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امللخص
كثرا اللراساا النقلية حول النصوص السردية وخاصة منها الرواية والقصة ،حيث فرض هذا النوع من
الكتابة نفسه على الساحة النقلية ،وذلك انطالقا من أدواته اإلجرائية اليت متنحه التفرد والتميّز ،من خالل
االنزايح اللغوي واألساليب ومجال اللغة ،والعالقة اليت يقيمها النص السردي مع النصوص األخرى .فتعلدا
بذلك املناهج اليت حاولت أن تقرأ النص السردي من بني هذه املناهج املنهج السيميائي والبنيوي وغريها ،ومن
أهم املناهج اليت كثر استخلامها يف اللراساا النقلية املعاصرة هي املنهج األسلويب  ،فقل شقت األسلوبية طريقها
يف زمحة املناهج األخرى  ،لتصل إىل أغوار النص األديب ،فقل سعت إىل اإلابنة عن الفضاءاا والبىن اللاللية اليت
ويبني هذا البحث جتلياا
تنظم نسق النص  ،وتبحث عن املعاين اإلضافية ومواطن اجلمال يف النصوص السرديةّ .

األسلوبية يف النص السردي املعاصر ،وأهم آلياا املنهج األسلويب واليت من خالهلا يغوص يف النص ويكشف عن
أبعاده اجلمالية ،وحناول يف حبثنا هذا االعتماد على رواية الكاتبة والروائية ايمسينة صاحل 'خلضر' ،وعليه نطرح
إشكالنا املتمثل يف ما هي مستوايا األسلوبية واالجراءاا اليت يعتملها املنهج األسلويب؟ وأين تتجلى األسلوبية
ومواكن مجال اللغة يف رواية لخلضرل من خالل شخصية '' خلضر''
الكلمات املفتاحية :املنهج ،األسلوبية ،النص ،السرد ،الرمز ،اجلمال ،اللغة.
Stylistics and the study of the narrative text
An applied study of linguistic displacement through a character in the
waist in the novel `` Lakhdar '' by Yasmina Saleh
Bahoussi Nabila,University Tahri mohammed,Bechar-Algria
Abstract
Critical studies have abounded about narrative texts, especially the
novel and the story, as this type of writing imposed itself on the critical arena,
based on its procedural tools that give it uniqueness and distinction, through
linguistic displacement, methods, the beauty of language, and the relationship
that the narrative text establishes with other texts. Thus, many approaches tried
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to read the narrative text. Among these approaches are the semiotic, structural
and other approaches, and one of the most important approaches that have been
frequently used in contemporary critical studies is the stylistic approach.
Stylistic has made its way in the crowding of other approaches, to reach the
depths of the literary text. The expression is about the semantic spaces and
structures that regulate the text's order, and it searches for additional meanings
and beauty spots in the narrative texts. This research shows the stylistic
manifestations in the contemporary narrative text, and the most important
mechanisms of the stylistic approach through which it delves into the text and
reveals its aesthetic dimensions. In our research, we try to rely on the novel of
the writer and novelist Yasmina Saleh "Lakhdar", and accordingly we raise our
problem of what are the levels of stylistics and procedures that the stylistic
?approach adopts
Key words: method, stylistics, text, narration, Symbol, beauty, language.

مقدمة
إ ّن مجيع اآلاثر الفنية النثرية على اختالفها ،سواء أكانت رواية أم قصة أو ما شابه ذلك يعترب فعال
سرداي ،يتميّز جبملة من اخلصائص الفنية ،وخاصة ما يتعلق مبكوانته السردية ،كاحللث والزمن والشخصياا

واللغة.

ومن هنا ننتقل إىل احلليث عن الفن الروائي ابعتباره فنا رائلا يف الساحة النقلية يف اآلونة األخرية ،يعرف
الناقل واألديب عبل امللك مراتض الرواية أبهنا لهي كل فعل أو عمل سردي مطول نسبيا معقل الرتكيب القائم
على تقنياا للكتابة ،فهي نقل الروائي حلليث حمكي حتت شكل أديب يرتلي أردية لغوية تنهض على مجلة من
األشكال واألصول ،كاللغة والشخصياا والزمن و واملكان واألحلاث ،يرتبط بينهما طائفة من التقنياا كالسرد
والوصف واحلبكة والصراع وهي سرية تشبه الرتكيب ابلقياس إىل املصور السينيمائي ،حبيث تظهر هذه الشخصياا
من أجل أن تتصارع طورا وأن تتحاب طورا آخر لينتهي هبا النص إىل هناية مرسومة بلقة متناهية ل()1
وابلتايل ميكن التأكيل على أن الرواية عامل متخيل ابللرجة األوىل يعكس جمموعة من العالقاا اليت تقوم
هبا عناصر النص ،واليت تسمخ بتلخل نصوص أدبية خمتلفة يف نسيج الرواية( ،قصص ،أشعار ،موسيقى ،رسم
 )....وكذلك جنل نصوصا أخرى ليست فنية كالتاريخ والفلسفة وخمتلف العلوم (.)2
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وعليه ميكن القول إن النص السردي ،هو نص يصف األحلاث يف تنظيم متتال ،ويقلمها على شكل
تعبري كتايب ويتميز هذا النص بتسلسل زمين وبنية سردية جتمع البلاية واملوضوع والنهاية .وميكن أن نوجز
خصائصه كاآليت:
وضع اللارسون لعلم السرد مفهومني خمتلفني ومها :املنت احلكائي واملبىن احلكائي ومها متالزمان مثل اللال
واملللول يف اللسانياا ،فاملنت احلكائي هو :احلكاية وتعلق ابملضمون ،املتمثل يف األحلاث ،حيث متثل املادة
األولية للحكاية يف أي عمل درامي ،تتمثل يف متتالياا أو برامج سردية (.)3( ( programme naratifs
أما املفهوم الثاين فهو املبىن احلكائي ،الذي يطرح الكيفية والطريقة اليت تظهر هبا األحلاث ل فهو عبارة عن
الطريقة الفنية اليت اليت حتبك هبا العقلة احلكائية أو العمل اللرامي أي التشكيل الفين للمادة احلكائية ل(.)4
وعليه فقل أصبح ملار اللراساا السردية احلليثة قائم على ثنائية املنت احلكائي واملبىن احلكائي ،و إدراك العالئق
والتالحم الذي تصنعه مكوانهتا وخاصة يف الرواية اجلليلة سواء تعلق األمر بقراءهتا و تذوقها أو ختليلها وتفكيكها
 .ومن هذا املنطلق شكلت الرواية اجلليلة قفزة نوعية من حيث املضمون والشكل (املنت واملبىن) ومما ال شك فيه
هو أن هذه املميزاا والسماا اجلليل األجلر يف رصلها وحتليلها هو املنهج األسلويب  ،ابعتبار األسلوبية تنظر
يف العالقة بني عناصر السرد داخل البنية الواحلة أ فتكشف معناه وقيمته اللاللية  .ومن أهم املناهج اليت كثر
استخلامها يف اللراساا النقلية املعاصرة هي املنهج األسلويب ،فقل شقت األسلوبية طريقها يف زمحة املناهج
األخرى ،لتصل إىل أغوار النص األديب ،فقل سعت إىل اإلابنة عن الفضاءاا والبىن اللاللية اليت تنظم نسق
النص ،وتبحث عن املعاين اإلضافية ومواطن اجلمال يف النصوص السردية .ومنه جاء حبثنا هذا املوسوم بتجلياا
األسلوبية يف النص السردي املعاصر ،إذن ماهي آلياا املنهج األسلويب وهل استطاع من خالل هذه اآللياا
الغوص يف النص واكتشاف أبعاده اجلمالية؟ وحناول االعتماد على رواية الكاتبة ايمسينة صاحل ل خلضرل كنموذج
للراستنا.
-1األسلوبية منهجا نقداي:
علم األسلوب أو األسلوبية هو علم واسع ال نكاد جنل له حلود ،له أسسه وقواعله ،وقل وجلا هلذا
املنهج أاثر يف املوروث العريب النحوي والبالغي والذي الزال يعتمل عليه الباحثني.
ونبلأ بتعريف األسلوبية معتملين على تعريف شارل ابيل املؤسس األول لعلم األسلوب الذي أوىل أمهية
ِ
املخاطب :هو التعبري الكاشف لنمط التفكري عنل صاحبه ولذلك قالوا األسلوب هو
ملا يلي :لـ ـ ـ املنشئ أو
الرجل.
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ـ ـ ـ املتلقي أو املخاطَب :هو مساا النص اليت ترتك أثرها على املتلقي أاي كان هذا األثر.
ـ ـ ـ اخلطاب أو النص :هو جمموعة الظواهر اللغوية املختارة املوففة املشكلة انزايحا ،وما يتصل به من إحياءاا
ودالالال

()5

احلا،
علما و ً
وانطالقا من هذه العناصر أعطى هذا الناقل مفهوم شامل لألسلوبية ل األسلوبية ليست ً
فهناك علم األسلوب التعبريي الذي يلرس عالقة النص ابملنشئ ،وعلم األسلوب التأثريي الذي يلرس عالقة
النص مبتلق يه ،وعلم األسلوب املوضوعي الذي يقصر نفسه على معاجلة النص يف ذاته ،وهكذا جنل أن علم
األسلوب يتفرع إىل علوم علةل ( )6وعلم األسلوب يعمل على حتليل وتفكيك النصوص ،ليصل هبذا التحليل إىل
استنتاج أساليبه اليت شكلته.
شارل ابيل يف دراسته اليت ق ّلمها ال يهمل أي عنصر من العناصر املشكلة لعملية التواصل ،فاملخاطَب

يسعى من خالل أمناط التعبري للتأثري يف املخاطب ،فالتعبري على شارل ابيل فعل لغوي ذو حمتوى لساين ابللرجة
األوىل وحمتوى أسلويب ابللرجة الثانية  ،احملتوى األول اثبت أما احملتوى الثاين متغري بتغيري املخاطبني ل ( ، )7وقل
اهتم هذا الناقل ابملعطى األدائي للغة ولما خيمله من شحناا عاطفية ميكن مالحظتها بواسطة التعبرياا وما تثريه
من مشاعر خمتلفة ومتعلدة ويف الوقت نفسه ويف الوفت نفسه ذلك يبقى يف حلود اللغة ل()8
وميكن القول أ ّن األسلوبية عنل شارل ابيل دعت إىل لاالهتمام ابللغة املنطوقة ابعتبارها كنزا ال ينفل من

السياقاا احليّة والعبارا ا النابضة اليت ختتوي على قيم أسلوبية وعاطفية غنية ل 9وابلتايل نلفي ذلك جليا يف
النصوص الروائية ،انطالقا من احلوار الذي تصنعه شخصياهتا .فاحملتوى العاطفي للغة هو الذي ميثل أمهية ابلنسبة
لألسلوبية والذي يشكل قيما تعبريية هي اليت يرتكز عليها منهج شارل ابيل .فاللفظ له مللوله املرتبط به الذي
تتصوره أذهاننا وهكذا هو منطلق هذه القيم لتتشكل يف تتابع وتالحم مع اجلذع اللاليل للمعىن مث بواسطة
اكتشافها دالالا جانبية تتفارق مع األصل اللغوي وإن كانت ال تتثبت عنه متاما غري ّأهنا يف الوقت ذاته تكتنز
قيما هلا مسة اإلابنة على املثرياا النفسية من دهشة وتعجب وحتصر وتضرع ل()10
إذن شارل ابيل يلعو إىل دراسة وقائع التعبري ،أي ما حتاول اللغة أن تقيمه من خالل شبكة من
العالقاا القائمة بني الشكل واملضمون ،فهذا الناقل يلرس العالقة بني الكلمة والفكر وعالقة اللغة ابحلياة والواقع
املعيش ،وهذا ما يصب فيه حبثنا مالمسة منط الرواية ابلفكر وقضااي االجتماعية.
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ومن األسلوبية التعبريية إىل األسلوبية التكوينية وأشهر ممثليها ليوسبيتزر ،وهذا العلم أراد أن يقيم عالقة
فيتبني
بني أسلوبية ونفسية الكاتب  ،فهو يرى أن كل انفعال صادر من نفسية الكاتب ينعكس على أسلوبه ّ
لنا تقكريه ونظرته لألشياء .فالذاتية عنله هي أساس تكوين األسلوب للذا كانت أسلوبيته ترصل السماا
األسلوبية اليت ميكن أن تتنوع وختتلف وتتألف أن تفسر بواسطته اخلصائص السيكولوجية اليت يتمتع هبا أو خيتلف
هبا كاتب عن اآلخر ل11ويعين هذا أن األسلوبية تبحث عن العالقة بني النص وكاتبه وذلك عرب فضاء اللغة
.وبذلك نالحظ املزج ينب علو النقس واللسانياا  ،بني املبلع ولغة النص ،فهو حبث يف انزايح اللغة  ،فالعامل
ليوسبيتزر حبث يف أول األمر لعن االنزايح يف األسلوب قياسا على االستعمال الشائع مث تقليره مث مالئمته مع
روح األثر األديب  ،ومن مثة نستنتج ومن مثة ننتهي إىل استنباط اخلصائص الفردية للعبقرية املبلعةل( )12فقل
استنل على علم النقس وذلك من خالل التأثرياا النفسية اليت تظهر على الشخص أثناء تواصله لاألصل
االشتقاقي لبعض السماا األسلوبية الفردية لكاتب ما أو شاعر ،ألن عقل املبلع أثناء إبلاعه ألي عمل ما،
أشبه بنظام مشسي جتذبه إىل مساره العناصر كلهال( ،)13فهو ينطلق من النص ليجمع كل مميزاا النص ومساته
بلون أن يعتمل على مرجعية سابقة وأو فكرة خارج إطار النص .فنستنتج من أسلوبيته النقاط التالية :معاجلة
النص وحتليله تكشف عن شخصية الكاتب ،عاطفة املؤلف ومشاعره هي اليت تتحكم يف األسلوب كما أ ّن أفكار

الكاتب هي اليت تؤدي إىل متاسك النص والتحامه.

والناقل عبل السالم املسلي يقول يف هذا الصلد ل يف مفردة األسلوبية املنهج منيز بني ل أسلوبل
والحقته ليهل؛ فاألسلوب ذو مللول إنساين ذايت أما الالحقة ختتص ابلبعل العلماين العقلي املوضوعي فيهل()14
جنل النقاد والباحثني أسهبوا يف احلليث عن األسلوبية وفل تفرعت من كل اجلوانب فظهرا األسلوبية التعبريية
ومن مثة األسلوبية التكوينية واألسلوبية البنيوية.
قل يطول احلليث عن األسلوبية البنيوية ،فإننا ال جنل متسعا يف هذا البحث للحليث عن كل ما جاءا
به األسلوبية البنيوية.
ميثل هذا االجتاه كل من رومان جاكبسون وميشال ريفاتري ،وهذه األسلوبية ترى أبن النص لبنية تشكل
جوهرا قائما بذاته ذا عالقاا داخلية متبادلة بني عناصره وليس النص األديب نتاجا من العناصر املكونةل 15ووفقا
لذلك فالنص تتحكم فيه بنيا داخل النص أ وال ميكن ألي عنصر خارجي أن يتحكم يف نظامه  ،فال ميكنا دراسة
أي عنصر يف النص إال داخل ذلك النسق ،وريفاتري يركز على دراسة الوحلاا األسلوبية ليصل إىل التمييز
الوحلاا اللغوية  ،وميكن أن تكون هذه هلذه الوحلاا اللغوية ال حتتوي على مساا أسلوبية وابلتايل تصبح
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األسلوبية قائمة على االختيار واالنتقاء ملعاجلة الظواهر األسوبية لريفاتري قلم اسهاما متميز متثل يف تطبيق املنهج
البنيوي على الكالم الفردي بعلما كان منهجا خاصا ابللغة ونسق مشويل ل( )16فقل اهتم ابلوفيفة التواصلية يف
معاجلته لألسلوب ،فربغم من أنه يعتمل على البنية اللسانية للنص إال أنه حاول وضع بؤر أخرى للتخليل
األسلويب.
حتمل األسلوبية البنيوية رؤية نقلية تضع النص حمط اهتمامها ،حيث يتخول النص إىل بنية قائمة بذاهتا
هلا قواعل وقوانني حتكم نظامها اللاخلي ،وشغلت هذه األسلوبية حيزا عنل دارسي الرواية والنقاد ،أل ّهنا قائمة على
حتليل اللساين الذي يعتمل على علة مستوايا تركييب وصريف وصويت ....
-2مستوايت املنهج األسلويب:
يسعى اللارس املعتمل على األسلوبية إىل االستناد إىل أحل مستوايا األسلوبية ،كاألسلوبية التعبريية
واألسلوبية البنيوية واإلخصائية والنفسية واالجتماعية ،ونلتمس حنن يف دراستنا األسلوبية هذه إىل مالمسة
ومواشجة النص السردي من خالل لغته معتملين على األسلوبية البنيوية مهتمني بعنصر اللغة تركيبا ومعىن ،ونعاجل
من خالل هذا قضااي االختيار واالنزايح والرتكيب ،وقل الشروع يف ختليل النص نعرض مفاهيم هلذه املصطلحاا.
أ -االختيار:
حييز عنصر االختيار على أمهية كربى حىت كاد أن أيخذ مفهوم األسلوبية  ،ل حبيث ال ميكن للكالم أن
يكتسب صفته األسلوبية حيث ال ميكن للكالم أن يكتسب صفة األسلوبية إال إذا حتققت فيه مجلة من الظواهر
أو املسالك التعبريية اليت يؤثرها الشاعر أو األديب دون بلائلها اليت ميكن أن تسل مسلها ألهنا يف نظره دون تلك
البلائل أو أكثر مالءمة لتصوير شعوره و أداء معانيهل17وعليه فاألسلوب هنا هو يف حل ذاته اختيار  ،أي ل
اختيار الكاتب ملا من شأنه أن خيرج ابلعبارة عن حيادها و ينقلها من درجتها الصفر إىل خطاب يتميز بنفسه لأو
معنيل( )18؛ فاالختيار الذي نقصله
هول انتقاء يقوم به املنشئ لسماا لغوية معينة بغرض التعبري عن موقف ّ
هنا هو االختيار األسلويب  ،وهو اختيار لفظة على أخرى واليت تقوم بوفيفتها ضمن اخلطاب  ،الوفيفة اليت

اختارها هلا املبلع وذلك استثمارا للطاقة الكامنة يف اللغة ول من صور االختيار و أصنافه ما ينشأ من التعبرياا
اجملازية ،فاالختيار يف هذا النوع يتجاوز اللفظ املفرد إىل الرتكيب ابعتباره صياغة للكلمة وفق نظام لتؤدي الصورة
األدبية وفيفتها التأثريية و البالغية و اجلمالية ل()19
ب – الرتكيب:
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من أجل أن يصل التعبري إىل صورته املكتملة  ،البل من الرتكيب  ،فالرتكيب هو انتظام للكلماا املختارة
يف اخلطاب األديب لو الكلماا يف اخلطاب ترتكب على مستويني حضوري وغيايب  ،فهي تتوزع سياقيا على
كييب وهو ما يلخلها يف عالقاا ركنية  ،وهي أيضاً تتوزع
امتلاد خطي و يكون لتجاوزها أتثري ِّ
داليل وصويتّ وتر ّ

اللاليل  ،فتلخل ،إذن ،يف عالقة جللية أو استبلالية ،
غيابياً يف شكل تلاعياا للكلماا املنتمية لنفس اجللول
ّ

فيصبح األسلوب بذلك شبكة تقاطع العالقاا الركنية ابلعالقاا اجللولية  ،وجمموع عالئق بعضها ببعضل()20

وهذا ما ذهب إليه رومان جاكبسون الذي يعترب احللث األسلويبل تركيب عمليتني متواليتني و مها اختيار املادة
اللغوي  ،مث تركيب هذه املادة اللغوية مبا تقتضيه بعض قواعل النحو و مبا تسمح به سبل
التعبريية من الرصيل
ّ
التصرف يف االستعمالل 21إن اللرس األسلويب ال يهتم ببنية الرتكيب فحسب بل يهتم أببعادها اللاللية فقل
يتفرع عن هذا الرتكيب علة استعماالا تظهر على أشكال تعبريية خمتلفة كالتقلمي والتأخري واحلذف  ..وكل هذه
األشكال ختفي وراءها ق وداللة.
ج-االنزايح:
االنزايح اللغوي هو الذي يضع النص يف خانة الشعرية واألدبية  ،فباالنزايح يرتقي النص ويسبح يف
فضاء من اخليال والشاعرية  ،فهو خليط بني الواقع واجملاز؛ لذلك أن اخلروج عن النسيج اللغوي العادي يف أي
مست وى من مستوايته  ،الصويت  ،الرتكييب/النحوي  ،الصريف  ،اللاليل ميثل يف حل ذاته حلاث أسلوبيا يفهم معىن
االنزايح على أنه ل انزايح ل أو احنراف عن قاعلة ما احنراف الكالم عن نسقه املألوفل 22إذن هو خرق ملعيارية
حلث لغوي يظهر يف تشكيل الكالم و صياغته والبحث األسلويب قل حلد مفهوم االنزايح
اللغة  ،و فهو
ٌ
لكن االشكال يبقى قائما حول معرفة املعيار الذي يضبط االنزايح  .ونذهب لنستعني برأي تشومسكي حول
ضبط املعيار ،ليصبح املعيار كامناً يف لالكفاءةل أو لالقلرةل اللغوية  ،وهي النموذج املثايل للغة  ،وهذا النموذج

حسب تشومسكي وأتباعه ،هو الذي مميَ ّك من أبناء اللغة ل أن مييزوا ،على مستوى سطح اللغة بني ثالثة أمناط من
الرتاكيب  :تراكيب صحيحة تؤدي املعىن و أخرى فاسلة خللوها منه و اثلثة ال تنتمي إىل أيّهما ؛ إذ هي من جهة

ال تتسم ابلصحة الكاملة ؛ ألن بنيتها الرتكيبية ختتلف أو ل تنحرفل بلرجاا متفاوتة عن الصورة املثلى للكفاءة
اللغوية ،وهي لذا وذاك تسمى اجلمل غري حنوية أو اجلمل املقاربة

ل23

فعلى حسب رأينا املعيار حيلد انطالقا من

الرتكيب اللغوي وينتهي عنل الصورة الذهنية اليت تفسر البنية العميقة له .
د-جتليات األسلوبية يف النص السردي:
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كل ما ذكر سابقا عن االنزايح والصورة الشعرية وما ذكر خول أسس األسلوبية ،فل جنله يف الرواية
اجلليلة ،ملا حتمله من خصائص على مستوى الشكل واألساليب السردية وتعلد طرائق السرد كطريقة تقلمي
الشخصياا يف إطارها الزماين واملكاين ،وتعلد األصواا.
ومن هنا فإننا سعينا وراء هذا التمهيل لقراءة نص روائي كرواية خلضر ل للروائية ايمسينة صاحل ل ،فالروائية
هي مبلعة جزائرية ق ّلمت روايتها هذه بعل جتارب فنية رائلة متثلت يف أعمال روائية متميزة ل حبر الصمتل لوطن

من زجاجل ،ورواية لخلصرل هي رواية لفتت إليها أنظار النقاد وذلك ملستواها الفين اجلمايل ،وكذلك ألهنا تعرب عن
قضااي مصريية متعلقة بوطنها اجلزائر وما مر به من أزماا من خرب التحرير إىل العشرية السوداء.
وبطبيعة احلال ليس هذا هو الالفت يف هذه الرواية ،بل الالفت هو تلك الطريقة الفنية اليت قلمت هبا
الروائية عاملها احلكائي ،وهذا ما يصنع اللهشة يف نص ل خلضر ل يشتغل على إبلاع الصورة الفنية من خالل
صورة االبن احملطة كما تقول الروائية :لكيف ميكن حلكاية أن تبلأ أو تنتهي بصورة؟ل ()24
وتضيف :لال يلري .لكنه يعي أ ّن احلكاية بلأا قبل أكثر من ثالثني سنة خلت.ل ( )25وردا هذه
العتبة كتمهيل حلكاية لخلضرل الشاب األبله ،الضائع ،اجلائع ،النكرة كما تعمل الروائية /الساردة الكتشاف
اللاللة احملورية على الكشف املسبق الذي يتضح به عمق االنكسار النفسي واالجتماعي الذي يكتنف هذه
الشخصيةل خلضرل على طول الفضاء السردي.
-1/2الشخصية الروائية وختوهلا إىل رمز وانزايح أسلويب:
كل مكون روائي يف النص السردي حيمل سيماته اللاللية على حسب النظرية السردية ،جاء عنوان
الرواية هو نفسه اسم البطل  ،خلضر الشخصية احملورية اليت تلور يف فلكها األحلاث ،وابلتايل كل شيء حييط
ابلشخصية له معىن وداللة مثل اللباس  ،اللون واالسم وكل املواصفاا ،ليشكل كل االسم أحل اخلطوط املميزة
اهلامة ،وعالمة فاعلة يف حتليل السمة املعنوية هلذه الشخصية أو تلك ،ذلك أنه اللعامة اليت يرتكز عليها هذا
البناء ،فهو ميثل بثباته وتواتره عامال أساسيا من عوامل وضوح النص ومقروئيته ،إذ أنه إىل جانب حتليله ومتييزه
لكل شخصية قل يرمز إىل

حقيقتهال26

فاألمساء يف النص الروائي يقوم املؤلف ابختيارها عن قصل  ،حبيث يكون

هلذا االسم عالقة ابلشخصية وحيمل يف طياته دالالا عليلة .
النص الروائي لخلضرل هو نص حيتفي ابألمساء ،وأمساء شخصياا هذا املنت الروائي كلها تعرب عن
أفعاهلا ،لكن حتلث املفارقة ويفع أحياان القارئ يف فخ إعجابه ابالسم ملا حيمله من دالالا على اخلري ،لكن
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سرعان ما يتحول هذا اخلري إىل شر ،وهذا هو الوتر اللاليل الذي عولت عليه الكاتبة يف تقلمي شخصياا هذا
العمل الروائي ،مبجرد قراءتنا للرواية نالحظ أن األمساء جاءا عربية األصل ،وهذا إن ّدل على شيء إمنا يلل
على أن هذه األمساء كانت حاضرة يف خميلة الكاتبة.
الشخصية اليت تلور يف فلكها األحلاث لخلضرل هذا االسم حيمل علة إحياءاا وعلة معان تتجاذهبا
مأخوذة من معان اللون لوالسعة واجلمال والتميز واخلري واجلنة اخلضراء والرجل الصاحل ،اخلصب والنماءل() 27هو
اسم علم جنله يف اجملتمع اجلزائري بكثرة  ،اسم حمبوب خفيف على اللسان  ،لكن ما يلفت االنتباه هو توفيفه يف
الرواية كأبرز الشخصياا وعنل اكتشاف هذه الشخصية مع توايل األحلاث تنهار أمام القارئ كل املعاين اجلميلة
واملواصفاا احلسنة  ،فلخضر رسم أبفعاله مساحاا سوداء داخل املنت الروائي ،فتخول بذلك األخضر إىل اسود
يعرب عن ذاتية وأيليولوجية خلضر تقول الساردة لكان خلضر وقتها يف سن يقال إنه عنفوان كل األعمار اليت ميكن
لشخص ما أن يعيشها ،مل يشعر قط أنه حيمل عمرا يستحق أن حيتفي به داخل ما كان حييط به من فراغ
مهولل(.)28
جاء هذا االسم كعنوان هلذه الرواية ،الذي جيعلنا عنل قراءته نشعر بكل معان التفاؤل ،إال أننا عنل قراءة املنت
نفاجئ ببشاعة املستور وقبحه وهذا هو كسر للبنية العميقة والصورة الذهنية اللصيقة ابلرتكيب اللغوي لالسم:
ل..عام من العمل وصارا له بذلته اخلضراء الرمسية لبسها حإحساس غريب يشبه إحساس حية تغري جللها إىل
األبل ..وحلها البذلة من حولت فشله إىل جناح كبري يف أعني الناس..أصبح خميفا ومهما… !ل

()29

تعكس شخصية خلضر واقعا مظلما و تكشف عن مأساة وطنية ،عربا عنها الكاتبة حإحساس عميق من
خالل شخصية خلضر  ،وهذا االنعكاس يظهر أكثر يف مجالية التعبري عنه  ،انزاحت لفظة ل خلضر لفشكلت
قالبا فنيا الفتا  ،فيه الكثري من التلبر إذ قلبت الكاتبة الشخصية رأسا على عقب عنلما حاولت الكشف عنها
من خالل املواصفاا اخلارجية ومل تعتمل على الوجه بصفة عامة .فجعلت من احلذاء املمزق عالمة تعرب عن هذه
الشخصية  ،فكان للحذاء حضور قوي له وقعه وله سيميائيته يف املنت الروائي فيتخول هذا احلذاء لشخصية تعرب
عن الشخصية احلقيقية ،فمع تطور هذا احلذاء تنمو يرتفع شأن خلضر وتصبح له مكانة رهيبة ،وتنكشف معاين
النص بني احلذاء املمزق واحلذاء السلطوي  ،يظهر لنا املفارقة اليت صنعتها الروائية يف هذه الشخصية بني ماضيها
وخاضرها  .تقول الساردةل ليقول بصوا أراده حازما :لن أقضي حيايت هبذا احلذاء وهذا القميص وهذا
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البنطلون ..سأشرتي ثيااب جليلةل( )30حيافظ السرد على توزيع األدوار يشكل فين حمكم يف رواية لخلضرل يشكل
متناوب بني احللاء املهرتئ وبني حذاء السلطة والسيادة.
إذن هي انزايحاا غري معطاة بشكل مباشر ،وليست ابلضرورة هو املعىن الواقعي واحلقيقي بل هو معىن
انتج عن العملية التخيلية وال يوجل إال يف دهن القارئ ،وما هذه العالماا اللسانية سوى معني للقارئ من أجل
فك شفراا النص األديب.
خامتـ ـ ـ ــة
ومما سبق خنلص إىل أ ّن الرواية العربية أصبحت تواكب التطور الذي تشهله الرواية اجلليلة من خصائص
فنية .وأسلوبية الرواية تلور حول هذا الفلك أي بالغة الرواية والكشف عن تقنياهتا ومقوماهتا ،فاألسلوبية مهلا
لتطور الرواية واألدب بصفة عامة ،لوال األسلوبية ملا كان للرواية هذه القوانني والفواعل اليت تتحكم يف مسارها
السردي التخيلي.
فالنص الروائي يرتبط ابألسلوبية التعبريية من خالل الشحناا العاطفية اليت تعرب عنها اللغة ،أي عالقة اللغة
ابلواقع املعيش ،أما األسلوبية التكوينية فقل جاءا لتكشف عما يعرب به الكاتب وعن ما خيتلج نفسيته فربطت
اجلانب النفسي ابجلانب اللغوي واللساين ،أما البنيوية قفل ركزا على بنية النص وعالقتها ببعضها لتكشف عن
نسق النص ،فهي هتتم جبميع الظواهر اللغوية املوجودة يف النص.
ومن خالل دراستنا لرواية خلضر ليامسينة صاحل نكتشف أن الكاتبة أجادا التعبري بطريفة فنية  ،فرضتها يف
الساحة األدبية اجلزائرية واملغاربية على العموم ،فهذا النص كان مفتوحا أمام القارئ  ،أيخذه سحره ومجال تعبريه
وتكثر يف ذهنه أتويالته  ،فقل كتب العلدي من الكتاب اجلزائريني عن األزمة الوطنية  ،لكن ايمسينة صاحل قل
مر هبا .فالرواية
تلبرا يف طرحها لروية خلضر وعربا من خالل تفاصيل هذه الشخصية عن أوجاع الوطن اليت ّ
ليست نسخة مطابقة للحياة بل هي مقطوعة فنية فاخلطاب السردي استثمر يف الطاقة الكامنة يف اللغة وبالغتها
يف بناء الصورة الفنية .
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