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فريزة رافيل
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ؼؼقمماًطابماألدبلمسؾكمأدسمذياظقةمووزقػقةمتقاصؾقة ،واألدؼبمالمؼؿقضػم
يف ماظلعل معـ مخالشلا مإدي مإناز مدؾلؾة معـ ماإلبداسات ماظػـقة مظربط ماظقاضع مباًقالم
واخؿزاشلؿاميفمضاظبمصينموأدبلمواحد؛موتشؽؾمزاػرةماظـصماظروائلمذباالمخصؾام
ظؾؾقثمواظدرادةمالدقؿا موأغفامعلأظة مهؿؾمغظرة مجدؼدةمإديمضضاؼا ماظؾغةمواظؽؿابةم
واظؼراءةموعؽاغةماٌؤظػمواظؼارئمسؾكمحدمدقاء،محقثماتلؿتماحملاوالت اٌـففقّة
ظدرادة اظـصقص ماظروائقة م برؤؼة سلقظقة اظدرس اظـؼدي ايدؼث ،و مأثرلت ميفم
اظلـقاتماألخرلةم حقارات جادّة حقل مخصقصقةمماظـص ماظروائلماىزائريمبقصػف
إذؽاظقة ععرصقة ميؽـ مهؾقؾفا موصؼ تصقرات عؿعددة.ظذا مند م"جرار مجـت"م
" "Gérard Genetteمضد محبث ميف مذعرؼة ماًطاب موعػاػقؿفا مواظعالضة ماظيت متربطمم
بني مأمناط ماًطاب مواألجـاس ماألدبقة ،مصاغؿفك مإدي مأنّ ممثة مسالضة موؿع مطؾ مػذهم
اظـصقصميفمحؼؾمأدبلمزلاهمباظؿعاظلماظـصل ) (Transtexualitéوؼعينمبف «طؾّمعا
جيعؾ ماظـص ميف مسالضة مزاػرة مأو مخػقة معع مغصقص مأخرى» ،1وضد مخصصـا مػذهم
اظدرادةمظؿقؾقؾمرواؼةم"حبر الصمت"مظؾؽاتؾةماىزائرؼةم"يامسنة صاحل"،مواخؿقارغام
ظؾؿدّوغةماٌذطقرةمعردهمٌامميقّزػامعـمضقؿةمبـائقةمظغقؼةمودالظقة دقاءمعـمحقثمتؼـقةم
أدؾقبفاماٌعؿؿدميفمتؼدميفامظؾقدثماظروائلمأوعـمخاللماالدذلاتقفقةماظيتمتؿؾـاػاميفم
خؾؼمدالظةماظـص .موسؾقف،مدـؿقجفميفمدرادؿـاماظيتمتـدرجمضؿـمربقر(تؾؼلماظرواؼةم
اىزائرؼةماٌعاصرة)مإديمدرادةماظؿؿظفراتماًارجقةمأومعامؼلؿقفام"جرار مجقـت م
) (le paratexteوؼعـكمبفماظـصماٌقازيمأوماٌصاحبماظـصل* ماظذيمؼـؼلؿمإديمضلؿـم
ػؿا ماظـص ماحملقط م) (Peritexteو مػق معا مؼدور محقل ماظـص معـ معصاحؾات معـؾم
Université Mouloud Mammeri, 15000, Tizi-Ouzou, Algérie.

)(1

Genette, G. (1982), Palimpsestes-la littérature au seconde degré-, Paris, éditions du seuil,
p.7.
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* محيؿؾ مسدة مترذيات مترذيف م"ربؿد مبـقس" مباظـص ماٌقازي ،مو"زبؿار محلين" مباظؿقازي ماظـصل ،مو"ربؿدم
اشلاديماٌطقي"ممبقازيماظـص،موسؾدماظعزؼزمذؾقؾمباظـصماحملاذ،مموترذيفماٌغاربةمعـفؿم"دعقدمؼؼطني"مو"سؾدم
ايؼمبؾعابد"مباٌـاص،موطؾفامتدخؾمضؿـ ماظذلذياتماظعربقة مظؾؿصطؾح ماظغربلماظذيمسرفمسـدمجرار مجـقتم
بـ ) )Le Paratexteوماظذيمؼدخؾمطعـصرميفمزاػرةماٌـاصقةم((La paratextualitéم .م
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اظعـقان ،ماظعـاوؼـ ماظػرسقة ،مادؿ ماظؽاتب ،ماالػداء ،...واظـص ماظػقضل م)(Epitexteم
واظذي متـدرج مهؿف مطؾ ماًطابات ماٌقجقدة مخارج ماظؽؿاب ،2موسؾقف مدـؿقجف ميفم
درادؿـا مػذه مإدي مهؾقؾ ماظؿؿظفرات ماًارجقة ،مواظذي مدقدخؾ مصقف مطؾ معـ مصضاءم
اظغالف موادؿ ماٌؤظػ مواٌؤذر ماألجـادل موهؾقؾ ماظعـقان مظؽقغفا ماظعـاصر ماألطـرم
حضقراموبروزامعـمسـاصرماٌصاحؾاتماظـصقةم،وطقػمداػؿتمػذهماظعـاصرميف مخؾؼم
ايرطة ماظدالظقة مواظؿقاصؾقة مداخؾ ماًطاب ماظروائل؟ م موعدى مضدرة ماظؽاتؾة مسؾكم
هقؼؾفامإديمغصمجدؼدمععطكمداخؾماظرّواؼة؟ م
 .1اشتغـال داللـة العنوان م
إنّ "طؾمػذهماظعؿؾقاتموعؾـامغرىماظـصمبـاء،مالمميؽــاماالغؿؼالمبنيمصضاءاتفم
اٌكؿؾػةمدونماٌرورمعـمسؿؾاتف،موعـمالمؼـؿؾفمإديممرؾقعةموغقسقةماظعؿؾاتمؼؿعـّرمبفا،م
وعـ مال محيلـ ماظؿؿققز مبقـفا ،معـ محقث مأغقاسفا مورؾائعفا مووزائػفا ،مخيطئ م
"أبقاب" اظـص" . 3م
وغظرا مظألػؿقة ماظيت مؼؽـزػا مسـقان مرواؼة م"حبر الصمت" ،مصإغـا مدقف مغفؿؿم
بدرادةماظعـقانمباسؿؾارهماظعـصرماألطـرمحضقرامعـمسـاصرماٌقازيماظـصل ماًارجل،مم
وأحد ماٌػاتقح ماظرئقلة مظؾقظقج مإدي معنت ماظـص ،مصؾؼد محظل مباػؿؿام مطؾرل مدقاء مسؾكم
اٌلؿقى ماإلبداسل مأم مسؾك ماٌلؿقى ماظؿقؾقؾل ماظـؼدي ،مإذ مسُد مربقر ماػؿؿاعاتم
اظدرادات ماظـؼدؼة مايدؼـة مالدقؿا ماظغربقة معـفا ،ماظيت ماغؿفت مإدي متأدقس م «حبثم
جدؼدمبـظرؼاتفموعـاػفف،مسرفمبعؾؿماظعـقغةم) (Titrologieمعـمبقـفؿمطؿابم"طؾقدم
دوذل" ) (Claude Duchetدـة م ،3791ماٌعـقن مبـ م"اظػؿاة ماٌذلوطة" مو"اظقحشم
اظؾشري"،معؾادئمسـقغةمروائقة» .4م
تلؿقماظؿعارؼػمباظعـقانمظؿفعؾفميفمأسؾكمعراتبماالتصال،موؼؽقنمردؼػامظؾغةمعـم
حقث مػل مغظام معـ ماظعالضات ،مصاظعـقان مرشؿ مضصره مؼشؽّؾ م «أسؾك ماضؿصاد مظغقيم
ممؽـ » 5ؼلؿطقعمعـمخالظفماٌؤظِػ/ماٌؾدعمأنمؼؾػتماغؿؾاهماٌؿؾؼل/ماظؼارئمإديمضراءةم
سؿؾف،مظذامتؽقنمضقؿةماظـصمعرػقغةممبدىمضقةمسـقاغفمأومضعػفمميفمجذبماظؼراء .م
 2ؼراجع :مبؾعابد ،مسؾد مايؼ م( ،)8002مسؿؾاتمجرلارمجـقتمعـماظـصّمإديماٌـاص،مط ،3ماىزائر ،معـشقرتم
االخؿالف،مص 97.م
3مبؾعابد،مسؾدمايؼ،مسؿؾاتمجرلارمجـقتمعـماظـصّمإديماٌـاص،مص .31.م
Voir : Genette, G. (1987), Seuils, Paris, édition de seuil, 1987, p.54.

4

 5اىزار،مربؿدمصؽري ( ،)1998ماظعـقانمودقؿققرقؼاماالتصالماألدبل،ماظؼاػرة،ماشلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،م
ص.م.30
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وإضاصة مإدي مطقغف مميـؾ م «ضرورة مطؿابقة» ،6صفق مأؼضا مخيؿزل مدالالت ماظـصم
وميدغا «بزاد ممثني مظؿػؽقؽ ماظـص مودرادؿف ،موغؼقل مػـا :مإغف مؼؼدم مظـا مععقغة مطدلىم
ظضؾطماغلفامماظـص،موصفؿمعامشؿضمعـف،مإذمػقماحملقرماظذيمؼؿقاظدموؼؿـاعكموؼعقدم
إغؿاجمغػلفم...مصفقم-إنمصقتماٌشابفة– ممبـابةماظرأسمظؾفلد»  .7وغظرامظألػؿقةم
اظيتمؼـطقيمسؾقفامسـقان ماظرواؼةم م م مدـقاولمأنمسبؾؾماظعـقانميفماظؾداؼةم«بقصػفم
دـادامعلؿؼالمالمميؾؽمعـمعضؿقنمدالظلمدقىمعامحيددهمظفماظؼاعقس»8مباسؿؾارهمبـقةم
زبؿصرة معلؿؼؾة مسـ ماظـص م ،مذظؽ مبرصد مدالظة ماظعـقان مسـ مررؼؼ متؿؾع مدالظؿفم
اظؼاعقدقةموعاممتؾقفمسؾقـامػـددؿفماظطؾقظقجقة**،محقثمتؿضحمادؿؼالظقةماظعـقانمسـم
اظـص ماسؿؿادا مسؾك ماظعـاصر ماٌشؽؾة مظف مواغػراده مسؾك مصػقة ماظغالف مبؽؿابةم
رؾقشراصقة*** خاصة.مإذمؼؤطدم"جاكمدرؼدا"  "Jacques Derridaم«أغفمظقلتمػـاكم
غظرؼةمظؾعـقانمميؽـفامأنمتؿكؾكمسـمرقبقظقجقام):(Topologieمظقسمػـاكمسـقانم
بدونمهدؼدمصارممظلــمرقبقظقجل»،9موسـقانمرواؼةم"حبر الصمت"مالمخيؾقمعـم
ػذا ماظلــ ،محقث ؼػاجأ ماظؼارئ مباظعـقان معـؾلطا مسؾك مصضاء ماظغالف ،بؿشؽقؾةم
ػـددقة معؿؼـة مميؾقفا مسؾقف ماًط ماظغؾقظ ماٌؿؿؾئ مواظؾقن ماألخضر ماظؾذؼـ مرؾعت مبفم
ايروف،مؼؿقدطماىفةماظعؾقؼةمعـمدطحماظغالفمعامجيعؾفمؼشغؾمايقزماألطدلمسؾكم
زفره،موميـؾمبذظؽماظقحدةماظؽدلىماٌشؽؾةمظػضائف،معؼارغةمباظقحداتماألخرىمطادؿم
اٌؤظػة ،ودارماظـشر...،اخل،معامؼـؾتمصاسؾقةموجقدهمطعالعةمأؼؼقغقةمعرئقة،موطإنازم
بصريمباظدرجةماألوديمسؾكمشالفماظرواؼةمأطـرمممامػقمإنازمظغقيموصػل.مظذامصإنّم
هلسماظؼارئمظؾعـقانمظؾقػؾةماألوديمؼؽقنمهللامبصرؼا–حقثمؼـؿّلمػذاماإلدراكم
اظؾصريمتؾؽماظقزقػةماإلشرائقةمذاتماظطؾقعةماظؿفارؼة،موادؿدراجماظؼارئمالضؿـاءمػذهم
اٌدوغة،مظقعدمبذظؽ «اظعـصرماألولماظذيمؼظفرمسؾكمواجفةماظؽؿابمطإسالنمإذفاريم
ربػزمظؾؼراء»  10وعامؼزؼدمعـمضقةمحضقرماظعـقانمػلمتؾؽماظعالضةماظضدؼةماظيتمتربطم
6ماىزار،مربؿدمصؽري،ماظعـقانمودقؿققرقؼاماالتصالماألدبل ،ص .31.م

(،)8006مدؼـاعقةماظـص،ماظدارماظؾقضاء،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،مطم،1مص .98.م

7معػؿاح،مربؿد
8مبـمعاظؽ،مرذقدم(،)8006ماظلقؿقائقاتماظلردؼة،مسؿان،مدارمذبدالويمظؾـشرمواظؿقزؼع،مطم ،3ص .23.م
** رؾقظقجل :مػـددة مال مطؿقة م(صرع معـ ماظرؼاضقات مؼعـك مبدرادة معقضع ماظشلء ماشلـددل مباظـلؾة مإدي ماألذقاءم
األخرى ،مال مباظـلؾة مظشؽؾف مأو محفؿف) ،مؼراجع :مدفقؾ مإدرؼس ،مضاعقس ماٌـفؾ م(صرغلل-سربل) ،ط م،12م
برلوت،م،8002مص .3802.م
*** متؿعؾؼمبعؾؿماظطقبقشراصقا ) (Topographieوؼعـكمبفمردؿماألعاطـمووصػمحاظؿفاماظطؾقعقّةموخباصةماالسبداراتم
(أيمؼدخؾميفمسؾؿماىغراصقا)،مؼراجع:مدفقؾمإدرؼس،مضاعقسماٌـفؾم(صرغلل-سربل)،مص .3802.م
 9مطاعدلوبل،مجقزؼبمبقزا ،موزائػماظعـقان ،متر :مسؾدمايؿقدمبقراؼق ،مظقؿقج ،مصرغلا ،معـشقرميفمدؾلؾة موضائعم
دقؿقائقةمجدؼدة،ماٌطؾقساتماىاععقة،معم،28م.8008مص.م.30
10مبـمعاظؽ،مرذقد،ماظلقؿقائقاتماظلردؼة،مص .23.م
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بني ماظؾقن ماألخضر ماظػاتح ماظذي مسبت مبف ماظعـقان ،مواظذي مؼرعز مإدي مايقاة مواظؾقنم
اظداطـ مظػضاء ماظغالف .مصفذه ماظعالضة ماظضدؼة مجعؾت معـ ماظعـقان مؼؿشرب مبقاضم
اظغالف،مظقصؾحمأطـرمإغارةموأذدّمبروزامعـف،محقثمؼؤطدم"جاكمصقغؿاغل" (Jacques
) Fontanilleمسؾكمأغّف «ملمتؽـمتلؿكدمماظػقارقماظؾقغقةمظؿلفقؾماظؼراءةماظؿصقؼرؼةم
ظألذقاء،مبؾمظؿقدؼدمعقضعفامسؾكمسدةمدطقحمسؿقؼة » 11صاظػارقماظؾقغلمبنيماظغالفم
وسـقانماٌدوغةمزادمعـمهؼقؼمعقضعقةماظعـقانمطقحدةمبؤرؼةمسؾكمدطحماظغالف،مطؿام
أن مضقة ماإلذعاع ماظضقئل ماظيت مؼصدرػا ماظعـقان موادؿ ماظؽاتؾة مواٌؤذر ماألجـادل مضدم
أضاءتمسؿؿةماظغالفمظؽقن «صعؾماإلضاءةموصعؾماظؾقنمػؿاميفمحاظةمتـاصسمألنماظعاعؾم
اشلدفمالمميقتمإالّمسـدعامؼؼقمماٌقضعمباعؿصاصماظضقء»،12مظققؿػظمبعدػاماظعـقانم
بلؿةمتـؿفلمبفمإديمصرضمبرؼؼفمووجقدهمطعالعةمعرئقةمعضقؽةمتؿصدرمضائؿةمايقاذلم
اياضرةمسؾكمصضاءماظغالف .م
وسؾقفمصإنّمسـقانمرواؼة "(حبر الصمت)" مؼؤطدمحضقرهمطدالظةمتصقؼرؼةمدبذلقم
زاوؼة مغظر ماظؼارئ ،مدون مأن مؼػؽر ميف ماظدالالت ماحملؿؿؾة مواظيت مميؽـ مادؿـؿاجفا،م
بصقرةمعرئقةمصعاظةميفمجذبمذيفقرماظؼراء مميؾقفامسؾقفماًطماظغؾقظمواظؾقنماظػاتحم
اظذؼـمجلدمبفؿاماظعـقانمسؾكمدطحماظغالف .م
وأعا مسبقؼا مصإنّ مسـقان ماظرواؼة مؼؿؿؿع مبؼقؿة مبـائقة مظغقؼة معؿؿقزة مؼقصرػا ماظؿـاصرم
اظدالظلماظؼائؿمبنيمعػرداتف،مواظيتمأعؾؿفمسؾقفمتؼـقةماالغزؼاحماٌقظدةمظؾغةمطؿابقةمصائؼةم
اىؿال ،موتؿفؾكمػذهماظظاػرةماألدؾقبقةميفمسـقانماظرواؼةمعـمخاللماغػالتمظغؿفمسـم
اظـؿطماظؾّغقيماٌـطؼلماٌأظقفممحبقثمتصؾحماظؾغةميفمعدارػامأضربمإديماظشعرمعـفامإديم
اظــر م ،مظقـطقي ماظعـقان مبذظؽ مهت مععطك مذاسري مأطلؾف مدصؼا معـ ماظدالالتم
اإلحيائقة ،موعـقف مظذة مذياظقة مأبعدتف مسـ ماظؾغة ماظؿؼرؼرؼة مواٌؾاذرة ،م« مظقؽؿـػم
باظغؿقض مواالدؿعارة ،محؿك مؼؽقن مأطـر مإشقاءً موأذدّ ماصطقادا مظؾؼارئ م» 13ظذظؽ مصفقم
ؼػرضمذاتفمطؿـفزمظغقيمعلؿؼؾمسـمصضاءماظغالفمعشؽالميفمػقؽؿفمعؾػقزامخطابقامعام
ؼؾقحمظؾعـقانميفمػذاماٌؼاممأن «ؼشؽؾمالمطؾغةموظؽـمطكطاب» 14محقثمؼػاجأماظؼارئم
باظعـقانمعـؾلطامسؾكماظغالف،معشققغامدالظقامبطرحمصؾلػل،مإذمندم[حبر]مطعالعةم
داظةمتؿػاسؾمععمسالعةمداظةمأخرىمػلم[اظصؿت]موعامؼؽلؾفمدالظةمرعزؼةمأظؼاػامسؾقفم
11مصقغؿاغل،مجاكم(،)8001مدقؿقاءماٌرئل،متر:مسؾلمأدعدم،مط،3مدعشؼ،مدارمايقار،مص .96.م
 12اٌرجعمغػلف،مص .99.م

 13حلني،مخاظدمحلني م(،)8009ميفمغظرؼةماظعـقان-عغاعرةمتأوؼؾقةميفمذؤونماظعؿؾةماظـصقة ،-دعشؼ،مدراداتم
اظؿؾقؼـ،مص .109.م
14ماىزار،مربؿدمصؽري،ماظعـقانمودقؿققرقؼاماظـصماألدبل،مص .83.م
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ػذاماظـظاممأالغزؼاحلماٌشؽؾمظذلطقؾؿفماظؾغقؼةمحقثمأنمتؿؾعمسـقانماظرواؼةممضاعقدقام
أثؾتمظـامأغفمحيقيموحدةمععفؿقةمػلم[حبر]معـػصؾةمسـموحدةمععفؿقةمأخرىم
ػلم[الصمت]مومأعامإذامغظرغامإديماظعـقانمعـمحقثمايؼؾماظدالظلماظذيمتـؿؿلمإظقفم
عػرداتف ،مصإغفمدقؽشػممسـمتػرسفمعـمحؼؾنيمدالظقنيمزبؿؾػنيمهؽؿفؿاماظعالضةم
اظضدؼة.مإذمؼدخؾم[اظؾقر]مضؿـمايؼؾماٌادي،ماظالساضؾ،مبقـؿامؼدخؾ[اظصؿت]ميفم
حؼؾماجملردمواظعاضؾ،موإذامغظرغامإديماظعـقان مطؾـقةمظغقؼةمعلقفةموحاوظـامإدؼاطم
ربقراماظؾغةماٌرطّبمواظـظام 15مسؾكمذيؾةماظعـقانمدـالحظمخرضامشلذاماٌؾدأممحقثمم
متمادؿؾدالمعدظقالتمدالم"اظؾقر"ممبدظقالتمأخرىمبعقدةمسـمعؾدأمعرطّؾفمعامؼلؿحم
باعؿداد مػذا ماظصعقد موعـقف معدظقالت مجدؼدة ،معا مؼعين مأنّ ماياعؾ م(اٌلـد) ماظذيم
ميـؾفم[اظؾقر]مالمؼالئؿماحملؿقلم(اٌلـدمإظقف)ماظذيمميـؾفم[اظصؿت]،موسؾقفمصإدـادم
اجملردمإديماحمللقسمخيؾؼماظغؿقضمسؾكمعلؿقاهماظذلطقيبمواظدالظلمألنّ«مسددامعفؿام
عـ ماظظقاػر ماالبداسقة مؼؿؿقضع محقل مػذا ماالخذلاق ،مطؿا مظق مطان مػـاك ماضذلان مبنيم
اىؿاظلموغؼائصماظـظامماظدالظل»16؛موسؾقفمدقؤديماإلذؽالماظذيمؼطرحفماظعـقانمإديم
اظؿأدقس مظػعؾ ماظؼراءة ،محقث مدقؿفف مسـ مررؼؼ مطؿابؿف ماظػقضقؼة مػذه مإدي معػارضةم
ظغقؼة ،معقظدة مٌـاصرة مدالظقة متػؿح ماجملال مظؾؼارئ مظؾؾقث ميف ماظعـقان مرباوال مصؽم
ذػراتفماظؾغقؼةمعامخيؾؼميفماظعـقانمدالظةمسؿقؼةمتشؿغؾمظصاحلماٌؤظَّػماظذيموضعمعـم
أجؾف،متدصع مباظؼارئمإديمادؿـطاقمأدرارمخطابماظـص .مإغّؿامتؿعدىمدالظؿفمػذامأصؼم
إديمداخؾماظـصمحقثمؼؿعددماٌعـكماٌعفؿلمإديمععانٍمأطـرمتشعؾاموسؿؼامسؾكمرقلم
اٌلار ماظلردي ،مإذ منده مؼشؽؾ مسـصرا مأدادا مارتأت ماظلاردة مأن موعؾ معـف مغقاةم
ؼـؾينمسؾقفاماظـصموتؿـاعكمعـمخالشلامدالظؿف .م
أعاماظدالالتماظيتمحيؿؿؾفاماظعـقانمباسؿؾارهمعـاصاموجزءامالمؼؿفزأمعـماظـص،م
وألنّماٌـاصم«إنمطانمالمميـؾماظـصمبعد،مصفقمدابؼا،معـماظـص»،17مصإنّمإحبارغاميفم
ساملماظرواؼةمؼـؾفـامإديمحضقرماظعـقانمسؾكمذؽؾمضػؾة متعقدمسدلمصػقاتماظرواؼة،م
وإنمطاغتمعؿؾاسدةمإالّمأغّفامهقؾمإدي مذػرةمرعزؼةمترددػاماظشكصقةماحملقرؼةم"دلم
اظلعقد" ،موػذا معا محيؼؼ مأػؿقة ماظعـقان مداخؾ مغص ماظرواؼة موتعؾؼف مباظشكصقةم
احملقرؼةمحقثمغلفؾمحضقرهماظؼقيمططرحمإذؽاظلمحياولماظـصمتعرؼؿفمعـمخاللم
اسذلاصاتم"دلمدعقد"ماٌؽـػةمسدلمعنتماظرواؼةمطؿامؼشرلماظقفماٌؾػقطماظلرديماظؿاظل:م
15مبارث ،روالنم(،)3726معؾادئميفمسؾؿماألدظة،مترذيةمربؿدماظؾؽري،ماظدارماظؾقضاء،مص .73.م
 16اٌرجعمغػلف،مص.م.313

Genette, G., Seuils, p. 12.
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« أغامدلماظلعقدماظذيمأضـع مصؿؿفماظؼرؼةمطؾّفامأغّفمدقؿزوجمعـم"ماظزػرة"ماحذلاعام
ظقصقةمأبقفماألخرلة .18»..م
«حيبمملمأبحمبفمإظقؽ،مطؿامملمأبحمبفمضؾؾؽ» 19م
20
«ؼامابـيتٌ ،اذامالمتغادرؼـمصؿؿؽموترمتلمبنيمأحضاغل؟»
مظقؿققلمبذظؽمسدلمأحداثماظرواؼةمإديمػاجسمؼراودمابـةمدلمدعقدموػلمهاولم
طشػمايؼقؼةموادؿـطاقماظؾغزماٌطروح مسـمدؾبمصؿتمواظدػا.أؼـمدؿشؽؾمسؾارةم
"حبرماظصؿت"مإضاءةمرعزؼةمهقؾمإديمأنّ ماظؾقرمظقسمذظؽم ماظذيمغعرصفميفماظقاضع،م
إغّؿامػقمداخؾماظـصمؼلؿقؼظمومؼـامممؼؼؾؾموؼرصض،مؼقيفمباظعفدمظقكؾؼمبذظؽمػذهم
اظقحدةماظدالظقةمداخؾماٌنتماظلرديمصقرةمخطابقةمتؽشػمعـمخالشلاماظرواؼةمسـم
صػاتم ماظلؽقنمواظصؿتم ماظيتمدبقؿمسؾكمحقاةم ماظذات ماألدادقة"مدلماظلعقد"م
وأثرػامسؾكمغػلقةمزوجؿفموأبـائفماظذؼـمؼؾادظقغفماظصؿتمغػلفمطؿامتشرلمإظقفماظرواؼةم
عـ مخالل مرد مصعؾ ماالبـ مسؾك مأبقف مسؾك مظلان مدل ماظلعقد مضائال :م«و متػاجأتم
بابؿلاعةمضادقةمسؾكمذػؿقف..مملمؼردممتاعا،مطانموضقاميفمصؿؿف،21»..موأبؼتماظؽاتؾةم
اظعـقانمإديمآخرماظرواؼةمإذؽاالمعطروحامظدىماظشكصقةماحملقرؼة،موضػؾةمهؿاجمعـم
اظؼارئ مإدي مإجياد معػؿاح مشلا مظؽشػ ماظلر ماًػل ماظذي مؼؾقث مسـف م"دل مدعقد"م
« أرعلمسقينمإديماظؾقر..مػاماظؾقر،مصدؼؼماظؾقاظلماٌؼػرة..مؼامحدؼؼلماظقيفّ..مطقػم
ػل ماألحزال مسـدك موأغت معلؿقؼظ مأعام ماظؾقؾ مواظذاطرة.؟ مؼا محبر مذاطرتل موصؿيتم
وأحزاغلم.22»..
ؼؿعزز ماظعـقان ماظرئقس مداخؾ معنت ماظرواؼة محبضقر مظعـاوؼـ مداخؾقة م (Les
) ،Intertitresمحبقثمضلؿتماظؽاتؾةم"ؼازلـةمصاحل" ماظرواؼةمإديمعؼارع معرضؿةمعـم
واحد مإدي متلعة مسشر م مظؿؿؿؾؽ مػذه ماألرضام مداخؾ ماظرواؼة مضقؿة ماظعـاوؼـ ماظداخؾقة،م
حقثموردتمػذهماظعـاوؼـمسؾكمرأسمطؾمعؼطعمخبطمبارزمصؽانماظذلضقؿمعؿعؿدامعـم
ضؾؾماظؽاتؾةمطؿؼـقةمجدؼدةمسرصؿفاماظؽؿابةماظروائقةماٌعاصرة،مطؿامأنّمظؾعـقغةماظداخؾقةم
دورا مصاسؾقا مؼؿؿـؾ ميف مرباوظة متػلرل ماظؽاتب مظؾؼارئ ماظغؿقض ماظذي محيؿؾف ماظعـقانم
اظرئقسمصفلمسـاوؼـمتػلرلؼةمباظدرجةماألودي،موػلمأضؾمعؼروئقةمعـماظعـقانماظرئقسم
طقنمػذاماألخرل «عردؾمظعاعةماىؿفقرمبقـؿاماظعـاوؼـماظداخؾقةمعقجفةمىؿاسةمعـم
 18صاحل ،ؼازلـةم(،)8003محبرماظصؿت،مط،3ماىزائر،معـشقراتماالخؿالف،مص .83.م
 19اٌرجعمغػلف،مص .19.م
م

 20ماٌرجعمغػلف،مص .19.م
21ماٌرجعمغػلف،مص.م 92م
22ماٌرجعمغػلف،مص.م.21
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اظؼراءماحملددؼـماظذؼـمضدمتعرضقامظؾؼراءةماظداخؾقةمظؾـص » ،23إالّمأغفامأسطتماظرواؼةم
ادذلاتقفقةم طؿابقةمجدؼدةمعؿؿـؾةميفمتؼـقةماظؿؼطقعممصؿفلءماظرواؼةمعؼطعةمسؾكمذاكم
اظشؽؾ مزاد معـ متػاسؾ ماألحداث ماظيت محيؿؾفا مطؾ معؼطع ،موظؼد موردت ماظعـاوؼـم
اظداخؾقةمعـؿففةمظصػةماظذلضقؿماٌؿلؾلؾ،مواألرجحمأنّمػذاماظؿلؾلؾمعـ م 3مإديم37
ميـؾمتلؾلؾموتؿابعماألحداث م ماظيتمتـدرجميفمعلارماظرواؼةممتـؾم مزعـماألحداثم
اٌؿؿابعة ماظيت متلردػا مذكصقة م م"دل ماظلعقد" موػل مأحداث معؿؿابعة معـذ مرػقظؿفمم
عصقرا مظؽ ماألحداث ماظيت معرت ميف محقاتف مإدي مشاؼة مأواخر مأؼام مذقكقخؿف مو مطؾم
األحداثماألدادقةماحملرطةمٌلارماظرواؼةموتؿقدؾماظعـقغةماظرضؿقةمباظؿعرؼػمبايدثم
اظذي موضعت معـ مأجؾف ،موظؼد ماغؿففت ماظرواؼة مػذه ماالدذلاتقفقة ميف م متؼدميفام
ظؾعـاوؼـماظداخؾقةمعامحيقؾمإديماػؿؿاعفامباألحداثمواظزعـماياضرمسؾكمعدارماظـص.مم م
وعـ ماظقاضح مأن ماظرضؿ م( )3مطعـقان مجزئل مؼؾؿدئ مبف ماٌؼطع ماظرئقس معـ ماظرواؼةم
حقثمحيقؾمإديمعؼدعةمظؾرواؼة،موباظؿاظلمؼؽقنمطؾمعؼطعمجزئل(رضؿل)معقالٍ،مسؾارةم
سـ مصصؾ معـ مصصقل ماظرواؼة ،محلب ماظذلضقؿ ماظؿلؾلؾل ماظذي مجاءت مسؾقف ماٌؼارعم
اٌقاظقة .مإدي مأخر مسـقان مرضؿل م موػق ماظعدد م( )37ماظذي مؼشؽؾ مخامتة ماألحداث ميفم
اظرواؼةمصؾؽؾمسـقانم،موطؾفامتـدرجمضؿـمدائرةماظعـقانماٌرطزي" :حبرماظصؿت"،م
ػذامعامؼؾديماظؿؽاعؾمبنيمعقضقعماٌؼطعماظلابؼموعامدقأتلمبفماٌؼطعماظالحؼ،معـمثؿم
عامؼشرلمإديمأنّماظؽاتؾةمبصددمإسطاءمصؽرةمساعةمظؾؼارئمسـمحضقرمعقاضقعمعؿعددةم
وعؿؿابعة مداخؾ ماظـص ،موسـ ماظؿقاعفا مواذذلاك مدالالتفا ،مظؿؽقن ماظعـاوؼـ ماىزئقةم
وزقػؿفاماإلخؾارموهدؼدماٌقاضقعماٌلؿطرضةمداخؾمعنتماظرواؼة.م م
وإذا متؿؾعـا مأعاطـ مزفقر ماظعـقان ماظرئقس محلب مهدؼدات م"جرار مجقـت" ميفم
طؿابفمم"سؿؾات"مصإغـامدـقددػامطاظؿاظل:موردماظعـقانماظرئقسمشلذهماظرواؼةميفم«أربعةم
أعاطـ» 24طؿامحددػام"جـقت" :م
 .3سؾكممزفرماظغالفمحقثمتقدطماٌقضع،مصاحؿؾمعؽاغةموادعةمبؿشؽقؾةمػـددقةم
تزؼدمعـمضقةمحضقرهمسؾكماظصػقةماألوديمظؾغالف .م
 .8اظصػقةماظؾقضاءماظيتمتؾلماظغالفمعؾاذرة،موؼلؿقفامجـقتمباظصػقةماٌزؼػةم
ظؾعـقانمصفلمهؿؾماظعـقانمصؼطموحضقرمسـقانم"حبرماظصؿت"ميفمػذهماظصػقةمدظقؾم
سؾكماظؼقؿةماظيتمتقظقفاماظؽاتؾةمظؾعـقانمحقثمتشؽؾمػذهماظصػقةمذؾفمرداظةمشابتم
طؾؿاتفاموملمؼؾؼمعـفامشرلماظعـقانميفمأخرماظصػقةمسؾكماىاغبماألؼلرموطأغفمتقضقعم
Genette, G., Seuils, p. 271.
Ibid, p. 64- 69.
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اظؽاتؾة،موحضقرهمسؾكمػذهماظصػقةمدظقؾمسؾكمعؽاغؿفماٌرعقضةميفماظـصموػلمصػقةم
شاظؾامعامتلؿغينمسـفاماظؽؿبماألخرى.
 .1طؿامموردمتمصػقةمخاصةمبفموػلماظيتمتعرفمبصػقةماظعـقانم م
 .9طؿامجاءميفمصػقةماظعـقانمسؾكمزفرماظؽؿابمظقضعفميفماظرصقف .م
مإنمتعددمأعاطـمزفقره،مم مؼزؼدمعـمضقؿؿفماظدالظقة،محبقثمغلؿشػممنقمػذهم
اظؼقؿةمسدلمعنتماظـصمحبضقرمصػةم"ماظصؿت" موتؾـقفمعـمضؾؾماظشكصقةماحملقرؼةم
طصػة متالزعف مسؾك مرقل معلار ماألحداث ،معا مؼزؼده مثراء مدالظقا موحؾة مرعزؼة متؾعثم
اظؼؾؼ مواظؿػؽرل مظدى ماظؼارئ ،موتلاؤظف مسـ مربؿقى مػذه ماظصػة ،مطؿا منده مؼؿصدرم
صاهةماظرواؼةممطؿامؼؽشػمسـفماٌؾػقزماظلرديماآلتل:م«مصفأةمجاءتمإبـيت،موصفأةم
صؼدتمصقتل،...معاذامطانمسؾلّمأنمأصعؾمداسؿفا،مدقىماإلذسانمظؾصؿتمواظذلاجعم
ضؾاظةمسقـنيمتدؼـانمأبقّتلموطؾّمحؼقضلماألخرىمبقضاحةمالمأحؿؿؾفا 25» ..ذظؽمألنم
«رػاغاتماظػاهةمتؿؿـؾمباظؾدءمباظـصموإشراءماٌؿؾؼلمسدلمذروسفميفمصعؾماظؼراءة»26م
ودبؿؿؿماظـفاؼةمبقضعفمسؾكمذؽؾمررحمإذؽاظلممتاردفماظؽاتؾةمظؾؾقثمسـمدرمدصنيم
طؿامحيضرميفماٌؾػقزماظلرديماآلتل  :م
«مأغامحباجةمإديموضقحؽمضؾؾمأنمأذػبمصارشامعـمذاطرتلم م
وعـمصؿيتماظذيمصارمحبرا 27» ...م
عا مؼػؿح ماجملال مظؼراءة ماظـص موتأوؼؾف مباسؿؾار ماًامتة ممتـؾ م«اظـفاؼة ماظػقزؼائقةم
ظؾـصم م
وظقس ماظدالظقة» ،28مصؿؽرار ماظعـقان ميف مخامتة ماظرواؼة م مؼقحل مبؾعده ماإلحيائلم
اظـفاؼةماٌػؿقحة،معامؼعززمأصؼماظؼراءةماظؿأوؼؾقةموؼزؼدمعـمتـاعلماظدالالتماحملؿؿؾةم
داخؾماظرواؼة .م

 .2جتلي داللـة صورة الغـالف
ؼشؽؾماظغالفمأحدماالدذلاتقفقاتماظيتمؼعؿؿدػاماظؽاتبمظإلذفارممبؤظَػفمواظؿأثرلم
بف ميف ماظؼارئ ،موؼعد مأوّل مواجفة مالدؿؼؾال ماظؼراء ميف مأي مسؿؾ مأدبل ،مصؼد «سرفم
اظغالف ماٌطؾقع مسؾك ماظقرق ماٌؼقى ميف مبداؼة ماظؼرن ماظؿادع مسشر ،مأعا ميف ماظعصرم
 25صاحل،مؼازلـة،محبرماظصؿت،مص.م .1م

26محلني،مخاظدمحلني،ميفمغظرؼةماظعـقان-معغاعرةمتأوؼؾقةميفمذؤونماظعؿؾةماظـصقة،-مص.م .192م

27ماٌرجعماظلابؼ،مص.م.389
اٌرجعماظلابؼ،مص.119.
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اظؽالدقؽلمصؽاغتماظؽؿبمتؼدممعغؾػةمباىؾدموؼؿؿقضعمسؾقفماظعـقانموادؿماظؽاتب»،29
وخيضعماظغالفمجملؿقسةمعـماظشروطمواظؿؼـقات،مطاخؿقارماظؾقنمواإلرار،موتعقدمػذهم
اظعؿؾقةمإديمطؾمعـماٌؤظػمودارماظـشرمباظدرجةماألودي م؛مو غظرامظألػؿقةماظيتمتؿؼؾدػام
اظصقرة ماظػقتقشراصقة ميف مذباالت ماإلسالم مواالتصال مصإن مععظؿ ماظؽُؿّاب مودور ماظـشرم
ؼؿلارسقنمإديماخؿقارمصقرة مععدلةموأغقؼةمظؿقضعمسؾكمأشؾػةماظؽؿبمظذلوؼج ماٌؤظَػم
أحقاغا ،موإلسطاء محملة مدرؼعة مسـ مربؿقاه مظؾؼارئ مأحقاغا مأخرى ،مإذ «ؼرىم
اٌؿكصصقنميفماإلسالنمأنماظصقرةمتعادلمأظػمطؾؿة».30موؼعقدماالخؿالفماظؼائؿمبنيم
اظدظقؾميفمسؾؿماظؾلانمواظدظقؾمباظـلؾةمظؾصقرماظؾصرؼة،مإديمأنّ «دالماظدظقؾماظؾغقيمػقم
ذومرابعمعؿالحؼموذومرؾقعةمزلعقةموصؼمعلاصةميفمذؽؾمخطمعؿصؾ،موباظؿاظلمصإغفم
ؼردؾ موؼلؿؼؾؾ مظقس ميف مآن مواحد ،موإغّؿا مؼؿؿ مذظؽ مبصػة معؿعاضؾة مسؾك ماحملقرم
اظزعين» 31صقصؼ مػذا ماحملقر ماظزعين م مورؾقعؿف ماًطقة مؼـؿظؿ ماظدظقؾ ماظؾغقي مظقـؿجم
اٌعـك ،مبقـؿا ممتؿـؾ ماظؾغة ماظؾصرؼة مإدي ماظـظام اظػضائل موشلذا معقز ماظؾاحـقنم
بني م «األغظؿة ماظيت متؼع مدواشلا م) (Signifiantsيف ماظزعان م(عـؾ :ماٌقدقؼك ،ماظؾّغةم
اٌـطقضة موايؽاؼة) ،مواألغظؿة ماظيت متـؿظؿ موحداتفا محلب ماظػضاء م(عـؾ :ماظردؿم
اظصقرة ماظػقتقشراصقة...اخل)» ،32موسؾقف مصإن ماظصقرة متؾدي موجقدػا معـ مخالل مساعؾم
اظػضـاء مصإذا مطان ماظغالف مخيضع مجملؿقسة معـ ماظشروط مواظؿؼـقات مطاخؿقار ماظؾقنم
واإلرار مصإنّ ماظغالف مباظـلؾة مظؾقحة مميـؾ مصضاءػا ماظرحب معـ مأجؾ مإبراز موجقدػام
طصقرةمغاجقةميفمجذبماىؿفقر،مسؾؿامأنّمإدراكماظصقرةمضدميامطانمؼطابؼمذعارم
)(A.I.D.Aمواظذيمؼشرلمحلب تؿابعمأحرصف،مإديمأنّماظرداظةمتؿطؾبمجذبماالغؿؾاهم
) ،L’Attention(Aوإثارة ماالػؿؿام ) ،(L’Intérêt)(Iمثؿ مهؼقؼ ماظرشؾة)(Dم
)،(Désirمبأدؾقبمعغريمعـمأجؾمهؼقؼماظشراء) (Aم) (L’Achatم 33وغظرامظؾؼقؿة م
م
م
م
Genette, G., Seuils, p. 26.

29

30مبشرل،مسؾدماظعاظلم(،)8002م"اظصقرةميفمرواؼةم"سابرمدرؼر"مألحالممعلؿغامنل"،مذبؾةماٌؾؿؼكماظدوظلماياديم
سشرمظؾرواؼةمسؾدمايؿقدمبـمػدوضـةم،مع، 30معـشـقراتموزارةماظـؼاصـةمعدؼرؼـةماظـؼاصـةمظقالؼـةمبـرجمبـقسرم ؼـرجم-
اىزائر،مص.398.
31مإبراضـ،مربؿدم(،)3778م"درادةمحاظـةمخصـائصماظـدظقؾم"،ماجملؾـةماىزائرؼـةمظالتصـالم،مع6مو،9مجاععـةم
اىزائر،مععفدمسؾقمماإلسالممواالتصال،مربقعموخرؼػ،مص .323.م
32
ماٌرجعمغػلف،مص323.
33

Voir : Cocula, Bernard et Peyroute, Claude (1986), Sémantique de l’image,- Pour une
approche méthodique des messages visuels-, Paris, Librairie Delagrave, p.128.
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اظيتمهؿؾفاماظصقرةمسؾكمأشؾػةماظؽؿبمصإغفامضدمالضتميفماظلـقاتماألخرلةماػؿؿاعام
عؿزاؼدامو«صارتماظقدقؾةماٌػضؾة،مبؾمواٌفقؿـةميفمأذؽالماظؿعؾرلمواظؿقاصؾ،موررائؼم
إضـاع ماآلخر ،مظؽقغفا موؿع ميف مآن مععا موسؾك مسبق مبؾقغ مبني ماىؿال مواإلصادة»،34م
م
ومظؽقنموزقػةماظغالفمػلم« متأطقدمعـاخماظؽاتبمواظؿعؾقؼمسؾقف» 35صإنّمحضقرمشالف
رواؼة م(حبر الصمت) مال مؼؾؿعد مسـ مػذا ماٌـاخ مإمنا مؼؿفلد مسؾك معلؿقاه ماظظاػريم
واٌرئل،موتؾدأمصقرةماظغالفميفماظؿشؽؾمعـماظــائقةماظضدؼة ماٌعؿؿة م /ماٌضقؽة ماظيتم
ؼؼقممسؾقفاماظغالفمحقثمؼظفر ماىاغبماٌعؿؿم معـ ماىفةماألعاعقةمبقاجفةمجاءتم
بؾقنمأزرقمضامتموميفمودطماظغالفمإديمأسالهموضعمإرارمسؿقديمسؾكمذؽؾمعلؿطقؾم
بؾقنمبينمداطـمردؿمسؾقفماظعـقانمحقثمإحؿؾمعـفمدالم"اظصؿت"مايقزماألطدلمعـم
اإلرارمؼؿكؾؾفماٌؤذرماألجـادلمموبشؽؾمعائؾمسؾكماظزاوؼةماظقلرىمظإلرار ،موؼدخؾم
اظغالفمعـماىفةماظقؿـكم ميف معشفدماظؾقنماظداطـ معـ أسؾكمإديمأدػؾماظغالفممسؾكم
ذؽؾمذرؼطمطؿبمسؾقفمبأنماظرواؼةمحازتمسؾكمجائزةمعاظؽمحداد .م
وظؼد موردت مدالظة ماظؾقن ماألبقض مواألدقد م ميف مظلان ماظعرب« :إذا مضاظت ماظعربم
ضال:موػذامطـرلميفمذعرػؿمالمؼرؼدونمصالن مأبقض موصالغةمبقضاءمصاٌعـكمغؼاءماظعِرْضم
عـماظدغسمواظعققب.مبفمبقاضماظؾقنموظؽـفؿمؼرؼدونماٌدحمباظؽرمموغؼاءماظعِرْضِمعـم
اظعققبمضاظقا:مصالنمأبقضماظقجفموصالغةمبقضاءُماظقجفمأرادوامغؼاء اظؾقنمعـماظؽؾَػم
واظلقاد:ماظشائـ»36موؼؼابؾماظؾقنماألبقضمباظؾّقنماألدقدمإذم«ؼؼال:مطؾَّؿؿفمصؿامردَّمسؾلَّم
دقداءموالمبقضاءمأيمطؾؿةمضؾققةموالمحلـةمأيمعامردمسؾلَّمذقؽا» ،37أنّماظؾقنماألدقدمم
ضاعقدقا مؼشرل مإدي مدالالت ماظدغس مواظؼؾح م ،مبقـؿا مترد مدالظة ماظؾقن ماألبقض ممبعاغلم
اظـؼاء .م
بقـؿامميقؾمدطحماظغالفماظداطـمإديمماظلقادماظذيممؼؤولميفمدالظؿفماظلقؿقائقةمإديم
«اظصؿتماٌرتؾطمبلؽقنماظؾقؾمواٌقتماألبديمواظؼؾؼموايزن،موػقمظقنمؼلؿدسلمإديم
اظذػـ مصقرًا مسدؼدة مطفـائز ماٌؾقك مواآلشلة مضدميا مطؿا مؼقحل ماظلقاد ممبشفد ماظؼؾقرم

 34ماإلدرؼلل ،مؼقدػ م( ،)8002مسؿؾات ماظـص -محبث ميف ماظذلاث ماظعربل مواًطاب ماظـؼدي ماٌعاصر ،-مط،3م
اٌغرب،معـشقراتمعؼاربات،مص .11.م
 35ماألبطح ،مدقدـ ،م"اظغالف...أظعقبةماظـاذرمالدؿغاللماظؼارئمأومودقؾةماحذلاعف؟" جرؼدةماظعربماظدوظقةم-
اظشرقماألودط-معم،2119م10 www.aawsat.comمابرؼؾم.8008م م
 36مابـمعـظقر م(أبقماظػضؾمذيالماظدؼـمربؿدمابـمعؽرممابـمعـظقرماإلصرؼؼلماٌصري) (،)3770مظلانماظعرب،م
ط،3معج9مبرلوت،مدارمصادر،مص .389.م
 37اٌرجعمغػلف،معج،1مص.881.
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وؼـذرماإلغلانممبصرلهماظػاجع» 38موتؿفؾكمػذهماظدالظةميفماظرواؼةمعـمخاللماظصؿتم
وايزن ماظذيمخيقؿ مسؾكماظذواتمطؿامتشرلمإظقفماظرواؼة «اغؽلاريمجعؾمظؾفدغةمرعؿم
عرّا ..م طـتمأذؾفمرباربامسادمإديمبقؿفمظقؽشػمأغفمصارمساجزامسؾكمايقاةمخارجم
تعاظقؿمايرب،39»..مطؿا متؿؿظفرمدالالتماظؾقنماألزرقماظؼامتمإديمزرضةماظؾقرمإال"مأنم
زرضةماظغالفمداطـةمومحلبمتأولماظؼارئممصإغفمميؽـمردمذظؽمإديمعامحيقؼفمػذام
اظؾقرمعـمأدرارمومأحزانمتردؾتمصقفمظلـنيمرقؼؾة م ماٌؿؽدرموتؿفؾكم م مداخؾمعنتم
اظرواؼة معـ مخالل ماظصػات ماٌؿقزة مظؾذات م"دل ماظلعقد" ماظذي مؼعقش مساٌا مبارـقام
وذبفقالمالمؼطرضفمأحد؛مخيؿاظفماًقفمواظصؿتمواىنبموألنّ «األدقدمظقنماظلقادةم
واظلؾطةمواىرأةمواظدػاء» ،40صإنمشؼذلابمظقنماظغالفمإديماظلقادمدقفلدم مداخؾم
اظرواؼة ماظلؾطة ماظيت مؼؿؿؿع مبفا م"دل ماظلعقد" معـؾؿا متؽشػ مسـف ماظرواؼة مسدل مػذام
اٌؾػقز:م« مملمأطـمدعقدامضطم..طـت مرجالمتعقلاميفمضرؼةمععدعةمجعؾتمعـماظـقرةم
دقرامضقعقا.موجعؾتمعـماظلقطمضاغقغامصققماىؿقع 41»..إذمحيقؾمػذاماٌؾػقزمإديمتؾؽم
اظلؾطةماظيتمطانم"دلماظلعقد" مؼؿؿؿعمبفامأعامماظػالحنيماظؾلطاء مواظيتممتـقفمحؼم
اظلقادة ميف مادباذ ماظؼرارات موسدم ماالطذلاث مظمخرؼـ ،محقث متصب مطؾ مأصعاظف ميفم
ربقرمدالظلمواحدمػق م[اظظالم] ماظذيمجيلدهماظؾقنماألزرقماظؼامتمواظؾينماظداطـ مبقـؿام
تؿفلد مدالالت ماظؾقن ماظػاتح معـ مخالل متؾؽ ماظؿؿقجات ماظؾقضاء ماظيت متؿكؾؾ مزرضةم
اظغالفمومطذظؽمغقرماظشػؼماألريرماٌطؾمعـمبعقدمومطأغفمحيقؾمداخؾماظرواؼةمإديم
ذظؽ ماألعؾ م ميف محقاة مجدؼدة ميف مبؾد مساغك ماالدؿعؿار موصػات ماظؾطش مو مايرعانمم
ولدػامأصعالمتـصفر ميفمربقرمدالظةم[اظـقر]،مطايبماٌػؼقد مواظؾقثمسـمايقاةم
اظلعقدةموماظػؽرماظؿقرريمعامزادمعـمذعرؼةماظؾغةماظلردؼةمظؾرواؼةموذياظقؿفا .م
وسؾقفمصإنّمشالفماظرواؼةمسدلمسـمعنتماظـصماظذيموضعمعـمأجؾفموظؽقنم«تصؿقؿم
األشؾػةمحيؿاجمإديماظؽـرلمعـماظذطاءمواظشفاسةمواىرأةمواظؿفدد»،42مصإغّف موإنمجاءمم
طصقرة م معرئقة مسؾك ماٌؤظَػ مإالّ مأغّف متشؽؾ مطصقرة مظغقؼة م متؿـاعت مدالظؿفا مداخؾم
اظرواؼة مظؿعدل مسـ مسامل ماظذوات مواألحداث ماظدائرة م ماظيت مؼصقرػا مخطاب ماظرواؼةم
صاألرجحمأنّمصقرماظصراعمبنيماألظقانماظؼامتةموماظػاهةمظؾغالفمخيؾؼفماظؿـاصرماظؼائؿمم
 38مذؼرون ،مذادؼة ،مضراءة ميف مطؿاب مزلقاء ماظؾقن...يف م"رؼاح موأجراس" مظػفد ماًؾققي ،مذبؾة مدظقؾم
اظؽؿاب http://www.dalilmag.com،م88مصدلاؼرم 8030م
 39صاحلم،مؼازلـة،ممحبرماظصؿت،مص.م .77م
 40ذؼرون،مذادؼة،مضراءةميفمطؿابمزلقاءماظؾقن...يفم"رؼاحموأجراس" ،اٌقضعماالظؽذلوغلماظلابؼ .م
41
صاحلم،مؼازلـة،ممحبرماظصؿت،مص.م39
 42األبطح ،مدقدـ ،م" ماظغالف...أظعقبة ماظـاذر مالدؿغالل ماظؼارئ مأو مودقؾة مالحذلاعف؟" مجرؼدة ماظعرب ماظدوظقةم
(اظشرقماألودط)،معم،2119م، www.aawsat.comماظـالثاءم 10أصرؼؾ،8008مص .3.م
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بنيماظشكصقاتموتػاسؾفامداخؾمعنتماظرواؼة،مصاألرجحمأنّماظؾقنماألبقضمحيؿؾمضقؿةم
أدادقة مػل مزلة ماظـقر مواظؽشـػ موػل ماظصػات ماظيت متشؽؾ ماظذوات ماظـائرة معـؾم
ذكصقة م م"سؿر ماظيت متؤعـ مبادؿؼالل ماىزائر معـ مبطش ماٌلؿعؿر ماظػرغلل ،مبقـؿام
حيؿؾماظؾقنماألدقدمزلةماظؾقؾمواًػاءموماىنبم،موػلمزلاتمتؿقؾكمبفامذكصقةم
"دلماظلعقد" .م
طؿا مؼؽشػ متػاسؾ مدالالت ماظغالف معع مدالالت معنت ماظرواؼة مسـ مضؿة ماظؿداخؾم
اظػينمبنيمصـماظردؿموصـماظؽؿابة ،موبنيمظغةماألظقانموظغةماظؽالممألغفم«ؼـؾغلمسؾكم
أجبدؼةماظردؿ،...مأنمتعقدمبـاءماظقاضعمسؾكمأداسمأجبدؼةمبصرؼةمربدودة.موػذهم
االدذلاتقفقة ميف ماظؿؼؾقص مواظؿصغرل ممتـح مأطـر معـ مخالل متـاوشلا مظألضؾ» 43موػذا معام
حيقؾ مإدي مناح ماظؽاتؾة مو مدار ماظـشر م"االخؿالف" ميف مخؾؼ مرواؼة معـلقجة مخبققطم
صـقّة،موبؿشؽقؾةمظقغقةموظغقؼةميفماظقضتمغػلف؛مواسؿؿادػامسؾكماظؽؿابةماظػـقةميفمغلجم
اظرواؼة مجعؾ معـ متشؽقؾ مػـددة ماظغالف مسؾك مػذا ماظـقق مسؿؾقة متقاصؾقةم
عؼصقدة وعقجفةمظؾؼارئ .م
 .3جتلي اسـم الكاتبـة و املؤشر األجناسي م
ؼشؽؾ م مادؿ ماظؽاتب مأحد ماظعـاصر ماٌـاصقة ماٌفؿة ،مصؾف متـؾت مػقؼة ماظؽؿابم
ظصاحؾف ،موحيؼؼ معؾؽقؿف ماألدبقة مواظػؽرؼة مسؾك مسؿؾف ،مدون ماظـظر مظالدؿ مإن مطانم
حؼقؼقامأومعلؿعارا44موظؼدموردمادؿماظؽاتبمسؾكمشالفماظرواؼةمبصقغةماٌؤغثمعامؼدلم
سؾك مأنّ ماظؽاتب ماعرأة ،مأي مأغف مأسطك مظؾؽؿاب مػقؼة ماظؽؿابة ماظـلقؼة ،مطؿا مندهمم
طؿبمخبطمشؾقظمأضؾمزلؽامعـمخطماظعـقان،مومتقضعفمصققماظعـقانمسؾكماىفةماظقؿـكم
ؼعززموزقػؿفماإلذفارؼة،محقثماظؿعرؼػمباظؽاتؾةم"يامسنة صاحل" مطروائقةمىؿفقرم
اظؼراء موزفقرػا ميف مداحة ماظؽؿابة ماظروائقة مؼـرل مصضقل ماظؼراء مٌعرصة معا محيؿؾف مغصم
اظرواؼةموطقػمتشؿغؾمطؿاباتفاماظلردؼة.
طؿامميؽـمظؾؼارئمأنمؼؿصقرمعضؿقنماظرواؼةموظغةمخطابفامعـمخاللمععرصةمعؤظػفام
صغاظؾا معا مؼعؿاد ماظؼراء مسؾك مأدؾقب مطؿابات ماٌؤظػني .وتشؿد موزقػة ماإلشراء مظؾصقرةم
بؿؽررماظؾقنماألخضر .م

 43رؼؽقر،مبقل م(،)8001مغظرؼةماظؿأوؼؾم-اًطابموصائضماٌعـك ،-متر:مدعقدماظغامنل،مط،3ماٌرطزماظـؼايفم
اظعربل،ماظدارماظؾقضاء،مص .96.م
44
مؼـظر:مبؾعابد،مسؾدمايؼ،مسؿؾات-جرارمجـقتمعـماظـصّمإديماٌـاص،-مط،3م ص.61.
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ووردماٌؤذرماألجـادلم"رواية"مسؾك مصضاءماظغالفمعؾاذرةمهتماظعـقان مخبطم
بارزموظقنمأخضرممماثؾمظؾؿشؽقؾةماًطقةمواظؾقغقةمالدؿماظؽاتؾة موظؽـ مبشؽؾ معائؾم
داخؾ ميف ماإلرار ماظذي مطؿب مسؾقف ماظعـقان ،موطأن ماظؽاتؾة متعؾـ موتصرح مظؾؼراء مسـم
إضؾاشلامسؾكمطؿابةمجـسمجدؼدمسؾقفامػقمجـسمرواؼة مأوالمسؾؿامأنمػذهماظرواؼةمتعدم
غؼؾةمغقسقةمظؾؽاتؾةمعـمذبالماظؼصةمإديماظرواؼة ،مومؼرىم"جرارمجـقت"مأنّ «اٌؤذرم
اىـللمعؾقؼمباظعـقان»،45مصقزقػؿفمإخؾارؼةممباظدرجةماألودي،محبقثمؼؿعرفمعـم
خالظفماظؼراء مسؾك ماىـس ماظذي مؼـؿؿل مإظقف ماٌؤظَػ ،مال مدقؿا ميف ماظلـقات ماألخرلةم
حقثمسرصتماظؽؿابةماظروائقةماٌعاصرةمتطقرامعؾققزامباسؿؿادػامتؼـقةماظؿداخؾمبنيم
اًطابات مواألجـاس ماألدبقة ،مإدي مدرجة مال متلؿطقع ميف مبعض ماألحقان م متصـقػم
اظـصمإنمطانمرواؼةمأومذبؿقسةمضصصقةمأومدؼقاغامذعرؼا،معامؼصعبمسؾكماظؼارئم
هدؼدماىـسماألدبلماظذيمؼـؿؿلمإظقفماظـص،مصؿقدؼدماىـسمشدامضرورؼامألخذم
صقرةمعلؾؼةمسـمغقعماظـصماظذيمدقؼؾؾماظؼارئمسؾكمضراءتفموعؽاذػؿف .مطؿامأغفمعـم
جفةمثاغقةمأتكمعائالمظقعؾـمسـمذظؽماظإلغزؼاحماظذيمؼؽؿـزهماظعـقانمواظرواؼةمدقاءمعـم
حقثماظدالظة ماظؾعقدةماظيتمؼؤولمإظقفامخطابماظرواؼةمحقثمميؽـمظؾؼارئمأنمؼؤوّلم
إخػاضاتم"دلماظلعقد"مموإحؾاراتفم إديمأغفامظقلتمدقىم مطـاؼةمسـماىزائرمبؾدم
ايزن ماظعرؼضمواألحالمماظعظقؿةمواإلخػاضاتماظؽـرلة م مطؿامميؽـمردهمإدي ماظؿشؽقؾةم
اظؾغقؼة مسؾؿا مأنّ معـ مسـقان ماظرواؼة م"حبر الصمت " مؼؾؿح مإدي مظغة مذاسرؼة موعؾم
اظؼارئمؼعؿؼدمبأغفمدقؼؾؾمسؾكمضراءةمغصمذعريمؼؿؿاثؾمواظصقرةماإلغزؼاحقةماظيتمأتكم
سؾقفاماظعـقانم،طؿامطانمسؾكماظؽاتؾةمإخؾارمذيفقرماظؼراءمأنّماٌؤظَػمسؾارةمسـمغصم
غـري مؼدخؾ ميف مجـس ماظرواؼة ،موػذا مؼؾعد ماظؼارئ مسؾك مادباذ مأصؽار معلؾؼة مسـم
اظؽؿابمضؾؾماظقظقجمإديمسؿؼمععاغقفمودالالتف .م
ومسقؾفممميؽــاماظؼقل مسدلمدرادؿـاممشلذهماٌدوغةمأنّماٌصاحؾاتماظـصقةماياضرةم
عـمخاللمػذهماظرواؼة مذؽؾتم مأحدماٌػاتقحماألدادقةمظػؽمخطابفا،مصفل متؿأرجحم
بني ماالغؿؼال معـ مداخؾ ماظرواؼة مإدي مخارجفا معلاػؿة ميف مخؾؼ ماظدالظة موتقدقع مأصؼم
اظؼراءة ،مبؼدرتفا مسؾك مخؾؼ مسالضة متػاسؾقة معع ماٌنت ،مواغؿظاعفا ميف مضاظب معشؽؾم
بادذلاتقفقة مطؿابقة مدبدم معؼصدؼة مغص ماظرواؼة م مطؽؾ معقحد ،معؤثرة ميف ماظؽاتبم
واظؼارئمسؾكمحدمدقاء،محقثمموضعتماظرواؼةماظؼارئميفموضعماٌشاركميفمبـاءمدالظةم
اظـص.مأؼـمتذلكماظؽاتؾةمعلاحةمظؾؼارئمظطرحماألدؽؾةمحقلمخطابماظرواؼةمبدأمعـم
سؿؾاتفاماظـصقةمومخصقصاماظعـقانماظرئقسم"حبرماظصؿت"موصقرةماظغالف ،وعـمػذام
Genette, G., Seuils, p. 98.
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اٌـطؾؼمصإنمماظرواؼةمتدسقمإديمضراءةمعؿـفامظقسمعـمعـظقرمتؾؼلمأصؽارموأداظقبماظـصم
بشؽؾمحقادي ،إمنامتدسقماظؼارئمإديماٌشارطةميفمصـعمايدثماظروائلمسدلمضراءةم
اٌلاءظةماظيتممتاردفامعـمخاللماظذواتماٌشؿغؾةمداخؾماظـصمومظغؿفاماظشعرؼةماظيتم
أضػت م سؾك ماًطاب مدالالت مإحيائقة ،موتعاعؾ ماظؽاتؾة معع مأغلاق مظغقؼة معرطّؾةم
وذؾؽاتمتؿػاسؾمصقفاماظؽؾؿاتمظؿؽؿلبمععاغلمإحيائقةممتـئمسـمدالظؿفاماٌعفؿقة،م
وضقامماظدالظةمصقفامسؾكماظؿؾاؼـمواالخؿالفمواظصراعماحملؿدممجعؾمعـفامضقؿةمأدبقةم
صـقةممتؽؿـميفمضابؾقؿفامظؼراءاتمعؿعددةمواالغػالتمعـماظؾغةماظؿؼرؼرؼةمإديمتؾـقفامظغةم
اظشعرمواإلحياء،معامأبؼاػامسؿالمعػؿقحامظؼراءاتمعؿعددة .م
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