

 الكاتبة على تقدٌم صفاتهما وإختالفهما.

فهما أوال كابنات ورقٌان أو حبرٌان، بمعنى أصح لؽوٌاً.
3
  

ل المستتر نفسه.ٌعرؾ مالمسه أنثى، كما ٌعرؾ مالمسة الكلمات باإلشتعا هو :
4

 

كان رجالً مؤخوذاً بالكلمات القاطعة والمواقؾ الحاسمة.
5

 

 

 
                                                           

ٌنظر: المرجع نفسه، ص نفسها  - 1  
سؤستعٌن فً هذا الجزء  بالدراسة التً قام بها صالح مفقودة فً هذا الشؤن نظرا ألهمٌتها/ صالح مفقودة اإلتساق  - 2

الداللٌة وظاهرة الثنابٌة والتعدد فً رواٌة  " فوضى الحواس "، ألحالم مستؽانمً، محاضرات الملتقى الوطنً 

 .801والنص األدبً، ص  الثانً،السٌمٌاء
 ٌنظر: المرجع نفسه، ص نفسها. - 3
 .25ٌنظر: الرواٌة، ص  - 4
 .02ٌنظر: الرواٌة، ص  - 5
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وكان إذا تحدث ٌؽشاه ؼموض الصمت.
1
حب معطؾ.اكان ص 

2
 

 وتصفه الكاتبة بؤنه : 

 رجل الوقت لٌالً.

 رجل الوقت سهواً. 

 رجل الوقت عطراً.

رجل الوقت شوقاً.
3

 

وتصفه عبر هذه الجمل، فهو ٌؤتً فً ساعة متؤخرة من الذكرى ٌضرم الرؼبة فً لٌلها ... 

وٌرحل.
4

 

 أما هً  هً :

أن على أنثى التداعٌات، تخلع وترتدي الكلمات عن ضجر جسدي على عجل وكانت تعتقد 

المرأة أن تكون قادرة على التخلً عن أي شًء لتحتفظ.
5

بالرجل الذي تحبه، تحب الصٌػ  

الضبابٌة والجمل الواعدة ولو كذباً فهً تجلس على أرجوحة " ربما ".
6

 

أو هً  –والدلٌل " هو " أو " هً " هما عالمة على رإٌة الشخص، وهوٌة الدال هو       

ال تتمتع باإلستقالل الكامل، وال التحدٌد المطلق داخل النص ال ٌتحدد اسمه 
7

أو ٌتحدد  

وص، وأٌضاً " هً " ال تتضح معالم شخصٌتها إال بالتعدد، عن طرٌق جملة من الشخ

بمرور أجزاء من الرواٌة.
8

 

                                                           
 .88ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1
 .15ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2
 .82ٌنظر: الرواٌة، ص  - 3
 .82ٌنظر: الرواٌة، ص  - 4
 .80ٌنظر: الرواٌة، ص  - 5
 .83ٌنظر: الرواٌة، ص  - 6
 .02ٌنظر: الرواٌة، ص  - 7
 .802ٌنظر: صالح مفقودة، المرجع السابق، ص  - 8
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" هً " تجسد أفكار الكاتبة ومن ثم ٌمكن إدراجها ضمن تضٌؾ " هامون " "  ؾ :

التً تنوب عن المإلؾ."  Personnages emtrayenrs" الشخصٌات الواصلة " 
1

 

كانت فً فارع بدءاً ٌمتلا داللٌاً شٌباً فشٌباً،  إن شخصٌة " هو " عبارة عن مورفٌم      

البداٌة بٌضاء لتسند لها بالنهاٌة جملة من المواصفات، وهكذا فإن الشخصٌة كمدلول تتحدد 

من خالل جملة الصفات، والتعارضات التً تقٌمها الشخصٌة داخل الملفوظ الروابً الواحد 

فجعلتهما نكرة بدون اسم وبدون صفات  فالروابٌة لم تشؤ فً البداٌة توضٌح هوٌة بطلٌها

فٌزٌولوجٌة.
2

 

واإلكتفاء بمنح ضمٌر للشخصٌة، من شؤنه أن ٌجعل هاتٌن الشخصٌتٌن زببقٌتٌن، لتعوٌم 

المدلول بحث ٌنتقل إلى صورة أخرى، فال تبقى الرواٌة مقٌدة بمتابعة شخصٌة محددة 

تولً البطل الوصؾ لم تعد  واضحة المعالم، وهذه الصفة من صفات الرواٌة الحدٌثة التً

الدقٌق والتقصً العمٌق.
3

 

هً ٌمكن الكاتب من التوازي خلؾ الضمٌر فٌمرر ما شاء  –فإستخدام هذا الضمٌر : هو 

من أفكار وإٌدٌولوجٌات ... دون أن ٌبدو تدخله صارخاً  وال مباشراً فالسارد ٌؽتدي أجنبٌا 

.عن العمل السردي
4

الكاتبة نفسها فً رواٌتها تقول " كتبت أخٌراً نصا  وهذا ما تصرخ به 

جمٌالً، واألجمل أنه خارج ذاتً وأنً تصورت فٌه كل شًء، وخلقت فٌه كل شًء، 

وقررت أال أتدخل فٌه بشًء، وأال أسرب إلٌه بعضاً من حٌاتً ".
5

 

أن هذا ما لم ٌحصل إذ أن الساردة تصٌر هً البطلة لتحول الضمٌر من " هً " إلى "  ؼٌر

 أنا ".

                                                           
 .32ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1
 .803ٌنظر: صالح مفقود، المرجع السابق، ص  - 2
 ٌنظر: المرجع نفسه، ص نفسها. - 3
والفنون واألدب،  ٌنظر: عبد الملك مرتاض، فً نظرٌة الرواٌة، بحث فً تقنٌات السرد، المجلس الوطنً للثقافة - 4

 .884، ص 8554الكوٌت، دٌسمبر، 
 .02ٌنظر: الرواٌة، ص  - 5
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هو عند الذهاب إلى قاعة السنما،  –هً  –هً هً إلى  –لٌتحول الضمٌر بعد ذلك من هو 

 بحٌث تجد هناك إمرأة مع رجل تجلس خلفها بحثاً عن " هو ".

ب األربعٌن، بشعر مرتب وهٌؤة محترمة مقارنة " هو " : وصفته بؤنه ٌبدو من الخلؾ، ٌقار

شكلهم باألمان فً هذه القاعة، ٌرتدي معطفاً.بـ : " بنً عرٌان " وكل الذٌن ال ٌوحً 
1

 

أما " هً " لٌست معنٌة بالفلم بقدر ما هً معنٌة بالتحرش بهذا الرجل، وهو ما جعلها       

فتتحول هذه الثالثٌة إلى ثنابٌة مرة أخرى   المرأة التً خلقتها من ورق .تعتقد أنها " هً " 

ذي فاجؤها بعطره، وبحضوره المربك، وبعٌنٌه اللتٌن كانت لهما تلك بدخول ذاك الرجل ال

النظرة التً أعطتها العتمة عمقاً مربكاً، بقدر ما هو مؽر، فلم ٌكن بإمكانها مواصلة النظر 

إلٌها.
2

 

ثالثٌة بذهابها إلى المقهى على الشكل التالً : وتتحول هذه الثنابٌة مرة أخرى، إلى       

 هو. –هو  –هً 

 شكلٌن : الرجل الذي ٌلبس األبٌض وصدٌقه الذي ٌلبس األسود." ٌؤخذ  هوؾ : " 

تدعم فً كل مرة طرفٌن ثنابٌٌن بطرؾ ثالث، وهو فالكاتبة دابماً تصر على الثالثٌة، بحٌث 

معرض حدٌثها. فلسفة الكاتبة نفسها التً تقول فًإشارة إلى 
3

إنها تحب قصص الحب  

الثالثٌة األطراؾ فهً تجد فً قصص الحب الثنابٌة كثٌراُ من البساطة والسذاجة التً ال 

تلٌق برواٌة.
4

 

ورقم ثالثة ٌتكرر فً عدة مواضٌع، فهً عندما تذهب إلى مقهى الموعد تجد شاباً وفتاة 

فتجلس مقابلة له تاركًة مسافة ثالث مؤخوذٌن بنقاش حول أمر ما، ورجالً بقمٌص أبٌض، 
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طاوالت تحسباً للخطؤ.
1

والشًء ذاته نجده لدى ذهابها إلى الحمام التركً رفقة والدتها إذ  

تقول : " تمر أمً على القاعة الثالثة، األشد حرارة، وال أجادلها ".
2

 

ضا تنقسم إلى كما أن عدد النساء المومسات الالتً ٌدخلن إلى الحمام ثالثة، قاعة الحمام أٌ

وتقؾ شطرٌن : النساء " الشرٌفات " من جهة والنساء " المشبوهات " من جهة أخرى، 

الساردة فً الطرؾ الثالث بٌنهما " وجدت لذة فً وجودي الشاذ بٌن الطرفٌن ".
3

 

فهذه األمور ال ٌمكن أن تكون من محظ الصدفة، فهً تلوٌن للرواٌة بإدخال هذا العنصر 

 الثالث.

فالكاتبة تصر على وجود العنصر الثالث فً كل العالقات الجارٌة بٌن أفراد الرواٌة، 

 فالبنسبة ألسرة البطلة نجد هذه الثالثٌة : 

 العشٌق. +الزوج العسكري  +"  هًالزوجة "  -1

األخ ناصر. +الزوج العسكري  +"  هًالزوجة "  -2
4

 

 والشًء ذاته نجده فً مواضٌع أخرى :

 ناصر. –األم  –هً 

السابق ...إلخ. –فرٌدة  –هً 
5

 

فإستخدام الثنابٌات أمر أساسً فً المعرفة اإلنسانٌة، به نكشؾ اإلختالؾ بٌن األشٌاء،       

ولكن إضافة عنصر ثالث هو الذي ٌحرك الوضع، وٌضٌؾ شٌباً للطبٌعة القابمة على 

 التناظر واإلزدواجٌة.
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بالثنابٌة أمر عاد وبسٌط، أما إدخال عنصر ثالث فمن شؤنه أن ٌربك األمور  فاإلكتفاء      

ما تسلكه الكاتبة خاصة فً مواقؾ العشق. وهو ما ٌجعل شخوص الرواٌة ٌقعون فً وهذا 

فوضى المشاعر، وٌخلخل بنٌتها، لتصبح فً حالة من الفوضى والتعدد والتؤزم.
1
  

 المظهر الفٌزٌولوجً :

ٌعد الوصؾ التقنٌة المساعدة للفصل بٌن الشخصٌات والتمٌٌز بٌنها، والذي ٌظهر فً       

 عدة ملفوظات سردٌة.

" رجل ممٌز المظهر، ٌرتدي قمٌصاً أسود ونظارات شمس سوداء فً  هوكوصفها لـ " 

العقد الرابع من عمره، له خطى واثقة، وأناقة رجولة، فً ؼنى عن أي جهد.
2

 

أتؤمل طوٌالً أصابعه، أشعر أنها فً إمتالبها وطولها تقول الكثٌر عن وصفها لٌدٌه : " أو 

رجولته، وأن طرٌقته فً تقلٌم أظافره، بإستدارة مدروسة، كؤنه ال ٌرٌد أن ٌإلم أحداً ولو 

عشقاً ".
3

 

أو كوصفها عبد الحق : " رجل بقمٌص أبٌض دون ربطة عنقن منهمك فً الكتابة، أمامه 

.. وكثٌر من أعقاب السجابر ". وأٌضا لدى توقفها أمام عٌنٌه كانت أوراق ... وجرابد .

عٌناه مفاجؤتً كانت لهما تلك النظرة التً أعطتها العتمة عمقا مربكاً، بقدر ما هو مؽٍر.
4

 

وكوصفها بوضٌاؾ : " رجل نحٌؾ، ومستقٌم، واحد ودب ظهره قلٌالً، وخشنت ٌداه كثٌراً 

وٌانت عظتم وجهه وعظام أصابعه ".
5

 

كما ٌمكن للوصؾ أن ٌكون مصاحباً ومعبراً عن حالة معٌنة ومحدودة مثلما ورد فً وصؾ 

ذراعه : " أنتبه فجؤة لذراعه الٌسرى التً تبدو مصابة بشلل ٌمنعها من الحركة، بٌنما تظهر 
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أعاله بعض التشوٌهات وكؤن عملٌة جراحٌة أجرٌت لها فً موضعٌن أو ثالثة، دون أي 

مراعاة جمالٌة.
1

 

فالسرد أولى إهتماما خاصاً ببعض الشخصٌات من خالل تركٌزه على المالمح       

الخارجٌة والجوانب الفٌزٌولوجٌة التً تتسم األشخاص وتطبعها بطابع خاص ٌمٌزها عن 

 باقً الشخوص سواء تعلق االمر بالمظهر الخارجً أم بالحاالت النفسٌة وباألمزجة.

التً تفصل بٌن الشخصٌات وإن لم ٌمكن ذلك بطرٌقة كما ٌمكن إستنباط بعض المواصفات 

 عدة ملفوظات ترد على الساردة ومنها :مباشرة وهذا من خالل 

 " : حٌاةفالساردة " 

 " لتكون مقابلة للموت : حٌاةسمت نفسها " 

متمردة. -
2

 

 متحررة. -

 مولعة بالتصرؾ عكس المنطق. -

 تكره المالمح الهادبة واألنوثة المالمة. -

  "هــو : " 

 لؽته قاطعة. -

 ٌكره األسبلة البسٌطة. -

 منطقه معقد وبسٌط فً الوقت نفسه. -

ٌعرؾ كٌؾ ٌالمس أنثى كما ٌعرؾ مالمسة الكلمات باإلشتعال المستتر نفسه. -
3

 

 رـناص  : 

 ؼٌر إنتهازي. -

                                                           
 .035ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1
 .032الرواٌة، ص ٌنظر:  - 2
 .53ٌنظر: محمد بوعزة، المرجع السابق، ص  - 3



 الفصل الثاني                                 بنية الخطاب السردي في فوضى الحواس
 

 
 

70 

 ؼٌور على أخته. -

 ذو مبادئ. -

 األم : 

 مستسلمة للقدر. -

 ؼامضة وهادبة كالجو. -

 األستاذ : 

 الحزن المستتر.دابم السخرٌة بشًء من  -

 متمرد وثابر على الثوابت. -

 : عمً أحمد 

 ٌتلقى األوامر وؼٌر مإهل ألداء دور القدر. -

 فرٌدة : 

 مستلمة. -

 حرٌتها ال تتعدى إمكانٌة النظر إلى اآلخرٌن من شرفة. -

 عبد الحق : 

 ال اسم له بالتحدٌد، ال أوصاؾ، ال صفات ممٌزة. -

 له حضور رجالً مربك. -

لؽته قاطعة. -
1

 

هذه جملة من األوصاؾ التً تفصل بٌن الشخصٌات رؼم وجود من ٌتقاطع فً هذه       

" فً إستخدامها للؽة القاطعة، وتشترك  عبد الحق" و "  هواألوصاؾ مع ؼٌره كتقاطع " 

" فً اإلندفاع والتمرد والثورة على الثوابت، وإشتراك األم وفرٌدة فً  األستاذالساردة مع " 

 وفً أنوثتهما المسالمة. إستسالمها للقدر
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 فللوصؾ القدرة على الكشؾ عن الجوانب الخفٌة للشخصٌة من خالل السارد ذاته أو       

إستنباط القارئ لهذه المواصفات.
1

 

إثر تقسٌمه  " Philippe hamonأنتقل إلى التصنٌفات التً أشار إلٌها " فٌلٌب هامون " " 

ما هو موجود داخل الرواٌة. وٌمكن تقسٌمها أوال إلى  النوع الشخصٌات وإستخراج

 شخصٌات مرجعٌة، وهً تستوعب ثالث شخصٌات.

 نموذج األصولً : - أ

"، الذي ٌمثل نموذج األصولً الذي ٌنشؤ إثر  ناصروتتمثل فً شخصٌة "       

 الظروؾ السٌاسٌة الراهنة التً عاشتها الجزابر فً الثمانٌنات وكذا النزعات القومٌة 

العربٌة التً شهدتها الدول العربٌة وبخاصة منطقة الخلٌج.
2

 

ناصر عمره سبع وعشرون سنة، ٌصؽر الساردة بثالث سنوات، لكنه ٌكبرها بقضٌة، 

جاء للحٌاة محمالً بقضٌة كما نحمل أسماء ال نختارها، وإذا بنا نشبهها بالنهاٌة.
3

 

فقد ولد باسم أكبر منه، وضع على كتفٌه برنسا للوجاهة، فوالده منحه اسماً مطابقاً 

ألحالم القومٌة فإذا به دون أن ٌدري ٌعطٌه اسمٌن : اسمه كواحد من كبار شهداء 

الجزابر ولقباً ألكبر وزعٌم عربً.
4

 

اقً وناصر ككل الشباب العربً لم ٌشؾ من حرب الخلٌج، فمنذ اإلجتٌاح العر      

وهو ٌعٌش مشتتاً، مضطرباً، ٌنام وهو من أنصار " صدام حسٌن " وٌستٌقظ وهو ٌدافع 

عن الكوٌت.
5
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وبٌن خٌباته الوطنٌة، وإفالس أحالمه القومٌة، ؼسل ٌدٌه من العروبة، أو على       

 األصح، توضؤ لٌجد قضٌته الجدٌدة فً األصولٌة.

ؼٌر أن ناصر لم ٌعتنق األصولٌة مذهباً كؤولبك الذٌن وجدوا فٌها حال ٌكل عقدهم       

الرجالٌة أو مشاكلهم األرضٌة ووجدوا فٌها وفً تطرفهم رداً على عجز عاطفً ... أو 

هذا الطرٌق تاركاً كل شًء خلفه، إنتقاماً لذاكرة طبقٌة أو تنفٌساً عن عقدة وطنٌة، فقد إختار 

خرون ألنهم لم ٌكونوا ٌملكون شٌباً لٌخسروه.بٌنما لحق به اآل
1

 

إذ كان باء مكانه الحصول على أٌة بنت وأٌة وظٌفة، وأٌة ثروة، ولم ٌفعل فال أحد       

الداخلٌة ومع أٌة قضٌة تزوج سرا وإلى أي بلد كان ٌهاجر كل ٌعلم أٌن كان ٌجد ثروته 

ٌوم.
2

 

عتها بالكتابة إلى حد ٌجعلها تؽٌر مسارها وقد كان لناصر تؤثٌر فً الساردة وفً تؽٌٌر قنا

فً الكتابة، وإرؼامها على الصمت مدة سنتٌن.حزنا على وعلى من ماتوا قهرا وؼدرا.
3

 

 نموذج الصحفً المناضل:  - ب

وفً الصورة المناضل الصحفً الذي ٌدافع عن مبادبه ومعتقداته الوطنٌة بعٌدا عن       

 النزاعات الحاصلة: األصولٌة / السلطة.

 وهذا ما نجده مجسدا من خالل:

تقدمه الساردة على أنه رجل اللؽة القاطعة، ٌتقن الكالم إلى درجة ٌمكنه معها أن  " : هو" 

ٌمر بمحاذاة كل األسبلة دون أن ٌعطٌك جوابا، أو ٌعطٌك جوابا عن سإال لم تتوقع أن 

 ٌجٌبك عنه الٌوم بالذات، وانت تطرح علٌه سإاال أخر.
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فً الحٌاة مصورا، أراد أن ٌتعرؾ على الساردة منذ ثالث سنوات بحجة إجراء  ٌعمل    

حوار للجرٌدة.
1

 

أحداث أكتوبر دابه واجبة المهنً كمصور صحفً أثناء ر آأصٌبت ٌده الٌسرى بشلل إث 

إثر المشادات العنٌفة بٌن العسكر وآالؾ الشبان الذٌن راحوا ٌكسرون فً طرٌقهم كل  6011

لتخترق ذراعة رصاصة من قبل عسكري إشتبه فً أمره.شًء ٌرمز إلى الدولة 
2

 

" خالد بن لٌتحول بعد ذلك إلى الصحافة المكتوبة وٌوقع مقاالته باسم مستعار هو       

ق الفرٌقان على قطع ٌدٌه، فما إن طلب العسكر ٌده " وٌصبح رجالً مزعجاً إتف طوبال

مع آلة التصوٌر حتى أصبح اإلسالمٌون ٌطالبون بٌده  11الٌسرى وأخذوها فً أحداث 

الٌمنى.
3

 

 عبد الحق :

ومن جملة المناضلٌن فً الصحافة أٌضاً الذٌن أفدوا حٌاتهم خدمة للواجب المهنً       

والضمٌر الجزابري الحً " عبد الحق "، وهو الرجل الذي قدمته لنا الساردة ٌرتدي قمٌصاً 

وبنطلوناً أبٌض، فهو ٌلبس األبٌض بإستفزازٌة الفرح فً مدٌنة تلبس التقوى بٌاضاً، ففرحه 

باذخ الحزن، واألبٌض عنده لون مطابق لألسود تماماً. إشاعة، فهو
4

 

إنه رجل الوقت لٌالً، فهو صحفً ٌعمل لٌالً فً الجرٌدة.
5

ال اسم له بالتحدٌد، ال أوصاؾ،  

 وال صفات ممٌزة وال أوراق ثبوتٌة.

مقاالته كباقً الصحفٌٌن الذٌن ٌعانون تهدٌدات بالقتل  " عبد الحق " مجرد اسم ٌوقع به ؾ :

 فً زمن أصبح كل صحفً ٌحمل اسمان.
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نما وباؼتها بعطره ورجولته ولؽته ٌوهو الرجل الذي صادفته الساردة فً قاعة الس      

القاطعة ونظراته المربكة.
1

إتبعت و تخطؤً أوهو الرجل الذي أحبته وبحثث عنه لكنها  

 ن فوضى الحواس.صدٌقه فً حالة م

الجرٌدة التً علٌها صورته ٌصبح رجالً حقٌقٌاً ال تتعرؾ علٌه إال عند موته من خالل       

باسم كامل، ووجه، ومالمح، وقصة حٌاة ... وقصة موت.
2

 

من أمام مسكن والدته فً  قتل وهو مؽلول الٌدٌن برصاصة فً الصدر إثر إختطافه     

سٌدي المبروك، بعد أن حضر سراً لتودٌعها وهً ذاهبة إلى العمرة، بعد أن قضى األشهر 

األخٌرة فً إبتكار ست وثالثٌن طرٌقة لرثاء نفسه، وهً عدد أصدقابه ورفاقه فً مهنة 

المتاعب والمصابب ... والموت، الذٌن سبقوه إلى تلك النهاٌة.
3

 

كانت الجهة التً سٌؤتً منها  وأٌافقد إستبقه ووصفها قة التً سٌؤتً بها،كانت الطرٌ فؤٌاً 

فً قابمة اإلؼتٌاالت  57القتلة فقد إستبقهم ... وتحداهم بما ٌكفً لٌجعل موته حامالً الرقم 

التً ال أحد ٌعلم أٌن تنتهً.
4
   

 سعٌد مقبل :

رجل فً السابعة والخمسٌن من  ومن ضمن الصحفٌٌن كذلك الذٌن إؼتٌلوا ؼدراً :      

عمره، ٌواجه الموت بكل هذا العناد، وٌصدر الجرٌدة بعد األخرى فً زمن لم ٌبقى فٌه أحد 

لٌؽامر بوضع توقٌعه أسفل مقال ؟ وٌسمً زاوٌته " مسمار جحا " معلناً أنه باٍق هنا بنٌة 

إزعاج الجمٌع، ساخراً من السلطة واإلرهابٌٌن على حد سواء.
5

وهو ٌتناول ؼذابه  لٌؽتال 

رفقة زمٌله فً مطعم ) الرحمة ( بجوار الجرٌدة. رؼم أنه كان على حذر منذ حاولوا 

إؼتٌاله منذ شهرٌن وفشلوا وهو ٌؽٌر عناوٌن نومه، ومواعٌد قدومه إلى المكتب والطرق 
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 التً ٌسلكها فً العودة واألمكان التً ٌرتادها، ولم ٌؽٌر كل هذا شٌباً من قدره، وقد وصؾ

كل هذا الرعب الٌومً الذي ٌعٌشه الصحافً فً الجزابر فً نص جمٌل ومإثر قبل 

أسبوعٌن من إؼتٌاله.
1

 

 الطاهر جعوط :

والذي أدرج إسمه أٌضا ضمن قابمة اإلؼتٌاالت، والذي إؼتٌل داخل سٌارته حامالً       

من الخلؾ وأطلقوا رصاصتٌن على  تلوهقأوراق مقاله األخٌر إلى الجرٌدة، عندما باؼته 

رأسه، لتبقى قابمة اإلؼتٌاالت مفتوحة على مصراعٌها.
2

 

 الشخصٌات التارٌخٌة :  - ج

لقد وظفت الروابٌة بعض الشخصٌات التً كان لها دور فاعل فً التارٌخ الثوري       

 للجزابر سواء فً الماضً أم فً الحاضر ومن جملة هإالء : 

  : محمد بوضٌاؾ 

تذكرنا الروابٌة بماضٌه التارٌخً من خالل حادثة إختطاؾ الطابرة التً كان بها رفقة       

 رفاقه األربعة : " أحمد بن بلة وآٌت أحمد ومحمد خٌدر ورابح بطاط ".

وبنفٌه من الجزابر بعد اإلستقالل لٌكتشؾ " مهانة أن ٌكون لك وطناً أقصى علٌك من 

 األعداء ".

بعد ثمانٌة وعشرٌن عاماً من اإلنتظار رقد تجاوز الثانٌة والسبعٌن من لٌعود إلى الجزابر 

عمره، فقد تذكروه بعد ثالثٌن عاماً وقد شبعوا وانتفخوا، ومألوا جٌوبهم وجٌوب الجزابر.
3
 

تاركٌن لنا وطنا مرهونا لدى البنك الدولً، فكان البد من اسمه لٌعٌد الثقة إلى شعب لم ٌعد 

قالوا له كلمات لم تصمد أمامها شٌخوخته " الجزابر فً حاجة إلٌك ٌثق بشًء، وال بؤحد. 
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... أنت الرجل الذي سٌنقدها ". فقام العجوز وؼسل ٌدٌه من طٌن اآلجر، وذاكرته من 

الحقد، فقد آمن دابماً أنه ال ٌمكن أن تبنً شٌباً بالكراهٌة.
1

 

ومضى نحو " وطنه "، فلم  نفوهمن  تضنفاحوكانت له قدرة مذهلة على الؽفران،       

ٌحدث أن نادته الجزابر ولم ٌستجٌب لها.
2
  

ء وتصبح كلماته البسٌطة شعارنا، ٌقول : " الجزابر قبل كل شًء " فٌوقظ فٌنا الكبرٌا

ٌخترقها بعٌنٌن حزٌنتٌن، لهما ذلك الحزن الؽامض، الذي ٌجبرك على أن تثق بما ٌقوله، 

منذ األزل، عٌنان تؽفران وتنسٌان، مداهمهما حزن  عٌنان تعرفان تدرب الوطن على الؽدر

المنافً، وإحساس عمٌق بخٌانة الرفاق فلم ٌعد ٌؽادرهما حزنهما وال عادتا تقوٌان على 

الضحك.
3

 

لٌكون جزاإه وابل من الرصاص، مقابل خمسة أشهر من الحكم، لم ٌمهلوه سبعة أٌام فقط 

ستقالل الذي كان ٌرٌد أن ٌهدي فٌه إلى ٌولٌو عٌد اإل 5كل ما ٌلزمه كً ٌصل العمر حتى 

الجزابر خطابه المنتظر.
4

 

 : سلٌمان عمٌرات 

إضافة إلى موت بوضٌاؾ الذي مات ؼدرا ٌضاؾ إلى هإالء موت من نوع آخر،       

الموت قهراً عند أقدام الوطن.
5

 

فهو منذ عامه السابع عشر إلى عامه السبعٌن، متورط مع الوطن منخرط فً حب الجزابر 

حتى الموت، عرفته سجون فرنسا وسجون الجزابر الثورٌة، حٌث بقً عدة سنوات متهما 
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بجرم المطالبة بالدٌمقراطٌة لٌصرح فً آخر مقابلة له " لو خٌرت بٌن الجزابر 

".والدٌمقراطٌة ... إلخترت الجزابر 
1

 

لٌموت بسكتة قلبٌة حزناً على رفٌق دربه " بوضٌاؾ " وهو ٌؽتال ؼدراً على مرأى منه 

 ومن أحالمنا، فٌهدوا له قبراص جوار بوضٌاؾ.

كما وردت إشارات إلى شخصٌة والدها المناضل فً صفوؾ جبهة التحرٌر الوطنً والذي 

، والذي ٌعد أحد 1960فً مدٌنة باتنة فً صٌؾ عام المعارك الضاربة إستشهد فً أحد 

رموز الثورة الجزابرٌة.
2

وكذا إشارة إلى شخصٌة الزعٌم " جمال عبد الناصر " بإعتبااله  

الزعٌم الروحً القومً للعرب، وما حركه فٌنا من مشاعر العروبة والقومٌة، لٌؽدوا والدها 

 وعبد الناصر رمزاً للنضال العربً.

 الشخصٌات الواصلة : -2

" التً تعبر عن رإٌا الروابٌة وكذا "  حٌاةوضمنها ٌمكن إدراج شخصٌة الساردة "       

 إلى ذلك.كما أشرنا قبالً   -" التً رأٌناها فً القصة اإلستهاللٌة  هً

ورد ذكره فً فٌلم " حلقة الشعراء الذٌن إختفوا " والذي لم وكذا شخصٌة األستاذ الذي       

إمتداد للساردة فً شخصٌتها لما ٌمثله من تمرد وثورة على الثوابت ٌرد ذكره إعتباطاً فهو 

وبناء منهج مستقل فً فهم الحٌاة والحرٌة.
3
  

الساردة فً المقبرة ذات مرة،  وأضٌؾ إلى هإالء شخصٌة " الكاتبة " التً إلتقتها      

والتً ذهبت لزٌارة قبر والدها فً الٌوم التالً فً كامل زٌنتها، كما فعلت الساردة تماماً 

مثلها تتسلى بخلق أبطال من ورق عند ذهابها إلى زٌارة قبر " عبد الحق " والتً كانت 

ول الخٌال إلى واقع وقتلهم فً كتب / مطابقة لمنطق الحٌاة فً الحب والقتل دون سبب لٌتح

دون أن تتمكن من ترك مخطوط رواٌتها عند قبره وهو ما كلفها عامٌن من وٌتوفى والدها 
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قبر " عبد الحق "  الصمت عقاباً لها وحزناً علٌه، وهو ما جعل الساردة تضع دفترها على

. -تماماً  –إنتقاماً لها . فدون شك فإن هذه الكاتبة تعبر عن الروابٌة 
1

 

 الشخصٌات المجازٌة : -3

 القدر : -1

ٌرسم حٌاة الشخصٌات، فٌؽدو العنصر الفعال الذي ٌسٌر حٌاتهم. ومن الصدؾ أن       

اسم قاعة السنما من خالل إحدى الجرابد والتً ٌعرض فٌها الفٌلم الذي عثرت على 

 تصورته فً قصتها القصٌرة.

محه بالحروؾ هذا الكابن الورقً الذي خاطت مال "،هووالقدر هو الذي ٌالقٌها بـ "      

وبحثت عنه فً الحٌاة، لتضع الصدؾ الدور األكبر لمالقاتها به.
2
  

" عن طرٌق لؽته هو" فً السنما وتكتشؾ أنه " عبد الحقفبحكم القدر تلتقً بـ " 

 القاطعة.

الذي  وعن طرٌق القدر تلتقً بصاحب القمٌص األسود الذي تتبعه خطؤ ظانة أنه "هو"

 قابلته فً قاعة السنما نظراً إللتباس طرٌقتهما فً الكالم.

" الذي ذهبت معه فً جولة عبر  عمً أحمدوكان القدر سببا فً مقتل السابق "       

" فً المدٌنة، لتلتقً به فعالً فً العاصمة هوالجسور قصد إستدراج القدر للمعثور على "

ها تقتضً فترة النقاهة هناك.بسبب هذا القدر وهذه الحادثة التً جعلت
3

 

" من فرنسا صدفة من خالل إحدى الجرابد هووبحكم القدر أٌضاً تعرؾ بمجًء "      

 التً بثت صورته رفقة بوضٌاؾ وآخرٌن.

                                                           
 .022ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1
 .020ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2
 .805ٌنظر: الرواٌة، ص  - 3



 الفصل الثاني                                 بنية الخطاب السردي في فوضى الحواس
 

 
 

79 

فقد كان للقدر فً الرواٌة النصٌب األكبر فً تحرٌك األحداث وصٌاؼتها وذلك عن 

تخٌلته الساردة فً قصتها القصٌرة من خالل الحٌاة، فما طرٌق تحوٌل الكتابة إلى واقع 

شخوصها الذٌن أوجدتهم وجدته على أرض الواقع.
1

 

 الضؽط : -2

ٌبقى الضؽط مسٌطراص على كل الشخصٌات وبخاصة الساردة، حٌث تقٌد حرٌة       

األفراد من قبل سلطة المجتمع التً تفرض علٌها نظاماً خاصاً من الممارسات 

متمردة والمتحررة، هذا الضؽط ٌإدي بها إلى البحث عن المتناقضة مع شخصٌتها ال

" أٌن تمارس ما كان هوالحب المفقود والرحٌة التً وجدتها فً العاصمة وفً شقة "

محرماً علٌها فً قسنطٌنة، مطلقة العنان لتمردها وتحررها.
2

 

نجده مسلطاً على باقً الشخصٌات التً ناضل بقلمها حاملة معها قضٌة، وهذا الضؽط 

هذا الضؽط الممارس علٌها من قبل األصولٌٌن من جهة، ومن قبل السلطة من جهة 

أخرى والذي سقطت ألجله أرواحهم تباعاً فً سبٌل التعبٌر عن آرابهم ودفاعاً عن 

قضاٌاهم الوطنٌة.
3
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 المبحث الثالث : الصٌؽة فً رواٌة فوضى الحواس

I- : صٌػ السرد 
السرد فً الرواٌة أوجها عدة، فهو إما خطاب مسرود أو خطاب منقول مباشر،  ٌؤخذ

ٌرد على لسان الشخصٌة، أو خطاب منقول ؼٌر مباشر ٌرد على لسان السارد.
1

 

 الخطاب المسرود : -1

ٌهٌمن على الرواٌة الخطاب المسرود وهو خطاب ٌتم بالمباشرة والذي تقوم من خالله       

" فً البداٌة من خالل القصة هً" و "هو" الشخصٌة الربٌسٌة بسرد قصة " حٌاةالساردة " 

هذه الشخصٌة الخٌالٌة التً "، هوبعدها قصتها فً البحث عن "القصٌرة، لتسرد علٌنا 

فً الواقع وبالفعل ٌحدث ذلك لتطابق ما بٌن األدب والواقع. مع تدخلها تحاول إٌجادها 

لداخلً أو المونولوج الذي تبثه من حٌن آلخر للتعبٌر المباشر فً الحكً من خالل الحوار ا

عن وجهات نظرها وحاالتها النفسٌة من خالل التداعً الحر الذي نجده فً المقطع التالً : 

" الوقت مطر ...
2

مراكب محملة باألوهام عادت، وأخرى بحمولة الحلم ذاهبة، ضحك  

أشرعة فً وجه المنطق،  البحر لما رآنً أبحر على زورق من ورق، وأرفع الكلمات

 عسانً أعرؾ كٌؾ كل هذا قد حصل الوقت مطر ...

ؼٌمة تؽادر الهاتؾ وتؤتً كً تقٌم فً حقٌبتً وخلؾ نافذة الخرٌؾ، مطر خفٌؾ ... ٌطرق 

 قلبً على مهل.
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. كان قدري . وكان بٌن الرؼبات األبدٌة الجارفة .. واألقدار المعاكسة .أو فً قولها : " 

الحب ٌؤتً، متسلالً إلً، من باب نصؾ مفتوح، وقلب نصؾ مؽلق . أكنت أنتظره دون 

بإؼالق نوافذ المنطق ؟ ". لٌةمتسإهتمام، تاركة له الباب موارٌا . 
1

 

 خطاب األسلوب المباشر : -2

فهً العرض عن طرٌق األسلوب المباشر وذلك أما الصٌؽة المهٌمنة على الرواٌة،       

عن طرٌق إعطاء الكلمة للشخصٌات ذاتها، من خالل المقاطع الحوارٌة التً ؼالبا ما كانت 

 " " خالد بن طوبال " سواء عبر الهاتؾ أوفً شقته. هو" و"  حٌاةثنابٌة بٌن الساردة " 

إلى مقاطع حوارٌة أخرى نقلتها لنا الساردة دارت بٌنها وبٌن ناصر وبٌنها وبٌن  إضافة

 زوجها، وبٌنها وبٌن ضابط الشرطة، وبٌنها وبٌن عمً أحمد.

" عن طرٌق القصة القصٌرة التً تصدرت هً" و"  هووكذلك الحوار الذي دار بٌن " 

الرواٌة.
2

 

كل لخصابصها التركٌبٌة والشكلٌة ومن خالل هذه المقاطع الحوارٌة ٌحتفظ الخطاب ب

 المشخصة لذاتٌة المتكلم والتً تجعل صٌؽتها تستقل و تتمٌز عن صٌؽة خطاب الراوي.

مع تدخل الساردة من حٌن آلخر إلبداء تعلٌقاتها على المقاطع، كتدخلها أثناء حوارها مع     

" : هو" 
3

 

 وضعنً فً حالة من اإلحباط المفاجا، أفقدنً رؼبتً فً الجدل أو حتى فً الحب. كالمه

 " أكل هذا... من أجل هذا ؟ "
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كل هذه المجازفة، وهذه المخاطرة، وهذا الترقب، وهذا التحلٌل، كً أخلو برجل ٌحدثنً 

 عن الموت.

صدٌقه:" فً زمن  " و أذكر أنه قال ٌوم موت خالد بن طوبالأو لدى نقلها لما قاله لها " 

النهاٌات المباؼتة، والموت اإلستعجالً و الحروب البشعة الصؽٌرة.
1

 

إسم لها، والتً قد تموت فٌها دون أن تكون معنٌا بمعاركها، الجنس هو كل ما نملك لننسى 

 أنفسنا.

 ٌومها: سؤلته

 الكتابة؟و -

 ضحك وأجاب:

! الكتابة؟ إنها وهمنا الكبٌر بؤن اآلخرٌن لن ٌنسونا
2

 

 الخطاب المنقول ؼٌر المنشور: -3

ورد الخطاب المنقول ؼٌر المباشر بقلة مقارنة بالصٌؽتٌن األولٌن، والذي كان خاصة عن 

لبعض الخطابات لشخوص آخرٌن، أو تلخٌصها لما جاء  طرٌق اإلسترجاع، كإسترجاعها

فً بعض الحوارات، موجها كالمه فً ذلك إلى مباشر أو ؼٌر مباشر، وهو ٌختلؾ عن 

صٌؽة الخطاب المعروض من حٌث كونه ٌنقله متكلم ؼٌر المتكلم األصل، وهو فً الؽالب 

ٌكون الراوي الذي ٌإطر الخطاب الروابً بالسرد والتعلٌق.
3

 

وٌؤتً لتؤكٌد خطاب الراوي واإلستشهاد به لكونه ٌمثل الجانب الموضوعً فً       

 الفاجراتالخطاب الروابً كحدٌثها مع أمها فً الحمام : " تواصل متحدثة إلٌه شتم تلك " 

مرة فً األسبوع، لتدعو ". تقول إن العابالت الكبٌرة، تعودت أن تستؤجر الحمام وتحجزه 
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على حسابها ". أو أثناء تلخٌصها للمكالمة الهاتفٌة التً دارت بٌنها  القرٌبات والصدٌقات

" سؤلته إذا كان له عنوان أو رقم هاتؾ نطلبه علٌه فرد أنه سٌتصل بنا وبٌن أخٌها ناصر : 

كلما إستطاع ذلك . فهمت أنه ال ٌرٌد أن ٌقول شٌباً على الهاتؾ.
1

 

 ه أنها تصر على البقاء فً بٌتها.ثم سؤلنً إن كانت أمً تقٌم معً منذ سفره، أجبت

وقد إطمؤن بالها وفً نقلها لحدٌث أمها أثناء عودتها من الحج " فتعود إلى حدٌثها عن الحج، 

أخٌراً لعدم وجود مشاكل فً ؼٌابها.
2

 

...  تحكً عن الحرارة التً ال تطاق هذا العام فً مكة ... وعن الحجٌج الذٌن ماتوا دعساً 

وعن أسعار الذهب التً إرتفعت...وعن الدٌنار الجزابري الذي انهار ... 
3
. 

II- : األشكال السردٌة 

بضمٌر المخاطب،  والسردتنوع السرد فً الرواٌة بٌن السرد بضمٌر المتكلم،       

فً  وكذا السرد بضمٌر الؽابب وٌكون السارد حاضراً فً القصة، متماثالص حكابٌا

متباٌن حكابٌا فً حالة السرد بضمٌر حالة ضمٌر المتكلم، بٌنما ٌكون السارد ؼرٌباً، 

 الؽابب وهو ما نالحظه على مستوى مقاطع الرواٌة :

المالحظ أن الرواٌة تبدأ بخطاب مسرود عن طرٌق ضمٌر الؽابب من خالل القصة 

تخلل هذه الوحدة بعض "، ٌهً" و "هواإلستهاللٌة التً تروي قصة عاطفٌة تجمع بٌن "

المروٌة بضمٌر المتكلم وتعلمنا من خاللها الساردة انها التً كتبت هذه القصة  المقاطع

القصٌرة.
4

 

لٌنتقل السرد فً الوحدة الثانٌة إلى ضمٌر المتكلم وهً تنقل لنا هواجسها فً العثور 

ر الؽابب " هذا الكابن الورقً على أرض الواقع، ٌتخلله بعض المقاطع بضمٌهوعلى "
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كان األستاذ ٌلقً درساً فً كٌفٌة فهم الشعر ". وهً تنقل لنا مشاهد من قصة األستاذ " 

( وهما ٌتبادالن اللمسات المشبوهة. هً – هوأو عند حدٌثها عن ) 
1

 

لٌتواصل السرد بضمٌر المتكلم وهً تقدم لنا وجهة نظرها فً فهم الكتابة       

إستعارة شخصٌة تلك المرأة، والبحث عن ذاك الرجل فً والجنون الذي ٌقودها إلى حد 

الواقع ما عدا بعض العبارات التً نقلتها لنا بضمٌر الؽابب عند الحدٌث عن "هو" أو 

تحبً رجالً  عند اإلستشهاد بمقوالت لمفكرٌن آخرٌن كقول خالد لها : " من األفضل أن

فقد تنجحٌن فً إمتالك األول، قضٌة على أن تحبً رجالً فً حٌاته ...  ةفً حٌاته إمرأ

ولكن الثانً لن ٌكون لك ... ألنه ال ٌمتلك نفسه ".
2
  

وذات الضمٌر نجده مهٌمنا على المقطع اللرابع ٌتخلله السر بضمٌر المخاطب       

 -663أو حوارها مع الضابط فً المخفر:  691ص وذلك لنقل حوارها مع عمً أحمد 

وكذا حوارها مع أخٌها ناصر الذي نرصده  660أو حوارها مع زوجها ص  667 -660

. مع وجود بعض الفقرات 653 -653 -610 -611 -617 -610فً الصفحات التالٌة: 

 -651:  بضمٌر الؽابب لدى حدٌثها عن أخٌها ناصر وأثر حرب الخلٌج على نفسٌته ص

655 . 

ونبقى مع ضمٌر المتكلم الذي ٌؽطً المقطع الخامس مع وجود ضمٌري       

المخاطب والؽابب، فضمٌر المخاطب نجده فً حوارها مع "هو" عبر صفحات متفرقة 

 600 – 601 – 606 – 609 – 630 – 631 – 637 – 639 – 630 – 631أرصدها كاآلتً : 

هل هو رقم مكتب أم منزل ؟ا ؟ أقصد . كقولها : " هذا الرقم .. رقم ماذ 601 – 607 –
3
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 أجاب : 

 إنه رقمً. -

 قلت وأنا أستدرجه لمزٌد من البوح :

 :تحدث إلى من ؟ قال متجاهالً قصديولو حدث ورد احد على الهاتؾ ... أطلب منه ال -

ال أحد ؼٌري ٌرد على الهاتؾ ..." -
1

 

أما الؽابب فنجده بقلة لدى حدٌثها عن فرٌدة : " فرٌدة التً قضت عمرها عبدة فً       

عن ) حادثة المروحة إلى أخٌها مطلقة ..." أو حدٌثها بٌت الزوجٌة ولم تؽادره سوى لتعود 

.) 

وفً المقطع السادس ٌتواصل ضمٌر المتكلم لتنقل عبره وجهات نظرها كمفهومها للذة 

كاأللم تجبرك على إعادة النظر فً حٌاتك، على مراجعة قناعاتك السابقة، اللذة واأللم : " 

 بل وقد تذهب بك حد سإال جنونً، من جدوى حٌاتك بعدها ؟ ".

وعن طرٌق ضمٌر المتكلم تصؾ لنا أجواء العٌد بقسنطٌنة.
2

لٌتواصل السرد بضمٌر  

 – 673 – 675المخاطب من خالل الحوار الذي دار بٌن الساردة عبر الصفحات اآلتٌة : 

673 – 671 – 619 – 615 – 613 – 613 – 610 – 611 – 601 – 605 – 603 – 603. 

ونجد السرد بضمٌر المخاطب وذلك من خالل حوارها مع أخٌها ناصر عبر       

مع ، وفً حوارها  190 – 191 – 197 – 190 – 193 – 193 – 195الصفحات التالٌة : 

.215 – 214وفً حوارها مع أمها :  212 – 211زوجها فً صفحتٌن : 
3
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وٌتجلى ضمٌر الؽابب لدى حدٌثها عن والدها وتوضٌح عالقتها به فً صفحتٌن             

بً، أستشٌره، " ... وأدعوه إلى الجلوس على طرؾ سرٌري، أقص علٌه بعض ما حل 

واتوقع أجوبته ...".
1

 

وكذا عند حدٌثها عن أخٌها ناصر : " أحب ناصر فً صمته، فً رجولته الموروثة من 

قامة أبً ومالمحه. والٌوم بالذات ٌبدو لً أكبر من عمره ". وفً فقرة أخرى أٌضا : " قبل 

والنصؾ  ٌة،للقوم وراالذي كان نصفه منذ أي خطاب سٌاسً، تفتح وعً ناصر على اسمه 

اآلخر للذاكرة الوطنٌة ." وفً حدٌثها عن "هو" فً فقرة : " المخٌؾ مع هذا الرجل أنه 

جعلنً أكتشؾ حواسً أو على األصح خوفً النسابً من هذه الحواس ...".
2
  

 عن بوضٌاؾوفً المقطع الثامن نعثر على السرد بضمٌر الؽابب لدى حدٌثها       

 ". 135 – 131 – 136 – 139 – 150وماضٌه الثوري عبر الصفحات التالٌة : " 

فنجده لدى حدٌثها مع "هو" عبر الهاتؾ أثناء عودة بوضٌاؾ فً الصفحات أما المخاطب 

 ". 135 – 131 – 136 – 130 – 131التالٌة : " 

المقطع التاسع نجد ضمٌر المخاطب الذي ٌشكل حٌزاً معتبراً عبر صفحات الرواٌة  فً

 – 109 – 130 – 131 – 137وذلك من خالل حوارها مع "هو" فً شقته عبر الصفحات ) 

106 – 105 – 103 – 103 – 110 – 107 – 101 – 100 – 179 – 176 – 171 .)
3

 

، ونجد صفحات أخرى عند حوارها مع  171 – 170أو لدى حوارها مع أمها فً صفحتٌن : 

 – 110 – 113 – 113( وكذا فً شقته : "  115 – 111 – 116 – 119"هو" عبر الهاتؾ : ) 

117 – 111 – 110 – 109 – 106 – 101 – 105 – 103 – 103 – 100 – 107 – 101 – 100 – 

599 – 596 – 591 – 595 – 593 – 593 – 590 ." 
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 – 567 – 560 – 563 – 563 – 565" "هو" فً المقهى عند وداعها :  ولدى حدٌثها مع      

561 – 560 – 519 – 516 – 511 – 515 – 513 – 513 – 510 – 517 ."
1

 

وٌتخلل كل هذا السرد بضمٌر المتكلم حٌث توقؾ الساردة الحوار وتتدخل بٌن الفكرة       

 واألخرى مبدٌة وجهة نظرها.

ر المتكلم، وفً المقطع الحادي عشر نجد الشًء ذاته، عدا وفً المقطع العاشر نجد ضمٌ

عن بوضٌاؾ : " كان بوضٌاؾ ٌخترقك بعٌنٌن فقرة وردت بضمٌر الؽابب إثر حدٌثها 

حزٌنتٌن، لهما ذلك الحزن الؽامض الذي ٌجبر على أن تثق بما ٌقوله ".
2

 

وفً المقطع الثانً عشر ٌرد الخطاب بضمٌر المتكلم عدا فقرة واحدة وردت بضمٌر 

الؽابب، وذلك حٌن تناجً عبد الحق : " تلك المرأة التً كان لها فً حٌاته دابماً، ذلك 

 الحضور السري النكرة، كٌؾ له أن ٌدري ماذا فعل بها موته ؟ ".

ا : " وكانت تلك الفكرة تشبه كاتبة عرفتها، وكذا لدى تحدثها عن الكاتبة التً تشبهه      

ر لها عتقد أننً أثؤتشبهها إلى درجة جعلتنً أتشبهها إلى درجة جعلتنً أعتقد أننً عرفتها 

من زمن بعٌد.
3

 

كانت تتسلى فٌه بخلق أبطال من ورق، وقتلهم فً كتب، مطابقة لمنطق الحٌاة فً الحب 

 والقتل دون سبب ".

. 579 – 500 – 501 – 507 – 500 – 503 – 503لصفحات : وفً فقرات اخرى أٌضا ا
4

 

السرد بضمٌر المتكلم المقطع األخٌر، حٌث تدخل الساردة فً مونولوج داخلً  ٌإطر      

مع ذاتها متسابلة عن منطق الحٌاة العجٌب، ونجد فقرة بصٌؽة الؽابب تطرح فٌها مجموعة 

 من التساإالت حول ما عاشته : " ذاك الذي حصل ... أكان حبا بصٌؽة اإلفتراض ؟ 
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 كان ٌعرؾ عنها ما ٌكفً لٌحبها ...

 كانت تعرؾ عنه ما ٌكفً لتحبه ...

قطعاً ... لم ٌكن أحدهما ٌعرؾ اآلخر بما فٌه الكفاٌة ".
1

 

نالحظ من خالل الرواٌة أن الضمٌر المتكلم ٌهٌمن على الرواٌة، لكون هذا الضمٌر       

أقدر الضمابر على حمل تجربة الكاتبة الذاتٌة الخاصة، وقدرته على إذابة الفروق الزمنٌة 

ردٌة بٌن السارد والشخصٌة والزمن إضافة إلى قدرته على دمج الحكاٌة فً روح والس

ٌكثر فٌها الحوار المإلؾ، لذلك نجده طاؼٌاً على ضمٌرٌن األخرٌن، خاصة وأن الرواٌة 

 الداخلً فهو رواٌة مونولوجٌة بالدرجة األولى، وهو ما ٌمكننا من الولوج إلى أعماق

ها.الساردة ومعرفة شعورها وأفكار
2

 

وٌؤتً الضمٌر المخاطب فً المرتبة الثانٌة لإلٌحاء بموضوعٌة األفكار وإنفصالها عن ذات 

المإلؾ ولوجود ٌستقبل هذه الحكاٌة، كما ٌتٌح له وصؾ شخصٌاته.
3
  

الروابٌة لتتوارى  أما ضمٌر الؽابب فٌؤتً فً الدرجة الثالثة من حٌث وروده، حٌث إستعملته

خلفه وتمرر بعض أفكارها ووجهات نظرها الخاصة فً مختلؾ القضاٌا.
4

 

III- : عالقة السارد بالحكاٌة 

 خارج حكابٌا، متباٌن حكابٌاً : -1

ٌتحقق ذلك خاصة عندما ٌكون السارد بضمٌر الؽابب، ال ٌتنازل فٌه السارد عن       

وٌكون السارد خارجاً عن األحداثن مهمته السردٌة لشخصٌة من شخصٌات الرواٌة، 

وعلٌما بكل تفاصٌل وقوعها، وهذا ما نالحظه فً بداٌة الرواٌة عند تقدٌم القصة 

اإلستهاللٌة التً تروي قصة الحب التً تجمع "هو" بـ "هً" : ) عكس الناس، كان ٌرٌد 
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ألؽام معها متعة الوفاء عن جوع، أن ٌربً حباً وسط أن ٌختبر بها اإلخالص، أن ٌجرب 

الحواس (.
1

 

خاصة لدى تحدث الساردة عن شخصٌتها، كوصفها للمراة والرجل الذٌن ونجد هذا       

دخال قاعة السنما وتتبعها لحركتهما لتضعنا داخل تلك األجواء فً الزمن الحاضر :     

إنفراد فً آخر القاعة وٌبدو أنهما كانا هنا " وحدهما رجل ومرأة كانا ٌجلسان، على 

آخر ". أو لدى حدٌثهما عن األستاذ بطل فٌلم حلقة الشعراء الذٌن إختفوا : " إنه لسبب 

أستاذ تجاوز سن األربعٌن ببضع خٌبات، دابم السخرٌة بشًء من الرومنطقٌة وربما 

الحزن المستتر ".
2

 

حدٌثها عن أخٌها ناصر : " ناصر تقاسم كل شًء مع الوطن، ٌتمه ... واسمه أو لدى 

 سمه . ناصر عبد المولى، كان الطفل المدلل لذاكرة الوطن ".الذي لم ٌعد ا

 داخل حكابٌا، متباٌن حكابٌا : -2

ٌنتقل السرد أحٌانا من مستوى سردي إلى مستوى سردي آخر، فٌتؽٌر السارد من       

وضعٌة فً المستوى اإلبتدابً إلى وضعٌة فً المستوى الثانوي.
3

 

فرج " لٌس فً النهاٌة اسما لولً صالح، كحدٌثها عن شاطا " سٌدي فرج " " سٌدي 

مازال الناس ٌترددون على ضرٌحه، طالبٌن بركاته إنما اسم المرفؤ الذي دخلت فرنسا 

، بعد ما تم 1830ٌولٌو من صٌؾ  5منه إلى الجزابر، فهنا رست سفنها الحربٌة، ذات 

تحوٌله تحطٌم الوسابل الدفاعٌة المتواضعة الموضوعة فً المسجد " سٌدي فرج " و

 مركزاً لقٌادة أركان المستعمرٌن ".
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و لدى إستحضارها لحادثة المروحة : " حادثة المروحة " الشهٌرة نفسها، والتً أ      

صفع بها الداي وجه القنصل الفرنسً، والتً تذرعت بها فرنسا آنذاك لدخول الجزابر، 

. وجنوننا المتوارث ".بحجة رفع اإلهانة، لٌس إال دلٌالً على كبرٌابنا او عصبٌتنا ..
1

 

 خارج حكابٌا متماثل حكابٌا : -3

وٌظهر فً القصة المإطرة التً ٌكون فٌها زمن السرد حاضراص وفً القصة       

المإطرة التً تنتمً إلى المستوى الثانً عند اإلسترجاع، ٌؽٌب عن القصة المإطرة 

 التً تنتمً إلى المستوى الثالث.

وحٌاة البطلة الساردة تقدم لنا لحظات الحاضر، تقدم ماضٌها أو ماضً شخصٌاتها عن 

طرٌق اإلسترجاع.
2

 

مع  وكوضعهاكإسترجاعها هً لما كانت تفعله فً صؽرها، كتقطٌعها للصور من الجرابد 

صورة جمال عبد الناصر ووالدها ومن ثم مع صور شهداء اإلنتفاضة الفلسطٌنٌة : أذكر 

ت أٌاما بتلك الجرٌدة، كنت خاللها أفتحها بٌن الحٌن واآلخر على الصفحة أننً إحتفظ

األولى، وأقضً وقتاً طوٌالً فً تؤمل مالمح أبً كما توقؾ عندها الزمن إلى األبد، قبل أن 

أفاجا نفسً ٌوماً أقتطعها بمقص ... ، ربما ولدت لدي ٌومها تلك الهواٌة السرٌة، التً لم 

إستٌقظت فجؤة داخلً  حٌاتً إال بعد أكثر من عشرٌن سنة، والتً تؤخذ بعدها المرجع فً

نتفاضة الفلسطٌنٌة .... ".على أٌام اإل
3

 

كما نجد هذا لدى حدٌثها عن الماضً التارٌخً لشخصٌاتها كحدٌثها عن بوضٌاؾ       

ورفاق نضاله، وحادثة إختطاؾ طابرتهم ونفً بوضٌاؾ بعد ذلك : " فما كادت الجزابر 
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إستقاللها، وٌصبح " الزعماء الخمسة " أحراراً، حتى أرسل بن بلة وقد أصبح ربٌساً، تنال 

، وهو ٌؽادر بٌته ".6005من ٌقبض على رفٌق نضاله محمد بوضٌاؾ، فً حزٌران 
1

 

أدباء ومفكرٌن لإلستشهاد بهم لدى تقدٌمها لوجهات نظرها لقصص  هاإستدعابوكذا       

عن اإلنتحار إستدعت قصة الكاتب الٌابانً مٌشٌما الذي "  حول مختلؾ األمور فعند حدٌثها

بعد أن قرر اإلنتحار، إحتجاجاً على خروج الٌابان مذلولة من توجه ذات صباح أحد، 

الحرب العالمٌة أمام أمرٌكا، وضٌاع شخصٌتها القومٌة أمام الؽزو الؽربً .... ".
2

 

 داخل حكابٌاً، متماثل حكابٌاً : -4

ٌتم السرد بضمٌر المتكلم، حٌث ٌمنح السارد الكلمة للشخصٌة لتصبح هً الساردة       

 والمنظمة للحكً والمشاركة فً األحداث.

وٌظهر هذا خاصة فً حكً الساردة بطلة الرواٌة وهو ما ٌؽلب على هذه الرواٌة أنها       

ت هذه القصة، التً كتبتها رواٌة مونولوجٌة إذ تكثر من الموقفات والسرد الذاتً : " أحبب

دون أن أعً تماماً ما أكتب، فؤنا لم ٌحدث أن كتبت قصة قصٌرة ولست واثقة من أن هذا 

النص تنطبق علٌه تسمٌة كهذه ".
3

 

وكذا تدخلها من حٌن آلخر حتى عندما تعطً الكلمة للشخصٌات : " جمٌل أن ٌؤتً       

ٌتحدث إلٌها كؤنه ٌراها بتدخل الحواس ...  هاتفك لٌالً ... هً لم تقل شٌباً بعد ... وهو

صوته ٌختزل المسافة بٌن حاسة وأخرى، بعٌد تنقٌط الجمل، بعٌد تنقٌط األحالم ".
4

 

 

 

 

                                                           
 .018ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1
 .838ٌنظر: الرواٌة، ص  - 2
 .01ٌنظر: الرواٌة، ص  - 3
 .815ٌنظر: الرواٌة، ص  - 4



 الفصل الثاني                                 بنية الخطاب السردي في فوضى الحواس
 

 
 

92 

IV- : وظائؾ السرد 

ٌتمٌز السرد فً " فوضى الحواس " بوظابؾ بارزة أو خفٌة تإدٌها سواء أكان متباٌنا      

ومن أهم تلك الوظابؾ التً ٌإدٌها : الوظٌفة السردٌة. حكابٌا أم متماثالً حكابٌاً،
1
  

 الوظٌفة السردٌة : -1

ٌعبر عنها بـ : أنا أسرد، لذلك ٌظهر السارد أكثر إحتفاء فً الرواٌة التً تسرد بضمٌر       

بٌن المتفرج والفٌلم وال ٌعنً ذلك أنه ٌمكن إخفاء  الؽابب، حٌث ٌكون دوره دور الكامرا

 العملٌة السردٌة.

فالسارد هو الذي ٌعلق على األحداث وٌقدم حكً األفكار وحكً الكالم لكن على مسافة       

فنٌة تجعله ٌظهر بمظهر الناقل، ٌوهم بإستقاللٌة عالم الرواٌة، وحقٌقته.
2

 

ٌحطم اإلٌهام بالحقٌقة، ٌبدو ٌجعل السارد كثٌفاً، فً حٌن أن تدخل السارد المباشر،       

السرد فً الرواٌة أكثر شفافٌة لعدم تدخل السارد علنا ألنه هو البطل : " تذهب بً األفكار 

بعٌداً، بٌن السخرٌة واأللم، أتوقؾ فً محطات الندم، لقد قتلت ذلك الرجل، ال بجنونً فقط، 

ه الذي ٌجعلنً أصر على الجلوس جواره، ألهدي وإنما بطٌبتً أٌضاً، وتواضعً المبالػ فٌ

 إلٌه وهم التساوي بً ".

فالساردة وهً تحكً عن نفسها، تبنً عالما روابٌا ٌسمح لها بالتحلٌل بشكل ٌوهم باإلقناع.
3

 

 الوظٌفة التنسٌقٌة : -2

ٌعمل السارد على تنظٌم معٌن للخطاب الروابً، فٌقدم ما ٌستحق التؤخٌر، وٌإخر ما       

ٌستحق التقدٌم، من خالل اإلسترجاع أو اإلستباق، ثم ٌعود إلى السرد األول وفق تنسٌق 

 محكم ونظام معٌن.
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ى وبدأ التنسٌق واضحاً فً الرواٌة من خالل اإلسترجاع واإلنتقال من الحاضر إل      

الماضً القرٌب، أو البعٌد، كما نجد ذلك لدى حدٌثها عن إؼتٌال بوضٌاؾ وربط ذلك بما 

فعله به رفقاإه فً الماضً : " ذلك كان قدر بوضٌاؾ مع حزٌران.
1

الوطن منذ أربعٌن  

سنة، فً الشهر نفسه، إقتاده رفاقه إلى سجون الصحراء، ثم جاء به الوطن كً ٌحكمه 

 ه ذات ٌوما، وها هو ٌكافب 166

وابل من الرصاص، مقابل خمسة أشهر من الحكم " كما نجد التنسٌق  ! حزٌران ... بكفن

 لدى الربط بٌن أنواع الحكً : حكً األحداث، وحكً الكالم، وحكً األفكار.

أو التحول من شخصٌة إلى أخرى بطرٌقة فنٌة تشعر  لدى اإلنتقال المكانً،وكذا       

القارئ بتالحم البناء الفنً.
2

 

 وظٌفة اإلبالغ :  -3

الساردة من خالل النص الروابً إلى إبالغ المتلقً، بمؽزى إٌدٌولوجً، أو  تهدؾ      

إنسانً معٌن، ٌرد من خالل مسار السرد وتطور األحداث، وكذا من خالل تدخل السارد 

 علناً أو ضمنٌا.

فتعلق الساردة على حادثة إستٌراد األؼنام األسترالٌة عند حلول العٌد : " فً الواقع، 

ً لم ٌكن فً أذناب األؼنام األسترالٌة، التً شؽلت عامتنا وفقهابنا ألٌام، اإلشكال الحقٌق

وإنما فً تلك األكباش البشرٌة المكدسة أمام سفارة أسترالٌا، وفً سإال كبٌر ومخٌؾ : 

كٌؾ وقد كنا شعباً ٌصدر إلى العالم الثورة واألحالم، أصبحنا نصدر البشر، ونستورد 

األؼنام ؟ ".
3

 

فً أن تصور "  ؼروة من خالل هذا تنطلق من موقؾ وطنً ؼٌور، وال فالسارد      

مع " الذات الرواٌة "، أن تصور ذاتها بقولها : إنها تشبه  تماهتأحالم مستؽانمً " وقد 
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ٌؤخذون كل شًء عكس مؤخذه، فٌتصرفون هم وأبطالهم بطرٌقة تصدم  نالذٌأولبك الرابعٌن 

لخٌانة والنجاح والفشل والفجابع والمكاسب منطقنا فً التعامل مع الموت والحب وا

وأحبت  ٌرقص عندما كان علٌه أن ٌبكً، راح والخسارة ... لذا أحبت " زوربا " الذي

البطل فً رواٌة " الؽرٌب " أللبٌر كامو.
1

الذي حكم علٌه القاضً باإلعدام، النه لم ٌستطع  

بل إنه فً ٌوم مؤتمها ذهب لٌشاهد فٌلما وٌمارس الحب  أن ٌبرر عدم بكابه عند دفن أمه،

رفقة صدٌقة له، وهو ما فعلته الكاتبة، فرؼم الحاجة الملحة للصمت تكتب وتعبر تدٌا 

للوضع، وتنشا الرواٌات التً ٌقوم أبطالها بؤفعال هادفة، فالذات الرواٌة، تعلن حبها بقوة 

وت األعمى ... وفً زمن اإللتزتم المقٌت وتذهب إلى شقة حبٌبها فً العاصمة فً زمن الم

ٌلحق به الخراب، وٌستبد به العسكر، تعلن خٌانتها لزوجها الرامز لهم، وتنحاز بوطن بابس 

إلى النقاء والطهر، الممثلٌن بخالد " الموهوم " فهً تنبذ الحاضر الملطخ المشوه، لصالح 

".سً الطاهر ذلك فهً إبنة الشهٌد "الماضً النقً الطاهر وال ؼزو فً 
2
  

 وظٌفة إنتباهٌة :  -4

ٌقوم السارد بفسح المجال للمتلقً، لٌوجه إلٌه الخطاب تنبٌها وتؤثٌرا فٌبدو فً الرواٌة       

أن هناك مسرودا له ضمنٌا ٌتلقى تساإالت السارد، لذلك ؼالباً ما كانت الوظٌفة اإلنتباهٌة 

وأسلوب اإلستفهام بصفة خاصة : " أنت  واٌة من خالل األسالٌب اإلنشابٌة،فً هذه الر

من قال إنك وصلت ؟ من قال إنك تدري أٌن هً المسافر فً كل قطار صوب األسبلة، 

ذاهبة بك األجوبة ؟ فـ " األجوبة عمٌاء .. وحدها األسبلة ترى ".
3

أو حتى من خالل  

ؼامض حد الخطاب المباشر للقارئ المشارك فً الرواٌة : " أن تعٌش مؤخوذا بلؽز شخص 

اإلؼراء، وحد اإلزعاج أحٌاناً قد تكون فرصتك فً كتابة رواٌة جمٌلة، هذا إذا كنت روابٌا، 

                                                           
 .802ٌنظر: الرواٌة، ص  - 1
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 ، أما إذا كنت عاشقاً، فسٌكون فً لؽزه عذابك ولعنتك، ذلك أن الحب سٌحولك رجل تحرِّ

 حتى لٌكاد ٌصبح التحري مهنتك األخرى ".

 الوظٌفة التأثٌرٌة : -5

اركة الوجدانٌة للقارئ، وإذماجه فً عالم القصة وإقناعه كسب المشٌعمد السارد       

بصدق عواطؾ ومعاناة الشخصٌات، فٌلجؤ إلى أسالٌب معٌنة كوصؾ الساردة حالة 

الجزابر عند إؼتٌال بوضٌاؾ.
1

 

" وطن ٌؽمى علٌه ٌدخل حالة من الهستٌرٌا، ٌبكً رجاله كاألطفال فً الشوارع، ٌهتفون " 

حفات باألعالم الوطنٌة، حامال مع موتاهن صورة رجل، لم ٌحكم إنا هنا " تخرج نسابه ملت

كً تؽطً صورة الشوارع ... إنما كً تؽطً صورة الجرابد صور القتلى الذٌن ٌمألون 

صفحات الجرابد ...".
2

 

فالساردة تختار مشاهد مإثرة لتجعل القارئ ٌتعاطؾ مع المواقؾ مع إدماجها لطابع التحلٌل 

 النفسً إلبراز درجة األلم واإلحباط النفسً :

" الوقت سفر ... مراكب محملة باألوهام عادت، وأخرى بحمولة الحلم ذاهبة، ضحك البحر 

فً وجه المنطق. عسانً لما رآنً أبحر على زورق من ورق، وأرفع الكلمات أشرعة 

حتفاء أعرؾ .. كٌؾ كل هذا قد حصل الوقت ) ال ( .. فً بهو الحزن الفاخر، تعلمً اإل

لٌالص باأللم .. كضٌؾ مفاجا هو ألم فقط .. فال تستعدي له كما لو كان دمعك األول، 

 متؤخرا هذا البكاء لحزن جاء سابقا ألوانه كوداع.
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ٌقول الحب : ألو .. ) نعم ( . وتجٌب الحٌاة : ألو .. ) ال ( والملح ٌتسرب فالوقت وداع .. 

عبر خط الهاتؾ ٌجتاحنا بٌن إستبداد الذاكرة، وحٌاء الوعود تتابع األشٌاء رحلتها... 

دوننا".
1

 

 وظٌفة إثبات وشهادة : -6

د ٌقنع السارد المتلقً بصحة ما ٌروٌه، فٌكشؾ مصادره بٌن الحٌن واآلخر، فنج      

الساردة تستشهد بوقابع تارٌخٌة كؤحداث الخلٌج : " كنت أرى القنوات األمرٌكٌة، تتسابق 

لنقل مشاهد ) حٌة ( عن موت جٌش عربً ٌمشً رجاله جٌاعاً فً الصحارى، ٌسقطون 

على مدى عشرات الكٌلومترات كالذباب فً خنادق الذل، مرشوشٌن بقنابل الموت العبثً، 

ث لهم هذا ".دون أن ٌدروا لماذا ٌحد
2

 

وكذا عند إستحضارها أحداثا أخرى تتعلق بتارٌخ الجزابر كحدٌث الساردة عن شواطا 

سٌدي فرج ودخول فرنسا إلى الجزابر والتعرض لـ " حادثة المروحة " : " حادثة المروحة 

فرنسا آنذاك  والتً صفع بها الداي وجه القنصل الفرنسً، والتً تذرعت بهاالشهٌرة نفسها، 

لدخول الجزابر، بحجة رفع اإلهانة لٌس إال دلٌالً على كبرٌابنا أو عصبٌتنا وجنوننا 

المتوارث ".
3

 

كما تستشهد بتارٌخ الجزابر الحاضر من خالل ما شهدته الجزابر فً فترة الثمانٌنٌات على 

فٌها  لسان "هو" : " لقد تحولت ساحات العاصمة فً اللٌل إلى ؼرؾ نوم ضخمة إفترش

ال ٌنهضون منها إال فً الصباح إلطالق الشعارات والتهدٌدات .. اإلسالمٌون األرض، 

واألدعٌة إلى هللا ... النساء أٌضا .. لقد وصلن فً أتوبٌسات مسدلة الستابر ال ٌبان منها إال 

القرآن المرفوع خارج النوافذ ".
4

 

 الوظٌفة اإلٌدٌولوجٌة أو التعلٌمٌة :  -7
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لسارد فً النص تعلٌقاً إٌدٌولوجٌا، أو فلسفٌا، وقد ٌدع ذلك للشخصٌة حتى قد ٌقحم ا      

ٌبدو حٌادٌاً، بعٌداً عما ٌحدث، وقد ٌجعل هذه الشخصٌة مجرد صوت إلٌدٌولوجٌة 

المإلؾ.
1

 

كما نالحظ أن الروابٌة كثراً ما تتوارى وراء الساردة لنقل إٌدٌولوجٌتها كتعلٌق الساردة 

لموت بوضٌاؾ : " أولبك الذٌن كانوا ٌطلقون الزؼارٌد من الشرفات  على الذٌن إؼتبطوا

دون خجل أمام التلفزٌون شماتتهم بموته، وٌتسابقون إلى عند سماع الخبر وٌعلنون 

المساجد، متصدقٌن بوالبم " الكسكسً " إحتفاال بدمه المسفوك، واألربعون حرامٌاً، الذٌن 

ٌفركون أٌدٌهم فرحا بؽنابم، ٌمكنهم مواصلة التناوب كانوا ٌسعدون سراً ... أمام جثمانه، و

على السطو علٌها لسنوات أخرى، أولبك الذٌن ظنوا أن جثمانه قد ٌمر سهوا فً ؼفلة من 

الوطن أن موته قد ٌكون حادثاص ال حدثاً فً تارٌخ الجزابر ...".
2
  

لذي آلت إلٌه، تقدم " أحالم مستؽانمً" رإٌة نقدٌة تعرض فٌها حال الجزابر السٌاسً ا

ٌملكون ترسانة نووٌة، ثم  1991والوطن العربً بصفة عامة، فقد كان العرب قبل عام 

تحولوا فجؤة إلى أمة لم ٌتركوا لها سوى السكاكٌن ... وكانوا أمة تملك أكبر إحتٌاطً مالً 

فً العالم، فتحولت إلى قبابل متسولة فً المحافل الدولٌة ".
3

 

سم اإلطار األوسع لما كان ٌحل فً الجزابر، كما تشمل إطارها وأقوال ناصر تتضمن ما ٌر

العربً بؤسره، فالكربة التً حلت على الوطن العربً عامة، حلت على نحو أدهى وأمر، 

 فً البطولة والشهادة ".فً الجزابر التً كانت مضرب المثل 

من كل هذا إلى أن وظابؾ الساردة فً الرواٌة متعددة وتعمل بشكل ٌجعل كل  توصلت      

وظٌفة تتفاعل مع األخرى، لخدمة البنٌة الفنٌة للعمل الروابً.
4
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 نبذة عن حٌاة الروائٌة أحالم مستؽانمً :

بتونس من عائلة جزائرٌة، درست بأول مدرسة معربة للبنات  3531أبرٌل  31من موالٌد 

إلى ثانوٌة عائشة أم المؤمنٌن تحصلت على شهادة اللٌسانس سنة  فً العاصمة ثم إنتقلت

 أول دفعة من كلٌة األدب بالجزائر بعد اإلستقالل. 3593

أحالم مستؽانمً كاتبة تخفً خلؾ رواٌتها أبا لطالما طبع حٌاتها بشخصٌته الفدة وتارٌخه 

 النضالً وهو " محمد الشرٌؾ ".

األب فٌه دوراً أساسٌاً، وكانت مقربة كثٌراً من أبٌها لقد نشأت أحالم فً محٌط عائلً ٌلعب 

وخالها " عز الدٌن " ضابط فً جٌش التحرٌر، وعبر هاتٌن الشخصٌتٌن عاشت كل 

الساحة السٌاسٌة التً كشفت لها عن بعد أعمق للجرح المؤثرات التً طرأت على 

 ٌها لحٌاته العملٌة.الجزائري أي عاٌشت األزمة الجزائرٌة ٌما بٌوم من خالل مشاركتها أب

 مر الذي جعلاأللم تكن أحالم ؼرٌبة عن ماضً الجزائر وال عن الحاضر الذي تعٌشه. هو 

كل مؤلفاتها تحمل شٌئاً عن والدها، قبل أن تبلػ الثامنة عشر عاماً وأثناء إعدادها لشهادة 

تعد وتقٌم كل علٌها أن تعمل لتساهم فً إعانة إخوتها على مر ثالث سنوات  –البكالورٌا 

برنامجاً ٌومٌاً فً اإلذاعة الجزائرٌة تحت عنوان " همسات " وأول دٌوان أصدرته سنة 

بالجزائر تحت عنوان " على مرفأ األٌام " أقامت فً بارٌس حٌث تزوجت بصحفً  3593

لبنانً، بعدها إبتعدت عن الحٌاة الثقافٌة لتتفرغ لتكرٌس حٌاتها ألسرتها، قبل أن تعود فً 

لثمانٌنات لتتعاطى مع األدب العربً من جدٌد، أوال بتحضٌر شهادة الدكتوراه فً بداٌة ا

جامعة السربون، ثم مشاركتها فً الكتابة فً مجلة " اإلختالؾ " التً كان ٌصدرها زوجها 

من بارٌس ومجلة التضامن التً كانت تصدر من لندن.
1

 

جوائز على إثرها صدت عدة ، والتً ح3551كما صدر لها أربع رواٌات " ذاكرة الجسد " 

الٌت  3551دب " ثم جائزة نجٌب محفو،، ورواٌة " فوضى الحواس " سنة منها " نور األ

، وآخر رواٌة لها 2002كانت موضوع دراستً ورواٌة تحمل عنوان " عابر سرٌر " سنة 
                                                           

1
 - mustaghanmi،ahlam 
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 " الصادرة عن دار األدب. comبعنوان " نسٌان 

www.mostaguanemi.com 

بمشاركة مع الملحن مروان  2032علٌك اللهفة ، دٌوان 2032األسود ٌلٌق بك  -

 خوري.

o : قٌل عن أحالم  

" إن أحالم مستؽانمً شمس جزائرٌة أضاءت األدب العربً. لقد رفعت بإنتاجها األدب 

زائرٌٌن جك رنافإفتخالعربً،  هامبقلالجزائري إلى قامة تلٌق بتارٌخ نضالها، تفاخر 

   -الرئٌس األسبق " أحمد بن بلة "  -                                       " بعروبتنا 

رواٌتها دوختنً وأنا نادراً ما أدوخ أمام رواٌة من الرواٌات وسبب الدوخة أن النص الذي "

فهو مجنون ومتوتر وإقتحامً ومتوحش وإنسانً قرأته ٌشبهنً إلى درجة الت،ابق، 

أحد طلب أن أوقع اسمً تحت هذه الرواٌة نون مثلً. ولو أن وشهوانً ... وخارج عن القا

  -نزار قبانً   -اإلستثنائٌة المؽتسلة بأمطار الشعر ... لما ترددت لح،ة واحدة ".       

" إن الكاتبة الجزائرٌة أحالم مستؽانمً نور ٌلمع وسط هذا ال،الم الكثٌؾ، وهً كاتبة 

اإلستعمار الفرنسً مثقفً الجزائر، جاءت رواٌتها حطمت المنفى اللؽوي الذي دفع إلٌه 

ذاكرة الجسد بٌن منجز الرواٌة العالمٌة وطرائق الحكً المحلٌة الموروثة، كتبت بلؽة 

عربٌة جزلة وحس فنً مرهؾ تتمتع بإختصار تشكٌل جمالً فرٌد وبسر محكم ٌدعو إلى 

الدهشة واإلبتهار ".
1

محفو، عن مجلة الجزائر بسنة                                       لجنة التحكٌم جائزة نجٌب              

  الجزائر بفرنسا........................................................

 ملخص الرواٌة " فوضى الحواس " :

وعلٌها أن ال  ( الدٌن -الجنس -هناك ثالث خطوط حمر ٌقؾ قلم األدبٌة عنده .. ) السٌاسة 

لكن  ! عجٌب ٌزلزل ركود الزمن من حولنا ... وعلى المرأة أن ال تقفز منه ثالوثتتجاوزه. 

                                                           
- 

1
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نادرة ان تدخل المناطق المحرمة فً ؼابة وبجرأة  -الروائٌة أحالم مستؽانمً إستطاعت 

 ! المجتمع الشائكة

 ! وأبطاله وبإقناع تامأهم ما ٌجب أن ٌتمٌز به الروائً ... هو أن ٌجٌد التعبٌر عن نفسه 

وٌحملون فوضى الحواس. لؽة  ملٌحوٌدرك مساحة أحزانه واآلخرٌن، وٌفهم صعوبة ما 

شاعري، تسري فٌها أنفاس الشعر، لؽة حسٌة ملٌئة بنؽمات العالم أجمع، سرد عمٌق، 

ٌحمله  ! حزٌن، موجع حد األلم. سٌاسة، حب، حرب، خٌانة، تطرؾ، جنس ... كل ما

المجتمع العربً من فوضى وتناقضات لم ولن تن،م ذات ٌوم الرواٌة تبدأ بقصة قصٌرة 

قاصة ذات مساء، أسمٌتها " صاحب المعطؾ " بعد إنقطاع سنتٌن من الكتابة. أي  كتبتها

فً   -ؼالفه أسود  -دافع ٌقودها نحو الكتابة الثانٌة ؟ أٌعقل ما بررته بعثورها على دفتر 

القصة بإختصار  ! ة ... وإقتنعت أو توهمت بأنه هو الذي سٌعٌدها إلى الكتابةمكتبة بائس

إفترقا لمدة شهرٌن لكنه الحنٌن، وتبدأ حرب اللؽة بٌنهما كر وفر هً لقاء ٌجمع بٌن حبٌبٌن 

... وكالهما ال ٌعلم ... بأنه ... فً الحب ... لٌس هناك منصر أو مهزوم.
1
     

عزمت النٌة على إرؼام هذا الرجل صاحب المعطؾ على الكالم ... وجلست إلى دفترها 

من جدٌد لتواصل الكتابة. وكأنها ما توقفت من نفس النقطة التً إنتهت منها والتً كانت 

لمشاهدة فٌلم، أتدرٌن أنه مازال ٌعرض سبب فراقها اول مرة حٌنما إعتذرت عن مرافقته 

هرٌن ؟فً القاعة نفسها منذ ش
2

وتذكر القاعة واسم الفٌلم، وعندما تعود إلى الصحؾ مدققة  

فعالً قاعة تحمل اسم " أولمبٌك " اسم القاعة فً أسماء قاعات السٌنما تكتشؾ بأنه هناك 

التً اختارتها. وتتفاجأ ...
3

    

وتذهب إلى ذلك الموعد الذي أعطاه بطل قصتها إلمرأة أخرى فقط لتختبر جرأتها على أخذ 

وٌأتً رجل آخر تذهب متأخرة بربع ساعة .. وتتابع قصة الفٌلم ..  ! لكتابة مأخذ الحٌاةا

وٌجلس بجوارها ... وحٌن تنحنً متلصصة ٌسقط قرطها، فتحاول البحث عنه وسط العتمة، 

                                                           
1
 .87ينظر: الرواية، ص  - 

2
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3
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وإذا بوالعة تشتعل بالقرب منها لتضًء لها المكان ... إنه الرجل الذي ٌجلس بجانبها ... 

وتكؾ عن البحث وعندما ترتفع ن،راتها إلٌه ... ٌربكها تصرفه الحب  ٌجذبها عطره ...

ٌجلس دائماً على ؼٌر الكرسً.
1

نسٌت الفٌلم وأمر العاشقٌن لم ٌعد ٌعنٌها. تؽادر القاعة.  

لتكتشؾ فً البٌت بأن القرط وقع فً حقٌبة ولوال هذه الحادثة لما ؼنتبهت لوجود الرجل. 

أخذت بجمالٌة تلك العالقة.  ! القدرة على تؽٌٌر أقدارنا فكم من المصادفات الصؽٌرة لها

الؽرٌبة والمستحٌلة. وبذلك الحب اإلفتراضً الذي قد ٌجمع بٌن رجل من حبر وإمرأة من 

ورق. ٌلتقٌان فً تلك المنطقة الملتبسة بٌن الكتابة والحٌاة لٌكتبا معاً كتاباً خارجاً من 

الحٌاة.
2

    

أضاعه فً البحر حٌن عثرت على اسم المقهى عثر على شًء  وتعود إلى القصة كمن      

الذي ذكرته مصادفة فً تلك القصة وتذهب إلى المقهى " الموعد " تجده هناك ٌكتب على 

طاولة. وعطره وحده دلها فً عتمة الحواس علٌه عنده إقترب منها. وتدخل معه مؽامرة 

رافقه إلى مقهى آخر أكثر هدوء ٌذهبان على قدر من الؽرابة بالنسبة إلمرأة متزوجة مثلها. ت

بالصمت فنحن عندما نصمت وقبل أن تطرح أسئلة ٌجٌبها. لقد تعودت ان أجٌب عن األسئلة 

نجبر اآلخرٌن على تدارك أخطائهم.
3
 نصبت الفخ لبطل قصتها لكنها وقعت هً فً الفخ. 

اردة جمٌلة فهو ٌعرؾ كل شًء عنها، وهً ال تعرؾ عنه سوى ما توهمت به من خٌال مط

. نعرؾ بأن هذه الكاتبة اسمها " حٌاة "، 313لرجل وهمً خارج حدود الورق فً الصفحة 

حٌاة قاصة إبنة الشهٌد مناضل ... ومتزوجة من رجل عسكري ... حول حٌاتها إلى ثكنة 

لٌس لها سوى أخ واحد ٌصؽرها بثالث سنوات اسمه " ناصر " حرب الخلٌج  ! عسكرٌة

ٌعاتب  ! فقد نام وهو من أنصار صدام حسٌن وإستٌق، لٌدافع عن الكوٌت جعلته ٌتشتت،

أخته عندما ٌجدها مازالت تكتب " وألنك كاتبة علٌك أن تصمتً .. أو تنتحري. لقد تحولنا 

فً بضعة أسابٌع من أمة كانت تملك ترسانة نووٌة ... إلى أمة لم ٌتركوا لها سوى 

                                                           
1
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2
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السكاكٌن ... وأنت تكتبٌن.
1
     

ر ... ناصر ... كثٌراً ؼٌرته خٌباته الوطنٌة وإنهزامات األمة العربٌة. وتذهب برحلة تؽٌ

 ! فكرة خطرت فً ذهن زوجها وهدٌة قدر لم تتوقعهاإستجمام نحو البحر إنها أجمل 

 وتسافر مع فرٌدة لتقٌم فً فٌال زوجها التً إشتراها بدٌنار " رمزي " 

حؾ ... وتلتقٌه مصادفة هناك ٌعطٌها رقم وفً ،هٌرة تخرج لوحدها لتشتري بعض الص

هاتفه وٌمضً ... وتتصل به متلهفة وٌعطٌها عنوان البٌت وتذهب. وٌحصل ما ال ٌستطٌع 

 قلمً ذكره. رؼم جمالٌته ككتابة.

بأنه ٌحف، إحدى رواٌاتها إلى الحد الذي ٌذكر فٌه رقم  تأخذ لها كتاباً من المكتبة ... وتتفاجأ

الصفحة والمقطع السردي " ٌبدو لً إننً أتطابق مع خالد فً تلك الرواٌة، ولكن ال خطر 

". ! ما دام لٌس دسوانا لزٌادمن إعارتك هذا الكتاب ... 
2

وٌؽادرها دون وداع ... ٌسافر  

من أجل الوطن، ال تتمالك نفسها وهً تجده فً إلى فرنسا ... وٌعود ... لٌس من أجلها، بل 

صورة مع " بوضٌاؾ " على صفحة الجرٌدة، تهاتفه ... تسافر من قسنطٌنة محل إقامتها 

إلى العاصمة لتقابله فً تلك الشقة الحب أن تسمحً لمن ٌحبك بأن ٌجتاحك وٌهزمك، 

وٌسطو على كل شًء هوأنت، الحب حالة ضعؾ ولٌس حالة قوة ".
3

   

وتكتشؾ بأنه ٌوقع مقاالته باسم خالد بن طوبال بطل رواٌتها ذاكرة الجسد وٌكاشفها       

بالحقٌقة، بأنه مجرد صحفً أراد أن ٌتعرؾ إلٌها بحجة إجراء حوار لجرٌدته، وفً نفس 

الٌوم صدور كتابها ٌتعرض لحادث تشل فٌها ذراعه، وفً فترة النقاهة ٌقرأ رواٌتها ... 

رٌة الكتابة، فمن إلتقت به فً قاعة السٌنما هو لٌس هذا الرجل الذي وبسخرٌة القدر أو سخ

أحبته، بل بصدٌقه عبد الحق، وهو صحفً أٌضاُ، والشقة هً لٌست له، بل لعبد الحق ... 

 ! والكتاب الذي أخذته من المكتبة لتهتدي به إلٌه من خالل التأشٌرات لٌس له، بل لعبد الحق

وتذهب للمقبرة  ! فقد إؼتالوه ! الصباح " وداعا عبد الحق ..."وبالصدفة تقرأ ... فً جرٌدة 

                                                           
1
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2
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لتشٌٌعه ... تلبس نفس الثوب األسود الذي كانت ترتدٌه ٌوم إلتقٌا فً قاعة السٌنما وفً قهوة 

" الموعد " .
1

   

، الجمٌلة ... حد السحر. لم ! لم ٌكن معها سوى دفترها األسود الذي كتبت فٌه هذه الؽرٌبة

وضعت الدفتر األسود على كومة التراب ... ادر الجمٌع ... وبقٌت وحدها ... تبِك ... ؼ

أكانت تتحرش بالحٌاة ؟ وإذا بالحٌاة تعٌد إصدار  ! ومضت دون أن تلتفت إلى الوراء

فً طبعة واقعٌة، وإذابها ".كتابها، 
2

   

بعد أن أدخل  القارئة الوحٌدة لنسخة مزورة تكفل القدر بنقلها طبق األصل عن رواٌتها،

علٌها بعض التؽٌرات الطفٌفة فً األسماء، أو فً تسلسل األحداث، كما فً كل السرقات 

 األدبٌة.

وبالبداٌة نفسها تنتهً الرواٌة، فها هً تذهب لمحل بٌع القرطاسٌة كما فعلت قبل عام وربما 

بداٌة رواٌة ٌثٌر إنتباهها دفتر له ؼالؾ أسود أو أحمر أو أصفر، وتترك الرواٌة مفتوحة ل

 ! أخرى

رواٌة " فوضى الحواس " مألت أعماقنا بالحزن واللوعة والدهشة، ونكتشؾ ونحن ننتهً 

منها أننا كنا أسرى هذه الكاتبة المبدعة التً علقت أجراساً لألحداث ووضعت القوافً 

                                  لعباراتها ... فكانت أشبه بقصٌدة.

    

                                                           
1
 .184ينظر: الرواية، ص  - 

2
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 ة :ـــالخاتم

هكذا نكون قد إنتهٌنا إلى إستخالص مجموعة من النتائج توصلنا إلٌها من خالل معالجتنا 

 لحٌتٌات البحث وجوانبه الفنٌة وهً كما ٌأتً :

والمشاهد الحوارٌة، فالكاتبة الوقف، غلبة السرد البطًء، بسبب اإلعتماد على حركة  -1

تمنح شخصٌاتها حرٌة الوجود والكالم، فتعمل على تصوٌرها من الخارج، وهو ما أدى 

وحكً األفكار مقابل تراجع إلى تضخم نصً على مستوٌٌن : مستوى حكً الكالم، 

 حكً األحداث.

نفسها، وهو ما ٌكسب الكاتبة عن آراء هٌمنة السرد األحادي من قبل الساردة التً تعبر  -

 الرواٌة طابع السٌرة الذاتٌة.

الذاكرة، حتى أن األحداث تجري فً ذهن األبطال، وهو ما أدى اإلعتماد على تفجٌر  -

إلى : بروز تداعً األفكار، التواتر المكرر، اإلبتعاد عن السرد الخطً، واإلعتماد على 

تأمل، والتفكٌر، وكانت لغة تٌارالوعً، وزمن السرد الحاضر الذي ٌنطلق منه البطل لل

 السرد تتسم بكثٌر من الشاعرٌة والتدفق الشعوري بٌن اللغة الشعرٌة واللغة النثرٌة.

المونولوج والحدٌث النفسً، لتكتشف بذلك عن الحالة النفسٌة إعتماد الساردة على طابع  -

 للرواٌة.

بالشكل الفنً فالهدف من هذا  إهتمام الروائٌة بالمضمون واألفكار أكثر من إهتمامها -

 العمل هو إبالغ رسالتها للقارئ من خالل نقد الواقع.

الذي تعٌشه الجزائر جراء فقد عبرت الرواٌة عن الوضع السٌاسً واإلجتماعً        

وقد حاولت الروائٌة عرض هذا الواقع المأساة الوطنٌة وإنعكاساتها على مختلف األصعدة 

  الجمالٌة خاصة.و األدبٌةمن خالل رؤٌة 

إعتماد الساردة على الحاضر مع العودة إلى الماضً من حٌن آلخر لربط الحاضر  -2

 بالماضً، فالرواٌة مبنٌة على تردد األحداث فً زمنٌٌن :



 

 
 

100 

الزمن الراهن وزمن الواقع المعٌش، والزمن الماضً وهو الزمن الترٌخً، وٌمثل فً 

 .8811بعضها ٌعود إلى الثورة الجزائرٌة واآلخر إلى أحداث أكتوبر  أزمنة مختلفة

المكان الروائً لٌس اإلطار الذي تجري فٌه األحداث فقط، بل هو أٌضا أحد العناصر  -3

الفعالة فً تلك األحداث ذاتها، فهو حامل لجملة من األفكار والقٌم الفكرٌة واإلجتماعٌة 

 والثقافٌة.

والمكان، ال سٌما وأن اإلنتقال من مكان آلخر تصحبه جملة من هناك تفاعل بٌن الشخصٌة 

 التحوالت والتغٌرات على مستوى بنٌة واألفكار الشخصٌة.

أما عن الشخصٌة فقد وظفت الروائٌة الوصف كتقنٌة مساعدة تكتشف عن الجوانب  -4

 الخفٌة للشخصٌة من خالل الساردة أو إستنباط القارئ لهذه المواصفات.

تنوعت شخوص الرواٌة من شخوص تارٌخٌة ومجازٌة وواصلة وقد ساهمت كما  -

الشخصٌات الثانوٌة فً تطوٌر األحداث وكذا إبراز مواقفها إزاء األحداث التً عاشتها 

 البالد أثناء المأساة الوطنٌة، ولتقابل اللحظة الراهنة بالزمن الماضً.

مما  النثر ( -الشعر  -راث ) التتوظٌف الكاتبة للنصوص الغائبة بمختلف أنواعها  -

 ٌكشف لنا الخلفٌة الثقافٌة الواسعة للكتابة.

 الرواٌة تعبٌر صادق عن الغربة وتجسٌدها، فً شكل فعل أدبً. -

لم تتخلى الروائٌة عن موهبة الشعر، ولم تغادر عالم الجمال، لذا نجدها من خالل النص  -5

وهو ما ٌظهر من خالل تقدٌم وجة نظرها تجاه نقد الشعر  شاعرة وروائٌة وكذا ناقدة،

" حلقة الشعراء الذٌن إختفوا " فقدمت لنقد الشعر بلغة عن طرٌق األستاذ بطل فٌلم  مثال

 شاعرٌة جمٌلة.

" رمزاً تواجه فٌه الموت هو كما جعلت من الحب الذي جسدته فً قصة حبها لـ "  -

 هة الموت هو الحب وسط ألغام الحٌاة.والخراب والقتل، فالسبٌل الوحٌد لمواج
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فنحن أمام رؤٌة وطنٌة ذات طابع فنً قامت فٌه التأمالت مقام األحداث واألفعال،       

لتسقط الكاتبة رؤٌاها ككاتبة مثقفة على وطن ٌتمزق وبالد تحترق جاعلة من قلمها السبٌل 

وسط  لتزرع بذلك حبا ً  الوحٌد لمكافحة الحاضر المشوه مستعٌنة بذاكرة الماضً الطاهر،

 كل شًء.ألغام الحٌاة لتنتصر الحٌاة على الموت رغم 

كما تضعنا الروائٌة أمام عالم مبنً على فوضى الحواس، كما هو عنوان الرواٌة حٌث  -

 نجد الحزن والحب معاً، والصمت والكتابة، والخٌال والواقع، والفن والحٌاة.

لذي ٌحول األدب إلى واقع. هذا الجنون الذي ٌقودها بحكم وحٌث الجنون األدبً ا      

خٌباتها الوطنٌة والسٌاسٌة حد كسر الحواجز والحدود واألعراف لتتجاوز المناطق 

 المحظورة لتعلن الحرب على الموت، بمغامرة الموت حباً.

الكبرى لمعاناة الشعب الجزائري من خالل مرحلة الثورة التحرٌرٌة تصوٌر الروائٌة  -

، حٌث خالد بن طوبالمجموعة من الشخصٌات كـ : كإستعراضها بطرٌقة فنٌة وشعرٌة 

  أحالت فً تصوٌر إنفعاالت هذه الشخصٌة آالمها وآمالها.
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 نبذة عن حياة الروائية أحالم مستغانمي :

بتونس من عائلة جزائرٌة، درست بأول مدرسة معربة  3531أبرٌل  31من موالٌد       

إلى ثانوٌة عائشة أم المؤمنٌن تحصلت على شهادة اللٌسانس  للبنات فً العاصمة ثم إنتقلت

 أول دفعة من كلٌة األدب بالجزائر بعد اإلستقالل. 3593سنة 

أحالم مستؽانمً كاتبة تخفً خلؾ رواٌتها أبا لطالما طبع حٌاتها بشخصٌته الفدة وتارٌخه 

 النضالً وهو " محمد الشرٌؾ ".

ٌلعب األب فٌه دوراً أساسٌاً، وكانت مقربة كثٌراً من  لقد نشأت أحالم فً محٌط عائلً      

أبٌها وخالها " عز الدٌن " ضابط فً جٌش التحرٌر، وعبر هاتٌن الشخصٌتٌن عاشت كل 

الساحة السٌاسٌة التً كشفت لها عن بعد أعمق للجرح المؤثرات التً طرأت على 

 تها أبٌها لحٌاته العملٌة.الجزائري أي عاٌشت األزمة الجزائرٌة ٌما بٌوم من خالل مشارك

مر الذي األلم تكن أحالم ؼرٌبة عن ماضً الجزائر وال عن الحاضر الذي تعٌشه. هو       

كل مؤلفاتها تحمل شٌئاً عن والدها، قبل أن تبلػ الثامنة عشر عاماً وأثناء إعدادها  جعل

كل علٌها أن تعمل لتساهم فً إعانة إخوتها على مر ثالث سنوات تعد  –لشهادة البكالورٌا 

وتقٌم برنامجاً ٌومٌاً فً اإلذاعة الجزائرٌة تحت عنوان " همسات " وأول دٌوان أصدرته 

بالجزائر تحت عنوان " على مرفأ األٌام " أقامت فً بارٌس حٌث تزوجت  3593سنة 

ثقافٌة لتتفرغ لتكرٌس حٌاتها ألسرتها، قبل أن بصحفً لبنانً، بعدها إبتعدت عن الحٌاة ال

تعود فً بداٌة الثمانٌنات لتتعاطى مع األدب العربً من جدٌد، أوال بتحضٌر شهادة 

" التً كان  اإلختالؾالدكتوراه فً جامعة السربون، ثم مشاركتها فً الكتابة فً مجلة " 

ندن.ٌصدرها زوجها من بارٌس ومجلة التضامن التً كانت تصدر من ل
1

 

جوائز على ، والتً حصدت عدة 3551"  ذاكرة الجسدكما صدر لها أربع رواٌات "       

 3551دب " ثم جائزة نجٌب محفو،، ورواٌة " فوضى الحواس " سنة إثرها منها " نور األ

                                                           
1
 - mustaghanmi,ahlam(1953)-biographicalencylopedia of the modern middale east and north africa/high beam 

research. 
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، وآخر 2002الٌت كانت موضوع دراستً ورواٌة تحمل عنوان " عابر سرٌر " سنة 

 " الصادرة عن دار األدب. comرواٌة لها بعنوان " نسٌان 

www.mostaguanemi.com 

 بمشاركة مع الملحن مروان خوري. 2032علٌك اللهفة ، دٌوان 2032األسود ٌلٌق بك  -

o 9 قٌل عن أحالم  

" إن أحالم مستؽانمً شمس جزائرٌة أضاءت األدب العربً. لقد رفعت بإنتاجها األدب 

زائرٌٌن جك رنافإفتخالعربً،  هامبقلتفاخر  الجزائري إلى قامة تلٌق بتارٌخ نضالها،

   -الرئٌس األسبق " أحمد بن بلة "  -                                       " بعروبتنا 

رواٌتها دوختنً وأنا نادراً ما أدوخ أمام رواٌة من الرواٌات وسبب الدوخة أن النص الذي "

فهو مجنون ومتوتر وإقتحامً ومتوحش وإنسانً قرأته ٌشبهنً إلى درجة الت،ابق، 

أحد طلب أن أوقع اسمً تحت هذه الرواٌة وشهوانً ... وخارج عن القانون مثلً. ولو أن 

  -نزار قبانً   -اإلستثنائٌة المؽتسلة بأمطار الشعر ... لما ترددت لح،ة واحدة ".       

هذا ال،الم الكثٌؾ، وهً كاتبة " إن الكاتبة الجزائرٌة أحالم مستؽانمً نور ٌلمع وسط 

حطمت المنفى اللؽوي الذي دفع إلٌه اإلستعمار الفرنسً مثقفً الجزائر، جاءت رواٌتها 

ذاكرة الجسد بٌن منجز الرواٌة العالمٌة وطرائق الحكً المحلٌة الموروثة، كتبت بلؽة 

إلى  عربٌة جزلة وحس فنً مرهؾ تتمتع بإختصار تشكٌل جمالً فرٌد وبسر محكم ٌدعو

الدهشة واإلبتهار ".
1

لجنة التحكٌم جائزة نجٌب محفو، عن مجلة الجزائر بسنة                                                    

  الجزائر بفرنسا........................................................

 

 

 
                                                           

 -http://www.ahlammostaghanemi.com#!about/c1ktj 
1
  

http://www.ahlammostaghanemi.com/#!about/c1ktj
http://www.ahlammostaghanemi.com/#!about/c1ktj
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 ملخص الرواية " فوضى الحواس " :

( وعلٌها أن ال  الدٌن -الجنس -السٌاسة هناك ثالث خطوط حمر ٌقؾ قلم األدبٌة عنده .. ) 

لكن  ! عجٌب ٌزلزل ركود الزمن من حولنا ... وعلى المرأة أن ال تقفز منه ثالوثتتجاوزه. 

نادرة ان تدخل المناطق المحرمة فً ؼابة وبجرأة  -الروائٌة أحالم مستؽانمً إستطاعت 

 ! الشائكةالمجتمع 

 ! أهم ما ٌجب أن ٌتمٌز به الروائً ... هو أن ٌجٌد التعبٌر عن نفسه وأبطاله وبإقناع تام

وٌحملون فوضى الحواس. لؽة  ملٌحوٌدرك مساحة أحزانه واآلخرٌن، وٌفهم صعوبة ما 

شاعري، تسري فٌها أنفاس الشعر، لؽة حسٌة ملٌئة بنؽمات العالم أجمع، سرد عمٌق، 

ٌحمله  ! موجع حد األلم. سٌاسة، حب، حرب، خٌانة، تطرؾ، جنس ... كل ما حزٌن،

المجتمع العربً من فوضى وتناقضات لم ولن تن،م ذات ٌوم الرواٌة تبدأ بقصة قصٌرة 

قاصة ذات مساء، أسمٌتها " صاحب المعطؾ " بعد إنقطاع سنتٌن من الكتابة. أي  كتبتها

فً   -ؼالفه أسود  -ٌعقل ما بررته بعثورها على دفتر دافع ٌقودها نحو الكتابة الثانٌة ؟ أ

القصة بإختصار  ! مكتبة بائسة ... وإقتنعت أو توهمت بأنه هو الذي سٌعٌدها إلى الكتابة

إفترقا لمدة شهرٌن لكنه الحنٌن، وتبدأ حرب اللؽة بٌنهما كر وفر هً لقاء ٌجمع بٌن حبٌبٌن 

ب ... لٌس هناك منصر أو مهزوم.... وكالهما ال ٌعلم ... بأنه ... فً الح
1
     

عزمت النٌة على إرؼام هذا الرجل صاحب المعطؾ على الكالم ... وجلست إلى دفترها 

من جدٌد لتواصل الكتابة. وكأنها ما توقفت من نفس النقطة التً إنتهت منها والتً كانت 

أتدرٌن أنه مازال ٌعرض  لمشاهدة فٌلم،سبب فراقها اول مرة حٌنما إعتذرت عن مرافقته 

فً القاعة نفسها منذ شهرٌن ؟
2

وتذكر القاعة واسم الفٌلم، وعندما تعود إلى الصحؾ مدققة  

فعالً قاعة تحمل اسم " أولمبٌك " اسم القاعة فً أسماء قاعات السٌنما تكتشؾ بأنه هناك 

التً اختارتها. وتتفاجأ ...
3

    

                                                           
 .87ٌن،ر9 الرواٌة، ص  - 1
 .13ٌن،ر9 الرواٌة، ص  - 2
 .13ٌن،ر9 الرواٌة، ص  - 3
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صتها إلمرأة أخرى فقط لتختبر جرأتها على أخذ وتذهب إلى ذلك الموعد الذي أعطاه بطل ق

وٌأتً رجل آخر تذهب متأخرة بربع ساعة .. وتتابع قصة الفٌلم ..  ! الكتابة مأخذ الحٌاة

وٌجلس بجوارها ... وحٌن تنحنً متلصصة ٌسقط قرطها، فتحاول البحث عنه وسط العتمة، 

الرجل الذي ٌجلس بجانبها ...  وإذا بوالعة تشتعل بالقرب منها لتضًء لها المكان ... إنه

وتكؾ عن البحث وعندما ترتفع ن،راتها إلٌه ... ٌربكها تصرفه الحب ٌجذبها عطره ... 

ٌجلس دائماً على ؼٌر الكرسً.
1

نسٌت الفٌلم وأمر العاشقٌن لم ٌعد ٌعنٌها. تؽادر القاعة.  

ؼنتبهت لوجود الرجل. لتكتشؾ فً البٌت بأن القرط وقع فً حقٌبة ولوال هذه الحادثة لما 

أخذت بجمالٌة تلك العالقة.  ! فكم من المصادفات الصؽٌرة لها القدرة على تؽٌٌر أقدارنا

الؽرٌبة والمستحٌلة. وبذلك الحب اإلفتراضً الذي قد ٌجمع بٌن رجل من حبر وإمرأة من 

خارجاً من  ورق. ٌلتقٌان فً تلك المنطقة الملتبسة بٌن الكتابة والحٌاة لٌكتبا معاً كتاباً 

الحٌاة.
2

    

أضاعه فً البحر حٌن عثرت على اسم المقهى وتعود إلى القصة كمن عثر على شًء       

الذي ذكرته مصادفة فً تلك القصة وتذهب إلى المقهى " الموعد " تجده هناك ٌكتب على 

طاولة. وعطره وحده دلها فً عتمة الحواس علٌه عنده إقترب منها. وتدخل معه مؽامرة 

لى قدر من الؽرابة بالنسبة إلمرأة متزوجة مثلها. ترافقه إلى مقهى آخر أكثر هدوء ٌذهبان ع

بالصمت فنحن عندما نصمت وقبل أن تطرح أسئلة ٌجٌبها. لقد تعودت ان أجٌب عن األسئلة 

نجبر اآلخرٌن على تدارك أخطائهم.
3
 نصبت الفخ لبطل قصتها لكنها وقعت هً فً الفخ. 

عنها، وهً ال تعرؾ عنه سوى ما توهمت به من خٌال مطاردة جمٌلة فهو ٌعرؾ كل شًء 

. نعرؾ بأن هذه الكاتبة اسمها " حٌاة "، 313لرجل وهمً خارج حدود الورق فً الصفحة 

حٌاة قاصة إبنة الشهٌد مناضل ... ومتزوجة من رجل عسكري ... حول حٌاتها إلى ثكنة 

لٌس لها سوى أخ واحد ٌصؽرها بثالث سنوات اسمه " ناصر " حرب الخلٌج  ! عسكرٌة

ٌعاتب  ! جعلته ٌتشتت، فقد نام وهو من أنصار صدام حسٌن وإستٌق، لٌدافع عن الكوٌت
                                                           

 .43ٌن،ر9 الرواٌة، ص  - 1
 .53ٌن،ر9 الرواٌة، ص  - 2
 .68ٌن،ر9 الرواٌة، ص  - 3
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أخته عندما ٌجدها مازالت تكتب " وألنك كاتبة علٌك أن تصمتً .. أو تنتحري. لقد تحولنا 

رسانة نووٌة ... إلى أمة لم ٌتركوا لها سوى فً بضعة أسابٌع من أمة كانت تملك ت

السكاكٌن ... وأنت تكتبٌن.
1
     

تؽٌر ... ناصر ... كثٌراً ؼٌرته خٌباته الوطنٌة وإنهزامات األمة العربٌة. وتذهب برحلة 

 ! فكرة خطرت فً ذهن زوجها وهدٌة قدر لم تتوقعهاإستجمام نحو البحر إنها أجمل 

 ٌال زوجها التً إشتراها بدٌنار " رمزي " وتسافر مع فرٌدة لتقٌم فً ف

وفً ،هٌرة تخرج لوحدها لتشتري بعض الصحؾ ... وتلتقٌه مصادفة هناك ٌعطٌها رقم 

هاتفه وٌمضً ... وتتصل به متلهفة وٌعطٌها عنوان البٌت وتذهب. وٌحصل ما ال ٌستطٌع 

 قلمً ذكره. رؼم جمالٌته ككتابة.

تأخذ لها كتاباً من المكتبة ... وتتفاجأ بأنه ٌحف، إحدى رواٌاتها إلى الحد الذي ٌذكر فٌه       

رقم الصفحة والمقطع السردي " ٌبدو لً إننً أتطابق مع خالد فً تلك الرواٌة، ولكن ال 

". ! ما دام لٌس دسوانا لزٌادخطر من إعارتك هذا الكتاب ... 
2

وٌؽادرها دون وداع ...  

فرنسا ... وٌعود ... لٌس من أجلها، بل من أجل الوطن، ال تتمالك نفسها وهً  ٌسافر إلى

تجده فً صورة مع " بوضٌاؾ " على صفحة الجرٌدة، تهاتفه ... تسافر من قسنطٌنة محل 

إقامتها إلى العاصمة لتقابله فً تلك الشقة الحب أن تسمحً لمن ٌحبك بأن ٌجتاحك 

الحب حالة ضعؾ ولٌس حالة قوة ".وٌهزمك، وٌسطو على كل شًء هوأنت، 
3

   

وتكتشؾ بأنه ٌوقع مقاالته باسم خالد بن طوبال بطل رواٌتها ذاكرة الجسد وٌكاشفها       

بالحقٌقة، بأنه مجرد صحفً أراد أن ٌتعرؾ إلٌها بحجة إجراء حوار لجرٌدته، وفً نفس 

وفً فترة النقاهة ٌقرأ رواٌتها ...  الٌوم صدور كتابها ٌتعرض لحادث تشل فٌها ذراعه،

وبسخرٌة القدر أو سخرٌة الكتابة، فمن إلتقت به فً قاعة السٌنما هو لٌس هذا الرجل الذي 

أحبته، بل بصدٌقه عبد الحق، وهو صحفً أٌضاُ، والشقة هً لٌست له، بل لعبد الحق ... 

                                                           
 .388ٌن،ر9 الرواٌة، ص  - 1
 .376ٌن،ر9 الرواٌة، ص  - 2
 .853ٌن،ر9 الرواٌة، ص  - 3
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 ! رات لٌس له، بل لعبد الحقوالكتاب الذي أخذته من المكتبة لتهتدي به إلٌه من خالل التأشٌ

وتذهب للمقبرة  ! فقد إؼتالوه ! وبالصدفة تقرأ ... فً جرٌدة الصباح " وداعا عبد الحق ..."

لتشٌٌعه ... تلبس نفس الثوب األسود الذي كانت ترتدٌه ٌوم إلتقٌا فً قاعة السٌنما وفً قهوة 

" الموعد " .
1

   

، الجمٌلة ... حد السحر. لم ! دفترها األسود الذي كتبت فٌه هذه الؽرٌبة لم ٌكن معها سوى

وضعت الدفتر األسود على كومة التراب ... تبِك ... ؼادر الجمٌع ... وبقٌت وحدها ... 

أكانت تتحرش بالحٌاة ؟ وإذا بالحٌاة تعٌد إصدار  ! ومضت دون أن تلتفت إلى الوراء

ا ".فً طبعة واقعٌة، وإذابهكتابها، 
2

   

القارئة الوحٌدة لنسخة مزورة تكفل القدر بنقلها طبق األصل عن رواٌتها، بعد أن أدخل 

علٌها بعض التؽٌرات الطفٌفة فً األسماء، أو فً تسلسل األحداث، كما فً كل السرقات 

 األدبٌة.

بما وبالبداٌة نفسها تنتهً الرواٌة، فها هً تذهب لمحل بٌع القرطاسٌة كما فعلت قبل عام ور

ٌثٌر إنتباهها دفتر له ؼالؾ أسود أو أحمر أو أصفر، وتترك الرواٌة مفتوحة لبداٌة رواٌة 

 ! أخرى

ونكتشؾ ونحن ننتهً  رواٌة " فوضى الحواس " مألت أعماقنا بالحزن واللوعة والدهشة،

منها أننا كنا أسرى هذه الكاتبة المبدعة التً علقت أجراساً لألحداث ووضعت القوافً 

                                  لعباراتها ... فكانت أشبه بقصٌدة.

    

                                                           
 .184ٌن،ر9 الرواٌة، ص  - 1
 .153ٌن،ر9 الرواٌة، ص  - 2



 

 
 

110 

 

 قائمة المصادر والمراجع:
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120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

121 

 

 الفهـــرس

 اإلهداء:

 .............أ.........................................................................المقدمـــة:

 الفصل األول: المدخل إلى المنهج

  03.............................................................................مفهوم السرد  -1

 09............السردٌة.............................................................. مقوالت -2

 12................مقولة الزمن............................................................... -أ 

 23...............مقولة الجهة أو الرؤٌة...................................................  -ب 

 30.......................مقولة الصٌغة.....................................................  -ج 

 الفصل الثانً: بنٌة الخطاب السردي فً فوضى الحواس

 38...................زمن فً رواٌة فوضى الحواس....................................ال -1

 38...............المفارقات الزمنٌة........................................... ترتٌب  1 – 1

 50..............دوام األحداث " السرعة السردٌة ".................................  2 – 1

 58...............................أنواع التواتر السردي فً رواٌة فوضى الحواس.  3 – 1

 62................................الجهة أو الرؤٌة فً رواٌة فوضى الحواس............  -2

 80الصٌغة فً وراٌة فوضى الحواس.....................................................  -3

 80......صٌغ السرد.................................................................... 1 – 3

 83..........األشكال السردٌة........................................................... 2 – 3



 

 
 

122 

 88..........عالقة السارد بالحكاٌة.................................................... 3 – 3

 92.........................وظائف السرد.............................................. 4 – 3

 99.......الخاتمة ................................................................................

 103...........ملحق..............................................................................

 .قائمة المصادر والمراجع

   ضوعات.فهرس المو

 


	page de garde
	اهداء
	المقدمة
	الفصل الأول
	الفصل الثااااااااني
	الملاحق
	الملحق
	قائمة المصادر + الفهرس



