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 اجتماعیة القراءة وإنتاجّیة الّداللة 

 الورم" إلبراهیم الکوني  في روایة " 

 
 

 

 

 الملخص: 

�� رواية "الورم" للّروائي "إبراهيم ال�و�ي" رؤ�ة معرفية وتحليلية لل�ائن العر�ي ع�� اجتماعية السلوك  

للفرد   اذ 
ّ

ومستخرجات    عر�يا،  اال��زاميالش عبوّ�ة 
ّ

الش أطروحات  تفوق  من  الّزعيم  ا�حاكم/  واستفادة 

  . لبسط سيطرة مطلقة ع�� العقول   ،ا�جدل العقيم  و�عاظم فو��ىا�خطاب ا�حما��ّي املبتور من الواقعية  

جديدة  رؤ�ة  ع��  ره من عدسة ا�حاكم  �حر �غية ت للقارئ، بديل  اجتما��  ف�ان رغبة الّروائي �� �شكيل و��

س
ّ
ت�ل لطاملا  خطابات   لواقع  من  االنفالت  منھ  منتظر  القارئ  وهذا  للّتعتيم،  معقدة  وضعيات  خالل  من 

�و�ج واملراوحة للّزعامة إ�� تنبؤات الّنص ا�جسدة ل�خلفية  
ّ
املمتدة من و�� الّروائي إ�� ميالد   الفكر�ة،ال�

  الو�� االجتما�� للقارئ.

 الو�� االجتما��.  الداللة، القراءة، إنتاجية  سوسيولوجياح: تي لمات املفاال�

 

:Summary 
In The novel "the tumor" a cognitive and analytical view of the Arab being 

through the social anomalous behavior of the customary oppressed individual, and 
the ruler’s benefit from the superiority of populist and domesticated theses to 
extend full control to closed minds, so the novelist’s desire was to shape the 
features of the reader’s consciousness to free himself from the lens of the 
ruler/leader in order to generate a social awareness among the recipient. 

key words: sociology of reading – productivity of significance- social 
awareness. 
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 : مقدمة ال -1

�� �ل قراءة نقدية �عث جديد ومتجدد للنص، فال تكتفي بظاهر املع�ى، أل��ا ال �ستث�ي ماوراء الظاهر  

 بوصفھ املس��دف من هذه القراءة. 

الواجهة   لتفج��  فرصة  من  أك��  ال�و�ي  إبراهيم  نصوص  باقتفاء��  غو�ة   الّنصية 
ّ
الل الوضعيات 

�وك الّداللية    إلدراك واحتواء  �ة للوصول إ�� أقرب نقطةو واألسلو�ّية امللتّ 
ّ

املع�ى املضمر الذي �ع��يھ الش

ھ دائم االحتمال، فاملمارسة القرائية علميّ 
ّ
وهذا    اليق�ن،ص بلغة االحتمال ال  ة �ستنطق النّ ة �سبيّ دوما، ألن

من  ص مشروع النّ منطلق  الّداللة االجتماعية لسانيا و�سقيا، ف�ان ال�ي �ستقرئ  �� هذه الّدراسة    هما فعلنا

الّتالية:اإلش�اال  فظية    ما ت 
ّ
الل املعابر  ال�ي��  االجتما��    وا�جملّية  للواقع  رؤ�تھ  ت�و�ن   �� الّروائي  فها 

ّ
وظ

والّسيا االجتما��  للّراهن  ھ فعل مضاد 
ّ
أن أم  الواقع  معزول عن  لغوي  �شاط  الّنص  ��ي  والّسيا��ي؟ وهل 

 وما �� اآلليات املناسبة ملثل هذه الّنصوص املعقدة فنيا؟  القائم؟

 الّنص کمظهر لساني وداللة اجتماعیة: -2

ظاهرة   ع��  وحيو�ة  فاعلية  ذات  لغو�ة   
ّ
إنتاجية ال�و�ي"  "إبراهيم  اللي�ي  للّروائي  "الورم"  رواية  ل 

ّ
�ش�

واملقروئ العرف  حدود  مع  ومواجهة  صراع   �� نص  "ف�ي  الهرميّ الّتكرار،  يتجاوز  ھ 
ّ
للنوع ية...ألن العرفية  ة 

لفظي وا�جم�ّ� �� أك�� من حقل 1األد�ي"
ّ
، ف�ان االستثناء اللغوي ع�� اإلشباع الّتكراري، وهذا الّتناسل ال

" الles champs sémantiquesدال��  طبيعة  و��  اإليجاز  ومقولھ  يتعارض  العر�ّي  ق"  ع��  ول  يؤكد  الذي 

�� الّرواية ي�ح ع��    اندماجياطناب ع�� التكرار عنصرا  ، ف�ان اإل 2حجم الدال""أن يفوق الدلول  ضرورة  

 وجوده بكثافة.

. و�� تحليلنا للكتابة الروائية نجد ميال  3  و�بداعويعت�� الّسرد الروائي فعل املعرفة بما يقدمھ من أحداث  

خصياتأم    إ�� الّتكرار، سواء أ�علق األمر بالفعل السردّي 
ّ

، فهو بمثابة قانون  4  الوصف أم بتفاصيل    بال�

�ان الّرسم اللغوي    " فقدلورمرواية" ا  �� مدى استجابة وعيھ االجتما��، و��  وصفي مسائال القارئ ّسردي أو  

ظاهرة بارزة ع�� هذا الّتدفق اللفظي للتعب�� عن اجتماعية مضمرة، وليس مجرد حشد ملفوظا�ي غايتھ  

�قيع الّن��ي.
ّ
 ال�

 
ّ
وسيولوجية لألثر الّروائي للوصول إ��  غو�ة دون استحضار القراءة الّس وال يمكن أن نفهم اإلنتاجية الل

و إي�و" يؤكد ع�� ضرورة اهتمام القارئ بالّنص  تطبيعة الّداللة املتجاوزة لألطر امللفوظاتية، فالّناقد "أم�� 

الزّ  من  سلسلة  خالل  من  اللسا�ي  مظهره  التّ ع��  بالكيان    �ّل فعب��ية،  خارف  مرتبطة  غ��  لفظة  أو  جملة 
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، ال تحقق املراد االجتما�� املنتظرة م��ا، ألّن اللفظة غ��  ومحّنطة �� معناها القامو��يّ   جافة  تظل  النسقي

 .1 بذا��اتامة 

ال ينم عن ال�جز  الّتكرار  �� الرّواية مساحات نصّية تقوم ع�� النشاط التكراري باملع�ى الّصر�ح، وهذا  

نضع أن  يمكن  ال  كما  الّتعب��ية،  القدرة  طبيعة    ھ��  من  قارئا  نف��ض  ثمة  ومن  املبتذل،  ا�حشو  دائرة   ��

�عامل الّناس معها. و�ما   ية ية، وكيفاجتماعية وسياسية، لعالقة الّرواية بموضوع السلطة �� املنطقة العر�

هو الذي يتجاوز املع�ى ا�حر�� إ�� املع�ى الضم�ي،    املنتظر  ، فإّن القارئ االجتما��2أن القراءة فعل اجتما��

الّروائي يتوّح ��    ينخرط  ألن  خاصة  واالجتما��""�سقية  بالّسيا��  اللسا�ي  ف��ا  األطروحة    3د  تلك  لبلورة 

غة
ّ
الل بأّن  الضيق  القائلة  امل�ج�ّي  اإلطار  إال ّخارج  تحيا  ال  اجتما��  �ون  "لوسيان األدبّية  أل��  ولهذا   ،  

 غ
ّ

� من األف�ار واملشاعر  ولدمان" ثنائية املبدع والقارئ ع�� مقولة "رؤ�ة العالم" ال�ي �عرفها بأّ��ا مركب ك�

حقل مش��ك ب�ن  �� وجود  عهذا الكالم  و يحيل  ، 4والّتطلعات ال�ي تر�ط أفراد مجموعة اجتماعية معينة

  ، ، ولكّن الفعل اإلبدا�� خلق جديد ل�حياةاو�يديولوجي  ااجتماعي  امنتجو��ون فيھ �ل م��ما    املبدع والقارئ 

 
ّ
  غة واملع�ى، ومن ثّمة البد أن �س�� القارئ إ�� ��شيم النص، �عيد إنتاجھ اجتماعيا و�يديولوجيا ولعب بالل

أو�لمن خالل 
ّ
عر�ة ف��ا. قوة الت

ّ
 لتكتمل الش

نقف عند �عضها: "...�� الطر�ق إ�� هناك لم    ألبنية،ظاهرة    ف��ا  �� الّرواية مقاطع �ش�ل الّتكرار اللفظي 

صميم، التصميم �� نيل ا�خالص أيقظ فيھ إحساسا غر�با باللذة، لذة لم �عرفها يوما، لذة  �عرف غ�� التّ 

الّد   �� �ّل طرف  مسرت  �ا�خدر ع��  البدن  واستولت  أنھ يدب ع��    .الوجد  �انتشاءلذة    .من أطراف  لذة 

ا�جداول  باملاء  قدم�ن ويع��  بلون  املغمورة  �� األفق غاللة  الغروب وهو يطرح  لذة  العراء،   �� املس��  ...لذة 

...لذة األنفاس و�� ت��دد  وتفيض �� عر��ا باإلغواء  حراء ال�ي تطوق األسوار من أر�ا��ا األر�عالدم، لذة الّ� 

الصّ � قفص   � 
ّ

لذ لتمتلكھ..."در،  و�سميت  سطو��ا   �� تتمادى  �انت  نفسھ  5ة  "...تخيل  آخر:  مقطع  و��   .

ياد ليست أن يقتنص إذا خرج �� رحلة الّصيد،  طر�دا، ضائعا...ومنبوذا وهو الذي آمن دوما بأن رسالة الصّ 

�� رحلة الّصيد، الّصياد يموت كمدا  ياد أن يطارد، ألّن الّصياد ال يحيا أن لم يمارس الصيد  ولكن رسالة الصّ 

 .6إذا غنم �� رحلة الصيد، ألن الفوز هنا هو إيذان بان��اء رحلة الصيد!"

��  إّن قارئ املقطع�ن أمام معطى لسا�ي    تكرار لفظة "يتمثل 
ّ

" خمس  الّصيد" �سع مرات ولفظة "ة لذ

لسانية تدالن ع  مرات،
ّ
ال لفظتان حسب طبيع��ما 

ّ
لل�ائن املتعا��، الذي �عيش ع��    ��وال حالة اجتماعية 

 
ّ
عب/الط

ّ
الّصياد واآلخر، أي الش إيذاء اآلخر؛ فهو  �� إخضاع أعتاب  اللذة  الّصيد تتحقق  ر�دة، و�� رحلة 

 
 .157ص  تزفيتان تودوروف، المرجع نفسه، -1
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ٓ
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ٓ
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شاذاحيث  الورى،   اجتماعيا  سلو�ا  الّسياسية  املمارسة  سبة    اوعادي  الوا��،لل�ائن  بالنسبة    تصبح 
ّ
بالن

 . غ�� االجتما��ّ  لل�ائن

فظت�ن القارئ العر�ي ل تأو�لفاملّضمر،  إّن القراءة ال�ي نمارسها تدحض فكرة الّتواري عن 
ّ
قائم  داللة الل

مثال  تأو�ل القارئ الفر���ي    �ون ي، �� ح�ن  منطقة عانت من و�الت القمع االجتما��ّ إ��  ع�� أساس انتمائھ  

ھ    ، حيثا �� ا�جوهرللمقطع�ن مختلف
ّ
قراءة  سيفرز  مّما  ،  وجدانيا وفعليا  تما��لم �عش ذلك القمع االجإن

دالليا، ألّ��ا    مبتورة  /الواجهة،  غة 
ّ
الل بظاهر  ثّمة  ة  �عيدتكتفي  ومن  اإليديولو��،  رح 

ّ
الط فكرة  نعن  طرح 

 ص األد�ّي.نتماء وتأث��ها ع�� فهم املدلوالت املضمرة �� النّ العقلّية والنفسّية لال  جغرافيةا�

  مع هذا األثر، �� ح�ن  يھة ال�ي تحدد طبيعة قراءاتھ عند �عاط قوى االجتماعيّ إّن القارئ العر�ي متأثر بال

القارئ غ�� العر�ي متأثر بالقوى الّ�حر�ة وا�جمالية للّرواية، ومن ثمة س��كز ع�� عالم األمكنة واملواقع    أّن 

ا ما ذهب إليھ الباحث  لطا�ع الّتكراري لأللفاظ وا�جمل ال�ي �� مفاتيح فهم األثر، وهذع�� اأك�� من ترك��ه  

العالقة ب�ن حيث ت�ون    ،إ�� إحالة القراءة إ�� ا�جتمع الذي ينت�ي إليھ القارئ،دعا  "جاك لي��اردت" الذي  

تأسيس علم اجتماع القراءة، ألّن عملية انبثاق املع�ى  ال�ي �ستوجب  اجتماعية،  عالقة  الّنص والقارئ ا�ح��  

  �� الثقا��  املوضوع  �عطي  ال�ي  املم��ة"��  سماتھ  حالة  املتخيل  1�ل  القارئ  ألّن  مبتغاه،  املبدع  فيحقق   ،

�عة الكرنفالية أو الوعظية ال�ي حفلت ��ا الّرواية إ�� استبطان خطاب الّتنديد بضمور الو�� 
ّ
سيتجاوز الن

 .الفرد وا�عدام ا�حوكمةيا��ي �� الوطن العر�ي �� حضرة الّزعيم أو حكم االجتما�� والّس 

ع أخرى يتكرر اللفظ كقولھ: "الناموس لم يكن يوما هراء، ولكن جعلتكم املشؤومة �� ال�ي و�� مقاط 

ألّن  ملاذا؟  تدري  هل  هراء،  إ��  الّناموس  أمّ النّ   حولت  ولكن  حجابھ،  وراء  من  الزعيم  يخلقھ  لم  نا  اموس 

حية تموت مرة  لّ� . و�� مقطع آخر: "ا2اموس الذي لم يخذل من لم يخنھ أبدا"ال�حراء �� ال�ي خلقت النّ 

 ميتة املرة �� ال�ي تحرر من املوت ألف مرة، أمّ   بفضل ا�جالد، ألّن 
ّ
ا�خوف    د فيموت �ل يوم مرارا، ألّن ا ا�جال

 .3من املوت هو املوت"

 اموس" خمس مرات، ولفظة "املوت" ثالث مرات، فالنّ وردت لفظة "النّ 
ّ

ريعة ثابتة، واملوت  اموس أو الش

اإل�س  استبد  فم�ى  من  كذلك،  االنتقام  خوف  مجازا،  أو  حقا  حتفھ  يلقى  بالّناموس  االس��تار  وحاول  ان، 

أبدي، حق  واملوت  طبيعية  ع��  بطر�قة  للّسلطة  ما ممارسة 
ّ
و�ن ناموسا  ليس  لم 

ّ
فالظ والقصاص    �حاياه 

عوب. 
ّ

 واجب أخال�ّ� �� جميع نواميس الش

 
نجي كروسمان، القارئ في الّنص، ص -1

ٔ
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 - في داللة تکراریة الملفوظ وقرائّیة الّداللة: 

الفعل الّتكراري �� ا�جمل أو �� امللفوظات الّسردية و�راد منھ امتداد األنموذج ا�جم�� إ�� أ�عاد يتكرر  

وترسيخھ �� ذهن القارئ ا�حايد واعتباره أولو�ة، ضمن    ثقافية وسوسيولوجية مهمة �� تنشئة و�� املما�عة

ومن أمثلة ذلك قولھ: "...يلتفت نحو  " تنافس الّسيولة الّسردية  bouclesدينامية الّداللة، فيتم خلق حلقة "

 األس�� ليسأل: 

 ما مع�ى "ال يبدو مثلھ ��يء"؟! -

 أجاب األس�� بالن��ة الغنائية ذا��ا:  -

 ال يبدو مثلھ ��يء �ع�ي ال يبدو مثلھ ��يء!  -

 حاججھ آساناي: 

 حراء أي ��يء ال يبدو مثلھ ��يء! ليس هناك �� هذه الّ�  -

 قال األس�� �عناد طفو��: 

 .1ذي رأيتھ ال يبدو مثلھ ��يء"ولكن الّزعيم ال -

أراد أن    .أراد أن أتبعھ إ�� تجارتھ  .أراد أن أتبعھ إ�� أسواقھ  .و�� مقطع آخر نجد: "أراد أن أتبعھ إ�� دياره

  حديده.أتبعھ إ�� أفران 
ّ

.2عيم!"� عن رسالة طوق�ي ��ا الزّ أراد أن أتبعھ إ�� دنياكم ودنياه �عد أن أتخ�

"variantes" مع متغّ��ات حتمية "doeCrيبدو مثلھ ��يء" و"أراد أن أتبعھ" أشبھ بتعو�ذة "إّن �� تكرار "ال  

ع�� الكفاية العقائدية    يراهن  املستبدف ، الزعامة مع�ى اجتماعيا، متعلقا بوهم  تحمالن ا�جملتانفخفيفة. 

" الّتأليھ  ح�ى  أو  الّتبجيل  مقار�ة  فتتأسس  ناس، 
ّ
ال ع��  �لّية  هيمنة  مكتن�ات  و "،  diviniserلفرض  ت��ار 

الّرفض والّصمود، و��ون ا�خضوع قدرا محتوما: "...ما ذنب إ�سان هذه الّ�حراء إذا �ان قد وجد نفسھ  

يتخ�� عن نفسھ ...ما ذنب اإل�سان إذا فتش عن طر�دة،   بال مع�ى إ�� حد ال يجد ما يفعلھ بنفسھ غ�� أن

 . 3وهو الذي وجد نفسھ طر�دا �� هذه الّ�حراء؟"

�� ا�جملة ترسيم لسقوط اإل�سان العر�ي �� الوهم كبديل للهز�مة، فت���خ ثقافة الكبت متأصلة ��  

عور ا�جم��: "...�ع��ف أّن البلية �� االنتظار...البلية �� اإلحساس ب
ّ

االنتظار ح�ى لو لم ينتظر ا�خلوق الش

شيئا سوى االنتظار نفسھ، رّ�ما ألّن االنتظار يخفي أمال �اذبا بخالص �اذب، رّ�ما ألن االنتظار جنس من

 .4أجناس الوسوسة...انتظار ا�حر�ة هاجس اإل�سان هاجس �ل إ�سان"
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الّد  و�نتاجية  اهر 
ّ
الظ املع�ى  ب�ن  تفاعال  نجد  أن  اجتماعيايمكن  استيعاب  اللة  إ��  يف��ي  فالّتبجيل   ،

واإلرثّية، ومن ثّمة    خطاب الهز�مة الذي يقوم �عملية تضليل للمتلقي الّضم�ي، باستثمار خلفيتھ الّت�و�نّية

ألّن �ل مرحلة  ،  ال ملنتج خطاب الّتنديد والرفض  يصبح "االنتظار" قيمة مضافة ملنتج ا�خطاب الّتبجي��،

 جتما�� غ�� املتوقع. تار�خية لها فعلها الّسيا��ي واال 

ل صورا لغو�ة تقوم ع�� الّتكرار�ة" 
ّ
لفظ أو العبارة  récurrenceال ر�ب أّن الّروائي ش�

ّ
"من خالل إعادة ال

و   تتجاوز   ال�ي املشا�لة،  أو  املطّرز  التكرار  أو  ��ديد 
ّ
ال أو  املع�ى  تأكيد   �� البال�� ا�حصور  �جأ    قدا�حمول 

السردّي  الرّ  الّنمط  إ�� هذا  الوحدات  اإقناعيا  معيار  " الsémantique"   اداللي   االتكراري معيار وائي  فع��   ،

لغو�ة املكّررة �س��دف املعيار التي�ي "
ّ
"  Actantحيث تتحّول الّصورة اللغو�ة إ�� عامل "  "،thématiqueال

 :أدوارا تتوزع �اآل�ي و�ؤدينجز وظيفة  ي

 �عزز حالة نفسية غ�� مستقرة، وقلق وترقب إ�� ما ال ��اية.  ال�ي مقولة االنتظار نف��ي ع�� ور د .أ

 تحمل  "  أراد أن أتبعھفجملة "  ،ور اجتما��د .ب
ّ
باعتبار الّسلطة    يق��ي و�� الفرد،رح الذي  ذلك الط

 حصر�ا  القائمة �� منتجة وعيھ
ّ

�ّل  عب مر��نا، ومؤطرا �� منظومة �عادي  ، ومن ثّمة أصبح و�� الش

س ا�حاكم إر�اكها، و�ذا أّح   دائرة املؤسسة ا�حاكمة املغلقة، ومن شأ��ا  مبادرة خارجةفعالية أو  

 
ّ

، ليتكيف مع األوضاع  اس��اتيجيتھرور، �غّ�� من  بأّن هناك �غرة �� منظومة حكمھ كمخلص للش

  أنكرتك �� ا�جلس. و املستجدة: "مهال! مهال! إن�اري ل�ي قديما �ان سليقة أخرى غ�� إن�اري لك ��  

   الزمن القديم دفاعا عن النفس، وأنكرتك �� ا�جلس
ّ
ما دمت قد جاهرت بإن�ار    أن أفعل  ي البّد أل�

 .1"الّزعيم، و�ن�ار رسول الّزعيم 

"توصيف �حالة اإل�سان العر�ي ا�خاضع مل��اث االنقياد وراء استباحة جميع    أراد أن أتبعھإّن عبارة " 

وال�ولونيالية �� سوسيولوجية    قات باسم الّزعامة و�� إرث الّتخلفوت��ير جميع الهزائم واإلخفا  القوان�ن،

ھ لم    ،يكفلھ  ، و�حتاج من اقاصر   اآلخر م�� اإل�سا�ي، يرى  الّتعامل مع اآلخر، و�طلها إ�سان فاقد للضّ 
ّ
ألن

� و� ذلك أّن    تراجيدية،وتنت�ي    أبوّ�ھتبدأ العالقة ب�ن ا�حاكم وا�ح�وم  ل  ين�ج وعيا سياسيا واجتماعيا؛

�اجيدي 
ّ
الّناس ال �ستقر ع�� قناعات غ�� مؤسسة عقال ومنطقا، و�ل مشروع حكم مستبد ينت�ي بموتھ ال�

..." األحيان:  أغلب  فقط    ��  ا�حلم  ساع��ا  من  من  .  استيقظ  الثا�ي  الشطر  ليحيا  ال�ابوس  من  استيقظ 

 ال�ابوس، ولكن العزاء هذه املرّ 
ّ
ب �ابوس يقظة، وأن يحيا اإل�سان  ھ انقلھ لم �عد �ابوس منام، ولكنّ ة �� أن

 .2"...العين�ن أهون من أن يحيا ال�ابوس مغمض العين�ن ال�ابوس جاحظ

ع�� امل�ح االستقرائي للملفوظات  ف ذهن القارئ،مستنفر ل لقد مارس الّروائي الّتكرارّ�ة كسلطة خطاب

املواقف واألش�ال الّتعب��ية، تنم عن إصرار الّروائي ع��  " ��  l’urgence  "اإل�حاحّية  أّن   املكّررة �� الّرواية نجد 

 تقديم املوضوعة (الّتيمة) بإ�حاح، يجعل القارئ �ستقبل خطابھ باهتمام أك��، وو�� أك��.
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، فيحا�ي  ع�� ملفوظّية التكرار  نّصھضبط  لقارئ، من خالل  لنفسھ    الّزعيم �� تقديم  ور الّروائي د يمارس

ا ا�حقيقي  الّزعيم  السيا��ي  مجازا  مشروعھ  أسس  ا�خطابات  القائم  لذي  ع��  وأبدي  دائم  حضور  ع�� 

نجد الّروائي �� مشروعھ  إذ    السياسية �� املنابر ا�ختلفة، وأوامره اليومّية، وشعاراتھ الّ��اقة ا�خدرة للو�� ؛

ا�ع الّتكراري فاتحة لّ��وض  
ّ
الو�� وخطابا  املضاد ينسف مقوالتھ بإدانة الواقع، و�غييب الو��، ف�ان الط

مضادا باآلليات نفسها ولكّن بأهداف مختلفة، يحض املتلقي ع�� صنع شرعيتھ االجتماعية، والّتأمل فيما  

 يدور حولھ، �� ظل االستمرار �� الّتنازل عن حر�تھ السياسية واالجتماعية.

ا�ع  كرار الّنمطي من خالل عنصر الّتوازن اللفظي، جعل نصھ يإّن �جوء الّروائي إ�� التّ 
ّ
أخذ صورة الط

أن �عطل   يمكن حذفھ، دون  لغو�ا  فائضا  الّتكرار  القارئ، و�املقابل يحوي هذا  �� كسب  اإليقا��، رغبة 

الفهم   �ستو��   1والتأثرعملية  ال�ي  ا�جنونية  الّنو�ة  بوادر  هاجمتھ  توقف  قولھ:"  ذلك  أمثلة  ومن 

املقطع ما يمكن حذفھ فنقول: "توقف    ، ففي2عليھ...أغمض عينيھ وتنفس �عمق قال مغمض العين�ن..."

 ة ا�جنونية ال�ي �ستو�� عليھ...تنفس �عمق، ثم قال وهو مغمض العين�ن...". �هاجمتھ بوادر النو 

غوي لدى القارئ،  
ّ
ف األسلوب كقوة لهذا  ليس هدف الّروائي �� عملھ مراعاة اإلحساس الل

ّ
  قناع لإل  وظ

، كما يفعل ا�حاكم/الّزعيم �� معاملتھ  3  القوةوضاغطة سلطها ع�� القارئ ليسلب حر�ة الّتصرف إزاء هذه  

 أصبح قائدا اجتماعيا ولفظيا أو أسلو�يا للمتلقي.  قد  وائيللّرعية، فإذا �ان هذا األخ�� قائدا سياسيا فإّن الرّ 

من خاللھ "�سلم للمتلقي قيادة الفكرة املوجهة  وقد تمثلت هذه القوة الضاغطة �� الّتكرار الّنمطي الذي  

، و�ما أّن ذهنية القارئ املعاصر ال تقبل اإلفاضة واإلطناب ا�جسد �� ش�لھ الّتكراري، ألنھ يبحث  4إليھ"

مقتضب" لنص  غنية  "إنتاجية  اإلغراء  5عن  ع��  رؤ�تھ  فرض  منطلق   �� الّزعيم  دور  الّروائي  ل 
ّ
تمث فقد   ،

واإلشارات   "الّصو�ي،  التكرار  آلية  عن  املنبثقة  �ل  automatisme de répétitionاللغو�ة  و�قصاء   "

مجال نصھ الدال�� �� "مع�ى محدد يرتضيھ قارئ  بذلك  الّتصورات ال�ي يمكن للقارئ أن يتصورها، وأغلق  

 ذلك: لع�� ا�حاكم/الزعيم. و�� هذه ا�خطاطة توضيح أيضا ، وهذا ينطبق 6فردي ما"

 

 

 

 

 
سلوبية، ص 1999محمد عبد المطلب،  -1

ٔ
 .296، البالغة اال

 . 40الرواية، ص  -2
سلوبية، ص محمد  -3

ٔ
 . 235عبد المطلب، البالغة اال

 .235رجع نفسه، ص مال -4
 . 14، القراءة وتوليد الّداللة، ص 2003حميد لحمداني،-5
 . 114المرجع نفسه، ص  -6



 يوسف د. مصطفى ولد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ءة وٕانتاجّية الّداللةاجتماعية القرا

(209) 

 ا�حاكم/الّزعيم الّسارد/ لّروائيا

 اإلغراء االجتما�� وشراء الذمم اإلغراء الّصو�ي 

 ا�جال الّسيا��ي مغلق  ا�جال الّدال�� مغلق 

 ا�خطاب الّسيا��ي األوحد املع�ى الّن��ي األوحد

آلية   ع��  وا�جم�ّ�  فظي 
ّ
الل ا�حضور  تأكيد 

الّتكرار

تأكيد ا�حضور ا�جماه��ي واإلعالمي ع�� آلية

 الّدعاية 

إّن الفرق ب�ن الّروائي املثقف وا�حاكم/الّزعيم قائم ع�� أّن التكرار�ة املمارسة �� الّنص تجعل القارئ  

يفكر �� إنتاجية الّداللة من خالل تراكمية العناصر الّتعب��ية ليخرج بموقف استن�اري للوضع القائم، �� 

 تأجيالليست  ح�ن تكرار�ة الّدعاية وخطاب االج��ار ل�حاكم  
ّ

ال��يار عاملھ الّزائف، ألّن �ل ما فيھ وق�ي   إال

وشاذ.  

- :خاتمة

فع�� الّرغم من أّن هذه الّرواية ليست نصا    ،سرديا مضادا ملشروع الّزعامة  مشروعا  ورم"�انت رواية "ال

�ستمولوجية حيث الّتأمل و�دراك األ�عاد عنصران مهّمان �� فهم  إتواصليا عاديا، بوصفھ �ستد�� معرفة  

�ك��  
ّ
ال�  أّن القارئ الّنبيھ قادر ع�� 

ّ
العناصر غ�� املبددة لالنتباه كظاهرة  ��  ا�حتوى وتقدير جماليتھ، إال

ان �� �سلسل األحداث الن��اع املع�ى ا�حر�� أوال، ثم البحث عن إنتاجية الّداللة اجتماعيا، الّتكرار، واإلمع 

لطة ا�خرا�� واالحتيا��، وموقف الروائي غ�� س باعتبار الّرواية مجمعا للسلوك االجتما�� السل�ي، وا�خاضع ل

 
ّ

وائي ما آل إليھ ا�جتمع العر�ي  ص الذي ��خر من ا�جميع ألدا��م ا�خزي وا�حبط، وع��هم يحاكم الرّ امل�خ

املتدهورة السياسية  أوضاعھ  معا�جة   �� الّتدبر  وا�عدام  للو��،  غياب  الفرد    من  سلطة  �سبب  بحكمة 

 األوحد.

4
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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