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  مجاليات بنية اخلطاب السردي

  "(*)متاسخت دم النسيان: "يف رواية 

  

  بوشوشة بن مجعة. د               

  جامعة قرطاج تونس               

  

 سؤاال  - منذ بداية تداوله يف الستينات من القرن العشريـــن و إىل حد اآلن            -"اخلطاب"ميثل  
ذا طـــابع إشكــايل يف النقد األديب احلديث واملعاصر،حيث تعددت يف شــأنه التصورات            

، خاصة بعد أن شاع استعماله  فتراكمت تبعا لذلك الدالالت اليت يفيدها   النظرية و املقاربات اإلجرائية     
". ميتلك خاصية موقعه يف نقطة اللقاء بني اللسانيات و العلوم اإلنـسانية "يف أكثر من جمال، بسبب أنه  

فكان أن استقطب عديد ااالت و التخصصات اليت شكّلت العالمات الدالة على سريورته املفهومية،              
  ).2(و منها اال األديب

 La" (األدبيــة"موضــوع  ) Discours littéraire(طــاب األديب  فقــد شــكّل اخل

littéralité( اليت تتجلّى عند رومان جاكوبـسون ،)Roman Jakobson(–   أحـد أعـالم
، يف مجلة اخلصائص النوعية اليت متيز العمل األديب عـن غـريه مـن    )La poétique( -الشعرية

سيمائية لألدب مثلما بلور مقوماا الـشكالنيون       النصوص غري األدبية، و اليت نصت عليها النظرية ال        
النظريـة العامـة   ): "Gérard Genette( لدى جريار جينيت -أي األدبية–و هي). 3(الروس

ره جمموع اخلصائص النوعية اليت تكسب العمل       و تفيد تلك األشكال يف تصو     ). 4"(لألشكال األدبية 
 و . ميكن البحث عنها و إدراكها إالّ من خالل اخلطاب        د              و اخلصوصية، و ال                   األديب التفر

ليس العمل األديب يف : "يف قوله ) Tzevetan Todorov(ان تودوروف تهو ما يفصح عنه تزيف
ذاته هو موضوع الشعرية، إنّ ما تبحث عنه الشعرية هو خصائص هذا اخلطاب الذي هـو اخلطـاب      

  ).5" (األديب
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 إىل ضرورة إدخال مفهـوم  – يف ذات السياق-)T. Todorov(و قد دعا تزيفتان تودوروف 
اخلطاب ضمن حتديد األدب مفهوميا، و من مث إىل استعمال مصطلح اخلطاب بدل األدب أو العمـل                 

وذلك العتبارات عديدة من بينها أن هناك عالقات بني اخلطابات سواء كانت أدبية أو غـري            " األديب  
نا على إبراز ما مييزه عن غريه، الشيء الـذي سـيدفع            أدبية، و حبثنا عن خصائص اخلطاب سيساعد      

التحليل و النظرية إىل مدامها األبعد بإقامة شعرية متكاملة و مفتوحة على خطابات عديـدة و إجنـاز                  
 يف  –و يتجلّى اخلطاب عنصرا مهما من العناصر السردية اليت عليها العمل الروائي             ). 6"(تصنيفات هلا 

"    مة احلكائية يف الرواية    الطريقة اليت تقدقد تكون املادة احلكائية واحدة، لكن ما يـتغري هـو           . ا املاد
  ).7"(اخلطاب يف حماولته كتابتها و نظمها 

الذي يتحدد كتجلّ خطايب، سواء كان هذا  ) Récit(فاخلطاب السردي يقوم أساسا على احلكي       
 اخلطاب السردي ينطلق من الـنص      ، و لذلك فإن حديثنا عن     )8..." (اخلطاب يوظف اللغة أو غريها    

             كما سخت دم النسيان   : "الروائي الذي اخترنا االشتغال عليه و املتميز بطابعه احلكائي، و هو نص" ،
  .للكاتب اجلزائري احلبيب السائح

 املبىن احلكائي الـذي قابـل تومـا شفـسكي                 - يف األصل  –مثّ إنّ بنية اخلطاب السردي تفيد       
)Tomaschofski (ينه و بني املنت احلكائي يف سياق تعريفه للعمل اخلكائي           ب)و هـو مـا     ). 9

  استثمره تزيفتان تودوروف، ليبين أن كلّ حكي ينـبين علـى مكـونني أساسـيني مهـا القـصة                  
) Histoire (   و اخلطاب)Discours) (10(    علـى تالزمهمـا             – يف ذات السياق     –، و يؤكّد 

  ).11" (ا بينهما من صالت تتحدد بواسطتها العالمة احلكائيةمل"و تكاملهما يف آن، و ذلك 

" احلكي مبعىن اخلطاب هو وحده الذي ميكننا دراسته و حتليله حتليال نصيا             " و بناء على ذلك فإن      
، "مثّا سـخت دم النـسيان   : " و من مثّ فإن حتليلنا جلماليات بنية اخلطاب السردي يف رواية          ). 12(

الزمن، : وهي  :     سائح سيقوم على املكّونات األساسية الثالثة للخطاب الروائي         للكاتب احلبيب ال  
و هي املكّونات اليت يشتغل عليها السرديون بصفة عامة و إن كنا نالحظ بعـض               . الصيغة، و الرؤية  

  .عالمات االختالف بينهم فيما يتعلّق بترتيبها و بلورة املفيد من العالقات القائمة بينها

  

 :مجالية التشكيل و بالغة الداللة:  العنوان –اب اخلط
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حيث ميثل ملفوظ ما قبل اخلكي األول : يشكل العنوان فاحتة خطاب الرواية، و أوىل عتبات النص      
و هو وثيق الصلة ما و إن بدا يف الظاهر مستقال عنهما، باعتبار ما يتـضمنه   .و ما بعد احلكي األخري    

لتستمد بالغتها من اإلحالة إليهما إحياء ال إعالنا         و تلميحـا ال                    من مؤشرات مجالية و داللية،      
: األوىل رئيـسية، مفـردة، حتيـل إىل املكـان           : فقد جاء عنوان هذه الرواية يف صيغتني        . تصرحيا

، و رمست خبطّ مسيك، بينما الثانية فرعية مركبة، كتبت خبطّ رقيـق، و هـي حتيـل إىل                   "متاسخت"
نسيان، باعتبار أن الدم صنو الكيان والنسيان قرين اإلنسان، إذ يستقلّ بذاكرته اخلاصة             دم ال : اإلنسان  

فصيغت عنوان هذه الرواية تنهضان مؤشرين دالّني على ابننائها علـى  . يف وجوده، هي ذاكرة النسيان    
شعب إىل  املكان واإلنسان، منهما يتشكل حكيها يتوالد و يت       : طرفني يشكالن تقاطبها املركزي، و مها     

أزمنة تتداعى فيض تشطّ، و صيغا تتداخل إىل        : حد التوهان، و استنادا إليهما تتأسس أنساق خطاا         
فاملكان املهيمن يبقى وطن . حد االلتباس، و رؤى تتعدد و تتماس إذ تتعالق وتتقاطع مع بعضها البعض            

نما ارجتل غربا إىل وجدة و الرباط       احملنة اجلزائر الذي حيمله الكاتب جرحا و وجعا وحلما مرجتى أي          / 
فيكون اإلنسان ذلك اجلزائري املمتحن بفتنة الوطن و مأسـاته      . أو شرقا إىل تونس حبثا عن مرفإ أمان       

خوفا و قلقا   : اليت تشكل قدره إذ يتهدده املوت الذي صار حاله التباس تلون أشكال ممارسته للوجود               
رمـزا  " الوحش " يسفكه "دم " ذي ختتزل الداللة عليه كلمة و حرية إزاء القدر الفاجع املترصد، و ال      
  .شفيفا للجماعات اإلسالمية املسلحة

: كلّ هذا يدلّ على أنّ خطاب العنوان يؤشر إىل انبناء الرواية على تقاطبات تتنوع إذ تتعدد هي                  
و . السريذايت/  الروائي   التارخيي،و/ اجلماعي، الواقعي   / النسيان، الذايت   / اإلنسان، الذاكرة   / املكان  

هي تقاطبات  تستمد نظامها من فوضاها، و وحدا من تشظّيها بفعل استثمار الكاتـب لتقنيـات                 
  .التداعي و احللم و اهلذيان و االستيهام إىل جانب التذكر الذي يشكل مدار خطاب الرواية

  زمن اخلطاب و مجالية انساق البنية 

ففي ضوئه تنتظم مادة القص سواء      .  حكي و الزما له لكي ينجز      ميثل الزمن عنصرا أساسيا يف كلّ     
اختذت شكل التعاقب أو التداخل، حبكم أنه يشكل بنية  قائمة الذات ضمن العمل الروائي، فضال عن                 

و هو ما يؤكده اآلن روب غرييه       . كونه قد حتول إىل موضوع للرواية و حىت إىل شخصية رئيسية فيها           
الـزمن  : " أحد أعالم الرواية اجلديدة و منظريها يف قولـه  –) Alain Robbe Grillet(غريبة 
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أصبح منذ أعمال بروست وكافكا هو الشخصية الرئيسية يف الرواية املعاصرة بفضل استعمال العـودة           
إىل املاضي و قطع التسلسل الزمين، و باقي التقنيات الزمنية اليت كانت هلا مكانة مرموقـة يف تكـوين    

  ).13"(ء معمارهالسرد و بنا

و قد أكد أمهية الزمن يف السرد الروائي و ما يقوم به من دور يف تشكيل عوامله تواتر الكتابـات                    
النقدية عنه، مما أفرز تنوعا يف املنظورات و املفاهيم بسبب اختالف املنطلقات النظريـة    و املنـاهج              

 بؤرة زمنية خصبة احملاور و اإلجتاهات       ، و قد ساعد على ذلك كون الرواية متثل        )14(االجرائية يف آن  
  .اليت تبقى مشرعة دوما على احملتمل من املقاربات تنظريا و ممارسة

و يعترب الشكالنيون الروس من األوائل الذين نبهوا إىل أمهية الزمن يف األعمال الـسردية، حيـث       
غاهلم على عـدد مـن      أدرجوه يف نظرية األدب، و سعوا إىل وضع بعض التعريفات له من خالل اشت             

مظهر من مظاهر االختبار يتيح     "، و ذلك باعتبار تصورهم أنّ الزمن        )15(النصوص السردية املختلفة    
، فكان متييزهم بني زمين القصة و اخلطـاب يف سـياق   )16(إمكانية االنتقال من اخلطاب إىل القصة     

فاألول ال بد له من زمـن و        "وعية،  تقسيمهم العمل الروائي إىل منت و مبىن لكلّ منهما خصائصه الن          
منطق ينظّم األحداث اليت يتضمنها، أما الثاين فال يأبه لتلك القرائن الزمنية و املنطقية قـدر اهتمامـه                  

وكان ).17"(بكيفية عرض األحداث و تقدميها للقارئ تبعا للنظام الذي ظهرت به يف           العمل                
  ).18( مقابل خطية زمن  اخلطاب تنصيصهم على تعدد أبعاد زمن القصة

و قد استثمر العديد من النقاد املقاربات النظرية و االجرائية للشكالنيني الروس يف تعاملـهم مـع      
، و )Roland Bartheo(روالن بارط : الظاهرة الزمنية يف السرد الروائي، و خنص بالذكر منهم 

فـاألول  ). Todorov Tzevetan(و تزيفتان تودوروف ) Michel Butour(ميشال بوتور
درجـة الـصفر يف   "حتدث عن الزمن السردي يف سياق حديثه عن الكتابة الروائية، سواء يف كتابـه         

، و الذي بين فيه بأنّ أزمنة األفعال يف شكلها الوجودي و التجرييب ال تؤدي معىن الزمن املعرب                  "الكتابة
، أو يف املدخل الذي     )19"( بواسطة الربط املنطقي   عنه يف النص و إنما غايتها تكثيف الواقع و جتميعه         
 Poétique"                 (شعرية القـصة "وضعه للتحليل البنيوي للسرد، و الذي ضمنه كتابه 

du récit) (20( ،حيث ربط بني املنطق السردي و الزمن السردي، باعتبار توضيح األول للثاين ،
ست سوى قسم بنيوي يف اخلطاب و أنّ الزمن ال يوجد إالّ  لي(la synchronie)و بين أنّ الزمنية 

يف شكل نسق أو خطاب، مستخلصا يف النهاية أنّ الزمن السردي ليس سوى زمن داليل، أما الـزمن                  
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 Vladimir(احلقيقي فهو وهم مرجعي واقعي حسب تعبري يقتبسه عن فالدميـري بـروب            

Propp)(21 .(  

ه و على عكس روالن بارط يف تناوله إشكالية الزمن يف السرد الروائي فإن            أما الثاين ميشال بوتور     
نا ألن"يدافع عن الزمن املرجعي ال الومهي،  مؤكّدا صعوبة عرض أحداث الرواية وفق ترتيب التعاقب                

 ال نعيش الزمن باعتباره استمرارا إال يف بعض األحيان و أنّ العادة وحدها هي اليت متنعنا من االنتبـاه                  
  ).22." (عات و الوقفات و أحيانا القفزات اليت تتناوب على    السردأثناء القراءة إىل التقطّ

و أخريا جند تزيفتان تودوروف يصدر يف معاجلته لقضية الزمن يف السرد الروائي عـن منجـزات               
اآلخـر  الشكالنيني الروس السردية، و اليت قسمت القصة إىل منت و مبىن لكلّ منهما زمن خيتلف عن             

 زمن اخلطاب يعترب مبعىن ما زمنا خطيا، بينما زمن اخلطاب           بأنّ"فرأى  . بسبب التفاوت احلاصل بينهما   
العالقات القائمة بني زمين القصة و اخلطاب تنبين على ثالثة حمـاور             مثّ أبرز أنّ  ). 23"(د األبعاد متعد 

األول (منني الخـتالف طبيعتيهمـا      حمور النظام ومنه نفهم استحالة التوازن بني الز       : "أساسية و هي    
د و الثاين أحادي   متعد(   سع أو قد تتقلّص فينتج عن ذلك مفارقات زمنية ليس             ، و حمور املدة اليت قد تت

  طريقة احلكي اليتو أخريا حمور التواتر و خيص. من املمكن دائما قياسها كالوقفة و احلذف و املشهد

   (24).) السرد املتواتر–ر  السرد املتكر–نفرد السرد امل(خيتارها املؤلّف لسرد قصته 

ذات هذه احملاور يف اشتغاله علـى زمـن   ) Gérard Genette(و قد اعتمد جريار جينيت 
  ).25(السرد الروائي 

رات املتداولة يف مقاربة اخلطاب السردي، و ما يتأسس عليه من أنساق تفيد يف               هذه التصو   كلّ إنّ
ات الزمنية اليت تنتظم اخلطاب الروائي، يتيح الكشف عن العالمات الزمنيـة            حتقيق إدراك أفضل للعالق   

  .ة فيه، و الوقوف على طبيعة الوظيفة البنيوية اليت تضطلع ا يف السردالدالّ

بوجـه عـام اسـتنادا إىل       " متاسخت"و ميكن احلديث عن بنية زمن اخلطاب السردي يف رواية           
نسق الزمن الـسردي،        و            : ظور تعامله مع الزمن،و مها      حركتني أساسيني للسرد الروائي من من     

  .وترية الزمن السردي

 :نسق الزمن السردي 
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 ترتيب األحداث يف هذه الرواية ال يرد يف شكل متواليات حكائية تأيت وفـق نـسق زمـين                إنّ   
ـ   – على النقيض من ذلك      –متصاعد يعكس خضوعها إىل نظام التعاقب، و لكنه ينتظم           ام  وفـق نظ

 املستقبل، و ذلك بـسبب هيمنـة الـسرد          – احلاضر   –املاضي  : التداخل بني أنساق الزمن الثالثة      
، و استئثاره باملساحة األكرب من السرد، مقابـل ضـمور   )récit analeptique(االستذكاري 

  ).récit proleptique(حضور السرد االستشرايف     

ر الكاتب املكثّف لتقنية التذكّر عرب رجوعـات إىل         و تتجلّى هيمنة السرد االستذكاري يف استثما      
الوراء تقوم ا شخصية عبد الكرمي الصائم ملاضيها اخلاص، و حتيلنا من خالهلا على أحـداث سـابقة    

أحداث خترج عن حاضر النص لترتبط بفترة سـابقة عـن بدايـة             "للحد الذي وصلت إليه القصة،      
الكاتب ا باعتبار ما متثّله من معـىن يف تـاريخ أنـاه             و هي تعكس نوعا من احتفاء       ). 26"(السرد

الوجودي و الذي يعمد إىل إعادة بناء مراحل منه تنتمي إىل الطفولة و املراهقة و الكهولة، وتـرد يف                   
وهـو تـاريخ   . أنساق يسمها  التداخل و التشظّي، بسبب توالد الذكريات و تداعيها يف غري نظـام           

ر احلديث و املعاصر، ليكشف عن مدى شـعور الـذات الـساردة             شخصي يتقاطع مع تاريخ اجلزائ    
و االستقالل، بسبب خسران الوطن لرهاناته مع التاريخ، مما يعلّل        /باالنكسار خلسراا رهانات الوجود   

اخفاق الكاتب و جيله يف حتقيق التطلّعات اليت كانوا حيلمون ا يف جزائر االستقالل، و حتوهلـا إىل                   
و . ، و بداية الفتنة الدموية    1988اقمت يف النفوس قبل أن تولّد االنفجار يف أكتوبر          أشكال إحباط تف  

تبغي تأثيث ما به  الدمار من مملكة أحالمنـا الـضائعة   : "هو ما تفصح عنه الذات الساردة يف قوهلا    
  ). 27"(بتذكارات ال تسفر إال عن عورة احلماقة

ردة يستحوذ حبضوره املهيمن على احلكـي، حيـث         فالزمن املاضي املستعاد من قبل الذات السا      
 هـذه   ل منطقه الذي يصدر عنه، و مساره الذي يقوم عليه و مداه الذي ينغلق عليه، باعتبار أنّ                يشكّ

               لة يف  الذات الساردة تستعيد جتربة حياتية منقضية يف الزمان و تعمد إىل إحيائها عرب فعل الكتابة، متوس
املاضـي  هلمـا   تذّكر الذي يعيد تشكيل أحداث نوعني من املاضي، أو        حتقيق ذلك بالذاكرة و فعل ال     

و املعيشة يف مطلع التسعينات من القرن العشرين، من قبـل           /ل بؤرة التجربة املستعادة   ، و يشكّ  القريب
 هذا املاضي القريب ال يتجاوز بضعة أشهر تشكّل مدى االستذكار و زمن             و رغم أنّ  . الذات الساردة 

أت أثناءه هذه الذات إىل املغرب مثّ إىل تونس حبثا عن ملجأ آمن يقيها خطر الفتنـة                 املغامرة الذي جل  
ا باألحداث و التجارب و املواقف و الرؤى اليت تتـولّى       احملنة، فقد كان غني   / الذي يترصدها يف وطن     
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كومة و  ق بفواجع الدم املراق، اليت غيبت شاعر و هران، و رئيس احل           هذه الذات عرضها، بعضها يتعلّ    
مدير التلفزيون و غريهم كثري من أبناء اجلزائر، و بعضها اآلخر يرسم مناخات و طقـوس وجـود،                  
شهدا مدن وجدة و الرباط باملغرب، و تونس و برترت بتونس، تاقت من خالهلا هذه الـذات إىل                   

 ختفق يف ذلك، إذ     النسيان، و حتقيق بدايات جديدة تشكل أفق وجود أكثر إشراقا و عنفوانا، إالّ أنها             
      د، على إثر ارحتـاالت  /دا إىل وطن تنغلق عليها الدائرة لتجد نفسها تعود جمداحملنة لتواجه قدرها املترص

املاضي ا  أم. كرست داخلها اإلحساس خبسران رهانات الوجود، بعد أن خسرت رهاا على الوطن             
املاضي القريب، إذ تتداخل معها لتكملـها      ة على   ل املقاطع الدالّ  ى يف شكل ومضات تتخلّ     فيتجلّ البعيد

و هي العالمات الدالّـة     . دالليا، باعتبار تقاطعها معها يف اإلشارة إىل اإلخفاق و الدم و انغالق األفق            
املقترنة بثورات القرامطة  والزنج مشرقا، و مبمالك العرب و املسلمني يف األندلس مغربا، بسبب اجلاه                

  . و السلطة

 يف الزمان و املكان لنجد رجع صداها يتردد يف جزائر           األعداء متتد /ي بني اإلخوة  وقائع تاريخ دمو  
اجلزائـر  /التسعينات من القرن العشرين، بعد أن أخفق االستقالل يف حتقيق التطلّعات و خسر الـوطن    

وط و هو ما يعلّل رؤية الذات الساردة املتشائمة للتاريخ العريب االسالمي منذ سـق             .رهانه مع التاريخ  
. و هو التاريخ الذي يبقى يف نظرها مقترنا باخلسران    .  و إىل األزمان احلديثة    – بل منذ البدء     –غرناطة  

اذكر يل مومسا واحدا خرجنا فيه منذ مخسة قرون بالورد     و األغاين من أقصى ترابنـا إىل                     :" تقول  
  ).28"(أدىن مائنا و من بدء زماننا إىل اية توهاننا

ا السرد اال  أم     الكابوس الذي يلـون    /د احللم ستشرايف فتختزله فاحتة الرواية املوسومةبرؤيا،اليت جتس
العجيب معامله، و الفاجعة مناخاته، حيث يتراءى للذات الساردةوجودها مع شخص يف غابة، قبل أن               

           هلا، يعمد إىل التهديد مثّ       تباغت بكائن له جثة بغل و رأس إنسان، تكتشف من مالحمه أن إىل  ه ابن عم 
تلتفـت الـذات    . دا و قد أكه اجلهد قتهاوى     يلقيانه جمد . الرمي بقذيفة مدفع مل تصب منهما مقتال      

  .الساردة باحثة عن مرافقها فال تعثر له على أثر و قد انتهىإليها صياح الديكة يف متاسخت

 توطئـة   لت هذه الرؤيا الكابوسية نوعا من االستباق الزمين، جعل من هذا االستـشراف            فقد مثّ 
ألحداث الحقة جيري اإلعداد لسردها من طرف الراوي، فتكون غايتها يف هذه احلالة هـي محـل                 "

و يطلق جريار جينيـت     ). 29"(القارئ على توقع حادث ما أو التكهن مبستقبل إحدى الشخصيات           
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 منه الغرض"، و الذي يبقى )30"(االستشراف اخلارجي" على هذا النوع من السرد االستشرايف تسمية   
  ).31"(التطّلع إىل ما هو متوقع أو حمتمل احلدوث يف العامل احملكي

فهذه الرؤيا اليت تعرض الفتنة بني األقارب و تفوح منها رائحة املوت و اخلراب، تؤشـر إىل مـا                   
من استشراء مناخات الرعب و القتـل          و              " متاسخت"ستكون عليه عوامل املنت احلكائي لرواية       

 اليت حولت واقع حزائر التسعينات إىل كابوس ثقيل ال يزال يسم حياة اجلزائريني يف الـزمن       الدمار، و 
احلاضر، و جتسده شخصية كرمي يف الرواية، حيث ميثّل ماضيا قريبا يثقل عليها يف حاضرها الذي يتخذ      

، وهـو  )32"( فيه و التطلّعات غري املؤكّدة، اليت يكون حتقّقها مستقبال أمرا مشكوكا         "شكل االنتظار   
  .ما جيعل من مستقبلها أفقا غائما ال عالمات دالّة على هويته

، ينهض مؤشرا داالّ على عـوامل       "يقظة"كابوس و انغالقها على     /برؤيا" متاسخت"فانفتاح رواية   
،و املنتمـي إىل    "رؤيـا "الفاجعة و املأساة، مما جيعل حكيها امتدادا لذلك الذي مهدت لـه الفاحتـة               

ل فيه املعقول إىل المعقول و هذا األخري إىل معقول بفعل التباس حدود          قول يف زمن جزائري حتو    الالمع
األشياء و ضبابية الرؤية، بعد أن صار املوت هاجسا متمكنا من النفوس اليت متارس أشكال وجودهـا                 

   على إيقاعه اجلنائزي، م       ا املصري ا  ما أضفى على مناخات الرواية أجواء قامتة يلو  لفاجع باعتبار إمعـان
الرؤيا بذلك الكائن   /وهو الوحش الذي رمز إليه الكاتب يف الفاحتة       . يف جرائم قتله لألبرياء   " الوحش"

  .األسطوري الذي يتخذ شكل بغل و رأس إنسان

و قد مثّل حكي الذات الساردة عن جتربة ارحتاهلا من اجلزائر إىل كلّ من املغرب و تونس نـشدانا      
أن يوجد يف زمـان  "يه ل متنا بعلّالكابوس، مم /طر احملدق ا، منوذجا داالّ على هذا الواقع       لألمان من اخل  

غري هذا العصر، يف بلد غري هذا الوطن أو أن يكون قد ولد قبل الطوفان، فيعيش و يقبض حتت املاء أو    
ب ليعبر ا عن    و هو ما كرس حضور احللم تقنية استثمرها الكات        ). 33"(بقي جزئيا ساحبا يف الفضاء    

ع إىل واقع بديل أفضل، فضال عن استثماره لطقوس         الكابوس و املتطلّ  /موقفه الرافض للحاضر اجلزائري   
  راحلضرة اليت تعب     استشعار نشوة العبـور    "ر من إسار املكان    و الزمان بغية            عن هذا التوق إىل التحر

متداد إىل فضاء مهوم ميثل له احلـضرة        خالصا من ثقل اجلسم و ضغط الزمان و أسر املكان و توه اال            
قطعة نعيم، املريديون بدفوفهم و لدانا مث بأباريق ينشدون سالما و يسقون عسال و مخورا و النـساء                  

و هكذا يغدو احللم بديال للواقع، حيـث  ).      34"( آللئ انتضدن أبكارا منتظرات أخذهن جزاء
  . اقترانه بطقوس املوتقها يف الواقع بسبب حتقّل طقوس وجود يعزيشكّ
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و يعكس نسق الزمن السردي الذي هيمن عليه السرد االسـتذكاري مقابـل ضـمور الـسرد                 
االستشرايف، مدى عمق املفارقة بني زمن اخلطاب الذي يبقى مقترنا باحلاضر، و زمن القصة املستعاد،               

إىل حد التتويـه، فتكـون      مما جعل نظام السرد ينبين على التداخل إىل حد التشعب، و على التشظّي              
نسقان سرديان أضفيا نوعا من احلركة، و التنويع على اخلطاب الروائي،           . الفوضى مدار نظامه و مداه    

  .و إن تفاوتت املساحة اليت شغلها كلّ منهما يف السرد

، حتليل  "متاسخت"و يستتبع حتليل هذين النسقني للحركة الزمنية املتصلة بنظام األحداث يف رواية             
  .النسق الزمين للسرد بالتركيز على وتريته يف حال سرعتها كما يف حال بطئها

  

 وترية الزمن السردي
  

، باستثمار الكاتب يف صياغة مظهريهـا  "متاسخت"تتميز الوترية الزمنية لعرض األحداث يف رواية       
ة للحركـة   األشكال األساسـي  : "السرعة و البطؤ، ما يطلق عليه جريار جينيت تسمية          : األساسيني  
، يف )l’ellipse(و احلذف أو اإلسقاط ) le résumé(اخلالصة : و هي تقنيات ). 35"(السردية

و الوقفة  ) scène(حال تسريع السرد، حيث يضمر اخلطاب مقابل امتداد القصة، و املشهد                            
  .الوصفية يف حال تعطيل السرد، حيث تضمر القصة و يتسع اخلطاب

، الذي يكثر تواتره يف القصة للربط بـني املقـاطع   )récit sommaire(فالسرد التلخيصي 
كاري و يتقـاطع معـه      ذالسردية،   و مإل بعض الفراغات اليت يتركها السرد، يتعالق و السرد االست             

إضاءات و معطيات حول ماضي الشخصية و ما ينبين عليه مـن أحـداث، و   من باعتبار ما يقدمه لنا  
؟ مخسة عشر عاما من      أدخل السرية : " ما منثل له ذا املقطع من الرواية        و هو   . ذلك يف شكل خمتزل   
   نا و بـديعا، مل يكـن فردوسـها        اية، مهدهدة، بي  غية مر مميعا سراب من بالغة أ    عز عمره سيحها تش

  ).35(املوعود سوى رمل متحرك سراب

  ا احلذف   أم"سقاط مرحلة كاملة مـن     غرات الواقعة يف التسلسل الزمين و يتميز بإ       ثر على ال  فيؤش
  و هو متواتر احلضور شأن السرد التلخيصي ). 36"(سرد لريع لس تدزمن القصة و لذلك فهو يعترب جمر
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 صـيام   أي: منذ أعوام عشرة ؟ قالت له       : "ل له ذا املقطع     وهو ما منثّ  . باعتبار تقاطعه معه يف السرد    
  ).37..."(رة؟بشللجسد؟ أي ختم يف ال

ريع احلركة السردية، فإنّ هذه األخرية تصبح بطيئة سصة و احلذف يسهمان يف ت    و لئن كانت اخلال   
ففي األوىل . و الوقفة الوصفية)récit scénique(ي السرد املشهدنييتبسبب استخدام الكاتب لتق

ال للشخصيات كـي               تتماالستعاضة عن السرد باملشاهد احلوارية اليت تنتفي فيها األحداث فاسحة ا 
الكالم و يف ذلك كشف لطبائعها النفسية و مذاهب سلوكها االجتماعي و مراتبها الفكرية و               تتبادل  

  :"ده هذا املقطعو هو ما جيس. االجتماعية

- ين مذنبة، أرجوك أن متنحين طمأنينيتأنا متعبة، مفرغة، أحس.  
 و حلظاتنا ؟ قصيدتك اليت أهديتنيها؟ -

 .انسها أو أحرقها -

 .نسخة وحيدة خبط يدك -

 .هم جمرد عبثال ي -

 ورقتك النقدية ؟ تذكارك عليها؟  -

 قص منها وجه بورقيبة و أتلفها؟ -

 و القرنفل، و عطرك، و فرحنا املغترب؟ -

 .ين أكثرذبتلزمين التوبة فال تع -

ل دمي أبـيض    ني يل عودة إىل مويت، مرحبا بدمعة منك إن كانت حتو          قلت لك، ما أنت تشقّ     -
 .)38"(مثل يامسني

ق بسببها زمن  بتحليل نفسية الشخصية، و يتعلّدفية فتقوم فضال عن االستطراا الوقفة الوصأم
زلت مطرا و لباردو كان الظمأ كله، يف ن أرضا، و فامتد: " املقطع ذاده منثّل له وهو ما جيس. القصة

 قلب تونس ال يضري احلمامتني تتسارقان نقرات القبل و ترقبان حوهلما عاليتان،         و الشارع
  ).39..."(يل       قادملتضجه حركة السيارات و الناس يف مسري كأمنا إىل أنفاق أو كهوف ألن ال

سعا يف زمن اخلطاب على     الن استطرادا و تو    الوصفية و املشهد يشكّ     الوقفة كالّ من  "و هكذا فإنّ  
نـساق  كن ان يصبح لديها مناسـبة لتـشغيل األ        مي منظر    كلّ أنّ األوىل بسبب    .حساب زمن القصة  
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الوصفية و بالتايل إعاقة زمن القصة على االستمرار و الثاين ألنه ميد د األحداث و جيعلـها تتباطـأ يف        
  ).40"(ارعةتس لوتريته املةهضومناا على حركة السرد ها ضدريس

، مسح  لنـا بـإبراز       "متاسخت"إن حتليل مجاليات بنية زمن اخلطاب السردي و دالالا يف رواية            
 أوهلما االستذكار الذي يهيمن على احلركة الداخلية للسرد و ثانيهمـا            :منطني من السرد  قيامها على   

االستشراف الذي ميتلك حضورا منحسرا ضمنها، و كالمها يلعب دورا بارزا يف بناء الرواية باعتبـار                
 احلبيـب   و قد استثمر الكاتب   . طئهبرية السرد يف سرعة نسقها كما يف        تتأثريمها املباشر و املهم يف و     

السائح مجيع هذه التقنيات السردية اليت ومست البنية الزمنية خلطاب روايته، وفق رؤيـة و تـشكيل                 
يف ل السائد الـسردي  ائسيوهو وعي  . دوااأيعكسان امتالكه وعيا عميقا بشروط الكتابة الروائية و         

ة خلطاب هـذه الروايـة تـستمد        فالبنية الزمني . اال الروائي قبل أن يعمد إىل اختراقه خبلخلة ثوابته        
 نظام التداخل الذي حتتكم إليه، و من تشظّى أنساقها الذي يعكـس وحـدا ال                مناختالفها الدال   

 .شتاا، و من منطقها املغاير للسائد، و الذي يدرك الالمعقول معقوال يف زمن صار فيه الالواقع واقعا                
 واقعتيه و يتحول من جراء ذلك إىل حمض مـدلوالت         اليته و حتموهو ما جيعل الزمن يف الرواية يفقد إ       

ف دالالا مـن    شنصية تتواىل تباعا يف اخلطاب و تكون ذات طبيعة لفظية حبيث ميكن التقاطها و ك              
  ).41"(خالل اإلشارات الزمنية املبثوثة يف النص

ه األساسي أن نقارب مكون  " متاسخت" جلماليات بنية اخلطاب السردي يف رواية         يستدعي حتليلنا  و
الثاين بعد الزمن، و هو الصيغة، و ذلك حبكم تعالق هذين املكونني و تكامل أدوارمهـا يف تـشكيل                   

  .أنساق اخلطاب السردي اجلمالية و إغناء أبعادها الداللية

  :صيغة اخلطاب و تعدد األنساق 
 يالزمـه   مفهوما إشكاليا،– مكونا أساسيا من مكونات اخلطاب –) La mode(تعد الصيغة 

وهو ما يعترف به تودوروف يف      . االلتباس رغم تعدد املقاربات النقدية اليت رامت وضع حتديد دقيق له          
 و يعـود هـذا            ).42"(مقولة الصيغة من الطبيعي جدا أن تكون أكثر املقوالت تعقيدا         : "قوله  

معـريف بعينـه، حيـث    ة على هذا املصطلح إىل عدم اختصاصه مبجال         االلتباس الذي شكّل صفة دالّ    
 منـها  و كلّ.   ئيات و العلوم اإلنسانية إىل جانب األدباتخدم يف علوم املنطق و اللسان و السيمي       سي

و باعتبار اشتغالنا على عمل أديب ينتمي إىل جمال السرد الروائـي، فـإنّ مقاربـة                . يدعي امتالكه له  
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لنا حتليل خصائص أمناطها اجلمالية مثلمـا       تودوروف النظرية ملفهوم الصيغة تبدو منطلقا مناسبا يتيح         
  ".متاسخت"تتجلّى يف بنية اخلطاب السردي لرواية، 

 ا    فتودوروف حيدم لنا الراوي القصة      "د الصيغة بكوا يفيد أنّ    )43"(الطريقة اليت بواسطتها يقدمم ،
 الروائي، تكمـن  أمهية البحث يف الصيغة و ما تضطلع به من دور يف تشكيل األنساق البنائية للخطاب   
 la(الـسرد  : يف استجالء ما تقوم عليه من أمناط خطاب، تنتظم حتـت منطـني أساسـني مهـا     

narration ( و العرض)la représentation(   يرتبطان بالقصة كمـا باخلطـاب،       و ،
 باعتبارمها خطابني إىل متلـق مياشـر أو غـري         "ها  جن أن يو  كو مي . بالراوي كما بالشخصية الروائية   

، و إن كان عنصر التلقي مغيبا يف كل الكتابات السردية اليت اتخذت من الصيغة موضـوعا،                 "مباشر
يتم احلديث عنه غالبا يف إطار الرؤية ) le narrataire( املروي له د أو متلقّي السرعلى اعتبار أنّ

  ).44"(أو الصوت، و حبسب نوعية العالقة اليت يقيمها املتكلم مع خطابه

 اخلطابية و من    هد صيغ  اليت تتمثّل يف تعد    تهخبصوصي" متاسخت"ز اخلطاب السردي يف رواية      يو يتم 
 م علينا حتليل خصائص كلّ       مث تعدا حيتخطاب على حدة بغية إبراز خصائصه على صعيد         د خطاباته، مم 

و ذلـك   التشكيل و الرؤية و إن كنا ندرك تداخل هذه اخلطابات فيما بينها داخل أنساق اخلطـاب                 
 Discours(صيغ اخلطاب املـسرود  : بأشكال خمتلفة و متنوعة، تتجلّى يف صيغ ثالث رئيسية هي

narrative( ــروض ــاب املع ــول )Discours représenté(،و اخلط ــاب املنق ،و اخلط
)Discours rapporté.(  

ث إىل  م وهو على مسافة مما يقولـه و يتحـد         هو اخلطاب الذي يرسله املتكلّ     "فاخلطاب املسرود 
"   أو إىل املروي له يف اخلطـاب الروائـي بكاملـه    ) شخصية(تلقّي مباشرا   مروي له سواء كان هذا امل     

و يتجلّـى   .ة يف خطاا الـسردي     متواتر يف هذه الرواية إذ يشغل مساحة مهم         خطاب و هو ). 45(
ـ .  و اخلطاب املسرود غري املباشر     ،اخلطاب املسرود الذايت  : حضوره يف منطني مها      ـ  ف :" ىاألول يتجلّ

عندما يتحدث املتكلّم عن ذاته و إليهما عن أشياء متّّت يف املاضي ، أي أنّ هناك مسافة بينه وبني مـا                
يف انفتاحها عليه يف الفاحتة     "متاسخت"و تظهر أمهية صيغة هذا اخلطاب يف رواية         ). 46."(ث عنه يتحد

غابة ملا  ين أسري مع شخص ال أعرفه داخل        وجدت: " الذات الساردة ، تقول      هااليت تصوغ ملفوظ  "رؤيا"
مث أخرج مسدسه، و إذا بالبغل  ىل مرافقي أن جيهز عليه، فتردد قليالإ بغل حيتضر، فطلبت وقفنا على
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) : 47(  .."أنت كرمي بن حممد ابن عمي و تريد أن تقتلين         : ينهض برأس رجل من معاريف يقول يل        
  /: الشخصية الروائية /، من خالل قول السارد"يقظة:"خلامتة عليه يف ا– أي الرواية –مث يف انغالقها 

  كم أنا حمبط يا وجه مجيلة،"

كم هي فادحة يف قليب اخليبة يا بسمة شهلة، مقهى سعيدة وحده الغاص، و مسجد الغفران ينتظر                 
بت رح ليلها على غربيت، و اقتاتت تونس من حزين          و تش              رآذانه األخري، و قد نامت الرباط بف      

  .من وحديت، و إذ عدت ملويت فزعت وهران

  .أمي ال جتد من املإل من تتلو عليه من زمن رعبها ما تعسر من سفر الدم

  ).48(و يف ذاكريت صوت يزرعين بني رقان و متاسخت نوحا لنشيج دم النسيان

يقظة، تقوم  / ة  رؤيا، و اخلامت  / الفاحتة  :  طريف الرواية     الذايت و هي تشد    رودإن صيغة اخلطاب املس   
           ر إليه عديد العالمات املبثوثـة  بتأطري حكيها و إرباك ميثاقها إذ يداخله ميثاق السرية الذاتية الذي تؤش

وتقاطع عديدة بني كرمي الشخـصية الروائيـة و   /داخل املنت احلكائي، مما يوحي بوجود أشكال تعالق  
  .لبحثها بالتحليل يف عنصر الحق من هذا اصخنالذات الكاتبة، س

و ترفد هذا اخلطاب املسرود الذايت رجوعات إىل الوراء تقوم ا شخصية كرمي الذات الساردة من             
عة يتداخل فيهـا الفـردي و       ف على الذاكرة و ما تنبين عليه من مرجعيات متنو         خالل اشتغاهلا املكثّ  

  .اجلماعي، احمللي و العاملي، الواقعي و األسطوري، التراثي و التارخيي

ىل إ هذا اخلطاب املسرود الذايت يتداخل و آخر مسرود غري مباشر، تعمد الذات الـساردة                نّغري أ 
يرى وهران هي املتراجعـة يف قلبـه        : "ل له ذا املقطع     و هو ما منثّ   .  ضمري الغائب   باستخدام صياغته

عنـا  حضرته سطوة الوحش و مسا يف شارع عمريوش زواوية من الزيت احلر، رف         . خيطا من دم جلميلة   
لتين و يف أذين و شوشت       خنبهاقب :ا     حبفهمست لـه   . عاوديها يل بالرببرية  : يت فيك العرب، فتنكّد

  ).49"(أصواتا خاثرة عسال

 صيغة اخلطاب املعـروض     هلاأو. مناط من اخلطاب  أ، فتقوم على ثالثة     صيغة اخلطاب املعروض   أما
ىل متلق مباشر و يتبادالن الكـالم بينـهما دون       إرة  م مباش م يتكلّ و هي اليت جند فيها املتكلّ     ".،  املباشر

  : ذا املقطع ل هلذا النمط من اخلطاب و ميكن أن منثّ). 50" (تدخل الراوي
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  من أين أنت ؟ "-    

  من وهران  -
 .وهاطفهكذا، يف السماء خي. يعجبوين الوهرانية يف تلقائيتهم و جرأم -

ون عزليت، وهران بدء ضـالليت، و أنـت    امرأة من دخان بل   . وهران كاهنة و أنت جنية     -
 ).51"(فضائي و آخريت يف هذه النهاية، أعطيين يدك الثانية أشد على غربيت فيك

أقل مباشرة من املعروض املباشر، ألننا جنـد  "وهي . فصيغة اخلطاب املعروض غري املباشر أما ثانيها   
ا من خالل تدخالت الـراوي      اليت تظهر لن  ) Para-discours(فيه مصاحبات اخلطاب املعروض     

قبل العرض أو من خالله أو بعده، و فيه جند املتكلّم يتحدث إىل آخر، و الراوي من خالل تدخالتـه               
و جيسد مثل هذا اخلطاب هذا املقطع الذي نورده على سبيل املثال            ). 52"(يؤشر للمتلقي غري املباشر   

لّ زاوية، يف أي شـارع، يف كـلّ اللحظـات      مثلي، مثلك، ال شيء، حيس منتظرا يف أفقه، يف ك         : "
  ).53."(الطويلة املمتدة بني البيت و بني مواقع العمل غري الغدر

وهي نظري صيغة اخلطاب املـسرود الـذايت، إالّ أنّ           ". صيغة اخلطاب املعروض الذايت    و أخريا جند  
م متكلّم حياور ذاتـه عـن       فإذا كنا يف املسرود الذايت أما     . هناك فروقات بينهما تتم على صعيد الزمن      

وهو ). 54"  (أشياء متّت يف املاضي، فإننا هنا جنده يتحدث إىل ذاته عن فعل يعيشه وقت إجناز الكالم       
و لكن ما الذي بقي غري الكالم يف هذا اخلراب و لو أنّ امتهانه وظيفة صار من                 : "ما ميثّله هذا املقطع     

ر الكرامة و يسبب املوت الرخيص   و يثري املناخـات و          أشد ما يشقي الضمري و يوحل املوقف و يعفّ        
  ). 55(املآمت

متاسـخت دم   " النمط الثالث من صيغة اخلطـاب الـسردي يف روايـة             اخلطاب املنقول و ميثل   
،حيث يتجلّى يف صيغتني تتداخالن وصيغ اخلطابات السابقة املسرودة منها و املعروضة علـى            "النسيان

ففـي األوىل   . و صيغة اخلطاب املنقول غري املباشر     ،  خلطاب املنقول املباشر  صيغة ا : و مها . حد السواء 
خيتلط سرد  الراوي بسرد الشخصية ألنّ املتكلّم ال يقوم فقط بإخبار متلقّيه بشيء عن طريق السرد أو              
العرض، و لكنه أيضا ينقل كالم غريه سردا أو عرضا، و من خالل هذا النمط نصبح أمام متكلّم ثان                   

و ميثّل هذا املقطع منوذجا داالّ على هذا النمط مـن اخلطـاب املنقـول    ). 56"(ل عن متكلّم أول  ينق
أبـيعكم  : الرصاصة كلمة و العكس خرافة صدق عمر إذ تنبأ          : و بالرغم ما فتئ أن ردد       : "املباشر  

  ).57"(مقالة مبسدس و كتابا بكالشينكوف
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شخصية بصفة غري مباشرة، كما يدلّ على ذلك هذا أما يف الثانية فيتولّى السارد نقل كالم ال
  ).58"(قال له حبرها ذات مرة إنه مل خينها أبدا يوما: "املقطع 

، مسح لنا باكتشاف تعدد أمناطها و       "متاسخت دم النسيان  : "إنّ حتليل بنية صيغة اخلطاب يف رواية        
نقول،و احتواء كلّ منها على أمناطـه       من مثّ تعدد خطاباا اليت تراوحت بني املسرود و املعروض و امل           

غري أنّ صيغة اخلطاب املسرود تبدو مهيمنة، باعتبار قيامها بتأطري كلّ     .اخلاصة اليت تتميز بسماا املفيدة    
التبدالت الصيغية اليت تضافرت على إغناء اخلطاب السردي و حتديد نوعيته وما تتفرد به من خصائص            

و هي صيغ خطاب تنتظم وفق نسق التداخل الذي جيعلها تتقاطع مع         . ائيةمجالية على صعيد البنية احلك    
بعضها البعض يف جمرى احلكي، من خالل أشكال التتابع والتضمني و النتاوب، و اليت تنهض عالمات                

، "متاسخت دم النـسيان   "و هكذا فإنّ تعدد أمناط الصيغة يف اخلطاب السردي يف           . دالّة على تكاملها  
  .ظاهر الدالة على خصوصيتهميثّل أحد امل

  

  

    صيغة اخلطاب بني اخلطاب الروائي و اخلطاب السريذايت    -4

  

     على أكثر من خطاب، فيكون تبعـا لـذلك ملتقـى           " متاسخت: "ينفتح اخلطاب الروائي لنص
التاريخ الذي حييل إىل زمن جتربة الذات الساردة املستعاد، و الذي تشري عديد العالمـات               : خطابات  

اجلزائـر و إنـسانه، وإن كانـت        / ملبثوثة يف النص إىل أنه مطلع التسعينات، زمن بداية حمنة الوطن            ا
حبـرب  الرجوعات إىل الوراء تعود به إىل أزمنة تلعب دورا يف إغناء أنساقه و تنويعها، بعضها يقترن                 

وما جد فيـه مـن        زمن بين العباس    و بعهد الرئيس هوارى بومدين،و بعضها اآلخر يوغل يف         التحرير
توارث للقرامطة و الزنج، و ما شهده من مصائر فاجعة ألعالم من املتصوفة كاحللّاج، مرورا بـالزمن                

 الـشعر و  ... األندلسي و ما آلت إليه مصائر العرب واملسلمني من فنت انتهت إىل ضياع األنـدلس                
 –لفاجعة واملأساة، فتكون اخلمرة     الذي يلون اخلطاب بالذاتية و الشاعرية،  فيضفي عليه طابع إيقاع ا           

/ ، و تـصري املـرأة   )59( حاضرة من خالل استثمار الذات الساردة ملقاطع نواسـية     –سبيل سلوان   
موضوع عشق و جنس سبيل تناس ملناخات احلاضر املأزوم الذي ضخم إحساس تلك الذات بالوحشة               
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 الوطن احلال املتلبسة العـشقية إىل   ، وصار )60(و الغربة و الضياع، و قد غامت الرؤية و غاب األفق          
 الذي حيضر شذرات حكي تستعيد املصائر الفاجعة اليت انتهى إليها عدد من             التصوفو  ). 61(املدى

و هي مصائر يعيد الكاتب إنتاجها بغية إضفاء طابع املفارقة عليها بتحويل داللتـها              . أعالمه كاحللّاج 
 - أي احلالّج  –كان  :" الوجود و البعث  /م إىل االنتصار  العد/ من السلب إىل اإلجياب، و من االنكسار      

  ).62"(خالل صلبه، كلّما قطع مفصل من مفاصله تبسم

            و    "متاسـخت " غري أنّ اخلطاب السريذايت يبدو املهيمن يف تداخله مع اخلطاب الروائي يف نص   ،
 باعتبار كثرة العالمـات     ذلك مقارنة  بالعالقات القائمة بني هذا األخري و اخلطابات اآلنفة الذكر، و            

فاالنتمـاء إىل   . املبثوثة يف الرواية و الدالة على التقاطع بني شخصية كرمي الروائية و الذات الكاتبـة              
الغرب اجلزائري وهران و حتديدا مدينة سعيدة ميثّل متاثل املوطن و اجلذور، كما يـشكّل احتـراف                 

 مثّة التباس عالقتهما،حيث يتم حديث الروائي عـن         الكتابة عامة و الرواية خاصة مدار تالقيهما و من        
الرواية و هي تنجز أو باألحرى تنكتب، و حديثه كاتبا عن ماهية الكتابة اليت ميارسها و مـداها، يف                   

و يتجاوز االشتراك بينهما املرتبـة األدبيـة        ). 63" (حنن حني نكتب نوصل املدية إىل العظم      :" قوله
ثّلة يف مهنة الصحافة، و االنتماء اإليديولوجي إىل اليسار املعارض للسلطة و    ليشمل املرتبة االجتماعية مم   

حمتـرف حـرف، متـابع بـسبب جنـون          :" و هو ما يفصح عنه كرمي يف قوله       . املطارد من قبلها  
و يشكّل الفرار من املوطن وترك الوطن بالسفر إىل املغرب فتونس قبل العودة جمددا إىل               ). 64"(حلمه
ئر و االختفاء يف أحد أحنائه عالمة تالق أخرى تنضاف إىل السابق من عالمات لتثبـت                اجلزا/ الوطن

ففعل الكتابة يف  هذه الرواية يبـدو        . عمق تداخل امليثاق الروائي و امليثاق السري ذايت يف هذه الرواية          
اختيار الكاتـب   مقترنا بفاجعة املوت يف حال االستجابة للكتابة كما يف حال االمتناع عنها، مما يعلّل               

أن يكون موته نتيجة االستجابة للكتابة و ليس العكس، بسبب أنّ سريورة الكتابة اقترنـت بالـدم                 
سنظلّ نسري فال نبلغ ايـة      : "فقال  . هل نسلك يوما ممرا ال يعبده دم      : قلت  : "املسفوك عرب التاريخ    

ئع ال متناهية، و محله علـى تـرك         و هو الدم الذي صير وجوده فجا      ). 65"(الطريق اليت يشقّها دمنا   
خرجت خائفا أنا ؟ بقيت أنت ألنك لست علـى هـشاشة           :"الوطن حفاظا على كيانه املهدد، يقول     

حترس دم أبيك ؟ من أنساين أنا دم أخيت و أخي و أمل أيب و فجـائع أمـي و تـشردي و                       . وحديت
سـاخطا و    يائسا باغضا. ةمل يكن يل حسابك ذاته مع اليأس تصفية و تلك حايل املدمر. انصهاري

  ).66"(كافرا بدين اجلماهري اجلديد فرية النعيم املوعود
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و يتجلّى استثمار الكاتب ملكّونات عديدة من سريته الذاتية شكّلت مدارات حكـي روايتـه، يف        
إعادة صياغته ملراحل خمتلفة من تاريخ أناه الوجودي، بعضها يستعيد صورا شتى من الطفولة حيـث                

ع أمه له، فختانه يف صيفه الرابع، مثّ ما كان من تعلّقه مبعلّمته الفرنسية سوزان، و ما جـد                   يعرض وض 
كلّ هذا و يتواتر ذكر األم         و تـذكّرها يف  .من معارك املقاليع بينه و بني أنداده من أطفال احلي        

ة اإليقاعية اليت تكـشف     كامل مسار الرواية، إىل حد يتحول معه فعل التذكّر هذا إىل نوع من الالزم             
و مقابل هيمنة حضور األم املكّثـف  . وهو تذكّر يقترن بتذكّر بيتهم الريفي     . البعد الدرامي للشخصية  

قـد  : "يضمر حديث الذات الساردة عن األب ، حيث ختتزل شكل وجوده وايته يف هذا املقطـع                 
 كرامات وكانت أرضه شـحت و       املسكني أيب عاش و ليا من غري      . التاجر فاجر : نصحين الوالد مرة    

، يف حني يتعلق بعضها اآلخر جبوانب من املراهقة يلوا العاطفي، ومن           )67"(حيلته كمت فقضى غما   
زمن اخلوذات و اللـيكس، القمنـة و        "الشباب تكشف عن بعض مناخاته و طقوس ممارسة الوجود          

  ).68"(القعدات طويل الرقبة و األنيزات

ت الساردة لوقائع حمنتها مطلع التسعينات و ما كان من رحيلها عن الـوطن               و تبقى استعادة الذا   
إىل املغرب فتونس طلبا لألمن وقد صار وجودها مستهدفا و مهددا، هي احلكي املركزي و اإلطـار                  

وتتأكّـد  . الذي حيوي سائر ذكرياا األخرى املتصلة مبراحل حياا السابقة منذ الطفولة إىل الكهولة            
و مدار حكي هذه الرواية، من خالل الفضاءات    /احملنة اليت تشكّل القصة اإلطار      / هذه التجربة    مرجعية

املعلنة يف كلّ من اجلزائر و املغرب و تونس، و اليت متتلك وجودها احلقيقي، و كذلك مـن خـالل                    
اقعي الشخصيات اليت تعمد هذه الذات الساردة إىل ذكرها و تتميز هي األخرى حبقيقة وجودها الـو               

  . أمساء وألقابا و أدوارا اجتماعية و ثقافية

  

   الرؤية السردية و تعدد األصوات-5

 إىل جانب –املكون الثالث الذي يسهم ) Point de vue(أو وجهه النظر /تعد الرؤية السردية
      و ال      –و قد مثّلت    .  يف تشكيل أنساق اخلطاب السردي و بلورة مجاليات بنيته         –الزمن و الصيغة    

 إحدى القضايا األساسية اليت شغلت كتاب الرواية و نقّادها على حد سواء، مما يعلّـل كثـرة                 -تزال
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اجلدل حوهلا، و من مثّ تعدد املقاربات املفهومية هلا، و تشعبها، بسبب اختالف املرجعيات املعرفية اليت                
  ).69(عي و النقدي يف آنيشكّل يف ضوئها هؤالء تصورام النظرية هلا، على الصعيدين اإلبدا

فقد اكتنف هذا املصطلح نوع من الغموض و االلتباس، باعتبار تعدد الدالالت املتصلة به، إالّ أنّ                
العالقة بـني   "يف جمال النقد الروائي يتمثّل يف تلك        " الرؤية"ذلك، ال حيول دون التأكيد على أنّ مدار         

و صوته حمـور    /لعالقة اليت ميثّل فيها موضع السارد     و هي ا  ).70"(املؤلّف و الراوي و موضوع الرواية     
حالـة  "سيبقى اخلطاب الـسردي يف      " ،كما أنه بدونه  )71"(بدون سارد ال توجد رواية    "الرواية، إذ   
  ).72"(، و لن يتحول حلقيقة مادمنا ال نستطيع تصور حكاية بدون سارد"احتمال

ليس أبدا الكاتب، و لكنه دور      " السارد"و أنّ    ه – يف هذا السياق     –غري  أنّ ما جيدر اإلملاع إليه        
فيكون تبعا لـذلك    ). 73"(شخصية من خيال مسخ فيها الكاتب     . خملوق و متنب من طرف الكاتب     

  .تلك الشخصية اليت يتوسل ا املؤلّف لتشكيل عامله احلكائي

 مـن الرؤيـة     ، بقيامها على نوعني   "متاسخت دم النسيان  :"و تتميز بنية اخلطاب السردي لرواية       
أوالمها الرؤية من اخللـف     و          : السردية، تتجاوران و تتداخالن وتتراوحان داخل أنساق اخلطاب         

ليس من أجـل رؤيتـها مـن        "ينجزها راو كالسيكي عليم، يعكس انفصال الكاتب عن شخصياته          
ية         و          اخلارج، رؤية حركاا و االستماع إىل أقواهلا، و لكن من أجل أن نعترب رؤيته موضـوع               

و يصوغ حكيه بضمري الغائب من خـالل تركيـزه علـى            ). 74"(مباشرة حلياة شخصياته النفسية   
:" و منثّل هلذا النوع من الرؤية السردية، ذا املقطع          . و هي شخصية كرمي   . الشخصية املركزية للرواية  

 الظهر برودة جتتاحـه إىل      وجد نفسه يف العراء يعسوبا، كأنّ حركة املنتظرين احملمومة ال تشمله،و يف           
  ).75"(قفاه، و يف مشمة وقف متلمسا ذاته يف فراغ من حوله ميتد بال اية

و هي نفـس رؤيـة الشخـصية        .  اليت يمن على اخلطاب السردي     الرؤية مع أما ثانيتهما فهي    
هلـا نـرى   ليس ألا ترى يف املركز، و لكن فقط ألننا من خال    "مركزية  " وهاته الشخصية "املركزية،  

  ).76"(الشخصيات األخرى، و معها نعيش األحداث املروية

و تأخذ هذه الرؤية اليت تصوغها شخصية كرمي املركزية بعدا ذاتيا، حيث يعـرض فيهـا العـامل             
التخييلي من منظور ذايت داخلي، و ذلك باعتبار أنّ شخصية كرمي متثل البؤرة السردية األساسية مـن                 

. و هي ال تقدم لنا منظورها من الداخل فقط و لكن خالل متركزها على ذاا  . هبداية اخلطاب إىل ايت   
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و السرد معا و كذلك ذات كليهما يف آن، مما يعلّـل  ) la focalisation(فكانت موضوع التبئري 
، "أنـا "م املفرد    ضمري املتكلّ  ااستخدامههيمنة احلكي الداخلي، الذي تتوىلّ شخصية كرمي نظمه، عرب          

ـ البارحة رأيت أمي، غري أين مل أعد أذكر بيتنا، رمبـا            : "... ل له ذا املقطع     ، و منثّ  باألساس للته ض
دخلت البيوت اليت مجيعا سكناها،     . كصراط، أما النجوم فلم تكن يف السماء فتحندست عين املسالك         

أنيـاب  شت فنبتت هلا    نوس أيب اختذ يف كل غرفة لون صوف كانت ألغنام توح          رفال أحد فيها غري ب    
، كما بعمد إىل اسـتخدام ضـمري        )77"(ت من املاعز و من الذئاب أو الكالب الربية        نبفعل ما ج  

حياتنـا نعيـشها   :"و اجلماعي، يقول/و اآلخر، الذايت  /د على تفاعل األنا   ، ليؤكّ "حنن: "م اجلمع   املتكلّ
جانب استخدامه ضـمري  ، و ذلك إىل )78:"(خبياراتنا و حني نساوم عليها ال يبقى لنا سوى املواجهة      

ة و  عام/ ا يكثف البعد الذايت للخطاب السردي       ، يف صوغه ملقاطع احلوار الداخلي مم      "أنت" املخاطب
  غور جـسدها، و طـوح   ثاح فيها جتو كم هاجت رغبتك أ    : " ة، كما يف قوله     الرؤية السردية خاص

مراسم اإلجالل لنظراتك النشوى     عيناها   فقدمت. فيها دون شرف دم اخلطيئة املقدس      حصوا املرابطة 
  ).79"(مث أغمضت لك لسريان أمل اللدغة لذة االختراق.. مبذاق دم التفاحة 

  يف مقاطع كثرية لتكشف أنّ النـاظم و املبئـر         أنت / حنن / أنا: و تتداخل هذه الضمائر السردية    
إا ختجلين،  ":ذا املقطع   ل له   و هو ما منثّ   . التبئري و   السردر هو   هو كرمي، و أنّ ما يتغي     : للسرد واحد   

تضحك مين هازئـا و ال      فما حبثت عنك ألراك من خاليل عكستين بوجه كاحل و مالمح منهزمة،             كلّ
  ).80..."(ذك شفقة يب ختأ

: ، نوعني مـن اخلطـاب الـسردي    "مع"، و "من اخللف: "و أنتجت هاتان الرؤيتان السرديتان     
ران ويتناوبان، و يتداخالن، لكون الشخصية املركزية الـيت         اوجخارجي لألوىل، و داخلي للثانية، يت     

الكتابة، وباألساس الرواية، و    فشخصية كرمي متارس    . التبئري والسرد هي احملور األساسي للقصة     متارس  
     ا، سواء عندما تركّ      من خالهلا نتعرف على جوانب مهما أو على حميطهـا،       ة من قصة حياز على ذا

  .العنصرين يف عملية الكتابة و تكاملهماباعتبار تفاعل هذين 

    و قد أسهم هذا التعد       د يف الرؤيات و األصوات السردية إىل حد     م لنا من    كبري يف جعل احلكي يقد
ه أضفى على بنية اخلطاب السردي هلذه الرواية قيمة مجاليةالداخل، كما أن.  
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اتب احلبيب السائح بطابعها احلداثي ، للك"متاسخت دم النسيان"ز بنية اخلطاب السردي لرواية   تتمي
ى يف تعدد األزمنة و تداخل أنساقها و إن كانت اهليمنة للزمن االستذكاري بسبب اشـتغال                الذي جتلّ 

يف استعادة مراحل من تاريخ أناه الوجودي الذي يتعالق و أنـاه اجلمـاعي              ر  الكاتب على فعل التذكّ   
املرجعي /التخييلي، و السريذايت  /عن تعالق امليثاقني الروائي   لتاريخ اجلزائر احلديث و املعاصر، مما كشف        

كما يكّرس تعدد صيغ اخلطاب        و تنوع أنـساقها هـذا                  . و تفاعلهما يف تشكيل عوامل احلكي     
الطابع احلداثي، حيث أنتج تنوع الصيغ خطابات متعددة يتقاطع فيها الذايت  و املوضوعي، الروائي و                

و هي خطابات أغنت بنيـة      .     واملرجعي، الواقعي و العجائيب، الشعري و الصويف       التارخيي، املتخيل 
: وقد جتلّت يف ثالثة أمناط من الصيغة هـي   . خطاب هذه الرواية مجاليا و دالليا و شكّلت تنويعات له         

، مع هيمنة للخطاب املسرود الـذايت باعتبـار      اخلطاب املنقول  و اخلطاب املعروض  و   اخلطاب املسرود 
و . غال الكاتب املكثّف على الذاكرة فضال عن كون الذات تشكّل موضوع التبئري و السرد يف آن               اشت

، و الرؤية من اخللـف قد وسم التعدد و التداخل الرؤية السردية اليت انبنت على نوع من املراوحة بني            
والـسرد معـا،   ، و إن هيمنت هذه األخرية فبسبب هيمنة شخصية كرمي،اليت متارس التبئري            الرؤية مع 

  .فضال عن تشكيلها املوضوع األساسي لكل منهما

، ال تتأسس علـى منطـق   "متاسخت"كلّ هذا، يكشف أن مجاليات بنية اخلطاب السردي لرواية    
التعاقب و إمنا على منطق يستمد نظامه من فوضاه السردية، عالمة دالّة على فوضى جزائر التسعينات                

  .اخات احملنةو قد سادا أجواء الفتنة و من
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نظر قائمة بأهم البحوث اليت أجنزت حول الزمن الروائـي يف اللغـات الفرنـسية و األنغليزيـة                ا) 14
  : واألملانية و الروسية ضمن حبث 

- Tzevetan Todorov : Qu’est ce que le structuralisme ? In 
Poétique, Ed. Seuil, Paris, 1968, p 53. 

  : و كذلك كتايب 

  1981 ترمجة عبد الستار جواد، بغداد، دار الرشيد للنشر، صنعة الرواية،: برسي لوبوك  -
 –د  (    بناء الرواية، ترمجة ابراهيم الصرييف، القاهرة، دار املصرية للتأليف و الترمجة،: مويرا يدوين  -

 ).ت

  : انظر على سبيل الذكر ال احلصر ) 15

- Bakhtine Mikhaïl : La poétique de Dostoïvski, traduit 
par Isabelle Kolitcheff, Paris, ed. le Seuil, 1970. 

-   Propp Vlademir : Morphologie du conte, traduit par 
Todorov et autres, Paris, ed. le Seuil, 1965. 

16              (Todorov Tzevetan : Poétique, Paris, ed. le Seuil, Point, 

1973, p 82-  

17 (Formalistes Russes : Théorie de la littérature, Paris, ed, le 

Seuil ; pp 267-268  
18                  (                                                       Ibid : pp 267-268      
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19(Barthes Roland ;le degré zéro de l’écriture, Paris, ed le Seuil, 

1953, pp 25-26  
  .111سبق ذكره، ص : .. بنية الشكل الروائي : حسن حبراوي : و انظر  

  111ص : املرجع السابق ) 20

21(                  Butour(Michel) : Essais sur le roman, Paris ed. 

Gallimard, 1964, pp 116 –                                                           117.  
22(Todorov (Tzevetan) : les catégories du récit littéraire, in   

  111سبق ذكره، ص .. بنية الشكل الروائي، : حسن حبراوي : و انظر  

  115ص .. بنية الشكل الروائي، : حسن حبراوي ) 23

 ,Todorov (Tzevetan) : Poétique, Paris ed. le Seuil, Pointانظر،) 24

1973, pp 53 – 54 – 55  
  115ص .. بنية الشكل الروائي، سبق ذكره، : حبراوي حسن  -

 Genette (Gérard) : Figures III, Paris, ed. le :                    انظـر  ) 25

Seuil, 1972.  
   119سبق ذكره، ص ... بنية  الشكل الروائي، : حسن  حبراوي ) 26

  253، ص ... احلبيب السائح، متاسخت ) 27

  19ص : الرواية ) 28

  133ص ... حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ) 29

  Genette (Gérard) : Figures III, … p 82: انظر ) 30

  133ص ... بنية الشكل الروائي، : حسن حبراوي ) 31
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 ,Lintvelt : Essai de typologie narrative, ed. José Corti 1981: انظر ) 32

p 54  
  26ص ... متاسخت، : احلبيب السائح ) 33

  45ص : الرواية ) 34

  152ص : الرواية ) 35

  120ص ... بنية الشكل الروائي، : حسن حبراوي ) 36

  215ص ... احلبيب السائح،  متاسخت، ) 37

  240ص : الرواية ) 38

  214ص : الرواية ) 39

  193بنية الشكل الروائي، ص : حسن حبراوي ) 40

  195املرجع  نفسه، ص ) 41

42( legage, Paris. Armand Colin, 1980, p 118. 

  :و انظر كذلك 
Coquet (J. Claude) : les modalités du discours, in « langages, 

n°43, 1976, p 64  
43 (Todorov (Tzevetan) : Les catégories du récit littéraire, in 

commu  
  :و انظر كذلك 

  

Todorov (Tzevetan) :  
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- Littérature et signe, Paris, Larousse, 1967, p 83 
- Poétique, Paris, ed. le Seuil / Point, 1973, p 19 

  197ص .. حتليل اخلطاب الروائي، : سعيد يقطني ) 44

  املرجع نفسه ) 45

  املرجع نفسه ) 46

  5ص ..متاسخت ، : احلبيب السائح ) 47

  254ص : الرواية ) 48

  27ص : الرواية ) 49

  197ص .. وائي، حتليل اخلطاب الر: سعيد يقطني ) 50

  202ص .. متاسخت، : احلبيب السائح ) 51

  197حتليل اخلطاب الروائي، ص : سعيد يقطني ) 52

  234احلبيب السائح، متاسخت، ص ) 53

  197حتليل اخلطاب الروائي، ص : سعيد يقطني ) 54

   13متاسخت، ص: احلبيب السائح ) 55

  198حتليل اخلطاب الروائي، ص : سعيد يقطني ) 56

  20متاسخت، ص :  احلبيب السائح )57

  38ص : الرواية ) 58

  144-75-74-45انظر الصفحات : الرواية ) 59

   152ص : الرواية ) 60

  184ص : الرواية ) 61
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  143ص : الرواية ) 62

  114ص : الرواية ) 63

  179ص : الرواية ) 64

  144ص : الرواية ) 65

  123ص : الرواية ) 66

  13ص : الرواية ) 67

  20ص : واية الر) 68

ميكن اإلشارة إىل أبرز الدراميات النقدية اليت تناولت مفهوم الرؤية السردية او وجهة النظر، فيمـا        ) 69
  :يلي

Bourneuf / Ouellet ;L’univers du roman,ed. Puf, Paris,1981. 

  .1981صنعة الرواية، ترمجة، عبد الستار جواد، دار الرشيد، بغداد، :  بريسي لوبوك *

*F.V. Rossum-Gyum : Point de vue en perspective narrative, in 
Poétique, n°4, 1970  

* J.Lintvelt : Essai de typologie narrative, ed. José Corti, Paris, 
1981 

* W. Booth : Distance et points de vue in poétique du récit : Seuil 
/ Points, Paris, 1977. 

* T.Todorov : Les catégories du récit littéraire, in 
communications, n°8, 1966. 

* littérature et significatio, ed, Larousse, Paris. 1967 

* (Gérard) genette :In Figures III, Seuil/Coll. Poétique, 1972 
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  70سبق ذكره، ص .. حتليل اخلطاب الروائي، : سعيد يقطني : انظر ) 70
وضع السارد يف الرواية باملغرب، جملة دراسات أدبية و لسانية، العـدد األول،             : عيد احلميد عقار    ) 71

  .24، ص 1985

72 (Françoise Van Rossum, Guyon : Critique du roman, ed. 

Gallimard, p 101 

73(W. Kayser : Qui raconte le roman, in Poétique du récit, ed. 

Points, Paris, p 71.  
  289ص ... حتليل اخلطاب الروائي، : سعيد يقطني ) 74

  21متاسخت، ص :احلبيب السائح ) 75

زمـن  :مفهوم الرؤية السردية يف اخلطاب الروائي، جملة، فصول،عدد خـاص   : عبد العايل بوطيب    ) 76
  .172،ص1993لعدد الرابع،شتاء،،اIIالرواية، الد

  10متاسخت، ص : احلبيب السائح ) 77
  24ص : الرواية ) 78

  43ص : الرواية ) 79

  15-14ص : الرواية ) 80
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