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تسعى هذه ا=راسة لكشف جوانب من 
قية وذ` يف ضوء دراسة تطبي  ،التشكيل الفين

" مرزاق  بقطاش"عىل قصة قصرية للاكتب 
" دار الزليج"من مجموعته"بقا� قرصان "بعنوان  

sلنظر يف بنيهتا إالبداعية للتحقق من فاعلية 
التواصل اليت تسـتقطب القارئ يف ضوء 
اسـتحضار املعىن، للوقوف عىل حوار النص 

وندرك ٔان املعىن ال ميكن القبض عليه . والقارئ
فالنص إالبداعي مضلل موارب  منذ البداية،

واملعىن املشـبع  ،يرفض ٔان يكون صندوق ٔارسار
هو تفاعل عالقات النص وفهم القارئ لت� 
العنارص اليت مت تغييهبا،ويه اليت ينبغي عليه 
  .التأكيد عىل حضورها لسد الفجوات وبناء املعىن

التشكيل الفين ؛  سد  ::::اللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحية
لتواصل؛حوار الفجوات؛ بناء املعىن؛ا

  .النص؛القارئ
 

 

 

 

 

Abstract: 
This study seeks to uncover 

aspects of the artistic composition in 

the story (text) in the light of an 

applied study on a short by the writer 

“Merzak baktach” entitled “Remnants 

of pirate” from his collection “ dar al –

zlijg” considering its creative structure 

to achieve the effectiveness of 

communication that attracts the 

effectiveness of the reader in the light 

of evocation meaning that the meaning 

of the text  and reader ;and recognize 

that meaning also cannot be captured 

from the outset; creative text 

misleading refused to be a box of 

secret and the saturated meaning is the 

interaction of text relations and the 

reader’s understanding of those 

elements that have been absent; gaps 

and build sense.   

Keys words: 
Build sens;gaps;the artistic 

composition; communication; reader 
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  يد يد يد يد ـ ـ ـ ـ مته مته مته مته 
املعارصة، فرتصد هشاشـهتا و رسعة ياة الناس العفوي حل  القصة القصرية من إاليقاعتقرتب 

  .تقلهبا
واكتب القصة القصرية فنان رقيق احلس يسـتقطب انتباهه ٔادق دقائق الوجود، فيصور التأقمل مع 

  .و التعايش مع أالزمات، و روعة المتسك sحلياةالظروف، 
و القصة القصرية ال تقوم عىل عنارصها البانية فقط؛ بل املسأ© اكمنة ٔاساسا يف شعرية 

و املالحظ ٔان حماوالت ٕاجياد مواصفات نقدية للعمل القصيص  تؤدي يف الواقع ٕاىل احلد من  .ٕاخرا¬ا
و حرص العمل . تنوع إالبداع نتيجة إالجعاب sمجلال معلية إالبداع؛ فاختالف أالذواق يؤدي ٕاىل

و لهذا رفض الكثري من املبدعني الرشوط .  القيص يف قوالب حيد من إالبداع وجيعº تكرارا للقالب
فالعمل القصيص ٕابداع يف اللغة و يف الرؤية معا مما ييش يف الهناية مبحمول .املسـبقة لٕالبداع

Äٕايديولو.  
متثل  ،للاكتب اجلزائري مرزاق بقطاش" دار الزليج " من مجموعة " رصانبقا� ق"ويف هذا فٕان

   .رؤية فنية Çجضة
طبعت .  دار الزليج صدرت عن منشورات احتاد الكتاب اجلزائرينيقصة من مجموعة  بقا� قرصانبقا� قرصانبقا� قرصانبقا� قرصان - 1

صفحة من القطع املتوسط يضم الغالف بني دفتيه  135تقع يف  ،2001بدار هومة يف اجلزائر سـنة 
  .قصص) 09(تسع 

و هو  ،من sب تسمية الّلك sمس اجلزء ،"دار الزليج " و مسيت ا�موعة sمس قصة من قصصها 
  ."لكيF و دمنة" تقليد ٔاديب شائع منذ 

تقع القصة يف حدود ست صفحات و نصف تقريبا، اعمتد فهيا الاكتب عىل تقنية املذكرات 
و تسلط اجليش  ،و ٕاsن حمك ا=ا�ت ،لعهد الرتيكرصدت فرتة من Öرخي اجلزائر خالل ا.اليومية

Úنكشاري عىل احلياة السـياسـية و العامة،حرصت هذه الفرتة يف عرشية متعفنة وقعت بني سـنة 
  .1795و سـنة  1785

انطلقت القصة من فكرة و يه ٕابراز معاÇة إالنسان يف عامل ال يسريه القانون، فسجلت ما مل 
  .دت دقائق من مصمي احلياةتذكره كتب املؤرخني، و رص

  .يومهنا الاكتب منذ البداية و ٕاىل الهناية بأن مسؤوليته يه تقدمي أالوراق فقط 
ففي مطلع القصة يقدم الاكتب رواية ال يسـندها،فاملهم هنا هو املنت احلاكيئ، و فيه ال  

ته من غزوة ورقة، و تبدٔا من عود 12يتأخر راو جديد و هو بطل القصة فريوي حاكيته يف حدود 
، مث ينشأ "مسية " و تتواىل عليه املصائب، فتبدٔا مبوت زوجه  ،حبرية موفقة ٕاىل ٔارض اجلزائر احملروسة



  سل'ن مودع/ د                                              ملرزاق بقطاش ٔامنوذجا" بقا� قرصان"التارخي،  وتوظيف تقمص

 2019 جوان                               207                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

معارضته ل�اي " القرصان " و يتعمق ٔاكرث فيبدي  ،"رايس السفينة " خالف بينه و بني 
و كيال هلم، " لبحر رجال ا" يعينه  .وÚنكشاريني و تذمره من ممارسـهتم ؛ ؤالجل هذا جسن و عّذب

  ."لالنكشاريني " و " ل�اي " و يبدي معارضة صلبة  ،فيصبح يف موقع قوة
ñ حاجة اجلزائر احملروسة  لقرصه و يدعوه ملائدته،و يرشح" القرصان " "  ا=اي " يسـتدرج 

ا=اي  "حيهنا عرف ّرس دعوة  ،يعود لبيته فيشعر بآالم حادة متزق بطنه .ملساعدته،فال يبدي اعرتاضا
 "ñ. و ينهتـي النص بعالمة احلذف ،لقد قرر ٕاخامد صوته  ٕاىل أالبد.   
    ::::فنيات إالخراجفنيات إالخراجفنيات إالخراجفنيات إالخراج    ----2222

البد من البحث عن الكيفية اليت  ،بعد ٔان عرضنا املضامني اليت اشـمتلت علهيا القصة
 و نعين بذ` ما اسـتلزمته معلية الكتابة من تقنيات جعلت احلاكية  تتحول ٕاىل قصة،ٔاي ،ٔاخرجت هبا

ٕاىل نص رسدي، فليست أالحداث احملكية يه اليت هتمنا، و لكن املهم هو الطريقة اليت قدم هبا 
   .الاكتب أالحداث/الراوي

ٕان ٔاي نص رسدي حيù خيضع لفن الاكتب و برؤيته يتحول ٕاىل رائعة عظمية، و يتجسد 
ٕاىل نسج عالقات بني  ٔاساسا برتتيب أالحداث ترتيبا خيتلف عن ترتيهبا الزمين احلقيقي، sٕالضافة

الشخصيات يف فعلها و تفاعلها مبا يطبعها بسامت خاصة،حيù تتحرك يف الزمان و املاكن،وفق رؤية 
حيRoland Barthes  ( ùروالن sرت   ( حمددة ختريها الاكتب فعرضها من خاللها و هذا ما عناه 

و المنوذج ال ميكن معرفته ٕاال بعد ) من البياض ( رٔاى ٔان الكتابة يه Úنطالقة من ا=رجة الصفـر 
  ). 1(و ٔان منـوذج القصة ليس يف موضوعها ٔاو يف فكرهتا بل يف شلكها الرسدي  ،ٕاجنازه

  و بعد هذا مفا هو هيلك البناء الرسدي الزمين ا�ي قامت عليه القصة؟ 
        ::::بناء الزمنبناء الزمنبناء الزمنبناء الزمن    - - - - 1111----2222    

متد عىل رسد ٔاحداث تقع يف ٔالهنا تع  ؛يعترب الزمن العنرص أالسايس املمزي للنصوص القصصية
  مصمي الزمن، فتتواىل و تتفاعل، و تتداخل، �` ٔاعتربها بعض املنظرين 

 « :)Gérard Genette جريار جنيت ( و يف ذ` يقول .)2(»بأهنا فن يقوم عىل الزمن « 
ال يف حني يسـتحيل عيل تقريبا أ .. .ميكنين جيدا ٔان ٔاروي قصة دون ٔان ٔاعني املاكن ا�ي جتري فيه

. )3(»فأروهيا sلرضورة  يف احلارض ٔاو املايض ٔاو املسـتقبل  ،ٔاموقعها يف الزمن sلقياس ٕاىل فعيل الرسدي
فبإالضافة ٕاىل ٔانه يكسـبه شلكه املمزي « و بعد هذا فال جمال ٕالناكر دور الزمـن فـي العمـل القصيص 

                                                                                                                                                             تـنبين عليه ٔايضا عنارص السـببية

     .)  4( »و تعاقب أالحـداث 
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ا و رصد جوانبه التقنية مب «و لقد ٔاخذت  ا=راسات أالدبية املعارصة تعمتد عىل دراسة الزمن 
حتمº من دالالت زمنية منقطعة ٔاو ممتدة حية ٔاو ميتة جتعل الزمان آ© لها قدرة التو جل و التسلط 

؛ و ٔالن القصة حاكية حلوادث تقع مرتبة يف الزمن فهذا يؤدي ٕاىل تتابع )5( »فتسمو عن معناه القارص
يعرف سريا متطابقا؛ و ٕاال ٔان النص القصيص احلديث قلّام  ،أالفعال يف النص و فق امتداد زمين خطي

 ،هذا راجع ٔالن الاكتب يقدم ما يشاء  و يؤخر ما يشاء من حوادث لعلمه بتفاصيل املنت احلاكيئ
  .فيتالعب ب"ة القارئ حسب رغبته

وينتج عن هذا التقدمي و التأخري املتفاوت يف ذكر بعض الوقائع ٕا$رة  و تشويقا يف غاية امجلالية الفنية 
  .القصصية

        ::::ن احلاكية و زمن القصةن احلاكية و زمن القصةن احلاكية و زمن القصةن احلاكية و زمن القصةزمزمزمزم    - - - - 1111- - - - 1111----2222
احلاكية مادة خام قابF ٔالن تصاغ بكيفيات ال حرص لها من أالشاكل التعبريية،و ٕان ٔامه 

هو ٔاسلوب املعاجلة و ليس عدد اللكمـات، فالكتابة نفسها يه  «اخلصائص املمزية للقصة القصرية 
  .)6( »اكتشاف النظام الاكمن فهيا  ،ٕاحدى وسائل Úكتشاف و املعرفة

و ٕاذا اكن . متثل بداية معºل و الاكتب حيù يرشع يف معلية الكتابة خيتار نقطة ينطلق مهنا  
البد من نقطة بداية يف القصة، فٕان القصاص خيتار نقطة Úنطالقة كنقطـة صفر ليحدد هبا حارضه، 

  .مث يضع بقية احلوادث عىل خط الزمن املايض و املسـتقبل
فيمنو «  "  الرسد املزامن " من احلاكية مع زمن القصـة مصطلح و يطلق ا=ارسون عىل تطابق ز 

   )7(»الرسد و احلاكية يف نفس الوقت 
و النص القصيص احلديث قلمـا يعـرف هذه السريورة اليت يتطابق فهيا زمن احلاكية و زمن 

، " Anachronie Narratives" الرسدية  "sملفارقة " القصة،و يسـمى اختـالف تـرتيب الـزمنني 
  .و به ميكن اسـتعادة ٔاحداث منقضية"  Analépse" و قد حتث هذه املفارقة sسرتجاع 

يعترب Úسرتجاع حاكية $نية مندرجة يف احلاكية اليت وردت فهيا و Öبعة لها يف الزمن ٕاذا اكن 
ا داخليا، ٔالنه الحق للحاكية، و يصلح ٕالطالع القارئ، و قد يكون خارجيا حيù تظل سعته لكه

  .)8(خارج احلاكية أالوىل 
فهـي ٔاقل اسـتعامال من Úسرتجاع فالعادة قضت بأن تروى "  Anticipation" ٔاما مفارقة Úستباق 

   .احلاكية بعد اك/ل وقوعها و العمل بأحدا.ا و اكفة تفاصيلها
ن يوظف Úستباق فيرسع الرسد به عىل حساب أالحداث املتقدمة ببطء يف امتدادها الصاعد م

ٕانه اسـتطالع ملا خيفيه الغيب، و كشف مسـبق لٔالقدار مما يدفع للرتقب و . احلارض حنو املسـتقبل
  : Úنتظار، و يندرج Úستباق يف نوعني
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استباق كمتهيد، و فيه تقدم للقارئ ٔاحداث يتوقعها السارد، سواء حدثت sلفعل يف الواقع ف' بعد ٔام  -
  .مل حتدث

  .داث سيشهدها جمرى الرسداستباق ٕاكعالن ميهد ٔالح -
و ٔالجل هذا فٕان مفارقة Úسرتجاع و Úستباق تش4ن حركتني متعاكسـتني تتعدى 

و بذ` تقيض مفارقتا Úسرتجاع و Úستباق عىل رÖبة Úمتداد اخلطي  ،)9(5هام الزمن احلارض 
اع الزمنية منطا ٕاىل هذه أالوض   )Gérard Genette" جريار جينيت"و يضيف  ،للرسد يف الزمن
و هو مزج بني الرسد الالحق و الرسد املزامن مما يؤدي ٕاىل تقطع  ،"الرسد املتداخل " رابعا يسميه 

و يكون يف قصص املذكرات حيث حييك السارد ما وقع ñ، كام حييك ٔايضا ٔافاكره حلظة  ،الرسد
  .الكتابة

و نبدٔا ٔاوال " دار الزليج " ة من مجموع" بقا� قرصان" و ف' ييل نعرض بناء الزمن يف قصة
  .ملعرفة عالقة زمن احلاكية بزمن القصة ،"الرتتيب الزمين لٔالحداث "  :بـ

فباح  بأفاكره  ،جسل السارد يف ٔاوراق مذكراته ـ ويبدو ٔانه حررها لنفسه ـ انطباعاته اخلاصة
و املالحظ عىل . وآرائه يف السلطة، و كشف عن موقفه املعارض لها، الرافض ملامرسـهتا الالمسؤو©

هذه أالوراق هو احلضور الكثيف لعالمات احلذف يف بداية لك ورقة، و يف هنايهتا تقريبا sسـتثناء 
جفميعها تو: بقطع مسار خط الزمن ٔالنه مفتوح من الطرفني، و ٕان هذا يفرتض . بداية الورقة أالوىل

  .وجود Öرخي سابق و آخر الحق غري مسجل وفضفاض
اعتربÇ لك ورقة من ٔاوراق املذكرات و عددها اثنتا عرش  ،ا التقطعو بسبب وجود هذ

ٕاال ٔانه ميكن اعتبار احلدث  ،متثل حد$ مسـتقال يف زمنه و هذا sلضبط ما ٔاو> به مضموهنا ،ورقة
ذاته مرتبطا ببايق أالحداث؛ بل ٔانه ميثل حلقة من حلقات ٔاحدا.ا،و تسامه يف ٕالقاء الضوء عىل سابقها 

  .ٔاو الحقها
ٕان تركيـز أالوراق و اسـتقاللها النسـيب جعل مهنا نوى <مة يف حتديد أالحداث و تعاقهبا، 
و لقد سهل هذا إالجراء املهنجي دراسة زمن احلاكية و هو الزمن الطبيعي لٔالحداث يف عالقته بزمن 

  .القصة، ٔاي الزمن الرسدي ا�ي ٔاخرج به السارد قصته للقراء
ا الطبيعي و ضبطنا هذا برتتيب تسلسيل، يقابل ذ` رصد مقنا برصد أالحداث يف زمهن

أالحداث كام ذكرها الرسد، و ضبطنا ذ` برتتيب ممزي يظهرها حىت ميكن موازنهتا sلرتتيب ا�ي 
  .يفرتض ٔاهنا متت به يف احلاكية، ليمت بذ` معرفة املفارقة الرسدية

ني لنا انكسار خطية الرسد يف تب" بقا� قرصان" و برصد ٔامه أالحداث الرسدية يف ٔاوراق 
ففي بداية لك ورقة من ٔاوراق املذكرات خيتار السارد . لك مرة و غالبا يف لك ورقة بعد انطالقته
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زمن احلاكية و زمن القصة ليحدد حارضه، مث ينطلق يف رسد  ،نقطة الصفر اليت يتفق فهيا الزمنان
  .معº الفين و خيرجه يف شلك بديعأالحداث، فيسرتجع ما يشاء مهنا و يؤجل ما يريد ليصوغ 
مث يوقف السارد  ،)10(»عدت اليوم من البحر «و النقطة الصفر مثال يف الورقة أالوىل يه 

فيسرتجع ٔاحدا$ ماضية الشك ٔان لها آثرها يف حارضه و يف  ،جمرى أالحداث مبارشة بعد انطالقها
ة عن الرسد،و مداها رحF حبرية مفثلت اسرتجاعا مٔال به فرتة فصلت حارض احلاكي. اتساق الرسد

اكمF، مث يعود الزمنان للتوحد من جديد، ٕاذ يرسد ما الحظه بأرض اجلزائر احملروسة من فتور 
اسـتقبال، و انتشار الوsء، فسمية زوج القرصان اكنت من بني املصابني به، مث رسعان ما يسـبق زمن 

و  ،مسية  ٔادركها الوsء« سـيحدث الحقا فـ  ٕانه استباق ٔادى دور إالعالن عام  ،الرسد زمن احلاكية
و من خالل هذا الشلك تتضح مثال  .)11(» هايه ذي يف فراشها تنتظر ٔان تلفظ النفس أالخري 

  : عالقة الزمن الطبيعي sلزمن الرسدي يف الورقة أالوىل من ٔاوراق بقا� قرصان كام ييل
  الزمن الطبيعي                6    5     4    3     2    1

                                          
  الزمن الرسدي               6     5     3    2     1    4
  استباق/ مزامن/اسرتجاع/ اسرتجاع/اسرتجاع/ مزامن 

و ال خيتـلف أالمر عن هذا يف بقية أالوراق، ففي الورقة السادسة مثال تنطلق ٔاحداث 
فيسرتجع السارد   )12(»عدت اليوم ٕاىل داري « : لرسد ٔايضا من احلارض يقولزمن احلاكية وزمن ا

ٔاحداث ٔاسـبوع قضاه جسينا، فيذكر ما وقع ñ مع قـائد Úنكشـاريني وقت خروجه من السجـن،و 
للندوب اليت " سيسـيليا " يعود الزمنان للتوحد من جديد يف خط ممتد حنو املسـتقبل  فيذكـر مداواة 

Úنكشاريني يف ظهره، مث رسعان ما يتوقف زمن الرسد الصاعد ليسرتجع حاكية ٔاحدثهتا سـياط 
اعتداء Úنكشاري عىل فتاة ممتنّعة عن جماراته يف الفاحشة، و ال ينىس ٔان يعلّق عام ٔاشـيع عن 

 :يقول ،اقتصاص ا=اي منه، كام ال يفوته توقع السالمة للمعتدي يف استباق كشف عن دال© اج/عية
عمل ٔان هذا Úنكشاري يف طريقه االٓن ٕاىل ميناء من مواF البحر املتوسط يك يقيض به وقتا ٔاÇ أ « 

  .)13(»بعيدا عن لك التقوالت 
   :و يف هذا الرمس البياين تظهر عالقة الزمن الطبيعي sلزمن الرسدي يف الورقة السادسة

  الزمن الطبيعي                 6     5   4   3   2   1      
  

  الزمن الطبيعي                   5       4   6   2    1   3      
  استباق                                             / اسرتجاع/مزامن / اسرتجاع/ اسرتجاع/ اسرتجاع         

 



  سل'ن مودع/ د                                              ملرزاق بقطاش ٔامنوذجا" بقا� قرصان"التارخي،  وتوظيف تقمص

 2019 جوان                               211                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

 و قد ال حتدث املفارقة الرسدية يف ٔاوراق بقا� قرصان دامئا، ففي الورقة العارشة مثال
فا=اي اجلديد . يتضافر زمن الرسد و زمن احلاكية يف نسق خطي ممتد من احلارض حنو املسـتقبل

ارتكب جرمية خطرية حيù ساعد فرنسا sحلبوب، جفلب لنفسه خسط رجال البحر هبذا الترصف، و 
هذه و تبدو مزامنة احلاكية للرسد يف . نقمة Úنكشاريني عىل سـياسـته املرضة مبصاحلهم ال تقاس

  :الورقة من خالل الرمس البياين االٓيت
  الزمن الطبيعي                        3       2      1
  
  الزمن الرسدي        مزامن       3       2       1
  

ٕان أالحداث اليت زامن فهيا الرسد احلاكية رصدت االٓين و لو بتأخر مقبول؛ٔالن الرسد 
حتديد حارض الرسد و احلاكية معا، و ال ختلو مهنا ٔاي ورقـة من  الحق ملا يرويه، فقد مكنت من

  .و كنا قد فصلنا جانبا مهنا ف' سـبق ،"بقـا� قـرصـان" ٔاوراق
" مفثال ٔادى تشاجر  ،ؤالقت Úستـرجاعـات املـزيـد من الضـوء عىل حارض الرسد 
لسفينة، ٕالطالع القارئ عىل عىل ا" رايسا " ٕاىل اسرتجاع حدث تعيينه " الرايس " مع " القرصان 

و ٔايضا عند احلديث عن ا=اي اجلديد و هو يتفقد ٔابراج ،،دور ا=اي و Úنكشاريني يف ذ` التعيني
واسرتجع الرسد حادثة موت ا=اي السابق و رس  ،احملروسة اليوم كام جاء يف الورقة احلادية عرشة

و ميكن . و سد جفوات حدثت فيه ،اضيهو الظاهر ٔان لك هذا سامه يف ربط حارض الرسد مب .موته
  .الوقوف عىل ذ` يف ٔاحداث ت� الورقة

ٔاما Úستباقات مفثلت رؤية فكرية منتقدة للسلطة و لسـياساهتا و احنرافاهتا، من ذ` عزم 
   :القرصان عىل الثورة، للتخلص من اسـتغالل ا=اي و Úنكشاريني يقول

و ٔاضطر يف آخر املطاف ٕاىل اقتسام الغنامئ مع ا=اي و مع  ٔاغامر مع غريي يف ٔارجاء البحر املتوسط« 
  .)14(»البد من الثورة عىل مثل هذه أالوضاع  ،Úنكشاريني

لوال ٔانين ٔاحب القصبة و من فهيا «  :كام يظهر القرصان تذمره من ا=اي حىت متىن هالكه يقول 
  .)15(» لمتنيت ٔان تتقاطر القذائف عىل قرص ا=اي 

«  :بري عن رغبته يف القضاء عىل Úنكشاريني sعتبارمه مصدر الفساد السـيايس يقولوال يفوته التع 
  .)16(» حياتنا السـياسـية يه اليت تفرض اللجوء ٕاىل القوة  ،البد من ٕاعامل السـيف فهيم
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        ::::ـ شعرية ترتيب زمن احلاكية و زمن الـ شعرية ترتيب زمن احلاكية و زمن الـ شعرية ترتيب زمن احلاكية و زمن الـ شعرية ترتيب زمن احلاكية و زمن الرسرسرسرسدددد    2222- - - - 1111----2222
قد اختلف يف الغالب عن من خالل ما مت عرضه يتضح ٔان صورة ترتيب الزمن يف القصة 

   :ترتيبه الطبيعي و يعود هذا كام الحظنا ٕاىل ما ييل
فال يمت ٕاال بعد اك/ل  ،جعل الرسد الحقا ملا يرويه" املذكرات " ٕان اع/د بقا� قرصان عىل شلك  -

  .احلاكية
لوج ا=اخيل ٕان هذا التفاوت الزمين القليل بني زمن احلاكية و القصة طبع الرسد مبا يشـبه املونو  -

   .)17(املتأخر
ٕان انطالق الرسد من حارضه جعº يشري حلدث سـبق وقوعه، فيقمي فاصال زمنيا بني زمن احلاكية و  -

و  ،و قد جاءت يف مجموعها داخلية ،القصة، و لك هذا جعل Úسرتجاعات القصرية املدى مربرة
 ،أالحداث كام ترد ل"اكرة ٔاخذت شلك التذكر و وظفت لسد جفوة سابقة و هذا ٔالن الرسد يقدم

  .فيومه بواقعيهتا
و ٕاطالع  ،فسامهت يف ترابط أالحداث و تربيرها ،مكنت Úسرتجاعات من ربط احلارض  sملايض -

  .القارئ عىل اخلفي مهنا
  .رمغ قرصه املادي اللغوي ،معلت Úسرتجاعات عىل توسـيع رشيط القصة الزمين -
عن اضطراب بني املايض و احلارض نتيجة كرثة التحول و رسعة  عربت Úسرتجاعات القصرية املدى -

  .ليفصح عن االٓين و مفاجأته ،احلركة
و قراءته لٔالحداث و فهيا كام يف  ،وظفت Úستباقات يف الكشف عن تطلعات القرصان -

  .Úسرتجاعات تمكن ا=الالت Úج/عية
 .ٔاوجدت Úستباقات متسعا زمنيا فتعدت ٔافق احلاكية لرتمس رؤية املسـتقبل -
  نعتقد ٔان بقاء القصة  مفتوحة يف الزمن راجع يف الواقع لعدم انهتاء ت� املامرسات  -
الهناية ستبقى مفتوحة يف أالفق، و يظهر  ٕان انهتاء املكتوب جبمF تعجبية و بعالمة حذف يو: بأن -

االٓن ٔافهم سبب دماثته و  !...ما اكن ٔاغباين حني قبلت اجللوس ٕاىل مائدته « :ñهذا مثال يف قو
   )18(»... حسن معاملته يل

        ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي    اسـتدعاءاسـتدعاءاسـتدعاءاسـتدعاء    ----3333
        ::::ــ زمن اخلطاب التخيــ زمن اخلطاب التخيــ زمن اخلطاب التخيــ زمن اخلطاب التخييليليليل1111ــــ3333

تتكئ هذه القصة عىل رسد مرجعي يتخذ من فرتة Öرخية مرسحا s،ñع/د تقنية ٔاوراق  
  .املذكرات فيظهر الزمن مفكاك متقطعا
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حاول بقطاش يف هذه القصة رمس جانب من اخلفي اخلاص من حياة خشصية القرصان، وما 
مثº وطبقته يف Öرخي اجلزائر وما اجنّر عهنا من ٔاحداث لها مرجعيهتا العامة وظرفها التارخيي 

ٕان Úه/م ينصّب . وÚج/عي، دون التفات ٕاىل توثيق أالحداث ٔاو التعمق يف طبيعة الشخصية
عىل بث احلياة املنتقاة يف احلادثة من خالل حركة الشخصية يف فعلها وتفاعلها عند تدفق احليك  فقط

  .sلكتابة
ويف .  فاسـتدعاء التارخي ميكن من فهم املايض ا�ي هو امتداد يف احلارض لرؤية املسـتقبل

وتفسري الترصفات ذ` حماو© لقراءة أالحداث وقراءة املايض وفق الواقع اجلديد لتجنب Úنتاكسات 
ومن املنطق يعد دخول التارخي ٕاىل النص الروايئ اجلزائري مغامرة من الاكتب ا�ي يريد ٕايصال ". 

 ).19"(ٔافاكره ٕاىل القارئ بشـىت الوسائل
اسـتعانة القص بأحداث وخشصيات يفرتض وجودها يف الواقع من خالل املرجعية التارخيية اليت وووو

من ت� الوقائع اليت متاىه فهيا الواقع sخليال لتصري رموزا  ٔاشارت ٕاىل ت� الشخصيات، وجلانب
ال يتعامل  «معّربة عن رؤية ذ` الواقع، ولقد ٔادى هذا ٕاىل تنوير العمل أالديب بت� إالضاءات فهو 

  .)20(»بقدر مايتعامل مع خمتلف الهواجس احلامF =ال© الرمز  ،مع الرمز مكقو© جاهزة
رجع، والبحث فيه بتفكيكه من خالل ٕاعادة قراءته، وٕاعادة ٕانتاجه يف املتخيل بتقدمي Öرخي اجلزائر مك

Öرخي النص إالبداعي املمت� ملوضوع، وملرجع  ،يغدو موضوع التخييل هو التارخي« ، فــــ )القصة(
  ).21(»ولواقع حيدده الاكتب

وهبذا  ،ةفالتارخي رصد ٔاحدا$ وجدت يف املايض، وهو يف املتخيل تصوير لوقائع ممكن 
يتجاوز احلقيقة ٕاىل Úح/ل بعيدا عن همينة الرؤية الرمسية للتارخي املعياري، بل يقدم مثال رؤية 

فليست هناك « جديدة Çقدة لت� املرجعية ومعرفة مغايرة ترصد احلقيقة املنفلتة  املسكوت عهنا، فـــ 
لعامل،ولكن فقط تأويالت ٔاحداث، ولكن فقط خطاsت حول أالحداث،وعليه ليست هناك حقيقة ل

  ).22(»للعامل
ٕان الهدف من توظيف املرجعية التارخيية يف القصة هو تفكيك الواقع وحماورته ونقده  للوقوف عىل  

  .ٔاسـباب ؤابعاد احملنة الضاربة ٔاطناهبا عىل املايض واحلارض
القارئ للفهم  والقراءة تفرتض قراءة ظاهرية تلزتم sلقيود الرتكيبية واملعجمية اليت تأخذ بيد

وٕادراك املعىن اخلطي للنص، وهناك ٔايضا قراءات sطنية تقوم عىل التأويل تسرتشد بت� املو¬ات 
النصية، فال تقف عند حدودها، ويه اليت هيتدي هبا القارئ املسـهتدف ٕاىل ٕادراك ا=ال©، والوقوف 

  23.عىل معق جتربة املبدع، فتتجاوز بذ` القراءة السطحية الساذجة
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ن متايه القص يف التارخي يمكن يف تقنيه الرسد وتوظيف احلوادث والتخييل كفن يظهر يف إ  
، للكشف عن واقعه، ٔاو إالحياءالقصيص غرضه  إالبداعالتوظيف ا�يك والواعي، كامدة حداثة يف 

معاجله موقف sسـتدعاء الرتاث واستXر واقعه، ٔاو معاجلة موقف sسـتدعاء الرتاث، واسـتدعاء 
ته دالليا وتوظيفها رمز�، فيغذي الرؤية أالدبية القدمية بنكهة التطلعات املعارصة، فيرثي الاكتب معطيا

يقدم خدمة جليF للرتاث، مبا يكشفه فيه من دالالت وٕاحياءات ومبا تفجره فيه من قدرات "جتربته و 
 ).24"(لرسوخ متجددة، حبيث ترتد هذه العنارص ٔاكرث غىن وحيوية وجتددا وقدرة عىل البقاء وا

        ::::Öرخيي والثقايف للتارخي وÖرخيي والثقايف للتارخي وÖرخيي والثقايف للتارخي وÖرخيي والثقايف للتارخي وخشخشخشخشصية القرصانصية القرصانصية القرصانصية القرصان    ــ البعد السوسـيوــ البعد السوسـيوــ البعد السوسـيوــ البعد السوسـيو4444
تظهر املعامل أالوىل لهذا  ،تمتثل البنية القهرية يف القصة بتعرض اجلزائري لالعتداء عرب Öرخيه

والقرصان واحد من جنود البحر؛ لكنه جزائري مهه ا=فاع عن البالد مع  ،البناء من خالل وضع ماض
ñالنتصارات اليت اكنوا حيققوهنا يف عرض البحر املتوسط ٔامثاs من القراصنة، والمتتع ب"ة احلياة.  

تتنوع ٔاشاكل القهر وإالساءة يف القصة، فتأخذ شلك Úسـتغالل الفظيع جلهد القرصان وطبقته ممثF يف 
غريي يف  ٔاغامر مع« : يقول القرصان ساخطا عىل وضعه رافضا ممارسات املتسلطني. رجال البحر

ٔارجاء البحر املتوسط ؤاضطر يف آخر املطاف ٕاىل اقتسام الغنامئ مع ا=اي نفسه ومع إالنكشاريني، 
  .)25(»البد من الثورة عىل مثل هذه أالوضاع

ñعتداء عىل اجلسد و يربز هذا يف قوÚ وقد تأخذ إالساءة و القهر شلك:   
تداوي الندوب اليت ٔاحدثهتا " سيسـيليا  " .عدت اليوم ٕاىل داري بعد ٔاسـبوع قضيته يف السجـن«

وقد يرىق القهر ٕاىل Úعتداء عىل احلياة كام حدث للقرصان  .)26(» سـياط إالنكشاريني يف ظهري 
وضع يل السم يف  يكون ا=اي قد )*( ٔاخىش االٓن...مل ٔاعد ٔاحمتل هذا أالمل«  :ٕالخامد معارضته يقول

   .)27(»...حني قبلت اجللوس ٕاىل مائدته ما اكن ٔاغباين... عناقيد أالصداف والقرش�ت
احنراف ا=اي واجلنود Úنكشاريني، فدخل يف دوامة الرصاعات  –وكام رٔاينا فلقد اكتشف

ي ظمث تصاعد ٕاىل عنف لف ،إاليديولوجية معهم،بدٔا sالصطدام بكراهيته هلم واضامره احلقد علهيم
   .وÚغتيالواجل� واملساومة واملتابعة  ومادي ورصاع ومقع sلسجن

 sج/عي ا�ي عربت عنه القصص فبدا مضطرÚ ملضمونs ٕان الشلك أالديب ارتبط
و . ارجتاليا خيلو من لك ختطيط مسـبق، كام اكنت احلياة Úج/عية دامئا مضطربة ال تسـتقر عىل حال

ن أ « يف نقده Úج/عي من )   Lucien Goldmannلوسـيان غو=مان ( هذا sلضبط ما بينه 
التغريات الكيفية داخل ٔاثر، ٔاو ٔاسلوب ٔاو نوع ٔاديب ٔاو فين Çمجة دوما عن حمتوى جديد ينهتـي خبلق 

  .)28(»وسائل التعبري اخلاصة به 
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ٕان البحث عن القمي أالصيF يف مسـتوى الشلك أالديب، sالع/د عىل السرية ا�اتية و 
ب مبارشة للمروي ñ يعكس معاÇة ٔاحداث التارخي، و توظيف أالسطورة و من خالل توجيه اخلطا

الراوي ومن ورائه الاكتب، كتعبري عن عزلته ٔاو انزوائه عن الواقع Úج/عي يف فرتة تدهور القمي 
  .فمل يسـتطع كفاعل جامعي جتاوز فرديته Úندماج يف جممتعه، Úج/عية 

بحث عن رؤية فعجز الراوي ومن ورائه الاكتب عن Úندماج يف الواقع القامئ، جعº ي 
خاصة مما ٔادى ٕاىل تصدع الشلك أالديب من خالل اللجوء للرسية و Úكتفاء مبالحظة أالحداث و 
املعاÇة من وطأهتا، والهروب ٕاىل النفس و الرجوع املتكرر ٕاىل املايض و ا�اكرة خروجا من وضعه 

  .غيريالراهن، وÚكتفاء sالحتجاج الغنايئ لعجز ظاهر عن ٕاحداث التأثري و الت 
ليست « فتربز طبيعة العالقة بني العمل القصيص والظرف التارخيي ا�ي ظهر فيه، ٔالهنا 

ظاهرة جعيبة  غري خاضعة للعقل و نتيجة الو: اخلارق للعادة لعبقرية بعيدة عن سائر الناس وعن 
ديني يف تعبري دقيق ومنسجم عن مشالك تعرتض الناس العا] ٔاهنا[احلياة اليومية، بل عىل عكس ذ` 

 .)29(»حياهتم اليومية، و عن الطريقة اليت تنهتـي هبم ٕاىل حلها 
ٕان اع/د املسـتوى التارخيي يف طرح أالزمة يعترب ٔاكرث فعالية لفهم ٔابعادها، ويعرب ذ` عن معاÇة 
الراوي، ٕان هذا القهر نتج عنه رفـض داخيل كصـورة للمترد و رفض لت� املمـارسات اليت ٔارهقت 

Ú ج/عيةاحليـاة. 
ٕان هذا املوقف ا�ي يتخذ من ا�ات مالذا كومه بديل يعرب عن انسحاب معيل من املوا¬ة وجعز 

 .عن ٕاحداث التغيري، لهذا جند الشخصية مضطربة مربكة بسبب وضعها الضعيف
ٕان Úع/د عىل السرية ا�اتية و اليت يتحدد من خاللها الراوي يف رسد جل أالوراق يكشف 

) الليربايل(قهور خمامص للمنط السائد يف ا�متع، و يعرب ٔايضا عن البنية التشـيئية يف ا�متع عن فرد م 
ا�ي حيرم إالنسان من لك صF اج/عية فيتجاوز هذا sٕبداع هذا الشلك كتعبري عن التحول 

  .)Ú)30ج/عي
ن Úج/عي اليت مل تكن التقنية التقليدية يف الرسد القصيص قادرة عىل التعبري عن املضمو 

تو: به القصة يف ٔاوراق املذكرات من هروب ٕاىل النفس و تشوش الوعي واضطرابه ٕاىل حد 
ٔالجل هذا معد الاكتب ٕاىل توظيف شلك رسدي آخر يناسب الرتكيب ا=اخيل النفيس  اجلنون؛ و
حاولت  جفاءت القصص مغامرة. sستبطان الوعي و تداعي أالفاكر، و اسرتجاع أالحداث ،للشخصية

   .ٕاجياد شلك خاص هبا لتبوح ñ بأرسار قولها
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يف القصة اعمتد الرسد عىل مضري املتلكم فُطبع بذاتية متفردة وصوت حامس حتددت من 
خالñ رؤية العامل، فمل يعمتد الراوي عىل صوت آخر sسـتثناء ذاكرته، و ٕاذا ٔاورد ٔاخبارا عن ٔاصوات 

        ....غامضٔاخرى، مفن خالل صوته ٔايضا لتوضيح ما هو 
ٕاىل ٕاساءة وقهر بسبب تصدع معيق يف عامل القمي؛ ؤالجل ) القرصان(وتعرض الشخصية

ذ` رفضت هذا الواقع املهمين عىل احلياة Úج/عية اليت صارفهيا املال والنفوذ وخدمة املصلحة 
«  وهذا يدفع ٔالن يتطلع لُينشأ مرشوعا ٕالزالته. وٕازاحة القانون مظهرا مسـيطرا ا،الشخصية طاغي

-Jeanجان بول فيرب (فنصوص الكـاتب متثـل يف مجموعهـا ٔاقنعة لنص واحد وهاجس واحد وحسب 
Paul Weber ( فٕان النص ٔاو مجموعة النصوص املوقعة من =ى الاكتب ال تعدو ٔان تكون سوى

 .)31(» معضF تسـتوجب حال 
بحر ٔاو يف ،عند حركهتا يف عرض ال تمنو sحلدث ومعه) القرصان( صية وكام رٔاينا، فشخ 

ٔاحياء القصبة sجلزائر احملروسة، ٔاو يف السجن وبعد خرو¬ا منه، ٔاو حىت عند تفضيلها مصلحة 
واكنت . اجلزائر عىل مصلحهتا ا�اتية، فاكن اغتيال ا=اي لها sلسم ويف مأدبة الطعام اليت دعاها لها

   .منطقية متدرجة ومقبو©) الهناية( العاقبة 
        ::::امتةامتةامتةامتةــــــــــــــــــــــــــــــــــــخخخخ

ميكن اسـتخالص " دار الزليج"من مجموعة " بقا� قرصان" ذه اجلو© العامرة يف قصةبعد ه
  :االٓيت
ال خيتلف ترتيب أالحداث يف القصة عن ترتيهبا الطبيعي ٕاال قليال، و هذا طبعا بعد حذف  -

Úسرتجاعات اخلارجة عن الزمن ا=اخيل للقصة، حيث تعمل دامئا عىل توسـيع رشيطها الزمين مقارنة 
ñبرشيطها املادي اللغوي، فزمهنا أالسايس ا=اخيل حمدد دامئا بنقطة البداية و الهناية  . Çو قد وجد

 .هذا يف Úسرتجاعات اخلارجية
تداخل الزمن املايض املسرتجع sلزمن احلارض، و وظف يف تقدمي الشخصية و رمس مالحمها، و  -

الرسد sلتفصيل جتنبا لٕالطا©، و وظفها هبذه  تربير ٔاحداث حارضة ترتبت عن ٔاخرى سابقة مل يذكرها
 .الصيغة Úسرتجاعية لسد ثغرة تركها يف سـياقه ليوفر بذ` التواصل النيص

وظف الزمن احلارض يف القصة حيù رسد بضمري الغائب، ليومه املتلقي بأن احلدث قيد الوقوع،  -
 .فيظهر بذ` املفاجئ يف امتداد الرسد الصاعد حنو املسـتقبل

ٕان Úع/د عىل السرية ا�اتية جعل الرسد يضفر اللحظة احلارضة sللحظات املاضية فالرسد الحق  -
 Çيتحد ٔا ùذ` من قدرة عىل ٕاذابة مدى الزمن حي ºدامئا ملا يرويه، و ال خيفى عىل ا=ارس ما حيم

 ، فريوي قصته "القامئ sٔالحداث" الراوي الاكتب، مع ٔاÇ الراوي 
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ج الزمن احلارض sملايض ٕاىل تفكك خطية الرسد، و ٕارsك القارئ ا�ي مل يتعود عىل تقنية ٔادى مز  -
، مفصدر القصة يف مجمº مسـتقى من ا�اكرة اليت ال تعرف زمنية "تيار الوعي " و " الفالش sك " 

 .  حمددة، ٕاذ تسجل أالحداث كام ترد ٕالهيا و وفق زمنيهتا هـي
لتقدمي رؤية للعامل التقط الاكتب اءات يف الواقع واسترشاف املسـتقبل ٔاما Úستباقات فاكنت قر  -

  .العنارص و اجلزئيات ووظفها ٕالبراز ت� الرؤية
مثة رغبة ملحة السـتفادة من التارخي والتعامل بوعي مع املادة التارخيية sسـتلهام العنارص املهمة مهنا  -

  .لتكون عربة للحارض ظل ت� الظروف ٕالضاءة جوانب من Öرخي ا�متع برزت يف املايض يف
فاللجوء ٕاىل ٔاحداث التارخي وخشصياته يكون يف الغالب سـندا ملراجعة ا�ات يف منعطفات 

  .حامسة ومأزومة
ميتح النص مادته من ٔاحداث الزمن املتفرد ا�ي يشلك املفارقة فيتحول sلتخييل من الواقع  

مما . للواقع من منظور ٕايديولوÄ يعرب عن مهوم امجلاعةٕاىل ٕابداع فين يتخذه بؤرة للرسد، يقدم رؤية 
يدفع لتجاوز القراءة الظاهرية اليت تلزتم sلقيود الرتكيبية واملعجمية واملعىن اخلطي للنص، ٕاىل قراءات 

  . sطنية تسرتشد بت� املو¬ات النصية فتدرك من خاللها ا=ال© وجتربة املبدع
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78.  
كتاب العريب  ،القصة القصرية و البحث عن خصوصية ا�ات :ٔابو املعاطي ٔابو النجا -6
 .15، ص)د،ت(،)د،ط(
ÄÇ مصطفى  منشورات /ت ،نظرية الرسد من و¬ة النظر ٕاىل التبئري :جريار جنيت و آخرون - 7
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