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    ةةةةــــــــــــــــــــــــــــاألمنوذج العاميل كإجراء يف رواياألمنوذج العاميل كإجراء يف رواياألمنوذج العاميل كإجراء يف رواياألمنوذج العاميل كإجراء يف رواي
نة للروايئ اجلزائري     نة للروايئ اجلزائريراس ا نة للروايئ اجلزائريراس ا نة للروايئ اجلزائريراس ا         حملحملحملحملراس ا

    ييييــــــــــــــــــــــــلعزا"ين جالوجلعزا"ين جالوجلعزا"ين جالوجلعزا"ين جالوج
  

تاذ                                                                                                                                                                                                                                 تاذاأل تاذاأل تاذاأل     ي                ي                ي                ي                ــــــــــــــــي الوافي الوافي الوافي الوافــــــــ سام سام سام سام: : : : سـسـسـسـاأل
                                                                            ةةةةــــــــــــــــــــــــببببة العرية العرية العرية العريــــــــــــــــــــللغللغللغللغققققسم اآلداب واسم اآلداب واسم اآلداب واسم اآلداب وا                                                                                                                                                                                                    

يرض                                                                                                                                                                                                 يرضجامعة محمد  يرضجامعة محمد  يرضجامعة محمد  سك----خخخخجامعة محمد  سك  سك  سك    رةرةرةرةــــــــــــــــــــبببب 
        ::::صصصصــــــــــــــــملخملخملخملخ

ثابة  نة للروايئ اجلزائري عزا"ين جالوN جاءت  ية لرواية راس ا مبهذه ا"راسة اإلجرا حمل ئ
نارص  ها عىل عدة  Zعية مطلقة مفروضة الشـ لمت يات ح ثابة احلقل اخلصب آل لرسدية يه  مب

 ،jياهتا الفاع رسدية اليت توجه  ية مبلفوظاهتا ا ـي  ية،  يا خشصمدرسة tريس ا ن ف ئ لمي غ ه لسـ

سطح  توى ا ها وفق نظام عاميل حمدد عىل  لو مسـ رسدي(حتمك نحاول )لاملكون ا سـ، 
شافه بدقة  . سـتكا

    ::::ةةةةــــمداخلمداخلمداخلمداخل
t نة أساسا نا هذه لرواية راس ا حمل   تعىن درا ية للملفوظات تس خلباط القواعد ا"ا نت -سـ

تحول ياهتا، -لسواء ملفوظات احلا� أو ا ها وتوجه  نظم اليت  تخراج ا خشص من أجل ا ل حتمكسـ
بدو عالقة  بداية  نذ ا تإذ  ل تعلق )صاحل الرصاصة(م نة وما  نة tملد ي كفاعل رييس وذات  ي �مي ئ

ها عىل عا ياته وفر بقة بىن علهيا  بارات  ية ال ئلهبا  سـ ت ضفصل ح م يه ع علته، خاصة بعد أن اقرتح 
يه  يد والريع(يقصد با بة )لسع هم هذه الر يش فهيا، و نة وا غ رضورة �تقال إىل املد تحق ي يقن للع

بة  ية بني ذات الر غجيب علهيم خلق عالقة و واملوضوع املركزي ) صاحل الرصاصة(صل
نة( تني)ياملد يق ر ناعي هدفه  شمل فعل إ ية مزدوجة  توفريمه أ ب، وذ¦  ت هل غب حتق تني ق تقا بل  م

برية يف قلب : هام أوال تل ماكنة  ك�نفصال عن الريف ا»ي  يا )صاحل الرصاصة(حي ن، و¯
ياة أفضل، وهذا جيل يف  ساعدته يف الظفر بفرصة  نة قصد  حخلق عالقة اتصال مع املد م ي

رسدي اآليت  ناس اآلن ³ "لامللفوظ ا بل ) صاحل(لا تقيش عىل ا ناس طلقوا ... ملسـتع µا ل
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µهكذا ³ · . ..املايض  تك وأوالدك ) صاحل(ُ يع عا ئليع و تض البد أن ترحل إىل ... سـتض
نة  يـدا) صاحل(من حقك ³ ... ياملد يـش  سعأن  ، إذ نالحظ من هـذا امللفوظ حتـول 1"تع

يه ) صاحل الرصاصة( بة لصد tيق يد(و) بالريع(لنسـ مية يف سعهيم اجلاهد ) لسعا قذات 

هم بإخراجه من الريف عيق موضو بديئ اكآليتلتحق يكون الوضع ا ل،   :ل
نة  ٧صاحل الرصاصة    -  .      الريف٨ي  املد

بة لـ t ثل مجموعة من القمي ) صاحل الرصاصة(لنسـ    فالريف باره  t ميتعدى كونه ماكن ت عي
نجده يقول  ها  ياته  لأرىس  ل يد وهاÈ يف قرييت مع زوجيت وأوالدي، ما بقي "ح سعأÉ هكذا 
ئا  تلف ألن 2"إن شاء هللانيل غري أن أموت ها يه األمر  نظور صد سب  خم، لكن  يقح م

هم مقرتحني عىل  يكون علهيم بذل ما بو نغلق املعزول  سعبب الز³رة هو هذا املاكن ا لس مل
نة لقـوهلم ) صاحل الرصاصة( ي�تقال إىل املد هم تغريوا ) صاحل(³ "ن ناس  لكا هم ... ل ناس  لكا ل

ثورة زالت ...  غري رجعة µالزمان ا»ي فات وىل إىل... تبدلوا  ... لواألفاكر اليت اكنت زمن ا
تك تفجع ... وأنت أنت  ُحا بدل ... ل تغري ومل  تتمل  نا لعدة 3..."ت هذا امللفوظ جاء  متضم،  ف

ناعي كون  يا عن طريق فعل إ قحمفزات الغرض مهنا تدعمي املوضوع تدر ) صاحل الرصاصة(جي
يل عن الريف و�نفصال بل لفكرة الر حغري  تا من متق بقى املوضوع ¯ بداية،  نه يف ا ب  ي ل لع

مية ويكون الوضع اكآليت لقيث ا  :ح
نة٧  ذ  ٨صاحل الرصاصة  -    .ي    املد

يد(و) بالريع(    مفحاو� لك من  تعاميل ) صاحل الرصاصة(إدخال ) لسعا هام � Éسـيف بر جم
يدا التصاt Ýملوضوع املركزي  نة(متهجاء  ساندة قا)ياملد نحاه  يث  م،  م µعدية أقر هبا يف قوÝ ح

µنت أدرك أهنام ما أرادا يل إال اخلري "...   .µ"4أشفقا عيل وعىل حايل وفقري... ك
مية  تضح ذات ا نا  لق    و ت نة(متوازية مع املوضوع املركزي ) صاحل الرصاصة(ه بدأ )ياملد لي، 

نقل إ ية ا ناعه بأ ناعه مث ا تحقق بعد إ بة يف �جتاه حنو ا تهم الر مه ت ل لغ ق ق يوافق س نة،  لىل املد ي
بول الفكرة "... يف األخري قائال  بان يف برصهيام وفهيام إحلاح   Éبقاك µ نت ... يقل كورمغ كوين 
نة  نة ... يأخاف املد تة... فقلت نعم ... يأردت أن أقول ال للمد t تة هقلهتا خا تكون 5"ف ل، 

 :نتيجة الوضع اكآليت
نة ٨   ذ   ٨صاحل الرصاصة  -  . ي  املد
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نا يف ثالثة مراحل يهل     رسد  نظم  هسد القانون ا مل للتج  :ي
ية بة لك من : ضالفر يد(غر ته من الريف ) صاحل الرصاصة(يف إخراج ) بالريع(و) لسعا ئلوعا

نة يو�تقال هبم إىل املد  .ن
يني ناعي يف إجناح املوضوع: لتحا نطق اإل تعامل ا قا مل  .سـ
ية ناع : ئالغا نجاح يف إ قا نةبرضورة ا) صاحل الرصاصة(ل يل إىل املد يلر  .ح

تعامل لك من  يد(و) بالريع(سـفا يني ) لسعا ناعي كأداة رضورية مكهنام من  حتنطق اإل قللم
مية يق موضوع ا بهتم و لقر حتق  .غ

بري حلال  نة ) صاحل الرصاصة(ك    كام نالحظ حصول تدهور  يð إىل املد يبعد ر ح
ثj يف م بارة عن عوامل ضديدة  يجة قوى يه  تقراره هبا  مموا ع ن يس تسـ شفى ور ئدير ا مل

بòية  بة لصديقي )أمحمد أملمد(لا t ية يين إجيا يجة الفعل ا تكون  سـ،  ب ن لنل يل صاحل (تحت
يد): (الرصاصة بة )بالريع(و) لسعا t نجاح، أما بة  يق موضوع الر سـ، ألهنام جنحا يف  ب لنغ حتق

ية بفعل عوامل ضديدة وقفت Ý ) صاحل الرصاصة(لـ يني اكنت  بيجة هذا ا تح سلت ل فن
توازن tملر ياته من حا� ا نقلب  لصاد،  حت / بعد (إىل حا� �ضطـراب ) الريف/ قبل (ل
نة يه بداية مع مدير )ياملد بري والصدام ا»ي وقع  يعي عن اإلخفاق ا ف، وهذا Éجت  لك طب

 Ýمج رسدي ضديد معل من خالÉشائه بر سلطة اإلدارية الفاسدة بإ ثل ا شفى ا»ي  نا ل مي مل
بة أو معل شال أي ر غإىل إ يه يف معð )صاحل الرصاصة( يقوم به ف ن، خاصة بعد مالحظة تفا

 Ýتجىل املعارضة يف قو يه خطر هيدده،  بة إ t ثل توهو ما  ل سـ لمي سـبحان هللا حارس "لن
يده  سؤوÝ ... سـيراقب  نا حارس وست يف ) صاحل(امسع ³ ... ميراقب  تك  لأنت  ه �م

ية  توى يك تعلمين درسا يف الو نا طسـ سان ... مل مأنت إ ويف ... شوش فوضوي وخمرب ن
ثورة  هداء ا بادئ  يانة  لذ¦  شمل  .6..."خ

تدرجيي احلاصل بني  تدهور ا بب ا تأزم،  يد ا بديئ إىل  يؤدي هذا املوقف ا ل     ل ل تصع ل بسل
سعى ا»ات بعقده جملس تأدييب، وذ¦ ) صاحل الرصاصة(  jمومديره ا»ي سعى إىل عرق

 Ýيك "يف قو شوش ال يشء ير ضأنت دامئا  ئون يف رأيك ...م هم  ناس  خمط وا سة ... لكل جللا
تأدييب بهتم عديدة يقوم الفاعل املضاد 7"لمرفوعة وأنت البد أن حترض أمام ا�لس ا ل، 

شفى( من العمل ) صاحل الرصاصة(بتحويل املوقف حتويال جذر³ أوال بطرد ) ملمدير ا
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ية وال يصلح للعمل نون عدمي األ سؤولني ضده عىل أنه  يب ا هلوتأ جم مل يا بطرده من ل ن، و¯
يفة، لك هذه الهتم ألصقت بـ ته يف إطار الو ُحمل إقا ظ وÉل جزاءه ال ) صاحل الرصاصة(م

ساكن حارة احلفرة  Ýترصف اتصا هد Ý هذا ا بليشء سوى أنه تفاىن يف العمل،  ل  .لمي
بق  ها، لعلمه ا رشو هور عامل مضاد ل�ات و رسدية أعاله  بني املقطوعة ا سـ    ملت عل ملظ ل

بة "ى بعنرص ا يخلق بذ¦ موضوعا ضديدا )صاحل الرصاصة(غلر توترة معه  ته ا ل، ولعال مل ق
ساعي، ألن  بات وا تعارض يف الر يجة ا ية  يقه خبلق حلظات صدا ملحاول بلك �ده  غ ل تن م حتق

سان وطين لقوÝ ) صاحل الرصاصة( بل الوقت "نإ باح  هر أNء يف ا سة أ قخدمت  لصش مخ
يف وس... بنصف ساعة  وأزيد ... ورمبا ز³رة املرىض ...قي األجشار لتنظأساعد يف ا

همة  نفس ا ية نصف ساعـة أخرى أقوم  ملا ب ية 8..."لعشـ شفى  خشص يف حني جند مدير ا مل
سـهتزءا ) صاحل الرصاصة(انهتازية، لقول  منه  يايس "ع سان وطين رضب الرمق ا لقمديرÉ إ ن

 ðتصفح اجلرائد... يف احرتام وقت مع به بعد العارشة  ييدخل  شرتى عىل ملكت ت اليت 
شفى  ملساب ا هوة ... يوقع الو¯ئق يطلع عىل املراسالت ... ح عند احلادية ... لقيرشف ا

 .9..."عرشة خيرج وال يعود حىت الغد 
شفى و�تصال مع حارة احلفرة  هدا بذ¦ الطريق لالنفصال عن ا تدهور  يحصل ا مل    ل ممل

ية �تقال من حا� ألخر تحويل و نويحدث فعل ا معل ل ) من اتصال إىل انفصال والعكس(ى ل
ية ال يمت  ثا ية �نطالق من احلا� األوىل إىل احلا� ا تحويل و نتلزم اللجوء لفعل ا ل معل ل يسـ

يث  نرص مربمج شلك سابـق "حبعن طريق الصدفة،  تعامـل مـع هـذا �تقـال  بجيب ا كع ن ل
رسديـة حمدثة وضعا10"داخل خطاطـة رسدية تواتر هذه املقاطـع ا ل،  يا  رة لت ل انفصا

 Ýته، لقو يا  رة أخرى، فالوضع �نفصايل حدث بعد طرده من العمل و بيواتصا وفصلوين "ل
سؤولني ... طرقت لك األبواب ... عن العمل  يت  للما ية ... شـتك هات الر مسبت  للج كت
ية  نون وال أصلح للخدمة ... مسوالغري ر جمهم اتفقوا عىل أنين  ، يف حني حتقق 11..."لك

تحاقه حبارة احلفرة الوضع  يفة وا شغð يف إطار الو ته ا»ي اكن  ل�تصايل بعد طرده من  ظ ي يب
ناك، لقول  ته  هوإقا تقل "جاره ) منري(م مع أرسته ) معي صاحل(نمع إرشاقـة مشس الغـد ا

ها الفقرية  نة عىل أطرا تـه املد فإىل حـارة احلفرة بعد أن   .12" وغدت يل عائj أخرى... يلفظ
تواتر  رسدي ا»ي اكنت لت    يه الربÉمج ا يد عىل ما آل إ تأ تلفة  يغ  لهذه املقاطع  ل ك لل خم بص
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ية  ية  ته بو فصلبدا ضع نة(ي يل من الريف إىل املد يالر ية )ح ية  ته كذ¦ بو فصل، وهنا ضع = ي
بري ا»ي تعرضت Ý )وحده إىل الريف) صاحل الرصاصة(رجوع ( ناه اإلخفاق ا لك، وهذا  مع

تلفة أدت إىل حصول يف املد) صاحل الرصاصة(ذات  نارص معارضة  بب تاكلب  خمنة  ع بسي
رسدي اخلاصة بـ توازن اليت تأسس علهيا الربÉمج ا لإساءة حالت دون بلوغ مرحj ا صاحل (ل

 ).الرصاصة
نة اليت قام هبا لك من  تحويالت ا نجـد أن ا ملمك    ل يد(ل يـة ) بالريع(و) لسعا ضإلجناح الفر

تعمـال الفعـل  t يهنا سـعن طريق  ي& حتي نجاح،  هـم إىل ا بة  t نـاعي قـد انهتت باإل ل لق لنسـ
بة لـ tتقرار إىل ) صاحل الرصاصة(لنسـ ية من � بد تغري احلا� ا شل،  سـانهتت إىل ا ئ ل ت للف
 .�ضطراب

ية توحض ذ¦ ية اآل مية العا ت والرت مل  :سـ
 

يه  املرسل                             املوضوع                           امل  لرسل إ
نة   ( نة)                         (ياملد ي�تقال إىل املد  )صاحل الرصاصة)            (ن
 

ساعد                               ا»ات                                        مل    ا
 املعارض 

نت امعر    ( يد)              (بعرجونة   )بالريع / لسعا
 
يه––––ئئئئية املرسل ية املرسل ية املرسل ية املرسل ثثثثنانانانا----أأأأ يه املرسل إ يه املرسل إ يه املرسل إ     ::::لللل املرسل إ

ترب الريف ا"افع األسايس ا»ي جعل لك من  يد(و) بالريع(يع    صاحل (صديقي ) لسعا
نة، كام جند خانة ) الرصاصة نقال إىل املد نه و نفصالن  ته  بان يف جعل صديقه وعا يير ي ع ي ئل تغ

يه  تلقي(لاملرسل إ يه من احل) لا سب صد يد  ثل واحد يعد ا يقتألفة من  تف حم ركة ملسـمم
يفة )صاحل الرصاصة(وهو ) وصل/ فصل (ناملاكية املزدوجة  تؤدي يف هذه احلا� و ظ،  ل

ية  بة  t شخصحنوية لسـ تني هام) صاحل الرصاصة(لن تل بدورها خا ناليت  ا»ات املو�ة : حت
ية نا يه، أما  بة، املرسل إ ئللر ث ل تني/ الريف : غ تني  نا بطر تا  نة فقد قد تلفاملد يق خمم ه  :ي
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نق: الريف ساطة لرمز ا  ).عامل جامعي جمرد(لباء وا
نة يد : ياملد شخص(لتعقرمز لالضطراب وا  ).معامل جامعي 

ية  نا ئتقوم هذه ا ث يه/ املرسل (لل ها) لاملرسل إ ية األخرى وتو يات العا نا جهييل ا مل ئ ث لتفع  .ب
ية ا»ات ----بببب ية ا»ات نا ية ا»ات نا ية ا»ات نا ئنا ئث ئث ئث     :::: املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع––––ث

توى خانة ا»ات هام نا يؤد³ن ا"ور العاميل عىل  ثالن  سـيوجد  ه يد: (ممم ) بالريع(و) لسعا
بة  يق موضوع الر شرتاكن معا يف  غال�ين  نة و�نفصال عن الريف(حتقي ) ي�تصال tملد

سن وأرمح من الريف، لقول  نة أ تعامهلم إلشارات دا� عىل أن املد t ¦حوذ ي ) بالريع(سـ
يش " هرtء والغاز واجلامع) صاحل(هناك ³ ... تعنعم من حقك أن  نة املاء وا لكيف املد ات ي

بدة  شايف والطرق ا ملعوا تحرضوا ويعرفوا ... من حق األوالد أن يدرسوا ... مل هم أن  µمن  ي حق
بهتم يف 13"العامل بري يف دمع ر تكون هذه العالمات حامj "الالت سامهت شلك  غ،  ك ب ل

ناع  به تداخل بني املرسل ) صاحل الرصاصة(قإ ية  مية العا نجد يف الرت شـtلفكرة،  مل سـل

يد/ بالريع (غاية ا»ات واملوضوع، ألن  ) صاحل الرصاصة(قميية ويه رضورة إخراج ) لسعا
شة  ته من العز� املو حوعا نة(إىل عامل أرحب وأوسع ) الريف(ئل بة )ياملد t ثل الريف سـ،  لنمي ل

يد(ل�ات  مية جمردة حفزت ) بالريع(و) لسعا بح  تخلف، ويف هذه احلا�  µامجلود وا ق تص ل
مية ع) صاحل الرصاصة( تجدد بعد أن اكنت قكذات  تغري وا لىل �نفصال املاكين قصد ا ل

ست معارضة ل�ات  ته األوىل للفكرة و يمعار يد(لض سعالريع وا نوا³مه ) لب بق  بلعلمه ا ملسـ
تعلق tجلانب  باب  نة اكنت أل يل إىل املد ية لفكرة الر بد ته ا تومقاصدمه، ومعار سـ ي ئ مل حض

ية كونه نفذ األ تأيت معارضة  سباملادي والرو,،  تعامل نل ية خاصة بعد ا سـفعال ا لطلب
يا يف  هر هذا املوضوع  بة،  يق موضوع الر هادف إىل  ناعي ا يه للفعل اإل لكصد نصغ حتق ل ق لييق

يين ا»ي أرادته ا»ات  شلك ا لتحيا يد(ل شاورة ) بالريع(و) لسعا ) صاحل الرصاصة(مبعد 
ته  نت امعر(جلزو ته الضوء األخرض يف األخري) بعرجونة   .عطاليت أ
تو ية ذ¦ل     مية اآل تحض الرت  :سـ
ية-    يني                    الغا ية                  ا ئا»ات                   الفر تح  . لض
يد والريع ( با ناعي)  / (�نفصال عن الريف) / (لسع تعامل الفعل اإل قا نجاح يف ) / (سـ لا

 ). حتقيق املوضوع
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ساعد ----جججج ية ا ساعد نا ية ا ساعد نا ية ا ساعد نا ية ا ملنا ئ ملث ئ ملث ئ ملث ئ     :::: املعارض املعارض املعارض املعارض––––ث
بارشة من    جند ا»ات  ساندة  نا قد تلقت  ية  مالر م ه نت امعر(ئيسـ ها�ا ) بعرجونة  سبإ

شارها زو�ا  بة، وذ¦ بعد أن ا يق موضوع الر بري يف  تا سغ حتق يف ) صاحل الرصاصة(لك
ية ل�ات  ساعدة  سعى جاء يف صورة  ها  يكون  يه  يقاملوضوع وموافقهتا  حقيل م للم ل تفععل

رسين عىل رأي زو يه  بهتا، لقول صد مسـتفور يق نت امعر؟"جته      غ  .بمب أشارت 
 :وحضك وهو يواصل-

 .َ  محدة خري من أمحد، وسكت
شريها يف لك يشء   . 14..."ست  وهام يعرفان أنين أ

يات القرية (    كام ميكن أن نظم  بؤس،  باحلرمان، ا نارص ...) سلل ساعد ألهنا من ا لعخلانة ا مل
تخلص من بؤس القرية، إذ مع اليت دفعت الزوجة إىل املوافقة عىل املقرتح من أجل ل ا

ها قد تدخل يف  هذه امللفوظات جند هذه الصورة  نارص ا"ال�  سنا أكرث يف اإلملام  ل نفتعمق بع
همة ناعي يف إجناح ا تعامÝ للفعل اإل ساعدة، كوهنا اكنت دعامة ل�ات خالل ا ملخانة ا ق سـ  .مل

يع وافق يف  ية، كون ا نجدها خا مجل   أما ف3 خيص املعارضة  ل األخري عىل فكرة ترك الريف ف
نة كحل أخري ّو�تقال إىل املد ي  .      ن

 Ýتصاt ية، أوال تقا نة بصفة عامة وإىل حارة احلفرة خاصة مرحj ا تقاÝ إىل املد يكون ا ل    ن ي ن ل
 jيا ) منري(بساكهنا كعائ ها لك احلب واملودة، و¯ ية اليت يكن  ثقف وجدته أما  نا علج لمل 5 µ ُ µ
ية مع بنشوء عالقات نجده حياول تعرية احلارض عن ) أمحمد أملمد(م صدا بòية،  فريس ا لئ

تأزم أوضاعه وتـردي  يا  نه ¯  tتعرته أوال وهرو تذاكر والرجوع إىل املايض  لطريق � ن ي ل مسـ
تفزازات  ثال ) أمحمد أملمد(سـأحواÝ خاصة مع تزايد ا  Ýتكررة، كقو مÝ ا ُأعدت غلق " مل
بوق ح تد ) صاحل(خرج ...µد اإلزعاجلالزجاج ورفعت صوت ا بح وقد ا شـمن مغارته اك لشـ

هاال دامهه عاما اكمال ناه كأن إ سسواده وتألألت  باب ...عي تح ا لكأمنا عرفين فاندفع  يف
باب ...لريكب يين من ا يه أن يأ تحه Ý وأرشت إ باب موصدا من ا"اخل مل أشأ أن أ لاكن ا ل تل ف
بقى واقف...وفعال جاء...اآلخر ينت أريده أن  نافذةك يحدثين من خالل ا لا  بدأ من 15"ل لت، 

بة »ات  t ضطراب� jسـنا مرح نا مع الربÉمج )صاحل الرصاصة(لنه يكون تعا مل، و سـ
رسدي  ية الحقا-لا مية عا ندمعه برت ملا»ي  ها، -سـسـ ية واحنرا بين عىل حتديد األدوار العا ف  ملم
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تقال  بة وا نإذ بعد جناح موضوع الر ته إ) صاحل الرصاصة(غ ياته يف ئلوعا نة بدأت  حىل املد ي
رسدي رمغ وجود معارضني Ý خاصة  تغري جذر³ مع محاوته إجناح برÉجمه ا لا ل أمحمد (ُل

شال هذا الربÉمج بفرضه برÉجما ضديدا، إذ ) أملمد يل إل بòية ا»ي معل ا فريس ا تح ملسـل ئ
يعكس حمور الر يهنام،  ية  ية العالقة الصدا سابق نو رسدي ا لبني املقطع ا ع ل بي م توتر ل لبة ا غ

بقا بني  بة ) صاحل الرصاصة(مسـاملوجود  نة(غوموضوع الر ، إذ جنده قد رحل إلهيا )ياملد
ية رسدية اآل يا يف الوحدات ا سد  يفر مهنا مرغام، وهذا  تمكرها  جل تج لل ي ُ ُµ: 

نة  "- تة... فقلت نعم ... يوأردت أن أقول ال للمد t تة هقلهتا خا  .  16"ف
ته قربا ... نعم مل أفرح ... مل أفرح  "-  .17"جمرد قرب tرد ال غري... حسسـأ
شف يل زيف الواقع  "- نة  كدخويل املد  .18..."ي
باب ... جريت ... جريت  "- نة ... لشـكأنين يف ريعان ا ست أنين خرجت من املد يأ حس

سجن ...   .19..."لخرجت من ا
ثـل  ها ا شافه لز نة ا بب نفوره من املد سا عىل هذا جند  ه   وتأ ت ي ملمي يف كس سلطة س لنا يف ا

ية  بòية ) صاحل الرصاصة(، كام جند العالقة اليت تربط )أمحمد أملمد(غالطا لبريس ا أمحمد (ئ
سؤولني ) أملمد نوع من ا بداية لرفضه املطلق ا"خول يف حوار مع هذا ا نذ ا ية  ملصدا ل ل م م

ميه كونه ذات معارضة تعمل عىل  ته املطلقة Ý و لقملعار تصدهيا إم"ض يل  µخلق العرا ب يق ق لتحقا 
تواصل مع املوضوع بة أو  للالر يعلن بذ¦ 20"غ يث جنده يرفض حىت احلوار معه  ل،  ح

متع  ئة ا ثل  ئة ألنه  ميه ا" �رصاعه معه ومترده عىل  لفق ممي ) أمحمد أملمد(يف حني ) حارة احلفرة(ن
يض ناه أن لك واحد مهنام عىل طريف  ية، وهذا  تغال هرية � سلطة ا ئة ا نقثل  لق معف ل سـ ل  :مي

يد  / )صاحل الرصاصة( - ية(شهجماهد وابن  نية و بطو� وإعالء لكمة ) = طخشص للرمز 
 .احلق
ية(معيل ابن خائن  / )أمحمد أملمد( - تغال لية ا سـ تغالل ) =خشص سلط و� سـرمز  للت

تجرب  .لوا
شقاء واملوت،  بؤس وا تلقى مصريها يف ا ثورة  t ئة عربت عن إمياهنا ثل  ل    فاألول  ل ل ل µمي ف

يت )منري(لقول  يð ) صاحل الرصاصة(ب واصفا  شفى ور يه بعد طرده من ا تقل إ حا»ي ا مل ل ن
يت "إىل حارة احلفرة  ئا ... لبهذا هو ا توى األرض ... طياكن و نكفئ إىل  سـtبه ياكد  ...  مي
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تد  تجاوز قامة الرجل ا ملمال ياكد علو اجلدار  ية ... ي يه ضامدات إ يده القدمي  تقر نم مسعل
 .21"عديدة
ل   أما ا µ بار تكر مع  يد و يانهتا للوطن  ئة عربت عن  تفخ،  ية تألك و ثا كئة ا حت ت ن تفل خ ف ن لتسـف µ

سؤولني هذا هو  5ا»ي يقول ولكه عز وخفر ) أمحمد أملمد(ملا خرجت من امحلام اكنت "ُ
سل يا بذوق ا يفا وا" سمي  لعنفيس رائقة و ن يعا ...خفج مجأوالد اللكب سأشرتيمك 

يمت من أجðأنمت ...اللك حتت جربويت...مبايل حاولت إدارة اخلوامت ...حضوهذا الوطن ا»ي 
ية اللامعة µا» تطع...هب ميىن ...ضاقت هذه األ³م عىل أصابعي...سـمل أ لمررت راحة يدي ا ُ µ

تفخت أكرث مما جيب رسى عىل بطين ا نفا يارة...لي ياريت ا لطربت  سـ  .22..."ك
ناقض ا ثاين حا� ا سارين األول وا يعكس هذين ا لك     ت ل مل تني هاملل تني  خمتلفبري بني  ئة : ئف لفا

ية  نالحـظ أن اخلطاب / طنالو ية،  تار يقة ا نة، كوهنام جاءا مدمعني مبفعـول ا ئة اخلا لا خي ل حلقئ لف
متع(احملرك / الربهاين للمرسل  هم الوضع الراهن مربوطا ) �ا يه  فتغل عىل حنو يكون  ف يشـ

تني t تعلق ئبقراءة املايض ا  :لفمل
تعلق بص-أ يد وهاÈ يف قرييت "إذ جنده يقول ولكه ثقة : احل الرصاصةملاملايض ا سعأÉ هكذا 

ئا إن شاء هللا وأدفن كام أوىص وا"ي  نمع زوجيت وأوالدي، ما بقي يل غري أن أموت ها
يمك حيما»ي قدم روحه يف املعركة يك  µ...ية ته الغا ليس من املمكن أن أنىس و صي ³ '...ل
هد ا عويدي ال ختن أرضك وال ختن   .23"' لرجالل

تعلق مبحمد أملمد-ب ًلقوÝ �ددا ولكه حقد : ملاملايض ا H" يارة لسـوجدت نفيس أسوق ا
يخ  سكن ا يث  نة  ية املد شـtجتاه ضا ي لي ح ساب طويل جتب ) صاحل(ح حندي معه  ع

تطفه مع بعض ا�اهدين وجاءوا ...تصفيته ثورة حني ا ناء ا خلن أنىس أبدا ما فعð بوا"ي أ ل ث ً
بال إىل  ببه  يلمك للته وحامكوه يف ا ته وقلت �ددا...ي ناء معو هت أل ًا م Hجت  :ب

يوش فرسا اجلرارة- نمك  نإن وقع أليب مكروه آل جب يمك أكواخمك ...يت علوألهدمن 
نطقوا...القذرة سامء حىت وجدت أيب يف ...يورحلت دون أن  توسط ا سامء  لما اكدت ا ت ل

ثة هامدة  .24"جالوادي 
t ئة بة  t لف   وهذا امللفوظ بل لنسـ يني  ئة الو قبة  نلف طسـ تقالل جاءت موازنه / لن يبعد � سـ

بل نة  ئة اخلا قتلفة مقارنة مع ملفوظ ا ئلف يا  / خم نا يف املربة ا سد  تقالل،  لعلبعد � ت ه تج لتسـ
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يحدث بذ¦ ) أمحمد أملمد(اليت ارتقاها  ـي،  بòية يأمر و نصب ريس ا ليصل إىل  ل يهنل ئ م
نه وبني   jتالال يف موازين القوى أدت يف األخري إىل انقطاع الص يا ) صاحل الرصاصة(بخ

بادئه اليت ترىب علهيا، لعمل ه ساك برأيه و ما»ي ظل  نه هيـون ممت طذا األخري أن من خـان و
نجـد هذا الMم واحضـا يف قـول  ليه أي يشء،  واصفا دÉءته ) صاحل الرصاصة(عل

يارته الفارهة وعالمات الرىض تركض عىل ) أمحمد أملمد(شاهدت " يدا يف  سـيرتبص  بع
نانه من الطعام  ية أ سـتقاسـمي و�ه وقد اهنمك يف  ي... تنق ... د لبلوحده املوت يفرح هذا ا

Ýموا Ý نازف يعزف µوحده ا"م ا ها عاملان 25"ل تضمن دا رسدية  هذه املقطوعة ا خل،  تف ل
يان هام بة حملمد أملمد هو ما حيقق / املوت : لدال t تعة فا"م يرمز إىل املوت، واملوت سـا لنمل

يقوم  تع بآالم اآلخرين،  ية  Hية ساد نا إىل  تحول  تعة  لÝ ا مت خشص ه ي تمل َ َ عىل ) صاحل الرصاصة(ل
ياق  شأ عن هذا الرصاع  ئة طرفا يف الرصاع  نوع من ا نوال بوضع هذا ا سـهذا ا ن ل ليمل لف

ية نا ئحتوييل مؤسس علـى  متع : ث يري مع / �ا بدأ برÉمج ا سلطة، إذ  تغا ي ) صاحل الرصاصة(لل
ساد بلك أنواعه،  يا Ý إرادة خالصة يف رفض ا نا سه فاعال د يؤسس  لفيف شلك معلن،  ي نف مل ُ

سا عىل  نحو اآليتسيوتأ رسدي عىل ا ياغة للوضع ا نحاول تقدمي  لهذا  ص  :لسـ
هة٧ فاعل احلا�  -       .جل  موضوع ا
يري٧ صاحل الرصاصة   -     بة يف إحداث ا تغ   الر  .  لغ
بة يف إحداث (ج . م٧) صاحل الرصاصة(ف ]     [ حتويل رسدي [ س . ت -  غالر

يري   ٨ف                                          [)]                                   لتغا
 ].ج .م

تحول فاعل احلا�  هة إىل حا� ) صاحل الرصاصة(لي    جلمن حا� �نفصال مع موضوع ا
 :�تصال املؤقت

هة ٨فاعل احلا�   -    .جل  موضوع ا
يري٨صاحل الرصاصة   -  بة يف إحداث ا تغ   الر  . لغ

يث نالحظ ممارسة    الوضع األول متزي tالنفص تفزازية ) أمحمد أملمد(حال  سـياسة � للسـ
تل موقعا �ام مكحرك، هبدف إذالÝ وإجناح برÉمج �تقام ) صاحل الرصاصة(جتاه  نته  حي بصف

تحريك  تجلــى ا يه،  سه  لا»ي عاهد  ي عل ُ يف حمكه اإلجيايب عىل قدرته Manipulationلنف
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سلطوية يف إذالل  سب خمططه ا"ينء، أوال مث) صاحل الرصاصة(لا يا  يه هنا ح القضاء  ئ عل
µوما زال هو غصة يف القلب "... نلقوÝ ولكه إرصار عىل �تقام  مثن ... ُ ... لالبد أن يدفع ا

بطيء؟ لويف يدفعه؟ بإزهاق روحه أم tملوت ا تحقق غرضه معد إىل 26"ك ي، وليك 
ئة وإلعطاء  متويه عىل أغراضه ا"  jي نيأسلوب املراوغة وا نة Ý أمام للحل صاحل (حسـصورة 

يذ خمططه �تقايم، لقوÝ ) الرصاصة سح Ý الطريق بعدها يف  ته  سب  نومن مث  يف نفك تثق َ ُ ل
يخ " تح صفحة جديدة ... وا»ي فات مات ) ... صاحل(لشـاملايض مايض ³ا تفجيب أن 

تهبا إال t»هب اخلالص µيضاء Éصعة ال  نك من هنا جاهدا ) أمحمد أملمد(، إذ يعمل 27"ب
ناع  يب ا»ي جاء من أجð، لكن هذا األخري رفض ) صاحل الرصاصة(قأجل إ لطسعاه ا مب

ته للموقف،  سا ية ويف الفخ ا»ي حيرضه غرميه لعدم ا متو ية ا سقوط يف ا غوشدة ا ت هي لعمل ل سب ل

 Ýبت ³ "وجند ذ¦ يف قو نا للك من هب ودب فازرع  هو نحنن ال نعطي  يق µ أمحمد (ت
 .28)"أملمد

تأخذ مع تحريك طابعا رصاعي بدأ برفض ل    ية ا ل هذا  ألي عالقة ) صاحل الرصاصة(نب
يه الوضع �جZعي من ) أمحمد أملمد(يكون  متردا عىل ما آل إ نا  بدو  لطرفا فهيا، إذ  ه مي

تغلوا  بوهة  ية حاقدا عىل أوئك ا»ين مجعوا  ثرواهتم بطرق  سـتردي وسقوط يف  شـ ل يمي لم ً هب

نع لكمة احلق من ا لنفوذمه يف  با م نجده يعري الواقع بقوÝ خما طهور  ف ولكين ) "أمحمد أملمد(ظ
ئا من حرام ... مل أمد يدي ألحد ... رشيف  يد بذ¦ ... شيومل أمجع   Éوأدركت ... سعوأ

بارشة  نصل بعد ذ¦ إىل الرفض الهنايئ ا»ي أقره بعدم ربط أية 29..."مأنه يقصدين   ،µ ل
ته الز ندما صارحه بر بصj معه، خاصة  ته غع يه ) اجلازية(بنواج من ا علفاكن الرد القايس 

 Ýتك -"بقو  ).اجلازية(بنأريد أن أخطب ا
يظ- شا وقلت وأÉ أمتزي من ا ناي د لغحجظت  ه  :عي

نحس  يك أهيا ا سامء أقرب إ لجنوم ا ل با ... ل باب  غضودخلت ا"ار فصفقت ا ته ... ل مسعو
 .30"ينبح اكللكب

ناعة ر يجة  هذا الرد tلرفض اكن  ق    ت تقومي ) صاحل الرصاصة(اخسة يف ذهن نف  jلومحص H ُ
بقة ملامرسات  مسـبين عىل خربة  ية، لقوÝ وهل تركت يف ا"فرت )أمحمد أملمد(م تغال ل � سـ

يضاء برئة؟ يورقة واحدة  تعرف بذ¦ العالقة اليت تربط 31"ب ) = صاحل الرصاصة(ل، 
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متع( هرية) = (محمد أملمد(بـ) �ا سلطة ا لقا ه) ل يق يف تأطري احلدث لحتوالت اكن  معا أثر 
شل  تصاعدي خاصة بعد  توتر ا رسدي والزنوع به حنو ا فا ل ل رشوع ) صاحل الرصاصة(ل ميف 

بب ممارسات  يقه،  ناه وحاول  يري ا»ي  سا حتق بب ت يه ) أمحمد أملمد(لتغ ية اليت أثرت  علا µ لسلب
تني،  كون هذا األخري وقف كذات معارضة عىل  هوة بني ا ئثريا وكرست ا لفك ل µ" يل قخلق عرا

بة أو �تصال tملوضوع يق الر ته، سواء  غمبعار يدخل بذ¦ عامل الغموض 32"لتحقض ل، 
يكون هروبه  ته وراءه،  هروب وحده إىل الريف  راك عا يقرر ا يطه  لوالالتواصل مع  ئل ل لحم
سه  يعة كحل ارتضاه  تار ا تعفن،  يط  تواصل مع  شð يف ا نفبري عن اغرتابه و لقط يخ حم ل ف لتع bل م

آثر أن ... عاد إلهيا ... فقد رحل إىل القرية ) صاحل(µأما أيب "واصفا الوضع ) منري(يقول 
ته القدمي  ييش يف   .33..."بيع

نا أن ذات  نالحظ  ه    ية ) صاحل الرصاصة(ل يفهتا العا تفقد و نة  ية tملد مليف عالقة  ظ ل ي فصل
يري أدى  بة يف ا ها، إذ نالحظ عدم حتقق موضوع الر رشو شل  تغمبجرد  غ لف ع شð م فإىل 

نة  بريه عن الرفض جاء يف صورة هروب من املد يكون  سالمه لألمر الواقع  يوا تع ل ست
ية للمخططات  ياغة الهنا يري بعد بلوغ ا بة يف ا تحقق الر تقرار يف الريف،  ئوا لص تغ غ ت لسـ ل

ثل يف لك من  رسدية عىل يد ساكن حارة احلفرة كعامل جامعي  مما ) / ذ³ب) / (منري: (ل
عىل مرىم جحر تقفني �رة جاحمة "لقول الراوي واصفا املوقف ) ... احللوةعبj) / (اجلازية(
شقراء به ...  لتصق ا تشحذين ... تشحذين القلب ) ... ذ³ب(يسـبقه ) ... منري(يعدو ... تل

نجر  نه حنو القلب ... خلا يه ... فعيتد نه  فتغر ثة هامدة ... سي ، 34..."جيهتاوى حنوك 
بداد  ستتكون بذ¦ هناية � نا يف ل ثل  ها ية) = (أمحمد أملمد(ملم تغال سلطة � لرمز ا سـ ) ل

ية  بد نا مع احلا� ا تعامل  متعني، وانطالقا من هذا  ئعىل يد ساكن حارة احلفرة  ل ه نس جم

ناه  رسدي ا»ي  تبللربÉمج ا مية ) صاحل الرصاصة(ل يري tلرت نفذ من أجل ا سـكفاعل  لتغ م
ية  :تاآل
ية                        - ية   ضالفر يني                                     الغا ئ     ا  لتح
يري بإرساء قمي احلق-    يذ-.    لتغحماو� ا ته يف ا لتنف�عZد عىل أ  .هلي

شل  بعد  ف      تقال ا"ور ) صاحل الرصاصة(ف t ية حتويل ته حدثت  يق ر نيف  معل غب حتق
ثل ساد ا ملمساكن حارة احلفرة من أجل القضاء عىل ا لف ية ل نا يف  خشص  ، )أمحمد أملمد(ه
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متع،  ئة ا ثلت  بة ل�وات اليت  t ية وحيصل يف األخري اإلجناز �شابك األدوار العا ف µم سـن مل لت تل
ساد  بع ا يقه، tلقضاء عىل  نهتم من  ها األدوات الالزمة اليت  تال لفال من حتق مك ك ، )أمحمد أملمد(م

يا ساكهنا  حتحول حارة احلفرة إىل حارة الربوة و يح لت يدا عن �ضطرابل ية  بعياهتم ا  .لطبيع
ية اكآليت مية الهنا نة الرت نا  نا  ئ   و ن ن سـه ي ب  :ميك

ية -   يني                           الغا ية                                  ا ئالفر تح  لض
يري وإرساء قمي احلق-  بة                -.    لتغحماو� ا ية الر غ�عZد عىل أ  +هل

يري       . لتغ                                           يف إحداث ا
مية  تجىل طريقة �تصال مبوضوع ا لق    إذ  ساد وإحالل قمي احلق(ت بعد ) لفالقضاء عىل ا

ية إىل ) صاحل الرصاصة(فشل  تقال من مرحj الفر رشوع tال سحابه من ا يقه وا ضيف  ن ملن حتق
يقرر ساكن حارة احلفرة رض يني،  لا شرتك لتح يني  تفكري يف طريقة متكهنم من  مورة ا حت ل

يني  تفكري يف طريقة متكهنم من  يجة مفادها رضورة ا يصلوا إىل  بة،  حتملوضوع الر ل ن ل تغ
يكون القرار ضـرورة القضاء عىل  بة،  لشرتك ملوضوع الر غ bتð كحـل أخري ) أمحمد أملمد(م بق
ـي امل يش،  يد ميكهنم من اخلروج من دائرة ا نهتوو لهتم وا�ة بإرشاق حارة الربوة بعد لتح

يش، لقول الراوي  بـاب ا لهتمزوال أ شاركون "س يع  باح اكن ا يوحني أرشقـت مشس ا مجل لص
يد حارة الربوة   .35..." عيف 

سد  نص وا»ي  نرص قد أدى إىل حتويل رسدي قلب مضامني ا نطق ا يكون  تج     ل ل يل م
 :اكآليت

بل            م   -                       يانة               ق  يطرة          خضمون معكوس     سـ
تفادة    -                        سـ بعد           مضمون مفرتض    حرمان         ا

تني ية من خالل حا سد هذه الو ل    ضع  :لتتج
سط ) صاحل الرصاصة(عىل زمام األمور وحرمان ) أمحمد أملمد(سـيطرة : قبـل-  بمن أ

 ).عكوسمضمون م(احلقوق 
عىل زمام األمور بعد القضاء عىل ) فاعل جامعي(سـيطرة ساكن حارة احلفرة : بعـد-  

ساد  تفادة لاكمل ساكن احلارة)أمحمد أملمد(لفا تكون بعد ذ¦ � سـ،   .ل
ية  مية العا نة هذه املقطوعة الكربى اعZدا عىل الرت ثب إىل  نـة عن  تقودÉ املعا مل     ن ك سـل ي بي
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ية  :تاآل
رسل                             املوضوع                             ملا                            

يه  لاملرسل إ
يري                        بة يف ا تغ                 حارة احلفرة                       الر لغ

هرية سلطة ا لقا  ل
 

ساعد                                                               ا»ات                               مل ا
 املعارض

-صاحل الرصاصة                      .                              ذ³ب-                  
 .أمحمد أملمد

         .                                                          اجلازية-                 
شفى–  .                                  ملمدير ا

                  -jب عنري،  .                                                              م
µالعجوز عكة– َ. 

       
تحدث بعض �نزالقات  ها  تظام الفواعل من خالل متو ية ا مية  تربز هذه الرت ل   ن قعل كيف سـ ُ

تحول ا»وات من خانة ألخرى، اكنفصال الع ية  µا ُ ل عن جمال احلدث ) صاحل الرصاصة(مل
مبرشوع ) عبj احللوة) / (منري) / (ذ³ب) / (اجلازية(بفراره إىل الريف واتصاÝ لك من 

نه ذات  يمكلوا اجناز ما جعزت  نفذة  ساعدين وفواعل  يري  عا ل مك متغ يف )  صاحل الرصاصة(ل
 .األخري

ية املر----أأأأ ية املرنا ية املرنا ية املرنا ئنا ئث ئث ئث يه––––سل سل سل سل ث يه املرسل إ يه املرسل إ يه املرسل إ     ::::لللل املرسل إ
ية املرسل  نا مية  باه يف هذه الرت شد � ئ   ما  ث ن سـي يث جاءت حارة احلفرة / ت يه،  حاملرسل إ ل

ساد ) صاحل الرصاصة(µكحافز حمرك وجه حركة ا»ات  يري والقضاء عىل ا لفحنو رضورة ا لتغ
سـد يف  نجد قول )أمحمد أملمد(�ا ة اختاذ القرار µقد حفزته حارة احلفرة برضور) اجلازية(ف، 

يكون ردها اكآليت  5الصائب،  تفيض حارة احلفرة " ل  ...نا



نةاأل  سايم الوايف/أ.                                                          حملمنوذج العاميل كإجراء يف رواية راس ا

  

سادس  تقى ا"ويل ا لا نص األديب " ملل ياء و ا لا 369 "لسـمي

رك من الرجس - Hه ِانظريين أ َ يون ... َُط  .36..." فاأل
با يف جعل  تكون حارة احلفرة حافزا و سب     متتi القدرة يف حتويل العالقة ) اجلازية(ل

ن يازهتا  بة  ية مع موضوع الر ية إىل عالقة اتصا ع�نفصا حل غ ل يني هامل وجوب : سـرصين أسا
بضة / الفعل  تلجأ يف األخري إىل حترير حارة احلفرة من  بة يف الفعل  قالر ل ، )أمحمد أملمد(غ
يين "لتقول  نجر يلمع يف  عها ا بض ... 5أشده بقوة البد أن أغرزه إىل آخره ... خل ملقحىت ا
يأ دما ... حىت مرفقي ... نة حني... يتقالبد أن أراه  لعفثة وا"ه ا بار كج البد أن ... لك ذحبه ا

 .37..." أذحبه 
ثل بؤس / احلرمان : مت   إذن حفارة احلفرة مكرسل  يش، وهذه العوامـل / الفقر / لا لهتما

تخلص من ) صاحل الرصاصة(دفعت  يري حنو األفضل  ساعديه إىل رضورة إحداث ا للو تغ لم
ها ا تدثر بأ بحت  يش واحلرمان يف احلارة اليت أ لبات ا هل لهتم تب ص نجد اإليعاز قد مس لسطاء،  ب

 ).حارة احلفرة(جاء من �ة املرسـل 
تحريك  تلقي األول حبمك أن ا سلطة يه ا نجد ا يه  ل     أما ف3 خيص خانة املرسل إ مل ل فل

ياسة  ية ) أمحمد أملمد(سـواملوا�ة اليت قادها ساكن حارة احلفرة اكنت جتاه  تغال ل� سـ
ته خا با عىل ر ية اليت أثرت  يا سل µ عشـ هو كريس لهتمي سطاء، إذن  ئصة ساكن احلارة ا ف لب

ياسة  بب هذه ا هرية، و سلطة ا ثل ا ية  سلطة، ومبامرساته �تقا ثل ا سـبòية  ل مي ن ل مي للل س لق بم
سلطة  نا دخلت ا توازن من  t ـي ساكن حركة مضادة متزيت بداية tالضطراب  لقاد ا ه ل ت نهتل ل

ية املوا�ة ض ية، ألن  بغة  بح ذات  معلكطرف يف الرصاع  مي ص قتص اكن ) أمحمد أملمد(د ل
تدال أو املوا�ة هرية برضورة � سلطة ا يه رسا�  ها تو عهد لقلل ج  .ف

ية ا»ات ----بببب ية ا»ات نا ية ا»ات نا ية ا»ات نا ئنا ئث ئث ئث     :::: املوضوع املوضوع املوضوع املوضوع––––ث
يات األخرى اليت  ثل واحد يؤدي هذا ا"ور، كون ا شخص   يوجد يف خانة ا»ات  لمم

ساعدين، إذن فذات  بة تدخل مضن خانة ا نرص الر يق  ملاشرتكت معه يف  غ ع صاحل (حتق
سه ) صاصةالر سار احلدث كفاعل رييس خسر  نة عىل  بداية كذات  نذ ا نفهر  م مي ئل م �تظ

بة حنو  هم الر يه  يه وراء تو ية وذ¦ يف  بادئ احلق والو غخلدمة القمي العاد� و سع سن ج طم
ته، وجند هذا يف / املوضوع  يني، رمغ تاكلب العديد من الفواعل ضده بردعه وإعا قا لتح

سلطة  تحد³ ا  Ýلقو يادمك خائفون "م ها كذب ...سـمين؟ تريدون إبعادي عن أ ياتمك  لك؟  ح
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شعب  تارخي ... وعىل نفوسمك ... وعىل هللا ... لعىل ا يادمك ... لوعىل ا ... سـوحىت عىل أ
تاء ... خافوا هللا  شوك ... لشـواحد تزرعون Ý الورد يف ا سم وا لوماليني تزرعون هلم ا ل
نمك ... طول العام  متقم هللا   .38..."سـين

متعة املوضوع املركزي     شلك  توي عىل عدة مـوضوعات جزية  نا  جممفوضوع ا»ات  ت ئ حي µه
يري( بة يف ا تغالر  ).لغ

ترب يف األخري اإليعاز  ئا  ئا  سعت  يدا أن خانة املوضوع ا يع     كام نالحظ  ش ش لت يف ي ج
شف  يري من خالل تعرية احلارض tلرجوع إىل املايض  بة يف ا ها هو الر يد  بكالو تغ لغ ل ح

رسدية يف قالب وصفي دال عىل حركة احلق لائق وتعريهتا، إذ جاءت بعض امللفوظات ا
منو احلديث، كقول  ثريا يف ا همت  لأ ك لن أنىس أبدا ما فعð "مسـتذكرا املايض ) أمحمد أملمد(س

ته وحامكوه يف  بال إىل  تطفه مع بعض ا�اهدين وجاءوا به  ثورة حني ا ناء ا يبوا"ي أ مك بخ ل ث
يل  باحا ووجدهتم قد رحلوا به وعلمت t... للا ته ... صألمر فقصدهتم  ناء معو هت أل ما بجت

 :وقلت �ددا
يوش فرسا اجلرارة- نمك  نإن وقع أليب مكروه آل جب شوء الرصاع بني 39"يت هذا القول أدى  لن،  ف

متع : فئتني مية اجلزيئ ا»ي أراد / �ا يكون موضوع ا سلطة،  لقا ل حتقيقه ) صاحل الرصاصة(ل
تعامل مع هو رضورة �نف ية فاألول وطين وابن ) أمحمد أملمد(لصال وعدم ا باب  ر خيأل سـ

تغل وابن حريك  يل  ثاين  سـيد يف حني ا مع ل مه بح )خائن ( ش نرص  يه  هو يرى  ق، إذن  ف عف
ثاين ا»ي  به، إضافة إىل املوضوع ا لالرباطه األبدي tألصل واملايض األسود ا»ي ال  حي ت

يه مع اكمل ساكن حارة احلفر ساد ا»ي فاشرتك  يري tلقضاء عىل ا لفة وهو رضورة ا لتغ
ثل يف  ملمشش فهيم وا َع µ)يحققوا بذ¦ اإلجناز بإرشاق حارة الربوة)أمحمد أملمد  .     ل، 

ساعد ----جججج ية ا ساعد نا ية ا ساعد نا ية ا ساعد نا ية ا ملنا ئ ملث ئ ملث ئ ملث ئ     :  :  :  :   املعارض املعارض املعارض املعارض––––ث
بين  نا يف خانة املعارض  ت    جند  لربÉمج رسدي ضديد هدفـه القضـاء ) أمحمد أملمد(ه

هم بذ¦ يف عرقj ا»ات، كام جند مدير )صاحل الرصاصة(علـى  ليُس وساكن حارة احلفرة 
بة  شال ر شفى ا»ي سعى جاهدا إل غا ف يا، ) صاحل(مل ته ¯ نبطرده من العمل أوال مث من  يب

يكون ) أمحمد أملمد(µاليت خسرها ) µعكة(إضافة للعجوز  ناس،  لخلدمة أغراضه ورشاء ذمم ا ل
يث عدد  نرص املعارضة ثري من  حنا  ع نع ه ثلني ا»ين يقومون بدور عاميل واحد وهو  ما ملم



نةاأل  سايم الوايف/أ.                                                          حملمنوذج العاميل كإجراء يف رواية راس ا

  

سادس  تقى ا"ويل ا لا نص األديب " ملل ياء و ا لا 371 "لسـمي

سد ذ¦ يف حصول العديد من احلاالت ) صاحل الرصاصة( رشوعه و يق  يتجمن  م حتق
شفى ا»ي وقف معارضا لـ ية بداية مع مدير ا ملالصدا با )صاحل الرصاصة(م ت، كقوÝ معا

يده " سـبحان هللا حارس يراقب  سؤوÝ ... سـ نا أ) صاحل(امسع ³ ... ميراقب  تك  هنت  �م
ية  توى يك تعلمين درسا يف الو نحارس وست يف ا سـ طل شوش فوضوي ... مل سان  مأنت إ ن

نة ملعارضة شديدة القاهـا 40..."وخمرب  ترصحي إدانة  تضمن هذا ا تضم  ل مي صاحل (ل
يحدث هذا ) الرصاصة نه،  بل مديره يف العمل ال ليشء سوى أنه تفاىن يف معð وأ َمن  ِ ْ ُ ل تق ق

تصادم يف الر غا يلحق ل ية �تصال واليت حتولت بدورها إىل انفصال،  ُبات رشخا يف  ل معل
مية بـ يجة ) صاحل الرصاصة(جسـهذا �نفصال أرضارا  نتويدخل املدير يف عالقة تضاد معه  ُ

يه  .لالوضع ا»ي آل إ
ية  بدايـة يف رصاع مع ذات ) أمحمد أملمد(خشص    كام جند  نذ ا بòية ا»ي دخل  لريس ا مل ئ

سعى ) صاصةصاحل الر( يحاول جاهدا إعاقـة أي  تعلقة مبايض لكهيام،  ية  باب  ر مأل ل خي مسـ
 Ýباب وعىل صدري "... يقوم به كقو لمك الويل مين ... لرحت أرضب عىل املقود وعىل ا
تقام من �ة µ"41حقدي ال متحوه إال دماؤمك... أهيا الMب  هذا الرصاع مربط tال ن،  ت ف

سلطة و�) صاحل الرصاصة( tشديد يف لو لتغالل من �ة حارة احلفرة لطمعه ا سـ
ية الضدية  هور هذه ا يكون  ها ا»ين وقفوا يف و�ه،  تحواذ علهيا وطرد أ شخص� ل لسـ ظ هل

بة �ضطراب توازن يف حارة احلفرة  بت حا� ا سبيف ساحة األحداث قد  ل  .مقل
تعددة بداية بـ نجدها  ساعد  م   أما ف3 خيص خانة ا ف هر اليت رمز ا) اجلازية(مل لطنقاء وا ل

ية ) صاحل الرصاصة(وقفت إىل جانب وا"ها  ساندة  نا حقق  ها  يقمع لكمة احلق، مفو حققف م ه
نفذة مع   jته كفاع يق ر رشوع وا"ها و مإلجناح  غبحتق ) عبj احللوة(و) منري(و) ذ³ب(م

ثل يف ساد ا ملموtيق ساكن حارة احلفرة وذ¦ يف قول الراوي واصفا حلظة القضاء عىل ا  لف
تظرك أيهتا الفحj ) "اجلازية(عىل يد ) أمحمد أملمد( ... ³ سال� الفحول ... تنحارة احلفرة 

يه  سيل العار ... قتلا سل العار إال ا"ماء ... غا µال  يكون قرار ساكن حارة احلفـرة 42..."يغ ل 
هم  رشوع) صاحل الرصاصة(سوعلـى رأ رسدي و ندمج مضن برÉجمه ا مإعـالن املوا�ة،  ل ه لي

ساعدة يريي عدة فـواعل  ما تحقق )عبj احللوة) / (منري) / (ذ³ب) / (اجلازية: (لتغ لي، و
يه رسدي  الرييس  علبذ¦ اإلجناز ا»ي بين الربÉمج ا ئ  .ل
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هوام هواما هواما هواما      و املراجـــــــع و املراجـــــــع و املراجـــــــع و املراجـــــــعششششــــــــــــــــــــللللا

    
1-Nنة :  عز ا"ين جالو توزيع، اجلزائر، 1+1=0حملراس ا رش وا باعة وا ل دار هومه  ن  .26، ص2، ط2004لللط
سه، ص-2  .25نف املصدر 
سه، ص-3  .24نف املصدر 
سه، ص-4  .29نف املصدر 
سه، ص-5  .29نف املصدر 
سه، ص-6  .37نف املصدر 
سه، ص-7  .43نف املصدر 
سه، ص-8  .35نف املصدر 
سه، ص-9  .37نف املصدر 
نكراد-10 يد  ب  تالف، اجلزائر، : سع شورات � رسدية،  يات ا يا خمدخل إىل ا ن ل ئ ممي  .55ص،  2003لسـ
11-Nنة :  عز ا"ين جالو بق ذكره، ص 1+1=0حملراس ا  .54سـ، مصدر 
سه، ص-12  .70نف املصدر 
سه، ص-13  .26نف املصدر 
سه، ص-14  .29نف املصدر 
سه، ص-15  .94نف املصدر 
سه، ص-16  .29نف املصدر 
سه، ص-17  .34نف املصدر 
سه، ص-18  .38نف املصدر 
سه، ص-19  .46نف املصدر 
ي-20 ية، تر: ست جوزيف كور رسدية واخلطا ية ا يا بمدخل إىل ا ل ئ تالف، : لسـمي شورات � خجامل حرضي،  من

 .111، ص2007اجلزائر، 
21-Nنة :  عز ا"ين جالو بق ذكره، ص 1+1=0حملراس ا  .69سـ، مصدر 
سه، ص ص -22  .91، 90نف املصدر 
سه، ص-23  .25نف املصدر 
سه، ص-24  .93نف املصدر 
سه، ص-25  .231نف املصدر 
سه، ص -26  .93نفاملصدر 
سه، ص-27  .95نف املصدر 
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سه، ص-28  .95نف املصدر 
سه، ص-29  .96نف املصدر 
سه، ص-30  .97نف املصدر 
سه، ص-31  .96نف املصدر 
يب-32 بد العايل بو ط  ية، الرtط، املغرب، : ع بعة األ نص الروايئ،  نتو³ت دراسة ا مط ل مسـ  .66، ص1999م
33-Nنة :  عز ا"ين جالو بق ذكره، ص 1+1=0حملراس ا  .204سـ، مصدر 
سه، ص-34  .263نف املصدر 
سه، ص-35  .264نف املصدر 
سه، ص-36  .260نف املصدر 
سه، ص-37  .260نف املصدر 
سه، ص-38  .53نف املصدر 
سه، ص-39  .93نف املصدر 
سه، ص-40  .37نف املصدر 
سه، ص-41  .94نف املصدر 
سه، ص-42  .262نف املصدر 
  


