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فين مبا حتمY من زمخ معريف ثقايف و  تعترب املادة الشعبية      

يب، ٔامه رافد يتكئ عليه اخلطاب الروايئ املعارص، ٔاد
فباعتباره نتاج بيئة معينة فهو يعكس سـياقات فكرية تتنوع 

و اللغوية و أالدبية، مما قد حيقق u  بني الفلسفية و اrينية
صريورة �نفتاح عىل ٔازمنة الحقة ختلقها عقول تعي رضورة 

إالبداعات  تأصيل احلداثة �لعودة املسـتلهمة ملا صلح من
ومن هنا يكتسب النص الشعيب صالحية معينة .احمللية

يتجدد شلكها بتجدد الوعي و �سـتخدام ٔاو التوظيف 
الفعال، فيصبح جاهزا للك التطورات و الرؤى اليت متتد ٕاليه 

   .لتلتقط ما يناسب مذههبا و تو�ها املعريف الفين
داب احمللية و قد اكن الروايئ املعارص ٔاكرث املتعاملني مع االٓ 

 ذ% من خالل جناحه يف الشعبية دينامية و حتررا ،يبدو
، وٕاقامة صالته �لواقع ترهني النظر ٕاىل املوروث الشعيب

املعيش يف خمتلف جتلياته ، وتعد هذه الص© اليت حققها 
املبدع الروايئ من العوامل اليت جتعل الرتاث يُبعث من 

مادة ٔادبية حيوية  ليكون فهياأالحقاب الزمنية اليت ٔانتج 
  .تتناقلها أالجيال أالدبية 

  
  

   Abstract: 
  

   The article popular, including in respect of 

the momentum of cognitive cultural and 

technical literature, the most important 

tributary of leaning upon the letter novelist 

contemporary As number the product of a 

particular environment, reflects contexts of 

thought, ranging from the philosophical, 

religious, and linguistic and literary, which 

may bring him a process of opening up to the 

later times created by the minds of aware of the 

need rooting modernity inspired to return to the 

reconciliation of the local creations. Hence the 

validity of the popular text takes a particular 

form is renewed and renewed awareness of the 

effective use or employment, it becomes ready 

for all developments and insights that extend it 

to pick up the appropriate doctrine and 

knowledge-oriented artwork. 

   And has been a novelist of contemporary 

more dealers with the literature of local 

dynamic and liberal, it seems that through his 

success in Mortgage seen Heritage popular, 

and the establishment of links to reality Living 

in various manifestations, is the link made by 

the creative novelist of the factors that make 

heritage a matter of eras of time that produced 

the material to be passed between generations 

vital literary . 
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الروايئ اجلزائري املعارص ٔاكرث املتعاملني مع االٓداب احمللية الشعبية دينامية و  لقد اكن    
ررا ،يبدو ذ% من خالل  جناحه يف ترهني النظر ٕاىل املوروث الشعيب ، وٕاقامة صالته حت

�لواقع املعيش يف خمتلف جتلياته ، وعىل مسـتوى النص اكن اسـتدعاء النص الشعيب عن 
طريق اسـتلهام ٔاساليبه ولغته العجائبية وأالسطورية  وزمانه الغييب، واسـتحداث طرق 

ي ٕاىل ا¿اكرة اجلزائرية الفردية وامجلاعية، فاكن اخلطاب اجلديد التعريف هبذا النص املنمت
Àتلفة و ٕاماكÁا uأالدب الشعيب ليسـتظهر ٔاشاك Yته ثوب نيص حدايث انبعث داخ

إالبداعية املتوارثة ٔاو املغمورة ، بل ومتكني النص الشعيب من �نفتاح عىل جامليات 
 أالدب الشعيب للقارئ من خالل بنية التشكيل إالبداعي اجلديد من هنا اكن تقدمي

ويه وسائل ... اخلطاب الروايئ ومسـتو=ت التشكيل النيص اللغوي وأالسلويب والزمين
الطاهر وطار "جاملية رسدية رفعت من مسـتوى تلقي وتعلمي أالدب الشعيب ولعل روا=ت 

  .  من الروا=ت اليت ميكن ٔان نعتربها أالمنوذج املمثل ¿%"  رمحه هللا
        :  :  :  :  التشكيل اللغويالتشكيل اللغويالتشكيل اللغويالتشكيل اللغوي: : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال

ٕان النص ممارسة لغوية فنية ٔانتجت بنية موحدة تتجاوز لكيهتا أالجزاء املكونة لها، 
( عن طريق ربطه �ل×م ) langue( وهو �از عرب لساين، يعيد توزيع نظام اللسان 

parole (ابقة التواصيل،راميا بذ% ٕاىل إالخبار املبارش، مع خمتلف ٔامناط امللفوظات الس
من هنا تكون عالقة النص �للغة اللسانية املنتجة u، مبنية عىل معليات ) .1(واملعارصة 

) translinguistique( الهدم والرصاع وٕاعادة البناء و�نز=ح؛ فهو ظاهرة عرب لغوية 
  ). 2(>>مكونة بفضل اللغة لكهنا غري قاب© لالحنصار يف مقوالهتا<< 
خرج يف بنائه عن التشكيل أالسايس يف هيئته أالوىل، فقد ؤالن النص جممتع لغوي    

تبىن هيئة جديدة انز=حية ٔاساسها الرصاع والتعدد اللساين مما قد يشلك خصوصيات 
  .خطابية متزي لك جنس ٔاديب ولك نص من النصوص املنمتية ٕاىل نفس اجلنس 

التعددية يف الكتابة احلداثية،  ، ميثل ٔافقا من آفاقانوعيً  أادبيً  أاما الرواية �عتبارها جنسً   
فقد محلت صورا خمتلفة ملسـتو=ت العدول عن املألوف يف احمليك ٔاو املكتوب، يقول 

�ٕالماكن ٔان نصوغ املعض© املركزية ٔالسلوبية الرواية عىل ٔاهنا معض© << ٕانه : �ختني
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تقالليهتا النوعية تù أالسلوبية مبسـتو=هتا اللغوية تمتزي �سـ ). 3(>>التشخيص أالديب للغة 
  . داخل لك خطاب �عتبارها ٕاجراء خاص تتفاوت فيه درجات الوعي و�سـتخدام

  
        :  :  :  :  التعددية احلوارية يف الصيغ وأالصوات التعددية احلوارية يف الصيغ وأالصوات التعددية احلوارية يف الصيغ وأالصوات التعددية احلوارية يف الصيغ وأالصوات     - - - - 

ال ميكن حتليل اللغة أالدبية خارج ٕاطار طابعها التعددي املوصوفة به، فاالقتصار 
متتع هبا أالساليب اللغوية يف عوامل عىل مظهر لغوي وحيد يغيب الكثري من امجلاليات اليت ت 

إالبداع، ومن ذ% لغة الرواية اليت تتشلك وفق نظم خمتلفة من اللغات اليت تنري ٕاحداها 
للغة ٕاىل مسـتوى الوعي التنسييب يرتقي �<<أالخرى حوار=؛ فالروايئ ٕاذا مل يعرف كيف 

احلوار اrاخيل لللكمة احلية وٕاذا مل يسـمتع ٕاىل الثنائية الصوتية العفوية وٕاىل ) الاكلييك(
 ).4(>>املتحوý، فٕانه لن يفهم ولن حيقق ٔابدا إالماكÀت واملعضالت احلقيقية للرواية 

ٕان تقنيات الرواية احلديثة تعمل عىل تشكيل نسق لغوي رسدي ٔاساسه البناء 
ه احلواري ا¿ي يوزع أالصوات الروائية حبركية متحررة تنأى عن و�ة نظر املبدع ٔاو رؤا

  .اخلاصة، فتتخاطب وتتوالف مما مينح الرسد ٔاشاكال متنوعة من الصيغ 
        ::::الالالالرسرسرسرسديةديةديةدية        تنوع الصيغتنوع الصيغتنوع الصيغتنوع الصيغ    ––––أ أ أ أ 

يتجىل التنوع يف الصيغ الرسدية داخل اخلطاب الروايئ عن طريق اسـتلهام 
نصوص شعبية نوعية، تغدو بعد اسـتلها�ا ش× لغو= جديدا مغايرا للشلك أالول اخلام 

؛ ذ% ٔان الصيغة يف النص الروايئ يه مجموع الطرائق الرسدية ا¿ي مورس عليه اللعب
  .تخيييلال اليت تُمكن من نقل الواقعي ٕاىل 

، تتعلق �لكيفية اليت )Todorov( والصيغ الرسدية، حبسب رٔاي تودوروف 
  العرض : يعرض هبا السارد القصة، ومن هنا تتنوع يف صورتني ٔاساسـيتني هام

)présentation (واحليك)narration (اخلطاب : وهام يقابالن مصطلحي )discours (
،فالعرض تشكيل ٕابداعي يزاوج بني النقل احلريف لٔالقوال ) histoire)(5(والقصة 

والتحريف امجلايل التخيييل والواقعي، ؤاما الرسد فوظيفته مٔال الفراغ الواصل بني ٔاشاكل 
ينشأ التنوع والتعدد يف وبتفاعل الصيغتني ...العرض اÁتلفة من حوارات وتعليقات
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  . وغريها من طرائق متظهر اخلطاب الروايئ... أالصوات، واخلطاب املبارش وغري املبارش
يسـتو� سعيد يقطني أالنواع اليت تتشلك وفقها صيغ اخلطاب يف النص الروايئ ،فيجعلها 

  .خطاب معروض و خطاب منقول، و خطاب مرسود، : ةثالث
    ::::اخلطاب املاخلطاب املاخلطاب املاخلطاب املرسرسرسرسودودودود- - - - 1111 - - - -     أ أ أ أ 

اب ا¿ي يرسY الراوي وهو عىل مسافة مما يقوu، متحد� ٕاىل مروي u بطريقة هو اخلط   
فٕان . مبارشة ٔاو غري مبارشة، ٕانه اخلطاب املهمين يف خطا�ت الراوي هو أالبعد مسافة

ميكنه ٔان يكون أكرث اختصارا ) énoncé( ن امللفوظ إ بأفاكره ال بأقواu ف<< تعلق أالمر 
  ).7(>>ام وميكن اعتباره حيك ٔافاكر ٔاو خطا� داخليا مرسودا ؤاكرث قر� من احلدث الع

ٕان الواقع الكتايب يف الروا=ت اجلزائرية املسـتلهمة للموروث الشعيب احلاكيئ يظهر،    
عادة، همينة وسلطة صيغ اخلطاب املرسود وٕاشاراهتا اrاللية؛ فالسارد كشخصية حاكئية 

أن تشارك يف أالحداث، هذا �حتاكر بنائية تفرض وجودها داخل كيان النص دون 
ا¿ي يفرضه السارد عرب مسار الرسد يف الرواية لهو راجع ٕاىل تفعيل دور احليك الشعيب 
املوروث مبختلف ٔاشاكu مما قد يساعد عىل خلق جو محميي تطفو خالu اrالالت الرمزية 

  . عن طريق تغليب صيغ عىل ٔاخرى، وهذا ما يسـهتوي معلية التأويل
ففي مثل هذه الروا=ت املتعانقة مع احليك الشعيب تتخذ الفصول شلك التوايل والتعاقب    

حبيث يشلك لك فصل حلقة حاكئية تتجدد يف الفصل الالحق عرب أالحداث اجلديدة، 
وهذا ال يعين ٔان هذه الروا=ت كتبت عىل طريقة اrورات احلاكئية املتكررة يف لك 

، ومع ذ% فهـي ال ختلو "ٔالف لي© ولي©"مات ٔاو حاك=ت حاكية، كام هو الشأن يف املقا
من التقارب معها عىل مسـتوى تكرار دورات احليك ا¿ي يتوقف يف دورة ٔاخرية يسرتحي 

، ٕانه ٕاجراء يقوم عىل رصف احلاك=ت املرسودة حبيث يمت �نتقال من )8(عندها احليك 
 .)9(حاكية ٕاىل ٔاخرى بطريقة تتابعية حىت هناية اخلطاب

  
بوصف أالحداث "الويل الطاهر يعود ٕاىل مقامه الزيك"يتكفل السارد الشاهد يف رواية    

uاكنت القب© عادة << :وتنظمي سريها حبسب ما يقتضيه الوصف اخلار!، فيبدٔا رسده بقو
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عندما يكون يف هذا املوقع وقباý املقام الزيك عىل ميينه �سـتدارة ربع دائرة، اسـتدار، لكن 
، مث يسـمتر يف احليك ٔاو )10(>> ظل يقابY، اسـتدار من جديد فوجد نفس املقام املقام

  .ليؤكد بعد املسافة بينه وبني ما حيدث يف الرواية " هو"الوصف معمتدا صيغة الضمري 
هبدف توطيد العالقة  لكن السارد يتدخل من حني ٕاىل آخر فتقرص املسافة ٔاو تنعدم   

يل الطاهر عن غريه ٔاو �ملواقف اليت حتدث معه وبني القارئ بني الصفات اليت متزي هبا الو
مسـتقبل النص؛ فتعلق الويل الطاهر �لرتاث الصويف يسـتدعي ٕاضفاء صبغة الطهارة 
والقداسة وطابع الكرامات الغائبة يف الزمن احلارض واملوجود يف ا¿اكرة الشعبية ، وهذا ما 

الويل "ا يسـتوجب ٔان تكون عليه خشصية يتكفل السارد ٕ�ظهاره حبسب معرفته اللكية مب
بطل الرواية من قدسـية وصفة أالولياء الصاحلني، وهو ما ميكن اعتباره رسدا " الطاهر

واالٓخرين من   املؤكد rى أالولني<< :ذاتيا ؛ يقول يف ٕاحدى مقاطعه اrاý عىل ذاتيته
رق هذا الزمن أالتباع، ٔان العضباء ٕاحدى كرامات الويل الطاهر وٕاحدى معجزات وخوا

ذاكرة الويل الطاهر تسـتعيد صورا ؤاخي© عن وقائع جرت، << :ويقول ٔايضا) 11(>> 
لكن ال ميزي، ٔاو حىت يتصور زمن وقوعها، أالمس واليوم والسـنة املاضية، والقرن املايض، 

  ).12(>>لكها، آن قد يصغر وقد يكرب، قد يطول وقد يقرص 
ملرسود فتزناح عن البناء الهريم وعىل هذه الصورة تتحاور صيغ اخلطاب ا

ال×سـييك املمثل للحيك أالديب الشعيب ، وتقدم املادة احلاكئية الشعبية بصيغة مغايرة 
  .لبناهئا التقليدي 

        ::::اخلطاب املنقولاخلطاب املنقولاخلطاب املنقولاخلطاب املنقول    - - - - 2222- - - - أ أ أ أ 
ٔاو ينقY بترصف ) ٔاو خماطب(هو حديث متلكم ينقل ال×م حبرفيته ٕاىل متلق 

يظهر همينة صوت السارد وبقاء سلطته ومركزيته  فريد مشاهبا للخطاب املرسود، مما قد
ٔاي ٔان السارد ). 13(اليت تتحمك يف ٔامناط ٔاو صيغ أالساليب والرؤى املتوقعة يف الرسد

ه ييتبىن صيغ احلوارية بني رؤى ؤاصوات الشخصيات الروائية، ويو�ها حبسب ما تسـتدع 
  . حال الرصاع احلواري ا¿ي يؤول ٕاىل هدف يرتضيه السارد

عالقة تناوبية مع " احلوات و القرص"يف رواية " عيل احلوات"تقمي خشصية البطل    
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) (ommi presentالسارد،راوي أالحداث يف الرسد،ويه الشخصية الطاغية و املهمينة 
واسعا، خاصة ما تعلق ٕ�ثبات طابع ) حيك أالحداث(و لهذا اكن جمال احلركة الرسدية 
�لبطل ا¿ي حاول ٔان يتجاوز القرى السـبع للوصول ٕاىل العجائبية و أالسطورية احمليطة 

القرص يف رح© حمفوفة �Áاطر ال يسـتطيعها ٕاال من ٔاىت اخلوارق و جتاوز صفات البطل 
إالنساين ٕاىل صفات البطل أالسطوري المنوذج ا¿ي قد يصل ٕاىل حد التأليه و التقديس 

.ùالصفات و اخلوارق ،تتجسد  و لعل مصداقية ما ٔاثبته السارد يف الرواية حول ت
بصورة دقيقة ف0 ينقY السارد عن مالزمه البطل يف معلية احليك ، ومن ذ% قوu عن 

آخرون يقميون يل �حتفاالت و �رجاÀت ، و آخرون يؤلهونين ، <<:القرى السـبع 
  ويقدسونين،و آخرون هيدون يل ٔامجل بناهتم ، و آخرون يعرضون عيل السلطة، 

 ).14(>>...مهءرجونين ٔان ٔابصق عىل وجوه و�اهئم و ٔان آيت نساو آخرون ي
  
        ::::اخلطاب املعرواخلطاب املعرواخلطاب املعرواخلطاب املعروضضضض- - - - 3333- - - - أ أ أ أ 

فرعا من فروع اخلطاب املنقول ،وفيه يتحدث املتلكم مع "جريار جينيت"يعتربه 
 para)دون تدخل الراوي ، وقد تظهر مصاحبات اخلطاب املعروض  متلق مبارش
discours) رض ٔاو بعده ٔاو وسطه،ٔاما ٕاذا حتدث من خالل تدخالت الراوي قبل الع

). 15(ذاتيا-حينئذ- املتلكم ٕاىل ذاته عن ٔاشـياء تمت أثناء ال×م فيكون اخلطاب املعروض 
بوجه عام �ملظهر ا¿ايت للغة و لكن هذه ا¿اتية ترتد ٔاحياÀ عندما يقدم ٕالينا <<ٕانه مرتبط

  ).16(>>اخلرب و 4ٔنه صادر عن الشخصية الروائية
د اخلطاب، وفق هذه الصيغة بعرض ٔاقوال الشخصيات عن طريق يقدم السار 

احلوار دون تدخل املعينات اللفظية ٔاو مصاحبات اخلطاب املعروض، و قد يظهر وجوده 
ٔاحياÀ للرتكزي عىل دالالت بعيهنا، ٔاو ٕالثبات و �ة نظر خاصة ٔاو 6رد توضيح احلوار 

  .القامئ بني الشخصيات
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النص يعين،ح9،اسـتخدام أالسلوب املبارش يف احليك أي وجود خطاب معروض يف  ٕانّ   
حضور ;م خشصيات بعيهنا، وهو ما ال ميكن ٔان تنسلخ عنه الكتابة الروائية يف ارتباطها 

�حليك الشعيب ٔالنه يعطي للرسد مصداقية احلضور يف النص املوجه للقارئ،   
ىل الرسد ٔاو احليك حىت و ٕان و لهذا مل  يمتكن السارد من ٔان ينفي وجوده حبمك همينته ع

  .قلّ 
ويفرض اخلطاب املعروض نسقه حي> تدخل الشخصيات يف احليك، لكن السارد ال    

يرتك جماال يف احليك ٕاال وu بصمة فيه حىت يف ٔابسط ٔانواع تواجده، كتدبيج ٔاقوال 
الشخصيات وتنظمي حضور إالخبار حبسب طبيعة احليك ٔاو الصفات ومواقف 

يت أالقوال املعروضة مسـتزنفة للطاقة اللغوية حبسب ما حتتاجه الشخصية الشخصيات فتأ 
وموقفها االٓين ٔاو املتنايم عرب سري أالحداث وحبسب ما حيتاجه حسر التأثري التعبريي عىل 

  .ذات املتلقي
هذا ما تبنته لغة احلوار ا¿ي تداولته الشخصيات الروائية ويه تعرض صور العجائبية    

  .لصوفية مما محلته ا¿اكرة الشعبية وأالسطورية وا
        ::::تنوع أالصوات التنوع أالصوات التنوع أالصوات التنوع أالصوات الرسرسرسرسدية دية دية دية  - - - -     بببب

جتسد أالصوات الرسدية داخل اخلطاب الروايئ عاملا ختييليا جمردا Àطقا عرب لغة    
ٔاي ( خشصياته الورقية اليت تبوح عن مكنوÀهتا اللغوية وانطباعاهتا الرؤيوية، ويه ختتلف 

ة تقدمي القصة يف شلك خطاب، وزوا= الرؤية عن الصيغ لوجود فرق بني طريق) أالصوات
ٔاما الصوت فهو مظهر لفظي مرتبط �لشخصية . الرسدية، ويه عنارص بنائية تنظم النص

الفعل اللفظي )  Aspect(الصوت مظهر <<) :Vendryes( املتلكمة؛ يقول فندريس
  ).17(>>معتربا يف عالقته �لفاعل 

اخلاصة �لراوي ومن يروي هلم واحلاكية اليت  الصوت مرتبط بشـبكة من العالقات ٕانّ    
 uة حدث الفعل التفحص يف عالقته << :يروهيا، وقد حدد مفهومه فندريس بقو�

�¿ات، وا¿ات هنا ليست من يفعل الفعل ٔاو يقع عليه الفعل حفسب بل يه ٔايضا من 
 Yتعليقات من هنا يسهم الصوت الرسدي يف التعبري عن �نفعاالت وال )18(>>  ينق
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اrاخلية عىل احلدث اخلار! ٔاو التعليق عىل سلواكت الشخصيات القامئة �حلدث وحتديد 
فللك خشصية من خشصيات الرواية صوهتا اخلاص املعرب عن ٔاجزاء من << مواقفها، 

>> جامع هذه أالصوات يعمل القارئ حدث الرواية يف منوه وتطورهإ احلدث الرئيس ومن 
)19.(  

اخلطاب الروايئ املتعلق �لرتاث الشعيب واملسـتحرض ٔالمه خشصياته وعىل مسـتوى    
التارخيية والصوفية  والعجائبية بصفاهتا وبطوالهتا ومواقفها، تتنوع أالصوات وتتداخل ٔالجل 
رشح وبسط مدى امتداد النص الشعيب السابق يف النص الروايئ الالحق، فيظهر صوت 

شخصيات حضورا مبواقفها و;�ا احمليك ٔاو احملاور السارد وصوت البطل �عتبارهام ٔاكرث ال 
يف اخلطاب ا¿ي اسـتدعى بعض خصوصيات الرسد الشعيب العتيق، �ٕالضافة ٕاىل تضافر 
ٔاصوات ٔاخرى معلومة اكلشخصيات املشاركة يف احلوار ٔاو يف خلق احلدث، ؤاصوات 

  .جمهوý تفعل الرسد يف خفاء
        : : : : وت الساردوت الساردوت الساردوت الساردصصصص

الشاهد واملهمين طاغيا عىل معظم الروا=ت اليت اسـتدعت اكن حضور صوت السارد    
ٔاشاكل احليك الشعيب ،فاملقاطع الكثرية من الروا=ت املدروسة تؤكد اrور الفعال ا¿ي 
حظي به هذا السارد يف حرضة اخلطاب الرسدي �عتباره املسؤول عن نقل احلدث اكمال 

از املعىن، وعادة ما تظهر املسؤولية يف جبزئياته ٔاي تفاصيY ولكياته لتعميق اrالý وٕابر 
املواقف اليت تعجز فهيا الشخصيات عن التعبري عن ذاهتا ٔاو عام يدور حولها لصعوبة 

  .ٔاو لغريها من مسوغات العجز عن التعبري يف اخلطاب ...املوقف ٔاو لقيد وضعت فيه
د ا¿ي ميحي لك وجو " هو"حييل الرسد ٕاىل صوت السارد �سـتعامل الضمري    

فهيا، عىل  اليت يركز الرسد" عرس بغل"للشخصيات أالخرى؛ مثال ذ% ما جاء يف رواية 
خشصية مركزية دارت حولها معظم أالحداث والقضا= واملواقف املطروحة للحيك والنقاش 

راحت ...<< :التائه يف احلارض عىل عتبة املايض، يقول السارد" احلاج كيان"ويه خشصية 
: بدت ببعدها الطبيعي ... وبني حافات مفه الكبري تتغري شيئا فشيئا لقاحلاملسافة بني قعر 

بعد النفس الثالث . و يزيد، مث تأخر الفم، بعد النفس أالول عدة ٔامتار أ حوايل املرتين 
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بعد . بعد النفس اخلامس تأخرت التينة والصخرLن، واحلاج كيان وسلته. تأخر القعر 
. وانفتحت يف رٔاسه وقلبه، هوLن، ال ٔاول وال آخر هلامذ%، راحت لك املسافات تتباعد، 

ويف احلني ا¿ي شعر فيه �لتاليش وا¿و�ن، شعر بأنه حيتل لك ما هنا% من ماكن ٔاو 
  ). 20(>>زمان 

 ýنفسـية معيقة يعيشها البطل وهو يف حا ýٕان السارد هنا ميارس شهادته عىل حا
د انتقل من الوصف اخلار! للموقف ٕاىل ما غثيان ٔاو ال وعي جراء تعاطي املمنوعات فق

، وهنا تداعى الفضاء الرسدي حليك السارد وكمتت "احلاج كيان"جيري يف غياهب نفس 
أالصوات ٔامام ال معقولية رسده اليت انزاح فهيا عن لك مألوف، فتجرٔات لغته، وجتاوز 

بية والالمعقولية رسده لك احلدود املؤطرة واملألوفة، مما ٔاضفى عىل اخلطاب صفة العجائ 
و4ٔنه فن شعيب خرايف جعائيب نبع من معق امجلاعة أالصي©،ؤاضفى عىل البطل صبغة 

  ".ٔالف لي© ولي©"أالسطرة والصوفية وهو ما جعY بطال من ٔابطال 
وهو يتدرج " كيان" هذا ما جسده، بصورة قوية، قوu واصفا احلاý اليت آل ٕالهيا 

برسعة، انضم الهيلك << :ول ٔاو ينحدر يف التاليش والضياعيف �رتفاع عن الواقع واملعق
البد من . ارقص معها. ٕاهنا ترقص. الهيالك تتحرك. ارتفعت قرقرة كبرية. ٕاىل ٕاخوانه العظمي

انطلق . رقصة الهيالك ال تكون ٕاال جنونية، موسـيقى الفراغ ال تكون ٕاال صاخبة. ذ%
انطح بقوة، ال يشء يؤملك، اrيدان . دفكافعل مثلها، انطح من صا. ٕاهنا تتناطح. انطلق

هذا . ٔاعط خدك للصفع، ٕاهنم يفعلون ذ%. اصفع �ليدين لك من تسـتطيع. انزتعت أالمل
انطلق يف �ستسالم، ولريتفع . العامل يتحرك بال قوانني ٔاو دوافع، ٔاو رغائب، فانطلق

الفخذان ... رجل تتصلاالٔ . ٕاهنا تتصل ببعضها . انتظر ما سـيكون... الصخب ولتعل القرقرة
  )21.(>>الهيلك اجلبار يتكون. العجز ٔايضا، الصدر بدوره، العنق، الرٔاس. يلتحقان 

لقد تالشت أالصوات الرسدية أالخرى ٔامام هذا إالجناز، وقد جعزت حىت ذات 
البطل ٔان تعرب عن املآل ا¿ي آلت ٕاليه ويه يف مقة الالوعي ٔامام ما اسـتطاعه السارد 

وصل ٕاىل منطقة الالوعي يف ذات البطل ؤاخرج مكبوLهتا يف تصوير الشاهد، ا¿ي 
بالغي يتسم بعفوية الالشعور وال معقولية التصوف وانز=حية الشعر وتعبري تالقت فيه 
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  .وتقاطعت لك أالشاكل العجائبية واخلرافية و�سطورية مما ورثناه عن رسدÀ الشعيب 
                                ::::الساردالساردالساردالسارد////صوت البطلصوت البطلصوت البطلصوت البطل

املسـتحرضة للحيك الشعيب �ختيار بطل قادر عىل احتضان تمتزي الروا=ت 
صفات بعض الشخصيات التارخيية ٔاو أالسطورية ٔاو العجائبية ودجمها يف عامله الواقعي 

فبني الرتايث . ا¿ي تأثر بتقلباته وتناقضاته ومظاهره السـياسـية و�ج9عية وأالخالقية
وضاع السائدة من خالل عامل روايئ الشعيب  والواقعي تنشأ خشصية البطل الناقدة لالٔ 

ختيييل تقوم فيه هذه الشخصية بتفعيل الرسد واملشاركة اجلادة يف سري أالحداث ؛ ذ% 
حتمل سامت التحول املمكن رصدها << شخصية البطل ذات اخلصائص فوق البرشية ل ٔان 

احلدث بني خمتلف أالجناس أالدبية القريبة من الرواية، فهـي القطب ا¿ي منه ينطلق 
تتضافر يف خلقها كثافة ختييلية فوق العادة، موحية من حيث ... الفوق طبيعي وعليه يقع

  ).22(>>اrالالت اليت ميكن ٔان تنT هبا يف موقف حديث
ٕان ما ميزي خشصية البطل الروايئ اخلارق ٔاهنا ترفض الوصاية و تنهتز فرصة ٕابراز 

احليك يف اخلطاب الروايئ، ٕاهنا تشـبه ا¿ات والتعبري عهنا يف حوارية جدلية مع سارد 
يف جدل فعيل، يوr طاقة ختييلية تفسح <<  الفانتاستييك اليت تتعايش يكخشوص احمل

ا6ال ٔامام القارئ يك ينشد ويتلبس الرتدد واحلرية ٕازاء غرابة التكوين، ٔاو أالفعال غري 
  ).23(>>العادية 

ه يف الرسد بفضل سامت يعمل بطل الرواية عىل توضيح بعض ما قد يصعب فهم
التحول وإالمتساخ اليت يمتتع هبا واليت اسـمتدها من خشوص احلاك=ت اخلرافية والشعبية ، 
ولعل خاصية إاليضاح تتحقق عنده من خالل تعاضد صوته بصوت السارد يف بيان حقيقة  

  . انخاضعة لو�ة نظر خاصة يشرتك فهيا االثن
احلوات "بطل " احلوات عيل"جائيب مثل ل يسـتطيع البطل العبفضل هذا  التحوّ 

ٕاضاءة مواقف متعددة يكون فهيا التحول خاضعا ملقتضيات احلال واملقام، " والقرص
املنقذ ٔاو اÁلص ا¿ي Àدته أالفئدة وأالبصار، فقد اختذ من ") عيل"ٔاي البطل( فباعتباره 

صور خمتلفة تعود قا توصY ٕاىل مراده يف التخليص وهو ما جعY يتلبس يف يالتحّول طر 
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Áلصني من العوامل أالسطورية وجيمع تù الصور هدف نبيل وهو ٕاحالل العدل وٕاقامة 
  ).24(فردوس ٔاريض ال موقع فيه للظمل ٔاو �سـتغالل ٔاو �ستبداد  

ذاته البط© للقيام مبهمة مجع شـتات القرى السـبع الغارقة يف " عيل" فقد ٔاّهل 
ن خصال فريدة جعلت منه الفرد �ج9عي ا¿ي تعلو متاهات ظمل القرص، مبا محY م

مل يرسق يوما، << بداخY صفات الكرم والصدق والوفاء والشجاعة، فقد اكن النبيل ا¿ي 
يرتقبه لك ساكن ... طعامه من املاء...مل يكذب مرة، مل يتعد عىل ٔاحد، مل يثلب يف عرض 

شئ البطل ا¿ي مست فيه روح تù اكنت قاعدة من ).25(>>القرية ليوزع �سام صيده
  .تغيري واقع جممتعه فانطلق حبركية التحول حنو هدفه املنشود

من هنا احتد صوت البطل وسارد احليك يف الرواية ٕاليضاح مدى اتساق هذه 
يف ختليص  القرى من وقع الظمل "  احلواتيلع"الصفات أالسطورية اخلرافية مع مساعي 

املسـتغلقات ويتكشف الغموض ا¿ي اكن حييط ببعض و�ستبداد، وشيئا فشيئا تنفتح 
مكوÀت الرواية ، اكلقرص ا¿ي اكن يرمز للوجود املهبم املسـتعيص عىل الفهم واملتصدي 
للك من حياول اكتشافه ٔاو التعرف عىل خبا=ه، و¿% اكن الهدف الرئييس يف مسرية 

مسـتغلقاته وكشف ٔارساره،  البطولية يف سعيه القتحام عوامله اخلفية وفهم" عىل احلوات"
فمل . هكذا راج بني الرعية..ٕان ٔاحسن خدمة تقدم للقرص يه �بتعاد عنه<< :يقول السارد

يعودوا يتقربون ال من القرص وال من صاحب اجلالý، امتثاال وطاعة، حىت ٔان �بتعاد 
 ).26(>>تعدى حدوده العادية، وصار �ل×م واحلديث ٔايضا
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  ::::رية اللغة رية اللغة رية اللغة رية اللغة شعشعشعشع    ––––����نيا نيا نيا نيا         
فنيات التحول << :يه شاعرية النص حبسب �صطالح الغذايم؛ يقول عهنا 

أالسلويب، ويه اسـتعارة كتطور امجل©، حيث ينحرف عن معناه احلقيقي ٕاىل معناه ا6ازي 
خصيصة عالئقية، ٔاي ٔاهنا جتسد يف النص شـبكة من العالقات اليت << :ٕاهنا ).27(>>

هتا أالساسـية ٔان ; مهنا ميكن ٔان يقع يف سـياق آخر دون ٔان ولية مسأ تمنو بني مكوÀت 
  ). 28(>>يكون شعر=

تتحقق اللغة الشعرية يف النص الروايئ عن طريق انفتاح هذا أالخري عىل عامل 
الشعر الشعيب  واخلوض يف جدليات املمكن و الالممكن ومسائل ال معقولية الكتابة مما 

تقاليد الكتابة الروائية التقليدية، ٔاي ٕابراز قدرات  يكسب النص اجلديد حرية اخلروج عن
تعبريية خمتلقة دون فقدان اخلصائص اجلوهرية الاكمنة فيه �عتباره نرثا ال شعرا، فالرواية 

ة يف فنيات الكتابة تكتسب عوامل جديدة قريبة من عوامل يمن خالل حماوالهتا التجديد
قرائية تأويلية، لكهنا �لقدر ذاته تبتعد عام قد الشعر الشعيب مبكنوÀت اح9لية وٕاماكنيات 

  . خير�ا من طباعها أالبدية امللتصقة هبا كجنس u كيانه املسـتقل 
زخرت الرواية يف تداخلها مع املوروث الشعيب بوفرة املقاطع ذات التدفق 

خرى اليت يكون فهيا احليك الشعري واليت اختلف قاموسها اللفظي عنه يف املقاطع االٔ 
رسد= توثيقيا؛ ٕاذ يمت �نتقال من املقطع املشحون �لتدفق الشعري ٕاىل املقطع االٓخر دون 

ي طابع شعري وآخر ذ ئان يشعر القارئ  هبذا �نتقال احلاصل بني مسـتوى ;يم ذ
وهو ما ٔاحضى طابع نرثي، وهنا يمت التواجش بني لغة الشعر ولغة الرسد يف اخلطاب الروايئ 

من خصوصيات الرواية اجلديدة اليت تستمثر ما ميكن ٔان يطلق عليه مبزية الهذ=ن الشعري 
  .ا¿ي حيمY ال×م التعبريي املكثف اrالالت الغين �ٕالحياءات الالمتناهية )29(

البط© اليت حتمل  ةارتبط هذا النوع من التعبري ال×يم �لشخصية الشعبي
علها خمتلفة عن �يق الشخصيات، ذ% ٔان هذه الشخصية قد اختارت صفات غري عادية جت 

منطا تعبري= ال يتداوu الناس يف ;�م العادي وهذا ما يناسب مقام الشخصية البطويل 
<< " : الويل الطاهر يعود ٕاىل مقامه الزيك"اخلارق عادة، يقول الويل الطاهر بطل رواية 
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ال ... ٔاÀ والعضباء نتحول ٕاىل قرص ذي طوابق سـبعة  .ال فائدة من العد . اrائرة ضاقت
ٕانين ٔاعلو ٕاىل السامء فال تقابلين سوى . ٔاعلو فأعلو. ٔاسـتطيع، ال ٔاتأمل املداخل والنوافذ

: ويقول يف مقام آخر). 30(>>السطوح تنطلق من القرص ا¿ي ٔامايم متتد ٕاىل ما الهناية 
اء، وهاهو عطارد، وهايه العقرب، القمر ها يه النجوم يف املتناول، هايه الزهر ... << 

  ).31(>>حتت قديم، واملشرتي واملرخي يف متناول برصي 
ٕان مقام الويل وصوفيته بعجائبيته وخوارقه اليت مست به عن مراتب البرش 
العاديني قد جعل لغته تسمو عن النرثية التقريرية ٕاىل لغة شعرية ال تتقيد بضوابط الرسد 

ل من ال×م العادي، لقد مزيهتا الشاعرية ٔاو التدفق الشعوري التقليدي ٔاو املتداو 
الوجداين ا¿ي اسـتدعى تعابري مسـتوحاة من عبق القاموس الصويف لتدل عىل العدول عن 

  .املألوف واخرتاق لك ما اكن معتادا يف التأليف 
        : : : : املفارقة  املفارقة  املفارقة  املفارقة  : : : : ����لثا لثا لثا لثا 

وتعين؛ ذ% إالجراء يف اللغة الفرنسـية، ) ironie(  املفارقة ترمجة للمصطلح   
اللغوي القامئ عىل اخلروج التام عن اللغة املألوفة بطرائق تعبريية يلتحم فهيا اخلطاب أالديب 
مبا هو غري ٔاديب مما يعطيه حفوى الالمنطقية عىل مسـتوى السـياق الرتكييب والالهنائية عىل 

 ýالrمسـتوى ا. 
اكن عىل مسـتوى النص التقليدي ٕان املفارقة مترد Lم عىل املألوف يف اللغة سواء أ 

ٔاو عىل مسـتوى املتداول من ال×م ، بل و حىت عىل مسـتوى الفضاء التداويل للخطاب 
و من هنا تكون املفارقة ذ% إالجراء �نتقادي ا¿ي يرصخ ) الرسدي و الشعري(أالديب 

فع مسـتوى �لتغيري ، واليت يلجأ ٕالهيا النص اجلديد ٔالجل تفعيل تأثريه عىل القارئ و ر 
  .تداول اخلطاب اجلديد عن املألوف واملعتاد

تقوم املفارقة عىل مسـتو=ت لغوية عامدها �نتقاد و المترد و التعريض بأشاكل 
بالغية تعمتد رضوب ا6از و �سـتعارة و الكناية و الرمز و غريها من الصيغ اليت تتعمق 

نبي© " عىل حّدْ قولبوصفها يف السـياق خللق عالقات ذهنية بني امللفوظات 
تعبريا لغو= بالغيا يرتكز ٔاساسا عىل حتقيق العالقة ا¿هنية بني اللفظ، ٔاكرث …<<":ٕابراهمي
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مما يعمتد عىل العالقة النغمية ٔاو الشلكية، و يه ال تتبع من تأمالت راخسة و مسـتقرة 
ي و عاطفي ، و لكهنا تصدر ٔاساسا وعأ داخل ا¿ات ،فتكون بذ% ذات طابع حناين 

  )32.(>>شديد لaات مبا حولها
يلجأ اخلطاب الروايئ يف حماوý مفارقته الواقع ولغة اخلطاب التقليدي ٕاىل التعلق 
�ملوروث العجائيب من أالدب الشعيب عن طريق فرض لغة أالساطري ٕالخفاء املعىن املراد، 

عن طبيعة الرسد  وا¿ي حيتاج ٕاىل تفسري معلية اللجوء ٕاىل هذه التنويعات اللغوية اخلارجة
  .الروايئ يف صفته العادية التقليدية 

  ::::اللغة العجائبية اللغة العجائبية اللغة العجائبية اللغة العجائبية         - - - - 1
منط ;يم يمتزي بسمة مفارقة ) Fantastique( اللغة العجائبية ٔاو الفانتاستيكية 

املألوف لرصد ٔاغراض نفسـية أو ٔايديولوجية ٔاو اج9عية بطريقة تلميحية ترمزيية؛ فهـي 
ل ٔاو املعمول به ٔاو املألوف، تلفت انتباه القارئ الباحث يف رؤية مغايرة انتقادية للمعقو 

بنيهتا وجعائبيهتا احلاكئية فتنقY ٕاىل مرح© قرائية فوقية  جيد فهيا نفسه بني معنيني ظاهري 
الكتابة املشـبعة بروح << فانتاستييك و�طين انتقادي يتضمن معىن املفارقة، و¿% فٕان 

لبقا= والهوامش واملقيص من كينونته احملارصة بضغط الفانتاستيك مغامرة واسـتجالء ل 
  )33(>> القوانني واحملرمات وشـىت ٔانواع الرقابة 

من هنا ميكن التأكيد عىل ٔان الرواية املسـتدعية ٔالشاكل أالدب الشعيب العجائيب 
تبحث عن تعميق الكتابة الرسدية الرمزية اليت ختفي انتقادات سـياسـية اج9عية ؤاخالقية 

ن �ة، كام تبحث عن التبحر يف �نتقال من حال �نضباط التقنيين املوجود يف م... 
الكتا�ت الرسدية التقليدية  ٕاىل التحرر و�نطالق �Áالفة و�نتقاد ؛ ذ% ٔان العجائيب 

ا¿اكرة املتعالية اليت تبدع صورا يسـتحيل ٕاجياد مثيل << يف لغة الرسد يو� �لقرب من 
من حيث التجسـيد واملواصفات، كام هو قريب من ا¿اكرة العمودية اليت  لها يف الواقع

  )34(>> تنطلق من الواقعي حنو املتخيل لتأكيد املفارقة وٕابراز املتناقض 
 –وٕاذا ما اعتربÀ اللغة والبناء الروايئ املتعلق �لفانتاستييك كذ%، فٕاهنا تصبح 

مكتناقضني يتصادمان صدام ثنائية إالجياب الواقعي �لالواقعي << المزتاج  جماال -حينئذ
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وليس أالساس من ينترص، لكن اليشء املتعني هو  -يف حتديد نسـيب –والسلب 
  )35(>> تشخيص هذا الرصاع و�قتحام وتصوير ٕافرازاته املرحلية 

يفّوح �سـتخدام الفانتاستييك لغة اخلطاب الروايئ فيضفي حسرا خاصا من عوامل 
اين ودالالت يرفض الظاهر الساحر البوح عهنا ويكتفي �لرتمزي ا¿ي اخلياالت،وخيفي مع

يعطي فرصة التأويل وحضور القارئ ٔاثناء الكتابة، ولتحقيق ذ% يمت اسـتدعاء أشاكل 
أالدب العجائيب بطرق خمتلفة ووسائل متعددة تؤيت مثارها �كتساب النوعية امجلالية اليت 

  . ذا الرتاث عرب ٔارجاء بنائه الرسدي تعطي لك نص خصوصيته يف التعامل مع ه
مفن الوصف العجائيب ا¿ي يتوىل عرضه السارد ٔاو الشخصية البط© عىل ٔاكرث 

ما ٕان << : يف قول السارد " الويل الطاهر يعود ٕاىل مقامه الزيك"تقدير، ما جاء يف رواية 
ع ، حىت دامهته محى مصحوبة برعشة فوجد نفسه، يثب قافزا، يردد م"� وزىك"

طاف �ملقام الزيك وهو . = خايف أاللطاف جننا مما خناف : املنبعثة من اrاخل أالصوات
كذ% سـبع مرات، مث سقط عن ٔارجل العضباء يتخبط مرصوعا،مرفوع السـبابة يتلو 

<<  : ، وقوu يف مقطع آخر )36(>> ... وجد نفسه عرض جبال ال يعرفها . الشهادة
صيحته وفتح عينيه، وجد القرص، كام هو، منغلقا عن عندما انهتـى الويل الطاهر من 
uٔادركت العضباء مقصد الويل الطاهر، فاسـتدارت ٕاىل . قاطنيه، بي> حنني يواصل موا

رفع الويل . الميني، ربع دائرة، وانطلقت، تطوي الفْيف، غري مبالية �لرمل، رخوه و=بسه 
نذ توقف عند الزيتونة اليتمية، فوق الطاهر، رٔاسه يتأمل السامء، فاكنت الشمس كام يه م 

  ).37(>>التّ© الرملية تمتوقع وسطها،ورمغ حدة حرارهتا فٕاهنا تبدو ذاه©، بل وبلهاء 
الويل "كام تتضح جعائبية البناء الرسدي من خالل رمس الشخصية البط©  

عندما << : وذ% من  خالل اسـتظهار ;مه الغييب وسلوكه الصويف، كقوu " الطاهر
يف ا¿رى، عند لك جنمة، وعند لك جمرة، ويف لك . توقف التربحي، وجدÀ ٔانفسـنا هنا%

فوق لك مقة جبل يف . رمل، وفوق لك ت© من طني ٔاو من جحر كثيبكوكب، فوق لك 
= خايف أاللطاف . لك جف وبر، عرض البحار واحمليطات، نغوص يف العمق ونعلو لك موجة

أالعني . ال بياض وال سواد. مل يكن هناك ال نور وال ظلمةو. خف إاليقاع . جننا مما خناف
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مغمضة، وأاليدي كام الصدور تعلو وتنخفض، وأالرجل احلافية، ترضب فوق الرمل 
احللقة الكبرية املسـتديرة، ت9وج ٔاماما . الصامت ا¿ي ال يسمح لغباره �البتعاد عنه كثريا

حلبييب، يأخذين حيث . هيزين الهفو فأهفو. فووخلفاء ميينا وشامال، ؤاÀ يف الوسط، ٔاهفو لله
 )38(>> ين لليرسىوييرس. يشاء، يقريين فال ٔانىس

        ::::اللغة أالسطوريةاللغة أالسطوريةاللغة أالسطوريةاللغة أالسطورية - - - - 2222

وظيفتــها التواصلية  أو " احلــوات والقرص"تتـــجاوز لغة الســرد يف رواية 
سـتعارية، فيظهر مدلول السـياق من خالل ظالل �إالبالغية، ٕاىل الوظيفة التحولية و

أالسطورية، حياول " عيل احلوات"لكامت وٕاحياءاهتا، فالسارد، منذ ٕاعالنه انطالق حاكية ال
ٕاحداث قطيعة مفارقة للحيك السلس املتوايل احملدد يف زمانه وماكنه والتوجه حنو حيك 
جديد ٔابعاد حكيه تتجاوز حدود املعهود وجتسد مفارقات غرائبية تتواجش مع ما يو� 

" ٔالف لي© ولي©"من حاك=ت " الصياد"سارد عىل اسـتعارة خشصية فقد ركز ال .�ٔالسطرة 
اجلزائري مع " الصياد"مث صبغها بصبغة خاصة امزتجت من خاللها اللغة املعربة عن حال 

اللغة أالسطورية؛ فقد اعمتد السارد يف معظم حكيه عىل العنارص اليت وردت يف وصف 
Y اليويم، لكن اللغة احلام© لoالý ومع" الصياد"لشخصية " شهرزاد"راوية الليايل 

وغدت " حواL" "الصياد"، فأصبح "شهرزاد"أاليديولوجية و�ج9عية تداخلت مع لغة 
شـبكة الصيد صنارة، والبحر واد=، ؤاما البعد أالسطوري فقد متثل يف عنارص جعائبية اكن 

كرسد ٕاىل لغة داý عىل لها اrور الكبري يف اخلروج �لنص من لغته اrاý عىل خصوصيته 
  .،وتù خصوصية التجاوز والتحرر يف الكتابة اجلديدة"صياد الليايل"تقاطعه مع أالسطورة 

ا¿ي محل ٔابعادا ) 7( لقد عزز السارد نشاط البطل مبالزمته العدد سـبعة 
ٕاىل " عيل احلوات"اعتقاديه ٔاسطورية أوجدهتا ذاكرة أالوساط الشعبية، فقد ارتبطت رح© 

انترشت << : ،يف البدء،�لنجاح يف اجتياز القرى السـبع، يقول السارد)السلطان(  القرص
القرية << ، (39)>> ٔاخبار عيل احلوات يف اكمل القرى السـبع الواقعة يف طريق القرص

كام ٔانه . (40)>>السابعة ٔاقرب القرى ٕاىل القرص، ويه ٔادرى من غريها بكثري من شؤونه 
. ز السـبع اخلاصة حبراس القرص للنجاح يف الوصول ٕاىل السلطان اكن ملزما �جتياز املراك
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، "البطل"ارتباطا وثيقا حبركة الرسد ومعطياته املتعلقة برح© " سـبعة"من هنا ارتبط العدد 
تعاقب سـبعة خطباء << : فقد جاء يف الرواية ما يدل عىل ذ% من خالل قول السارد

عبارة عن مجل قصرية احرتاما لعيل احلوات عىل املنصة فألقى لك مهنم خطبته اليت يه 
مسحنا % ... وصل صوت من اrاخل ٕاىل ٔاذن عىل احلوات<< :، وقوu ٔايضا(41)>>

�ملرور من هنا شفقة بك، فغري هذا الطريق يقتضيك سـبع ليال ومثانية ٔا=م من السري  <<
(42)uرص منذ سـبعة ٔاسابيع أالنصار ا¿ين يف الظالم مل تبلغهم ٔاية ٕاشارة من الق<< :، وقو

<<(43).  
ترتاءى يف الرواية " سـبعة"وٕاىل جانب هذا التوظيف أالسطوري الشعيب للعدد 

طرق للتوصيف والتشخيص اrال عىل البعد أالسطوري يف لغة الرسد، ومن ذ% ما جاء 
من ٔاوصاف تتجاوز " عيل احلوات"يف الوصف اخلارق ا¿ي ٔاحاطه السارد بسمكة 

يقال ...<<  :خيص ٕاىل الغيبية املسـتوحاة من عوامل أالسطورة، يقول عهنا الواقعية يف التش 
ٕانه عندما بلغ مدخل القرية، ٔانزل السمكة ؤازال عهنا الرداء، راحت السمكة تقفز صارخة، 

يقال ٕان . ترضب هذا وتلطم ذاك، اهنزم أالعداء وولوا هاربني، ومر عيل احلوات بسالم 
وات، راحت تصوت فاحة، اكٔالفعى، وخترج من لساهنا السمكة عندما ٔانزلها عيل احل

. شواظا الزورد=، لفعهتم احلرارة اخلارقة فولوا هاربني ومر عيل احلوات بسمكته املسحورة 
السمكة املسحورة حتولت ٕاىل براق ذي . يقال ٕان عيل احلوات مر عىل القرية يركب براقا

كة يف الرواية، عن طريق فعل كام تسـتعري السم. (44)>>رجل واحدة وثالثة ٔاجنحة 
يف �امه الصعبة اليت " عيل احلوات"السارد يف احليك، صفات اجلنية اليت تساعد البطل 

 Àفهيا << حتتاج ٕاىل قوى خارقة، ٕاهنا مسكة ٔاسطورية جسدها حيمل تسعا وتسعني لو
 .(45)>>  أالمحر وأالصفر وأالخرض وا¿هيب 
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وار منطوق ٔاو ;م خشصيات اخلطاب الروايئ املعرب عن أالحداث متثل لغة احل
املتعلقة هبا ٔاو املواقف اليت تبدهيا، وا¿ي ميكن ٔان يكشف عن اÁزون الثقايف ا¿ي تمتتع 
به الشخصية وماكنهتا �ج9عية وان9هئا البييئ، واالٔكرث من ذ% هو ما حتمY الشخصيات 

ولغة ) الفصيحة ( هبا لغة الرسد  ت ال×م  ترىضمن تنويعات حوارية يف مسـتو=
تتنوع لغة البطل عيل " احلوات والقرص"عىل حد السواء؛ ففي رواية ) العامية( الشعب 

لتكون داý عىل بعدها �ج9عي وأاليديولو!، لكهنا يف الوقت   بني العامية والفصحى
ل املالمح ليت رمسها لها السارد ذاته تضم ٕالهيا لغة ٔاخرى ذات بعد ٔاسطوري جعائيب، لتمكّ 

 .يف حماولته التعريف هبا ٔاو استبطاهنا
    ::::التشكيل الزمينالتشكيل الزمينالتشكيل الزمينالتشكيل الزمين: : : : رابعارابعارابعارابعا

تقوم معظم الروا=ت املتص© �لرتاث الشعيب عىل تصور زمين يوامئ بني حركتني 
ٔاوالهام اسرتجاعية والثانية استباقية، ويه مفارقة ٕابداعية متنح اخلطاب الروايئ : زمنيتني
دراسة الرتتيب الزمين << وانفرادية حتقق املزية امجلالية، وتتضح املفارقة عن طريق حيوية 

حلاكية ما، من خالل مقارنة نظام ترتيب أالحداث ٔاو املقاطع الزمنية يف اخلطاب الرسدي 
بنظام تتابع هذه أالحداث ٔاو املقاطع الزمنية نفسها يف القصة ، وذ% ٔالن نظام القصة هذا 

يك رصاحة ٔاو ميكن �سـتدالل عليه من هذه القرينة غري املبارشة ٔاو تù، يشري ٕاىل احل
 ýمن البدهيـي ٔان ٕاعادة التشكيل هذه ليست ممكنة دامئا وٕاهنا تصري عدمية اجلدوى يف حا

  (46)>> بعض أالعامل أالدبية 
ٕان الفارقة هبذا املعىن تقوم عىل نظام زمين رسدي يمت عىل مسـتواه ٕاعادة صياغة 

ية،فبتضافر الزمن والرسد داخل اخلطاب الروايئ يتحقق تكسري خطية الزمن احلاك
التسلسيل عن طريق آليات التنويع يف الصيغ وأالصوات وتداخلها، وكذا توظيف حراكت 

  .�ستباق و�سرتجاع 
لعل الرواية املتعلقة �لرتاث الرسدي الشعيب العجائيب ٔاكرث اخلطا�ت اسـتلهاما   

عن طريق الكثافة الزمنية " ستباقات�"العجائيب، فقد حتققت حركة خلصوصيات الزمن 
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اليت حتذف ٔاطوارا من الزمن مرت هبا أالحداث وقامت بفعلها الشخصيات، وهذا الفعل 
ستبايق ٔافسح جماال رحبا لتفعيل التخييل الزمين و�نتقال الالمنطقي للسري الزمين يف �

  . الرسد 
خيزتل السارد، عن طريق حركة " يعود ٕاىل مقامه الزيكالويل الطاهر "ففي رواية   

وتنقالته داخل الرسد احمليك، حلظات زمنية يمت " الويل الطاهر"الزمن املرتبطة بأفعال 
جتاوزها بطريقة جعائبية و جند فهيا من الالمعقولية ما هو مرتبط �لسلوك العجائيب املرتبط 

  .�ة ٔاخرى �لشخصية البط© من �ة، وحراكت الزمن من 
من فعل زمين ٕاىل آخر يبتعد " الويل"يتجىل ذ% من خالل مقاطع ينتقل فهيا   

عنه مبراحل ٔاو حلظات زمنية ٔاخرى يمت اخزتالها، وقد اكن من رضورات التتابع احلديث 
والزمين ٕايرادها، فاختفاء تù اللحظات مظهر بنايئ رسدي يدخل يّمكل الصورة اليت 

نزل من << : احب الكرامات والعجائبيات، ومن ذ% قول السارد رمسها الروايئ لبطY ص
ومال بربع دائرة، ميينا، قباý قرص آخر، شبيه هبذا املفرتض ٔانه املقام الزيك، . عىل العضباء 

حىت دامهته محى مصحوبة برعشة فوجد نفسه، " � وزىك"ما ٕان ... صىل الركعة أالوىل
طاف . = خايف أاللطاف جننا مما خناف: ة من اrاخليثب قافزا، يردد مع أالصوات املنبعث

�ملقام الزيك وهو كذ% سـبع مرات، مث سقط عند ٔارجل العضباء يتخبط مرصوعا، مرفوع 
وجد نفسه عرض جبال ال يعرفها، تتخللها ود=ن، غزيرة املياه، قوية . السـبابة يتلو الشهادة

  . (47)>>...كش السـيالن، وسط قوم عىل رؤوسهم قلنسوات من صوف مزر
مرصوعا عند " الويل الطاهر"لقد مت اخزتال احللقات الزمنية الرابطة بني سقوط   

مقامه الزيك وانتقاu ٕاىل املاكن اجلبيل الغريب عنه، فالتسلسل املنطقي يفرض عرض 
مسببات هذا �نتقال الزمين، لكن الشخصية اليت تقوم بفعل �نتقال ، بطبيعهتا 

ئبية احملاطة بصفات فوق الطبيعية قد ٔاوجدت نوعا من �نفالت عن التخييلية الغرا
املألوف يف تراتب أالحداث بطريقة ترابطية منطقية، وهو ما ٔاوجد هذا النوع من 

  .�ستباق الزمين
 - ٔايضا –ولعل ما يضفي جعائبية الزمن املطلق ا¿ي يشغل بعض مقاطع الرواية   
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ي بعينه ٕاىل زمن خيايل غييب ٔاو مسـتقبيل، اسـتدعته من زمن Lرخي" الويل الطاهر"انتقال 
حاu الصوفية املبحرة يف العوامل امليتافزييقية اليت تبُعد عن أالزمنة الواقعية برؤاها املسـتقبلية 

يف ا¿رى، عند لك جنمة، وعند . عند توقف التربحي، وجدÀ ٔانفسـنا هنا% << :، يقول 
فوق . مل، وفوق لك تّ© من طني ٔاو من جحرلك جمرة، ويف لك كوكب، فوق لك كثبان ر 

يف لك جف وبر، عرض البحار واحمليطات، نغوص يف العمق ونعلو لك موجة . لك مقة جبل
ٕانه يصف ، يف مقامه الصويف التصاعدي، زمان اللحظات الغيبية املسـتقبلية اليت .(48)>>

ة عرب تصوراهتم يمتتع هبا لك من وصل ٕاىل مراتب الصوفية يف ٔاعىل مقامات إالنساني
صعدت ٕاىل خلويت، حيث ٔاحبرت من << :  -ٔايضا –الروحانية ، يقول يف مثل ذ% 

ويقولون ٕاهنم مل يعرثوا يف كتب . خالل جسدة يقول الشـيوخ ٕاهنا اسـتغرقت سـبعة ٔا=م
قلت ومن ٔادرامك فيوم ربمك، . ٔاولياء هللا الصاحلني ا¿ي استبقوÀ، عىل مثل هذه السجدة

  .(49)>>نعد، وقد يكون نفحين بلحظة منه 4ٔلف سـنة مما 
ومما سـبق ميكن القول بأن تكسري مسار زمن اخلطاب يف الرواية املتعلقة �ملوروث قد 
حقق حتوال ٕابداعيا بني ما ورثناه عن مسـتو=ت الزمن يف أالشاكل احلاكئية الرتاثية  

قل الزمن يف تداخY بني الرتاث والرواية املسـتلهمة ملقوماهتا البنائية الزمنية وغريها، فقد انت
واحلداثة من حالته التعاقبية ٕاىل مسـتوى ختيييل معقد ٔانتج آليات فنية جديدة خدمت 
الرسد وخلقت حمفزات نصية تثري رغبة القارئ يف التأويل،وهذا ما يؤكد قدرة النص 
الروايئ عىل احتواء خصوصيات النص الشعيب وحتويل مسارها إالبداعي دون خدش 

هتا، كام يؤكد قابلية النص الشعيب  اخلاr عىل �ندماج العفوي يف عوامل إالبداع ٔاصال
 .النيص مع تقدم الزمن 
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