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الملخص :

تهدف هذه الدراسة إلى إثبات أن الجملة
االعتراضية عند أبي العيد دودو في "صور

سلوكية ج  "2ليست وسيلة لتحسين الكالم

فحسب ،وال حشوا يمكن االستغناء عنه ،بل
إنها من مقتضيات المقام ومتطلباته ،ولو

أسقطت لسقط معها جزء أصيل – بل لعله

األهم -من المعنى وصار النص فضفضة
ذات مالمح باهتة لمعاني هي باألصل
ناصعة ،وعليه فهي بمثابة الفص للخاتم

فكيف يكون هذا الخاتم في غياب فصه؟!

الكلمات المفتاحية :االعتراض ،الداللة،
الغرض البالغي.
حول المصطلح :

 -1الداللة :أو الدراسة الداللية قديمة قدم

Meaning and function of
sentence between two dashes
»in « souar souloukia
behavioural images.v2 for Abi
Elaid Doudou.
This study aims to consolidate the
essence of apposition, which is when
defined neither a means of improving
discourse nor a linguistic redundancy
that we can easily omit. If an apposition
is carefully and meaningfully used, it
can be one of the discourse and theme
prerequisites and a coherence device for
the context details and for the assigned
purposes. When omitted, probably one
core semantic element may be lost and
consequently the text will be
transformed into a text without a target
suffering from poor literary features.
Being part of the text, an apposition
holds a secondary and a partial
meaning.
Key words:
behavioral

التفكير اإلنساني ،فقد تعرض الفالسفة

apposition,

Denotation,

images, stereotyped sentences.

اليونانيون في مناقشاتهم وأبحاثهم إلى
موضوعات تعد من صميم علم الداللة،

فأرسطو تحدث على الفرق بين الصوت والمعنى ،وذكر أن المعنى متطابق مع تصور الموجود في

العقل المفكر ،وكذلك كان موضوع العالقة بين اللفظ ومدلوله من القضايا التي تعرض إليها

أفالطون في محاوراته عن أستاذه لسقراط.
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وعالج الهنود منذ وقت مبكر جدا كثي ار من القضايا التي ترتبط بفهم طبيعة المفردات

والجمل ،بل ناقشوا معظم القضايا التي يعدها علم اللغة الحديث من مباحث علم الداللة.

()2

وعلم الداللة يعني بدراسة معنى الكلمات ،واندراجها ضمن نظام معين ،ووظيفتها ،وعلى عاتق هذه
()3

الوظيفية يقع نقل المعنى،

وهو ال يقف فقط عند معاني الكلمات المفردة ،ألن الكلمات ما هي إال

وحدات يبني منها المتكلمون كالمهم ،وال يمكن عد كل كلمة منها حدثا كالميا مستقال قائما
()4

بذاته،

ألن المفردة ال معنى لها ،وال قيمة إذا أخذت منعزلة عن السياق الذي وردت فيه ،فمعاني

المفردات يتوصل إليها المرء من خالل تفاعل اإلمكانات التفسيرية لمجمل الكالم.

ويقوم السياق بتحديد داللة المفردة ،من بين احتماالت معنوية كثيرة ،يمكن اسقاطها عليها،

والسياق يضيف ارتباطات عديدة ،تنعكس على الداللة المنصوص عليها معجميا ،وتضفي عليها
مختلف اإليماءات "فالطاقات اإليحائية للمفردات تستقيم ،وتكتمل عبر العالقات التي توجه توافقها،
وتآلفها في السياق ،ومن ثم ال يكون للمفردة معنى مسبق ،إذ ان المعنى يكون فقط في السياق،

الكالمي ،وفي تآلف الكلمات بالذات تختزن المعاني ،وتنخرط في عالقات متجددة مستجيبة
()5

لمتطلبات التعبير.

فالكلمة تتضمن معنى أساسيا ،ومعنى سياقيا ،ولكن السياق هو الذي يحدد المعنى ،ألن

الكلمة تنهل معناها من السياق الذي ترتبط به ،وهذان المعنيان ال يزدوجان ،ألنه يوجد معنى واحد

لكل حالة ،إنه المعنى السياقي ،والكلمة ضمن سياقها ،تقابلها صورة مفهومية واحدة،

()6

والكلمة

أيضا ليست هي الشيء ،وان استدعاءها له ،ال يكون مباشرة ،مثلها في ذلك مثل الشاشة ،حيث إن
الشيء نفسه ،ووحده هو الذي يحرك المشاعر ،ولهذا تكون عملية ،إيصال المفاهيم مصحوبة

ببعض اإلشارات الطبيعية ،التي تكون موجودة في حالة كمون ضمن اللغة نفسها.

 -2تعريف الجملة المعترضة:

أ -االعتراض لغة :المنع ،يقال( :اعترض الشيء ،صارعا رضا ،كالخشبة المعترضة في النهر،
يقال :اعترض الشيء دون شيء ،أي حال دونه).

()7

قال ابن فارس :إن من سنن العرب أن يعترض بين الكالم وتمامه ،كالم ال يكون إال مفيدا"،

()8

وهذا المعترض هو ما اصطلح على تسميته بالجملة االعتراضية.

ب -وحد الجملة االعتراضية في اإلصطالح :أنها تأتي في أثناء الكالم ،وليس المراد بالكالم هنا:
المسند والمسند إليه فقط ،بل جميع ما يتعلق به من الفضالت والتوابع ،فاصلة بين متالزمين ،سواء
أكانا مفردين أم كانا جملتين متصلتين معنى ،وذلك إلفادة الكالم تقوية ،أو إيضاحا وبيانا ،لنكتة
()9

سوى دفع اإليهام".
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وعرفها الزركشي بقوله" :هو أن يؤتى في أثناء الكالم ،أو كالمين متصلين معنى ،بشيء يتم

الغرض األصلي بدونه ،وال يفوت بفواته ،فيكون فاصال بين الكالم أو الكالمين لنكتة ،...ثم يقول:
وقال الشيخ عز الدين في أماليه "الجملة المعترضة تارة تكون مؤكدة ،وتارة تكون مشددة ،ألنها إما

تدل على معنى زائد على ما دل عليه الكالم ،بل دلت عليه فقط ،فهي مؤكدة ،واما أن تدل عليه،
وعلى معنى زائد فهي مشددة).

()10

مفهوم البالغيين لإلعتراض:

يعتبر مفهوم االعتراض عند البالغيين أعم من مفهومه عند النحاة ،ألن البالغيين يعتبرون

أن الجملة الواقعة بين الكالمين المتصلين معنى ال لفظا ،جملة معترضة ،أما النحاة فال يعتبرونها
اعتراضية ،حتى يكون بين ما قبلها وما بعدها اتصال لفظي.

كما اختلفت وجهة نظر بعض البالغين في تحديد مفهوم االعتراض ،فقد عرفه أبو هالل
()11

العسكري بقوله" :هو اعتراض كالم في كالم لم يتم ،ثم يرجع إليه فيتممه".

فلم يشترط أن يكون االعتراض جملة ،أو أن يكون له محل من اإلعراب ،أو ليس له محل،

لكن أكثر البالغيين اشترطوا ،أن يكون االعتراض جملة أو أكثر ،وأن ال يكون له محل من
اإلعراب ،كما اتضح من تعريفهم له ،حيث عرفوه بقولهم:

"هو أن يؤتي في أثناء الكالم ،أو بين كالمين متصلين معنى بجملة أو أكثر ،ال محل لها من
()12

اإلعراب لنكتة".

قال القزويني :في اإليضاح "ومن الناس من ال يقيد فائدة االعتراض بما ذكرنا ،بل يجوز
()13

أن تكون دفع توهم ما يخالف المقصود"،

أي يجيزون في النكتة في اإلعتراض أن تكون لدفع

إيهام خالف المقصود ،فيتضح من كالمه أن هناك فرقتين تخالفان رأي الجمهور.

الفرقة األولى :ال تشترط في اإلعتراض أن يكون واقعا في أثناء الكالم ،أو بين كالمين

متصلين معنى ،بل تجوز أن تقع في آخر الكالم ،أو يليه غير متصل به معنى ،فاالعتراض عند

هؤالء هو أن يؤتى في أثناء الكالم ،أو في آخره ،أو بين كالمين متصلين ،أو غير متصلين بجملة

أو أكثر ،ال محل لها من اإلعراب لنكتة.

()14

أما الفرقة الثانية :فيجيزون كونه غير جملة ،لكنهم يشترطون وقوعه في أثناء الكالم ،فال يقع بين

كالمين ال إتصال بينهما ،فلم يخالفوا الجمهور في ذلك ،بل خالفوا الجمهور في قولهم :بأن النكتة

قد تكون لدفع إيهام خالف المقصود ،وفي كون االعتراض جملة لها محل من اإلعراب ،أو

مفردا".

()15

األغراض البالغية للجملة االعتراضية :يأتي االعتراض إضافة أنه مؤكد لمفهوم الكالم الذي وقع
فيه ،ومقرر له في نفوس السامعين ،ألغراض بالغية كثيرة منها:
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ِ
 -1التنزيه :كقوله تعالى﴿ :وي ْجعلُ َ ِ ِ
ون﴾
س ْب َحا َن ُهَ ،ولَ ُهم َّما َي ْ
شتَ ُه َ
ون للَّه ا ْل َب َنات ُ
ََ َ
معترضة ،للمبادرة إلى تنزيه اهلل عن اتخاذ البنات -وسبحانه – واقعة موقع المصدر الذي هو
()16

فقوله (سبحانه):

التنزيه ،فكأنه قيل :أنزهه تنزيها ،عما يقوله أولئك الخراصون(.)17
َنت ُم ْفتَ ٍرَ ،ب ْل
َعلَ ُم ِب َما ُي َنِّز ُل قَالُوا إِنَّ َما أ َ
آي ًة َّم َك َ
آي ٍةَ ،واللَّ ُه أ ْ
ان َ
 -2للتشديد كقوله تعالىَ ﴿ :وِا َذا َب َّد ْل َنا َ
()18
ون﴾
أَ ْكثَُرُه ْم َال َي ْعلَ ُم َ
ين إِ َذا فَعلُوا فَ ِ
س ُه ْم َذ َك ُروا اللَّ َه
ش ًة أ َْو َ
اح َ
 -3للتنبيه على أمر هام ،نحو قوله تعالىَ ﴿ :والَِّذ َ
ظلَ ُموا أَنفُ َ
َ
الذ ُنوب إَِّال اللَّ ُه ولَم ي ِ
فَاستَ ْغفَروا لِ ُذ ُنوِب ِهم ومن ي ْغ ِفر ُّ
ون﴾( )19أفاد
ص ُّروا َعلَ ٰى َما فَ َعلُوا َو ُه ْم َي ْعلَ ُم َ
َ ْ ُ
َ
ْ ََ َ ُ
ْ ُ
االعتراض :البحث على االستغفار ،والتنبيه على أن اهلل سبحانه هو الغفور لعباده ،فالمغفرة ال
تكون إال منه سبحانه ،ومن يغفر الذنوب إال اهلل.

()20

 -4لرفع اإليهام وذلك كما في قوله تعالى﴿ :إِ َذا جاء َك ا ْلم َن ِ
سو ُل اللَّ ِه،
ون قَالُوا َن ْ
افقُ َ
ش َه ُد إِ َّن َك لَ َر ُ
َ َ
ُ
()21
شه ُد إِ َّن ا ْلم َن ِ
ين لَ َك ِاذ ُبون﴾
اف ِق َ
سولُ ُه َواللَّهُ َي ْ َ
َواللَّ ُه َي ْعلَ ُم إِ َّن َك لَ َر ُ
ُ
سولُ ُه﴾ جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها من
عد المفسرون قوله تعالىَ ﴿ :واللَّ ُه َي ْعلَ ُم إِ َّن َك لَ َر ُ
كونه صلى اله عليه وسلم ،رسول من عند اهلل حقا.
وفائدة االعتراض أنه لو اتصل التكذيب بقولهم ،لربما توهم أن قولهم في حد ذاته كذب،

فأتبع باإلعتراض لدفع هذا اإليهام.

()22

وهناك أغراض أخرى منها :التعظيم ،والتوبيخ ،والتعجيز ،و...
ِ
ْسم ِبم َو ِاق ِع ُّ
ون
س ٌم لَّ ْو تَ ْعلَ ُم َ
الن ُجوم (َ ،)75وِانَّ ُه لَقَ َ
 -5للتعظيم :وذلك كما في قوله تعالىَ ﴿ :فل ََا أُق ُ َ
()23
ِ
ِ
َّ
يم) جملة معترضة
يم ( )76إِنَّ ُه لَقُ ْر ٌ
يم﴾ ،والجملة االسمية ( َوِاَّنهُ لَقَ َس ٌم ل ْو تَ ْعلَ ُم َ
ون َعظ ٌ
آن َك ِر ٌ
َعظ ٌ
بين القسم وجوابه ،وجاء االعتراض من أجل المبالغة ،والتعظيم والتفخيم للمقسم به.

وعليه يمكن استنتاج ما يأتي:

 -1أن االعتراض ليس وسيلة للتحسين فحسب ،بل إذا وقع موقعه المناسب كان من متطلبات
المقام ،ولو سقط من السياق سقط معه جزء من المعنى.

 -2لكل صياغة من صياغات الجمل هدف ،ولكل تركيب غاية ،وفي ذلك توسع في األساليب
ودقة في األداء والتعبير.

 -3إن توظيف الجملة االعتراضية ،لتحقيق بعض المعاني التي يريد األديب التعبير عنها ليس
با ألمر الجديد ،فقد عرف التراث العربي هذه الظاهرة وترددت في مختلف نماذجه ،بل وفي أرقاها،
وهو القرآن الكريم.

 -4المشهور بين جمهور العلماء أن الجملة االعتراضية تقع في أثناء الكالم بين جملتين متصلتين
لفظا أو معنى.
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وعلى ضوء ما تقدم يمكن طرح السؤال التالي:

ترى هل كانت الجملة االعتراضية في "صور سلوكية" ألبي العيد دودو ذات دالالت محددة
مقصودة؟ أم أنها كانت مجرد حشو؟ وهل كانت تهدف إلى أغراض معينة ،أم صيغت ،اعتباطيا،

واذا كانت مقصودة ،ما هي دالالتها ،وأغراضها؟ وهو ما أسعى إلى تبيانه وتتبع مواقعه في عدد
من القصص التي جاءت فيها الجملة االعتراضية بكثرة.

لعل أكثر ما يلفت انتباه قارئ "صور سلوكية" في جزئها الثاني ،كثرة الجمل االعتراضية،

كثرة تدفع إلى التساؤل ،ومحاولة فهم األسباب التي دفعت بأبي العيد دودو إلى ذلك.

ولكن حين يمعن هذا القارئ النظر يجد بأن هذه الجمل االعتراضية مقصودة ،وذات

دالالت مقصودة أيضا ،بل لعلها دلت أكثر مما دلت عليه بقية الجمل األخرى التي تشكل منها كل
نص.

فإذا كان قد أشار إلى سلوكات معينة في متون النصوص صراحة فإنه لمح ما هو أخطر

وأدق ،وأعمق مما قاله تصريحا.

وقد اقتصرت على مجموعة من النصوص ،كانت الجملة اإلعتراضية فيها حاضرة بقوة ألبرز

بعض دالالتها ،وأغراضها وهذه النصوص هي:

 -1النوم حراسة :وعدد الجمل االعتراضية فيه سبع عشرة جملة ()17
 -2الطيبة غوايه :وعدد جمله اإلعتراضية اثنتا عشرة جملة (.)12

 -3العمل سفرة :وكان عدد جمله االعتراضية ثالث عشرة جملة (.)13
 -4المشية عربة :وكان عدد جمله االعتراضية اثنتا عشرة جملة (.)12

 -5الشحاذة فلسفة :وكان عدد جمله االعتراضية سبع عشرة جملة (.)17
ترى ما هي أهم الدالالت ،واألغراض التي وشت بها هذه الجمل؟

أو ما الذي قاله أبو العيد دودو تلميحا من خالل هذه الجمل االعتراضية؟

في النص األول" :النوم حراسة" الذي افتتح به نصوص الجزء الثاني ،أو إذا صح التعبير :قصص
الجزء الثاني ،نجد معظم جمله اإلعتراضية السبعة عشرة ،قد أفادت معاني ودالالت جديدة غير
تلك التي كانت قبلها أو كانت بعدها ،وهذا عرض ألهمها.

[ -1وما أنا من أصحاب النفوس الصغيرة] اعترضت بين قوله" :أن أطلق على نفسي" ،وقوله:
"اسم الملك" وهذا االعتراض يحمل داللة تعظيم للذات ،وغرضه اإلشارة إلى خطر هذا اإلحساس،
الذي يالزم غالبية الناس ،وهو ما يكون في العادة مصد ار للوقوع في المحضور ،أو اإلستم اررية في

اإلتجاه الخاطئ.
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[ -2وتلك حقيقة اعترف بها من أعماق الصدر] اعترضت بين قوله" :فمثل هذه التسمية" وقوله:
"ال تنطبق علي دوما" ،وهو اعتراض داللته اإلقرار ،ودفع اإليهام ،والغرض من ورائه هو الدعوة

ألن يكون اإلنسان صادقا مع نفسه ليفرز إيجابياتها من سلبياتها ،وبأن معظم ما نعاني منه سببه

الكذب على النفس ،والتوهم أنها على بينة من أمرها ،وهي في حقيقتها ليست على شيء من
الصواب.

[ -3وأنا أعني ما أعني] اعترضت بين قوله" :ال تنطبق علي دوما" وقوله" :وأنها ال تنطبق علي
إال في نضال النهار" ودلت على تأكيد اإلدعاء السابق ،والغرض منها اإلشارة إلى تمكن تلك العادة

المقيتة.

[ -4في تفكيرهم على األقل] اعترضت بين قوله" :فإن الناس يسمونني بهذا اإلسم" وقوله" :ألن
معطفي األبيض يوحي لهم بذلك" وداللتها استدراك ما فاته ،فإذا لم يكن االعتراف صريحا ،فإنه

قائم في ق اررات أنفسهم بحكم العادة ،والغرض من ذلك هو الدعوة ألن يكون اإلنسان عند حسن ظن

الناس به.

[ -5والطريقة نعماء] اعترضت بين قوله" :من شيوخ الطريقة وقوله" :وال أدعي أني أشكل نموذج

شعب" وهو اعتراض ذو دالالت كثيرة ،منها حظوة هؤالء الشيوخ – شيوخ الطرائق -أو الطرقيين،
وعلو مقامهم بين العامة ،والغرض من ذلك هو التهكم من الجهل المركب الذي ينخر كاهل

المجتمع.

وفي النص الثاني" :الطيبة غواية" فقد وردت الجمل االعتراضية اثنتي عشرة مرة ( ،)12ودلت فيما

دلت على:

[ -1وربما بسبب ذلك] اعترضت بين قوله" :وفوق ذلك" وقوله" :كنت أحس أن أنفاسي هي ال تزال
على نحوها مبهورة" ،ودلت على شدة الحيرة ،واالرتباك ،والالثبات ،وغرضها أن كل محتال وفي كل
األزمنة وفي كل األمكنة يعيش جملة من التناقضات بداخله ،وهي تناقضات يغلفها كلها ويسببها

جميعا الخوف.

[ -2ولي أعراف] اعترضت بين قوله" :كانت لحظات االسترخاء في عرفي" وقوله" :قمة الفرحة"

ودلت على أن له مجموعة من السلوكات ،والتصرفات ينفر منها اآلخرون ،وال تتماشى مع العرف

العام ،وغرضها االعتراف ،واإلقرار في صورة تباه ،بينما يشعر في ق اررة نفسه بعدم الرضى.

[ -3والملكية غريزة] ودلت على نوع من التبرير الذاتي ،لسلوك ذميم ،كما دلت على أن كل محتال
يجد لنفسه التبريرات الواهية ،واألعذار الواهمة ليستمر في غيه ،والغرض المقصود هو اإلنتباه من

تلك الغفلة التي تكون مطية تمد في الطغيان ،وتوغل صاحبها في العمه.
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[ -4من حسن حظ غريزة الملكية هذه] وقد اعترضت بين قوله" :وحينئذ تبدأ عملية ،بل عمليات

المغافلة ،والنظافة" ،وقوله" :تكلل دائما بالنجاح" .وداللتها السخرية من النفس الجشعة ،وغرضها أن
ال نترك النفس على أهوائها فهي كالصحراء ،كلما سقيتها إزدادت عطشا.

[ -5كما حدث في مرات سابقة] جملة ،اعترضت بين قوله" :ومما زاد في فرحتي في هذا اليوم"
وقوله" :أني كنت اعرف مسبقا أن مديرة المركز ثقف بي".

ودلت فيما دلت أن األمر السالف الذكر معهود ،ومتعود عليه ،حتى صار ديدنا ،ولغياب الرقابة،

والردع ،كانت السارقة تنجو بفعلتها في كل مرة ،كما دلت بأن كثي ار من اللصوص ،وان ظهرت
سرقاتهم ،إال أنهم ينجون في كل مرة ،مما يشجعهم على تكرار غزواتهم ،والغرض من ذلك هو

الدعوة إلى الرقابة الداخلية ،والخارجية؛ رقابة للنفس من الداخل ،ورقابة من الخارج ،ومحاسبة،
أصحاب الفعالت الشائنة ألن اهلل قد يزع بالسلطان ما ال يزعه بالقرآن.

وفي نص" :العمل سفرة" وردت الجملة االعتراضية في ثالثة عشر موضعا ( )13وهذه أهم

الدالالت التي أفادتها ،وبعض من أغراضها.

[ -1وكم أنا سعيد به] اعترضت بين قوله" :ارتفع رصيدي من األخطاء ،وحظي" وقوله" :ال يزال
مص ار على أال تكون هناك محاسبة".

وهذا اإلعتراض أفاد عدة دالالت لعل منها السخرية ،والتهكم من نفسه أوال ،ومن المسؤولين عليه

ثانيا ،كما تدل على أن ال رقيب لكل عابث بالمال العام ،أو مقصر في مصلحة عامة ،وأن

التخطيط السيء ،والتدبير الفاشل سمتان متفشيتان في القطاعات العمومية ،والغرض من ذلك هو

التنبيه إلى هذا الخطأ ،والخطر ،والخطل ،في اآلن نفسه ،الذي من شأنه أن يغرق السفينة ،فيهلك

الجميع ،مذنبهم وبريئهم.

[ -2ولم يكن مقصودا طبعا ،وفي القصد السالمة عادة] جملة اعترضت بين قوله" :خطئي" وبين
قوله" :إني أردت بإصرار ...أن استقل برأيي".

في هذه الجملة االعتراضية دالالت تناقض المنطق ،إذ في العرف العام أن من يخطئ

غير متعمد ،يعني خطأ غير مقصود ،فصاحبه قد يعذر ،وفي أسوأ األحوال يخفف حكمه ،أما

الخطأ المقصود ،فحكمه شرعا ووضعا أقسى وأشد ،غير أن الكاتب قال" :وفي القصد السالمة
عادة" مما يوحي بأن كثي ار مما يبدو خطأ هو في الواقع مكيدة ،ونية سوء مبيتة ،وبأن أصحابها

ينجون دوما بأفعالهم وبفعالتهم ،مما شجعهم على التمادي ،ولعل من األغراض المستهدفة هو

الصراخ ،في آذان الغافلين ،والمتغافلين ،وحتى المتعمدين ،ورب صرخة صادقة أنارت الدروب،
وأيقضت ذوي النهى ،وأصحاب النوايا الصادقة.
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[ -3ويكاد العجز يكون طبيعة في رغم تصوراتي وأفكاري] وهي جملة ،اعترضت بين قوله:
"وعندئذ شعرت بالعجز" وقوله" :وربما يعود ذلك إلى أني أفكر بشكل منطقي دقيق" وفيها ما فيها

من دالالت التهكم والسخرية من العجز المستشري في كثير من المناصب البسيطة منها ،والسامية،
والغرض من ذلك التشهير ببشاعة تلك النقائص ،وذلك المنطق الذي يرى في المسؤولية تشريفا ،ال

تكليفا.

كما تهدف إلى الدعوة بأن توضع الناس مواضعها الحقة بعيدا عن المحاباة التي هي داء شل

مفاصل ودواليب اإلدارات والمؤسسات العمومية.

وفي نص "المشية عربة" وردت الجملة االعتراضية اثنتي عشرة مرة ( )12وفي كل مرة تحمل

دالالت متنوعة من بينها:

[ -1وذلك ما جرت به العادة] وهي جملة اعترضت بين قوله" :عندما قرب موعد العطلة ،اعترتني
حالة غير طبيعية وقوله" :فقد شعرت أن علي أن أخرج" وحمل هذا االعتراض دالئل منها:

 أن السفر إلى الخارج ديدن معظم مسؤولينا ،وهو سفر تتحمل الدولة تبعاته المادية ،وبذلك فقدتحول هذا السفر إلى وسيلة لتبذير المال العام ،ومطية للكثير بغية قضاء المآرب الشخصية،

وتحقيق رغبات كمالية.

كما تدل أيضا بأن معظم المسؤولين ،وعلى اختالف مناصبهم ،مرتبطون بحبل سري مادي وفكري،
أما المادي فهو ذاك الذي يمدهم بالمعونة والمؤونة ،وبطبيعة الحال هو القطاع العام (مؤسسات

الدولة) ،وأما الفكري فهو تلك الدولة األجنبية :ولكل وجهة هو موليها ،استلبت فكره ،وروحه ،وحتى
غرائزه ،حيث تكون محطة ،بل جنة يمارس فيها رعونته ،وحانة للعربدة والعجرفة ،وبالوعة تلتهم من

المال ما تلتهم.

[ -2ولو أن ما عندنا يكاد يكون على الدوام جديدا] وهي جملة اعترضت بين قوله" :النظر إلى

أشياء جديدة" وقوله" :تعيد إلى ذهني الذي استهلكته الرتابة" وهي جملة دلت على كثير من المعاني

تلميحا ،من بينها حالة الالاستقرار العامة ،وباألخص تلك السنوات التي بدأ فيها حراك ،اجتماعي
مشهود ،وأعني آخر الثمانينات من القرن الماضي ،وما تبعها من تغيرات ،واهت اززات على جميع

المستويات االجتماعية ،والفكرية والنفسية.

كما يشتم منها رائحة العبثية ،واالعتباطية التي سادت مظاهر الحياة ،وعليه فإن ما لم يقم على

أسس سليمة ،ومدروسة ،فإنه سرعان ما يزول ويحل محله شيء آخر ،أو تتغير ،مالمحه ،أو...

والنتيجة عدم الثبات ،وغياب االستقرار ،فتكون المالمح العامة متجددة تجددا ينهك القوى من غير

طائل يرجى.
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[ -3ولكل مسؤول فيض من االقتراحات فيما يتعلق بالسفر إلى الخارج] وقد اعترضت بين قوله:
"قدمت لها شبه اقتراح" وقوله" :وهو أن تسمح لي بالسفر".

وحملت هذه الجملة المعترضة دالالت منها استفحال ظاهرة الغش والتحايل ،وباألخص أنها حدثت

على مستوى عال من المسؤولية ،واذا كان هذا حال المسؤول ،واإلطار السامي فإن حال من هم
أدنى ،فحدث عنه وال حرج.

ثم إن هناك داللة أخرى مفادها أن الذين استؤمنوا على المال العام ،ليسوا في مستوى هذه األمانة،

واألمر ال يتعلق بأفراد محدودي العدد ،ولكنه يكاد يكون سمة غالبة ،وهو ما يطرح ،أسئلة عميقة
لعل أهمها :ترى من جاء بهؤالء إلى هذه المناصب؟ ثم أترى أن من جاء بهم ،أو سهل لهم عملية

التسلق يجهل حقائقهم ،أم أنه أمر دبر بليل ،حتى يتسنى للجميع النهب والسلب ،وكل وما وصلت
إليه يمينه وشماله ،دون خوف؟

وتكاد اإلجابة تعلن عن نفسها حتى قبل أن تطرح األسئلة.

والخالصة التي يمكن الوصول إليها بعد هذه الجولة في ربوع نصوص أبي العيد دودو هي:

 -1أن الجمل االعتراضية الكثيرة في كل نص ،لم تكن عفوية ،وانما كانت مقصودة ،ومختارة
بدقة.

 -2حملت هذه الجمل ،االعتراضية في كل نص دالالت أعمق مما حمله النص ذاته ،بل لعلها
تشكل نصا ثانيا بداخل النص األصلي ،وهذا النص الفرعي دالليا أوسع وأعمق.

 -3يستشف من خالل دالالت الجملة المعترضة أن هناك خشية ،إن لم تكن خوفا ،بل هو خوف
مركب ،أقصد خوفا على مستويين ،أفقي وعمودي:

أ -أما األفقي فهو تجنب أقرانه ،والعامة من الموظفين ،من أن يثوروا عليه ،وينكروا عليه نشر
الغسيل على حبال الفضيحة ،وهو غسيل يعتبر داخليا ،بل لعله سيتحول في نظرهم إلى عميل،

كشف أسرار داخلية بإيعاز من أياد أجنبية ،وبالتالي فهو خائن.

ب -أما العمودي ،فهو الخوف الصريح مما قد يسببه هذا البوح ،حتى وان كان معظمه معروفا
عند العام والخاص ،ولكن ما تج أر أحد قبله ،وصرح به عالنية ،وهو ما يهدد مصالح الكبراء –

رؤوسا وبطونا -والوجهاء –صفاقه وتملقا -والمقابل سيكون باهضا وباألخص في تلك الفترة التي
صار الشرفاء فيها سلعة بخسة تباع وتشترى في سوق النخاسة.

 -4يمكن اعتبار "صور سلوكية" في جزئها الثاني "كليلة ودمنة" معاصرة ،األولى اتخذت ألسنة
الحيوانات وسيلة للنقد والتوجيه ،والثانية استحدثت الوسيلة ،فكانت اللغة مطية ،والجملة االعتراضية

لسانا.
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.  اجلزائر.املسيلة

. جامعة حممد بوضياف. كلية اآلداب واللغات. دولية علمية أكادميية حمكمة.حوليات اآلداب واللغات
.  ألبي العيد دودو2 اجلملة االعرتاضية يف صور سلوكية ج

الطاهر حلواو

 أو حتى، أو باللفظة، ليعبر بالجملة، وتكثيف دالالتها، للكاتب مقدرة كبيرة على تطويع اللغة-5
. وجمل متنوعة، بما يوحيه كالم كثير،باإلشارة

 ولكنها قد تصير وسيلة اتصال بين، أو النكتة فحسب، ليست الجملة االعتراضية للتفسير-6
 وهو ما عبرت عنه اللغة بقراءة، وتبقى األجزاء األخرى من النص من نصيب العامة،الخاصة

.السطور وما بين السطور

 ولكل، لم يكن من العبث صياغة الجملة في اللغة العربية بأشكال مختلفة فلكل صورة هدف-7
. ودقة في األداء والتعبير، وفي ذلك توسع في األساليب،تركيب غاية

 والى من خلفه من عمل،وفي الختام أتمنى أن أكون أثرت بعض االنتباه إلى مقدرة أبي العبد دودو

. ويعطى المكانة المناسبة لهذا اإلرث الكبير، حتى يلتفت إليه، وترجمة،متنوع بين إبداع

Abstract

Meaning and function of sentence between two dashes
in « souar souloukia» behavioural images.v2 for Abi Elaid Doudou.
This study aims to consolidate the essence of apposition, which is when defined
neither a means of improving discourse nor a linguistic redundancy that we can easily
omit. If an apposition is carefully and meaningfully used, it can be one of the discourse
and theme prerequisites and a coherence device for the context details and for the
assigned purposes. When omitted, probably one core semantic element may be lost and
consequently the text will be transformed into a text without a target suffering from
poor literary features. Being part of the text, an apposition holds a secondary and a
partial meaning. The latter seems in a state of hibernation waiting for a critical
analytical reader who deciphers and decodes its meaning to build the overall meaning of
the targeted text. All these characteristics appear clearly in Abi Laid Doudou’s ‘Souar
Souloukia’ Behavioural Images ; volume two. A striking feature in such a volume is the
largely use of appositions that urges any reader to question such an abundance and to try
to understand the writer’s intentions and the reasons behind his use of these numerous
appositions. But via a critical and analytical reading, the reader finds himself surprised
by the fact that this exaggerated use of appositions is neither linguistic extravagancy nor
redundancy, but rather a sign of the author’s proficiency in constructing sentences
enriched with intensified meanings as equally as the rest of ordinary sentences, in terms
of meaning, importance and value, within the text.
In some cases, the author pointed out to certain and specific behaviours in every text,
and he inserted purposefully within the appositions something more serious, critical and
deeper than what he stated explicitly in ordinary sentences bearing in mind that
common people would not concentrate on these appositions, and that their whole
interest will be focused on the global features of the text rather than on these literary
details that can be grasped just by the elite readers.
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In these appositions, the author tried to convey different and several messages which
entail in-depth meanings, visions and purposes that can be detected only by those
readers who have the ability to understand the underlying meaning existing between the
lines. In fact it can be said that every text is written twice; once for a large audience that
just consumes and is satisfied by apparent and explicit meaning and another one for an
elite of readers able to understand all that is hidden.
Finally, it can be deduced that the apposition employed byAbi Al aid Doudou achieved
a set of functions:
It expressed implicitly what ordinary sentences did not state.
It intensively loaded short expressions with denotations
It explained what ordinary stereotyped expressions could not.
It unveiled behaviors that common people did not tackle.
Key words:
Denotation, apposition, behavioral images, stereotyped sentences.
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