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  بوعلي كحال.إعداد د                                                  2 الحدیث دقنتطبیقات في ال
  
  

  روایةالوظائف المركزیة و الوظائف الثانویة في 
  "قندیل أم هاشم " 

  لیحي حقي
  

لشخصیات عن  األعمال  التي تقوم بها  ا"  روالن بارت " في رأي الوظائف المركزیة تعّبر     
تكمیلیا  ؛  أي  أنها  تسد  فتلعب دورا "  أما  الوظائف  الثانویة  .  في  صلب  النص  السردي 

حیزا  سردیا  بین  وظیفتین مركزیتین ، بمعنى أن وجودها یكون بمثابة المسوغ للوظائف  
تهم  وهویالمركزیة  ؛ فیعطیها  هویتها  الممّیزة  من حیث وصفها  لطبائع  الشخصیات ، 

سنركز على  لیحي حقي" قندیل أم هاشم " و في روایة .  "وأعمارهم  ورغباتهم و أجوائهم 
لها في  الوظائف  الرئیسیة  المسندة  إلى  البطل إسماعیل ثم نبحث عن العناصر المسوغة

خصوصیة  التسویغ  هنا  تكمن  في  أن البطل ال یعدو أن یكون و .  الوظائف  الثانویة  
سه ، و بالتالي تكتسي هذه العملیة أهمیة مضاعفة في السرد ألن  الكاتب  یتراءى لنا المؤلف نف

  .من خاللها و كأنه في مقام الدفاع عن نفسه 
  
   :الوظائف المركزیة   . أ
  

لكن ما  یهمنا أكثر هي "  قندیل  أم  هاشم  "  الوظائف المركزیة كثیرة  جدا  في      
تتمثل تلك  و . ا اإلطار العام للسرد القصصي ینبني علیهالوظائف المركزیة الرئیسیة التي 

  :الوظائف األساسیة فیما یلي 
  
نظرا للبعد البیوغرافي لهذه الروایة  و  طبیعة  المرحلة  التي ُأسند فیها :  السفر إلى أوروبا. 1

و  هي فترة  الشباب  األول التي تتمیز ( للبطل مهمة السفر إلى أوروبا بغرض إتمام الدراسة 
، فإن هذه الوظیفة الرئیسیة في الروایة ال یقوم بها البطل بمحض ) نقص الخبرة و بحداثة السن 

فبعد  نجاح إسماعیل  .  الروایة  ئلة ، أو على األقل كما تنطق به إنما تلبیة لرغبة العاإرادته و 
یكلفه ذلك من اسمه رجب ، إرساله إلى بریطانیا على نفقته  الخاصة برغم ما و  ، یقرر والده 

 من خالل السیاق الذي یقوم فیه البطل بفعل السفر  أن  هذه  الوظیفة  یبدوو . متاعب مالیة له 



 

2 
 

فالراوي یرصد مشاعر أفراد العائلة تجاه . مسندة إلى العائلة أكثر مما هي مسندة إلى إسماعیل 
و . " هذا الفعل لكنه ال یصف مطلقا مشاعر البطل تجاه المهمة التي كان بصدد القیام بها 

بالد )  …. ( فهمت األم أن  ال  مهرب  من الفراق ، فرضیت صامتة و إن لم ینقطع بكاؤها 
ذّلة ، بل للتزود بنفس  ینطق بها األب كأنها إحسان من كافر ال مفر من قبوله ، ال عن !ه بر 

  . "السالح 
یمارس  البطل  إسماعیل  التحول  عندما  : انفصال عن الماضي – التحول األول . 2    

  سبع سنوات قضاها في إنجلترا  قلبت حیاته. " یصبح طالبا  في إحدى الجامعات البریطانیة 
وط هذا  الهبـ. كان  عفا فغوى ، صاحیا فسكر ، راقص الفتیات و فسق . رأسا على عقب 

یتمتع  بغروب  م كیف  یتذّوق جـمال الطبیعة ، و تعلّ . طرافة یكافئه صعود ال یقل عنه جدة و 
". نه  غروب ال یقل عنه جمـاال ، ویلتذ بلسعة  برد الشمال الشمس  ،  كأن لم یكن في  وط

یكّلمها عن " . " ماري " البطل التحول  أیضا من خالل عالقته بفتاته اإلنجلیزیة یمارس  و 
  "  . یحدثها عن المستقبل ، فتحدثه عن حاضر اللحظة . الزواج ،  فتكلمه  عن  الحب 

   
في نفس الفترة التي  یقضیها  البطل  في  إنجلترا  یمارس  تحاوال :   العودة –تحول ثاني .3

الظاهرة الغریبة التي ال و .  " ارتباطه  الروحي  بوطنه   عاكس یتمثل في إعادةفي االتجاه الم
. فوجد  نفسه  فریسة حب  جدید  )  لماري ( أستطیع تفسیرها أن إسماعیل  أفاق من حبه  

  أما اآلن  فقد  بدأ  یشعر  بنفسه  كحلقة  في  سلسلة  طویلة)  …( اآلن القلب ال یعیش خالیا 
  . "ربطا إلى وطنه  تربطهتشده  و 

  
عندما  یعود إسماعیل من أوروبا یرفض واقعه الجدید في بلده و یحاول العودة :  تحول ثالث .4

كیف كیف یستطیع أن یعیش بینهم؟ و : ل لم یملك  نفسه عن  التساؤ . " إلى أوروبا من جدید 
یش وسط أناس  یفهمون هل  یعـود  إلى  أوروبـا  لیع.  "    "جد راحته  في  هذه  الدار  ؟   ی

یبدو من خالل هذا التحول الجدید أ ما شده إلى وطنه  في  أوروبا  كان  مجرد و .  "الحیاة ؟ 
  .جهل مجتمعه طدم بالحقیقة المّرة وهي تخلف و و عندما رجع إلى بلده اص. حنین عابر 

السرد   یعتبر  هذا  الحدث  المركزي  حدثا  نموذجیا  أكسب:  تحطیم قندیل أم هاشم .5
كما أعطى لشخصیة البطل  بعدها  الفني  بأنها  . منطقه من وجهة النظر الفنیة و حیویته 

التفت إسماعیل إلى ركن في المقام ، فوجد الشیخ دردیري ُیناول رجال و "  .صاحبة  فعل 
. هي بعض  المهربات  صغیرة في حرص وتستر ، كأنمامعصوب الرأس بمندیل نسائي زجاجة 

شعر بطنین أجراس عدیدة ، وزاغ بصره ، ثم شب ، ه ، و فقد وعی…اعیل نفسه ـملم یملك إس
  . .. "أنا  …أنا  …أنا : هو یصرخ هوى بعصاه على القندیل فحطمه ، وتناثر زجاجه و أ و 
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الوعي الذي ازداد كثافة بعد تقد الوضع الدرامي نتیجة  ویلعب  تیار: التراجع  - تحول رابع  .6

ما یحمله  هذا  الفعل  من  مظاهر التمرد على تحطیم قندیل أم هاشم و ماعیل على إقدام إس
المجتمع و االجتراء على مقدساته ، دور المسوغ لتراجع البطل في النهایة و  قبوله  لألمر  

لعن هللا : "  كان ضمیر إسماعیل یالحقه و . بیب نته كطـتقر في بلده و یمارس مهــالواقع فیس
فسدك  أوروبا  فتفقد  صوابك ،  لم  تا إسماعیل ؟ لیتك ظللت  بیننا  و یالیوم الذي سافرت فیه 

 الوعي  احتكر  مساحة  واسعة  من و  الواقع  أن  تیار .   "ودینك تهین أهلك و وطنك و 
فصراع  . القیام  بوظائفها  الطبیعیة  ن القدرة على الحركة و فضاء  السرد مما جّرد الشخصیات م

داخلیا أكثر منه صراع ضد قوى خارجیة ، بمعنى صراع مع شخصیات البطل  یبدو  صراعا 
  .تعترض تحركه 

  
  الوظائف الثانویة  . ب
  

ما یمكن مالحظته في هذه الروایة أن الوظائف الثانویة أو مسوغات األفعال المسندة إلى      
الذاتي ر التحلیل البطل تجاوزت من حیث الكم األفعال نفسها  ألن الروایة مبنیة على عناص

كنتیجة  منطقیة  لعدم وضوح إرادة  فعل و . الوجداني و التردد والحیرة  التجاذبوتیار الوعي و 
بصفة و . نفس  مستوى  الوظیفة  نفسها  البطل فقد جاء مسوغ  هذه  الوظیفة  في  السفر لدى

  .عامة ، فإن مسوغات الوظائف المركزیة جاءت في نفس مستوى هذه الوظائف 
  
تساع  مورد  العائلة  من جهة ، ومن جهة یبدأ التسویغ للسفر بالكالم عن  ا:  مسوغ السفر .1

بقي االبن األصغر . " الذي  یحققه  إسماعیل الطفل ثم المراهق  مدرسيالنجاح  الأخرى النبوغ و 
ا فم " ."واتساع رزق أبیه لمستقبل أبهى وأعطر یئه القدر ــآخر العنقود ، یه –عمي إسماعیل 

أسرته ال تخطئها العین ، فتعّلقت به آمال  فتئ أن  بز  األقران  ،  وتألألت على سیمائه  نجابة
للوظائف المسندة  و یسقط  الراوي  أحیانا  أفكاره  الخاصة على  أبطاله  في  شكل تسویغ .  "

كأنها  ینطق بها األب !بالد بره : " یقول  الراوي  في تسویغ لسفر  البطل  .  إلى البطل 
  . "ن ذلة ، بل للتزود بنفس السالح ر من قبوله ، ال عـإحسان من كافر ال مف

  
فقد . نلمح  هذا  التسویغ  قبل  أن  یسافر إسماعیل إلى أوروبا : تسویغ التحول األول  .2

في وسط  هذه . " ملذات الحیاة و هو ما یزال في عنفوان شبابه كانت نفسه تتوق إلى الحریة و 
العطر روائح  العرق و  …كان یشعر بلذة المستحم في تیار جار ال  یبالي  نقاء  الماء األجساد 
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وفي  ".  و یوم الزیارة من بعض المومسات ال یخل. ال تكربه، بل یتشممها بخیشوم الكالب 
التمرد على الثقافة المحلیة  االنغماس في الملذات ، هناك مسوغمقابل  مسوغ االنطالق والحریة و 

الثقافة  فة خاصة في البورتریه الذي یقدمه الراوي عن الشیخ دردیري ، رمزـح ذلك بصنلمو . 
 الزیت في هذا. "  كون مشعوذا یقتات من جهل الناس وغفلتهم  الذي ال یعدو أن یالمحلیة ، و 

فجلبابه القذر هو هو ،  . نعمة مع ذلك ال تظهر علیه آثار المورد رزق متسع للشیخ دردیري ، و 
هل یكنزها تحت بالطة ؟ یتهمه زمالؤه أنه  !ماذا یفعل بنقوده و . وعمامته الغبراء هي هي 

ما  في  طبعه  من  میل  للقفش  یللبد، بدلیل سعاله الذي ال ینقطع ، و یحرقها  في الحشیش 
  . "ر العام إال ویبني ببكر جدیدة الحقیقة  أنه مزواج ، ال یمو . والتنكیت 

  
 االنطالق فيیعتاد  البطل  على  حیاة اللهو و عندما  :  العودة  – ثانيمسوغ التحول ال .3

الشبع  فیكون  من  نتیجة  ذلك أن یحن إلى  أوروبا یدركه نوع من الملل ، أو فلنقل  نوع  من
  . وطنه 
في . " یظهر التسویغ لهذا التحول من خالل تبریر التخلف  الذي  تعاني  منه  بالده و       

لمصر ، كلما قوي حبه و . ا ساحرة خبیثة بعصاها  فنامت ستهـروس الغابة التي لمذهنه مصر ع
هم ضحیة الجهل .  ب لیس ذنبهم  الذنولكنهم أهله وعشیرته ، و . زاد ضجره من المصریین 

  .وتتم عودة البطل بعد ذلك إلى وطنه". ر والمرض الظلم الطویل المزمن الفقو 
  
وغ  التحول  الثالث  الذي حدث بعد العودة من خالل یظهر مس:  مسوغ  التحول الثالث.4

وطنه  لم  یصاحبها ، في الواقع ، فعودة ارتباطه بمجتمعه و . ذاته  ممارسة التحول الثاني في حد
هیهات لهم كیف یستقل  بنفسه  ، و ) ماري (  علمته: " یقول الراوي . انفصال عن بلد المهجر 

لیس عبثا أن عاش في أوروبا وصلى معها . م عاداتهأن یجرعوه خرافاتهم وأوهامهم و  بعد ذلك
المجتمع یحدث في األخیر في شكل  ول الكامل في اتجاه االندماج  فيفالتح.  "للعلم و منطقه 

كل أیضا في شإطراء  على  البیئة األصلیة بل و تراجع ، أین یظهر المسوغ لیس فقط في شكل  
على هذا األساس ظهر مسوغ التحول الثالث في شكل نقد للبیئة األصلیة  و . ألجنبیة نقد للبیئة ا
. "  األصلیة الروایة  حافلة  بأوصاف  سلبیة  للبیئة و .  ن  مساوئ  البیئة  األجنبیة وسكوت ع

، مكحلة العینین ، شدت مالءتها لتبرز عجیزتها و طرف ثوبها تمر أمامه  فتاة مزججة الحواجب
 !ما معنى هذه القصبة التي تضعها على أنفها ؟ أف و . جبت ببرقع یكشف عن وجهها و تح، 

  .  " !ما أقبحه ما أبشع ریاء هذا المنظر و 
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یمكن  اعتبار مسوغات التحول الثالث هي في : تحطیم القندیل  – مسوغ الحدث الرئیسي .5
بطل على ثلة  في إقدام النفس الوقت مسوغات للوظیفة المركزیة الرئیسیة في الروایة والمتم

، یكن  مجرد  تحول  في الوقف  من البیئة الواقع  أن  ما حدث لم و . تحطیم قندیل أم هاشم 
نلمح و . خالل االجتراء على مقدساتها  بعد العودة من أوروبا ، بل  تبع ذلك تعد على البیئة من

لو استطاع إسماعیل ألمسك . " بوضوح تراكم المسوغات لهذا الفعل كّلما  أقترب  موعد  تنفیذه  
افتح  أفق ، واستیقظ من سباتك و  !استیقظ : بذراع واحد منهم و هّزه هّزة عنیفة و هو یقول 

  . "عینیك 
زینب  ،   جامع  السیدة  كثر  من مكان  تنفیذ فعلته ،  وهوعندما یقترب إسماعیل  أو      

الشحاذین یعرضون علیه عاهات التف حوله جموع من و . " تزداد المسوغات قوة ووضوحا 
شعر إسماعیل و  .صناعات  و كأنها من  نعم هللا علیهم ،  أو مهن  . ال یرتزقون منها رزقا حال

هذا )  …(تبهظ  أعصابه ع أشالء میتة تطبق على صدره ،  وتكتم  أنفاسه ،  و بأن هذه الجمو 
ثم بعد أن . "بالهة ، و هذا الصبر  جبن،  وهذا  المرح انحالل  هذه الطیبةعجز ، و الرضا 

أكثر ما ینبعث  منه  دخان  ال )  …(هذا هو القندیل قد علق التراب بزجاجه : " یدخل الجامع 
  : ثم یعلق على جموع المریدین قائال .  "هذا الشعاع إعالن قاتم للخرافة والجهل . بصیص ضوء 

فیهم  رجل . أناس كالخشب المسندة ، وقفوا مشلولین متشبثین باألسوار حول المقام "           
یستجدي صاحبة المقام شیئا لم یفهمه إسماعیل ، و  إنما  وعى  أنه  یستجدیها  على خصم له 

  .  "ها أن تخرب بیته و تیتم أطفاله ، و یسأل
طیم للقندیل عمال كان عند  هذا  الحد  یبدو  لنا  أن ما سیقدم علیه البطل من تحو         

  .ینتظر اإلنجاز منذ سنین طویلة 
  
أن  أشرنا  في  موضع سابق من هذا البحث لقد سبق و : التراجع  –مسوغ التحول الرابع  .6

طبیعة  الوظائف  جاءت منفصلة  عن  منطق السرد  و "قندیل أم هاشم " إلى أن النهایة في 
في حین جاءت .  اتجاه الثورة و التمرد على البیئة  المركزیة والثانویة التي كانت تصب كلها في

عسى أن یكون الحدث الرئیسي في و . حوال ال یملك مسوغات  مقنعة  هذه النهایة تتضمن ت
هي  تحیل على الطریق نهایة غیر رسمیة للروایة ،  و  الروایة المتمثل في تحطیم القندیل بمثابة

و قد  جاءت  مسوغات  التحول  األخیر . بیئته المسدود الذي وصل إلیه البطل في صراعه مع 
الراوي  هذین   وقد  أجمل. ضمني  على  البیئة  األصلیة  ٕاطراء و  في شكل نقد للبیئة األجنبیة
  : العنصرین  في فقرة واحدة 

هنا وصول فیه . بمعان لم یكن یراها من قبل  وعندئذ  بدأت  تنطق له الوجوه  من جدید" 
وهناك نشاط في قلق  و حیرة  ،  وجالد ال یزال على أشده . والسالح مغمد  كینة ،طمأنینة و س
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فالخلل  واضح من خالل .  "؟ إن المحب ال یقیس وال یقارن و لما المقارنة . السالح مسنون ، و 
العبارة األخیرة التي تتضمن عالقة حب بین الراوي و وطنه ،  لكن هذا لم یعبر عنه إال في آخر 

  .الروایة 
  
  :التحول الجزئي التحول الكامل و .ج
  

النوع األول : ، بین نوعین من التحول " قندیل أم هاشم "  مما سبق یمكن التمییز ،  في    
نه  تحول  یملك  مسوغات مقنعة  نعرفه  على  أأن نطلق علیه التحول الكامل ، و یمكن 

من  أمثلة  ذلك  و .  السابقة طع الصلة بالوضعیة  من جهة ثانیة فهو یقحهة ، و واضحة من و 
فعندما حدث التحول األول ، الذي تضمن انفصال البطل . التحول األول " قندیل أم هاشم "  في 

سوى محاولة  تصال بالبیئة ،  في الواقع ،عن بیئته ، لم یكن التحول الثاني الذي تضمن اال
استمر  ،  بل عاد إلى الوطنفي نهایة المطاف، أي عندما  مجهضة للتحول لم یتأت لها النجاح

البطل  ركزیة  رئیسیة  تمثلت  في  إقدامهو الذي قاد إلى وظیفة مالتحول األول في الوجود و 
  .أما التحول الرابع فقد ألغى التحول األول نهائیا . على تحطیم قندیل أم هاشم 

  
للتحول الحقیقي  بینما یمكن تعریف التحول الجزئي بأنه یمثل محاولة مجهضة أو فاشلة       

من أمثلة هذا  التحول  في  الروایة  التحول  الثاني الذي تضمن عودة االرتباط و  .أو الكامل
، ف على النقیض منهالذي  یق السابق التحول فهو باإلضافة إلى كونه لم یلغ. بالبیئة األصلیة 

ي جاء الحدث لم یعش طویال إذ سرعان ما حدث التحول  الثالث  المنذر باالنفصال و الذ
  .الرئیسي في الروایة تتویجا له 

  
جاءت لتخدم رؤیة " قندیل أم هاشم " نخلص من  هذا  كله  إلى  أن الوظائف في و        

، ومع ذلك. التاریخ الشخصي حیزا معتبرا  الكاتب الفنیة في كتابة روایة سیر ذاتیة یحتل فیها
حافظ هذا العمل على هویته كروایة بفضل هذا التنسیق  المحكم  للوظائف  المسندة  إلى  

الوظائف الثانویة التي طغت على سواها نظرا العتماد الروایة على تیار و الشخصیة  الرئیسیة 
  .الوعي الذي یقلل بدوره من أهمیة الحدث 

  
  
  
  



 

7 
 

  :الهزیمة تصار و االن. د
  

. بأن ما حدث هو تراجع  وهزیمة أمام البیئة" قندیل أم هاشم " یر في یوحي التحول األخ        
الوظائف الثانویة التي  تضمنها  السرد  جاءت لتكرس ذلك إلى كون الوظائف المركزیة و  یعودو 

الواقع أن فكرة انتصار البطل في نهایة الحكایة هي و . لبطل في موقع صراع مع البیئة تموضع ا
قد خالفه في و . في خالل دراسته للحكایة الخرافیة " فالدیمیر بروب " مجرد وجهة نظر قدمها 

 ع  في  الحكایة   قد  یؤدي  إلىالذي یرى بأن الصرا "  Claude Bremondكلود بریمو "  ذلك
الواقع أن ما و . االنتصار  أو  الهزیمة  :  اتجاهین مختلفین  یحمالن  مخرجین  ممكنین  

دو أن یكون  انتصارا  للبطل إسماعیل في صراعه مع البیئة ال یعیتراءى لنا على أنه تراجع 
اته،  فالطابع الّسیر ذاتي للروایة یضع الراوي في موقع الصراع مع تمركزه حول ذ.  على  ذاته 

في مجمله یصبح ، من هذا  إن النص السردي . التحلیل الذاتي بالتركیز على  تیار الوعي و 
" ئیین كبار أمثال ، كما هو الحال عند رواتمركز على الذات المنظور،  وسیلة  لتجاوز  ال

وقفا  هذه  خاصیة تعتبر إلى حد ماو " . تشارلز دیكنز " و " وولف  فرجینیا" و" جیمس جویس 
    .على روایة الّسیرة الذاتیة
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على . حيتل موضوع استعمال الضمائر و هوية الراوي أمهية كبرية يف رواية الّسرية الذاتية      
أننا أشرنا أيضا يف موضع سابق من أن النص األديب ، من وجهة النظر الشكالنية ، بناء و 

  .لعب 
التأكيد و و قد سبقت اإلشارة إىل موضوع استعمال الضمائر يف رواية الّسرية الذاتية        

على أن هذا االستعمال يدخل يف إطار اخليارات  السردية  للراوي  و  ال  ميكن  ربط  ذلك  
فاستعمال ضمري املتكلم ال يعين بالضرورة أن التجارب املروية هي جتارب . وية  الراوي 

ا جتارب الراوي ، ألن الراوي ليس دائما هو املؤلف شخص   . ية للمؤلف ، مع أ
  
  :هوية الراوي .أ

  
هي ال . تنظر البنيوية إىل الراوي  من  زاوية  خمتلفة عن املدارس النقدية الكالسيكية     

حيث عالقته بالكاتب أو فيما  إذا كان شخصا حقيقيا أو ومهي  من  تنظر إىل هذا الراوي 
إن احلديث عن الراوي  و هويته ، سواء كان . " من زاوية متوقعه يف السرد  و إمنا تنظر إليه، 

ال .  من حلم أو دم أو من ورق ، ال يفيد يف شيء يف املعرفة املنهجية لعامل السرد و آلياته 
 ميكن أن حنقق هذه املعرفة ما منّيز بني خمتلف األطراف املنتجة للوضعيات السردية و نفهم
الشبكة  اليت  حتكم العالقات املتبادلة راوي و شخصيات  و  أحداث  القصة  و  ما  هلا 

.  " من أمهية يف الكشف عن الدالالت اليت خترتق النص السردي و متنحه التجانس الداليل 
وية  الراوي  هنا  هو  الطريقة  اليت خيتارها ملمارسة سرد القصة  مثل  طريقة  و املقصود  

حيث يتموقع الراوي يف مقام العارف بأسرار )  Vision par derrière( ة من اخللف الرؤي
بأن يروي األحداث الشخصيات  ،  و  طريقة التموضع يف مستوى الشخصية و ذلك 
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أين يتموضع الراوي يف )   Vision du dehors( طريقة  الرؤية  من  اخلارج بضمري املتكلم ، و 
  .السامع ملا يُقال  مقام املشاهد ملا حيدث أو 

  
للطيب  صاحل  منّيز بني راويني يتموقعان يف " موسم اهلجرة إىل الشمال " و يف رواية        

فالراوي  األول  يقدم  نفسه  على  أنه  الراوي  احلقيقي الذي .  مستوى الشخصية الروائية 
طفى قصة ، أنا  واثق  أن وراء مص. "  سوف يسرد أحداث قصة  تتعلق  بشخص  آخر 

و من خالل املذكرات اليت يسلمها مصطفى  سعيد  إىل  الراوي .  " شيئا ال يود أن يبوح به 
، يتدخل األول ليحتل مكان الراوي من نفس املوقع حيث يسرد تاريخ  حياته  يف  إجنلرتا  

ل و لكن الراوي األول ، اجملهو . يف  نفس  مستوى الشخصية الروائية ، أي بضمري املتكلم 
سعيد  بعد  عودته من إجنلرتا، االسم ، يتدخل من آونة ألخرى ،ليسرد لنا  قصة  مصطفى  

ذا تتشكل قصة مصطفى . هنا تبدو رغبة الراوي الثاين يف رؤية نفسه  من  اخلارج و  و 
اجلزء األول و تشمل الفرتة اليت قضاها طالبا للعلم  يف  إحدى اجلامعات  : سعيد من جزأين 

ة  ،  و اجلزء  الثاين يشمل املرحلة اجلديدة و هي احلياة اليت أصبح يعيشها يف وطنه الربيطاني
و قصة . لكن السرد املتعلق باجلزء األول تتم ممارسته يف شكل ارتداد إىل املاضي . السودان 

مصطفى سعيد  و  مغامراته  يف  املهجر  يرويها  هو بنفسه من خالل املذكرات ، بينما 
  .عد عودته إىل بلده الراوي األول يروي قصته ب

  
من  هذا  تتكشف  لنا  لعبة  الضمائر  اليت  جلأ إليها الراوي احلقيقي الذي ال يعدو         

أن يكون إىل اصطناع الراوي الثاين ألن قصة هذا األخري تتم على مستوى احللم و ليس  
فالراوي األول ، الذي يقدم . الواقع  ،  بينما تتم قصة الراوي األول على مستوى الواقع 

نفسه يف شكل نسخة ثانية  ملصطفى سعيد من حيث الوظيفة املركزية املتمثلة يف السفر إىل 
بريطانيا بغرض مزاولة الدراسات العليا ، يعود  إىل وطنه و ميارس االندماج الطبيعي يف 

و كأنه بذلك قد ترك  جمتمعه كإطار له أمهيته و نفوذه ، ال يكلمنا عن قصته يف إجنلرتا ، 
و انشطار الراوي يعرب هنا ،  من  منظور  الطابع . هذه املهمة للراوي الثاين مصطفى سعيد 
  :الّسري ذايت للرواية ، عن رغبة املؤلف يف 



 بوعلي كحال.د  3ـ  نقد الحديثبيقات في التط

3 
 

  
  .ممارسة الكتابة الروائية  كبناء  و لعب  من  خالل  تقنيات  السرد  اليت  وظفها .1
عن عمله ملا تضمنه من جتارب تدخل ضمن أدب االعرتافات إبعاد شبهة الّسرية الذاتية .2

  .و تعرية النفس 
حتقيق رغبة الكتابة عن الذات و التحليل الذايت عن  طريق  مذكرات  البطل  مصطفى .3

  .سعيد 
  
  األداة و الداللة : ضمري املتكلم .ب
  
ي من العملية إذا كانت الضمائر من وجهة النظر  البنيوية حتيل على موقع الراو        

ا يف رواية الّسرية الذاتية تشري بالدرجة األوىل إىل  حدوث  متويه  الغرض منه   السردية ، فإ
" موسم  اهلجرة إىل الشمال " فرواية . الراوي  –إبعاد  شبهة  الّسرية الذاتية عن الكاتب 

و سوف نرى أن . مكتوبة بضمري املتكلم سواء تعلق األمر بالراوي األول أو الراوي الثاين 
قنديل أم " البعد التحليلي الذايت يلعب دورا يف تنويع الضمائر ، مثلما رأينا ذلك يف رواية 

" عوليس " و قد أشار عبد امللك مرتاض إىل هذا التنويع الذي ورد يف رواية " . هاشم 
  .جليمس جويس  ، اليت هي ، يف الواقع ، رواية سري ذاتية فنية 

ا رواية الّسرية الذاتية  التارخيية الشخصية على اخلصوص إن أهم خ         اصية تتمتع 
جنل و لطه  حسني  "  األيام "  استعمال الراوي فيها لضمري املتكلم كما الحظنا ذلك يف 

و تتميز هذه  الروايات  مجيعها  . ليحي حقي " قنديل أم هاشم " ملولود فرعون و " الفقري 
ما أمسيناه بلعبة الضمائر الذي يتضافر مع انقسام الراوي على  بلجوء  الراوي  فيها  إىل

من أجل بناء سردي حييل على خضوع العمل إىل ) قنديل أم هاشم ، جنل  الفقري ( نفسه 
إنه يبدو من خالل هذا التعقيد يف . منطق اإلبداع الفين و ليس  على  الّسرية الذاتية 

رية الذاتية مسكون بالرؤية الفنية نتيجة توجسه من استعمال الضمائر أن الكاتب يف رواية السّ 
و يرجع ذلك إىل الطابع التارخيي الشخصي ملا . السقوط يف مغبة السرد التارخيي املباشر 
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و يعرب  هذا  بشكل  قاطع  على  وجود رؤية فنية يف هذه األعمال تصب يف اجتاه . يكتبه 
  .السرد الروائي 

  
مري املتكلم  يف الرواية من حاجة الراوي إىل توظيف تيار و ينبع استعمال ض           

و  يسبب  هذا  االستعمال بعض االرتباك .  الوعي و التحليل الشخصي أو  املناجاة  
للراوي ألنه ، إن خيدم حتليله لذاته ، فهو  ال  خيدم  وصف  الشخصيـات  األخرى  يف  

و  من  الصعوبات  التقنية  " : "  Françoise Guyon   فرانسواز غيون"  تقول  .  الرواية  
م  حني  يضطرون  اليت  تساور  سبيل  الروائيني  الذين  يؤثرون اصطناع هذا الضمري ،  أ

م مرغمني على االنتقال من ضمري املتكلم  إىل  ضمري  الغائب ؛   إىل اصطناع املناجاة جيدو
م  و  صفا تزامنيا و  ذلك  حني  يريدون  و صف  اإلمياءات  و  األفكا و ". ر لشخصيا

ور املسند  للشخصيات الواقع أن األمر خيتلف يف رواية الّسرية الذاتية نظرا حملدودية الد
، رواية املؤلف " مارت روبرت " تعبري الّسرية  الذاتية  هي، على حد   فرواية. األخرى 
ا رواية املؤلف  وحده  . احلقيقية  اخلاصية تفقد بعضا من   لكن  هذه. و حنن نقول أ

الفنية أو  أمهيتها كلما ابتعدت الرواية عن اإلطار التارخيي  الشخصي لتدخل يف إطار الرواية
و قد الحظنا  ذلك  بوضوح  يف  روايات مثل ثالثية جنيب حمفوظ و . الواقعية االجتماعية 

، و إن احتكر السرد  فالراوي" . موسم اهلجرة إىل الشمال " ثالثية حممد ديب ، و أيضا يف 
يف هذه الرواية ، فإنه عرب من  خالهلا  ال  عن جتربته  الذاتية  فحسب بل عن جتربة جيل 

  .، لينهلوا من ينبوعها وا أوروبا ، مهد احلضارة و العلمبأكمله من املثقفني العرب الذين قصد
و حيدث التحول . لكن عندما يصلون إىل هناك حيدث الصدام الذي ليس منه بد و         

ا ليست هي احلل . األهم  احلل يف إعـادة  . إن احلضارة الغربية ليست كل شيء كما أ
هذه اللغة  اليت  أصبح  يتكلمها  مصطفى  سعيد عند عودته . االعتبار  للذات أو النحن 

أو لو أنك درست علم الزراعة أو اهلندسة . حنن هنا ال حاجة لنا بالشعر ((  . " من أوروبا 
ا ، مع العلم بأن البلد ))  حنن ((  أنظر كيف يقول .  ))الطب ، لكان خريا  و ال يشملين 

من هنا يكتسي ضمري املتكلم يف هذه الرواية داللة .  " الغريب   –ال أنا  –بلدي ،  و  هو 
  .التأكيد على الذات 
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  :شعرية اخلطاب السردي .ج
  

هي  أول رواية  عربية  "  م  اهلجرة  إىل  الشمال  موس" الذي ال شك فيه أن رواية         
ا جاءت أشبه بتلك القصائد الطويلة ذات  تتجسد فيها شعرية النص الروائي من حيث أ

أو بدر  " إليوت  . س . ت " املعمارية الدرامية اليت ابتدعها الشعراء املعاصرون  أمثال  
ن التجريب و البحث الدائب يف جمال  أ" و يذهب النقاد املعاصرين إىل . شاكر السياب 

الكتابة  الروائية  ،  قد  انتهى  إىل إجناب ما   يسمى  بالرواية  الشعرية  ،  أي  الرواية  اليت  
ا  خبصوصيته  األسلوبية ، و استثماراته  البالغية ،  و نزعته  حنو التكثيف و  ميتاز  خطا

ا اخلاص ، و إيقاعها االقتصاد اللغوي ، حيث يصبح للكلمة يف هذا  النوع من الكتابة قانو
املتمّيز  ،  فتهيمن  بذلك  الوظيفة  الشعرية  يف  هذا  اخلطاب على الوظيفة ، و جند 

ا . ) 1(" أنفسنا تلقائيا نتحدث عن الشعر ال النثر أو الرواية  إن أبرز خاصية للرواية  أ
ر  الذي يرتكز على الغنائية و تعتمد الوصف و  السرد  القصصي ، على  خالف  الشع

كما أن اللغة الروائية ختتلف عن اللغة  الشعرية  يف كون الثانية تقوم . الوجدانية و االنطباعية 
لكن الرواية احلديثة . على اإلجياز و التكثيف ، على حنو ما جند يف األمثال و األقوال املأثورة 

دؤوب عن خلق االنسجام  بني  الشكل  و ختضع أحيانا ملنطق اللغة الشعرية يف  حبثها ال
  .املضمون فيها 

  
" موسم  اهلجرة إىل الشمال "  هذا املضمون هو بالذات الذي قاد  الراوي  يف           

و يتمثل ذلك املضمون يف  الّسرية  الذاتية  اليت  تعتمد  على  . إىل تبين اللغة الشعرية 
لكن العامل األساسي يف .  ت  اللحظة  الراهنة  ارتداد  الذكريات  الذي يصطبغ بانطباعا

ا ، و إمنا يف الغرض من وراء  الّسرية   هذا االختيار ال يكمن يف الّسرية الذاتية يف حد ذا
، يف الواقع ،  إىل  " موسم اهلجرة إىل الشمال "  لقد استجابت اللغة الشعرية يف.  الذاتية  

ليلها ، إىل اإلغراق يف  الذاتية ،  كما  يفعل  الشعراء رغبة  الراوي  يف  مناجاة  ذاته  و حت
لكن هذه الذاتية اجلرحية هي ، يف نفس الوقت ، . عادة ، ليسرتجع ما استلب منه يف أوروبا 
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إن  شخصية  . الذي منع من الكالم ، الذي تعرض لالغتصاب و االستغالل " النحن " 
ماعي للسودانيني و العرب و األفارقة مصطفى  سعيد  هي  ،  باختصار  ،  الضمري  اجل

أما  كيف  جتمع  عليه  احلقد  التارخيي  ،  فاجلواب غري احلاسم هو أن . "  على حد سواء 
  ".تارخيية حادة  –مصطفى سعيد كان ميتلك ذاكرة مجاعية 

  
ا من خالل قصة احلب اليت جتمع مصطفىو             تبلغ النغمة الشعرية هلذه الرواية ذرو

و عندما ميوت .  و اليت تتوج بالزواج و إجناب  األوالد  " حسنة " سعيد و ابنة البلد 
مصطفى سعيد ، ترفض حسنة الزواج من جديد و تقدم على قتل الرجل الذي حاولت  

  .نفسها يف الوقت ذاته  العائلة  تزوجيها إياه قسرا ، وقتل
  
موسم اهلجرة " السريعة  هلوية  الراوي  يف  إن أهم ما خنرج به من هذه القراءة              

يتمثل يف تبين الكاتب لتقنيات سردية بالغة التعقيد ، حتيل على حتكمه  يف  " إىل الشمال 
إن انقسام الراوي على نفسه كان يشري ، يف الواقع ، إىل  اختيار  مبدأ .الرؤية الفنية لعمله 

يصب  األول  يف  : ئم بني نوعني من السرد نظرا للتعارض القا التداول على السرد القصصي
ارتكاب مصطفى سعيد جلرائم قتل يف  حق ( تيار الثورة و الّال استقرار و رفض األمر الواقع 

يف حني يصب الثاين يف اجتاه االستقرار و الرضوخ لألمر  ) . بعض  النساء  األوروبيات 
 فالراوي  ) . ارسته لوظائفه بصورة عادية عودة الراوي األول و استقراره يف بلده و مم( الواقع 
  .يف احلقيقة ، سوي امتداد ملصطفى  ليس ،   األول 

( سعيد  مصطفى  خيتفى عندما   إال لكنه ال ميارس هذا االمتداد بصورة واضحة        
  .اليت يرفض أهلها تزوجيها له " حسنة " زوجته  ، فتحبه) ميوت 
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