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 الملّخص: 

ق طرق باب مهنتھ وهو ص�ّي غّض يافع صغ��، وانت�ى من   عّينة  املوتقنص أقصوصة 
ّ
أدبية لس��ة حال

ي حاجاتھ بيسر وسهولة، م��زا س��ورة الّتحّوالت  
ّ
ممارس��ا شيخا وقد �ّحت بم�اس��ا عّما يمكنھ أن �غط

�عض  تبئ��ها ع��   �� األقصوصة  قيمة هذه  وتكمن  صباه.  قر�تھ مر�ع   �� مهنتھ  ال�ي شهدها كما شهد��ا 

عل��ا من سمة العفوّ�ة    مضيفاحقائق اإل�سانّية والوجودّية، التقطها الص�ّي الّسارد،  �� طزاج��ا وحرار��ا،  ا�

قا وحرصا ع�� متا�ع��ا. 
ّ
 عنوانا يز�د املتلّقي لها �عل

 . الشعر�ة  -التمثالت -املوضوعية - الذاتية -البنيو�ة  -السيميولوجيا  -السياق : فاتيح امل�لمات ال

 

Abstract  

Death sniper recounts a literary biography of a barber knocking on the door of his career as 

a young child . He ended her practice as an elder, and she charged her gains for what he could 

easily cover, highlighting his needs. Highlighting the pace of transformation that he has 

undergone, as in his career in his village. The value of This short story in the fact that they are 

based on certain human and existential realities. It was picked up by the Sard Boy, in her 

freshness and heat. With a spontaneous theme, the reader gets more attached and keener to 

follow. 

keywords: context- semiology- structuralism- subjective   -objective- representations- poetic 
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 : مقدمة  -1

ا�ي  قنص املوتتحضر أقصوصة  
ّ

، باعتبارها س��ة حياتّية إ�سانّية  1للقاّص والّناقد الّتو���ّي أصيل الش

ق طرق باب مهنتھ وهو ص�ّي غّض يافع صغ��، وانت�ى من ممارس��ا شيخا وقد �ّحت  
ّ
ووجودّية فلسفّية �حال

ي حاجاتھ بيسر وسهولة، م��زا س��ورة الّتحّوالت ال�ي
ّ
شهدها كما شهد��ا مهنتھ    بم�اس��ا عّما يمكنھ أن �غط

�� قر�تھ موطن �شأتھ ومرا�ع صباه ومسكنھ �� اآلن والهنا. وهذه القّصة تبوح ملتلّق��ا منذ البداية �سم��ا  

ة، لذا سلك صاح��ا �� إ�شا��ا مسلك البالغة،  
ّ
�ك�� والدق

ّ
غوي والّدال�ّ� وال�

ّ
الّدالة عل��ا، أال و�� الّتكثيف الل

�ي �� مناسبة املقا
ّ
عور، و�الغة املتخّيل  ال

ّ
ل ملقت��ى ا�حال: بالغة ال�لمة والّصورة واملوضوع والفكرة والش

ة و�كراهاتھ ومفارقاتھ وتناقضاتھ ومكبوتاتھ عاجزا عن اإلبانة  
ّ
ح�ن يقف الواقع بمال�ساتھ وظروفھ ا�حاف

ي�ن، هما: اإلبداع  عنھ. فضال عن ذلك، فإّن ُمنتج خطاب الّسرد القص��ّي دائم الّنوسان ب�ن طرفْ�ن أساس

بفعل  انتشائھ  خالل  راجيا من  واملقامّية،  الّسياقّية  وا�حدود  بالقيود  �� و��  بما  والّرقابة  تحّرر،  بما هو 

اإلنتاج واإل�شاء تحقيَق معادلة ب�ن ا�خنوع لسلطة الّرقيب من جهة والتحّرر من القواعد املتواضع عل��ا  

رفْ�ن: أي ا�حرّ�ة والّرقابة، والواقعّية والّتخييل �� من جهة أخرى. فكيف �ان تفاعل الكتابة مع  
ّ
هذْين الط

عرّ�ة  
ّ

الش بقواعد  ومصوغ  إ�شائھ   �� منحكم  الّتداو�ّ�  الفضاء  أّن  علمنا  إذا  خاّصة  املوت"،  "قنص  قّصة 

 وسن��ا؟ 

إل  بّدا  نجد  لم  املشرعة،  الّداللّية  وآفاقھ  وروحھ  الّنص  لهذا  خصوصّية  من  ارتأينا  ما  ع��  جالء  و�ناء 

ملا   الّسيميولوجّية  املقار�ة  �ستد�َ�  أن  من  عالماتھ  ووظائف  رهاناتھ  وكشف  أهدافھ  وتحقيق  مقاصده 

انكشف لنا م��ا من مزايا، لعّل أهّمها توسيعها رقع��ا الّداللّية ح�ن اف��اض تطبيقها ع�� هذه القّصة. و��  

ما تندمج  إذ تنضاف إ�� املقار�ة البنيوّ�ة والهي�لّية واالجتماعّية وا
ّ
لّت�و�نّية وا�حوارّ�ة والّتناصّية والّنصانّية إن

ضمن متعّدد من األ�ساق أو املسالك، ومتنّوع من املعابر للولوج إ�� أعماق النّص، سعيا إ�� استكناه أغواره  

 
ُ
عا�ج  وفّض ملغزاتھ وتجلية معّمياتھ ورفع اإلغماض عنھ و�عالء مضمراتھ الّداللّية، خاّصة وأّن نّصنا الذي �

ين�جم مع أ�عاد الّسيميولوجيا االجتماعّية ومقصدّيا��ا، باعتبارها علما ال يكتفي بدراسة هذه العالمات  

ل  
ّ
بنيوّ�ا، أي داخل فضاء النّص املغلق، بل يتعّداه إ�� رصد أثرها صلب ا�حياة االجتماعّية، وهو علم قد �ش�

النّ  علم  من  و�الّتا��  االجتما�ّ�  الّنفس  علم  من  سيميو  فرعا  من  الّسيميولوجيا،  وأّن  علما  العاّم.  فس 

)Sémion ،اإلغر�قّية و�ع�ي العالمة، ومهّمتھ �� الّتعّرف إ�� كنھ هذه العالمات و��� القوان�ن ال�ي تحكمها (

والّصورة   املفهوم  ب�ن  التوحيدّية  وظيفة  ذات  سوس��  عند  العالمة  مفهوم  ب�ن  املزاوجة  يقت��ي  قد  مّما 

) عند ب��س، الذي هو الّص��ورة  Sémiosisّتوحيد ب�ن الّدال واملدلول، ومفهوم سيميوزيس (الّسمعّية أي ال

وهو   املأثول  ثالثة:  عوامل  بالّضرورة  الّص��ورة  هذه  وتحتوي  دليال،  بوصفھ  ما،  ��يء  بموج��ا  �عمل  ال�ي 

 
ّ
الث طرفها  ويسّ�ى  موضوعها،  ا�ي 

ّ
الث طرفها  ويسّ�ى  ثالثّية،  عالقة  من  األّول  رف 

ّ
مؤّولها  الط الث 

 
ندلسي" ضمن سلسلة كـتاب تمبكـتو و"المداعبة".  -1

ٔ
خر ا

ٓ
قاص تونسي، عضو اّتحاد الكـّتاب التونسيين، له مجموعتان قصصيتان " ا

دب" المصرّية و"القدس 
ٔ
خبار اال

ٔ
ت وصحف تونسّية وعربّية مثل" الحياة الثقافّية" و" المسار" و" ا

ّ
نشر القّصة القصيرة في مجال
ندنية و"الدستور"

ّ
 العراقّية، وله مجموعة قصصّية جديدة قيد النشر بعنوان" القوبرنادور". العربي" الل
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)Interprétant  وهذا غة، 
ّ
الل وهو  أول  مستوى   �� ت�ون  أن  يمكن  تحليلها  أو  العالمة  هذه  دراسة  ولعّل   .(

 املستوى ُ�عرف باملؤول املباشر. واملؤول املباشر هو مصط�ح استخدمھ "شارل ساندرز ب��س" �� كتابھ "

Ecrits sur le signe  ي ت
ّ

و�تم الكشف عّنھ   ق��حھ العالمة �ش�ل مباشر،"و �ع�ي بھ "املستوى املعنوي الذ

و�ّن حدود تأو�لھ مرتبة بمعطيات  ]...[وهو ما �سميھ عادة بمع�ى العالمة من خالل إدراك العالمة نفسها،

املباشر، مباشر املوضوع  �ش�ل  العالمة  داخل  معطى  هو  ما  ليست سوى  تأو�لھ  إّن وظيفتھ  ]...[وعناصر 

االنطالق نقطة  إعطاء  للكشف عنھ،]...[للداللة  األساسية  جهد  أّي  �ستد��  املباشر ال  املؤول  ھ   وهذا 
ّ
ألن

فظ املستعمل �� العنوان،
ّ
غو�ة ذا��ا، يحيل مباشرة ع�� ما هو معطى من خالل جذر الل

ّ
أي أّن   ومادتھ الل

فظ املؤول..."  استعاري ا�حصول ع�� هذا املع�ى �ستبعد �ّل استعمال  
ّ
ل املباشر  . ولكّن املؤو 1  أو إيحائي لل

الحقة؛ تأو�ل  عملية   �� أساسا  باعتباره  سيميائيا؛  أمرا  تأو�لية    ُ�عّد  السيميائية  املقار�ة  ضوء   �� فيصبح 

لتس��دف إعادة بناء قّصدية   من عالمة لغو�ة تحيل ع�� مع�ى مباشر،  تنطلق من أجل بناء �و��ا الدال��،

�كيب  الّنّص، وفق مقتضيات األفراد 
ّ
 والغموض والوضوح. والّتنك�� والّتعر�فوال�

القراءة    مسار  يتحدد  الّنّص  دالالت  علّ��ا  ب�ى 
ُ
ت الّ�ي  العالمات  لنسق  ا�حددة  الثنائيات  هذه  ضوء   ��

أوسع   إ��  ال�و�ّي  الوجود  إرغامات  من  لدالال��ا  وتحر�را  العالمة،  لذاكرة  تنشيطا  باعتبارها  السيميائية، 

دة لها و ال
ّ
 �اشفة ع��ا.          األ�وان املول

 سیرة الصبّي من المتعّین الکائن وجودا إلی الممّثل الکامن بیانا وخلودا:  -2

ينب�� علينا �ي نكشف عن مناطق الغموض �� س��ة �خصّية الّص�ي أن نتساءل عن دوا�� تأليف قّصة  

خصّية وهو الذي فارق مقاعد الّدراسة مبكّرا،
ّ

عن ر��ى وطواعّية،    تتحّدث عن حياة صّ�ي يروي س��تھ ال�

وهو لها �اره وم��ا نافر، وقد عّ�� عن نفوره من املدرسة رغم ما ��حنھ بھ أّمھ غالبا من نفيس رقائق وآداب  

ع�� من قيمة العلماء، و رغم ما يلقاه من والده من �عنيف  
ُ
و�عاليم ووسائل ترغيب ووصايا تمّجد العلم و�

(الّصفع) �سبب ن�وصھ عن االمت إرادة األسرة  بد�ي و�هانة  املدر��ّي أي عدم مطاوعتھ  الواجب  ثال ألداء 

اقة من أجل التدّرج �� معابره الّصعبة ومساراتھ  
ّ
وخيارا��ا القائمة ع�� ال�لف الباذخ بالعلم و�ذل جهد الط

�،  املن��ة. يقول الّسارد: "لم يكره أحد الّدراسة مثلما كره��ا أنا، �انت ببساطة شيئا تافها، شيئا ال يروق �

و�انت أّمي املسكينة تخطف�ي من صفعات أ�ي املهلكة وتجلس�ي �� حض��ا و�شرع �� مدح العلم والعلماء،  

�انت تتحّدث إ�ّ� وتتأّمل عي�ي �أّ��ا تبحث عن ذلك ا�خيط الّرفيع الذي ال يرى أبدا [..] ذلك ا�خيط الذي 

عب"  �ستطيع بواسطتھ أن نحّرك أحاسيس أحدهم تجاه ��يء ما، ��يء �غيظ،
ّ
ر سوى بالل

ّ
 .2وكنت أنا ال أفك

يبدو أّن أهّم ما يمكن أن �ستخلص و�نتبھ إليھ و�قّيم و�خرج من ال�ائن وجودا إ�� ال�امن بيانا وخلودا، 

من خالل عرض نموذج حياة الصّ�ي، منذ شّب ع�� ممارسة مهنة ا�حالقة إ�� أن �غّ��ت أطواره، شيئا  يقع  

ائق��ا ا�جمالّية، �� مجال فّن ا�حالقة، وما تلّقتھ من تأث��ات الّتثاقف مع  فشيئا، بما طرأ ع�� األجيال وذ

 
ولى  عامر -1

ٔ
ويلي، صفاقس:  مطبعة سوجيك، الطبعة اال

ٔ
 . 105، ص 2010الحلواني، التحليل الّسيميائي والمشروع التا

صيل الشابي، المداعبة، ميسكلياني، (د.ت)، ص -2
ٔ
 .98ا
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ق من الغرابة �� ��يء، فهذا ع�� �ّل الّناس بل قدر تار��ّ� لس��ورة الّزمن  
ّ
الغرب. وليس �� ما حصل ل�حال

ب ا�حدثان، ومتحّقق أمره �� مختلف املهن. فاإل�سان ابن أغيار، وال يقّر لدنيا النّ 
ّ
اس حال من القرار.  وتقل

ولكّن ا�خصوصّية املائزة لس��ة هذا الّص�ي، إذا استثنينا �حظة بداية دخولھ مهنة ا�حالقة، حيث ُزّج بھ زّجا  

ھ ّ�� هذه املهنة وما �ان لھ اختيار، 
ّ
 �عد ذلك تلّقاها بالقبول و�ِلف ��ا أّيما �لٍف، يقول الّسارد: "لذلك  �� أن

قطقة    عندما يئسوا مّ�ي وجاءوا �ي
ّ
�ي سألعب، سألعب فقط، و�انت تلك الط

ّ
إ�� هنا تصّورت �� البداية أن

ق باملقّص واملشط عمال رائعا"
ّ
 .1ال�ي ينش��ا ا�حال

�ي �ان مسّ��ا ف��ا بال�لّية، يكشف عن اختيار �� ا�حياة، واختيار املرء  
ّ
حظة األو�� ال

ّ
و�ّل ما أ�ى �عد ال�

ة عقالنّية محكمة، تقوم �� مثلما يقول ا�جاحظ "قطعة من  
ّ
عقلھ". ولذلك خضعت سردّية الّسارد �خط

�تيب والّتبو�ب والّتنظيم، واستنادا إل��ا فقط يمكن أن يتّم تفج�� هذا 
ّ
تمفصال��ا وتحّوال��ا املتباينة ع�� ال�

الت (
ّ
غة مبلغا ال سبيل إ�� مدافعتھ أو  Représentationsال�امن الفائض بتمث

ّ
الوقوف �� وجھ  ) بلغت ��ا الل

موجھ الهادر السّيال. و�� ا�حقيقة فإّن عملّية الّتفج�� املذ�ورة وما تحيل عليھ من كشف و�بانة، وتداعيات  

غة. ألّن الّسرد هو العملية الّ�ي يقوم ��ا الّسارد،
ّ
 بتوّسط الّسرد أي الل

ّ
  أو الّراوي،   أو ا�حا�ي،  و�عالء، ال تقع إال

ا القص��ي  الّنّص  ع��ا  امللفوظ  و�نتج  أي  وا�ح�اية؛  القص��ي؛  ا�خطاب  أي  فظ؛  
ّ
الل ع��  ملشتمل 

 .2القص��ي

إّ��ا    سلسلة األحداث،  وا�ح�اية ��؛ أوال،  والّسرد إذن هو طر�قة الّراوي �� ا�ح�ي أي �� تقديم ا�ح�اية.  

ل تبعا  والّسرد  وموضوعاتھ.  ا�ح�ي  مضمون  أّ��ا  أي  الّسردية  م��ا  نب�ي  �ي 
ّ
ال األولية  الّتعر�ف  املادة  هذا 

 .3�شكيل املاّدة األّولّية  با�ح�اية، هو طر�قة

نا ال يتسّ�ى لنا  
ّ
و �� �عر�فات الّسرد األك�� بداهة "هو تجر�ة زمنّية مدركة من خالل فعل تمثيل، ذلك أن

صياغة حدود زمنّية من خالل خطاب ظاهر�ّي مباشر، فالّزمنّية �ش��ط توّسط ا�خطاب غ�� املباشر الذي  

ھ  يّوف
ّ
 من طبيعة امللموس وا�حّقق، ألن

ّ
ره الّسرد. و�مع�ى آخر، إّن األصل �� اإلمساك بالّدالالت ال ي�ون إال

صها �� 
ّ

ھ يخّصصها وي�خ
ّ
قافّية املتنّوعة، إن

ّ
هو الذي ُ�غ�ي الّتجر�ة الّتأو�لّية و�منحها تلو�نا��ا وأ�عادها الث

ش�ل ثقا�ّ�، ألّن الّتجر�ة اإل�سانّية �لّية وتحتاج ل�ي تكشف عن   نصوص مكتو�ة أو منطوقة أو واقعة أو

 نفسها إ�� مواٍد �عب��ّية بالغة الغ�ى والّتنّوع. 

وهذا ما تبّدى لنا من خالل تصّور ر��ور للّسرد باعتباره آلّية الّتوّسط، إذ من خاللها يمكن من خاللها  

ات أن تقوم بتحو�ل أح�ام وحقائق مجّردة إ�� ك
ّ

يقول بول ر��ور  .  يانات مجّسدة أو سلوكّيات محسوسةللذ

ّص إ�� الفعل:  �� كتابھ  
ّ
 محكّيا، وال وجود لزمن خارج تجر�ة إ�سانّية  من الن

ّ
"فالّزمن ال يمكن أن ي�ون إال
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مة �� املمارسة اإل�سانّية ال خارجها، لذلك  
ّ
�عّ�� عن نفسها من خالل فعٍل ورّد فعٍل، أي يجب أن ت�ون منظ

ص"فالوجو 
ّ

 .1د الوحيد املمكن هو الوجود امل�خ

يفتح           ما  للّسرد، هو  مائزة  ر��ور بوصفھ خصيصة  الذي تحّدث عنھ  ص عينھ 
ّ

الوجود امل�خ هذا 

شهّيتنا الّنقدّية لتعميق الّنظر فيھ، بالعودة إ�� نظرّ�ة جمالّية التلّقي لها�س رو�رت ياوس، وفعل القراءة  

سمح للقارئ أن ي�ون طرفا منتجا، ال مس��ل�ا فقط. ذلك أّن النّص "جهاز خارق  آليزر. وهو ما من شأنھ أن � 

غة، ُ�عيد توزيع نظامها، رابطا ب�ن كالم إبال�ّ� هدفھ اإلعالم املباشر، و ملفوظات مختلفة، متقّدمة عليھ،  
ّ
لل

عتبار أّن �ّل نّص  ، وهو طر�قة اشتغال وفهم مخصوص�ن، يتبناها رّواد نظرّ�ة النّص، با2أو م��امنة معھ"

بما   النّص  لتأليف �سيج  بناء    هو ��هو ملتقى نصوص، تتقاطع وتتحاور وت��اكب وتتشابك  ��اية املطاف 

 معّ�ن، ذو معمار مخصوص. 

فت لنا  
ّ

ة حفر أركيولو�ّ� فو�وّ�ة، �� دالالت الفضاء زمانا وم�انا، تكش
ّ
و�ذا أقبلنا ع�� هذا النّص بخط

غة وتحّولها من موضوع لغوّي إ�� أسئلة عن املنعطفات والّتم
ّ
الت ا�جوهرّ�ة �� عالقة امل�ان والّزمان مع الل

ّ
ث

الّتمثيالت وتنضيدها وحشدها   ذات فاعلة، �عرف كيف تف�ح عن نفسها، من خالل مراكمة جملة من 

خصّية وعامر ��ا إ�� خطاب بيا�ّي، فاتن بتواتر ذكر�
ّ

غة من مجّرد إطاٍر حاٍو لل�
ّ
ات الّزمن  و�دارة سياق الل

ا�جميل، مضّمخ بحشٍد ال متناه من األشواق واملواجد، ل�أّن امل�ان (محّل ا�حالقة، البيت، وجھ الص�ّي)  

ا�ّي ا�حميم، و�� اآلن ذاتھ 
ّ

ما، صادحا بخز�ن الّتمثيالت الّساكنة �� ظالل املرجع الذ
ّ
�ستحيل ضم��ا مت�ل

ساوق مع الّتعب�� ووجوه ا
ّ
ل فضاء للّتحّرك والت

ّ
إلفصاح، حّ�ى تصبح للم�ان رائحتھ ال�ي يظّل حّيا ��ا �� يمث

حال ا�حضور كما �� حال الغياب، ل�أّن الفضاءات املتنّوعة واألمكنة املتعّددة تنقلب مدخال وج��ا ل��صيد  

ق) �� بورصة رمزّ�ات أقصوصتنا املدروسة. إذْن فا�خطاب الّسردّي �� 
ّ
خصّية الّرئيسّية (ا�حال

ّ
حضور ال�

ال املع�ى هذه  مسالك  لرسم  أّهلتھ  كثيفة،  وتخييلّية  نّصّية  وموارد  مِرنة  إجرائّية  أدوات  لھ  القص��ة  قّصة 

 واج��اح �ون مفهومّي ،متشابك ومتعاضد، ال ينقطع عن الّتكرار والّدوران. 

 قّصة الحیاة بین التذّكر والتّفّكر: -2-1
 عندما يص�

ّ
�ا محكي�ن، وهو ما يجعلنا ندرك حقيقة مهّمة  إّن الّزمان وامل�ان ال يص�� �ّل م��ما إ�سانا إال

يمّر   أن  ينب��  باإل�سانّية  امل�حون  امل�ان  أو  اإل�سان  زمان  إ��  م�انھ  أو  ال�ون  بزمان  االرتقاء  أّن  مفادها 

وجو�ا، �� منافذ ا�ح�ّي وتثنّياتھ. وهو ما �ع�ي أّن �ّل ما نحكيھ يحدث �� الّزمن، ويستغرق زمنا و�جري زمنّيا،  

 بقدر ما �� قابلة  وما ي
ّ
 �ع��ف لها ��ذه الّصفة إال

ّ
حدث �� الّزمن يمكن أن ُيح�ي. و�مكن ألّي س��ورة زمنّية أال

ل�ح�ي بطر�قة أو بأخرى. بمع�ى آخر إّن الّزمن يص�� إ�سانّيا �� ا�حدود ال�ي يتمفصل ف��ا بطر�قة سردّية.  

ل عمقا داللّيا    إّن الّسرد ��ذا املنظور يمنح األشياء أ�عادا تز�حها عن 
ّ
دوائر الّنفعّية واملباشراتّية إ�� ما �ش�

 وأداة حاسمة �� تنظيم الّتجر�ة اإل�سانّية. 
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(ذاكرة   اكرة 
ّ

الذ �ل من 
ّ

يتش املوت" فعل  �� أقصوصة "قنص  امل�ان  فإّن توصيف  تقّدم،  و�ناء ع�� ما 

الّنف��يّ  بالقّص  �سّ�ى  ما  األقصوصة  كتابة   �� يتداخل  و�الّتا��  الّسارد:  الص�ّي).  يقول  فولة. 
ّ
الط ومح�ّي   

ا�ّي  
ّ

الذ الّتخييل  ع��  �عّول  الكتابة  هذه  �انت  ا 
ّ
ومل وج�ي".  األحمر  عال  باإلحباط..  "أصبت 

)Fonctionnalisation de soiتوصيف �� األنا واآلخر  ثنائّية  الّنف��ّي، فقد حضرت  الّص�ّي   ) والقّص  وجھ 

ات تبدو  ناقلة لنا ثنائّية منظورّ�ة أي صورة األنا  
ّ

�� منظار اآلخر، وهذا تمثيل ذا�ّي أقرب إ�� ا�خيال ألّن الذ

ع�ّ�..   "�ح�وا  يقول:  موضوعّية،  بطر�قة  األحوال  �ّل   �� الّصورة،  إنتاج  يتّم  فال  وهشاشة  شفافّية  أك�� 

امل�ا1صّفقوا" �� إقناعھ بضرورة االهتمام بدراستھ و�يال��ا  أّمھ وعَن��ا  ال�ي  . و�قول أيضا، واصفا جهد  نة 

. جهد أشبھ بمن ينفخ �� قر�ة  2�ستحّق: "وتتأّمل عي�ّي �أّ��ا تبحث عن ذلك ا�خيط الّرفيع الذي ال يرى أبدا"

مقاعد   مفارقة  فكرة  أّن  باعتبار  الّرمال،  ع��  إصبعھ   
ّ
يخط أو  املاء   �� يرقم  من  صنو  هو  بل  مقطوعة، 

فل أشبعت بمشاعر الّنف
ّ
ور والّتصميم ع�� االهتمام بأّي شغل ي�ون بديال  الّدراسة فكرة مر�وزة �� ذهن الط

 عن الّدراسة وأ�عا��ا ومتالزما��ا من جدّية و�ذل ونفس طو�ل. 

هذا ما نالحظھ أّوال من خالل األسلوب الذي ُوصفت بھ مالمح وجھ األّم، (هيئة أو حال الّتأّمل) الباحثة  

�ا�� �� طلب العلم  
ّ
ھ البالغ  عن �غي�� اب��ا من حال الّتقاعس وال�

ّ
ق بھ حّد التول

ّ
إ�� حال اإلكبار للعلم والّتعل

ونخوتھ،   هّمتھ  وتحر�ك  رمزّ�ا  اب��ا  ل�حن  الّدائمة  بمساع��ا  هدفها  لتحقيق  تتوّسل  ف�ي  تقد�سھ.  مرتبة 

األّم   توصيف  خالل  من  فل 
ّ
الط و�بدو  ا�حياة،   �� الغايات  وسامق  األهداف  �عظائم  ق 

ّ
التعل بروح  ووصلھ 

 
ّ
ا�ّي ا�حميم، ونحن �علم أّن معرفة  وحالها معھ، �أن

ّ
ھ ��فو إ�� كنھ أسرار العوالم ا�خفّية امللغزة لعاملھ الذ

وامل�ابدة   بالبحث  ُيكتشف  مكتسب  أمر   �� بل  معلوما،  من��يا  منجزا  وال  قاّرا،  ثابتا  أمرا  ليست  ات 
ّ

الذ

ات وأوا��ا �� عالق��ا بذا��ا وكذا �� عال
ّ

ق��ا باآلخر�ن، و�الّتا�� بدا لنا  الّص�ّي،  واملصابرة، آن اختبار كينونة الذ

ل شيئا فشيئا إ�� قبو �خصّيتھ الّصموتة الغامضة، محاوال  
ّ
من خالل عرض توصيف حال أّمھ معھ، يتسل

 الّنفاذ ��حر رشيق إ�� س��ورتھ املتغافلة.  

ا�ج ذلك  البورتر�ھ،  كتابة  مع  األقصوصة  هذه   �� يتداخل  فولة 
ّ
الط مح�ّي  إّن  ثانيا  لھ  ثّم  الذي  نس 

خصوصّياتھ ومقّدماتھ الّنوعّية وهو �� أدّق �عر�فاتھ: "مقام ن��ّي وصفّي، يب�ي �خصّية تّتصل بأنموذج  

. و�قوم ع�� البنية الوصفّية القائمة ع�� الّتكثيف والّدوران حول املركز، ع�� خالف البنية الّس��ّية  3�شرّي"

ا ملطمئّن�ن إ�� ما خلص إليھ ميشال  التعاقبّية ال�ي تقوم ع�� عالقات سببّية سرديّ 
ّ
ة، ترابطّية متنامية. و�ن

ھ م�ى ثبت أّن البنية منطقّية ف�ي بورتري، وم�ى ثبت أّ��ا سردّية  Michel Beaujourبوجور (
ّ
ذي يرى أن

ّ
) ال

ھ ُيضفي ع�� املشاهد اإل�سانّية والّصور املعروضة م�حة  
ّ
ف�ي س��ة. ولعّل من خصائص هذا البورتر�ھ أن

فل الّداخ�ّ� وع��  �ا
ّ
� ع�� عالم الط

ّ
ات ال�ي تب�

ّ
ر�اتورّ�ة. وال�ار��اتور خادم أم�ن، ال شّك، ألجناس أدب الذ
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كيفّية استبطانھ للعالمة (طول األذن�ن) �� متصّور الكبار والّصغار. وقد انبنت عالقتھ مع الكبار ع�� الّنفور  

سّنھ، وهو ما أح�ى �� داخلھ إرادة اإلمعان �� الّتنكيل    والكراهّية والّتقّزز، فهم يأنفون منھ ع�� أساس صغر

ع��   القائمة  بي��ما  العاقدة  العالقة  طبيعة  عن  �عّ��  وهو  ونرصده  بذلك.  املناسبة  لھ  سنحت  ما 
ّ
�ل ��م، 

االمتعاض والّ�خر�ة واالزدراء، ال�اشفة عن رؤ�ة تنبجس من تحت ر�ام درامّي هادر وشّفاف ومن حدود  

طع ملفوظات سردّية متتا�عة م��ابطة ترابطا منطقّيا، يقول: "لم ��جب�ي نفورهم مّ�ي،  تلك الومضات مقا

ق ��م  
ّ
�ي رؤوسهم رغم خ���ي، فكنت أراق��م وأحاول أن أقف ع�� ما يصنعھ ا�حال

ّ
فال �انوا يتجّنبون �سل

فقة 
ّ

 رؤوسا مسلوخة، كرؤوس البصل تث�� الش
ّ
 .1"أرى �� الّ��اية إال

وق ا�جما�ّ� للهيئة ال�ي يحسن أن ي�ون عل��ا  وقد أف�ح الصّ�ي  
ّ

مھ، �� الذ
ّ
عن االختالف، بينھ و��ن معل

ومهارات   األداء   �� كفاءة  يقت��ي  فّنا  باعتبارها  املهنة  إ��  ينظر  فهو  ا�حالقة،  ملاهّية  الّرؤ�ة  وكذا  الّرأس 

م أّن دور ا�حالق
ّ
ة فقط �� " ما يجعل املرء  وتجارب، تختلف باختالف الّرؤوس وأحجامها، �� ح�ن يرى املعل

ھ ال يفعل شيئا غ�� أن يجعل الّرؤوس قبيحة، ي��ك األذن�ن ت��زان �العورة، ولهذا  
ّ
نظيفا، وكنت أعتقد أن

ة، حّ�ى إذا ظهر أمطرناه با�حجر والثّمار  
ّ
�ان إذا حلق أحدنا شعره و�رزت أذناه ترّصدناه �� زقاق من األزق

. 2، ف�ان ال يخرج من البيت حّ�ى ينبت شعره قليال أو يخرج �� غفلة مّنا"ألذن�نيا ذا ا وناديناه ألّيام متوالية: 

ون رؤوسهم  بطول األذن�ن شتيمةو�ضيف: "وعندما ك��ت عرفت أّن �عت أحدهم  
ّ
، رّ�ما لهذا �ان الكبار �غط

و��ون نتيجة ذلك سهل  فطو�ل األذن�ن تفك��ه قليل، لهذا يأخذ برأي هذا وذاك،  حاجب�ن عن األع�ن آذا��م،  

 . 3"االنقياد

إّن هذه الّصفات ا�جسدّية ال�ي تنصّب �� خانة الّتوصيف بالقبح وعدم القبول، تقابلها صولة سلوكّية  

) ا�جسدّية  الّصفات  ا�جدوالن: جدول  يتعالق  هنا  الكبار، ومن  ات من قبل 
ّ

بالذ )  Prosographieواعتداد 

لعّل هذا الّتعالق �ستند إ�� تناقض، وهذا الّتناقض ب�ن ك�� السّن  )، و L’étopéeوجدول الّصفات ا�خلقّية (

قاتھ من حكمة و�عّقل وحصافة ونباهة و�داهة، صفات، 
ّ
وما يخ��نھ من وفرة الّتجارب والعقل الّراشد ومتعل

 �� األذن�ن واإلمعان  ا�جتمع، و��ن طول   �� خصّية وسموق وضعها االعتبارّي 
ّ

ال� لعمري، تؤّسس لسلطة 

عبّية، بما أّن طو�ل األذن�ن قليل  �عر 
ّ

قافة الش
ّ
عر، و�� من العيوب ا�خلقّية �� الث

ّ
���ما بتعر�ة الّرأس من الش

الّتفك��، سط�ّ� �� فهمھ، و�� اختياراتھ، و�� نظرتھ لذاتھ ولآلخر�ن وللوجود، ولعّل هذا الّتناقض البالغ حّد 

رفة و�ث�� الّ�خر�ة و�قدح
ّ
 زناد اإل�حاك.   الّتقاطب، هو ما يصنع الط

 تسرید المتخیّل: -2-2
أد�ّي   بأسلوب  ص��ا 

ّ
و�خ أجمل��ا  وقد  ا�ح�اية،  فاتحة  عن  إعالنا  القص��ة،  القّصة  بداية  منذ  �شهد، 

مشّوق وراق، يجتذب إليھ القارئ وُ�وقعھ أس�� غواية الّسرد الذي ُيحكم قبضتھ عليھ، و�لزمھ تتّبع تفاصيلھ  
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ر جّيدا كيف اصطحب�ي �� طّي املسرود و�� أعطاف طبقاتھ ال
ّ

غوّ�ة، وهو ما �ستشّفھ من قول الّسارد: "أتذك
ّ
ل

ق، �ان امل�ان ضّيقا، و�ان �عضهم ينتظر دوره ع�� كرا��ي حجرّ�ة مكسّوة با�جل��،  
ّ
أ�ي أّول مّرة معھ إ�� ا�حال

قة ع�� ا�حيطان القديمة املتوّرمة فأصبت باإلحب
ّ
اط، عال األحمر  يومها رأيت وج�ي يحيط �ي �� املرايا املعل

وج�ي، تأّمل اآلخرون ا�حمرة، �ح�وا ع�ّ� وصّفقوا بأيد��م، فزعت إ�� الهرب غ�� أّن أحد ا�جالس�ن رفع�ي  

ق: ا�شر املناشف �� ا�خارج، �� ذلك اليوم بدأت عم��  
ّ
�� الهواء وأنا أب�ي تحت نظر أ�ي. �عدئذ قال �� ا�حال

ق وا
ّ
فق مع ا�حال

ّ
 .1نت�ى األمر"وسط ا�خوف، �ان أ�ي قد ات

الّتمديد، مثلما   الّتفصيل، مؤثرة االخ��ال ع��  الّنصّية ع�� اإلجمال ال  البداية  وعليھ فقد قامت هذه 

وضعت املتلّقي أمام نبذة من نبذات امل�ن. ولعّل أهمّية هذه البداية تكمن �� ما ��ضت بھ من ��ج خيوط  

عبة الّسردّية، وقد أشعرت بتحو�رات  
ّ
عبة، معمول بھ، بموجب التحّوالت  الل

ّ
و�غي��ات طارئة ع�� قانون الل

ھ من الّسنن ال�ي اعتمد��ا القّصة ا�حديثة، االشتغال ع�� آلّيات الّتناص، مادامت القّصة  
ّ
ا�خطابّية، ذلك أن

ف ع�� مجموعة من الّنصوص سواء �انت من جنسها أو  
ّ
مهّيأة نوعا ما لالنفتاح و�ن �ش�ل بارق وغ�� مكث

ُيب�ي �� ش�ل فسيفساء من اإلحاالت، وهو خالصة   من أجناس أخرى، ف�ّل نّص، حسب جوليا كرستيفا 

الّت�ج�ن أسلوب  حضور  نالحظ  نا 
ّ
فإن آخر". وعليھ  نّص   ويع�ي عند   )،L’hybridation(  امتصاص وتحو�ل 

امللفو  هذا  حلبة   �� لقاء  ھ 
ّ
إن واحد.  ملفوظ   �� اجتماعّيت�ن  لغت�ن  ب�ن  "املزج  لغو��ن باخت�ن  وعي�ن  ب�ن  ظ 

معا ��ما  أو  اجتما�ّ�  باختالف  أو  بحقبة  تقنية  2"مفصول�ن  استحال  الذي  األسلوب  هذا  ع��  واستنادا   .

الفردية   الذات  ع��ها  تتجادل  ال�ي   وا�حوارات  واالستطردات  السردية  األقصوصة  مقاطع  ��ا  انحكمت 

السرد،   بوساطة  ذاتھ،  عن  الص�ي  لذات  تحققت  فقد  �ان  وا�جماعية،  ما  واستكشافية،  معرفية  مغانم 

ل لھ بقول السارد ع�� سبيل الذكر ال ا�حصر:
ّ
�ي "  ليدركها لوال فضل األسلوب املذ�ور، الذي نمث

ّ
�ان معل

ھ ال يفعل شيئا غ�� أن يجعل الّرؤوس قبيحة، 
ّ
�عتقد أّن ا�حالقة �� ما يجعل املرء نظيفا، وكنت أعتقد أن

ة، حّ�ى ي��ك األذن�ن ت��زان �العورة،  
ّ
ولهذا �ان إذا حلق أحدنا شعره و�رزت أذناه ترّصدناه �� زقاق من األزق

 . 3إذا ظهر أمطرناه با�حجر والثّمار وناديناه ألّيام متوالية: يا ذا األذن�ن..."

ب�ن سلوك  التقاطب ا�حاصل  ت��زان بجالء من خالل  نا نقرأ موقف�ن مختلف�ن، ولغت�ن متصارعت�ن 
ّ
إن

رد ع�� عدم اال�سياق وراء الّتقليعات ا�جديدة أو املوضات أو الّنماذج ا�حديثة �� إبداعات املعلم الذي م 

بدا   الذي  الص�ّي  م��ا، و��ن سلوك موقف  ب�ّل طارف  �ّل جديد، ضائقا ذرعا  نافرا من  بدا  لذا  ا�حالقة، 

�ك، الّناكص�ن عن ر�اح  �� الّتفك��، العاكف�ن ع�� ثقافة اإللف وا�حّس املش�  أسلوب القدماء متمّردا ع��  

رّد. وموقف ثالث يجّسده الُعرف االجتما�ّ� ا�جاري ومنظومة القيم املرتبطھ بھ،  
ُ
الّتغي�� الّسموم ال�ي ال ت

عل��ما من    يمازجهما و�ضيفومرّده التصّدي ملرأى عراء األذن�ن ومواجهتھ بالّ�خر�ة الالذعة واالزدراء وما  
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2 -Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman . Traduit du russe par Darida Olivier, Edition Gallimard, 
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غوي، فماذا  تأو�الت قدحّية ذات قيم سلبّية، �
ّ
عّ�� ع��ا و�ن �غ�� قصٍد. هذا عن املتخّيل ا�ح�ائي واملتخّيل الل

النّص   مضمرات  عن  الكشف   �� ا�حاسم،  والّدور  ا�جّمة  الفائدة  ذات  االجتماعّية،  الّسيميائيات  عن 

 وطبقاتھ الّداللّية امل��اكبة والعميقة؟

 إلی الّسیمیولوجیا االجتماعّیة:   سیمیائّیات األقصوصة: الّتحّول من الّسیمیولوجیا العاّمة  -3

املوارد   استخدام  الّناس  ��ا  م 
ّ
ينظ ال�ي  الكيفّية  ز ع�� 

ّ
ترك ال�ي  تلك  االجتماعّية  بالّسيميولوجيا  نقصد 

واستنادا محّددة.  سيميائّية  ومؤّسسات  ممارسات  سياق   �� العالمات    الّسيميائّية،  عالم  تنظ��ات  ع�� 

ّن كسر قوقعة العالمة وانفتاحها ع�� ا�جتمع والواقع ا�خار�� ضرورة  (الّسيميائّيات) الفر���ّي غر�ماس فإ

ذهب إ�� أن العالمات ال يمكن أن ت�ون مفيدة �� ذا��ا، بل ال ت�ون   وعليھ فقد م�حة أشبھ بالقدر املقدور .  

و�قود   الّدالالت،  لعبة  "تختفي  يقول:  كما  العالمات  تح��ا، فخلف  ي�ون مخفّيا  عّما  نبحث  لم  إذا  كذلك 

��  . إذن فنحن �� أمّس ا�حاجة إ1الّتحليل املعّمق إ�� هدم هي�ل العالمة وتحطيمھ �ي تظهر عوالم الّداللة"

املوارد   استثمار  ع��  وكذلك  ا�ختلفة  واهر 
ّ
الظ هذه  مثل  تحليل  ع��  لقدر��ا  االجتماعّية  الّسيميولوجيا 

   السيميائية وتوظيف
ّ
طاقات سيميائّية إلنتاج الدالالت ال�ي يمكن أن تفيدها، فما من عمل سيميائّي إذا إال

ات الّسيميائّية مهما �ان نوعها والّدالالت املوصولة  وهو رابط ب�ن املوارد والقدرات الّسيميائّية، أو ب�ن العبار 

  ��ا.

) . وسنع�ى بثالثة أمثلة،  2): "املثل هو فكر فرٍد وحكمة ا�جميع"Bertrand Russellيقول برتران رسال 

م ا�حجامة �� رؤوس اليتامى"، واملثل أو القول الّسائر �عزى حسب كتب األخبار إ�� أ�ي  
ّ
هما: أّولهما، "يتعل

 جيبھ". العت
ّ
م ولدك الكالم هّزه ل�حّجام". وأّما ثال��ما: "الّراجل ما �عيبھ إال

ّ
 اهية، وثان��ما: "إذا �ان تحّب �عل

قولّية   صيغا  باعتبارها  أّوال  األقصوصة،  هذه   �� الواردة  األمثلة  هذه  إ��  اهتمامنا  سنصرف  ا 
ّ
وأن علما 

)، و��  entendus-Sousحشد ثّر من املضمرات ( حكمّية قافزة ع�� تفاصيل املعيش اليومّي، بما تكتن�ه من

سطوحا   للّنصوص  أّن  يف��ض  وهذا  التلّفظّي"،  للّسياق  معّينة  خصائص  ره�ن  تفعيلها  "يبقى  معلومات 

قا�ّ� (
ّ
 L’implicitلسانّية تتضافر فيما بي��ا لتف��ي إ�� عوالم داللّية متوار�ة، �شّرع ل�حديث عن الّضم�ّي الث

Culturel  الّنصوص و�فّسره  ).  ا�جمهور  ب�ن  ينشره  واجتما�ّ�  معر�ّ�  نظام  سليلة  ا�خطاب  ل 
ّ
�ش� ال�ي 

الّضم�ّي   تؤّسس  ال�ي  املعرفة  هذه  ما 
ّ
و�أن املقاومة،  أو  الّسؤال  يث��  ال  وصامت  هادئ  نحو  ع��  ويشرعنھ 

قا��ّ 
ّ
 "قّوة اإلجماع املش��ك" ،الث

ّ
 ال�ي توّحد الّنخبة وا�جمهور معا.  ليست إال

ثانيا ع��    وأّما  االنتباه  �سليط  فيھ  الذي سيتّم  الّتداو��،  جان��ا  األمثلة سي�ون من  ��ذه  ا��مامنا  فإّن 

العالمات �� عالق��ا بمستعملها و�من يؤّولها، بما �� عمل قو�ّ� لھ سياقات استخدام معلومة، �� ال�ي تؤّمن 

ھ عمل لغوّي. واألمثال باعتبارها أعماال لغوّ�ة ال تفيد  
ّ
أن �� الغالب األعّم مغزاها ا�حر�ّ�، بل �� فعلھ بما 
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تن�ج شبكة عالمّية أو نظاما ذا طبقات. فأوالها طبقة الّداللة، و�� الّداللة ا�حرفّية ال�ي تتحّول بدورها إ��  

داّل ع�� داللة غ�� حرفّية أو رمزّ�ة. إّن األمثال �� األقوال أي �� املسموعات مثل الّصور �� املرئّيات، لكّ��ا  

من الّصور األيقونّية ال�ي تصلها بما تجّسده عالقة �شابھ �� ��يء، بل �� من الّصور الّرمزّ�ة، ال�ي    ليست

لھ عالقة اعتباطّية، من ذلك لو استلمنا املثل األّول وأخذناه ���يء من الّتحليل والّتفكيك  
ّ
ترتبط بما ممث

م ا�حجامة �� رؤوس اليتامى". فهذا املثل
ّ
�كيب: "�عل

ّ
 مجهول    و�عادة ال�

ّ
�� ظاهره رسالة �سأل من خاللها باث

عر بتكثيف دورات ا�خ��ة واملمارسة وطلب االح��اف  
ّ

م حرفة تز��ن الش
ّ
مخاطبا غ�� معلوم، كذلك أن يتعل

�� ا�حجامة بتجر�ب ذلك ع�� اليتامى، ألّن وضعهم االعتبارّي املتدهور، ببساطة، ال �سمح لهم أن يضعوا  

أو ع�� من ُ�سدي إل��م معروفا و�قوم ب��ي�ن رؤوسهم، فهم بال�اد يحيون حياة    شروطا ع�� من ينفق عل��م

الّدون والكفاف. فال جرأة لد��م ع�� اإلن�ار أو االمتعاض أو الّتجّرد من تطبيق أوامر من �عولو��م من أبناء  

دامى أغر�تھ بر�وب  ا�جتمع الذي إليھ ينتمون، يقول الّسارد: "ذات مّرة عندما زار�ي واحد من أ�حا�ي الق

 �� املقّص  أعملت  منھ  غفلة  و��  وا�حالقة،  العصر  تطّور  مع  تماشيا  �ي 
ّ
معل اش��اه  الذي  الدّوار  الكر��ّي 

واملقّص...  باملشط  أمسكت  فقد  أنا  أّما  الب�اء،  غ��  ��يء  فعل  الّصاحب  ذلك  �ستطع  لم  يومئذ  شعره، 

 . 1وانطالقا من ذلك اليوم استشرت شهر�ي �� البلدة"

فظ أي لفظ األمثلة كيانا متعّينا  ول
ّ
اهد تكمن �� نطقھ بما صمت عن البوح بھ ظاهر الل

ّ
عّل أهمّية هذا الش

ر فيھ  
ّ

مفك
ّ
كھ وأن نفّجره بيانا ومع�ى ورمزا يخ��ن بنية املثل الّنفسّية ا�جامعة للال

ّ
مرئّيا، فاحتجنا إ�� أن نفك

و�� ا�جما�ّ� �ج  2بلغة أر�ون 
ّ
تمع معّ�ن. ومنت�ى قصدنا باملع�ى املضمر وا�خت�ئ خلف ، واملس�وت عنھ والال

اهر للمثل املذ�ور، هو أّن ا�حجامة لم تكف أن  
ّ
فظ الظ

ّ
قص الشعر تحديدا    �ع�ي وظيفة غاللة جسد الل

ما أطلقت ع�� عموم ا�حرف فأصبحت بمثابة اسم جامع لها. ونكتة هذا املثل وخالصتھ أّن سلوك معل�ي  
ّ
و�ن

يتغ�� �� العصور القديمة وا�حديثة ع�� السواء، فهو يقوم ع�� عدم اإلفضاء للص�ي  ا�حرف هو نفسھ لم  

ما ير�د ا�حصول عليھ، وال��ا�� �� ن�حھ، بل تجد الواحد م��م �س��    �� منحھبأسرار املهنة ومماطلتھ  

مل�ّجلة أّن  جاهدا أن ُيطيل جهلھ بأسراره ، حّ�ى يتيّسر لھ استغالل صبيھ أطول ف��ة ممكنة. فالّنتيجة ا

العارف   من  سائغة  هدّية  تمنح  وال  افت�ا�ا،  تفتّك  ف�ي  ت�ون.  ال  أو  �الّسرقة  أو  وسرقة  افت�اك  الّصنعة 

أّي   أو  ق 
ّ
بأّن ا�حال أو أن �س�� إلقناع غ��نا  الظّن  بنا  العبث أن يذهب  ھ من تمام 

ّ
بأفاني��ا لصبيانھ. ولعل

حّ�ى يخلق منافسا لھ شرسا جحودا، مزاحما لھ ��  صاحب حرفة سيصّب أسرار املهنة صّبا �� ذهن صبّيھ  

عر  
ّ

د الص�ّي هذا املع�ى، ح�ن تحّدث عن جدول عملھ اليومّي، الذي �ان محصورا �� كنس الش
ّ

رزقھ. وقد أك

منطق وضّيق ع��  
ّ
راء، و�أّن �شاطھ هذا قد حّدد أفق حرّ�تھ وسّوره �سياج الال

ّ
املتناثر ع�� القاعة أو الش

سيمات اإلبداع
ُ
م قد تحّول ��ذا الّسلوك القاهر     �

ّ
بمحبس منحسر األ�عاد رتيب ا�حر�ات، ما �ع�ي أّن املعل

قة، من عوٍن مساعٍد إ�� عون مناوئ. يقول الّسارد: " لكّنھ �ان �� الغالب  
ّ
لصّبيھ، الّناقض لغزل مل�اتھ ا�خال
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الّز�الة، و�ان عندما يتحّدث عن   �� عر املقصوص ورميھ 
ّ

ف�ي بكنس الش
ّ
ساء و�ر�د �سمية �عضهّن    ي�ل

ّ
الن

الّناس، ما يحّبون وما   بالّن�ج، فقد أصبحت أعرف أسماء  الّزمن شعرت  �� ذلك  ف�ي بإحضار قهوة، 
ّ
ي�ل

يكرهون، بيو��م �� ا�حارة أو �� القصبة أو �� البطحاء أو �� األحياء، أحوالهم، أوالدهم، ما يطبخون وما  

ت أحّدث أّمي بذلك فتقول ��: أخ��ا أصبحت رجال، �انت الّرجولة  �شر�ون، ما ينتظرون وما ال ينتظرون، كن

ن و�قول ��: الّرجل من �انت  
ّ

اي و�دخ
ّ

سبة إل��ا �� املعرفة، و�ان أ�ي من ناحيتھ يجالس�ي وهو �شرب الش
ّ
بالن

 . 1لھ صنعة يجيدها"

بوظائ وتلهيتھ  ا�حرفة،  م 
ّ
�عل عن  وصّده  لھ،  ق 

ّ
ا�حال إهمال  من  الّص�ّي  �جر  ا 

ّ
محيطة  ومل أو  ة 

ّ
حاف ف 

ر �� الفرار من هذه  
ّ

ھ فك
ّ
��ا، ذكر أن

ُ
ر، سلبا أو إيجابا، �� اإلحاطة بأفاني��ا خ

ّ
ؤث

ُ
با�حالقة،  ليس من شأ��ا أن ت

فولة، ع��  الفرار من الّدراسة ومضّيھ �� إنفاذه.  
ّ
املهنة، مرارا وتكرارا، مثلما �ان من ا�عقاد هّمتھ، �� زمن الط

"أفتح   الّسارد:  املسؤولّية  يقول  ع��  تدر�با  ذلك  �عت��  �ي 
ّ
معل و�ان  املساء،   �� وأغلقهما  الّصباح   �� الباب 

ر �� الهروب من ا�حالقة كما هر�ت من الّدراسة، ولكّن�ي كنت خائفا من  
ّ

ودافعا �حّب امل�ان، وكنت أنا أفك

 
ّ

اي م��، فالّرجل فقدان رجول�ي إذا أنا فقدت صنع�ي، صنع�ي ال�ي أصبح أ�ي بفضلها �شرب مبت�جا الش

 عند أّمي من �ع�ن أباه باملال ويسمع كالمھ".

أن   رح  أو�عد 
ّ

بالش نتناول  أن  لنا  آن  �ستحّقھ،  ما  العناية  من  وأوفيناه  األّول  املثل  تفكيك   �� فضنا 

فظ ���ي بأّن 
ّ
م ولدك الكالم هّزه ل�حّجام". ولعّل ظاهر الل

ّ
ا�ي، وهو: "إذا �ان تحّب �عل

ّ
  واالستقصاء املثل الث

فلّية �ل��ما ليست سوى  
ُ
فل كذلك، ولعّل غ

ُ
ا�خطاب قائم ب�ن باث غ�� معلوم ومخاطب أو مرسل إليھ غ

أسلوب مقصود ل�خروج من صيغة الّنصيحة، ال�ي تنطلق لفظا لسانّيا محسوسا جار�ا ب�ن �خص�ن، إ��  

املتداولة ا�حرزة ع�� صفة  صيغة لفظّية مجّردة، تتحّول بفعل الّتكرار والّتالسن ��ا إ�� ما �شبھ القاعدة  

لعالج  الّص�ّي  حمل  ��ا  يلتمس  نصيحة،  املثل  فظاهر  الّتداول.  وسعة  االنتشار  وقّوة  واإلطالق  العمومّية 

الّنطقّي الذي تقتضيھ سّن معّينة، والقر�نة   أو تأخّره عن االنتظام  الّنطقّي  ا�ُحبسة أو عقدة االضطراب 

ق أو عسرا فيھ ( املا�عة من إيراد هذه الفرضّية وقبوله 
ّ
را �� النط

ّ
) أو عسرا �� Dyslexieا أّن من �ش�و تأخ

) ُيختلف بھ إ�� مختّص �� تقو�م الّنطق أو طبيب  Dysorthographie) أو �� اإلمالء (Dyscalculieا�حساب (

بھ    نفسا�ي أو مختّص �� األمراض العصبّية، لفّك عقال الّنطق أو أزمة ا�خلط ب�ن ا�حروف أو.. وال ُيختلف

ق تحقيقھ هو انطالق ألسنة، وانثيال قرائح، وتفّتح ثقافات  
ّ
إ�� ا�حّجام. وهو ما �ع�ي أّن ما يو�ل �حّل ا�حال

من يؤّمون امل�ان، بما يرسلونھ من تحليالت للوقائع واملوضوعات، وتجاو�ات، و�ما يدلون بھ من معارضات  

ال و�إبراز  وطرائف،  وفذل�ات  وخصومات  ومالسنات  املسائل  ومشاّدات  إثارة  ع��  املكينة  والكفاءة  قدرة 

بالّناس كبارا وصغارا،   يقال، وا�حّل عامر  بما فيھ ير�ح مثلما  إناء  �ّل  أّن  اعتبار  ومناقش��ا، وذلك ع�� 

فُتعرض ع�� مسامع الّص�ّي �ّل يوم مئات الّتجارب و�تّم ترصيد خز�ن من األمثلة وا�حكم  �� بورصة رمزّ�ات  

فل، ناهيك عمّ 
ّ
ا يمّر ع�� ذهنھ من طرائف ا�ح�ايا و�جيب األحا�� ومذهل األلغاز، ومثلها من ر�ح  الط
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وكذا   بالّسياسة  قة 
ّ
املتعل واألخرى  والّرجال،  ساء 

ّ
الن ب�ن  بالعالقات  قة 

ّ
املتعل والّتصورات  والقيم  األف�ار 

قافة وشؤو��ا املتفّرعة واملتنّوعة. يقول الّسارد واصفا ما الحظھ 
ّ
ق   باالقتصاد و�الث

ّ
من مغامز ومطاعن تتعل

يوخ وحّ�ى الكهول يجيئون إ�� ا�حانوت �سراو�لهم املشدودة بأقفال  
ّ

�سلوك الكبار: "�� ذلك الوقت �ان الش

أسفل الّركب، وكنت أ�حك عل��م وهم يتحّر�ون أمامي �سبب ذلك االنتفاخ الذي يجّرونھ وراءهم من م�ان  

رواال قص��ا، ال �شّده األقفال �� األسفل، وحّ�ى أ�ي لم �ستعمل إ�� م�ان. فقد كنت أنا مثل أندادي أرتدي س

مون�ي 
ّ
تلك الّسراو�ل املنتفخة، رّ�ما �سبب الّتأث��ات األورو�ّية، و�انوا قبل جلوسهم ع�� كر��ّي ا�حالقة �سل

و�ل
ّ
يالن البيضاء الط

ّ
وا��ي ا�حمر والش

ّ
ة،  ما يضعونھ ع�� رؤوسهم، ف�انت أصا��� تضع ع�� املشاجب الش

�ي �عفيھ  
ّ
 وهو �غّ�ي، �انت أغنياتھ جميلة ّمما جعل معل

ّ
يوخ ي��ء فال تطيب لھ ا�حالقة إال

ّ
و�ان أحد الش

من الّدفع، �انت �لماتھ عن جمال املرأة ومشي��ا و�ياضها وما �سّببھ للّرجل من عذاب، وكنت أنا آنذاك أ�اد  

يوخ من فرط ولههم"
ّ

 .1أشعر تماما بما �عانيھ هؤالء الش

قافّية  
ّ
والث الهووّ�ة  انتماءا��م  الّز�ائن ع�� اختالف مشار��م وتنّوع منازعهم وتباين  الص�ّي مع  و�تفاعل 

وخسيس   املكبوتات  وتّصاعد  ومثال��م  عورا��م  و�كشف  أخرى،  تارة  عل��م  فقة 
ّ

و�الش تارة  بالّ�خر�ة 

يوخ طورا آخر. ومن هن
ّ

هوات وأراذل الّرغائب املقموعة من بواطن الش
ّ

ا نمت عنده ملكة املالحظة وشّب  الش

جاه �عز�ز قدراتھ الّتواصلّية والّتفاعلّية  
ّ
روح الّنقد واكتسب ثقافة اجتماعّية، ال بأس ��ا، دافعة إّياه �� ات

 مع الّناس.  

الث-
ّ
 جيبھ". وهو مثل �� معناه ا�حر�ّ� يحيل ع�� ظاهر لفظھ أي الرجل  املثل الث

ّ
: "الّراجل ما �عيبھ إال

بالّرزق عالقة مكينة طبيع��ا  الذي   أّن عالقة ا�جيب  أو املال، و�� ا�حقيقة يبدو  الّنقود  إ��  يفتقر جيبھ 

ا�خاّصة من ممتل�ات. وهذه   حياتھ  و��  بيتھ   �� الّرجل  بھ  يذخر  مّما  جزء  ا�جيب   �� يخت�ئ  فما  ا�جزئّية، 

العم  ��ا مقول األّم ومقول األب حّ�ى يواصل االبن  �� اإلنفاق ع��  ا�حكمة عادة ما ���ي  ل ملساعدة والده 

د أّن منظومة القيم �عاد إنتاجها �ش�ل إجبارّي قهرّي  
ّ

إخوتھ الذين يزدادون مع �ّل ر�يع جديد. وهو ما يؤك

فل، بفعل الّتأط��، الذي يتلّقاه من والديھ ومن محيطيھ العائ�ّ� املوّسع بصفة يومّية،  
ّ
�� مجال سلوك الط

.  يقول الّسارد  2) بالّدوكساP. Bourdieuا الّسوسيولو�ّ� الفر���ّي بي�� بورديو (وهذه القيم �� ال�ي �سمّ��

م��زا انتظارات والديھ منھ، إزاء ما �ستدعيھ الّنفقات املستجّدة لعائلة واسعة العدد: "�� ذلك الوقت �ان  

أّمي يأت�ن إ�� بيتنا،  أ�ي يحّدث�ي عن مصاعب ا�حياة، ما يلزم إخو�ي ا�خمسة من ثياب جديدة، و�انت قر�بات  

ينظرن إ�� أّمي فوق فراشها و�تأّملن وجھ أ�� الذي ولد حديثا، يبح�ن عن شبيھ لھ �� العائلة أو ب�ن األقارب.  

�ي أب  
ّ
�ي مسؤول عن إخو�ي، أحسست أن

ّ
ھ أنجب األوالد، أّما أنا فقد شعرت بأن

ّ
و�ان أ�ي �شعر بالفخر ألن

م أمامھ و�حلق لهم، يمازحهم، وعندما أفرغ أرى آذا��م املدالة من  صغ�� بال شوارب �عمل من أجلهم، يضعه
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2- P. Bourdieu, Le sens pratique, Edition Minuit, Paris, 1980, p 115. 
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ر كيف �انوا ين�لقون من ب�ن يدي و�لتّفون حول أ�� الّرضيع برؤوسهم الّ�حلة  
ّ

جماجمهم اليا�سة، أتذك

 . 1امللساء"

الت االجتماعّية بوجھ عاّم، وما استحال م��ا إلـى عـوائـق ثقافية بوجھ خ
ّ
اّص، مفهوم  إن ّ مفهوم الّتمث

ر املسك بـآلـّيات اشتغالھ بمعزل عـن شبكة الـعـالقات الـتـي تر�طھ بالـمـؤثـرات الواعية  
ّ

عالئقّي متشابك، يـتـعـذ

بوساطة   قافّية 
ّ
والث االجتماعّية  الت 

ّ
الّتمث فمقار�ة  و�العقل.  بالوجدان  و�ا�خيال،  اكرة 

ّ
بالذ واعية، 

ّ
والال

تنفتح وما  االجتماعّية  الّدالالت    الّسيمولوجيا  ترفد  ومتباينة  مختلفة  وقراءات  متعّددة  تأو�الت  من  عليھ 

او�ة خلف البنيات الّسطحّية للّنص. فالّسيميولوجيا االجتماعّية تفتح مع��ا إلم�انات  
ّ
اهرة باملعا�ي الث

ّ
الظ

قافة  ثّرة لقنص الّدالالت العميقة العالقة �� أصقاع الّنص و��ن تثنّيات طبقاتھ امل��اكبة واملنّضد
ّ
ة. إّن الث

الّسيميولوجيا االجتماعّية،   ال�ي تمنحنا من نفحا��ا ف�حات غانمة، مخصبة باالستمتاع بثمرات  العاملة 

  ).Interdisciplinaritéال�ي تزخر بكث�� مـن الـّصـور والـّرمـوز الفلسفّية والقراءات املتخّصصة البينّية (

 خاتمة:  -4

بھ أقصوصة "قنص املوت" من خصائص الواقعّية األدبّية، املتأتّية من ال��امها بقضّية من    از تتمع�� ما  

فكرها   ومسالك  وروحها  ومستواها  وطبعها  فل 
ّ
الط �خصّية  لثقافة  األقوال  مواءمة  ومن  ا�حياة،  واقع 

، �سر�لت  وأحاسيسها ووجدا��ا، ا�ختلفة عن مسالك غ��ها، فإّ��ا قد جّسدت بحّق رحلة سردّية شائقة

ل عاملها الف�ّي ع�� وتر الّتخيي�ّ�  
ّ
احة وعميقة، أمكن لها أن �عزف �حن خصوصّي��ا و�ش�

ّ
ب�ن أصا�ع ذكّية مل

 ولھ ملسة خيال �� بناء نّصھ ونحت أفق  
ّ
ا�ي رغم مالمس��ا الواقع تارة و�عب��ها عنھ، فما من أدب إال

ّ
والذ

ع�� حّد تقديرنا، سمة العّينة األدبّية الّدالة ع�� األدب  إبداعھ وتلّقيھ. هذا وقد اكتسبت هذه األقصوصة،  

الّتو���ّي املعاصر، �سبب ما ��ضت بھ من تبئ�� ع�� �عض ا�حقائق اإل�سانّية والوجودّية، التقطها الص�ّي 

 
ّ
قا وحرصا  الّسارد،  �� طزاج��ا وحرار��ا، ُمضفيا عل��ا من سمة العفوّ�ة والّتلقائّية عنوانا يز�د املتلّقي لها �عل

ع�� متا�ع��ا، خاّصة وقد قّدمت �عدسة مكّ��ة، تتقاطع �� رسم مالمحها و�براز م�ام��ا منظورات متعّددة  

�ي  
ّ
قافة العاملة ال

ّ
لت هـذه الث

ّ
ق. وهكذا فقد مث

ّ
وآراء متنّوعة وقيم تمتح من فيض مع�ن إ�سا�ّي زاخر متدف

رافـدا   الّسردّية  عبة 
ّ
الل خيوط  وقادت  الفكرة  والّرموز  هندست  والـّصـور  الت 

ّ
للـّتـمـثـ ية 

ّ
املغذ الـّروافـد  مـن 

ھ ل�ي ت��ض األمثلة الّسائرة ��  
ّ
أن الـفـلـسـفـّية والّدراسات السّيميائّية ا�جديدة، لذلك �ستنتج  جاهات 

ّ
واالت

اهرّي 
ّ
لت ��ا، �عد أن شهدت دالل��ا تحّوالت من معناها الظ

ّ
 الّسط�ّ�  ا�جتمع بوظيف��ا ال�ي ُعهدت إل��ا وو�

أصقاع    �� واملتناثرة،  والّتعّدد،  الّتنّوع  بروح  املشبعة  الغائرة  العميقة  الّدالالت  إ��  غوّي 
ّ
الل فظ 

ّ
بالل العالق 

�عثا   أّمن  الذي  هو  املتلّقي  أو  فالقارئ  القراءات.  وتواتر  القراءة  وأهمّية  الّتأو�ل  ببالغة  املقتنصة  النّص، 

جسد أوصال   �� سرت  طر�فة  وروحا  روح    جديدا  إّ��ا  ا�خار�ّ�.  لفظ 
ّ
ال بإكراهات  واملقّيد  ا�حّنط  اللّفظ 

ل من طين��ا جمهرة املعا�ي وصنوف الّدالالت االجتماعّية. فاملعا�ي، إذْن، ليست  
ّ
الّسياق وماّدتھ ال�ي تتش�

   سوى حقائق قّدت ع�� سمت الّتداول والّتفاعل مع دنيا الّناس، و�كراهات الواقع وا�جتمع والّتار�خ.
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