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االدوار العاملية في الرواية العراقية دراسة وتطبيق في منهج غريماس

م.م.عالٌة خلٌل ابراهٌم
مخلص:

أ 0ج غرٌماس مؤسس مدرسة بارٌس فً السٌمٌائٌات السردٌة ،تعد نظرٌته الداللٌة والتً طور
بها مقوالت بروب التأسٌسٌة فً المنهج الوظٌفً الوصفً للدراسة السردٌة نظرٌة رائدة فً تتبع
المعنى من خالل السٌرورة الداللٌة .
ان الداللة السردٌة لٌست طاقة مستقلة ٌمكن تحدٌدها بشكل حدسً خارج عملٌات الوصف انها
حالة من حاالت المفصلة بٌن الدال والمدلول
اراد غرٌماس ان ٌنظم السرد وفق نسق تراتبً للتوصل الى جملة قواعد تحكم بناء المعنى.والمعنى
عنده هو امساك بسٌرورة ال تحدٌد لمضمون ٌوجد خارجها.
هذا البحث محاولة لتلمس االسس النظرٌة لهذا المنهج ومن ثم تطبٌقها على نماذج مختارة من الرواٌة
العراقٌة الصادرة فً التسعٌنٌات،ومن ثم الخروج بأستنتاجات تضئ على المعنى بوصفه داللة
محاٌثة للخطاب السردي ولٌست مضمونا ٌسلط علٌه من الخارج.

مدخل نظري :
تستتتمد الجتتذور المعرفٌتتة للوظتتائف الستتردٌة مقوماتهتتا متتن االلستتنٌة التتتً اعتبتترت الل تتة نظامتتا
ٌوصف على نحو شكلً ،اما المعنى فٌعد محصتلة القتتران وجهتً التدلٌل اللفظًاالدالوالمتدلولاوعلى
شاكلة الل ة من الممكن دراسة الخطاب السردي بوصفه اجملة كبٌرةا.1
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االوظٌفةا مصطلح طرحه العتالم الل توي التدنماركً اٌامستلٌفا ٌعتد متن مؤسستً حلقتة بترا التتً
بتتدأت العمتتل باالتجتتاه التتوظٌفً فتتً دراستتة الل تتة ،2وقتتد اشتتار التتى ان تحلٌتتل المتتدلول ٌهتتتم بمختلتتف
الجوانب الشكلٌة فقط التً ٌمكن تحدٌدها والتً تتابع فً انتاج المعنى.
بناءا على اهمٌة الشكل فً تحدٌد المضتمون اكتشتف بتروب ان الخرافتة الروستٌة تعتالج مواضتٌع
متشتتتتتابهة وتتبتتتتتع الستتتتتٌرورة الحكائٌتتتتتة ذاتهتتتتتا متتتتتع اختتتتتتالف الشخصتتتتتٌات،وقد اطلتتتتتق علتتتتتى تلتتتتتك
السٌرورةاالوظائفا.
وقد عرفها بقولها فعل الشخصٌة قد حدد من وجهة نظر داللته فً سٌرورة الحبكةا.3
تشتتٌد الوظتتائف علتتى اٌجتتاد نستتق تراتبتتً للشخصتتٌات داختتل التعتتدد الالنهتتائً للمحكٌات،وقتتد الحتتظ
بروب وجود احدى وثالثٌن وظٌفة للشخصتٌات فتً الخرافتة الروستٌة،ومن ثتم اختصتر تلتك الوظتائف
بسبع فقط وهًا البطل ،البطل الضد ،االمٌرة،المساعد ،المعتدي،الواهب،المرسلا.4
بتارت شترا اهمٌتة دراستة الوظتائف بقولتها ان روا كتل وظٌفتة بتذرتها التتً تستمح ببتذر المسترود
5
بعنصر سوف ٌنضج فٌما بعد على المستوى نفسه او على مستوى اخرا.
وقد ارجع منظرو الوظائف السردٌة اهمٌة الطروحات التً تختصر الشخصٌة فتً الفعتل التذي تقتوم
بتته التتى اراء ارستتطو فتتً كتابهاالشتتعرٌةا وقولتته ا التراجٌتتدٌا لٌستتت محاكتتاة لأشتتخال بتتل لأعمتتال
6
والحٌاة،والسعادة والشقاء هما فً العملا.
غٌتتتر ان انضتتتاج دراستتتة الوظتتتائف جتتتاء علتتتى ٌتتتد أ.ج اغرٌمتتتاسا مؤستتتس مدرستتتة بتتتارٌس فتتتً
السٌمٌائٌات السردٌة،فقد تعمق فً دراسة وظائف بروب ووضح ما ٌكتنفها من اشتكالٌات فتً التنظٌتر
والتطبٌق بقولها ان هذه الوظائف تستخدم فً ذهنه من حٌتث انهتا تحتتوي علتى رواٌتات مختلفتة وتعتد
تعمٌما لداللة هذه الرواٌات بأعتبارها تلخٌصا لمختلف مقاطع الحكاٌة اكثر مما تعٌن مختلتف االنشتطة
التً ٌقوم فٌها التتابع بمهمة اظهار القصة كبرنامج منظما.7
عوضا عن االختصار الداللً لفعتل الشخصتٌة بجملتة تبوٌبتات وصتفٌة تراتبٌتة تستمىاوظائفا اراد
غرٌماس ان ٌنظم سٌرورة المحكً وفق نسق منظم اطلق علٌها الملفوظ السرديا للتوصل التى جملتة
قواعد تحكم بناء االمعنىا تستند تلك القواعد الى خاصٌتٌن سٌمٌائٌتن جذرٌتٌن االولى :العالئقٌتة،ا ان
عناصر النل ال تأخذ مدلولٌتها وال ٌمكن ان ٌعترف بها كدوال اال من خالل مجموعة العالقات التتً
تقٌمها فٌما بٌنهاا ,8وهذه العالقات تنتظم وفتق مبدأٌن،مبتدأ التقابتل والتذي ٌعكتس كتل عنصتر عنصترا
ممتتاثال  ،انتته مبتتدأ التنظتتٌم االستتتبدالً ،ومبتتدأ التتتتابع :كتتل عنصتتر ٌستتتدعً منطقٌتتا عناصتتر تستتبقه او
تتبعه ،انه مبدأ التنظٌم النظمً.9.الخاصٌة الثانٌة هً:
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ااالختالفا ال ٌوجد معنى اال باالختالف  ،المبدأ الذي اقره دو سوسٌروٌامسالف االتحلٌتل الستٌمٌائً
10
للنصول هو فً العمق تعرف على االختالف داخل النصول ووصف لها.
فوظٌفة العالمة خالفٌة فهً ال تحٌل على معنى جتاه ،،تتعلتق بوجتود تطتور متتوا ،لنشتاطٌن ذهنتٌن
11
من طبٌعتٌن احدهما طولً ٌتحقق فً الحضور والثانً عمودي ٌتحقق فً ال ٌاب.
بهتتذه الخصتتائل التتتً تتتدرس نستتق المحكتتً فتتً بعدٌتته المعرفتتً والتتتداولً رستتخت االستتٌمٌائٌات
الستتردٌةا دراستتة العناصتتر الوظٌفٌتتة بشتتكل اغنتتى واشتتمل وابعتتد تتتأثٌرا فتتً الخطابتتات االختترى غٌتتر
12
االدبٌةاالتارٌخٌة،القانونٌة،السٌاسٌةا من اللبنات االولى التً وضعها فالدٌمٌر بروب.
ولم ٌمض ربع قرن فً وضع نظرٌته فتً الستٌمٌائٌات الستردٌة حتتى اختذ اغرٌمتاسا ٌضتع الستمع
لضرورة القاء الضتوء علتى الجانتب الهتووي للشخصتٌة وعتدم االكتفتاء بالنستق النظمتً لأفعتال ،وقتد
اشترك مع اجاك فونتنًٌا فً وضع كتاب اسٌمٌاء االهواءا والذي عتد الستٌمٌاء الستردٌة نشتاطا قٌتد
البناء الدائم ضمن مسار اتولٌديا ال ٌخل بالشروط التارٌخٌتة لتأستٌس النظرٌتة .وقتد درستت االهتواء
فً اطار مرجعٌتها للذاتا بأعتبارها ذاتتا ابستتمولوجٌة تتجستد متن ختالل نمتط وجتود محتمتل قبتل ان
تتخذ شكال محٌنا بأعتبارها ذاتا عارفة من خالل تقطٌتع الداللتةا،13.وقتد اولتت استٌمٌاء االهتواءا متع
اسٌمٌاء الذاتا التً وضعها اجان كلود كوكًا اهمٌة للعالقة بتٌن التذات وتمثٌتل العتالم عبتر واستطة
الجسد مستفٌدة من تصورات االدراك فً الظاهراتٌة التً تقر العالقة التفاعلٌة بٌن الرؤٌتة والحساستٌة
14
والتجربة الحسٌة للجسد واالدراك.
ٌنب تتً قبتتل تحلٌتتل الوظتتائف الستتردٌة للشخصتتٌة الجنوبٌتتة التعرٌتتف بالمصتتطلحات الرئٌستتة التتتً
اجترحهتتا غرٌمتتاس فتتً وضتتع نظرٌتتته للتحلٌتتل الستتردي اذ ستتتكون تلتتك المصتتطلحات عمتتاد المقاربتتة
الالحقة.
المستوى السطحً والمستوى العمٌق:
هما مستوٌان ٌنظمان القوانٌن التتً ٌخضتع لهتا انتتاج المعنتى اذ تعتبتر النصتول جهتا ،مبنتً متن
القواعد والعالقتاتا علٌنتا التعترف علتى وحتدات قتادرة علتى التدخول فتً هتذه المجموعتة متن القواعتد
15
وفً هذا النسق من العالقات وتحقٌق ذلك من الضروري التمٌٌ ،بٌن مستوٌات للوصفا
على المستوى السطحً ٌوجد مكتونٌن ،مكتون ستردي ٌضتبط تتتابع وتسلستل الحتاالت والتحتوالت،
وتسمى ظاهرة تتابع الحاالت والتحوالت الموجودة فً الخطاب با السردٌةاومكون خطتابً ٌضتبط
تسلسل الصور واثار المعنى فً نل ما.16
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اما البنٌة العمٌقة فتشتمل على شبكتٌن من العالقات االولى تصنف القٌم وفتق العالقتات التتً تعقتدها
فٌما بٌنها والثانٌة تتمثل فً نظام من العملٌات ٌنظم المرور من قٌمة الى اخرى.
وسوف تقتصر المقاربة التحلٌلة للوظائف على المكون السردي ضمن المستوى الستطحً الهمٌتة هتذا
المكون فً تحلٌل الشخصٌة على وجه الخصول.
الفاعل:
متتن اهتتم مفتتاهٌم المكتتون الستتردي التتتً طرحهتتا غرٌمتتاس مستتت نٌا بتته عتتن مصتتطلح الشخصتتٌة
الستتتردٌة،فهو الجتتت،ء االستتتاس فتتتً المحكتتتً والتتتذي هتتتو بحاجتتتة التتتى عتتتدد معتتتٌن متتتن االفعتتتال كتتتً
ٌعمل،االفاعل هو الهٌئتة المضتطلعة بهتذه االفعتال ،لهتذا وبتحدٌتده كا منفتذا وكتجستٌد انستانً الدوار
ال،مة فً سٌاق المحكًٌ،شكل مفهوما قرٌبا جدا من مفهوم الشخصٌةا.17
الفاعل مفهوم ٌحتدد عالقتات الرغبتة بتٌن الحتاالت وهتو متا ٌتعلتق بالكٌنونتة فتً المحكً،والتحتوالت
وهتتتتو متتتتا ٌتعلتتتتق بالفعتتتتلا اذ ٌوافتتتتق ملفتتتتوظ الحالتتتتة العالقتتتتة بتتتتٌن فاعتتتتل وموضتتتتو  ،لكتتتتن ٌجتتتتب
اال نتباه،الفاعلافتتاا لتتٌس شخصتتٌة والموضتتو اما لتتٌس شتتٌئا،فهما دوران ومفهومتتان ٌحتتددان مواقتتف
مترابطةاعوامل وادوار عاملٌةا الٌمكن الحداهما ان توجد دون االخرىا.18
الفاعل فً التعرٌف اعاله هٌئتة مجتردة او نظتام لتوصتٌف العالقتة بتٌن التذات وخصتمها لتذلك فتأن
فتتً كتتل مكتتون ستتردي نتتوعٌن متتن الفواعل:فاعاللحالتتةاوهو فتتً عالقتتة وصتتلة او فصتتلة بموضتتو
العالقتتتةافا-ما،وافاعتتتل االنجتتتا،ا او الفاعتتتل المنفتتتذ وهتتتو فتتتً عالقتتتة متتتع اداء ٌحققه،نستتتمٌه فاعتتتل
الفعل،وتعد العالقة بٌن الفاعل والموضتو بتؤرة النمتوذج العتاملًا وتبتدو متن جهتة غرٌمتاس محملتة
بالشحنة الداللٌة الكامنة فً الرغبةا،19وبذلك ٌكون تعبٌترا عتن عالقتة الرغبتة بتٌن التذات والموضتو
ومرتبطا باالنموذج العاملً الذي ٌتكون من االدوار والعوامل والبرنامج السردي.
العامل:
ٌستعمل مصطلح العامل لتوصٌف المكون السردي على المستوى السطحً،لهذا ال ٌمكتن اعتبتاره
معطى فً النل،وانما مفهوم ٌشٌده التحلٌل،كما ٌتحدد بوصفه دورا ال،متا لوجتود المحكًاانته التدور
التتذي ٌنتتاط بتته الفتتاعلون كوظٌفتتةا.20فهتتو وحتتدة تركٌبٌتتة تقتتوم بأعتتادة تنظتتٌم لتتأدوار والوظتتائف التتتً
وضعها بروب ومن بعده سورٌو ومحاولة دمجها فً ست ادوار عاملٌة.
وهنا ٌمكن التساؤل عن جدلٌة العالقة بٌن الفاعل والعامل؟ متن الممكتن االجابتة بتالقول ان هنتاك حالتة
تماثل ولٌس تطابق بٌن المفهومٌن ،الفاعتل الواحتد بوستعه ان ٌشت ل ادوارا عاملٌةعدٌتدة،ففً رواٌتات
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الصرا الداخلً ٌنهض الفاعل ذاته بدور المساعد والمعٌق على سبٌل المثال،وقد تش ل الفئتة العاملٌتة
فواعل مختلفٌن.
تعتتد ال عوامتتل وحتتدات محكتتً فهتتً مخطتتط ٌتتنظم المحكتتً فتتً البرنتتامج الستتردي امتتا الفواعتتل فهتتً
وحدات خطاب تأخذ على عاتقها تحدٌد شكل المعنى.21
الدور والدور الثٌماتً:
الدور كلمة ا تستوعب كلٌا حقل وظتائف بمعنتى حقتل تصترفات مشتار الٌهتا حقتا فتً المحكً،نتٌجتة
لذلك ٌتطابق المضمون الداللً للتدور بالمضتمون التداللً االدنتى للفاعتلا 22وهتو اٌضااوضتع شتكلً
ٌحتله العامل فً مساره السردي،حالة معٌنة ٌتبناها عامل ما فً التطور المنطقً للسردا. 23
اما الدور الثٌماتً او الموضوعاتً والذي سوف نتناولته فتً مبحتث الحتق فهتو ٌحٌتل التى مقتوالت
ستتتتتتاٌكولوجٌة تستتتتتتمح بتحدٌتتتتتتد الشخصتتتتتتٌة علتتتتتتى مستتتتتتتوى المضتتتتتتمون مثتتتتتتل ال،وجتتتتتتة الخائنتتتتتتة
،المنافق،الشرٌر،المعلم.
الحاالت والتحوالت:
القٌتتام بتحلٌتتل ستتردي لتتنل متتا هتتو اوال :وضتتع تصتتنٌف لملفوظتتات الحالتتةا الكٌنونتتةا ولملفوظتتات
الفعلٌ،وجتتتتد شتتتتكالن متتتتن ملفتتتتوظ الحالتتتتة أي عالقتتتتةافااواما،ملفوظ حالتتتتة منفصتتتتل أي ان الفاعتتتتل
والموضتتتو فتتتً حالتتتة فصتتتله وٌرمتتت ،لهتتتا بتتتالرم 7،افتتتاvما،وملفتتتوظ حالتتتة متصتتتل أي ان الفاعتتتل
والموضو فً حالة وصلة وٌرم ،لها بالرم 8،ا فا 8ما .24
ٌوجد اٌضا شكالن من ملفوظ التحول،تحول وصلً ٌتم من خالله االنتقال متن حالتة الفصتلة التى حالتة
وصلة (فا 7م)(-فا  8م).
الممثل:
ان كلمتتة ممثتتلاacteurاكانتتت فتتً االصتتل تستتمً شخصتتٌة مستترحٌة،ثم الفنتتان التتذي ٌقتتوم فتتً
المستترا او الستتٌنما بتتدور شخصتتٌة،ولها معنتتى اوستتع فقتتد ستتمً بهتتا كتتل شتتخل ٌستتاهم فتتً نشتتاط
ما  . 25والممثل اٌضا التحقق التذي ٌحققته العامتل علتى مستتوى البنٌتة الستطحٌة،فأذا كتان العامتل ٌتختذ
مفهومامجردا ٌهتم باالدوار وال ٌهتم بالذوات فأن الممثل ٌتخذ صورة فترد ٌقتوم بتدور متا فتً الحكتً،
ٌمكتتن لعامتتل واحتتد ان ٌكتتون ممتتثال فتتً الحكتتً بممثلتتٌن او اكثر،كمتتا ان ممتتثال واحتتدا ٌمكتتن ان ٌقتتوم
بأدوار عاملٌة متعددة.
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وبحسب غرٌماس ان العوامل تمتلك قانوناامٌتا لسانٌاا 26بالنسبة للممثلٌن انهتا تفتترض باالضتافة التى
ذلك التحلٌل الوظٌفً،أي التكوٌن التام لدوائر نشاطها.
االنموذج العاملً:
وهتتو نظتتام خاضتتع لعالقتتات قتتارة بتتٌن العوامتتل ومتتن حٌتتث هتتو ستتٌرورة قائمتتة علتتى تحتتوالت
متتالٌةٌ، 27تشكل االنموذج العاملً من ست ادوار مهمة تظل ثابتة بالرغم من ت ٌر المحكً والممثلتٌن
،وهذه االدوار هً :االذات والموضتو ا وتعتد العالقتة بٌنهمتا بتؤرة االنمتوذج العتاملً وتمثلهتا عالقتة
الفصلة والوصلة بٌن الحاالت والتحوالت المذكورة آنفا،ا المرستل والمرستل الٌتها ،ان حضتور هتذٌن
الدورٌن فً المحكً ٌوحً بوجود عالم مؤسس على منظومة متن القتٌم ٌحكتم بمقتضتاها علتى االفعتال
ستلبا او اٌجابتاا الوظٌفتة الموكلتتة التى المتؤتى تتمثتتل فتً المحافظتة علتى هتتذه القتٌم وصتٌانتها وضتتمان
استتمرارها وذلتك بتبلٌ هتا التتى المتؤتى الٌته-الفاعتل او امالئهتتا علٌتها .28المستاعد والمعتارضا تتحتتدد
وظٌفة المستاعد فتً تقتدٌم العتون للفاعتل ب ٌتة تحقٌتق مشتروعه العملتً والحصتول علتى متا ٌرٌتد فٌمتا
ٌكون المعارض معرقال النجا ،الفاعل.
البرنامج السردي:
ٌطلتق استتم برنتتامج ستتردي(س ب) علتتى سلستتلة التحتوالت التتتً تتتتابع علتتى استتاس عالقتتة افتتا-ما
وتحتوي على اربع مراحل من التحوالت المتمفصلة والتراتبٌة وتتمثل هذه المراحل فً:
اوال :التفعٌل او المعالجةا تفترض مرستال ٌستعى ابتال ذات البحتث ارادة الفعتل او لت،وم الفعتل،فهً
مرحلة تبث فٌها القٌم،وتحٌٌنها ٌسمح بمعرفة ما ٌحف ،الشخصٌةا ،29ثانٌا:االكفاءة او المقتدرةا ،وهتً
مرحلتتتة اكتستتتتاب التتتذات القتتتتدرة علتتتتى الفعتتتل ،وٌمكتتتتن ان تعتتتود كفتتتتاءة الفاعتتتتل المنفتتتذ التتتتى ثتتتتالث
عناصتراوجوب الفعتل وارادة الفعتل ومعرفتة الفعتلا،30ثالثتاااالداء او التصتدٌقا وهتً مرحلتة تحتتول
الحاالت متن منظتور فاعتل الحالتة ومختلتف العالقتات التتً ٌعقتدها الفاعتل متع الموضتو ،وهً عملٌتة
تتعلق بالفعل  ،وٌنب ً تفحصها من منظور الفاعتل المنفتذ او فاعتل االنجتا، 31،رابعتا واخٌترا مرحلتةا
الجتت،اء او اتمتتام الفعتتلا وهتتً الحلقتتة الحاستتمة للبرنتتامج الستتردي حٌتتث الفعتتل متتؤول او مقٌماٌستتمح
بمقارنتتة القتتٌم المتحققتتة بتتالقٌم الملفوظة،وبرؤٌتتة كٌتتف ومتتن طتترف متتن ٌتتتم الحكتتم علتتى فعتتل التتذات،
ٌمثلااالداءا تحوال للحاالت ٌمثلاالج،اءا تقٌٌم الحاالت من ناحٌة المصداقٌة.
تستدعً هذه المراحل االربعة منطقٌا بعضها البعض وقد ال تظهر جمٌعها دومتا فتً النصتول التتً
تقرأ لكن فً كل مرة ٌتم التعرف فٌها على احدى هتذه المراحتل ٌمكتن اٌجتاد مجمتل البرنتامج الستردي
32
الذي تنتمً الٌه.
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وبمتتا ان االختتتالف شتترط متتن شتتروط العالمتتة الل وٌتتة والخطابٌتتة فتتأن ا،دواجٌتتة البرنتتامج الستتردي
مسألة مهمة ا اذا الحظنا بأن كل برنامج سردي ٌعكس برنامجا مرتبطا به وٌوافق كتل تحتول وصتلً
لفاعتتتل تحتتتوال فصتتتلٌا لفاعتتتل اخر،فهنالتتتك برنتتتامجٌن ستتتردٌٌنممكنٌنٌ،مكن رواٌتتتة نفتتتس المحكتتتً او
االستما الٌه بعرض احتد البرنتامجٌنا.33فبرنتامج فقتدان او هٌ،متة لتذات الحالتة ٌقابلته برنتامج نجتاا
لذات االنجا ،وهكذا باالمكان تقلٌب البرنامج السردي على وجهٌن او اكثر.
بعتتد هتتذا التعرٌتتف بالمصتتطلحات الستتردٌة التتتً استتتخدمها غرٌمتتاس فتتً التحلٌتتل التتوظٌفً للنصتتول
نطبق ما جاء فٌها على الرواٌات الجنوبٌة عٌنة البحث.
التحلٌل السردي لوظائف الشخصٌات:
فتتً التحلٌتتل الالحتتق ستتنحدد عشتتر رواٌتتات هتتً االكثتتر استتتجابة للمقاربتتة الوصتتفٌة التتتً طرحهتتا
غرٌماس لما تتمٌ ،به من تنمٌط حدثً وشخصٌات متعددة تسمح بتطبٌق اجرائٌات تحلٌلة قد ال تتتوفر
فً رواٌات المتن المٌتا سردي او ال رائبً او التجرٌبً وهتو متا عرفتت فتً تصتنٌف جنٌتت المتذكور
آنفا برواٌات االقوال،لكنّ المقاربة لن تتجاو ،محاولة االشتباك مع رواٌتًاكراسة كانونا واستتة اٌتام
الخترا قرٌةا من خالل تطبٌق االنموذج العاملً علٌهما.
رواٌة درب ال،عفران:34
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الحاالت والتحوالت()1
ذات
الحالة/فا
وهاب
جالل الدٌن
االمٌن
لطفً
الحامد

ملفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوظ العالقة
الحالة/م
فا  8م
ال رٌب/
اتصال
السٌطرة
واالستحواذ

ذات
االنجا،
ال رٌب
ٌ،دان

ملفتتتتتتتتتتتتتتتتوظ التحول
االنجا،
فا8م
االبت،ا،
فا7م
تحول
فصلً

االدوار العاملٌة()1
الذات
جالل
الدٌن
االمٌن
وهاب

المرستتتتتتتتتل المساعد
المرسل
الموضو
الٌه
ال رٌب/السٌطرة المعتدياٌ،دانا ابناء درب الشهوة
اثقابا
ال،عفران

المعٌق
ا مثقفو
درب
ال،عفرانا

برنامج سردي البت،ا ،المثقف()1
التفعٌل
خوف النخبة
وخضوعهم

الكفاءة
ٌ،دان/االبت،ا،

االداء
تصفٌة الخصوم
تسقٌط الشرفاء

االنجا،
ا موتا جالل
الدٌن االمٌن
اسكوتا وهاب
المطبق

الرواٌة تبتدأ بالجامع وتنتهً بالجامع حٌث ٌحٌط الحضور بجثمان جالل التدٌن االمتٌن التذي
متات قهتترا وكمدااوظٌفتتة خضتتو ا بستتبب االبتتت،ا ،التتذي تعتترض لتته متتن قبتتل ال رٌتتب المتنفذاوظٌفتتة
تسلطاا،تظهر الرواٌة جمٌع الممثلٌن ومن ضمنهم الراوي وهاب فً حالتة عطالتة فعلٌتة تامتة ٌ،ظهتر
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ٌ،تتدان وهتتو ٌتتتحكم فتتً عتتوالمادرب ال،عفتترانا وكأنتته التته ٌحكتتم الستتٌطرة علتتى مخلوقاته،وقتتد كتتان
الممثلون فً حالة اتصال قسرٌة معه لم تتحول الى حالة انفصال اال بموت جالل التدٌن االمتٌن واتهتام
لطفتتً الحامتتد بالقتتتل وقتتد كانتتا علتتى وفتتاق ظتتاهري متتع ٌ،تتدان التتذي ٌعتتد الفاعتتل االهتتم وذات االنجتتا،
الوحٌدة.
سابع اٌام الخلق:

تموز 5102
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الحاالت والتحوالت()2
ذات
الحالة/فا
الراوي
السٌد نور
رواة
مخطوطة
الراووق

ملفوظ
الحالة/م
السلطة
الروحٌة
بالضد من
السٌاسٌة

العالقة
فا8م
اتصال

ذات
االنجا،
مطلق
بدر فرهود
الطارش

ملفوظ االنجا،

التحول

تشٌٌد سلطة
المشٌخة

فا8م
فا7م
انفصالً

االدوار العاملٌة()2
المرسل
الموضو
الذات
مطلتتتتتتتتتتتتتق االنستتتتتتتتتتتتتان انتهتتتتتتتتتتتتتتتاء
المتتتتتتتتتتتتتتتدنً مرحلتتتتتتتتتتتتتة
وابنائه
بمواجهتتتتتتتتتتة الرعتتتتتتتتتتتتتً
وبداٌتتتتتتتتتتتتتتة
الدٌنً
عصتتتتتتتتتتتتتتر
ال،راعة

المعٌق
المرسل الٌه المساعد
الدولتتتتتتتتتتتتتتتة السٌد نور
المهمشون
الناشتتتتتتتتتتتتتئة
الستتتتتتتتتتتتلطة
الدٌنٌة

برنامج سردي الفتراق السلطة المدنٌة عن الدٌنٌة()2
االنجا،
االداء
الكفاءة
التفعٌل
الستتتتٌد نتتتتور ضتتتتد مطلتتتتتتتتق ٌتمتتتتتتتترد الستتتٌد نتتتور ٌنحتتتدر افتتتتتراق الستتتتلطتٌن
التقتتتدم متتتع بدائٌتتتة وٌبنتتتتتتتً القلعتتتتتتتة جنوبتتا نحتتو المتت،ار السٌاستتتتتتٌة شتتتتتتماال
ٌبتتتتتتتتتتتتدأ بتتتتتتتتتتتتتألٌف والروحٌة جنوبا
شماال
وسائل االنتاج
مخطوطته

برنامج سردي النتهاٌ،ة المثقف()2
التفعٌل
استتباب االنظمة
ال،منٌةاالشمولٌةا

تموز 5102

الكفاءة
بدر فرهود
الطارش
ٌسٌطر على

االنجا،
االداء
الراوي ٌشكك فً فتتتتً ،متتتتن هتتتتوان
نسب الطارش وال المثقتتف وانكستتتاره
ٌرفض ان ٌتملقه ٌبتتتتتتتتد المؤلتتتتتتتتف
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وٌأخذ عطاٌاه

المتحف
والمكتبة
والمخطوطة

رواٌاته الثالث

ٌتشتتكل المبنتتى الحكتتائً لرواٌتتةا ستتابع اٌتتام الخلتتقا علتتى وفتتق مبنتتى قصتتل التتف لٌلتتة ولٌلتتة
التراثٌة فهنالك القصة االطار وهً قصة الراوي/المؤلف الذي ٌتتابع مخطوطتةاالراووقا متع سلستلة
رواة ومتتدونً المخطوطتتة الستتتة،أي ان التتراوي نظٌتتر لشتتهر،اد التتتً تتتروي قصتتة متتتن المخطوطتتة
وٌظهر فٌها االهتمام بالمبنى المٌتا سردياوظٌفة متعالٌةا.
وهناكا قصة متن المخطوطةا وتمثل قصة الصرا التارٌخً والحضاري بٌن الستلطة الدٌنٌتة ممثلتة
االسٌد نورا والسلطة المدنٌتة او ال،منٌةاالسٌاستٌةا ممثلتةا الشتٌل مطلتقا .ذلتك ٌعنتً ان متن الممكتن
كتابة برنتامجٌن ستردٌٌن االول قصتة المتتن،و برنتامج ستردي اختر ٌختل الفاعتل النخبتوي اانتهاٌ،تة
المثقتتفا وهتتو وثٌتتق الصتتلة باالول،فتتأفتراق الستتلطتٌن الدٌنٌتتةا الروحٌتتةا عتتن ال،منٌتتة واعتتالن غلبتتة
الثانٌة المطلقة على االولى قد مهد لظهور عقتدة الصترا فتً القصتة االطتار بتٌن التراوي /ستابع رواة
المخطوطةا سلطة ال مثقتفا وبتٌن بتدر فرهتود الطتارشامثقف الستلطةا وٌبتدو جلٌتا فتً الرواٌتة نفتاق
الراوي وتملقه لأخراوظٌفة انتهاٌ،ةا ممتا ٌفستر غٌتاب ستلطة المثقتف الروحٌتة ومتن ثتم الفكرٌتة فتً
المجتمع وسعٌه لأحتفاظ بوظٌفةامتعالٌةاوهً الكتابة.
رٌاا شرقٌة رٌاا غربٌة:

36

الحاالت والتحوالت()3
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ذات
الحالة/فا

ملفوظ
الحالة/م

العالقة

ذات
االنجا،

ملفوظ
االنجا،

التحول

الراوي

االخر
االجنبً

فا 8م
اتصال

حسٌن
طعمة
سلمان

االضراب

فا 8م
فا7م
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انفصالً

العبد

االدوار العاملٌة()3
المعٌق

المرستتتتتتتتل المساعد
الذات الموضو
الٌه
المرسل
االضراب المستتتتتتتتتتر البصرٌون الماركسٌون حكومتتتتتتتتتة
الراوي
المهمشون ب داد
فوكس
الجواسٌس
األحتالل
الجنوبٌون
المنتفعون
البرٌطانً

برنامج سردي لفشل االضراب()3
التفعٌل
دور
االٌدٌولوجٌات
دور الثقافة
والكتابة
وعً طبقة
العمال

الكفاءة
القٌام باالضراب

االداء
خلل فً قدرة
وارادة الفعل

االنجا،
فشل االضراب
استمرار سٌادة
االجنبً

تتجسد فً رواٌة ارٌاا شرقٌة رٌاا غربٌةا حركٌة الفاعل الجنوبً واضحة عبر طترا ثتالث نمتاذج
شخصتٌة مهمتتة وهتً الراوي/الكاتتتب،وهو المحتتاج دائمتتا للستالم والراحتتة والهتدوء لكتتً ٌبد اوظٌفتتة
متعالٌةا ولذلك فهو عادة متا ٌكتون جبانتا طبعته الخضتو فٌظهتر فتً اتصتال متع المستتر فتوكس متن
خالل العمل معه مترجما ،وان كان على انفصال معه علتى مستتوى االٌتدٌولوجً والنفستً؟ن،النموذج
الثتتتانً الشتتتتٌوعً الحتتتتالم المتهوراحستتتٌن طعمتتتتةا اوظٌفتتتتة اٌدٌولوجٌتتتة،وثالثهما ال،نجتتتتً المقمتتتتو
والمهمشاوظٌفةتمرداا،لقد و ّحد بٌن هؤالء الثالثة الشعور الوطنً و رفضهم للظلتم واالستتبداد و قتد
شاركوا فً االضراب كل حسب ما ٌجٌتده،الروائً بالكتابتة فتً الصتحف عتن ٌومٌتات الحتدث ودعتوة
الجمتتتاهٌر لتأٌٌتتتد االضراب،الشتتتٌوعً بتتتالتحرٌض والتنظتتتٌم والمتابعتتتة،ال،نجً بالشتتتجاعة والتصتتتمٌم
والمواجهة،وقتتد كتتان التتدمج بتتٌن ثتتالث شخصتتٌات متخٌلتتة بحتتدث تتتارٌخً واقعتتً الضتتراب عمتتال
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وموظفً شركة نفط البصرة فً بداٌة الخمسٌنٌات وفشل ذلك االضراب جاء تلبٌة للنظترة الستوداودٌة
التتتً اراد المؤلتتف طرحهتتا عتتن نهاٌتتة الشخصتتٌات الثالثتتة ففشتتل االضتتراب هتتو فشتتل تلتتك الفواعتتل
وانه،امها امام سطوة االخر وتفوقه.
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كراسة كانون:37
الحاالت والتحوالت()4
ذات
الحالة/فا

ملفوظ
الحالة/م

العالقة

ذات
االنجا،

ملفوظ
االنجا،

التحول

الراوي
 ،الطفلة

وٌالت
الحرب

ف8م
اتصال

الراوي

النل
التكعٌبً

ال ٌوجد

االدوار العاملٌة()4
الذات

الموضو

المرسل

ذوات
الحالة

الحرب

قوات
التحالف

المرسل
الٌه
الجنوبٌون

المساعد

المعٌق

نظام
ب داد

دعاة
السالم
فً العالم

برنامج سردي للهروب نحو تل الجماجم()4
التفعٌل
انسداد االفق
امام المثقف

الكفاءة
التحدي بكتابة
نل
نل تكعٌبً

االداء
الكتابة ال تقً من
وٌالت الحرب

االنجا،
الهروب نحو
تل الجماجم

من الصعوبة اخضا الرواٌات ذات المتن المٌتاسردي للتحلٌل الوظٌفً النها غالبتا متا ترتكت،
على شخصٌة واحدة ٌدور الحكً حول تداعٌاتها الفكرٌتة والنفستٌة وال ٌكتون لفعلهتا ذلتك التتأثٌر التذي
ٌسمح بتعدد االدوار العاملٌة وتنو البترامج الستردٌة،وتكون فٌهتا ذات الحالتة هتً ذات االنجتا38،هتذا
ما هو متحقق فً رواٌةاكراسةكانونا،غٌر انها ذات وجهٌن او مسارٌن،الوجه الخطتابً التذي ٌحتاكم
فٌه الراوي مشرو الرواٌة فً ،من الحترب وٌفاضتل فٌهتا بتٌن فتن الكتابتة وبتٌن فتن الرستم التكعٌبتً
واٌهمتتا ابل ت فتتً معالجتتة موضتتوعة الحرب؟.وٌبحتتث التتراوي عتتن كتابتتة نتتل ادبتتً سداستتً االبعتتاد
كالرستتتم التكعٌبًاوظٌفتتتة متعالٌتتتةا؟ .الوجتتته االختتتر وهواضتتتمنًا بالمقارنتتتة متتتع االول هتتتو الوجتتته
االجتمتتاعً والسٌاستتً لموضتتوعة الحرب،هتتذا الوجتته او البعتتد بتتالرغم متتن اختصتتاره علتتى مستتتوى
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خطاب و،متن الحكتً اال انته بتال االثتر فتً توجٌته الداللةاوظٌفتة دفتا عتن الجنوباذلتك ممتا ٌستمح
بكتابة اكثر من برنامج سردي ،اما البرنامج الوارد فقد ادمجت فٌه الوجهتٌن او المسارٌن ،وكان متن
الممكن ان ٌطلق علٌه برنامج اكتابة نل تكعٌبًا لكن االكتفاء بمقاربة المتن المٌتتا ستردي دونتا عتن
السٌاسً قد ٌضر بصحة النتائج وال ٌعبر عن حقٌقة االنجا ،او نهاٌة الرواٌتة التتً توقفتت عنتد التتالل
االثارٌة وباالخلاتل الجماجما معلنة حالة هروب او هٌ،مة او ضٌا للتارٌل وللذات ولأبدا .
رواٌة تل اللحم:39
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الحاالت والتحوالت()5
ذات
الحالة/فا
الراوي

ملفوظ
الحالة/م
االخر/السلطة
االنتهاك

ذات
االنجا،
افطٌم بً
دي
اسٌد لوتً

العالقة
فا8م
اتصال

ملفوظ
االنجا،
العمل
بالدعارة

التحول
فا8م
فا 7م
فصلً

االدوار العاملٌة()5
الذات

الموضو

المرسل

الجنوبٌون

الفرار من
القمع

هٌ،مة
سلطة
البعث
فً حرب
1991

المرسل
الٌه
الفواعل
ذوات
الحالة
انفسهم

المساعد

المعٌق

المكان تل
اللحم

ذوات
االنجا،

برنامج سردي للهروب من القمع()5
التفعٌل
الفوضى بعد
حرب 1991

الكفاءة
الهروب بأتجاه تل
اللحم

االداء
توفر ارادة
الهروب رفض
السلطة والمكان

االنجا،
الوصول الى
تل اللحم ومنه الى
وراء الحدود

ٌتشكل الحكً فًاتل اللحما فً البرنامج السردي الماثل على جملة متن مفارقتات الحتدث والشخصتٌة
ممتا ٌؤشتتر لقطٌعتتة متتع االرث الستتردي الستتابق عنهتا،تعٌش شخصتتٌات الرواٌتتة بمتتا التتراوي فتتً حالتتة
غٌبوبتتة عتتن التتوعً بالتتذات والتتتارٌل والمكتتان نتٌجتتة الكراهتتات الستتلطة ومحاولتهتتا تجرٌتتد االنستتان
الجنوبً من كرامته وانسانٌته لذلك فأن منطق الحكً ٌنهض على المنطقٌة سلوكٌات السلطة القمعٌتة،
ومن تحكمهم على حد سواء؟ن فتظهر الممارسات الشاذة من امثال الدعارة والتجسس والتملق والكذب
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والنفتتتاق وكأنهتتتا القتتتانون الصتتتحٌح،وقد كانتتتت ذوات الحالتتتة بتتتٌن خٌتتتارٌن امتتتا القبتتتول بهتتتذا الوضتتتع
والرضوخ له فً بداٌة الرواٌةا وظٌفة خضو ا او السخط والرفض للسلطة الحاكمتة ورفتض للمكتان
الج رافتتتتً التتتتذي ٌستتتتمح بنمتتتتو وتبتتتترعم وترستتتتٌل تلتتتتك الستتتتلوكٌات الشتتتتاذة والمنحرفتتتتة اوظٌفتتتتة
فوضوٌةافٌكون الفرار من المكان القاحل المتمثل باتل اللحما والهروب من وجه السلطة القامعة هو
الحل النهائً لدى فواعل الحالة؟ن.
ال المة:

40

الحاالت والتحوالت()6
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ذات
الحالة/فا
صبٌحة
وئام-
وصال

ملفوظ
الحالة/م
االغتصاب

العالقة
فا7م
انفصال

ذات
االنجا،
انقالبٌو
1963

ملفوظ
االنجا،
القمع
واالستبداد

التحول
فا7م
فا8م
وصلً

االدوار العاملٌة()6
الذات

الموضو

المرسل

شٌوعٌو
الحقبة
الستٌنٌة
والسبعٌنٌة

التدجٌن
واالخضا

سٌطرة
ح،ب
البعث

المرسل
الٌه
الشٌوعٌون

المساعد

المعٌق

ذوات
الحالة
الخاضعون

شهداء
الح،ب
المناضلون

برنامج سردي لهٌ،مة الشٌوعٌٌن()6
الكفاءة االداء
التفعٌل
االنجا،
انقتتتتتتالب شتتتتتتتباط تصتتتفٌة الخصتتتوم نستتتتتتتتتتل معدلتتتتتتتتتتة انتحتتتتتتار او قتتتتتتتل
او اغتتتتتتتتتتتتتتتتتراءهم لشٌوعٌٌن بعثٌٌن اصحاب الضمائر
1963
بالمال

احتتداث رواٌتتة اال المتتةا تتنتتاول حقبتتة متتن تتتارٌل الحتت،ب الشتتٌوعً العراقتتً تلتتك التتتً اعقبتتت
انقالب شباط  1963قامت بعدها مٌلشٌات الحرس القومًاذوات االنجا،ا بأنتهاكتات فاضتحة لحقتوق
االنستتان ومنهتتا االغتصتتاب المتتنظم التتذي وقتتع فتتً الستتجون للمعتتتقالت الشتتٌوعٌات ومتتنهن صتتبٌحة
وشب ٌهاتها من ذوات الحالةاوظٌفةاالغتالم/المجتمع الذكوريا ،ومن ثما بعد فشل الجبهة الوطنٌتةا تتم
على نطاق واسع شراء المواقف والذمم واالغتراء بالمناصتب لٌقتع التبعض متن معتنقتً افكتار الحت،ب
فً دائترة اغتواء الستلطة وٌجرفته تٌارهتا ولتكتون النهاٌتة االنتحتار او التصتفٌة او المتوت فتً ظتروف
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غامضة للذٌن تأبى علٌهم انفسهم مجاراة السلطة والرضا عن ممارساتها القمعٌتة ،كالتذي حتدث لبطلتة
الرواٌةاصبٌحةا.
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االستنتاجات:
بعد تثبٌت الجداول السابقةا للحتاالت والتحتوالتا ،وااالدوار العاملٌتةا،االبرامج الستردٌةا نلختل
بعض النتائج فٌما ٌخل حركٌةاالفواعل،والعواملا فً الرواٌة الجنوبٌة.
الدور العاملً االهم الذي ٌتعلتق بته فهتم الداللتة الستردٌة للمحكتً بحستب شتروحات غرٌمتاس هتوا
دور المرسل ا حٌث ٌطلق علٌته الفاعتل الجهتاتً وعالقتته جدلٌتة بفتاعلً الحالتة واالنجتا،ا عنتد تأوٌتل
الحتتاالت المحولتتة ٌكتتون المرستتل فتتً عالقتتة متتع فاعتتل الحالتتة المحولتتة ،وعنتتد تقٌتتٌم االداءات ٌكتتون
المرسل فً عالقتة متع الفاعتل المنفتذا ،41كمتا ٌوصفاالمرستلا بأنته اعلتى تراتبٌتا متن الفاعتل المنفتذ
42
النه ٌمارس على االخٌر تحوالت الفاعل الجهاتً.
والسؤال الذي ٌنب ً االجابة عنه ا من هو المرسلا فً الرواٌة الجنوبٌة؟.
فً الجداول المعروضة ظهر دور المرسل كالتالً ا ٌ،دان،المسترفوكس،قوات التحالف ،حترب
،1991ستتٌطرة حتت،ب البعث،عصتتراالٌدٌولوجٌات،االنتقال متتن نمتتط الرعتتً التتى ال،راعتتة ،العنتتف
الطتتائفً بعتتد ،2003التتتذات بعتتد  ،2003التهجٌتتتر القستتري،الهوٌة الوطنٌتتةا  ،فتتتً جمٌتتع الحتتتاالت
الواردة لم ٌكن المرسل اشخصٌةا انما دورا اال فً حالة الجدول ا 3، 1ا.
االمرسلا فً الرواٌات علتى االرجتح ا ال،مانٌتةا بمتا تمثلته متن ذاكترة شخصتٌة وجمعٌتة للفواعتل
واتارٌلا سٌاسً واجتماعً للجنوب،والتارٌل بوصفه خطابا سلطوٌا ،والستلطة بوصتفها انستاقا للمنتع
واالكراهات والهٌمنةا الخطاب لٌس فقط ما ٌترجم الصراعات وانظمة السٌطرة لكنته متا نصتار متن
اجله وما نصار به وهو السلطة التً نحاول االستٌالء علٌهاا.43
فالمرستتل عبتتارة عتتن سلستتلة متتابعتتة تمتتارس اكراهاتهتتا علتتى الخطتتاب الروائتتً تبتتدأ مناالستتلطة
السٌاسٌة والتً تمثتل ااالختر المستتبدا ومتن ثتم االستلطة االجتماعٌتة والدٌنٌتةا الممثلتة لأنتا التستلطٌة
بعتتدها تمتتارس تلتتك الستتلطات تأثٌرهتتا علتتى التتذاكرة الفردٌتتة والجمعٌتتة للجنتتوبٌٌن وعالقتهتتا بتتاالفقٌن
ال،متتتانً وبالفضتتتاء االجتمتتتاعًا الج رافتتتًا ،44باالستتتتناد علتتتى ذلتتتك متتتن الممكتتتن عتتتد االستتتلطةا
وتجتذراتها الثقافٌتة ،هتً االفاعتل الرئٌستًا فتً الرواٌتتة الجنوبٌتة .ولتن تتضتح اهمٌتة ذلتك الفاعتل فتتً
تفعٌل او تعطٌل البرنامج السردي اال بمعرفة فواعل االنجا ،والحاالت وعالقتهما به؟.
فاعتل االنجتا ،اوا المنفتتذا هتو متتا ٌعترف بتتدورا البطتلا واحٌانتا ٌكتتونا بطتل ضتتدا،وقد ظهتر فتتً
الجتداول التتواردة ان فواعتل االنجتتا ،ثتالث فئات،الفئتتة االولتى تمثتتل االخراال رٌتبا المستتٌطر مجستتدا
للستتلطة الحاكمتتة او المحتلتتة ،فتتً البتترامجا  6، 3، 1ا، ،الفئتتة الثانٌتتة تمثتتل جنتتوبٌٌن ٌمثلتتون ستتلطة
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االختتر وهٌمنتتته،كما فتتً البتترامجا  5، 2ا او الستتلطة االجتماعٌتتة والدٌنٌتتة االرواٌتتات التتتً لتتم تتتذكر
برامجهاا من الممكن عد ادوار شٌوخ العشائرا ورجال الدٌن ضمن هذه الفئة.
الفئة الثالثة تمثل الجنوبً المهمش سواء كان ح،بٌا متعلمتا،فً البترامجا 7، 3ا  ،او راعٌتا طامحتا
فً ا2ا،او ،نجٌا فً الحاالتا 3ا مثقفا هامشٌا كما فً البرنامج
ومتتع ان الرواٌتتات قتتد اولتتت الفواعتتل المهمشتتة اهمٌةافعلٌة،تارٌخٌتتةا علتتى تلتتك التتتً تمثتتل الطبقتتة
المتوستتطة،وطبقة المثقفتتٌنا االنتلجنستتٌاا ،اال ان المعٌتتار الكمتتً للعٌنتتات المدروستتة االمجدولتتة وغٌتتر
المجدولتتةا ٌعطتتً االولوٌتتة لأختتر و للفواعتتل الممثلتتة للستتلطة فتتً تصتتدر الفعتتل االنجتتا،ي ،وبتتذلك
تمارسا السلطةا تارٌخا وشخصٌات هٌمنتها الداللٌة على سٌرورة الحاالت والتحوالت.
اماا البطلا فهو غالباابطل ضدا ،فاالطروحة التقلٌدٌتة للبطتل المولتود متن رحتم االستاطٌر الممثتلا
للشخصتٌة الحترة المعارضتتة النحتدار االنستان ،المتمستتكة بتالقٌم المثالٌتةاٌ 45كتتاد ان ٌكتون مختفٌتا فتتً
الرواٌة الجنوبٌةن؟ ,واالدوار المهمة كانت البطال مضادٌن. 46
الكالم عن افواعل الحالةا وعالقتهم بالموضو الذٌن هم فً حالةا وصلة او فصلةا معه ٌستتبع
الكالم عن االمصداقٌة ا وهً مستألة مفصتلٌة فتً التعترف علتى كٌنونتة التذاتا توافتق جهتات ملفتوظ
الحالة وصفا للعالقتة فاعتل-موضتو ،هذا ٌعنتً تتأوٌال لحالتة الفاعتل التتً ال تحتول الحالتة ولكتن ت ٌتر
الصفةا . 47ففاعل الحالة فً عالقة مع موضو ت ٌر صتورتهاالكٌنونةا امتا فاعتل االنجتا ،فتً عالقتة
مع فعل ٌنج،ه هذا هو الفرق ٌبنهما.
حتتدد غرٌمتتاس حتتالتٌن لمصتتداقٌة فاعتتل الحالتتة ،االولتتى حالتتة فاعتتل توضتتع امتتام هٌئتتة قتتادرة علتتى
تأوٌلهتتا وتستتمىاحالة التجلتتً او الكٌنونتتةا والثانٌة:حالتتة فاعتتل محتتددة فتتً المحكتتً بعٌتتدا عتتن الهٌئتتة
التأوٌلٌة تسمىا حالة محاٌثة او الظاهرا.48
وبتتٌن محتتوري الظتتاهر والكٌنونتتة بتتٌن االٌجتتاب والستتلب تحتتدد نستتبة الصتتدق او الباطتتل صتتفة للفاعتتل
وبٌنهما توضع حاالتا للسرا اواللٌ،فا.
فواعل الحالة الجنوبٌون والذٌن ٌمثلون غالبا الرواة والشخصتٌات الواصتلة بهتمٌ ،عٌشتون حالتة متن
الفصام الدائم مع موضو الحالةاالسلطةا،فهذه الشخصٌات تستبطن خالف ما تتصرف؟.
مما ٌسبب ارباكا فً رصد عالقة الفاعل بالموضو وثبٌت جداول التحولن؟.ففً الجتداولا5، 2، 1
الفواعتتل فتتً حالتتة اتصتتال قستتري متتعا االختتر ،الستتلطةا علتتى مستتتوى الفعتتل وانفصتتال علتتى مستتتوى
الشعور ،على مستوى الخطابا المحاٌثةا فً حالة وصلة وعلى مستوى التأوٌتلا الكٌنونتةا فتً حالتة
فصتتلة،هذه اال،دواجٌتتة قتتد حجمتتت منظومتتة التحتتول للتتذات،فلم ٌكتتن هنالتتك تحتتول منضتتبط اال فتتً
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حالةا3ا ،وفً الحالةا 6ا كان التحول ارتدادٌا ستلبٌا ،امتا تحتوالت الهترب نحتو االتتالل االثارٌتةا فتً
الجتتتداولا 5، 4ا فهتتتً ال تعتتتد تحتتتوالت فتتتً عالقتتتة الفاعتتتل متتتع الموضتتتو وانمتتتا هتتتً تحتتتوالت
خطابٌتتةامٌتا ستتردٌةا ولٌستتت فعلٌتتة ،فهتتً تحتتاول ان تقتتدم صتتورة استتتعارٌة للمكتتان الجنتتوبً المقفتتر
والمعادي،أي نقل اثر التحتول التذي تمارسته الستلطة متن التذات التى المكتان فتً عملٌتة استتبدالٌة تعبتر
عن عمق العالقة بٌن االثنٌن،وعن صورة الٌأس المطبقة التً تحٌاها الفواعل.
وقد وضحت ا،دواجٌة الفواعل فً البرنامج الستردي المعنتونا برنتامج ستردي النتهاٌ،تة المثقتفا
حٌتتث ٌظهتتر بوضتتوا الخلتتل فتتً مصتتداقٌة التتذات فتتً عالقتهتتا بالموضتتو  ،فاالنجتتا،ات االدبٌتتة التتتً
ٌفختر بها الراوي فً كتابة رواٌات الثالثاالراووق،قبل ان ٌحلق الباشقا ومن ثم اسابع اٌتام الخلتقا
جمٌعها حصلت والمثقف الجنوبً ٌعٌش اسوأ حاالت النبذ والتهمٌش والع،لة فً ظتل هٌمنتة السٌاستً
المتنفذا ذات االنجا،ا ابدر فرهتود الطارشا،وقتد بتٌن التراوي تلتك الع،لتة وذلتك التهمتٌش فتً سترده
لسٌرته فً الرواٌة ،وسٌرة سادس رواة المخطوطةاشبٌب طاهر ال ٌاثا.
ومع ان الدراسة الداللٌة تشددعلى تطابق حاالت المصتداقٌة عالقتات العناصتر داختل المحكتً ولٌستت
احكتتام مفروضتتة متتن الختتارج اال ان ا،دواجٌتتة الفاعتتل الجنتتوبً فتتً الستترد الروائتتً نجتتدها موصتتولة
باالفكار التً طرحهتا عتالم االجتمتا العراقتً اعلتً التورديا عتن الشخصتٌة العراقٌتة التتً ال تستتقر
وال تعرف ما ترٌد 49ن؟،فاالبعاد المرجعٌة للذات تجد تمثٌلها فً الخطاب االدبً.
وعنتد االختتذ بشتئ متتن اراءاجتتاك فونتتانًا عتتن االنفعتتال التذي ٌستتبق المعرفتتة وٌتوستط بتتٌن التتذات
وفعلها، 50فمن الممكن القول اناهوىا الستلطة والرغبتة فٌهتا بأعتمتاد متا هتو مترستب فتً التوعً متن
سلطة االب وتفرعاتها ٌجعل من الفاعل متماهٌا معها فً السلوك ومناهضا لها فً التفكٌر.
فتتتً اصتتتل التنظٌرالستتتٌرورة البتتترامج الستتتردٌةا ضتتتمن دوائتتتر الحتتتاالت والتحوالت،تنتقتتتلاذوات
الحالتتةا التتى مستتتوىا فاعتتل االنجتتا،ا بأكتستتابها العامتتل الجهتتاتًا االرادة ،الكفتتاءة المقتتدرةا ،وبتتذلك
تصبح لحركٌة الفواعتل دٌنامٌتة فتً البترامج الستردٌة ،لكتن الحتاالت والتحتوالت فتً الرواٌتة الجنوبٌتة
عمومتتا منقستتمة التتى فتتاعلٌن متضتتادٌنااالناواالخرا،االذات والستتلطةا ستتواء كتتان االختتر شخصتتٌة او
مفهوما وبٌنما تكونااالناامعطلة فعلٌتا وهتذا متا بتدا واضتحا فتً حقتل التحتول الختال بتذوات الحالتة
بالمقابل ٌكون االخراالمرسلا مقتدرا ذا كفاءة فً التحول وارادة االنجا،ن
ومتتن ثتتم تكتتون ستتٌرورة البتترامج الستتردٌة للمحكتتً تأختتذ مستتارا ستتلبٌا قامعتتا للمهمتتش وستتكونٌا
للمثقف،فمرحلتتة التفعٌتتل التتتً تستتمى مرحلتتة الفعتتل االقنتتاعًا ٌحقتتق مرستتل التفعٌتتل عملٌتتات اقنتتا
ٌستتتجٌب لهتتا المرستتل الٌتته بعملٌتتات تأوٌتتلا .51وبمتتا ان المرستتل والمرستتل الٌتته فتتً الرواٌتتات ضتتدان
فتظهتتتر عملٌتتتات االقنتتتا علتتتى انهتتتا اكراهتتتات او ضتتت وط تمتتتارس علتتتى المرستتتل الٌتتته لحملتتته علتتتى
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الخضتتتتتو ،اما مرحلتتتتتة الكفتتتتتاءة فتتعلتتتتتق بفاعتتتتتل االنجتتتتتا ،وهتتتتتً متال،متتتتتة متتتتتع االداء والفتتتتترق
بٌنهما،الكفاءةتمثلاكٌنونة الفعلا عالقة فاعل االنجا ،بمواضٌع الجهة،اما االداء فٌمثلافعتل الكٌنونتةا
عالقتتة فاعتتل االنجتتا ،بحتتاالت الكٌنونتتة،ومثلما ٌتضتتح فتتً البتترامج الستتردٌةا 6، 5، 1ا فتتأن فعلتتً
الكفاءة واالداء متعلقان بتاالخر او بتالجنوبً الممثتل للستلطة ،بٌنمتا فتً البترامجا 3، 2ا ادت التذوات
اداءا افتقد القدرة واالرادة ،ا و كان اداء اكراهٌا متن قبتل االختر ،او كتان ستادٌا تتدمٌرٌا ولتذلك جتاءت
مرحلتة االعتتراف او االجتت،اءا والتتً تقترر فٌهتتا المصتداقٌة وتقتٌم فٌهتتا االداءات تعبٌترا عتن الهٌ،متتة
والفشل للذات ،وعن صورة قاتمة للشخصٌة السردٌةن.
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المصادر والمراجع:

-

التارٌل والحقٌقة لدى مٌشٌل فوكو،السٌد ولد اباه،الدار العربٌة للعلوم،بٌروت،الطبعة
الثانٌة 1425،ه 2004 -م.
التحلٌل السٌمٌائً للنصول،فرٌقانترفرن،ترجمة ،حبٌبة جرٌر،دارنٌنوى للدراسات
والنشر،دمشق ،الطبعة االولى2012،
الثقافة واالمبرٌالٌة،ادواردسعٌد،ترجمة كمال ابو دٌب،داراالداب،بٌروت،الطبعة
الثالثة2004،
السٌمٌائٌات السردٌة مدخل نظري،سعٌدبنكراد،منشورات ال،من ومطبعة النجاا الجدٌد
الدار البٌضاء2001،
ال المة،عالٌة ممدوا،دار الساقً للنشر،بٌروت،الطبعة االولى2000،
المصطلح السردي،جٌرالدبرنس،ترجمة عابد خا،ندار،المشرو القومً للترجمة ،المجلس
االعلى للثقافة،القاهرة،الطبعة االولى2003،
النقد البنٌوي للحكاٌة،روالنبارت،ترجمة وتقدٌم انطوان ابو ٌ،د،منشوراتعوٌدات،بٌروت-
بارٌس،الطبعة االولى1988،
بنٌة النل السردي من منظور النقد االدبً،حمٌدلحمدانً،المرك ،الثقافً
العربً،الدارالبٌضاء،الطبعة الثالثة2000،
تل اللحم،نجم والً،دار مٌرٌت للنشر،القاهرة،الطبعة الثانٌة2005،
درب ال،عفران،محسن الموسوي،دار الشروق،القاهرة،الطبعة االولى1990،
رٌاا شرقٌة رٌاا غرٌبة،مهدي عٌسى الصقر،دار عشتار للنشر والتوٌ،ع،القاهرة1998،
سابع اٌام الخلق،عبد الخالق الركابً،دار الشؤون الثقافٌة العامة،ب داد،الطبعة
االولى1994،

-

سٌمٌائٌات االهواء،من حاالت االشٌاء الى حاالت النفس،غرٌماس وجاك فونتانً،ترجمة
وتقدٌم،سعٌدبنكراد،دار الكتاب الجدٌد،بٌروت2010،
سٌموٌطٌقا الذات بٌن النظرٌة والتطبٌق،جمٌل حمداوي،بحث الكترونً،منشورعلً موال
شخصٌة الفرد العراقً،علً الوردي،مكتبة النجاا،الطبعة الثامنة2006،
شعرٌة الرواٌة،فانسون جوف،ترجمة لحسن لحمامة،دار التكوٌن للنشر،دمشق،الطبعة
االولى2012،

-

-
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-

فً الخطاب السردي نظرٌة غرٌماس،محمد ناصر العجٌمً،الدار العربٌة للكتاب،تونس
1991
كتاب ارسطو طالٌس فً الشعر،ترجمة شكري محمد عٌاد،دار الكتاب العربً للطباعة
والنشر،القاهرة1967- 1368،
كراسة كانون،محمد خضٌر،دار الشؤون الثقافٌة العامة،الطبعة االولى2001،
معجم تحلٌل الخطاب،باترٌك شاردو،دومنٌك من و،ترجمة عبد القادر المهٌري،حمادي
صمود،دار سٌناترا للنشر،تونس2008،
معجم مصطلحات نقد الرواٌة،لطٌف ٌ،تونً،دار النهار للنشر،بٌروت2002،
مورفولوجٌة الخرافة،فالدٌمٌربروب،ترجمة،انطوان ابو ٌ،د،المرك ،الثقافً العربً،الدار
البٌضاء،

-1ينظر النقد البنيوي لمحكاية/بارت،ت23،:
-2ا ينظرالتحميل السيميائي لمنصوص،فريق انترفون،ت:حبيبة جرير.25،
-3مورفولوجيةالخرافة،فالديميربروب،ت:انطوان ابو زيد46/
-4مورفولوجية الخرافة4:/،49/
-5النقد البنيوي لمحكاية27/
 -6كتاب ارسطو طاليس في الشعر/ترجمة وتحقيق الدكتور شكري محمد عياد،63/وقد ذكر بارت في
كتابو" النقد البنيوي لمحكاية" عن ارسطو ما نصو"باالمكان ايجاد حكايا دونما خصائص،ولكن يستحيل
ان توجد خصائص دون حكايا"233 /
-7السيميائيات السردية/مدخل نظري،سعيد بنكراد47،
-8التحميل السيميائي لمنصوص47،
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-9نفسو65،
-10نفسو52،
-11ينظر سيمياء االىواء،غريماس ،جاك فونتاني،ت سعيد بنكراد ،مقدمة المترجم32،
-12ينظر السيميائيات السردية ،مدخل نظري39 ،
-13سيمياء االىوا64،،
-14سيميوطيقا الذات بين النظرية والتطبيق،جميل حمداوي26،
 -15التحميل السيميائي لمنصوص48/
-16نفسو48/
-17شعرية الرواية/فانسون جوف211/
-18التحميل السيميائي لمنصوص74/
-19في الخطاب السردي،نظرية غريماس/محمد ناصر العجيمي51/
-20شعرية الرواية213/
-21ينظر المصدر نفسو،216/وفي الخطاب السردي،37/يقول المؤلف"اىم مبدأ افادتو الداللية من
االلسنية القول بأن المعنى شكل وليس وليس مادة"
-22شعرية الرواية216/
-23المصطمح السردي/جيرالد برنس /ت:عابد خزندار2:/
-24ينظر التحميل السيميائي لمنصوص54/
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-25ينظر معجم تحميل الخطاب35/
-26بنية النص السردي،حميد لحمداني،44/
 -27ينظر في الخطاب السردي،نظرية غريماس49/
-28في الخطاب السردي53/
-29شعرية الرواية217/
-30التحميل السيميائي لمنصوص75/
-31ينظر التحميل السيميائي لمنصوص72/ 71،
-32ينظر المصدر نفسو59/
-33التحميل السيميائي لمنصوص63/
34

-درب الزعفران/،محسن جاسم الموسوي

35

-سابع ايام الخمق/عبد الخالق الركابي

36

-رياح شرقية رياح غربية،ميدي عيسى الصقر

37

-كراسة كانون/محمد خضير

38

-ينظر شعرية الرواية214/

39

-تل المحم،نجم والي

40

-الغالمة ،عالية ممدوح

-41التحميل السيميائي لمنصوص96،
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 -42ينظر المصدرنفسو ، 74،االفعال الجياتية من مثل" ارادة الفعل،قدرة الفعل"،
-43التاريخ والحقية لدى ميشيل فوكو،السيد ولد اباه286،
 -44يقول ادوارد سعيد في كتاب" الثقافة واالمبريالية" ،ت،كمال ابو ديب "ان االشكالية المركزية
بالنسبة لموكاش في ع ممو الرئيسي التاريخ والوعي الطبقي ىي الزمانية ،اما بالنسبة لغرامشي فأن
التاريخ االجتماعي والواقع،يدركان في اطار معطيات جغرافية"227/
-45معجم مصطمحات نقد الرواية،لطيف زيتوني45،
-46البطل المضاد ىو البطل السمبي والذي ال يمتمك من مواصفات البطولة شيئا ،معجم مصطمحات
نقد الرواية47،
-47التحميل السيميائي لمنصوص86،
48ينظر الكتاب نفسو86،
 -49يقول الدكتور الوردي" ان العراقي سامحو اهلل،اكثر من غيره ىياما بالمثل العميا ودعوة الييا في
خطاباتو وكتاباتو ولكنو في نفس الوقت من اكثر الناس انحرافا عن ىذه المثل في واقع
حياتو"،شخصية الفرد العراقي47،
-50يتحدث جاك فونتاني ب عن مفيوم "التمفصل" بين الذات االبستمولوجيةبأعتبارىا شرطا مسبقا
وبين المسار المسند لمذات السردية" المحتمل والمحين والمتحقق" من خالل توسط االىواء ،ينظر
سيمياء االىواء ،جاك فونتاني،غريماس،ت:سعيد بنكراد64،
-51التحميل السيميائي لمنصوص:2،
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