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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ

93 حممد عدناين  الذاكرة والإبداع يف جمموعتْي »�شرية نعل« و»من اأحاديث القرى« عبد اهلل حممد النا�شر 

 قـراءات 

117 ر�شى عبد اهلل عليبي  احلجاج يف خطاب جرير ال�ّشاكي 

133 اأمري فا�شل �شعد العبديل  بنية احلجاج واآليات بيانها يف �شورة »النباأ« )درا�شة تطبيقية( 

151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 
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دللت 

187 اأحمد املتوكل  الوظيفية وهند�شة الأنحاء 

207 �شابر احلبا�شة  منظورات نقدّية لال�شرتاك الّدليّل ونظرّياته )را�شتيه- �شتيفن�س- رمير( 

229 جمعة �شبيحة  احلراك امل�شطلحي البالغّي اإىل حدود القرن اخلام�س للهجرة 

247 �ُشلَيَمان ُح�َشني الُعَمرْيات  َثُر الَفّراء يف تاأ�شي�س الِبناء البالغّي العربيّ 
َ
اأ

ترجمات 

269 حافظ اإ�شماعيلي علوي  الل�شانيات الإدراكية وتاريخ الل�شانيات 

291 اإبراهيم عامر  الدرا�شة الإدراكية للفن واللغة والأدب 
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الّصمت في احلوار
»رواية موسم الهجرة إلى الّشمال«

للّطيب صالح منوذجا
د. زهري القا�سمي

كلية	االآداب	والعلوم	االإن�سانياّةب�سو�سة-تون�س

02/24/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

03/26/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

ملخ�ص:

ا	 واية	مل	يلق	حظاّ 	املذكور،	اإىل	ك�سف	جانب	جديد	من	الراّ مت	يف	احلوار،	يف	الن�ساّ تهدف	درا�ستنا	لل�ساّ

املدخل	 يف	 �سعينا	 وقد	 وخارجها،	 اللاّغة	 داخل	 جماله	 	 وائياّ الراّ رد	 ال�ساّ يف	 التاّطبيقياّة	 را�سات	 الداّ من	 وافرا	

	وبيان	منزلته	يف	اللاّ�سانياّات	وحتديد	مو�سعه	يف	االأدب	 	اإىل	اإبراز	عالقته	باللاّغة	وبالتاّوا�سل	القويلاّ الناّظرياّ

اأو	الذي	ال	نقدر	على	 والذي	ال	َندري	 الذي	ال	َنعرف	 الأناّه	يحتوي	على	 ًة	كرى	 تعبريياّ اإمكاناٍت	 مت	 لل�ساّ 	 واأناّ

مت	يقول	ما	يحاول	القول	هدمه،	ويرز	ما	ي�سعى	الكالم	اإىل	اإخفائه. 	ال�ساّ قوله،	بل	اإناّ

واية،	واأبرزنا	 مت	يف	م�ستوى	البنية	احلكائياّة	للراّ ياّة	لل�ساّ 	فدر�سنا	املوا�سع	الناّ�ساّ ا	يف	امل�ستوى	التاّطبيقياّ اأماّ

	لل�سمت	دورًا	كبرًيا	يف	فهم	اخلطاب	 الاّة	عليه	يف	التاّفاعالت	القولياّة،	وانتهينا	اإىل	اأناّ رات	الداّ اأ�سنافه	واملوؤ�ساّ

واية	 	فكاأناّه	عملياّة	تخاطب	واعية	اأو	غري	واعية،	وهو	ميثاّل	يف	حوارات	الراّ ردياّ 	عموما	واخلطاب	ال�ساّ وائياّ الراّ

	واأناّه	�سمت	بليغ	يحتمل	التاّحليل	والتاّاأويل	فله	داللة	ومعاٍن	ووظائف	تداولياّة	 �سكال	من	اأ�سكال	االنحراف	القويلاّ

ياّة	بح�سب	غايات	املتحاورين	واأهدافهم. وتعبريياّة	وداللياّة	وفناّ

الكلمات املفاتيح:

مال	-	الطيب	�سالح	-	انحراف	قويل. �سمت	-	حوار	-	رواية	-	مو�سم	الهجرة	اإىل	-	ال�ساّ
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Silence in dialogue: Tayeb Saleh’ s Season of 
Migration to the North.

Zouhaier Elguesmi
University of arts and humain sciences Sousse-Tunisia

zouhaierabouamine@gmail.com

Abstract:
The study of silence in the Taieb Saleh‘s Season of migration the north aims at 

unveiling another side of the novel that has long failed to fall under scrutiny inside 
and outside language. We tried in the theoretical outset to highlight its connection with 
verbal communication, to show it status in linguistics, and to demarcate its position in 
literature.

Silence has huge expressive potentials for it accommodates what we don’t know, what 
we fail to perceive and what we are unable to express. In fact, silence voices what our 
verbal language tries to destroy and unveils what speech tries to obscure.

At the practical level, we examined the textual distribution of silence at the level of 
the narrative structure of the novel.We highlighted its patterns and the explicit indices in 
speech interactions. We came to the conclusion that silence has a huge role in elucidating 
general discourse  , notably recital one ;it looks as though it were a process of conscious 
and unconscious interlocution.It is considered as a form of verbal deviation in the 
dialogues of the novel.Accordingly, it is its eloquent silence that’s open to explanation 
and interpretation.It has connotations, meanings and pragmatic , expressive and aesthetic 
functions according to the aims of the interlocutors and their intentions.

Keywords: 
Silence- dialogue- novel- Tayeb Saleh- Season of Migration to the North- verbal 

deviation
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متهيد:

من امل�سائل	الاّتي	لها	دور	كبري	يف	فهم	اخلطاب	

	خ�صو�سا،	ويف	 ردياّ 	عموما	واخلطاب	ال�ساّ وائياّ الراّ

خ�صياّات	يف	�سياق	التاّبادل	 درا�سة العالقـــة	بني	ال�ساّ

هذا	
)((
مت 	اأو	احلوار	حتديدا	م�ساألـــة	ال�صاّ القـــويلاّ

ـــذي	مل	َيلـــَق	العناية	الالزمـــة	يف	الغرب	 املبحث	الاّ

را�سات	االأدبياّة	احلديثة	اإالاّ	موقعا	 	يف	الداّ فلـــم	َيحتلاّ

مـــت	بيـــار	فـــان	دان	هوفـــل ار�سني	الاّذيـــن	اأولـــوا	عنايـــة	كـــرى	بال�ساّ  ))(		مـــن	الـــداّ
ظ	وبالتاّنظري	 ني	باإن�سائياّة	التاّلفاّ )Pierre Van Den Heuvel	(	وهو	من	املهتماّ

مت	 ة،	يقول:«	ما	من	كالم	اإالاّ	ويفتتح	بال�ساّ ردي	خا�ساّ مـــت	يف	اخلطاب	ال�ساّ لل�ساّ

	 	هذه	امل�ساألـــة	يف	درا�سة	احلوار	قاعدة	حتليـــل	افتتاحياّة	الناّ�ساّ وبـــه	ينغلق.	واإناّ

وخامتته«.انظر:

Pierre Van Den Heuvel Parole, mot, silence (pour une poé-

tique de l’énonciation) Librairie, José, Corti1985, p65.

ا	من	كتابه	املذكور	لدرا�سة	خمتلف	 	واأ�ساف	هذا	الباحث	الذي	اأفرد	حمورا	هاماّ

ه	من	 مـــت	يف	اخلطـــاب	قائـــال:	»اإذا	كان	هنـــاك	جمال	مل	يلـــق	حظاّ اأ�سكال	ال�ساّ

،	وقد	 مت	الذي	يظهر	[...[	كما	لو	اأناّه	�سكل	رئي�سياّ ـــه	ال�ساّ ية	فاإناّ را�سة	اجلداّ الـــداّ
ًا	كانت	غايته	-اإىل	 	-اأياّ ني	بدرا�سة	اخلطاب	االأدبياّ ار�سني	املهتماّ 	عن	حاجة	الداّ عراّ

مت	مت�سائال:	»فاإىل	من	 نهم	من	الناّظر	يف	ال�ساّ ـــر	اأجهزة	نظرياّة	متكاّ �سرورة	توفاّ

نتوجه	حتى	جند	االإغاثة	الناّظرية	واملنهجياّة	عندما	يكون	التاّحليل	يف	مواجهة	مع	

	هناك	العديد	من	االآراء	التي	قالها	الكثري	من	 هـــذا	االإ�سكال«،	وقد	اأ�سار	اإىل	اأناّ

ها،	ح�سب	راأيه،	ال	ترقى	اإىل	درجة	 اهرة	اخلطابياّة	ولكناّ اد	االأدب	حول	هذه	الظاّ نقاّ

ن	من	تناول	هذه	الظاهرة	اخلطابية	ب�سكل	 	الـــذي	ميكاّ 	املنهجياّ اجلهاز	الناّظرياّ

ا	يحاول	اأن	ي�ستدعي	 مت	�سكال	جمالياّ اد	يرون	يف	ال�ساّ وا�سح	و�سحيح	فهوؤالء	النقاّ

	باإكمال	هذه	الفراغـــات	التي	جندها	يف	 القـــارئ	اإىل	االإ�سهام	يف	العمـــل	االأدبياّ

ردياّات	فاإناّهـــم	ي�سعون	اإىل	اإبـــراز	العالقة	التي	 ا	علمـــاء	ال�ساّ ة،	اأماّ اخلطـــاب	عاماّ

من	باعتبار	اأناّه	ميثاّل	ت�سارعا	كبريا	يف	دميومة	 مت	مع	الزاّ ميكـــن	اأن	يقيمها	ال�ساّ

ية	بالغة	والتي	ميكن	اأن	تعيننا	 	املالحظات	التي	تبدو	لنا	ذات	اأهماّ احلكاية.	غري	اأناّ

	)1969(Blanchot	بالن�سو	موري�س	موؤلفات	يف	توجد	الظاهـــرة	هذه	تناول	يف

الفـــ�سل يف	 وخـــا�سة	 	)1971(Pierre Macherey مـــا�سريي	  وبيـــار	

)Dire ou ne pas Dire	(	الـــذي	اختـــاره	ديكـــرو	Ducrot	عنوانـــا	ملوؤلاّفـــه	

وبعـــ�س	املقـــاالت	احلديثـــة	للو�سياندالينبـــاخ	Lucien Dallinbach	وفيليـــب	

ار�سني	 	بيار	ما�سريي«	الاّذي	يعود	اإليه	الف�سل	يف	حفز	الداّ هامون)�س66(	كما	اأناّ

زمة	قـــد	ذهب	يف	ف�سل	من	 ية	الالاّ علـــى	اإيالء	امل�سكوت	عنـــه	يف	اخلطاب	االأهماّ

» كتابه:	»من	اأجل	نظرياّة	لالإنتاج	االأدبياّ

(Pour unethéorie de la production littéraire) بعنوان:	»القـــول	وعدم	

ح	به	اأثر	ال	يتاأتاّى	اإالاّ	 	»ما	ُي�سراّ القول«	(Dire ou ne pas dire)	اإىل	التاّاأكيد	اأناّ

ا.	فروزه	يقت�سي	ح�سور	امل�سكوت	عنه«.	انظر:	 من	�سمت	ماّ

 Pierre Macherey, Pour une théorie de la production littéraire,

p105.

	لـــدى	العـــرب	املحدثـــني	�صبه	 ،	وظـــلاّ
)((
ـــا هام�سياّ

ار�سني	عن	 .	وقـــد	ُيعزى	انـــ�سراف	الـــداّ
)((
مهمـــل

	من	اخلطاب	 مت	اإىل	اأناّه	ذلك	امل�ستوى	التاّحتياّ ال�صاّ

الـــذي	ال	ميكـــن	جت�سيـــده	ال	بالناّطـــق	وال	بالكتابة،	

فتكـــون	مفاهيمـــه	غالبا	ملتبـــ�سة	وم�ستع�صية	على	

	كالم	نابـــع	من	�سمت  .	فـــكلاّ
)((
ـــل بـــط	والتاّمثاّ ال�ساّ

	 واإليه	يعود،	هذه	احلقيقة	البديهياّة	التي	يدركها	كلاّ

	اإن�سان.	 فرد	ويعرفها	كلاّ

ـــة	تخاطب	 مـــت	عمومـــا	كاأناّه	عملياّ ُيعتـــر	ال�صاّ

	وحُتيـــل	 ـــ�ساّ واعيـــة	اأو	غـــري	واعيـــة،	تظهـــر	يف	الناّ

	 .	وهـــو	مفهـــوم	اإ�صكايلاّ
)((
ـــظ مبـــا�صرة	علـــى	التاّلفاّ

بامتيـــاز	ب�سبـــب	عدم	وجـــود	م�ستند	ملمـــو�س	على	

،	ولذلـــك	ُينظر	اإليه،	هنا،	مبعنى	 امل�ستوى	االأل�سنياّ

ظ	الذي	يجب	اأن	يكون	 منجز	من	فعل	التاّلفاّ اأناّه	الالاّ

ـــة	معطاة،	وهـــذه	الو�سعياّة	هي	 له	مـــكان	يف	و�سعياّ

ة	باخلطاب	اإىل	قلاّة	 را�سات	املهتماّ ))(		وقد	اأ�سار	هذا	الباحث	من	خالل	الناّظر	يف	الداّ
را�سات	اللاّ�سانية	التي	اأق�ست	 را�سات	التي	اعتنـــت	بهذا	اجلانب	وخا�سة	الداّ الداّ

مت	من	جمالها	ومل	تنظر	اإالاّ	للتاّلفظ،	انظر:		 ال�ساّ

Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence, p65.
د«	ملحمود	 مـــت	يف	كتاب	»الـــ�ساّ �س	مقـــاال	لدرا�سة	ال�ساّ ))(	يقـــول	علي	عبيـــد	)خ�ساّ
مت.	وهي	 ت	بال�ساّ ـــة	اهتماّ امل�سعدي(:	»اأعرنـــا	البحـــث	على	ثالثة	مراجع	عربياّ

مـــت«،	�س16-4.	وجابر	ع�سفور،	 	يف	قولة	ال�ساّ التاّالية-مطـــاع	�سفدي،	نـــ�ساّ
ادرة	عن	لندن(،	 د	اإىل	�سمت	الوجود«،	جريدة	احلياة	)ال�ساّ »من	�سمت	التاّوحاّ

مت	والكالم	من	خالل	كتاب	االأمثال	 �س13.	وح�سيـــب	ك�سراوي،	مدلوالت	ال�ساّ
م،	الف�سل	االأول	يف	حفظ	اللاّ�سان،	بحث	لنيل	�سهادة	 الأبي	عبيد	القا�سم	بن	�سالاّ

ود،	كلاّيـــة	االآداب	مبنوبة،	 ـــادي	�سماّ الكفـــاءة	يف	البحث،	بـــاإ�سراف	االأ�ستاذ	حماّ

مت	 نة	اجلامعياّة	1989-1988.	وجميعها	قاربت	ال�ساّ جامعة	تون�س	االأوىل،	ال�ساّ
يف	�سوء	اخت�سا�سهـــا،	فمطاع	�سفدي	تناوله	من	زاوية	فل�سفياّة	وجابر	ع�سفور	

ا	املرجع	الثاّالـــث	واإن	كان	اأكر	 	اأماّ نظـــر	فيـــه	انطالقا	من	مقاربة	ديوان	�سعـــرياّ

قـــا	فقد	نظر	اإليـــه	من	خالل	م�سدر	قدمي	فكانت	مقاربتـــه	اأقرب	اإىل	اللاّغة	 تعماّ

والفقه	واحلديث.	انظر:	املقال	املذكور	�سابقا	�سمن	IBLA	�س67-68.
	مثل،	 احمة	اإىل	جتديد	اخلطـــاب	ال�سردياّ 	وهنـــاك	بع�س	البحوث	االأخـــرى	الطاّ

اهرة	الق�س�سياّة. ية	اجلديدة:	مقاالت	يف	الظاّ اإدوارد	اخلراط:	احل�سا�ساّ

ـــة	بال�سمت	يف	 را�سات	املهتماّ لكـــن	املالحـــظ	يف	العقد	االأخري	ظهـــور	بع�س	الـــداّ

اخلطـــاب	الـــ�سردي،	منهـــا	بع�س	البحـــوث	املنجـــزة	يف	اإطـــار	املاجي�ستري،	مثل	

خ�سائ�س	ال�سمت	يف	رواية	»جممع	االأ�سرار«	:	الإليا�س	خوري.	

)(( Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence, p66-67.
))(		املرجع	نف�سه.
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ة  ف�سياّة	واالجتماعياّة	والتاّاريخياّ روط	الناّ جمموع	ال�ساّ

ا	ويف	زمان	 ا	يف	حلظة	ماّ د	اإر�سال	ملفوظ	ماّ التي	حتداّ

.
)((
ومكان	معينني

ـــة	كرى	الأناّه	يحتوي	 مت	اإمكانات	تعبريياّ ولل�صاّ

على	الذي	ال	َنعرف	والذي	ال	َندري	اأو	الذي	ال	نقدر	

مت	يقول	مـــا	يحاول	القول	 	ال�صاّ علـــى	قوله،	بـــل	اإناّ

هدمه	ويرز	ما	ي�سعى	الـــكالم	اإىل	اإخفائه،	ويبني	

	اللاّغـــة	تنتظم	 ئـــه	؛	الأناّ مـــا	يحاول	الـــكالم	اأن	يجزاّ

هاية	 انطالقـــا	من	فراغ	حول �سمت	هو	البداية	والناّ

ريي	على	 د	بيار	ما�صاّ ،	ولذلك	فقد	اأكاّ
)((
	خطاب لكلاّ

	هو	ما	ال	يقوله،	ولي�س  	يف	اأثـــر	اأدبياّ :	»الذي	يهماّ اأناّ

مت	 ،	ويف	التاّجربة	اجلمالياّة	يلعب	ال�صاّ
)((
ما	يقوله«

.
)((
ا	يف	م�ستوى	التاّقباّل دورا	مهماّ

مت  )- الّلغة وال�صّ

	 يميائيـــة	للفكر	الب�سرياّ ياّة	ال�ساّ ترتبط	اخلا�ساّ

بالعالقـــة	بني	احلـــ�سور	والغيـــاب.	وهـــي	م�ساألة	

يء	 الـــ�ساّ مـــكان	 تظهـــر	 عالمـــة	 	 لـــكلاّ جوهريـــة	

مـــت	البليغ	اأثنـــاء	التاّبادل  الغائـــب.	وُيـــدرُك	ال�صاّ

))(		املرجع	نف�سه،	�س66-67.
))(	املرجع	نف�سه،	�س68.

	»ما	يجب	الناّظر	اإليه	يف	اأثر	ما	هو	ما	ينق�سه	اأي	ما	 ))(		ذهب«	بيار	ما�سريي	اإىل	اأناّ
ى	 ل	يف	االأثر	يتبداّ 	اخلطاب	امل�سجاّ ح	به	نتيجة	عوائق	ونقائ�س.	ذلك	اأناّ مل	يـــ�سراّ

را	على	ذلك	الذي	ينق�سه	 ن	فيه	نلفيه	متوفاّ ـــه	غري	مكتمل	لكننـــا	عند	التاّمعاّ وكاأناّ

	�سيء	وهو	باق	 فالبـــوؤرة	الثااّوية	فيه	هي	ذاك	املكان	الذي	يحتاج	اأن	يقال	فيه	كلاّ

ب	ما	يقال.	فامل�سكوت	عنه	يف	اخلطاب	اإذن	لي�س	نق�سا	يتطلاّب	 وام	يرتقاّ على	الداّ

ح	به	يك�سفه	عر	مـــا	يف	حوزته	من	حروف	اأو	كلمات.	 	ما	مل	ي�سراّ اإكمـــاال	بـــل	اإناّ

مـــت	هو	الـــذي	مينحه	وجـــوده.	وتبًعا	لذلك	فالـــكالم	يف	اخلطاب	 	ال�ساّ بيـــد	اأناّ

ال	يكتفـــي	بذاته	الأناّه	م�سروط	بغياب	فاإن	رمنا	ا�ستيعاب	اخلطاب	حقيقًة	فعلينا	

ال	ال	يحيل	على	املدلول	 �س	االأ�سياء	والداّ ال	ذلك	الغياب...	فالكالم	ي�سواّ اأن	نعي	اأواّ

	، مت	يف	ال�سداّ مبـــا�سرة.	فاللاّغـــة	بقدر	ما	جتلي	تعتـــم«.	انظر:	علي	عبيـــد،	ال�ساّ

70،	الهام�س.	
 L’éducation	فلوبري	لكتاب	قراءته	على	علاّق	عندما	بذلك	برو�ست	 ))(	فقـــد	اأح�ساّ
ا	 يء	االأكـــر	جمـــاال	لي�س	اجلملـــة	واإمناّ sentimental	قائـــال:	»يف	نظـــري	الـــ�ساّ
مت	هو	نقيـــ�س	الكالم«.	 	ال�ساّ «	فـــاإناّ ـــا	يف	م�ستوى	االإنتـــاج	االأدبياّ البيـــا�س«.	اأماّ

انظر:	املرجع	نف�سه.

داالاّ	 باعتبـــاره	غيابـــا	 	Échange verbal	 القـــويلاّ

ن	 على	الكالم	املنطوق	اأو	الكلمات	املكتوبة،	و	ميكاّ

مـــن	التفكـــري	يف	امل�ستوى	اللاّغـــوي	يف	العالقة	بني	

	 الغياب	واحل�سور	انطالقا	من	حركتي	االعتباطياّ

�ستني	للعالمة	اللاّ�سانياّة	وللتاّقطيع	 	املوؤ�ساّ واالتاّفاقياّ

اأو	)دال/مدلول(،	 )اأ�سوات/اأفـــكار(	 	 اللاّـــ�سايناّ

	الذي	 ال	والعامل	احلقيقياّ 	العالقـــة	بني	الداّ اأي	اأناّ

نا	يف	التاّوا�سل	 ـــة،	ولكناّ حتيل	اإليه	عالقة	اعتباطياّ

نحتـــاج	اإىل	�سرورة	تريـــر	تلـــك	العالقـــة	ذاتها	

قـــع	تقطيع	جديـــد	للعالمة	 التـــي	متنح	لذلـــك	تواّ

ـــة	على	اإثر	اإدراك	غيـــاب	للتاّوازن	بني	اللاّغة	 اللاّغوياّ

والواقـــع	؛	اأي	بني	�صيء	ِقيل	وبني	�صيء	يهرُب	عن	

الكالم.	و	نتيجة	لذلـــك	تبدو	احلدود	بني	الكالم	

 Parole	الناطق	والكالم	Parole parlée	املنطـــوق

	)M.-Pontyمارلوبانتي	مفهوم	بح�سب(parlante

ة. كة	ومتغرياّ متحراّ

	�صديد	االرتباط	بهذه	 مت	البالغـــياّ ويبدو	ال�صاّ

ة	؛	بني	مـــا	قيل	وبني	ما	يبقى	 احلـــدود	غري	امل�ستقراّ

ع	الذي	 	التقطاّ .	وبذلك	فـــاإناّ
)((
علـــى	حافة	الكلمات

مـــت	البليغ	الذي	 �سه	اللاّغـــة	قد	يتجـــاوزه	ال�صاّ تـــوؤ�ساّ

اللة،	 يفتتح	امل�سمـــون	كما	لو	اأناّه	حركـــة	خالدة	للداّ

ر	فيه. مفكاّ اأو	مثل	جمال	للتاّفكري	يف	الالاّ

مت	حدثا	يف	اللاّغة	 ـــة	يغدو	ال�صاّ 	وبهذه	الفر�سياّ

	ولـــه	الوظائـــف	 يميائـــياّ لـــه	اأ�س�سه	يف	العمـــل	ال�ساّ

ـــة	نف�سهـــا	التي	 ـــة	والتاّداولياّ يميائياّ ـــة	وال�ساّ كيبياّ الرتاّ

متتلكها	اللاّغة.

)(( Pour plus de détails voir: Z. Timenova Valtcheva: Le silence 
littéraire et ses formes dans l’oeuvre romanesque de Marguerite 
Duras (doctoral dissertation), Universidade de Coimbra, 
Faculdade de Letras, 2008.
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مت والّتوا�صل القويّل: )- ال�صّ

ـــوا�سل	بني	الب�سر �صاأنه	 يته	يف	التاّ مـــت	اأهماّ لل�صاّ

ـــة	الكالم.	ويعتـــر	االمتناع	عن	الكالم،	 �صاأن	اأهمياّ

ـــا	م�سحونا	باملعنـــى	مثله	مثل	 كذلـــك،	عماًل	تداوليًّ

مت	لي�س	فراغا	بل	هو	قابل	 ممار�سة	الكالم،	وال�صاّ

للتاّاأويل.	ولذلك	اقرتح	بيار	فان	دان	هوفل	يف	اإطار	

مت،	يف	 درا�ستـــه	للعالقة	بني	الكلمة	والكالم	وال�صاّ

ظي	الفر�سياّة	التاّالية: امل�ستوى	التاّلفاّ

رفـــ�س  )اأو	 �سمـــت	 	 اأياّ اإىل	 ننظـــر	 »عندمـــا	

للتاّوا�سل(	مـــن	زاوية	التاّلفظ	ويف	عالقته	باملنطوق	

 Non-parole	الالاّكالم	عمـــل	اأناّه	نالحظ	واملكتوب

ا	يف	 كلمـــة	Non-mot وهـــو	مـــا	ينتـــج	نقـــ�سً اأو	الالاّ

كيب	وله	 ـــل	جـــزًءا	مدجًمـــا	للرتاّ امللفـــوظ[...[	ميثاّ
.
)((

داللة	يف	الكالم«

	ومـــن	هذا	املنظور	اأعطى	بيـــار	فان	دان	هوفل	

مـــت	القيمـــة	نف�سهـــا	التـــي	اأعطاهـــا	للـــكالم	 لل�صاّ

.	قابلـــة	للتاّاأويل،	
)((
واأ�سنـــد	لعمـــل	الالاّكالم	داللـــة

ياغـــة	ولكن	ب�صعوبة،	 فـــ�سال	عن	اأناّها	ممكنة	ال�صاّ

عة	الأناّها	ترتكز	على	�سياق	 ـــات	التاّاأويل	متنواّ وفر�سياّ

مت	يف	االإطار	 ،	وال�صاّ
)((
ا 	مت�سع	جـــداّ خـــارج	ل�سايناّ

	�صديد	االرتباط	ب�سلـــوك	املتكلاّم	ومواقفه	 ظياّ التاّلفاّ

	 	فعل	فردياّ مـــت	البليغ	رداّ واختياراتـــه،	ويعتر	ال�صاّ

 .
)((
	عبارة	ديكرو على	حداّ

ا	يرتبط	 مت	ف�ساء �سيميائياّا	عمودياّ ويفتح	ال�صاّ

	لتاأ�سيـــ�س	ظواهر	الـــكالم	واملعنى	 بالبعـــد	االأفقـــياّ

)((  Pierre Van Den Heuvel Parole, mot, silence (pour une po -
tique de l’enonciation) p67.

))(	املرجع	نف�سه،	�س65.
)(( Zlatka Timenova Valtcheva, Les silences du dialogues 

romanesque dans Moderato Cantabile de Marguirite, p98.
))(	املرجع	نف�سه،	�س99.

بعيـــدا	عـــن	اأن	يهدم	الـــكالم	ويحافـــظ	على	عمق	

مت.	ولي�س	هذا	 	بال�صاّ 	اخلا�ساّ يميائياّ الفـــ�ساء ال�ساّ

	وال	هو	ف�ساء  	واليومياّ 	والبديهياّ ف�ساء	املعنى	اجللياّ

ا	هو	ف�ساء  د	واملعروف	واإمناّ املعنى	امل�سرتك	املحـــداّ

	الذي	ت�ستحيل	االإحاطة	به،	اإناّه	ف�ساء  املعنى	املحرياّ

اخل	 كة	يوجد	فيها	ملا	قبل	وملا	بعد	والداّ اأبعـــاد	متحراّ

واخلارج	واحلامل	واملحمول	يف	حالة	ان�صهار.	اإناّه	

	حيث	ياأخـــذ	املعنى	اأ�سله	من	اأوجاع	 فـــ�ساء تلفيقياّ

الف�صل	والقطيعة	والتاّحديد	والتاّفريق.

)- ال�صمت يف الأدب:

مت	يف	االأدب	باعتبـــاره	فعل	كتابة،	 يحلاّـــل	ال�صاّ

فمـــن	 االأدب	 مـــت	يف	 ال�صاّ درا�سة	 مـــن	 ـــن	 ولنتمكاّ

	اأن	نعتر	اأن	هنـــاك	وجودا	لنية	م�سروع	 الـــ�سرورياّ

	 	يف	�سيـــاق	جمايلاّ نـــة	ملنطـــق	اإن�سائياّ كتابـــة	مت�سماّ

اأرنودريكنـــار اأ�صار	 وقـــد	 	. واإيديولوجـــياّ 	 وثقافــــياّ

	يف	كتابـــه	»االأقوال	ال�سائعة«	
)(( Arnaud Rykner

قا�س حول	غايات	 ه	الناّ ـــة	توجاّ اإىل	فكرة	تبدو	جذرياّ

	للاّغة،	 	»ال�صمت	هو	حَتدٍّ 	قائـــال	اإناّ مـــت	االأدبياّ ال�صاّ

	كلُّه،	 يُّ ،	بل	هو	اخللـــق	الفناّ 	َخْلـــٍق	َقويلاّ ـــه	اأفق	اأيِّ اإناّ

د	للمنطق،	وميكن	اأن	يظهر	 	متداّ 	اأياّ الأناّه	ي�سري	�سداّ

	 ية	لكلاّ باعتبـــاره	الغايـــة	القـــ�سوى	والوجهـــة	ال�سراّ

كالم	ولـــكل	عمـــل	يرفـــ�س ا�سرتجـــاع	الـــكالم	من	

	�سلفا	للاّغة	وللعـــامل،	وباتاّباعنا	 خالل	الناّظـــام	املعداّ

ية	للكالم	؛	 مت	عنوان	حراّ لهذا	املنظور	ي�صبح	ال�صاّ

للموت	واالنبعاث	من	جديد	من	اأجل	عالقة	جديدة	

	ُيْخِفي	�سحـــر	الكاتب	يف	 	االأدبـــيُّ بالعـــامل.	والفـــنُّ

َد،	وتعطي	 َع	لتحدِّ مواجهة	اللاّغة	التي	يجـــب	اأن	ُتطوَّ

	 م	وتدعو	للحياة	وتعطي	لالآخرين	الَعامَلَ �صكال	وتنظاّ

)(( Rykner, A: Paroles perdues, faillite du langage et represent -
tion, p49.
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واالأ�ْصَياَء،	وي�سيطر	على	عوامل	التاّخييل..	اإناّه	ُيوؤ�س�س 

مـــت	ُتْعَطى	 غبة.	وبال�صاّ مملكتـــه	علـــى	اأرا�سي	الراّ

َم	يف	 للكلمات	اأْج�َساٌم،	ولذلك	على	الكاتب	اأن	َيَتَحكَّ

م	يف	اللاّغة	 َن	من	الو�سول	اإىل	التاّحكاّ الكلمـــات	ِلَيَتَمكَّ

	�صيء	مبا	فيه	 مت	حيث	كلاّ ن	من	اإظهار	ال�صاّ ويتمكاّ

.
)((
ها	ال	تقول	�صيئا الكلمة	ُينفخ	بالفم	ولكناّ

ويف	هذا	املجال	جند	فكرة	مماثلة	لروالن	بارت	

ـــة	لالأدب	 ة	االأ�سا�سياّ يقـــول	فيها:	»اللاّغـــة	هي	املـــاداّ

عمومـــا	؛	وحتى	تكـــون	اللاّغة،	ال	يجـــب	اأن	نقتل	من	

	 ر	لها	اأياّ اأنتجهـــا	ولكن	من	اأجل	هذا	القتـــل	ال	يتوفاّ

	ذاتها	التي	يجب	 تنظيـــم	اآخر	اإالاّ	هذه	اللاّغـــة	يف	حداّ

.
)((
اأن	ُتْهَدَم«

	اأْن	ي�صل	 ويف	هذا	املعنى	ال	ميكن	للمقول	االأدبياّ

دت	الكلمة	 اإىل	اأعلـــى	درجـــات	االإتقـــان	اإالاّ	اإذا	احتاّ

مت. وال�صاّ

	هو	نتيجـــة	اختيار  مـــت	االأدبـــياّ 	وبذلـــك	فال�صاّ

ـــة	اأدبياّة	؛	اإناّه	اختيار	الوجه	 	يف	اإطار	جمالياّ اأ�سلوبياّ

،	القـــادر	بفـــ�سل	بعـــ�س  	للنـــ�ساط	اللغـــوياّ اخلفـــياّ

اأ�ساليب	الكتابة	التي	يعتمدها	الكاتب.

	اإالاّ	من	 	االأدبـــياّ ـــ�ساّ مـــت	يف	الناّ 	وال	يوجـــد	ال�صاّ

ـــة	ويدرك	كما	لو	 ردياّ خالل	الكلمـــات	واالآلياّات	ال�ساّ

عر	اإىل	 مـــت	يف	ال�ساّ ـــه	اأثـــر	للمعنى،	ويحيـــل	ال�صاّ اأناّ

مت	 االإيقاع،	ومن	هذا	املنطلق	ميكن	اأْن	ُيدرك	ال�صاّ

ـــا،	ولذلك	فهو	�سمت	بليغ	يوجد	املعنى	بني	 فيزيائياّ

الكلمات	وبعدها.

ثوا	 	اأغلب	الكتاّاب	الكبار	قد	حتداّ وقـــد	وجدنا	اأناّ

واهد	الاّتي	 مت،	من	خالل	العديد	من	ال�ساّ عـــن	ال�صاّ

)(( Ibid, p99.

)(( Barthes, R, Le bruissement de la langue, p279.

اهرة	يف	اخلطاب،	غري	اأناّنا	لن	 تـــ�سري	اإىل	هذه	الظاّ

ُنورد	خمتلف	مواقفهم	واآرائهم	فاملجال	من	ناحية	

	 ئي�سياّ 	هذا	لي�س	اهتمامنا	الراّ ي�سيق	لذلك،	كما	اأناّ

نا	هو	الناّظر	يف	 مت،	بـــل	الذي	يهماّ من	درا�سة	ال�صاّ

مـــت	ومـــا	العالقة	 ـــة	ت�صنيفهـــم	الأ�صكال	ال�صاّ كيفياّ

مـــت	بالـــكالم.	ففـــي	الكتابة  التـــي	اأقاموهـــا	لل�صاّ

اتيـــة	تكـــون	وظيفة	االأخبـــار	خا�سعـــة	للوظيفة	 الذاّ

مـــت،	فما	ال	ميكن	 	ال�صاّ وتيـــة	وهي	دفـــاع	�سداّ ال�صاّ

	املكتـــوب	ميكن	قوله	 قوله	عـــر	اخلطاب	التقليدياّ

واية	عموما	 عر	الكثري	مـــن	اللاّغة	الفارغة.	ويف	الراّ

ُل	 مت	والثاّغـــرات	التي	ُت�سجَّ هناك	الكثـــري	من	ال�صاّ

	جزء	�سامت	 واية	الاّتي	تعتر	اأهـــماّ منذ	فاحتـــة	الراّ

	غايتنا	االأ�سا�سياّة	من	خالل	 .	وتن�صباّ
)((
واية يف	الراّ

مت	يف	بع�س	حوارات	 هذا	املقال	على	الناّظر	يف	ال�صاّ

يب	�سالح،	 رواية	»مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�سمال«	للطاّ

مت	�صكال	مـــن	اأ�صكال	االنحراف	يف	 باعتبـــار	ال�صاّ

اخلطاب	غري	املبـــا�صر.	ولكن	�سنـــ�سري	يف	البداية	

ـــة	يف	بنية	احلكاية	 	املوا�سع	اال�سرتاتيجياّ اإىل	اأهـــماّ

ن	 ية	هذا	املكواّ ن	�سمتا	لالإ�صارة	اإىل	اأهماّ التي	تت�سماّ

واية. 	يف	الراّ اخلطابياّ

)- ال�صمت يف اأحداث الّرواية:

فنا	 يب	�سالح	حاول	اأن	يعراّ 	الطاّ غـــم	من	اأناّ 	بالراّ

اوي	واأناّه	كان	يدر�س	االقت�صاد	 مبكان	قدوم	هذا	الراّ

مت	موجزة	يغلب	 	املعلومات	قداّ يف	بريطانيـــا	اإالاّ	اأناّ

عليها	االختزال	واالإيجاز،		ون�سبة	ال�صمت	يف	هذه	

مت	يف	�سيغة	االإ�سمار	اأكر	من	 املعطيات	التـــي	قداّ

	هذا	االإ�سمار	 ن�سبة	الناّطق	بكثري،	باالإ�سافة	اإىل	اأناّ

اوي	يف	البوح	بها	 ميثاّل	ثغـــرة	زمنياّة	ال	يرغـــب	الـــراّ

مت	وبه	 ا	يفتتـــح	بال�ساّ 	كالم	اإمناّ ))(		قـــد	ذكـــر	ذلك	فان	دان	هوفـــل	حني	قـــال:	»كلاّ
يختتم«.	انظر:

Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence, p66.
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	لـــه،	فتبدو	وكاأناّها	ثغرة	زمنياّة	وقع	اإغفالها	 للمروياّ

اأو	جـــزء	مـــن	االأحـــداث	م�سكوت	عنـــه	يف	احلكاية	

	اأو	م�سترت،	اأو	م�سار	اإليه	 ا	ب�سكل	علنياّ ـــا	اأو	جزئياّ ياّ
كلاّ

،	مثل:	»�سبعـــة	اأعوام	
)((
ـــة	تف�سحـــه بقرائـــن	زمنياّ

اوي	 	الراّ .	اإالاّ	اأناّ
)((
	اإليهـــم	واأحلـــم	بهـــم« واأنـــا	اأحناّ

ثنا	عن	حياة	 مت	فبـــداأ	يحداّ �سيعـــود	ثانية	اإىل	ال�صاّ

ا	ُي�سري	 ـــة	اأخرى	هي	م�صطفـــى	�سعيد،	مماّ �صخ�صياّ

اوي،	ويف	اإطار	ا�سرتاتيجياّتية	احلكائياّة،	 	الراّ اإىل	اأناّ

قـــد	تالعب	بالقارئ،	فما	اأحاطنا	به	ِعْلمَا	يف	البدء	

ا	بـــداأ	يف	الك�سف	 ثنـــا	عنـــه،	وما	اأغفلـــه	عناّ مل	يحداّ

	 	الفاحتة	يف	العمل	االأدبياّ عنـــه.	ومن	هنا	نتبـــني	اأناّ

مٍت	 هـــي	حلظة	مواجهـــة	بني	خطابني:	خطـــاِب	�سْ

.	وهي	بقـــدر	ما	تنطوي	على	التاّعبري	
ٍ
وخطاِب	كالم

ـــن	التاّعبري	باحلـــذف	وت�ستخدم	 باالإفـــ�ساح	تت�سماّ

ا	 .	مماّ
)((
�صريح التاّلميـــح	اأ�سعاف	ا�ستخدامهـــا	التاّ

ًة	كاملـــًة	�سكت	عنها	 	هنـــاك	ق�صاّ يجعلنـــا	نتبني	اأناّ

ة	 ة	اأخرى	هي	ق�صاّ 	احلديـــث	عن	ق�صاّ اوي	وخرياّ الراّ

م�صطفـــى	�سعيـــد	الاّتي	هـــي	االأخـــرى	ت�ستمل	على	

الكثري	مـــن	الفراغـــات	والثاّغرات،	مـــن	ذلك	مثال	

	حادثـــة	اختفائه	ال	ُتعطـــي	معلومات	عن	نهايته،	 اأناّ

	االنتحـــار	اأم	اختار	 ـــه	خرياّ فهـــل	انتهـــى	غرقا	اأم	اأناّ

	االحتمـــاالت	موجودة	 االن�سحـــاب	واالختفاء،	فكلاّ

	اأيـــ�سا من 
)((
ومقبولـــة	تاأويـــاًل.	وتعتـــر	اخلامتـــة

امتـــة	يف	روايـــة	مـــو�سم	الهجرة	اإىل	 االأجـــزاء	ال�صاّ

يب	�سالح	غـــري	منتهية	 مـــال،	فقد	جعلهـــا	الطاّ ال�ساّ

يها	اإكمـــال	نق�صها	وا�ستنطاق	 ومفتوحـــة	تتيح	ملتلقاّ

�سمتهـــا،	ويتجلاّـــى	ذلـــك	وا�سحـــا	من	خـــالل	تلك	

،	�س77.  داّ مت	يف	ال�ساّ ))(		علي	عبيد،	ال�ساّ
مال،	�س29. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ

)(( Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence, p110.
	به	 	كالم	بـــني	�سمتني	وحـــ�سور	يحفاّ 	االإبداعياّ 	النـــ�ساّ ))(		يقـــول	علـــي	عبيـــد:	»اإناّ

	ملحمود	امل�سعدي،	�س	75. مت	يف	ال�سداّ غياب«.	انظر:	علي	عبيد،	ال�ساّ

واية	 اوي	يف	خامتـــة	الراّ يحـــة	التـــي	اأطلقها	الراّ ال�صاّ

يل،	بعد  وهو	ي�سبح	حماوال	الناّجاة	من	الغرق	يف	الناّ

	 كت	قدمياّ اوي:	»وحراّ حماولته	االنتحار،	يقول	الـــراّ

ـــى	�سارت	قدمي	كلاّها	 	ب�صعوبة	وعنف	حتاّ وذراعـــياّ

	ما	بقيت	يل	مـــن	طاقة	�سرخت،	 فـــوق	املاء.	وبـــكلاّ

	ي�صيح	يف	مـــ�سرح:	الناّجدة.	 نـــي	ممثاّل	هـــزيلاّ وكاأناّ

هاية	مفتوحة	على	احتماالت	 .	فهذه	الناّ
)((
جـــدة« الناّ

اوي. كثرية	مرتبطة	مب�صري	الراّ

نـــات	 مـــت	خمتلـــف	مكواّ وعمومـــا	يتخلاّـــل	ال�صاّ

	االأ�ساليب	اخلطابياّة	 	ويظهـــر	يف	كلاّ وائياّ العمل	الراّ

�سنحـــاول	 ولذلـــك	 وحـــوارا،	 وو�سفـــا	 �سردا	

درا�ستـــه	ارتباطا	باحلـــوار،	باعتبـــاره	ميثاّل	�صكال	

القـــويلاّ التاّفاعـــل	 يف	 االنحـــراف	 اأ�صكال	  مـــن	

(Déviation de l’interaction) الناّاجمة	عن	خمالفة	

	والكيف	 مبداأ	التاّعاون	واملبادئ	الناّاجمة	عنه	)الكماّ

والعالقـــة	والـــو�سوح(	وال	نعني	باالنحـــراف	عدم	

	االأحوال،	عن	االإف�صاح	والقول	 قدرة	املتكلاّم،	يف	كلاّ

ة	خطابياّة.	 	خطاّ لـــوك	التاّفاعلياّ بل	اختياره	هذا	ال�ساّ

مت.	عر	 ـــز	عملنا	على	عالقة	احلوار	بال�صاّ و�سرنكاّ

خ�صياّة،	 الناّظـــر	يف	املواطـــن	التي	تلتجئ	فيهـــا	ال�ساّ

مت.	 ـــاَوُر	اإىل	ال�صاّ رف	االآخر	وحُتَ ـــاِوُر	الطاّ وهي	حُتَ

كما	اأناّنا	�سنحاول	الناّظر	يف	اأنواعه	ودالالته.	

مو�صم  رواية  يف  احل��وار  يف  م�ت  ال�صّ  -(
الهجرة اإىل ال�صمال:

	احلوار	مبا	 مـــا	ميكـــن	االإ�صارة	اإليـــه	بـــدءا،	اأناّ

مـــت	باملفهوم	 هـــو	كالم	منطـــوق	فهو	نقيـــ�س	ال�صاّ

.	واحلـــوار	يف	رواية	املو�سم	اأتـــي	اأ�سا�سا  التقليـــدياّ

خ�صياّة	 مت	الذي	جلاأت	اإليه	ال�ساّ لتفجري	هـــذا	ال�صاّ

مال،	�س156. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ
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ئي�سياّة	م�صطفى	�سعيد	ليخفي	احلقيقة	لي�س	عن	 الراّ

اأفراد	القرية	االآخرين	بل	اأي�سا	عن	عائلته،	ممثاّلة	

اوي	هو	الوحيد	فقط	من	بني	 يف	زوجته	وابنيه.	والراّ

	اأهـــل	القرية	الاّذين	عرفـــوا	م�صطفى	�سعيد	هو	 كلاّ

مـــت،	ومهما	كانت	 الذي	�سعـــى	اإىل	ك�سر	هذا	ال�صاّ

	 ـــروف	التي	دفعـــت	البطل	اإىل	البـــوح،	وهل	اأناّ الظاّ

الذي	قاله	واأخر	بـــه	هو	احلقيقة	كاملة	بال	نق�س 

ثنا	 اأو	�سمـــت.	وملـــاذا	اختار	هـــذا	الـــراوي	اأن	يحداّ

عن	م�صطفـــى	�سعيد	رغم	ما	اأوهمنـــا	به	يف	بداية	

تـــه	من	خالل	البدء	 	علينا	ق�صاّ وايـــة	باأناّه	يق�ساّ الراّ

	فجاأة	جمرى	 ات	غري	اأناّه	يغـــرياّ باحلديـــث	عن	الـــذاّ

ثنا	عن	 احلديـــث	م�سريا	منـــذ	البـــدء	اأناّه	لـــن	يحداّ

 .
)((
ة	اأخرى« ة،	قائال:	»لكن	تلك	قـــ�ساّ هذه	القـــ�ساّ

ة	 	لنا	التاّ�ساوؤل	عن	هذا	العدول	عن	الق�صاّ فاإناّه	يحقاّ

ة	الثاّانية،	اأَولي�س	يف	هذا	التاّمويه	 االأوىل	اإىل	القـــ�ساّ

ة	من	 �سكـــوت	مقـــ�سود	و�سمـــت	عـــن	مرحلـــة	هاماّ

ة	 حياتـــه	يف	اجنلرتا؟!	واإن	كان	اأوهمنا	اأكر	من	مراّ

	حياته	هناك	كانـــت	عادية	لي�س	فيها	�سوى	اأناّه	 باأناّ

ى	�سبع	�سنوات	يبحث	يف	�سرية	حياة	�صاعر	 قد	ق�ساّ

اوي	حقيقة	ما	حدث	 	مغمور،	فال	يعلم	الراّ اجنليزياّ

ت.	 نوات	ال�سبع	التي	مراّ يف	تلك	ال�ساّ

ل	ثغرات	 	احلوار	ُي�سجاّ وما	يالحظ	يف	الرواية	اأناّ

	 	اأبرزها	تلـــك	التـــي	تخلاّلت	رداّ ـــة	كثرية،	لعـــلاّ زمنياّ

اوي	 	حياته	املا�سية	للراّ م�صطفـــى	�سعيد	وهو	يق�ساّ

قبـــل	قدومه	القريـــة	وهو	ذاتـــه	منذ	البـــدء	ك�سف	

ـــه	لن	يخره	 رف	الثـــاين	يف	احلوار	اأناّ اوي	الطاّ للـــراّ

ي	 ة	طويلة،	لكناّ 	التاّفا�سيل،	يقـــول:	»اإناّها	قـــ�ساّ بـــكلاّ

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س29.

ك	 	�صيء.	وبع�س	التاّفا�سيل	لن	تهماّ لـــن	اأقول	لك	كلاّ

.
)((
كثريا،	وبع�سها...«

.
)((
»طويت	املرحلة	االأوىل	يف	عامني«

.
)((
بعد	ثالثة	اأعوام	

فهـــذه	االختزاالت	حتاّى	واإْن	حـــاول	فيها	البطل	

	تلخي�صها	 منياّة	فاإناّ ة	الزاّ ذكر	ما	حدث	يف	تلك	املداّ

ة	ثغرات	 ذاك	غري	قادر	على	اإكمال	الناّق�س،	بل	ثماّ

ـــة	كثـــرية	ال	يظفر	القـــارئ	فيها	علـــى	اإ�صارة	 زمنياّ

بط	 منياّة	بال�ساّ ة	الزاّ 	له	ما	حـــدث	يف	هذه	املـــداّ تبنياّ

	البطل	 ولو	عن	طريق	التاّلخي�س،	من	ذلك	مثال	اأناّ

ة	من	و�سوله	اإىل	 مل	يخرنا	مبا	وقع	يف	الفرتة	املمتداّ

القاهرة	من	اخلرطـــوم	اإىل	الفرتة	التي	ترك	فيها	

القاهرة	متاّجها	اإىل	بريطانيا	وكيف	�سافر	واكتفى	

�سيف	 باحلديث	عن	اأناّه	�سافر،	يقول:	»وكانا	على	الراّ

.	فقد	
)((
حني	اأقلعت	بـــي	الباخرة	من	االإ�سكندرية«

ــا	كان	يف	الثانية	ع�سرة	 ث	عن	نفـــ�سه	ملاـّ كان	يتحـــداّ

	اخلام�سة  ثنا	عن	عمـــره	وهـــو	يف	�سناّ وفجـــاأة	يحداّ

ني	 عـــ�سرة،	يقـــول:	»كنت	يف	اخلام�سة	عـــ�سرة	يظناّ

.	فهنـــاك	ثغرة	بثالث	
)((
مـــن	يـــراين	يف	الع�سرين«

ي	من	 �سنوات	مل	يخرنا	فيها	ب�سيء	وال	يظفر	املتلقاّ

	هناك	يف	 الكالم	املنطوق	عنها	بتو�سيح،	بل	ت�ستقراّ

.
)((
	ا�ستف�سارات« مت	»حياّز	فراغ	يـــ�سخاّ عامل	ال�صاّ

منياّة	التي	 واية	عن	هذه	الثاّغرات	الزاّ واالأمثلة	يف	الراّ

تظهـــر	يف	احلـــوار	كثرية	تطول	فتمـــ�سح	اأعواما	بل	

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س43.

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س35.

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س46.

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س48.
))(		امل�سدر	نف�سه.

د،	�س78. مت	يف	ال�ساّ ))(		علي	عبيد،	ال�ساّ
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من	يف	 عقـــودا	وتق�صر	فال	تتجـــاوز	الرهة	من	الزاّ

اوي	وبنت	حممود	بعد	 مثـــل	احلوار	الذي	جمع	الـــراّ

ي�س  	الراّ مـــوت	زوجهـــا م�صطفى	�سعيـــد	وطلـــب	وداّ

واج	منها	؛	اإذ	جند	هذا	احلوار:	»بعد	م�صطفى	 الزاّ

�سعيد	ال	اأدخل	على	رجل«.

يـــ�س	يريد	زواجك،	واأبوك	 	الراّ )...(	قلـــت:	»وداّ

ط	له	عندك«. واأهلك	ال	ميانعون	.	كلاّفني	اأن	اأتو�ساّ

و�سمتـــت	فرتة	طويلة	حتى	ظننت	اأناّها	لن	تقول	

الم	كاأناّه	 �صيئا...	واأخريا	اأح�س�ست	ب�صوتها	يف	الظاّ

	�ساأقتله	 واج،	فـــاإيناّ نـــ�سل:	»اإذا	اأجـــروين	على	الزاّ

منياّة	متثاّل	 . فهـــذه	الثغـــرات	الزاّ
)((
واأقتـــل	نفـــ�سي«

خ�صياّات،	�سمتا	ال	ياأتي	 �سمتا	يتخلاّل	حـــوارات	ال�ساّ

	 ف	زمنياّ ا	هـــو	توقاّ اللتقـــاط	االأنفا�س	فح�سب،	واإمناّ

خ�صياّات	يف	امل�سهد	ويكون	 	يخرتق	كالم	ال�ساّ ق�صدياّ

تـــه	دور	يف	توجيه	احلوار	وا�ستمرارياّته	وهو	 لق�صدياّ

خ�صيـــة	لغاية	ُت�سبه	الغاية	من	 خيار	َتعمد	اإليه	ال�ساّ

اإظهار	الكالم.

مت )- اأ�صناف ال�صّ

مـــت	بطـــرق	خمتلفة	وعـــر	اأ�ساليب	 	يـــرد	ال�صاّ

اوي	 عـــة	يف	�صكل	اإ�صارات	�سريحـــة	مـــن	الـــراّ متنواّ

مـــت	اأثناء	احلوار	هو	 اأو	يف	�سيغـــة م�سمرة،	وال�صاّ

،	ويف	املقاطـــع	احلوارياّة	يف	
)((
كالم	غري	منطـــوق«

التي	يظهر	
)((
واية	هنـــاك	العديد	من	االأ�سناف الراّ

د	فان	دان	هوفل	 مت	يف	احلوار،	وقـــد	حداّ بهـــا	ال�صاّ

مال،	�س100-101. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ
الم،	احلوار	الق�س�سي:	تقنياته	وعالقاته	ال�سردية،	�س50. ))(		فاحت	عبد	ال�ساّ

	اأ�سنافه	تكاد	تكون	جمهولة. قد	االأدبي	فاإناّ مت	م�ساألة	مهملة	يف	الناّ ))(		ملاّا	كان	ال�ساّ
ذلك	اأناّنا	مل	نعر	لها	على	اأثر	اإال	عند	»فان	دان	هوفل«	اأثناء	اهتمامه	بدرا�ستة	

مت	بالق�سدياّة	»انظر	كتابه	املذكور	ال�سفحة،	72	وما	بعدها. عالقة	ال�ساّ

مت	 مـــت	�سنفـــني،	اأطلق	علـــى	اأحدهمـــا	ال�صاّ لل�صاّ

مق�صود،	وهذان	 مت	الالاّ 	واالآخر	ال�صاّ
)((
املقـــ�سود

وايـــة	مبختلف	 نفـــان	ر�سدهمـــا	يف	�سائـــر	الراّ ال�صاّ

ة: اأ�ساليبها	الق�ص�صياّ

مت	 )	اأ	(	ا�شتخدام الّتنقيط	عالمة	دالاّة	على	ال�صاّ

املقطـــع	 يف	 ل	 االأواّ الفـــ�سل	 يف	 ذلـــك	 جنـــد	

اوي	وم�صطفى	 احلواري	الاّذي	جمع	بـــني	الراّ

	عليـــه	الناّقاط	 �سعيـــد	حيث	جنـــد	�سمتا	تدلاّ

ك	...	ذاك	رجل	....	ذاك	 املتتابعة	قال:	»جداّ

 
)((
رجل	...	ت�سعون	عاما	وقامتـــه	منت�صبة«.

طة،	 	عنه	بامل�ساحة	املنقاّ مت	املُعراّ وهذا	ال�صاّ

ي	وظيفة	تتمثاّل	يف	تغيـــري	البطل	جمرى	 ُيـــوؤداّ

اوي	من	ورائه	 احلديث	الاّذي	كان	ي�سعـــى	الراّ

ـــة	م�صطفـــى	�سعيـــد	 بـــ�س يف	�صخ�صياّ اإىل	الناّ

	 ئي�سياّ من	خـــالل	االإ�سراب	عن	املـــو�سوع	الراّ

للحـــوار،	وحتويـــل	وجهته	اإىل	تقـــدمي	موقفه	

،	واإيـــراد	موقفـــه	منـــه،	وتقـــدمي	 مـــن	اجلـــداّ

فات	التي	ال	عالقـــة	لها	باملو�سوع	 بع�س	ال�صاّ

	:	اإناّه	ا�سرتاتيجيـــا	�سردياّة	 ـــ�ساّ �س	يف	الناّ مـــت	املقـــ�سود	هـــو	الفراغ	املكـــراّ ))(		»ال�ساّ
ي قـــ�س	اخلطاّ ـــف	قوله	وفيـــه	ثالثـــة	اأنواع	هـــي:	الناّ ـــا	ال	يريـــد	املوؤلاّ ترتجـــم	عماّ

 

نة	 ة(	املت�سماّ ق�سة	)غري	التاماّ
  (Le Marque Graphique)	وهو	اجلملة	النااّ

	من	ا�سم	العلم،	اأو	املنتهية	بنقط	 لبيـــا�س،	اأو	ت�سطيب،	اأو	اخت�سار	حلرف	اأويلاّ

ي	البطـــل	ر�سالة	فارغة	من	 تتابـــع،	واأيـــ�سا	بيا�س	�سفحـــة	باأكملها	من	قبيل	تلقاّ

اوي	يف	 متي:	وهـــو	عندما	ي�سرع	الراّ ـــوع	الثاّاين	فهو	الو�سف	ال�ساّ ا	الناّ �سديـــق.	اأماّ

ي	به	حتديد	االإطار	املكاين	 	فيوؤداّ مت	تعامله	مع	م�سهـــد	و�سفياّ التاّعامـــل	مع	ال�ساّ

ا	ثالـــث	هذه	االأنواع	 امتة	ونحوها.	اأماّ بيعـــة	ال�ساّ كيـــز	على	الطاّ 	اإىل	الرتاّ وائـــياّ الراّ

مت	االإن�ساين	من	 وت	(Le Silence de la Voix)	وهو	ال�ساّ فهـــو	:	�سمت	ال�ساّ
خ�سياّات.(	كما	تنتمي	اإىل	 	له	وال�ساّ اوي	مثال	واملروياّ ظ	)�سمت	الـــراّ وجهة	التاّلفاّ

واية	 دة	اأخرى	مثل	ما	هو	موجود	يف	الراّ 	هذه	اأنواع	معقاّ ردياّ مت	ال�ساّ اأ�سكال	ال�ساّ

مت	 ـــة،	يعك�سها	ال�ساّ اجلديـــدة	تطفو	على	�سطـــح	اخلطاب	كاأناّها	م�ساهد	و�سفياّ

دة	ور�سائل	ناق�سة	وخرائط	جغرافياّة	و�سمت	 	يف	�سورة	بيا�سات	متعـــداّ التاّحتياّ

�سوم	 االأطفـــال	ومتاثيل	العـــر�س	واجلمل	غري	امل�سموعة	والكلمـــات	املمحاة	والراّ

	على	 ـــذي	يحيل	يف	الناّ�ساّ مق�سود	فهو	الاّ مت	الالاّ ـــا	ال�ساّ اأة...وغريهـــا،	اأماّ املجزاّ

«	انظر:	علي	عبيد،	 ى	وعلى	ما	هو	اأخر�س	يف	الوعي	الباطنياّ م�سماّ
مني	والالاّ ال�ساّ

ال�سمت	يف	ال�سد،	IBLA،	�س82-83.
مال،	�س35. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ
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مت	مهربا	 ئيـــ�سي	للحوار،	ومُيثاّل	هنا	ال�صاّ الراّ

اآمنـــا	للبطـــل	يلجاأ	اإليه	هروبـــا	من	حُما�سرة	

ة	التاّفاعلياّة	 وؤال	يف	اإطار	اخلطاّ اوي	له	بال�ساّ الراّ

خ�صياّات. التي	تعتمدها	ال�ساّ

مـــت	 يـــة	علـــى	وجـــود	ال�صاّ )ب(	اإيـــراد اإ�سارة ن�سّ

ـــُل	تعليقـــًا	 �صكل	ميثاّ متخلاّـــال	يف	احلـــوار	يف	

اوي،	وذلـــك	عر	ذكر	 ـــا	بوا�سطـــة	الـــراّ �سردياّ

كلمة	[�سمـــت[	اأو	بع�س	مرادفاتهـــا،	لتكون	
حاجـــزا	زمنياّا	يف	امل�سافـــة	احلوارياّة	القائمة	

ردي	 يف	امل�سهـــد.	وهي	جزء	مـــن	التاّعليق	ال�ساّ

ا	و�سفياّا	 م	تو�سيحـــا	بيانياّ اوي	الاّذي	يقـــداّ للـــراّ

لعملياّة	احلـــوار	بني	املتحاوريـــن،	�سواء	اأكان	

د	ناقل	له،	واالأمثلة	 طرفا	يف	احلـــوار	اأم	جمراّ

على	ذلك	كثرية،	منهـــا	هذا	املثال	الذي	ورد	

يف	الف�صل	الثاّاين	يف	حوار	مل�صطفى	�سعيد	مع	

جني	مور�س،	قلـــت	لها:	»م�ست	�ساعتان	دون	

اأن	اأح�س	بهما«	�سمتـــت	برهة،	وقالت:	»هذا	

لقاء	عجيب...	رجل	غريب	ال	اأعرفه	يدعوين«	

.
)((
	قالت:	»نعم،	ومل	ال	؟« و�سمتت	ثماّ

خ�صياّة	 مـــت	ال	مينع	ال�ساّ وع	من	ال�صاّ وهذا	الناّ

هـــا،	بل	اإناّه	ميثل	حياّزا	 لها	ورداّ من اإيراد	تدخاّ

	الذي	 نهـــا	مـــن	التاّفكري	يف	الـــرداّ ـــا	مُيكاّ زمنياّ

ر	 رف	الثاّاين	يف	احلوار	لتفكاّ 	به	على	الطاّ �سرتداّ

اأو	لتخفـــي	اأمرا	ال	ترغـــب	يف	االإف�صاح	عنه،	

	من  	هي	اأ�سرعـــت	يف	الرداّ اأو	اأناّها	تخـــ�سى	اإناّ

اأن	ينزلق	ل�سانها	فتبوح	مبا	ال	ترغب	يف	البوح	

ـــة	التي	تتاّبعها،	 ة	احلوارياّ بـــه،	يف	نطاق	اخلطاّ

	 ـــن	اإيزابيالاّ مت	الـــذي	راأيناه	مكاّ فهـــذا	ال�صاّ

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س58.

	املنا�سب	الذي	ترتاح	 �سيمور	من	اختيار	الرداّ

مت	مل	يكن	دائما	يف	 	هـــذا	ال�صاّ اإليه.	غري	اأناّ

ات	 واية	تعبريا	عن	اإخفـــاء	احلقيقة،	فمراّ الراّ

ة	اإعجاب	اأحد	 ا	عـــن	�صداّ كثرية	وجدناه	معراّ

رف	االآخر	 رفـــني	املتحاورين	باأقـــوال	الطاّ الطاّ

ن	يف	اأقوالـــه	وحواراته	من	اأكاذيب	 مبـــا	ُي�سماّ

	له،	وت�سلب	لاّبه،	 قة	ت�سحر	املروياّ وحكايات	ملفاّ

ا	ت�صمت	حماورات	 وتثـــري	اإعجابه	؛	فكثريا	ماّ

البطل	افتنانـــًا	بق�ص�صه	العجيبـــة	والغريبة	

التـــي	يبتدعها	ويختلقها،	و	يهدف	من	ورائها	

يف	االإيقـــاع	ب�سحايـــاه	يف	�ِصَراِكـــه،	من	ذلك	

	�سيمور	بعد	 مثـــال	قوله	متحدثا	عـــن	اإيزابيالاّ

ل	 احلـــوار	الطويـــل	الـــذي	جمع	بينهمـــا	يف	اأواّ

رق	ا�ستدراجها	 	الطاّ لقاء	له	بها،	وحاول	ب�ستىاّ

من خـــالل	اختالقـــه	للعديد	مـــن	احلكايات	

رق	اأوقعتها	يف	عامله	 الغريبة،	عن	�سحر	الـــ�ساّ

احر،	يقول:	قلت	لها:	»بيتنا	على	�سفاف	 ال�ساّ

نـــي	اإذا	ا�ستيقظت	على	 يل	متاما	بحيث	اإناّ الناّ

افذة	واأداعب	 خرج	يدي	من	الناّ
ُ
فرا�صي	ليال،	اأ

ـــوم«	ويوا�سل	نقله	 يل	حتى	يغلبني	الناّ مـــاء	الناّ

لهذا	احلوار	قائال:	»�سمتت	برهة،	فلم	اأقلق	

	 يطايناّ فء	ال�ساّ نـــي	اأحـــ�س�ست	بذلـــك	الـــداّ الأناّ

ه	اأعلم	اأناّني	 حتت	احلجاب	احلاجز	حني	اأح�ساّ

مت	 .	فهذا	ال�صاّ
)((
م�سيطر	على	زمام	املوقف«

ـــن	البطـــل	مـــن	معرفـــة	مـــدى	�سيطرته	 مُيكاّ

انبهـــرت	بحكاياتـــه	 التـــي	 تـــه«	 علـــى	»�سحياّ

مت	مقيا�سا من  واأعاجيبه،	ويغدو	بذلك	ال�صاّ

د	مدى	جناحـــه	يف	ن�سج	خططه	 خاللـــه	ُيحداّ

مال،	�س58-59. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ
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مت	كذلك	تعبريا	 اخلطابياّة.	وقـــد	يكون	ال�صاّ

	�سيمور	 فقة	واالأ�سى،	فهـــذه	اإيزابيالاّ عن	ال�ساّ

	تاأملـــا	و�صفقة	علـــى	هذا	 ال	تقـــوى	علـــى	الـــرداّ

ا	 ى	حياتـــه	�صقياّ ـــذي	قـــ�ساّ جـــل	البائـــ�س	الاّ الراّ

مت	لعدم	قدرتها	على	 تعـــ�سا،	فتلجاأ	اإىل	ال�صاّ

الكالم،	فت�صغي	اإليه	»يف	�سمت،	ويف	عينيها	

ل	البطل،	من	 .	فقد	حـــواّ
)((
عطـــف	م�سيحـــي«

خـــالل	براعته	يف	اختـــالق	االأكاذيب،	حياته	

الناّاجحـــة	 امليـــ�سورة	 وطفولتـــه	 اإىل	جحيـــم	

رة	اإىل	�صقـــاء،	يقـــول:	»فو�سفت	لها	 واملتحـــراّ

،	حتاّى	راأيت	 و�سفا	مهوال	كيف	فقـــدت	والدياّ

ل	بذلك	 . فحواّ
)((
مع	يطفـــر	اإىل	عينيهـــا« الداّ

موقـــف	حماورته	مـــن	»حـــب	اّاال�ستطالع	اإىل	

ن	 .	ومن	خالل	هـــذا	العطف	يتمكاّ
)((
عطـــف«

مـــن	الولـــوج	اإىل	عامل	هذه	املـــراأة،	وهو	ذاته	

يعرتف	باتاّخاذه	هـــذه	االأكاذيب	ا�سرتاتيجيا	

ك	 خطابياّة	لالإيقاع	ب�سحاياه	قائال	»حني	اأحراّ

اكنـــة	يف	االأعمـــاق،	�سي�ستحيـــل	 الركـــة	ال�ساّ

العطـــف	اإىل	رغبـــة	اأعـــزف	علـــى	اأوتارهـــا	

.
)((
امل�سدودة	كما	يحلو	يل«

ارتباطـــا	مب�ساألـــة	 اإليـــه	 االإ�صارة	 ومـــا	ميكـــن	

ال�صمـــت	يف	حـــوارات	م�صطفى	�سعيـــد	اأنها	كانت	

خ�صيـــات،	فقد	بدا	 ت�ستغل	ارتباطـــا	باملكان	وبال�ساّ

لنـــا	اأناّه	ملاّا	كان	يعي�س	يف	بريطانيا	كان	متكلاّما	اأكر	

ة	 ـــة	اأو	احل�سارياّ اتياّ منه	�سامتا	بحـــ�سب	غاياته	الذاّ

يفية	 ــا	عاد	اإىل	هذه	القريـــة	الراّ ه	ملاـّ اأو	غريهـــا	ولكناّ

اخر،	يقول	 مت	ال�ساّ ودانياّة	فاإناّه	قد	اختـــار	ال�صاّ ال�ساّ

))(		امل�سدر	نف�سه.

))(		امل�سدر	نف�سه.

))(		امل�سدر	نف�سه.

))(		امل�سدر	نف�سه.

ة	من	بني	احل�سور:	 ل	مراّ اوي	عندما	راآه	الأواّ عنه	الراّ

	ي�ستمـــع	يف	�سمت،	 »لكـــن	م�صطفـــى	�سعيـــد	ظـــلاّ

يبتـــ�سم	اأحيانـــا	ابت�سامة	اأذكـــر	االآن	اأناّها	غام�سة،	

.	فبقـــدر	ما	كان	
)((
ث	نفـــ�سه« مثـــل	�صخـــ�س	يحـــداّ

ثا	يف	الغرب	فقد	ظهر	�سامتا	هنا	قبل	لقائه	 متحداّ

اخرة	 ر	ابت�سامته	ال�ساّ 	ذلك	ما	يفـــ�ساّ اوي،	ولعلاّ بالـــراّ

ـــه	قد	وجد	اأخـــريا	من	ُيكلاّم	 الغامـــ�سة يف	اآن،	فكاأناّ

	الذي	يعي�سه،	فهو	 ب�سبب	هـــذا	التذبذب	احل�سارياّ

ب	من	ح�سارة	الغرب	غري	اأناّه	مل	 	ت�سراّ كائن	�صرقياّ

ـــن	من	التاّماهي	معها	؛	فقد	كان	يف	ذاته	جرح	 يتمكاّ

هل	 اأحقـــاد	ُحِفَر	منـــذ	اأحقاب	زمنياّة	ليـــ�س من ال�ساّ

ن	من	 ـــه	ملاّا	عاد	اإىل	وطنـــه	مل	يتمكاّ اأن	ينـــ�ساه،	ولكناّ

ب	 ا	�سعاّ ن�سيان	جزء	كبـــري	من	حياته	يف	الغرب	مماّ

اأقلـــم	والعي�س	والتاّوا�سل	مع	هوؤالء	 عليه	اإمكانياّة	التاّ

ـــه	حاول	اأن	ُيوهم	نف�سه	 القرويني	الب�سطاء	رغم	اأناّ

اوي،	الذي	خا�س	تقريبا	 ه	ملاّا	راأى	الـــراّ بذلـــك،	ولكناّ

ات	 جتربة	احلياة	نف�سها	يف	الغرب،	طبعا	مع	متغرياّ

	اأناّه	وجد	من	ُي�ساعده	على	حتقيق	هذا	 ذاتياّة،	ظـــناّ

ه	 رق	والغـــرب،	ولكناّ 	بني	الـــ�ساّ ـــزاوج	احلـــ�سارياّ التاّ

ـــه	اأ�سكن	يف	نفـــ�سه	�صيئا	 مل	ي�ستطـــع	اأن	يعيـــ�س	الأناّ

.
)((
من	اأوروبا

الاّتـــي  ـــة	 احلوارياّ ـــة	 اخلطاّ اإىل	 �سبـــة	 بالناّ ـــا	 اأماّ

اوي	 اعتمدهـــا	م�صطفى	�سعيـــد	يف	حواراته	مع	الراّ

مت	اإخفـــاء	للعديد	 فقـــد	جنـــح،	قـــ�سدا،	اإىل	ال�صاّ

ـــة	يف	حياتـــه،	حفاظـــا	علـــى	 مـــن	التاّفا�سيـــل	املهماّ

	يف	اآن،	واإن	كان	قد	 لبياّ 	ووجهه	ال�ساّ وجهـــه	االإيجابياّ

اأوهمنا	من	خالل	احلوار	اأناّه	مل	ُيْخِف	اإالاّ	املعلومات	

اوي	 الاّتي	ال	فائـــدة	منها،	بالاّرغم	من	حما�سرة	الراّ

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س31.
واية	العربياّة	املعا�سرة،	�س163.  ف	يف	الراّ د	رجب	الباردي،	�سخ�س	املثقاّ ))(		حمماّ



86
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

لـــه	و�سعيه	لنيل	اأكـــر	قدر	ممكن	مـــن	املعلومات،	

�سواء	اأثنـــاء	حواره	معـــه	اأو	من	خـــالل	»املخلاّفات«	

نته	من	معلومـــات	اإ�سافياّة	عن	 الورقياّة،	ومـــا	ت�سماّ

ف	يف	 مـــت	مل	ُيوظاّ حيـــاة	البطـــل.	ولكن	هـــذا	ال�صاّ

ف	بـــه	عندما	كان	 خطابـــه	بنف�س	القـــدر	الذي	ُوظِّ

ة	يف	الريطانني	�سواء	 يحـــاور	االآخر	ممثاّال	خـــا�ساّ

ـــا	اأم	اأناّه	�سمت	ناجت	عن	 مت	حقيقياّ اأكان	هذا	ال�صاّ

فت	 	االأمر	الالاّ التاّمويه	واملراوغة	والكـــذب.	غري	اأناّ

اوي	 	حوارات	الراّ للناّظر،	ارتباطا	بهـــذه امل�ساألة،	اأناّ

مـــع	باقـــى	اأفـــراد	عائلتـــه	اأو	بعـــ�س	اأ�سدقائه	من	

القرية	مل	تكـــن	تتخلاّلها	ثغـــرات	اأو	حلظات	�سمت	

اوي	بالبطل	م�صطفى	�سعيد،	فقد	كان	 قبل	لقاء	الراّ

	مو�سوع	 	اّ�صيء	ُيقال،	وال	حرج	يف	اخلو�س	يف	اأياّ
كلاّ

مهمـــا	كان	حتاّى	واإن	كان	فيه	بعـــ�س	من	االإباحياّة،	

د	الذي	جمع	 مثلمـــا	الحظنا	ذلك	يف	احلـــوار	املتعداّ

	 ـــات	الق�ص�صياّة	القروياّة،	فكلاّ خ�صياّ بني	بع�س	ال�ساّ

	دقائقه،	وال	 واحـــد	يعرف	عن	االآخر	يف	القرية	اأدقاّ

اوي	 مت،	ولكن	بعد	لقاء	الراّ حاجة	لالإخفاء	اأو	ال�صاّ

مت	بينهـــم	جميعا،	فها	 بالبطل	�ستبـــداأ	رحلة	ال�صاّ

اوي	ُيْخِفي	عن	اأبيه	�سبـــب	قدوم م�صطفى	 هو	الـــراّ

الح	 اإليه	فيلتجـــئ	اإىل	الكذب	الاّذي	هـــو	اأ�سال	ال�ساّ

	الاّذي	يعتمده	م�صطفى	�سعيد،	لي�س	فقط	 احلوارياّ

مـــع	اأفراد	القرية،	بل	كذلك	كان	�سالحه	ملاّا	كان	يف 

الغرب،	ُيقارع	ن�سوتـــه	وُيغالطهم	مبعطيات	خاطئة	

	 عن	حياته	وعـــن	تاريخ	العرب	و�صعرائهم	َفيفِتنهناّ

اوي:	»�ساألني	اأبي:	 	يف	»�صراكه«،	يقول	الراّ ِلُيوِقع	بهناّ

ـــه	يريدين	اأن	 »مـــاذا	يريـــد	م�صطفى؟«	فقلت	له	اإناّ

	،
)((
ـــة	اأر�س	له	يف	اخلرطوم« ر	له	عقدا	مبلكياّ اأفـــ�ساّ

مال،	�س41. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ

ـــه	كان	يريده	ملو�سوع	اآخر،	وكذلك	فبعد	 واحلال	اأناّ

واج	من	بنت	 	الرياّ�س	الـــزاّ اختفـــاء	البطل	وطلـــب	وداّ

ـــات	القروياّة	مع	 خ�صياّ حممـــود	بداأت	حـــوارات	ال�ساّ

مت	واالإخفاء	 بع�سها	بعـــ�س	يتخلاّلها	نوع	مـــن	ال�صاّ

	اأكـــر	دليـــل	على	ذلـــك	حلظات	 املقـــ�سود،	ولعـــلاّ

ه	عندما	 اوي	مع	جداّ مـــت	التي	تخلاّلت	حوار	الراّ ال�صاّ

واج	من	اأرملة	م�صطفى	 ي�س	الزاّ 	الراّ اأعلمه	برغبة	وداّ

ي�س  	الراّ اوي:	»قال	هل	تدري	ملاذا	دعاك	وداّ يقول	الراّ

نـــا	اأ�سدقاء	وقـــد	دعاين	من	 للغـــداء؟«	فقلت	له	اإناّ

قبل.	فقال	جدي	»اإناّه	يريد	منك	خدمة«.	

فقلت:	»ماذا	يبغي؟«

واج« فقال:	»يبغي	الزاّ

	 ي:	»مـــا	�صاأين	بزواج	وداّ فت�ساحكـــت	وقلت	جلداّ

ي:	»اأنت	وكيل	العـــرو�س«	لذت	 يـــ�س؟«	فقال	جـــداّ الراّ

	 	اأنني	مل	اأفهم:	»وداّ ي	وهو	يظناّ مـــت.	فقال	جداّ بال�صاّ

ج	من	اأرملة	م�صطفى	�سعيد«. ي�س	يريد	اأن	يتزواّ الراّ

ي	»....«	 مت	فقـــال	جداّ ة	اأخـــرى	لذت	بال�صاّ مراّ

وقولـــه	كذلـــك:	»حبـــ�س	الغـــ�سب	لـــ�ساين	فلـــذت	

اوي	 	الذي	كان	يعتره	الراّ .	فهذا	اجلداّ
)((
مت« بال�صاّ

َع	 رمـــز	جـــذوره	ووجـــوده،	وكان	يرغـــب	يف	اأن	َيَت�َسَباّ

ال	فقط	من	التملاّـــي	يف	�سفحة	وجهه،	بل	كذلك	يف	

	فر�سة	للحديث	 ُت	اأيَّ د	من	كالمه،	فال	ُيفـــوِّ ـــزواّ التاّ

معـــه،	بـــال	خجـــل	اأو	�سمت،	تـــراه	يف	هـــذا	احلوار	

بب	يف	ذلك	 مت،	وال�ساّ الق�صري	معه	يلتجُئ	اإىل	ال�صاّ

هو	ما	خلاّفه	فيه	الك�سف	عن	ما�سي	م�صطفى	�سعيد	

من	جرح	غائر	يف	االأعماق	زعزع	كيانه	ورمى	به	يف	

اأتون	من	االأ�سئلـــة	الوجودياّة	احلارقة	ب�سبب	طبيعة	

هذا	»الغريب«	الذي	يتاّفق	معه	يف	جتربة	الغربة	يف	

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س93-94.
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	االختالف	بينهما	 البلـــد	نف�سه	للغاية	نف�سهـــا	ولكناّ

ـــٌن	فما	تـــ�ساوي	حياته	مقارنة	بحيـــاة م�صطفى	 َبيِّ

وثراء	جتربته	هناك	؟

اوي	بعد	هذا	الك�سف	�سيخفي	حقيقة	 	الراّ ثم	اإناّ

ـــا�س	اإليه	و�سديق	طفولته	 بحثه	حتاّى	عن	اأقرب	الناّ

	اإىل	 ن	بذكائه	الفطرياّ وندميه	حمجوب	الاّذي	تفطاّ

اوي	عنه،	يقول	حمجوب	 	هنـــاك	اأمرا	يخفيه	الراّ اأناّ

بب	يف  اوي:	»مهما	يكن...	اإيـــ�س	ال�ساّ خماطبـــا	الـــراّ

اهتمامـــك	مب�صطفى	�سعيد؟	لقد	�ساألتني	عنه	كذا	

ة	من	قبـــل..	تعرف؟	اأنـــا	ال	اأفهم	ملـــاذا	جعلك	 مـــراّ

.
)((
و�سياّا	على	ولديه«

ي�س  	الراّ ا	بعد	وقوع	حادثة	قتل	بنت	حممود	لوداّ اأماّ

ة	 خ�صياّات	القروياّ 	ال�ساّ وانتحارهـــا،	فما	ُيالحـــظ	اأناّ

مـــت	اإخفاء	للحقيقة	 د	ال�صاّ االأخرى	هي	التـــي	تتعماّ

اوي	الذي	مل	يكن	زمـــن	وقوعها	يف	القرية،	 عـــن	الراّ

اوي	عندما	ذهب	 فها	هو	حمجوب	يتجناّب	اأ�سئلة	الراّ

ي�ستقبله	يف	املينـــاء	بعد	رجوعه	من	اخلرطوم،	فال 

اوي:	»�سافحني	حمجوب	 ُيجيـــب	عنها،	يقـــول	الـــراّ

بنـــي	بنظراته،	مـــا	يـــزال	يتجناّب	وجهي	 وهـــو	يتجناّ

عه	على	الـــكالم:	»ليتني	 	�سامتا،	قلت	لـــه	اأ�صجاّ ظـــلاّ

َعِمْلُت	بن�صيحتك	وتزواّجتها«.	مل	اأ�ستفد	�سوى	اأناّني	

.	فمحجـــوب	مل	يكـــن	يرغب	
)((
قـــا« زاد	�سمتـــه	تعماّ

	ما	فعلتـــه	بنت	حممود	 يف	اخلـــو�س	يف	الـــكالم	الأناّ

ال	ميكـــن	ت�صنيفـــه	يف	عرف	اأهل	القريـــة	اإالاّ	�سمن	

	االنخراط	يف	احلديث	يف	املو�سوع	ثانية	 اجلرم	وكاأناّ

مت	 	االلتجاء	لل�صاّ اإحيـــاء	لهذا	اجلرم،	ولذلك	فـــاإناّ

مرتبط	بـــاالأ�سا�س	باخلو�س	يف	هذا	املو�سوع	ولي�س 

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س105.
))(		امل�سدر	نف�سه،	�س115-116.

ر	 رف�سا	كلاّيا	للكالم	اأو	عدم	قدرة	عليه،	وهو	ما	ُيف�ساّ

اوي	 انطالق	حمجوب	يف	احلديث	عندما	اأخره	الراّ

	يناق�س �سبل	توحيد	
)((
باأناّهم	كانوا	من�سغلني	مبوؤمتر

ال	مطوال	فيه	 م	تدخاّ التاّعليـــم	يف	اإفريقيا	ولذلك	قـــداّ

غم	مـــن	اأناّه	كان	 ا�سة،	بالراّ قـــد	للـــ�ساّ الكثـــري	من	الناّ

	 ميقراطياّ 	الداّ 	اال�صرتاكياّ ع�سوا	يف	احلزب	الوطنياّ

اوي	عندمـــا	اتاّهمه	 احلاكـــم،		يف	مقابل	�سمـــت	الراّ

حمجـــوب	بعـــدم	م�ساعـــدة	اأهـــل	القريـــة	يف	بنـــاء	

ـــه	-	حـــ�سب	اعتقاده	 مـــدر�سة	وم�ست�سفـــى	رغـــم	اأناّ

واعتقاد	القرويني	-	من	اأ�سحاب	القرار،	فيخاطبه	

�ساء مينت	يف	الـــو�سع.	ال	توجد	داية	 حمجـــوب:	»الناّ

واحـــدة	متعلاّمـــة	يف	هذه	البلـــد.	واأنت	مـــاذا	ت�صنع	

يف	اخلرطـــوم؟	مـــا	الفائـــدة	اأن	يكـــون	لنـــا	ابن	يف	

اوي:	»واآثرت	 احلكومـــة	وال	يفعـــل	�صيئا؟«	يقول	الـــراّ

ا	ُيـــ�سري	اإىل	بدايـــة	توتاّر	العالقة	 .	مماّ
)((
مـــت« ال�صاّ

اوي	اإىل	اأن	ي�صل	هذا	التاّوتاّر	اإىل	 بـــني	حمجوب	والراّ

	بنت	حممود	طلبت	 خ�صام	وِعراك	عندما	يعلم	باأناّ

واج	منه	حتاّى	تتجناّب	 منـــه	اأن	يخره	برغبتها	يف	الزاّ

ي�س	لكنه	اأخفى	عنه	ذلك. 	الراّ اإزعاج	وداّ

�سبـــة	اإىل	بقياّة	اأهله	فقد	اآثروا	 واالأمر	ذاته	بالناّ

مـــت	عـــن	اخلـــو�س	يف	هـــذا	املـــو�سوع،	يقول	 ال�صاّ

الـــراوي:	»لبثـــت	اأ�ساأل	يومـــني	بطولهمـــا	وال	اأحـــد	

بـــوين	بنظراتهم	كاأناّهم	 يقول	يل.	كلاّهم	كانوا	يتجناّ

ي	اأي�سا  .	وي�سيف:	»وجداّ
)((
�صركاء	يف	اإثـــم	عظيم«

ي	يبكي	...	بكى	 مل	ُي�سعفنـــي	ب�سيء	...	انفجر	جـــداّ

ثا	عن	اهتمامات	حمجوب	ملاّا	اأخـــره	باأناّهم	كانوا	م�سغولني	 اوي	متحداّ ))(		يقـــول	الـــراّ
	اأخبار	اخلرطوم،	خا�سة	اأخبار	 ـــه	يحباّ مبوؤمتـــر:	»بدا	االهتمام	على	وجهه،	فاإناّ

	يف	نف�سي	اأناّه	 ام،	قال	باهتمام	بالغ	وا�سح	وقد	حزاّ �سى	وف�ساد	احلكاّ الف�سائح	والراّ

ن�سي	ما	نحن	فيه:«مباذا	ياأمترون	هذه	املرة«	انظر:	امل�سدر	نف�سه،	�س116.
))(		امل�سدر	نف�سه.

))(	امل�سدر	نف�سه،	�س119.
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	م�سح	دموعه	بطـــرف	ثوبه	و�سمت	حتاّى	 طويـــال	ثماّ

.
)((
ظننته	قد	نام«

عت	و�ساألته:	»ماذا	حدث؟« ت�سجاّ

مل	يحفل	بـــ�سوؤايل	وت�ساغل	زمنـــا	مب�سبحته	ثم	

.
)((
» قـــال:	»تلك	قبيلة	ال	يجيء	من	ورائها	اإالاّ	ال�سراّ

خ�صياّات	ك�سفا	واإف�صاحا	 	اأكر	ال�ساّ 	اأناّ وهكذا	نتبنياّ

ابقة	حلـــادث	القتل	اأ�سبحت	من  يف	احلوارات	ال�ساّ

	هذه	 	على	اأناّ ا	يـــدلاّ خ�صيات	اإخفاء،	مماّ اأكـــر	ال�ساّ

ابقة	قد	 احلادثـــة	التـــي	نعتهـــا	اأهـــل	القريـــة	بال�ساّ

بـــت	يف	تكميم	االأفـــواه	واإغالقهـــا،	فحتاّى	بنت	 ت�سباّ

جمـــذوب	وما	ُيعرف	عنها	مـــن	اأناّها	مل	تكن	تخجل	

جال	ومنادمتهـــم	وحمادثتهم	يف	 من جمالـــ�سة	الراّ

اوي	بوقائع	 ن	مـــن	اإخبار	الـــراّ موا�سيعهـــم	مل	تتمكاّ

احلادثـــة	اإالاّ	بعـــد	اأن	َثِملت،	ولكن	رغـــم	ذلك	فقد	

عات	والثغرات. ن	خطابها	العديد	من	التقطاّ ت�سماّ

	اآخر	 ي�ساف	اإىل	ما	ذكرنـــا	وجود	جهاز	�سردياّ

خ�صية	اأو	فقدانها	 يوقف	احلوار	هو	عدم	معرفة	ال�ساّ

ا  للمعرفـــة	Non-savoir،		ويتمثاّل	يف	اأمرين	هما	اإماّ

اأن	يعلـــن	املتكلاّـــم	عـــن	ا�ستحالة	معرفتـــه	للمو�سع	

	عن	 ردياّ املتحـــاور	فيه	اأو	اأن	يخـــر	اخلطاب	الـــ�ساّ

	االأثر	هو	نف�سه:	 جهل	ال�سخ�صياّة،	ويف	احلالتني	فاإناّ

انقطاع	يف	م�ستوى	التاّبادالت،	و�سعوبة	يف	ت�سل�سها	

واية	احلوار	 		ومن	اأمثلة	ذلك	يف	الراّ
)((
و�سمت	�صاق

ق	 ـــذي	جمع	بني	البطـــل	م�صطفى �سعيـــد	واملحقاّ الاّ

ق	معـــه	يف	جرمية	قتله	 	الاّذي	كان	يحقاّ االإجنليـــزياّ

جلني	مور�س،	حيث	يقول:

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س119-120.
))(		امل�سدر	نف�سه،	�س120.

)(( Zlatka Timenova Valtcheva, Les silences du dialogues r -
manesque dans Moderato Cantabile de Marguirite.

»هل	ت�سببت	يف	انتحار	اآن	همند؟«

»	ال	اأدري«

	غرينود؟«	 »و�صيالاّ

»ال	اأدري«

»وايزابيال �سيمور؟«

»ال	اأدري«

»هل	قتلت	جني	مور�س؟«

»نعم«

»قتلتها	عمدا؟«

.
)((
»نعم«

فم�صطفي	�سعيد	واإن	كان	يجيب	اإجابات	منكرة	

	عن	�سمت	نـــاجت	عن	جهل	بال�سبب	 	ذلك	يعراّ فـــاإناّ

	الذي	دفع	ع�سيقات	م�صطفى	�سعيد	اإىل	 احلقيقـــياّ

	تكرار	عبارة	»ال	اأدري«	حاملة	 االنتحار.	ولذلك	فاإناّ

ملعنى	ال�صمت	املعر.	

)-وظائف ال�صمت: 

دة	ُمطلقا.	 مت	وظائُف	حُمداّ 	لئن	مل	ُتر�سد	لل�ساّ

ج	عليها	يف	معر�س	 	»فـــان	دان	هيفل«	عـــراّ ـــى	اإناّ حتاّ

ق	 حديثه	عن	عالقة	ال�سمت	بالق�سدياّة	دون	اأن	يعماّ

ت	جتليُتهـــا	يف	نظرنا	ُمغامرة	 فيهـــا	الناّظر.	لذا	ُعداّ

ـــى	ت�ستوجب	احلـــذر.	لكننا	 حمفوفـــة	مبـزالـــَق	�ستاّ

مت	مبختلف	اأنواعه،	 ق	الناّظـــر	يف	ال�ساّ عندما	ندقاّ

	له	العديد	من	 	لنا	اأناّ عندما	يقحم	يف	احلوار،	يتبنياّ

اللياّة	ارتباطا	مبقا�سد	 الوظائـــف	منها	الوظيفة	الداّ

	حمـــاور	وغاياتـــه	يف	�سيـــاق	خطتـــه	التاّحاورية،	 كلاّ

ـــة	؛	فهو	ُعمـــدة	املوؤلاّف	 	لـــه	وظيفـــة	اإبالغياّ كمـــا	اأناّ

مال،	�س53. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ
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ـــي	؛	الأناّه	يدعـــوه	من	خالله	 ـــوا�سل	مـــع	املتلقاّ يف	التاّ

اإىل	اإكمـــال	الناّق�س	وامل�ساركـــة	يف	اإكمال	الثاّغرات	

ح	عر	 اه	ُي�سراّ ـــه	با�ستخدامه	اإياّ ،	فكاأناّ
)((
اخلر�ساء

ظ	 امل�سكوت	عنه	قائـــال:	ها	هو	ما	ال	اأرغب	يف	التاّلفاّ

بـــه	اأو	ما	ال	اأقدر	على	التاّعبـــري	عنه،	وعليك	اأنت	اأن	

 .
)((
تقوله	عو�سا	عناّي

ولـــه،	كذلـــك،	وظيفـــة	اأخـــرى	هـــي	الوظيفـــة	

ل	بها	 ـــة	التـــي	تتعلاّق	بـــاالأدوات	التي	يتـــو�ساّ التاّعبريياّ

مـــات	 ـــف	اإىل	اخـــرتاق	حواجـــز	املنـــع	واملحراّ املوؤلاّ

ـــة	املن�سوبة	حوله.	 ـــة	واجلن�سياّ ينياّ يـــة	والداّ يا�ساّ ال�ساّ

فـــرة	جميعهـــا	ال	ت�سمح	 ـــة	وال�ساّ 	والو�سعياّ جـــلاّ فال�ساّ

ية	التاّعبري	 	�سيء	وال	متنحها	حراّ خ�سياّة	بقول	كلاّ لل�ساّ

غم	من	 ـــ�س	وبالراّ 	الرياّ 	؛	فها	هـــو	وداّ
)((
م عـــن	املحراّ

	�سيء	 نـــه	ماجن	ومت�ساب	وله	جـــراأة	على	قول	كلاّ
اّ
اأ

	عندما	كان	 م	اجلن�سياّ ال	يقدر	على	اخرتاق	املحـــراّ

باب	 ثهم	عن	مغامراتـــه	اجلن�سياّة	يف	عهد	ال�ساّ يحداّ

.	واالأمر	ذاته	
)((
م فُي�سِقط	من	حكايته	اجلزء	املحراّ

	 	اأناّ ينطبق	علـــى	بنت	جمدوب	عندما	حـــاول	اجلداّ

هـــا	متهمـــا	اإياّاها	باأناّها	قتلـــت	زوجها،	يقول	 ي�ستفزاّ

بـــاب«؟	 	ال�ساّ ـــك	قتلتـــه	يف	عـــزاّ :	»ال	عجـــب	اأناّ اجلـــداّ

ف�سحكـــت	بنت	جمذوب	وقالت:	»قتلـــه	اأجله.	هذا	

ة	جراأة	 غم	من	�سداّ .	فبالراّ
)((
يء	ال	يقتل	اأحدا« الـــ�ساّ

	هـــذه	اجلـــراأة	ال	تدفعها	اإىل	 بنـــت	جمـــذوب	اإالاّ	اأناّ

	�سيء	فهنـــاك	اتاّفاقـــات	اأخالقيـــة	 املجاهـــرة	بـــكلاّ

ية	التاّعبري.	 ودينياّة	واجتماعية	متنع	من	حراّ

�سبـــة	اإىل	الوزيـــر	الذي	كان	 واالأمـــر	ذاتـــه	بالناّ

مت	يف	ال�سد،	�س88. ))(		علي	عبيد،	ال�ساّ
))(		املرجع	نف�سه،	�س89.

مال،	�س89. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ
))(		امل�سدر	نف�سه،	�س87.

))(		امل�سدر	نف�سه.

تلميذا	مل�سطفى	�سعيد	يف	بريطانيا	فها	هو	يلتجئ	

مـــت	املتمثاّل	يف	اإيراد	اآخر	حرف	من	كلمة	 اإىل	ال�ساّ

ـــة«	كان	يقولهـــا	م�سطفـــى	�سعيـــد	يف	حـــني	 »اإباحياّ

ُي�سقط	باقي	احلروف	للتاّعميـــة	واالإخفاء	ا�ستجابة	

ًا	 قابة	اأياّ لالتاّفاقات	االأخالقياّة،	وخوفا	من	خرق	الراّ

كان	م�سدرها،	في�ستعي�س	عن	باقي	حروف	الكلمة	

خ�سياّة	اإىل	 .	فتلجاأ	عندئـــذ	ال�ساّ
)((
بنقـــاط	التاّتابـــع

مـــت	باأ�سكاله	املختلفة	مثـــل	الكناية	اأو	التاّورية	 ال�ساّ

يـــاء	 والراّ 	 ـــ�سرتاّ والتاّ ـــع	 والتاّقناّ 	 ـــياّ
اخلطاّ قـــ�س	 اأو	الناّ

ـــالت	ذات	الفجـــوات	 	والتدخاّ منـــياّ والتاّلميـــح	وال�ساّ

وغريها	من	اخلطـــط	اال�سرتاتيجيـــة	التي	يحتمي	

قابـــة	اأو	لتحقيق	غايات	 بهـــا	املتكلاّم	من	اأجهزة	الراّ

ته	اخلطابياّة. معياّنة	يف	اإطار	خطاّ

مـــت	هو	�سكل	من	اأ�سكال	االنحراف	يف	 	ال�ساّ اإناّ

التاّفاعل	القويل	ينجم	يف	بع�س	االأحيان	عن	خمالفة	

،	الكيف،	 مبداأ	التعاون	واملبادئ	الناّاجمة	عنه	)الكماّ

العالقة،	والو�سوح(	وال	نعني	باالنحراف	»املخالفة	

را�سات	التاّداولياّة	نتيجة	 تها	الـــداّ املتاحة«	التـــي	اأقراّ

 
)((
عـــدم	قدرة	املتكلاّـــم	على	احرتام	هـــذه	املبادئ	

ـــا	خـــروج	التاّفاعـــل	من	حيـــز	اللاّغة	 جميعهـــا،	واإمناّ

مـــت،	اللاّم�س،	العناق،	 اإىل	اأحـــواز	اأخرى	مثل:	ال�ساّ

البكاء،	العنف...

مت	قـــد	اأ�سهم	باالإ�سافة	 	ال�ساّ 	اأناّ وهكـــذا	يتبنياّ

اإىل	االأ�ساليـــب	االأخـــرى	يف	الك�سف	عـــن	�سخ�سياّة	

ر	احلا�سل	 البطـــل	من	ناحية	كمـــا	اأبان	عن	التطـــواّ

ـــات	ارتباطا	 خ�سياّ يف	العالقـــات	بني	خمتلـــف	ال�ساّ

باحلبكة	الق�س�سياّة.	

مال،	 ))(		لالطالع	على	اأمثلة	من	هذا	النوع	ميكن	العودة	اإىل	مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ
�س	118.

)((  Francois Armengo, La pragmatique, p69.
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خامتة:

حاولنـــا	مـــن	خـــالل	هـــذا	املقـــال	النظـــر	اإىل	

	و�سعينـــا	اأن	ُنحيط	 وائـــياّ مـــت	يف	احلـــوار	الراّ ال�ساّ

ويف	 	 البـــ�سرياّ التـــوا�سل	 يف	 ومنزلتـــه	 مبفهومـــه	

الل�سانياّات	ويف	االأدب،	واأن	نقاربه	من	خـالل	مناذج	

وائياّة	فنقف	على	�سماته	 ـــة	الراّ من	التاّبادالت	القولياّ

ى	لنا	اأناّه	م�ساألة	على	 واأ�سنافه	ووظائفه.	وقد	تبـــداّ

رافة	قـــد	تُفوق	بف�ساحتها	 ية	والطاّ غاية	مـــن	االأهماّ

مت	 	خطاب	ال�ساّ وق�سديتها	حتاّى	الكالم.	ذلك	اأناّ

اللة	واملعنـــى،	واإمنا	هو	يف	 ليـــ�س	خطابا	فاقـــدا	للداّ

التبـــادالت	القوليـــة	يف	رواية	»مـــو�سم	الهجرة	اإىل	

ال�سمال«	م�سحون	كثريا	بـــدالالت	اأكر	من	االأقوال	

ة	يف	نقـــل	جممل	 املنطوقـــة	ولقـــد	جنحـــت	القـــ�ساّ

الـــكالم	احلـــواري	الـــذي	يـــ�سارك	يف	القـــول	ويف	

االإمـــ�ساك	عنه.	واالأقوال	املنطوقـــة	ت�سلح	لالإيعاز	

ية	االأقوال	االأخرى	غري	املنقولة	والتي	ي�سعب	 باأهماّ

بهـــا	عندما	تتكواّن	يف	الرواية	ق�س�س	اأخرى	ومنها	

عجز	الكلمات	عن	نقل	الفكرة	اأو	االنفعال	اأو	ب�سبب	

وجود	الكثري	من	االإكراهات	ال�سيا�سياّة	واملحرمات	

التـــي	متنـــع	ال�سخ�سية	مـــن	الـــكالم	وتدفعها	اإىل	

ال�سمـــت.	ويتحمل	القارئ	م�ساقـــا	كثرية	يف	�سبيل	

ملء	التدخـــالت	اأو	الكلمات	الناقـــ�سة	من	احلوار	

ويبحث	عنها	يف	ال�سمت.

بيبليوغرافيا:

امل�صدر:

مـــال،	�سل�سلة	 ياّب،	مـــو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ )�سالـــح(	الطاّ l 

�سر،	تون�س،	)99). عيون	املعا�سرة،	دار	اجلنوب	للناّ

املراجع باللغة العربّية:

واية	 ـــف	يف	الراّ ـــد	رجـــب،	�سخـــ�س	املثقاّ )البـــاردي(	حمماّ l 

ن�سياّة	 ار	التواّ ـــة	املعـــا�سرة،	�سل�سلـــة	موافقـــات،	الـــداّ العربياّ

�سر،	)99).  للناّ

يـــة	اجلديـــدة:	مقـــاالت	يف	 )اخلـــراط(	اإدوارد،	احل�سا�ساّ l 

اهـــرة	الق�س�سياّة،	دار	االآداب،	الطبعة	االأوىل	بريوت،	 الظاّ

.(99(

الم(	فـــاحت،	احلـــوار	القـــ�س�سي:	تقنياتـــه	 )عبـــد	الـــ�ساّ l 

وعالقاته	ال�سردية،	دار	الفار�س،	عمان،	999)م.

وايـــة	العربياّة،	 يف	يف	الراّ )عبـــد	اهلل(	حممد	حـــ�سن،		الراّ l 

�سل�سلة	عامل	املعرفة،	الكويت،	العدد	)))،	)99). 

د«	ملحمود	امل�سعدي،	 مت	يف	كتاب	»ال�ساّ )عبيد(	علي،	ال�ساّ l 

نة،	999). IBLA )تون�س(	العدد،	)))،	ال�ساّ

ة،	�سمـــن	 ادق،	طرائـــق	حتليـــل	القـــ�ساّ )قي�سومـــة(	الـــ�ساّ l 

ـــ�سر	تونـــ�س،	000)، �سل�سلـــة	مفاتيـــح،	دار	اجلنـــوب	للناّ

 

�س)))-))).

املراجع باللغة الأجنبّية:

Armengo François, La pragmatique, Ed, Puf,  l

1985.

Auchlin Antoine et (Zenone) Anna,  l

Conversations, Actions, Actes de langage: 
Eléments d’un système d’analyse ,in,cahiers de 
linguistique française, n°1, 1980.

Barthes, R, Le bruissement de la langue. Paris  l

Essais, Seuil1984.

Durrer, Sylvie, Le dialogue romanesque, Style  l

et structure, Libraire droz, geneve, 1994. 

Durrer, Sylvie, Le dialogue dans le roman  l

NATHAN, université,1999.

Macherey Pierre, Pour une théorie de la  l



91
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

production littéraire, François Maspéro, Paris, 
1966.

Rosier, Laurence, Le Discours Rapporté,  l

Histoire, théories, pratiques, Paris, Bruxelles, 
1999.

Rullier-Theuret, Françoise, ledialogue dans le  l

romans,Hachette, Paris,2000.

Rykner, A, Paroles perdues, faillite du langage  l

et représentation. Paris: José Corti. (2000).

Timenova Valtcheva Zlatka, Le silence littéraire  l

et ses formes dans l’oeuvre romanesque de 
Marguerite Duras (doctoral dissertation), 
Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, 
2008.

Timenova Valtcheva, Zlatka, Les silences du  l

dialogues romanesque dans Moderato Cantabile 
de Marguirite, Universida de Lusófona de 
Lisboa P. O. Box 1664 1016-001 Lisboa 
Portugal ztimenova@netcabo.pt,

Van Den Heuvel Pierre, Parole, mot, silence  l

(pour unepoétique de l’énonciation) -Librairie, 

José, Corti1985.


	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 76
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 77
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 78
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 79
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 80
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 81
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 82
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 83
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 84
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 85
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 86
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 87
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 88
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 89
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 90
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 91
	ANSAQ 1st Issu may 2017 (2) 92



