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 –حبيث تتبىن الرواية ، و هي جنس أديب يندرج ضمن ما يعرف باخلطاب السردي، فن حديث نسبياالرواية 

  .مهّمة التعبري عن قضايا العصر و معضالته –خاصة يف أيامنا هذه 

العربية و العاملية تتمثل هذا الدور  و الرّواية اجلزائرية هي األخرى، و على غرار باقي األصناف الروائية املغاربية 

املهمة اجلوهرية من خالل جهود جمموعة من الروائيني الذين يعود هلم الفضل يف ترسيخ فكرة فعالية هذه أو 

عبد احلميد بن هدوقة : اخلطاب الروائي اجلزائري و جدواه يف معاجلة قضايا الواقع و احلياة، نذكر من بينهم

  .اخل...ين األعرجسدرة،  مرزاق بقطاش، أسيا جّبار، أحالم مستغامني، و الطاهر وطار ، رشيد بوج

ترتاوح معاجلات الرواية اجلزائرية بني الواقع و املأمول، مبعىن أّا رواية تنطلق من الشأن الذايت لإلنسان إىل 

كون الرواية اجلزائرية هي الشؤون اإلنسانية الكربى، اليت يتقامسها اجلزائري مع غريه من الشعوب، انطالقا من هذا ت

ذلك الضرب من الكتابة الذي يتجاوز حدود املتعة األدبية إىل الكتابة اليت تكشف صور الواقع الذي يتخبط فيه 

  .اإلنسان احملّلي، و تسليط الضوء على الرؤى اليت حيملها اجلزائري يف أعماقه ألشكال املستقبل الذي يصبو إليه

صار يلف ية باملتغريات الّيت شهدها العامل العريب بعد النكسة، بكل الغموض الذي و قد تأثرت الرواية اجلزائر 

مصري اإلنسان العريب، و شعوره بأنّه مهدد بالذوبان و التالشي يف ظّل تفتت القّيم و اهتزاز الثوابت و متزق 

  .املبادئ و تشتت الذات اجلماعية، و حرية الذات الفردية و تشظي األبنية اتمعية

الفرنسي،  و من ذلك الفساد الذي عّم  االستعمارباإلضافة إىل ذلك أزمة احلرب التحريرية اجلزائرية و خمّلفات 

النظام السياسي يف فرتة ما بعد االستقالل و ما نتج عنه من عمليات القمع و الرتهيب و النفي، كّل هذه 

على وجه  اجلزائري عاّمة، و الذات الروائيةاملعطيات سامهت بشكل أو بأخر يف إحداث تأزم و شرخ يف نفسية 

ظهر موضوع املنفى يف الكتابات الروائية اجلزائرية، املنفى باعتباره من أكثر  األثناءلذا و يف مثل هذه . اخلصوص

  الّيت ألفها املرء األماكنله بعيدا عن العائلة و  ت من التشّرد الذي ال هدفاملصائر إثارة للحزن، ألنّه يعين سنوا

ممّا يعين نوعا من النبذ و عدم الشعور باالستقرار يف املكان، لكن داللة املنفى يف احلاضر حتّوالت من جتربة 

و النفي و التشّرد، وقد فّرق  لالقتالعتعرضت شخصية إىل جتربة مجاعية أصابت شعوبا و أعرافا بكاملها 

 فاألّول مفروض. االغرتابيزين بني املنفى و منفى مفروض و أخر اختياري، مم: الدارسون بني اجتاهني للمنفى

حيث ال يستطيع املنّفي العودة إىل وطنه حىت و لو رغب يف ذلك، أّما الثاين فهو اختياري ينشأ نتيجة رغبة املرء 

  .األسبابيف مغادرة وطنه ألي سبب من 
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 واسيين" ع املنفى نذكر  جلتهم ملوضو ضمن صنف الروائيني اجلزائريني الذين أصابوا إىل حّد بعيد يف معا و

طوق : الروائي اجلزائري األكثر إنتاجا، و األوغل يف احلرفية و املمارسة، فمن خالل أعماله الروائية ، "األعرج

   اخل، استطاع أن يصعد إىل منصة العاملية...البيت األندلسي، سّيدة املقام، مجلكية أرابيا، أصابع لوليتا  اليامسني

  .وسط الكّبار/نا بني الكبارو أن جيد لنفسه مكا

على تبين " األعرج  واسيين" و النماذج الروائية اليت أصّر من خالهلا  األعمالمن أهم " أصابع لوليتا " رواية 

 هي رواية املنفى بامتياز" أصابع لوليتا " موضوع املنفى، الطرح الذي أبدّع و تفّنن الروائي يف معاجلته، فرواية 

          رؤيته و موقفه من املنفى كقضية مصريية تتعلق بوجود اإلنسان إيصالخالهلا األعرج من  واسييناستطاع 

عنده هو أكرب عقوبة تسلط على اإلنسان، و من يتحمله فقد حّقق درجة عليا من " فاملنفى " ، انتماءهو 

ومية، فهو جمرب على نسياا لكي يعيش الكارثة يوميا و لكنه ينسها مبجرد دخوله إىل احلياة الي واسيينالنضال، 

من خالل تعرضه موعة من "املنفى " يتمكن من العيش، فيحاول مرارا و تكرار طرح قضيته الكربى 

  .اإلشكاليات يف مقدمتها معضلة التاريخ و اهلّوية

ئجها، حتاول إذ ا ملوضوع املنفى، فتغوص يف عمق الظاهرة لرتصد أسباا و نتا" أصابع لوليتا " تتصدى رواية 

ية يف سأن تتبع يوميات املثقف العريب عاّمة و اجلزائري على وجه اخلصوص يف املنايف، و موقفه من أحداث السيا

  .التاريخ يف ظّل انتهاك احلرّيات و غياب سلطة احلق

ي روايات كما يف باق  –مل تتكئ الّرواية يف قراءا للظاهرة على التاريخ الرّمسي لألحداث ، و إّمنا استندت 

  .على الذاكرة الشعبية و التاريخ الشفوي ألهل مدينة مارينا –الكاتب األخرى 

  :اآليتو حناول من خالل هذه الّدراسة اإلجابة على التساؤل الرئيسي 

 األسئلة؟ و الذي تتفرع عنه جمموعة من "أصابع لوليتا " كيف تتجلى سيميائية املنفى يف الّنص الّروائي 

  :الفرعية

؟ و كيف تتجّلى سيميائية املنفى يف الفضاء " أصابع لوليتا " و خصائص الفضاء الروائي مميزات  ما هي - 

 ؟"أصابع لوليتا " الروائي 

كيف تتجلى سيمسائية املنفى يف الشخصية الروائية؟ و مبعىن آخر، كيف سامهت الشخصيات أو  - 

 الفواعل يف جتسيد و بناء البعد املنفوي للرواية؟ 

  ]املنفى [ الشخصيات اليت يستعني ا الروائي لطرح موضوع ذا احلجم الكبري من االهتمام؟ و ما طبيعة 
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كيف تتجلى سيميائية املنفى يف الزمن الروائي؟ و إىل أي مدى سامهت التقنيات السردية و األطر الزمنية  - 

 يف خدمة موضوع املنفى يف املنت الروائي؟

ىل أي مدى سامهت هذه اللغة يف إظهار مجالية و شعرية املوضوع ؟ و إالّلغة اليت يوظفها الروائي ما طبيعة - 

 ؟]املنفى [ 

      مع نصوص روائية أخرى؟ أم تظّل القّصة والدة جديدة " أصابع لوليتا " هل يتقاطع النص الروائي  - 

 و إبداع جاءت به خميّلة الروائي؟

 ه للرتاث الشعيب؟داللّة توظيفما ّر؟ مث يف معظم نصوصه بالشعر احل" واسيين األعرج " ملاذا يستعني  - 

 ملاذا كان الرتكيز منصّبا على املثقف؟ ملاذا هذه الفئة بالتحديد؟ - 

 إىل أي مدى كان إسقاط الروائي لسريته الذاتية على النص الروائي؟ - 

اليت تطرحها الرواية؟ و ما عالقتها باملنفى   اإليديولوجيةية و سما هي أهم املضامني و اإلشكاليات السيا - 

 كقضية حمورية تعاجلها الرواية؟

 لواسيين األعرج؟ الروائية األعمالملاذا حيضر التاريخ بكثرة يف  - 

  للتاريخ؟ قراءتهكيف تكون   أوللتاريخ  قراءتهخر ما هي ينظر الّروائي للتاريخ أو مبعىن أو كيف 

 األنا    املعاصر؟ و كيف جتسّد الّرواية العالقة بني  اإلنسانكيف يعكس النص الروائي قلق اهلوية عند  - 

 من مقولة اهلوية؟ و اآلخر انطالقا

 التقاطبات الداللية يف الرواية؟ ما داللة احلضور املكّثف للثنائيات الضّدية و - 

 اذا هذا التجاوز الصريح للتاريخ الّرمسي لألحداث؟هل وفق الّروائي يف املزج بني الواقعي و املتخيل؟ و مل - 

  :حتديدا ألسباب نوردها كاآليت" املنفى " لقد وقع اختيارنا على موضوع 

 .ضوع املنفى من إمكانية إلظهار مجالية اللغة و قدرا على جتاوز املألوفنظرا ملا يتيحه مو  - 

 .ألدباء و الروائينياملنفى يّعد هاجسا و دافعا يف الوقت نفسه لإلبداع عند ا - 

 .يكون املنفى قضية تتعلق بوجود اإلنسان، انتماءه، و هويته - 

حتديدا لتكون مادة الّدراسة، فهذا راجع ألسباب موضوعية " أصابع لوليتا " أّما فيما خيص اختيارنا لرواية 

  :نذكر منها

 .ي إشكالية األنا و األخرهي رواية املنفى بامتياز يطرح من خالهلا الّروائ" أصابع لوليتا " رواية  - 
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باستمرار معضلة التاريخ و اهلّوية، و من ذلك تبّيان مدى حّدة الصرّاع بني " أصابع لوليتا " تطرح رواية  - 

 .الفواعل و مدى التأزم الكبري يف األحداث

املثقف الروائية الناجحة اليت استطاعت أن ترصد واقع  األعمالمن النماذج و " أصابع لوليتا " تعّد رواية  - 

 .اجلزائري يف املنايف

 .استطاعت الرواية أن متّرر للمتلقي رؤية املثقف اجلزائري من األحداث السياسية يف التاريخ - 

من األعمال اليت تربّر مدى جناح الروائي الواقعي اجلزائري يف معاجلة قضايا الواقع   " أصابع لوليتا " رواية  - 

      .و احلياة

 باملدخل اها مقدمة ، ومدخًال ، وثالثة فصول مث خامتة ، فقد استعناوقد اعتمدنا على خطة ضّمن - 

كتمهيد ملوضوع املذكرة ، حبيث قّدمنا حملة عن فكرة املنفى يف األدب العاملي عامة وكيف تبلورت هذه 

زة الفكرة عند األدباء والروائيني ، مث حتدثنا عن السيميائيات السردية ، مث فيما بعد تطرقنا يف عناصر موج

سيميائية الفضاء ، سيميائية الشخصية ، وسيميائية الزمن ، لنختم املدخل مع أهم مميزات الفضاء : إىل 

  .الروائي يف أعمال واسيين األعرج 

املنفى يف الفضاء الروائي أربعة عناصر فرعية  سيميائية: تناولنا يف الفصل األول الذي جاء حتت عنوان  - 

  الزمن وتداعيات الفضاء : ـــالفضاء الروائي ومكوناته ، داللة الفضاء النصي يف الرواية ، مروراً ب: بداية ب

مسيائية املنفى يف الشخصية الروائية ، ملفهوم  : ـــتطرقنا يف الفصل الثاين الذي اخرتنا أن يكون خمصًصا ل - 

و بنائها الداليل ، أنواع الشخصيات الروائية ، و دور الشخصية يف صناعة األثر اإليديولوجي الشخصية 

  . و السياسي للرواية 

 :سيميائية املنفى يف الزمن الروائي ، أربعة عناصر فرعية : ـــتناولنا يف الفصل الثالث الذي جاء معنونًا ب - 

  . ة ، ومظاهر الصراع بني الشخصية و الزمن الزمن و بنيته الداللية ، حركية الزمن ، زمن القص

اخلصوصة اليت يّتسم ا موضوع املنفى يف  :من بني الصعوبات اليت واجهتنا يف إجناز هذه املذكرة  - 

  . نصوص الروائي واسيين األعرج ، و طبيعة الشخصيات املثقفة اليت يستعني ا 

اليات املوضوع ، وكما يف أية دراسة تطمح انطالقا من هذا وذاك ، ويف حماولة منا لإلجابة عن إشك - 

لتحقيق العلمية و اكتساب املصداقية ، إرتئينا أن نتبع املنهج السيميائي ، باعتباره من أهم املناهج 



       المقدمة                                                                          
 

 ه 
 

النقدية الصاحلة لدراسة موضوع املنفى يف النصوص الروائية ، ضف إىل ذلك فعالية املنهج و جناعته يف 

  . مقاربة النصوص 

ملصادر و املراجع اليت اعتمدنا عليها يف مذكرتنا هذه ، فيما قد تراوحت بني مصادر تنظريية لقد تنوعت ا - 

  = و أخرى تطبيقية ، و من املصادر اليت اعتمدناها بكثرة نذكر 

احملكي الروائي العريب " ،  سعيد بنغرادـل" السيميائيات السردية " باشالر ،  غاستونـل" مجالية املكان "  - 

فيصل األمحر ، سيسيولوجية ـل" معجم السيميائيات " مىن بشلم ، ـل" أسئلة الذات و اجلتمع 

  . ل فيليب هامون " الشخصيات الروائية 

" خليفة بولفعة " يف األخري ، ال يسعنا سوى أن نقدم كلمة شكر و عرفان لألستاذ املشرف الدكتور  - 

هذا البحث املتواضع ، فإليه تعود مثرة هذا اجلهد و هذا التحصيل ، وعلّي تعود  الذي سهر على إجناز

  .  نقائصه و تبعاته 
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  :تمهيد
  .معاين االقتالع، اإلبعاد، الشتات، التشرد و النفيتتلخص الدالّلة الّلغوية ملصطلح املنفى يف 

فيما إذا عدنا إىل املنفى كمحور من احملاور اليت تعاجلها اآلداب العاملية، نؤكد أنه قد عرف حتوالت            

وتعديالت جديرة بالذكر، و السيما خالل الربع األخري من القرن العشرين نظرا الرتفاع عدد اهلجرات            

  .ب العاملي عدة صّورواإلرحتاالت حول العامل، لدى يعرف املنفى يف األد

ذلك الصدع  «: لكنه عموما، يرتبط بقضايا اهلوية، و االنتماء و الوجود ، فهو على حد قول إدوارد سعيد

إّن احلزن : الذي يصعب شفاؤه و يفصل بصورة قسرية بني املرء و مسقط رأسه بني الذات و بيتها احلقيقي

  )1(.اجلوهري الذي يّولده ال ميكن التغلب عليه

و يعّد األدب الفلسطيين أدب املنفى بامتياز، نظرا لتصاعد أصوات الكتابات الفلسطينية اليت تنادي وية  هذا

فلسطينية مستقلة، و لقد كان أن نشأ األدب الفلسطيين و تبلور يف ظل الصراع القائم حول األرض         

  .والوجود

بإيصال معاناة الفلسطيين املنفي على أرضه نذكر فقد جاءت كتابات حممود درويش معّربة، ووافية، و كفيلة 

  ".سرير الغريبة " و " عاشق من فلسطني " قصيدة : منها

مكان يتعذر فيه ممارسة االنتماء، ألنه طارئ و خمرب و مفتقر  «إّن املنفى على حد تعبري عبد اهللا إبراهيم هو 

)»إىل العمق 
2) 

عن كونه شرطا تارخييا يث يتجاوز حدود اللغوي، حبيث يبتعد يقّدم إدوارد سعيد مفهومه اازي للمنفى، حب

سياسيا، أو اقتصاديا، حمددا ناشئا عن اهلجرة القسرية أو الطرد العمودي من الوطن، أو اإلبعاد العنيف جلماعات 

  .أو شعوب بكاملها

االنتماء،و الذات اليت تعاين نعم، إّن املنفى يف معناه اازي من منظور سعيد حيّتم علينا طرق أبواب اهلوية، و 

  .الشرخ ألسباب التجربة الكولونيالية

                                       
(1) - Edward said, Reflections on Exile and otherEssays, Gambridge : Harvard 

Edward university; press,( 2000), p. 173. 

  .62، ص 2009، 1الرواية العراقية اجلديدة، املنفى، اهلوية و اليوتوبيا، كتاب العريب، وزارة اإلعالم الكوييت، ط : عبد اهللا إبراهيم(2)
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هذا و لنجمل القول يف الفكرة اليت يقدمها سعيد عن املنفى، نقّر بأّن جتربة املنفى عنده هوية مكتسبة تقيم 

 .على حدود الثقافات، تعلم الذات و األخر كيف ينظر إىل التداخل بني الثقافات و جتارب البشر

على الطبيعة اازية ملفهوم املنفى، عندما يعلن جتاوزه، هذا إن مل " عقل الشتاء " إدوارد سعيد يف مقالته يؤكد 

نقل التحول عن كون املنفى جتربة تارخيية ذات أسباب سياسية و اقتصادية إىل كونه يتمثل يف الكتابة كمعطى 

إّن  «: عّد منفى أبدي على حد قول سعيدجمازي يعوضنا اإلحساس بأوطاننا، فكل من الكاتب و الفنان ي

يغذيها اعتقاد جازم بأّن البيت الوحيد القائم اآلن يف هذا العامل، رغم هشاشته ]حول املنفى[تأمالت أدورنو

  )1(»وافتقاده للحصانة، هو الكتابة

يرفض إدوارد سعيد التعصب، و الرؤية العرقية، و يفضل تصاحل املنفي مع ثقافات األخر، و عدم انطواءه على 

  )2(»بإحساس املنفي بالتجريد و عدم التحّيز «ذاته، لقوله أّن كوننا بعيدين عن أوطاننا جيعلنا ننظر إىل ما حولنا 

  .وسع أفاق التواصل بني الشعوبو ذا يفتح املنفى جمال لالنفتاح و حترر الفكر، و ي

فيتحدث . يثري إدوارد سعيد و غريه من نقاد ما بعد الكولونيالية مسألة املثقف املنفي، و حتديدا مثقف احلدود

املنفي يف " إريك أورباخ " عن مهمة املثقف املنفي، و يف ضوء تناوله هلذه املسألة يبدي إعجابه بالناقد األملاين 

، كما يرحب جبهود مثل هذه الشخصيات النموذجية اليت استطاعت أن "احملاكاة " ب اسطنبول و صاحب كتا

  .حتّول من جتربة املنفى القاسية إىل طاقة إجيابية و إجناز عظيم

اليت حتكي قصة نفي السلطات االستعمارية " األمري " حيضر املنفى يف كتابات واسيين األعرج بداية من روايته 

، هناك حيث تتبدد الرؤى و يبقى مصري األمري معلقا، فليس املنفى )باريس(  مدينة األنوار لألمري عبد القادر إىل

  )3(»إحساسا باإلهانة و التضاؤل و املوت البطيء  «ابتعاد عن الوطن بقدر ما هو 

ات ، بسبب مالحقة اجلماع"باريس " العاصمة قاصدة " مرمي " تغادر زوجة األستاذ " ذاكرة املاء " يف رواية 

عراقيون أكلتهم املنايف، فلسطينيون ركضوا طويال  «اإلسالمية هلا، هناك حيث تلتقي بأناس يشاركوا املصري ذاته 

  )4(»...حنو وطن، كلما اقرتبوا منه، زاد ابتعادا و تقلصا، مينيون و خليجيون، رفضوا البدوات امليتة

                                       
(1) - Said, Reflections on Exile, p. 184.. 

(2) - Said, Reflections on Exile, p. 184.. 

  .467. 466كتاب األمري، ص : واسيين األعرج-)3(

  .94ذاكرة املاء، ص : واسيين األعرج-)4(
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" الواليات املتحدة " مث " أمسرتدام " مغادرة أرض الوطن إىل مدينة " شرفات حبر الشمال" خيتار بطل رواية 

أريد أن أنسى كل شيء، لقد ذهب الذين كنت أحبهم و انطفئوا واحدا  «تعبريا عن رفضه لقانون الوئام املدين 

ن عند مداخل العمارات كما كانوا يفعلون قبل عشر واحدا و عاد القتلة إىل املدينة يتسللون يف الشوارع، و يقفو 

  (1)1»سنوات

و عموما، يعاجل واسيين األعرج يف أعماله املنفى جبانبيه الطوعي و القسري، و هو يصّور املنفى على أنه مرثية 

اجلزائري يف حقيقية، حيث خيتار ألبطاله و شخصياته النهايات الدرامية احلزينة، فيأىب إّال أن يعكس واقع املثقف 

 .املنايف

  :التعريف العام للسميائيات -1

صيغته « اللغوي للسيميائية، فاملصطلح حبسب  األصلبداية، و قبل كل شيء البد علينا أن نعرّج على 

، إذ إّن اجلذر األّول )Tique(و ) Sémio( ، من اجلذرين Sémioticsأو  Sémiotiqueاألجنبية 

        سمى بالفرنسية و يعين إشارة أو عالمة،أو ما ت) Sema( و ) Sémio(تني الوارد يف الالتنية على صور 

 )Signe ( و باالجنليزية )Signe (...) ( (2) 2  ».علم –كما هو معروف   –اجلذر الثاين يف حني أّن "

، أما من جهة أخرى، فالقول يوّرد أشهر التسميات اليت هو علم العالمة أو اإلشارة، هذا من جهة " السيميائية 

، و حنن إّمنا نّود أن نشري اإلجنليزي) Semiotics(الفرنسي و ) Sémiologie( حيمّلها هذا العلم و هي 

« فيفضلون األمريكيوناألوروبيون يفضلون مفردة السيميولوجيا التزاما منهم بالتسمية السوسريية، أّما « نّ إىل إ

على أّذا االختالف و التعّدد يف التسميات مناطه اختالف يف  (3) 3» ) بريس( اليت جاء ا » وطيقا السيمي

  .اإليديولوجيات و اخللفيات

إذا عدنا إىل مفهوم العام السيميائيات، جند العديد من الّدارسني و الباحثني قد تطرقوا لداللة هذا املصطلح 

العلم، و منهم من ذهب إىل ابعد من ذلك حبيث أخذ يبحث يف هد يف وضع تعريف هلذا من اجتفمنهم 

طياته للعديد من احلقول املعرفية  فيموضوعه و هدفه، على أنّنا نّقر بأّن السيميائيات علم واسع و شامل و حامل

                                       
  .16شرفات حبر الشمال، ص : واسيين األعرج(1)

  .10السيميائية الشعرية، ص : فيصل األمحر (2)

  .16االجتاه السيميولوجي و نقد الشعر، ص : عصام خلف كمال (3)
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من بشر  ، باعتباره أّول»فرديناند دي سوسري« األوىل للعامل اللغوي  االجتهاداتلذا كان البد علينا أن نعود إىل 

اللغة نسق من العالمات اليت تعرب عن األفكار، و إا لتقارن ذا مع الكتابة و مع أجبدية « بقوله أّن ذا العلم 

و إنّنا لنستطيع أن (...) الصم و البكم، و مع الشعائر الرمزية، و مع صيغ اللياقة، و مع العالمات العسكرية 

و ذا يكون دي  (1)  1»...احلياة االجتماعية، و أنّه العالماتيةنتصور علما يدرس حياة العالمات يف قلب 

م يدرس حياة العالمات يف ،من خالل إقراره مبدئيا بوجود عل)السيميائية ( السباق الحتضان هذا العلم سوسري 

هي علم  ه انطلق من فكرة أّن السيميولوجياأنّ لغوية بكّل معاين الكلمة، بيد و قد كانت رئية دي سوسري  اتمع

  .عام يندرج حتته علم أخر هو اللسانيات

ليقّدم تعريفه للسيميائيات انطالقا من ربط هذا العلم باملنطق، لتكون رؤيته " بريس"  األمريكيفيما بعد جاء 

ليس املنطق مبفهومه العام إّال امسا أخر للسيميوطيقا، و السيميوطيقا نظرية شبه « : فلسفية خالصة، حبيث يقول

  (2)2». رية أو نظرية شكلية للعالماتضرو 

على أّن البدايات األوىل هلذا  ليؤكدكعلم مستقل بذاته، و " السيميائية " ليقّر بقدم " جوليان غرمياس " يأيت 

و هياملسليف " جاكبسون " باإلضافة إىل االجتهادات اليت قّدمها " بريس " و " دي سوسري " العلم كانت مع 

و هي مرتبطة (...) علم جديد مستقل متاما عن األسالف البعدين «: ذا الصّدد أّن السيمائيةاخل، فيقول يف ه...

الذي نظر إليها مبكرا، و نشأ هذا العلم يف فرنسا اعتمادا على " بورس " و كذلك ب " سوسري " ب أساسا 

  .(3)3»"...هياملسليف" و " جاكبسون " أعمال 

فيما  االختالفكون السيميائيات هو علم اإلشارات أو العالمات، أّما و بالتايل، فكّل التعاريف تلتقي يف  

تصرّح بأّن موضوع " جوليا كرسيتيفا " ف ". العالمة " بينها يكمن يف موضوع السيميائيات أّال و هو 

و دراسة األنظمة الشفوية و غري الشفوية و من ضمنها الّلغات مبا هي أنظمة علم أخذ يتكون « السيميائيات هو 

هو العالمة أو اإلشارةو  - "جوليا كريستيفا " حسب  –و ذا يكون موضوع السيميائيات  (4)4»هو السيميوطيقا

  .مبعىن أخر الّدليل الّلغوي

                                       
  .17ص . العالماتية وعلم النص: منذر عياشي (1)

  .26أصوهلا و قواعدها، ص : السيميائية: رشيد بن مالك (2)

  .14السيميائية الشعرية، ص : فيصل األمحر(3)

  .26االجتاه السيميولوجي و نقد الشعر، ص : عصام خلف كامل(4)
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التفاعل ال يتم إّال بالوصول إىل « إىل إحداث تفاعل بني خمتلف احلقول املعرفية و  دف السيميائيات

املعرفية، و هذا العامل املشرتك هو العامل مستوى مشرتك ميكن من خالله أن ندرك مقومات هذه احلقول 

ة من أنظمة نظرية عام« فالسيميائيات تريد أّن تبىن أخرÝمن جهة  أماهذا من جهة، (1) 1 » السيميوطيقي

  .و يف كلتا احلالتني تتبىن السيميائية دورا فاعال و فّعاال يف إحداث تقارب ما بني احلقول املعرفية(2)2» اإلبالغ

وقد تعّددت االجتاهات السيميائية بتعدد منطلقات أصحاا، و ميكننا حصرها يف ثالثة اجتاهات، هي على 

  .اللة، و سيميوطيقا الثقافيةسيميولوجيا التواصل، سيميائيات الد: التوايل

و عموما، ميكننا أّن نقّر بأن معظم الدارسني أمجعوا على أّن السيميائية هي العلم الذي يدرس العالمات و 

اإلشارات و داللة هذه األخرية، على أّن السيميائية كمنهج نقدي يعتّمد التعّدد يف القراءة و املعىن، مبعىن أخر 

ا تعتمد مبدأ البناء، مبعىن بناء أو إعطاء قراءة إمنّ لنصوص ال تعتمد مبدأ التفكيك و ة لالسيميائية هي قراءة خاص

  .على أساس قراءات أخرى، و بالتايل تتجاوز السيميائية اللغة إىل اخلطاب و كيفية تشكيله

 السيميائي، ارتأيناأنن إجراءات املنهج ، اتبعنا جمموعة م"أصابع لوليتا " و لدراسة السيميائية املنفى فر رواية 

والن ر " ، سيميائية الصورة عند "غرمياس " املربع السيميائي عند : نعرضها و نفصل فيها و هي على التوايل

  .املؤول –املوضوع  –املمثل " بريس " و ثالثيات "بارت

 :المربع السيميائي عند الجيرداس غريماس -1-1

موا باألشكال الداخلية لدالالت النصوص، فقد أراد أن جيد األوائل الذين اهتّ  من السيميائيني" غرمياس " يعّد 

جاهدا أن يفّصح عن املعين و الدالّالت العميقة " غرمياس " شكال يؤطر داللة النصوص، و مبعىن أخر حاول 

  (3)  3.للنصوص و الكشف عن جممل العالقات الكائنة بني الوحدات اللغوية

نّه ذلك النموذج املنطيقي الذي نستطيع مبوجبه إجياد العالقات و الفوارق أعلى " يميائي املربع الس" عّرف  ي

هلا بالضرورة الوحدات الداللية لتوليد عامل ساسية اليت ختضع ميثل املربع السيميائي العالقات األ «وبالتايل 

  (4)4»داليل

                                       
  .13، ص 1حول بعض املفاهيم و األبعاد، ج : السيميوطيقا: مدخل إىل السيميوطيقا: سيزا قاسم(1)

  .12السيميائية الشعرية، ص : فيصل األمحر (2)

  .229، الدار العربية للعلوم ناشرون، ص 2010/ 1معجم السيميائيات، ط : فيصل االمحر (3)

  .23، ص 2000قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار احلكمة، : رشيد بن مالك (4)
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منثل للمربع  أنو يساهم هذا اإلجراء بشكل أو بأخر يف توضيح العالقات القائمة بني الوحدات و ميكننا 

  (1)1:السيميائي بالشكل اآليت

  

  

  

  

  

 

  

أن ميّثل البنية الشكلية لنظام العالقات القائمة بني الوحدات الّلغوية للنصوص، و بالتايل " غرمياس " لقد استطاع 

  (2)2.توضيح متفصالت الدالّلة، و طبيعة العالقات و العمليات بني الوحدات

  :منّيز ثالثة أنواع أنفبالنسبة للعالقات نستطيع 

أّن املعىن يتم على أساس اختاليف، و بالتايل  «مبقتضاها " مياس غر " اليت يرى  ":التضاد " عالقة  )1

 (3)3».فتحديده ال يّتم إالّ مبقابلته بضّده وفق عالقة ثنائية متقابلة

 .النفي، و مبقتضاها يتم نفي عنصر و إبراز العنصر النقيض ةالماليت تناسب ع ":تناقض " عالقة  )2

 (4) 4.قاء، مبعىن االنتقال من عنصر إىل أخراالنتاليت تناسب عملية ": تضمين " عالقة  )3

إىل إحداث مالئمة بني املستوى السطحي و املستوى العميق، فعلى املستوى " املربع السيميائي " و يهدف 

، أما على املستوى السطحي، فيدرس املكون السردي         العميق، يتكفل بنظام العالمات و شبكة العمليات

 (5)5.و املكون اخلطايب

  

                                       
  .23قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، املرجع السابق، ص : رشيد بن مالك (1)

  .26قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص،  املرجع السابق، ص : رشيد بن مالك(2)

  .229معجم السيميائيات، املرجع السابق، ص : فيصل األمحر (3)

  .27املرجع نفسه، ص  (4)

  .29 – 28املرجع نفسه، ص (5)

1س  2س   /أبيض /    

 1س  س 

1 

2س  

/جاف /   

/أبيض /   

 

/جاف /   
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 :ثسيميائية الصورة عند روالن بار  -1-2

الّلغة " ، و اليت حبث من خالهلا يف مكّونات 1961نظريته حول الفوتوغرافيا منذ سنة " روالن بارث " لقد قّدم 

خطاب «تصّوره ملفهوم الصّورة الفوتوغرافية على اعتبار أّا " بارث " و انطالقا من ذلك وضع " الفوتوغرافية 

تجزئ، إّا متّثل الواقع لكنها تقلّصه من حيث احلجم و الزاوية و اللون، لكنها ال حتّوله و ال  قابل لمتكامل غري

  (1)1».تبدله

" أحدمها تقريري و الثاين إحيائي، انطالقا من هذا حبث : إىل أّن للصورة الفوتوغرافية بعدان" بارث " و يذهب 

يف السلطة املتحكمة يف الصورة، و تّوصل إىل أنّه ما دامت اللغة هي نتاج تواضع مجاعي، فإّن اللغة "  بارث

الفوتوغرافية هي األخرى متواضع عليها و هي تقوم على قواعد و دالالت هلا جذورها يف احلياة االجتماعية و 

  (2).األنساق اإليديولوجية

سيميائي مكّون من دال و مدلول و عالقة جتمع بينهما، بيد أنّه يفّرق  هي نسق" بارث " إّن الفوتوغرافيا عند 

، فالصورة هي نسقا سيميائيا أّوليا و هي داال، و األسطورة هي نسقا سيميائيا " األسطورة" و " الصورة " بني 

  (3) 2.ىن قراءة للعالمة الشيء وفق نسق إيديولوجيثانيا و هي مدلوال، مبع

و هي ذات مرجعية " املدلوالت الرمزية " تسمية " روالن بارث " يطلق عليها " الت إحيائية مدلو " تقّدم الصورة 

  (4) 3.تارخيية و ثقافية

إنتاج خطاب إحيائي أو مسنن انطالقا من « على اعتبار أنّه " بارث " ويتقّدم مفهوم املفارقة الفوتوغرافية عند 

  (5)  4».خطاب بدون سنن

ة على وجه اخلصوص انطلق يف حديثه عن الصورة عامة و الصورة الفوتوغرافي" بارث " أّن  القولو عموما، ميكننا

للسيميائيات جزء من الّلسانيات أي أّن أصولتها لغوية أو على األقل ال خترج « من خلفية معرفية مفادها اعتباره 

                                       
  .121 – 120فيصل األمحر ، املرجع نفسه، ص (1)

  .http// :aslinnet.Free.fr/ress/2000signesجملة إسراف  –بارث منوذجا  –الصورة الفوتوغرافية  سيميولوجيا: عبد الرحيم كمال(2)

  .املرجع السابق: عبد الرحيم كمال (3)

  .121معجم السيميائيات، املرجع السابق، ص : فيصل األمحر (4)

  .السابق بارث منوذجا، املرجع –سيميولوجيا الصورة الفوتوغرافية : عبد الرحيم كمال (5)
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فوتوغرافية نسق سيميائي منبثق عن ، تبعا لذلك كانت الصورة ال(1) 1»وسائلها غري اللغوية عن الوسائل اللغوية

  .سنن ثقايف فّين 

  :السيميائيات السردية -2

ثنا ل األدبية السردية، فيما إذا حتدحقال واسعا و شامال ملختلف األشكا Narratologieلسرديات عد ات

  .املتعددة باألمناطعن سيميائية احملكي وجدناه مشحون 

، هي مبثابة علوم معرفية، الفرق بينها متباينةاليت ختصصات "  D.Lodges" دافيد لودج " و قد تطرق 

  :يكمن يف العمق الذي تتوخاه كّل منها يف دراسة البنية العامة للمحكي و هي على التوايل

 .حنو السرد )1

 .شعرية الفن السردي )2

 (2)  2.التحليل البالغي )3

 نيات احلكائية يف إطارها الشكلي، غريما دامت تم بالب «و تطمح السرديات ألن تكون علما قائما بذاته 

  (3) 3». البنية السطحيةب احملدود و املعرب عنه سيميائيا

  .اليت تكشف بدورها عن البنية العميقة أو الدالالت الضمنية للنصوص األخريةهذه 

تفعيل إّن تطّور السرديات ينحصر يف ضرورة وعي األشخاص بطبيعة اال احملكي كإجراء للتعبري، يسهم يف 

  .عملية التواصل، احملكي باعتباره جمرد شكلي مع الوقت يصبح ميدان معريف و منهجي كبري

لقد حظيت األشكال السردية يف النصف الثاين من القرن املاضي بالكثري من العناية و االهتمام، فقد أصبحت 

قول أّن السيميائيات جربت أوىل من أغلى امليادين داخل العلوم اإلنسانية و كذا السيميائيات، ال بل ميكن ال

  .داخل جمال السرديات –املعتمدة أساسا على اللسانيات  –و إجراءاا أدواا 

ثال، هو ما جعل النصوص مالشعر  إّن اختالف اخلطاب السردي على خمتلف أشكال اخلطاب األخرى كاخلطاب

 ميتد جبذوره يف تربة خصبة تشمل على « ردي السردية تستويل على معظم املقاربات النقدية، ذلك أّن اخلطاب الس

 

                                       
  .121معجم السيميائيات، ص : فيصل األمحر (1)

  .16، ص 2001السيميائيات السردية، منشورات الزمن، الرباط، : سعيد بنكراد (2)

  .07، ص 2008مباحث يف السيميائية السردية، األمل للطباعة و النشر و التوزيع، : نادية بوشفرة (3)
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  (1)1».الكثري من األنواع بدءا من األسطورة و انتهاء بالطبخ مرورا بكل األشكال التعبريية ذات البعد التصويري

"  Nanalogie" السرديات  أنر بنا اإلشارة بداية إىل ن السيميائيات السردية عموما، جتدو قبل احلديث ع

يف بعض جوانبها بتنظيم البنايات احلكائية يف إطارها الشكلي، أو ما يسمى بالبنية « ظهرت حديثا، و هي تم 

السطحية الفوقية، املفضية إىل البنية التحتية العميقة، اليت حتاول دراسة املعاين و الدالالت انطالقا من ذلك اإلطار 

ثني إىل أنّه هناك تداخل كبري بني السرديات و السيميائياتفالعودة و ابعد من ذلك كّله يذهب الباح(2) 2»الشكلي

القص و استنباط األسس اليت يقوم عليها و « نّه خيتص بدراسة أ ، جند"Nanation" "السرد " إىل مصطلح 

ا ، هذ)علم العالمات( و كذلك السيمياء أو السيميولوجيا . (3)3»ما يتعلق بذلك من نظم حتكم إنتاجه و تلقيه 

األخري الذي يهتم بدراسة أنظمة العالمات و يبحث بذلك عن األساس الذي تقوم عليه مبعىن أخر تبحث 

صطلحالسرد جذورو ملو قد كان (4)4» العالمات بالنظر إىل أسس داللتها و كيفية تفسرينا هلا « السيمياء يف 

نهم جماال أو شكال أدبيا اخّتص بدراسته سوابق يف نظريات لسانية و بنيوية، و شكالنية، حبيث أّن لكّل واحد م

  .السردية شكالاألو تناوله، على أّن جمال الّدراسة ال خيرج عن 

الفكرية، اليت كانت سببا يف " غرمياس " إّن احلديث عن السيميائيات السردية هو حديث بالضرورة عن مصادر 

اليت يستوجب التطرق إليها قبل كّل شيءو  وىلاألهي اإلرهاصات " غرمياس " تبّلور السيميائية السردية، فأفكار 

من املصادر اليت اعتمدها، و كانت املنطلق لظهور سيميائيات سردية ذا احلجم الذي تظهر عليه اليوم جند العامل 

الّلغوي فرديناند دو سوسري، لويس هيلمسليف، روالن بارت، تروبتزكوي و أندري مارتيين، أعمال جورج دوميزال،  

  .في سرتوس، أعمال فال بيري بروبكلود لي

كان ال يزال الرائد األّول و الوحيد للسيميائيات السّردية، ففي سنة " غرمياس " و عموما، ميكننا القول أّن 

كتابه الذي رسخ امسه يف جمال السيميائيات ". الداللة البنيوية " أصدر اجلرياداس جوليان غرمياس  1956

مدرسة " اليت تقام عليها مدرسة بكاملها، أطلق عليها فيما بعد  األوىلكتاب اللبنة يعّد هذا ال« السردية، حبيث 

املؤذية إىل دراستها، فإنه يعد يف واقع األمر السيميائية، و حييل الكتاب على إشكالية الداللة و السبل " باريس 

                                       
  .208ع السابق، ص معجم السيميائيات، املرج: فيصل األمحر (1)

  .208املرجع السابق، ص (2)

  .04السيميائيات السردية، املرجع السابق، ص : سعيد بنكراد(3)

  .17املرجع نفسه، ص  (4)
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، بيد أّن مشروع غرمياس مل ينحصر يف هذا العمل (1)1»برناجما نظريا لتيار سيميائي سيعرف بالسيميائيات السردية

النظري، و من فحسب، إّمنا أصدر يف سنوات موالية أعماال كرّسها لتهذيب و تنقيح منوذجه و مشروعه التحليلي 

" ذلك إصداره موعة من الكتب يف املعىن و يف املعىن و قاموسه الشهري السيميائيات الذي كتبه مع زميله 

  ". جوزيف كورتيس

إّن تناول املشروع التحليلي النظري الغرمياسي يكون يف ضوء مناقشته لألعمال اليت سبقته، على اعتبار أّن نظرية 

غرمياس كانت نتيجة موعة من املنطلقات و اخللفيات الفكرية اليت استفادت منها اخلطابات النقدية احلديثة و 

  .املعاصرة

الذي خصّص أعماله لدراسة و مناقشة اخلطاب السردي  " فالدمريبروب " ي الباحث الروس األعمالو من ذلك 

لدراسة ال تقف عند حدود تعيني مواضيعه أو تصنيف وحداته املضمونية، بل « احلكايات العجيبة و حتديدا 

لعمل و قد ساهم فالدمري بروب ذا ا(2)  2»و لذاته من خالل بنيته الشكلية. يهدف إىل مساءلة النص يف ذاته

يف تطوير علم السرد، و طبق عليه نظام الوظائف منطلقا يف دراسة للحكايات العجيبة من بنائها الداخلي و ليس 

يستخلص نظرية من خالل مجعه ملائة حكاية روسية، بغية رصد « فقد أراد بروب أن . من السياقات اخلارجية

  (3)  3»ستغنيا عن صريورا التارخيية البنيات الشكلية هلا، مراعيا يف ذلك أبعادها املنطقية و م

من خالل منوذجه استخالص أشكال الظواهر لكل حاالت احلكي، و قد خلص إىل إحصاء " بروب " حاول 

 األشخاصيف  األخريةتتمثل هذه  Variantesاحلكايات يف إطارها النوعي، و توصل إىل عدد من املتغريات 

متعلقة مبا يسميه  Invarianteأخرى إىل جمموعة من الثوابت وطريقة أداءهم للفعل، فيما توصل من جهة 

  ".الوظائف " بروب باصطالحه اخلاص 

   Actionsاألفعال : عمال متميزا و فريد من نوعه، عندما مّيز بني مستويني للتحليل" بروب " لقد حقق 

 .fonctions والوظائف

                                       
  .20مباحث يف السيميائية السردية، املرجع السابق، ص : نادية بوشفرة (1)

  .20السردية، املرجع السابق، ص  مباحث يف السيميائية: نادية بوشفرة (2)

  .21املرجع نفسه، ص  (3)
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عليه بالدرجة  اعتمدواو ناقص، بالنسبة للذين هو منوذج بسيط "  دمري بروبفال" يما بعد يتضح لنا أن مشروع ف

من خالل مشروعه البنائي " غرمياس " لنا  يؤكدهو هذا ما . ، غري مهتمني بأعمال ليفي سرتوس و دوميزالاألوىل

  .لربويب و ذيبهاألوالالقائم على تعديل املشروع 

إّا تشكل نوع من «: نلخصها يف نقطتني أنشروع الربويب ميكن أن مهمة غرمياس اجتاه امل" كلودزلربباغ " و يرى 

اإلصالح، باملعىن القانوين للكلمة، كما قام به النقد املدمر الذي صاغه ستوارس ضد املشروع الربويب، إّا تشكل 

احلكاية (  فغوص االستمرار يف البحث عن الكوين. يتعلق بقلب لزاوية النظر األمرو (...) أيضا نوعا من التقليص

 (1)1»للنص السردي  األوىل كما فعل ذلك بروب، كان من الضروري التوجه حنو معرفة  التمفصالت) الوحيدة

لقد تطرق غرمياس إىل مفاهيم تناوهلا السابقون فحاول إعادة صياغتها مبا يواكب مشروعه اإلصالحي على وجه 

تعريف الوظيفة، مسويات تنظيم : للنصوص السردية عموما، و من ذلك اخلصوص، و املقاربات السيميائية

  (2)2.السردية، و كما اقرتح اخلطاطة السردية بديل للتتابع الوظيفي

أّن الشكل وحده قابل لإلدراك، أّما املضمون فال يشكل إّال عنصر زائد، يذهب " بروب " و يف احلني الذي يرى 

فالوقوف عند أمناط انتقال احلكايات، ال يشكل سوى مرحلة داخل النشاط « إىل عكس ذلك متاما،" شرتاوس " 

لتوزيعي و املستوى االستبدايل، هو الذي قاد بروب إىل الفصل داخل املنت او الفصل بني املستوى « . املعريف

  (3)3» احلكائي بني املضمون و الشكل

فاعترب « " دو سوسري " يف األسطورة، معتمدا على أراء العامل اللغوي السويسري "  ليفي سرتاوس" لقد حبث 

و بالتايل (4)4»بنية مزدوجة عاملية وحملية، معتمدا على ازدواجية اللغة النظام، و اللغة االداء السوسريينياألسطورة 

واس يرى إسهاب بروب يف حتديده الوظائف، مبعىن أّن سرت " ازدواجية " بضرورة إجراء " ليفي سرتاوس " ينادي 

  .لعدد الوظائف بتقديره إياها واحد و ثالثون وظيفة

                                       
  .34السيميائيات السردية، املرجع السابق، ص : سعيد بنكراد(1)

  .37املرجع السابق، ص (2)

  .25املرجع نفسه، ص  (3)

  .208معجم السيميائيات، ص : فيصل األمحر (4)
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« : بقوله" هيلمسليف " هو ما عّرب عنه "  االزدواجية" املعروف مبصطلح " سرتاوس " إليه  أشارو بالفعل، ما 

 –بينها، فذاك امللفوظ يستدعي ميكن للملفوظات السردية أن تتزاوج، ال بفعل التجاوز الّنصي، إّمنا بوجودمسافة 

  (1) 1»...مبا هو مضاد له –أو باألحرى يذكر 

من خالل مشروعه التحليلي النظري استطاع أن " غرمياس " و كخالصة ألهم ما تطرقنا إليه ميكننا أن نقر بأّن 

جمال السرد أو علم  اهتمامه كان مّنصبا على أخريسهم يف جناح املقاربات السيميائية للنصوص السردية، و ومبعىن 

، هذا األخري "بروب " صياغة أخرى مل املفاهيم اليت تناوهلا  أعادالسرد حتديدا، اقرتح مفاهيم و إجراءات و 

ملن جاءوا من بعده  تتخذكانطالقةبأن  جديرةالذي كانت أعماله و مناذجه املطبقة على احلكاية العجيبة كافية و 

  .اخل...زالغرمياس، سرتاوس، دومي: من أمثال

  :سيميائية الفضاء -2-1

إذا تناولنا الفضاء من املنظور السيميائي، نستطيع أن نقّر ال بل أن جنزم بأّن هناك تداخل و تطابق كبري بني 

الذي يوليه كّال منهما للفاعل و دوره يف تفعيل  االهتمامسيميائية الفضاء و سيميائية العامل الطبيعي، من حيث 

ال تبحث يف معاين العامل فحسب بل تبحث أيضا يف دالالت « نشاط الفضاء الروائي، فسيميائية العامل الطبيعي 

ببحثها عن التحّوالت اليت تلحق بالسيميائية « يف حني أّن سيميائية الفضاء تتميز » السلوكات البدنية لإلنسان 

  (2) 2» ية بفضل تدخل اإلنسانالطبيع

على أنّنا يف دراستنا للفضاء البد و أن " مصطلحات التحليل السيميائي " يف كتابه " رشيد بن مالك "  يؤكدو 

من الضروري أن نويل أمهية لإلنسان املستعمل للفضاء « : ّتم بنشاط الفواعل اليت تتحرك على متنه، إذ يقول

  (3) 3» سلوكاته املربجمة و يف عالقتها بطبيعة استعماله للفضاء ذلك أنّه ينبغي أن ننظر يف

يف كتابه " سعيد عواش " عندما يقّر بأّن " شريبط أمحد شريبط " يف هذه النقطة مع " رشيد بن مالك " و يلقي 

" ء الفضا" يفرتض « : حتدث عن أمهية الفاعل يف بناء الفضاء لقوله" معجم املصطلحات األدبية املعاصرة " 

  (4) 4» اعتبار كل احلّواس يف سيميائية االهتمام بالفاعل كمنتج و مستهلك للفضاء

                                       
  .17مباحث يف السيميائية السردية، ص : نادية بوشفرة (1)

  .71، ص 2000قاموس مصطلحات التحليل السيميائي، دار احلكمة، : رشيد بن مالك (2)

  .71املرجع نفسه، ص  (3)

  .145، ص 115، جملة الثقافة، العدد "غدايوم جديد " بنية الفضاء يف رواية : شريبط أمحد شريبط(4)
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يعّد الفصل الفضائي إجراء سيميائي اكتسب مؤخرا فعالية عملية كبرية، مبقتضاه نعمد إىل تسجيل الربامج السردية 

  (1)1.الطابع الوظيفي داخل األفضية املتقطعة، و نستطيع أن نسميه كذلك بالربجمة الفضائية ذات

أّما التمركز الفضائي، فهو األخر من إجراءات الفضائية يسمح بتحديد الوضعيات الفضائية داخل النص 

نظام مرجعي يساعد على املوضعة املكانية للربامج « نستطيع مبقتضاه أن حنّدد بداية  أخرالسردي، و مبعىن 

  (2)2»السردية املختلفة للخطاب

عن املقولة التوبولوجية املمفصلة  –يف خضم حديثه عن الفصل الفضائي  –" رشيد بن مالك " يتحدث 

تبدو ضرورية لتأسيس نظامني مرجعيني فضائيني يعينان على إقامة شبكتني من الوضعيات حتال « للفضائية و اليت 

اهلنا و : ا من نقطتني استدالليتنيعليهما خمتلف الربامج السردية للخطاب املوسوم بالفضائية و ذلك انطالق

  (3) 3»اهلناك

" و فضاء " اهلنا " فضاء : مها وضعيتنيو بالتايل، هذه املقولة تسمح لنا بأن نسجل داخل اخلطاب أو امللفوظ 

  " اهلناك 

  :سيميائية الشخصية -2-2

السردية، تصنع اجلدل بني حد أهم املكونات أإّن الشخصية و باعتبارها حمور الصرّاع داخل اخلطاب الروائي و 

يتها و طبيعتها، و مدى فاعليتها يف النص السردي، لذا سوف لنقاد السيميائيني مؤخرا خبصوص بنالباحثني و ا

  .اليت قّدمت حول سيميائية الشخصية اآلراءتم يف هذا الطرح بأهم موقف 

أنّه مل يعىن  ة داخل العمل الروائي، مبعىنعلى الوظيفة أو الدور الذي تؤذيه الشخصي" فالدميريبروب " لقد اشتغل 

بذلك عرض دراسته "بروب "بصيفات الشخصية و خصائصها الداخلية بل باألعمال اليت توظف من أجلها، و 

على الوظائف يف دراسته للقصة بصفة عامة و « اعتمد فيها " مورفولوجيا احلكاية اخلرافية الروسية " الوافية 

الشخصية حتّدد بالوظيفة اليت تستند إليها و ليس بصفتهاو  أنصة، فهو يرى لتحديد الشخصيات بصفة خا

                                       
  .71و  52قاموس مصطلحات التحليل السيميائي، ص : رشيد بن مالك (1)

  .99ملرجع نفسه، ص ا (2)

  .52ص : املرجع السابق(3)
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اليت يقوم ا األبطالو ) األفعال( استنتج يف دراسته موعة من القصص أّن الثوابت يف السرد هي الوظائف 

  (1) 1»الشخصيات  أوصافالعناصر املتغرية هي األمساء و 

يهتم بالشكل املتمثل يف وظيفة الشخصية و هو أحد العناصر املشكّلة لبنيتها « " بروب " لذا أمكننا القول بأّن 

  (2)2»وصيفااألّن ما تفعله الشخصية أهم من هويتها (...) و باملقابل اهتم متاما باجلانب املضمون 

ا ال خترج عن نطاق الكلمات، كائنات من مفهوم الشخصية كقضية لسانية ال أكثر يف كو" تودورف " حيصر 

هي قبل كّل شيء قضية لسانية، فالشخصيات « : ورق يستخدمها الروائي جمردة من حمتواها الدليلي حيث يقول

من حمتواهاالدالّيل و يتوقفعند ال وجود هلا خارج الكلمات ألا ليست سوى كائنات من ورق، فيجردها الكاتب

جمرد مفاهيم يصّور الروائي " تودوروف " و بالتايل فالشخصية عند  (3)3»...مبثابة فاعل وظيفتها النحوية فيجعلها

  .من خالهلا عامل الشخصيات داخل املسرود

  (4)4»كائنات من ورق لتتخذ شكال داال من خالل اللغة« تتجسد فقط "  ثروالن بار " إّن الشخصية عند 

  .و هو يوافق يف هذا املنظور توردوروف

تصّوره عن الشخصية انطالقا من دورها يف تسيري جمرى األحداث و تطّورها، مبعىن أّن " إتيان سوريو  "يقّدم 

 «للشخصية دور يف تبلّور األحداث داخل الرواية انطالقا من الدور الذي تشغله داخل املسرود، فيعرّفها على أّا 

  (5) 5»ماماألقّوة تدفع حنو  أاطيماطبقية أي اليت تغطي للحدث انطالقته الدنيا من اليت يسّميها بالقوة ال

مفهوم للشخصية انطالقا من وعّيه التام بأمهيتها الكبرية يف تشكيل نظام األدوار داخل " كلود برميون " يصدر 

احلكاية، فالشخصية عنده فاعل يؤذي دور داخل املنت احلكائي، ال بل إّن منو احلبكة داخل القصة إّمنا يتعلق 

  (6)6.األوىل بالشخصية و ما يطرأ عليها من تغرياتبالدرجة 

                                       
  .25، ص 2008، 31الدال يف روايات إبراهيم الكوين، جملة التبيني، تصدر عن اجلمعية الثقافية اجلاحظية، العدد ) الشعرية: ( وردة معلم(1)

  .25املرجع نفسه، ص  (2)

  .123، بريوت، ص 1البيضاء، ط بنية الشكل الروائي، املركز الثقايف العريب، الدار: حسن حبراوي(3)

  .9شعرية اخلطاب السردي، ص : حممد عزام(4)

  .26جملة التسن، الة اجلامعية، املرجع سبق ذكره، ص : الطاهر وطّار (5)

  .126 – 125حسن حبراوي، املرجع السابق، ص  (6)
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من أمهية الشخصية يف اخلطاب السردي، و يعتربها كائن ميكن أن نصادفه يف أّي نص " طوماشفسكي " يقّلل 

أن  عن الشخصية يف اخلرب، فالقصة من حيث هي نظام وحدات سردية ميكن االستغناءميكننا « : سردي، فيقول

  (1)1» تصف او عن الصفات اليت يل، تستغين عن البط

، ليقيمنموذجه "إتيان سوريو " و بعده  " بروب " من  من التحليلني اللذين قام ما كل "غرمياس " استفاد 

 «هو Actant، فالعامل "املمثل "و  " العامل : " العاملي، فغوص بذلك مصطلح الشخصية مبصطلحيني مها

و ليس من الضروري أن يكون العامل شخص واحد  (2) 2»زة شكلية خالصة نوع من الوحدات الرتكيبية ذات مي

  .إّمنا قد يتعداه إىل شخصني فأكثر

، و املمثل كالعامل قابل (...)مضمنة يف اخلطاب  االمسيوحدة تركيبية من النوع « ، فهو Acteurأّما املمثل 

  (3)  3».هو األخر ألن يؤذي جمموعة من األدوار الفرضية املختلفة

إّن الفهم اجلّيد لتصّور غرمياس للشخصية ال يتأتى إّال من خالل التمييز بني املستويني العاملي و املمثلي، إّن 

  .تتخذ فيه الشخصية مفهوما جمّردا شامال، يهّتم باألدوار و ال يهتم بالذوات اليت تؤذيها املستوى العاملي 

شخص «فردا يؤذي دور معني يف السرد معىن ذلك أّن الشخصيةأّما املستوى املمثلي فتظهر الشخصية مبقتضاه  

  (4)  4»فاعل يشارك مع غريه يف حتديد دور عاملي واحد أو عّدة أدوار عاملية

، فهي "ة مقولة الشخصي" ، و حتديدا "فيليب هامون "  جميءلقد ازدهرت األحباث اللسانية و السيميائية مع 

إىل كائن حي، أو مقولة ّختص األدب و اجلمال فقط، بل أصبحت على حّد قول  يلليست مقولة سيكولوجية حت

عالمة و جيري عليها ما جيري على العالمة، إّن وظيفتها وظيفة اختالقية، إّا عالمة فارغة، أي  «" هامون " 

  (5) 5»بياض داليل القيمة هلا إالّ من خالل انتظامها داخل نسق حمّدد

  :عالمة، بيد أنّه مييز بني ثالثة أنواع من الشخصيات أايعّرف الشخصية على " هامون " و بالتايل ف 

                                       
  .96، ص 2000طرائق حتليل القّصة، دار اجلنوب للنشر، سلسلة مفاتيح عام : الصادق قسومة (1)

  .27الدال يف روايات إبراهيم الكوين، ص ) الشعرية: ( وردة معلم(2)

  .27املرجع السابق، ص (3)

  .74، ص 2000، املركز الثقايف الغريب للطبع و النشر و التوزيع، 1البنية السردية من منظور النقد األديب، ط : محيد احلمداين (4)

، حمفوظة لدار    1990/ ط.عبد الفتاح كليطو، د: تقدمي. سعيد بنكراد: لروائية، ترمجة و إعدادسيميولوجية الشخصيات ا: فيليب هلمون(5)

  .8املغرب، ص  –الكالم، الرباط 
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) روس، فينوس(أسطورة ). األمري عبد القادر يف رواية جنمة( شخصيات تارخيية  :شخصيات مرجعية - 

ثقافية يل على معىن ثابت ثبتته كّلها حت) لعامل، الفارس، املتشردا( أو اجتماعية ) احلب، احلقد( جمازية 

 (1) 1.األدوار و برامج استعماالت مقولية

ما تعّرب عن الرواة و األدباء  الواصلة الناطقة باسم املؤلف و أكثرو هي الشخصيات  :شخصيات إشارية - 

 .و الفنانني

و تقوم هذه الشخصيات بنسيج شبكة من االستدعاءات، و التذكري بأجزاء  :اريةكثشخصيات است - 

 (2)2.ملفوظية

  :للشخصية على ثالث حماور، أو مستويات) فيليب هامون( مقاربة و تقوم 

 .مستوى يتعلق مبدلول الشخصية - 

 .مستوى يتعلق بدال الشخصية - 

 (3) 3.مستوى يتعلق مبستويات التحليل - 

و حماولة منهم لإلحاطة بالشخصية الروائية من كّل جوانبها، عمد الباحثون إىل وضع ثالث مصادر إخبارية 

  :تكون األساس يف حتديد هّوية الشخصية احلكائية

 .ما خيرب به الراوي - 

 .ما خترب به الشخصيات ذاا - 

 (4)  4.ياتصالشخ ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوكات - 

، و ذلك األوىلة بتصّور هامون بنية متحركة فاعلة، و ميكن حتديد بنيتني تشريان إىل مستوى البنية إّن الشخصي

أّما التحليل على مستوى ...إّمنا يكون من خالل املستوى السطحي بدراسة الصيفات امليزة و األدوار التيمية

. جتميع جمموعة من املمثلنيلّدارس إىل العوامل فيجعلنا نقع فيما يسمى بالنموذج العاملي الذي مبوجبه يعمد ا

                                       
  130، ص 2000فرنسي، دار احلكمة،  –إجنليزي  - قاموس مصطلحات التحليل السيميائي، عريب: رشيد بن مالك (1)

  .218، الدار العربية للعلوم ناشرون، ص 2010/ 1معجم السيميائيات، ط : فيصل األمحر (2)

  .9املرجع السابق، ص : فيليب هامون (3)

  .51بنية النص السردي من منظور النقد األديب، ص : محيد احلمداين(4)
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 و يستعني هامون. تبعا لذلك حيدد الّدارس الربامج السردية، و الوظائف و املوضوعات املتداولة بني املمثلني

  .)غرمياس( ، منوذج )سوريو( ، منوذج )بروب( منوذج : بثالثة مناذج

  : سيمائية الزمن الروائي  -2-3

 للزمن أمهية كبرية يف النص الروائي ، ذلك أن الشكل الروائي من أكثر األشكال " بداية ، جتدر اإلشارة إىل أن

، ذلك أنه ميثل العنصر اجلوهري الذي يُعول عليه يف بناء أي فن حكائي   Tempsللزمن  استيعابااألدبية 

ا الطبيعية فمقولة الزمن شغلت الفالسفة و النقاد منذ األزل ، لكوا هالمية مستعصية على القياس الدقيق و مليز

التجريدية ، و تعود أسباب هذه الصعوبة يف ضبط كنصها إىل شساعة جماالا ، وكذا لعالقتها بشىت مظاهر 

  )1(" .الوجود الطبيعي و اإلنساين 

 خل يف عالقة بسيطة و مباشرة ما يسمى زمن يف مورفولوجية اللغة يد" من هذه النقاط حتديدا ميكن القول أن

وهذا راجع إىل أّن التمييزات الزمنية ميكن أن حتدد بواسطة ...... مع ما نسميه زمن على املستوى الوجودي 

  ) 2() " . الظروف ، مفاعيل الزمن ، التواريخ ( وسائل أخرى تتجاوز حدود زمن الفعل 

فالزمن يف "واختلف تعامل الروائيني معها قدميا وحديثا  و بالتايل ، فمعضلة الزمن أصّر النقاد على معاجلتها ،

الرواية التقليدية زمن ميكانيكي يتبع نظاًما متسلسالً يبدأ باملاضي و ينتهي باملستقبل مرورا باحلاضر ، أما يف 

يف الرواية اجلديدة مل يعد األمر يتعلق بزمن مير ، لكن بزمن يتماهى ويصنع اآلن ، حيث أصبح الزمن الوحيد 

  ) 3() " . مّدة التلقي ( الرواية اجلديدة هو زمن القراءة 

  املاضيالروس بعنصر الزمن أميا عناية ، عندما بدأو يف دراسته يف العشرينيات من القرن  ونولقد ُعين الشكالني

ملنهج البنيوي يف بيد أّن حماوالم مل تلقى حظها الوافر إال يف التسعينيات من القرن العشرين و حتديدا مع ظهور ا

  ) 4(.النقد 

                                       
، أطروحة ماجستري ، جامعة اجلزائر ،   -لرواية ذاكرة اجلسد  دراسة سوسيوبنائية –النسق اإليديولوجي و بنية اخلطاب الروائي = سليم بركان ) 1(

  .  115، ص  2014/  2003

  .  223، ص  2000رشيد بن مالك ، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص ، دار احلكمة ، فيفري )  2(

الفضاء ، أطروحة ماجستري ، جامعة  –الزمن  –الشخصية  –مقاربة سيميائية –" عبد اهللا عيسى حليلح " رواية كراف اخلطايا = نادية فنغور ) 3(

  .  233، ص  2010/   2009منتوري قسنطينة ، 

  .  236املصدر نفسه ، ص ) 4(
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املنت " فقد بنوا تصورهم للزمن ، انطالقا من تلك املقارنة بني املبىن احلكائي و املنت احلكائي ، حبيث يروا أّن 

ويف ......احلكائييمكن أن يعوض بطريقة علمية حسب النظام الطبيعي ، مبعىن النظام الوقيت و السبيب لألحداث 

ئي يوجد املبىن احلكائي الذي يتألف من نفس األحداث ، بيد أنه يراعي نظام ظهورها يف العمل  مقابل املنت احلكا

  )1(" . كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها لنا 

لقد كان للتصنيف الشكالين للزمن دور كبري يف ظهور تصورات نقدية أخرى إعتمدت طريقة التصنيف الثنائي 

  ) Recit / Discours  .)2القصة واخلطاب =  مظهرين مها القائم على تقسيم السرد إىل

زمن القصة يقع " للقصة املتخيلة ، ذلك أّن  و بالتايل ، فالشكالنيني ربطوا زمن القصة باخلاصية املوضوعاتية

إخبارنا به من خالل تتابع األحداث وما يرتبط ا من إحاالت زمنية ، أّما زمن اخلطاب فهو مرتبط بنظام ظهور 

  )3(......" . األحداث يف العمل الروائي 

 يد مفهوم الزمن الروائي صوص حتدولقد تقاربت وجهات النظر عند بعض النقاد الّلسانيني و البنيويني ، خب

 جهة الزمن الفيزيائي للعامل فهناك من " مفهومني خمتلفني للزمن   EmilleBenvenistفقد حدّد بنفنيست

، وهو زمن األحداث   Temps chroniqueوهناك من جهة ثانية الزمن احلدثي .....وهو خطي ال متناه 

  ) 4(" . ادة بالزمن هو هذا األخري الذي يغطي حياتنا كمتتالية من األحداث و ما نسميه ع

  :بدوره أشكاًالمن التأليف القصصي ترتبط يف جمملها مبقولة الزمن وهي" تزيفتانتودوروف" وقد حدّد 

  ، يقصدبه تتابع يف األحداث واحلكي ، ويتم املشروع يف القصة الثانية Enchainemetالتسلسل / أ

  فور اإلنتهاء من القصة األوىل

  ، ونقصد به إدخال قصة يف قصة أخرى Enchassementالتضمني/ ب

                                       
،  1إ براهيم اخلطيب ، مؤسسة األحباث العربية ، ط = ، ترمجة  -نصوص الشكالنيني الروس  –نظرية املنهج الشكلي = جمموعة من املؤلفني ) 1( 

  . 180، ص  1983البيضاء ، الدار 

  . 116النسق اإليديولوجي و بنية اخلطاب الروائي ، ص = سليم بركان ) 2(

  .347، ص  2000، جامعة اجلزائر ،  -أطروحة دكتوراه  –سرديات اخلطاب الروائي اجلزائري اجلديد = الطاهر رواينية ) 3(

، ص  1992،   1املغرب الرباط ، ط)  3ط ( ، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، )  التبئري–السرد  –الزمن ( حتليل اخلطاب = سعيد يقطني ) 4( 

  . 64، ص 1997، . 57 – 56
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  )1(.، ويتم وفقة التناوب يف احلكي بني قصتني  Alternanceالتناوب / ج

تصّورا دقيقا واضحا للزمن ، استطاع مبقتضاه إحداث قفزة نوعية يف ميدان حتليل البنية " جريار جنيت"لقد قدّ 

زمن = فنجد يف الوقت ذاته " احلكي مقطوعة مزدوجة الزمن " جنيت"الزمنية يف اخلطاب الروائي ، فقد اعترب 

ومبعىن آخر زمن الدال ) اخلطاب( مبعىن الزمن الذي تدور فيه القصة اليت حنكي ، وزمن احلكي ) القصة( احملكي 

  ) 2(" . وزمن املدلول 

زمنية " روي أو الزمن املمثل أو زمن امل( زمن القصة " وبالتايل ، منيز بالنسبة للمسائل الزمنية يف اخلطاب بني 

وزمن القراءة اخلاص باملدة ... ،زمن مرتبط بسياق التلفظ " أو زمن القص " خاصة بالعامل املروي ، وزمن الكتابة 

الزمنية الضرورية لقراءة النص ، هذه الزمنيات الثالثة مسجلة يف النص ، إىل جانب هذه األزمنة الداخلية توجد 

  )3(" .زمن الكاتب ، زمن القارئ ، وأخريا الزمن التارخيي : قيم النص معها عالقةأيضا أزمنة خارجية ي

  :مميزات الفضاء الروائي في أعمال واسيني األعرج -3

هذا من جهة أّما من  (4)4.بداية، البد من القول أّن الفضاء مفهوم مشويل، إنّه يشري إىل املسرح الروائي بكامله

جهة أخرى فالفضاء الروائي هو جمموع األمكنة أو الفضاءات اليت خيتارها الروائي لتدور فيها األحداث، و هو ما 

أّما النموذج األول، و هو املكان أو الفضاء الروائي، فقد وقع عليه االختيار بوصفه  «يوضحه حسن حبراوي بقوله 

  (5)5»...عنصرا شكليا فاعال يف الرواية

وسوف نعكف على دراسة مميزات الفضاء الروائي عند واسيين األعرج من هذا املنطلق حتديدا، و باعتبار التعريف 

  .الثاين للفضاء الروائي ستكون االنطالقة

                                       
طرائق حتليل السرد األديب ، منشورات احتاد كتاب املغرب = احلسني سحبان وفؤاد صفا ، ورد يف = مقوالت السرداألديب ، تر= نتودروف  تزيفتا(1)

  .  57 – 56، ص  1992، ) 1ط ( الرباط ، 

   241السابق  ، ص ) 4( املرجع  –الفضاء  –الزمن  –الشخصية  -"مقارنة سيميائية "  –" عبد اهللا عيسى حليلح " رواية كرافا = نادية بوفنغور) 2(

  . 225قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص ، املرجع السابق ، ص = رشيد بن مالك  ) 3(

  .57، ص )ط.د( ، املركز الثقايف العريب،بريوت، )املتخيل و اهلوية يف الرواية العربية( فضاء شعرية ال: حسن جنموي(4)

  .20، ص )الفضاء، الزمن، الشخصية( بنية الشكل الروائي : حسن حبراوي (5)
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يهتم واسيين األعرج يف أعماله الروائية بعنصر املكان أّميا اهتمام فيختار لشخصياته أرضيات تتحرك عليها، ترتاوح 

مع  «ذه األخرية بني عامل القرية و عامل املدينة، بيد أنه كثريا ما ينسب هلذه األمكنة أمساء هلا وجود واقعي ه

  (1)1»التسليم بأّن احلديث عن هذه املدن ال يعين مطلقا واقعية املكان إالّ أنّه يوهم بواقعيته

ما تبقى من سرية خلضر " بداية الثمانينات،  تربز القرية مكانا إطاريا عاما و مركزيا يف رواييت واسيين األعرج

، حيث يتجلى اهتمام الروائي بتحوالت عامل الريف اجلزائري و التغريات اليت تطرأ "نوار اللوز " و رواية " محروش 

  .على تركيبته

جيعلها صورة جند واسيين ميعن يف تصوير عامل القرية أو الدشرة كما يسميها، و ..." ما تبقى" فإذا عدنا إىل رواية 

  .صادقة و مرآة تعكس طابع احلياة يف جّل قرى الرّيف اجلزائري يف فرتة الرتاجع عن االختيار االشرتاكي

و يكتفي السارد بتوظيف إشارات دون ذكر اسم القرية حىت خييل إلينا أا إحدى قرى الغرب اجلزائري، وهران  

  (2)2.تلمسان أو ما شابه

حيث جتيّثم مساكن متفرقة هنا   ... دخل املنحدر الثاين املواجه للقرية«أزقة القرية يصف السارد حركة البطل يف 

  (3)3»...الظلمة... أنسام خفيفة مسحت وجهه، ووجه هذه القرية الذابل...وهناك

:        و يواصل السارد حديثه عن تردي األوضاع املعيشية يف هذه القرية من خالل قوله واصفا بيوت الفالحني

  (4)4»...لك البيوتات الصغرية الواطئة، كأن حوافر اخليل مرت من فوقهات «

تلك األمطار «و يستعني السارد ببعض الرموز الطبيعية لتبيان مدى قساوة احلياة يف القرية، و من ذلك األمطار 

  (5)5»اليت ال تسقط إالّ بالليل حني تستيقظ كّل اآلالم و اجلراح

بنيت فيها اخلوف مع  «، القرية اليت "مسريدة" جند أحداثها تدور يف بلدة " نوار اللوز" فيما إذا عدنا إىل رواية 

  (6)6»...املوت و احلياة وجهان لنمط واحد من اخللق. الرغيف، و ختزن مشسها وراء الغيوم الثقيلة

                                       
  .102، ص 2013/ 2012) 1( -صاحل مفقودة، بسكرة/ د: صورة املكان و داللته يف روايات واسيين األعرج، إشراف: جوادي هنية (1)

  .90.89صورة املكان و داللته يف روايات واسيين األعرج، ص : جوادي هنية (2)

  .25، ص 1982ما تبقى من سرية خلضر محروش، دار اجلرمق، دمشق، : واسيين األعرج (3)

  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها (4)

  .256املصدر نفسه، ص  (5)

  .19، ص 1983داثة، بريوت، لبنان، نوار اللوز، دار احل: واسيين األعرج (6)
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حي الرباريك، فعندما تشّتد العواصف   هذا و لكي يقرب السارد صورة مسريدة أكثر للقارئ، يعمد إىل وصف

  )1(».تقطع هذه الزنكات املنتشرة على األسطح رؤوس خلق اهللا، أو تشرد عائالت بكاملها «الثلجية يف الشتاء 

، و تنعكس الصورة "نوار اللوز " و ... " ما تبقى" و انطالقا من هذا، يوازي السارد بني صورة القرية يف رواييت 

عامل القرية  «هذا من جهة، أّما من جهة أخرى فإن . يف الروايتني على نفسية أبطاهلا و شخصياا املتدنية للقرية

فقد عاش الروائي بني أحضان الريف طفولته ) احمللي( يف روايات واسيين يضع القارئ يف إطار حميطه الفيزيائي 

  )2(»...وصباه أين تشكلت شخصيته

زي يف روايات واسيين األعرج، املدينة باعتبارها منظومة ذات سيمات و حتضر املدينة هي األخرى كإطار مرك

باالنفتاح         «حضارية، وبناء مركب بالغ التعقيد، أّما احلياة على متنها فتتسم على حد قول واسيين األعرج 

... بة أو الدرسوالتحرر، املدينة متنحك فرصة أن تعيش ذاتك، واإلحساس باحلرية يف الذهاب إيل املسرح أو املكت

املدن مجيلة متنحك احلب و القدرة على الوجود و الصمود، و يف داخلها لك وجود أشد من ذلك الذي يف 

  )3(»القرية

يستعني واسيين باملدينة كإطار عام يف أعماله بداية من اية الثمانينات و التسعينات و ما بعدها، لتكون املدينة 

  )4(»الصغرية من البالد اليت امسها اجلزائر هذه الرقعة «رمزا للوطن و األرض 

، لدى يعمد إىل وصف التحوالت اليت طرأت "اجلزائر العاصمة " و جيعل وسيين هذه املدينة يف أغلب رواياته 

  .عليها ممّا شّوه صورا

راحيني يا ريب وين رانا  «" ضمري الغائب " و يأسف البطل لفساد أخالق الناس تبعا لفساد صورة املدينة يف رواية 

  )5(»!يا حممد. سيدي؟ حىت كرميو، طفل البلدة الطّيب حلقه غبار املدينة

ليسرد و يصف حالة " ايار املدينة" بعنوان خاص " ضمائر الغائب" و خيص واسيين الفصل األخري من روايته 

  .املدينة اليت آلت إىل الزوال نتيجة أعمال العنف اليت إصابتها

                                       
  .160املصدر نفسه، ص  -)(1

  .96صورة املكان و داللته يف روايات واسيين األعرج، ص : جوادي هنية -)(2

 ,http://www.alorab.com/archives, 18.06.2011: حوار مع الروائي واسيين األعرج، متوفر على الربط: كمال الرياحي)3(

51h 17 ? p : 16904.   

  .17، ص 2001، 1شرفات حبر الشمال، منشورات الفضاء احلر، اجلزائر،  ط: واسيين األعرج -)4(

  .35، ص 2001، 1ضمري الغائب، منشورات الفضاء احلر، اجلزائر، ط: واسيين األعرج-)5(
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خيتار الروائي النهاية املأساوية نفسها و جيعل من اجلزائر العاصمة مرتعا ألحداث " املقام  سيدة" و يف رواية 

:    فيتساءل السارد. أكتوبر الدامية، أين تتأزم نفسية الشخصيات و تتصاعد اآلهات اخليبة و احلزن لدى أبطاهلا

ض الفتاكة إىل الوجوه بعدما ماذا حدث هلذه املدينة وجهها تغري و امتألت بالندوب و عادت األمرا «

  )1(»نسيناها

نتيجة التحوالت اليت يشهدها اإلطار املديين احمللي يعكف أبطال و شخصيات الروايات على مغادرة أوطاا، 

املنفى هو ما / الوطن إىل املدينة/ فيتحول اإلطار املديين احمللي إىل إطار مديين خارجي، و تنتقل بذلك من املدينة 

  )2(.ذاكرة املاء، شرفات حبر الشمال، كتاب األمري، و سوناتا ألشباح القدس: ل من رواياتنلحظه يف ك

فيما إذا عدنا إىل األعمال الروائية فرتة التسعينيات و ما بعدها، اليت تتخذ من املدينة إطارا هلا، جند أّن القرية 

  .حتضر من خالل ذاكرة الشخصيات و كذا السرية الذاتية

مفتوحة يف رواياته، يف غاية منه غري مباشرة / الروائي إىل اإلكثار و التنويع يف البىن الفرعية مغلقةهذا و يعمد 

املنفى / الوطن و املدينة/ إلحداث مقارنة و إظهار للفروقات بني مالمح و دالالت هذه البىن يف كل من املدينة

  .قف و تتبع حتركاته يف املنايفمن جهة، أّما من جهة أخرى، فلتبيان أثر املكان يف شخصية املث

و سوف نعمد يف هذه اخلطوة إىل استجالء أشكال التناص و املوروث السردي و األديب يف روايات األعرج، وألا  

  .كثرية و متنوعة، سنكتفي بتبيان نغلق الروايات اجلديدة اليت تطمح للتأصيل باألجناس الرتاثية

هو  Hypertextualitéو حنن أمام ما يعرف بالتعلق النصي  كيف يتعلق نص جبنس أديب؟: و مبعىن أخر

عالقة توجد بني نص الحق و أخر سابق عنه، و يكون هذا االشتقاق يشكل معلن، و يتم إعادة إنتاج النص 

  )Transformation .)3أو التحول Imitationالالحق عن طريق احملاكاة 

ا تستقي اخلصائص األجناسية من نصوص تراثية ميكن ومسها بالعودة إىل النصوص الروائية لواسيين األعرج جنده

تتعلق بالسرية الشعبية من خالل منوذج هو سرية بين هالل، يف اجلزء اخلاص " نوار اللوز " بالنموذجية، فرواية 

أديب حتيل على منط  «بالتغريبة حتديدا، ليشيد صاحل بن عامر الزوفري، و هو العنوان الفرعي للرواية، و التغريبة 

                                       
  .20، ص 2001، 1سيدة املقام، دار الفضاء احلر، اجلزائر، ط: واسيين األعرج -)(1

  .106ورة املكان و داللته يف روايات واسيين األعرج، ص ص: جوادي هنية -)(2

الكتابة و التناص يف الرواية العربية، دراسة نصية آلليات اإلنتاج و التلقي يف خطط الغيطاين، منشورات احتاد الكتاب، : احلبيب الدائم ريب -)3(

  .59، 58، ص 2004املغرب، 
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حمدد، هو السرية الشعبية، يف بعدها الشفوي، فتمثل سرية بين هالل و هي تقرتن يف أصل الرواية اهلاللية باجلماعة 

ال بالفرد، وهذا وجه املفارقة األول، باعتبار النوع الذي ارتبط أكثر بالفرد يف الرتاث الثقايف العريب القدمي هو 

  )1(»الرحلة

" للتنازل و قراءة تغريبة بين هالل " يته بتعلقها باجلنس الرتاثي، حبيث تدعو القارئ و يصرح الكاتب يف فاحتة روا

و بذلك حتتفظ نوار اللوز خبصائصها األجناسية كرواية جديدة من خالل حتطيم العمود السردي، و هيمن       

  )2(»التقطيع السردي و االنتقال الزمين  «

و هو ميارس التفاعل النصي كان عنده هاجس إجناز عمل روائي ال كتابة  «و يستنتج سعيد يقطني أن واسيين 

جديدة، إنّه و هو ينطلق من السرية يسعى إىل تكسري نوعية النص األول و إجناز نص ) كنوع سردي( تغريبة 

  )3(»جديد

ليها، حماكية حظيت احلكاية الشعبية ممثلة بنموذج الليايل باهتمام كبري، فكان أن عادت نصوص عديدة تشغل ع

  )4(.هليكلها التنظيمي، أو للتناص مع مادا احلكائية

فواسيين األعرج يف رمل املاية، يرى أحداث الليلة السابعة بعد األلف كما جاء يف العنوان، وتّولد هذه الرواية رواية 

عن شكل روائي جديد ، و املتأمل  ألعمال واسيين يلحظ حبثه الدائم "مجلكية أرابيا " الحقة للكاتب نفسه هي 

ألف ليلة   " فيعود يف مجلكية أرابيا إىل السردية العربية القدمية ممثلة يف منوذجها الشفوي  «و اشتغاله على الرتاث 

حيث تنتصر الكتابة الروائية للشفوي ممثال يف حكايات القوالني، على حساب املكتوب من تاريخ دونته " و ليلة 

  )5(»أقالم خاضعة للمنتصر

  .علقت الرواية بنص ألف ليلة وليلة، و هي تروي سرية الظلم الذي امتد أربعة عشر قرنافت

يبين واسيين روايته على التحويل و املعارضة، هلذا استبدلت شهرزاد بأختها دنيازاد، و تعلن دنيا أا جاءت 

انت كلما وصلت إليها شهرزاد حتفظها عن ظهر قلب، لكنها ك «لتكشف حقيقة الصحابة املقتولني اليت كانت 

                                       
  .53، ص 1999ب العريب، تونس، اجتاهات الرواية يف املغر : بوشوشة بن مجعة -)(1

  .106، ص 2005الرواية و الرتاث السردي، رؤية للنشر و التوزيع، القاهرة، : سعيد يقطني -)(2

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها-)(3

  .131، ص 2014، 1احملكى الروائي العريب أسئلة الذات و اتمع، دار األملعية للنشر و التوزيع، ط: مىن بشلم -)(4

  .132املصدر السابق، ص  -)(5
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ختمت اجللسة و أجلت احلكاية إىل الغد خوفا من احلقيقة و يف الليلة املوالية تسرتسل يف كذبة جديدة، بعيدا عن 

  )1(»احلقيقة

و األمثال الشعبية هي األخرى حاضرة بقّوة يف األعمال الروائية لواسيين األعرج، و السيما تلك اليت تدور أحداثها 

سلطان  «ألمثال حتفظ ثقافة اتمعات، فيؤمن ا الناس، و حتل حمل القوانني يف اتمع، بيد أن يف القرية، فا

  )2(»األمثال يف القرى أقوى منها يف املدن

جند حضور مكثف لألمثال مبا يعكس ثراء املوروث الثقايف احمللي و أصالته ..." ما تبقى" فإذا عدنا إىل رواية 

  )3(»الفرح يعلم الطري كيف يأكل  «لشخصيات مثال فنجد يف خالل مونولوج ا

  )4(»الطمع يفسد الطبع  «وكذلك  

سل  «: هي األخرى تزخر بكم هائل من األمثال، على حد قول صاحل بن عامر الزوفري" نوار اللوز " رواية 

  )5(»ارب و ال تسل الطبيب 

شعيب يعكس قّوة اتمع اجلزائري، و تنجح األغاين و حتضر كذلك األغنية الشعبية باعتبارها إرث و موروث ثقايف 

  .الشعبية إىل حد بعيد يف تصوير الواقع و جتسيد ما خيتلج نفسية الشخصيات من أحاسيس و تناقضات

  ما يعكس واقع الشخصية البطلة " نوار اللوز " ففي هذه الكلمات املقتطفة من رواية 

  راري يا بنت رارْ «

  غدا يفرج و نبنيلك دارْ 

  بالدنا كبرية و حنا صغارْ 

  )6(»الّلي ما كاله الّرب كالُت النارْ 

                                       
مجلكية أرابيا، أسرار احلاكم بأمره، ملك ملوك العرب و العجم و الرببر، و من جاورهم من ذوي السلطان األكرب، حكايات : واسيين األعرج - 1)(

  .67، ص 2011بغداد  -ليلة الليايل، منشورات اجلمل، بريوت

  .240، ص 1992، )ط.د(املعرفة اجلامعية اإلسكندرية، مصر دراسات يف علم الفولكلور، دار : حممد اجلوهري -)(2

  .186، ص ...)ما تبقى: ( واسيين االعرج -)(3

  .38املصدر نفسه، ص  -)(4

  .25نوار اللوز، ص : واسيين األعرج-)5(

6)(- ..........................  



  مدخل

 

25 
 

للهجة حيويتها  «على اعتبار أّن " اللهجة العامية " و من آليات التصوير الواقعي كذلك اليت يستعني ا الروائي 

ت الواقعية اخلاصة يف التصوير و هلا قراءة استعمال يف الشؤون العادية املكرورة تكسبها أنواعا من الدالال

  )1(»الدقيقة

جاءت معظم احلوارات بني الشخصيات باللهجة العامية، كما ورد يف حوار البطل مع " نوار اللوز " ففي رواية 

  .الربديا صاحل يا وليدي ال يعرف رمحة«العجوز ماما حنا 

  .صحيح يا حنا عيشة

  )2(»يف الشتاء لوقيد باطل و اجلمر بالدراهم يشعل بسرعة و يسخن

  

                                       
  .624، ص 2004القاهرة، مصر، النقد األديب احلديث، ضة مصر للطباعة و النشر، : حممد غنيمي هالل-(1)

 .25ما تبقى من سرية خلضر محروش، ص : واسيين األعرج-)2(
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  :الفضاء الروائي ومكوناته: أوال 

 ، إذ يعترب أحد املقومات الرئيسيةاحلديثة يتخذ الفضاء الروائي موقعا بارزا يف الدراسات السردية والنقدية
  جتليات الفضاء يف العمل الروائي، فال ميكن ألي ناقد البحث يف أغوار الرواية دون  الكشف عن لبناء الرواية 

ويشري الدكتور ، تتحرك عليها الشخصياتوالشخصيات، فالفضاء يعترب أرضية ن فصل الفضاء عن األزمنة كوال مي
أيّة مقاربة وافية سيميائية يف النقد احلديث بتخصيص عناية الدراسات الشعرية وال عدم " إىل "حسن بحراوي"

  . )1(" قائم الذات وعنصرا من بني عناصر املكونة للنص ومستقلة للفضاء الروائي باعتباره ملفوظا حكائيا

الدارسون يف طريقة معاجلتهم للفضاء الروائي باختالف مناهجهم وتصورام املتعددة  يف حتديد  تباينلقد 
مفهوم الفضاء وارتباطه بزمن احلكي وفعالية الشخصيات، فتعددت املفاهيم واملصطلحات 

 .)إلخ...الفراغ، الموقعالمكان،الفضاء،الحّيز، (

 : مفهوم الفضاء  في الرواية  -1

الشَجُر  فاٍض َفْضًواَخَال فهو / اّتسع: املكان :فضاًء و ُفُضًوا، "َفَضا ": املنجد يف اللغة واإلعالمورد يف 
فضاءٌ ((ما اّتسع من األرض، الساحة، ويقال  ،"أْفِضية"مجع "الفضاُء "كثُر، و : باملكان  .)2(أي واسٌع  ))مكان ٌ

فتعدد املصطلحات ومل تستقر على مصطلح واحد، وسنحاول  الفضاء حتديد مفهومالباحثون يف اختلف 
  .النقاد والباحثون تداوهلامن خالل سردنا لبعض التعريفات التمييز لو نسبيا بني املصطلحات اليت 

قاصر بالقياس إىل  "مصطلح الفضاء" إىل أن "في النظرية الروائية"  يف كتابه "عبد الملك مرتاض"يشري 
مصطلح احليز ؛ ألن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا يف اخلواء والفراغ، بينما احلّيز لدينا ينصرف 

نريد أن نقفه يف العمل الروائي، على  استعماله إىل النتوء ، والوزن،والثقل، واحلجم، والشكل، على حني أن املكان

ويثين عليه على رغم اعرتافه أن مصطلح " الحّيز"  مبصطلح مرتاض ويشيد،  )3(" يف وحده مفهوم احلّيز اجلغرا

                                                           

  .25، ص 2009، 1الثقايف العريب، الدار البيضاء ، املغرب، طحسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي، املركز   -)1( 
  .587ص  2008، 43املنجد يف اللغة واإلعالم، دار املشرق بريوت، لبنان، ط   -)2( 
سلسلة  عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،  الكويت،    -حبث يف تقنيات السرد -عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية  -)3( 

  .121، ص 240العدد 
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 "الحّيز"االثننيوهذا املفهوم السيميائي النقدي مبصطلحيه " :يقول الفضاء هو األكثر تداوال بني النقاد والباحثني،

د مفهوم احلّيز يف وحيدّ ،  )1( "وهو املصطلح الشائع بني النقاد العرب املعاصرين:  "الفضاء"و...مصطلحنا: وهو

يف صورة خيالية ، فاحلّيز الروائي يعكس مثول اإلنسان والطبيعة الذي ميثل األرض ، املظهر اجلغرايف متظهرين
 اخللفي وهوواملظهر . ، فإن هذه الشخصية ما كان هلا لتضطرب إال يف حّيز جغرايف، أو يف مكان )الشخصية(

على  اللغوية غري ذات الداللة التقليدية من األدواتل احلّيز بواسطة الكثري املظهر غري املباشر، حبيث ميكن متثُ 
ا تعبريا غري مباشر، مثل قول القائل، يف أي  وذلك بالتعبري عنه....مكان مثل اجلبل، والطريق، والبيت واملدينة، 

 .)2( ...كتابة روائية، سافر، خرج، دخل، أحبر، ركب الطائرة، مسع املؤذن، مّر حبقل

الرواية مجيعا، بيد أن داللة مفهوم  أمكنة" مصطلح الفضاء بأنه الفيصل  "سمر روحي" يعرف الدكتور
اليت تقع يف هذه  الفضاء ال تقتصر على جمموع األمكنة يف الرواية، بل تتسع لتشمل اإليقاع املنظم للحوادث

األمكنة، ولوجهات نظر الشخصيات فيها، ومن ّمث يبدو مصطلح الفضاء أكثر مشوال واتساعا من مصطلح 

من هذا التعريف جند أن الفضاء ال يعين  جمموع األمكنة فقط بل الفضاء حتدده جمموع العالقات    )3(" املكان

  .ليت تتحد وفق الرؤى واملنظورات بني الشخصيات واألحداث ا

) 1957شعرية الفضاء( "غاستون باشالر"اهتمت بدراسة الفضاء الروائي دراسة  ومن بني الدراسات اليت
درس فيه التأثري املتبادل بني املكان ...اليت نبهت النقاد الباحثني إىل أمهية املكان يف اإلبداع الروائي العريب،

          والسكان، وأظهر ن املكان ليس ساكنا، بل هو قابل للتغيري بفعل الزمان، وصنف األمكنة إىل ، جمازي 

  .)4(ئي و هندسي، وللمكان كتجربة معاشة داخل العمل الروا

عن املكان احملدد لوقوع  ، للتعبري )موقع(بدال من  Espace) فراغ( ولقد استعمل الفرنسيون كلمة 
، أما الزمن فيتمثل يف هذه األحداث نفسها، إذا كان فيها أحداث الرواية احلدث، واملكان ميثل اخللفية اليت تقع

                                                           

  .122املرجع نفسه، ص   -)1( 
  . 123،124املرجع نفسه، ص  -)2( 
  .74، ص 2003منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،   -مقاربات نقدية -مسر روحي الفيصل، الرواية العربية البناء والرؤية  -)3( 
  .65، ص 2005، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -دراسة –حممد عزّام، شعرية اخلطاب السردي   -)4( 
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باإلدراك احلسي، وإذا كان الزمان يرتبط باألفعال واألحداث الزمان يرتبط باإلدراك النفسي، فغن املكان يرتبط 

  . )1(وأسلوب عرضها هو السرد، فغن أسلوب تقدمي املكان هو الوصف

 تالتقاطبامفهوم الفضاء من خالل  حدد، فقد 1978)الفضاء الروائي(يف كتابه  :"جان فيسجر" أما 
املسافة، واالتساع واحلجم اليت تشكل املشتقة من مفاهيم  املكانية يف اشتغاهلا داخل النص ، وأبرز التقاطبات

  وهذه التقاطبات ال تلغي بعضها بعضا...)ال محدود / كبير، محدود/بعيد، صغير/ قريب( ثنائيات ضدية 

  . )2(إمنا تتكامل فيما بينها، لتقدم مفاهيم  تساعد على فهم كيفية اشتغال املادة املكانية يف السرد

 :الفضاء الروائي أهمية  ومضامين -2

ا، ودون شك أن السرد له إن الرواية نص سردي، والسرد هو الطريقة اليت يروي ا الراوي القصة وأحداثه
تقنيات  وأساليب تربز يف طريقة توظيف الكمونات الداللية  بني الشخصيات واألحداث والفضاء، هذه 

ال ميكننا أن و وص يف فضاءاا وحتديد مضامينها، غوالالكمونات اليت يكشفها القارئ يف تصوراته ملعامل الرواية 
فكيف ، بل هو مضامني تتشكل عن طريق الفضاء واألمكنة نعترب الفضاء الروائي عبارة عن شكل  فحسب،

، وما هي أمهية الفضاء يف  حتديد الداللة خصوصا،  والنص الروائي على تتحدد  مضامني الرواية ومعانيها  
  . العموم؟

إن القارئ ليس مدعوا لقراءة الرواية وحتديد معناها أو معانيها فحسب، إنه مطالب أيضا وأساسا بالكشف 
أمبرتو "هذا البناء التخييلي الذي يعاجل احلقائق باألوهام، هذا ما يشري إليه  عن اسرتاتيجيات الذت اليت تقف وراء

من حيث التحديد الداليل  املسبق الذي يسقط فيه يف أن النص السردي يبىن كعامل مغلق ومكتف بذاته  "إيكو 

هذا العامل  مثل لعبة  يف غابة نتعلم من خالهلا كيف نتبني طريقنا وسط فضاء  "أمبرتو"، ويصور  لنا  )3(املؤلف 

وتربز هنا وظيفة  وأمهية الفضاء يف السرد من خالل خلق الدالالت يف  ذاكرة املتلقي الذي ،  )4(بال خريطة، 

                                                           

  .66نفسه، ص املرجع   -)1( 
  .68املرجع نفسه، ص   -)2( 
  .11،ص 2005، 1أمربتو إيكو، نزهات يف غابة السرد، ترمجة، سعيد بنكراد، املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء، املغرب، ط   -)3( 
  .09املرجع نفسه، ص   -)4( 
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إن كل تخييل سردي هو بطبيعته " : يعترب احملّدد لألنساق واملضامني اخلارجية  لعامل الواقعي ، يقول أمربتو
بالشخصيات واألحداث، أن يقول كل شيء في هذا  ، وهو يبني عالما يعجّ سريع، ذلك أنه ال يستطيع

  .)1( "البيضاء العالم، إنه يلمح والباقي يأتي به القارئ الذي يقوم بملء الفضاءات

إن الفضاء الروائي مرتبط خبطية األحداث السردية، وبالتايل ميكن القول بأنه هو املسار الذي يتبعه اجتاه 

، فالفضاء الروائي هو الذي سيعطي الرواية ترابطا وانسجاما يف بنيتها الداخلية، فال ميكن فصل املسرود )2(السرد 

ما مل تلتق ...املكان هو أحد العوامل األساسية اليت يقوم عليها احلدث أن" ، وذلك عن إطاره الفضائي واملكاين
شخصية روائية بأخرى، يف بداية القصة، ويف مكان يستحيل فيه ذلك اللقاء، وهذا اخلرق املوّلد، ال يوجد إال 

  )3(" اعية طبقا لطبيعة املكان وموقعه داخل نسق مكاين حمدد، جتتمع فيه الصفات اجلغرافية، والصفات االجتم

إن أمهية الفضاء يف العمل الروائي ال تكمن يف شكله فقط بل يف مضمونه ووظيفته السردية، فقد ظهرت 
الشكلية  اجتاهات حمايثة كانت تعطي أمهية فائقة يف تشكيل املكان احمليط ا، ولكنها مل تغفل عن الفروقات

فبنية الفضاء الروائي تكشف لنا  عن احلالة ،  )4(  والوظيفية اليت جتعل  الشخصية خمتلفة املكان ومفارقته له

يف سياق حديثه عن األنثروبولوجية لوصف " فيليب هامون "، هذا ما يقوله الشعورية اليت تعيشها الشخصية 
 على الشخصية وتحفّزها على القيام باألحداث وتدفع بها إلى الفعل إن البيئة الموصوفة ثؤثر" : املكان 

، هذه املقولة اليت حتيلها إىل أن  )5( "حتى أنه يمكن القول بأن وصف البيئة هو وصف مستقبل الشخصية

املتعددة، فالشخصيات  الفضاء يصنع الشخصية، اعتبارا أن القارئ تؤثر فيه الشخصية اليت تتفاعل مع الفضاءات
وحيّس بكينونته أينما حّل ، إنّه يعيش  ة، خيرتق الفضاء حياةالداللية والرمزي كيانا ت تتضمن  األمكنة وأبعادها

                                                           

  .20أمربتو إيكو، املرجع السابق، ص  -)1( 
  .29، بنية الشكل الروائي، مرجع سبق ذكره، ص  حسن حبراوي -)2( 
  .29املرجع نفسه، ص   -)3( 
  .31املرجع نفسه، ص   -)4( 
  .30املرجع نفسه، ص  -)5( 
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إىل استعارة " حبسن جنمي" فيه ومعه وال وجود ألي كائن دون فضاء  حيويه ويلفه، وهذا ما يشري إليه 

  .)1( "إلنسان غير منفصل عن فضائه، بل هو الفضاء نفسهإن ا: " القائل  "غابريل مارسيل"تعبري

للفضاء أمهية كبرية يف إبراز رؤية املؤلف، وتوجهاته الفكرية والسياسية، فهي حتدد مسار حياته من خالل 
يقوم  فاملكان له بنية داللية، فاملكان منفعيّ "  حركيته يف األمكنة، وطريقة التفاعل معها مع جمريات األحداث، 

    خبدمة فنية من حيث أنه إحدى الشخصيات األساسية، ونرى يف بعض األعمال األدبية أن املكان كان بطال

عن طريق  السيميائي للفضاء الروائي ينطلق من حتليل أنظمة الدوال فالتحليل،  )2(" وأن املكان بطولة ظاهرة

باعتباره مركب كالكالم ويرن يف وجوده الداليل إىل الفعل املمارس فيه "حتليل العالقات بني الشكل واملضمون،  

، والرواية حتتوي على عدة فضاءات كلها تساهم يف حتديد التعالقات الداللية  )3( "من استعماله القيم  احملققة 

  .من خالل القرائن والرتميزات

 ):عرية الفضاءاش(الداللة األدبية للفضاء الروائي  -3

على مستوى األبنية اللغوية  وتشكيالا وعالقاا الداللية بني مجيع األجزاء  دمجالية الفضاء تتحدإن 
فعملية الوصف لألمكنة داخل السرد تتمتع بدينامية وحركية جتعل من الفضاء يتحرك  املشكلة للعمل السردي،

 ينطبق على فضاء حقيقي خاضعا يفبتسلسل يعيه القارئ  من خالل  شكل الفضاء املرتبط باألزمنة، فالوصف 
إىل احلاضر أو إىل  واالنتقالكانتظام الفضاء حول الشخصية،   أغلب األحيان لطقس مزدوج، حنوي وفضائي،

يتعامل مع حيزه تعامال بارعا، يتخذ منه إطارا ماديا يستحضر من خالله كل "، فالراوي  )4(ماضي الدميومة،

إنه خشبة مسرح واسعة تعرض الشخصيات من خالهلا ..دث والزمن،املشكالت السردية، مثل الشخصية، واحل

، من أجل ذلك جيب أن يعترب األدب يف عالقته )5( ...."وعواطفها، وأماهلا، أهواءها، وهاجسها، ونوازعها،

فتوصيف األمكنة والدور، واملناظر الطبيعية ينقلنا يف خيال ، هذا اخليال الذي يزيد من مجالية ، )الفضاء(باحلّيز 

                                                           

  .40، ص 2000، 1حسن جنمي، شعرية الفضاء السردي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط  -)1( 
  .    97- 96، ص 1994، 1شاكر النابلسي، مجاليات املكان يف الرواية العربية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  بريوت، ط  -)2( 
  .97، ص 2000رشيد بن مالك، مقدمة يف السيميائية السردية، دار القصبة للنشر ، اجلزائر، دط،   -)3( 
  .42ص. 1992، دط، NATHAN . BARISهج، ترمجة، رشيد بن حدو، منشورات برنارفاليط، النص الروائي، تقنيات ومنا  -)4( 
  .135عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية، مرجع سبق ذكره، ص   -)5( 
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الذي يبقى من آثار قراءتنا ألي عمل أدبي يمثل غاليا " : األدب، ويف  هذا الصدد يقول عبد امللك مرتاض
، بما يتولد عن ذلك من أولها الحّيز، وآخرها الشخصية التي تضطرب في هذا الحّيز: في أمرين مركزيين

  )1( "اللغة التي تنسج، والحدث الذي تنجز، والحوار الذي تدير، والزمن الذي فيه تعيش

 ل هو املكان اللفظي املتخيّ  الروائي فاملكانشعرية النص الروائي وبعده اجلمايل،  يف حتديدإن سحر الفضاء يلعب دور مهم 
املكان الذي صنعته اللغة انصياعا ألغراض التخيل الروائي وحاجته، وهذا يعين أن أدبية املكان، أو شعريته مرتبطة بإمكانات  أي

  .)2(اللغة على التعبري  عن املشاعر والتصورات املكانية، مفضية إىل جعل املكان تشكيال جيمع مظاهر احملسوسات وامللموسات

والدالالت  إىل أمهية دراسة الفضاء الروائي يف شعرية املكان  ، وضرورة اإلملام جبميع أجزائه "باشالر" يشري 
املرتبطة ا إذا حنن أردنا أن ندرسه يف مشوليته وتعقيده،  مما ينبغي علينا دراسة  اجلوانب األخرى اليت تشكل 

أما البعد األديب والفين للفضاء  الروائي ،  )3(الصورة املتكاملة للفضاء الروائي وتعطيه انسجامه وأسباب انبنائه 

يف تلك ورؤيته للمكان الذي يؤهله وحيقق األلفة معه، فشعرية الفضاء تكمن  وجود اإلنسان، فيخضع لتأثريات 
والشخصية التخيلية اليت ستجعل من  مكاا يف العامل فيصبح البيت كوا  قليديالعالقة بني ملكان كعنصر إ

  فالراوي الذي يتحكم يف تنظيم الفضاء الروائي وسْري الزمن ، وكيف أنه يتميز. )4( "باشالر" اخلاص بتعبري 

تابة الروائية ذلك املنظور، بصفات شكلية خالصة جتعله خاضعا لقواعد مجالية وفنية صرفة نابعة من طبيعة الك

  . )5( نفسها وال تعود إىل حافز سيكولوجي

شعرية الفضاء مبنظور املؤلف، فتحديد األمكنة يب نرى  أنه من الضروري جدا ربط من خالل هذا  التعق
فعم باإلحياءات الداللية اليت تزيد النص مجاال الراوي وربطها  مبجموع املنظورات جيعل  التلقي  مُ  لدىاملتخيلة 

بينها جتعل الفضاء  واالنتقالالبيت، والسجن، واملقهى، والطريق، وجغرافية الدول،  :وإبداعا، فتوظيف أمكنة مثل
   .والداللةبالتصورات الذهنية اليت ترتبط بقواسم مشرتكة بني الشخصية واملكان  مليءالروائي 

                                                           

  .132ص : املرجع نفسه  -)1( 
  .75مسر روحي الفيصل، الرواية العربية البناء والرؤية، مرجع سبق ذكره، ص   -)2( 
  .43الشكل الروائي، مرجع سبق ذكره، ص حسن حبراوي ، بنية   -)3( 
  .45املرجع نفسه، ص   -)4( 
  .53املرجع نفسه، ص   -)5( 
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 : منظوركالفضاء   -4

إن الفضاء الروائي ال يتشكل إذا مل خترتق الشخصية املكان حاملة وجهة نظرها اخلاصة يف عالقته، هذا 
يعين أن املكان له دور يف حتديد الرؤية داخل احلكي، وتساهم الشخصية يف تشكيل هذه الرؤى املهمة يف السرد 

  كنة عّدة ذات بنية نابضة باحلركة والفعلالروائي،  فالفضاء الروائي ال يتشكل من مكان واحد، حيتاج إىل  أم

فبناء الفضاء لدى الروائيني ال يتشكل وال ،  )1(حبيث يبدو الفضاء إطارا حلوادثها  وصراعاا ووجهات نظرها 

، وإذا مل تعمل املة وجهة نظرها اخلاصة حيصبح مكّونا من مكونات الرواية إذا مل خترتق الشخصيات املكان 
  .)2(ها فيه حتديد انتمائعلى 

الرواية بالواجهة املسرحية، وترى أن الفضاء مراقب بواسطة وجهة النظر، الوحيدة " جوليا كريستيفا" تشبه 
زاوية " للكاتب، واليت يمن على جمموع اخلطاب حبيث يكون املؤلف متجمعا يف نقطة واحدة، وهذا ما يسمى بــــ

من خالل وجهات نظر متعددة ألنه يعاش على  يف الرواية ينشأ ، والفضاء)3( ".رؤية الراوي أو لمنظور الروائي
، فكل  عّدة مستويات، من طرف الراوي بوصفه كائنا مشخصا ومتخيال أساسا، ومن خالل اللغة اليت يستعملها

 صيات األخرى اليت حيتويها املكانمن طرف الشخ ، مث)غرفة، حي،منزل(لغة هلا صفات خاصة لتحديد املكان

، وعلى هذا األساس ميكننا النظر  )4( .األخري من طرف القارئ الذي بدوره وجهة نظر غاية يف الدقة ويف املقام

وجهات النظر اليت تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي  و الرؤىإىل املكان بوصفه شبكة من العالقات و 
فاملكان " اليت ستجري فيه األحداث، هذا يعين أن الرؤية يف الفضاء حتكمها قوانني حمددة من نسيج لغوي، 

ل وتغري األمكنة الروائية سيؤدي إىل نقطة حتو الدقة اليت نظمت ا العناصر األخرى يف الرواية،  يكون منظما بنفس
، فاملنظور الذي تتخذه الشخصية )5(" حامسة يف احلبكة وبالتايل يف تركيب السرد واملنحى الدرامي الذي يتخذه

  .)6(يه اإليديولوجكهو الذي حيدد أبعاد الفضاء الروائي ويرسم طوبوغرافيته وجيعله حيقق داللته اخلاصة ومتاس

                                                           

  .88مسر روحي الفيصل، الرواية العربية البناء والرؤية، مرجع سبق ذكره، ص  -)1( 
  .96املرجع نفسه، ص   -)2( 
  .73حممد عزّام، شعرية اخلطاب السردي، مرجع سبق ذكره،  ص   -)3( 
  .32حسن حبراوي ، بنية الشكل الروائي، مرجع سبق ذكره، ص   -)4( 
  .32املرجع السابق، ص   -)5( 
  .32نفس املرجع، ص  -)6( 
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ليس عالمات فارغة، أي جمرد بياض داليل ال قيمة له إال من خالل انتظامه  كمنظورالفضاء  نالحظ  أن  
ينبغي أال ننسى مطلقا أن هذا الفضاء   .بل إنه عالمة مليئة دالليا داخل النسق، وخارجه أيضا ، داخل نسق حمدد

لك من قراءته جمردا، مبا أن ُكِتَب حممال بطبيعته املرجعية وأبعاده الرمزية والثقافية واإليديولوجية دون أن مينعنا ذ
 ، فاستعمال وضعية مكانية ذات مدى واسع، على مستوى املكان حبصر املعىنالقراءة تستهدف إعادة بناء املعىن

ذو أمهية قصوى لتحديد احملكي وإبراز الوضعية البصرية للمشاهد املوجود خارج األحداث ، وهذا ما يسميه جريار 
على هذا النوع من "جوليا كريستيفا "وتتحدث  .)1(" مشهد صامت"، " ىمن عل"وجهة النظر : جينيت بـ

ون كذلك الفضاء املراقب بوجهة النظر الوحيدة للكاتب اليت يمن على جمموع اخلطاب حييث ي الفضاء بأنه

   )2(. املؤلف جمتمعا حول نقطة واحدة فهذا الفضاء إمنا له عالقة وطيدة بالكاتب، أو الراوي

  :)الفضاء التصويري( داللة الفضاء النصي في الرواية:ثانيا

لقد أفضت الدراسات لعنصر الفضاء يف العمل السردي  للوقوف على مفاهيم عدة لعنصر  املكان حبسب 
 اخل.....وفضاء نصي، وفضاء داليل  تقسيمات الفضاء إىل جغرايف، تطريقة الدراسة واملنهج املتبع ، فتعدد

  .من  خالل مقاربتنا للكمونات السيميائية  للعمل املبحث الفضاء النصي وسنتناول يف هذا

الذي تشغله أنّه فضاء مكاني أيضا، ويقصد به الحّيز " : الفضاء النصي " محيد حلميداين"يعرف 
الكتابة ذاتها باعتبارها أحرفا طباعية على مساحة الورق وتشمل بذلك طريقة تصميم الغالف ووضع 

محمد "تناول كما ،  )3( "وتغيرات الحكاية المطبعية، وتشكيل العناوين وغيرهاالفصول،  المطالع وتنظيم

ذلك الفضاء الذي " : معتربا أياه  "الشكل والخطاب" يف كتابه  "الفضاء التصوري"مصطلح   "الماكري
 البصريةم فيه األسطر، والعالمات يستدعي مرجعية في موقع المتلقي وجسده ، ذلك الفضاء  الذي ترتس

، فالصورة والنص يوّلدان، كّل على )4(" الفضاء المتضمن، لعالمات تشكيلية، بصرية أي كأشكال للرؤية،

، وهذا الفضاء ال ميكن اعتباره وعاء حملتوى ظاهر، فالفضاء النصي يسكناهحدة ، تنظيما خاصا للفضاء الذي 

                                                           

  .92، ص 1989، 1نظرية السرد، جمموعة من املؤلفني، ترمجة، ناجي مصطفى، منشورات احلوار األكادميي واجلامعي، للمغرب ، ط  -)1( 
  .132، ص 2010، 1لسيميائيات، منشورات االختالف، اجلزائر، طفيصل األمحر ، معجم ا  -)2( 
  .54، ص1991، 1، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط)من منظور النقد األديب(محيد حلميداين، بنية النص السردي   -)3( 
  .242، ص1991، 1املركز الثقايف العريب، بريوت، ط -مدخل لتحليل ظاهرايت -حممد املاكري، الشكل واخلطاب  -)4( 
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هو الفضاء الذي يتم فيه تسجيل الدال اخلطي ، وتنظيم هذا الدال يتمحور حول قطبني يف " ليوطار" حبسب

  . )1( "الحرف والسطر": نظره ، مها

من خالل اهتمامه بنوعية اخلط ومسكه وخصائصه " الفضاء التصويري" "حممد املاكري"على النحو  يتناول 
، هذا الذي يشكل نظام دالئلي من واألسطر والفراغات اليت بينهاالشكلية، وكيفية توظيفه يف املنت، واحلاشية، 

 العالمات واإلشارات الدالة على  فضاء معني، وهذا ال يعين إقصاء  داللة الفضاء ضمن النصوص السردية

هذه احلدود ،  )2( "بالحدود الجغرافية التي تشغلها مستويات الكتابة النصية في الرواية" فالفضاء النصي يعين 

 ، وتغريات الكتابة املطبعية، واأللوان، وتنظيم الفصولوداللتها تشمل الكيانات النصية، من طريقة تشكيل العناوين
فالفضاء الروائي يوجد من " ،  ، والغالف وطريقة نقشه وجتليده من الناحية اهلندسيةوعدد الصفحات وعلوها

ولــــــّما كانت األلفاظ قاصرة على تشييد فضائها اخلاص بسبب طابعها احملدود ...خالل اللغة، ألنه فضاء لفظي
والناقص بالضرورة، ذلك كان يدعو الرّاوي إىل تقوية سرده، بوضع طائفة من اإلشارات وعالمات الوقف يف 

فضاء الصفحة والكتاب مبجمله والذي يعترب املكان املادي الوحيد املوجود يف  أي... اجلمل داخل النص املطبوع

  .)3( "الرواية حيث جيري اللقاء بني وعي الكاتب ووعي القارئ

االشتغال على املادة السردية اليت  العمل الروائي، وقبل الشروع يف بعد هذا التقدمي حول الفضاء النصي يف 
  :يتوجب عليها طرح أسئلة " ليتا لواسيين األعرجرواية أصابع لو " بني أيدينا 

؟ وكيف وظّفها؟ وما هي " أصابع لوليتا" واسيين األعرج يف رواية" ما هي التقنيات التصويرية اليت وظفها 
أبعادها الفنية ؟ وهل حقيقة  زادت النص الروائي مجاال ورونقا؟ وهل اشتملت هذه الرواية على الكثري من 

ذات بعد داليل سيميولوجي، من أجل اإلجابة على كل هذا نستهل هذا البحث بأول عتبة  الطبوغرافيةالكيانات 
  ."داللة الغالف "  وهي

  

                                                           

  .106املرجع نفسه، ص   -)1( 
، 1دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية ،  ط -تضاريس الفضاء الروائي منوذجا -مراد عبد الرمحن مربوك، جيوبولوتيكا النص األديب   -)2( 

  .123، ص  2002
  .28حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، مرجع سبق ذكره، ص   -)3( 



 سيميائية املنفى يف الفضاء الروائي                                 :   الفصل األول
 

37 

 

 :داللة الغالف  -1

للغالف، ملا حيقق من مجاليات ودالالت تلفت اهتمام  والنقاد بالشكل الطباعي الروائينياهتم الكثري من 
 القارئ يف الوهلة األوىل، السؤال املطروح هل تلتقي داللة الغالف مع داللة النص احلكائي، وهل هناك عالقة 

تتعلق بالناشر وهي عموما مرتبطة  إشهارياخلارجي للغالف بوظيفتني، وظيفة وتوافق بينهما؟ ينهض التشكيل 
وهو الذي يكتشف عالقات التماثل الداللية "التجارية، ووظيفة تأويلية تتعلق بالقارئ أو املتلقي للعمل، بالناحية 

  .)1("  بني الغالف والنص  عند قراءته له، وبني التشكيل التجريدي، وقد تظل هذه العالقة غائمة يف ذهنه

أحيانا جتد القارئ يقف مطوال أمام انبهاره لشكل الغالف والرسومات واأللوان والتيميات املوزعة على 
هي الوظائف الداللية  أو  الشوق والرغبة يف الولوج إىل أغوار الرواية، فما سطحه، مما ختلق لديه طابع إحيائي تثري

  السيميائية للغالف؟

 : اسم الكاتب  -  أ

هذا الذي حييلنا إىل داللة  الوضع يف ، "واسيني األعرج "الروائي  اسمصفحة الغالف   أسفليتوسط 

، وهذا  )2(" فوضع  االسم يف أعلى الصفحة ال يعطي االنطباع نفسه الذي يعطيه يف األسفل" األعلى واألسفل، 

ة الفوتوغرافية لصفحة املوضع يعين  التواضع واالنبساط، وامللفت لالنتباه أن اسم الكاتب هو نفسه الصور 
الغالف، ويأيت االسم  فوق  صورته، هذا ما جيعل القارئ يربط االسم بالصورة من خالل مالحمه ونظراته، ويف 
الغالب ال توضع صور الكتاب على صفحة الغالف مباشرة، وليس كعادة واسيين األعرج  أن يربز صورته يف 

  يرون صورته  من قبللكن هذه املرة خيرج للقراء خرجة نوعية للذين ملاملقدمة يف الروايات اليت  كتبها يف السابق، 
  .والعمل الروائيبالصورة  االسمط بفيطرحون السؤال يف أنفسه، هل هذا هو واسيين األعرج؟ هذا السؤال الذي ير 

والنقاء، واملساحات البيضاء على العموم داللة قوية على الصفاء أضفى اللون األبيض الناصح  ،إضافة هلذا
  الروائي مع النصبسيط يف تعامالته  ميتاز بأسلوبتستعمل إلظهار البساطة والوضوح، هذا ما يوحي أن الكاتب 

يوم " : ،فقال تعاىليف الكثري من املواضع  لقد ورد ذكر اللون األبيض يف القرآن الكرمي، و يف حياته اليومية  أو حىت
                                                           

  .60، مرجع سبق ذكره، ص )من منظور النقد األديب(محيد حلميداين، بنية النص السردي   -)1( 
  .60نفس املرجع، ص  -)2( 
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إّن اللون األبيض خيتزل األلوان مجيعها، فهو ال ، دليل على السرور والبهجة ،  )1( "وجوه وتسوّد وجوهتبيّض 

ميثل العدمّية،ألنه أساس األلوان وجممعها، فعلمّيا لو أدرنا قرصا مقسما إىل األلوان األساسية مبساحات متساوية 
 يع األشعة الساقطة عليه دون أن ميتّص أياً منها لظهر لدينا اللون األبيض الذي ينتج عندما يعكس جسم ما مج

هذا من جهة ومن جهة أخرى، وضعية الكتابة على  فهذا اللون يعترب األكثر إغراء ملعرفة احلقيقة واملعرفة ، 
القميص الذي حيمل اللون العناّيب القريب من اللون األرجواين، بإمكاننا أن نعطي مربر للكتابة باللون األبيض 
النسجامه مع اخللفية واملساحة اللونية العامة لصفحة الغالف اليت يغلب عليها اللون الرمادي عدا  اللون العنايب 

  .ن الذي  كتب عليه اسم الكاتبالداكّ 

 :عنوان الرواية  - ب

على مستوى الغالف ، وليس لوظيفة العنوان من ) الغرافيستيك(يف هذا اجلزء سنتطرق لداللة الكتابة اخلطية  
يتوسط أعلى الغالف ومكتوب خبط نسخي  "أصابع لوليتا" لناحية السيميولوجية والتناصية، فعنوان الرواية ا

صحفي عريض ومشكول ، دليل على صعوبة قراءته خطيا لغرابة معناه، يتخذ من الرمادي لونا له، هذا اللون 
لونني متضادين ، هذا يوحي إىل التعارض  املتميز بالضبابية والغموض املتشكل من اللونني األبيض واألسود، ومها

لون  كتابة العنوان يشكل والتقابالت والتناقضات اليت يثريها هذا العنوان، ودون شك له عالقة مبضمون الرواية،  
تتقاطع مع مدلوالت خفية  لرؤية الكاتب،  هذا ما جيعلنا نستفسر على  سبب هذه التسمية، املالحظ  أن ثنائية 

ويف ذلك إحياء ، )العقل( العنوان جاء  فوق الصورة الفوتوغرافية للكاتب، على مستوى الرأس متامامستوى كتابة 
  . الثقافية اليت يعيشها  الكاتب تعلى أن العنوان له بعد أيديولوجي وفكري وحيمل جمموعة من الرتسبا

  :التصوير والرسم الفوتوغرافي -ج 

ع  ، كغري العادة ترتبّ "واسيين األعرج" وغرايف لصورة الكاتب يضعنا غالف الرواية مباشرة أمام متثيل فوت
شكل ، االبتسامة(، إمياءات الوجه  جهه على الفضاء العام للواجهة األمامية للغالف و صورته بكل مالمح 

 مرتاح نسبيا مسؤول و  حتيلنا على أنه  الفخم وجلوسه على الكرسي املشدودة واملبسوطة، ،ووضعية يده) العيون
هذه املالحظات السطحية ختتفي بني أبعادها تطلعات  الكاتب فتنفتح عليه مالمح القوة والشموخ و األصالة 

                                                           

  .  107: آل عمران، اآلية -)1( 
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أمام الكاتب  معرتفا أمام هذه الصورة يقف القارئ  وجها لوجه  ...والثقافة واملعرفة والطموح، والرزانة والرتكيز،
 صورة الكاتب يف ؟عرب عن أفكار وأهداف ورسالة الكاتبهل  ما بداخل الرواية ي: بعمله وكتابته، طارحا السؤال

  .داللتها الوضعية حتاول أن حتقق هذا ألن العمل األديب يف عمومه ال خيرج عن رؤية الراوي ومغزاه من الكتابة

اللوحة اللون الرمادي الذي يوحي إىل الغموض ، حىت لون شعر الكاتب كان مزجيا بني  تلقد احتضن
لذي يشكل لنا  اللون الرمادي الذي حييل على الشيب والكرب، ويقابل هذا  لون معطفه  مما األسود واألبيض ا

إال  الفوتوغرايف، وعلى رغم بروز اللون العنّاين يف التصوير )رمادي فاتح(حيدث تناسق مع خلفية الغالف األمامي 
تقاطبات داللية ثنائية جلدلية احلياة أن الرمادي يبقى اللون الغالب على  صفحة الغالف، هذا اللون الذي ميثل  

، وانتمائه يمتثل معامل وجوده االجتماعي واإليديولوج املوت من جهة و اخلري والشر من جهة أخرى، ويف جمملها
أنا واسيين األعرج أمامك مازلت " كأا تقول للقارئ    الفوتوغرافيةاحلضاري ونضاله يف احلياة ، عنونة الصورة 

، لكن هذا الكرب يف السن يرافقه خربة وجتربة كبرية يف العمل " شبايبأكتب رغم كربي واختفاء مالمح شعر 
 ل على عالقة الصورة مبضمون العملدلي ،املرة إسقاطه لصورته الشخصية يف أول عتبة للرواية هالروائي، لكن هذ

ره  بأالعيب سردية حىت ال أو  جزء من ماضيه املرير الذي اختار أن ميرّ  ،ون على عالقة حبياته اخلاصةوقد تك
 تنطبع عليه معامل سريته اخلاصة، وهذا النوع من الكتابة عن احلياة اخلاصة ال يعترب من ضمن أدب السرية لكن

الذي تناول " كراف اخلطايا" مع كاتب رواية  املتمعن  جيدا للدالالت اخلفية جيد أا جزء من حياته، كما حدث
  . فيها الكثري من جوانب حياته اخلاصة

مع بعض الرسائل اللسانية التعريفية " صورة فوتوغرافية" يف األخري نالحظ أن املظهر اخلارجي للرواية هو 
ف يف حقيقتها ترميز أيقونات متثل تضاريس الغال كلها عبارة) اسم الكاتب وعنوان الرواية والناشر والتاريخ(

ألغوار  الرواية وأبعادها، وبعد هذا التوصيف اخلارجي للرواية ننتقل إىل املظهر الداخلي للرواية املمثل يف حيز 
  .النص املدروس

          : حّيز النص المدروس -2

" الذي حيتوي على الدال اخلطي ، وحبسب تعريف آخر فضاء القلنا يف السابق أن الفضاء النصي هو 
ذلك الفضاء اخلطي الذي يعترب مساحة حمدودة ، وفضاء خمتارا وداال مبجرد أن ترتك حرية االختيار للشخص 
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، ولقد اهتمت السيميائيات بوصف شكل املنت ونوعية اخلط والفراغات وعدد  )1(" الذي يكتب
شطالتية يف كونه جمموعة من األدلة اخلطية يطى جيشطالتيا ، وتبدو طبيعته اجلوهذا املستوى يعترب مع...الصفحات

هذه األخرية تربز هيكل الكتابة وتكوينها، وحتل شبكة العالقات بني األدلة وذه "، اليت تنتجها حركة خاصة

جمانية  أوىل ،إن الرواية اليت حنن بصدد حتليلها هي طبعة )2("  .الكيفية، فمستوى اخلط يشمل الرتقيم واألسطر

صفحة )464(، بلغ عدد صفحاا 2013سنة ) 59(التاسع واخلمسون  أصدرا جملة ديب الثقافية، يف إصدارها
،مرتبة ومتسلسة ، يتبعها يف األخري جزء يسرد فيه حياة ) 05(، تتوزع على مخسة فصول )12×19(، مبقاس 

  .باإلضافة إىل تقدمي الناشر الذي يثين على الكاتب وإصدارات الة ب العلمية واألدبيةومسرية الكات

صفحة، هذا ما جيعل  500عندما نتأمل  يف عدد صفحات الرواية فإننا جندها كبرية جدا ، حيث تقارب 
لكتابة وحجم اخلط نوعية اهذا العدد قد ختتزله  القارئ يعتقد أن الرواية  مليئة باألحداث واملغامرات، لكن

: " واملقاس واملساحة بني السطور، فمقاس صفحة الرواية صغرية نوعا ما  مقارنة مع بعض الروايات مثل رواية
، اليت يتجاوز مقاس صفحاا  "في الطريق إلى المرج"  و" األسود يليق بك "  و" السمان والخريف

وحجمه ، مما أدى إىل اتساع الفسحة بني السطور ، باإلضافة إىل نوعية اخلط الذي ميتاز  بكرب مسكه )15×22(
بالنسبة للقارئ، واملهم لدينا هنا هو حتديد   ةحىت ال تتداخل احلروف فيصعب قراءا بسهولة ، وهذه ميزة إجيابي

  .يةطابات بأبعادها االجتماعية والسياسية والثقافحجم الرواية احلقيقي مقارنة مع أحداثها وانفتاحه  أمام اخل

ع أحداث الرواية على مخسة فصول ، وكل فصل حيتوي على أربع فقرات، عدا الفصل الثالث فيه تتوزّ  
هذا يعين أن الرواية مرتبة ومتسلسلة يف تقسيمها، على رغم أن الكتابة اخلطية للرواية متتاز بتكتيف   ثالث فقرات

إال أا ال ختلو من مساحات بياض بني الفصول اخلمسة واملقاطع اليت  رقمت من واحد  ،)1الشكل (  السواد
،  وأحيانا ترتك صفحتني ونصف بياض، مما ختلص حرية لدى القارئ، وكأن الرواية )2الشكل(إىل مخسة  

  .الفقرات القصرية اليت ترتك فراغات على يسار الصفحة  إضافة إىل بعض )3الشكل( ! انتهت

  

  
                                                           

  .233حممد املاكري، الشكل واخلطاب، مرجع سبق ذكره، ص   -)1( 
  .223ص : حممد املاكري، املرجع السابق  -)2( 



 سيميائية املنفى يف الفضاء الروائي                                 :   الفصل األول
 

41 

 

 

     

  

  

  

    

  

من هنا نالحظ أن حجم صفحات الرواية كان بإمكانه أن يقلص إىل  اقل من ذلك لو زاد  نقص حجم 
اخلط والفراغات واملساحات بني السطور ، مما ميكننا أن نعتربها متوسطة احلجم لو نظرنا إىل مضموا وفعالية 

ما يلي سنحاول التقرب أكثر على فضاء  أحداثها مقارنة من امتداد الصفحات وتغريات الكتابة على املنت، ويف
  .الصفحة  والنص من خالل دراسة شكل الكتابة وأنواعها

 :الكتابة األفقية  -  أ

وقد تبتدئ من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار،  أفقيةهي استغالل الصفحة بشكل عادي بواسطة كتابة 
يف ذهن البطل الرئيسي للبطل الروائي أو  االنطباع يتزاحم األفكار واألحداثنعطي هذه الطريقة يف الكتابة، 

 شممت الرائحة في جسدي ، لم أعدهارأيت قطرات الدم و  «: ، هذا ما جنده يف نص الرواية  )1(القصصي 

تشبه رائحة الخمائر، بجهد مضن تذكرت بعض المشاهد المرتبكة، لكنها كلها كانت تتوقف عند حدود 
كان ال يزال يغط في   والدي وهو يمسح جسدي بالماء ثم وهو يمنحني كاس المانجو، أردت أن أساله،

                                                           

  .56، مرجع سبق ذكره، ص )من منظور النقد األديب(بنية النص السردي  محيد حلميداين،  -)1( 
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من أعلى الصفحة إىل ، ولقد استعمل الكتب هذا النموذج من الكتابة األفقية بطريقة مكثفة   )1( »نوم عميق

  . )2(أسفلها، وهذا بسبب تزاحم األفكار وزمخها  

يعين أنه حيدث القطيعة مع  نالحظ أن الكاتب قد أورد العديد من املقاطع السردية باللغة الفرنسية، هذا
اللغة العربية، مما مييزه ذا األسلوب الفريد من نوعه يف الكتابة، وهو يدل هذا متكنه من  اللغات ، لكن هذا 

 ةلدواعي إيديولوجيواإلجنليزية  الفرنسية  اللغة التوظيف جاء لثقافته واحتكاكه بالثقافات األخرى اليت جعلته يقحم
  ا يف مبحث آخر  ، فالنمط الكتايب األفقيسنتطرق هل ةوتارخيي

  

  

  

  

  

  

  4الشكل                                                  

تضاعف مساحة  ،)3الشكل( مما يولد كتابة أفقية ثانوية هامشية يتحول أحيانا من اليسري حنو اليمني  

ويف بعض األحيان يستعمل . )3(السواد، ومتيز هذه  الكتابة املرتمجة خبطر ميش  يفصله عن  النص السردي

  . )4( اللغة األجنبية يف الشرح على اهلامش الكاتب

                                                           

  .467الرواية ، ص   -)1( 
  .366 - 355 -301- 259-102الرواية، للتوسع أنظر ، ص   -)2( 
  .251 -73 – 24الرواية، أنظر ، ص   -)3( 
  .395-277-174صالرواية، راجع أنظر،   -)4( 
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 :الكتابة العمودية  - ب

 ليمني أو يف الوسط أو على اليساروهي استغالل الصفحة بطريقة جزئية، كأن توضع الكتاب على ا 
وهذا النمط ،  )1(وتكون عبارة عن أسطر قصرية وال تشغل الصفحة كلها، وتتفاوت بالطول عن بعضها البعض 

" من الكتابة يستعمل يف  توظيف األشعار والعبارات يف اجلمل القصرية ، فنحصل بذلك على كتابة عمودية، 
فالكتابة في هذه الحالة تكون عبارة عن تشكيل خطي وعمودي وأفقي وفراغ وسواد من الناحية الفنية بغية 

 احلوار سريعة واجلمل قصرية أخذت لكتابة طابع عموديوكلما كانت وترية ، " )2( طرح أبعاد إيحائية وداللية

  : على حنو ما يوضحه املشهد احلواري اآليت

  .....هل تسمح سيد يونس مارينا؟-«

  .تضحك بينما ظل هو مندهشا

  :قال بخجل وتردد كبيرين

  )3( ».عفوا... كل الشكر... عفوا 

أيضا الكاتب بعض املقاطع من الشعر احلر، اختذت منط عمودي يف الكتابة، كما يظهر يف السرد  استعمل
  :اآليت

  .أنت في كل مكان، في جسدي«

  .أرتعش بردا ، أشكو من الحرارة

  .أشعر بشفتيك على جسدي

  )4( ».مستسلمة أمام حبك، فأنت تسكنني

                                                           

  .57-56، مرجع سبق ذكره، ص )من منظور النقد األديب(السردي  محيد حلميداين، بنية النص  -)1( 
  .155مراد عبد الرمحن مربوك، جيوبولوتيكا النص األديب ، مرجع سبق ذكره، ص  -)2( 
  .32الرواية، ص   -)3( 
  .60الرواية، ص   -)4( 
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الكتابة العمودية، فوظفها يف الكثري من املقاطع السردية احلوارية والشعرية  نالحظ أن الكاتب مل يهمل
غالبا ما تنتج عن تقاطع  املشاهد اليت، هذا ما يعين اعتماده على )1(. وحني يستعمل اللغة األجنبية أيضا

  .الشخصيات احملورية من الشخصيات األخرى ، وهذا ما يزيد النص مجاال وأدبية

  :وغرافي والكتابة النصيةبالتشكيل الط -ج

يعترب هذا اال  من الدراسة من اهتمامات، جمال اإلعالم اآليل وتقنيات اخلطوط، وقد كان موجود يف 
غالبا ما تستعمل إلبراز العناوين الرئيسية و القدمي  لكنه كان يعتمد على وسائل اخلطاطة والرسم  والزخرفة اليدوية، 

 الفضاء الطباعي من هوامش وأشكال ومجايل للنص الروائي، وهذا ما ميثل ومتييزها ، حيث تعطي طابع فين
 ثة يف األعمال الروائية املعاصرةوعالمات الرتقيم، والعالمات اإلشارة، واألقواس، وقد تكون هذه األشياء مستحد

  )2(" متنح  صورة النص واتساقه"باإلضافة إىل بعض  التشكيالت اخلطية ذات بعد داليل  ترميزي حبث، فهي 

حجم ونوعية اخلط يف الفصول اخلمسة ري مثل تقنية تغيبعضا من هذه التقنيات  "واسيين األعرج"لقد وّظف 
  :  كتابات خطية إحيائية مثل قولهباإلضافة إىلتقنية التهميش للرتمجات اللغوية، واألعالم واألماكن، و 

  )3( ». فأنت المسؤول هههههه.........ظننت أنك جئت من أجلي؟ ههههه« 

داللة الضحك واللهو والسخرية من جهة أخرى، وهذا التوظيف اللغوي  جديد " ههههههه" العبارة 
يقابل الدال الصويت امللموس للدال اخلطي يف صورته احلسية، وهو يعين القهقهة، وجيعل القارئ يتفاعل مع 

العبارة طابع ، يغلب على )4( »....شششت، ما تشعلش الضوء«: ويف قوله أيضا  ، املشاهد احلوارية، وحركيتها

واستعمل أيضا تشكيل نصي يعين التحذير واملنع والرفض،   "شششت" اللغة العامية،  و الرسم النصي

وهو يعين النداء املهموس للفت االنتباه والتعبري على عدم االستجابة  )5( »... تا...لي...لو...تا...لي...لو«

كما استعمل ، والقراءة هلذا التشكيل توحي إىل حركة بطيئة للمناِدي،  ا الذي يدير اهتمام كبري اللمنادى إليه
                                                           

  .242-239الرواية، أنظر ص،   -)1( 
  .110حممد املاكري، الشكل واخلطاب، ص   -)2( 
  .31الرواية، ص   -)3( 
  .64الرواية، ص  -)4( 
  .47الرواية، ص   -)5( 
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yes my angel.the fatal 

  )3(  سوى صورة تشكيلية واحدة

ونور  ، تطغى عليهما الظلمة وعدم الوضوح

جيد أن  "دوالتور"، واملتمعن جيدا يف لوحة 

و الصورتني !! هي املوتو : اجلمجمة 
هذا الرسم التشكيلي لتكثيف بعض " 

الفضاءات الداللية اليت يعيشها وتتناص مع بعض اخللفيات التارخيية والدينية والثقافية اليت مرت به، والسؤال 
ملاذا  و؟" أصابع لوليتا" ـــــبـ "على ضوء الشمعة

  .سيميائية العنوان، واألبعاد الداللية للفضاء يف الروائي

حلّيز النص املدروس، نتوجه اآلن لدراسة سيميائية العنوان واألبعاد الفنية اليت 

سيميائية املنفى يف الفضاء الروائي                                 :   
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 yes my angel.the fatal« : و قوله،  )1( »هبلتك« : أيضا بعض األقواس والشولتني مثل قوله 

.  

سوى صورة تشكيلية واحدة فوتوغرافيةلو تفحصنا الرواية لوجدنا أن النص مل يتوفر على صور 

    

    

تطغى عليهما الظلمة وعدم الوضوح "جورج دوالتور "لــــ الصورة التشكيلية عبارة عن لوحتني 

، واملتمعن جيدا يف لوحة   )4( »الظلمة نفسها وجه المرأة نفسه «  الشمعة بالكاد يظهر 

اجلمجمة " ، باإلضافة إىل رأة تنتظر والدة حياة حتملها يف بطنها املنفوخ 
" واسيين األعرج " املتقابالت تفتح الداللة على مصراعيها ، واستعمل 

الفضاءات الداللية اليت يعيشها وتتناص مع بعض اخللفيات التارخيية والدينية والثقافية اليت مرت به، والسؤال 
على ضوء الشمعة"المجدلية "و " التائبة" التور جورج دو " ما عالقة لوحيت

سيميائية العنوان، واألبعاد الداللية للفضاء يف الروائي، هذا ما سنجيب عليه يف األصابع على وجه التحديد؟

حلّيز النص املدروس، نتوجه اآلن لدراسة سيميائية العنوان واألبعاد الفنية اليت  بعد هذا التعقيب الطيبوغرايف

                                         

  
  
396.  

:   الفصل األول
 

أيضا بعض األقواس والشولتني مثل قوله 

women«)2( .

لو تفحصنا الرواية لوجدنا أن النص مل يتوفر على صور 

  

  

  

  

الصورة التشكيلية عبارة عن لوحتني 

الشمعة بالكاد يظهر 

رأة تنتظر والدة حياة حتملها يف بطنها املنفوخ امل
املتقابالت تفتح الداللة على مصراعيها ، واستعمل 

الفضاءات الداللية اليت يعيشها وتتناص مع بعض اخللفيات التارخيية والدينية والثقافية اليت مرت به، والسؤال 
ما عالقة لوحيت، املطروح

األصابع على وجه التحديد؟

بعد هذا التعقيب الطيبوغرايف
  اختذها؟

  

                                                          

  .31الرواية، ص   -)1( 
  .59الرواية، ص   -)2( 
396الرواية ، ص   -)3( 
  .الرواية، ن ص  -)4( 
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 :سيميائية العنوان -3
بوابة كل عمل أديب، فالعنوان هو العتبة األوىل اليت ينبغي على القارئ استنطاقه وحتليله  يعترب العنوان
ويستطيع العنوان أن يقوم بتفكيك النص، من أجل " ، ةوالتارخيي ةواأليديولوجيالفنية  أبعادهوكشف دالالته و 

تركيبه عرب استكناه بنياته، الداللية والرمزية، وأن يضيء لنا يف بداية األمر ما أشكل من النص وما غمض، على 

أمهية العنوان يف دراسة النص األديب فهو مبثابة  هر البحث السيميولوجي، ولقد أظ)1( "املستويني الرمزي والداليل
) فهامية، التناصيةاملرجعية، اال(النص الداللية من خالل الوظائف األساسية مموناتاملفتاح اإلجرائي يف التعامل مع 

 بصريا ، ولسنيا"  أي نص هو استقراء العنوان ، هلذا فإن أول ما يستلزم الباحث السيميولوجي فعله يف دراسة 
الذي قام برصد العنونة رصدا سيميوطيقيا  ،"ليو هويك"، إن املؤسس األول لعلم العنوان هو )2(" أفقيا وعموديا

ميكنها أن تثبث يف بداية   جمموعة من الدالئل اللسانية"من خالل الرتكيز على بناها وداللتها ووظائفها، وعرفه بأنه

 .)3( "،من أجل جدب اجلمهور املقصودواإلشارة إىل مضمونه اجلمايل النص من أجل تعيينه،

 : وظيفة العنوان  -  أ

بتحقيقها إىل خمطط   االستعانةإىل العملية التواصلية والتداولية للعنوان، حيث ميكن " جريار جينيت"يشري 
، حيث ميكن وضع خطاطة  "املرسل، واملرسل إله ، والرسالة" يف عملية التواصل، املتمثلة يف " رومان جاكبسون" 

  )4(: تواصلية عنوانية مماثلة لسابقتها، على النحو اآليت

      

      

      

      

 

                                                           

  .96، ص 1997، مارس 3، ع25مجيل محداوي، السيميوطيقا والعنونة، جملة عامل الفكر، الس الوطين للثقافة، الكويت، م  -)1( 
  .97املرجع نفسه، ص   -)2( 
  227فيصل األمحر ، معجم السيميائيات، مرجع سبق ذكره، ص   -)3( 
  .72، ص 2008، 1عبد احلق بلعابد ، عتبات جريار جينيت من النص إىل املناص، منشورات االختالف، اجلزائر، ط  -)4( 

 المرسل

 الُمعنِون

 الكاتب

 الرسالة

 العنوان

 عنوان النص

  له المرسل

ن لهالمعنوَ   

الجمهور/ القارئ  

  5الشكل
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   )1( :ومنذجها كما يلي )و هويك، ودوشي ميتيرون(حبسب  وظائف العنوان   "جيرار جينيت" ولقد حدد 

وهي الوظيفة اليت تعرف باملنت وتشري إىل مضمونه فاملؤلف يسمي كتابا   :الوظيفة التعيينية أو التسموية -1

كما  نسمي شخصا متاما، فالبّد أن للكاتب أن خيتار إمسا لكتابه ليتذاوله القراء بأقل ما ميكن من احتماالت 
 .الليس والغموض 

الكتاب يتكلم : وهي تقوم بوصف مضمون النص، بأحد مميزاته إما ، موضوعاتية مثل :الوظيفة الوصفية -2

 .وتسمى بالوظيفة الوصفية للعنوان...هذا الكتاب هو :  ، أو خربية مثل...عن

، فهي وتعرب من الوظائف املهمة للعنوان املعول كثريا عليها رغم صعوبة القبض عليها :الوظيفة اإلغرائية -3

تغرر فضول القارئ ، وتلفت انتباهه، وتشده إىل املنت، فالعنوان اجليد هو أحسن مسسار للكتاب والطاقة اإلغرائية 
 .للعنوان هي اليت تدفع بفضول القراء  للكشف عن غموضه وغرابته

ليست دائما وهي األشد ارتباطا بالوظيفة الوصفية، أراد الكاتب هذا أو مل يرد، فهي  :يحائيةالوظيفة اإل -4

عن الوظيفة الوصفية الرتباكها الوظيفي ، فالعنوان وظيفة داللية كما أنه " جيرار جينيت"قصدية، ولقد فصلها 
 .وظيفة املدلول

 : التحليل السيميولوجي للعنوان  - ب

وسنتتبع داللة  العنوان من ، والتضمييننقف اآلن أمام التحليل السيميائي للعنوان من خالل بعده التعيني 
هي داللة هذا  ، فماالناحية اللغوية والفلسفية والثقافية، حماولني قدر اإلمكان إسقاط العنوان وفق داللته احلقيقية

  العنوان، وهل هو املقابل اإلحيائي  هلذا العمل الروائي؟

  

 

 

  

                                                           

  .88- 87-86املرجع نفسه، ص   -)1( 
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  * اأصابــــــــــــُع ُلوليتـــــَــــــ*

وهي مجلة خربية مكونة من مضاف ومضاف إليه، وأول  –لوليتا + أصابع - : ل من دالتنيهذا العنوان مشكّ 
  عضو مستطيل ينشِعب من طرف الكّف أو القدم، "أصبع"، مجع " أصابع" دال ظاهر يف العنوان هو  

" علم واسمفاألصابع رمز للهوية ألا ترتك األثر من خالل مالمسة األنامل، أما الدال الثاين فهو املضاف إليه  
يف رواية نابوكوف اليت حتمل نفس " دولوريس"و هو اسم ، والذي يبدو عليه مالمح غربية وليس عربية،  "لوليتا

يف رواية  "لوليتا "اغتصبها والدها وهي طفلة، بينما اغتصب" واسيين"يف رواية " نّوة"أو  ."لوليتا"االسم 
أستاذ أدب يف منتصف العمر مريض  وهو" ، الذي تزوج باألم ألنه أحب ابنتها الطفلة تهامرب  ، "نابوكوف"

هو " لوليتا"عاماً بعد أن يصبح زوج أمها،  12 هيز ذات الـ" دولوريس"، يرتبط بعالقة جنسية مع بشهوة املراهقني
مقاطع جمزأة من ذكريات  "مهربت"لقب دولوريس اخلاص، تتميز هذه الرواية بأسلوب سردي مميز،  حيث يروي 

أكثر األمور بؤسًا يف احلياة األسرية أفضل "موظفًا يف ذلك أسلوبًا نثريًا متطوراً، مث أشار بعد ذلك بقليل إىل أن 
و بعد نشرها، حققت رواية لوليتا مكانة  " دوالريس"الذي كان يتشاركه مع  لزنا احملارمكاة الساخرة من احملا 

 : ؤال املطروح، الس)1(" أدب القرن العشرينثرية للجدل يف كالسيكية وأصبحت إحدى أفضل وأشهر األمثلة امل
باختياره االسم لفت األنظار إىل العالقات العاطفية واجلنسية الشاذة يف اتمعات املختلفة، " واسيين" أرادهل 

هل  ،رغم الفرق الشاسع بني أب يغتصب طفلته وبني رجل يغتصب طفلة زوجته وبني رجل كهل يعشق صبية 
إثبات صحة قناعته بفساد مؤسسة الزواج حلماية األسرة ومنح أفرادها من اإلناث األمان الذي " واسيين"أراد 

ابنته " نّوة"األب هو الذي يُفرتض به أن مينح األم واالبنة األمان، فما منح والد . من ارتباطهم بالرجل إليهيسعون 
 أهمباألمان هو  اإلحساسدري يا مارينا ان هل ت«؟؟ مهربتالذي كانت تنتظره، متاما كما فعل  األمانشيئا من 

 إلىشيء بالنسبة ألية امرأة في مجتمع لم يقطع عالقته بذكورته؟ اإلحساس بالفراغ والالجدوى مؤذيان 

  )2( »جزءا من ضرورات اآلخر أصبحناما يجعلنا عشاقا حقيقيين هي نشوتنا بأننا . الحدود أقصى

  "واسيني " ــ،مبين على خلفية ثقافية ، وعلى رؤية شخصية ل العنوانعليها إن الداللة العميقة اليت يتأسس 
تعكس حياته اخلاصة وبعض جتاربه، فاحتكاكه بالغرب باإلضافة إىل املنفى جعله يؤسس لشخصيات الروايات  

                                                           

)1(-  http://ar.wikipedia.org/wiki/  
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ألول مرة ينام مع إيفا، ويخونها بال تردد وال «،  فضاءات وسلوكات بعيدة عن ثقافة اتمع اجلزائري

  )1(»عندما نامت على صدره وهي مستلقية بلذة ...حزن

 ة قوية سواء يف القدمي أو احلديث ، ودون شك أن لألصابع رمزي"أصابع"ــــ ب مقرون "لوليتا"سم اإن 
فهو رمز النصر  V شكل حرفأما رفع اإلصبعني على فيستعمل املسلمون أصبع السبابة للتوحيد ، والتشهد ، 

  أجل التعبري عن طقوسهم وديانتهم ، كما يستعمل اليهود بعض الرموز بأصابعهم من الغريب الذي أصبح عامليا
االقتباسات والتضمينات اليت ترفع التفاعل النصي عمد إىل مجلة من  "واسيين" العنوان نالحظ أنمن خالل هذا 

، باإلضافة إىل  املعلن الذي يعيد زرع روح النص األول الغريب يف أرض جديدة وذهنية جديدة إىل مستوى التناص
اليت تربز لنا  القرينة الداللية لألصابع وعالقتها بالرواية، يف األول يقول "  دوالتور"تضمينه الصورة التشكيلية  

هذا الحد  لم أتخطّ ...اشتهيتك مثل مجنونة، أنت لم تر إال أصابع يدي، وأنا كنت كل ليلة أراك «واسيين 
  دما بقيت يدي على أصابعك، للحظاتفهمت في المرة الثالثة عن...إال يوم لمست أصابعك ولم تمانعيني

أصابع " واسيين  ، يصف لنا)2(»أكثر، ثم من أصابع اليد الواحدة أصابع اليدين  كانت تطول في كل مرة

ه وهي ميثل الرغبة اجلنسية، أما الصورتني ويعطيها أمهية كبرية من السرد وكأا مصدر كل إحساس لدي" لوليتا
هلذا العنوان له عالقة وطيدة بني  أصابع مرمي " واسيين" املمزوجتني  فهي  مقابلة أخرى للرغبة يف املوت، واختيار 

 استعجلت ومتنت املوت، يف" لوليتا"منحته احلياة، بينما أصابع "مرمي "صابع ، أ"لوليتا"وأصابع " ماجدالينا" 
اليد الثانية تتكئ على  وأصابعماال كثرية خفّية غامضة أ أحالماحتمل وجه يتأمل  أصابعمتتد " دوالتور"لوحيت 

ى كتاب احلياة ويد على مرمي ولوليتا وادلية لكل واحدة منهم عني عل. مججمة املوت لتكمل دائرة احلياة واملوت
، هناك تغيريات طفيفة يف الصورتني يف ظالل من العتمة والنور األصابعهي دائرة احلياة واملوت متتد بني . زر املوت

، اليد نفسها على الخد األيمن ! الظلمة نفسها، وجه المرأة نفسه، الحركة تقريبا نفسها«  لكنها خمتلفتني 

 )3( »... من التغيرات الطفيفة، المتعلقة بالضوء نفسه الجمجمة نفسها على الرغم
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 :جمالية العنوان -4

شكل عنوان النص األديب اليوم ظاهرة إبداعية ، وعنصرا مركزيا وفاعال من عناصر النص املوازي ، خاصة 
االستقالل  آومستوى مضاهاة النص  إىلنه بدأ يثرى وينمو ويؤسس لنفسه فلسفته اخلاصة اليت صعدت به أو 

كافة ، جرّاء تزايد اهتمام كل من املبدع واملتلقي مبا حييط مبنت النص من عتبات   األديباخلطاب  أجناسالنصي يف 
  .، وعامال مساعدا بل ومركزيا يف فك مغاليق النص املندرج حتته تأويلياسيميائية يتصدر العنوان مقدمتها ، مفتاحا 

المختصر رائحة والدها الذي هرب شيطانها  االسمعلى الرغم من أنها كانت تشم في « يقول واسيين 
مارينا حبيبي، هل عرفت لماذا كرهت في البداية اسم لوليتا، لم يكن يخلو من ......الذي سكنها

الكثري من يف  هتم ته التسمية وراح يسرده وميدده ويتباهى به افهو   ،)1( »...اللوف...اللو...الحروف، لولي

فالدميري " للكاتب الروسي"ليتارواية لو "حققت معاين الشعرية بتناصها مع  ،"أصابع لوليتا"، مقاطع الرواية
متأثرا بالشبق احملرم " امتداح اخلالة" رواية "يوسا"فتنة للروائيني أيضا، ورمبا كتب " لوليتا"وقد مثلت " نابوكوف

 "نابوكوف"، وال ميكن قراءا دون استحضار بطلة "لوليتا"والشيطنة الطفولية يف تلك الرواية أن شخصية 
"  واسيين" الذي استلهمه الكاتب من حياته الشخصية، فتطفو أحيانا صورة  "يونس مارينا" شخصية  ودالالا أو

إىل اللجوء  لفرنسا والتغرب يف  الروائي املغامر ابن الشهيد الذي عاىن من اجلماعات املتشددة باجلزائر ما دفعه
ك جروح ، ليفتح بذلعلى نصوص أخرى اجيعله مفتوححياة املنفى، فالعنوان خيلق فضاء حسي لدى القراء 

صعبة االلتئام لقراءة مستقبل إنسان عريب يبدو حمكوما عليه باالنتحار، وليس له إال اختيار الطريقة إما   التاريخ
  .بالقتل أو بالنضال أو برمي نفسه يف املنفى البعيد

 :داللة الفضاء الجغرافي: ثالثا

فيه الشخصيات، وتتفاعل فيه األحداث  تتحركأشرنا سابقا إىل أن الفضاء اجلغرايف يعين املكان الذي  
 أو املغلقة بالتحديد الشمويل للمسرح الروائي، ويتمثل هذا التحديد يف الفضاءات احملدودةوهو ما يعرف 

  ، باإلضافة إىل األبعاد الداللية للفضاء وعالقاا بالشخصيات والزمن، سعة أو املفتوحةوالفضاءات املتّ 
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  :الدالليةبنية المكان وأبعاده : أوال

ويكن أن حندد أمناط املكان يف الرواية  لتأطري أحداث القصة،األعرج عدة أمكنة حمدودة، " واسيين "وظف 
  :يف اخلطاطة التالية

    

  

  

  

املكانية اليت تكون الصورة العامل واملدينة وهي الصورة اليت التشكيالت اليت  سنعاجل يف مايلي أهم البىن
  .تتمثل فيها السمات اخلاصة لكل منهما

 : األماكن المفتوحةداللة   - أ

اإلمساك مبا هو جوهري فيها، أي جمموع القيم والدالالت املتصلة " األماكن املفتوحة يف الرواية تساعد على

أماكن االنتقال العمومية ، وسنرتب هذه األماكن بناء على درجة انفتاحها " حسن بحراوي"، ويسميها  )"  )1ا

  .وحضورها املكثف يف الرواية

 :الشوارع والطرقات -1

فهي تفاصيلها وامتداداا ودليلها يف الوصول إىل  تعترب الشوارع والطرقات جزء من فضاء املدينة الواسع،
، والشوارع أماكن بتوظيفها من أجل خلق حيز جغرايف ألحداث الرواية وتكثيفهامكان معني، ويستعني الكاتب 

اإلطالع والتبدل، وهي ال تقوم على  ةكل فئات اتمع، ومتنحهم كامل احلرية يف التنقل، وسعمفتوحة تستقبل  
الشارع فضاء لوصفه  "  واسيين"ولقد جعل ،  )2( حتديدات وال حدود ثابثة، مما يصعب على الكاتب اإلمساك ا

                                                           

  .79حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، مرجع سبق ذكره، ص   -)1( 
  . 15، ص 2010، 1سات والنشر والتوزيع، دمشق ، طياسني النصري، الرواية واملكان، دار نينوى للدرا  -)2( 
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هي مدينة تقع يف وسط ،و  لبعده الدرامي والرومانسي يف أول  فقرات الرواية،  حني حتدث عن مدينة فرانكفورت
ديد من تعد العاصمة االقتصادية ألملانيا بسبب وجود مقار الع .هسنيف والية  ر املاين على ضفاف أملانياغرب 

باإلضافة إىل املعارض الكثرية اليت  البنك املركزي األورويبومقر  وبورصة األوراق املالية األملانيةالشركات والبنوك 
من  يف البطل مبا يثري فضاء شاعري " واسيين"، هذه املدينة العريقة اليت خلق من خالهلا )1(  تقام فيها سنويا

فجأة تحولت فرانكفورت، في ذلك السماء المتلبس «  ، لشوارع وطرقات تلك املدينة االرتياح، الفرحمشاعر 

تتنافس على جمهور ينتظر توقيع كاتبه ...بكل شيء، إلى حفنة مطر، وورق ملون، وكتب وأغلفة مدهشة،
" وحني يصل  .)2( »قبل أن يخرج محتضنا فرحه إلى شارع ممطر ومدينة غارقة في سحر الضباب والماء

يتحدث عن انبهار العرب به، ويشري إىل زعماء عرب ، مما يضفي على شارع "  البوتي" إىل شارع " واسيين 
أسس بعدها «عاملية خمصصة هلم  كاتسؤولني ملا فيه من موديالت ومار صفة  املقصدية والرتدد إليه من كبار امل

يوما ما إلى هناك، خلق موديالت ظلت ماركات  مؤسسته الخاصة في باريس، في شارع البوتي، سآخدك
مسجلة باسمهم، فأغرى زبائن كثيرين عبر العالم مثل ملك المغرب، الحسن الثاني، أخر ضحاياه، الرئيس 

،  )3( »...،حتى سمي بخياط الرؤساء وكبار المسؤولين وممثلي هوليودالجزائري الراجل محمد بوضياف
لبطل مارينا، مكان مرور وسرعة وتوقف من جديد، وهو احليز الذي ميكنه أن وميثل الشارع والطريق بالنسبة  ل
، فهي حتدث القطيعة مع األماكن املغلقة األخرى، وحتدد عالقاا ا، )البيت(ميتلئ قبل أن يلج مكانه املغلق 

الشارع الصغير بسيارته صفها كما  بسرعةعبر مارينا  «سيصل إىل مكان ما ،  فاملاشي يف الطريق دون شك
  )4( »..أنفها موجه نحو الطريق...التفت نحو السيارة المدنية... تعود أن يفعل تحت البناية التي يسكنها، 

  :الكنيسة/المسجد  -2

يف الغالب  توظف أماكن العبادة يف النص الروائي كأماكن لتهذيب السلوك وتوجيهه، وترميز للفراغ الروحي 
والعاطفي، وجيعل واسيين املسجد والكنيسة قطبني متوازين  الداللة لكنه يلتقي  يف كوا أنه أمكنة للقاءات 

حتى ...، أو يهوديا، أو مسجدا، أو حتى فراغا كنيسة؟ لما ال؟ كان يمكن أن يكون كنيسا  «، واملواعيد
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وتتكرس داللة احلب والرومانسية يف الكنيسة بني مارينا ولوليتا، وجيعل ، » ..المساجد تصلح للمواعيد العشقية
من البعد الروحي املوجود يف الكنيسة فضاء ملخيلته ليجسد لنا التضاد والتقابل الدالية بني الشخصية املسلمة 

بين واصل مارينا حركته البطيئة داخل الكنيسة غارقا في شيء شبيه «، املسيجية لدى ماريناوالشخصية 
أشعر براحة كبيرة اآلن، ماذا لو ...تخيل الرجل الشاب ينظر إلى عينيها الهاربتين المتقدمتين.. بالفراغ،

يت تقوم باجلرائم اإلرهابية، ، ومن جهة يربط الكاتب، داللة املسجد باجلماعات واخلاليا ال)1(» ...جربت ذلك، 
كيف سمح لهذه الخاليا أن تكبر وتترعرع وتعيش بتهريب العملة والمخدرات ومساعدات بناء المساجد «

  )2(»التي كان جزء كبير منها يحول بطرق ملتوية نحو هذه الخاليا

 :المرقص/المقهى/ النزل -3
اليت اختذت من القرية و املدينة إطارا  "األعرجواسيين "يتحتل املقهى مكانة كبرية ومتميزة يف روايات 

 "ما تبقى" ألحداثها، ومشلت بعض األمكنة مثل البار، واملرقص والنزل أو الفندق، وهذا ما نستشفه يف روايتيه، 
يف صور متعددة  "أصابع لوليتا"اللتني يصف فيها املقهى وصفا دقيقا ، ويظهر املقهى يف رواية  ،"نوار اللوز"و

لكن  املقهى يف املدينة خيتلف عن القريةـ مما أدى إىل  توظيف  تسمية املرقص والنزل باعتبارها حتتوي على مقهى  
وجتسد صورة املقهى طبيعة الشرائح االجتماعية التىي تلجأ للمقهى هروبا من الضغوطات واالرتياح و قاء 

التعاليق في مقهى نجمة، ويشرب قهوته الباردة، في زاوية   كان يستلذ بسماع«األصدقاء وسرد حكايام  
ويف بعض األحيان تصبح املقهى  )3( »حين إلى آخر ال يستطيع كتم ضحكته  نكالعادة، ثم يسمع، وم

موطنا للصراع واملشاكل، والتخطيط للجرائم  ، حينها نصح أصحاب يونس مارينا باالنصراف ومغادرة املقهى 
" واسيين " ، ويوظف   )4( »نصحه بعض األصدقاء باالبتعاد عن مقهى نجمة «ضده   للمكائد اليت  حتاك

" كثريا يف أحداث روايته نظرا لطبيعة تنقل البطل  وهجرته بني املدن وهذا من ثقافة " النزل واألوتيل"تسمية 
من «احة  ونزع اهلموم الكبرية للمدن واألماكن الشهرية يف العامل، فيجد النزل ملجأ لالستقرار والر " واسيين

ثم واصل تزحلقه ....لم يكن نزل مارتيم بعيدا...األحسن أن نعود إلى النزل ، ألم تعدني ببيرة بيضاء؟
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اشر رحلته بفالنزل عنده جزء من املالهي واخلمر والتسلية واجلنس، وي،  )1( »الهادئ باتجاه فندق البريستول 
أدار يونس مارينا مفتاح سيارته وانزلقا باتجاه طريق  « يف املرقص ويقف بني جوانبها يف جلسات محيمية

ثم غابتا في عمق المرقص  ...مرقص الكريزي هورس، في عمق باريس، تزحلق تحت وقع مطر جميل
  . )2( » الليلي

ورد الكثري منها يف خمتلف مقاطع وأحداث الرواية مثل، ساحة ، إىل هذه األمكنة املفتوحة باإلضافة
، إضافة إىل )3(الشهداء، امللعب، املستشفى، البهو الطويل، الباخرة، القبور،املطار، القطار، املسبح ، احلمام 

 الصني، طوكيونجة،ط، دمشق، عنابة، وهران، جاكرتا، أندونيسياباريس ،:  الدول  والعواصم والواليات مثل
 .)4(إخل ...نيويورك، اسبانيا،  املغرب

  :المغلقةاألماكن داللة   - ب

ية واجلغرافية، اليت قد تكشف عن األلفة ساألماكن املغلقة ، هي تلك األماكن املؤطرة يف احلدود اهلند
 ، وغالبا ما تكون أماكن للعيش واملكوث فيها ملدة طويلة أكثر )5(واألمان، أو قد يكون مصدر للخوف والذعر، 
، وهذه الفضاءات املغلقة  ختلق مشاهد حوارية أكثر من الفضاءات من غريها ، سواء كانت بإرادته أو جمرب عليها

  .املفتوحة

 :الغرفة/ البيت  -1
كأنه قرأ كل شيء «  ميثل البيت والغرفة فضاء داليل على االستقرار واحلماية ، من صفاته أنه مغلق 

 رار، حني يغيب عن مراقبة الشارع ويتميز بوصفه سجان األس،  )6(» مسبقا، انزوى في غرفته وأغلق الباب
تثاقلت « من البيت والغرفة فضاء لالستئناس والعالقات احلميمية بني البطل ولوليتا ،" واسيين"وغاليا ما جيعل 

إن كان األمر كذلك، ظلت  ستعود إلى البيت...لوليتا وهي تقطع بهو البيت الصغير بحثا عن دفئا ما
رة، في أجلي لحظات يصغ وأفراحاألمكنة التي تحولت على أشجار مضاءة .... أبيها  تنتظر زوجة ظاتلح

                                                           

  .276-30الرواية، ص  -)1( 
  .293- 290الرواية، ص   -)2( 
  .370-369-173-152-15-96-85- 62الرواية، أنظر ، ص  -)3( 
  .325-237-156-151-118-44- 31الرواية، أنظر، ص   -)4( 
  .163، ص2003. 1، البحرين، طيعوزلتر و اللنشس يرادف، ينيةرلبحالرواية افيفهد حسن ، املكان   -)5( 
  .111صة، الرواي  -)6( 
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ثلوج ديسمبر تتساقط باردة، بردها يدخل نحو الغرفة، حامال ...فرحها، بيوتا غارقة في األضواء واأللوان
، وجراحات املاضي ، وحنينه للوطن جيعل واسيين البيت فضاء للذاكرة ويف موضع آخر،  )1( »غربته وأنينه الخفي

بعض  في البيت، بها رائحة جدتي  وجراحات المنفى القاسي، هي من منحتني«يف وجدانه،  تالذي بقي
خصوصية هذا البيت  تكسر"لوليتا "، لكن  )2( »األلفة وجعلتني أخرج من خراب الخوف والعزلة القاسية

هي التي  الكبيرةجهود لوليتا  « ختلق فضاء مجعي ملصرع اجلرميةحني يتحول األمر جبرمية القتل والسرقة، فهي  
 .)3(»ت البيت كله بالمصورات الخفية حوطّ 

 :الزنزانة/السجن  -2

ميثل السجن مكانا مدينا يرتبط وجوده باملدينة، وهو مكان يعلن دوما حربه وعدائه ضد الشخصية من 
،  والسجن  داللة على عقاب ارمني، لكن عندما يتعلق  خالل ضيقه وظلمته وبرودته وهو من األماكن املغلفة

األمر بالثورة والدفاع عن الوطن فإن السجن يصبح داللة على القهر والظلم للشخصية اليت تربز يف  العمل 
وسياسة العقيد يف سد  االنقالبينيمن ظلم " يونس مارينا"وظف السجن لكشف معاناة " واسيين"الروائي،  

 سجن، وكيف يتعامل مع االنقالبيينكتب عن  الرايس بابانا ومعاناته في ال«. كل معارض له الطريق أمام  
، ويف تعبري أكثر على الظلم والتعذيب )4(»... وأكد في مقالته أنهم كانو يريدون قتله في صمت وعزلة

األكثر انغالقا على السجن، ليوضح معاناته الكبرية "الزنزانة "املمارس على  شخصية بابانا يستعمل واسيين فضاء 
إنه رأى الرايس بابانا «، ويصور لنا كيفية مقاومته هلذا املكان القريب من القرب ، اإلنسانيةاليت خترج عن  نطاق 

فقد حارب الظلمة والعزلة والخوف بطريقته ...في مكان معزول لم يوضع فيه حتى القتلة،
  . )5( ». ة بصحبة دبابة صغيرة شاءت الصدفة أن يلتقي بها في زنزانتهقاوم العزل.....الخاصة،

  

  

                                                           

  413-412 -229- 219ص : الرواية  -)1( 
  .270ص : الرواية  -)2( 
  .269الرواية، ص   -)3( 
  .92-91الرواية، ص  -)4( 
  .92الرواية، ص  -)5( 
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 :ثكنة عسكرية/ مركز الشرطة -3

يتواتر توظيف هذا املكان يف الروايات، ويعد مركز الشرطة مكان ضغط على الشخصية، ومتارس الشرطة 
وهذا ما حدث مع البطل يف  عليها تعسفها وحتقيقها، وهو مكان مكل للسجن، ومكان لبداية األمل واملأساة،

تطلب السلطات العسكرية كل من راى وتعرف على العميل « الرواية حني كان العسكر يبحث عنه، 
المسمى، يونس مارينا، أن يعلم السلطات، عنه أو يتصل بأي مركز، أمني أو أية ثكنة عسكرية، قريبين 

، واستعمل مركز الشرطة  كتعبري على بعض ةقات التارخييوينب النص الروائي  أن الرواية مجلة من التحقي، )1(» .منه
تهيأ للمرة األخيرة لينطلق نحو «، القضايا املخفية اليت كان يريد الكاتب كشفها من خالل فضاء  حتقيقي 

  .مرات كثرية إىل مركز التحقيق  "يونس مارينا"، هذا دليل  ولوج  )2( »مركز الشرطة

 :وعي المكان الشخصية و: ثانيا

ميكن عزل الفضاء عن الشخصية، ألن الشخصية هي  والشخصية جد وطيدة، فال إن العالقة بينب الفضاء
فتلك األمكنة تعترب جمرى ومسار تنقالت الشخصية وسريورة أحداثها، ويشري  ومميزاته،من حتدد منط هذا الفضاء 

أن الكثري من الشخصيات يف العمل الروائي، سواء يف العامل الواقعي أو العوامل التخيلية " إىل "سعيد يقطين"
ا ارتباطا خاصا، وصاروا مييّزون يف فضاءات أخرى باسم الفضاء  اوارتبطو تنتسب إىل الفضاءات اليت ولدوا فيها 

  .)3("الذي انتموا إليه 

ترتكز على وظائف حتددها نوعية األمكنة وتقابالا مما  الشخصياتلو أمعنا النظر يف منت الرواية لوجدنا أن 
  .جيعلها ترسم فعاليات وأحداث الرواية

 :الموطن والغربة/  األنا واآلخر -1
 كفضاء ديين" املسجد والكنيسة"   توظيف الحظنامن خالل تتبعنا يف السابق لبناء األمكنة يف الرواية 

ثقايف يف اخلطاب  يأيديولوجبعد بلها يضع الشخصية وحيمّ  شهد السرديفامل" يونس مارينا" تربز فيه شخصية 

                                                           

  .106- 105الرواية، ص   -)1( 
  .251الرواية، ص   -)2( 
  .241ص 1997،  ،1يف السرية الشعبية،  املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط البنيات احلكائية:  قال الراويسعيد يقطني،    -)3( 
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، يرتاوح ما بني الثقافة املسيحية والثقافة اإلسالمية من جهة أخرى، فجاءت الرواية " يونس مارينا"الديين لدى 
  :فةمفعمة بالثنائيات الدينية، فنلمح خرق يف الشخصية الثنائية املثق

    املسجد    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مسلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوطن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املهجر  الكنيسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسيحي

  1الهيكل رقم                             

تناقضات الواقع وصراعاته ومتثلها يف سلوكات  وحاالا النفسية  "يونس لوليتا" ومتتص شخصية املثقف اليساري 
ة،ولو أنهم أفقدوها بعضا من القها حتى المساجد تصلح للمواعيد العشقي«، داخل األماكن املقدسة

 واآللهةالجميل، أشعر أنه دائما أنه في عمقها صمت غريب ال أحد يستطيع معرفته، صوت الصلوات، 
هذا اخلطاب نلحظ النظرة املغايرة للبطل اجتاه املسجد، له من ،  )1( »ال نحس به وال نلمسه آت والخوف من

يصبح صغيرا في مثل «اإلنسان  أمام تكربه واستهزائه مبكانة املسجد بقوله، ليحدث بعدها املفارقة  نظرة سلبية
  )2( »هذه األمكنة

مل يأت من العدم، بل ختللت الرواية  أحداثا   يف شخصية البطل  لكن هذا الربط  بني املسجد والكنيسة
يف مشاهد تشبه ما حيدث يف الوطن العريب من جرائم  ،كثرية تصف العامل الغريب واملسيحي على اخلصوص، لكن

، وحندد هذه حتت مظلة اإلسالم، هذا ما جهله خيفي بعض معامل توجهاته الدينية والسياسية يف الرواية إرهابية
  :هذه التقابالت يف ثنائية املسجد والكنيسة على النحو التايل

  

  

  

  

  
                                                           

  .186الرواية، ص   -)1( 
  .الرواية، ن ص  -)2( 
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  2الهيكل رقم 

  متشاة لكن األحداث تفصل بينها جند الكاتب يركز على وضعية البطل وباقي الشخصيات يف أمكنة
كان يستلذ بسماع التعاليق في مقهى نجمة، ويشرب قهوته «جند أن البطل جيد راحته وفرحته فيها  ففي املقهى

لكن هذا املكان  )1( »حين إلى آخر ال يستطيع كتم ضحكته  نالباردة، في زاوية كالعادة، ثم يسمع، وم
للشخصية ومواقفها، حيث يقف موقفا رافضا للحركة   يالبعد األيديولوجفيه يتوارى  يتحول الفضاء الذي

جيتمع يف مقهى النجمة،  ولقد ضمن  ااالنقالبية اليت حدثت بعد الثورة على غرار بعض اليساريني الذين كانو 
الكثير من المعارضين لالنقالب ورواد  مقهى النجمة الذين يأتي أغلبهم من مصنع الخزف واآلجر أنه «

  .)2( »عنه خوفا من االنقالبيين تكتب ...المرأةاسم 

اليت أدت إىل سجنه  وعيشه  مغرتب يف  معاناة البطل وبعض حقائقه   يف هذه املقهى يسرد الراوي 
املنفى،  ويف املقابل هذا املنفى الذي فتح له بابا خلوض معركة حب مع لوليتا، وكان النزل أو األوتيل مرتعا للكثري 

الساخنة بينهما، فالنزل واملرقص والغربة، كانت مكان للنيل من الفراغ العاطفي من املشاهد الغرامية واألحداث 
الذي كان يعانيه، تلك احلاالت النفسية اليت كان خيفي من ورائها واسيين بعده الثقايف ومالمح احلياة الغربية 

عارضة  الذي يعيش قصة حب مع البطل مبهمة محاية األمن الفرنسي يقوم والصراع اجلنسي، ويف نفس الوقت  

                                                           

  .98الرواية، ص   -)1( 
  .91الرواية، ص   -)2( 

 حوار

  حوار

 كنيسة مسجد 

  المسيحية  اإلسالم

 المقدس  صالة صالة
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" لوليتا"حيث كانا معا يف غرفة الفندق، تفّجر ، لكن  اخلامتة كانت قاسية، رغم اخلوف واحلذر "لوليتا" األزياء
يصل بسيارته يرتجل مسرعا ليدخل املقهى الذي كانت " مارينا"نفسها يف الساحة أمامه، الشرطي املكّلف حبراسة 

  .، فتتحول ذا األجواء الرومانسية للفندق  إىل جحيم"مارينا" ليتا قبل االنفجار بدال من أن يصعد إىل فيه لو 

                            

  

  

  

                                     

  

  6الشكل رقم 

 :المنفى/الوطن الذات وجدلية -2

، ولو الحظنا عالقة الذات باآلخر يف صورتيه الذاتية و الغريية  األساسيةتعكس بالدرجة  أحداث الرواية
األمكنة املوظفة يف الرواية لوجدناها تقريبا كلها عوامل غربية وليست جزائرية، وحىت الشخصيات، فقد طغت على 

ككل نص روائي   وإن كانت ذاا، مل تتحدث عن الثورةالرواية الكثري من الشخصيات الغربية، فالرواية عموما 
هو عالقة الذات  األمكنة، وجزائري مسكونة بالتاريخ إال أن الثورة مل تكن بؤرة التوتر فيها ما صنع التوتر داخل 

مع اآلخر الذايت حينا ومع اآلخر الغريي الذي ظهر أكثر معرفة  االنفصاماجلزائرية اليت تعيش حالة من التشضي و 
هو احلالة الغالبة على هذه الرواية ومثال  ،نفصام اليت تعانيه هذه الذاتذه الذات من نفسها فالتشضي و اال

هي القاتلة و هي املدعية وهي  األمراليت امت عائلتها بالقتل و االغتصاب كانت يف حقيقة  "لوليتا "ذلك
ب وإن كان غائب ألن الفاعل غائ اإلسناداملتصنعة للمواقف كانت حالة انفصام صرحية ويف الشخصية الفصامية 

  .حاضرا بسبب تعدد األنا يف الذات الواحدة

 فضاء االنقالب واملؤامرة  فضاء للراحة والضحك  املقهـــــــــــــــــــــــــــــــــى

 و���ردة ا���������  ����  �����  أ�د�و�و������ 

 فضاء للقتل واجلرميــــــــــــــــــة  والعشق  ةفضاء للرومانسي زلـــــــــــــــــــالن



 سيميائية املنفى يف الفضاء الروائي                                 :   الفصل األول
 

60 

 

ويتخذ الكاتب من هذه العالقة بني الذات واآلخر وسيلة للربط بني األمكنة املتعددة  وترميزها  عن طريق 
الوصف  مبعامل املنفى اليت تطغى على مجيع مقاطع الرواية، وتعميق داللة هذه األمكنة، والتأكيد أن وظيفتها 

دود الشكلية ، وتتوزع هذه األمكنة بني أماكن اإلقامة وأماكن االنتقال مشكلة لنا التناقضات  تتعدى احل
  : والصراعات اليت تدخل فيها شخصية يونس مارينا

يكمن يف االختالف االجتماعي والسياسي  إن الفرق بني الفضاءات ال يكمن يف اجلانب الثبوغرايف، وإمنا
لألمكنة، ولن يتسىن لنا احلكم   واالنغالق االنفتاحواإليديولوجي للشخصيات القاطنة ا، وهي ما حتددها ثنائية 

  : عليها  إال من خالل حركة الشخصيات داخلها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ صراع سياسي أيديولوجيالقيود  ـــــــــــــــــــــــــــــــ/ السجن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احلرية/ الغرفة: فضاء 

  مسيحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صراع ديين اجتماعي/الكنيسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلم/ املسجد: فضاء      

  

  الفندق                   إقامة اختيارية         الراحة، األلفة، احلب، واحلميمية،/ البيت  

  

  املستشفى          إقامة إجبارية       املعاناة، العذاب، الظلم، الكره، اجلرح/الزنزانة/ السجن

  

  اخلمر/ب، الصالةاالنقال/التزام/ الكنيسة          أماكن خاصة     مترد /املسجد/املرقص/املقهى

  

  تشتت/ احنراف، نظال/ضياع،  انفتاح/ املدن                   أماكن عامة        حرية/ الشوارع
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نالحظ أن انتقال الشخصية البطلة بني عدة أماكن، من القرية إىل املدينة، ومن الوطن إىل الغرب، وبني 
عن الشخصية املتنوعة الثقافة والروئية، تلك الشخصية اليت  منوذجأن تعطينا  تاستطاععدة دول عربية ومشرقية ، 

رئيسية وابتعادها عن املكان األصلي وارتيادها  الشخصية ال ذات ، ونسجل احنراف ةتستطلع األمكنة برؤية تارخيي
مع لوليتا داخل   من  دها، مثل ما حدثومترّ احنالهلا ، ونالحظ  )املنفى/ الغربة( أماكن  جديدة غري معهودة

خميال سرديا، انطالقا من حتركها يف األمكنة  رية املطلقة استطاعت أن تنبِ ، هذه احلالغرفة والبيت
دون أن جتد مشكلة يف .......) وق، النزل، املرقص، الكنيسة، البهو، أملانا، فرنسا، السجن،املقهى،الس(املتعددة

عالقتها بالشخصية األخرى، هذا يعين أا تتمتع حبرية ودينامية فعالة مما جعلها تتميز عن باقي الشخصيات، 
لكنك « ،مثل ما جاء يف الرواية ويكشف لنا التقاطع بني الشخصية والفضاء عالقات تربط األمكنة داخلة الرواية

ر والغني، المدني والعسكري، اآلن في المكان الوحيد الذي يشبه أمكنة العبور، يلقي فيه الجميع، فقي
كلهم يأتون ...هنا يتساوى الجميع....والجميل، الذكي والبليد، المثقف واألمي، النظيف والمتسخ، بشعال

  )1( »...الوظيفة نفسها ألداء

  : الزمن وتداعيات الفضاء: ثالثا

مع الكثري من الباحثني يف حتليلهم للنصوص األدبية، أنه ليس مثة فصل بني الزمان واملكان، ألن طبيعة جي
اختالف أجناسها تعرب يف جمملها عن أحداث ووقائع وأزمنة ضمن إطار مكاين، ذلك  هذه النصوص، مهما كان

وخييل لإلنسان كأن أحدمها قد ذهب مبعامل األخرى، لكن "نية، أن الصورة املكانية تنطبق على الصورة الزما
  .)2(" احلقيقة أن الصورتني تتوازيان

  :الوطن/ ذاكرة المكان/التاريخ -1

، وأهم ما مييز ةلبعض الفضاءات  احململة بأبعاد تارخيي تكرس الرواية نزوعها التارخيي من خالل استثمارها 
اإلشارات الزمنية يف رواية أصابع لوليتا تعالقها الشديد مع املكان،  فالرواية يف جمملها اشتغلت على موضوع الثورة 
التحريرية  وما بعدها، دون التطرق إىل قضاياها ومضموا، فهي تربز  لنا السياق التارخيي للمشهد السياسي بعد 

مبرر  أيلم يوجد يونس مارينا  «، ةالتارخييافضا للحركة االنقالبية على الشرعية ،يصور البطل فيها ر  االستقالل
                                                           

  .75الرواية، ص  -)1( 
  .145، ص2000لفكر العريب، القاهرة، دط، عّز الذين إمساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، دار ا  -)2( 
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 ظن...مقنع ليغفر للعقيد جريمته وانقالبه العسكري ضد الرئيس بابانا، كان عليه أن ينتظر سنوات عديدة،
يونس أن الذبابات التي نزلت في الملعب لم تكن إال مشهدا طارئا الهدف من ورائه تصوير فيلم عن 

عندما أخبره صديقه بجدية االنقالب ضد الرايس ...الثورة، التي لم يمر على انتهائها إال ثالث سنوات
ر الفرنسي على الشعب اجلزائري ، يرجع بنا السارد حنو أساليب التعذيب اليت كان ميارسها االستعما)1( »بابانا

ر قساوة السجن  والزنزانة وضراوة لكن يف صورة جديدة ممارسة  على البطل يف سجنه  ما بعد االستعمار، ويصوّ 
أصيب الرئيس « املستشفى،  هاحلرب النفسية اليت يشنوها عليه، فتؤدي إىل تدهور حالته النفسية مما يستلزم مكوث

االنتحار، مرض، لم يتجرأ على أن : به إلى التفكير بفي أسهل وأقسى الحلولبابانا بكآبة طويلة دفعت 
 وبتسليطها، فالرواية عموما تقدم نفسها تارخيا مضادا للتاريخ الرمسي )2(»يقول للطبيب عن سبب آالمه وكآبته

  .الضوء على معاناة الرئيس بابانا يف سجنه

ن السارد يف تصوير مشاهد خيالية  للتاريخ قريبة من التاريخ املطابق للواقع، فالرواية ليست ملزمة يف ميعّ 
اشتغاهلا بالتاريخ أن تروي تارخيا مطابقا وحقيقيا، فهي دائما حتاول استغالل هامش احلرية من أجل تشكيل 

هذا التاريخ بأمكنة من الواقع وأحداث  جديدة تشكل نوعا من التجاوز للتاريخ، فريبط ختيليةفضاءات وأمكنة 
كانت الدبابات وهي تحتل  ...1965جوان  19الدبابات التي نزلت في صباح  « مشاة  من املاضي،

ساحة الشهداء، واإلذاعة والتلفزيون، والملعب الكبير، الذي كان الذي كان يتفرج فيه الرايس بابانا كرة 
باالنقالب التصحيح الثوري، أو ما يسميه البعض هو تاريخ ، 1965جوان  19، وتاريخ  )3(»قدم ضد البرازيل

مع اللقاء الذي نشطه املنتخب الوطين أمام نادي سانتوس الربازيلي تزامن هذا التاريخ  ولقد   يف اجلزائر،املربمج 
واملشهد يف الرواية يصور لنا أمكنة ، يف ملعب الشهيد زبانة بوهران، وهو اللقاء الذي تابعه بن بلة وكلفه غاليا

  .)خلا....امللعب، ساحة  الشهداء، وهران، ( االنقالب 

  

  

                                                           

  .85-84الرواية، ص   -)1( 
  .97الرواية، ص   -)2( 
  .85الرواية، ص   -)3( 
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  :تنوع األزمنة/ المكان والزمن -2

، هو سفر عرب األوضاع )اضر، املستقبلاملاضي، احل(إن سفر البطل يف النص اإلبداعي عرب األزمنة 
ويرتبط عرض  ،)1(»الترابية، وأشكال الحياة المختلفة  و اختبار التجارب والمواقع« السياسية واالجتماعية،

  .اخلاصةاألحداث بتعدد األمكنة وتتابع أزمنتها 

يف أحداث  جديدة  وفق زمن اسرتجاعي لبعض األحداث من املاضي ويصيغها تسري رواية أصابع لوليتا 
 19( تناسب مع الزمن الطبيعي، ويستعيد السارد تاريخ واقعة االنقالب يف الوطن  على الرئيس بابانا

ولقد وافق هذا الزمن فصل الصيف  مع الربازيل،    ةويربطها بامللعب وداللته باملقابلة التارخيي ، )1965جوان
قائمة شهور الموت ألن البحر الذي يحوطه القرية حتى الصيف نزعه من «الذي له خصوصية يف القرية، 

ملقهى النجمة  ويلتقون  االنقالبيني، ويف هذا الزمن كان يرتاد )2(»والجبل يمنع الناس فرصة جميلة للحياة 
  )3(» إنها عشيقة السيد الرايس بابانا أيام الثورة وممرضته « ويسردون تفاصيل  املاضي  بالسيد بابانا الرايس 

 األمكنة الروائية، بني أماكن تارخيية ترتبط مباضي األحداث أفضى ارتباط الزمن باملكان، يف الرواية إىل تنوع 
 وأماكن واقعية حديثة ترتبط حباضر األحداثاحلدوث املغربية، ساحة الشهداء، باريس ، امللعب الكبري،  : مثل

، ر فرانكفورت، شارع الشانزليزية، متحف داس ستيدلشارع : توحي مفرداا مبرجعيتها الواقعية الفعلية، مثل
 وتكثيفهالواقع  ةيعمد إىل أسطر ) املاضي واحلاضر(وحني يضيق الراوي باملكانني السابقني ..... السني السياحي

امرأة مصنوعة « : ، على هذا النحوتفتقد إىل أي حتديد ماديباهتة  تبدو أماكنها إىل أحداث غري زمنية فيستند
ثم أن اسمها يصلح للغناء ...خرافاته الداخلية وأنوار  مدينة لوليتا، في فجر ربيعي يصعب القبض عليهمن 

  .)4(»... عند استجداء السماء الجافة

حتمله من امتداد طويل يتحرك يف  وماثرية الزمنية  نالحظ تنوع األحداث امل من خالل مالبسات الرواية
وخصوصا  ،يف حشد الطاقات التعبريية الفائقة كافة"لوليتا "بالتزامن مع شخصية  وأملانيافضاء متنوع بني اجلزائر 

يف روايات  األوربيةوموازية حلركة احلضارة  لالستشراقيف رحلة معاكسة  األوريب باألخراحلواس لبناء رواية هلا صلة 
  .العريب واملنفى االستغراب

                                                           

  .46، ص2003، 3جريار جينيت، خطاب احلكاية، ترمجة حممد معصم وآخرون، منشورات االختالف، اجلزائر، ط  -)1( 
  .87الرواية، ص   -)2( 
  .91الرواية، ص   -)3( 
  .301الرواية، ص  -)4( 
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  : المفهوم والبناء الداللي للشخصية الروائية:أوال

  :الشخصية لغة واصطالحا -أ

مفهوم الشخصية من أكثر املفاهيم حضورا يف الساحة النقدية احلديثة، والسيما يف الدراسات  يعدّ 
للخطاب الروائي احلديث، إّال أنه وإىل يومنا هذا مل ُحيدد مفهوم واضح للشخصية، ذلك أّن مشكل  السيميائية

االلتباس واخللط بني الشخص والشخصية ال يزال قائما بل ومنذ القدمي، وهذا اخللط إّمنا سببه تقارب املصطلحني 
ومها، البد علينا أن نفّصل يف طبيعة وتداخلهما، لذا رأينا أنه قبل أن نّلج إىل احلديث عن الشخصية ومفه

  .املصطلحني أوال

  :لغة

 تّدل على قيمة، عاقلة، ناطقة ) ،صس،خ: (لقد جاء يف معجم العربية بأن مادة: personneالشخص 
كل جسم له ارتفاع وظهور واملرادية الذات فاستعار هلا لفظ : "ومن ذلك ما ورد يف لسان العرب البن منظور

  .)1("الشخص

لقد تضمن قاموس املنجد يف الّلغة العربية املعاصرة مفهوم الشخصية على اعتبار : personnageالشخصية 
وجود " " احرتام شخصية فالن: "جمموعة الصفات اليت متيز الشخص عن غريه: "وهي" شخصيات"أّا مجع 
شخص متفوق " هويته الشخصية، أي أّن الوجود الفعلي للشخص هو ما يشكل هويته، وكذلك: شخصي

ومتميز عن غريه أو صاحب مركز أو سلطة، مركز فسلطة، شخصية رمسية وال شخص ليس فيه ما مييزه من 
  .)2("صفات خاصة

  :اصطالحا

نفي به التمثل احلقيقي للفرد أو لإلنسان كمخلوق ميتلك صفات عضوية ونفسية متّيزه : personneالشخص 
مة تطلق على املنتسب لعامل الناس، أي إنسان حقيقي من حلم ودم هي كل"عن غريه من املخلوقات، مبعىن آخر 

                                                           

 . 36، ص1994، دار صادر، بريوت، 8لسان العرب، م: ابن منظور -)1( 
 .556، ص2003، دار املشرق بريوت، لبنان، 1ط: املنجد يف اللغة العربية املعاصرة -)2( 
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زمانا ومكانا، فهو إذا من واقع العامل احليايت ال من عامل اخليال ) الواقع(يكون ذا هوية فعلية ويعيش يف عامل حمدد 
  .)1("األديب والفين، مجعه شخوص

شخص، مبعىن جتسيد معنوي جمرد هي أقرب ما تكون إىل التمثل املعنوي لل: personnageالشخصية 
للشخص الواقعي احلقيقي، بطريقة أخرى، هي كائن ورقي يرمز إىل كائن حي باملعىن الفعلي لكنه بال أحشاء، إذا 

كائن له مسات "فالشخصية مبعناها االصطالحي كائن يدخل ضمن عامل األدب واجلمال، كما أا كذلك 
وميكن أن تكون الشخصيات رئيسية أو ثانوية طبقا لدرجة ) actorممثل (إنسانية ومنخرط يف أفعال إنسانية 

  .)2("بروزها النّصي

تتخذ الشخصية يف العامل الروائي، أي داخل الّنص الروائي امسا أو صفة على صعيد الّدال، أّما الشخصية    
  .)3("فهي جمموع ما يقال عنها بواسطة مجل متفرقة يف النص أو بواسطة تصرحياا وأقواهلا، وسلوكاا"كمدلول 

ص وجود واقعي عضوي، أّما وعموما، والفرق بني الشخص والشخصية إّمنا ينحصر يف كون الشخ  
  . الشخصية فهي وجود معنوي خيّض عامل األدب واجلمال والفن

 :األسماء في الرواية) داللة(مقروئية  -ب

ينسب الكاتب أمساء لشخصياته الروائية ختتلف باختالف األدوار و الوظائف اليت تتمثلها كل شخصية ، فاألمساء  
حتّددها وجتعلها معروفة وختتزل صفاا ، ألن هناك " ات ، حىت أّا كفيلة بأن تعطينا حملة عن طبيعة الشخصي

  )4" .(رابطًا منطقًيا بني الشخصية و اسم العلم الذي يّدل عليها 

عامل من العوامل احملددة هلوية األشخاص ، كما أن  االسمذلك أن " ومن املعروف أّن األشياء توجد بأمسائها 
 األمساء تنتمي ملنظومات ثقافية خمتلفة ، فللعرب أمساءهم و للفرنسيني أمساءهم ، و للصينيني أمساءهم 

 

                                                           

  .97، ص)د،ت(دار البحوث للنشر، ، )د،ط(طرائق حتليل القصة، : الصادق قسومة-)1( 
 .98املرجع نفسه، ص -)2( 
، 1995، ديوان املطبوعات، اجلزائر، )د،ط(، )معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة برواية زقاق املدق(حتليل اخلطاب السردي : عبد املالك مرتاض -)3( 

 .126ص
  . 132،ص  2003، ) د ط ( بات نقدية ، احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، العربية ، البناء و الرؤيا ، مقار الرواية = مسر روحي الفيصل -(4)
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  . عالمة ثقافية ُحتيل إىل هوية ثقافية جلماعة ما  فاالسم(1)" اخل .........

 اجتياح منه اتمعات تغييب األمساء اليت تنتمي إىل إرثها ، ويف املقابل إّن من مظاهر اخللل الثقايف الذي تعاين
  (2).أمساء غربية عن تلك الثقافة يف شكلها وداللتها 

غري أن هذا التنكر لألصل قد يكون طريقة " وقد يلجأ البعض إىل تغيري األمساء تنكرًا لألصل أو ما شابه ، 
 اآلخر حيكم على غريه من أمسائهم اليت ختتزل كل الكثافة الثقافية هلوايتهم  للتفاوض مع الثقافة اجلديدة ، كأن" -

، تعكس  حمضةهي أمساء غربية " أصابع لوريتا " وعموًما ، ميكن القول أن معظم أمساء شخصيات رواية   (3)
  . من جهة أخرى بشكل أو بآخر تأثر الروائي بالفكر الغريب من جهة ، ودعوته للتصاحل و احلوار مع اآلخر 

فيما يعلن الروائي يف مواطن من الرواية عودته إىل صميم الرتاث العريب األصيل ، عندما اختار لشخصياته أمساء 
  . جزائرية و عربية مقتبسة من الثقافة احمللية الشعبية 

  :يونس مارينا -1

داخل املنت الروائي من جهة، تعّد أقوى شخصيات الرواية من حيث احلضور، حيث بلغ عدد تواترها   
 ث كثافة املعلومات املقدمة حوهلامرة تقريبا، أّما من جهة أخرى، فهي غىن الشخصيات من حي 450أكثر من 

ملا حتمله هذه األخرية من دالالت ) يونس مارينا(ولقد قصد الكاتب إعطاء الشخصية احملورية هذه التسمية 
لكل اسم مسات يف الرتاث الشعيب العريب، حبيث تطرق اجلاحظ  حمددة، وما حتيل عليه من مقاصد، فنحن نعلم أنّ 

  .هلذه النقطة حتديدا وفّصل فيها أّميا تفصيل

، وهذا الرتكيب مل يكن )مارينا) + (يونس= (مرّكب من مقطعني أو مفردتني " يونس مارينا"إّن اسم   
فنسبة إىل " مارينا"اسم نيب اهللا أّما " فيونس"اعتباطيا إّمنا يُراد من وراء استخدامه التلميح ملعاين أو دالالت معينة، 

وىل، فحسب ما جاء يف امللفوظ مدينة مارينا اليت كان يقطن فيها، ترعرع فيها وأمضى فيها طفولته وأيّامه األ
  مارينا، مدينته ومدينة الرايس بابانا المشتركة، وفّرت له مادة خصبة عن طفولة الرايس " : السردي اآليت

                                                           

، ص  2014، )  1ط ( سعيد بوطاجني ، دار األملعية للنشر و التوزيع ، = احملكي الروائي العريب أسئلة الذات و اتمع ، تقدمي = مىن بشلم-(1)
178 .  

  . املصدر نفسه ، الصفحة نفسها -)2(
  .179،ص،املصدر نفسه -(3)
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ُوِلدا يف ) الرايس بابانا(و ) مارينا(، ومن خالل هذا القول نستنتج أّن )1("وحياته وصداقاته ونضاله وسجنه
ة نفسها، ويف هذا تلميح من الكاتب على لسان السارد إىل أّن انطالقة كّل منهما  املكان نفسه، وأجنبتهما الرتبي

بأنّه وتبعا لوحدة  –على لسان السارد  –كانت من املدينة نفسها، بيد أّن الكاتب يذهب بعيدا عندما يصرح 
في مقالته "ينا املكان الذي كانت منه االنطالقة، توحدت األهداف واملساعي، والتجارب لدرجة أّن يونس مار 

بابانا كان صديق والد يونس  ، فالرايس)2("األخيرة روى طفولة الرئيس وكان كلما عجز عّوضها بطفولته هو
مارينا، فقد شارك يف الثورة وقّدم عّدة تضحيات قبل االستقالل وبعده، وعاىن من ويالت منفى السجون، يف 
املقابل يونس مارينا عايش حادثة االنقالب يف التاريخ، وتأمل ملختلف صور النفاق واالستبداد والقمع اليت متارسها 

رياء، فكانت ردة فعله كتابات تناهض هذا الفعل اإلجرامي، وانتهى به األمر يف السياسة ضد املدنيني واألب
  .أحضان املنفى الباريسي القاسي

رأى حلما غريبا شخص يلبس األبيض، سمح ": يف الرواية حديث عن األولياء الصاحلني لقول السارد  
ما ": لرجل على لسان السارد، ويضيف ا"ووقور، ومالمحه آسيوية قريبة من وجه جّده يناديه يووووونس

" هو االسم الذي اختارهّ دالل اخلري" يونس مارينا"فاسم ،)3("تخافش لْسُت ُمْخِبًرا، أنا دّالل خير ال أكثر
في الصباح كان قد وجد اسمه الذي نزل عليه  ":للشخصية البطلة، وما يؤكد هذا االعتبار امللفوظ السردي اآليت

  .)4("أيضا ةأعجبه إيقاع االسم بالعربية والفرنسي jonas Marinaكالوحي الصاعق يونس مارينا 

عدة أمساء يف الرواية ختتلف باختالف الظروف واألمكنة اليت تتحرك عليها " يونس مارينا"هذا وحيمل   
  ".يونس مارينا"، مث اسم الكتابة "زازو"إىل " لوباالفري"إىل " محيمد"هذه الشخصية، فمن 

عمد الكاتب إعطاء الشخصيات هذه األمساء لتجسيد ما يعانيه البطل احملوري يف حياته من الالاستقرار وغياب 
  .األمن

يف تفعيل الربامج السردية من خالل جممل الدالالت اليت يُلّمح هلا مبوجب الوظيفة " يونس مارينا"يساهم 
إلحداث التغيري يف السلطة ) التمّرد(س مارينا فعل اليت حيتلها داخل املنت، فعلى مستوى األفعال، يتبىن يون
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واتمع من جهة، ولتحقيق حياة احلرّية والعّدالة على أرض الوطن من جهة أخرى، وبالتايل فيونس مارينا يرفض 
  . االستسالم والصمت رغم املخاطر اليت تواجهه، بل أّن ذلك مل يزده إال توغال يف حجم اللعبة

السكوت عن احلق هو حبّد ذاته دعوة للتغيري والثورة على سلطة النظام وكشف " نايونس ماري"إّن رفض   
انزالقاا وهفواا، ويسهم االسم يف حتويل الشخصية من النكرة إىل املعرفة على اعتبار أنّه يذيلها، أي مينحها 

  )1(:، من ّمت ض االسم بوظيفتني اثنتني مهاالذواتمسات خاصة متيزها عن بقية 

 .فلكل شخصية اسم مييزها، ولكل اسم شخصية متيزه: وظيفة التمييزيةال - 
 .ال حيتاج السارد يف كل مرة إىل ذكر املعلومات حول الشخصية اليت ميثلها االسم: الوظيفة االقتصادية - 

يكتسب االسم أمهية انطالقا من جممل الدالالت اليت ينفتح عليها، فاالسم حبد ذاته ال أمهية له، إمنا 
ته فيما حيمله من دالالت تفسره، وتؤوله، فمن شأن االسم أن يعمق وعي املتلقي باملعاين اإلسرتاتيجية اليت أمهي

  .)2(يولدها اخلطاب الروائي ككل

إننا ال جند إحباطا ويأسا كليا، كما ال جند انتصارا كليا، وهذا االضطراب يفسر : يف األخري ميكننا القول
ة واملتقلبة أيضا، ألنه ال يبحث عن املمكن انطالقا من الكائن وإمنا انطالقا ممّا املضطرب" يونس مارينا"شخصية 

    .هو غري كائن

سواء كانت منتصرة أو منهزمة، جوهر احلدث الروائي، ذلك أّن الكاتب ) يونس مارينا(وتعّد شخصية 
وذا تكون "الرواية، استطاع من خالل هذه الشخصية طرح عّدة أبعاد ومضامني، وتعد هي العنصر األهم يف 

  .)3("احملور الذي تدور حوله، وكل ما حيدث يف الرواية من أحداث البد وأن ميسها من قريب أو من بعيد

شخصية مثقفة ومشّبعة بالفكر اإليديولوجي، واعية باحمليط الذي تعيش فيه، تُأثر وتتأثر " فيونس مارينا"
ا وتعّرضوا لالغتيال بسبب أمسائهم، على أّن يونس مارينا مل يشكل به، وكثري من الروائيني والكّتاب الذين ُهّددو 

 .امسه أي خطر عليه، إّمنا كتاباته هي اليت كادت تودي حبياته لوال بركة بعض الصّدف

  

                                                           

 .137، ص1998، 1يف السرد، دراسات تطبيقية، تونس، ط: عبد الوهاب الرقيق -)1( 
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  : لوليتا -2

 معناه األحزان، األسى" لوال"و" الوليت: "، فخففوه فقالوا"دولوريس"اسم علم مؤنث إسباين، أصله   
  .األسف

كما جاء على لسان " فالدميري نابوكوف"اسم مشتق من الثقافة الغربية استوحاه الكاتب من كتاب " ليتاولو "
فقد كان منهمكا في كتاب لوليتا لنابوكوف، كأنه يقرأه للمرة األولى، وال يدري أصال لماذا ": السارد

وهو يقرأ لوليتا من جديد، لم اختارهبينما هناك كومة من النصوص الجديدة التي اختارها وتنتظر القراءة، 
  .)1("يتخلص في الرغبة من البحث عن مالمح لوليتا التي سرقتها األسفار التي لم تتوقف منذ أن عرفها

ن كانت صغرية عندما صادفها يونس مارينا ألول مرة وهي مسجونة بني الكلمات والورق، مل "لوليتا" فإذا  
  .تكن قد ختطت بعد عتبات الطفولة، عمرها مل يتجاوز الثالث عشرة سنة، لكنها كانت تبدو أكرب من سّنها

لماذا كان االسم لوليتا هو نوّة، اآلن فقط "دالالت ومعاين عديدة يف الرتاث الشعيب اجلزائري " لوليتا"لالسم 
رذاذ، أنزار، حتى المعركة التي نشبت يوم والدتها بين أمها ووالدها كانت معركة الجنون والّصمم، كان هو 

اسم " نّوة"وبالتايل فـ  "يريد لها اسما عربي أصيل، نّوة داللة على الغيث والخير ألنها ولدت في صباح ممطر
 نوة يا نويوة": وحسب ما جاء يف امللفوظ السردي اآليت –كما جاء يف تراثنا الشعيب   –حييل على اخلّري والعطاء 

  .)2("أنعمي علينا بسقيوة

. )3("تا....لي...لو....تا....لي....لو"يف الكثري من املواضع يف الرواية متقطعا " لوليتا"يرد االسم   
ت احلروف لكنه عمد إىل تقطيع األصوات حيث كان بإمكان السارد أن يذكر االسم من دون تقطيع يف أصوا

ليرتك فارقا زمنيا بني املقطع الصويت واآلخر، كما نالحظ اإلطالة واملد يف أصوات احلروف، ويريد الكاتب من 
  .استعانته ذه التقنيات أن يرتك األصوات هي اليت تعّرب عن الرغبة وشوق اللقاء
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تعاين من " لوليتا"مع وضعية وحالة الشخصية، فـ  "لوليتا"ونالحظ جليا مدى توافق وانسجام اسم   
الوحدة واحلرمان يف املنفى، تنتقل من بلد آلخر، تبحث عن نفسها من خالل ذات يونس مارينا، عّلها جتد مكانا 

  )1(:حيتويها، على حّد قول السارد

Puis – je faire de toi mon Territoire et t'appartenir pour  de bon? 

للمالحقة من أخيها الذي كان يتهمها بإغواء أبيه، وتواجه تبعا لذلك أبشع صور اإلهانة " لوليتا" تتعرض  
  .واالستغالل، ينتهي ا األمر بني أحضان املنفى القاسي

  :موسى آيت محند لحمر -3

كن اإلشارة يعّد هذا االسم ُمركبا، حبيث يتكون من أربعة مفردات، لكّل مفردة داللة معينة، بيد أّن ما مي  
إليه هو أّن وراء كل اسم من هذه األمساء املكونة هلذه الشخصية خلفية ومرجعية وتوجه حتيل عليه، وُتشّكل هذه 

يونس "األمساء جمتمعة مع بعضها البعض حظورة صاحبها، فقد تفتح أبواب اجلحيم يف وجهه، هذا ما أشار إليه 
اسمك وحده يحمل فرضية اضطهادك، " : عندما صرّح للحمر على لسان السارد" مارينا

من اليهودي إلى المسلم البربري، إلى الشيوعي، تهمة واحدة تكفي ... لحمر...آيتمحند...موسى
وإذا ما قارنا بني اسم وسيمات الشخصية، نالحظ مفارقة كبرية، إذ أّن اسم . )2("إلعدامك في أرض العقيد

  .إلجيابيةالشخصية ال يتوافق مع أفعال وأقوال موسى حلمر ا

فهي شخصية متعاطفة مع يونس مارينا، تساعده على نشر أعماله ومتريرها إىل أوساط الشعب بكل   
  .سرية، باإلضافة لذلك تبدوا شخصية موسى حلمر شخصية واعية ووطنية ونضالية بكل معاين هذه الكلمات

  :عّمي مريزق -4

  .مع اجلزائري على الرجل األكرب سّنالفظ يطلق يف العربية على أخ األب، ويطلق يف ات: عّمي

 وإمنا يرزق اهللا عباده الصاحلني ،"اخلري"، " نعمة"، " عطاء"مبعىن " رزق"صيغة مصغرة، مشتق من لفظة : مريزق
شخصية اجتماعية متعاطفة مع القضايا " احلاج مريزق"ومن خالل دراستنا لشخصيات املنت الروائي، نستنتج أّن 
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في أحد ": ة يف الثورة التحريرية قّدمت عّدة تضحيات للوطن، على حّد قول الساردالوطنية، شخصية مشارك
الصباحات العاصفة خرج ولم يعد، يقول الذين رأوه أنه مّر على قسمة الحزب، ثّم سّلم بطاقة انخراطه 

ت ثم على مقر منظمة المجاهدين أرجع لهم األوسمة والشهادات التي منحت له على مدار السنوا(...) 
ترك فيها رتبة مقدم التي اكتسبها في جيش (...) الثالثة اعترافا بجهوده ونضاله، ثم على الثكنة العسكرية 

  .)1("التحرير بجدارة

يتأمل ألوضاع األبرياء " فاحلاج مريزق"وبالتايل، هناك توافق كبري بني االسم والشخصية اليت حتمله،    
  .والذل اليت يتعرض هلا أرامل الشهداء ويتأسف مل عمليات اإلهانة

  :عّمي أحمد -5

 اجلزائري على الرجل األكرب سّنا كما سبق وأشرنا،لفظ يطلق يف العربية على أخ األب، ويطلق يف اتمع: عّمي
  .داللة على االحرتام والتقدير

ذا ميدحه الناس، وهو من اسم علم مذكر عريب، جاء بصيغة التفضيل ومعناه من حتلى بأفضل الصفات وهل: أمحد
يف الرّواية " وعّمي أمحد"أمساء الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ويف بعض املناطق الريفية والبدوية يسكنون احلاء، 

يملك قّوة غريبة تصعد بك "... : شخصية فريدة من نوعها، على حد قول يونس مارينا على لسان السارد
تفتح عينيك على اليأس، يكون قد سحبك مرة أخرى نحو  عاليا، ثّم تنزل بك إلى الحضيض وقبل أن

  .)2("سماء مرصعة بالنجوم

يونس مارينا يف مسريته الروائية، فيظل ينصحه على الدوام باالبتعاد عن اإلنشاء " عمي أمحد"يدعم   
  .والبديع ألن اجلمال يف البساطة

  : وليدي -6

، أروع ما قيل من أمساء، مبا حتمل من معاين احلنان والعطف واألمان استغنت به األم عن "وليدي"لفظة   
ومتجذر يف نفس األم، ألّن هذا اللفظ " محيمد"االسم احلقيقي رغم ما يعنيه من اسم خاص، ومميز لشخصية 
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ه ألنه ليس ببعيد عنها، فهو ما ثل أمام حيدد يف قلبها قربه منها، ووجوده معها فهي ال حتتاج إىل أن تنادي بامس
  .ناظريها بل يتحرك بداخلها

  :يما جوهرة -7

ليسوا (لفظة تستعمل للنداء، حبيث يستعملها االبن يف العامية ملناداة أمه، وقد يستخدموا من هم دون ذلك : ميا
اليت " ماما"من يستخدم لفظة ، يف هذه احلالة تستعمل هذه اللفظة على سبيل االحرتام، وهناك )أبناء حقيقيني

  .حتيل على معىن التمّلك، متلك االبن ألمه

لّبه، وقد عمد الكاتب إىل توظيف هذا االسم كونه اسم : جواهر مثينة، وجوهر الشيء: واحدة، اجلوهرج: جوهرة
االسم مع  غّين بالدالالت وُحييل على مشاعر إنسانية خالصة ومثينة، ونالحظ من خالل الرواية مدى توافق هذا

  .مسات وأقوال الشخصية، فهي جوهرة حبناا، برقة شعورها بإحساسها املرهف ويقظة حواسها

  :اللة الزهراء -8

  .لفظة تستخدم عموما للداللة على رفعة املكانة، ومسو املقام، وعلّو املستوى: اللة

مشبهة تّدل على الثبوت، وزهراء  لقب السيدة فاطمة بنت الرسول صلى اهللا عليه وسلم، والزهراء صفة: الزهراء
مشرقة الوجه، نّرية وصافية البشرة، والشخص الذي يقصده الكاتب ذا االسم هو والدة الرايس بابانا اليت  : الوجه

كانت تداوم على زيارته يف السجن، ويُوفق الكاتب يف حتقيق االنسجام والتوافق بني الشخصية واالسم الذي 
كلها ثبات وإصرار وعزمية، أّرت على رؤية ولدها يف سجنه رغم معرفتها املسبقة باملخاطر حيملها، فداللة الزهراء  

  .اليت ستتعرض إليها من قبل رجال العقيد

  :العقيد -9

 ن العميد، وفالن عقيد مبعىن كرميمن الوسائل الغليظة، والعقيد رتبة عسكرية فوق املقدم ودو " العقيد"  
عامية كثريا نُطلقها على الشخص الذي بيده الزعامة والقيادة، مبعىن الشخص كلمة نستخدمها يف ال" العقيد"و

  .الذي يتحكم يف زمام األمور
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مل يكن كرميا يوما، بل كان " فالعقيد"إذا عدنا إىل النص، جند مفارقة كبرية بني االسم ومسات الشخصية   
، فكان أن مارس مشروعه االنقاليب حبجة متسلطا وطاغية سولت له نفسه استغالل األبرياء من القادة واملدنيني

  .إشاعة التصحيح الثوري لتعتيم الرأي العام، وقد جاء نص اإلعالن مناهضا للمبادئ اإلنسانية واألخالق النبيلة

تدخل ضمن حقل الفعل السليب " العقيد"وبالتايل فإن معظم الربامج السردية اليت تقوم ا شخصية   
ى مستوى التاريخ يف إطار الصراع السياسي القائم يف فرتة ما بعد االستقالل، وكان وجممل هذه األفعال حدثت عل

هلذا الصراع نتائج وخيمة على مستوى احلاضر؛ الظلم والفساد يف السلطة عامالن يساعدان على حتريك نفسية 
تسببت له كتاباته البطل، فراح يكتب عن اخلونة واملفسدين، أمال منه يف إظهار احلقيقة وكشف اهول، وقد 

اضطهاد ومالحقات انتهت به يف ديار الغربة، يف أحضان املنفى = املناهضة للسياسة واتمع يف عّدة خماطر 
  .الباريسي القاسي

إىل جانب هذه الشخصيات املذكورة، عمد الكاتب إىل توظيف أمساء غريبة تلعب أدوار ووظائف ثانوية   
  .إخل..يد ايتيان، ماري، ربيكا، روجي، روبرت، سكواربيينداف: يف املنت الروائي، نذكر منها

وعموما، نستطيع القول أّن معظم األمساء اليت وظفها الكاتب يف روايته هي أمساء غربية، استعان ا الكاتب 
إلحداث فصلة مع واقع الشخصيات احلقيقية، أي لرتك مسافة بني الروائي والواقعي، لكي يتفادى الوقوع يف 

مبعىن فضاء املنفى، هناك حيث تتعمق اجلراح " اهلناك"ة واملطابقة مع الواقع، وكلها أمساء تُلّمح إىل فضاء املماثل
  .وتتمزق الذات من شدة احلنني إىل الديّار

  .أنواع الشخصيات الروائية: ثانيا

الرتكيز للشخصية دقة موقفه من طبيعة الشخصية، وذلك من خالل " فيليب هامون"املعروف عن دراسة 
فئة "ألنواع الشخصيات فقسمها إىل ثالث فئات " فيليب هامون"على دورها الفّعال يف العمل الروائي، لقد تطرق 

، وهو يرى أّن هذه الفئات تغطي )1("الشخصيات املرجعية، فئة الشخصيات الواصلة، فئة الشخصيات املتكررة
  .ص الشخصيات الروائية يف رواية أصابع لوليتاجمموع اإلنتاج الروائي، ومن خالل هذه التقسيمات نستخل

فّصل هامون يف األنواع الثالثة للشخصيات، حبيث أنه اعترب النوع األول حييل على عامل سبقت املعرفة   
، ويعمد القارئ إىل اإلفصاح عن هذا التاريخ  )الشخصي أو اجلماعي(به، عامل مغطى من خالل الثقافة أو التاريخ 

                                                           

  .216،ص1،1990بنية الشكل الروائي،املركز الثقايف العريب،بريوت،ط:حسن حبراوي-)1(



 املنفى يف الشخصية الروائية سيمائية      :                     الفصل الثاين
 

76 

 

النوع الثاين من الشخصيات بتحديد اآلثار املتعلقة باملؤلف أو املتفلتة من املؤلف، اإلشارات كيفما كان، يعىن 
اليت تّدل على وجود ذات املؤلف، أّما النوع الثالث من الشخصيات فتختص بربط أجزاء العمل السردي بعضها 

رجعية السنن اخلاص للعمل اإلمساك ذه الشخصيات حيتاج إىل اإلملام مب"وعموما ميكن القول أّن . ببعض
  .)1("األديب

إمنا هو مرتبط أساسا بالوظيفة النحوية اليت "إّن حتديد فيليب هامون للشخصية ليس باألمر األديب احملض      
تقوم ا الشخصية داخل النص، أّما وظيفتها األدبية فتأيت حني حيتكم النــــاقد إىل املقاييس الثقافية واجلمالية 

يأيت فارغا وميتلئ بالدالالت بعد اية قراءتنا ) املورفيم(ه مفهوم الشخصية مبفهوم العالمة اللغوية فيلتقي عند
  .)2("للنص

  :وعلى هذا األساس سوف نقوم بتقدمي الشخصيات حبسب التقسيمات املذكورة أعاله  

  personnage référentiels: الشخصية المرجعية -1

الوظيفة اليت حييل ا الدليل للساين على موضوع العامل عند اللساين سواء كان واقعيا أو "إّن املرجعية هي   
  .)3("خياليا

ال خيلو أي نص روائي أو قصصي من الشخصيات املرجعية وتدخل ضمنها الشخصيات التارخيية   
كاحلب أو (والشخصيات اازية  ،)كفينوسأوزوس(، والشخصيات األسطورية )كنابوليون يف رواية دوماس(

  وكل هذه األنواع حتيل على معىن ناجز ). كالعامل أو الفارس أو احملتال(، والشخصيات االجتماعية )الكراهية

املرجعي وذلك بإحالتها على النص الكبري " التثبيت"هذه الشخصيات يف امللفوظ الروائي فإا تعمل أساسا على 
كل هذه األنواع متيل إىل معىن ثابت "أّن " حممد عزام"، ويرى )4(املستنسخات والثقافةالذي متثله اإليديولوجيا و 

  .)5("تفرضه ثقافة يشارك يف تشكيلها

                                                           

 .8،ص1990عبد الفتاح كليطو، الرباط،: سعيد بنغراد،تقدمي:سيميولوجية الشخصيات الروائية،تر:فيليب هامون -)1( 
 –ط، حمفوظة لدار الكالم، الرباط .ح كليطو، دعبد الفتا : سعيد بنكراد، تقدمي: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترمجة وإعداد: فيليب هامون-)2( 

  .22،ص1990املغرب، 
 )3(- Dictionnaire de la linguistique, Larousse, paris, 1973,p,414 
 .8سيميولوجية الشخصيات الروائية، املرجع السابق، ص: فيليب هامون  -)4( 
 .11، ص2005ط، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، .شعرية اخلطاب السردي، د: عزام حممد- ) 5( 
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وقد رأينا أنّه علينا أن نفّصل يف أنواع الشخصيات املرجعية، على أن نستبعد قسم الشخصيات اازية   
ك ملدى تداخل أراء النقاد والباحثني، فمنهم من يرى أّن من هذه األنواع، فنتناوله لوحده يف عنصر خاص، وذل

قسما ) نوء(هذا النوع من الشخصيات يندرج ضمن الشخصيات املرجعية، ومنهم من يفضل أن خيصص له 
  .خاصا من باب العناية والتفصيل ال أكثر

  :personnage historiqueالشخصية التاريخية  -أ

إّن هذه األمهية القليلة بالتحديد : "اخلصية التارخيية غالبا ما تكون ثانوية يف حدث الرواية الكالسيكية إن  
الشخصيات التارخيية (...) اليت متنح الشخصية التارخيية وزا املضبوط يف الواقع، هذا القليل هو املقياس احلقيقي 

ورين واملضحكني بصورة متناقضة، فإا تعطي الصفة الروائية تعود إىل الرواية بوصفها أسرة، ومثل األسالف املشه
  .)1("إا آثار الواقع القصوى: بريق الواقع، وليس بريق اد

 "الرايس بابانا"وشخصية " العقيد"شخصية : إننا جنمل هذه الفئة من الشخصيات يف شخصيتني مها  
 التاريخ، أي باستحضار موقع هذين الشخصيتني هذان الشخصيتان نفّصل فيهما من خالل العودة أو الرجوع إىل

يف املسار التارخيي، بعد أن نكون قد عرّفنا بداية بالشخصيات التارخيية الواقعية اليت تشري إليها هذان الشخصيتان، 
  .ضف إىل ذلك بالنظر إىل البعد التارخيي الذي يرمي إليه السارد أو الراوي من وراء هذا التوظيف الرمزي التارخيي

تلعب كل من هذان الشخصيتان دورا كبريا يف تشييد البعد املنفوي للرواية، مبعىن أن االنطالق يف الرواية   
، بدورها هذه العالقة تساهم "الرايس بابانا"وشخصية " العقيد"يكون من خالل عالقة الصراع بني شخصية 

فى مبختلف وجوهه، هذه العالقة بشكل أو بآخر يف صنع احلاضر، حاضر الشخصيات اليت تعيش شعور املن
وشخصية " العقيد"تصنع التأزم وتعّقد من مسار األحداث والشخصيات الثانوية األخرى على غرار شخصية 

  .اللذان تعّدان شخصيات أقرب إىل الرئيسية من الثانوية" الرايس بابانا"

  : العقيد -1

اطن الوصف فيها منطلقة من ذلك العامل واختلفت مو " أصابع لوليتا"لقد تنوعت اللوحات الوصفية يف   
احلّسي امللموس اليت كانت تسعى إىل جتسيده يف أذهان القرّاء، إّن احلديث عن شخصية العقيد يقودنا حتما إىل 

                                                           

 .106، ص2010عدنان حممود حممد، اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق، : شعرية املسرود، ترمجة: وآخرون... بارت . ر -)1( 
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التدبر يف أفعاهلا كشخصية مشاركة يف التاريخ، ويف دالالا اليت ختتلف من شخص آلخر، نظرا العتبارات 
  .إخل...تقد، والتوجه السياسيعديدة، كالثقافة، واملع

كشخصية متثل " العقيد"ومن مث فإّن السارد يدعونا لقراءة تاريخ الشخصية احلقيقية من خالل شخصية   
 ة مستبدة متارس الظلم على القادة، كشخصية متسلط"هواري بومدين"على أرض الواقع شخصية الرئيس 

  .الروائيني وكافة املواطنني البسطاءاملناضلني، ااهدين، ولتطال يف األخري الكّتاب و 

مارينا لم ": من خالل بعض الوقفات اليت حياول أبطال الرواية فيها إعطاء حملة عن الشخصية، ومن قول السارد
  .)1("يغفر للعقيد انقالبه العسكري على الرايس بابانا وجريمته ضّده، ذلك أنه لم يجد مبرر ليغفر له

  : فجأة سمع العقيد وهو يهمهم، وكان الناس يحتفلون بانتصار الحلفاء على النازية"

"ce jour-la, j'ai vieilli prématurément. l adolescent que j'étais est 
devenu un homme …des hommes libers"")2(. 

  .)3("لكن في المساء نفسه اتضح كل شيء وصعد العقيد ليعلن التصحيح الثوري

 –مادة للقص  –، فإّن الروائي يعمد إىل استثمار هذه املعرفة )4("التاريخ معرفة والرواية حتليل"وألّن   
والرمزي، فالرواية هي شكل للوعي، ينسب إىل تصور ما ) التارخيي(جتمع بني الواقع  ورؤىوميثلها وفق منظورات 

للتاريخ، وهي ختيل ينطلق من رؤية، وحيمل منظورا أو رؤية، وكذلك الشأن بالنسبة للشخصية التارخيية فال ميكن 
ي شخصية معقد من ه" العقيد"احلديث عن التاريخ من دون استحضار والرجوع إىل الشخصيات الفاعلة فيه، 

خالهلا السارد للرواية، حني يُفتح الصراع على مصراعيه، وعندما تربز شخصية العقيد كشخصية مناهضة للحق 
  .والعدالة

                                                           

 .84الرواية، ص -)1( 
 .83الرواية، ص -)2( 
 .85الرواية، ص -)3( 
 .28، ص1981الروايا واإليديولوجيا يف املغرب العريب، دار الكلمة للنشر، بريوت، لبنان، : سعيد علوش -)4( 
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جتّسد شخصية العقيد سياسة القمع والظلم داخل السلطة، ضد املواطنني والقادة السياسيني، ومن ذلك القمع  
ي األخرى سامهت يف ابلور األحداث والوقائع يف إطار عالقة الصرّاع كشخصية تارخيية ه" الرايس بابانا"ضد 

  .داخل السلطة

 :الراّيس بابانا -2

التارخيي، حبيث متثل على الصعيد األيقوين  كشخصية هلا موقعها ووزا" الراّيس بابانا"تظهر شخصية 
أّما على الصعيد الفعلي، فتظهر هذه الشخصية من  )1(]صورة الرايس بابانا وهو يبتسم بُصحبة رفاقه اخلمسة[

حكي أو األقوال اليت جاءت على ألسنة باقي . خالل ما ترويه الشخصيات األخرى عنها
َ
أو من خالل امل

الشخصيات، وقد لعبت شخصية الرّايس بابانا دورا بُطوليا يف املسار التارخيي لألحداث، حبيث َمثـَلْت شخصية 
سبيل الوطن، لكن شاءت األقدار أن ال تكتمل مَسرية الرايس بابانا، ذلك من خالل َمشهد  القائد املناضل يف

  .ضده" العقيد"االنقالب الذي مارسته شخصية 

  )2("مارينا مل يغفر للعقيد انقالبه العسكري على الرايس بابانا وجرميته ضده"

  ..."ما أخربه صديقه جبدية االنقالب ضّد الرايس بابانا"...

لقد قدم السارد شخصية الرّايس بابانا كنموذج مثايل للرجل الثوري والنضايل احملب لوطنه، وقد جتّلى هذا 
  :من منظور يونس ماريانا، يقول السارد

  )3("وكان يرى فيه شخًصا خارقا من فرط ما مسع عنه من قصص غريبة"

هلاربة أنّه كان متعاطًفا مع شخص مل جيد ما يدهش سوى أنّه كتب شيئا أحّس يف حلظة من اللحظات ا"
  )4("ُيشبه والده الذي مات يف الثورة

                                                           

  .115الرواية، ص  -)1(
  .84الرواية، ص -)2(
  .85الرواية، ص  -)3(
  .86الرواية، ص -)4(
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لقد اختلفت مشاهد وصف الشخصية من عّدة وجوه، ومن ذلك األقوال اليت جاءت على لسان 
  "الشخصية

تـَْبُدو شخصية الرايس بابانا شخصيُة متعاطفة مع ااهدين واملناضلني والثوار، حبيث أنّه ينظر إىل 
  :ني نظرة إجالل وتقدير، وأفعال الشخصية ُترتجم ذلكالوطن

عندما زار الرايس بابانا مدينة مارينا بعد االستقالل، طلب أن يرى مما جوهرة، أرملة آخر شهيد دفنه "
  ..."بيده الذي سقط يوًما واحًدا قبل اإلعالن

نه أحس بدمعه الساخن ره ويضّمه إىل صدره لدرجة أجحيف  الرايس بابانا وهو يسَحبه دوء ويضعه"
  "»أبوك كان رجل ونص«: على خذه، وهو يتمتم

 برفاته....به، وسنذهُب َسِويًا  عليك أن تفخر. عندما تكرب سأحكي لك عن كل شيء خيص والدك"
  )1("وتُقيم له جنازة تليق مبقامه  العايل، يف مقربة الشهداء

 .Personnage Politique: الشخصية الّسياسية-ب

إّن الشخصية السياسية يف الّرواية عنصر مهم، حبيث ترمز سيميائيا لدالالت حقيقية واقعية يُعيد السارد 
ُطابـََقة، فما دامت الّرواية 

بناءها يف خميلته، فُيفجّرها يف شخصيات جتّسد واقع احلياة بطريقة تبتعد عن املماثلة وامل
لك أّن السياسة أصبحت علم مستقال بذاته، فإا بذلك ُتشكل يف العصر احلديث تتناول واقع احلياة السياسية، ذ

هاجس ُملح عند املفكر واألديب على حد سواء، هذا األخري الذي يُريد ِلمجتمعه التقدم والرقي من أجل غذ 
  ..."كنتم خري أّمٍة أُخرِجت للّناس: "أفضل ألّمة وصفها اهللا سبحانه وتعاىل بقوله

بآخر يف بناء الوعّي السياسي للّرواية عموما، كما تأخذ على عاتقها ُمهّمة ُتشارك الشخصية بشكل أو 
اتمع، وحيمل الروائي ه اآلخر إبراز الرؤية الّسياسية لطائفة معينة من اتمع أو لطبقة ما من الطبقات وفئات 

ل، أّوهلا العامل السّياسي عليها، مث إّن هذا التوزيع خيضع ملبادئ وعواممهّمة بناء الشخصيات وتوزيع األدوار 
  الذي َخيضع له بناء الشخصية، مبعىن إيديولوجية الشخصيات، وأفكارهم ومنطلقام وأسسهم الفكرية والسياسية،

                                                           

  .65الرواية ، ص -)1(
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إّن ما يُرتجم ارتباط الّرواية يالسياسة، هو احتواء األدب اجلزائري مبا فيه من أعمال وكتابات األدباء 
ومن . دها رؤية األديب بداية وقبل كّل شيء للمحيط السياسي يف جمتمعهعلى مواضع سياسية جتسّ  اجلزائريني

لعبد احلميد بن هدوقة واليت رغم قرا من االجتاه الرومانسي " ريح اجلنوب"اإلنتاج الروائي اجلزائري جند رواية ...
طيور يف "لصة يف روايته فهي تعّد رواية سياسية، كما جند مرزاق بقطاس هو اآلخر ُيصّور الواقع من خالل رؤية خا

منظور "اليت رغم اّا العمل األول له إّال أّا ليست بعيدة عن تصوير قضايا سياسية من خالل " الظهرية
  (1)"سيميائي

صوب البحر ُيصّور من خالل بطلها " وقائع من أوجاع رجل غامر"يف روايته " واسين األعرج"إنّنا جند 
وهواجسه إزاء بعض القضايا الواقعية، كما ُيصّور  صوير فّين لرؤية املؤلف مونولوج حول قمع اخلوف واجلوع بت

كذاك املدامهات العسكرية الفرنسية لبيوت قادرة على مقاومة الضربات القّوية ألصحاب األسلحة، هذا إضافة إىل 
  (2).1975سنة " مولود فرعون الذي صّور يف روايته الدروب الوعرة

  :العقيد -1

إّن التعريف ذه الشخصية إّمنا يكون من خالل النظر يف ُجممل ما قامت به يف اجلانب الّسياسي، أي 
الدور الّسياسي الذي تلعبه شخصية العقيد، فعلى صعيد األفعال اليت يقوم ا، جندها أفعال وحتركات تندرج 

ي أقرب إىل الشخصية االستعمارية ضمن الفعل القمعي اهلمجي، شخصية تتبىن سياسة التسّلط واالستبداد، ه
ضّد  االنقالبالشخصية الوطنية، إّن شخصية العقيد هي الشخصية اليت متارس مشروع  املستبدة منها إىل

  .الوطنيني واألبرياء وأبناء الوطن الواحد، وهي الطرف الذي يفرض سياسته الظاملة على مجيع األطراف

  (3) ..."بانامنُذ انقالب العقيد على صديقه الرايس با"

لقد مارس العقيد سياسته على كافة فئات اتمع، ومن ذلك أمره مبالحقة الرايس بابانا، ويف هذا املوضع 
فقد جاء  كشخصية ُمساعدة وُمسامهة يف الفعل اإلجرامي ومشروع االنقالب" ذئاب العقيد"جند حضور جمموعة 
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يشعر أوّال أنّه وحيد وال شيء حيميه من العزلة واملوت هو أن دمي اخلصم يف ثقافتنا : "على لسان اموعة
  )1("األكيد

اللة الزهراء كما ُتسميها، قبل دخوهلا إليك، فعلنا وزدنا من عندنا قليال ليعرف اجلميع ...طُلب مّنا أن"
  "صرّامة العقيد

  )2("مل ترمحها ألنه كان جيب علينا أن نثبت أنّنا كالب وذئاب حقيقية وليس من كرتون أّمك"
أصابع "إّن شخصية العقيد هي رمز للجربوت والظلم يف السلطة، كما يبدو يف معظم ثنايا النص الروائي 

منطقي، ذلك أن يف ، لكنها تبدو يف مواضع أخرى ال ختلو من احلّس الوطين واملشاعر اإلنسانية، وهذا "لوليثا
اإلنسان جانب ُمظلم يكتنفه الّشر، كما يوجد جانب آخر حيقق إنسانية اإلنسان، ذلك هو شأن العقيد الذي 

  :وبعد مرحلة املرض يف اية حياته، تغري حنو األفضل
، 1978سبتمرب  20العقيد كان ُخميفا ولكن بنيته قويّة بدأه مرضه الغريب بعد رحلته إىل دمشق يف "

  )3(..."د الحظ وزيراه املقربان تعبه غري العادي وِصفرة وجههوق

  

  )4("ويُدفن يف مقربة الشهداء، حضر دفنه أُناس كثريون، حىت بعض الذين كانوا من جربوته"

اتضح يومها أّن الشعب حيّبه ومل يعّد لرأي أي جدوى، قبلت باحلكم، ألنه يبدو هو أيضا قد تغري قبل "
 )5("ناضل الصغري إىل الطاغيةوطنيني، ميكنهم أن ينتقلوا بسرعة من املمشكلة ال. موته بقليل

 :الشخصية الدينية-ج

من املنظور السيميائي، يستلهم النص الروائي الشخصية الدينية كرمز ديين، وتبًعا لذلك تلعب الشخصية 
  .العقائدية دور عاملي كبري حبيث ُتساهم يف تبلور مسار األحداث وتطّورها
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صعيد  الشخصية الدينية حتتمل رؤية وفكر وعقيدة، مبعىن آخر هلذه الشخصية سواء علىوبدورها 
بُعد ديين واسع األفق، ويبدو التناص الديين يف رواية ) الوحدات اللغوية(أو على صعيد األفعال ) الصورة(األيقونة 

لية، وهو حضور خيدم موضوع أصابع لوليتا واضحا وجليا من خالل استحضار شخصية املسيح، وكذا مرمي اد
  .النص الروائي أصابع لوليتا بقدر ما خيدم الّنقاد والباحثني السيميائيني يف تقسيمام ألنواع الشخصية الروائية

تتناول رواية أصابع لوليتا خمتلف القضايا الفكرية واإليديولوجية، حبيث أّن لكّل شخصية موقف حّيادي 
ّن ما يهمنا يف هذا الطرح على غرار تلك  القضايا الفكرية املتداولة يف ثنايا مساند أو مناهض لقضية ما، مث أ

  .هو تطرق الرواية لقضايا الّتطرف الديين واملّساس بالنص القرآين -واليت تصب يف وعاء واحد- الرواية 
إّن الشخصية الدينية ُتساهم يف تشييد ظاهرة املنفى، كموضوع جوهري يستحوذ على ُجممل فصول 

غرتب، وكيف هو احلال بالنسبة للهارب من ال
ُ
ّرواية، ذلك أن تفاصيل الّرواية تنقلنا إىل أجواء ما يعانيه العريب امل

أتون ديد بالقتل بعدما خرجت فتاوى من تكفرييني تقضي باغتياله طاملا أّم أيقنوا بأّن نصوصه طالت الذات 
  .اإلالهية وطالت املعتقد اإلسالمي

ليقف " أصابع لوليتا"ويف خضم احلديث عن الفساد الديين الذي حّل اتمع، جاء النص الروائي  إنّه
  )1(»ُمسَتِفزًا بذلك حالة النفاق يف العامل اليت أصبحت معّممة«عند بعض حمطّات الواقع املرير 

  :المسيح -1

التسامح كمبدأ إنساين البد  يف أصابع لوليتا يف عّدة مواضع، يف إطار احلديث عن" املسيح"وردت لفظة 
منه، ذلك أّن املسيح يف األصل هو رمز اإلعجاز القرآين، غري أن النص الروائي أعطاه بُعًدا آخر، فهو رمز 

  .التسامح والّتصاحل مع الغري، وهنا تتجلى قوة املسيح

  :شخصياتإّن احلديث عن املسيح هو حديث عن الّديانة املسيحية، ويتجّلى هذا من خالل أقوال ال

عاملية حول أعمالك يف مدينتك مارينا، وخرجوا بنتائج تقول إنك كنت يهوديا مث  ندوةقرأت أّم عقدوا "
  )2("انتقلت إىل املسيحية، وإن إسالمك هو ُجمرد تقّية

يف سيدنا املسيح ليس الدين، فهو خيار شخصي، لكن يف كونه عالمة جلرح هذه الدنيا  ما يهمين"
  "القاسية، قّوته اليت َخلدته يف الذاكرة الدينية هي تساحمه حىت مع قتلته، سيدنا املسيح مل يكن استثناء إال يف هذا؟
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كما يشتهوا ويفرضون علينا ديان ولكن مع البشر الذين يلبسون هذه األديان  ُمشكليت ليست مع األ"
الشكل الذي ارتضوه هلا، وهلذا ال خيلو أي دين ممن املالئكة والضحايا، وال خيلو أي دين أيضا من الشياطني 

  )1("والقتلة، يكاد يكون ذلك هو قانون احلياة

  :كانت هي األخرى حاضرة يف احملكي على ألسنة الشخصيات" كنيسة"مث أّن لفظة 

كان يلتقي مع سارة على حواف كنيس قدمي يف ...قدمية يف عمق احلّي الالتيين القدمي؟وملا ال كنيسة "
  )2("مدينة مارينا

  كنيسة؟ ومل ال؟ كان ميكن أن يكون يهوديا، أو مسجدا، أو حىت فراًغا؟«التفت يونس مارينا حنو لوليتا "

  :مريم المجدلية -2

عليها السالم يف الّنص الروائي على " مرمي"هي األخرى رمز ديين ُمقتبس من الّنص القرآين، وحتضر 
  ، أّما على صعيد الوحدات أو الرموز اللغوية، فنجدها "ادلية"و" التائبة"الصعيد األيقوين يف لوحيت جورج دوالتور 

  )3(»سيدنا املسيح يف حجر أّمه ماذا يف أصابع لوليتا؟ تساءل وهو ينظر إىل«يف قول السارد 

وهي تضع يدها على اجلمجمة، وكأّا فاقدة لألمل وتتمىن املوت " ادلية"لقد َصّوَر دوالتور يف لوحته 
  )4(»َفَجاَءَها املـََخاُض إىل ِجذِْع النخلِة قَاَلت يا ليتين ِمت قـَْبَل هذا وكنُت نِسًيا َمْنِسيا«:لقوله تعاىل

 :المجازية الشخصية- 2

ونقصد به ذلك النوع من الشخصيات الذي ليس له وجود مادي ملموس، إّمنا يتجسد حضورها من 
خالل ما ترمي إليه من أبعاد معنوية؛ سواًء تعلق األمر بالشخصيات الرئيسية أو الشخصيات الثانوية، ولقد تطرق 

عن فئة الشخصيات املرجعية، على اعتبار  يف خضم حديثه" اازية"هلذا النوع من الشخصيات " فيليب هامون"
وُمراعاًة - أّنّ◌ الشخصيات اازية تندرج أو تدخل ضمن الشخصيات املرجعية على أنّنا يف دراستنا هذه 
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عمدنا إىل إفراد جزء من الّدراسة  - خلصوصية النص الروائي أصابع لوليتا وطبيعة الشخصيات املستحوذة على املنت
  ).الشخصية(هلذا العنصر 

إّن التعّرف على هذه الشخصيات املعنوية يكون بالبحث يف طبيعة العالقات بني الشخصيات وتفُحص 
املضامني اليت ُتشكلها جمموع أقواهلا وأفعاهلا، مبعىن آخر األفكار والصفات اليت تنطوي حتتها أقوال وأفعال 

ات جمازية ذات أبعاد خمتلفة، هذه األخرية الشخصيات، مث أن هذه األفكار واملضامني والرؤى تعّد بدورها شخصي
كاحلب والتفاؤل والفرح، أو ضمن حقل الشخصيات اازية : تدخل ضمن حقل الشخصيات اازية اإلجيابية

  .كالكره والتشاؤم واحلزن: السلبية

تشكلها لإلحاطة بالشخصيات اازية وتقدميها يف املنت الروائي تعمد بدايًة إىل دراسة العالقات اليت 
الشخصيات مع بعضها البعض، مث فيما يعد األلفاظ اليت تستعني ا الشخصيات للتعبري عن مواقفها وآراءها 

  .وحاالا

 :الكره/الحب -أ

احلب والكره صفتان أو فكرتان ميكن استنتاجهما من خالل الوقوف على عالقة الشخصية البطل 
اليت تُنسب إليها واليت تعرب بشكل  خالل مجلة األقوال واألفعالبالشخصيات األخرى الرواية، ويتجّلى ذلك من 

أو بآخر عن مشاعرها وُرؤاها وأفكارها ومواقفها، فقد نَلمُح ُحبا وتعاطفا بني الشخصية البطلة وبقية 
 الشخصيات، كما قد نالحُظ توترا يف طبيعة العالقة بينهما، فيسود احلقد والكراهية وتضَمِحُل مشاعر احملبة

والعطف واملّودة، ويف كلتا احلالتني يكون إّما احرتام اآلخر ومساندته كما يف احلالة األوىل، أو مناهضة ومعارضة 
  .اآلخر كما يف احلالة الثانية

موقف الـُمتعاطف مع الفئة املظلومة يف اتمع، أّال وهي فئة املناضلني والثـَواْر " يونس مارينا"يقف  −
بناء الشهداء والقادة السياسيني، ويدعم املرأة فيتأمل جلُروحها ويتبىن مواقفها، يصّور وااهدين وزوجات وأ

يونس مارينا الظّلم بشىت وجوهه يف اتمع، ومبختلف أبعاده، االستبداد يف السياسة ويف اتمع وأبشع 
األبرياء وكذلك صّور االستغالل والتعذيب، وتدنيس وقمُع للحرّيات، هي مشاهٌد َتطَاُل الوطنيني و 

 .الكّتاب والّروائيني
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 تسلم من ظُلم السياسيني الطّغاة ، شخصية القائد السياسي اّحلق، مل"الرايس بابانا"فهذه شخصية 
يتعرض النقالب ُمياَرُس ضّده يف ظروف غامضة، ويف أجواء العتمة والظلم، ضحية جتاوزا األيام، وجتاهلها 

التصحيح "بشاعة إشاعة حتت " العقيد وذئابه"الغتياٍل ُمنظٍم من طرف يتعرض " الرايس بابانا"األشخاص، 
يُدخل السجن ليتعرض للتعذيب والقمع، ويُعاين من وحدة الزنزانة وقساوة احلياة، هي ُحماولة من العقيد  ،"الثوري

ه الشخصية مع هذ" يونس مارينا"حملو وتضليل صوت احلق، وتنصيب الباطل فوق كّل اعتبار، ويبدو لنا تعاطف 
  .يف الكثري من املواضع

 وُحياول مواساته يف فقدانه ألبيه لقول السارد" يونس مارينا"هو اآلخر يتعاطف مع " الرايس بابانا"
الرايس بابانا وهو يسحبه دوء ويضعه يف حجره ويضّمه إىل صدره لدرجة أنه أحّس بدمعه الساخن على خذه «

من خالل " يونس مارينا"مع أوضاع " الرايس بابانا"ويتجّلى كذلك تعاطف  »أبوك كان رجل ونص: وهو يتمتم
 إليه ومسح على وجهه برؤوس أصابعهشعر بنعومة أصابعه مرتني عندما حّياه، والثانية عندما ضّمه «: قول السارد

عن كل شيء  عندما تكرب سأحكي لك: يتذكر جّيدا مجلته اليت ظّلت برأسه طويال حىت بعد انقالب العقيد عليه
وستذهب سّويًا وسنأيت برفاته، ونقيم له جنازة تليق مبقامه العايل، يف مقربة . خيّص والدك، عليك أن تفخر به

  »الشهداء

: إىل حب مجيع األبرياء الثوريني وااهدين من أمثال" الرايس بابانا"شخصية " يونس مارينا"يتعّدى حب 
  ".ي أمحدعم"و" موسى حلمر"وصديقه " احلاج مريزق"

، فطبيعي أن حتب الفتاة أّول رجل ُحيّسها باألمان ويعّوضها حنان "لوليتا"أيضا " احلب"جتسيد صفة 
الرجل " يونس مارينا"يف شخصية البطل " لوليتا"والدها، هذا األخري الذي يُعّد أّول حب يف حياة ابنته، ترى 
شابة «: ، يف هذا املوضع يقول السارداألخ واألمالذي يُعد إليها اإلحساس بدفء األسرة، بل ترى فيه األب و 

  .)1(»تبحث عن أب وعن محاية أكثر ممّا تبحث عن عشيق- مبهرة اجلمال ولكن يبدو أّا مل خترج من مراهقتها 

كل ليلة تنقدين من موت «": يونس مارينا"عن فكرة االنتحار بعد لقائها مع البطل " لوليتا"وترتاجع 
فُتداوم على قراءة  ،)2(»استعداد كلي لالنتحار، فتفاجئين كلماتك املخبوءة يف أعماقيحقيقي، أكون يف حالة 

" يونس مارينا"يف عالقة حب مع " لوليتا"تدخل «:مؤلفاته وُكُتبه، ال لشيء إّال ألا جتد شيئا منها يف ما يكتبه
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مع لوليتا، الفتاة " لونيس مارينا"ل وتُعلن استسالمها له بعد أن كانت ُمستسلمة للموت قبل لقائه، ويتعاطف البط
" لوليتا"اليت يغتصبها والدها وهي قاصر، وتتلقى ديدا بالقتل من أخيها وتُعاين العتاب والّلوم من أمها، تقع 

 األصول الـُمستبد وُتشِعُل بأبشع الصّور بعد أن أظّلت طريقها يف ديار الغربة، الفتاة ذوضحية اتمع الذكوري 
، بصدق ليةو لكنها تتفاجئ فيما بعد بشخصيته الـُمساملة، بربائته الطّف" يونس مارينا"ختطط لقتل البطل اجلزائرية 

  .)1(»لكنها كان تشعر على األقل بربائته وسنه الطفويل«:إحساسه وتعاطفه مع األبرياء

، فكالمها َعاَيَش ظروف املنفى القاسي وكالمها "يونس مارينا"و" لوليتا"هذا احلب ُمتبادل بني الطرفني  إنّ 
  .وذكريات تأَىب االندثار، وكالمها يُقاوُم َمرارة الزمن يفتقد إىل جو األسرة، كما أّن ِلُكل منهما ماٍض حزين

حلنان جوهر الكّيان وَمبعث األمان، عندما ، هي ا"ميا جوهرة"حلظة احلديث عن " احلب"ترتسم مشاعر 
من ِحمنة وفاة زوجها الشهيد يف ظروف غامضة، فتعيش اخلوف والذعر يوميا من فقدان " أم يونس مارينا"تُعاين 

  ابنها الوحيد الذي يذكرها بزوجها املتويف

ّمه يف ظّل قساوة شعور ، فلطاملا حيّن إىل أ"يونس مارينا"وابنها " ميا جوهر"إّن هذا احلّب متبادل بني 
مل تكن كوفية عادية، ومل يكن دفئها عابرًا، كلّما ارتداها، شيء «: على حد قول السارد الوحدة واملعاناة يف املنفى
  .)2(»غريب يغرقه يف وجه أمه

، فُيقامسها مهومه وإحساسه باخلوف من ذئاب العقيد، متّر "يونس مارينا"تدخل األم يف حوار مع ابنها 
عّقد تسرتجع  ، عندما يقتحم رجال العقيد املنزل مجية، يف هذا املشهد الّدراميسواءات وتشتّد األمور اللحظ

ُ
امل

  .مشهًدا ُمماثال؛ اللحظات اليت كان يُداهم فيها رجال العقيد البيت للبحث عن زوجها" ميا جوهرة"

ا كانت كافية لُتبقيها صاحّية على حباسة شّم حادة ويٍَقظَة، فاألوضاع اليت مّرت " ميا جوهرة"تّتسم 
الحقات " يونس مارينا"فيما بعد للتعذيب من طرف العقيد ورجاله، فيما يتعرض " ميا جوهرة"الّدوام، تتعرض 

ُ
مل

  .دائمة، ينتهي به األمر فيما بعد يف أحضان املنفى

  .ًقا بأّمهلب الفىت ُمعلّ وتزيد هذه الظروف القاسية يف توطيد عالقة احلب بني األم وابنها، حبيث يظل ق
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السياسي، رمز السلطة السياسية الظاملة  لالجتاهداخل املنت احلكائي باعتبارها ُممثًال " العقيد"َترُِد شخصية 
ستبد الذي ُميارس مشروع االنقالب ضّد 

ُ
، وكذلك عمليات التعذيب والقمع "بابانا الرايس"والقائد السياسي امل

 ده عليها، وِحقهلا" يونس مارينا"ضّد الثوار واملناضلني وكذا املدنّيني، ولذلك يتبَدى لنا يف الكثري من املواضع كره 
قلبك «:ألّا شخصية تستغل منصبها الّسياسي الستغالل القادة واألبرياء، ونذكر مثال على ذلك بقول السارد

وحيايت وحياتك، تعذيبُه لك وحده ...لقد سرق مّين وطين وماما جوهرة، وعّمي مريزقووووو. أنا مل أستطع طّيب،
  .)1(»جيعلين غري قادر على التسامح معه

باإلضافة  لوب القمعي طال القادة السياسينيإّن عاطفة الكراهية اليت تشكلت اجتاه العقيد مربرة، ألن أس
الرايس "أم " اللة الزهراء"، ومن ذلك إىل ذلك األبرياء الذين وقعوا ضحايا النظام السياسي املستبد واملتسلط

، اليت تتعرض ألبشع صّور التعذيب واإلهانة من قبل ذئاب العقيد رغم أا مل ترتكب أي ذنب أو خطيئة "بابانا
  .)2(»إالّ خوفها عليكمل يكن هناك ما َيسُرت جسدها «. لتعاقب عليها

فحسب، إمنا جتّسد أيضا من خالل شعور أهل " يونس مارينا"ميثلها شعور  ال" احلب والكره"إن صفة 
  :مدينته اّجتاهه، وميكننا تصنيفهم إىل

 .وتسانده" يونس مارينا"فئة حتب  −
 .ومتقته" يونس مارينا"فئة تكره  −
 .فئة الشخصيات احملايدة −

" يونس مارينا"، فكثريا ما كانت تُوّجه النصائح لـ"عمي أمحد"شخصية : تندرج ضمن الفئة األوىل
خبصوص التقليل من اإلنشاء والبديع يف الكتابة والتخلص من الزوائد اليت حتول ُدون إيصال املعىن السليم للقرّاء 

ه حركيته، الشعرية ة تُثقل الكالم وتفقدجيب فقط أن تقول ما تريد قوله بال نعوت كثري «: على حّد قول السارد
  .)3(»ميكن أن تأيت من املعىن وليس من لصق املرتادفات

وآراِءه، والسيما " يونس مارينا"هو اآلخر يصنف ضمن املساندين والداعمني ملواقف " احلاج مريزق"
: الثورية، مث أن ما يُرتجم ذلك" ايونس مارين"باعتباره ُجماهد ومناضل قدمي يف الثورة، يـَْنُشد احلق ويَدعم مسرية 
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كيف توضع يف حفرة باردة زوجة شهيد مل ينشف دّمه : كان يغلي يف داخله بعد أن اشتعل دمار اخليبة فيه«
بعد، مل يفعل شيئا سوى أنه عض على احلديد كي ال ميوت غيظًا؟ كيف ُحيّلق شعرها يف آخر عمرها؟ وخيرتق 

  )1(»جسدها لُيصبح مزرعة للقتلة؟

فُيساعده يف نشر مقاالته يف " يونس مارينا"مسرية صديقه الروائي والصحفي " موسى حلمر"يُؤيد 
يتذكر بالضبط ما قالته الغريبة «: الصحف ومتريرها إىل أوساط الشعب بسرّية تامة، ويف هذا الشأن يقول السرد

منه صديقه موسى حلمر لنشرها يف  ، اليت ال يعرف بالضبط إن كان هو كاتبها قبل أن يأخذها"االنقالبيون"
  .)2(»اجلريدة السرية

اليت تنصاع ألوامره فئة الشخصيات اليت تكره " ذئاب العقيد"، وكذا "العقيد"وتشّكل كّل من شخصية 
عاىن يونس مارينا من مالحقات من طرف ذئاب العقيد بسبب مقاالته اليت ومتقته، فلطاملا " يونس مارينا"البطل 

ستِبدة يف تدمري حياة األبرياء  تُناهُض ُسلطة
ُ
اإلنقالب، وترفع صوت احلق، لقد تسّبب العقيد بسياسته القمعية امل

واملدنيني، وما سياسته هذه إال لتعتيم الرأي العام وإثبات شرعية إشاعة التصحيح الثوري، لقد تـُُوفيت والدة 
قتل أبيه الشهيد إباَن الثورة، حتت وطأة التعذيب يف ظروف غامضة ُمشاِة لظروف مَ " ميا جوهرة"  "يونس مارينا"

وَبشاعة حياة الذل واإلهانة، يف حني يتعرض يونس مارينا للنفي بعد ُمالحقات من سياسيني وإرهابيني من جرّاء 
سلطة ما بعد مقاالته اليت تتعرض لقضايا الدين والعقيدة، وتُلقي الضوء على حادث االنقالب وانزالقات 

ويُعاِتُب يونس مارينا العقيد على انتهاكاته حلرية اآلخرين، وسياسته اليت أوّدت حبياة أسرته وشّردته يف  .االستقالل
هل تعرف أي موت متوته عندما ُحترُم من أّمك حىت وهي ميتة؟ هل تدري «:املنايف، وقد جاء على لسان السارد

ا؟ كيف أغفر ملن منعين من السفر حنو رماد أّين غفرت لقاتلي والدي، قلُت هي احلرب أكرب من البشر أحيانً 
  .)3(»أّمي؟

ُيشكل املقهى حيّـزًا اجتماعي ُتطرُح فيه خمتلف القضايا وجتري فيه نقاشات وُمناَوَشات َتطاُل اتمع 
حبيث تدعم هذه " النجمة مقهى رّواد"وضمن هذا احليز املكاين جند جمموعة " أصابع لوليتا"والسياسة، ويف نص 

اموعة بآرائها ومواقفها قضية الرّايس بابانا وحترتم الشخص الذي يقف وراء تسريب التفاصيل واحليثيات اليت 
تصل عن حياة الرّايس بابانا يف السجن وعن معاناته والعزمية اليت يتمتع ا رغم ُجّل طُرق التعذيب اليت يتعرض هلا 
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كأّن رواد املقهى يشعرون براحة كبرية، ألّن الرايس بابانا «: هذا الشأن يقول الساردمن طرف ذئاب العقيد ويف
  )2(»ب.يكتبه الصحفي أ مث أن الناس ُحيبون ما...«: وقوله كذلك. )1(»أصبح له من يُوصل أخباره من الداخل

حايدة، على اعتبار أّن هذه " رّواد مقهى النجمة"شخصية جمموعة  تصنف
ُ
ضمن فئة الشخصيات امل

  .اموعة جتهل املصدر الذي تصّدُر عنه التفاصيل املتعلقة حبياة يف السجن

  

  الكره          حــــب

  ال حب                 كرهال 

  

  

على حد سواء مع شخصية القائد " الكتاب"، و"يونس مارينا"تعاطف : ممّا سبق، يتضح لنا انطالقا
 ، اليت تفتقر إىل اجلاه والّسلطةيُتآمر عليه، وكذا مجيع الفئات الضعيفة والظلومة يف اتمعالسياسي احلق الذي 

  .لالعتبار وحسن التقدير

والّتسلط واالستغالل املـُمارسة ضد اإلنسان، وهو  كما يّتضح أيًضا مقت الكتاب لكل أشكال الُسلطة
  . يتحدث هنا عن النفاق عن االحتيال والغدر، وكّلها صيفات تنطوي حتت احلقل الداليل للظلم

 :الثورة/ النضال -ب

كصفتان أو قيمتان سياسيتان، تتجّسدان داخل املنت احلكائي من خالل األدوار اليت " الثورة"و" النضال"
كبعد أو فكرة معنوية تتجّلى كذلك من خالل املراّمي اليت دف إليها " النضال"والشخصيات،  تتمثلها

الشخصيات، فلكّل منها وتريته وطريقته يف حتقيق املسعى النضايل والثوري، وما حيّدد هذه الطريقة إمنا هو طبيعة 
  .احلّس والوعّي الذي تتمتع به كل شخصية
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 وائية الثوري والنضايل يف الرواية، من خالل مقاالته وكتاباته الصحفية والرّ البعد " يونس مارينا"ُجيّسد 
مترده ضّد " يونس مارينا"حبيث يدخل البطل الّصحفي والروائي يف صراع مع الّنظام السياسي املستبد، فُيبدى 

 م ومشروعه االنقاليبالنظا انزال قاتالقيادة املتمثلة يف العقيد وجمموعته، ويعمد من خالل كتابته إىل فضح 
فيكشف عن مواطن التعتيم، صّور التعذيب والقمع واإلهانة املُمارسة يف حّق القادة السياسيني، واملناضلني 

مقاله األخري ذئاب العقيد كان أكثر حد من كل ما سبق، حتدث فيه «: وأرامل الشهداء، فيقول السارد وااهدين
الرايس بابانا، دخل يونس مارينا يف عمق املعذب وحربه النفسية ضد عن الشخص الذي كان مكلفا بتعذيب 

  .)1(»الرئيس، ليقوده حنو اجلنون

مع ذلك لم «: أيّة مربرات لكي يغفر للعقيد انقالبه العسكري ضد الرايس بابانا" يونس مارينا"مل جيد 
الرايس بابانا، كان عليه أن  يجد يونس ماريانا أي مبرر مقنع ليغفر للعقيد جريمته وانقالبه العسكري ضد
، ونظرًا ِخلطورة الكتابات )2(»ينتظر سنوات عديدة، وأقول جزء كبيس من العمر ليبحث له عن ُمبّررات فقط

أصبح ُمالحًقا من ِقبل قـُّوات الّنظام " واليت كان ينشرها له صديقه موسى حلمر" يونس مارينا"اليت كان يكتبها 
هو «:على حد سواء، ويف هذا يقول الساردين يف املنايف مرارة الوحدة والتهديد حبيث أصبح يعا) ذئاب العقيد(

الذي دخل فيه في عمق لعبة لم يكن ُمهيأ لها، هل يُعَقُل أن يرهن  65أيًضا كُبر في يوٍم واحد، يوم انقالب 
، ومل يكن مارينا »مرالعمر على لعبٍة ال يُتقنها؟ مجرد لعبة لم يُدرك َمخاطرها قبل أن تتحول إلى عقوبة ع

وجهة نظره من األمور  وإبداءيعّي حجم الورطة اليت وضع نفسه فيها، على أنّه كان يكتب  رد مساندة احلق 
اليت حتدث من حوله من جهة، وُحماولًة منه ملعرفة ظروف مقتل والده الشهيد من جهة أخرى، ويف هذا املوضوع 

تذكر أنه . بدأ ُمبكرًا وَحارًا 1965كان عمر البالد املستقلة حديثًا، ثالث سنوات، صيف سنة «: يقول السارد
  .»...قرأ يف كتاب ما، قبل أن يكُتب مقالته اليت شّردته عرب مدن الدنيا

إخل، هذه األخرية اليت كانت وراء إشعال "...ذئاب العقيد"و" االنقالبيون"مقاالت " يونس مارينا"كتب 
رب بينه وبني قّوات النظام، انتهت بتهديدات وُمالحقات يف املنايف، هناك حيث تتبّدد األحالم وينعدم هليب احل

  .األمن وتُفَتُح صفحات املاضي املرير، حنُني إىل الّديار، وتطلع إىل احلرية والعيش اهلينء
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د البعد الثوري ، رمز سياسي ُجيسّ "الرايس بابانا"، جند شخصية "يونس مارينا"ويف مقابل شخصية 
تآمر عليه من ِقبل الّنظام، الرجل الذي ضّحى يف سبيل أن حيى أبناء 

ُ
النضايل، هي شخصية القائد السياسي امل

يف كنف احلرية واألمن، يـَْلَقى َحْتفُه يف الّسجون، ويتعرض لإلهانة والتعذيب من قبل ذئاب العقيد، يعامي  الوطن
 -أّول رئيس للجمهورية بعد االستقالل" أمحد بن بلة"واقع الشخصية الرئيس املمثل على أرض ال-" الرايس بابانا"

من الوحدة والقهر، هي سياسة تبّناها العقيد ورجاله لتهدمي اخلصم وانتهاك حريام، بّيد أّن هذه الّسياسة قد 
عنها قد أمّدته بالّصرب وإميانه العميق بشرعية القضية اليت يُدافع " الرايس بابانا"امة باءت بالفشل ذلك أّن صر 

  .واإلرادة، بالتحّدي ومقاومة للعزلة والوحدة داخل الزنزانة

وضمن هذا املسعى الكفاحي والنضايل حتضر لنا صورتان أو باألحرى مشهدان يستعني ما الّسارد 
أّن حليوان أن يستطيع اليت ُيصورها السارد وُميّعُن يف وصف حترُكاا، كيف " الذبابة"مشهد : لتأييد هذا الطرح ومها

كانت اللة مينة هي من خفف على الرّايس بابانا الشعور األكثر «: ُخيرج اإلنسان من عزلته، من وحدته القاتلة أن
  .)1(»قاومت معه طويال عزلة الزنزانة. قسوة وظلمة

البعد النضايل والثوري يف الرواية، فالفراشة هي األخرى   ، لتجسيد"الفراشة"وحيضر لنا كذلك َمشهد 
كانت خري رفيق للرايس بابانا يف زنزانته، فأعانته على ختّطي صمت الزنزانة وسكوا، وأعادت للمكان بعض 
ألفته وحركيته ولقد أخذ السارد يُدقق يف وصف املشهد وكيف أّن الفراشة ساعدت الرايس بابانا على التعايش مع 

لكن هذا األخير كان ذكيا، فقد حارب الظلمة والعزلة والخوف ِبصحبة «: وضاع والثّبات ومقاومة الوحدةاأل
  .)2(»فراشة

احلاج "كُبعدان سياسيان شخصية " الثورة"و" الّنضال"من النماذج اليت حتضر لنا يف ِسياق احلديث عن 
كافح، أحد أهّم ا" مريزق

ُ
لقيادات الثورية، حتّصل يف مسريته الّنضالية على العديد كنموذج للُمجاهد والّثوري وامل

من األومسة والّشهادات اعرتافا مبجمل ما قّدمه من جمهودات إبّان مرحلة الثورة التحريرية، ويعمد السارد يف العديد 
ومن ذلك كشخصية ثورية فاعلة مع ُمعظم القضايا اإلنسانية، " احلاج مريزق"من املواضع إىل إبراز مدى تعاُطف 

 وال يعرف عنه شيء ، هذا األخري الذي فقد والده يف أيام الثورة"يونس مارينا"تعاطفه مع الروائي والّصحفي 
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يف ظروف غامضة، بينما يعيش هو حياة التهديد والالأمن يف أحضان املنفى ) زوجة الشهيد(واختفت أّمد 
  .سي القاسييالبار 

كنموذج لزوجة الشهيد الضحية اليت تتعرض " ميا جوهرة"للحالّة اليت آلت إليها " احلاج مريزق"يتأمل 
في أحد «: للتعذيب واإلهانة، وجه من وجوه الّنفاق يف اتمع والسياسة، فقد جاء على لسان السارد
خراطه، ظنوه الصباحات العاصفة خرج ولم يُعّد، يقول الذين رأوه إنّه مّر على قسمة الحزب، َسلم ِبطاقة ان

ال أنا منكم وال أنتم مّني، ثم على مقر منظمة المجاهدين أرجع لهم : مجنونا عندما صرخ في وجههم
األوسمة والشهادات التي ُمنحت له على مدار السنوات الثالثة واعترافا بجهوده ونضاله ثم ترك فيها رتبة 

يا ليس فقط من بيته، ولكن من مدينته مقّدم التي اكتسبها في جيش التحرير بجدارة، وبعدها غاب نهائ
  )1(».مارينا كلها

يتجّلى من خالل القول السابق مدى احرتام احلاج مريزق للمجاهدين واملناضلني، وتقديره هلم وإلجنازام 
: ُل ويُهان فيها الشهداء وزعماء الوطن وكذا ذويهم على حّد قول السارداجلّبارة، فيتأسف ملثل هذه املشاهد يُذ

كيف توضع في حفرة باردة زوجة شهيد لم ينشف : فيه كان يغني في داخله بعد أن اشتعل دمار الخيبة«
  )2(»...دّمه بعد، لم يفعل شيئا سوى أنه عض على الحديد كي ال يموت غيظًا؟

هو اآلخر رمز للّنضايل والثوري احلّق، من خالل الدور الذي يلعبه يف مساعدة البطل " موسى حلمر"
على نشر رواياته ومقاالته يف الصحيفة الّسرية، وتغطية األخبار اليت تتعّلق حبياة الرّايس بابانا " مارينا يونس"

 وطنيةالوإيصاهلا لألوساط الشعبية، إّن هذه األفعال إّمنا تصدر عن شخص ميتلك احلّس الثوري وُمشّبع بثقافة 
  .يق املخلص والوّيف للبطل الروائي يونس ماريناالّصد" موسى حلمر"واجلهاد، وعن اهودات اليت يبدهلا 

إىل جان هذه الشخصيات الثورية، أو باألحرى النماذج النضالية، هناك شخصيات اجتماعية ُتساهم 
عمي "و" لوليتا"و" ميا جوهرة"من أمثال " يونس مارينا"بشكل أو بآخر يف دعم مسرية البطل الّصحفي والروائي 

ج هذه الشخصيات ضمن فئة الشخصيات الثزرية واملناضلة، على اعتبار املهّمة ، لدا أمكننا أن ندر "أمحد
  ).مسرية النضال(األساسية للبطل احملوري 
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، إبراز )املعنوية(انطالقا ممّا سبق يتّضح لنا أن السارد يهدف من وراء توظيفه هلذه الشخصيات اازية 
، ذلك أّن هذه الشخصيات "يونس مارينا"الشخصية احملورية طبيعة الوعّي الذي حتمّله الشخصيات بداية من 

  ".يونس مارينا"تتمّتع باحلّس الثوري والّنضايل الكبري الذي يؤهلها لدعم وتأييد مسرية البطل الروائي 

راع داخل املنت كشخصيتان جمازيتان هو حديث عن منطق الصّ " الثورة"و" الّنضال"إّن احلديث عن 
  .بدورها اجلدل عند القارئ ص حّي بصراعاته اليت تصنعالنّ  وائي، مبعىن أنّ الرّ 

 :الوطن/المنفى -ج

إذن احلديث عن املنفى كفكرة أو كبعد معنوي ينطوي عليه اخلطاب الروائي، يقتضي ُمسبًقا احلديث عن 
أّما  يف ُمستويني أو فضائني؛كمضمون أو كِمحور للّنقاش تتطلب الّتفصيل " املنفى"الوطن، ذلك أّن دراسة 

فضاء : ، ومبصطلحات أّلق"املنفى"، يف حيث أّن الفضاء الثاين فهو فضاء "الوطن"الفضاء األول فهو فضاء 
  .، أو الفضاء والفضاء اآلخر"اهلناك"وفضاء " اهلنا"

كأرضية تتحرك عليها الشخصية البطلة " فضاء املنفى"يستهل السارد روايته باحلديث عن الفضاء اآلخر 
، فيقف طويًال عند كل حمطة من هذه احملطات "باريس"مث " أمانيا"مث " فرانكفورت"بداللة من  "يونس مارينا"

الغرض من ذلك تتّبع سّري األحداث يف رد ويُفّصل ويفسر تارة أخرى، وليس يصف وميعن يف الّتصوير تارة، وَيس
ّمة حياة البطل انطالقا من األدوار العامسارها العام، والوقوف عند مواطن التأزم فيها، بقدر ما هو الرتكيز على 

اليت يصنعها وجوده، أو مبعىن آخر القيم أو األفكار اليت حتققها وجوده، وحنن نتحدث هنا عن املستوى العاملي 
  .وليس املستوى املمثلي

، فيعاين من املالحقات يف املنفى الباريسي حياة التمّزق واحلرمان والالأمن" يونس مارينا"يعيش البطل 
" يونس مارينا"والتهديدات اليت يتعرض هلا من قّوات النظام وكذا اجلماعات اإلرهابية املتطرّفة، تتدهور حياة البطل 

من  أن تريد أن تتخلص«: شيًئا فشيئا لتنتهي بالشعور القاتل بالوحدة واليأس، ويف هذا املوضع يقول السارد
ها لماذا كّل هذا ا أريد أن أتخلص من ذاكرتي ولكن بي رغبة محمومة ألسألذاكرة وربما دفنتها حية، أن

وأضع عيني في  ? pour quoi ce gâchis ? au profit de quiاحة؟ الضياع وهذه الفد
أحمد وعمي مريزق وغيرهم، وروحي وأسألهم سؤاال واحدا، وربما بدوت لهم سخيفا عينّي قتلة أّمي وعمي 
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ال أكتفي باألقدار وال مشكالت ما بعد . ذا؟ بماذا استفدتم؟ أريد إجابةلماذا كل ه: في سؤالي
  )1(».االستقالل

جاهدا يف املنايف ختطي عتبة املبهم واهول عّياه جيد لنفسه وضًعا حيتويه " يونس مارينا"ُحياول البطل 
َهربُت إلى هذا المكان كأي ِقٍط خائف ال من الموت، ولكن من الـُمبهِم، أصعب «: لكن من دون جدوى

َهًما وغير مرتقب الموت في هذه الحاالت أرحم، كّل شيء يأتيك أسوأ مّما . شيء هو أن تُواجه شيئا ُمبـْ
  .)2(»تنتظر

 االندثار، ال بل يتخبط يف كنف الذكريات األليمة واملريرة، حلظات من املاضي تأىب" يونس مارينا"يظل 
مستقبل  َترفض الرضوخ لعامل الزمن، ال َمتُُر دون أن ترتك بصمتها على سطور احلاضر، وعند آخر املطاف؛

الزم حياة الروائي، ليكشف عن آهاته اليت ُترتجم الـُمبَهم واهول، ذكريات كانت هي األخرى اهلاجس الذي يُ 
  .أشواقه وحنينه إىل الّديار

ذه األوضاع اليت يعيشها يف منفاه، لدا يظّل يُعاتُب الّصدق القاسية اّليت شّردته ملثل ه" مارينايونس "يتأمل 
كذبة صنعت مّني كاتًبا؟ صدفة قاسية واستثنائية، رمت بي نحو «:يف املنايف، فقد جاء على لسان السارد

  )3(»لمهددين بالموت؟المنافي، سّرقت مّني حياة ومنحتني أخرى؟ وصدفة أسوأ تضعني اآلن على رأس ا

، فإننا حتًما سنلقي الضوء على أهم الوجوه اليت تتحرك على هذه األرضية، "الوطن"عندما نتحدث عن 
مبعناه العام هو احليز املكاين الذي ينطوي على عّدة أبعاد " الوطن"وأبرز املشاهد اليت ُحتّقق هذا الوجود املعنوي، 

صورة متعددة الدالالت واملقاصد، مبعىن آخر ويف هذا املقام " ابع لوليتاأص"يف نص " الوطن"على أن . إنسانية
اليت يتطرق هلا أو " الوطن"يف النص؟ ما هي أهم وجوه " بالوطن"يقصد الكاِتب ماذا : تُواجهنا أسئلة مفادها

أو هذا االنتماء، ما  يتناوهلا النص بالّدراسة؟ ويف حالة ما إذا غاَبْت الشروط أو العوامل الّيت ُحتقق هذا الُبعد
البديل؟ أو على األقل، ما هي األشياء اليت قد تُعّوضنا بعض الشيء اإلحساس احلاد بفقدان الوطن؟ لكن ما 

  وُتشكّل لنا هذا املبىن؟ما هي أبرز الَشخصيات اليت تتحرك على هذه األرضية : يهمنا يف هذا الطرح هو
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طارد على أرض الوطن، الصحفي والروائي الـُمشّبع " يونس مارينا"
ُ
منوذج للمثقف اجلزائري املضطهد وامل

بالفكر اإليديولوجي والسياسي يتعرض لعّدة مالحقات يف وطنه من قبل قّوات النظام بسبب مقاالته الّيت تُناِهُض 
  .سلطة ما بعد االستقالل مشروع االنقالب وتكشف انزالقات

ذئاب "و" حرقة الفراشة"، "طنني الذبابة: "مث فيما بعد ثالثيته الشهرية" االنقالبيون"اياته الّيت كتبها رو 
  .، تفتح عليه أبواب اجلحيم"العقيد

 األسري وتضمحل األبعاد اإلنسانيةعندما يغيب اإلحساس باألمن داخل الوطن يف حني يسود التفّكك 
: األحّبة يف ظروف غامضة، فنجد على لسان السارد) اإلحساس(غيب تُنَهك احلرّيات ويُهاُن األشخاص، وي

يتدرج في عرض . تراءى له من بعيد والده وهو يتهاوى كعصفور أسقطه قناص ما هو من أعالي السماء«
، وقول السارد  )1(»السماء كالريشة ليسقط على األرض ببطء كاشًفا عن جراحات عميقة من جّراء التعذيب

لم يستوعب الحاج مريزق ما سمعه عنها، كان متأكًدا من أنّها فقدت عقلها بسبب التعذيب، «: كذلك
 )2(»مجرد مسرحية سخيفة، لقد رآها وهي يسحبونها من بيتها وأن حكاية المستشفى ال تعدو وأن تكون

سبق عودته  شْهًرا واحًدا، في األسبوع األخير الذي لم يبقى موسى لحمر في باريس إالّ «: وقوله كذلك
، ويف )3(».لم يرحمه المرض الذي كان يأكله من الداخل وجّره وراءه طوال عشر سنوات سجًنا(...) وموته 

 ولكن(...) حكم عليه باإلعدام . صديقه حميد في اإلتحاد الطالبي، بأقل من ذلك«: موضوع آخر يقول
السلطات المغربية تسلمته بعد أقل من أسبوع لذئاب العقيد فنهشته وكسرت عظامه بعد أن توصله إلى 

رأي فجأة عمي أحمد وهو َيسُتر وجهه بيديه «: ، وضمن نفس الّسياق يقول على لسان السارد)4(».السجن
  )5(».عبثًا لتفادي مرشات األسيد، التي كانت تنزل عليه وتُعري عظامه شيئا فشيئا

" يونس مارينا"منزلة األم ومنزلة الوطن، عندما يقرن يف مواطن كثرية من النص، ُيساوي لكاتب بني 
حديثه عن الوطن باحلديث عن األم، لَدا يستحضرها السارد لرتسيخ بعض معاين الوطن، مبعىن آخر األشياء اليت 

إىل الوطن ككيان  االنتماءوتَبًعا لذلك يَنعدم  إىل احلرّية واألمن والسلم، لداتزيد من تعلقنا بالوطن، باإلضافة 
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بالدي؟ قصدك بالدهم؟ ال «: احلبل الّسري الذي يربطنا برتبة األرض. بُِبعَدْيه الواقعي واملعنوي بغياب صورة األم
دفنتها يف قرب أّمي ينامان اليوم حتت الرتاب نفسه الشمس نفسها ويف القرب نفسه  بالدي. أرض يل عزيزي إّال لغيت

امرأة عادية، احلبل السّري الذي يربطنا برتبة األرض، هل تعرف أي موت متوته عندما األم هي أكثر من (...) 
حتاج إىل قّوة أخرى غري كيف أغفر ملن منعين من السفر حنو رماد أّمي؟ أ(...)  وهي ميتة؟ ىتمن أّمك حُحتَرُم 

  )1(».هذه، اخرتُت قَدرًا آخر، هو الكتابة لكي أشفى من الوطن ذاته

كذلك، فيونس يكُتب بعذوبة وفيض " اللغة"عن " يونس مارينا"نلحظ من خالل القول، حديث 
  هذه احلالة ويف . يالَحيمالِن ألًقا خاًصا، كتاباته َحتمل غربته ووحدته يف املناف، لذا يكتب لتكون الكتابة وطنا بد

  

  

  

هي : الكتابة/ُهو املَطَمُح والغاية، واللغة" الوطن األم"َختُلُص إىل أّن النص حيتوي على ثنائية مفادها 
  :البديل وهي الوطن الثاين

الكوفية احلمراء : "]احلديث عن الوطن[تُعزِر هذا املبىن من األيقونات أو الرموز اليت حتضر يف النص واليت 
من حني آلخر واليت تـُولُد لديه اإلحساس باحلنني إىل الوطن، يأيت حضورها على " يونس مارينا"اليت يتحدث عنها 

يهم كان يونس مارينا ملفوفًا في كوفيته الحمراء التي وضعتها أمه على عنقه ألّول مرة وهو «:لسان السارد
  )2(»(...)بمغادرة البيت للمرة األخيرة، قبل أربعين سنة، ال يلبسها إالّ شتاًءا، يشم رائحة أّمه فيها طويالً 

لم ينس يونس مارينا «: لدعم هذا املسعى حبيث يقول السارد" اهلوية الوطنية"جند كذلك احلديث عن 
هي دليل صاحبها، ورجل دون  la carte nationaleفي أّي يوم من األيام أن بطاقة الهّوية الوطنية 

  )3(»هوية هو شخص غير موجود، ويُمكن أن يُرَدم في أي مكان دون أن يُعلن عنه، الهوية حماية لصاحبها

                                                           

  .126الرواية، ص  -)1(
  .182الرواية، ص  -)2(
  .103الرواية، ص  -)3(

 الكتابة=اللغة

 الغاية األم=الوطن
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أبعاد سياسية، ختّدم بشكل أو بآخر ثنائية " أصابع لوليتا"هناك من الشخصيات اليت ينطوي عليها نص 
ارسها لوطين هي السياسة اجلائرة اليت متُ عد االعوامل اليت حتول دون حتقيق البُ ، فال َختَفى عنا أنّه من "الوطن واملنفى"

خمتلف فئات اتمع، هذه األخرية اليت يتعاطف معها يونس الظلم املُماَرس ضد : قّوات النظام، أو مبعىن آخر
  .إخل...،)عمي أمحد(ميا جوهرة، اللة الزهراء، احلاج مريزق، الّرجل ذو الشعر األبيض : مارينا، نذكر منها

 "يتاأصابع لول"املوضوع اجلوهري الذي يقوم عليه النص الروائي ] املنفى/الوطن[وعموما، تشكل ثنائية 
يونس "وهذه الثنائية إّمنا تتصل اتصاال وثيقا بالبطل النموذجي . الثنائية احملورية اليت يدور حوهلا النص مبعىن آخر

  . طه ببقية الشخصيات تارًة أخرىًة، ومن خالل العالقات اليت َتربِ تار " مارينا

 personnage embrayeur: الشخصية اإلشارية - 3

وأكثر ما تُعّرب عن الرواة  - كما يشرح حممد عزام- الشخصيات الواصلة الناطقة باسم املؤلف  وهي
وهناك من ُيسّميها بالشخصيات الـُموِصلة، وهي عالمات حضور املؤلف أو القارئ أو  )1(.واألدباء والفنانني

 اطيني، وشخصيات أمربومبتوسقر شخصيات اجلوقات والرتاجيديات القدمية، واملخاطبني السُ : مندوبيها يف النص
إخل، قد تكون مسألة ...والقاّصني واملؤلفني املتدخلني، شخصيات الّرسامني والكّتاب والّرواة والثرثارين والفنانني

، واآلثاء املختلفة لالختالط أو )نصوص مكتوبة(رف إليها صعبة أحيانا، وهنا أيضا، إّن عملية تأجيل التواصل التع
هذه الشخصيات، إنّه من الضروري معرفة املفرتضات الـُمسبقة ) معىن(ُتشّوش على فك رموز  التقنع، ميكنها أن

، وخلف "أنا"بأقل من حضوره خلف " هو"والسياق قليال، على سبيل املثال، قد ال يكون املؤلف َحاضًرا خلف 
  )2(.يف املركز، مشّكلة البطل. فائقة االعتبار، منه خلف شخصية االعتبارشخصية قليلة 

ويف هذا اخلصوص يضيف هامو هو اآلخر ضمن هذه الفئة الشخصيات الناطقة باسم املؤلف واملنشدين 
وشخصيات يف الرتاجيديات القدمية واحملاورين السقراطيني، والشخصيات املرجتلة، والّرواة واملؤلفني املتدخلني 

والفنانني، وُيشري هامون كذلك إىل أّن هذا الّنمط من الشخصيات قد يكون من  ثارينالّرسامني والكتاب والثر 
الصعب الكشف عنه يف بعض األحيان بسبب تدخل بعض العناصر املعيقة اليت تأيت ِلُرتبَك عملية الفهم املباشر 

  )3(.للمعىن

                                                           

  . 11، منشورات احتاد الُكتاب العرب، دمشق، ص 2005/ شعرية اخلطاب السردي، د،ط: حممد عزام -)1(
  .102، ص 2010اهليئة العامة السورية للكتاب، : عدنان حممود حممد، دمشق: شعرية املسرود، ترمجة: بارت وآخرون روالن -)2(
، حمفوظة لدار الكالم، 1990/ ط.عبد الفتاح كليوطو، د: سعيد بكراد، تقدمي: سيميولوجية الشخصيات الروائية ترمجة وإعداد: فيلب هامون -)3(

  .املغرب، ص -الرباط
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بيد أنه ال ميكننا أن  عموًما، ُتشري هذه الفئة من الشخصيات إىل حضور ذات الكاتب يف املنت الروائي،
ستوحاة من التاريخ وال من املعارف اليت ميتلكها الُقرّاء إّمنا 

ُ
ُخنطأ يف تقدير طبيعة هذه الشخصيات، فهي ليست بامل

  )1(.هي تعّرب عن الذات الـُمنشئة هلا خبَلجاا وبعض اجلوانب من حياا

الفضاء املكاين «ية يتطلب العودة إىل ويرى عبد احلميد بن هدوقة أن البحث يف أصل الشخصية اإلشار 
وتبًعا لذلك تتجلى الشخصيات اإلشارية من  )2(»يلهاوالزمان الذي تّرد فيه والّسياق اللساين هو الذي يسمح بتأو 

  .أمساء اإلشارة، الفضاء املكاين، والفضاء الزماين: خالل ثالثة صّور أو أمناط

لقد عمدنا بدايًة من خالل قراءتنا الفاحصة لنص أصابع لوليتا إىل استجالء طبيعة الشخصيات املكونة 
استخراج أهم  تشتغل عليها هذه الشخصيات، وسوف تعمد اآلن إىل وأهم الوظائف واألدوار اليت لبنائه

ئ، فما هي نسبة هذا احلضور يف اإلشارات اليت ينطوي عليها النص واّليت ُحتيل على وجود ذات الكتاب أو القار 
الّرواية؟ وإىل أي مدى سامت ذات الكاتب يف تشيري البعد املنفوي للرواية؟ وإذا اعتربنا مسبقا أن حضور الذات 

األصوات أو الشخصيات اليت تبنت احلضور الغري الساردة قد يكون حضورا مباشر أو غري مباشر، فما هي أهّم 
ت اليت استعان ا الكاتب يف نصه واليت حدّدت بدورها طبيعة أو مستوى القارئ املباشر؟ ما هي أهّم التقنيا

خاَطْب؟
ُ
  امل

قبل اإلجابةعن هذه التساؤالت، البد علينا أن نُفصّل بعض الشيء يف بعض املصطلحات اليت تصنع 
  ".املسرود له"و" السارد". "القارئ"و" الكاتب"مصطلحي : ذلك االلتباس واجلدل ومن

 ب إنتاًجا ختّلقه ذات األديب أو الكاتب وتتلقاه الذات القارئة، لدا متّر أيّة عملية إبداع أو إنتاج إّن األد

  )3(:عرب مراحل أو مستويات نربزها يف الشكل اآليت

  

  

  

 

                                                           

  .103طرائق حتليل الفضة، ص : الصادق قسومة -)1(
  .97كتاب امللتقى الرابع، أعمال وحبوث، برج بوعريريج، ص : عبد احلميد بن هدوقة -)2(
  .87طرائق ختليل السرد األديب، ص : رشيد بن جدو، ورد يف: مقتضيات النص السردي األديب، تر: جان لينتفلت -)3(
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  4الهيكل رقم    

 :السارد -أ

اإلشارة مُسبَقا إىل أّن املقود بالسارد هو املوقع اخليايل الذي َيصنعه الكاتب داخل الّنص، مبعىن  جتذر
هو الوسيط بني الكاتب والقّصة، كّما أّن السارد قد يتفق يف آخر السارد ليس هو الكاتب وال هو صورته، إمنا 

  )1(.الواحد ويّتسع جماله هذا وقد يتعّدد السارد يف النص. موقفه مع الكاتب وقد خيتلف معه

يكون السارد ذا هوية حقيقية كانت أو متخيلة، فيحمل اسم، لكن هذا االسم ال ُحييل على ُمسمى 
، وقد ال يعمل السارد هوية وال اسم ويف هذه احلالة نعتمد على جمموعة من اإلشارات والضمائر اليت تعود حقيقي

  .عليه

إىل أنواع الّرواة يف النص السردي، حبيث " نيات السرد لروائيتق"يف كتاا " ميىن العيد"لقد تطرقت 
  :جعلت هذه األنواع يف مراتب تقع بني السارد والكاتب وجنملها فيما يلي

 .السارد بضمري األنا −
 ].الكاتب=السارد[الكاتب الذي يعرف كّل شيء  −

                                                           

  .الرواية، ص  -)1(

 املسرود له
Narrataire 

 القارئ الواقعي
lecteurconcret 

 القارئ ارد
Lecteur abstrait 

 ارد الكاتب
Auteur abstrait 

 الكاتب الواقعي
Auteur concret 

 السارد
Narrateur 

 الفاعل أو املمثل
Acteure 
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 .السارد الشاهد −
  )1(.ج غري حاضرالسارد الذي يروي من خار  −

ضمن مستوى السارد احلاضر الذي تتحدث بضمري " أصابع لوليتا"يصّنف السارد يف النص الروائي 
ا بالشخصيات ودواخلها لدا جنده يتمثل 

ً
الغائب، مبعىن أنه يتدخل يف السرد ويروي من الداخل، فيظهر عارفًا وعامل

  .قومي، التعقيب، التفصيل والوصفعّدة وظائف باإلضافة لوظيفة احلكي ومن ذلك وظيفة الشرح، التفسري، الت

إّن البطل احملوري يف الرواية، شخصية مثقفة واعية، ثورية ونضالية، تبّنت ثقافة التمّرد والعصيات ضد 
أنظمة السياسة املستبدة من جهة، وقوانني اتمع الّصارمة من جهة أخرى، بعدما ُصدَمت بواقِع ُجمتمع ُحيرُّكه 

 حيكمون باسم الشعب ويقتلون من ُخيالفهم باسم «يُؤلف بينُهم القدر والنفاق واخلبث أشخاٌص طُغاة مستبدين، 

الّصحفي والروائي ، فيونس مرينا )3(»كل من ليس معنا، فهو ضدنا«" غوبلز"شعارهم ِشعار  )2(»الشعب أيًضا
تالحق شخًصا مل يرتكب  حيلم باليوم الذي َيشّع فيه نور احلقيقية؛ ظروف مقتل أبيه الشهيد وسبب املخاطر اليت

أي ذنب سوى أنّه دخل يف لعبة مل يقّدر خماطرها، جترأ أن يرفع كلمة احلق فوق كّل اعتبار، ِسالحه القلم وشعاره 
يلجأ   سبيل حتقيق هذا الطموح واملسعىويف. احلق والشرعية، يبحث يونس مارينا عن إجابة تعيده إىل تراب الوطن

قيد وأمام إصرار هذه الشخصية على ت...ونزع الّستار عن املناطق اهولة من التاريخإىل الكتابة لتعريّة الواقع 
برناجمها السردي يتدخل صوت آخر يُواجهها وينصحها، ويتناول أقواهلا وأفعاهلا بالتفسري والتفصيل، هو صوت 

لألحداث من جهة  السارد، فقد استهل الكاتب روايته بتعليق جاء على لسان السارد بضمري الغائب لُيمهد
عن رجل ال يعرف عنه . بالصدفة وجد نفسه يكتب عن شيء ُحيّبه«ولُيلِخَص لنا وضعية البطل من جهة أخرى 

سوى أنه كان صديقا لوالده، وهو من دفنه أيام الثورة، متىن دائما أن ُيصبح كاتبا كبريا أو ُصحفيا مرموقًا فقط 
 الب شعر بأنه سرقوا منه قصة ولدهالرّايس بابانا، عندما وقع االنق رواية قصة والده كما مسعها من ليتمكن من

عندما ُسجن تبخر ائيا حلم حماورته يوما، مث . ألّن الشخص الوحيد الذي كان مؤهال لروايتها له هو الرايس بابانا
  )4(»طريةلعبة خطرية مل يقّدر أبدا عواقبها اعتمد فيها جناحي خيال قادة على كّل احلواف اخلدخل يف 

                                                           

  ).95-94(، ص 1999، 2تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، الفارايب، بريوت، ط: يدُميىن الع -)1(
  .122الرواية، ص  -)2(
  .119الرواية، ص  -)3(
  .155الرواية، ص -) 4(
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تعليقا على وضعية يونس مارينا، ويربز لنا الدوافع واألسباب اليت قادته  -يف هذا امللفوظ- فالسارُد يقّدُم 
ُصحفيا ليتمكن من رواية قصة أبيه بعد إىل ذلك املنعطف اخلطري، حيث أّن يونس مارينا كان يطمح ألن ُيصبح 

بابانا، هذا األخري الذي يُعّد الشاهد الوحيد على وفاة والده يلقى حتفه يف السجن، وأمام  أن يرويها له الرايس
يدخل يونس يف لعبة مع القدر مل يكن يدرك ُخطورا تنتهي به يف أحضان املنفى ، ]غياب الّدليل[هذه الوضعية 

وَظل «: ت ذاته، مثلما جاء على لسانهالقاسي، ويواصل السارد توضيح هذه الوضعية ُمعلقا عليها، وُمعقبا يف الوق
لكنه عندما كرب سرق العقيد منه الشاهد الوحيد عن مكان دفن والده، . ينتظر أن يكُرب وأن ُيصبح ُصُحفيا حمرتفا

ويف موضٍع . )1(»ع أناسا كثريين، وقتل آخرين ونفى الباقي ليتخلص من ضجيجهم وُمالحظاماالستقالل بش
يوم انقالب هو أيضا كبر في يوم واحد،«: قيب التعقيب كذلك جاء على لسان الساردآخر وعلى سبيل التع

الذي دخل فيه في عمق لعبة لم يكن ُمهيأ لها، هل يُعَقُل أن يرهن العمر على لعبٍة ال يُتقنها؟ مجرد  65
  )2(»لعبة لم يُدرك َمخاطرها قبل أن تتحول إلى عقوبة عمر

يتقّمُص دور العامل حبقيقة الشخصيات واألشياء والواقع، إذ  -الساردعلى لسان - إّن صوت الكتاب 
كد مدى شرعية وأحقية املسعى الذي َيطمح إليه البطل يونس مارينا، ويف املقابل ؤ ُحياول يف عّدة مواضع أن يُ 

ع يف ظّل بشاعة السلطات وسياستهم اهلمجية، وكأنّه يريد انتقاد السلطة والتأكيد على أّن إصالح اتم يصف
 ] يونس مارينا[ية الشخصية البطلة الفساد والنفاق الذي يعّم النظام أمر ميؤوس منه، لعّله يهدف إىل توع

جمتمع الظلم والفساد واالستغالل، هلذا جند ونصحها بعدم اإلفراط يف التمسك بقّيم إنسانية يستحيل حتقيقها يف 
ولكن  ا يف الفراغلتعرف أّن اإلنسان ليس كيان هائم...«:على لسان السارد" أرثركوستلر"الكاتب يستدعي قول 

  )3(».ظّل قويّا حىت النهاية ولكن سلطام كان قاسيا وأكرب جربوتًا- مقاومة مستمرة ضد اإلذالل 

ها انقالب دواليت مفا-يُظهر هذا امللفوظ وجهة النظر الفعّلية للكاتب اليت وضحها على لسان السارد 
، حني ُيصبح الطّغاة هم الّسادة وقادة األعراش، يف حني يعيش الشرفاء واملناضلون منفى اتمعاملفاهيم يف 

  .السجون، وعندما ُحيكم على ارم بالرباءة، ويُعّد املثقف ُمتمّرًدا يراُد له أن خيضع للُمحاكمة

اليت " لوليتا"قاصر قضية ال: يطرح الكاتب عّدة قضايا وظواهر اجتماعية أدت إىل تدهور اتمع مثل
اغتصبها والدها، واليت تعّد الشخصية احملورية يف الّرواية اليت ُجتّسد الفساد األخالقي يف اتمع، وكذا الظلم 

                                                           

  .198الرواية، ص  -)1(
  .84الرواية، ص  -)2(
  .64الرواية، ص  -)3(
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أتساءل عن أية لذة يشعر «: واإلهانة اليت تتعرض هلا املرأة يف ظّل تسّلط اتمع الذكوري لدا جند امللفوظ الّسردي
  .)1(»البد أن يكون كل ما هو إنساين قد مات فيه ائياا وهو يغتصب ابنته؟ 

يف يوم زواجها بنزيف حاد، " يونس مارينا"باإلضافة إىل حادثة االغتصاب هناك حادثة وفاة أخت البطل 
كنماذج " اللة الزهراء"و" ميا جوهرة: "؛ أرامل الشهداء أمثال"املرأة املضطهرة"وضمن نفس الفئة جند منوذج 

  .اإلهانة والّذل اليت تتعرض هلا املرأةألساليب 

" كالرا"الصديق القدمي للوليتا وقّصته مع الّدمه " ومجري : "حيضر لنا كذلك منوذج آخر للفساد األخالقي
، لدا يقول الكاتب على لسان "جريوم"تعاين لوليتا من اإلهانة والتهديد املتواصل من قبل صديقها ". راما"و

كان يقول يل دائما يا دمييت اجلميلى، مل تكن الطلمة .  صلب جريوم ويف دفئه األنثويعشُت مّدة يفأنا «:السارد
يُهددين  مين، وعندما ابتعد عنه يف الفراشكان يلمسن ويقرتب . تعجبين كثريا، لكين كنت أقبلها على مضض

  )2(»بدميته

صادفه نوبات من جانب من النقص العاطفي الذي يُعانيه، وتُ  حياته مع الّدمى لتغطية" جريوم"يواصل 
  .االكتئاب واالضطراب يف حياته تنتهي بانتحاره

 "يونس مارينا"ظور البطل احملوري إىل قضية الزواج من من - على لسان السارد- يتعرض الكاتب كذلك 
لكن من الذين َيظُنون أّين قمُت «: وكذا قضية التطّرف الديين واملساس بالنص القرآين، فنجد على لسان السارد

املشكلة أّين مل أفعل شيئا . َجْندرمة األخالق. بسّب الذات اإلالهية؟ سبدنة الدين وحرّاس الّنوايا والقتلة الصغار
  )3(»من هذا، وأعطوين أمهية يف سلم املوت، رمبا كنت ال أستحقها

عن اإلرهاب من منظور اآلخر الغريب، هذا األخري الذي  - على لسان السارد-يتحدث الكتاب كذلك 
فيما بعد إىل نشرها يف باقي الّدول من العامل، فيقول يرى يف اإلرهاب ظاهرة بدأت عند املسلمني وعمدوا 

  ":ماري"و" دافيد"الكاتب على لسان السارد يف حّوار ُمطّول بني 

لين ملاذا نسمع عن العرب واملسلمني كثريا وال نسمع عن اآلخرين إّال قليال؟ هل األمر طّيب اسأ- «)د(
  ُصدفة أم يُراُد له ذلك؟
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  )1(».لكنهم هم من أدخل مرض اإلرهاب إىل أراضينا اآلمنة - م

إىل قضية املثقف واملآزق اليت يقع  - على حّد األقوال اليت تأيت على لسان السارد - يتعرض الكاتب  كما
  الكتاُب ُمتشاون يف العلم كّله «: فيها الكتاب والّروائيني من جرّاء كتابام اليت تعكس بشكل أو بآخر أفكارهم

  )2(»خيلقون مشاكل حول أنفسهم، مثّ يظلون يدورون حوهلا. يكذبون مثّ ُيصّدقون كذبام

واإليديولوجية عمدا، وجيعل من املنفى أرضية عموًما، يُطرح الكاتب هذه القضايا االجتماعية والسياسية 
  .ملثل هذه الـُمعطيات والّنقاشات اجلاّدة

ذلك أّن تفشي مثل هذه القضايا يف اتمع جيعل من احلياة ُمستحيلة داخل الوطن، وهو ما يفتح اال 
  "منعرج املنفى"أّمام ُمنعرٍج أكثر ُوعورة وقسوة أالّ وهو 

َمَها الكاتب ومل تقتصر التعليقات  يونس مارينا"على شخصية  - على لسان السارد- والتعقيبات اليت قد "
على «: قائال" لوليتا"ط، إّمنا تعّدت لتشمل شخصيات أخرى داخل املنت، ومثال ذلك تعليق السارد على فق

، ليحّتل هو الرغم من أنّها كانت تشّم في االسم الُمختصر رائحة والدها الذي َهّرَب شيطانها الذي سكنها
لالنتقام، هي ال تعرف لماذا؟ ولكن، شيئا غامًضا فيها  مكانه، انصاعت للُمقترح كان عطر والدها وسيلتها 

  )3(».كان كّل يوم يتنامى قليال ليتحول بين أصابعها إلى رماد

: على الّسارد يف باالعتمادوُنسّجل إىل جانب وظيفة التعليق والتعقيب وظيفة أخرى ينهض ا الكاتب 
مثل ما نالحظه يف " يونس مارينا"اليت يقوم ا يرات لألفعال ، حيث يعمد إىل تقدمي تعليالت وترب الشرح والتغيري

بالصدفة وجد نفسه يكتب عن شيء يحبه، عن رجل ال يعرف عنه سوى أنّه كان «: امللفوظ السري اآليت
دائما أن ُيصبح كاتبا كبيرا أو ُصحفيا مرموقا فقط ليتمكن تمنى . صديقا لوالده، وهو من دفنه أيّام الثورة

حىت يُربّر الدافع أو السبب الذي جعل يونس )4(»يوما ما من رواية قصة والده كما سمعها من الرايس بابانا
  .مارينا حيلم بأن ُيصبح صحفيا وكاتبا مشهورا
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السارد، هذا األخري الذي يتبىن مهمة إذا قلنا أّن الكاتب استطاع أن يُثبت حضوره من خالل شخصية 
التعليق والتفسري، الشرح والتربير، والّنصح والتوجيه للشخصية البطلة، فإنّه باملقابل جيوز لنا أن نقول أن الكاتب 

" يونس مارينا" املنت، وَجنح يف مترير موقفه اإليديولوجي والسياسي من خالل شخصية استطاع أن يظُهر يف
  .سان الشخصية البطلةكذلك، أي على ل

استطاعت أن تُوِصل ُوجهات نظر الكاتب اّجتاه القضايا الشائكة "يونس مارينا"ميكننا القول أن شخصية 
اليت يطرحها، وموقفه منها، يف ُحماولة من الكاتب لتحليل الواقع املرير وتصحيح بعض اهلفوات اليت كان قد 

لنا عن نفسية الشخصيات وطريقة تفكريها وأهم القّيم اليت  ولقد كان له ذلك بعدما أفصح. جتاوزها التاريخ
  .تشغلها يف املنت تسعى لتجسيدها يف الواقع من خالل ُجممل األدوار اليت

يبحث الكاتب يف طبيعة النظام الرتكييب للمجتمع، ويعمد بعد ذلك إىل كشف انزالقات أفراده، واملآسي 
 ّتفقد كّل «ا قد تُوِدي حبياة اإلنسان، وجتعله يفقد أغلى ما ميلكاليت تتسبب فيها هذه االنزالقات، حبيث أ

شيء، كل شيء بال استثناء، حتى صراخنا األول الموشوم في الذاكرة، إّال اللغة التي تستمر طويال قبل أن 
ثّم ندفن شيئا من أجسادنا في قبر من ُنحب قبل أن تأتي االنكسارات المتتالية . تتهاوى كأوراق الخريف

هناك أشياء فينا ال متوت، تظّل حتفر فينا حىت آخر العمر، متّر علينا «يبدوا أّن  )1(»ى ما تبقى من الجسدعل
  )2(».سيول احلياة والسنوات القلقة، وتظّل متشبثة على األطراف

بسبب األوضاع اليت آلت . عن األسى والتُرب يف نفسية الكاتب هذه النربة احلادة يف احلديث تكشف
إليها حياتنا يف ظل تفشي الظّلم والفساد يف جمتمعنا، باإلضافة إىل اليأس، االيار والتذمر، هذه احلاالت اليت 

دل ُتصيب كّل واحد فينا يف مثل هذه األوضاع، فالكاتب يرفض االستسالم للواقع املرير، ويدعو للتسامح ب
  .الظغينة واحلقد

اجلنة والنار، احلرّي : فية نوردها يف شكل ثنائياتصو  لَدا جنده يتحدث بنربة تشاؤمية ُحتيل على اجتاهات
وحدَد بدوره شهور «": يونس مارينا"، حيث يقول السارد على لسان واجلربيّة، الوجود والعدم، واملوت واحلياة

طفاء في النأمام الموت ليبتلع من يشاء، الناس أنفسهم يتمنون االموت، شهور الشتاء ثالثة أشهر مفتوحة 
الموت ألن البحر الذي  هذا الفصل لقسوته ولصعوبة تحملهم له، حتى الصيف نزعه من قائمة شهور
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يتبدى لنا أيضا، رفض الكاتب للتطرف وكّل  )1(».يحوط القرية والجبل يمنح الناس فرصة جميلة للحياة
التيارات اليت ُتضيق مساحة احلرية للفرد، والسيما حرية التغيري، وُمناهضته لكّل أشكال السلطة والقمع، للّنفاق 

يف " يونس مارينا"والغْدر، العنصرية والتطرف، وقد ساهم صوت السارد باإلضافة إىل صوت الشخصية احملورية 
لكاتب يف املنت الروائي مبختلف القضايا الفكرية والظواهر االجتماعية اليت أراد معاجلتها وكذا إثبات حضور ا

  .مواقفه وآراءه اليت أراد متريرها إىل القارئ

رؤية الكاتب للواقع، فرغم دعوته لبعض املبادئ  -الّسارد والشخصية البطلة- جيّسد الصوتني مَعا 
ال أنّه على قناعة تامة بأنّه يستحيل إصالح اتمع والسياسة، ذلك أّن الفساد اإلنسانية كالّصلح والتسامح مثال إ

قد تفشى، وبالتايل رؤية وحضور الكاتب كان جّليا من خالل تعقيبات وتعليقات وتفسريات السارد من جهة، 
  .من جهة أخرى"يونس مارينا"وأفعال الشخصية احملورية وأقوال 

  حضور الكاتب          

  طريقة غري مباشرة          يقة مباشرةطر 

  صوت يونس مارينا          صوت الّسارد

  التعقيبات  التفسريات  التعليقات  

  5الهيكل رقم                                              

 :القارئ -ب

الطرف الثاين يف العملية اإلبداعية األدبية، ذلك أّن حضوره ضروري لتحقيق عملية  يعّد القارئ أو املتلقي
على وجود صوتني؛ صوت السارد، وصوت فإذا كان حضور الكاتب يف اخلطاب السردي األديب يتوقف . التواصل

راد معاجلتها، فإّن القارئ قطب من أ
ُ
قطاب العملية التواصلية الشخصية احملورية باإلضافة إىل املوضوعات والقّيم امل

رونة وُيساهم يف إحياء النص األديب، ضف إىل ذلك فإّن عملية اإلنتاج تتوقف على 
ُ
ذلك أن القراءة فعل يّتسم بامل

القراءة، هذه األخرية اليت تشكل االنطالقة وحجر األساس لبناء نص أديب جديد، تبًعا لذلك يشغل القارئ  
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النص يفرتض « والّنقاد املعاصرين، خاصة وأّن نييّـزًا كبريا يف اهتمامات الباحثكعنصر فّعال يف عملية القراءة ح
  )1(».مساعدة القارئ كشرط لتحيينه وحتقيق فعله

  .قارئ جمرد وآخر واقعي: ال َيسعنا إالّ أن ُنشري بداية إىل وجود صنفني من القرّاء

حبيث يعرّفه على أنّه " طرائق حتليل القصة"يف كتابه " الصادق قسومة"أّما القارئ ارد، فقد حتدث عنه 
ذات متخّيلة، يتصّورها الكاتب قبل البدء يف عملية الكتابة، فينسب إليها مسات وقدرات معينة، ومستوى معني 

ذا القارئ ارد قد تتقارب مع ات هيأّن مس مبعىن آخر هو صورة جمردة يضعها الكاتب لُيوجه خطابه إليها، على
، هذا األخري الذي خيضع للقراءة الفعلية، وهو من عامل الواقع الفعلي، ختتلف قراءته )2(احلقيقيقارئ ات اليمس

  .)3(لألثر األديب باختالف البيئة والعصر الذي ينتمي إليه

سوف نبحث يف أهم اإلشارات أو العالمات املباشرة وغري املباشرة اليت تدّل على حضور ذات القارئ يف 
  .ضح لنا بعد ذلك الصنف من القرّاء الذي يقصده الكاتب خبطابهاملنت الروائي، ليتّ 

  :إشارات مباشرة-1

، ومن )آخرون+أنا(، وحنن )أنا(الضمري ) السارد(أو ) الكاتب(من الضمائر اليت ُحتيل على املتكلم 
وبالتايل، فإن وجود ). آخرون+أنت(، وأنتم )أنت(الضمائر اليت حتيل على ذات القارئ أو املرسل إليه الضمري 

، ويؤكد مدى األمهية اليت )القارئ /الكاتب: (ف نفس امللفوظ يدّل على حضور الذاتني) أنت(و) أنا(الضمري 
واهللا يا والدي ظننتك شيخا كبيرا وأنا أقرأ «: يكتسبها حضور القارئ يف النص، كما يف امللفوظ السردي اآليت

 مقالتك مباشرة ولكنها في الصميم ما كتبته في صوت الشعب الّسرية، وها أنت شاب مليء بالحياة،
  )4(»الحزب سُيسعد بأمثالك؟

لكي " أنت"يستعمل يف معظم األحيان الضمري  - "الكاتب"باعتباره نائبا عن - " السارد"نالحظ أّن 
وهذا وإن دّل  -ُيسجل لنا حضور القارئ يف املنت الروائي، بينما يستغين عن ضمائر اخلطاب األخرى حنن وأنتم

ّددة، وليس لعدد كبري من القرّاء على شيء فإنّه يدل على أّن اخلطاب موّجه لقارئ معني أو ملستوى أو فئة حم
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اليت يطرحها، ويريد أن يوجهها لصنف  ضمن خمتلف املستويات، حبيث يوجه الكاتب رسالة من خالل املضامني
  .معّني من القرّاء

اليت  اآلن إىل استخراج بعض إشارات حضور القارئ يف املنت الروائي، ونتبني أهم الوظائف سوف نعمد
  :ارئ ُمشارك يف بناء اخلطابُتسند له باعتباره ق

  الصفحة  الوظيفة  الضمير  الملفوظ السردي
الظلم موجود يف كّل األرض اليت نعيش فيها ُشيدت أصال على ذلك وال «

، االنتقامنتعلم من دروسها إال قليال، ال يكفي أن تكون جمروحا وتُفكر يف 
  ».لكن أن تُفكر أيضا يف أن يف الدنيا حياة تستحق أن تُعاش

ستطاع؟ َهربُت إىل «
ُ
أنا أمامك اآلن، أعيش وُأحاول أن أحب احلياة قدر امل

هذا املكان كأي ِقٍط خائف ال من املوت، ولكن من الـُمبهِم، أصعب شيء 
َهًما وغري مرتقب املوت يف هذه احلاالت أرحم، كّل . هو أن ُتواجه شيئا ُمبـْ

  »شيء يأتيك أسوأ ممّا تنتظر
ن امرأة عادية، احلبل السّري الذي يربطنا برتبة األرض، األم هي أكثر م... «

؟ هل تدري  وهي ميتة؟ من أّمك حىتهل تعرف أي موت متوته عندما ُحتَرُم 
كيف   أّين غفرت لقاتلي والدي، قلُت هي احلرب أكرب من البشر أحيانًا؟ 

  »أغفر ملن منعين من السفر حنو رماد أّمي؟ 
غريبا أن تلتقي بامرأة خترج أمامك من كتاٍب قرأته منذ ثالثني سنة  أليس«

والنصف بذاكرتك كعقرب الصخور البحري؟ تقف أمامك خارجة من رحم 
  »...اللغة

أحيانا يهددونك لريموك يف عمق الركب، متعتهم الكبرية أن يُفقدوك «
  »توازنك

الرقم لشخص  إعطاء. احلذر يَعين االنتصار ملنطق احلياة وليس خوفًا«
واحد، معناه قبول الّسري عاريا وشاشة، يكفي أن تعطي َرقمك لشخص، 

بالرقم ميكن كشف . لُيصبح ُملًكا ًمشاًعا، ولتزيد املخاطر غري احملسوبة
  »عنوانك بسهولة

عليك أن تُنهيه بسرعة، لتعرف أّن اإلنسان ليس كيان هائما يف الفراغ، «
ظّل قويّا حىت النهاية ولكن سلطام  -ولكن مقاومة مستمرة ضد اإلذالل 

  ».كان قاسيا وأكرب جربوتًا
آخر ُجيرّبه دون أن يعين ذلك أنه ُمنخرط  اإلنسان قد حيتاج إىل شيء...«

  أنت
  
  

  أنت
  
  
  

  أنت
  
  
  

  أنت
  
  

  أنت
  
  

  أنت
  
  

+ حنن 
  أنتم

 التفكري السليم
وختطي عتبة 

  .نتقاماال
مواجهة الواقع 

  أو احلقيقة
  
  

الّدراية واملعرفة 
  .واالعتبار

  
  

تعليق إطالع 
  معرفة

  
االعتبار الّدراية 

  واإلطالع
  

املعرفة الدراية 
  االعتبار

  
  اإلقرار- 
اإلميان - 

26  
  
  

122  
  
  
  

126  
  
  
  

46  
  
  

36  
  
  

64  
  
  

201  
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كثريا ما تفتح أعيننا على ما جنهله يف قناعة دون أخرى بل إّن جتربة مثل هذه  
  »يف اآلخرين

يونس مارينا قليال من هذا الرجل الذي ميلك قوة غريبة تصعد  استغرب«
بكل عالًيا، ّمث تنزل بك إىل احلضيض وقبل أن تفتح عينيك على اليأس، 

  ».يكون قد سحبك مرّة أخرى حنو مساء مرصعة بالنجوم

  
  
  
  

  أنت

  بالقناعات
االنفتاح على - 

  .اآلخر
  

  الدراية التعليق

  
  
  
  

89  
يتبني لنا من خالل اجلدول أّن الكاتب يف كل امللفوظات إّما يستعني بصوت السارد أو بصوت   

إلبراز حضور القارئ يف املنت، بـَْيد أّن أغلب امللفوظات جاءت على لسان " يونس مارينا"الشخصية احملورّية 
لب امللفوظات جاءت ُمفعمة الشخصية احملورية، هذه األخرية يعكس كالمها رحلتها مع جتارب احلياة، لدا أغ

باألمثال والتجارب والسيما القاسية منها، يهدف من وراءها الكاتب إشراك القارئ يف جتاربه وإمداده باملعرفة 
  .الكافية فيمتثل للدرس ويأخذ حذره

، وهذا ليرتك مسافة بينه وبني "أنت"أّن الكاتب أكثـََر من استخدام الضمري املخاطب  لالنتباه امللفت  
يف ُحماولة منه لتقريب املسافة بينه وبني القارئ ) أنتم+حنن(القارئ، لكن يف مواطن قليلة جنده يستخدم الضمري 

  .واألُلفة االنسجاموزرع جّو من 

  :اإلشارات غير المباشرة-2

راد لقد سبق وأشرنا إىل
ُ
 أن الكاتب وقبل الشروع يف عملية الكتابة، يصنع يف ُخمّيلته صورة للقارئ امل

ُخماطبته، ُجمرًدا كان أو واقعًيا، مبعىن آخر الكاتب يفرتض ُمسبقا القارئ الذي سُيوّجه إليه خطابه، فينسب إليه 
ستوى معّني، فالقارئ عنصر فاعل يف عمل

ُ
فالنص إنتاج جيب أن «ية بناء الّنص مسات وُقدرات، وجيعُله منتميا مل

  )1(»يكون َمصري تأويله جزءا من قدرته التوليدية

يتوقع الكاتب قارئا منوذجيا يستطيع أن يتعاون من أجل حتقيق النص، بالطريقة اليت يفكر ا الكاتب «
لدا يلجأ إىل جمموعة من املرجعيات  )2(»نفسه، ويستطيع أيضل أن يتحّرك تأويليا كما حترك الكاتب تأويليا

، هذه األخرية اليت ينطوي إليها املنت الذي ]إخل...اللغة، صيغات الشخصيات، عامل الزمان واملكان[والتقنيات 
  .بني أيدينا

                                                           

  .160أمحد بوحسن، ص : القارئ النموذجي، تر: أمربتو إيكو -)1(
  .160املرجع نفسه، ص  -)2(
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منط لّلغة، طبيعة احلقل : ومن الوسائل اليت يعتمد عليها الكاتب يف توضيح حضور القارئ يف املنت نذكر
ع
ُ
عَطى اجلغرايفاملعجمي امل

ُ
  )1(.َتمد، نوعية األسلوب وامل

لقد جاءت الشخصية البطلة مثقفة، واعية، وعلى قدر كبري من املعرفة بالواقع وِمبُحركاته، حبيث يُعاين 
يف املنايف، َيكاُد ُيصاب حباالت من اليأس والتمزق وااليار لوال بركة جمموعة  من الوحدة والغربية" يونس مارينا"

 إىل العديد من القضايا الفكرية واإليديولوجية  - على لسان الشخصية احملورية- دق، يتعرض الكاتب من الص
  .والسياسية، فيفسر ويُعّلُق تارة، ويشرح ويُعقب تارة أخرى

إّن هذا الصنف من الشخصيات ذات املستوى الثقايف العايل الذي يعتمد عليه الكاتب يف ُمعظم 
لّروائيني والفنانني والسياسيني، إّمنا يقتضي وجود قارئ مثقف ليستوعب هذا نصوصه، والذي نقصد به صنف ا

عترب من القضايا واملعضالت اليت يطرحها التاريخ
ُ
  .القدر امل

بني أيدينا هو نص ُمَأدجل، ُمكثف من حيث استعانته بالشعر، واِحلكم واألساطري إّن النص الذي 
  .القارئ العادي إىل قارئ مثقف ُمشبع بالفكر اإليديولوجي والثقايفواألمثال الشعبية، يتخطى ا الكاتب حدود 

 rien n’est plus beau qu’un» ":أيف سان لوران: "يستهل الكاتب روايته مبثل أو حكمة لـ
corps nu, le plus beau vêtement du monde, qui puisse habiller une 
femme c’est le bras de l’homme qu’elle aime ;mais pour celle qui n’ont 

pas’eu la chance de trouver ce bonheur, je suis la »  )2(  

  :ومن األمثال واحلكم الشعبية اليت جندها كذلك يف ثنايا املنت

  )4(»ر روحك مهبول تشبع لكسوردي«و )3(»اّيل رقد مع ميا هو بابا«

الكلمة مقطع «: يوظف الكاتب يف نّصه كذلك الرتاث الشعيب، من باب إثراء الّنص بالتجارب واملعارف
  ضد صديقه علّي، جارهم يف مدينة مارينا. من أهزوجة ساخرة كان يُغنيها مع األطفال

                                                           

  .161-160املرجع نفسه، ص  -)1(
  .17الرواية، ص  -)2(
  .95الرواية، ص  -)3(
  .106الرواية، ص  -)4(
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  عليّ ...عليّ 

  ...زنطيط احلويل

  ...الذبانة تشطح

  )1(....الفكرون يغين

فجأة مسع األناشيد القروية اللذيذة، اليت تقوهلا النسوة والّرجال معا يف : ويف موضع آخر جند كذلك
  :لسائنهم الفجر اجللسات السرية، ويف األعراس تأنيه من بعيد حممّلة برذاد

  ار،يا اللة يا موالة الدَ 

  .رسرتك كاس َبالَ 

  .مرها بالويسكي والريكارلغْ 

  )2(»...تشعل يف النار وخل

رأى حاًما غريبا، شخص يلبس «: يتحدث الكاتب عن األولياء الصاحلني، فنجد على لسان السارد
  )3(»...األبيض، سمح ووقور، ومالمحه آسيوية قريبة من وجه جّده يناديه يوووووونس

كطريقة لتباين حضور القارئ يف املنت، فُتساهم ] صوت السارد[الكاتب باخلطاب غري املباشر  يستعني
  .التفسريات والتعليقات، وُخمتلف األوصاف اليت يُقدمها الّسارد للشخصيات يف تبّيان جتلّي ذات القارئ وحضورها

نت من خالل التقنيات على مستوى امل وعموما، وقف الكاتب إىل حّد بعيد يف إظهار شخصية القارئ
فجعله شخصية مشاركة يف األحداث تارة، وشخصية ُمتابعة هلا من جهة أخرى، هذه . والوسائل اليت اعتمدها

  .األخرية يتمثلها صوت السارد مبختلف الوظائف اليت أُتيحت له باإلضافة لوظيفة احلكي

املنت الروائي، بيد أّن اإلشارات اليت  انطالقا ممّا سبق، نستنتج بأن لكل من الكاتب القارئ حضور داخل
تدل على هذا احلضور ختتلف، فقد استعان الكاتب بصوت السارد من جهة، وصت الشخصية احملوريّة من جهة 

ومترير موقفه من القضايا اليت يطرحها، يف حني أّن الكاتب استعان بضمائر ] الكاتب[أخرى إلثبات حضوره 
                                                           

  .149الرواية، ص  -)1(
  .71الرواية، ص  -)2(
  .90الرواية، ص  -)3(
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للداللة على وجود ذات قارئة خيّصها الكاتب ِخبطابه فتشاركه آراءه " أنتم+حنن"و" أنت"اإلشارة؛ ضمري املخاطب 
  .ومواقفه

  personnage anaphoriques:الشخصية المتكررة -4

وهنا تكون اإلحالة إىل منظومة خاصة بالعمل وحدها ضرورية، تنسج هذه الشخصيات يف امللفوظ شبكة 
، عناصر ذات )تركيب، كلمة، شرح(ملفوظات منفصلة وذلك طول ُمتغري من النداءات والتذكريات ملقاطع من 

بصورة خاصة، وهي مبعىن آخر ُمقّومات لذاكرة القارئ، شخصيات اخلطباء، وشخصيات وظيفة تنظيمية ومجعية 
 رىملنذر، واالعرتاف كمشهد، والتوقع والذكإىل، كاحللم ا...ُمزّودة بذاكرة، وشخصيات تنثر املؤشرات أو تفسرها

فبواسطتها يذكر العمل . كلها نعوت أو صّور مميزة هلذا النوع من الشخصيات(...باك، وذكر األجداد -والفالش
  )1(.نفسه بنفسه

تتبلور انطالقا من مقوالت املعادلة  - حسب فيليب هامون- إّن النظرية العاّمة للشخصية 
"Equivalence" االستدالل ،"Substitution"  واالستذكار"Anaphore" ّمث أّن امللفوظ األديب يتميز

وضمن صنف الشخصيات املتكررة جند توظيف لالسرتجاعي أكثر من التقريري، حبلقة لسنن وحنو خاصني به، 
  )2(.ذلك أّن االسرتجاع مسة متيز مجيع الشخصيات

 .تذكرية/ شخصية استرجاعية-أ

هلذا النوع من الشخصيات الذي يعتمد علة باالستخدام املكثف - أصابع لوليتا-يتميز النص بني أيدينا 
تقنية االسرتجاع والتذكر، فكل الشخصيات حتمل خاصية االسرتجاعية، وتأيت يف مقدمتها الشخصية احملورية اليت 

أحالم اليقظة وسيلة للهروب من الواقع املرير، فاختارت العيش يف كنف الذكريات، فاحلاضر حاضر املنفى  اختذت
إّن هذه االسرتاتيجيات جاءت على سبيل توضيح وبيان الوقع الذي . ماضي الذكريات واألملوالوجع، واملاضي 

 ترتكه الذكريات يف املسار احليايت لإلنسان من جهة، وإلحداث مقاربة أو مفارقة بني ماضي الشخصية وحاضرها
  .من جهة أخرى

                                                           

  .217الشخصية، ص  - الزمن- الفضاء. بنية الشكل الروائي: حسن حبراوي -)1(
  .26-25سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص : فيليب هامون -)2(
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عن تلك األحداث اليت وقعت له يف املاضي مع " يونس مارينا"حديث  - هذا املاضي- ما يعكس  إنّ 
) وراقة(جّده قال له ذلك في وقت مبكر عندما سرق كتابا ملونا من «: جّده وجّدته بقوله على لسان السارد

ي في الكتاب ولم اشتهيت األلوان الت: سأله لماذا فعلت ذلك يا بني؟ فأجابه بعفوية المحرج. المدينة
ويف موضع آخر يقول غلى )1(».ألضعها في جيبي وأشمها كلما اشتقت لعطرهاأعرف كيف أحصل عليها 

وكان يمكن أن ال أذهب في ذلك اليوم إلى سوق العتيق لوال تذكري حّدتي التي كانت «: لسان السارد
ن أتنفس عطره وروائحه علمتني كيف أشتري القديم فحسب، ولكن أيضا أ. مولعة بكّل ما هو قديم

  )2(».وذاكرته كنت أجد متعة خاصة للخروج معها

 يعتقد أن املاضي قّيٌد للحاضر فهو يؤكد على ضرورة التمسك بالقدمي واألصل، ذلك أّن الكثري أصبح
وأنه صفحة جيب طّيها ووضعها يف خانة النسيان، وإحداث قطيعة بينها وبني احلاضر، ممّا أحدث صراعا بني 

  .ألجيان، فالالحق ُجيرم السابق، والسابق يتربأ من هفوات الالحق، ويتهرب كال الطرفني من املسؤوليةا

اليت تعيده من حني " صورة الكوفية احلمراء"مشهدا ألّمة عرب " يونس مارينا"يف مواضع أخرى يستحضر 
ارتداها، شيء غريب يغرقه في وجه لم تكن كوفية عادية، ولم يكن دفئها عابرا، كّلما «: آلخر إىل املاضي

لم يحفظ إّال حركتها األخيرة وهي . ف ليبيعهأّمه، في مالمحها الحزينة، في رشاقة يديها وهي تصنع الصو 
  )3(»كنت حابة نبيعها ولكنها على عنقك أفضل...ربي يحفظك يا والدي حميد من كّل أذى: ترّدد

ليها، فهي حلظات جتمع مشل األحبة، وعليها يقوم مثل هذه اللحظات، وحيّن إ" يونس مارينا"ُميّن 
ستقبل إّما 

ُ
  .ُمشرقا وإّما ُحمزنًااحلاضر، وعلى أساسها يكون امل

عندما كان صغيرا، كان يُتقن «: يف موضع آخر من الرواية يعود بنا السارد إىل أيّام الطفولة عندما يقول
فيها على خرائط البلدان، ومعرفة تاريخ وفيات حفظ العواصم العالمية التي لم يكن أحد يُنافسه : شيئين

  )4(».األعالم والكّتاب

                                                           

  .21الرواية، ص  -)1(
  .358الرواية، ص  -)2(
  .182ص الرواية،  -)3(
  .183الرواية، ص  -)4(
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ولما ال كنيسة قديمة في ُعمق الحي الالّتيني القديم؟ هو نفسه «: ويف املقام نفسه يقول السارد
يونس مارينا  ويظلّ )1(».عندما كان صغيرا، كان يلتقي مع سارة على حواف كنيس قديم في مدينة مارينا

نف الذكريات، هذه األخرية جّسدت مدى شوقه وحنينه إىل الّديار وأمّدته يف أحيان كثرية باإلرادة يتخبط يف ك
بها رائحة جّدتي وجراحات المنفى . الطاولة في البيت«: هذا ما يوّضحه القول. والعزمية للُمضّي ٌقُدما

  )2(».سيةالقاسي، هي من منحني بعض األلفة وجعلني أخرج من خراب الخوف والعزلة القا

هي شخصية اسرتجاعية يف مواطن عديدة من الرواية، اسرتجاع يُذكر فيه الشهداء " ميا جوهرة"شخصية 
عندما زار الرايس بابانا مدينة مارينا بعد االستقالل، طلب أن يرى «: والقادة والبنك، على حّد قول السارد

الذي سقط يوما واحدا قبل اإلعالن عن وقف إطالق النار يومها  مما جهرة، أرملة آخر شهيد دفنه بيده
ويف موطن آخر  )3(».الرايس بابانا جاي والزم تكون البس مليح: سحبته أمه نحو السوق الشعبية وهي تكّرر

كان عليه أن يُغمض «: مرارا وتكرارا جتنب بعض من ذكرياته القدمية، لذا يقول السارد" يونس مارينا"يثحاول 
نجد بمقص ...عينيه ويتخيل شيئا آخر ال أن يتذكر حادثة العلكة الّتي التصقت برأسه واضطرت أّمه أن 

  )4(».وتُقص الخصلة بكاملها ويسخر منه أصدقاؤه في مدينة مارينا

ية اسرتجع البطل ذكرياته القدمية واسرتجع كذلك شخصيات تارخي" مارينا"فإذا، داخل حميط مدينة 
  .كشخصية الرّايس بابانا مثال: سياسية يف الوقت نسه

إّن هذا التوظيف مل يكن توظيفا لذاته، إّمنا جاء لتبّيان مد جّدية هذا الدور الذي تلعبه الذكريات يف 
  .على أساس املاضي يكون احلاضر، وعلى أساس احلاضر يكون املستقبل: فحاضر الشخصية،

  .غدر، انقالب، استبداد، سجننفاق،     هزمية    ماضي  

  الوطن

  انتهاك احلريات، مطاردة، مالحقة، نفي، تشّرد، وحدة، حرمان        هزينة    حاضر  

                                                           

  .184الرواية، ص  -)1(
  .270الرواية، ص  -)2(
  .197الرواية، ص  -)3(
  .298الرواية، ص  -)4(
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 :متأملة/شخصية استشرافية -ب

مبثابة متهيد أو توطئة ألحداث الحقة جيري إلعداد لسردها من طرف الراوي «تكون هذه الشخصيات 
(...) القارئ على توقع حادثة ما، أو الكهن مبستقبل إحدى الشخصيات  محل: فتكون غايتها يف هذه احلالة هي

كما أّا قد تأيت على شكل إعالن عّما ستؤول إليه مصائر الشخصيات مثل اإلشارة إىل احتمال موت أو 
  )1(»مرض، أو زواج بعض الشخوص

يفتها هي التعليق على وضع وانطالقا من هذا امللفوظ السردي يتبني لنا أّن الشخصيات االستشرافية وظ
الشخصية احملّورية، وتوجيه النصائح هلا باالمتثال لشيء معني أو لرتكه والتخلي عنه، واهلدف يف هذه احلالة هو 
محاية هذه الشخصية من املستقبل، واخلوف عليها من االنزالق وراء محاسها وتفاؤهلا وثقتها لعمياء بنفسها ويتعلق 

ستقبل، حبيث تُؤول احلاضر لُتحدث خصلة معه، وتتوقع املستقبل حماولة إحداث هذا النوع من الشخصيات 
ُ
بامل

  .توازن فيه

  )2(»استباق زمين الغرض منه التطّلع إىل ما هو ُمتوقع أو ُحمتمل احلدوث يف العامل احملكي«

 لقد كان توظيف الكاتب للشخصيات اإلسرتاتيجية أكرب من توظيفه للشخصيات االستشرافية، هذه
  .األخرية اليت تتوقع مستقبل بعض الشخصيات املوظفة على مستوى السرد

إن اهلدف من دراستنا هذه ليس هو تصنيف الشخصيات يف حّد ذاته، بل هو تبيان مدى مسامهة هذه 
الشخصيات اسرتجاعية كانت أم استشرافية يف تشييد البعد املنفوي للّنص الّروائي، وكذا االطالع على أهم 

  .ف اليت تؤديها وعالقة هذه الوظائف بوظيفة الشخصية احملوريّة اليت تشكل جوهر املوضوع؛ موضوع املنفىالوظائ

 د عن البديع واإلنشاء يف الكتابة باالبتعا" يونس مارينا"كثريا ما كانت تنصح " عمي أمحد"فشخصية 
ألّن هذه األمور من شأا أن تُوقع القارئ يف اإلام والغموض وتقضي على املعىن، وهذا ما نلحظه يف امللفوظ 

 »يل طلب صغري عنك، قّلل من اإلنشائية، فهي على الرغم من مظهرها اجلميل إّال أا خادعة«:اآليت السردي
شكل مباشر وسترى بنفسك التحول والقّوة اذهب نحو القّصة ببساطة وب«: وقوله على لسان السارد كذلك

                                                           

  .132بنية الشكل الروائي، ص : حسن حبراوي -)1(
  .133املرجع نفسه، ص  -)2(
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واتضاح الرؤية، هذه المرة قمت بنفسي بكنس البالغة الزائدة، في المّرات القادمة حاول أن تفعل ذلك 
  )1(».بنفسك

بالتخفي وراء اسم ُمستعار لكي ال يتفّطن " يونس مارينا"يف موضع آخر ينصح " عمي أمحد"إنّنا جند 
من جراء " يونس مارينا"ذو الشعر األبيض يستوعب حجم املخاطر اليت ُتالحق  إليه رجال العقيد، فالرجل

ثّم عليك أن تستقّر على اسٍم ُمستعار لتحمي «: املقاالت والُكتب اليت ينشرها عن االنقالبيون، لدا جنده يقول
  )2(»نفسك من االنقالبيين أو من كالبهم وذئابهم

 س ماريناالصديق املخلص ليون" موسى حلمر"شخصية ، جند كذلك "عمي أمحد"إىل جانب شخصية 
موسى "ينهاه عن اإلفراط يف التدقيق يف األمور وجتّنب كّل ما قد ُيسّبب له املتاعب، وعلى األرجح أّن  حبيث
يقصد بكالمه ُجمّمل الكتابات اليت ينشرها يونس مارينا واليت تتحدث عن االنقالب واالنقالبيني، نذكر " حلمر

لم تُقدر َمخاطرها : المنفى َدخلته من لٌعبة. عليك أن تخرج من هذه الدائرة المغلقة«املثال على سبيل 
وعليك أن تخرج منه بعقل، وإّال ستطحنك اللعبة التي بدأتها إذا تماديت فيها، حتى النهاية، ماذا ُنساوي 

  )3(». أماَم َبَالويهم السابقة؟ حتى الشهداء لم يسلموا منهم

: ه بقوهلاذكره باملخاطر ليت تالحقُ فتظّل تُ " يونس مارينا"األخرى، تُبّدي قلقها وختوفها على  هي" لوليتا"
  )4(»أنت في قائمة القتلة، صيد سمين، كما ُيّسمون ذلك، ال تنسى هذا أبًدا«

إىل توظيف  - "يونس مارينا"باعتبار املكانة اليت تشغلها يف حياة البطل -" لوليتا"وقد عمدت شخصية 
  .االتساق، لتضع يونس مارينا أمام األمر الواقع للحّد من مثاليته، ألّن ما يطمح إليه أمٌر ميؤوس منه هذا

اليت تزيد الشخصية  ُحتاول شخصية السارد يف الكثري من املواضع استشراف بعض األحداث، أو األفعال
  .كذلك نواياهالبطلة القيام ا، والغاية من ذلك هو كشف أفكار هذه األخرية للقارئ، و 

                                                           

  .88الرواية، ص  -)1(
  .89الرواية، ص  -)2(
  .124الرواية، ص  -)3(
  .171ص الرواية،  -)4(
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يتوقع السارد أحداثا ُحيتمل أن تكون صحيحة، كما ميكن أن تكون ُمستبعدة الوقوع، لَدا يُواصل 
، هذا األخري الذي يبدو وكأنه قد قرأ ُمسبًقا احلّيل اليت تدور "يونس مارينا"استحقاق األحداث ُمستشرفا وضعية 

  .يف رأس العقيد ورجاله

قد قامت بوظائف متعددة داخل الربنامج السردي فقد ضت بالشخصية " يونس مارينا"إّن شخصية 
االسرتجاعية انطالقا من عودا إىل املاضي، إىل مواطناألمن والدفء فيه من جهة، وإىل مناطق العتمة والظّلم 

  .والغدر فيه من جهة أخرى، فللماضي يد يف تدنيس احلاضر

بل من خالل استباق األحداث وتوقع املستقبل، لقد توفّرت تَبين املستق" يونس مارينا"اختارت شخصية 
عّدة ظروف وعوامل فتحت اال أمام الشخصية البطلة لتأطري العالقات بني الشخصيات وافتعال األحداث 

لذلك جاز لنا أن نقّر ختاما بأّن ُجممل الوظائف الثانوية اليت تؤديها . واملواقف إىل القارئ اهدشومترير امل
، هذا األخري الذي "ونس ماريناي"ظيفة الرئيسية للبطل النموذجي ات إّمنا هي متصلة أشّد االتصال بالو الشخصي
يف التفعيل الداليل لألمكنة والفضاءات، فُيعطيها أبعادا، وهو الذي ُيساهم يف تبلّور األحداث فبُمقتضى يشارك 
ة البطل مع الشخصيات األخرى، فتأثروتتأثر الذي يشغله تتأزم األحداث، باإلضافة كذلك لفاعل شخصيالّدور 

  .ا

انطالقا من حتليلنا وتفصيلنا يف أنواع الشخصيات، وأهم األدوار اليت تتمثلها وتشغلها داخل حيز النص 
  :السردي، توصلنا إىل استنتاج واستخالص موقف الكاتب من خمتلف القضايا اليت يطرحها

أال وهي " يونس مارينا"من القضية احملورية اليت يتناوهلا بالتحليل والنقاش من خالل شخصية البطل  موقفه −
من عوامل استفحاهلا الظلم والفساد يف . ، كأهم القضايا اليت تضع اجلدل يف الوقت الراهن"قضية املنفى"

 .السلطة
ة املرأة والفساد األخالقي، هي موقفه من قضايا اإلرهاب، العنصرية، التطرف الديين، تدّين وضعي −

 لتحليل فعجزوا عن اجياد خمرج هلاُمعضالت لطاملا عاىن منها اتمع العريب وال يزال، تطرق هلا البعض با
 .فيما جتاهلها البعض اآلخر وَمر عليها مرور الكرام

 جنده يتبع حياة موقفه من املثقف العريب عامة، واملثقف اجلزائري على وجه اخلصوص، وضمن هذا األخري −
 .الروائيني املضطهدين يف املنايف، يف ظّل غياب قانون يدافع عن حرية التعبري



 املنفى يف الشخصية الروائية سيمائية      :                     الفصل الثاين
 

118 

 

موقفه من حادثة االنقالب، أسباا ونتائجها، معضلٌة ختطّاها التاريخ، ويُعدها احلاضر ويُلقي الضوء  −
 .سياسة واتمعها حبدافرها، حبيثياا، لُيدين كّل أشكال القمع والظّلم والفساد يف العلي

  .لقد كانت ُمعظم الذكريات حزينة باعتبار ملاضي الذي على األسى والكآبة واحلزن

تعود الشخصية احملوريّة يف الكثري من األحيان إىل املاضي، حبيث تستدعي مشاهد من التاريخ قد تتعلق 
وكان «: أحيانا حبياا وظروف عيشها، وكذا يف عالقتها مع باقي الشخصيات كما يف امللفوظ الّسردي اآليت

. كانت مولعة بكّل ما هو قديم  يمكن أن ال أذهب في ذلك اليوم إلى سوق العتيق لوال تذكري جّدتي التي
كنت أجد متعة خاصة . فحسب، ولكن أيضا أن أتنفس عطره وروائحه وذاكرتهعلمتني كيف أشتري القديم

  )1(».للخروج معها

  :دور الشخصية في صناعة األثر اإليديولوجي و السياسي : رابعا 
هناك العديد من احملفزات و العوامل اليت تصنع شعرية النص الروائي و مجاليته من جهة، و تعكس من جهة أخرى 
سياسة الّصراع الذي يشهده الواقع االجتماعي، ومن ذلك جمموع األنساق الفكرية، السياسية             و 

الرواية من أهم األمناط األدبية احلاملة « عّدت اإليديولوجية اليت حتتوي النص الروائي و تتمّكن منه لدرجة أن 
النساق فكرية خمتزنة يف ثناياها احلضور الفكري و االجتماعي، املعرب عنه من خالل خطاب السارد              

و الشخصيات على السواء، فلكّل نص روائي أبعاده الدالئلية اإليديولوجية املتشكلة ضمن البنيات اللغوية 
لكونه يطرح مجلة من اإليديولوجيات املتصارعة ليخلق جمتمع النص على غرار اتمع     ) (...للخطاب 

  (2)» الواقعي

مكان جتميع إيديولوجيات أو ... «ّمث أّن عالقة النسق اإليديولوجي بالنسق الروائي إمنا تنطلق من كون الرواية 
 Bouris" بوريس تروتسكس " ب الناقد هذا وقد ذه (3)»عناصر إيديولوجيات طبقات اجتماعية متصارعة 

Trotski  تولستوي " للروائي " األدب و الثورة " يف كتاباته النقدية اليت ختّتص بكتاب "LeonTolstoi  "
إىل إالء األمهية الكبرية للقّيم اإليديولوجية باعتبار أّن األعمال الروائية متثل خطابات سياسية، كما تعرب عن رؤى 

  )4(»السياسية و قناعات الكاتب

                                                           

  .358الرواية، ص  -)1(
  .56، ص 2003/2004دراسة سوسيوبنائية لرواية ذاكرة اجلسد، جامعة اجلزائر،  –النسق اإليديولوجي و بنية اخلطاب الروائي : سليم بركان -)2(

.96، ص 1984األدب و االيدولوجيا، املؤسسة الوطنية للكتاب، دط، اجلزائر، : عمار بلحسن -)3(   
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مضامني و إشكاليات إيديولوجية و سياسية تتبىن الشخصيات مهّمة تقدميها " أصابع لوليتا " هذا و يطرح نص 
 املنفى اليت تتعلق بوجود اإلنسانو معاجلتها، و هي مضامني يعرضها النص يف خضم تناوله الّصارم لظاهرة 

  .انتماءه، و هويته

  :الّلغة/ الكتابة/ -أ

 عوامل و األشياء اليت جتسد اللغةدالالت عدة، فيجعل هلا وجوها، فتارة يبحث يف  ال» للغة«يعطي الكاتب      
مبعىن األشياء اليت تعرب و حتيل على معاين، أو بصياغة أخرى العالمات واإلشارات اليت تعترب مبثابة لغة تساعد 

  )1(.»قرأ هدا عند كتابة صينية قدمية. ماألصابع لغة قبل الكال« :على توثيق التواصل بني الناس

حقيقة » يونس مارينا«و يعلي من شأا عندما ينفي البطل » اللغة«يرفع السارد يف مواطن أخرى من مكانة 
« :، فاللغة يف هذه احلالة هي الوطن البديل، لقول يونس مارينا على لسان السارد»اللغة«وجود وطن حيتويه غري 

  )2(»ال أرض يل عزيزي غري لغيت قصدك بالدهم، ؟بالدي

وراء امرأة ورقية بال جسد وال هوية، تنام بني « :جيعل السارد من املرأة صورة معربة، كائن ورقي جمرد عندما يقر
قبل أن تنفجر ... مئات اجلمل املشحونة و آالف الرتاكيب اجلديدة و القدمية و ماليني احلروف املتعانقة و املتنافرة

  .فاملرأة صورة معربة و حتمل معىن، و كل ما حيمل معىن  يعد لغة)3(.»نفجار مشسي يف كل األمكنةمرتامية مثل ا

 يتجاوز السارد هذه الفكرة فيما بعد، فال اللغة امرأة و ال هي مقتصرة على املعاين اليت حتيل عليها  لفظة 
 و حتس اكتب مثلما تشعر« :هي الوهم الساحر على حد قول السارد; ، بل هي تتجاوز هذا و ذاك»امرأة« 

  )4(.»لو كانت امرأة لقلت لك اذهب وراءها و أعطيها كل ما متلك، و لكنها وهم ساحر وخطري... اللغة متوهة

نت تبدو حتت الشمعة اليت وصلت كا« : و من املواطن اليت نلمس فيها مجال اللغة امللفوظ السردي اآليت
إىل ايتها، يف عز نقائها و ألقها، ال يعرف العالقة اليت دفعت به العتبارها كتفاحة غواية مل يصلها أي شخص 

مل تكن « :و يف موضع آخر، تتجاوز اللغة حدود املألوف. )5(»منها إال قشورها يأخذحىت شيطان الغواية مل 
                                                           

  .34الرواية، ص-)1( 
  . 126الرواية، ص-)2( 
  . 126الرواية، ص-)3( 
  . 127الرواية، ص-)4( 
  .74الرواية، ص-)5( 
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الشمس نفسها، مل تكن شعاعا، كانت مصدره، مل تكن مجيلة فقط، كانت  ودعة مثل الشمس فقط، كانت هي
  )1(.»ضوءا ينزلق من بني األصابع

ال يسعد . األدب اجلميل مثل احلب اخلاسر« : ضمن حمطة أخرى يقول السارد موضحا موقفه من األدب 
فيقول » لوليتا«ارضة األزياء ع» مارينا« و يف مقام آخر، يصف )2(.»فقط، و لكنه جينن صاحبه و متلقيه أحيانا

  :السارد

 .أتساءل بيين وبني نفسي إذا مل تكن جمنونا لتهدي لوحة بكل هذا اجلمال و هذه النذرة المرأة قد ال تستحقها −

  :أجابه يونس مارينا بال أدىن تردد

 .هي أكثر من امرأة و أمجل من حبيبة −
 ؟من يعين −

حيضر لنا كذلك يف صدد )3(.من األول و أكثر جنونا و هبال من الثاين أمجل؟بني املالك و الشيطان
كانت اجلملة هي آخر إرثه من أصدقاء الكتابة و احلفر « :قوله» يونس مارينا« حديث السارد عن البطل 

  )4(»واخلوف
التحّول يف   مل يعد واسيين األعرج يكرتث للسرد اخلطي الذي بدأه يف أزمنة متقدمة من حياته إّمنا راح يعلن

ليؤرخ لضرب من اخلروج عن " واسيين األعرج " إنّه الّتحول الذي جيب على الناقد رصده يف كتابات «كتابته
  السرديات التقليدية إىل فضاء الكتابة و إغراءاا املتعددة، يف موسيقى يوقع طرقها حّس صويف غريب، مداف يف

  )4(»ع عشررومانسية قدمية، تّطل عليه من نصوص القرن التاس

                                                           

  .227الرواية، ص-)1(
  .49الرواية، ص-  )2( 
  .393الرواية، ص -)3( 
  ..135الرواية، ص -)4( 
  .56احملكي الروائي العريب أسئلة الذات و اتمع، املرجع السابق، ص : مىن بشلم -)4( 
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تلك اخلطابية اليت تفسد السرد و حتّوله إىل وعظ و إرشاد، حينما " التقليدية  بالسرديات" و يقصد الناقد 
بالكتابة و إغراءاا " تسرتسل الصفحات تلو الصفحات لشرح موقف سياسي أو إيديولوجيا معينة، بينما يقصد 

تلك العوامل احلاملة اليت تلك اللغة اليت يشوا الكثري من الشطح الرومانسي الصويف، و كذا اإلكثار من الشعرية، " 
  .ال يكف األعرج عن اخلوض  يف متاهاا

واسيين " أحسب أّن « : اليت ارتسمت يف كتاباته األخرية، جند الناقد يصرّح" واسيين األعرج " و عن حتوالت 
 جانبا عاطفيا كتابة اليت تؤمن لهيف لغته األخرية شكّل حتوال كبريا من السردية التقليدية إىل ضرب من ال" األعرج 

  (1)» و متأل فراغا روحيا

هذا يشرتط األعرج شرط اجلانب التكويين كضرورة لكل متعاط للكتابة السردية احلّقة، و كسبيل لصنع 
اخلصوصية، خصوصية الرواية اجلزائرية، و كذا خصوصية ذات املبدع، إنّه يقصد بالتكوين املعرفة الّتامة بالرواية    

ا و مدارسها، هذا باإلضافة إىل أهم نقطة و هي أساليبها و بصمة صاحبها يف الكتابة لدى و تارخيها، و اجتاها
هناك نقص يف التكوين الثقايف، و الفّين، و الفكري، يف الكتابة اجلزائرية و الروائية حتديدا، ألّن ضعفها « : يقول

لصحافة الوطنية اليومية، و يظنون أنّه ميكنهم يظهر بسرعة، أعتقد أّن الكثري من الروائيني ال يقرؤون، و يكتفون با
  (2)»تشيد بناء روائي متميز دون العبور عرب التكوين الذايت

طقوسه يف الكتابة، كما أصبحت عباراته السردية، جمازاته و استعاراته و طريقة " لواسيين األعرج " لقد أصبح 
أمام ظاهرة كتابية احرتافية نسجت لعنتها " يين األعرج واس" إنّنا نقف مع « صياغته معروفة ال ختطئها العني، نعم 

  اخلاصة، و استمارت عن غريها مبا استطاعت من ظهور، ونشر، و انتشار، أن يكون هلا حضورها اخلاص يف 

  (3)»ال ميكن جتاوزها أو جتاهلها يف كتابة خصوصية الروائية اجلزائرية" عتبة " فهي من هذا املنطلق (...) احملافل 

الروائي يصنع التفرد و التميز انطالقا من اللغة اليت خيط ا سرده، فعندما نتحدث عن كتابات األعرج نتحدث  إنّ 
  .عن لغة التصوف و اهلمس عنده

إّن العوملة و اإلفراط يف االستهالك هي األسباب اليت دفعت بالروائي إىل اجلنوح حنو لغة التصّوف، و إن كان 
كري، و منظومة معرفية بدأت بالدين و مل تكتف به، فإّن املتصوف مبعناه اجلديد كيان ف« التصوف عموما هو 
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من مل يكن الدين شاغله، و ال مصدر رؤيته للوجود، بل هو ذاك الذي يهرب من احلياة  و ضجيجها إىل «: هو
ا  و مجال عواملها وواسيين األعرج كعادته يبدي ثقته و إميانه العميق باللغة، بقيمته(4)»الّلغة وصمتها األبدي

و كأا مصنوعة من الورق أو أّا خترج من بني أالف اجلمل و " لوليتا " لدرجة أنّه يصّور عارضة األزياء 
  .الرتاكيب

  ملاذا يستعني الروائي باحلّس الصويف يف كتاباته؟: و يف هذا املقام، وجب علينا طرح التساؤل اآليت

ستخدام الصويف يف الكتابة هي إرادة التمّرد اليت تكتنف الروائي فتقول أّن مناط هذا اال" أسيا موساي " ترى 
و يفضل العودة إىل كتابة مغرقة يف . يكفر من خطب الساسة و يسخر منها، و يعلن التمّرد و عدم الوالء« لكي 

  )1(»هروبا من واقع ال جيد نفسه فيه. الذاتية و إىل احلاالت الصوفية، و اإلميان بالشطحات السحرية

، اهلمس الذي يكشف عن مقدار الغموض الذي يربط "االعرتاف " الذي هو رديف " اهلمس " مبعىن أخر جند 
 (2) .اللغة باإلفصاح، اهلمس الذي تسرب إىل الرواية من شريان الشعري

إحساس بتأثري عناصر اللغة، و استخدام تلك العناصر يف  «إّن اهلمس كما يوظفه الروائي يف كتاباته السردية هو 
اهلمس ليس معناه قصر األدب أو الشعر على املشاعر، فاألديب اإلنساين (...) حتريك النفوس و شفائها ممّا جتد 

  )3(»حيدثك عن أي شيء يهمس به فيثري فؤادك، و لو كان موضوع حديثه مالبسات ال متت إليك بسبب

من القول يتبّني لنا املقصود من اهلمس، فليست طبيعة املوضوع هي اليت تصنع لنا اهلمس، إّمنا عناصر  و انطالقا
  .الّلغة هي الكفيلة بإنتاج لغة تبتعد عن الصخب

هناك أيضا نثر صادق كاألسرار يتهامس به « و عن هذه النقطة حتديدا يتحدث حممد منذور حينما يقّر أنّه 
  فهو أدب يصاغ من احلياة، و كأنه قطع منها، فيه ما يف ...ليك أنه آت من أعماق احلياةالناس، تسمعه فيخيل إ
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ففي هذا الفضاء الواسع و العجيب تتساوى مجيع  (4)»...احلياة من تفاهة ونبل، فيه ما فيها من عظمة و حقارة،
   .شريفة كانت أم وضيعة: القّوى

  بين الواقعي و المتخّيل/ جّدلية التاريخ -ج

بادئ يل بدء البد علينا قبل أن نتطرق للعالقة بني الرواية و التاريخ أن نفّصل بعض الشيء يف الداللة اليت حتملها 
هذه الطريقة / كلمة التاريخ، لنستطيع فيما بعد أن نعرّج على الطريقة اليت يوظف ا الروائي التاريخ يف رواياته

  .عية للتاريخاملنبثقة من رؤيته و قراءته املنفردة و الوا

   1) (»استقصاء اإلنسان واقعة إنسانية منقضية سعيا إىل التعرف على أسباا و أثارها« فالتاريخ يّدل على 

و بالتايل حترّي اإلنسان عن حدث أو واقعة تارخيية جرت يف زمن مضى، و التاريخ ذا املعىن هو ذلك النص 
  .ة خمتلفةاملفتوح على املعارف و الوقائع املنجزة يف أزمن

و من منظور أخر، يعترب التاريخ علم سلطوي، مبعىن أنّه يتعلق بالسلطة و إجراءاا و سياسيتها، فالتاريخ يكتب 
  مقولتني سلطويتني مها االنتصار و اهلزمية، ينتج و يعاد إنتاجه يف مؤسسات « عن قوى السلطة، و يدور حول 

    (2) .و مربّرة ما تشاء و ترغب سلطوية ال تقتصد يف الرقابة حادفة ما ال تريد

  .و من هذا املنطلق اعترب التاريخ علم عاري من املوضوعية

يف رأيي أّن العالقة وطيدة، فالرواية عبارة « :و إذا عدنا إىل العالقة بني الرواية و التاريخ، جند جنيب حمفوظ يقول
هذا جزء من التاريخ مل يكتبه ...) (عن استعراض للحياة اليومية بكّل مشاكلها و قضاياها و أشخاصها 

  )3(»املؤرخون، مثّ أّن التاريخ عبارة عن أحداث و أشخاص و تفسري و رؤية و الرواية كذلك
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و انطالقا من القول، أمكننا أن جنزم أّن الرواية كنص أديب يشتغل على التاريخ، و حتديدا األمور اليت مل يكتبها 
  .تكّمل الوقائع اليت تغاضى عنها املؤرخوناملؤرخون، فالرواية بذلك تستعلم و 

و الّرواية تلتقي مع التاريخ عرب جمال السرد، هذا األخري تتخذ منه الرواية أسلوا احلّر، و التاريخ هو األخر ينطلق 
  )4( .من السرد يف طريقه لتأسيس مادته اخلطابية

  لم يعىن بالسلطة، و باهليمنة، على عكس ع - كما سبق و أشرنا  –يتعارض التاريخ مع الّرواية من حيث كونه 

  (1).نص يقوم على فعل احلرية –باعتبار جنسها األديب و طبيعة اشتغاالا اإليديولوجية  –الرواية اليت تعّد 

وجب علينا بداية أن نوضح اإلطار العالئقي الذي ) املتخيل( الرواية / و إذا حبثنا يف طبيعة العالقة بني التاريخ
رحنا، إذ أننا ال نقصد ذلك الطرح الكالسيكي املستعصي الذي يتناول التارخيية يف ضوء حبثه عن نقصده يف ط

  .العالقة بني الرواية و التاريخ

ماذا يقصد الروائي بالتاريخ و كيف يقّدم قراءته هلذا التاريخ يف ضوء : إّمنا قد نوجز طبيعة طرحنا يف التساؤل اآليت
  ؟)املتخيل( الرواية / العالقة التاريخ

تلك املادة املنجزة و املنتهية الّيت مّر عليها زمن ال بأس به، يضمن حدود املسافة « يقصد واسيين األعرج بالتاريخ 
و نستخلص من هذا القول املفارقة املوجودة بني التاريخ و التأريخ و اليت  (2)» التأملية بيننا و بني املادة املعنية

حسب واسيين  –يقصد املسافة الزمنية اليت البد " املسافة التأملية " ى الّدوام، فقوله يشري إليها واسيين األعرج عل
أن حيرتمها الروائي إلدماج و توظيف مادته التارخيية األصلية يف اال الروائي و إلقامة عالقة سّوية بني الرواية و  –

  .التاريخ

فرصة التأمل و النظر يف طبيعة املادة التارخيية اليت هو بصدد هذه املّدة الكافية هي اليت من شأا أن تعطي الروائي 
  . توظيفها و االشتغال عليها
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و الرواية و  ل أساسية يف العالقة بني التاريخفالتأمل و البحث، و املسافات الفاصلة، عوام« :هذا ما يتّبني يف قوله
  (3).إالّ سيصبح كّل شيء تارخيا مبعىن من املعاين

" أصابع لوليتا " يؤكد مرارا و تكرارا على التاريخ و يهمل التأريخ، تبعا لذلك يتجاوز يف نصه  فواسيين األعرج
املتخيل / يف طريقه إىل املتخيل، فتكون بذلك الرواية  1965حدود الواقعي مبعىن التاريخ الرمسي حلادثة االنقالب 

 لسردية املنجزة اليت تنشأ من خالل العالقة املادة ا« الرواية هي تلك / حبسب األعرج، و يف ظل ثنائية تاريخ

 

النشيطة و اخلالفة مع حدث ما، و تعطيه امتدادات كبرية يف الزمان و املكان و خترجه من الوثوقية إىل اهلشاشة 
  (1)»النسبية

مقارباا إّن الّرواية و باعتبار تكوينها البنيوي الذي يفرض عليها أن تكون كهيكل و فضاء مستقل، تلتزم يف 
  (2)1.للتاريخ بفعل احلرية و ال تتقّيد مبسعى املوضوعية

و بالتايل تتخطى أو تتجاوز الرواية قدسية التاريخ الرمسي، فهي تتبىن أساسا على فعل احلرية، فرتفض التاريخ 
عليه الالئمة الرمسي الذي يزعم القادة و السياسيني مبصداقيته، يف مقابل ذلك تأكد على ظلم التاريخ و تلقي 

تاريخ حبث منحط عن « فيما أصاب احلاضر من تشّوه يف بناه التحتية و الفوقية، لتكون بذلك الرواية عبارة عن 
 (3)»قّيم أصيلة يف عامل ال أصيل

 إشكالية األنا واألخر/ مسألة الهوية -د

 مل تنفلت من هويتها» رينايونس ما«الحظنا أن شخصية البطل » أصابع لوليتا«من خالل دراستنا لنص         
إال أنه ال يزال متشبثا ويته، بكل  ما قد » فضاء اهلناك« فرغم ابتعاده عن وطنه و عيشه يف الفضاء األخر 

يربطه بوطنه و بتارخيه يف الوطن، بالعادات و التقاليد و الرتاث الشعيب لوطنه، فال خيفى عنا أن التاريخ والدين من 
كذلك عامل من العوامل اليت تساعد اإلنسان على االستقرار و حتقيق الوجود و » احلرية« عناصر اهلوية، و 
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تظل أقوى و أهم العناصر اليت تثبت اهلوية، هذه األخرية اليت يعي و يدرك » اللغة« يبدو أن . م مع احمليطالتأقل
مل ينس يوسف مارينا يف أي يوم من األيام أن بطاقة اهلوية « :يونس مارينا جيدا أمهيتها، على حد قول السارد

ية هو شخص غري موجود و ميكن أن هي دليل صاحبها، و رجل دون هو   La carte nationaleالوطنية 
  (4)» يردم يف أي مكان دون آن يعلن عنه، اهلوية محاية لصاحبها

 العقيد على صديقه الرايس بابانا منذ انقالب« :ويف موضع آخر يؤكد السارد املسعى نفسه عندما يقول        
قد ال تشفع  (5).»هويته الوطنية ألخذتعود يونس مارينا أن ال ينساها، يرجع أحيانا من منتصف الطريق فقط 

عاريا يعيش الضياع و التمزق، فعندما يسود الفساد و الظلم و يتجاهل الطغاة  منبوذالإلنسان هويته فيظل 
تضحيات النبالء و الوطنيني، كما هو احلال بالنسبة للرايس بابانا الذي كرس حياته خدمة للوطن، فهوية الرايس 

الرايس بابانا مل تشفع له هويته « :،  على قول السارد؟لكن ماذا لو تنكر هلا املستبدينبابانا هي مسريته ايدة، 
  )1(» اليت متثل بلدا بكامله

لقد تأثرت الرواية اجلزائرية بنظريا األوروبية، و حتديدا الرواية الكولونيالية اليت تّطورت داخل املناخ االستعماري، و 
" و منه طرحت إشكالية ) املستعِمر، املستعَمر ( زائرية هي وليدة اجلدلية التارخيية من هذا املنطلق كانت الرواية اجل

  (2)".األخر " و " األنا 

و لقد طرحت قضية اهلوية يف الرواية اجلزائرية احلديثة أيضا يف عالقتها باملنفى، طبعا ليس باملعىن اازي الذي « 
  حبيث  (3)»باملعىن احلقيقي للكلمةمن قبل، بل أيضا " مالك حّداد " عّرب عنه 

أّن االقتالع من األرض، و العيش يف مكان أخر يدعم اإلحساس باهلّوية و كذا احلنني إىل الوطن و اهلوية 
  .األصلية

كرمز " الكوفية احلمراء " عندما يعود السارد يف كّل مرّة لريصد وقع و اثر " يونس مارينا " و هو احلال بالنسبة ل 
كيف تتحول : وطن يف الوقت نفسه على نفسية البطلو بالعودة إىل نص الرواية نطرح التساؤالت اآلتيةلألم و ال

  و سياسية لصياغة خطاب مجايل و ثقايف حول اهلوية؟  إىل خلفية وجودية ومعرفية" ى املنف" جتربة 

                                                           

  .103الرواية، ص-(4) 
  .104الرواية، ص- (5)

  .103الرواية، ص -)1(
  140،ص1،2014أسئلة الذات واتمع،دار األملعية للنشر والتوزيع،طاحملكي الروائي العريب :مىن بشلم -(2)
  141احملكي الروائي العريب أسئلة الذات واتمع، املرجع السابق ، ص: مىن بشلم- (3)
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هل سامهت جتربة املنفى :لهذا من جهة، ومن جهة أخرى نقو . و حنن نتحدث عن عالقة املنفى بالكتابة الروائية
  يف تقييد حركة التفكري و الكتابة عند الّروائي و املثقف على حد سواء أم أّا عززت من فعاليتهما؟

، إّمنا زاد وعّي الروائي أكثر )املستعِمر، املستعَمر( و مل تبقى الرواية اجلزائرية املعاصرة حبيسة اجلدلية التارخيية 
بصفة عاّمة       " األخر " و " األنا " ح على املفهوم اإلنساين العام للهوية و الصرّاع بني بقضية اهلوية، فكان التفت

و هو ما تعرضه الّرواية من خالل إبداء موقف املثقف اجلزائري الالجئ السياسي املنفّي يف ديار الغربة  من قضايا 
ة يف بالد األخر و معظم القضايا اليت ختّص التاريخ و السياسة و الشأن الذايت للوطن و أخرى ختّص احليا

  .يطرحها

للعالقة بني الشرق املسلم  و « لألعرج واسيين، جند الروائي يتطرق كعادته " كتاب األمري " و بالعودة إىل رواية 
مون " و القس " األمري عبد القادر " الغرب املسيحي، إذ سّلطت الرواية الضوء على الّلقاء التارخيي بني 

، و (1)»و جعلت منه خلفية لفتح الّنقاش حول إمكانيات إقامة حوار بني اإلسالم و املسيحية " بوش  سينيوردي
العالقة املتوترة : يف الطرح الذي تتبناه كال منهما" أصابع لوليتا " مع رواية " كتاب األمري " بالتايل تتقاطع رواية 

  .بني األنا الشرقي و األخر الغريب

، هذا    و (2)من اإلشكاليات اليت أفرزا مسألة اهلوية يف الكتابات الروائية" األخر " و " ألنا ا" إّن العالقة بني 
موقفهم من اإلنسان "  Walter Benjamin" والرت بنيامني "يقّدم بعض الفالسفة املعاصرين و من بينهم

مبا يعكس تدهور عالقة اإلنسان مع " سكع الت" ، فيما أّن ثقافته متيل إىل "الّتيه " املعاصر، حبيث يعتربونه إنسان 
  .واقعه

و من خالل الرواية و بالنظر إىل البعد السياسي للهوية، جند أّن معظم املضامني اليت تطرحها الرواية تتعلق 
اخل، و هي كّلها قضايا تغذي الصرّاع بني أبناء الوطن الواحد أو ...باحلروب و التطرفات و العنصرية و اإلرهاب

  نا الشرقي و األخر الغريب، بيد أّن ما نكاد جنزم به هو أّن الرواية تلّمح إىل أّن معظم النزاعات السياسية بني األ

                                                           

  142املرجع نفسه،ص -(1)
  144احملكي الروائي العريب أسئلة الذات واتمع، املرجع السابق ، ص: مىن بشلم -(2)
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، حبيث حياول كّل طرف من "هويات " و احلروب األهلية و اإلقليمية إّمنا هي يف األصل حروب ذات طابع    
  (3).ة، عرقية، ثقافية أم لغويةأطراف النزاع الدفاع عن مفهوم معني للهوية، سواء كانت ديني

و بالتايل حتمل الرواية يف أعماقها نظرة الروائي للهوية، هذا ما نلحظه سواء من خالل صوت السارد أو عرب 
أصوات الشخصيات، بيد أّا ختتلف بني داع إىل هوية إنسانية عاملية تّلم مشل كل اهلويات بسم املشرتك 

يف الوقت " املسجد " و عن " عن الكنيسة  ، عندما يتحدث"يونس مارينا " اإلنساين، و هو حال البطل الروائي 
  : ذاته

هو  األخر من بني " دافيد إيتيان " يدعو إىل احلوار، التصاحل، و الوحدة بني الديانات، فيما جند كذلك 
الالجئ " الشخصيات الغربية اليت تدافع مع باقي الشخصيات ذات االنتماء املشرتك عن الغريب و حتديدا 

ع إىل االلتفاف حول اخلصوصيات الثقافية و محاية عناصر االنتماء من خطر الثقافات ، و بني دا "السياسي 
  .و حقدها الكبري على الغريب" ربيكا " األخرى، كما هو حال 

بيد أّن هناك قضايا تعرضها الرواية كقضية السّيدة اليهودية اليت تتعرض لالعتداء، و اليت من احملتمل أن يكون 
و بالتايل جاء . عناصر بالقيام بالفعل اإلجرامي، فيقّدم الرواد خمتلف اآلراء حول القضيةصديقها هو من أمر ال

  .النص الروائي لصياغة خمتلف مواقف القوميات من اهلوية على لسان الشخصيات

هذا  (1).جندها شكل أديب يأيت به لتعبري عن مضمون جوهري" جورج لوكاتش " فيما إذا عدنا إىل الرواية عند 
  .اخل...خري ينتمي إىل اإلشكاليات السياسية، االجتماعية، األخالقية، النفسيةاأل

تعدد الشخصيات و تنوعها بني شخصيات مثقفة      و : و إذا متعنا يف البنية السردية لرواية أصابع لوليتا نلحظ
  .اخل...أخرى عادية، و بني شخصيات تارخيية، سياسية، دينية، اجتماعية

إمنا مناطه اختالف يف االنتماء الثقايف و اللغوي، فيما تتعدد األصوات و يتناوب على السرد و هذا االختالف 
تتعدد فيها " بوليفونية " فنحن أمام رواية " ميخائيل باختني " صوت السارد و صوت الشخصيات، و بتعبري 

  .األصوات، و تتباين الرؤى و املواقف و العقائد اإليديولوجية و السياسية

                                                           

  138نفسه،صاملرجع  -(3)
 

  20،ص1،1993بدر الدين عرودكي، دار احلوار للنشر والتوزيع، سوريا،ط: لوسيانغولدمان مقدمات يف سوسيولوجية الرواية، تر -(1) 
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الرواية اهلوية بطريقة متحررة، حبيث جتعل األصوات تتعدد وتتعارض، و منذ البداية يّرد الروائي االعتبار تعرض 
رؤيته فيما " باختني "و يقّدم . لصوت اهلامش، و يرتك األخر الغري األورويب يعّرب عن موقفه و رؤيته لألحداث

" األخر " و " الذات " و الرواية عنده هي تقابل بني  خيص العالقة بني التعدد الصويت و املفهوم املنفتح للهوية،
"          صوت الشخصيات " ، فيما يقصد باألخر "صوت املؤلف " من وجهة أخرى، عندما يقصد بالذات 

إىل اعتبار الوجود اإلنساين أو وجود الذات تفرتض حتما االعرتاف باألخر، هذا " باختني " و خلصت قراءة 
  (2).اية بأصوات متعددةاألخري متثله الرو 

نعّمم القول بأّن الرواية هي نص مفتوح على أنساق إيديولوجية و سياسية خمتلفة، " اهلوية " و من خالل مسألة 
جيسدها صوت املؤلف و صوت الشخصيات من جهة، و صوت األنا الشرقي و صوت األخر الغريب من جهة 

  .أخرى

روائية جزائرية و أخرى غربية، كّل عّرب عن موقفه من زاوية نظره بني أبطال : لقد كان التناوب بني الشخصيات
  .اخلاصة، كّل شخصية متثل انتماء ثقايف و عرقي و لغوي خيتلف عن األخر

يف الشخصيات، و هو ما " التنوع " و " االختالف " انطالقا من هذا أمكننا القول أّن الرواية تنبين على مبدأ 
  .شكاليتهايرتجم مسألة اهلوية مبختلف إ

إّن اهلوية، االنتماء، و الدفاع عن القّيم و الرموز، كّلها خلفيات تّغذي معظم الّصراعات اليوم، بينما املنفى        
  (1).و اهلامش و الشتات هي جتارب تعترب ظواهر تطرح من قريب أو من بعيد سؤال اهلوية

 

                                                           

  183احملكي الروائي العريب أسئلة الذات واتمع، املرجع السابق ،ص: مىن بشلم- (2)
  151واتمع، املرجع السابق ،ص احملكي الروائي العريب أسئلة الذات: مىن بشلم - (1)
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  : أوال مفهوم الزمن الروائي وبنيته الداللية

إّن أّي عمل سردي ال بّد أن يتوفر على عنصر الزمن إذ يؤدي دورا هاما وفعاال، ألّن أّي عمل   

سردي عبارة عن نقل ألحداث ، وال يتأّتى هذا إّال بوجود عنصر الزمن املتفاعل واملتشارك مع  أبنية أخرى 

واالهتمامات فلقد كان الزمن وال يزال نقطًة تثار حوهلا الكثري من القضايا  ،)1( "يف حتقيق إمكانيات الرواية

  .االت املعرفية يف خمتلف ا

 :لغة واصطالحا الزمن مفهوم  -  أ

الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت و كثرية و يف احملكم الزمن و الزمان العصر، و اجلمع  َزَمَن،«: لغة -1

من ذلك الزمن و الزمنة عن  االسمأزمن وأزمنة و زمن زاِمٌن شديد، و أزمن الشيء، طال عليه الزمان و 

  .)2(»ابن األعرايب وأزمن باملكان أقام فيه زمانا و عامله مزامنة و زمانا من الزمن

يكتسب الزمن معاين خمتلفة بل متشعبة و متباينة ،كذلك و قد اهتم بدراسة العديد من  :صطالحاا  -2

مثل ذلك الرأي فيذهب إىل أن أكثر "الزمن و الّرواية"يف كتابه"أ مندالو.أ"العلماء والباحثني حيث يؤكد 

من مفكر ورجل دين قد تبادلوا يف وصف صعوبة القبض على معىن حمدد للزمن مث جنده يدعم رأيـه 

إذا مل يسألين أحد عن الزمن فإين ال أعرفه، و الثانية :الذي قـال" للقديس أوغسطني"األوىل :مبقولتيـن

لمهرج مع الزمن و أرواح العقالء تجلس فوق نحن نلعب دور ا«: الذي قال "لوليام شيكسبير"

  .)3(»السحاب وتسخر منا

من خالل اإلطالع على هاتني املقولتني نستطيع أن ندرك صعوبة اإلملام مبعاين الزمن، فالزمن يأخذ        

فكل واحد منا حيسب حساباته بالزمن «أبعاد شّىت، اجتماعية، نفسية، و علمية دينية و غريها، لذلك

آماله على املستقبل، لكن ال أحد يستطيع حتديد طبيعة الزمن أو حتديد الفواصل اليت تربط بني نقطة ويبين 

وأخرى من نقاط الزمن املتسلسلة، املاضي و احلاضر و املستقبل، و يف حالة النص القصصي فإن دراسة 

                                                           

  .  116ص،  1994، منـطـق السرد، دراسات يف القصة اجلزائرية احلديثة، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، د ط، عبد احلميـد بـورايو -)1(

  .60مادة زمن، ص  7بريوت ، مج -بن منظور لسان العرب، دار صادر-)2( 

  .16ص2004  1شر و التوزيع، األردن طأمحد محد النعيمي، إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، دار فارس للطباعة و الن-)3( 
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يف  األحداثهذه الرتتيب الزمين تقوم على املقارنة بني ترتيب األحداث يف النص و نتابع ترتيب 

  .، فرتتيب األحداث يف النص خيتلف عن ترتيبها يف احلكاية)1(»احلكاية

  :أشكال بناء الزمن الروائي وداللته -ب 

 :أشكال بناء الزمن -1

وميكن "وحتول دائم، هلذا تعترب تشكيالت بنائه من أكثر القضايا تعقيدا وصعوبة،  إن الزمن يف حالة سريورة

دراسة هيكلة الزمن الروائي من جانني األول، نسج احلركة بني زمن احلكاية ووقائعها وزمن اخلطاب، والثاين 

" الرؤية ويعرب عنهاشكال ما، يتوحد مع  واختاذها، )املاضي، احلاضر واملستقبل(من خالل تبلور أبعاد الزمن 
بدراسة الزمن الروائي يف جمموعة خمتلفة، من النصوص  "مها حسن القصراوي" ، ولقد قامت الدكتورة )2(

   )3( :الروائية، لتخلص يف األخري إىل تشكيالت بناء الزمن إذ ميكن حتديده يف ثالث أشكال أساسية

التتابعي يف تشكيل بنيتها الزمنية، وحتقق التناغم بني فالرواية اليت تتبع البناء  :البناء التتابعي للزمن  - أ

، يف خط متسلسل، إذ خيضع بناء احلدث الروائي ملنطق الزمنان ريزمن احلطاية وزمن اخلطاب حيث يس

السببية، فالسابق يكون سببا لالحق، ويظل الروائي، ينسج حبكة النص صاعدا إىل األمام، بشكل أفقي 

 أصابع، ففي املشهد احلواري يف رواية ي، مث تنفرج يف النهاية ويغلق الراوي النصنت احلكائامل فيتأزمخطي، 

هل تتذكر ؟ " لوليتا، يضع الراوي القارئ يف صورة مباشرة مع ماضي الشخصية والعوامل اليت شكلته، 

يا لحمر يا خويا، يبدو أن سنوات الفرقة .....من ذاكرة وربما دفنتها، حية، أنت تريد أن تتخلص 

كسروا بالدا بكاملها يا عزيزي ومع ذلك عليك أن تخرج من هذه الدائرة ....وسعت الفرقة بيننا،

حيكي الراوي املشهد احلواري بني  وهنا  ،)4( "..المغلقة ، المنفى دخلته من لعبة لم تقدر مخاطرها، 

وموسى حلمر، إذ يستنطق املاضي بضمري للغائب إذ  حيكي معاناة الشخصية  مع الغربة واملنفى،  محيمد

ر يف السرد وتعاقبه حنو احلاضر ناا، ويستمتفارقها أوضاع البالد ومعا يربط الزمن بالذاكرة احلية اليت ال

لمن يا لحمر خويا؟  أعود -سأكون أسعد إنسان إذا منحوك إجابة تعيدك إلى ترابك،  "واملستقبل،
                                                           

  .1/40. الدكتور إميل بديع يعقوب: الكتاب، سيبويه، تعليق -)1(

  63، ص2003، 1مها حسن القصراوي، الزمن يف الرواية العربية،  املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط -)2( 

  .72،71،65املرجع نفسه، ص -)3( 

  .124الرواية، ص-)4( 
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، هذا التعاقب يقابله  احلياة التعيسة اليت يعيشها  محيمد، وهي مواجهته  للمنفى بشكل )1( .."أمي ماتت

متسلسلة، ولقد أراد الراوي التعبري عن رؤيته وتصوره لقضية املنفى  تتابعي دون انقطاع واألحداث بصورة

 للمجتمع وهو األكثر  قدرة  على احتواء قضايا اتمع والوطن فلجأ إىل البناء التتابعي

ويقصد به تداخل أبعاد الزمن الروائي وتشابكه، فالرواية العربية مل  :البناء التداخلي الجدلي للزمن  - ب

تعد ترتكز على تصوير الشخوص أو األحداث بقدر ما تم بإبراز املتغريات النفسية اليت حتدث داخل 

ة إحساسه بالقلق ، وذا يكون الزمن ليس قائما على التسلسل املنطقي والتعاقب، وأهم ما اإلنسان نتيج

مفتوحة على املستقبل أمام القارئ، كما مييز البناء التداخلي، جدل احلاضر مع املاضي بصورة مستمرة و 

وهي تقطع بهو البيت، أول  شيء أثار انتباهها البيانو  تثاقلت لوليتا جليا يف الرواية  يظهر

كانت لوليتا ترتعش من شدة البرد، ...سأعزف لك يوما لحنا حزينا في رأسي...تعزف، ...القديم،

، لقد جتاوز الراوي تسلسل األزمنة إىل حالة تداخل األبعاد، هذا  )2(..."الذي نزل عليها فجأة،

حالة الالوعي و اهلواجس الداخلية اليت تعاين منها نفسية لوليتا، فحالة  االختالط يف األزمنة  يعّرب عن

الالستقرار النفسي جتعل من الزمن متداخل ويف صراع دائم مما يصعب اإلمساك بالزمن، وهذا ما يعكس لنا 

شعر  "لتخوف والتشتت الفكري والروحي، ويأيت يف الروايةواالشخصية املغرتبة اليت تعاين حالة االضطراب 

 أيجدالينا، كانت حكمة متقدة بالحياة، بعد قرابة نصف قرن، لم ينس يومها بأن كل كلمة قالتها ما

وظلت تصحبه في  ...طول الشهور التي قضاها في الحفرة لم يتذكر إال شيئين،......تفصيل حياتي

استثنائية، شعر بلذة غريبة وراحة ...من جديد عاودته آالم الظهر،....كل معابر الحياة الضيقة 

وهنا يتجلى بعبارات صرحية حالة الصراع ، )3( "....لم ينم...أغمض عينيه، ثم حاول أن ينام قليال، 

واحلالة الشعورية املتناثرة بسبب  الظروف الصعبة واألمل الذي ينتاب الشخصية البطلة والفكري  النفسي

فة ، فرمبا يكون ضعف احلاضر قد منح املعاشة، فزمن اخلطاب ال خيضع لرتتيب منطقي مما ولد درجة عني

 .املاضي سطوة وقوة تربز على سطح  النص الروائي

لكن رغم تكسر األزمنة  ، خيضع هذا البناء إىل تكسر التتابع والتسلسل  :ي للزمنظالبناء المتش  - ج

السردي الذي خيضع  احلاضرالداخلية يف البناء التداخلي اجلديل، ميكن للقارئ أن يلمس خطا زمنيا يف 
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الزمن فيه تكون تتجاوز الواقعية واملنطقية إىل حرية ال ائية يف  أبعادبدوره للتداخل والتشابك، حيث 

كما ورد يف الرواية  حني مت سرد معاناة البطل يف   درجة التبعثر يف النص الروائي،  علىالتشكيل يصل 

رواد مقهى النجمة بقوة غير معتادة، إنه رأى  نةيقول في مقالته األخيرة التي حركت ألس" الزنزانة 

ويخليك، يا اللة مينة،ربي يحفظك ...كان ال يثق في الحراس، ...لرايس بابانا، في مكان معزولا

يشعر بها وهي ترف عند رأسه، ...تعودت عليه،  أيضامع الزمن هي  ....وفوق  السماء يعليك

اصدق،  أكادهذا هو الرايس بابانا ال  -......بابانا كانت الال مينة هي من خفف على الرايس...

السرد يف أعماق  صعودا، فيغوصنالحظ يف املقاطع السردية متزج الزمن هبوطا و ، )1( ."..لقد نحف كثيرا

مع الزمن  يوحي إىل صراع  البطل مع الظلم  والقهر،  الصراعوهذا  املاضي ويصعد على سطح احلاضر

بكل تفاصيله،  فبعد االنتقال حنو احلاضر مرة أخرى  فالشخصية وجودها يف احلاضر لكنها تعيش املاضي

هذا االضطراب والتشتت جيسد لنا صورة ، األسوأت حالته حنو نا حالة الرايس بابانا الذي تغري يسرد ل

تنفتح  شظية، كل شظايا، فلقد انقسم زمن احلاضر وحتول إىل تعاين العذاب والقسوةاملنفية  اليت  الشخصية

 .باجتاه زمن ما

 : داللة أزمنة األفعال-2

وأما الفعل، : "على احلدث والزمن معا، أما داللتُه على الزمن فقول سيبويه اللغة يشتمل الفعل يف      

  ".مضى، وملا يكون ومل يقع، وما هو كائن مل ينقطعأخذت من لفظ أحداث األمساء وبُنيت ملا  فأمثلة

أن األزمنة يف  والراجح عند النحاة،وهذه هي أنواع األفعال الثالثة، املاضي، واملستقبل، واحلال 

  .أن الفعل هو ما اجتمع فيه حدث وزمن و املتقدمة،األفعال هي الثالثة 

  : ويف حديث الدكتور متام حسان عن الفعل قال
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وأما الفعل فأصله أن يكون ثالثياً، جمرداً، صحيحاً مبنياً، متصرفاً، عريب الوضع، مصوغاً للمعلوم، مسنداً  "

  )1( "إىل مفرد غائب، داًال على احلدث باشتقاقه، وعلى الزمن بصيغته

، فزمن الفعل يعرب يشوب داللة أزمنة األفعال تعقيد كبري من حيث خصائصها الداللية واإلحائية

عبد " ، ويف هذا الصدد يشريمن سبق أو تواقت، أو والء بالنظر إىل حلظة التلفظعن حمتوى زمين، 

األفعال يف النصوص ودالالا املتنوعة متحدثا عن عالقة األزمنة  تنوع استعمالإىل قضية "الحميد جحفة 

ويرتبط المؤشر  بالزمن، فالزمن مقولة نحوية،أن ارتباط الداللة  " البسيطة باألزمنة املركبة، مستنتجا

، إذ يكون الزمن جزءا من  ، كما يعني فهم القول ، فهم إحالته الزمنيةالداللية  الزمني بعدد من القيم

، من هنا نستنتج أن الزمن له بعد إحيائي وتأويل عندما يتعلق بالنسق الرتكييب،   )2("داللة الظرف الزمنية 

الزمن بُعدا إشاريا ورمزيا ألحداث العمل  يتخذوتغريات يف منط الرتكيب تقابلها تغريات داللية، كما 

  .الروائي

  : المفارقات الزمنية وداللتها  -ج

 :االسترجاع الزمني -1

، واإلخبار البعدي عند "جينيت"وهو العودة إىل الوراء عند "ويسمى الزمن االستذكاري، 

، وهو خاصية حكائية، نشأت مع احلكي الكالسيكي، وتطورت بتطوره، مث انتقلت إىل األعمال "فاينريش"

وحييلنا من خالله إىل إن كل عودة للماضي تشكل استذكارا يقوم به ملاضيه اخلاص، الروائية احلديثة، 

، وتتجلى مظاهر الزمن االستذكاري يف رواية أصابع  )3("لنقطة اليت وصلتها القصة أحداث سابقة على ا

  االنقالب اليت قصة مثال ذلك و  املسافة الزمنية اليت يطاهلا االستذكارلوليتا يف 

كان عمر البالد " ذكرياته اليت حدثت يف املاضي مع العقيد حصلت مع الرايس بابانا، حني استعاد

كانت الدبابات وهي تحتل ساحة الشهداء، اإلذاعة ...المستقلة حديثا، ثالث سنوات،

ويؤدي هنا االسرتجاع وظيفة اسرتجاع ، ..."االنقالبعندما أخبره صديقه بجدية ...والتلفزيون،

                                                           

  .25،26، ص 2006، 1عبد احلميد جحفة، داللة  الزمن يف العربية، دراسة  النسق الزمين لألفعال، دال توبقال للنشر، املغرب، ط  -)1(
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على تداعيات احلاضر  إسقاطهليعيد بذلك قراءة التاريخ  و الذكريات اليت حصلت مع الرايس بابانا، 

، ولعل وهذا االسرتجاع التارخيي حييل القارئ إىل ضرورة إعادة النظر يف التاريخ واحلقائق املخبأةواملستقبل، 

مقام الراوي املشبع بروح الغربة واملنفى هو ما جيعله يفصح وخيرج عن كبته  عندما يربط الذاكرة بالزمن 

  .وت حياته املريرة والصعبةحماوال خيرج من ضيق منفاه وهجرته وجرب 

 : االستباق الزمني -2

وهو القفز إىل األمام، أو اإلخبار القبلي، وهو كل مقطع حكائي، "ويسمى بالزمن االستشرايف، 

مبثابة متهيد أو توطئة ألحداث  يروي أحداثا سابقة عن أواا، أو ميكن توقع حدوثها، وتعترب اإلستباقات

، وحتوي الرواية على الكثري  )1("الحقة، أو التكهن مبستقبل إحدى الشخصيات، ويؤدي وظيفة التشويق

ولن  سيسمع أنني أحبك ...وما أدراك أن اهللا سيسمع نداءنا" ، من االستباقات الزمنية االسشرافية

وي، لعرض لوس وليتا أفترض، نعم في الفاشن السنل"، ورد يف الرواية، وأيضا ..."يحرمني منك،

، ولكن ستصل اليوم من سفرتها الطويلة، من جاكرتا، كان من المفروض  -مدهشة، - أنجليس، 

، ألن رحلتها األخيرة مرتبطة بشتاء برنامجها تغير جدريا، تشتغل كثيرا، ال تصل عن طريق طوكيو

ا جديدهم الشتوي، هي اآلن معلقة بين السماء طوكيو أيضا، لهم أربعة عروض كبيرة يقدمون فيه

يف املقطع يسرد الراوي تفاصيل الزمن  وما سيحدث ، )2(..."أن احضر يوما عروضها أتمنى...واألرض

يف املستقبل، ويعترب هذا االستشراف تكميلي لثغرة حكائية سوف حتدث يف وقت الحق، وهذا حييلنا على 

الذين يعانون من  ىل آخر، السيما عندما يرتبط األمر بالفناننيالقلق الذي  حتدثه الرحلة من بلد إ

ضغوطات العرض والوقت املمنوح هلم من أجل تقدمي العروض يف آجاهلا، وجتسد لنا صورة املنفي الذي 

يعاين من اضطراب الرحلة والغربة يف البلدان األخرى،  مما حيدث يف نفسية أزمة النظر للمستقبل واخلوف 

  .مما هو قادم
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  :وعالقتها بالمنفى حركية زمن الرواية -ثانيا

يف الرواية التقليدية خطي ال يعرف  أّن الزمن خيتلف من بنية سردية إىل أخرى، حيث إن الزمن

أّن البنية السردية التقليدية اليت حترتم "التكسر و التجزؤ، فهو يبدأ من البداية ليصل إىل النهاية، ذلك 

ختتلف عن البنية السردية  يف الرواية اجلديدة، و  )1(."التسلسل الزمين يف صورته الرتبية، و تتقيد به

أن "، "طه وادي"حيث إّن الزمن يف الرواية التقليدية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتاريخ، و يف هذا الصدد يرى 

التاريخ حني يصبح مادة للرواية يصري بعثًا كامًال للماضي يوثق عالقتنا به،  و يربط املاضي باحلاضر 

حيث يعمد الروائي " )2(. "ملة فيها من الفن روعة اخليال  و من التاريخ صدق احلقيقةيف رؤية فنية شا

مرتبة حبسب الزمان  الزمن ومتظهراته كلها يف الزمن التارخيي الذي تكون فيه األحداثىل حصر أشكال إ

حندد أهم ، ويف ما يلي )3(."أشكال النثر احلكائي حدثًا بعد آخر دومنا ارتداد يف الزمان و هو أبسط

 :األزمنة يف الرواية وجتليات داللة املنفى فيها

  : زمن القصة -1

وهو الزمن الذي وقعت فيه األحداث حقيقًة أو ختييًال، حيدد بنقطة و ينتهي بنقطة، له طول حمدد "

ذات بداية  فعلياً أو اعتبارياً و قد يرتبط بالواقع، و قد يرتبط بالتخييل، ويظهر هذا الزمن يف املادة احلكائية

و هو  )4(."أو تارخيياً  إا جتري يف زمن سواء كان هذا الزمن مسجًال أو غري مسجل، كرونولوجياً ، و اية

زمن املادة احلكائية يف شكلها ما قبل اخلطايب إنه زمن " يعرف بأنه ،  )5(".سابق على عملية الكتابة"

، أي إنه املادة اخلام، أو املادة )6()" صريفالزمن ال(عل اأحداث القصة يف عالقتها بالشخصيات والفو 

  .األولية اليت ميتلكها الروائي
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مباشرة وهي فرتة بداية أحداث  االستعماريف  فرتة ما بعد  وقد حاولت هذه الرواية أن متوقع ذاا

كان عمر البالد المستقلة   "ورد يف الرواية  ،القصة ، وهي متثل املرجع التارخيي واملتخيل للرواية ككل

، بدأ مبكرا وحارا، تذكر أنه قرأ في كتاب ما، قيل أن 1960حديثا، ثالث سنوات،صيف سنة 

ضن يونس مارينا أن ...يكتب مقالته التي شردته عبر مدن الدنيا، أن البالد تفتح عهدها بانقالب 

كن إال مشهدا طارئا، ، وأحاطت بالملعب لم ت1965يونيو  19الدبابات التي نزلت في صباح 

يتحدد ،  )1( ..."الهدف من ورائه تصوير فلم عن الثورة التي لم يمر على انتهائها إال ثالث سنوات

، و ذلك بداية 1995يونيو   19من أحداث من أحداث  انطالقا رواية أصابع لوليتا زمن القصة يف 

إزاحته من احلكم اليت وصلت إىل حد بابانا   واملؤامرة على الرايس واالنقالب بتلك األحداث الفوضوية

العسكري على الرئيس أمحد بن  االنقالببتخطيط حمكم من الناحية الزمنية، وهذا الزمن يتناص مع زمن 

بلة واملشهد املعروف  يف املقابلة  الكروية بني اجلزائر والربازيل، فزمن القصة هنا واقعي مرتبط أساسا 

السيما يف سنوات االستقالل األوىل ويف فرتة ، " أمحد بن بلة" ذي ميثل الرئيس بشخصية  الرايس بابانا ال

، رمبا مل "أمحد بن بلة" استعرت جممل تفاصيل الرواية شخصية لقد  و، 1965حكمه البسيطة إىل غاية 

من هو ويعترب هذا الز  ".يكن البطل األساسي ولكنه اخللفية اليت بنيُت عليها شخصية الرواية يونس مارينا

  .حادثة إدخال والدته الال الزهراء إىل زنزانتهزمن  وكذا  زمن دخوله للزنزانة ،

إنه رأى ":ويف جزء آخر من الرواية  حييلنا واسيين األعرج إىل زمن قصة دخوله السجن ومعاناته 

الرايس بابانا في مكان معزول لم يوضع فيه حتى القتلة، لكن هذا األخير كان ذكيا فقد حارب 

لظلمة والعزلة والخوف بطريقته الخاصة، كان ال يثق في الحراس، قاوم العزلة بصحبة ذبابة صغيرة ا

شاءت الصدف أن يلتقي بها في زنزانته، كان كلما ُوضع الطعام أمامه خرجت من ظلمتها وخوفها 

ن ال يحبهما  تلعب برجليها وجناحيها ورأسها وعينيها الثقيلتين اللتي.. وجاءت لتقاسمه طعامه وخلوته،

كثيرا ولكنه تعود عليهما على الرغم من أن البداية لم تكن موفقة بينهما، نّشها كما تعّود أن يفعل 

مع الحشرات غير المرغوب فيها، قبل أن يدرك أنه في حاجة إلى وجودها على األقل لتمأل عليه 

سنة،  15بلة الذي دام ملدة وذه التعابري يوضح واسيين سجن بن  )2("سكونه، وتعطيه قناعة باأللفة
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ولعل التعلق بذبابة يعين فظاعة العزلة، يواصل .. مثان سنوات منها يف السجن والباقي حتت اإلقامة اجلربية

عن طريق خاصية التوصيف السردي  عرض حيثيات القصة يف زنزانته حماوال التفصيل زمنيا واسيين

، تّعود عليها لدرجة أنه كان دائما يتساءل ماذا لو كانت الذبابة رفيقه الوحيد في حفرة الموت:"قائال

اللة :"كذلك لتعرفوا أنه صار يناديها اللة مينة ويحدث أن يخاطبها بالعبارة التالية" تموت يوما ما؟

كانت الله مينة هي من خفف على .. الفراش واسع، خذي لك أي مكان تريدين النوم فيه.. مينة

وة وظلمة، قاومت معه طويال عزلة الزنزانة إلى اليوم الذي بحث فيه الرايس بابانا الشهور األكثر قس

عنها صباحا ليوقظها كما تعود أن يفعل، عندما ارتسم الشعاع الحاد المتسرب من األعلى على 

 )1(."الحائط الخشن، فلم يجدها في مكانها المعتاد، ثم فوجئ بها معلقة في عش العنكبوت

الذي قام به العقيد بومدين اليت تعرف بالتصحيح الثوري ،  للنقالتانا ،جاءت هذه احلركة الزمنية عنو 

من واقع الصراعات  داخل القيادة واتمع وحسما هلا يف نفس  االنقالبحسب ما روجت له سلطة 

بعد أكثر من  خمسة عشر سنة من استقالل البالد لم يرتح شهداؤنا الذين " الوقت، ويقول واسين 

خمسة عشر سنة قبل أن يجدوا لهما الطريق إلى ...والمدارس، ولمواقع الحكومية،يطرزون الشوارع 

، وهو زمن "الرايس بابانا" ميثل هذا الزمن ، الزمن الفعلي ملعاناة  شخصية  )2( ..."مقبرة الشهداء

ته وعليه جيعل واسيين من سجن بن بلة وحكايا،  االستقاللاألحداث احلساسة اليت مرت ا اجلزائر بعد 

مع الذبابة واحلالة النفسية اليت دخل فيها بعد فقداا دراما سردية بامتياز، خاصة فيما خيص تكثيف 

كتاب بأكمله    وهذه التسميةإىل أن يصل إىل هذا احلوار مع ذئاب الرئيس، .. األجواء والدالالت اللفظية

  .كتبه بطل الرواية يونس مارينا

  : الزمن السياسي -2

بتصويرها ألزمنة من واقع تاريخ اجلزائر، حتيلنا إىل موضوعات بارزة يف رسم " أصابع لوليتا" إن رواية 

، و من خالل هذا التصوير لوقائع متعددة يف أزمنة ثابتة تتحد  االستقاللالواقع السياسي اجلزائري بعد 

مظاهر للشخصية املضطربة اليت  يعيشها البطل وعي جمملها اليت واالنقالباتصورة املعاناة والصراعات 

ليجسد لنا صورة املنفى الغارقة يف متاهة الزمن مبختلف متظهراا  يوإيديولوجتعيش توتر سياسي 
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ضد الريس  االنقالبعندما أخبره صديقه بجدية " االجتماعية والسياسية واإليديولوجية، جاء يف الرواية 

، ويعترب )1( ..."في المساء نفسه اتضح كل شيء وصعد العقيد ليعلن التصحيح الثوري لكن...بابانا،

وهي أحداث شبه سرية ملا كان خيطط له  االنقالبزمن التخطيط  للتصحيح  الثوري زمن سابق ليوم 

ني العقيد من مؤامرة  ضد الرايس بابانا، والواقع السياسي اجلزائري حييلنا إىل هذه األحداث الشرسة ب

املؤسسة العسكرية و أمحد بن بلة ومؤيديه، ولقد كانت هناك حماوالت عديدة لإلطاحة بالرئيس أمحد بن 

ظهرت  خالفات بني الرئيس وقائد اجليش بومدين ، ولقد  1965 جبوان 19بلة لكنها مل تنجح إال يف 

رح به بن بلة بأن وهذا اخلالف ص  حيث لوح هذا األخري باالستقالة لكن بن بلة رفض األمر بشدة،

اخلالف مع بومدين  ومجاعته كانت لسبب واحد أساسي، من حيكم اجلزائر احلزب أم اجليش، وبدأت 

خاصة . تظهر معامل صراع جديد حول السلطة بني الرئيس بن بلة وحليفه السابق بومدين املمسك باجليش

ئب الداخلية واملالية واألخبار عن حكومة جديدة احتفظ فيها حبقا 1964بعد إعالن بن بلة يف ديسمرب 

ورغم عدم قبول بن بلة لالستقالة اجلماعية لبومدين  صار بومدين متيقنا أن بن بلة يعمل على إزاحته ،

يف حني أن بن بلة مل يتوقع انقالبا يقوده وزير دفاعه ،ويف  ، إال أن األمور مل دأ،1964وآخرين سنة 

طيط لإلطاحة بنب بلة ملا ظهر منه وكأنه إبعاد هلم عن مقاليد ، بدأ بومدين وحاشيته بالتخ1965بداية 

  .احلكم

والظروف السياسية اليت مرت ا اجلزائر،  االنقالبيرسم لنا واسيين من خالل الرواية مظاهر  عن 

، وهو متعلق بالشرعية  وحياول إلتماس وعي جديد به االستقاللويستلهم بذلك  التاريخ السياسي غداة 

، وذلك من خالل االستقاللالثورية وبدواليب السلطة وصناعة القرار السياسي يف اجلزائر يف مرحلة ما بعد 

جوان  19الرتكيز على شخصية الرايس بابانا واستحضارها لالنقالب العسكري الذي خطط له العقيد يوم 

د هشاشة الوحدة الوطنية وعمق الصراعات وحدوث السياسية، وميثل هذا املشه، من أجل الزعامة 1965

على  االنقالبيةموقفا رافضا هلذه احلركة " يونس مارينا" عسكري، ويقف   انقالبأزمة داخلية أدت إىل 

ورواد  لالنقالبالكثير من المعارضين " غرار بعض املثقفني اليساريني الذي كانوا جيتمعون يف املقهى 

كتب عن الرايس بابانا ومعاناته في السجن ....من مصنع الخزفلبهم مقهى النجمة الذين يأتي أغ

                                                           

  .75الرواية، ص -)1( 



 يف الزمن الروائي املنفى   سيميائية:                                 الفصل الثالث

 

142 

 

 ، )1( ..."، وأكد في مقالته أنهم كانوا يريدون قتله في صمت وعزلهاالنقالبيينوكيف يتعامل مع 

للعقداء سياسة غريبة ، " وأشار يونس مارينا يف مقالته إىل  الطرق اخلاصة يف القضاء على خصومهم 

الشخص ثم يسكتون عنه مثلما يفعل الموت حتى ينساه الناس  وبعدها يفعلون ما يشاؤون  يأخدون

  .)2(" به

لقد خلقت الرواية تارخيا زمنيا مضادا للتاريخ الرمسي املزيف بتسليطها الضوء على معاناة الرئيس بن 

سيعريهم " رد يف الرواية، و االستقاللبلة يف سجنه وذا إعادة النظر يف املشهد السياسي اجلزائري  بعد 

ونعرف على األقل سيرة الرايس بابانا الذي لم يكن سيئا لهذا الحد، لن يجرؤوا على قتله بعدما 

  )3("فضحوه نهائيا، وإال سيشكل ذلك فضيحة دولية تسحب ما تبقى من شرعية ثورية

إىل اضطهاد البطل  غرار كثري من الشيوعيني، ولقد  لالنقالبولقد أدت هذه الكتابات املناهضة  

كروائي مالحق من طرف  استطاع البطل الفرار إىل فرنسا، ليبدأ هناك رحلة كفاح جديدة، لكن هذه املرة

إال أنه بقي دائما ناشطا  ، ومن جهة أخرى ورغم سنني سجن الرئيس بن بلة  اجلماعات اإلرهابية

إميانا منه ،  1984سنة » الدميقراطيةاحلركة من أجل «ياسيا معارضا هو ومافتئ أن أسس حزبا س، سياسيا

، أصبح رئيسا للجنة 1981ويف سنة ، بضرورة مواصلة الكفاح من أجل تعددية دميقراطية يف اجلزائر

، وطالبا بإصالحات 1985أمحد يف املنفى سنة  تصاحل بن بلة مع أيت اإلسالمية الدولية حلقوق اإلنسان

، ورمبا وجد يف حياة املنفى أكثر راحة يف التعبري عن أفكاره  دستورية لضمان احلقوق السياسية يف اجلزائر

  . توالظلم واملآمرا االستعمارونظاله وجتسيد بطوالته يف مكافحة  

  :المنفى/ زمن االغتراب

يتا دورا حموريا يف بناء األحداث ، إذ أن االسرتجاع الذي تقوم به تلعب الذاكرة يف رواية أصابع لول

ذهابا وإيابا بني املاضي يف الوطن وبني احلاضر يف فرنسا خاصة ويف األقطار الغربية املتعددة و اليت تشغلها 

، ويصف لنا واسيين يوميات البطل املغرتب فيقول حكاية اإلرهاب وحتيل فيها حياة الكاتب إىل جحيم
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فتح يونس مارينا جريدته الصباحية، قبل الحروف، شم رائحة ورق الجريدة وحبرها، األفكار نفسها "

تتكرر يوميا، كانت رائحة البالد في عجز كبير في مخيالها وقدراتها الثقافية، لم يجد شيئا يثير 

لف اإلرهاب انتباهه إال المربع التحتي في الصفحة الوطنية، الشرطة الفرنسية والقاضي المكلف بم

إن عملية الذهاب إىل املاضي للقبض على ، )1( .."فاء آثار مجموعة آسيا اإلرهابية يواصلون اقت

أحداث احلاضر ، فحياة يونس احلالية يف املهجر ليست إال نتيجة  لتضيءتفاصيله واسرتجاعها ، جاءت 

ألن هذا املاضي سيظل يتمدد ويفرض حضوره ألحداث الفرتة املاضية و اليت مل تنته كما نفهم من الرواية ، 

ليبني بشكل واضح معلنا عن نفسه يف اية الرواية، ألن الذين وضعوا اسم محيد السويريت يف القائمة 

السوداء يف تاريخ مضى هم من سيحضرون بعد عمر وبعد سنوات ليطرقوا باب الغرفة يف سويت الفندق 

وتتمحور مظاهر املنفى يف الرواية يف الرحلة املستمرة  ،ا باريسيف إحدى األماكن الفاخرة يف عاصمة فرنس

بني الدول الغربية وعالقتها  باملنظور، وهذه العالقة تتحد من خالل  أزمنة االنتقال وفضاءاا، هذا ما 

  .جنده يف بعض القفزات الزمنية بني بعض دول العامل

واألقليات األخرى املهاجرة من خمتلف أحناء رصد حياة اجلاليات العربية يقوم واسيين بيف الرواية 

ويقوم بتوصيف دقيق لـأزمنة حركته بني األمكنة املتعددة   ,املعمورة إىل أوربا عمومًا وفرنسا خصوصاً 

تتسرب من بين األلوان والخطوط الشفافة، التي كان يحدثها " واألحداث واملشاهد اليت يعيشها ،

لم يسمع شيئا ....فجأة سحر مالمحه قبل عودتها إلى برلين، القطار، وال حتى وجه إيفا الذي فقد

عرب  أحداث الرواية تأيت تفاصيل،و   )2( "....إال صوت القطار السريع الرابط بين فرانكفورت وباريس

اسرتجاع الذاكرة ذهاباً وإياباً بني املاضي يف الوطن واحلاضر يف فرنسا خاصة ويف الدول الغربية املتعددة اليت 

يشعر بهذه اآلالم مند أربعين سنة، مند أن قضى ستة " : ويأيت يف الرواية  ,ها حكاية اإلرهابتشغل

 "أشهر في مكان مغلق، في ماخور عيشة الطويلة، من أجل فعل كان بمثابة جريمة لم يقّدر مخاطرها
إىل جحيم،  ، وهنا نالحظ الذاكرة القوية للبطل والذي مل ينس  جمريات املاضي اليت حولت تفكريه)3(

أدق التفاصيل اإلشكالية  الراوي ويرصد, واستدعاء حوادث جرت مع شخوص الرواية واملالحظ أيضا

للعالقة اليت تتنازعها املتناقضات بني احلب والكراهية واخلري والشر كاشفًا عن ثقافة شخصية واسعة ال 
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كم : "الجميلتين الضاحكتينة بعينها كانت مدوخ" ، وجند يف الرواية تقتصر على عامل األدب وحده

أكبر منك حبيبي، : أجاب دون تفكير، تجاوزت العشرين، ضحكت مرة أخرى...زال، عمرك يا غ

هذه ، )1( "..وسؤالها أنها ستعود...ت بسرعة،ثم غاب....ن سنة بالضبطأنا عمري خمس وعشري

ياة الوطن وحياة املنفى، على التفاصيل يف زمن األحداث توحي إىل  أن الراوي حياول أن يربز الفرق بني ح

وعالقاته احلميمية إال أنه ملتصق بفكرة إيديولوجية ال تتنح من وجدانه وتفكريه ملنشغل  رغم احلياة الزغيدة

  . موم الوطن يف أي فرتة من فرتات حياته

 :مظاهر الصراع بين الشخصية والزمن وعالقتها بالمنفى: ثالثا

 : هيمنة الماضي وتمزق الحاضر

دون الوقوع يف فخ من خالل الرجوء بالتاريخ إىل الوراء جاءت الرواية حمملة حبرقة االستنكار، لقد 

العمى والكراهية اليت تتخذ مواقف نضالية، رغم أن الرواية يف حد ذاا تتخذ من شخصية يونس مارينا، 

يستعيد يونس ، و صية مركزيةاملثقف النقدي واملناضل املتعاطف مع الرئيس بن بلة واحلركة اليسارية، كشخ

، من خالل مأساة احملرقة اليت ارتكبتها النازية 1945مارس  8مارينا، وهو يف فرانكفورت بأملانيا، أحداث 

في ذلك اليوم "  ماي 8يف حق اليهود بأوشفيتز، مقولة هواري بومدين خبصوص موقفه من أحداث 

ومن فكرة  ،"ذلك اليوم تدحرج العالمفي . المراهق الذي كنته أصبح رجال .شخت قبل األوان

الرايس بابانا يف جوان، يستنتج واسيين مأساة  19التدحرج وانزالق السلطة السياسية عقب انقالب 

ألننا نعيش على وقع التحقيق الذي جتريه الشرطة بشأن  بوليسية الرواية توصيف روائي يقرتب من ال

ألا تتناول جتاوزات السلطة يف مرحلة ما بعد ( ورواية سياسية) الكاتب بالقتل - ديدات البطل

وتستحضر  الزمين ، وهي رواية تقوم على التناص)االستعمار، وتصل إىل غاية قضية عبان ولو بشكل عابر

اليت  (نوة اليت جندا اجلماعات املسلحة لقتل يونس مارينا(الروايات العاملية، بل تقوم على شخصية لوليتا 

 "دون كيشوت"فالدميري نابوكوف، بعد أن حاور رواية ) األمريكي(الروائي الروسي  "لوليتا"خرجت من 

الذاتية اليت حتكي جوانب كثرية من حياة  الرواية السريةكما تعترب . لسريفانتيس يف عدد من أعماله السابقة

الروائي املقيم يف  يتخذ يونس مارينا،. كما أا رواية فلسفية تتخذ حواراا املتعددة شكال فكريا. املؤلف
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فرنسا، فرارا من ديدات التطرف السياسي والديين، موقفا صرحيا من انقالب العقيد بومدين، يف إشارة 

واضحة إىل موقف املثقفني اليساريني اجلزائريني من الظاهرة االنقالبية ومساندم للشرعية، صنع واسيين من 

يونس ": ه، اختذ شكال إبداعيا، ينطلق من املقولة التاليةهذه اللحظة التارخيية، فصال مأساويا يف روايت

وكان على بطل  ، "مارينا، لم يجد أي مبرر مقنع ليغفر للعقيد انقالبه العسكري ضد الرئيس بابانا

وكما صنع االنقالب مأساة . الرواية، أن ينتظر لسنوات وأفول جزء من عمره، لكي يبحث عن مربرات

تغريت حياة يونس مارينا، بدوره رأسا على عقب، فوجد نفسه قد حتول إىل  1965الرئيس بابانا يف جوان 

، عّرب فيها عن استيائه مما "معذبو األرض"صحفي يكتب مقاالت ينشرها يف جريدة سرية يسارية هي 

، هذا التشرد الذي أكسب حياة منفاه خصوصية جتلت يف أغلب مقاطع حدث، فتشّرد عرب مدن الدنيا

الرواية، هذا التمرد الذي يقابله مترد يف زمن الرواية اليت مل تستقر يف احلاضر هاربة حنو املاضي من أجل 

،  وانعطافات وحتوالت زمنية  بابانا من عدة منطلقاتوجاء تعاطفه مع الرئيس التخفيف من معاناته ، 

كلما عجز عن ‘‘كتب يونس مارينا عن االنقالب وعن طفولة الرئيس بابانا إىل درجة التماهي معه، حبيث 

يف قلب املأساة، وأصبح امسه  لقد دخل البطل محيميد. ‘‘التصوير وخانته املعلومات، عوضها بطفولته هو

جوان مل تصنع مأساة الرئيس بابانا لوحده، بل صنعت مأساة  19مأساة ،  ساةوانغمس يف املأ، يونس 

ومن . بطل الرواية، وهي اليت جعلت منه روائيا، إذ حّول جل مقاالته إىل روايات ترمجت إىل عدة لغات

هل تدرين كيف يتدرب اإلنسان على حب ..لوليتا"ذلك اختذت حياته منحا مأساويا جعله يسأل 

  "قاتله؟

الروائي " يونس مارينا"ومتتد على مدى زمين هو ُعمر بطل الرواية " أصابع لوليتا"ل رواية تتنق

صبية جزائرية " نّوة"اجلزائري األصل الذي يقرتب من عامه الستني، يعيش يف منفاه يف باريس ويتعرف على 

، وتلعب شخصية لوليتا دور كبري يف التفاعل مع األحداث احلميمة  " لوليتا"فاتنة تعمل عارضة أزياء أمساها 

على شاشة التلفزيون رأى "  يم بانتحارهاجحبني فصول الرواية، لكنها يف آخر املطاف تتحول إىل 

 تنفذهاجريمة إرهابية في الشانزيليزي : شريطا صغيرا أحمرا، يرتسم أسفل القناة اإلخبارية عليه

وتبدأ أحاديثهما وحواراما وذكرياته اليت تتنقل من  "نّوة"صلني األول والثاين يلتقي مارينا يف الف،  )1("إمرأة

يونس "تطغى حوارات . اجلزائر يف تقاطعات زمنّية متقنة االختيار رشيقة احلركة إىلباريس  إىلفرانكفورت 
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على الشكل السردي للرواية، بينما يأخذ السرد بعيدا عن احلوار صورة شطحات فكرية " لوليتا"و" مارينا

" الرايس بابانا" "لةامحد بن ب"ليستذكر الرئيس األول للجزائر بعد استقالهلا عن فرنسا " مارينا"يغرق فيها 

أما الفصول الثالثة الباقية . االت سياسية وسجنه وعالقته بوالده، وحكاية هربه من بالده بعد كتابته مق

، حىت يبدو كأن الكاتب دراميفيلم  إىلتتحول  أنفتنتقل إىل أجواء بوليسية ومشاهد وحوارات ميكن 

العمق الفكري والفلسفة اللغوية واجلمل املتأملة يف الفصول  ،تكون فيلما ال رواية ورقّية فقط أن أرادها

الذي يعيش يف منفاه الباريسي  "يونس مارينا"حلبكة البوليسية اليت تدور حول الثالثة األخرية تقل لصاحل ا

 "عرش الشيطان"بقتله بعد صدور روايته  أفتت إسالميةوقد جلأ له اضطرارا بسبب ديدات من مجاعات 

األمن الفرنسي يقوم مبهمة محاية الكاتب الذي يعيش قصة حب مع العارضة الصبية رغم اخلوف ، 

يستمر السرد احلواري يف وصف األحداث ودواخل الشخصيات من أفكار ومشاعر، لكن تفقد  ،واحلذر

الكاتب يراقب  ، وحركتها   األزمنةاحلبكة البوليسية يف املشهد األخري من الرواية الواقعية املنطقية يف تسلسل 

احة أمامه، الشرطي نفسها يف الس" لوليتا"حبيبته من النافذة، حيث كانا معا يف غرفة الفندق، تفّجر 

يصل بسيارته يرتجل مسرعا ليدخل املقهى الذي كانت فيه لوليتا " ديفيد ايتيان"املكّلف حبراسة الكاتب 

  .قبل االنفجار بدال من أن يصعد إىل الكاتب

الرسائل املسجلة عليه، وتكون  إىلالكاتب الذي يفرتض انّه قد ُصّدم مما جرى يتجه اىل اهلاتف ليستمع  

افتح الباب من فضلك ، الشرطة، كان الصوت أكثر " ن القتلة يقرعون بابه رغم احلراسة املشددةأة اخلامت

 )1("نعومة من صوت إيتيان دافيد، ولم يكن صوت إمراة

  :النهوض وإعادة بناء الذات

متتص شخصية املثقف  يف الرواية تناقضات الواقع وصراعاته، فتدخل الذات دوامة صعبة اخلروج 

منها، وتتمثل يف سلوكا وحاالا النفسية ويف مواقفها من الراهن و املاضي أيضا، ومالبسات التاريخ، 

ي الوطين غداة فالبطل يساري ينفذ يف كتاباته الصحفية، جمسدا بذلك مواطن الظل يف التاريخ السياس

اإلستقالل، فالرواية على العموم نسيخ خيايل من املاضي التارخيي الذي يلقي بظالله على الذات الساردة 

ة ويهني على جمريات األحداث يف الرواية، هذه األخري اليت حتاول إعادة إنتاج اللحظة التارخيية احلامس
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ي للحقائق، ومللمة اجلراح اليت تعاين منها الشخصية راء التظليل التارخيوحماولة ترتيب الفكر املتشتت من ج

ما ذنبك؟، ما ذنب تلك األرض الطيبة أصال التي كانت هي أولى ضحاياهم، " البطلة،  ورد يف الرواية 

يوليو مررت  مع والدتي  26لقد ارتسم اليوم في جرح الذاكرة، نهائيا، في اليوم التالي للحدث، في 

تتوقف الحياة نهائيا ....طويال، شعرت فجأة  كأن الحياة غبث غريب على مكان الجريمة، وبكيت

 )1( ..."ولو ليوم واحد لندرك أننا لسنا وحدين في األلم ولكن للحياة نظامها... في اللحظة نفسها

يسرتسل الراوي هنا يف قراءة حال الشخصية حماوال أن جيد هلا خمرجا فيجد نفسه يف صراع مع الزمن املفقود 

وصفه بالعبث، زمن احلياة اليت توشك على االنتهاء، زمن األمل والغرابة، حلظة التفكري القوية اليت  الذي 

  .حتاول إعادة ترتيب احلياة يف نظامها السليم بعيدا عن اجلرائم واالنقالبات واملآسي

حياة التوتر إن الذات املنفوية تعيش صراع دائم مع مجيع حمطات احلياة املغرتبة، فالزمن لديهم يصنع 

أمكنة اهلجرة ، والقلق الدائم املتعلق بالسفر والرحلة والغربة والشوق واحلنني للوطن، باإلضافة إىل تناقضات 

فتتحول  رؤية الشخصيات إىل رؤرى متشائمة بفعل  الرجوع إىل املاضي املتمزق، فيحاولون إعادة بناء 

ال تدرين كم أنا معلق باألسفار؟ في أيام المنفى "  الروايةحياة املنفى، ورد يف ،الذات املتشتتة واملتناثرة 

األولى، كنت أذهب للمطارات فقط الشم رائحة القادمين من أرضي المسروقة، أقف طويال بال 

المرتبكة، أحب  جدوى، وال معنى لمن يراني، لكن معناي كان متخفيا في قلبي وكل حواسي

نتمنى فجاة أن نرى  من نحب من وراء ....بخوف ، في المطارات، السفر غربة ممزوجة االنتظار

، يف هذا املقطع تتجسد الشخصية اليت تتخبط يف جمريات األحداث املتداخلة الزمن، إذ  )2( ..."الزجاج

، أفضلجتد الشخصية حتاكي املاضي من جهة واحلاضر من جهة أخرى حماولة استنطاق املستقبل حلياة 

نشطار، فالذات املنتظرة على أمل التغيري ، وهذا ما زادها حصرة وأملا لكن الشخصية تعيش حالة تكسر وا

  .االنتظارمن طول 
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  :االستشرافداللة 

لقد تطرق الراوي إىل الواقع املرير الذي يعيشه الوطن يف فرتة كانت تشتعل فيها الثورات العربية 

جنده يف املقابل يعدنا مبستقبل زاهر مىت عرفنا   ،مل يرتدد يف وصفه بالرماد ،و) تونس ومصر وليبيا، وسوريا(

هذه الغاية الروائي  إىلكيف نفتش عن هذه اجلمرة اليت يف عمق الرماد بغية إحيائها من جديد و الوصول 

والرتكيز على وظيفة نقد ..حبوار الثقافات وحوار الديانات اإلميانيشرتط مجلة من الضوابط مثل التفتح و 

ويته بغية مواكبة  إعادة إىلحيتاج يف راهننا مفاهيم حبكم أن ما ترسب يف ذاكرتنا من معارف و ...العقل 

لوليتا ـ  أصابعمثل هذا املنظور الفلسفي الذي يطرح الروائي يف نص ـ ،الواقع الوطين و العاملي املتغريين 

ة من أجل املسك خبيوط االستمرارية صياغة أسئلة جديد إعادةأننا فعال أمام حتمية ،يعطينا االنطباع ثانية 

القطار، هذا من جهة ومن جهة أخرى يريد الراوي أن يظهر احلقائق  بأالعيب سردية و قبل أن يفوتنا 

تقرتب من احلقيقة  ولو نسبيا، هذا الرجوع بالزمن هو إعادة قراءة للماضي لوضعه يف عيون املستقبل الذي 

ولنقبل في النهاية بعودة الحياة إلى  :"وجاء يف الرواية اشه يأمل أن يكون واقعا مجيال غري الذي ع

، يعني نظامها، أكبر ضربة للقتلة هي استعادة الحياة لنظامها ألنهم ال يستطيعون، شلها وهذا مقتلهم

  )1( ."انتصار الحياة على الموت،

وأن الشيء غري العادي هو الدمار  األصلي،يف املقطع إحياء على أن احلياة اجلميلة سرتجع إىل نظامها 

فإا يف األخري ستستعيد  وفساد،والقتل، وأم مهما حاولوا أن يعكروا صفو احلياة وجيعلوا يف عبث 

  .مهما طال الزمن وأن احلق ينتصر على الباطل احلقيقي،جمراها 

  

  )الشر -الظلم - العبث - المآساة( ------ الباطل----- الموت                     

                                                  الصراع                  

    

  )السالم -الحرية-الخير -السعادة( ---- الحق ------- الحياة          
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حماوال التغيري واستعادة املزيف يف األخري جند أن الراوي  يبحث عن احللقة املفقودة من التاريخ 

، ولقد وجد الراوي تقنية الزمن مالذا له يف تفعيل االغرتابالذات املتشضية يف غيابة املنفى ، ومعاناة 

األحداث واسرتجاعها، ليقدم لنا قراءة عميقة لواقع تاريخ اجلزائر السياسي وجممل األحداث بعد 

العسكري على الرئيس بن  االنقالباالستقالل، ليكون بذلك قد قدم بعضا من رؤيته الشخصية حول 

   .بلة
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  : يف اخلتام ، و بعد تطرقنا لسميائية املنفى يف املنت الروائي نكون قد توصلنا الة النتائج اآلتية

عدة دالالت و أبعاد يف الرواية ، ترتاوح بني فضاء الوطن و فضاء املنفى ، فيعمد ) املكان ( حيمل الفضاء  - 

الروائي يف كل مرة إىل رصد حتركات الشخصيات ، وكذا األثر الذي يرتكه املكان على الشخصية ، ليضع القارئ 

  . املدينة / فضاء املدينة الوطن و / يف النهاية أمام حقيقة الفروقات بني فضاء املدينة 

من خالل الوقوف عند كل عتبة من عتبات الرواية سواء ضمن الفضاء النصي بداية من الغالف استطلعنا أن  - 

  عوجلت هذه الفكرة و كيف تبلورتنتتبع فكرة املنفى عند الروائي ، كيف 

و شاعرية املكان ومن ذلك توظيفه استعان الكاتب بعّدة آليات أو تقنيات استطاع من خالهلا إظهار مجالية  - 

  .للغة العامية ، الرتاث الشعيب ، اللغة الشعرية ، املزج بني الواقعي و املتخيل 

فالحظنا من جهة تأزم العالقة بني األنا و اآلخر يف ظل متكنا من استجالء العالقة بني الشخصية و الفضاء  - 

  . اة الذات بني فضاء الوطن و فضاء املنفى الصراع من أجل الوطن و اهلوية ، ومن جهة أخرى معان

من خالل عنصر الشخصية ، استطلعنا أن نلقي الضوء على العالقة بني الزمن و الفضاء ، فبالذاكرة و عرب  - 

  . الوطن / الزمن تسرتجع الشخصية ذكريات املكان 

 خصية و بناءها الداليل الشلدراسة جتليات ومالمح املنفى على مستوى عنصر الشخصية ، تطرقنا ملفهوم  - 

ومع الرتكيز الشديد على داللة األمساء اليت استعان ا الروائي ، ميكننا القول أا تراوحت بني أمساء جزائرية من  

  .الثقافة احمللية الشعبية و أمساء غربية 

 شخصيات تارخيية  :ترتاوح أنواع الشخصيات الروائية يف املنت ، بني شخصيات مرجعية ، بدورها تنقسم إىل - 

 التقاطبات الداللية سياسية ، إجتماعية ، وشخصيات جمازية رصدناها من خالل مجلة من الثنائيات الضدية و 

  .هذه األخرية ختدم بشكل أو بآخر موضوع املنفى يف املنت الروائي 

ومتكنا من التقاط  مع قسم الشخصيات اإلشارية استطعنا أن نتبني رؤية الكاتب أو الروائي من األحداث ، - 

أهم اإلشارات املباشرة و غري املباشر اليت تدّل على وجود ذات الكاتب أو الروائي ، سواء من خالل صوت 

  .السارد أو أصوات الشخصيات 
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               التذكرية  ن الشخصيات اإلسرتجاعيةتطرقنا لقسم الشخصيات املتكررة ، فحاولنا إحصاء مجلة م - 

  . ستشرافية التأملية و الشخصيات اإل

و السياسي للرواية ، يتبني لنا ذلك من خالل مجلة من  اإليديولوجيللشخصية دور كبري و فّعال يف بناء األثر  - 

 ناوهلا و معاجلتها لفكرة املنفى اليت تطرحها الرواية يف خضم ت اإليديولوجيةاملضامني و اإلشكاليات السياسية و 

        بني الواقعي/ شكالية األنا و اآلخر ، الذات و جدلية الوطن ، جدلية التاريخ إ/ نلخصها يف مسألة اهلوية 

  . اللغة / و املتخيل ، و الكتابة 

نَفوي - 
َ
 جنحت الشخصيات من خالل األدوار اليت أُسندت إليها و الوظائف اليت تتمثلها ، يف بناء البعد امل

للرواية ، حبيث أضفت الشخصية حركية على املكان و أكسبته و معاين ال حصر هلا من خالل الصراع و اجلدل 

  .الذي تصنعه على أرضية األحداث 

جتسد الرواية من خالل تناوهلا ملسألة اهلوية تأزم العالقة بني األنا و اآلخر ، مبا بعكس قلق اهلوية عند اإلنسان  - 

  .ري الذي هددت هويته و تفاقمت حاالت الشعور بالضياع و احلرية لديه املعاصر ، هذا األخ

على فئة املثقف ، تلك الفئة  –كما يف باقي أعماله   –" أصابع لوليتا " يف روايته " واسين األعرج " ركز لقد  - 

ما توحدت األوضاع ، دجلة اليت تتخبط بني فضاء اهلنا و فضاء اهلناك ، تعالني الضياع ، الضياع والتشرد ، عندأامل

  .إنه اإلحساس املشرتك الذي يتقامسه معظم الكتاب و الروائيني يف أعماهلم كما يف حيام اليومية 

تتجلى سيميائية املنفى يف الزمن الروائي من خالل جممل التقنيات السردية و األطر الزمنية اليت عمد الروائي إىل  - 

حداث من خالل الذاكرة ، فيما جاءت معظم اإلستباقات على كان اسرتجاع الشخصيات لأل توظيفها ، فقد

  .سبيل توقع الشخصيات لألحداث و استشرافها للمستقبل 

مع عنصر اإلستباقات تتجلى هيمنة الذاكرة و سلطة التاريخ و السيما السياسي منه ، مبا ميهد لبداية األحداث  - 

  . و يصنع التأزم يف اياا 

ليا مع معظم تقنيات السرد اليت استخلصناها من املنت ، و جّلها آليات ختص طريقة عرض تبدو حركية الزمن ج - 

  . األحداث 
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كان ال بد من أن ننبه إىل أّن احلضور املكثف للدالئل التارخيية يف النص ، لكن مع ذلك نشري إىل أّن هذا ال  - 

للنص ، إمنا استطاع الروائي مع عنصر التخييل و  يعين طالقا هيمنة املوضوعية التارخيية على حساب السياق الفين 

اخللق و اإلبداع وسعة املخيلة و اجلمالية يف توقع ايات  :كذا جتاوزه للتاريخ الرمسي لألحداث أن يصنع البديل 

  .األحداث 

 النص استعان الروائي بالزمن التارخيي لكونه حممال بإشارات و رموز واضحة ، هي مبثابة مرجعيات للوقائع يف - 

  . الروائي ، و ذا تكون املعاجلة الفنية للوقائع التارخيية أكثر انفتاحا على التحليل و التأويل 

استجالء أهم األزمنة السياسية ، اإلجتماعية ، الدينية ، زمن اإلغرتاب واملنفى  " زمن القصة " ميكننا من خالل  - 

  .اتب و التاريخ املرجعي لألحداث الزمن التارخيي ، وهي يف جمملها إشارات تتعلق بالك

  .هيمنة املاضي و متزق حاضر الشخصيات من أهم مظاهر الصراع بني الشخصية و الزمن ، - 

يبدو جلّيا مدى تعالق الرواية اجلديدة باألجناس الرتاثية ، مبعىن " أصابع لوليتا " من خالل النص الروائي  - 

لي ، وجيعل منها امتدادا لرتاثها القدمي ، هذا ما يفتح هلا يبالطابع التأص الكتابةالتناص مع النص الرتاثي مبا يسم 

  . أفق إعادة قراءته ونقده ، و أكثر من ذلك اختاذه أداة فنية للتعبري عن الراهن 
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