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 -3-2عالقات التواتر:
يعتبر ج-جنيت التوواترالرور ي هراورا هوظ اررواألر اة ا وية للاهنيوة الرور ية ر و
أنه ل يحظ بأألمية حقيقية لدى ارنرريظ للرواية بشكل عام.
وينشأ التواتر عوظ «قودرة اةحوداا اررورو ة (هوظ القةوة) وارنطوقوات الرور ية (هوظ
الخطاب) على التكورار والويي يوي ي ى وى رو هوظ العالقوات روتطيه تقوديرألا ابتودا فوي
أربعووة أنموواا اةتراذووية و لووف بمإلوور هموواعفة ا هكوواني هووظ ال اتووي  :حوودا هكوورر أو
ال هنطووور وور ي هكوورر أو ال .وبشووكل أكتوورت طيطووا يمكننووا القووول :يمكووظ ةي خطوواب
روائووي أ يح وكوي هوورة واحوودة هووا حوودا هوورة واحوودة و( )nهوورة هووا حوودا ( )nهوورة و( )nهوورة
ها حدا هرة واحدة وهرة واحدة ها حدا ( )nهرة».
Entre ces capacités de « répétition » des événements narrés (de l’histoire) et des
énoncés narratifs )du récit( s’établit un système de relations que l’on peut a priori
ramener à quatre types virtuels, par simple produit des deux possibilités offertes de
part et d’autre : événement répété ou non, énoncé répété ou non. Très
schématiquement, on peut dire qu’un récit, quel qu’il soit, peut raconter une fois ce
qui s’est passé une fois, n fois ce qui s’est passé n fois, n fois ce qui s’est passé une
fois, une fois ce qui s’est passé n fois.
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 1 1حكايووة هوورة واحوودة هووا حوودا هوورة واحوودة :وألووو هووا يميو ج-جنيووت بمروومية خا ووة
وهو ووي الإل وك ووي ا ة و ورا ي ( )Singulatifو لو ووف باعتبو ووار الإلالو ووة الشو ووائعة والعا يو ووة حي و و
اليكر ارفر للإلدا ارفر .
تنطبو ألووي الإلالووة علووى هإلموول أحووداا وهو اقووك الروايووة ة يوول هووا ال ينطبو عليووه
الإل وكوي التوور ي ةينووه ينوودرج ذوومظ الإل وكوي ا ةوورا ي ةاووو اة وول والإلالووة اررجعيووة ال و
تقاس عليها الإلاالت الثالثة ارتبقية.
 n nحكاي و ووة ( )nه و وورة ه و ووا ح و وودا ( )nه و وورة :أو الإل وك و ووي الت و وور ي ( )itératifوأل و ووو حال و ووة
ا ووطالحية أكت وور هيه ووا دبيعي ووة أو عا ي ووة ةن ووه ال وج ووو لإل وودا يتك وورر كم ووا أل ووو ل ووف أ
الن وووم واال ووميقاه وال وويألاب وا ي وواب ...وي وول ه ووا يتك ووررحدوث ووه ف ووي حي وواة الن وواس ال يع ووا
وة نفس الشروا والرروف ى ألناك ائموا اخوتالف هوا – وررأم كبور -يموفي علوى يول
هرة دابه ال ودة والإلودوا .وبالتوا ي ةوي ألويا الونمد يبودو ااألريوا علوى أنوه تور ي بينموا
ألووو فووي الإلقيقووة ىةورا ي خةو ووا ى ا اروواوى عوود الإلوودوا فووي القةووة هووه عوود الووورو
في الخطاب.
ال يحدا أليا المراوي بدقوة ىال فوي الخطواب الرور ي الويي يتمبوه تحريوات ال خةوية
في أ ر تفا يل تةرةاتها وليلف ةينه نا ر في «شيفرة بالل» ةنها روايوة هو اقوك أكتور
هيها رواية أحداا.

 n 1حكاي ووة ( )nه وورة ه ووا ح وودا ه وورة واح وودة  :توق ووك عن وود أل ووي الإلال ووة التر ي ووة هنر وورو
الروايووة هليووا ة النةوووي الإلديثووة ترتكووا عليهووا كثيورا ة ا عوودة واووائك ةيووت اجت ورار
نف ووس الإل وودا ال وويي وق ووه ه وورة واح وودة اخ وول القة ووة هو ورات هتع وود ة اخ وول الخط وواب أو
ارنطور الرر ي و لف بطريقتي ه تلفتي ألما:
• تكرار الإلدا الواحد في يغ وتلوينات أ لوبية ه تلفة.
• تكرارالإلدا الواحد هه تنويعات في وجاة النرر.
يتوور التإللووي الثووا ي لاووي الإلالووة بشووكل هوويألل فووي «شوويفرة بووالل» ولنأخوود علووى لووف
نمو جا واضإلا وهعبرا وألو حدا «ارمية بالل وآ ا أبيه فوي أ نوه يووم وال توه» الويي
حوودا هوورة واحوودة فووي القةووة لكنووه يتكوورر عوودة هورات فووي الخطوواب الروائووي وةو وجاووات
نرر ه تلفة هيها:
 فووي الفةوول الثووا ي :حي و ور الإلوودا ةول هوورة هووظ وجاووة نرووراةم التيشووا و لووف فوويهعور حكايههووا عووظ اووروف وال ة بووالل تقووول « :كا سعيااال يعاع ا وضعهااعطيااالنعوا ا ع ااي ع
همسعلا :ينسم نع(بالض).
ععععععععقلتعان :بالض؟عامعبالض؟عامعأكنعأ رفعأنكعتحبن.
ععععععععيأانيعأح ع ن؟
ععععععععأجبتن :بالض ..غنيعواروب .اعأذكرععأبيوعأنكعتحبنعأطعتسمععان.

ق ض :ا،عايسع(بالض) غنيعواروب ..بلع(بالض) ولحبش يعصي قعط ؤذسعوا بيع حمي» .ي.18 :

-

فووي الفةوول الثووا ي والثالثووي  :ور حوودا اروومية بووالل ثووالا ه ورات اةو ووى علووى لرووا
اةب ووعيد« :شاارلعلاااعو أنااالعأسعبااالاعكا سعهااأعو ااؤذسعو لاااعح ا يعواريااأض،عكا سع ا عال ااالي،ع
طقا ضعلاااعلسعكلم ا تعبااالضعتلااك،عواداايعكا سع ر ها عهااعوا اايو ،ع ا عأسعتلا ضعالمأاااأ عهاااعأذناانعوا منا ع ااأ ع
طا تنع[]...
ق ض :زو عت م ميع لىعأسعأيم كعبالا،عك نتعاتيش عترييعأسعتسم كعجأشأو ..اك نيعصممت،ع[.]...
طا اايتعأن ااتعه اااعوا ا ااأ عواتا ا لا،عطك ااتعاأزوضعأذك اارععوا لما ا تعواد اايعكا ا سع لأا ا ا عبا ااالض،عأ ا ا تكعه اااع ااي ع
طهمستعبه عهاعأذنك .» ...ي.227 :

و الثانيووة علووى لرووا أهإلوود الإللوووا ي وألووو يحكووي هووا جوورى عب وورالاوواتك لالتيشووا
يقووول« :قلااتعا ا  :يااال يعك ا سعكم ا عطص ا تنعب ا ااب  ]...[ ،تحااينع اانعواسااب عوا ا عجاللاانع ساام نع

(بالض)،عتحاينع انع ارطبمعبم احيع حمالعوايامعهااعطيا عيا نتعااأدس،عطأسعأحايهمعشارلعاانع انعهاأع
بالض،عط لمنعكلم تعوا يو عال اليعكيعيهمسعبه عهاعأذسعو أاأ عولحي يعأطضعطا تن.
ق والتني :ذو؟عهلعه وعنأعع نعولأسعواتالم يع يعو سلميس؟!
[]...
ق اتعاتيش عكم عاأعك نتعتحينعن س  :أذكرعفالالعأننعأ معطج ضعبنعطهأعيهمسعانعشيئ .
ثمعق اتعبللق :هلعوا لم تعهاعتالأي يعأطعسحرعأطعش ي عك و؟
قل ااتع س اار ا :اعاعاعأب اايو،عنا ا بوع ا ا عت ااي نعش اايئ عك ا ا وع اايعو س االميس،عه اااعكلما ا تعوا اايو عال اااليع
فحس  .اعش ي عأكثر ».ي.229 :

و الثالثة على لرا بالل وألو يتحدا ى ى أهإلد على هت الطائرة:

َ
اليعيمالتع عق انعبجلاعواعحأزعتلريب عهأعامع اللعشيئ ععلاعكلع–ح ا تي -غيارعأنانعهماسع
«ب عبالض:
به معوا لم تعهاعأذني،عغ بع اليه عبأش ر،عا وعف معوا لم تع ماعب انسباعلا» .ي.230 :

-

فوي الفةوول الخوواهس والثالثوي تكوورر الإلوودا ذومظ ر ووالة ىلكترونيووة هوظ أهإلوود ى ووى
بووالل قووال « :ااععكلما تعوا اايو عال ااالي،عواداايعكا سعبااالضع ا عبها ،عطواداايعهمااسعبها عطواااي عهاااعأذنااكع

-

فووي الفةوول الرووا س والثالثووي يتكووررالإلوودا للموورة  nذوومظ ر ووالة بووالل ى ووى
يقووول« :ببما ع أيااأععبااالضعولحبشا يعطكلم تاانعواداايعهمااسعبها عأ اايعهاااعأذنااي،عببما عهاااعواداايعت اللناايعأفكاارع

ااأ عطا اايت،عاع ا ضعا ح ا  .اع ا ضعلاعأسعأكااأسعطو ااح  .اع ا ضعلاعأسعأباايسع ااأق يع اان،ع اانع
هللا» .ي.251 :

بااكعه ا معوأ ا ؟عاالاالعوا لم ا تعبل ااتعهاااعاط ياايعب ريلاااع ا ،ع ءاالعش ا ي ع أقااأت،عثاامعون اارتعو س».
ي.259 :

يتضح هوظ ارثوال أعوال أ ألويا النووا هوظ التوواتر يشوكل نمو جوا للإلكوي التور ي فوي
«شوويفرة بووالل» حيو يقووه الإلوودا الواحوود ارفوور لكووظ وودا يروول يتوور اخوول ارووت
الإل وك وائي فووي هلفواووات وور ية ال حةوور لاووا .ويمكننووا لووف هووظ تحديوود الإلوودا الرئي و
ا منا ا ى ى هعطيات شكلية ات دبيعة بنيوية رةة.

ألوويا ويعوود التووواتراروويكور هإلوور نمووو ج لإلوواالت هتعوود ة لتك ورار ارلفوووه الروور ي
لإلوودا هفوور هووظ القةووة لكووظ هووظ وجاووات نرووره تلفووة .كمووا ألووو الإلووال بالنرووبة للإلوودا
ارركاي ارتمثل في «هر بالل بالرردا » وبنربة أقول تتور أيموا «ارومية اردونوة»
وال خمعت رشاورات هتكررة بي بالل وأهه.
ويتكوورر ألوويا اةهوور هووه «ر ووائل البريوود ا لكترو ووي» ةتةوولنا هموواهييها هووظ وجاووة نروور
ارر ل وهظ وجاة نرر ارر ل ىليه وألما أهإلد وبالل وبما أنها ر ائل ىلكترونية ةوي
لوودينا قارئووة ائمووة هووي التيشووا وال و يانووت تمنوواول ألووي الر ووائل وةو وجاووة نروور ت و
اةم.
كما تتر وة نفس اآللية هحطات هظ قةة بالل الإلبش ةتنرر ىليها يول خخةوية
ه ووظ تاويهه ووا الخا ووة ب ووالل ه ووظ جا ووة هقاوهت ووه للر ووردا و ع ووا ة ترتي و تة ووور للع ووال
حول ووه .وأهإل وود ه ووظ تاوي ووة تل ووإليا رويت ووه للإلي وواة والك ووو وا ل ووه و ع ووا ة ترتي و أولويات ووه
وعالقاته اخل هإلتمه ها ي و أنا ي .والتيشا هظ وجاة نروراةم العاتبوة وارربيوة ارتابعوة
لعالق ووات ابيه ووا واألتماهات ووه وك وويا ه ووظ تاوي ووة اة ووتا ة والناق وودة اة بي ووة الكمش وواف ه وودى
تطوواب التإلربووة ا رووانية فووي النمووال هووظ أجوول التحووررونبووي العبو يووة هووه االن هووار بووبالل
الإلبش باعتبار نمو جا خالدا للتحرر والمراهي عظ القيو واة الل بكاةة أشكالاا.

ال ب و و وود أ لتك و و ورارالإل و و وودا الواح و و وود ه و و ووظ د و و وورف رواة هتع و و وود يظ وعل و و ووى ألر و و وونة
خخةيات ه تلفة ارو اقه والخلفيات أ ييثرعلى وجاة النرور ال و ينقول هوا الإلودا
الواحوود هووه اخووتالف فووي رجووة تبد و ألوويا الإلوودا وهوودى االنفعووال بووه وهعووه وكوويا رجووة
تووأثير فووي اررووار الروور ي لكوول خخةووية لاووا نوووا عالقووة هوويا الإلوودا ارتووواترخطابيووا .وال
ب وود ل وويلف أيم ووا أ ييش وور ى ووى أألمي ووة ح وودا كا وويا وهركايت ووه ف ووي البن ووا التركي و وال وودال ي
للمت الروائي.
أهووا التإللووي اةول لاوويا النوووا هووظ التووواتر أي تكوورار الإلوودا الواحوود فووي وويغ وتلوينووات
أ وولوبية ه تلفووة ةاووو أقوول ورو ا هووظ التإللووي الثووا ي ى يمكننووا حةوور نما جووه اخوول
الخةاب الروائي في الإلاالت التالية:
 ىلإل ووا أهإل وود وأل ووو أه ووري ووت ا تحم ووار ف ووي ىد ووار ت ووأهالت أهإل وود بو ورات التح وووالتالعميقة ال اعتمل بداخله.
 عالق ووة الإلو و ه ووظ د وورف واح وود ب ووي أهإل وود وكرير ووتي و ل ووف ف ووي ىد ووارا ووترجاعاتخارجية و اخلية هتعد ة.
 عالق ووة الك وور ارتب ووا ل ب ووي التيش ووا وهر ووتر وي وود وال و تتك وورريلم ووا ا ووتإلد نق ووا أونااا بييهما.

-

االحتقوواروالتنموورالوويي عووا ل هنووه بووالل فووي هدر ووته قبوول ى ووابته بالرووردا والوويي
يتك وورر بكاهل ووه ف ووي ةة وول االنتق ووام ه ووظ ج ووو ثو و ف ووي حكاي ووة ب ووالل ةه ووه ع ووظ أ ووباب
ال ارالعنيك.
نمو ووال كنتو ووا كن و و فو ووي هواجاو ووة العبو يو ووة ورةمو ووه إلاولو ووة دمو ووس ألويتو ووه وارييو وور
ا مه وةشله في الةمو ى ى اليهاية.
االحرو وواس العمي و و وارفإلو ووه لو وورم العاتبو ووة بو ووالت لي والنك و ورا هو ووظ شو ووريف حياتهو ووا
الراب ةتر في ارو اقك الةعبة بريظ هتكرر« :تب عاكع عيال ي»...

ي ووي ي أل وويا التك وورار وايف ووة تحي ووي ح وودا أ ا و و ه ووظ ها و و ال خة ووية ف ووي اللإلر ووة
الإلاذوورة للبنووا عليووه أو لتبريوورهوقووك هعووي أو لبيووا هوودى الترييووروالتطووور الإلا وول
بنا على ارقارنة بي ارا والإلاذر.

 1 nحكاي ووة ه وورة واح وودة ه ووا ح وودا ( )nه وورة :أي أ نح وك ووي ةع ووة واح وودة ه ووا وق ووه ع وودة
ه ورات بمعدووت أ يتكفوول هلفوووه وور ي وحيوود بعوودة حوودوثات ةيقوووم بتإلميووه لإلرووات
كثيرة هظ تهظ القةة فوي لإلروة واحودة هوظ تهوظ الخطواب .وبموا أنوه ال وجوو لإلودا يتكورر
كمووا ألووو بالمووبد ةووي الخطوواب يوويكر هإلمووال و لووف بووالتركي علووى الإلوودا هإلوور ا عووظ
اروف ىنتاجه وعظ االختالةات الةريرة بي هورات تكورار وال و تإلعول هنوه هتإلود ا فوي
يل لإلرة هظ القةة يتكررةيها.
ويتإللى أليا النوا هظ عالقات التواتر في عدة نما ج هيها:
«ب ااسعيااال يعأ ا ،..عولا ع ناايعأسعأيا حن،عط ااينيعأناانعياايتغير،عك ااتعقاايعك ااتع اانع اايع ااي عو اروتعواداايع
ول عفيه عواسم ل .»...ي.17 :
«ياال عقلباايعهاااعوا اروو،عك ا عن ا طضعواالش ا ،عطك ااتعالمااريعوأاااالعأفشاالعهاااعأسعأ ،اارم،عأفشاالعهاااعأسعأ سااكع
ولخ عوأطضعالبيو ا »...ي.175 :
«كلعا لا،..عتلريب عكلعا لا.
أت ب ع رق ،عأت أضعهاعوابيتعكم عاأعك تعأبحثع نع يبعوا أتع» ي.179 :

تتق وواده وايف ووة أل وويا التك وورار اخ وول القة ووة وال وويي ي ووت تإلميع ووه اخ وول الخط وواب
الروائ ووي ف ووي هنط ووور وور ي واح وود ه ووه وايف ووة التلخ ووي ةيتح وورر ار ووت الروائ ووي ه ووظ
تفا يل ال تميك شيئا ا قيمة لتناهي الإلدا وتتابه الرر .

يمكظ أ نتحدا بةد عالقات التواترعظ الخال ات التالية:
• التأشووير علووى اةحووداا ارركايووة واروويثرة فووي اررووارالروور ي و لووف بووالعو ة ارتكووررة
ىليها ةتتواترارلفواات الرور ية ارتعلقوة هوا لتتور بشوكل الةوت اخول الخطواب
الروائي لشيفرة بالل.
• العو ووو ة ى و ووى الإلو وودا الواحو وود وتكو ورار بأ و ووالي ه تلفو ووة يلمو ووا تطلبو ووت ارو اقو ووك
ارر ووتإلدة ل ووف ةيتكاه وول الت ووواتر واال ووترجاا ف ووي تحي ووي الإل وودا اةألو و ف ووي ع وودة
لإلرات هظ الخطاب الرر ي للرواية.
• أليمن ووة الت ووواترارر وومند عل ووى تنويع ووات وجا ووات النر وور وأل ووو ه ووا يمنا و ه ووه تقني ووة
اعد الرواة ارعتمدة في ألي الرواية.
• ا ع وك وواس ت ووواترالإل وودا ارف وور ه ووه اع وود ال وورواة عل ووى تن وووا وجا ووات النر وورللإل وودا
الواح وود كم ووا تتع وود تفاعالت ووه واهتدا ات ووه حر و ي وول راو و ل ووف لمر ووليد الم ووو
علووى هووا يحدثووه الإلوودا ارركوواي هووظ تووأثيرات فووي شو ت االتإلاألووات وعلووى عوودة خووخوي.
وألووو هووا وونمناوله بتفةوويل نرووري وتطبيقووي عنوود تناولنووا للمرووتوى ارعرفووي وخا ووة
في عنةرالروية الرر ية.

• الداللة على اختالف درائ التفاعل وأشكال التأثر ر وحدة التإلربة ا رانية
تبع و و و ووا للخلفي و و و ووات ارر و و و ووبقة واررجعي و و و ووات ار و و و وويدرة والر و و و ووروف ا إليط و و و ووة بك و و و وول
خخةية/راو.
• تلخووي وتكثيووك اةحووداا الدائمووة ارتكووررة الإلوودوا بشووكل وري أو يوور وري فووي
هلفوه ر ي واحد ةعا للتكرار ارمل والخا ي هظ ا ثارة وا بداا.

