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متهيد
األدب القصصي، في الثقافة العربيّة مثلما هي احلال في 
يا. ولم يتخلّص،  سائر الثقافات، شفويّ نشأة وتداوال وتلقّ
حني دخل طور الكتابة، من بعض سمات املشافهة مثلما 
ولقد  الشعبيّة.  واحلكاية  واملقامة  النادرة  عليه  تدلّ 
جنسا  الرواية  في  واستمرارُه  التنازعُ  هذا  نا  انتباهَ لفت 
بينها وبني عصري  التي تفصل  الزمنيّة  الفترة  رغم طول 
روائيّة  والتدوين. فرأينا، باالعتماد على شواهد  املشافهة 
الفنّيّة  وآثاره  الرواية  الشفويّ في  جتلّيات  دقيقة، دراسة 
وعالقته  باملكتوب  عالقته  على  والوقوف  واملضمونيّة. 

بالشفوي املرجعي. وذلك وفق مستويني:

املصطلح: 1.مستوى 
لعلّ أوّل ما يلفت النظر هو إطالق العرب احملدثني تسمية 
«رواية» على النوع السردي املعروف في اللغة الفرنسيّة 
 .«Novel» بـ  اإلجنليزيّة  اللغة  وفي   «Roman» بـ 
عهد  ال  الذي  األدبي  النوع  هذا  تأصيل  أرادوا  فلكأنّهم 
القصصي  تراثهم  وبني  بينه  الصلة  بربط  به  ألسالفهم 
الوضع  اقتضى  وقد  والرواية.  املشافهة  على  القائم 
استخداما  القدمي  الرواية  مصطلح  يُستخدم  أن  اجلديد 
اختالف.  عنه  وله  عالقة  القدمي  باالستخدام  له  مغايرا 
العملَ املنتجَ  تعد  لم  ولكنّها  سرد  جنسا  الرواية  ففي 
نتاج  النور بل صارت  إلى  يبرزها  الذي  للحكاية وللخطاب 
هذه العمليّة أي النصَّ املكتوبَ الذي تتوفّر فيه خصائص 

تنميه إلى نوع قصصي بعينه. 
مصطلحات  بقاء  االختالف  وذاك  العالقة  هذه  واقتضت 
وظهور  ة  والقصّ والسرد  الراوي  قبيل  من  األصل  شفويّة 
مصطلح  هو  مختلفان  استخدامان  له  جديد  مصطلح 
أي  املنتوج  السياق، إلى  ينسب، حسب  «الروائي» الذي 
إلى نوع سردي أو إلى املنتج أي إلى ذات تاريخيّة. وتنتمي 
ولكنّها  الروائي.  النقد  إلى  جميعها  املصطلحات  هذه 
التي  اجلديدة  الروايات  بعض  متون  في  أيضا  مستخدمة 
سعت إلى قطع كلّ صلة تشدّها إلى الرواية التقليديّة. 

موضوعا  وصيّرته  الكالسيكي  السرد  حيل  فكشفت 
أعوانه  بني  العالقة  وغيّرت  الروائيّة  الكتابة  مواضيع  من 
الشخصيّة  بني  عادة  القائمة  السميكة  احلدود  ونسفت 
على  األمثلة  ومن   .  1 النصّ في  املاثل  والكاتب  الراوية 
طرفاه  حوار  وهو   . رواية «ن»2  من  املقتطف  هذا  ذلك 

:1 شخصيّة رئيسة والروائي النصّ
تي؟ قصّ بكتابة  نفسك  تتعب  ملاذا  ولكن  « –نعم 

روائي... شغلي... أنا  -إنّه 
[...]

تي؟.. قصّ لك  أحكي  أن  أجل  من  دعوتني  أنّك  –تعني 
-متاما.

مبكر)  (يبتسم  الرواية  تكتب  سوف  ولكن...  -طيّب.. 
مبكانتك  واالعتراف  املال  ورائها  من  وجتني  وتنشرها 
املاكرة).»  االبتسامة  (نفس  طبعا..  جنحت  األدبيّة... إن 

(ص20، 21)
الرواية  نقد  القدمية سواء في  املصطلحات  إنّ استخدام 
نوعا  أنّ الرواية  نظرنا، على  دليال، في  يقوم  متنها  أو في 
مكتوبا لم تقطع الصلة باألصول الشفويّة للسرد. ولعلّه 
الراوي «صوتا»  جونات  ى  سمّ أن  االعتباط  باب  من  ليس 
نوع  بأنّ الرواية  األكيدة  له «أذنا». ورغم معرفته  واملروي 
مكتوب فإنّه ينسب السرد إلى األوّل والسماع إلى الثاني3. 
تالحظ  الرواية  في  شفوي   / مكتوب  الثنائية  وهذه 

بجالء في املستوى املوالي.

النشأة 2.مستوى 
األغلب،  الغالب  القائم، في  التمثيل  فنّ من فنون  الرواية 
على احملاكاة. والروايات، أيّا يكن مذهب كتابتها، لعواملها 
تكن  أيّا  ولشخصياتها،  البشر.  بعالم  صالت  املمثّلة 
خصوصياتها، عالقات بالبشر الكائنني خارج اللغة. وهي، 
ّ وجود  أسوة بالبشر، تفعل وتتكلّم وتفكّر. ونكاد جنزم بأال
لرواية خالية من حدّ أدنى من األقوال و/أو األفكار. وهو ما 

  الشفاهّية في الخطاب الروائي

محّمد نجيب العمامي

* كّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية –جامعة سوسة –تونس

لغة ونقد وأدب
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يتيح احلديث عن شفوي تكويني أصيل. 
أ -الشفوي التكويني األصيل 

خطاب  مستوى  مستويني:  في  الشفوي  هذا  يُدرَك 
املستوى  في  وهو  الراوي.  خطاب  ومستوى  الشخصيات 
األوّل ضربان: ضرب منطوق وضرب غير منطوق في الغالب 
األغلب. وهذا هو ما يطلق عليه مصطلح املونولوج. وهو 
والنداء  ب  التعجّ ودفعا من  نتفا من جمل  يكون  ما  غالبا 
واألسئلة بال أجوبة  مثلما4 يتبنيّ من هذا الشاهد: «كيف 
لقد  تذكّرت  أتذكّر... أن... آه  أن  ّ أحاول  أفعل؟ هل؟.. كال
حفظتها... ولكن...  بالتأكيد  حفظتها [قصيدة]. نعم 
منها. أي  واحدا  حرفا  أتذكّر  أن  أستطيع  ال  أستطيع  ال 
 ّ ألم أي ألم آه هذه صورته [وليد األرض]يا لي من أبله كال
إنّها ليست صورته إنّه ال يشبه هذا الرجل أبدا. هذا األنف 
ّ عجبا ومع ذلك.. يخلق  أنفه. والعينان، والفم، كال ليس 

اهللا ما يشاء» (ص 12). 
وعزلة  وحدة  مقام  في  منجز  شفوي  كالم  املونولوج  إنّ 
مشافهة  مقام  في  ق  التحقّ في  احلوار  مع  يشترك  وهو 
5وفي كونهما يهبان اإلحساس بأنّنا حيال خطاب شفوي 
ولكنّ  الروائي.  النصّ  في  ليدرجه  الراوي  احتال  مرجعي 
بني  متبادلة  أقواال  كونه  في  املونولوج  عن  يختلف  احلوار 
األسلوب.  من جهة  عنه  يختلف  كما  فأكثر  شخصيّتني 
رواية «ن» نأمل  في  حوار  من  مقتطف  إلى  وسنستند 
الروائي  الشفوي  بني  ما  على  أسلوبه  حتليل  يوقفنا  أن 

والشفوي املرجعي من التقاء واختالف6.
لقد جرت العادة أن يكون املعجم هو الباب الذي ينفذ منه 
ّ مبعجم فصيح  ّ أنّ احلوار في «ن» مت الشفوي إلى الرواية . إال
ي بتاتا. وغياب هذا املعجم يقرّب  لم يخالطه املعجم العامّ
احلوار في «ن» من املكتوب وينأى به عن الشفوي شأنه في 
خاليتان من  الشخصيتان  إذ  الصوتي  املستوى  ذلك شأن 
كلّ عيوب النطق فال حبسة وال تأتأة وال فأفأة وال غيرها. 
مثلها في  املكتوب  في  الشفويّة  آثار  من  وتعدّ املقاطعة 

ذلك مثل التوقّف الظرفي عن الكالم:
لك... أقول  «-دعني 

األمر  تعلّق  إذا  ة  شيئا... خاصّ منك  أسمع  أن  أريد  -ال 
بزوجتي...» (ص46). 

ب  ّا يقرّب احلوار من الشفوي التنغيمُ املتولّد من التعجّ ومم
التركيبيّةُ  والعالماتُ  أداة8  دون  أو  بأداة7  االستفهام  أو 
ا  أنّ معنى ملفوظ مّ الذي «يبنيّ  التركيبي  وأبرزها احلذف 
ال ميكن إدراكه خارج عالقة حواريّة وال خارج مقام محدّد»9:

أين؟ هنا .. إلى  «-تعال 
واسعة» (ص45) اهللا  أرض  الشارع  -إلى 

ظ الذي هو  هذه العالمات التداوليّة احمليلة إلى مقام التلفّ
من  جنسها  من  أخرى  عالمات  تدعمها  مشافهة  مقام 
دا في صيغ األمر:  قبيل احلضور املكثّف للمتخاطبنيْ مجسّ
النداء:  وصيغ  (ص46)  حياتك»  في  واحدا  قرارا   ْ «خذ
ضميري  وفي  (ص46)   «[...] وليد  سيّد  يا   [ «[اسمعْ
املتكلّم املفرد واملتكلّم اخملاطب املتبادلي املوقع باستمرار. 
و«اخملاطب حاضر ضمنا إذا ما غابت عالماته املعلنة فإليه 
يصاغ  املنتظرة  أو  املعاينة  فعله  ردود  ووفق  الكالم  ه  يتوجّ

وحسب قدرته على الفهم يطول أو يقصر»10. 
وبناء  مشتركا  ظا  «تلفّ احلوار  يتجلّى  النحو  هذا  وعلى 
اجلوهريّة  يّة  اخلاصّ وهذه  أكثر.  أو  اثنان»11   ينجزه 
اخلطاب  من  يقرّبه  التلقائيّة  من  ضربا  عليه  تضفي 
الشفويّ قربا يؤكّده اخلطاب اإلسنادي الذي غالبا ما «ميثّل 
ظ بعض الكثافة وسعيا إلى  محاولة إلكساب فعل التلفّ
ا  وإمنّ وحدها  الكلمات  داللته  ال حتمل  كلّ قول  د  تعقّ بيان 
تنغيم وإشارات وحركات  ينقلها كذلك ما يصاحبها من 

أو نظر»12:
فائدتي؟ هي  «-ما 

لقد باغتني سؤاله. فعل لم أكن أنتظر أن يسألني مثل 
: هذا السؤال. أفكّر قليال... ثمّ

فائدتك؟ سوف  تكون  أن  تريد  -فائدتك... فائدتك... وماذا 
تنسى...» (ص  ال  شخصيّة  منك  أجعل  أخلّدك. سوف 

.(21
تقرّبه من الشفوي  الروائي األسلوبيّة  احلوار   إنّ خصائص 
جهة  من  فللحوار،  املطابقة.  درجة  القرب  يبلغ  أن  دون 
وجود  صالت. وال  بالشفوي  وله  باملكتوب  أسلوبه، صلة 
عن  مبعزل  فهمه  ميكن  وال  يحويه  الذي  النصّ  خارج  له 
ما  وهذا  نشأ.  أجله  ومن  فيه  الذي  رحمه   ، النصّ هذا 
إنّه  أي  ه  مشفّ أسلوب  عن  احلديث  إلى  بالبعض  حدا 
الصرف  بالشفوي  هو  وال  اخلالص  باملكتوب  هو  ال  خطاب 

رغم أنّه يجهد أن يكون كذلك.
املنطوق  وغير  املنطوق  بنوعيه  اخملصوص  الشفوي  هذا 
يحتّمه نوع الرواية مبا هو نوع قائم على التمثيل واحملاكاة 
وقائم على الصراع سواء كان هذا الصراع خارجيّا أو داخليّا. 
ّ أنّنا، في الروايات النازعة إلى التجديد، قد نعثر على حوار  إال

من ضرب خاصّ هو احلوار بني الروائي التخييلي والقرّاء.
شعبي  راو  حيال  في «ن». فلكأنّنا  مكانة  احلوار  ولهذا 
احلوار  هذا  قام  اجملالس. وقد  أحد  في  السامعني  يخاطب 
ثالثة محاور  على  نهايتها  إلى  الرواية  بداية  من  املتواصل 
السامعني / نظر  لفت  في  األوّل  احملور  أساسيّة. ويتمثّل 

رأسا  ومفاصله. يقول: «سأدخل  السرد  القرّاء إلى سير 
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مقام  في  الرواة  غرار  على  وهو،  (ص7).  املوضوع»  في 
يستطرد  أنّه  إلى  سامعيه  وينبّه  يستطرد  املشافهة، 
يقول: «ابتعدت بكم. يجب أن أعود إلى مخطوطة وليد 
األرض» (ص13). ويقول في موضع آخر: «لكن... ليست 
ة. لنمرّ.» (ص32) ويسأل سؤال من يتظاهر  هذه القصّ
ة؟» (ص33).  القصّ أبدأ  أن  أين ميكن  بأنّه ال يعرف: «من 
لة منذ  وبعد طول مداورة يعود إلى احلكاية الرئيسة املؤجّ
حقيقة  لكم  ألقول  الوقت  حان  قد  السرد: «وها  بدايات 

«ن»...» (ص71)
بعض  عن  املتبادَل  االستفسار  في  الثاني  احملور  ويتمثّل 
معطيات احلكاية كأن يبرّر الروائي احتفاظه بالسرّ بقوله: 
«لو قلنا القضيّة في كلمة واحدة النتهى كلّ شيء. هذا 
أن  يجب  ال   ّ كال ا؟  حقّ ذلك  تعتقدون  هل  معقول  أمر 
منتظر:  هو  كما  السؤال  فيأتيه  (ص70)  تعتقدوا» 
توجد قبل  أن  «ملاذا؟» (ص70) فيردّ: «ألنّ القضيّة يجب 
كلّ شيء هل فهمتم اآلن السرّ؟» (ص70). وهذا السرّ 
ا هو مجرّد طعم لشدّ السامعني/ القرّاء.  ال وجود له وإمنّ
كلمة  الروائي-  صديقكم  هو  «ها  الروائي:  جهر  بهذا 
صديقكم هذه مثال خدعة أخرى- يدور ويداور، ويكرّ ويفرّ، 
ويقترب ويبتعد، ويتّصل وينفصل، ويركض الهثا وراء سراب 
يه «احلقيقة» أو «السرّ. وكان باإلمكان  آخر أراد أن يسمّ
تسميته أي شيء. لكن... أليست الرواية بأكملها مبنية 
على خدعة؟» (ص77). ويبدو أنّ السامعني/ القرّاء كانوا 
ا... وبعد؟»  يعلمون لعبة الروائي. لذلك سألوه: «طيّب رمبّ
فلم  نفسه  الروائي  فاجأ  أنّ ردّهم  أيضا  (ص77). ويبدو 

يجد من جواب غير: «ال أعرف» (ص78).
السامعني/  أفهام  على  يعسر  كالما  الروائي  يقول  وقد 
فشيئا  شيئا  أقترب  قوله: «أحسّ أنّني  قبيل  القرّاء من 
بعد» (ص77)  أبدأ  لم  أنّني  محتومة، ورغم  نهاية  من 
فيقاطعونه متسائلني بل منكرين هذا الضرب من القصّ 
ماذا؟  بأمثاله: «نهاية  لهم  وال عهد  فيه  ال حكاية  الذي 
مفاجئا:  صادما  اجلواب  ماذا؟» (ص77) فيأتيهم  وبداية 

لكم» (ص77).  لقلت  علمت  لو  «واهللا 
ا ثالث احملاور وآخرها فيندرج في باب السرد على السرد.  أمّ
وفيه يقوّم الروائي سرده تقوميا غالبا ما يكون سلبيّا من 
قبيل قوله: «تصوّروا أنّ الكاتب إذ يصل إلى هذا احلدّ من 
 ... أدقّ أخرى  بكلمة  لنقل  أو...  يتعب.  الذهاني  السرد 
هل  الواقع  في  لكن  متاما.  أردت  ما  هذا  [نعم  يضجر 

ا؟ ال بالتأكيد...]» (ص69). أردته حقّ
ي  َ بني الروائي ومتلقّ لقد حرصنا على امتداد مقاربتنا احلوار
خطابه على اجلمع بني السامعني والقرّاء والفصل بينهم 

في اآلن نفسه. فالسمع يقتضي مقام مشافهة والقراءة 
تقتضي مقام كتابة. وقد تعدّدت العبارات الدالّة على أنّ 
املقام مقام مشافهة ولكنّ النصّ حافل، في اآلن نفسه، 
بالعبارات الدالّة على املقام الثاني. يقول الروائي مفتتحا 
السرد: «هأنذا [كذا] أعود إلى هذه املدينة «الغريبة» ومن 
أنّني وضعت «الغريبة» بني ظفرين وقد  البداية الحظوا 
كنت أريد وضعهما للمدينة غير أنّ يدي انزلقت أو ال أعرف 
ر ذلك» (ص7). فهل نحن حيال مقامني ونوعي  كيف أفسّ

سرد؟
الكتابة.  واحد هو مقام  أنّنا حيال مقام  ما من شكّ في 
تتراكب فيه احلوارات  ولكنّ مقام السرد مقام مخصوص 
في  الشخصيات  فحوار  بعضا.  بعضها  ويحوي  وتتعدّد 
الذي يجمع بني  احلوار  أوسع هو  يندرج في حوار  بينها  ما 
الراوي أو ما أسماه (جونات) صوتا واملروي له وهو ما أسماه 
(جونات) أذنا. وهذا احلوار يحويه حوار أشمل هو احلوار بني 
املؤلّف والقارئ. وكلّ هذه احلوارات توهم بتبادل لألقوال إن 
بل  مشافهة  مقام  بأنّ املقام  توهم  أي  مجازا  أو  حقيقة 
إنّ بعضها، مثلما رأينا، يستعير من الشفاهيّة خصائص 
واعيا  أنّ مؤلّف «ن» كان  لنا  إليها. ويبدو  تنميه  تكاد 
ظ في النصوص القصصيّة التخييليّة  د جهاز التلفّ بتعقّ
كامنا.  ضمنيّا  كان  ما  النور  إلى  فأظهر  وبخصوصيتها 
حاء  فجافى السرد بضمير الغائب وما قد ينجرّ عنه من امّ
واحلياد  باملوضوعيّة  اإليهام  وظائفه  أجلى  ظي13 من  تلفّ
املرويّة عن كلّ موقع  بالواقع وباستقالل احلكاية  واإليهام 
منه تروى أحداثها وحتدّد وجهتها وإليه تردّ األطروحة التي 

تدافع عنها.
أنّ اختياره السرد بضمير املتكلّم املفرد وخلقه  ويبدو لنا 
مقام مشافهة مموَّها ميثّل ردّة فعل على السرد التقليدي 
ورغبة في كشف كلّ قواعده مبا في ذلك تلك التي جتعل 
إلى  مدعوّا  سلبي  متلقّ  مجرّد  له/القارئ  املروي  من 
تكون  ما  غالبا  التي  ومغامراته  البطل  مع  التماهي 
للخير  انتصار  من  ينتظره  ما  ترضي  سعيدة  نهايتها 
ورموزه واندحار للشرّ وممثّليه. وإنّ إقامة مثل هذا الضرب 
الروائي  وكون  الروائيّة  الكتابة  عسر  لتكشف  احلوار  من 
اجلدير بهذا االسم ال ينقل معرفة وال ميلك احلقيقة بقدر 
حقيقة  عن  الشخصيات  ومع  بالشخصيات  يبحث  ما 

يدرك سلفا أنّها عسيرة املنال.
املتعثّر  البحث  وذاك  بالعجز  اإلقرار  هذا  في  نرى  ولعلّنا 
ه عامّ سلكه الروائيّون اجملدّدون  عن يقني انخراطا في توجّ
للحياة  رؤية  وليد  ه  توجّ وهو  عشر.  التاسع  القرن  منذ 
دت في التخلّي عن رؤية الراوي  دت أوّل ما جتسّ واجملتمع جتسّ
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ر  العليم وإحالل رؤية داخليّة محلّها. وفي هذا الصدد تفسّ
فرجينا وولف (Virgina Woolf) زوال الراوي املوضوعي 
األوملبي بظلمة احلياة التي ال تُخترق وال تسمح باملالحظة 
ة الراوي تتمثّل  الهادئة والشاملة وال بكلّيّة املعرفة. فمهمّ
حتديدا  واملفتّت  اجملهول  جانبها  في  احلياة  استنساخ  في 
 Gérard) كورداس  جيرار  ذهب  رأيها  مثل  وإلى   14.
Cordesse) حني قال: «لعلّه من املغري أن نربط تكاثر 
الشخصيّة  إلى  الرؤية  الراوي  فيها  فوّض  التي  القصص 

برؤية للعالم فقدت التحكّم في املعنى والقيم»15 .
وهكذا فالروائي ينقل قلقه وغياب يقينه إلى قارئه ويخلق 
معه مقاما شبيها مبقام املشافهة بل إنّه يسلك في سرده 
احلكاية  مبراحل  فيذكّر  فعال  مشافهة  يروي  من  مسلك 
أنّ سامعيه  ثالثا  حينا  ويوهم  آخر  حينا  صها  ويلخّ حينا 
يدني  ذلك  يفعل  حني  وهو  وسردها.  تخيّلها  يشاركونه 
املسافة بينه وبني القارئ ويكشف له زيف كلّ سرد يدّعي 
املعنى.  وتوليد  احلكاية  إنتاج  في  ويشركه  املوضوعيّة 
«تاريخ  أنّ  يدرك  جديد  قارئ  خلق  في  بذلك  فيسهم 
إلى  دائما  يشير  وهو  دها  تعقّ تنامي  تاريخ  هو  القصص 

د املهارات املطلوبة لإلدراك» 16.  زيادة تعقّ
مكوّن  أنّه  تؤكّد  احلوار  هذا  إلى  املوكولة  الوظائف  إنّ 
أساسي من مكوّنات رواية «ن» وأنّ أي غضّ للنظر عنه أو 
أي حذف له أو لبعض أقسامه يحرّف الرواية ويغيّر مقاصدَ 
هذا  تلبّس  ولعلّ  ها على حدّ السواء 17.  تأليفها وفهمَ
هذا  مثل  فعل  يكشف  الشفوي  اخلطاب  بلبوس  احلوار 
ي ولعلّ استحالة أن يكون هذا اخلطاب  اخلطاب في املتلقّ
على  الروائي  اخلطاب  قدرة  تبنيّ  حقيقيّا  شفويّا  خطابا 
توظيفهما  وعلى  واملكتوب  الشفوي  اخلطابني  بني  اجلمع 
معا لتبليغ املقاصد وللوصول، في اآلن نفسه، إلى القارئ 

من أيسر السبل وأجنعها.
عالقة  مستويي  في  حاضر  الشفوي  أنّ  تقدّم  ّا  مم يبدو 
وأنّ  له  باملروي  الراوي  وعالقة  بينها  ما  في  الشخصيات 
احلضور األوّل مشترك بني كلّ الروايات في حني أنّ الثاني ال 
من  خاصّ  ضرب  إقامة  تريد  التي  الروايات  سوى  يخصّ 
عن  صورة  هو  التخييليّني  إنتاجها  طرفي  بني  التواصل 
 ّ التواصل بني طرفي إنتاجها الواقعيّني، املؤلّف والقارئ. إال
أنّ الشفوي الروائي ليس بالشفوي املرجعي الكائن خارج 
النصّ رغم ما يشتركان فيه من سمات. فالشفوي الروائي 
ه في مستوى احلوار بني الشخصيات  خطاب مكتوب مشفّ
ي  وخطاب شفوي مموَّه في مستوى احلوار بني الروائي النصّ

والسامع/ القارئ. 
التكويني  إلى جانب هذين الضربني من اخلطاب الشفوي 

إلى  الساعية  الروايات  بعض  ة  وخاصّ الرواية  ل  تتوسّ
التجديد بضرب آخر من الشفوي ميكن تسميته بالشفوي 
املستدعى الوافد لإلشارة إلى أنّ النوع الروائي ال يستوجبه.

الوافد أو  املستدعى  -2 الشفوي 
في  وأدرج  أخرى  مقامات  في  أجنز  اختياري  الضرب  هذا 
بعض الروايات من باب االستشهاد. وإليه تنتمي األشعار 
واألمثال واألقوال املأثورة واألغاني الشعبيّة من قبيل أغنية 
خريّف»  «حوش  راوي  استشهد  التي  العفريت  الشيخ 

بدايته:  منها  د الباردي18  مبقطع  حملمّ
ميزان للعني  «العني 
والقلب للقلب فازع

بنادم يقرّبو اإلحساس 
دوه املواجع» (58).  ويبعّ

األصليّة  تربته  من  املنتزعِ  الشفوي  الشعر  لهذا  إنّ 
واملستخدمٍ في سياق جديد وفي نوع أدبي مكتوب وظائفَ 
كثيرةً منها إبراز قدرات الشخصيّة النسائيّة التي تغنّت 
غير  الشهير  املطرب  أغنية  وردّدت  الشعبي  الشعر  بهذا 
بني  مقارنة  من  السامعون  يعقده  أن  ميكن  ما  متهيّبة 
صوت جديد صاعد وصوت قدمي سبق أن تأكّدت قدراته فذاع 
السرد  بثّ احلياة في  أيضا  الناس. ومنها  آذان  صيته وغزا 

وإضفاء ضرب من الواقعيّة على العالم املصوّر املتخيّل. 
ّ أنّ الشفوي في الرواية قد يتّخذ شكال مغايرا. فال يكون  إال
ثمّ وفد على نصّ روائي  أنتج في سياق مشافهة  خطابا 
ا يكون شكال تراثيّا ذا جذور شفويّة مثل اخلبر. وهذا  ا. وإمنّ مّ
استخدمته  التركيب  والثنائي  األصل  الشفوي  الشكل 
الشخصيّة الراوية في «النفير والقيامة». وقد حافظت 
ه: «وكان قد قال في الزمن  على السند واحدا ال يتغيّر ونصّ
القدمي». وغيّرت املنت متاشيا مع السياق واملوضوع املطروق.

وقد ظهر السند في موضعني متمايزين: أوّلهما العتباتُ 
احلوار (ص7)  فرج  الروائي  من  التمهيدُ املمضى  وحتديدا 
ا ثاني املوضعني فمنت الرواية.  وعتبةُ اجلزء األوّل (ص15). أمّ
العتبات  إحدى  وفي  التمهيد  في  واقعا  السند  وكون 
إليه  الذي  املؤلّف  من  شديدا  قربا  القائل  يقرّب  الداخليّة 
تنسب هذه العتبات. وهذا القرب قد يوحي بأنّ القائل اثنني: 
ّ أنّ هذا التعدّد ظاهري ليس  املؤلّف وشخصيّة قصصيّة. إال
غير ألنّ الشخصيّة الراوية في «النفير والقيامة» نسفت 
يه  يسمّ ما  وبني  بينها  أو  املؤّلف 19  وبني  بينها  احلدود 

جونات املؤلّف20 الراوي . 
يشبه  ال  يكتبه  بأنّ ما  واعيا  الروائي  العتبات، يبدو  وفي 
كثيرا السرد التقليدي ويبدو، في اآلن نفسه، حريصا على 
إقامة جسور تواصل متينة مع القرّاء. لذلك عهد إلى هذا 
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القائل الذي ال يعدو أن يكون صوتا من أصواته في النصّ 
القرّاء إلى ضرورة بذل اجلهد لفهم ما يلقى على  بتنبيه 

«أسماعهم»:
القدمي: الزمن  في  قال  قد  «وكان 

ومنافذ  ونوافذ  أبوابا  له  بناء ورصدنا  الكتاب  .. وجعلنا 
مطيال  أطرق  إال  الداخل  يدخله  ال  املنيع  القصر  وجعلناه 

صابرا إننا ننحت ونحبّ الكتاب عمارة...» (ص15)
صوتا  القدمي  الزمن  في  القائل  فصار  املنت  في  ا  أمّ  
على  جميعا  والقرّاء  القصصيّة  الشخصيات  يحثّ 
را  مبشّ نفيرا  فغدا  احلضاري  اخلمول  حالة  من  اخلروج 
بالقيامة أي بالنهضة. يقول: «.. وجعلنا السعي جهادا 
إذا  وكانوا  للساعني.  طوبى  ثم  فطوبى  نصيبا  وجعلناه 
قبلة  وجوههم  ويولون  متاعهم  يحزمون  كارثة  عرضت 
يتكلّم  فال  النصيحة  الهادئ  األفق  يستلهمون  الصالة 
غزير...» (86). ويقول:  غيم  جحفل  لهم  ويعرض  األفق 
«... إنّا ال نحبّ املتسوّلني ونؤثر بلعنتنا حساما من ينهض 
املغيرين...»  أسراب  لينال من  لو طار  السماء يتمنى  إلى 
(ص103). ويقول أخيرا: «أمركم عطب ال يرتق فتقه وال 

يألم صدعه إال بالنهضة العشواء « (ص122).21
الشبيهُ  أسلوبُها  األقوال  هذه  في  االنتباه  يشد  ولعلّ ما 
األستاذ  يقول  الصدد  هذا  وفي  الكرمي.  القرآن  بأسلوب 
ال  القرآن  استوحى  فقد  احلوار  فرج  ا  «أمّ بكّار:  توفيق 
منه  شيء ميئوس  فهذا  املعارضة  سبيل  على  ليحاكيه 
ن بهياكل تركيبه وقوّة بالغته من  ومنهي عنه بل ليتحصّ
وحشيّة التاريخ يهجم بكل ضراوة علينا وعلى بيروت فينا 
ر البنيان والكيان. فاعتصم احلوار، فنّيّا، بهذا النصّ  ليدمّ
الصمد كما يعتصم املرء عند الزعازع بالركن الثابت من 

ذاته» 22 
األقوال  هذه  في  الشفويّة  طابع  النسب  هذا  يؤكّد  قد 
فيسنُد بذلك الشكل التراثي الذي استعارته الشخصيّة 
شحذا  القرآني  استيحاء األسلوب  في  نرى  الراوية. وقد 
منه  تتكلّم  الذي  املوقع  حلجب  يكفي  ال  قد  للهمم 
. ونحن  احلقيقةَ املالك  الراوية، موقعَ العارف  الشخصيّة 
نرى أيضا أنّ استعارة الشكل القدمي ال تهدف إلى إضفاء 
الشكل  تأصيل  إلى  ترمي  ا  وإمنّ املقول  على  مصداقيّة 
إلى  تنضاف  املالمح  عربيّة  خصوصيّة  وإكسابه  الروائي 

خصوصيّة املضامني.
خامتة 

يتبنيّ من كلّ ما تقدّم أنّ اخلطاب الروائي في املدوّنة التي 
نزوع  اشتغلنا بها ليس كلّه كتابيّا خالصا. ففي بعضه 
يهب  اخلطاب  هذا  مبثل  ل  والتوسّ الشفوي.  اخلطاب  إلى 
واملروي  املروي  بني  املسافة  ويقرّب  باملباشرة  اإلحساس 
رتابة  من  يعتريه  قد  ما  جتنّبه  حياة  السرد  ويبثّ في  له 

على  قدرة  الراوي  خطاب  ويكسب  ضرورة  لإلمالل  موّلدة 
التأثير السريع. وسواء كان هذا الشفوي تكوينيّا أصيال أو 
وافدا مستدعى فهو ليس مطابقا للشفوي الكائن خارج 
ا هو خطاب يوهم بالشفوي املرجعي23 . وهو  . وإمنّ النصّ
لها  التي  ة  اخلاصّ شفويّته  الروائي  أنّ للخطاب  يعني  ما 
املباشر  بسياقها  ولها  سمات  املرجعي  الشفوي  من 
املهمّ  احلضور  هذا  هو  للنظر  صالت. ولعلّ الالفت  وثيق 

للشفوي مشاكال كان أو مموّها في جنس أدبي مكتوب.

g?????�«uN???�«

(رواية  املعاصر  العربي  السرد  في  الراوي  العمامي،  جنيب  د  1.محمّ    
د  بسوسة /دار 2.محمّ اإلنسانيّة  والعلوم  اآلداب  بتونس)، كلّيّة  الثمانينات 

علي احلامي، تونس، جانفي 2001، ص 255.
القروي، ن، دمييتير، تونس، 1983.    2.هشام 

3.Gérard Genette, Figures III, Seuil, Paris, 1972, p. 
267.
4.Dorrit Cohn, La transparence intérieure (Modes 
de représentation de la vie psychique dans le ro-
man), traduit de l’anglais par Alain Bony1981, Seuil, 
Paris, 1981.
5. Lane-Mercier (Gillian), La parole romanesque, 
Les Presses de l’Université d’Ottawa (Ottawa) / Edi-
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6.Durrer (Sylvie), Le dialogue romanesque (Style et 
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العدد الثاني، يناير، فبراير، مارس 1982، ص 83 90-.
أداة.  دون  نادرة  حاالت  ّ في  مت فقد  ذلك  في ”ن“ بأداة. ومع  8.يتمّ االستفهام 
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أيضا؟“ (ص46). معنا  تأخذها  أن  تريد  زوجتك؟ هل  لها  -ما 
ا الضرب الثاني فيرد في صيغة تقريريّة. من ذلك قول وليد األرض مخاطبا  أمّ

الروائي: ”أنت حتبّها [زوجته] إذن...“ (ص47). 
األداة  مقام  الطباعيّة  عالمته  وتقوم  أداة.  بال  ”ن“  في  ب  التعجّ 9.جلّ 

الغائبة. وهو ما يؤكّد شفويّته.
10.Sylvie Durrer, Le dialogue romanesque, op. cit. 
p.52-53.
كتابه  في  وارد  ليلة،  ألف  ليالي  في  احلوار  العمامي،  جنيب  11.محمد 
جانفي  (تونس)،  صفاقس  الدين،  عالء  مكتبة  العربي،  السرد  في  بحوث 

2005، ص71.
12.Sylvie Durrer, Le dialogue romanesque, op. cit. 
p.69.
13.Ibid. p.56.
Sujet par-) املتكلّمة  الذات  أنّ   (Charaudeau) شارودو  14.يرى 

 Acte) ظي  التلفّ عملها  من  حاء  االمّ إلى  أحيانا  تعمد  قد   (lant
استخدامها  عند  ذلك  ويكون  ب.  اخملاطَ تُشرِك  فال   (  d’énonciation
نصوصا ليست لها كاألمثال واحلكم واألقوال التي أنتجها الغير. فينتج عن 
التلفظي  أنّ العمل  شارودو  موضوعيّا. ويعتبر  يبدو  ظ  تلفّ االستخدام  هذا 
أمر خاصّ على نحو  الغير هو  العالقة بنصوص  الضرب من  الذي يصف هذا 
ما. فنحن نعرف، في الواقع، أنّ كلّ عمل لغوي يرتبط بشكل أو بآخر بالذات 
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بـ“«لعبة» تؤدّيها  إذن  يتعلّق  نظرها. فاألمر  وجهات  ومبختلف  املتكلّمة 
ّ يكون لها وجهة نظر [التشديد  الذات املتكلّمة كما لو كان بإمكانها أال
اخلطاب  تترك  وأن  ظ  التلفّ فعل  من  متاما  تختفي  ] وأن  النصّ األصليّ في 

يتكلّم من تلقاء نفسه“. انظر
 Patrick Charaudeau, Grammaire du sens et de
.l’expression, Hachette, Paris, 1992, p. p. 649, 650
Présuppo-) وقد سبق لفيليب هامون أن استخلص أنّ من مقتضيات
ّحي احلركة املنتجة الرسالةَ  sés) ”كرّاسة شروط“ املشروع الواقعي أن مت
درجات  أقصى  إلى   (Modalisation والتوجيه  ظ  والتلفّ (األسلوب 
حاء. انظر مقاله ”Un discours contraint“، مرجع مذكور، ص  االمّ

 .133
انظر كايزر  ولفغانغ  به  15.استشهد 

Wolfgang Kayser, Qui raconte le roman ? in  
Poétique du récit, Seuil, 1977, p. 64.
16.Gérard Cordesse, Narration et focalisation in 
Poétique n° 76, Seuil, novembre 1988, p.495.
ماهر،  نشوى  القصصيّة، ترجمة  النصوص  ستيرل، قراءة  17.كارلهاينز 

فصول، اجمللّد الثاني، العدد الثاني، صيف 1993، ص50.
”النفير  احلوار  فرج  رواية  في  املعلن  املباشر  احلوار  هذا  مثل  18.جند 
أساسا  صه  خصّ ألنّ الراوي  ضيّقا  يّا  نصّ شغل  حيّزا  والقيامة“*. وقد 

للفت النظر إلى مفاصل السرد الكبرى. يقول مختتما اجلزء األوّل:
والذراع والورق  القلم   ”وتبارك 

باسمك تباركت أقطع رأس هذه املسيرة األولى
والشكل آنية مجوّفة 

والليل أبد ال يلني“ (ص70)
ويختم اجلزء الثاني بالقول:

واإللهام والثبات  س  النَفَ ”وتبارك 
باسمك تباركت أجز ناصية هذه الرحلة

في مملكة الهلع والوحشة
لة  والشكل آنية معطّ

والليل أبد ال يلني“ (ص132)
ا اجلزء الثالث فيعلن عن نهايته قائال: أمّ

كادت... أو  منتهاها  اخلطة  بلغت  وقد  ”واآلن 
باسمك تباركتَ

ّ ناصية هذه الرحلة في مملكة الضياع والفتنة أجز
والشكل رحم يضطرب فيه الهول

والليل أبد ال يلني“ (ص155)
أنسى...“ (ص156) فيؤكّد  كدت  يستدرك: ”ولكنّي  ما  سرعان  ولكنّه 
أوّلهما مقام املشافهة املموّه الذي ينبئ به هذا احلوار املعلن  بذلك أمرين 
سردها.  حلظة  تُنتج  أنّ احلكاية  وثانيهما  له  واملروي  الراوي  بني  والصريح 
يدلّ  حيث  الالحق  التقليدي  السرد  في  احلال  عليه  هي  ملا  خالفا  وذلك 
الراوي  بدأ  حلظة  أحداثها  اكتملت  احلكاية  أنّ  السرد  من  الضرب  هذا 

في سردها.
لقد كاد الراوي ينسى. ولكنّه لم ينس ختم اجلزء الثالث ختما نهائيّا:

تباركتَ  ”باسمك 
أضرب عنق هذه الرحلة 

والشكل آنية مجوّفة
وثمرة جنيّة 

والليل أبد ال يلني“ (ص160)
للنشر، تونس، 1985. * سراس 

للنشر، تونس، 1997. 19.سراس 
مرجع  املعاصر،  العربي  السرد  في  الراوي  العمامي،  جنيب  د  20.محمّ

مذكور، ص 255-306.
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Seuil, 1983, p. 92.
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31، تونس، 1984، ص154.

في  ليست  احلواريّة  ”احملاكاة  إنّ  مرسييه  الن  تقول  الصدد  هذا  24.في 
أفضل احلاالت سوى مشاكلة حواريّة“. انظر
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1990, p. 47.
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