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16/110 

  (الملفوظية) أنواع الكالم/أنواع االستهالل في الرواية

 جيب أن يدخل اإلنسان يف تلك الكتلة البشرية"                                         
." مثل قذيفة مدفع أو أن يتسلل فيها مثل الطاعون

، بالزاك األب غوريو

( 1)إىل ذكرى ادلرحوم األستاذ الدكتور زكي عروق

: مقدمة 

تلك الكلمات . أعطت الدراسات السردية احلديثة أمهية كبَتة لدراسة االستهالل يف الرواية

.  األوىل اليت ترشد القارئ إىل مدخل الرواية أو على العكس من ادلمكن أن تؤخر ذلك

  تقسيم االستهالل إىل نوعُت أساسيُت، عودة اىل خطاب احلكاية اقًتح جَتار جينيت يف 

  ومن  من اخلارجتكون فيو الشخصية الروائية غَت معروفة من القارئ أي مقدمة- أ-االول 

 - ب والنوع .مث يأيت تعريفها، وىو النوع الذي ساد تقريباً حىت هناية القرن التاسع عشر

ويعترب  .   أو بالضمَتاألول الذي يفًتض أن الشخصية معروفة من القارئ بتقدديها بامسها

ما دمنا نعرف على األقل أنو يدل "حالة خاصة ذبمع بُت النوعُت معاً "أنا"جينيت الضمَت 

( 2)." على السارد

 وأوذلا Deixisىذه التقسيمات البسيطة ظاىرياً تتطلب أوالً دراسة مرجعيات ادللفوظ 

كل عنصر من ملفوظ يعيد اىل ادلوقف الفضائي الزماين أو اىل -اإلشاريات)ادلؤشرات

 يف حال وجود الضمائر Déictiques personnelsالشخصية  (الشخص ادلتحدث
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و شلا يذكر أن اللسانيات يف بدايتها مل هتتم . أو دراسة اسم الشخصية يف احلالة األخرى

وكان علم ادلنطق سباقا  ( 3)"كلمات معزولة"باسم العلم أمهية إذ اعتربه فردينان دو سوسور 

 قدم توما بافيل دراسة مقارنة ما بُت أمساء الكائنات عوامل اخليالو يف كتابو . يف ىدا اجملال

. سنعتمد عليها أيضاً  احلقيقية واخليالية

 Déictiques ومن ادلمكن إكمال الدراسة مع ادلؤشرات الزمانية وادلكانية 

spatiaux-temporels أو ) وىنا صلد أن أنواع االستهالل تقودنا ضلو أنواع الكالم

بُت نظامُت " كما ميزىا بينفينيست إذ أنو دييز types d'enonciations  (ادللفوظية

 Histoireللتلفظ بواسطة ربليل دلقولة الضمَت و الزمن، فيربز لنا نظامُت مها احلكي  

 وبُت كون ىذا التمييز ال يرتبط مطلقا بالتمييز الدي يقام عادة بُت discoursواخلطاب 

فالتلفظ القصصي حيتفظ بو اآلن يف اللغة ادلكتوبة بينما . اللسان ادلكتوب واللسان الشفوي

اخلطاب يوظف كتابة وشفوياً، ويف ادلمارسة العملية للتلفظ صلدنا يف اآلن نفسو ننتقل من 

( 4)."أحدمها إىل اآلخر

-pseudoمستعار               (ملفوظية)األديب ىو كالم  (ادللفوظية) إذ أن الكالم 

énonciation  مستعار ال حيقق التواصل إالّ على -ملفوظ "يبدو النص األديب مثل " و

( 5)....."  حساب مستلزمات التبادل اللغوي 
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فمن خالل دراسة أنواع االستهالل نصبو إىل إعطاء أمثلة عن استعارة األدب ألنواع 

والزمن ىو  (أنا)ادللفوظية، فمثالً عندما تكون الشخصية ىي الراوي ويستعمل الضمَت 

 . احلاضر فهذا يعٍت بالضرورة استعارة لشروط اخلطاب

 والسؤال األخَت الذي يطرح نفسو يف بدء ىذا العمل ما ىو االستهالل وما ىي حدوده؟ 

 incipit (انسيبيت)البأس من فتح معًتضة والعودة إىل الكلمة يف اللغة الفرنسية أي 

وىذه الكلمة كانت تعٍت .  ويعٍت بدأincepereوأصل الكلمة ىو الفعل الالتيٍت 

الكلمات األوىل من ادلخطوط يف العصور الوسطى، ومن مث وبعد اكتشاف الطباعة أطلق 

. االسم على اجلملة األوىل من العمل ادلطبوع

فاالستهالل إذاً ىو اجلملة األوىل من العمل الروائي وإن اختلف النقاد يف ربديد تلك 

احلدود، إذ تتطلب بعض الروايات أن نوسعها لردبا إىل الفقرة األوىل من العمل وحىت إىل 

  الغريبو  (1947 )الطاعونوذلذا السبب اخًتنا روايتُت ألبَت كامو . الباب األول منو

  ألهنما ذبيبان عن النوعُت األساسيُت من جهة )"أنا"مثالً عن البداية بالضمَت (( 1942)

وعلى الرغم من كثرة الدراسات اليت أجريت عليهما فإننا . ولغنامها اللغوي من جهة أخرى

.  وسنستعُت أيضاً بأمثلة أخرى من روايات سلتلفةً. سنحاول أن نقدم شيئاً جديدا

تتنوع وتتعاكس بُت تلك االستهالالت لتضع  (ادللفوظية)ومن ادلالحظ ىنا أن أنواع الكالم

القارئ أمام لوحة أو موزاييك من األشكال ادلتعاكسة ظاىرياً الستعمال اللغة يف األدب 

  الغريبوسنبدأ باستهالل". والضد يظهر حسنو الضد"وادلتكاملة جوىرياً وكأهنا تثبت مقولة 
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 ازدواجية ادلدخل تًتاءى فيو االستهالالت الطاعونإذ أننا سنعترب أن رواية . الطاعونومن مث 

أو كما " استهالالً عاماً "من شكل خارجي فج مسيك مثل قشرة جوز اذلند وىو ما سنعتربه 

أي اجلملة األوىل من الباب األول ومن مث الباب " التعليقات وزلاذر اللغة"مساىا الراوي نفسو 

ومن مث سندرس نوعاً آخر تكون فيو الرؤية أكثر وضوحاً أال وىو استهالل الباب . كلو

سرد )  chroniqueإذ أن الراوي يف الباب األول أعلن أن ما سيلي ىو تأريخ . الثاين

راٍو آخر رلهول اذلوية حىت الباب ما قبل األخَت ( ىو)والذي سيقوم بو  (لوقائع الطاعون

وبالتايل نربر  (الذي ال يتكلم أبداً بشكل مباشر)حيث ستعلن ىويتو أي الدكتور بَتنار ريو 

وكأن ىناك نوعاً من التعليب " سرد أحداث الطاعون"تسميتنا لالستهالل الثاين باستهالل 

و أخَتاً تأيت النواة أو االستهالل .  من األوىلأو ادلرآوية أو الطبقة الثانية واألقل قساوة

أال وىو بداية رواية حياول جوزيف غراند ، و ىو  (سرد وقائع الطاعون)ادلستقل يف معرض 

شخصية فريدة من شخصيات الرواية، أن يكتبها ولكنها تبقى دون هناية على الرغم من 

. احملاوالت ادلتعددة

 Le medecin( 1832)وىنا صلد تشاهباً بُت ىذا العمل ورواية بلزاك طبيب الريف 

de campagne لالستهالل يف قلب عمل من  (ضلوياً ) وىذه البنية اليت سنعتربىا تقليدية

للطاعون الذي أصاب وىران جيذب االنتباه والتساؤل chroniqueادلفًتض أنو تأريخ 

وىذا ما سنبحثو يف ادلرحلة األخَتة، واجلدير بالذكر أن كامو حذف كلمة رواية بعد أن نشر 

.  واعتربه نوعاً من التأريخ1947الكتاب عام 
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أو ىل .فلماذا ىذا التنازع يف األجناس إذ مل يغَت شيئاً يف الكتاب ىذه ليست مشكلتنا

نستبق البحث لنقول إن الرواية بقيت يف حال االستهالل أوحال النواة و كأهنا إشعاع 

َ  من خالل دراسة أنواع االستهالل .  لطيف وسط أجواء مظلمة من ادلرض و ادلوت إذًا

نصبو إىل إيضاح بعض النقاط الغامضة على الرغم من كثرة  (ادللفوظية) وأنواع الكالم

األحباث، فالدراسة األلسنية ما لبثت تغٍت الدراسات على النص األديب و عملنا خطوة 

. متواضعة يف ىدا اجملال
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النوع ـ ب ـالضميري  -1

"  أنا"الضمير-  1-1

الذي - ب-ىو من النوع " أنا"اعترب جَتار جينيت أن االستهالل الذي يبدأ بالضمَت األول 

والضمَت األول جيمع بُت . يفًتض أن الشخصية معروفة من القارئ بتقدديها بضمَت أو باسم

لو دالل عامة وحيدة وثابتة تكمن يف " أنا"فالضمَت . االثنُت معاً إذ أن ادلتكلم يعرب عن امسو

أهنا تدل على موجو الرسالة ومتلقيها أنت كما رآى جاكوبسون، وىذه خصائص 

( 6).اخلطاب

قد يكون ذلك قد حصل . اليوم ماتت أمي" أللبَت كامو الغريبوادلثل ىنا ىو استهالل رواية 

. ربياتنا الرفيعة. وفاة الوالدة، الدفن غداً : "لقد تلقيت برقية من دار العجزة. ال أدري" البارحة

وإن اعتربنا الفقرة األوىل استهالالً  (7)"قد يكون ذلك قد حصل البارحة. ىذا ال يعٍت شيئاً 

و مها من " اليوم"وادلؤشر الزماين " أمي"صلد أن الضمَت األول متضمن أوالً يف كلمة 

و من مث يأيت الضمَت األول مع عدم دقة . خصائص اخلطاب واحلدث ادلفجع ىو موت األم

 .ادلتكلم فيما يتعلق بالزمن
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ادلكانية الزمنية الشخصية ادلؤشرات 

 Øاليوم أنا . اليوم ماتت أمي

قد يكون ذلك قد 
حصل البارحة 

 البارحة أنا 

 دار العجزةغداً أنا ... لقد تلقيت برقية

   ىدا ال يعٍت شيئاً 

قد يكون ذلك 
البارحة 

 البارحة أنا 

 

تضفي  (غداً والبارحة)دون مرجع زمٍت زلدد واليت يليها " اليوم"وىذه البداية بادلؤشر ادلكاين 

نوعاً من العبثية منذ بداية الرواية، إذ كيف ينسى الراوي مىت ماتت أمو؟ فهذا موقف سليب 

 . أمام حدث جلل ينعكس يف استعمال اللغة أو يف عدم تعيُت الزمن

كل ملفوظية تفرض وجود "أما اخلطاب، فهو العبارة اليت تدل على "وحسب بينفينيست 

و يف رلال الكتابة، ىو أيضا "... متحدث ومستمع، ينوي األول التأثَت يف الثاين بطريقة ما

 (ينظم)كافة األجناس اليت خياطب فيها أحدىم اآلخر، و يعلن عن نفسو باعتباره متحدثا "

( 8)" ما يقولو يف مقولة الشخص
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  إذاً استعارة إلشارات اخلطاب، و إن اختلفت النظريات األالسنية ىنا، الغريبيف استهالل 

أو " اليوم"و الزمنية " أنا"فإن أبسط شروط اخلطاب موجودة أال و ىي اإلشاريات الشخصية 

. احلاضر

( 9)."احملكي الروائي بالضمَت االول ىو بُت التاريخ و اخلطاب" و يعترب سَتفوين بأن 

“Le recit Romanesque à la première personne ; 

intermédiaire entre l’histoire proprement dite et le 

discours.”  

"  أنتم"  الضمير 1-2

 La modificationالتحول ومن ادلمكن ذكر بدايات أخرى بالضمَت مثل رواية 

  vous" "أنتم" إذ تبدأ الرواية بالضمَت الثاين اجلمع Michel Butorدليشيل بوتور 

.  و كأن أحدىم خياطب أحدىم األخر

“Vous avez mis le pied gauche, sur la rainure de cuivre, 

et de votre épaule droite vous essayez en vain de pousser 

un peu plus le panneau coulissant.” 

لقد وضعتم القدم اليسرى على احلد النحاسي، و بكتفكم األدين رباولون عبثا دفع      "

( 10)." اللوحة ادلنزلقة أكثر

وىنا يريد الكاتب أن خيرج عن كل القواعد القددية اخلاصة بتقدمي الشخصية الروائية وأن 

   Repertoire 2   2ريربتواريقدم رواية حديثة وفسر ذلك يف كتابو 
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جيب أن يكون ىدا : "و كأننا نروي ألحدىم قصتو و يقول " أنتم"و اعترب استعمال الضمَت 

." الشخص لسبب أو ألخر يف حالة متنعو أن يروي قصتو، أن تكون اللغة شلنوعة لديو

و اجلدير بالدكر أن . و يريد بوتور الوصول اىل أغوار النفس اإلنسانية عن طربق اللغة (11)

يف " أنا"عندما يدخل ليون ديلمون يف حالة احللم، و الضمَت " أنتم"حيل زلل " ىو"الضمَت 

. حالة الوعي

" هو"الضمير- 1-3

و الذي يعود على الشخصية " ىو"وال بد أيضاً أن نشَت إىل البدايات بالضمَت الثالث 

و ال بد ىنا من ذكر بعضاً من مشكالت الًتمجة وخاصة فيما . الرواية و ليس على الراوي

 Il l’avait”"ىو" أل اراغون اليت تبدأ بالضمَت وضع ادلوتخيص الضمائر فمثالً  رواية 

d’abord appelée Madame, et toi le même soir Aube au 

matin…”  مساىا بالبداية مدام، أنت يف ادلساء : " و حيصل  التباس طفيف عند الًتمجة

. إذ يصبح الضمَت مستًت (12)..."نفسو، و فجر يف الصباح

و يعترب جينيت ىدا القطب األكثر التباسا أو ضمنيا ألنو يعتمد على االفًتاضات ادلسبقة 

presuppositions إرجاعية بال مرجع، ترجيعية بال سوابق، و لكن وظيفتها " إذ أهنا

ىي بالضبط التظاىر باإلرجاع إىل مرجع، و بالتايل تشكيل ىدا ادلرجع و فرضو على القارئ 

( 13)."عن طريق االفًتاض ادلسبق
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 النوع  ـ ب ـ اإلسمي- 2

و يعتب جينيت  أن الشخصية المقدمة باالسم األول فقط و كأنها معروفة من القارئ 

في المرة األولى التي رأى فيها أورليان " الراغون أورليانو يعطي مثل رواية .أيضاً 

.  و األمثلة كثيرة عن البدايات باالسم فقط ( .14)."بيرينيس وجدها حقا قبيحة

 

 -ا–النوع /من استهالل إلى آخر في رواية الطاعون- 2

 (ضمير ؟)- ب– النوع   "التعليقات ومحاذر اللغة/ "االستهالل العام - 2-1

األحداث الغريبة اليت تشكل : "يبدو االستهالل يف رواية الطاعون للوىلة األوىل زلَتاً وجافاً 

من ادلالحظ ىنا غياب . (15)" يف وىران194 -موضوع ىذا التأريخ حصلت يف عام

يف كلمات مثل " ضلن"ادلؤشرات الشخصية ولكن فيما بعد صلد الضمَت األول من اجلمع 

إن كلَّ ") Figures III 3يف كتابو أشكال  وىذا ما يفًتضو جينيت  (مدينتنا) (سكاننا)

 ىو بالتعريف افًتاضّي، يستعمل الضمَت األول وإن كان باجلمع narrationسرد 

( 16)".ضلن نعًتف بأن : "Stendhalاألكادديي كما قال ستنادل 

.  ال نستطيع مبدئياً أن نصنف ىذا االستهالل وفقاً جلدول جينيت لغياب الشخصية

وكأنو خطاب مباشر ". ضلن"و الراوي أيضاً يبدو غائباً يف البداية ويظهر فيما بعد بالضمَت 

. حر
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واالسم ىو معُت ". وىران" وادلرجع الوحيد احملدد ىو ادلرجع ادلكاين، األ وىو اسم ادلدينة 

العلم  منطق أمساء حسب نظرية سول كريبكة يف كتابو designateur rigideقطعي  

( 17)"اخل...اسم شخص، مدينة، بلد،"...  ما يعتربه كذلك ىو و

 و أمساء العلم ذلا مرجع ثابت و ىذا على عكس اإلشاريات إليت ربتاج اىل ادللفوظية إلجياد 

و إذا عدنا .  و يفًتض كريبكة وجود سلسلة تارخيية ينتقل االسم من خالل حلقاهتا. ادلرجع

ال يوجد . (..الشي، او الشخص )إىل الوراء عرب تلك السلسلة فاننا سنصل إىل ادلرجع 

.   مشكلة بالنسبة السم ادلدينة، إذ أهنا موجودة جغرافياً 

 الذي يبقى ناقصاً شلا يشَت إىل سنُت األربعينيات 194 -على عكس ادلرجع الزمٍت العام

 وىو مجلة épigrapheوىنا جيب العودة إىل ادلقبوس الذي يبدأ بو الكتاب .  بشكل عام

. "  اليت تدل القارئ على ادلدى الرمزي للكتابمذكرات سنة الطاعونلداينال دوفو من 

تقدمي نوع من السجن عرب نوع آخر عقالين دبقدار تقدمي شيء موجود فعالً  عرب شيء غَت 

يعطي بعداً رلازياً، و االستعارة كما عرفها " ديثل"إن التوازن الذي يعطيو الفعل ." موحود

بأهنا ربتوي على مجلة ذلا معنيان، معٌت مباشر و معٌت روحي، و من خالذلا نرمز : "فونتانية 

إىل فكرة ربت صورة فكرة أخرى، و ذلك من أجل جعلها أكثر فعالية و أكثر تأثَتاً  من لو 

( 18)."أهنا قدمت مباشرة و دون أي نوع من احلواجب

قد قال ذلك الكاتب . تعرض تلك الصورة لسجن حقيقي من خالل صورة رمزية الوجود ذلا

نفسو بأن رواية الطاعون ذلا أبعاد عديدة، تارخيية لًتمز إىل االحتالل األدلاين لفرنسا أثناء 
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و . احلرب العادلية الثانية، أو ألي احتالل يف العامل، شلا يفسر التاريخ الناقص أو فلنقل ادلشفر

و ىناك بعد . ىذا خيلق جواً خاصاً غامضاً و متعدد االحتماالت، و كأننا يف حالة حرب

عام، إذ من ادلمكن أن يرمز الطاعون إىل الشر بشكل عام، أو بعد شخصي كما قال 

 بأنو عرف الوباء قبل حلولو بادلدينة، دبعٌت أنو مل يتعلم شيئاً جديداً مع  Tarrouتارو

.   كوارثو

وىذا الصوت اجلماعي يستمر حىت ( ضلن)متجانس إذاً من ناحية الراوي  (18)الباب األول

الضمَتي ؟ أو - ب–هناية الكتاب وكأنو الراوي الشاىد، فهل نعتربه للوىلة األوىل من النوع 

يؤكد على دور ىذا األخَت يف  (ىو)عن راٍو آخر " ضلن"نًتيث؟ يف هناية الباب األول يعرف 

لقد كان عليو أن جيمع كل االعًتافات "سرد أحداث الطاعون بناء على شهادات موثقة 

والنقطة اذلامة ىنا أن السرد يتوقف فجأة يف هناية الباب  (14ص)..." لكل الشخصيات

وىي مجلة غَت كاملة،  (14ص)..." وىو يقًتح أيضاً "األول بثالث نقط بعد أن يقول 

و لكن قد يكون الوقت قد حان لًتك التعليقات و زلاذر اللغة لنعود إىل السرد :" يتبعها 

وىنا صلد . (14ص)."ذاتو، إذ أن عالقة األيام األوىل تتطلب بعضاً من الدقة  (احملكي)

مستوى آخر من السرد من ادلفًتض أنو سيبدأ مع الباب الثاين لذلك افًتضنا أن الباب الثاين 

وتعلن ىوية ىذا  ". سرد وقائع الطاعون"ىو متهيد أو استهالل دلا سيليو أي 

. الراوي ادلخفي يف الباب األخَت ولكنو يبقى سلبياً كما مساه الراوي ادلوضوعي
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استهالل عام : الباب األول
" تعليقات وزلاذر اللغة"

"  سرد وقائع الطاعون"
 29حىت 2من الباب 

 30الباب 

برنارد ريو  = يقدم ىو  (الراوي)ضلن  (الراوي)ضلن  (الراوي)يقدم ىو  (الراوي)ضلن 
 

وعلى الرغم من ىذا التصريح ال يوجد أي تغيَت يف منط السرد وىو ما سنسميو الراوي 

. الوحيد

النوع  ـ أ ـاسم علم كامل  / (سرد وقائع الطاعون)استهالل - 2-2

 نيسان، خرج الدكتور برنارد ريو من عيادتو وتعرقل بفأر ميت يف داخل 16يف صباح يوم "

االستهالل ىنا من النوع األول ألن الشخصية مفًتضة غَت معروفة . (15ص)" بيت الدرج

و على عكس اسم ادلدينة . من القارئ، ألهنا مقدمة بامسها كامال أي االسم و الكنية

احلقيقي يف االستهالل العام ،يأيت اسم الشخصية الروائية ليوضح فرقاً ما بينو و بُت " وىران"

فإذا ما . اسم شخص حقيقي، ودلك باالعتماد على السلسلة التارخيية، و كما اقًتح بافيل

للوصول إىل الوقت الذي جرت أثناؤه عملية إعطاء االسم دلا كان  (افًتاضيا)عدنا إىل الوراء 

ىناك مرجع إذ أنو ال وجود للشخصية الروائية اخليالية قبل أن يستعمل االسم يف ملفوظ من 

ويسمي كريبكو ذلك بفشل ادلرجعية، شلا يفسر كيف فقد اليونان االعتقاد , قبل الكاتب

( 20).  بآذلتهم زوس وىَتا اخل
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أي أن passé  simple ولكن السرد ىنا يف الضمَت الثالث والزمن ىو ادلاضي البسيط 

سرد أحداث حقيقية أو ومهية : "األحداث جرت يف ادلاضي والتأريخ بالتعريف ىو 

( 14ص)" ىدا حصل: "أن يقول  (الكرونيكور)، ومهمة ادلؤرخ "بالتسلسل الذي جرت بو

يف " لغابرييل غارسيا ماركيز سرد وقائع موت معلن وىنا صلد تشاهباً بُت ىذه البداية وبداية 

اليوم الذي قتل فيو، استيقظ سانتياغو نصار يف الساعة اخلامسة والنصف صباحاً لينتظر 

ىذا النموذج التقليدي للتأريخ صلده يف كثَت من  (21)."السفينة اليت سيصل عليها األسقف

 (التدريب العاطفي، لفلوبَت). الروايات

عرض : "و ىو   histoire( récit )فهذه ملفوظية موضوعية أو ما يسمى بالتاريخ 

 ."ألحداث حصلت يف حلظة معينة من الزمن، بدون تدخل من قبل ادلتحدث يف اخلطاب

(22 ) 

وإن كان ادلكان يف استهالل الباب الثاين للطاعون ناقصاً صلده فيما أمسيناه االستهالل العام 

ىذا التداخل ما بُت . 194... نيسان يكملو جزئياً العام 16أي مدينة وىران والزمن 

االستهاللُت ىو نوع من التجديد أو نوع من أخذ ادلسافة ما بُت درجات عرض احلدث أو 

الدخول فيو، وكأن كل ركن من أركان الرواية لو قوتو وليس بالضرورة أن تذكر كل ادلعلومات 

أو لردبا كما يف أسلوب الرواية البوليسية الغامض أو احملاط . معاً كما يف االستهالل التقليدي

.   باأللغاز

احلدث ادلكان الزمن  الشخصية ادلؤشرات 
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األحداث الغريبة وىران  Ø -   194االستهالل العام  

الفأر ادليت بيت الدرج  نيسان 16 برنارد ريواستهالل الباب الثاين 

ىذا التداخل ما بُت االستهاللُت يفرض دراستهما معاً إذ ال نستطيع أن نقرأ الواحد دون 

. اآلخر و إن اختلفا يف نوع ادللفوظية

نيسان وىي .... 18 إىل 17 نيسان وتتاىل األحداث من 16يبدأ التأريخ إذاً اعتباراً من 

عبارة عن تصاعد من الرعب واخلوف مع موت الفئران ومن مث الناس حىت اكتشاف الوباء 

أي الطاعون ووصولو إىل قمة اخلسائر البشرية اإلنسانية مع شهر آب أي مع ارتفاع احلرارة 

القاسية ومن مث تراجع ادلرض رويداً رويداً مع إكتشاف اللقاح من قبل الدكتور كاستل 

Castel  يف صباح "  و باجلهود اجلماعية التطوعية و الطبية لتعود احلياة العادية إىل ادلدينة

ىذا ادلدخل ادلزدوج ظاىرياً وادلتكامل فعلياً . أي يف هناية الرواية" يوم من أيام شهر شباط

يعطي نوعاً من احلداثة للكتاب  

 

 

النوع  ـ أ ـاسم نكرة / استهالل مستقل بال نهاية / استهالل جوزيف غراند - 2-3

يف صباح مجيل من شهر أيار، كانت فارسة أنيقة تتجول على فرس شقراء رائعة يف ادلمرات "

( 99. ص)". ادلزىرة يف غابات بولونيا

ىذه اجلملة اليت كتبها غراند واليت يتعرف إليها القارئ وكأهنا مقروءة من قبل كاتبها للدكتور 

برنارد ريو سنعتربىا مجلة تقليدية تتبع منوذجاً تقليدياً، عدا عن دورىا يف اجلمع بُت الكاتب 
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يشرح . وباقي الشخصيات الذين يبدون لو رأيهم فيها  وسط أجواء خانقة بعد تفاقم الداء

ىذه مجليت : "غراند للدكتور ريو الصعوبة اليت جيدىا يف إجياد الكلمة ادلناسبة يف مجلتو يقول

وجييب الطبيب بأن ىذه البداية تثَت يف نفسو الفضول دلعرفة  (99ص)"االوىل ولكنها تعذبٍت

يظهر . الباقي، وىذه إحدى خصائص االستهالل أي دفع القارئ إىل االستمرار ىف القراءة

وادلالحظة . رباول أن تنبت وسط أجواء صعبة (دميكة)الثلج -العمل األديب ىنا وكأنو زىرة

 طبيب الريفاليت نتوقف عندىا ىنا ىي التشابو الكبَت بُت ىذا االستهالل واستهالل رواية 

، يف صباح مجيل من الربيع، كان رجل يف حوايل اخلمسُت من عمره 1829يف عام "لبلزاك 

فهل . (23)"يتبع على حصانو طريقاً جبلياً يؤدي إىل ضاحية كبَتة بقرب الغراند شارتروز

اتبع كامو خطاب بلزاك أم أن األمر ال يتعدى حد الصدفة ضلو مئة عام تفصل بُت العملُت 

ولكن يف تركيب اجلملتُت تشاهباً كبَتاً ال نستطيع إال أن نقف عنده، و اجلدول التايل يوضح 

: دلك 

 

ادلكان الشخصية زمن  زمن زلدد 

كان رجل يف اخلمسُت من يف صباح مجيل من الربيع  1829يف عام 

عمره 

يتبع على حصانو طريقاً جبلياً 

يؤدي إىل ضاحية كبَتة بقرب 

. الغراندشارتروز

متضي على فرٍس شقراء رائعة يف كانت فارسة أنيقة يف صباح مجيل من شهر أيار  

ادلمرات ادلزىرة يف غابات بولونيا 
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الذي يعترب الشخصية غَت - أ-بناء على تقسيم جينيت ىذا االستهالل ىو من النوع 

فاالمسان مها " فارسة أنيقة"أو " اخلمسُت من عمره"معروفة من القارئ ويف احلالتُت رجل يف 

وإن كان االستهالل ىنا تقليدياً يف تركيب اجلملة فإنو شليز ألنو يقع داخل نص من . نكرة

أي أن ىذا النص اخليايل يقع يف . ادلفروض أنو تأريخ لطاعون خيايل أصاب مدينة وىران

الذي يتكرر يف " يف صباح مجيل من الربيع"قلب حدث مؤمل، والقسم الذي يثَت انتباىنا ىو 

. اجلملتُت فهل ىو مفتاح للمرور إىل مكان آخر؟ يبقى السؤال مطروحاً 

وىذا عنوان مقالة ألراغون "والفرادة يف ىذا االستهالل أن التغيَتات ربصل أمام عيٍت القارئ 

يتطرق فيها إىل أمهية بداية العمل األديب وكيف تالشى مع  (24".)1936نشرىا يف عام 

. الزمن اإلديان بآذلة الوحي

بالنسبة للفارسة   و  " – رشيقة –أنيقة "نعود اىل بداية غراند ،  فالصفات اليت يغَتىا ىي 

و أما بالنسبة . بالنسبة لصفات احلصان"   عظيمة– سوداء – المعة – مسينة –رائعة "

فهل االسم أقوى من ". مليئة بالزىور"إىل " مزىرة"للمرات أيضاً فيبدل الصفة باالسم من 

تعطي التضمُت على مدينة باريس و لكن بعد حذف " شلرات غابات بولونيا"الصفة ؟ وأخَتاً 

يف "وتصبح اجلملة يف النهاية . يرفع التعيُت ادلكاين ليبقى عاما او فلنقل عادليا"بولونيا"اسم 

". صباح يوم من أيار كانت فارسة على ظهر فرس تتنزه يف وسط األزىار يف شلرات الغابة

و إحلاقها باالسم لتدعم وصف صورة " تركب على ظهر فرس"إن تغيَت مكان الزمرة 

( 25)" يركز ادلعلومة"و كأنو بذلك    (ادلركز الفعلي)إذ أهنا كانت تابعة للفعل . الفارسة
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و مع ذلك (. بالفعل مباشرة.." يف وسط األزىار "و احلالة ادلغايرة ىي إحلاق الزمرة ادلكانية 

  )-"3-2-1"يبقى اإليقاع شبيهاً خبطوات احلصان 

( 26)وىذه افتتاحية بانورامية وصفية مثل رواية طبيب الريف كما وصفها جينيت 

 

Les curieux 

événements 

Type ? 

Type A 

Bernard 

Rieux 

Type A 

Une 

amazone 

 

Une 

amazone 

 

Incipit Général 

Récit de la chronique 

Par une  

belle matinée 

Commentaires et 

précautions de langage 
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 :الخاتمة 

. انطالقاً من مقًتحات جينيت و نكون بذلك قد درسنا بعضا من أنواع بدايات الروايات

غَت معروفة من القارئ، و يتم  تعرضنا لبعض االمثلة اليت أعتربت فيها الشخصية معروفة أو

ذلك بتقدديها بضمَت، أو االسم األول أو على العكس، باسم نكرة، أو باسم كامل، أي 

. كأننا نتعرف اليها ألول مرة

الصعوبات مع  (و التنتهي)بدا ذلك التقسيم للوىلة األوىل بسيطاً و لكن بعد التطبيق تبدأ 

اعتمدنا على أنواع ادللفوظية كما . تعدد النظريات االلسنية فيما يتعلق باخلطاب الروائي

عرض ذلا بينفينيست، أي من خطاب و تاريخ، إذ أن الروائي يستعَت إحدامها أو باألحرى 

فأما أن يأيت كالمو واضحاً ال غموض فيو وأما أن . كليهما ليبدأ الرحلة إىل عامل اخليال

 أمنوذجاً فريداً من الغريبيكون غامضا لغياب ادلرجعيات مثال كما رأينا يف استهالل رواية 

استعمال اللغة يف األدب، أي البداية بالضمَت األول، و ىذا اخلطاب ادلكتوب حيَّت القارئ 

. و يبث جو العبثية" البارحة"و " غدا"و " اليوم"يف استعمالو للمؤشرات الزمنية 

 زلاولة للخروج عن ادلألوف حاول تربيرىا التحوليف " أنتم"و يف استعمال بوتور للضمَت 

برغبتو يف الوصول إىل األعماق اإلنسانية عن طريق اللغة، و لكنها مل تلق صدى فيما 

سيف دو "  و خالصة القول إن استعمال الضمائر يف بداية العمل الروائي ىو  .    بعد

، فمن جهة ىو األكثر حداثة كما ارتأى جينيت ألنو يعتمد على االفًتاضات "حدين

و من جهة أخرى خيلق نوعا من التعمية إذ أنو يتطلب الوصول إىل ادلراجع  (الكاذبة)ادلسبقة 
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 الراغون حيث وضع ادلوتو ىذه الصعوبة صلدىا يف استهالل . ادلختفية و غَت ادلعروفة فعليا

. تتداخل ادلستويات السردية

وتقدمي الشخصية بامسها األول يفًتض الشخصية معروفة من القارئ و األمثلة كثَتة ىنا و 

من ادلمكن تكملة البحث بالعالقة مابُت البداية وباقي الرواية ىل نتعرف على االسم الكامل 

؟  أو أن "اوريليان لورتيلوا" و " بَتينيس موريل    "اورليانفيما بعد كما ىي حلال يف رواية 

 جلان جيونو حيث يبقى  اسم البطل غناء العاملتبقى األمور على ما ىى عليو مثل 

دون اسم عائلة ؟   " انطونيو"

 لكامو تعرضنا دلرآوية االستهال الت،  و الشكل أعاله يعطي فكرة أفضل عن الطاعونويف 

يبدو االستهالل األول أي الباب األول و كأنو قشرة قاسية متانع و ربَت يف البداية و . ذلك

" ضلن"و إن كان السارد الذي يستعمل الضمَت . يصعب تصنيفها وفق تقسيمات جينيت

على الرغم من إعالن اسم الراوي .  رلهول اذلوية فإنو يبقى مسؤوالً عن السرد حىت النهاية

و ىذا ما أمساه . فإن ىذا األخَت ىو الذي يبقى بُت الكواليس من ناحية السرد" برنار ريو"

وتعرضنا إىل التعمية مع التاريخ الناقص والبعد الرمزي لو، وذلك . كامو بالسرد ادلوضوعي

و بالتايل تطابق الوصف يف " ىران"على عكس ادلرجع ادلكاين احملدد جغرافياً مع اسم ادلدينة 

. النص فيما بعد مع ادلدينة اجلزائرية
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برنار ريو مثاال عن النوع   األول " و يف بداية الباب الثاين وجدنا يف اسم الشخصية اخليالية 

وفق تقسيمات جينيت، و عن السرد الدي يتطلب استعمال الضمَت الثالث، و لكن كما 

. يستمر قائداً للسرد" ضلن"قلنا الراوي اجلماعي 

تعرضنا سريعا إىل االختالف ما بُت اسم الشخصية اخليالية، و اسم الشخص احلقيقي من 

ناحية ادلرجع، و ذلك باالعتماد على السلسة التارخيية كما عرض ذلا  سول كريبكة و طبقها 

إذ تفشل ادلرجعية لعدم وجود شخص أعطى ىذا االسم يف ادلاضي على عكس . توما بافيل

.  و بادلقابل ال يوجد فرق بينهما ضلوياً . الشخص احلقيقي

استهالل ييتبع .  و توصلنا اىل التكامل ما بُت االستهاللُت، إذ أن أحدىم اليقرأ دون اآلخر

أسلوب التاريخ، أي يسرد األحداث بالتسلسل الذي جرت فيو، و إن كان يأيت بعد الباب 

". التعليقات وزلاذر اللغة"األول الذي اعتربناه استهالالً عاماً أو كما أمساه الراوي 

ننتقل إذاً من شكل حديث إىل شكل تقليدي، من ملفوظ أشبو منو من اخلطاب ادلباشر 

احلر لعدم وجود ادلتكلم أو أفعال الكالم و لتداخل الزمن احلاضر و ادلاضي، إىل شكل 

. عادي يستعَت شكل السرد بالضمَت الثالث و زمن الفعل ىو ادلاضي البسيط

و يف هناية ادلطاف وصلنا إىل استهالل فريد من نوعو أال و ىو زلاولة جوزيف غراند كتابة 

شكل تقليدي يشبو يف تركيب ادللفوظ  بداية . رواية، و لكنو ال يتعدى حدود اجلملة االوىل

 لبلزاك و يف مضمونو كما رأينا، ال صلزم بالطبع و إمنا بالتحليل صلد عند طبيب الريفرواية 

..." يف صباح يوم مجيل "االثنُت نواة من ادلمكن أن نولد مجالً كثَتة مفتاحها مقطع زماين 
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يف "... بسيط و عادلي، يأيت مرة أخرى يف هناية سرد أحداث الطاعون مع فتح أبواب ادلدينة 

.  كما قال أراغون"  الرواية بدأت أمام أعيننا"و كأن ...".  فجر صباح مجيل من شهر شباط

 من استهالل يف رواية أو سرد لو بداية و هناية إىل استهالل مستقل حبد ذاتو ليس لو هناية، 

يعرض لوحة مجيلة للفارسة و الفرس و ادلمرات ادلزىرة تتعارض مع الصور ادلرعبة لنتائج 

و يعود السؤال دلادا وضع كامو ىدا العمل الناقص داخل عمل كامل؟ ىل يأيت . الطاعون

ىدا العمل كنواة تقليدية أو بداية لعمل خيايل داخل عمل من ادلفًتض أنو تأريخ ؟ جوابنا 

ولكن نًتك .  حزيناً  جافاrecitاألول ىو نعم ألننا بفرض حذفنا ىده التجربة لبقي احلكي 

إن حب : "األمر لتجربة القارئ يف تذوقو لتلك ادللفوظة اخليالية وكما قال جان ماري شيفر

( 27)" اخليال متوزع بشكٍل متساٍو عند أغلب الناس

وكما بدأ العمل ربت شعار العقل مع مقبوس دوفوي ينتهي معو فكما دير ديكارت من 

الشك إىل اليقُت دير كامو عرب التأمل والتفكَت من العبثية إىل القيمة و من ادلرض إىل 

. الشفاء

 و إن ابتعدنا عن لسانيات ادللفوظية، فاحلصان ىو من احليوانات اليت تستعمل لصنع ادلصل 

ادلضاد للطاعون، و ادلرأة شبو غائبة عن األحداث، فهل أتى استهالل غراند سندا قويا 

الستمرار النضال و ىل يفسر ذلك صلاتو من ادلرض ؟ األسئلة كثَتة تثبت عمق ىذا النص 

األديب الذي كلما ازدادت الدراسات عليو ، كلما أثبت ضرورة ادلزيد منها، فهل وفقنا يف 

رحلتنا من استهالل إىل أخر ؟ 
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