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  "كوابيس بريوت"يف اخلطاب الروائي "الصوت السردي"حتليل 

    األستاذة سليمة لوكام            
  ، اجلزائر  جامعة تبسة –قسم اللغة العربية و آداا          

  
    :تقدمي 

االستفادة من املناهج النقدية الغربية ممكن وضروري و مطلـوب شـرط أالّ           "ترى ميىن العيد أنّ          
يكون بتكرارها أو بوضعها قيد االستعمال يف سوق النقد األديب بل بإعادة إنتاجها بالشغل على الـنص                 

  ].1"[األديب أي مبمارستها

 الدراسة التحليلية اليت تنضوي ضمن السـرديات   يف هذا اإلطار، جاءت هذه 

 Narratologie  ال يف كتابيهمه جينيت يف هذا اخطاب احملكي"، حيث يتم التركيز على ما قد " 

يف " الصوت الـسردي  "و يف هذه الدراسة سنعكف على دراسة مقولة         ". اخلطاب اجلديد للمحكي  "و  
 مـن أمهيـة يف   – أي الصوت السردي  –ـان، ملا لـه    لغادة السم " كوابيس بريوت "اخلطاب الروائي   

  :توضيح عالقة السارد بالنص السردي، من خالل البحث يف

 .زمن السرد للتعرف على طبيعة العالقة بني زمن القصة الفعلي و زمن روايتها  

بغية الوقوف علـى أثـر   " الضمري"و " مستويات السرد"عالقة السارد بالقصة من خالل دراسة         
لسارد شخصية يف القصة أو بطال فيها، و ارتباط ذلك بإمكان قيامه بوظائف خمتلفة تتجلّى مـن                 كون ا 

 .خالهلا رؤية أوضح للخطاب الروائي من خالل الوظيفة اإليديولوجية خاصة

و قد أثارت دراسة الصوت السردي يف اخلطاب الروائي العديد من التساؤالت ،إنطاقا من كوا 
يروي مبن يروى له ، و هـذا يستلزم آليا البحث فـي كيفية استعمال الزمن تبحث يف عالقــة من 

بني الزمن احلقيقي أو املتخيل للقصة املروية ، و الزمن الذي تستغرقه : و توظيفه بني هذين الطرفني 
  .روايتها أي زمن سردها 
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عىن من كما يتناول فيها البحث يف العالقات اليت تنتظم األشكال األساسية للسارد مب
يتحدث و كيف يتحدث؟ و عالقتها باألشكال الثالثة املمكنة للتبئري مبعىن بواسطة من ندرك؟ 

تلقيه و : وكيف؟ للوصول، وبطرق خمتلفة إىل متثيل عامل املتخيل و إحداث تغيريات على القارئ
  .إدراكه و تفاعله

و زمن السرد من جانب ،و      و ألن دراسة الصوت عند جريار جينيت متشعبة جتمع بني ترهني السرد             
العالقـات بـني   "مستويات هذا السرد ووظائفه و الضمري املاثل فيه من جانب آخر ،وهي بذلك تضبط       

فقد آثرت أن أفصل كل ]   2." [السارد و املســرود له أو املسرود هلم بالنسبة للقصـة اليت يرويها        
 من الوقوف على دالالت الفعل السردي       عنصر على حدة دراسة و حتليال، مث أقوم بعملية تركيب متكن          

  .و مستوياته و وظائفه

  :زمــن الســـرد: أوال

أن كانت دراسة زمن اخلطاب الروائي تعىن بكيفية ترتيب زمن األحداث يف املادة احلكائيـة و                   
ـ                   إن كيفية ترتيبه يف اخلطاب ، و تغري مدة هذه األحداث وفقا لوترية التسريع أو التبطيء أو التساوي ،ف

فيه القصة و الزمن الذي جرت فيه ) سردت(دراسة زمن السرد تبحث يف العالقة بني الزمن الذي كتبت      
هو الذي حييل إىل الزمن الذي رويت فيه القصة بالنسبة إىل الزمن الذي             "أحداثها و بالتايل فزمن السرد      
  ]3."[يفترض أن تكون قد وقعت فيه

رد يسبق القصة اليت يرويها ،فإن الشكل الوحيد الذي سيتراءى          و إذا انطلقنا مما نسلم به من كون الس        
أمامنا هو أن زمن القصة يسبق دائما زمن السرد ،لكن هذه املسلمة و إن كانت على جانب من الصحة                   
يف بعض أنواع احلكي إال أن هذا ال ينفي وجود أشكال أخرى يكون السرد فيها إما سـابقا للقـصة                     

  .إما موازيا يتزامن فيه السرد مع أحداث القصةكالسرد التنبئي مثال ،و 

  :و يقترح جينيت أربعة مناذج سردية حبسب متوضع السرد بالنسبة لزمن القصة و هي 

   Ultérieur سرد الحق -1

   Antérieur سرد سابق -2

   Simultané سرد متزامن -3
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   Intercalé سرد متضمن -4

  :السرد الالحق-1

خطاب يف املاضي ،و فيه يروي السارد ما حـدث سـابقا يف مـاض              ميثل التموضع التقليدي لل      
ترأس األغلبية من اخلطابات احلكائية املنتجة      "متفاوت يف قربه أو بعده من احلاضر ،وهذا النوع هو الذي            

، وميكن التعرف عليه بيسر ،من خالل اللجوء إىل استعمال زمن الفعل املاضـي ،أو      ]2[ "إىل يومنا هذا    
أو اإلشارات الـضمنية    ...) الشهور،السنوات،األيام: (شادات الزمنية الصرحية كالتواريخ   من خالل اإلر  

  ...) الثورات،احلروب،(كاألحداث التارخيية واالجتماعية الشهرية 

  : السرد السابق-2

ميثل اخلطاب التنبئي يف املستقبل و غالبا ما يرد يف مقاطع حتمل معاين األحالم و النبوءات، و أما                     
أنـواع  "ته فتظهر يف استشراف األحداث و التطلع إىل املستقبل و التنبؤ مبا سيأيت، ويرى جنيت أن                 قيم

  ]2."[احلكي ذات الطابع النبوئي تؤرخ أو تكتب مسبقا دائما مث يكون ترهينها يف السرد بعد القصة

  :  السرد املتزامن-3

لتدخل املرجعي والتالعب بالزمن ،و حيـضر  األكثر بساطة إذ أن االلتقاء القوي و السرد يلغي أية صفة ل 
عادة يف اخلطابات ذات التبئري الداخلي على الذات ،كما مينحنا االنطباع بأن السارد يروي القـصة يف                 

  .الزمن الذي حتدث فيه

توظيف احلاضر يقرب الترهني السردي، و يكون من آثار ذلك احلد من التـوازن ،               "و يرى جينيت أن     
  ]2."[ي إما أن مييل إىل جانب القصة وإما إىل جانب السردويسمح موع احلك

  : السرد املتضمن -4

األكثر تعقيدا ألنه سرد بترهينات متعددة تتداخل فيه القصة مع السرد تداخال ميكـن معـه أن                    
يكون الثاين رد فعل لألول ،وذلك أن التقارب بني القصة والسرد الناتج هنا ،هو أثر ملموس للفـارق                  

  . الضئيل بني حكي األحداث والزمن املطلق يف عرض العواطف و األفكارالزمين
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هذا النوع هو األكثر صعوبة، واألشـد استعـصاء علـى           "ولذلك يقر جينيت بصعوبته و  تعقيده        
  ]2."[التحليل

  وهذه األنواع كلها تبني وتوثق عالقة سردية بني الزمن الداخلي للنص الروائي الذي يتحدد بـسرعة                
 مدته و تواتره و بني الزمن اخلارجي أو ما يعرف بزمن القراءة ،وهو هنا مرتبط بآليـة تلقـي                    احلكي و 

و للقصة أن جتتمع بالسرد ،وأن تقترب منه ما مل تتجـاوزه  .اخلطاب بشكل عام وبتقنية الزمن خصوصا   
الـذي  " تريستام "مدة السرد مدة القصة لئال خيتل التوازن ،و املثال الذي يسوقه الباحثون يف هذا اال              

يستطيع  أن يروي بعد سنة من الكتابة إال اليوم األول من حياته، وبذلك تأخر و عاش ثالمثائة وأربعـة                    
  ].2"[وستني مرة أسرع مما كتب

بـدأت كتابتـها    "جند أن الروائية تفتتحه بعبارة      " كوابيس بريوت "وحني نبحث يف اخلطاب الروائي      
 نـشرت مسلـسلة يف   1976) فيفري( شباط27متت كتابتها .1975) نوفمرب( تشرين الثاين  13ليل

اعتبـارا مـن   ) أوت(توقفت الة عن نـشرها يف آب        .1976إحدى االت اللبنانية مع أوائل عام       
  .1976أما طبعها للمرة األوىل فكان يف أكتوبر ] 4"[160كابوس 

 زمن القصة يف اخلطاب الروائي      ونالحظ أن زمن الكتابة استغرق ثالثة أشهر ونصف تقريبا بينما امتد          
  ".منذ نصف شهر "على فترة زمنية أقصر و هي مخسة عشر يوما أو كما أشارت إىل ذلك بقوهلا 

ميكننا حماولـة   ...) خمطوطة: (وإذا ما أضفنا إىل ذلك ما أوردته الروائية يف الصفحات األخرية بقوهلا           
 املدة اليت حتددت بنصف الشهر على امتـداد         تأويل ذلك بأن مادة الفعل الروائي كانت قد اكتملت يف         

و كأن الروائية كانت تبحث " ملحوظات و نوطات لكتابة رواية     "زمن القصة ، ومن هنا كان التعبري ب       
فالنص "عن مبىن هلذا املنت احلكائي ،وهذا أمر وارد لدى كثري من الروائيني ويف هذا يقول مسري بومحدان                  

لدى البعض ، ال يزال يبحث عن صيغة يتعامل ا مع الواقع ، فهـي               الروائي العريب ،كما هو معروف      
حيث الطمس الدائم للبعد الفين ، وحينـا ثانيـا صـيغة      ) تسجيل الواقع كما هو   (حينا صيغة تسجيلية    

تقريرية حيث ال هم وال هاجس للكاتب غري وضع تقرير عن املعاش ،مبا هو جمموعـة مـن الـصور و     
  ]5."[األحداث و الوقائع

 مل تكن الروائية تسجل أو تقرر ، و إمنا كانت تعيش الواقع، فالذي وصلنا صيغة كابوسية ال ميكـن                    و
" السجن يف البيت الواقع على أحد اخلطوط املشتعلة "للحرب األهلية إال أن تفرزها ، و ال هلذه الوضعية           
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لكابوسي املتواصـل حينـا و   و احلذر و املوت ذا املد ا إال أن تساير إيقاع الرعب و اخلوف و الترقب
املتقطع أحيانا أخرى ، وال هلذه الصور الباهتة املرعبة عن واقع هذه احلرب الطائفية اليت مل ختلف بعـد                   

الفوضى "وهو زمن كتابة الرواية إال مزيدا من الدمار و مزيدا من القتلى و مزيدا من               " مثانية أشهر "مرور  
،و ستحتاج إىل ترتيب العامل يف داخلك،إىل إعادة ترتيب القيم    املروعة و قد استولت على عاملك الداخلي      

و املفاهيم على ضوء املفاجآت اليت مرت بك و االكتشافات اليت صنعتك أو أفرحتك لكنها أدهـشتك                 
  ]4."[على أية حال

كوابيس "   و بناء على ما تقدم ،ميكن الوقوف على تعينني زمنيني يسمحان بتأطري زمن السرد يف رواية                 
  :  وفقا للنمذجة الرباعية اليت سبقت اإلشارة إليها،و يتمثل هذان التعينان يف" بريوت

إن مدة القصة اليت يشري إليها النص الروائي ضمنا هي مخسة عشر يوما، بعد اشـتعال احلـرب                    
  .األهلية اللبنانية بثمانية أشهر

، و هذا يعين أا     1976 شباط   27و  1975 تشرين الثاين    17إن مدة الكتابة الفعلية متت بني         
استغرقت ثالثة أشهر و نصف تقريبا ،على الرغم من اإليهام الوارد يف النص الروائي املتمثل يف كوـا                  

ألن هذه اإلشارة ال تعين متام "خمطوطة رواية كوابيس بريوت "خرجت عند إنقاذها باملصفحة حتمل معها     
  .و انتهاء الرواية نصا و زمن خطاب و زمن قصة

لك فالتصريح الذي حيمل القارئ على القول إنه بصدد سرد متزامن،تصريح مباشر وواع وواقعي           و لذ 
وفوق أشياء يوسف وضعت بعض خمطوطات قص قصرية و دفاتر مذكرايت يف            "من الكاتبة الساردة بقوهلا   

،و أنا  اليت سجلتها يوما بعد يوم،و حلظة بعد حلظة       " كوابيس بريوت "السنوات السبع األخرية ،وخمطوطة     
  ]4."[أتأرجح على اخلط الفاصل بني املوت و احلياة

و إذا عاينا داخليا صيغ الزمن املستعملة يف األفعال ،و اليت ميكن أن تدل على التـزامن مـن خـالل         
استعمال احلاضر أو على السرد الالحق من خالل استعمال املاضي،إضافة إىل تواتر املؤشرات الزمنية اليت               

مع انفتـاح   ...) آنذاك،اآلن،غدا، قبل سنة،منذ أيام   ( تراضي على األقل و منها مثال       ستحيل إىل زمن اف   
بالنسبة إىل حاضرها، ميكن أن تنتفـي صـفة         ) اإلرجاع و االستباق  (زمن القصة على املفارقات الزمنية      

  .التداخل املرجعي و التالعب بالزمن و بالتايل تتأكد تزامنية السرد
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 يف اخلطاب الروائي حبثا وتقصيا ،أمكن الوقوف على تشاها فال ومن خالل تتبع الكوابيس   
اختالف فيما بينها يستدعي التطبيق عليها مجيعا ورصد تزامنية السرد فيها ،   و إمنا للدعم و الربهنة 
رأينا أن نستعرض ولو بإجياز بعض القرائن املؤكدة الواردة يف النص على امتداد اخلطاب الـروائي 

  :ا جنده يفومثل ذلك م
  :4الكابوس 

أعيش يف ساحة حرب    .مل أكن أدري أا املرة األخرية اليت سأغادر فيها بييت إىل ما بعد أيام طويلة                 "
وال أملك أي سالح وال أتقن استعمال أي شيء غري هـذا النحيـل الـراكض علـى الـورق بـني            

  ]4."[أصابعي

  :20الكابوس 

ملوت و احلياة ، أشعر حبواسي النائمة تستيقض و خترج إىل           و أنا أقف اآلن على اخليط الفاصل بني ا        "
سطح الوعي كغواصة ينشق البحر عنها فجأة ،موجة العنف و الصخب الالمتناهي حتملين إىل حيـث ال     

 ]4."[أدري و أغمض عيين كي أرى جيدا

   :35الكابوس 

 شبه املتالصقة كرحم    مازلت أجلس بالدهليز أحتمي جبدرانه    … .مازالت انفجارات القنابل تتعاىل     "
حجري مل أعد مذعورة كجرذ ، الكتب حتدق يب من رفوفها ، و أنا أحدق بالكتب ، و ال أحد ميلـك         

  ]4[."أتناول كتابا من تلك اليت ترمجتها ، أفتحه ، أجده كما حدست صفحات بيضاء. لآلخر شيئا 

   :82الكابوس 

ض الرئيسي من صعودي هذا الـصباح إىل        كفاين دورانا  بني غرف البيت ، كفاين تشاغال عن الغر          
، ترى هل سأجنو و تتحول هذه الكلمات   " كوابيس بريوت   " أتساءل مع كل حرف أخطه يف       … بييت  

  ]4."[إىل حروف مطبوعة أم سأحترق و إياها حتت ركام هذا البيت

   : 97الكابوس 

  ]4.."[افذة ضت إىل الن.. دقيقة فجرا 12ساعيت تقول إن الساعة هي الرابعة إال " 
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   :116الكابوس 

أنوي التسلل إىل دكان بائع احليوانات األليفة فأجد نفسي أكثر تعبا من          ..متعبة و جائعة و عبثا أنام       " 
أن أقف يف حبر الظالم و الربد و العاصفة ولكن هاهي تتسلل إيل، وهاأنا ، إذ أغمض عيين أرى بوضوح                    

]".4[  

   :125الكابوس 

ال أستطيع االنفعال كثريا بأي شيء كأن اجلـوع         … التفقدية يف أطالل بيتنا      أتابع جوليت الصباحية  "
  ]4."[يبلد حواسي العادية و يطلق طاقات حواسي السرية و كوابيسي املذهلة

و نالحظ هنا ، توظيف احلاضر الذي يفضي إىل جمهولية احلدث الروائـي، وبـه تتكثـف ضـبابية         
 االكتفاء مبواكبة األحداث يف تكرارها و تشاها دون البحث      االستقبال إىل احلد الذي يصل بالقارئ إىل      

  .فيما ميكن أن تسفر عنه هذه القراءة ، بل إنه لذلك قد يشعر بامللل و السآمة 

فواقع احلرب مرير مؤمل ببشاعته و تداعياته و انعكاساته ، و الفضاء الذي خيتار بـضيقه و موقعـه و       
فجري ، كفيل بأن يدفع هذا القارئ للكف عن هذه املعايشة السادية            انغالقه ، و ما يتهدده من دمار و ت        

  املؤملة 

مث إن هذه اإلشارات الزمنية على الرغم من انفتاحها على زمن ممتد نسبيا إال أا تؤكد 
  ]4."[إنه اخلريف"تزامنية الفعل السردي مثل 

لترهني السردي إال أنه مل و مهما يكن من أمر ، فتوظيف احلاضر أيضا و إن أسهم يف تقريب ا   
الذي مل يدل )  املؤشرات الزمنية الدالة عليه –الفعل املاضي (يلغ أو يقلل من توظيف املاضي 

فحسب على كون زمن السرد يأيت يف مرحلة الحقة بعد زمن القصة ، و إن كانت الفترة الفاصلة 
عات تعود إىل الوراء ، إىل بينهما قصرية نسبيا ، و مل يدل على تكسري خطية زمن السرد بارجا

ماضي بريوت ، أو ماضي البطلة الراوية إلضاءة احلاضر و إيضاحه ، و إمنا دل استعمال هذا املاضي 
أيضا على تأكيد احلاضر و متوضعه يف زمن القصة إذ ال ميكن أن تتأسس داللة احلاضر إال على ماض 

  و إن كان قريبا ، أو على خلفية ماضية 
 اليت عج ا اخلطاب الروائيفمن العبارات  
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  : ـ و اليت تدخل ضمن هذا السياق 

هدأ الرصاص قليال   "–" رن اهلاتف   " –" عادت الصواريخ   " -" عاودين اإلحساس الغامض باخلطر     " 
  ]4"[عادت السماء زرقاء صافية–هدأ املطر " " 

ح للترهني السردي قد    الذي متيز بتقريب واض   " كوابيس بريوت   " و ميكن القول إن اخلطاب الروائي       
كرس تزامنية السرد ،فأختل التوازن و رجحت الكفة للسرد على حساب القصة ، و لكنه ليس سـردا                  
متزامنا مطلقا ألن وجود اإلشارة اليت افتتح ا الكتاب قبل النص املتضمنة معلومات عن بداية الـشروع          

املمتد على فترة نصف شهر ، هذا الزمن        )قائعالو(يف الكتابة و ايتها حييل إىل زمن آخر غري زمن القصة            
اآلخر الذي استغرق ثالثة أشهر و نصف إذا ما أضيف إىل تاريخ اشتعال احلرب األهليـة اللبنانيـة ، و         
بالنظر إىل ما ورد يف اخلطاب الروائي من أن زمن القصة يتحدد بثمانية أشهر من قيـام هـذه احلـرب      

و " املتزامن  " جسدت وضعية السرد    " طوطة رواية كوابيس بريوت     خم" إن  " األهلية ، ميكننا من القول      
فجسدت زمـن   " كوابيس بريوت   " إن كان هذا ال ينفي السرد الالحق ، ولو بقدر ضئيل ، أما رواية               

الكتابة و التنقيح و اإلعداد الروائي فالفعل السردي اكتمل قبل الفعل الروائي ، وإن كان قـد متاثـل و       
النطالق و لعل هذا هو أقصى ما ميكن أن تصل إليه درجة التماثل بني زمـن الـتلفظ                  تطابق يف نقطة ا   

" حالة قصوى ملا يكون زمن التلفظ       "أو كما يرى تودوروف يف كوا       ) القراءة(و زمن التلقي    )الكتابة  (
.  

  ]6."[هو الزمن الوحيد املوجود يف احلكي ، سنكون إزاء حكي يستدير كليا إىل الذات

أين انفتح احلكي على الذات الـساردة       "كوابيس بريوت "حب على املثول زمن السرد يف       و هذا ينس  
هذا عن عالقة السارد بزمن القصة و زمن كتابتها فما طبيعة عالقة السارد ؟مبـا               .البطلة و انغلق عليها     

  يسرد ؟ و ما موقعه فيه ؟

  :مستـــويات الســرد : ثانيا 

، فللسارد أن يأخذ صورة الفاعل تصل به إىل إذا كان السرد هو فعل إنتاج احلكي 
استعمال ضمري املتكلم يف عالقته  بالقصة من حيث املستوى أو أن يبقى جمرد صوت سردي و هذا 

  .ما يوجد الفارق يف املستويات السردية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2003 مارس 13 إلى 11 الملتقى الدولي األول في تحليل الخطاب  يومي – ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

 
 

38 

كما أن السارد يف عالقته مبا يسرد ، يصدر تعبريا عن موقع ، ويف عالقته ببقية العناصر 
  . البنية و نسقها ينهض مبنطق

و ملا كان األمر كذلك ،فللسرد مستويات يف التقليد السردي حبسب وضعية السارد من القـصة و                  
عمـد فيـه إىل حتديـد       ] 2[موقعه من أحداثها ،و قد أقترح جينيت يف هذا اإلطار ، تقسيما  ثالثيا               

  :وضعيات السارد متثل يف 

  . Narrateur Extradiégétiqueسارد خارج حكائي  -1

  . Narrateur Intradiégétiqueسارد داخل حكائي     -2

  . Narrateur Métadiégétiqueسارد ميتا حكائي       -3

 و ينبغي اإلشارة إىل كون هذه املصطلحات ال حتدد ذوات بعينها ، بل حتدد وضعيات نسبية 

  .و وظائف يضطلع ا السارد أو يدل عليها 
ميثل سببية مباشرة بني أحداث احلكي األول و أحداث احلكـي           :ئي  اخلارج حكا : فالنموذج األول   

 الثاين

  . و ليس ضروريا أن يضطلع به كسرد مكتوب و ال كعمل أديب 

و يظهر يف إقامة عالقة موضوعية خالصة ميكن أن متارس تأثريا علـى             : الداخل حكائي   : و أما الثاين    
  .ذا تؤدي وظيفة اإلقناع الوضعية احلكائية ملا تتلقى من السامعني ، و هي 

امليتا حكائي فينحصر يف فعل السرد يف ذاته حني يقوم بوظيفة يف احلكي مستقلة عـن                : و أما الثالث    
  .مضمون احلكي الثاين مثل وظيفة التسلية و املعارضة 

تقف الساردة فتروي قصة الشخصية البطلة ، و هي شخصية        " كوابيس بريوت "و يف اخلطاب الروائي     
لة االسم ،ال تعرف إال ببعض  أوصافها ، فهي أدبية كاتبة ، ثورية ثائرة ، ابنه رجـل عـامل ورع                      جمهو

، جتد  نفسها سجينة يف بيتها أيام اشتعال احلرب األهلية اللبنانية ، ال تفصح عـن                 " بريوت  " تعيش يف   
تومئ إىل  " وابيس بريوت   ك"امسها و ال تشري إليه ، و إمنا تكتفي بالتدليل عن نفسها بكتابتها ملخطوطة               

  معاناا
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  . و نضاهلا الثوري دون أن جتاهر بانتمائها 

هذه الشخصية البطلة ال ميكن أن تكون إال الساردة نفسها ، و هي الكاتبة ، فهي غادة السمان أيضا                    
و لذلك فاحلديث عن املستوى السردي الذي يبحث فيما اذا كان السارد داخال بوصفه هذا شخـصية                 

كي  يعود اىل الوقوف عند كون الشخصية البطلة هي نفسها الساردة ، و لذلك فهـي سـاردة                   يف احل 
  . Intradiégétiqueداخلة حكائيا 

و من هنا يتجلى جانب تأثري هذا النوع من السرد على الوضعية احلكائية انطالقا من التطابق احلاصل                 
ا يقصي أي حبث فيما يسميه الدارسون       بني الساردة وإحدى الشخصيات بل و الشخصية البطلة ، و هذ          

قصة ) إقحام(إدخال  "  الذي يعرفه بأنه     Enchâssementالسرديون ،و خاصة تودوروف التضمني    
ألن غادة السمان  و أن ضمنت قـصتها         ] 6"[داخل أخرى  حتويها  كما يف حكايات ألف ليلة و ليلة           

ما سبق حتليله يف الصيغة ذو تبئري داخلي        قصصا أخرى إال أا حافظت على  فردانية السارد ، فالسرد ك           
ذايت ثابت بسارد واحد ، فال سارد غري البطلة و ال بطل غري الساردة و إمكان انزالق املستوى أو حتركه      

  .غري وارد  Secondaire إىل السرد الثانوي  Primaireمن السرد االبتدائي 

ور السارد الداخلي و السارد اخلـارجي       قد أدت د  " كوابيسي بريوت   "فالساردة يف اخلطاب الروائي     
يف اآلن ذاته ، ومل تفسح جماال لسارد آخر تتناوب معه أو على األقل يشترك معهـا يف تـأطري الفعـل                      

  .السردي 

  :الضمــري :ثالثا 
ألنه يرتبط بشكل وثيق بالسارد و " الصوت "يكاد الضمري أن يكون عمدة التحليل السردي يف مقولة    

استعماله يسمح بإضـاءة  " وع الضمري أو الضمائر الواردة يف اخلطاب الروائي ، وألن       عالقته بشكل و ن   
املادة الروائية من جانب عمودي مبعىن عالقتها بالكاتب والقارئ و العامل الذي تتراءى لنا فيـه، ومـن                  

  ]7."[جانب أفقي عالقتها بالشخصيات اليت تكوا

 )أنا (أو ضمري املتكلم )هو(ال أن يكون بضمري الغائب و ال يعدو اخلطاب الروائي ، يف العادة ، إ

ال يكون اعتباطيا و ال عابرا، ألن الروائي هو الذي ) الضمريين (واختيار أحد هذين الشكلني    
يقف خمتارا " خيتار شخصياته و يصنعها انطالقا من عناصر يأخذها من حياته اخلاصة ، ولذلك فهو
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و إمنا بني موقفني سرديني مبعىن جعل القصة تروى إما من " هو " و " أنا "ليس بني شكلني صرفيني 
  ]2."[طرف إحدى شخصياا ، و إما من طرف سارد غريب عن القصة

و قد أثارت وضعية الضمري يف اخلطاب الروائي العديد من االختالفات يف وجهات النظر بني    
  :الدارسني خاصة فيما يتعلق بالثنائيات 

  . السارد–الكاتب 

  . الشخصية-السارد

  . البطل-السارد

من الذي يروي ؟ و من الذي يكتب؟         : و ترتكز هذه الثنائيات على البحث عن إجابة للسؤال احملور           
  و ما عالقتهما بالشخصية ؟

 Auteurالسارد و الشخصيات هم أساسا أناس مـن ورق ، والكاتـب             " يرى روالن بارت أن     
  ]8."[ل التباسا يف شيء مع سارد القصة املادي الفعلي للحكي ال ميكن أن يشك

و هذا يعين أن بارت يفصل بني السارد و الكاتب ، فال ميكن أن يكون أحدمها اآلخر ، وهـذا مـا                   
فالسارد "ذهب إليه كايزر حينما استبعد تطابق السارد و الكاتب الختالف وضعية و وظيفة كل منهما                

ن خيال قد يتحول إليها الكاتب، والـسارد كمـا   و السارد شخصية م… يف الرواية ليس هو الكاتب  
  ]9.[ يقوم بوظيفة السردAgentتعلمنا الفيلولوجيا عامل 

فكان على عاتق التحليل السردي للخطابات الروائية أن ينهض بالبحث يف منوذج احلكي الذي    
 القصة، لتعيني إحدى شخصيات" ضمري املتكلم"هو بصدده، انطالقا من إمكان السارد من استعمال 

أو تغييب هذا الضمري وإرساله بصيغة الغائب، وهذا يقود آليا إىل منوذجني للحكي باتفاق أغلب 
  :الدارسني

  Homodiégétique.   حكي بسارد حاضر كشخصية يف القصة اليت يرويها-

  Hétérodiégétique.   حكي بسارد غائب يف القصة اليت يرويها-
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يف حـدود مـا   " متباين حكائيا"والثاين مبصطلح " تماثل حكائيام"وميكن أن نعرب عن األول مبصطلح     
االنفجار النقدي احلديث يف أوربا والعـامل       "تسمح به الترمجة، لغياب ترمجة موحدة مقنعة، خاصة وأن          

ولد وبشكل خاص منذ الستينات وحىت الوقت احلاضر إشكاليات منهجية و مفهومية ومعرفية معقـدة               
  ]10.[ النقدي وضبطه وإشاعتهعلى مستوى حتديد املصطلح

وألن غياب السارد كشخصية يكون مطلقا، وحضوره يكون متفاوتا بدرجات، فقد ميـز جينيـت               
  ]:10[احلاضر كشخصية بني تنويعني" املتماثل حكائيا"داخل منوذج 

  .السارد هو البطل، وبالتايل فهو الفاعل الذايت-)أ

  .أو شاهداالسارد يؤدي دورا ثانويا حني يكون مالحظا -)ب

نعاين بوضوح أن استعمال الضمري فيه أخذ وضـعية  " كوابيس بريوت"وعند حتليلنا للخطاب الروائي    
متميزة وخمتلفة نسبيا عن بعض اخلطابات الروائية املعاصرة، فقد اجتمعت فيه ثالثة ترهينـات سـردية                

  .فالبطل هو السارد هو الكاتب

ستوى سردي داخل حكائيا بوصفه شخصية يف القصة وبناء على ذلك، فالسارد كما رأينا، يف م   
حكي " كوابيس بريوت"ويف مستوى عالقته بالقصة فهو متماثل حكائيا انطالقا من كون رواية 

  :بسارد حاضر كشخصية تؤدي دور البطل فهي فاعل ذايت، ولتوضيح ذلك نستعني ذا اجلدول
  

  العالقة  النوع  "كوابيس بريوت"وضعيتها يف 

ردة أحادية ثابتة للذات واملوضوع رؤية السا
  )احلرب(

  التبئري  داخلي

داخل   الساردة شخصية يف القصة
  حكائي

  املستوى

  "أنا"استعمال . الساردة حاضرة يف القصة اليت ترويها

  -فاعل ذايت–الساردة هي البطلة -

متماثل 
  حكائي

  الضمري
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اردها؟ أم بصدد خطاب روائي اختري له أمام هذه الوضعية، هل حنن بصدد سرية ذاتية جزئية، بطلها س       
املـتكلم إىل  " األنا"أن يكون بضمري املتكلم؟ وإن كان  األمر كذلك، فهل يف اإلمكان تغيري الضمري من    

  ".اهلو"الغائب دون أن حيدث ذلك خلال يف اخلطاب الروائي، مبعىن أن تروى جتارب البطل بضمري " اهلو"

  :ال الوقوف عند أمرين هامنيولإلجابة عن هذه األسئلة ينبغي أو

ليست سرية ذاتية، وإن كانت شكال تفريعيا عنها إذ وظفت بعـض            " كوابيس بريوت " إن   -1
عناصرها كوا تروي أحداث فترة من فترات حياة الساردة بسرد متزامن مبعىن أن هناك توازيا بني زمن                 

ضافة إىل اختيار الـضمري املناسـب       القصة وزمن السرد أو على األقل فالفاصل بينهما قصري إن وجد، إ           
، أما االعتراف الذي عادة ما نصادفه يف السري الذاتية فغري مشار إليه مطلقا بل على العكـس     "أنا"لذلك  

بقوهلـا  " كـوابيس بـريوت  "متاما جند الساردة تؤكد يف النهاية على أا خرجت حاملة خمطوطة رواية      
  ]4"[ )ريوتمشروع رواية كوابيس ب(واحكم إغالق مظروف "

وتقاطعا إىل درجة يصعب " كوابيس بريوت" لقد توازى التخييلي مع الواقعي يف رواية -2
التمييز بني الشخصيتني يتوضح يف االختالف "معها حتديد من الساردة احلقيقية ومن البطلة ذلك أن 

خرى اليت يعد ا بني الشخصية اليت يعيشها الكاتب بني احلياة اليومية كما عاشها، وبني احلياة األ
الفعل الروائي ويسمح بوجودها، وهذا هو االختالف الذي يراد حتسيس القارئ به إنه مل يعد يكتفى 

ولذلك فاخلطاب ] 7"[بإعطائه حلما يرحيه، وإمنا يراد لـه أن يشعر باملسافة بني احللم وحتققه الفعلي
دل على " أنا"ئيا ضمري املتكلم روا" غادة السمان"الذي اختارت فيه " كوابيس بريوت"الروائي 

وضعية معقدة خالفت مألوف الرواية العربية التقليدية خاصة، وضعية يتكثف فيها حضور الكاتب 
السارد والبطل الفاعل الذايت، وقد غزت األنا مساحة الرواية لكنها مل تكن تدل على حضور للذات 

  ".احلرب"ع مأساة إنسانية أو فيها بقدر ما كانت جتربة صعبة لعالقة بالذات يف أبش
  ":كوابيس بريوت"يف " أنا"وقد مثل الضمري 

  .ساردة تقف شخصية مركزية تتمتع بطاقة ذهنية وبعد أخالقي" أنا "-
  .مسرودة ال تفترق عن الساردة كثريا ال يف زمنها وال يف جتربتها" أنا "-
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سارد وخطاب البطل أو وألن السرد هنا متزامن، فلم يسمح بإمكان التعارض بني خطاب ال   
إمكان التناقض بني صوتيهما، فاملسافة الزمنية بعد زمن القصة وزمن السرد تكاد تكون مهملة أو 

الوقوع يف بعض ما " كوابيس بريوت"منعدمة، وبالتايل فقد جنبت هذه التزامنية اخلطاب الروائي 
  .لساردوقعت فيه بعض األعمال الروائية من تعارض بني خطاب البطل وخطاب ا

هي معرفة أي ضمري استعمله الكاتب لرواية األحداث؟ " الضمري"وإىل هنا، هل الغاية من دراسة    
  وهل األنا السارد هو نفسه األنا الكاتب؟

قصة ما رويت بضمري املتكلم أو ضمري الغائب مث العمل على جتميعها "ال شك أن القول بكون    
شيء، إال إذا كنا أكثر دقة، فنعمد إىل القيام بوصف وتصنيفها على هذا األساس لن يفيدنا يف 

  ]11.[السمات املميزة للساردين وارتباطها مع بعض اآلثار املرجوة
ولذلك فاالستعانة بتقنية الضمري املتكلم قد مسحت باالقتراب من الذات املتكلمة أو ذات الكاتبة    

 جمهول زمن احلرب، لتحاور ذاا، الضمنية، يف معايشتها للواقعي، وهي بطلة موضوعة أمام مصري
كما مسحت بالنفاذ إىل داخلية هذه األنا، والمست شفافيتها ومتزقها وانكسارها أمام مرجعي واقعي 

وبالتايل " احلرب األهلية اللبنانية"تداخل مع ختييلي، وأنبأت عن تفتتها حتت وطأة احلدث األساس 
  ".العبثية"نتاجها الوعي بواقع احلرب رفعت الذايت الفردي إىل اإلنساين اجلمعي، بإ

زمن احلرب األهلية مل تكتف باإلشارة إىل موت " كوابيس بريوت"املتكلمة يف رواية " األنا"إن    
حتول الكتابة جمرد "الكاتب داخل القصة، ومل حتوله إىل جمرد شاهد يروي فقط، وإمنا أشارت إىل 

أو دوره اإليديولوجي الذي كان له بعد أن صار شهادة على زمن ألغت احلرب فيه فاعلية الكاتب 
  ]1.[العبث سيد املعاين

ومع ذلك، فقد عربت األنا عن جتربة للساردة والكاتبة، وإن كانت جمهولة االسم، فكل مايف    
اخلطاب الروائي يدل على أا، وإن مل تكن غادة السمان فعال، قد أخذت الكثري من جتربتها 

" غادة السمان"ل وجعلت األنا البطلة تتقاطع يف كثري من املواضع مع فمنحت بذلك صدقا للمتخي
  .الكاتبة املناضلة
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) نوطات(وأكتب وأدون …أجلس يف أبعد ركن من البيت عن الصاروخ الذي مل ينفجر "-   
على اخليط الفاصل …واليت وعيتها منذ شهور طويلة…اليت أعيشها كل حلظة" كوابيس بريوت"

  "… أتقلب وأكتب وأنزف كتابةبني املوت واحلياة،
أمل أقض عشر سنوات من عمري أكتب وأنادي بالثورة؟ أمل أقض مخس سنوات من عمري  "-   

موظفة يف إحدى دور النشر أساهم يف إعداد الكتب الثورية للطبع وأعمل على تصحيحها أكان 
  ذلك خطأ، أم أن اخلطأ احلقيقي هو يف موقعي اجلغرايف اخلاطئ؟ 

الكتاب أمثايل الذين حيرصون …اقطن حيا ال أنتمي إليه؟ يف أنين أسكن بيتا ال معسكرايف أنين    
  ]4."[كيف يبنون بيوم على سفحه؟ القلم املقاتل جيب أن يقطن معسكرا…الربكان على االنفجار

مثل هذا املقطع األخري الذي يتماثل يف داللته مع مقاطع أخرى كثرية يف اخلطاب الروائي ميكنه    
" األنا"مدادنا بالكثري من اإلفادات، غري تلك اليت ميكن أن ميدنا ا اخلطاب الروائي ككل، فضمري إ

ال ينقل املشهد املروي والشاهد الراوي يف اآلن ذاته فحسب، وإمنا يفتح أمامنا دواخل الشخصية 
ويؤنا " األنا"ضمري املنغلقة، املستديرة إىل الذات، املنغرسة يف أعماقها ولذلك فتفاعلنا مع توظيف 

لتلقيه، جيعلنا ندرك أن هذا البطل يسهم يف توليد دالالت اخلطاب الروائي وتشكل متيزه وخصوصيته 
  ]12."[ليس أداة يف خدمة الفعل فحسب، إنه يف اآلن ذاته غاية ووسيلة يف احلكي"وهو بذلك 

أن نصل إىل أن اختيار الضمري ميكن " كوابيس بريوت"ويف ختام تناولنا لتقنية استعمال الضمري يف 
مل يكن اختيارا لصيغة صرفية وإمنا ملوقف أرادت الروائية من خالله أن تكون جتربة ووسيلة " أنا"

  .إلنتاج وعي لفظاعة احلرب األهلية وبشاعتها
  :وظـائف الســـارد : ثالثا 

ت حىت وصلت مع تطورت الرؤية الوظيفية  بفعل الدراسات البنيوية من ارتباطها بالشخصيا   
  .السرديات إىل البحث يف وظائف  السرد ، و حتديدها يف اخلطاب الروائي 

و قد استعان جينيت يف توزيع بعض الوظائف السردية انطالقا مما قام به جاكبسون يف توزيعه    
القصة ، النص (، وكان معيار حتديدها أوجه احلكي و مظاهره املرتبطة به ]2[لوظائف اللغة
  :فكانت على هذا النحو .) السارد و املسرود له :  ، الوضعية السردية و طرفاها السردي،
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 ترتبط ا الوظيفة السردية ، وتعد الوظيفة األساسية للسارد ، فال يستطيع أن ينصرف :القصة -1
  .عنها  ولكنه يستطيع حبسب الصيغة اليت خيتارها أن يتخدل بشكل مباشر أو غري مباشر 

،  fonction de régieيضطلع السارد فيه بوظيفة التوجيه أو املراقبة   : النص السردي-2
حيث ميكن للسارد أن ينظم احلكي فيناوب بني السرد و الوصف و خيتار كيفية إدراج أقوال 

  .الشخصيات 
تبىن الوظيفة املرتبطة ا على وجود طرفني املسرود له والسارد نفسه و لذلك  : الوضعية السردية-3

 ذلك أا تتوجه إما حنو مسرود  Fonction Communicative بوظيفة التواصل بـوصفت
له سواء كان حاضرا أو غائبا أو مستبعدا إقامة حوار حقيقي أو متخيل معه ، للتأثري فيه أو للمحافظة 

  .على االتصال به 
ويها من العالقة اليت  وإما حنو السارد ذاته ، و تم جبانب السارد كما هو ، فتأخذ للقصة اليت ير   

 fonctionعالقة وجدانية ، و أخالقية وفكرية، كما تؤدي وظيفة الشهادة :يقيمها معها 

testimoniale  ألن السارد سيدلنا على مصدر معلوماته أو درجة دقة ذكرياته أو االحساسات 
  .اليت تثريها يف نفسه حادثة ما 

 فتربز عالقة السارد بالعامل الذي  Fonction idéologiqueأما الوظيفة اإليديولوجية   
يوجد فيه وتظهر من خالل تدخالته املباشرة و غري املباشرة اليت تقطع جمرى القصة ،  و تتموضع يف 
مقاطع تتصف بالتعميم ، فتحمل إما أحكاما على اتمع ، أو تعليقات مسموحا ا على األفعال و 

يكاد يكون نفاذا ، فكل وظيفة ال ميكن أن تكون التقسيم غري قطعي و " يرى جينيت أن هذا 
  ]2"[خالصة و إمنا قد تتكامل مع وظائف أخرى ، و باختصار ال ميكن منذجتها 

وفيما يلي ، تتبع لتجليات هذه الوظائف و رصد ألهم دالالا و متوضعها يف مظاهر احلكي املختلفة 
:  
  
   Fonction Narrative: الوظيفة السردية -
ع احلرب األهلية اللبنانية و تعقيداا و تداعياا ، ومن وعي املثقف املنكسر املقهور من وقائ   

فتوظف "غادة السمان " داخل اتمعات العربية ، و من هاجس التميز كاتبة و ثورية ، تنهض 
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 فيه لتخلق عاملا روائيا متميزا تنكشف" األنا"املتخيل الروائي الحتواء صورة املرجعي ، فتستعني بـ 
اخللفيات الرابضة و راء مشهد احلرب األهلية ، و اجلذور التهديدية املتصارعة الكامنة يف كل البنيات 

  . االجتماعية و السياسية و األخالقية
أن ختتار الكاتبة الساردة زمن القصة بعد مثانية أشهر من تاريخ اشتعال فتيل احلرب األهلية ، و    

على أحد اخلطوط املشتعلة و " اهلوليداي إن" الفنادق البريوتية بيت مقابل ألشهر" موقع القصة 
  .الفاصلة بني املوت و احلياة 

إن مل تكن ) …أمني ، العم فؤاد ،األخ شادي ، اخلادم ، يوسف : (و شخصيات القصة قليلة    
لسجن أو ا)العم فؤاد و اخلادم (فمصريها إما املوت )يوسف(ميتة قبال وال  حتضر إال يف الذاكرة 

  ).أمني (أو االيار ) األخ (
املزدهرة مسرحيا مباضيها املاثل يف اإلرجاعات ، املتقاتلة املشتعلة " بريوت " و فضاء القصة    

رصاصا و قنابل و موتى و فقرا يف احلاضر، يف انتظار مستقبل جمهول ، مفتوح على نبوءة دامية 
لت حتدق مذهولة ، حتول املشهد إىل و ظ… مزيدا من الدم … كثريا من الدم …أرى دما :"

 حقل شاسع من الرماد

  ]4"[ واجلثث ، و برعم صغري أخضر شق طريقه وسط زلزال جبار   
أن تؤسس ذا قواعد الفعل الروائي ، و تنسج من خيوطها عامل قصته ، تلك هي 

و هي األساس ، "كوابيس بريوت " الوظيفة السردية اليت اضطلعت ا الساردة يف اخلطاب الروائي 
  .الذي تنطلق منه لتشكيل رؤية واضحة عن بقية الوظائف 

  : Fonction de Régie)  املراقبة ( الوظيفة التوجيهية 
مل يكن مبقدور الساردة تنظيم احلكي يف سياق عبث احلرب وفوضاها وجنوا ، مل يكن يف    

 ظل االنفتاح على اهول و وسعها يف موضع املوت العشوائي الذي يتربص ا من كل جانب ، يف
  .معايشتها لذلك  ترتيب تناوب السرد و الوصف ، و ال اختيار مواضع إدراج أقوال الشخصيات 

و لذلك ، فهي مل تضطلع بوظيفة التوجيه و املراقبة زمن سيادة الفوضى و ايار القيم و احنسار    
و جـــودهـا و يتالعب به و العدالة  حتت رمحة قناص يراقب حركاا و سكناا ، يهدد 

قطع القناص : الشارع ( موت و كوابيس مروعة تسكنها و ختترق مساماا ، و صور حقيقية مرئية 
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وأخرى كابوسية ختييلية ) حبل سلة اخلرب الصاعدة حنو نوافذ أحد البيوت واستعراضه براعة تصويبه 
  ) …املسحوقني صور للقتلى والفقراء و : مناطق كثرية من بريوت و لبنان (

أمل " تداخل املرجعي الواقعي بالكابوسي ، تداخل اإلرجاع بالتلخيص : فكان التداخل 
حوار خاتون البصارة مع ( واالستباق باملشهد ] 4"[اقضي  عشر سنوات أكتب و أنادي بالثورة 

  ) البيك الكبري 
 و اهلوية ، تداخل اإلفصاح عن ساردة بطلة فاعلة باحلرص على بقائها جمهولة االسم

ذات البطلة و (تداخل العرض بالسرد ، تداخل ما هو ذايت داخلي يؤطره املونولوج و السرد الذايت 
مبا هو موضوعي خارجي تؤطره تقنية العرض املشهدي الذي يقترب إىل حد كبري ) ما يقع يف بيتها 

 هنا احلرب األهلية بطائفيتها من املشاهد السينمائية اليت ال رابط بينها إال الصفة الغالبة ،    و هي
يف ] 1 [117العرض املشهدي الوارد يف الكابوس ( بقمعها للمقهورين بطمسها ملعامل اإلنسانية 

  ) .الفاتورات اليت تصل السيد املوت عن هويات املوتى و أحواهلم االجتماعية املتردية 
   Fonction Communicative: الوظيفة التواصلية 

ة ، كل الوظائف األخرى ، يف حالة ما إذا كانت مصدرا لتدخل ترافق هذه الوظيف
  :السارد و ألن التواصل يفترض و جود طرفني تقوم العالقة بينهما فال ميكن هلما اخلروج عن اإلطار 

  ).هلم ( عالقة السارد باملسرود له -
  . عالقة السارد بالسارد ذاته -

بعيدة عن امتالك املعرفة ، " س بريوت كوابي" و قد بدأت الساردة اهولة االسم يف 
على عتبة التزامن حتاول ) القارئ الضمين الغائب إىل حني ( لكنها بدت و هي تقف مع املسرود له 

صياغة جتريبية روائية ملرجعي يتقاطع فيه الواقعي مع التخييلي ، تريه ما ترى من بشاعة احلرب ، 
  ) .السياسة واإلعالم ( قية و تغيب صورا تشعره مبا يلتبس عليه من معطيات متحو احلقي

و تتأكد وظيفة التواصل أكثر يف عالقتها مع املسرود له حينما تصرح الساردة بوجوده ضمنيا    
فهو مثلها مبين للمجهول ، و لكنه ، على عكسها مل يعرف و بالتايل قد ال يرفض احلرب األهلية ، 

 يقف ضدها ، بل رمبا يسهم يف اشتعاهلا أو يساعد و إن حدثت ، فإنه من موقع جهل هلا ، قد ال
  ).مثلها (على إذكاء نارها بصمته ، أو يتواطأ مع صانعيها حبياده 
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حىت لو كان جسدك موجة حبر ، خيترقه الرصاص و ال يؤذيه ، حىت و لو كان قلبك مضخة "    
معادن الصواريخ و إلكترونية ال يعطلها اخلوف و القلق ، حىت و لو كانت أعصابك مصنوعة من 

حىت  إذا كنت كذلك ، فإنك بعد مثانية أشهر من احلرب األهلية ، ستشعر .. املركبات الفضائية 
الفوضى تتسلل إىل قيمك و أفكارك و أعماقك ومشاعرك … بالفوضى جتتاح روحك حىت قاعها 

اخلك ، إىل ستحس باحلاجة إىل ترتيب العامل يف د… بعد مثانية أشهر .. و عواطفك و عالقتك 
تعيد النظر يف كل شيء ، يف كل املواقع ، يف موقع الصديقات و … إعادة ترتيب القيم و املفاهيم 

األصدقاء ، يف موقع عملك ، يف موقع سكنك، يف موقع قلبك ، يف بوصله روحك ، آه كم أنت 
ية جسر وكم هي متقنة الصنع مرآة احلرب األهلية ، حبيث ترى فيها بوضوح مدى شفاف… وحيد 

  ].4" [حبل املشاركة … املشاركة 
إن ختيل هذا املسرود له ، مل يكن إال نتاجا ، لغياب التواصل الفعلي على مستوى القصة ،    

فاحلرب قد ألغت كل أشكال احلوار ، و كرست بعدا أحاديا له ، و قطعت كل أنواع التواصل و 
مع من ال ميلك الرد ، أو من ليس بإمكانه أعلت شأن لغة الرصاص على لغة البشر ، فال تواصل إال 

له مثايل بالنسبة    دور مسرود– بعد موته -" العم فؤاد "إقامة تواصل فعلي ، و لذلك فقد أدى 
للساردة ، فقد أودعته خوفها ، و اعترفت له بأسرارها ، وصرحت له بانتمائها ، و شرحت 

و إمنا تلك العزلة الداخلية .. حده ما خييفين آه يا عم فؤاد ، ليس الرصاص و:"انكسارها و مأساا 
املروعة ، كأن كل ما يربطين باآلخرين قد انكسر حقا و إىل األبد ، تابعت دون أن أنتظر منه ردا ، 

كنت منهم  …أحد طريف الذين يتقاتلون  اآلن يا عم فؤاد حول بييت كدت ذات يوم أقتل ألجلهم 
 ال أصلح للعمل احلزيب ألنين  أوال كاتبة ، و الكتابة أدايت األوىل و ما أزال فكريا ، قبل أن أقرر أنين.

و احلقيقية واألساسية و أول مبدأ حزيب هو  نفذ مث ناقش ،و أول مبدأ فكري هو ناقش مث نفذ و 
إن مأساة احلرب ال يف بشاعتها فحسب بل يف غبائها  حيث يهطل املوت … بأقل قدر من العنف 

 مأسايت و كما قلت لك يا عم فؤاد ، إن مصرع أي رجل ، أي حياة هي إا… كما يهطل املطر 
  ]4..!!.[كارثة كونية يف نظري 

و من خالل هذا املقطع السردي يتجلى لنا أن إقامة احلوار األحادي الطرف مل تكن غايتها    
 و اإلقناع ، و احملافظة على التواصل ، ألنه مل حيمل مواصفات التواصل كالرد و املعارضة    و التأييد

ميتا " العم فؤاد " إمنا كانت الغاية منه التأثري يف مسرود له آخر متخيل ، قد تنطبق عليه مواصفات 
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متحجرا ال مباليا ، قادرا على احتواء تناقضات الساردة و وعي مفاهيم االنتماء و التحزب ، و 
  .ان إدراك معاين الظلم و املوت العبثي  ودور املثقف والكاتب و الفن

واختاذ موقف منها ، من " احلرب األهلية" إا ذا تعني هذا املسرود له املتخيل ، على معرفة    
  .خالل تواصلها معه 

   Fonction testimoniale: وظيفة الشهادة 
احلرب " إذا كانت الوظيفة  التواصلية ، يف عالقة السارد باملسرود له توصل إىل معرفة باحلقيقة    

فإا يف عالقة السارد بذاته تنبئ عن والدة جديدة بوعي خمتلف للعامل ، إن ما ذكر يف " األهلية 
دراسة الصيغة و الصوت ، من استدارة الساردة حنو ذاا ، و انغالقها شبه الكلي عليها ، و حبثها يف 

 يف  أقصى حاالت املصارحة و الشفافية ، يف"األنا " أعماقـــها و دواخلها ، توصلها مع 
وحدا و سجنها يف انقطاعها عن عامل رحب واسع كانت تعرفه يف بريوت االزدهار ، و السالم 

حرب أهلية "املؤقت إىل حني ، و وجودها يف عامل ضيق ، حدوده جدران غرفة أو بيت و توقيته  
 يف جانب ولذلك فالساردة مل تتفاعل مع القصة و أحداثها بطلة فاعلة مطلقة ، و إمنا ،" عبثية جمنونة 

من جوانبها  بطلة شاهدة على واقع مرئي أحيانا و متخيل أحيانا أخرى، و هي يف هذا تفصل بينهما 
، فهي مل تكن حباجة إىل )الكوابيس(وحاالت النوم) الصحو(فصال زمنيا بني حاالت املعايشة اليومية 

 وقع ذلك عليها، وعمق هذا اإلشارة إىل مصدر معلوماا، وال التدليل على صدقها وإمنا اإلحالة إىل
األثر الذي أخرج ذاتا ولدت لتوها عند اكتمال الفعل الروائي وهي ذات تنهض بعد االنكسار 

ومصهورة بالصوت املدوي للرصاص  والقنابل، ذات " املتفجرات والصواريخ"والعجز مضاءة بنار 
لن أكرر "ية، ذات تقرر تعيد حساباا، بعد أن رقيت ضد االيار والسقوط واالستسالم والسلب

الفعل ...هنا أو ال شيء...وإال عدت مهدودة إىل حيث انطلقت" 0"الغلطة، لن أدور حول الصفر  
  ]4.[ال اهلرب واالنتظار

هو الفاعل  " اهلو"أن األنا هي الشاهد، و    " وذا تصبح الساردة شاهدت لكنها ليست كما يرى بارت        
ساردة شاهدة فهي ذات فاعلة متفاعلة قامت بكـل     " أنا" كوا   وإمنا هي إضافة إىل   ] 8."[القائم بالدور 

  .األدوار إلنتاج وعي جديد للحياة
  Fonction  Idéologique: الوظيفة اإليديولوجية
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حبكم وضعيتها السردية وعالقتها بالقصة وأحداثها وصيغة التبئري، حتتكـر الـساردة الوظيفـة                 
لتدخل من حني آلخر، وبشكل مباشر غالبا، بإيقاف جمرى         اإليديولوجية، بشكل سافر، فهي مل تكتف با      

القصة إلبراز موقف أو للتعبري عن فكرة إزاء ما حيدث تدليال على عالقتها بالعامل، ومل تقف عند إصدار                  
أحكام على اتمع الذي عايشته وتعايشه، أو على صانعي احلرب واملستفيدين منها، أو على الـساسة                

وموت الضمري فيهم، أو على مصاصي دماء الشعب من األثرياء ورجال األعمـال،          ومسؤوليام املنسية   
األنا البطلة الفاعلة الذاتية    : وإمنا جتاوزت ذلك كله إىل التعليق على أفعال الشخصيات، وعلى فعل البطلة           

  .الساردة

حتكار وعالقتـه   ولذلك ميكن تصنيف هذه الوظيفة اإليديولوجية إىل ثالثة مستويات تبعا لنوعية هذا اال            
  :باخلطاب الروائي عموما وتتمثل يف

  . املستوى االجتماعي-1

  . املستوى السياسي-2

 . املستوى اإلنساين-3

  :املستوى االجتماعي-1
مل يكن احتكار الساردة وظيفة تعميمية إيديولوجية يف مظهرها االجتماعي من خالل تدخالا    

كوا مأساة ناجتة إما عن جهل " احلرب األهلية"ماعية اإلنسانية وتعليقاا إال إشارة عامة للظاهرة االجت
احملرومني واملسحوقني وعدم وعيهم وتسلط قلة متحكمة عليهم، أو عن انفتاح اتمع اللبناين جمسدا يف 

يف فترة ما قبل احلرب على رفاهية اجتماعية مصطنعة وحياة مزدهرة، يتلخص ازدهارها يف " بريوت"
  ".الروشة"و " اهلوليداي إن"و " الكازينو"و " شارع احلمراء "مشاهد يصورها

لكن هذه الوقفات التعليقية واآلراء املباشرة، بطوهلا أحيانا، فككت كثريا من سريورة األحداث 
كما أحدثت هذه التدخالت اخلطابية الكثرية، تصدعا يف املسار السردي، فشكلت هوامش . الروائية

التقرير "إن صح التعبري، وقربته من " الروائية"أو " األدبية" أبعدته عن عديدة يف اخلطاب الروائي
  :، كما يف هذين املقطعني"الصحفي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2003 مارس 13 إلى 11 الملتقى الدولي األول في تحليل الخطاب  يومي – ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

 
 

51 

كانوا قد بعثوا يب إلجراء حديث !! كانت من الذهب اخلالص...ذهلت حينما شاهدت منرة سيارته"
سخرات لعرض القوة فالزوجات امل)...قوته الشرائية(صحفي وكانا فخورا بفكرته اجلديدة الستعراض 

الشرائية لألزواج على أجسادهن، ابتداء من ارتداء معطف الفيزون وانتهاء باخلوامت املاسية صرن موضة 
قدمية، الشاليه الشتوي يف األرز والشاليه الصيفي على البحر، واليخت يف نادي اليخوت، كلها صارت 

  ]4."[الستعراض الثراء واجلاه) مبتذلة(وسائل 
األكثرية الصامتة هي ...ياد هي مشاركة يف عملية قتل يقوم ا ظامل ما ضد مظلوم ماكل عملية ح"

إا هي اليت تثري غريزة الشر يف نفوس ...األكثرية ارمة، إا تشكل إغراء ال يقاوم ملمارسة الظلم عليها
 االنتحار، وتلك املساملة هي شروع يف. املساملة هي  حتريض على القتل و تلك جرمية. الذئاب البشرية
  ]4".[جرمية أيضا

وكأن الساردة، ومن ورائها الكاتبة، مل تستطع أن تتخلى عن هذه املقاطع ذات الطبيعة الصحفية 
الريبورتاجية احلاملة لإليديولوجي، بل إننا جند، يف مواضع متعددة، إشارات صرحية إىل امتهان البطلة 

  .الساردة الصحافة
  ،"كتابة حتقيق صحفي عن جماهل عكاركنت قد ذهبت يومها ل "- (
  ،"اليوم هو االثنني، وعلي أن أكتب عمودي األسبوعي للمجلة اليت أعمل فيها "-
  ، "وأنا أملي مقايل األسبوعي "-
قرأت لك مرة  "–" كنت يف مهمة صحفية عن اجلامعة احللم "–" ذهبت إلجراء حديث صحفي "–

  ]4")[رائيليإحدى االت حتقيقا يف السجن مع جمند إس
مساحة تلتقي فيها األنا الروائية "لغادة السمان " كوابيس بريوت"  ولذلك ميكن القول إن النص الروائي 

  ]13. [واألنا الصحافية
ومل تقتصر تدخالت الساردة على إدراج املقاطع التقريرية والتعاليق الصحفية املباشرة وإمنا عمدت إىل 

االجتماعي مبفارقاته وال عدالته وفظاعته ال ترتبط مبجرى القصة، تشكيل صورة مبشاهد تنطق بالواقع 
ويف تركيب غري عضوي حيث أقحمت هذه املشاهد يف ثنايا النص الروائي بشكل يكاد يكون عشوائيا 

و فوضويا ، يعمق فوضى احلرب و يكرس عشوائية املوت فيها  وتفتيتها لكل البىن االجتماعية 
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 بتصدعها ودمها إىل اختاذ موقف وفعل لرأا أو على األقل لتجنب عدم واإلنسانية، هذه اليت تدفع
  .تكرارها

، عندما تستمع إىل املوجة القصرية احملرمة فتلتقط األحاديث 55ومثل ذلك ما جنده يف الكابوس 
عن شاكر بائع األدوات املرتلية البسيطة الذي احترق : 111-110-109الطائرة، أو يف الكابوس 

ذيفة فحاول الكفاح من أجل رزق أبنائه والصمود أمام قهر املسلحني وإغراء سلطة قطع دكانه بق
  ".صيادا"الطريق، قرر أن يصري 

، وهي تسري يف رحلة "احلرب األهلية"ومظاهر الظلم االجتماعي اليت تثريها الساردة، وهي تعايش 
سدة لعذاب اإلنسان يف جمتمع حممومة حنو اهول، ترى أو تتخيل أو تتذكر الكثري من املشاهد ا

  .يتسلط فيه القهر عليه، وميارس فيه الظلم يف ابشع صورة
  : املستوى السياسي-2

إضافة إىل الوعي يف مستواه االجتماعي، يهيمن يف وعي الساردة موقف سياسي يرتبط باحلرب األهلية 
احلرب األهلية و فتيلها من وصانعيها من احلكام والساسة، وهم ميثلون السلطة من جانب، و بوقود 

  .املنتمني إىل الطوائف املتناحرة
  :وانطالقا من ازدواجية العالقة ميكن الوقوف على بعدين ضمن هذا املستوى

 صوت السلطة وصوت الشعب الذي حتكمه نزعة طائفية مفتعلة، وال تعارض بني الصوتني إذ -
 اهلامشية فنشبت صراعات حادة ضربت صلب يستفيد األول من الثاين، حيث أذكت السلطة هذه الرتعة

  .التركيبة االجتماعية يف لبنان
  :صوت السلطة

  : تظهر صورا خاصة متميزة متفردة، وقد مثلتها تدخالت الساردة وميشاا من خالل
يف قسوته، يف ذيبه الربوتوكويل، يف انتمائه إىل حلقة  مافيا :  صاحب دكان احليوانات األليفة-
وحىت يف السجون، مثة عالقة إنسانية تنشأ بني : "ني، يف احترافه مهنة سجان ال إنساين متحجراملنتفع

السجان وسجينه وكالمها من طبقة مسحوقة واحدة، أما صاحب الدكان، فلم أحلظ أن بينه وبني 
ملسة حنان واحدة، ال جسر بينهما غري املصاحل، وهو قادر على ترويضها مجيعا خانعها ) رعيته(
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شرسها، بالتجويع والسجن واإلذالل وشروط العيش الرديء حبيث ال تقوم هلا قائمة يف وجه طغيانه و
  ]4."[وال مباالته

أما صوا فيكرسه صوت املوجات احملرمة، واحلوارات املبثوثة فيها عن جتاهل احلكام وكبار الوطن 
فقرية املمزقة العاجزة، حوارات تقف مع آالم احملرومني احملكومني وقفزهم على أوجاع األغلبية الصامتة ال

  .السلطة ضد املواطن
واملذياع والتلفاز بتروجيهما أكاذيب عن حالة االستقرار واهلدوء اليت تسود العاصمة بريوت واملسالك 

  .اآلمنة السالكة، وببثها لألغاين العاطفية والوطنية
، إال مؤخرا، ولالستماع إىل املذيع قررت االستماع إىل الراديو، وهو أداة ال أتعامل معها عادة"

أنت جمرد حنجرة وهم حيشوا  باملعلومات ...شريف الذي خياطبنا بصدق دومنا حذلقات خطابية مسجة
  ]4."[الكاذبة، أنت جمرد أداة للجرمية

لبنان يا سيدي املذيع يبدو عرب هذه األغاين املزيفة هزلية، كرموش اصطناعية على عني عوراء كل "
  ]4."[غاين تبدو هزلية بينما القتل يدور يف فضاء الوطنهذه األ

موالنا الذي فوق اهلرم : تابع املذيع ثرثرته...ظهر املذيع على شاشة التلفزيون وبدأ يقرأ نشرة األخبار"
تابع املذيع احلالة هادئة يف هذا البلد ...يبلغكم بوصول أكياس اجلواهر والياقوت على منت سفننا اخلالدة

  ]4..."[ي العمر املديد والطقس الرغيدالسعيد ذ
ومن هذه املقاطع، يبدو صوت السلطة عاليا، قويا، قاسيا، ضاربا مبأساوية الواقع، عابثا بآمال الشعب 

  .يف حماولة لتخديره بالكذب والنقر على عواطف الوطنية واالنتماء
فتنقل إليه احلقيقة وتنمي كما تبدو وسائل اإلعالم، اليت يفترض فيها أن تقف إىل جانب املواطن، 

  .وعيه بذاته واآلخرين، وتسهم يف إعانته عي تغيري واقعه، أدوات للضغط واإلذالل والتضليل
  :صوت الشعب

، فتحمل تدخالت الساردة يف وضها، بالوظيفة "احلرب األهلية" يعيش الشعب قمة املأساة اإلنسانية 
ني لدفعهم ذا الشعب إىل أتون صراع طائفي مذهيب اإليديولوجية، جترميا للحكام والكبار واملسؤول

عشائري مدمر، واستخدامهم له أداة لتنفيذ مشاريعهم والسهر على محاية مصاحلهم والتضحية يف سبيل 
  .ذلك باحلياة، متخفني بأقنعة احلرص على حياة الطائفة ووجودها والدفاع عن هويتها
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 :ات وامتد إىل كل املواضعوكان هذا االستخدام مهيمنا طال مجيع املستوي

ملاذا خيلقون يف أجساد بعضهم بعضا مزيدا من الثقوب رد أن البيك أمرهم بذلك أو أقنعهم عرب "  
خطبة لغوية بليغة يغطي ا صفقاته ومصاحله املشتركة مع بيك الفئة األخرى اليت يتقاتلون وصغارها، 

املقابل؟ رابطة الذل املشترك والقهر املشترك واحلرمان مىت يرون الرابطة احلقيقة بني متراسهم واملتراس 
مىت ترفض الضحية يف بالدي محل اجلالد على كتفيها؟ ..أي الفقر على كل صعيد..املشترك من احلب؟

]4[  

كم يفجعين مصري أولئك الصغار خلف متاريسهم الذين أقنعهم أصحاب الدكاكني باملوت من أجل "
لغوي خيفي وراءه مصاحل أصحاب الدكاكني املتنافسة يف حالة السلم، ليست أكثر من زبد ) مثل عليا(

  ]4."[ولكن املتضامنة املصاحل يف حالة االضطراب واحلرب
ويالحظ من خالل هذين املقطعني، أن خفوت صوت الشعب الذليل املقهور قد استحال إىل غياب و 

بار عموما املنادية بالتضحية خرس نطقي و عوضه الفعل التنفيذي ألصوات احلكام  والساسة والك
  .واملوت يف سبيل القضية العادلة، إثبات الوجود والقوة

وال شك أن هذه التعليقات االستطرادية، والتدخالت اليت مل خيل منها اخلطاب الروائي يف كل 
" غادة السمان"وحداته واليت تبدو هامشية أحيانا، قد أنبأت عن اضطالع واضح للساردة ومن ورائها  

وانعكاساا " احلرب األهلية"بوظيفة إيديولوجية متشعبة، جلبت الكثري من اإلفادات عن خلفيات 
اإليديولوجي مت بروزه باألخص على مستوى الوعي خبصوصية "وحقيقة وجهها اآلخر كما أكدت أن 

ط الكتابة اجلديدة وأمهيتها، ألن الكاتب وإن استطاع التخلص من إسار الكتابة التقليدية كنم
إيديولوجي، فإنه مل يستطع جتاوز الوعي الكتايب الذي يرى أن اإلعالن عن التصور اإليديولوجي يف 

  ]14.[الكتابة هو من مستلزمات الكتابة اجلديدة أو الكتابة اهلادفة
أن تعني ناطقا عنها غري الساردة البطلة اليت متثلها بشكل من " غادة السمان"وقد كان يف إمكان 

بار الروائيني اإليديولوجيني أمثال دستويوفسكي وتولستوي وتوماس مان ومالرو قاموا فك"األشكال، 
  ]2."[بتحويل مهمة التعليق واخلطاب التربوي إىل بعض شخصيات روايام
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إال أا، من موقع خاص ومتفرد، مل حتول التعليق إال للساردة البطلة اليت تكفلت جبميع املهام السابقة 
فأشارت بذلك إىل حضورها مؤلفة كاتبة متخيلة أو حقيقية، وإىل سلطتها ...)  الضمريالتبئري، الصوت،(

  .احلاكمة يف هذا احلضور
  

  :املستوى اإلنساين
لقد كان من الطبيعي أن تستوعب الوظيفة اإليديولوجية البعد اإلنساين، من خالل تدخالت الساردة 

يف عالقاا مع العامل واتمع واإلنسان وكل القيم " احلرب األهلية"وانطالقا من احلدث العام والوحيد 
  .اليت ضيعتها هذه احلرب كالعدالة والتسامح و احلب واخلري

وبوعي املثقف، وحدس الكاتب استطاعت الكاتبة أن تعرب التصور الضيق السائد املتعلق جبذور 
ات اختالف األديان وتباين الصراع الطائفي يف لبنان إىل إدراك احلقيقة الكامنة وراء التستر بشعار

ملاذا ال يواجهون احلقيقة كما هي بدال من ...هذا قناع للشجار احلقيقي"املذاهب فتكشف ذلك صراحة 
بالشجار؟ ملاذا ال يعترفون بأن الشجار ليس على امتالك قصر من سحاب يف " عيسى"و " حممد"اام 

  ]4."[ىل السماءالسماء، وإمنا على امتالك ناطحة سحاب يف األرض تعلو إ
إن غادة السمان، وهي تعري واقع حرب أهلية قذرة، حتدث يف لبنان، يف الوطن العريب تعي عالقة 
ذلك باتمع اإلنساين، فاخللفيات تكاد تتطابق، واألهداف تتوحد والضحية دوما هو اإلنسان املقهور 

يف " حرب"علن عن موقفها جتاه الكادح املسلوب احلرية، احملروم من العدالة، وهي إذ تفعل ذلك، ت
ولكن بريوت مل تكن قبل احلرب مجيلة بقدر ما كان الناس يتومهون، كان قناعها مجيال، وقد " "بريوت"

وكانت زينتها اخلارجية ساحرة األلوان، لكنها ...أحرقت احلرب قناعها فبدت أمراضها اآلن للعيان
أن استفحل أمرها، وحبت أصوات العقالء وهم ينادون ختفي حتتها أوراما خبيثة ال تداوى بغري الكي بعد 

وهو موقف إنساين يؤيد التضحية بالسالم املؤقت يف سبيل سالم دائم،  ] 4...[عاما بعد عام إلنقاذها
ويفضل إزالة األمل بالكي من تسكينه بالتخدير، بل إا تذهب بعيدا، فتبارك احلرب إذا كانت خماض 

وقررت "بزلزاهلا، بربكاا إذا كانت ستطهر هذا الوطن احلزين من أوجاعه، الفرح اآليت، وترحب بنارها 
إذا جنوت  سأبتاع أوراقا بيضاء تعادل حجم خمطوطايت اليت احترقت وابدأ الكتابة فيها حىت متتلئ 

وسأتابع فيها صرخيت من أجل املساواة والعدالة واحلرية والفرح ولن خييفين حريق بيت فالبيوت حجارة 
  ]4.[رة األرضية مسكن مؤقت حنن ضيوفه أينما حللناوالك
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االجتماعي والسياسي واإلنساين، ظهر حرص الساردة على أداء وظيفة :  ومن خالل هذه املستويات
إيديولوجية متكاملة، مؤسسة على وعي عميق مبشكالت جمتمعها الصغري وهو صورة للواقع العريب الذي 

طقه، وهي إذ تتعامل مع هذا الواقع تعامال إنتقاديا حتاول انتشال يرتبط بشكل ما بواقع عاملي يفرض من
اإلنسان من ضعفه وخضوعه وتدفعه إىل التحدي والوقوف بصالبة مثلما وقفت البطلة يف آخر الرواية، 

فهم الواقع اخلاص ال يكتمل إال يف ضوء الفهم القريب "مثلما حاولت ربطه بالواقع اإلنساين ألن 
اليت يعرفها اتمع اإلنساين احلايل، وأن هذا الفهم الشمويل ال يصبح بالفعل أكثر إحلاحا لألوضاع العامة 

  ]15[ط.إال عندما نتساءل عن التحوالت املمكنة للواقع الذي نعيش فيه
وبعد هذا، نصل إىل أن دراسة الصوت السردي، وإن تشعبت بني زمن السرد ومستويات هذا السرد 

 من التعرف على موقع الساردة من السرد وعالقتها بأحداثه وشخصياته، ووظائفه، إال أا مكنت
وأتاحت إقامة عالقة بني البنية السردية من خالل تدخالت الساردة وخمتلف البىن وخاصة اإليديولوجية 
  .منها، على الرغم مما وصفت به دراسة جينيت من اإلغراق يف التقنية وإمهال األساس الداليل للحكي

ع هذا، تقنية استعمال الصوت السردي من خالل استعمال الضمري وربط العالقة فيه بني وتبقى، م
السارد واملسرود وأثر ذلك يف توجيه السرد جماال واسعا للبحث والدراسة، حباجة إىل كثري من اإلضاءة 

 .والتناول بعد امتالك أدواته امتالكا معرفيا شامال وعميقا
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