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تأسست الركاية التجريبية على مبدأ الرفض الواعي لشركط الركاية التقليدية ُب منتصف القرف
العشرين ،كمدرسة ركائية ُب فرنسا أطلق عليها "الركاية اعبديدة " ،بلورهتا جهود :أالف ركب غرييو
( ،)Grillet Robbeنتإب ساركت ( ،)N. Sarrauteصمويل بيكيت ( ،)Samuel Becketكلود
سيموف ( ،)C. Simonميشاؿ بوتور ( ... )M. Butorإْب.
نشأت مدرسة "الركاية اعبديدة" متمردة على الواقع اؼبهزكـ أثناء اغبرب العاؼبية الثانية باػبصوص،
كعربت عن سبردىا ىذا بقوة عندما شيأت الشخصية كحطت من اعتبارىا داخل النص تطابقا مع ما
وبدث ُب الواقع بأف االنساف ٓب يعد لو قيمة ُب ىذا الواقع اؼبنحط.
كتعترب سنة اؽبزيبة (ُ )1967ب الوطن العريب فاصبل بُت مرحلتُت ركائيتُت نبا الواقعية كالتجديد.
ترتبط الركاية الواقعية العربية دبا كتبو "قبيب ؿبفوظ" كمبط الكتابة السائد لدل جيلو ،إذ نض النموذج
التقليدم الركائي ُب أكاخر الستينيات كتشبع بقواعد ثابتة ضبطتو ،إٔب أف أصبح عاجزا عن مواكبة الواقع
كمتغَتاتو ،فظهرت الكتابة اعبديدة لتعرب عن ىذا الواقع اؼبتغَت اؼبأزكـ كفق آليات تتماشى كإياه ،
كأسلوب جديد متمرد على قوانُت الركاية التقليدية ،حُت اضمحلت القيم االجتماعية كتغَتت سلوكات
األفراد،كتفككت األبنية السياسية كاالقتصادية كاىتزت اؼبعايَت الفنية كالثقافية ،كهتششت اؼبرتكزات
اغبضارية ،فصار البد من هنوض شكل جديد يعرب عن ىذه الظواىر اعبديدة ،فجاءت الركاية بصيغ
ذبديدية ذباكزت هبا عدة ثوابت على مستول الشكل كاؼبضموف ،كتعالت هبا عن تصورات الركاية
التقليدية.
أعادت الكتابة اعبديدة النظر ُب مسلمات الركاية الواقعية انطبلقا من رؤية فلسفية ذباكزية،
كبراديغم ـبتلف ُب فهم الذات ُب عبلقتها بالواقع اؼبتشظي كاؼبأزكـ.
تزامن ظهور الركاية النسوية اعبزائرية تقريبا مع الثورة التحريرية اجمليدة ،فتناكلت تيمات عاعبت من
خبلؽبا أحداث الثورة بشكل مهيمن ،كُب قالب فٍت كبلسيكي.
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كجو التيار الواقعي ىذه التجربة -على قلتها -منذ بدايتها ،فنقلت الواقع إٔب الركاية ،كصورتو كما
ٌ
ىو ،دكف اللجوء إٔب ركافد التخييل ،كلذا ،فإف أكٔب الركايات النسوية اعبزائرية كتبت بأسلوب تقليدم،
كارتبط ىذا دبا أنتجتو "زىور كنيسي" ،كبعدىا توالت األعماؿ األدبية النسوية ،ككثر اغبديث ُب الوسط
النقدم عن بركز أقبلـ نسوية تؤشر على كتابة مغايرة ،كذات أفق متحوؿ للسائد ،تتأسس على التخييل،
كتنقل الواقع جبمالية كفنية ،كذبتهد ُب ذبريب أساليب جديدة  ...إْب ،لذلك سنحاكؿ مقاربة مباذج من
الركاية النسوية اعبزائرية اؼبكتوبة باللغة العربية ،سواء تلك اؼبغيبة ُب اؼبشهد الثقاُب اعبزائرم ،أك اغباضرة
فيو بقوة ،كىذا بغية الكشف عن أساليبها السردية كؿباكلة تصنيفها ضمن التيار الواقعي أك التيار اعبديد،
فجاء عنواف البحث موسوما بػ"أساليب الركاية النسوية اعبزائرية بُت الواقعية كالتجديد".
ارتبطت الواقعية بالركاية التقليدية كىذا االرتباط ىو ما ميزىا ُب األدب العريب ،فالركاية العربية
اليت تسمى اليوـ "تقليدية" استطاعت إبراز أساليبها ُب اؼباضي من خبلؿ تصورات النزعة "الواقعية" ،أم
أهنا تشكلت من خبلؿ الواقعية ،كُب اؼبقابل ذبذرت قواعد الواقعية كاكبلت ُب الركاية التقليدية إٔب أف
أصبحت معربة عنها بامتياز ،كىو ما مكن الركاية التقليدية من نضجها كامتبلكها لقواعد ثابتة كؿبددة.
حىت أنو يصعب الفصل بينهما ألف الواحدة منهما ربيل على األخرل كتدؿ عليها ،كمن ٍبٌ فقد ًبٌ تبٍت
مصطلح الواقعية ُب ىذا البحث ليعرب عن النمط الكتايب الكبلسيكي من حيث الرؤية كالتقنية الفنيةُ ،ب
مقابل الكتابة التجريبية اعبديدة.
انطبلقا من ىذا الفهم ،تسعى ىذه الدراسة إٔب استقصاء سَتكرة الركاية النسوية اعبزائرية كمدل
ذباكزىا لنمطية الكتابة كانفتاحها على التجديد تيميا كفنيا ،كىو إشكاؿ يبكن صياغتو ُب ؾبموعة من
األسئلة:
 ىل استجابت الركائية اعبزائرية لتغَتات الواقع اؼبوضوعي ،كذباكزت األساليب الكتابية الدالة
على النمط التقليدم ُب ما أقبزتو من نصوص ركائية؟ أم ،ىل يبكن القوؿ أهنا زبطت فعبل
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اؼبألوؼ كالسائد ،ككسرت قواعد اعبنس الركائي الواقعي ،كسبردت عليو بأساليب ـبتلفة حبكم
متطلبات الواقع الراىن كمرجعياتو الثقافية الدالة على كعي جديد ؟
عربت
 إذا كاف ىذا ما حققتو الركاية النسوية اعبزائرية ُب اػبركج من السرد الواقعي ،فكيف ٌ
عن انتساهبا للتيار التجديدم ،كما ىي األساليب الكتابية اليت توسلتها لشق طريقها كبو
التجريب الركائي؟
 ما ىي اؼبعايَت كاألسس اليت ارتكزت عليها الركاية لكسر مبطية كقواعد األسلوب القدٙب؟ ك
كيف كاكبت أساليب الكتابة ما بعد حداثية ك خلخلت الثوابت التقليدية مع حداثة
التجربة النسوية اعبزائرية من حيث النشأة ك التطور؟
 ىل م ٌكن تدفق أظباء كتابية غزيرة ُب الفًتة الزمنية األخَتة ،التجربة الركائية النسوية من أف
ربقق تراكما نصوصيا نوعيا لو خصوصيتو الفنية كاؼبوضوعية؟
تعترب ىذه األسئلة كأخرل سوؼ نطرحها ُب منت البحث،من بُت العوامل اليت حثتنا لبلشتغاؿ
على ىذا اؼبوضوع ،إضافة إٔب السبب الرئيس اؼبتمثل ُب ندرة الدراسات حوؿ ىذه الظاىرة األدبية ،كمن
ىذا اؼبنطلق ازبذ العمل كجهتُت :كجهة أسست للتصور النظرم للبحث اؼبتمثلة ُب اؼبدخل النظرم،
ككجهة ثانية ربليلية ارتبطت بالفصوؿ التطبيقية اليت عمقت أسئلة البحث اإلشكالية ،بغية بناء مبوذج
تطبيقي انطبلقا منها ،كعليو تولدت خطة توزعت على مقدمة كمدخل كثبلثة فصوؿ تطبيقية كخاسبة.
أضاء اؼبدخل "قضايا الركاية النسوية اعبزائرية" ،كفيو عرض إلشكالية مصطلح األدب النسوم،
كخلفيات التشكل كسياؽ التكوين ُب الركاية النسوية اعبزائرية ،كمدارات الكتابة ُب اؼبنت اغبكائي
كعبلمات النسوية فيها.
أما الفصل األكؿ من البحث فجاء لدراسة "التقنيات السردية" من خبلؿ بناء الشخصية
كالزمكاف الركائي كاؼبنظور السردم ،حيث تناكؿ بناء الشخصية  :تذكيت الكتابة ،التشيؤ ،اغبوار
الداخلي كاكببلؿ الشخصية ،كسبت معاينة الزمن الركائي من حيث مدل تكسَت الزمن كترىُت السرد عرب
ج
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الًتتيب كاالستغراؽ الزمنيُت ،كأيضا ،من حيث تفتت اغببكة كتشظي اغبكاية .أما اؼبكاف الركائي فتمت
دراستو من خبلؿ زبطيبو كرظبو كفق أبعاد نفسية ،كمنو ظهر بعدة ذبليات :اؼبكاف النفسي كاؼبكاف
الصوُب كاؼبكاف األسطورة ،كفيو كظفت الكاتبة تقنييت االستقصاء كاالنتقاء لوصف اؼبكاف ،كشكلت
تقاطبات مكانية .كقد ًب دراسة اؼبنظور السردم من خبلؿ تعدد مواقع الراكم ُب الركاية كتعدد الصيغ
السردية كزاكية الرؤية.
ثا٘ب الفصوؿ سبحور حوؿ "األجناس اؼبتخللة كرفض النوع" ،كفيو ٓب يقتصر البحث على إبراز
إلغاء اغبدكد بُت األجناس األدبية فقط ،بل اىتم أكثر دبا قدمو ىذا التداخل من ببلغة جديدة ،قائمة
باألساس على إنتاج خطاب ىجُت يتناسب مع طبيعة الواقع كمعرب عنو بفنية داخل الركاية ،كعليو كقفنا
عند سبع تداخبلت كظفتها الركائية اعبزائرية ُب الركاية :السردم/اؼبسرحي ،السردم/الشعرم،
السردم/السينمائي ،السردم/السَت ذاٌب ،السردم/التارىبي ،اؼبيتاقص ،التعدد اللغوم اغبوارم.
اندرجت ربت كل تداخل جنسي عدة عناصر سبثل سبفصبلتو داخل اػبطاب الركائي ،فتمت
دراسة التداخل السردم/اؼبسرحي من خبلؿ :الفكرة ،اللغة ،اغبوار ،اغببكة ،الزمكانية .أما التداخل
السردم/الشعرم فيظهر من خبلؿ :شحنة العنواف ،كالغموض كالتكثيف الدالٕب ،كالبنية اإليقاعية
كاالنزياحات األسلوبية .كبرز التداخل السردم/السينمائي عرب :سيناريو القص ،حركة الكامَتا ،الرؤية
كالرصد اػبارجي ،كاؼبونتاج كالفبلش باؾ .كذبلى تداخل السردم مع السَت ذاٌب عرب :اؼبيثاؽ السَت ذاٌب
كاالسم اؼبستعار ،كاؼبيثاؽ اؼبرجعي ،كالركائي ،كاالستيهامي .كًب التداخل السردم/التارىبي من خبلؿ:
كتابة التاريخ االجتماعي كتوظيف الكاتبة لؤلحداث التارىبية ُب الركاية ،كاللوازـ التارىبية .كظهر
اؼبيتاقص من خبلؿ :الكتابة الصنعة كتداخل اػبياؿ مع الواقع ،كاألسلوب الساخر ،كاػبياؿ الناقد .أما
التداخل اللغوم اغبوارم الذم صنع تعددا صوتيا داخل اػبطاب الركائي فقد سبت دراستو عرب :التهجُت،
كاألسلبة  /العبلقات اؼبتداخلة ذات الطابع اغبوارم مع اللغات.
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جاء الفصل الثالث متعلقا بػ"العوآب الركائية بُت الواقعية كالتجديد" كتناكلت الدراسة القضايا
كاؼبواضيع اليت اىتمت هبا الركائية اعبزائرية من باب االستقصاء عن طبيعة تصنيفها إٔب تقليدية أـ ذبديدية
كفق األسلوب الذم عرضت بو ،كقد سبثلت ُب ثبلثة عناصر كما يلي:
 أوال :عوآب الثورة كنقصد هبا الثورة اعبزائرية التحريرية كالثورة األىلية اؼبتمثلة ُب العشرية
السوداء ُب اعبزائر كنبوءة الربيع العريب اؼبرتقبة ُب اعبزائر ،حيث نقلت ىذه التيمات كفق
أبعاد فنية ىي :البعد األيديولوجي كالبعد الفلسفي كالبعد العجائيب.
 ثانيا :العوآب التحررية كنقصد هبا الطابوىات اؼبوظفة ُب الركاية :طابو اعبنس ،طابو الدين،
طابو السياسة ،حيث نقلت ىذه التيمات كفق تقنيات حوارية ىي :تقنية العآب باؼبقلوب،
تقنية ذبلي التوفيقية ،تقنية امتبلء الوعي الذاٌب.
 ثالثا :عوآب األسرة ،كفيو كقفنا على سبثيبلت :األبوة ،الزكج ،األسرة خارج الوطن.
جاءت اػباسبة كحوصلة ؼبا خلص إليو التحليل ،سجلنا فيها أىم النتائ اؼبتوصل إليها ،خبصوص
إشكاؿ البحث.
سباشيا مع اػبطة اؼبعركضة ،تطلبت غزارة اؼبادة اؼبق ٌدمة ُب البحث االستعانة دبجموعة من اؼبناى
النقدية ،فقد ساعد اؼبنه التارىبي ُب تقصي سَتكرة الركاية النسوية ُب اعبزائر ،كاؼبنه البنيوم كاف
األنسب ُب دراسة التقنيات الفنية كالتداخل األجناسي ،كما ساعدت النظرية اغبوارية لباختُت ضمن
اؼبنه السوسيونصي ُب ربليل الشخصيات الركائية ،كُب ربليل العوآب الركائية أيضا مع االستعانة باؼبنه
اؼبوضوعاٌب .
استقاـ لنا البحث باالعتماد على ؾبموعة من اؼبصادر اؼبتمثلة ُب الركايات النسوية اعبزائرية ،كاليت
تعد اؼبادة األكٔب اؼبغذية للبحث ،إضافة إٔب االستعانة دبجموعة من اؼبراجع اؼبهمة ،نذكر منها( :الركاية
العربية كاغبداثة) ﵀مد الباردمُ( ،ب نظرية الركاية) لعبد اؼبلك مرتاض( ،الركاية العربية كرىاف التجديد)
﵀مد برادة( ،قضايا الركاية العربية اعبديدة) لسعيد يقطُت( ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية) لعمرم بنو
ق
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ىاشم( ،ميخائيل باختُت اؼببدأ اغبوارم) لتيزفيطاف تودكركؼ( ،لذة التجريب الركائي) لصبلح فضل،
(سرد اؼبرأة كفعل الكتابة ،دراسة نقدية ُب السرد كآليات البناء) لؤلخضر بن السائح( ،أساليب السرد ُب
الركاية العربية) لصبلح فضل( ،القراءة كالتجربة ،حوؿ التجريب ُب اػبطاب الركائي اعبديد باؼبغرب)
لسعيد يقطُت( ،فن الركاية العربية بُت خصوصية اغبكاية كسبييز اػبطاب) ليمٌت العيد( ،سردية التجريب
كحداثة السردية ُب الركاية العربية اعبزائرية) لبوشوشة بن صبعة.
إف سعة اؼبوضوع كتشعبو ،كقلة الدراسات اؼبنطلقة من نفس طرح ىذا البحث ،تطلب بذؿ جهد
مضاعف إلقبازه.
كيأٌب كاجب اغبمد كالشكر ﵁ سبحانو كتعأب أف أعانٍت على استكماؿ ىذا البحث ،كما أقدـ
ؼبشرفيت "كداد بن عافية" عميق اؼبودة كا﵀بة ،كخالص التقدير كاالمتناف ؼبا بذلتو معي من توجيو كدعم
إلقباز ىذا العمل.
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أوالـ األدب النسوي  /المصطلح وإشكالياتو:
"األدب النسوم" من اؼبصطلحات اليت الزالت تبلقي إشكاال شأنو شأف الكثَت من اؼبفاىيم ُب
العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية ،كقد كاجو ىذا اؼبصطلح خبلفا حوؿ ربديد ماىيتو خبصوص داللة الكلمة
األكثر تعبَتا عن ىذا النوع من الكتابات ُب الثقافة العربية ،فطرحت العديد من االشتقاقات مثل:
األنثوم ،النسائي ،النسوم.
القت ىذه اؼبفاىيم العديد من اؼبؤيدين كاؼبعارضُت ؽبا ،كقبل اغبديث عن إشكالية مصطلح
األدب النسوم اؼبطركحة بُت الرفض كالقبوؿ ،نقف أكال عند صبلة من اآلراء النقدية اليت اختلفت ُب
ربديد ماىية اؼبصطلح.
ترل "رشيدة بن مسعود"" :أف الغموض الذم ينسحب على كجهات النظر اؼبقدمة ؼبفهوـ
مصطلح "األدب النسائي" آت من عدـ ربديد كتعريف كلمة "نسائي" اليت ربمل دالالت مشحونة
باؼبفهوـ اغبريبي االحتقارم كىذا ما يدفع اؼببدعات إٔب النفور منو على حساب ىويتهن ،فيسقطن
بسبب ذلك ُب استبلب الفهم الذكورم".1
إف اللٌبس اغباصل ُب ربديد مفهوـ "نسائي" كما يبكن أف يشتمل عليو من ضبولة داللية سلبية،
جعل ناقدات كػ"زىرة اعببلصي" يتجاكزنو ،ألنو ينغلق على جنس النساء كيضع حدكدا خانقة ؽبذه
الكتابة ،كتدعو ىذه الكاتبة إٔب مصطلح األنثوم ،ألنو مصطلح شامل الداللة كيعرب عن ىذه الكتابة ُب
مفهومها الواسع.2
ُب حُت يرل "حامد أبو زيد" أف لفظ األنثوم يستدعي ثنائية :اؼبذكر/اؼبؤنث" كال ربضر ىذه
الثنائية إال كىي ؿبملة بكلمات تؤشر على طبيعة العبلقة غَت اؼبتكافئة بُت الرجل كاؼبرأة ،كمنها على كجو

 1رشيدة بن مسعود ،اؼبرأة كالكتابة ،سؤاؿ اػبصوصية ببلغة االختبلؼ ،إفريقيا الشرؽ ،اؼبغرب ،ط ،2002 ،2ص .82
 2ينظر :زىرة اعببلصي ،النص اؼبؤنث ،دار سارس ،تونس ،ط ،2002 ،1ص .11
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اػبصوص :اػبضوع ،االستسبلـ ،الطاعة ،اؽبامشية ،األقلية ،اغبماية ،النفوذ ،اإللغاء؛ كىي كلمات تؤشر
على دكنية األنثى".1
كؽبذا ترفض "نازؾ األعرجي" مصطلح األنثوم أيضا ،ألنو حامل لدالالت الوىن كالسلبية
كاػبضوع ،كترل أف تسمية األدب النسوم ىو اؼبصطلح اؼبناسب الذم يعرب عن فعالية الكتابة كيقدمها
ُب ؾباؿ حيوم كإهبايب.2
نسجل اختبلفا ُب تسمية كتابة اؼبرأة لدل النقاد كالباحثُت ،كانقسامهم إٔب فريق مؤيد ؼبصطلح
األنثوم ،كفريق رافض لو على أساس أنو يدؿ على اعبنس البيولوجي ،كيقًتح استعماؿ تسمية "نسوم"
ألنو يعرب عن اغبضور الفعاؿ للذات اؼببدعة كامتبلء الوعي الفكرم لديها.
أما "زليخة أبو ريشة" فًتفض كل ىذه التصنيفات ،ألف "كلمات النسائية ،النسوية ،اؼبرأة،
النساء ،اليت تستخدـ استخدامات مضطربة تشوش الفكر النسوم كرسالتو ،فعبارات مثل "األدب
النسوم" ك"األدب النسائي" ك"أدب اؼبرأة" زبتلط ُب االستعماؿ اختبلطا ال يورث غَت اإلهباـ".3
تفاديا ؽبذا االضطراب اؼبفًتض خرج "عصاـ كاصل" حبوصلة حاكؿ من خبلؽبا التفرقة بُت ىذه
اؼبصطلحات كمفاىيمها كدالالهتا قائبل" :ينبغي أف نفرؽ بُت نسائي كنسوم كأنثوم ،فمصطلح نسائي
مصطلح بيولوجي حبت ،بينما مصطلح نسوم داؿ على نظرية كعلى مبادئ كعلى حركة سياسية
أيديولوجية تسعى إٔب تفكيك مشركع النظاـ األبوم بشىت أفكاره كأبعاده كبناه ،أما مصطلح أنثوم فهو
داؿ على ؾبموعة خصائص كمزايا بيولوجية توجد ُب اؼبرأة من مثل اغبياء كالنعومة ... ،إْب".4
من خبلؿ اطبلعنا على كجهات نظر الباحثُت حوؿ دالالت ىذه اؼبصطلحات ،أدركنا أف
اإللتباس ىو السائد ُب الدراسات اليت تناكلت ىذا اؼبفهوـ ،لكن معظمها تستقر ذباه مصطلح "األدب
 1فاطمة كدك ،اػبطاب النسائي كلغة االختبلؼ ،مقاربة لؤلنساؽ الثقافية ،اؼبدارس ،الدار البيضاء ،ط ،2004 ،1ص .20
 2ينظر :نازؾ األعرجي ،صوت األنثى ،دار األىإب ،دمشق ،دط ،1997 ،ص .35 - 31
 3زليخة أبو ريشة ،أنثى اللغة ،أكراؽ ُب اػبطاب كاعبنس ،دار نينوم ،سورية ،د ط ،2009 ،ص .30
 4عصاـ كاصل ،اغبركة النسوية الرؤل كاؼببلمح ،ؾبلة انزياحات ،اليمن ،ع ،4 .سبتمرب  ،2010ص .81
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النسوم" ،ألنو يهدؼ إٔب ربقيق خصوصية اؼبرأة كيعرب إٔب حد كبَت على ما تكتبو ،كىو اؼبصطلح الذم
آثرنا استعمالو للبحث ُب أساليب الركاية النسوية اعبزائرية من حيث فبارستها الكتابية كمدل توظيفها
لتقنيات الكتابة الركائية اعبديدة.
امتد اػببلؼ -أيضا -حوؿ مفهوـ الكتابة النسوية ،كطرحت أسئلة كثَتة:
ىل ىناؾ كتابة نسوية كأخرل ذكورية؟ كىل إبداع الرجل ىبتلف عن إبداع اؼبرأة؟ كيرجع ىذا
اإلمتداد اػببلُب إٔب أف "مصطلح األدب النسائي أك النسوم أك األنثوم رغم اغبمولة التارىبية أك اؼبعرفية
أك التجنيسية اليت ربملها ىذه اؼبسميات يبقى مصطلحا إشكاليا ألنو ينهض ُب ؾبتمعات إشكالية"،1
لذا فهو عند البعض غَت مشركط أف تكوف كاتبتو امرأة "فبل يتعلق األمر فقط بالكاتبة كامرأة كمنتجة
إبداعيا ؽبذه األشياء كإمبا تصبح اؼبسألة مرتبطة بكل كاتب كمبدع استطاع أف يعاِب القضايا اػباصة
باؼبرأة ُب إنتاجو اإلبداعي (رجل أك امرأة)".2
نفهم من ىذا أف "زىور كراـ" ال تشًتط أف يكوف كاتب النص اإلبداعي "امرأة" ،فالكتابة
النسوية عندىا مرتبطة بكل نص يطرح قضية اؼبرأة كيعرب عنها كيدافع عن حقوقها حىت كلو كاف كاتبو
رجبل.
كيساند ىذا الرأم "رضا الظاىر" الذم يرل أف األدب النسائي "يرتبط بقيمة اإلبداع الفنية،
سواء أكاف من يبارس ىذا الفعل رجبل أـ امرأة ،كىي قيمة ؽبا سيماهتا كقواعدىا العامة ا﵀ددة"،3
كيذىب "عصاـ كاصل" أف "الكتابة النسوية ىي الكتابة اليت تتبٌت الدفاع عن قضايا اؼبرأة كتفكيك
اؼبشركع األبوم بغض النظر عن كاتبها ذكرا كاف أك امرأة"،4ك ترل "رشيدة بن مسعود" أف "عبلقة اؼبرأة
باؼبمارسة األدبية كاؼبكانية اليت احتلتها ُب تاريخ الكتابة األدبية ،هبب أف ينظر إليها من زاكيتُت طبعتا
 1هبيجة مصرم أدليب ،األدب النسوم إشكالية اؼبصطلح ،ؾبلة انزياحات ،اليمن ،ع ،4 .سبتمرب  ،2010ص .84
 2زىوركراـ ،السرد النسائي العريب ،مقاربة ُب اؼبفهوـ كاػبطاب ،اؼبدارس ،الدار البيضاء ،ط ،2004 ،1ص .93
 3رضا الظاىر ،غرفة فرجينيا ككلف ،دراسة ُب كتابة النساء ،دار اؼبدل ،دمشق ،د ط  ، 2001 ،ص .13
 4عصاـ كاصل ،اغبركة النسوية الرؤل كاؼببلمح ،ؾبلة انزياحات،ع ،4.ص .81
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سَتكرة اإلبداع النسوم كتطوره ،زاكية اػبلق كاإلبداع اليت تبدك من خبللو اؼبرأة كذات فاعلة كمنتجة،
كالزاكية اليت ربضر فيها اؼبرأة كمادة لبلستهبلؾ يستمد منها الرجل اؼببدع إنتاجو الفٍت" ،1كتتفق معها
الباحثة "ىويدا صاّب" ُب أنو" :حقل كاسع لو داللتو يشمل األدب الذم تكتبو اؼبرأة ،كاألدب الذم
تكتبو النساء كالرجاؿ عن اؼبرأة كيهتم بتصوير ذبارب النساء اليومية كاعبسدية كمطالبهن ككعيهن الفكرم
كالذاٌب كاالجتماعي ُب إطار شرطهن االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي ،كما يصف معاناة اؼبرأة ُب
اجملتمع كمشاكلها النفسية كآالمها الناذبة عن صراعها الداخلي بُت ربقيق ذاهتا كبُت اإلذعاف ؼبقاييس
اجتماعية ؿبددة هتضم حقوقها اإلنسانية ،إنو األدب الذم يعكس نظرة اؼبرأة لذاهتا كللرجل كعبلقتهما
معا ،يكشف عن اآللية اليت يعمل هبا اجملتمع على ترسيخ االضطهاد اعبنسي ،كاليت رغم اضطهاداهتا
للرجل أيضا ،إال أهنا تكفل ىيمنة الرجل على اؼبرأة اجتماعيا كنفسيا ،بيولوجيا كاقتصاديا كلغويا".2
كيشَت البعض اآلخر أف مصطلح األدب النسوم ىو األدب الذم تكتبو اؼبرأة كليس األدب
الذم يكوف موضوعو اؼبرأة حيث أف "استخداـ مصطلح األدب النسوم ُب اجملتمع العريب الذم اعتاد
الكتابة الذكورية ،جاء لينبو حق اؼبرأة ُب ارتياد ؾباؿ اإلبداع األديب كتفوقها فيو" .3كمن مساندم ىذا
الرأم الذم وبدد أدب اؼبرأة من خبلؿ التصنيف اعبنسي قبد "حساـ اػبطيب" ،فػ"األدب النسوم"
عنده ىو كل أدب تكتبو اؼبرأة كيتضمن تعبَتا عن مشكبلهتا اػباصة ،كيؤكد أف "مصطلح األدب
النسائي يتحدد من خبلؿ التصنيف اعبنسي ،كليس من خبلؿ اؼبضموف كطريقة اؼبعاعبة".4
كترل فئة أخرل أف إشكالية مصطلح "األدب النسوم" أتى من اؽبيمنة الذكورية ،كتولد بذلك ما
يقابلو من مصطلح "األدب الذكورم" الذم عمل على هتميشو كتغييبو ،فَتل "ؿبمد نور الدين أفايا" ُب
حبثو (اؽبوية كاالختبلؼ ُب اؼبرأة الكتابة كاؽبامش) أف "مسألة اؼبرأة سواء منذ التصور اإلسبلمي عرب
 1رشيدة بن مسعود ،اؼبرأة كالكتابة ،ص .7
 2ىويدا صاّب ،نقد اػبطاب اؼبفارؽ ،السرد النسوم بُت النظرية كالتطبيق ،رؤية للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،ط ،2014 ،1ص .16 ،15
 3غبسن تليبل٘ب ،األدب النسوم ،سجاؿ ُب مصطلح ،جريدة النصر ،قسنطينة ،ع ،12707 .الثبلثاء  11نوفمرب  ،2008ص .15
 4حساـ اػبطيب ،حوؿ الركاية النسائية السورية ،ؾبلة اؼبعرفة ،السعودية ،ع ،166 .ديسمرب  ،1975ص .80
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أزمنتو اؼبختلفة ،أك مع مفكرم النهضة بسلفيتهم كليبَتاليتهم ،أك مع اغبركة التقدمية دبختلف فصائلها،
ٓب تكن إال ىامشا من ىوامش الربنام اليت كانت ربملو كل من ىذه اؼبشاريع اإلصبلحية أك الثورية،
على اعتبار أف الرجل كاف دكما ىو الذم وبدد مكانة اؼبرأة كموقعها ُب اؼبشركع اؼبستقبلي ،كأحيانا
يقحم قضيتها ،بالرغم منو ،كلو أنو مسكوف حىت النخاع بضركرة إخضاعها كاستغبلؽبا".1
لقد عاشت اؼبرأة معلقة على ىامش الثقافة بفعل اجملتمع الذكورم الذم حاصرىا من صبيع
اعبوانب كألغى كجودىا ،ككبٌل حريتها ليستحوذ على جانب كبَت من حريتها ،باعتبارىا "كائنا يأٌب ُب
اؼبكانة الثانية من حيث الوجود اإلنسا٘ب ،بوصفها عنصرا اختارتو الطبيعة للقياـ بوظيفة إعادة اإلنتاج
كحسب" ،2اؼبتمثلة ُب عملية الوالدة البيولوجية ،اليت ربدد دكرىا األمومي ،كالذم ال هبب ذباكزه إٔب
حكر على اجملتمع الذكورم ،من ىنا فإف دكر اؼبرأة يبقى ركتيٍت مسكتُت كضعيف
إنتاج كرقي/كتايب ألنو ه
مقابل عقل الرجل اؼبفكر كاؼببدع اإلهبايب الذم يطمح إٔب اػبلود عرب الكتابة ،فهي "إذف ال تقدر على
الكتابة كاإلبداع ،ىي تضع كتلد فقط ،أما فعل اإلبداع كالكتابة فهو اجملاؿ اػبصوصي للرجل ،ألف
التاريخ يعلمو أف اؼبرأة برىنت على عدـ إمكانية اإلبداع كالتجديد كاالكتشاؼ ،كىذا كاقع حضارم قائم
ُب عرفو".3
كُب ذات السياؽ قبد" عبد ا﵁ ؿبمد الغذامي" الذم انطلق ُب مشركعو النقدم (اؼبرأة كاللغة)
من الواقع الثقاُب للمرأة من حيث أهنا سليلة "شهرزاد" كىي أكؿ ذبلٌي حكائي يًتجم الذات النسوية،
كعليو فقد ألفت اغبكي بالوراثة كال يبكنها أف تتطبٌع على التدكين ،فاغبكي الشهرزادم رسخ لديها
التسليم كالغفلة كجعل منها جارية على مدل قركف ،كُب نظره أهنا تبقى كائنا حكائيا شفاىيا بسيطا،
كعنصرا ىامشيا ٓب يسهم ُب إنتاج الكتابة ،كإمبا اغبضور اؼبذكر ىو الفاعل كاؼبنت كالقارئ كمركز الثقافة
كسيد الكتابة ،لذا تعمق ُب اللغة عرب الكتابة ،كمنو صارت اللغة مؤسسة ذكورية ،كىي من سلطة
 1ؿبمد نور الدين أفاية ،اؽبوية كاالختبلؼُ ،ب اؼبرأة الكتابة كاؽبامش ،إفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء،د ط ،د ت ،ص .37
 2اؼبرجع نفسو ،ص .39
 3اؼبرجع نفسو ،ص .32
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الفحولة حيث "ترسخت العبلقة ما بُت اللغة اؼبكتوبة كالرجل على مدل ثقاُب كحضارم سحيق حىت
أصبحت الكتابة صفة من صفات الرجل ككظيفة من كظائفو اؼبخصوصة كاؼبميزة ،كتبدت ىذه العبلقة
الثقافية ككأمبا ىي عبلقة عضوية كحق طبيعي ،كلذا حرصت الثقافة الذكورية على ضباية ىذا اغبق
الطبيعي كاحتكاره ؽبا دكف األنثى ،كجرل تزىيد اؼبرأة بالعلم كالكتابة كزبويفها منها" ،1كىذه ىي كصية
"ابن أيب الثناء" كمن قبلو "اعباحظ" ،اللذاف يرياف أف الكتابة للمرأة "مثل السيف بيد ا﵀بوت كاػبمرة
بيد السكَت ،إف اؼبرأة كالكتايب ثنائي خطر كال بد للرجل أف وبًتس من ىذا الشر ا﵀تمل كذلك دبنع اؼبرأة
من تعلم الكتابة" ،2ألهنا لو قرأت كتعلمت ككتبت فلن تكتب إبداعا بل ستي ىس ٌخر اغبركؼ لكتابة
الرسائل الغرامية،ك بالتإب ػبيانة الرجل ،فهذه الصفة متأصلة فيها ،مثل سليبلهتا ُب (ألف ليلة كليلة)،
كمن جهة أخرل فػ"أف تتأنث اللغة فهذا معناه خراب يصيب ذاكرة الرجل ،كىي زلة يقع فيها التاريخ
األديب".3
كنتيجة لثقل ىذه التقاليد البالية كاإلرث الثقاُب اؼبتعصب بشأف اؼبرأة ،كجدت الكاتبة نفسها ُب
اغبياة الثقافية اغبديثة كاؼبعاصرة عنصرا مهمشا كمقيدا ،حبكم اختبلفها عن اآلخر/الرجل ،كجدت نفسها
مسلوبة اغبق ُب كسط ؾبتمع ذكورم ىبطط ألىدافو كفق منظوره اػباص ،كهبعل منها كسيلة لتحقيق
مآربو دكف التلفت إليها.
كما دامت ىي اليت عانت ذبارب اغبياة األنثوية النوعية ،أدركت أهنا األجدر بالدفاع عن قضيتها
بنفسها ،كفعلت كما فعلت جدهتا شهرزاد عندما توجهت إٔب "مرافعة نسائية من أجل النساء ،كىي
دفاع عن جنس بشرم ،كؿبافظة على بقائو جسديا كسبلمتو معنويا كثقافيا" ،4كانطلقت اؼبرأة الكاتبة ُب
ىذه اغبالة من مبدأ "أف كل الكائنات البشرية تولد حرة متساكية ُب الكرامة كاغبقوؽ ،كىي فبنوحة عقبل
 1عبد ا﵁ ؿبمد الغذامي ،اؼبرأة كاللغة ،اؼبركز الثقاُب العريب ،الدار البيضاء ،بَتكت ،ط،2006 ،3ص .157
 2اؼبرجع نفسو ،ص .112
 3اؼبرجع نفسو ،ص .200
 4اؼبرجع نفسو ،ص .62
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كضمَتا" .1كبالتإب إلتفتت إٔب نفسها بنفسها ؼبا رأت مصادرة اآلخر ؼبهاراهتا اإلبداعية كاحتقارىا
لقدراهتا ،حينها انتفضت لػ"تتسلح بشىت األسلحة لتحطم جدار الصمت ،كتقاكـ التهميش كتعلن بأعلى
صوهتا :إف اإلبداع كالثقافة حقل للجميع تتبلقى فيو األصوات كتتفاعل  ..ال فرؽ بُت رجل كامرأة ُب
إطار الفعل اغبضارم البنٌاء".2
رافعت "زليخة أبو ريشة" عن قضية "أزمة اؼبصطلح النسوم" ُب حبثها (أنثى اللغة) ،كرأت
كجوب تأنيث اللغة كإعادة اغبق اؼبسلوب لؤلنثى ،قائلة" :ليست اللغة ُب استخدامها مذكرة إال ألف
العآب الذم يستخدمها مذكر  ..قيمو مذكرة ،كسلطانو مذكر ،كتراتبيتو مذكرة ،كآلياتو مذكرة ،كصراعو
موجها اللغة.
مذكر ،كاقتصاده مذكر ،كسياساتو مذكرة ،كقوانينو مذكرة ..كعقلو ككجدانو مذكراف كنبا ٌ
كلعلنا كبتاج أف نقلب اؼبعادلة :أف نعيد إٔب التأنيث اعتباره ُب اللغة ،فيعود االعتبار ُب اغبياة إٔب األنثى.
الذكرم ،تعيد إنتاج ىذا ا﵀موؿ على كبو منهجي ،ككلما تطرد اللغة من
فكلما تعزز اللغة ؿبموؽبا الثقاُب
ٌ
بنياهتا كاستخدامها ربيزات الذكورة كاجملتمع األبوم كقيمها القاىرة تًتاجع عبودية األنثى كسبحي
دكنيتها".

3

انطلقت "زليخة أبو ريشة" من أف "حدكث فعل االستبلب كخبس اغبقوؽ يعٍت بالضركرة أف
ىناؾ حقوقا كأهنا معطى طبيعي كليست مكتسبة ،كلذا صارت قابلة للبخس كاالستبلب ،كإف التأنيث
ُب اللغة ؽبو حق طبيعي كصفة جوىرية ،كهبرم استبلب أنوثة اللغة بتذكَتىا كردىا إٔب أصل مفًتض"،4
إذا نبلحظ أف الكاتبة تقبل التصنيف (األنثوم /الذكورم) كتدعو إليو ،كتناشد بتحرر اؼبرأة من اؼبفهوـ
التارىبي الذم ينظر ؽبا بالدكنية كالسلبية كيرل أف كجودىا ال يرتسم إال ُب حدكد جسدىا ،كأهنا عورة
 1فاطمة اؼبرنيسي ،السلطانات اؼبنسيات ،نساء رئيسات دكلةُب اإلسبلـ ،تر :صبيل معلى كعبد اؽبادم عباس ،دار اغبصاد للنشر كالتوزيع ،سوريا ،د ط،
 ،1993ص .306
2آماؿ منصور ،اػبطاب األديب النسوم بُت سلطة اؼبتخيل كسؤاؿ اؽبوية ،ربيعة جلطي كأحبلـ مستغامبي أمبوذجا ،ؾبلة اؼبخرب ،بسكرة ،ع ،2006 ،3.ص
.199
 3زليخة أبو ريشة ،أنثى اللغة ،ص .74
4عبد ا﵁ ؿبمد الغذامي ،اؼبرأة كاللغة ،ص .16
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ككائن ضعيف ال ينت بل ىي تابعة للذكورة كموضوع للكتابة الذكورية ،لذا كاف السبيل إلزالة ىذه
التصورات اؼبوركثة إٔب دعوة اؼبرأة إٔب الكتابة لكي تسًتجع مكانتها ُب اغبياة كأنثى إهبابية.
كمن الكاتبات من يرفضن التصنيف كمن بينهن " لطيفة الزيات" اليت انطلقت من الفكرية
الذكورية اؼبوركثة حوؿ اؼبرأة اليت تقوؿ أهنا كائن سليب كمهمش ككل ما يصدر عنها ال قيمة لو ألنو نابع
من جسد أنثى ضعيف كغَت فكرم ،لذا فالكاتبة ترفض تصنيف أدهبا إٔب أدب نسائي ألنو "يتضمن
ربقَتا ؽبذا األدب كهتوينا من أنبيتو ،ألنو يرسي دبحدكدية اؼبوضوعات اليت يعرض ؽبا".1
كتوافقها الرأم "غادة السماف" ُب أف ما تكتبو اؼبرأة وبمل ظبات النقص كاالبتذاؿ ،ألف التاريخ
الذكورم رسخ ىذه الفكرة ،كجعل منها قاعدة قياسية على مر العصور ،حىت فيما يتعلق ببعض األحكاـ
الدينية ،تقوؿ" :قياما على اؼببدأ القائل الرجاؿ قواموف على النساء ،خرج نقادنا بقاعدة على طريق
اؼبنطق الصورم الذم يقوؿ األدب الرجإب قواـ على األدب النسائي" ،2كمن ىنا يتضح رفض اجملتمع
الذكورم إلبداع اؼبرأة" ،كُب رفضو ينكر عليها ذاتيتها كتفردىا كاختبلفها ،األمر الذم يؤثر على مكانة
اؼبرأة لصاّب تثبيت مكانة الرجل".3
ترل "يبٌت العيد" أف اؼبرأة ٓب تكتب "ضد الرجل اإلنساف حُت تناكلت ُب كتابتها اإلبداعية
العبلقة بُت األنوثة كالذكورة ،بل كتبت ضد أيديولوجيا السلطة الذكورية ،فػ"النسائي" ُب اػبطاب األديب
العريب ،يضمر معٌت الدفاع عن الػ"أنا" األنثوية دبا ىي ذات ؽبا ىويتها اجملتمعية كاإلنسانية ،كمن موقع
الندية ،يواجو "النسائي" ال الرجل بصفتو اإلنسانية ،بل آخر ىو تارىبيا ،قامع كمتسلط" ،4فػ"اؼبرأة ال
تكتب من أجل السيطرة على الرجل كما يفعل ىو بواسطة القانوف كاألدب ،ألهنا حُت تريد أف تسيطر
عليو تستعمل كتابة من نوع آخر ال يفقو الرجاؿ تفكيك رموزىا بسهولة ،فهي ترمي من الكتابة كالكبلـ
 1لطيفة زيات ،شهادة مبدعة ،ؾبلة أدب كنقد ،مصر ،ع ،130.نوفمرب  ،1996ص .18
 2حساـ اػبطيب ،حوؿ الركاية النسائية السورية ،ؾبلة اؼبعرفة ،ع ،166 .ص .81
 3زغينة علي ،مفقودة صاّب ،عالية علي ،السرد النسائي ُب األدب اعبزائرم اؼبعاصر ،ؾبلة اؼبخرب ،بسكرة ،ع ،2004 ،1.ص .10
 4يبٌت العيد ،الركاية العربية ،اؼبتخيل كبنيتو الفنية ،دار الفارايب ،بَتكت ،ط ،2011 ،1ص .146
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إٔب تفجَت كل شركخ جسدىا كسبوجاتو ،كمع ذلك تبقى كتابتها بعيدة كل البعد عن رغبتها العارمة ُب
اإلحاطة باللغة الضركرية لصياغة رغبتها ُب الكتابة ،﵀اكلة الرد على القهر الوجودم العاـ الذم سبارسو
عليها العبلقات االجتماعية كاألخبلقية كالنفسية الذكورية".1
من ٍبٌ فاؼبرأة تكتب كي تثبت ذاهتا اليت غيبتها السلطة الذكورية بالقمع كاإلقصاء ،كىذا ال يعٍت
أهنا مضادة ؽبا ،أك أف خطاب اؼبرأة ىو ؿباكلة إللغاء اآلخر/الرجل كخطابو ،بل اؽبدؼ الذم تسعى إليو
اؼبرأة الكاتبة ىو مشاركة خطاهبا اػبطاب الذكورم لصناعة اؼبشهد الثقاُب اؼبتكامل ،فػ"الضدية قائمة
على حد القمع كاغبرماف ،كالتسلط ،كليس على حد الذكورة كاألنوثة كتمايز ُب البنية الفيزيولوجية،
ككاختبلؼ يرفض خطاب اؼبرأة اؼبضاد أف يًتتب عليو سبايز قمعي يضعها موضع الدكنية ُب عبلقتها مع
الرجل كالعآب الذم تعيش فيو".2
نفهم أف خطاب اؼبرأة ضد التسلط كليس ضد الرجل ،ك"خطاهبا من ىذا اؼبنطلق لو صفة الدفاع
عن الػ"أنا" األنثوية ،دبا ىي ذات ؽبا ىويتها اجملتمعية كاإلنسانية ،كبالتإب لو صفة اؼبواجهة ػبطاب آخر
كيشرع ،قمعها ،كحرماهنا ،كتأييد امتبلؾ اآلخر السلطوم ؽبا ،كسيطرتو عليها".3
شرعٌ ،
ٌ

كمن منظور الكاتبة أف كتابة اؼبرأة ىي كسيلة السًتجاع حقها اؼبسلوب ككسيلة الستعادة ثقتها

بنفسها كاثبات جدارهتا ،كبالتإب فاؼبنافسة قائمة بُت اؼبرأة كذاهتا الكاتبة إلثبات حضورىا ا﵀جوب منذ
قركف ،كبالتإب هبب استبعاد ثنائية الصراع األنثوم-الذكورم ،ألف ما تكتبو اؼبرأة ىو خطاب بنٌاء ُب
ؿباكلة تشييد كجودىا من جديد ،كليس جداال عقيما بُت ما ىو أنثوم كما ىو ذكورم ،كىذا اؼبشركع
ىو ما دعت إليو "يبٌت العيد" ُب حبثها (الركاية العربية اؼبتخيٌل كبنيتو الفنية) حوؿ إشكالية األدب
النسائي ُب العآب العريب ،تقوؿ" :أميل إٔب االعتقاد بأف مصطلح األدب النسائي يفيد عن معٌت االىتماـ

 1ؿبمد نور الدين أفاية ،اؽبوية كاالختبلؼ ،ص .35
 2يبٌت العيد ،الركاية العربية ،ص .142
 3اؼبرجع نفسو ،ص ف.
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كإعادة االعتبار إٔب نتاج اؼبرأة العربية األديب ،كليس عن مفهوـ ثنائي ،أنثوم-ذكورم ،يضع ىذا النتاج
ُب عبلقة اختبلؼ ضدم -تناقضي -مع نتاج الرجل األديب".1
كمنو فالكاتبة ترفض مبدأ التصنيف كالتمييز بُت األدب النسوم كاألدب الذكورم ،كترل أف
األدب ملك للجميع ،كالدليل أنو "يصعب على القارئ أف يعرؼ أف اؼبؤلف أنثى ،دكف العودة إٔب
االسم" ،2بالتإب ىناؾ نتاج أديب كنتاج غَت أديب ،كما أف ىناؾ أدب جيد كأدب ردمء ،كبالتإب ال
كجود ألدب نسوم كمصطلح خاص ألنو يقصي دكر اؼبرأة كحركتها اإلبداعية ،فاؼبرأة تكتب لتثبت
كجودىا ،كمىت ربقق ؽبا ذلك ،ستنزاح ىذه اػبوصصة اليت صنفتها فيها الثقافة الذكورية ،كبالتإب
"فاغبديث عن أدب نسوم ىو حديث خاطئ كمفتعل لقضية األدب".3
توافق "فضيلة الفاركؽ" "يبٌت العيد" ُب أف األدب ىو كاحد لدل اإلنساف سواء مذكرا كاف أـ
مؤنثا ،كلكن قضية االختبلؼ موجودة ،تقوؿ "الفاركؽ"" :فإذا عدنا إٔب ما تكتبو اؼبرأة فإننا قبد
اػبصوصية تكمن ُب التكوين الفكرم ال ُب الشكل الفٍت .كىذا يتطلب منا أف نقرأ نتاج اؼبرأة بشكل
جيد حىت نقف على معاناهتا كليس على شكل الكتابة .فاؼببدع فنيان ال عبلقة لو بالذكورة أك األنوثة كىذا
هبعلٍت أقف عند جزء من السؤاؿ الذم يتعلق بالشك ُب مقدرة اؼبرأة ،أم أف اؼبرأة ليست ناقصة إبداع
بدليل أف عددان كبَتان من اللواٌب أبدعن ُب السياسة كاألدب كالثقافة ليس على مستول الوطن العريب
فحسب إمبا على اؼبستول العاؼبي لذلك ال ضَت ُب مقولة «األدب النسوم» ألف األدب كقع إنسا٘ب أما
االختبلؼ كما قلت سابقان فيتعلق باؼبضموف الفكرم لكل جنس".4
تنظر "ياظبينة صاّب" إٔب اؼبوضوع من زاكية أخرل ،فًتل كجوب االىتماـ باألدب كا﵀افظة على
ىويتو ،ألنو ىو اغبقيقة اليت بدأت تضمحل بسبب تشظي الواقع كتأزموُ ،ب حُت أف اؼبصطلحات اليت
 1اؼبرجع السابق ،ص .137
 2اؼبرجع نفسو ،ص .143
 3يبٌت العيد ،مسانبة اؼبرأة ُب اإلنتاج األديب ،ؾبلة الطريق ،لبناف ،ع ،4 .نسياف  ،1975ص .143
 4مقاؿ منشور ُب موقع :ديواف العرب ،اؼبنرب اغبر لؤلدب كالفكر ، http://www.diwanalarab.com ،يوـ  ،2017/08/26الساعة
.15:20
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تعرض لتقسيم الكتابة إٔب نسوية كذكورية ال جدكل منها ،كيبدك أف الكاتبة غَت مهتمة هبا ،تقوؿ" :ال
يعنيٍت أف أناقش فكرة األدب النسائي ألهنا ُب اغبقيقة تبدك ٕب أطركحة مفتعلة كغَت جدية،
فاإلشكاليات األىم بالنسبة ٕب ىل شبة أدب فعبل ُب ىذا الواقع البلأديب".1
كتوافقها الرأم "زىور كراـ" حيث ترل أف القوؿ بوجود خصوصية كتابية نسوية ال يستلزـ
بالضركرة مقارنتها مع الكتابة الرجالية ،كأف ىذا التمييز بينهما ىي من اػبطيئة الكربل للتاريخ اليت ٓب
ينت عنها سول إثارة الفوضى حوؿ التفوؽ الذكورم كالدكنية األنثوية ،2تقوؿ ُب مشركعها حوؿ
مساءلتها السرد النسائي العريب إف" :اؼبسألة غَت مطركحة ضمن نطاؽ جدإب توضع فيو كتابة اؼبرأة ُب
مواجهة أك مقارنة مع كتابة الرجل ،ألننا ُب مثل ىذا االفًتاض سنكوف قد كرسنا قيم التمييز ،كأكدنا
مفهوـ الًتاتبية السائد" ،3كأف القبوؿ بػ"اإلبداع النسائي" سػ"يكرس التمييز الذم ما فتئت اؼبرأة تناضل
من أجل إلغائو".4
كنلمس رأم "أحبلـ مستغامبي" من قوؽبا" :أنا ال أكمن باألدب النسائي ،كعندما أقرأ كتابا ال
أسأؿ نفسي بالدرجة األكٔب ىل الذم كتبو رجل أك امرأة".5
كىذا ما تذىب إليو "هبيجة مصرم أدليب" ُب رفضها ؼببدأ التصنيف اؼبصطلحي نسوم /ذكورم،
كترل اإلبداع اإلنسا٘ب ال ىبص ذكرا أك أنثى ،كأف اإلبداع ىو كاحد أيا كاف جنس كاتبو كال خصوصية
إال للنص ،تقوؿ" :أعتقد أف مصطلح األدب النسوم ىو مؤامرة على اإلبداع اإلنسا٘ب أكال كعلى أدب
اؼبرأة ثانيا ألنو ؿباكلة لفصل اعبزء عن الكل ،لتضييق اػبناؽ على اعبزء كإقصائو كليس ؼبنحو خصوصية
التميز كالوجود األرقى .فاغبضارة ال تعرؼ خصوصية ذكورية أك أنثوية كإمبا ىناؾ خصوصية لقيمة األثر
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اإلبداعي كمدل مسانبتو ُب بناء الوجود اإلنسا٘ب ( )...كعلى اؼبرأة ذاهتا أف تدرؾ خطورة ىذا الطرح
ألنو إقصاء ؽبا أكثر من كونو تأكيدا لوجودىا".1
يستغرب الكاتب "ميخائيل عيد" من رفض التصنيف ،فهو السبيل الذم يًتؾ ؼبسة أنثوية صبالية
تتباىى هبا الكتابة النسوية" :من يستطيع أف ينكر أف ىناؾ فركقا ُب ىذا األدب  ..كما الضَت ُب أف
يلتقي األدب النسائي ُب العموميات مع أدب الرجاؿ ،كىبتلف عنو من حيث بعض اػبصوصيات اليت
زبص هبا النساء دكف الرجاؿ؟ القضايا االجتماعية كنبوـ الناس ُب كل عصر مشًتكة لكنها ال تلغي
اػبصوصيات الفردية ،كسيخسر األدب النسائي من صبالو إذا ٓب يتمايز بكونو أدبا أنثويا".2
كىذا ما ذىب إليو "حسُت اؼبناصرة" ُب القوؿ أف ىناؾ صباليات تظهر ظهورا فبيزا ُب الكتابة
النسوية ،ألهنا أنثوية بالدرجة األكٔب ،كأنو ال هبب هتميشها ،فهي تستمد صبالياهتا من ىذه اػبصوصية
اليت تتميز هبا ،كعليو "ال يبكن اغبديث عن غياب الكتابة النسوية ،الدعاء اؼبرأة الكاتبة أهنا ال تنتمي إٔب
كتابة نسوية ما ،باعتبار نظرهتا إٔب الكتابة على أهنا كاحدة ال جنس ؽبا ،كما يشيع على ألسنة كاتبات
عديدات ،يعتقدف بأف كصفهن بكاتبات نسويات يسئ إليهن بطريقة أك بأخرل ،كوبط من قدرىن،
كيهمش كتابتهن  ..ىذا اعتقاد باطل أك غَت صحيح ،ألف الكتابة النسوية كتابة أصيلة ،كؽبا أبعادىا
اعبمالية اليت أسس ؽبا النقد النسوم ،الذم غدا أحد اؼبناى النقدية اؼبعاصرة اؼبعتربة على كجو
العموـ".3
تركيب:
من خبلؿ ىذه التعريفات ،نفهم أف اإلشكاؿ القائم ُب اؼبصطلح نابع من االحتكاـ إٔب كعي
اجتماعي خبصوص طبيعة التصنيف العرُب تارىبيا كاجتماعيا بُت الرجل كاؼبرأة ،كبالتإب فإشكالية ىذا
اؼبصطلح آتية من اللبس اجملتمعي كاؼبفهوـ اغبريبي االحتقارم للمرأة كأنثى ،فبل زاؿ الرجل ينظر للمرأة
 1هبيجة مصرم أدليب ،األدب النسوم إشكالية اؼبصطلح ،ؾبلة انزياحات ،ع ،4.ص .84
 2ميخائيل عيد ،ثبلث ركائيات كثبلث ركايات ،اؼبوقف األديب ،سوريا ،ع ،1999 ،338 .ص .124
 3حسُت اؼبناصرة ،ىل ىناؾ كتابة نسوية ،ؾبلة انزياحات ،اليمن ،ع ،4 .سبتمرب  ،2010ص .78
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نظرة هتميش على أهنا أنثى ال يبكن أف تتجاكز حدكد جسدىا ،بل كقد يجعل من ىذه اؼبعطيات
الساذجة اعباىزة ؿبطة انطبلؽ ُب معاينة ىذا اؼبفهوـ ،كًب إقصاء "اإلبداع النسائي/النص" ،كبالتإب
فعملية الرفض كالقبوؿ ٓب تصدر من قاعدة أدبية ؿبكمة بل من خارج العملية اإلبداعية/اإلرث الثقاُب
كالتارىبي ،كىذه إشكاليات "ٓب تتوقف ،كال أظنها تتوقف عن قريب حىت يستتب األمر ؽبذا النوع من
الكتابة ،فيفرض نفسو على أرضية الواقع ،أك يتبُت كونو كتابة إبداعية ال زبتلف عن أم كتابة بغض
النظر عن جنس كاتبها".1
كأعتقد أف ىذا من مهمة النقد األديب اؼبغيب ،الذم سوؼ يرفع ىذا الغموض كاللبس عن
اؼبصطلح ،كيزيل اإلشكاؿ عنو ،عن طريق غربلة اآلثار األدبية ال أصحاهبا ،باغبكم على الكاتبات من
خبلؿ ما جئن بو من نص إبداعي كليس عن طريق النوايا السيئة اليت جاء هبا التاريخ ،كهبذا يتخلص من
كرثها التاريخ ،كيقدـ اإلبداع النسوم بشكل موضوعي.
األحكاـ اعباىزة اليت ٌ
رسخ دكنيتها ،فمىت
أتصوير أف ربرر اؼبرأة مرىوف بتحررىا من الوعي الذكورم كإرثو الثقاُب الذم ٌ
ٌ

زالت التصورات اليت يتونبها اجملتمع الذكورم خبصوص هتميش اؼبرأة ،سوؼ تنزاح ىذه الفوضى كيرجع
النظاـ إٔب طبيعتو كما خلق ،فالفوارؽ الفطرية القائمة بُت الرجل كاؼبرأة ىي فوارؽ طبيعية تنعكس على
اإلبداع تلقائيا ،كينت ىذا االختبلؼ أدب اؼبرأة اؼبختلف عن أدب الرجل بالضركرة كبقوة الطبيعة اليت
منحت لكبل اعبنسُت بالفطرة خصوصياتو العامة كاػباصة ،كيبتد ىذا االختبلؼ حىت ُب اعبنس الواحد
عند اؼبرأة ،فالفوارؽ الفردية ىي من تصنع اػبصوصية الكتابية ،كقد قبد تشاهبات كتقاطعات كسباثبلت
كاتفاقات بُت الكتابات النسوية لكن ال يبكن إهباد تطابق ،بل بالعكس يبكن أف قبد مفارقات بينها،
كىذا راجع -أيضا -إٔب الفوارؽ اليت اكتسبتها اغبمولة الثقافية لكل كاتبة .كىذه الفوارؽ الفردية ال
تصنع فوارؽ إبداعية بل تنت اختبلفات فكرية ،كمن ىنا فإف الكتابة النسوية ليست تعصبا ﵀اكلة نفي
الرجل ،بل ىي اللمسة اعبمالية اليت طاؼبا نادت عليها الشعرية لتحقيق أدبية األدب ،كمن ىنا تستمد
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خصوصيتها اإلهبابية اليت سبنحها سبيزا منفردا قد ال قبده ُب الكتابة الذكورية ،كال يعٍت ىذا أف الكتابة
النسوية كاملة ال زبلو من شوائب ،بل شأهنا شأف الكتابة الرجالية ،تعًتيها نقائص كما تعلوىا مزايا،
كىذا أمر ال يقبل اإلحصاء كال التقنُت ،لكن ما ىو كاضح أف الكتابة النسوية تتفق مع الكتابة الرجالية
ُب قضايا عامة كزبتلف عنها دبا يبيزىا كىنا تكمن خصوصيتها.
لذا فإف عبوء اؼبرأة للكتابة ،كاف بداية من أجل ربررىا من ىذه النظرة الذكورية اليت تتعصب
عليها كربط من قيمتها ،كيبقى "كضع اؼبرأة اػباص ،كاؼبشركط بعقلية توارثتها األجياؿ العتبارات تارىبية
ذات مرجعيات ـبتلفة ،هبعل مسألتها تطرح -باستمرار -ضمن مشركع التحرر .كلذا فػ"الكتابة" تصبح
ُب ىذا السياؽ التعبَتم-مرتبطة أكثر باجملاؿ الذم يتحرر من خبللو اإلنساف ،كحُت كاف التخييل مكانا
للحرية ،فقد كجدت فيو اؼبرأة الفضاء األرحب لتجريب حريتها كانعتاقها ،ذلك ألف ُب اؼبتخيل تأخذ
اؼبرأة اؼبكانة اليت يرفضها الواقع" .1لذلك اختارهتا كفعل خبلص للبوح كالتحرر كالتعبَت ،كىذا "يعٍت
رغبتها ُب أف تكوف ،كأف توجد ،كربضر بالفعل كبالقوة ،كربقق ما يبكن اعتباره ذباكزا لوضعها اغبإب".2
اختارت اؼبرأة كتابة الركاية جملاهبة التاريخ كللدفاع عن كجودىا ككينونتها اؼبفقودة كطرح قضاياىا
كاستعادة ذاهتا كربريرىا من اؼبنظور الذكورم الذم أعطاىا مفهوـ اغبرٙب ا﵀تقر ،كالذم ٓب يعًتؼ هبا
كإنساف كحقها اآلدمي ُب استقبللية ذاهتا ،لذا كاجهت ىذه التصورات الذكورية السائدة على أهنا كائن
تبعي كغَت منت ُب عملية اإلبداع ،كذباكزت إٔب حد ما الصورة النمطية حوؽبا اليت تلخصها ُب أهنا
خلقت لشغل البيت كالزكج كالوالدة فقط كال وبق ؽبا اػبوض ُب ؾباؿ الكتابة ،كهبذا استطاعت صنع
صورة مغايرة سبكنت من خبلؽبا إبراز نضجها اإلبداعي كالكتايب ،كاستسيغ ؽبا ذلك خباصة ،ؼبا رأت ُب
أف خصوصية االنفتاح الركائي ىو الذم وبقق ؽبا ما تطمح إليو من ربرر ،فلجأت إٔب كتابة الركاية لكي
توسع دائرة خبلصها ،إذ انفتاحها ىو اجملاؿ األرحب الذم يسع اغبرية اليت تطوؽ ؽبا اؼبرأة الكاتبة،
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كألهنا األداة الفنية اؼبميزة األكثر عمقا للتنفيس عن أكجاعها الداخلية كعلى استيعاب نبوـ اؼبرأة اليت
تراكمت عرب حقب زمنية متتالية ،كألهنا األكثر قدرة على إبراز خصوصية كتابتها كنظرهتا للعآب ،كعليو
فقد ازبذهتا آلية دفاع لتأكيد حضورىا الذم أقصاه الواقع اؼبوضوعي ،كال ننكر -أيضا -أف بعض
الركايات النسوية جاءت ػبلخلة اؼبنطق الذكورم كزبريبو من الداخل ،عن طريق رفضو كالتمرد عليو،
كهبذه الثورة اكتسبت جرأة مكنتها من اػبوض ُب ؾباالت كتابية كانت ُب السابق حكرا على الرجل
فحسب.
ىذا يعٍت أف الكتابة النسوية خاضت أشواطا تارىبية لكي تصل إٔب ما ىي عليو اآلف ،كُب اآلٌب
سوؼ نستبُت ذلك ،عن طريق تتبع مسارىا الزمٍت ،كسوؼ لبص اغبديث عن الركاية النسوية اعبزائرية.
ثانيا ـ الرواية النسوية الجزائرية  /خلفيات التشكل وسياق التكوين :
ُب ظل األكضاع التارىبية اليت عاشتها اعبزائر ربت سيطرة االستعمار الفرنسي ُب حركيتها
االجتماعية كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية الصعبة" ،كاف األمر جد طبيعي أف تغيب الركاية من
االستقبلؿ حىت سنة  1967حيث ظهرت ركاية (صوت الغراـ) ﵀مد اؼبنيع " ،1كىذا ما هبعلنا نقوؿ إف
الركاية اعبزائرية اؼبكتوبة بالعربية تص ٌدرت باألدباء الذكور ،أما الركاية النسوية اعبزائرية اؼبكتوبة باللساف
العريب فقد " ظلت غائبة حىت عاـ  1979لتطل علينا ركاية (من يوميات مدرسة حرة) [لزىور كنيسي]
ككاف ىناؾ مشركع ركاية ُب أدب الراحلة "زليخة السعودم" إال أف رحيلها حاؽبا دكف ذلك".

2

ُب ىذه األثناء كانت الركاية اؼبكتوبة بالفرنسية قد قطعت أشواطا معتربة ،حيث برزت ُب
طبسينات القرف اؼباضي ،ككانت أكفر حظا من سابقتها ،فبلقت ترحيبا كركاجا كوهنا تكتب بلغة
االستعمار ،كمن رائدات اإلبداع النسوم قبل االستقبلؿ نذكر "آسيا جبار" ُب ركاياهتا( :عطش-
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( ،)1957ناقد الصرب( ،)1958-أطفاؿ العآب اعبديد ،1)1962-سبيزت كتاباهتا عن اؼبرأة كالثورة
كالتحرر كالوعي ،كىو ما تشًتؾ فيو مع ما كتبتو "زىور كنيسي" ُب ركاياهتا ذات التعبَت العريب ،إضافة إٔب
أف ىذه األخَتة تقًتب ُب كتاباهتا من الكتابة الرجالية ،فنجدىا تبتعد عن الذاتية كتطرح قضايا اجملتمع
اعبزائرم خباصة ُب موضوع الثورة كالتحرر كفق منظور موضوعي ،كيرجع السبب إٔب أف اؼبرأة كانت تابعة
للرجل كمهمشة تعيش ُب ظلو كتعًتضها عادات كتقاليد اجملتمع اعبزائرم ا﵀افظ ،الذم يسعى إٔب
حجب صوت اؼبرأة ،ؽبذا ٓب تتمكن من البوح دبكنوناهتا األنثوية ،كظلت مقصية بعيدة عن كل ما يبيز
كتاباهتا كيربز خصوصياهتا كأنثى.
كانت فًتة الثمانينات شحيحةٓ ،ب تعط أية ركاية نسوية ،لتعود "زىور كنيسي" ُب مطلع
التسعينات بركاية (لوقبة كالغوؿ ،)1993-كأحبلـ مستغامبي بػ(ذاكرة اعبسد( ،)1993-فوضى اغبواس-
 ،)1996كُب آخر سنة من القرف العشرين تكتب فاطمة عقوف (عزيزة ،)1999-كفضيلة الفاركؽ (مزاج
مراىقة.)1999-
إف فًتة التسعينات كانت االنطبلقة القوية لبعض ما كتبتو األديبة الركائية اعبزائرية ،كأخص بالذكر
"أحبلـ مستغامبي" ك"فضيلة الفاركؽ" ،فالسرد عند ىاتُت الكاتبتُت كلد ناضجا كجديدا ،كلعل السبب
يعود إٔب تأثرنبا دبكاف إقامتهما ،ففي ىذه الفًتة كانتا بعيدتاف عن اجملتمع الذكورم ا﵀لي ،كما أنتجتاه
من إبداع جاءنا من مدينة بَتكت ،ككأف انفتاح ىذه اؼبدينة انعكست صورتو ُب إبداع اؼبرأة اعبزائرية.
عكس ما نلحظو على ركاية (لوقبة كالغوؿ) مثبل ،فزىور كنيسي ٓب تغَت من أسلوب كتابتها
الذكورم ،كبقيت تكتب دبوضوعية الرجل ،رغم أف األحداث السياسية ُب ىذا الوقت كانت ُب بداية
توترىا كشاعت الرؤل الذاتية كاالنطباعات الشخصية لدل العاـ كاػباص ،فبا هبعلنا نقوؿ إف الكتابة
عندىا كلدت بالفطرة تقليدية كغَت قابلة للتجديد ،كىذا ما الحظناه ُب آخر إصداراهتا (تغريدة اؼبساء-

 1ىناؾ أصوات نسائية أخرل كتبت باللغة الفرنسية ،نذكر منها :الطاككس عمَتكش ،صبيلة دباش ،،يبينة مشاكرة...إْب ،سبيزت كتاباهتن ُب ىذه الفًتة باعبرأة
كفرض الذات أماـ كتابات أبناء اؼبعمرين ذككا التوجهات الليبَتالية.
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 ،) 2015كيعود ىذا إٔب أف الكاتبة اجملاىدة تكتب من ىاجس ركحها الثورية الصارمة اليت ال ؾباؿ فيها
للعاطفة كالذاتية ،فهذه القوة اليت مكنتها من الصمود كمواجهة اؼبستعمر ىي نفسها القوة اليت جعلتها
تتصدر الكتابة النسوية ُب اعبزائر كتواصل اإلبداع حىت شيخوختها.
تدفق اإلنتاج الركائي مع مطلع القرف الواحد كالعشرين ،ففي سنة  2000صدرت( :أكشاـ بربرية)
عبميلة زنَت( ،بُت فكي كطن) لزىرة ديك( ،بيت من صباجم) لشهرزاد زاغر .كُب سنة  2001صدرت:
(حبر الصمت) لياظبينة صاّب( ،اغبريات كالقيد) لسعيدةبيدةبوشبلؿ( ،تداعيات امرأة قلبها غيمة) عبميلة
زنَت( ،الشمس ُب علبة) لسمَتة ىوارة .كُب سنة  2002صدرتُ( :ب اعببة ال أحد) لزىرة ديك( ،أحزاف
امرأة من برج اؼبيزاف) لياظبينة صاّب( ،تاء اػبجل) لفضيلة الفاركؽ .كُب سنة  2003صدرت (النغم
الشارد) لربيعة مراح( ،عابر سرير) ألحبلـ مستغامبي( ،قدـ اغبكمة) لرشيدة خوازـ .كُب سنة

2004

صدرت( :السمك ال يبإب) إلنعاـ بيوض( ،زنادقة) لسارة حيدر ،كُب سنة  2005صدرت( :ذاكرة الدـ
األبيض) ُب جزئيو األكؿ كالثا٘ب ػبدهبة مبرم .كُب سنة  2006صدرت( :ذاكرة الدـ األبيض) اعبزء
الثالث ػبدهبة مبرم ،ك(لعاب ا﵀ربة) لسارة حيدر( ،كطن من زجاج) لياظبينة صاّب( ،اكتشاؼ الشهوة)
لفضيلة الفاركؽ .كُب سنة  2007صدرت( :جسر للبوح كآخر للحنُت) لزىور كنيسي( ،شهقة الفرس)
لسارة حيدر( ،اعًتافات امرأة) لعائشة بنور( ،فراش من قتاد) لعتيقة ظباٌب( ،إٔب أف نلتقي) إليبيليا فروبة،
(أجراس الشتاء) اعبزء األكؿ كالثا٘ب لعائشة مبرم .كُب سنة  2008صدرت( :مفًتؽ الطرؽ) لعبَت
شهرزاد( ،نقش على جدائل امرأة) لكريبة معمرم( ،بعد أف صمت الرصاص) لسمَتة قبلي .كُب سنة
 2009صدرت( :اؽبجالة) لفتيحة أضبد بوركينة( ،قليل من العيب يكفي) لزىرة ديك .كُب سنة

2010

صدرت( :أعشاب القلب ليست سوداء) لنعيمة معمرم( ،ػبضر) لياظبينة صاّب( ،لن نبيع العمر) لزىرة
ديك( ،أقاليم اػبوؼ) لفضيلة الفاركؽ( ،أماؿ..حب يبحث عن كطن متبوع خبلود الياظبُت) ؽبدل
دركيش.
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إف تبلشي عواقب االستعمار الفرنسي كخباصة منو تفشي األمية عند النساء ،أدل إٔب تطور
كمي ُب الركاية النسوية اعبزائرية ،كما ىو مبلحظ من خبلؿ ىذا اإلحصاء -الذم أدرجناه كتمثيل ال
كحصر -حيث أصبحت اؼبرأة متعلمة تزاحم الرجل ُب الثقافة كالكتابة كذلك ،كأصبحت تعرب عن
أفكارىا بنفسها بكثَت من اعبرأة ،ففرضت موضوعاهتا على الساحة األدبية بكفاءة مكنتها من جعل
الطرؼ اآلخر/الرجل يتقبل خصوصيتها اليت سبيزىا عن اإلبداع الذكورم ،كىو ما جعل أيضا دكر النشر
ترحب بركاياهتا ،كلعل ىذا الًتحيب الذم القتو الكاتبة ىو ما حفز القلم النسوم على اإلقباؿ أكثر
على كتابة الركاية بصفة خاصة.
استطاعت معظم الركائيات اعبزائريات ُب ىذه اؼبرحلة التارىبية التحرر من القيود الكبلسيكية اليت
كانت تكتب هبا ُب مرحلة سابقة ،فخلخلت الكتابة كخاضت التجريب ،فتداخلت األجناس ُب النص
الركائي ،كهنضت الكاتبة على تعرية الصراع كمساءلة اؼبسكوت عنو ،فتشظت اغببكة ،كىدمت اغبكاية
كتبلشت اغبركة كدكر الشخصية كتعددت األمكنة كاألزمنة ،كبات من الصعب فهم النص من قراءتو
كفعاؿ ،يثَت األسئلة كال يتوىم
األكٔب ،كأصبحت الكتابة اعبديدة ُب الركاية النسوية تنادم بقارئ منت ٌ
حقيقة اػبطاب ،بل يسعى إٔب فك شفرات النص ،كإسباـ فعل الكتابة كإكماؿ معناىا.
كمن ناحية اؼبضموف فإف معظم الكاتبات بقُت مرتبطات بالقضايا اليت عرفتها اعبزائر فكتنب عن
الثورة كاالستعمار كعن إرىاب العشرية السوداء ككتنب عن السلطة كالسياسة كعن اؼبصاغبة الوطنية ...
إْب ،كىذا ىو اؼبشًتؾ بُت اإلبداع الذكورم كالنسوم ُب ىذه اؼبرحلة التارىبية ،كلكن ىذا ال ينفي أف
اؼبرأة كانت أكثر إغباحا على الكبلـ باسم قضيتها ،كمنو استطاعت خلق كتابة سبيزىا كتطرح
خصوصيتها الفكرية كمشاغلها اػباصة اؼبتعلقة هبا كجسد أنثوم كجعلو بؤرة كبلمها ،كؽبذا فمعظم
كتابات ىذه الفًتة سعت إٔب الكتابة عن اعبنس كعن اعبسد كالركح النسوية كفكرىا كمستلزماهتا كامرأة.
كمن سنة  2012إٔب غاية  2017تكاثرت األعماؿ الركائية النسوية ،كنذكر منها-على سبيل
التمثيل ال اغبصر -ركاية (قصة حياة ُب طي النسياف )2012-لعبلة قوادر( ،جسد يسكنٍت)2012-
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لديهية لويز( ،تواشيح الورد )2012-ؼبٌت بشلم( ،نادم الصنوبر )2012-لربيعة جلطي( ،رضبة-
 )2012لنجاة مزىود( ،جيناهتم جنوب )2012-لصفاء عسيلة( ،األسود يليق بك )2012-ألحبلـ
مستغامبي(،زلة قلب )2012-لزىرة مبارؾ( ،بركج الغدر )2013-آلسيا مشرم( ،عرش معشق-
 )2013لربيعة جلطي( ،سأقذؼ نفسي أمامك )2013-لديهية لويز( ،نورس باشا )2013-ؽباجر
قويدرم( ،حلم على ضفاؼ )2013-غبسيبة موساكم( ،أحبلـ مدينة )2013-لفريدة إبراىيم،
(أىداب اػبشية عزفا على أشواؽ افًتاضية )2013-ؼبٌت بشلم( ،الذركة )2014-لربيعة جلطي( ،عودة
برج إيفل إٔب آيت عجيبة )2014-لضاكية كربوس( ،تغريدة اؼبساء )2015-لزىور كنيسي( ،عبادة
اعبسد )2015-لنورة طاع ا﵁( ،سكرات قبمة )2015-ألمل بوشارب( ،عائد إٔب قربم )2015-لزكية
عبلؿ( ،فارس )2015-لفريدة سبلؿ( ،الرايس )2015-ؽباجر قويدرم( ،اعًتاؼ موجة )2015-لعبلة
قوادر( ،حنُت بالنعناع )2015-لربيعة جلطي( ،عايشة )2016-غبكنة حواء( ،زكايا الصفر)2016-
آلسيا بودخانة( ،نساء ُب اعبحيم )2016-لعائشة بنور( ،أكزليم كرحى الذاكرة )2016-لفتيحة
رضبوف(،شجرة مرٙب )2016-لسامية بن دريس( ،عازب حي اؼبرجاف )2016-لربيعة جلطي( ،دكار
اغبتمة )2016-كافية بن مسعود( ،امرأة من دخاف )2016-لنادية بوخبلط( ،سرداب العارػ)2016
لكريبة عساس( ،تفاح اعبن )2016-عبميلة مرا٘ب(،لساف قليب برئ )2016-لنورة طاع ا﵁(-تشرفت
برحيلك )2016-لفَتكز رشاـ( ،ىببئ ُب جيبو قصيدة )2016-ؼبنجية إبراىيم( ،لن يبس قليب بشر-
 )2016لسهيلة قواظبية( ،ذات القلبُت )2017-لفاطمة بن شعبلؿ( ،شَتكفوبيا )2017-لدليلة
بوسامة( ،جرعة زائدة )2017-لصباح ركايسية( ،األكركفوبيا )2017-للينا بديار( ،كأنا أحتضر-
 )2017لسلمى بوقرعة( ،عبادة اعبسد )2017-لنورة طاع ا﵁.
عرفت ىذه اؼبرحلة التارىبية تطور كبَت ُب نشوء أقبلـ نسوية كثَتة كباألخص ُب سنة ،2016
كىي ذبارب كتابية متنوعة من حيث النض كاإلبداع ،كاؼببلحظ ىو تدفق أظباء ركائية جديدة ٓب
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تستحوذ بعد على تقنيات الكتابة الركائية ،بينما تراىن أظباء نسوية أخرل على التجديد كالعاؼبية (أحبلـ
مستغامبي ،فضيلة الفاركؽ) ،فثمة بوف شاسع بُت الفئتُت ُب ذبربتهما.
اؼببلحظ أف الركائية اعبزائرية ُب اؼبرحلة الراىنة ٓب يعد يغويها اؽباجس النسوم كالنضاؿ من أجل
قضية اؼبرأة ُب إثبات سبيزىا ،فهذا اعبيل اعبديد خلق نوعا من التحوؿ األديب حيث أصبح التلقي ىو
اؼببتغى األساسي ،ككأف الكاتبة اليوـ تسعى لنيل الشهرة األدبية .كمن ذلك قبد أف "زىرة مبارؾ" قدمت
عمبل ركائيا بشكل فبيز كـبتلف ليس من حيث أساليب الكتابة ،بل من حيث أساليب التلقي،
فسجلت ركايتها (زلة قلب) ُب نسخة إلكًتكنية مضمنة ُب قرصُت بصوت الكاتبة ،يستغرؽ ظباعها
1ساعة ك 41دقيقة ،تقوؿ الكاتبة ُب حوار صحفي" :استعنت ببعض األغا٘ب اعبزائرية كالعربية اؼبعركفة
كاعبميلة ُب مرافقيت كأنا أركم حىت ال يبل القارئ خصيصا اؼبسافر دبا أنٍت اخًتت ىذه اؼبرة نشر جديد
على القارئ العريب صحيح الركايات السمعية موجودة لكن اؼبميز ُب عملي ىو اؼبوسيقى كاإلخراج كقوة
الصوت-.ؼباذا اخًتت ىذا النوع من النشر :ألنٍت أردت أف أحبب القارئ ُب ما نعمل بطريقة سلسة
كجديدة كتتناسب مع جيل "الدهبيتاؿ" يعٍت عكس القارئ الكبلسيكي كألف ىاجس اؼبقركئية يستقرؤه
كل العآب أردت أف أعيد القارئ إليها" .1كمنو نفهم أف الكاتبة استغلت كسائل االتصاؿ اغبديثة ،ػبلق
فضاء أرحب تتجدد فيو العبلقة بُت الكاتبة كصبهورىا ،بصوت الكاتبة نفسها.
كاؼببلحظ ُب التجربة الكتابية النسوية اعبزائرية ،ىو انتقاؿ الكاتبات من مرحلة كتابية إٔب أخرل،
فػ"زىور كنيسي" انطلقت من القصة قبل كتابة ركايتها األكٔب (من يوميات مدرسة حرة) ،فأصدرت أكؿ
عمل قصصي ؽبا بعنواف (الرصيف النائم ،)1967-ككذلك فعلت ياظبينة صاّب فكاف منطلقها من
القصة فكتبت (حُت نلتقي غرباء)،ك أيضا "صبيلة زنَت" ُب ؾبموعتها القصصية (دائرة اغبلم كالعواصف-
.)1982

 1دراجي قدكج ،زلة قلب ركاية جزائرية حبلة جديدة كفبيزة بقلم الركائية اعبزائرية زىرة مبارؾ ،جريدة أصوات الشماؿ ،اعبزائر ،السبت ،2012/11/03
 ، http://www.aswat-elchamal.comيوـ  ،2017 /08 / 25الساعة .19:23
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أما "أحبلـ مستغامبي" فبعد إصدارىا لثبلث دكاكين شعرية ىي على التوإب( :على مرفأ األياـ-
( ،)1972الكتابة ُب غبظة عيرم( ،)1976-أكاذيب ظبكة ،)1993-انتقلت إٔب اإلبداع الركائي
برائعتها (ذاكرة اعبسد ،)1993-كمثل ىذا اؼبنطلق أيضا قبده عند العديد من الركائيات ،كمنهن "ربيعة
جلطي" اليت أصدرت أكؿ ؾبموعة شعرية ُب السبعينات بعنواف (تضاريس لوجو غَت باريسي) ،تلتها
ؾبموعة من الدكاكين.
إف تأخر ظهور الركاية النسوية ُب اعبزائرٓ ،ب يؤثر على مردكدىا اإلبداعي ،حيث نالت الكاتبة
اعبزائرية العديد من اعبوائز ،فياظبينة صاّب نالت جائزة "مالك حداد" عن ركايتها (حبر الصمت) عاـ
 2001مناصفة مع الركائي "إبراىيم سعدم" ،ككذلك نالت إنعاـ بيوض جائزة "مالك حداد" سنة
ُ 2003ب دكرهتا الثانية مناصفة مع الركائي "عيسى شريط" عن ركايتها (السمك ال يبإب) ،كنالت ىاجر
قويدرم جائزة "الطيب صاّب للركاية العربية" سنة  2011عن ركايتها (نورس باشا) ،كنالت سارة حيدر
ركايتها (زنادقة) جائزة "أبوليوس" عاـ  ،2004كفازت ركاية (اعًتافات امرأة) لعائشة بنور جبائزة
"االستحقاؽ األديب" ناجي نعماف األدبية  2007بلبناف ،كنالت ركاية (ذاكرة اعبسد) جائزة "قبيب
ؿبفوظ" عاـ .1998
ثالثا -الرواية النسوية الجزائرية وسؤال االختالف/الخصوصية:
ربضر خصوصية الكتابة ُب الركاية النسوية اعبزائرية لتعٍت "خصوصية كاقع ما ،كتفكَت ما،
كخصوصية اؽبم الذم يبارس حضوره على بعض الذكات اغباملة عبرح تارىبي كسؤاؿ كجودم،
كاػبصوصية تعٍت أخَتا شركط اغبياة ،إذ تصَت الكتابة كشكلها جسرا نعرب منو إلدراؾ طبيعة التفكَت ُب
ىذه الكتابة" 1النسوية كقراءة اعبرح التارىبي الذم شكلتو على مر أحقاب زمنية القيم الذكورية اؼبستبدة
ي
للمرأة اعبزائرية .فاإلقصاء الذم مورس عليها لسنوات عديدة ،ىو ما جعلها تبحث عن ىويتها اؼبغيبة،
حيث أصبح راىن كجودىا كأفق مصَتىا ىاجسا تسعى لتحريره من أشكاؿ االستبلب الذكورم كالقهر
 1زىور كراـ ،السرد النسائي العريب ،ص .34
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كالتهميش ،كمن ىنا اذبهت اؼبرأة للكتابة بغية التنفيس عن صراعاهتا كنبومها كما تتوؽ إليو من ربقيق
إنسانيتها كمن بلوغها آلفاؽ ربررىا تنقلها من اؽبامش إٔب اؼبركز ،فازبذت الكاتبة اعبزائرية من جنس
الركاية سبيلها "إٔب إثبات الكياف اؼبختلف كتأكيد اؽبوية اؼبتميزة كتربير الوجود الراىن" ،1كمن ىذا
اإلبداع تشكلت خصوصيتها اليت تؤكد حقها ُب االختبلؼ كالتمايز ،فبا مكنها من خلخلة اؼبنظور
الذكورم الذم "يسعى دكما إٔب تكريس مركزية إبداع الرجل مقابل اإلبقاء على ىامشية إبداع اؼبرأة،
ربقيقا ؼبقاصد ضيقة األفق ،ال عبلقة ؽبا دبا يتوفر عليو ذلك اإلبداع النسائي اعبزائرم ُب جنس الركاية
من أدبية".2
كمنو ،لكي نتوصل إٔب أحكاـ نقدية موضوعية بشأف مسألة اػبصوصية كاالختبلؼ ُب الركاية
النسوية اعبزائرية ،ال بد من أف ننطلق من النص ُب حد ذاتو ،كنعاين" أسئلة اؼبتوف اغبكائية لنصوصهن
الركائية ،فضبل عما تنفرد بو لغة خطاهبا الركائي من ظبات مفيدة" ،3بغية إبراز العبلمات الدالة على
إبداعهن النسوم اؼبنزاح عن اػبطاب الذكورم؟ كمعرفة ىل فعبل استطاعت الركاية النسوية اعبزائرية أف
عربت الركائية اعبزائرية عن خصوصيتها؟ كىل أخذت بناصية التقنيات
سبتلك سلطة النص؟ ككيف ٌ
اغبداثية كشقت طريق اإلبداع كالتجديد ،أـ أف كتابتها ظلت خاضعة ؼبنطق الركاية الكبلسيكية؟
 .1مدارات الكتابة في المتن الحكائي وعالمات النسوية:
عبأت الكاتبة للركاية عن كعي بذاهتا كبالعآب من حوؽبا ،كسخرهتا كأداة فنية لتحرير كجودىا
اؼبستلب ،من خبلؿ التعبَت عن مشاغلها النسوية كاألنثوية خباصة ،اليت استمدت منها خصوصيتها ُب
الكتابة ،كاليت أىلتها لتتميز عن اإلبداع الذكورم ،ك"اختبلؼ ىذا النوع من اإلبداع النسائي يشمل
التمايز اعبنسي للمرأة كما تنفرد بو أنثى من كظائف سبيزىا عن الرجل ،كاغبمل كالوالدة ،كتؤثر ُب

 1بوشوشة بن صبعة ،التجريب كاررباالت السرد الركائي اؼبغاريب ،اؼبغاربية للطباعة كالنشر كاالشهار ،تونس ،ط ،2003 ،1ص .165 ،164
 2بوشوشة بن صبعة ،سردية التجريب كحداثة السردية ُب الركاية العربية اعبزائرية ،اؼبغاربية للطباعة كالنشر كاالشهار ،تونس ،ط ،2005 ،1ص .104
 3اؼبرجع نفسو ،ص .91
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نسيجها النفسي ،كمبط تفكَتىا كمذىب سلوكها ،ككذلك كضعيتها اؼبتأزمة ُب اجملتمع الذكورم ،كُب
سَتكرهتا التارىبية".1
كإضافة إٔب ىذا التمايز كاالختبلؼ فإف الكاتبة اعبزائرية ذباكزت مشاغل الكتابة الذاتية ،لتتعالق
مع الفكر الذكورم ُب مساءلة الواقع ،فراحت زبوض اغبكي ُب السياسة كالساسة ،كمصَت األمة
كالشعب كالببلد .كمن ىنا تنوعت مدارات اغبكي ُب اؼبنت الركائي عند الكاتبة اعبزائرية ،كتراكحت بُت
اؼبختلف كاؼبؤتلف مع اإلبداع الذكورم.
تًتجم الكتابة عن "الذات" ُب الركاية النسوية اعبزائرية نوعية الفضاء الذم هبوؿ فيو فكر
اؼببدعات ،كلذا قبد نوعُت من الرؤل ُب ىذه الكتابة ،األكٔب ؿبدكدة فنيا كضيقة ال تزاؿ تشتغل كفق
أساليب الكتابة التقليدية ،كاألخرل استطاعت أف تتحرر من القيود الكبلسيكية كبو كتابة راىنت فيها
على التجريب كذباكز القدٙب ،لتحاكي عوآب جديدة تًتجم أكثر كعيها بالذات كبالعآب.
عموما تعد الكتابة عن الذات ىي اغبكي اؼبهيمن ُب اؼبنت الركائي عند الكاتبة اعبزائرية ،كىو ما
ذبلى ُب مستويات عديدة ،منها تداخل النصوص السردية مع السَتة الذاتية للكاتبة إٔب حد االمتزاج ُب
أحياف كثَتة ،فهناؾ نصوص ال تصرح الكاتبة اعبزائرية عن عبلقتها اؼبرجعية بسَتهتا الذاتية كلكنها ال
تنفي ذلك ،كما ُب ركاية (أىداب اػبشية) ؼبٌت بشلم اليت صممتها لتبدك كاحدة من اللعب السردية مع
القارئ مع أهنا تًتجم ُب جزئها األكرب سَتهتا الذاتية ،ككذلك ركاية (جيناهتم جنوب) لصفاء عسيلة.
كُب اؼبقابل قبد نصوصا أخرل تصرح فيها الكاتبة ُب كثَت من اللقاءات األدبية أف اعبزء فيها يبثل
سَتهتا الذاتية كما ُب ثبلثية "أحبلـ مستغامبي" ،أك أف العمل الركائي ككل ىو ترصبة للسَتة الذاتية كيربز
ىذا بشكل جلي أكثر ُب أعماؿ "فضيلة الفاركؽ" خباصة ُب ركايتيها (مزاج مراىقة) ك(تاء اػبجل)،
فػ"الفاركؽ" كمنذ مدة ندمت على استعماؽبا لبلسم اؼبستعار ،كاآلف كبعد ذبربة فنية ناضجة أصبحت ال
زبجل كال زباؼ من التصريح أف ما كتبتو ىو سَتهتا الذاتية تقوؿ ُب حوار صحفي ؽبا مع "نوارة غبرش"
1اؼبرجع السابق ،ص .90
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":ىذا االسم اؼبستعار لو منافعو ُب الدنيا كلو مضاره أيضا كؽبذا كلما صادفت كاتبة شابة زبتفي كراء
اسم مستعار أنصحها أال تفعل ذلك ،ال هبب أف لباؼ من شيء".1
كلعل ىذا ما ضخم ُب كتابتها "األنا" اليت تدؿ على الكتابة الذاتية ،ففي ركايتها (تاء اػبجل)
توظف الكاتبة الضمَت اؼبنفصل "أنا" ُب فصلُت من الركاية نبا( :الشيطاف كأنا/أنا كرجاؿ العائلة) كىذا
يدؿ على مدل قدرة الكاتبة اآلف ُب الربكز كاؼبكاشفة ،فػ"امتبلؾ ضمَت "أنا" ،كاف بالنسبة للمرأة فتحا
مهما ،سيقود إٔب اإلعبلف ُب اؼبرحلة الثانية ،عن تأسيس مبدأ "اؽبوية األنثوية"".2
كيأٌب اغبكي بالذات ُب بعض الركايات على لساف اؼبرأة ،فتحكي حياة ُب (فوضى اغبواس)،
كثريا بادم ُب (جيناهتم جنوب) ،كمٌت بشلم/الشخصية ُب (أىداب اػبشية) ،كلويزة ُب (مزاج مراىقة)،
كخالدة ُب (تاء اػبجل).ك لكن ىذا التقنع ال ينفي تلك القرائن كالدالئل اؼبوجودة ُب النص على أف
الركاية ىي سَتة ذاتية.
إف الكاتبة اعبزائرية ٓب تعد كما ُب اؼبرحلة التقليدية تتقنع كزبتفي كراء أظباء مستعارة كأصوات
الشخصيات ،بل صارت ُب مرحلتها اعبديدة تربز رؤيتها كتكشف سَتهتا ،كتفصح عنها ،كهبذا سبكنت
من االرتقاء فنيا بصورة اؼبرأة إٔب فاعلة كمنتجة.
اقبر عن ىذه النزعة الذاتية كااللتفاؼ حوؿ الذات كبو اػبوصصة ُب الركاية النسوية اعبزائرية ،إٔب
ٌ

تطرؽ الكاتبة ُب متنها اغبكائي للعديد من اؼبوضوعات ذات الصلة الوثيقة بشؤكف اؼبرأة كؿبور اىتماماهتا
كمدارات تفكَتىا كتوجهاهتا ،كمن ذلك حديثها عن :خوفها من الشيخوخة كحديثها عن الرحم
كالرضاعة كعملية اؼبخاض كاغبماـ كعن السحر كالشعوذة كالرقص كالغناء كاعبسد كاؼبوسيقى كالغن
كاإلغراء كاجملوىرات كأدكات الزينة كالغَتة كالعنوسة كالتجسس كاغبب كاللذة كاعبنس كاالغتصاب كالعذرية
كاالستقبلؿ االقتصادم للمرأة كالتعليم كاؼبطبخ كاغبجاب ...إْب .كتستمد ىذه التيمات كجودىا ُب اؼبنت
 1ؾبلة النور ،حوار الصحفية نوارة غبرش مع الركائية فضيلة الفاركؽhttp://www.alnoor.se/article.asp?id=9094،2007/08/ 14 ،
،يوـ  ،2017 /08/ 19الساعة .03:47
 2فاطمة كدك ،اػبطاب النسائي كلغة االختبلؼ ،ص .131
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الركائي من الذات األنثوية ،غَت أننا سنعاينُ-ب ما سيأٌب-التيمات األكثر بركزا كىيمنة ُب الركاية النسوية
كاليت شكلت ظاىرة ملفتة للقارئ ،كظبات خصوصية ُب كتابتها.
شكلت قضية "تعدد الزكجات" موضوعا متكررا ُب كثَت من اؼبتوف اغبكائية النسوية اعبزائرية،
ففي ركاية (نورس باشا) لػ"ىاجر قويدرم" يتزكج الباشا ضبداف على زكجتو "زينب" اؼبتحضرة ذات اؼباؿ
كالنسب اآلتية من "دزاير" ،من "ضاكية " الطفلة البدكية اليت تقوؿ أنو ":حاؿ كصولنا سيأمر ُب ربضَت
غرفة خاصة يب ،ستكوف الغرفة عاؼبنا اؼبطل على ركايب الفرح ..ماذا يهم أمر الزكجة األكٔب؟ تقوؿ أمي إف
الزكجة الثانية تأخذ كل الغن  ،بينما سيكوف على عاتق األكٔب كل اؼبسؤكليات 1".كعندما دخل الزكج
ضبداف برفقة زكجتو الثانية إٔب البيت على بغتة أماـ مرأل زكجتو األكٔب أصاهبا نوع من اعبنوف كبدأت ُب
الصراخ كاؽبيجاف" ،قامت الدنيا كقعدت عندما دخلت ذلك البيت ،كما ٓب أزبيل أبدا ،صارت
كاجملنونة ،ترمي بكل ما تصادؼ على األرض ،ظلت تصرخ ُب استياء ..حاكؿ الباشاغا ضبداف عبم
غضبها من دكف فائدة ..توزع صراخها على أرجاء البيت كامبل ،ككقفت على رأسي أنا[ .قائلة]-أنا
يتزكج علي من حقَتة بدكية 2".كتشتد الصراعات بُت الزكجة كضرهتا كخباصة عند سفر الزكج للتجارة
كإطالتو ،حيث تنتقم "زينب"  /الزكجة األكٔب من ضرهتا كتذىب هبا كرىا حيث اػبدـ ،كبوفاة الزكج
الباشاغا ضبداف تصبح "زينب" ك" الضاكية" صديقتاف ضبيمتاف ككأف شيئا ٓب يكن ،كيعترب ىذا من اػبطة
الفنية للكاتبة ُب ىذه الركاية اليت تنتصر للمرأة ،فتقتل الزكج ،كتصاّب بُت الضرتُت ،كذبعل كل ثركة الرجل
كشقاءه ؽبما.
ك ُب ركاية (السمك ال يبإب) إلنعاـ بيوض تذىب "ريبا" إٔب خالتها اؼباكثة منذ شهور باؼبشفى،
كاليت سوؼ سبوت ُب ما بعد قهرا من زكجها ،ىناؾ " حكت ؽبا خالتها بعبارات متقطعة بُت فواصل من
نوبات نشي  ،كىي ال تزاؿ تتوجو إليها على أهنا مارم ،مأساهتا مع زكجها ،ككيف أف حياهتا معو ُب

 1ىاجر قويدرم ،نورس باشا ،منشورات  ،ANEPاعبزائر ،د ط ،د ت ،ص .110
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البداية كانت صورة للسعادة ال نظَت ؽبا إال ُب هنايات القصص اػبرافية اليت يتخيلها كل امرئ على ىواه.
بقيت كذلك إٔب أف اكتشفت تورطو ُب ذبارة األسلحة كاؼبخذرات .كاف يتعامل مع أنصار سوموزا كابنو
كمع الساندينيُت على حد سواء .حكت ؽبا أيضا كيف أدخلها ؼبستشفى األمراض العصبية عدة مرات
كي يشهر عليها اعبنوف فبل يعتد بشهادهتآ .ب تكن تنوم أف توشي بو .لكنو كاف يريد التخلص منها
بأم شكل كاف .كانت ىناؾ امرأة أخرل ُب حياتو .أدركت ريبا كم كانت ؿبقة ُب حدسها بشأف ذلك
الرجل".1
ُب ىذه الركاية ينتصر الرجل كسبوت اؼبرأة على خبلؼ ما جاء ُب سابقتها ،كىنا نسجل أف اػبطة
الفنية للكاتبة اعبزائرية ُب متنها الركائي تًتاكح بُت التبعية للرجل أك ذباكزه كصنع ىوية أنثوية ،كىذا يعٍت
أف اؼبتوف اليت دلت على خاصية اؼبرأة بعضها قدـ أفكارا جاىزة ،كبعضها اآلخر جدد كحقق نضجا
فنيا ،كما سيتبُت أكثر ُب ما سيأٌب.
ربضر تيمة تعدد الزكجات أيضا ُب ركاية (الذركة) لربيعة جلطي  ،2كُب ركاية (تغريدة اؼبساء)
لزىور كنيسي ،3كُب ركاية (ذاكرة اعبسد) ألحبلـ مستغامبي ...4إْب ،فتعدد الزكجات كتتعدد أسباب
إعادة الرجل الزكاج مرة أخرل ،كمن ذلك ،عدـ إقباب زكجتو األكٔب "ذكورا" ،كىذا ىو الدافع الذم
حفز كالد "خالدة" على الزكاج مرة ثانية ُب (تاء اػبجل) لفضيلة الفاركؽ ،تقوؿ" :منذ ذلك اليوـ ٓب نعد
نرل كالدم إال مرة أك مرتُت ُب األسبوع ،كفيما بعد عرفت أنو تزكج امرأة بإمكاهنا أف تنجب لو أطفاال
ذكورا ،ما دامت أمي غَت قادرة على فعل ذلك ،5".كتطرح قضية تفضيل الرجل للمولود الذكر على
األنثى كذلك ُب ركاية (نورس باشا) ،تقوؿ الضاكية  /الزكجة الثانية" :امتعضت زينب ؼبولودم الذكر،
ربققت أهنا ضيعت منزلتها الرفيعة ،ليس ينفع نسب كجاه اؼبرأة عندما تكوف كل بطوهنا إناثا ،الرجل
 1إنعاـ بيوض ،السمك ال يبإب ،منشورات االختبلؼ ،اعبزائر ،ط ،2004 ،1ص .115
 2ينظر :ربيعة جلطي ،الذركة ،دار اغبكمة ،اعبزائر ،د ط ،2014 ،ص .43
 3ينظر :زىور كنيسي ،تغريدة اؼبساء ،منشورات  ،ANEPد ط ،2015 ،ص.108 - 107
 4ينظر :أحبلـ مستغامبي ،ذاكرة اعبسد ،نوفل ،بَتكت ،د ط ،2013 ،ص .358
 5فضيلة الفاركؽ ،تاء اػبجل ،منشورات ضفاؼ ،منشورات االختبلؼ ،بَتكت ،اعبزائر ،ط ،2015 ،3ص .19
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وببذ اؼبرأة اليت تلد ذكورا ،كلن يشعر بوجوده إال عندما يرزؽ بطفل ،فرحة الباشاغا ضبداف ال توصف
كىو يبسك بأكؿ أكالده الذكور بعد بنتُت".1
كترل "زىور كنيسي" أف تفضيل الرجاؿ للمولود الذكر" يبدك ككأنو حالة من التعويض النفسي
لشباهبم كحياهتم ( )...بل حىت النساء يفضلن الذكر على البنت ألسباب كثَتة ،منها إسعاد الرجل
كالعائلة ،كُب تصور اؼبرأة أف الذكر ستجده سندا ؽبا كعونا خصوصا ُب خاسبة أيامهاُ ،ب ىذا العآب
الذكورم ،كىذا التصور غَت صحيح دائما ،فما أكثر اآلباء كاألمهات الذين غادرىم أبناؤىم الذكور،
كىم ُب أشد اغباجة إليهم ،كٓب هبدكا إال بناهتم (ُ )...ب اؼباضي كاف الناس وببوف الذكر من أجل خدمة
األرض كاغبفاظ عليها ،حىت ال زبرج ملكيتها إٔب األجانب من األصهار ،كغَت األصهار ،كىو سبب
اقتصادم أكثر منو شيئا آخر ،كاليوـ ؼباذا ىذه الذىنية باقية ،كقد أصبحت البنت تدرس كتعمل بكل
اجملاالت مثل الرجل سباما؟".2
كُب مقابل ىذا تصادفنا نصوص جديدة تلغي كل ما كتبت حولو ضمن "تعدد الزكجات"
كصراعات الضرائر ،كفقداف الزكجة حياهتا دبجرد زبلي الزكج عنها ،فبل ىبفى علينا أنو ُب ركاية (فوضى
اغبواس) ألحبلـ مستغامبيٓ ،ب تذىب حياة إٔب الصراع مع ضرهتا للفوز بالزكج لوحدىا دبجرد إحساسها
أهنا تتقاظبو معها ،بل ذباكزهتما هنائيا ،كىذا الشرخ اغبسي الذم شعرت بو مع زكجها جعلها تقيم عبلقة
عشق مع اؼبصور الصحفي ُب (عابر سرير) ،كىنا تتجلى أقول صور التحرر كاإلمربيالية ُب نص السيدة
مستغامبي ،كمن ذلك ما قبده ُب ركاية (أقاليم اػبوؼ) لفضيلة الفاركؽ ،تقوؿ ماغي " :لقد آمنت
خبلؿ سنوات عنفوا٘ب أف القلب ال يستقر على حب حىت هبد توأمو اغبقيقي ،كلكٍت ُب كل مرة كنت
أتوه ،كما كل البشر ،أحب كأكره ،أحب كأترؾ ،أحب كأنطفئ ،أحب كأمل ،كشيئا فشيئا بلغت مرحلة
"نوا" ،فإذا يب أكتشف أنٍت ؾبهزة بقدرة قادر ألف أكوف ىكذا ! "
 1ىاجر قويدرم ،نورس باشا ،ص .143
 2زىور كنيسي ،تغريدة اؼبساء ،ص .103
 3فضيلة الفاركؽ ،أقاليم اػبوؼ ،رياض الريس للكتب كالنشر ،بَتكت ،ط ،2010 ،1ص .62
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امتد ىذا التحرر كالتجديد ُب اؼبنت الركائي النسوم إٔب ركاية (نادم الصنوبر) لربيعة جلطي،
حيث اؼبرأة ىي من تطلب الطبلؽ لتعيد الزكاج مرة أخرل ،فػ"عذرا" الصحراكية تقيم حفبل راقصا دبناسبة
طبلقهاٍ ،ب تتزكج من "عبده" اػبليجي ،كتعيد طلب الطبلؽ مرة ثانية ،لسبب ضعيف،ك ىو أهنا تشعر
بالغربة ُب ببلده" ،طلبت منو مرارا أف تستعيد حريتها ،كأف يرجعها إٔب ببلدىا ..الشعور بالغربة يفوؽ كل
شيءٓ ،ب يستطع أم شعور آخر أف يتجاكزه 1".كمن اػبطة الفنية اليت رظبتها الكاتبة أهنا أبرزت اؼبكانة
اؼبقدسة اليت ربظى هبا اؼبرأة الطارقية ،فػ"تولد كحوؽبا غبللة تقيها من شر الرجاؿ " ،2عكس ما قبده ُب
النصوص التقليدية أهنا مغبونة من طرؼ الرجل كتابعة لو ،كىو ما قبده أيضا داخل ىذه الركاية كقد
جراء اغبالة القاسية ؼبوكبلهتا
جاءت الكاتبة بو لتبياف التيمة الضد ،فػ"نفيسة" ا﵀امية أصاهبا اكتئاب ٌ
النساء كىن وباربن من أجل حقوقهن،ؽبذا تطلب من "عذرا" أف تدؽبا على رجل طارقي بإمكانو أف
يتزكج هبا ،ذلك أف الرجل الطارقي "كلما ازداد احًتاما كتقديرا للمرأة ،كلما عبل شأنو أكثر بُت قومو،
كمن يبدم منهم فظاظة ذباىها ،أك من يبد يده عليها مهددا أك ضاربا ،فكأنو حكم على نفسو بأقصى
العقاب كال يلومن إال نفسو ألنو سيصبح مضحكة القوـ ،يتربأ اعبميع منو ،كيتجنبوف حىت السبلـ عليو،
مركا كأف بو اعبذاـ ،فينبذ كيطرد ،كحىت أصدقاؤه كمعارفو كأىلو يتهربوف
كيديركف كجوىهم عنو ،حيثما ٌ
من اإللتقاء بو .تظل نفيسة فاغرة فاىا ،ليس ىناؾ قانوف كؿباكم كجلسات كقضايا كما تقصُت علي
كل يوـ ما هبرم ُب يومياتك ..بل ىي أعرافنا منذ آالؼ السنُت".3
كُب (تواشيح الورد) ؼبٌت بشلم ،قبد أف الزكجة "شهد" ترفض الزكاج من آخر ليمنحها ذرية ،رغم
أف زكجها "وبي" ىو من طلب منها أف ىبلي سبيلها لكي ذبد زكجا آخر لن وبرمها من األمومة ،تقوؿ
":ىبرب٘ب أ٘ب حرة ألرحل مع من شئت " ،4كمنو فالكاتبة جعلت الرجل/وبي ينهزـ ؼبا جعلتو عقيم،
 1ربيعة جلطي ،نادم الصنوبر ،الدار العربية للعلوـ ناشركف ،منشورات االختبلؼ ،بَتكت ،اعبزائر ،ط  ،2012 ،1ص .96
 2الركاية ،ص .110
 3الركاية ،ص .111
 4مٌت بشلم ،تواشيح الورد ،دار األؼبعية للنشر كالتوزيع ،اعبزائر ،ط ،2013 ،2ص .55
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كلكن اؼبرأة  /شهد تعود إليو حاملة بطفلو ُب بطنها ،كتفسر أف ىناؾ من تبلعب بالتحاليل الطبية،
كبالتإب تعود الكاتبة إٔب إحياء الرجل .كما تصور ىذه الركاية أيضا منظورا ـبتلفا حوؿ ما كتبتو
العديدات من الركائيات حوؿ إشكالية العبلقة بُت اغبماة كالكنة ،فعند عودة شهد  /الكنة إٔب بيت
زكجها تفرح ضباهتا كثَتا " ،تطلعٍت على شوقها كؽبفتها لرؤييت ،كال يفاجئها ضبلي مطلقا ،تسألٍت عنو،
عن صحيت ،زبرب٘ب أهنا ندمت كثَتا ألهنا ظبحت ٕب دبغادرة البيت ذلك اليوـ ،اعتقدت أ٘ب سأقصد
بيت أخي كأنو لن يكوف صعبا إهبادم".1
إذا فركاية (تواشيح الورد) تقوـ على مبدأ "الفرار من الرجل كالعودة إليو" ،يعترب بعض النقاد
كمنهم "الغذامي" أف العودة إٔب الرجل ىو تراجع اؼبرأة الكاتبة عن ربررىا كعجزىا عن الكتابة ،ألهنا ٓب
تعد ربظى باالستقبللية بل بالتبعية الذكورية ،كترد ُب ىذا الشأف "زىور كراـ" أف "االستقبللية ليس
معناىا التخلص من الرجل كنشداف حياة العزلة ،كلكن معناىا ربقيق فعالية الذات من خبلؿ اعًتاؼ
الرجل هبا حىت يتم ذباكز النظرة السائدة" ،2كىذا الدفاع من طرؼ الناقدة ال يعٍت أف الكاتبة اعبزائرية ٓب
تستطع أف تطرح موضوع عقم الرجل كتيمة جديدة كذبعل الرجل ىو من يتأٓب دبجرد تفكَته أف زكجتو
ردبا تتخلى عنو ،كمن ذلك ما قبده ُب ركاية (اعًتافات امرأة) لعائشة بنور ،يقوؿ الرجل  ":أنسى أنٍت
ببل امتداد غبياٌب القادمة..أريد أف أنسى تلك الكشوفات الطبية كالتحاليل اؼبخربية..أنسى كجوه األطباء
كاؼبآزر البيضاء..أنسى أنٍت رجل ببل رجل ! " " ،3ىل ترضى أف تبقى مع رجل عاجز عن اإلقباب،
كترحم أبوٌب كربرـ نفسها األمومة؟".4
ربضر عاطفة األمومة ُب الركاية النسوية اعبزائرية كأىم خاصية للمرأة تعرب عن كينونتها كسبنحها
استمرارية ُب الوجود ،فػ"ىي الصفة اؼبتمكنة من اؼبرأة باعتبارىا الصلة اليت تشدىا أكثر إٔب اغبياة ،كسبنح
 1الركاية ،ص .153
 2زىور كراـ ،السرد النسائي العريب ،ص .76
 3عائشة بنور ،اعًتافات امرأة ،منشورات اغبضارة ،اعبزائر ،ط ،2د ت ،ص .79
4الركاية ،ص .25
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كينونتها اؼبعٌت كتسهم ُب بلورة رؤيتها للذات كالعآب " ،1فكل أـ ترل أف " كل خنفوس ُب عينُت أمو
غزاؿ ،كأنا كليدم حبييب سيد الرجاؿ !!"،2ففي ركاية (حنُت بالنعناع) لربيعة جلطي ،تكسر الكاتبة
فكرة أف األـ ال تتفق مع ابنتها ،كيظهر ىذا ُب شخصية "أـ ابتساـ" " :أفهم قلق أـ ابتساـ كغياهبا
أتصور أف الظن ُب القادـ يعذهبا كيبعث ؽبا بصورة متعبة .لو أهنم اقتحموا بيتها مثبل فإف أكؿ ما
يسًتعى انتباىهم لسلبو كاالعتداء عليو ىي ابنتها .حبيبتها .صبيلتها اليت كضعت كل ما سبلكو ُب
خدمتها .كل ما أكتيت من معرفة ككقت كدىاء كقوة كماؿ من أجل أف ذبعل منها التميز ذاتو بُت
قريناهتا .أين ستخبؤىا إٔب أين ستهرهبا .ىل ىذا اؼبصَت الذم تستحقو كتستحقو تضحياهتا".

3

ك ُب اؼبقابل تؤكد "فريدة إبراىيم" ُب ركاية (أحبلـ مدينة) أف البنت ال تتفق مع أبيها ،فكل معاناة البنت
"مدينة" تكمن ُب أهنا حرمت من حناف أمها ،ألف كالدىا شارؾ ُب قتلها ،تقوؿ " :سبنيت أف أسألو عن
أمي ،ؼباذا رحلت كتركتٍت ُب ىذه القرية ،لكن اػبوؼ كاف يتضاعف كلما اسًتقت نظرة إٔب عينيو اللتُت
كانتا غامضتُت ،يلفهما الصمت الباىت .سبنيت أف أقوؿ لو :ؼباذا ال هبيبونٍت عندما أسأؽبم عن اسم
أمي ،كعن شكلها كعن لوف عينيها ! "4ك ؽبذا فالبنت كانت زباؼ من كالدىا كال تشعر معو بعاطفة
األبوة رغم أنو كاف وبضر مرة أك مرتُت ُب السنة إٔب القرية اليت تركها فيها لًتعاىا عجوز ،كانت تتساءؿ
دكما "مىت يبكن ؽبذا الرجل أف يأخذ٘ب ُب حضنو مثل اآلباء اآلخرين ،كي أتأكد أنو بالفعل كما يقولوف
"أيب" " ،5فكل ىذه القسوة األبوية اليت عاشتها "مدينة" ألنو حرمها من أمها كٓب يًتؾ ؽبا أم صورة
ىجرىا لتعيش دبفردىا بإيطاليا كمنعها من
عنهاٍ ،ب تركها لًتبيها امرأة عجوز ُب قرية نائية ،كعندما كربت ٌ
دخوؿ الوطن هنائيا ،فهمت "أف الرجل ال وبتاج للمرأة ،ألنو ببساطة وبتقرىا ككائن بشرم كال يبكن
إقناعو بأهنا نصفو اآلخر ،فهو يًتفع عنها ،كحاجتو ؽبا تقتصر على إقباب األطفاؿ كتلبية رغباتو كغرائزه
 1بوشوشة بن صبعة ،التجريب كاررباالت السرد الركائي اؼبغاريب ،ص .179
2ربيعة جلطي ،الذركة ،ص .57
3ربيعة جلطي ،حنُت بالنعناع ،منشورات ضفاؼ ،منشورات االختبلؼ ،بَتكت ،اعبزائر ،ط،2015 ،1ص .44
4فريدة إبراىيم ،أحبلـ مدينة ،منشورات ضفاؼ ،منشورات االختبلؼ ،بَتكت ،اعبزائر ،ط ،2013 ،1ص .96
 5الركاية ،ص .69
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اآلنية ،1".كمنو فالكاتبة تكسر النظرة السائدة خبصوص عدـ اتفاؽ األـ مع ابنتها كتؤكد النظرة
العكسية ،عن طريق اغبكي الذم ينهض على صوت نسوم أيضا /الشخصية مدينة.
تكرس اإلذعاف كاغباجة للرجل،
من اؼبتوف الركائية اليت ما تزاؿ مشحونة دبضامُت كرؤل تقليدية ٌ
تظهر ركاية (عائد إٔب قربم) لزكية عبلؿ ،حيث تتجلى اؽبيمنة الذكورية مع بداية القص ،حُت جعلت
غَت حياة االبن سباما ،حيث ىجر قريتو كبو
الكاتبة اغبكي ينهض بصوت ذكورم ،فموت األب ٌ
العاصمة ،كٓب يشأ أف يرجع إٔب بيتو رغم بكاء أمو كإغباحها اؼبتواصل عليو للعودة إليها ،حىت أنو ٓب
وبضر عرس أختو الوحيدة .كمنو فموضوع الركاية ككل جاء ليبُت كيف أف االبن ينجذب ألبيو كيلغي
كجود أمو ،لكن الكاتبة تتدارؾ ىذه التبعية الذكورية ،كتغَت مسار اػبطة ُب هناية اغبكي ،كذبعل من
عما فقده ،كمنو فالرجوع ىنا ٓب يعد
االبن يعود مقهورا إٔب أمو مبتور الساؽ كالرجولة ،لعلو هبد تعويضا ٌ
رجوعا إٔب الرجل كما ُب اؼبشركع النقدم ُب (اؼبرأة كاللغة) لػ"عبد ا﵁ ؿبمد الغذامي" ،كإمبا انقلب اؼببدأ
كصار الفرار من اؼبرأة كالرجوع إليها ،كىذا بشهادة شاىد من أىلو ،يقوؿ "خالد بن طوباؿ" ُب ركاية
ً
أصبحت
علي أمومتك .أنت الفتاة اليت كاف يبكن أف تكوف ابنيت ،كاليت ى
(ذاكرة اعبسد)" :كنت تعرضُت ٌ
تدرم..أمي !"،2فالكاتبة "أحبلـ مستغامبي" تقدـ مبوذجا آخر لؤلمومة ،حيث يزب ً
ضع الرجل
دكف أف
ِّ

ا﵀يب من خبلؿ جعلو وبس أف حبيبتو ىي أمو ،كىذا أكؿ انتصار للكاتبة اعبزائرية ُب ركايتها.
إذا كانت " الشخصية  /مدينة" ُب ركاية (أحبلـ مدينة) فهمت أف الرجل وبتقر اؼبرأة كحاجتو
إليها تقتصر على إقباب األطفاؿ بالدرجة األكٔب ،ك"ال مساحة للنساء خارج اعبسد" ،3فإف "
الشخصية /بتوؿ" ُب ركاية (نورس باشا) فهمت ىذا أيضا ،كبالتإب سيكوف عقمها سببا ُب طبلقها،
كسينتهي هبا خادمة لدل زكجات إخوهتا ،ففي حديث دار بينها كبُت "الضاكية" عندما التقيا ُب اؼبزار
طلبا للربكة من أجل اإلقباب ،قالت الضاكية:
 1الركاية ،ص .77
 2أحبلـ مستغامبي ،ذاكرة اعبسد ،ص .109
 3الركاية ،ص .365

مدخل

"-أريد أف أحبل.
 حالك من حإب ..أنا أيضا لست أحبل كقد مضى على زكاجي شباف [ شبا٘ب] سنوات. كزكجك أٓب يتزكج عليك ؟ ىو وببٍت لكن سيأٌب يوـ كيقرر فيو ذلك ،أنا أعلم.رأفت غباؽبا..فكرت بدكرم ُب اليوـ الذم سيًتكٍت فيو الباشكاتب".1
فالعقم ىو أحد اؼبواضيع اليت خصت ؽبا الكاتبة اعبزائرية حديثا ُب الركاية ،باعتباره أشد ما يهدد
حياة اؼبرأة بسبب ما يعكسو من حالة نفسية كئيبة كضعف حضورىا داخل اجملتمع ،فقد تكوف عواقبو
إما "الطبلؽ"،أك أف ترضى الزكجة بضرة تقاظبها زكجها ،كقد زبتارىا لو بنفسها ،كما حدث مع "مربككة
" ُب ركاية (حلم على الضفاؼ) ،حيث تزكج زكجها "ضبداف" من صديقتها ألف الطبيب الفرنسي أكد
ؽبا " استحالة اإلقباب النسداد اؼببيضُت ..فلم تًتؾ شيخا من الكهنة إال كعبٌت بابو تطلب الشفاء
ككثَتا ما أكد ؽبا عمي دضباف أنو حباجة إٔب أطفاؿ وبملوف اظبو كمالو ..كإغباحو على ذلك جعلها
تتنازؿ عن أنوثتها كتزكجو صديقتها خضرة".2
كإضافة على أف العقم قد يكوف أحد أسباب الطبلؽ ،فقد يكوف ىناؾ سبب آخر يتمثل ُب
الغَتة اؼبرضية للزكج على زكجتو كما ُب ركاية (تواشيح الورد) ،3كقد يكوف سبب الطبلؽ أيضا ،مكيدة
امرأة أخرل كغَتة من زكجة يفتنت هبا زكجها ،كما حدث مع كالدة "أندلس" ،تقوؿ " يشاع ُب العائلة
أف أيب فنت هبا أيبا فتنة ،لوال أف امرأة أخرل ،ابنة عمة لو تدعى نوارة غارت منها ،فسقتو شايا مسحورا
ساعة العصر" .4كمكيدة السحر ىي ما كقعت فيها أيضا "خضرة" اليت سحرهتا ضرهتا "مربككة" ُب ركاية
(حلم على ضفاؼ) غبسيبة موساكم ،بسبب غَتهتا منها ،ألهنا أقببت ابنا للزكج "دضباف" أما ىي
 1ىاجر قويدرم ،نورس باشا ،ص .160
2حسيبة موساكم ،حلم على الضفاؼ ،دار الركائع للنشر ،اعبزائر ،ط ،2013 ،2ص .85
 3ينظر :مٌت بشلم ،تواشيح الورد ،ص .176
4ربيعة جلطي ،الذركة ،ص .43
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فبقيت عاقرا رغم ترددىا على األطباء طلبا للشفاء ،كىذا ما جعلها ىذه اؼبرة "تًتدد على الشيخ علي
مرات عديدة حىت يفك القيد الذم بُت دضباف كخضرة كوبل ذلك الوثاؽ الذم ربطهما ..كلما خرج
دضباف إٔب العمل أكقدت الكانوف كأكقدت تلك الرائحة الكريهة اليت كثَتا ما اختنقت منها خضرة كفرت
ىاربة منها كٓب تتوقف على ىذا اغبد بل راحت كل مرة تفاجئها بكائنات غريبة..ميتة داخل
ثياهبا..كانت تتوعدىا باعبنوف كبالقتل إف ٓب ترحل عن البيت كلكن خضرة ٓب تكن تلك اؼبرأة الصامدة
بل كانت امرأة ضعيفة ..ساذجة ..كثَتا ما لقبها أىل القرية باؼبخبولة ..ذلك الصمود ٓب يدـ طويبل بل
انفجرت ُب دضباف ..فارقتو اؼبضجع كىي تصرخ ..تلطم-:طلقٍت..طلقٍت..ارحل عٍت ..ال تلمسٍت ..ال
أريد البقاء ُب ىذا البيت ..أريد الرحيل إٔب بيتنا".1
ربضر قضية الطبلؽ ُب ركاية (عابر سرير) لػ"أحبلـ مستغامبي" ُب شخصية "فريدة " كُب ركاية
(لوقبة كالغوؿ) ُب شخصية "البهجة" ،فاؼبرأة اؼبطلقة تصبح منبوذة اجتماعيا كتبقى من منظور اعبميع
امرأة فاشلة كفشلها ىذا ىو خطر على اعبميع ،كىذا ما حاكلت الركاية النسوية اعبزائرية عرضو ،ففي
ركاية (نورس باشا) ينظر اجملتمع لػ"الضاكية" نظرة ارتياب كخوؼ كشك ألهنا مطلقة كببل رجل ،فهي
"على الدكاـ ُب عيوف النساء ظبراء لعوب يبكنها أف تغوم أيٌا كاف" ،2تقوؿ " :عندما تركٍت زكجي الثا٘ب
ربالفت نسوة البيت كلهن كتركن أزكاجهن أسبوعا كامبل احتجاجا على كجودم ُب البيت من دكف
رجل .قالت األكٔب :ال يبكن العيش مع الغاكية .ردت الثانية :عليها أف تًتؾ البيت كي نعود إٔب
أزكاجنا .بالغت الثالثة :لقد رأيتها تغمز لزكجي كي ذبره إٔب غرفتها ،إهنا ال زباؼ ا﵁ 3".كىذا ما جعل
الضاكية تقوؿ "أف فقداف الزكج مثل اليتم سباما" ،4حىت أف زكج أمها كاف ينظر إليها نظرة ازدراء
كمعصية ،فكاف يعارضها ُب كل أمر ،تقوؿ " :أردت بناء بيت صغَت من الطوب أماـ بيت أمي ،كفعبل
 1حسيبة موساكم ،حلم على الضفاؼ ،ص .88 ،87
 2ىاجر قويدرم ،نورس باشا ،ص .17
 3الركاية ،ص .19
 4الركاية ،ص .146
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بدأنا باألمر برفقة العبزكزم ،لكن زكج أمي قاطع طريق البنائُت كبدأ بالصراخ-:تريد أف تبٍت ككرا للرذيلة
بالقرب من بييت؟ كا﵁ سيكوف ذلك على جثيت .زكجة غبسن ىي أكؿ من أشعلت ىذه الفكرة ُب رؤكس
أىل اؼبدينة ،كىكذا صارت صورٌب سيئة ُب كامل اؼبدينة".

1

أما ُب ركاية (حنُت بالنعناع) فًتجع الكاتبة "ربيعة جلطي" سبب طبلؽ "نورماؿ" إٔب عنف
زكجها ،كىذا ما جعلها ذبهر بتفاصيل عبلقتهما اغبميمية أماـ اعبميع دكف حرج ،فػ"نورماؿ تزكجت
مبكرا كمنذ أف عادت من بيت الزكجية الذم ٓب تبق فيو سول أشهر قليلة،تركتو بسبب اعتداءات زكجها
النهم جنسيا عليها بالضرب اؼبربحٓ .ب تعد تطيق معاشرتو كٓب تًتدد ُب كصف معاناهتا من عبلقتهما
اغبميمة أماـ القاضي .كتصر نورماؿ أف يعلم اعبميع ما حدث فعبل ،دكف أدٗب حرج ،حىت يعرؼ الناس
أهنا مظلومة .ال ذبد أم مانع ُب تكرار ما حدث بصوت مرتفع كُب كل مكاف كُب كل مناسبة ،ساردة
التفاصيل الدقيقة".2
ىناؾ موضوعات ضبيمية تعكس تفاصيل عآب األنوثة تعرب عن خصوصيتها استمدت منها الركاية
النسوية اعبزائرية ظبات اختبلفها كسبيزىا ألهنا تعرب عن كينونة جنسها األنثوم ،كتتمثل باألخص ُب
اجملالس النسوية ،كما يدكر فيها "من أحاديث تتناكؿ شواغل اؼبرأة كنبومها ،انكساراهتا كتطلعاهتا ،اػبفي
من سَتهتا كاؼبعلن ،الكائن كاؼبمكن ،الواقعي كاغبلمي " 3فاؼبرأة ربكي للمرأة ُب مهد تعارفهما ماال وبكيو
الرجل لصديقو الرجل الذم شاخ معو ،فهذه الضاكية ُب أكؿ جلسة ؽبا مع "البتوؿ " ُب ركاية (نورس
باشا) تقوؿ " :ضحكنا طويبل ،دخلنا ُب حكايات ضبيمية ،قالت ٕب أف زكجها ثور جنس ..يشبع لذهتا
بالكامل .أخربهتا عن الباشكاتب ،عن ؼبسات يده اليت زبط اكبناءات جسدم كما ىبط اغبركؼ ،كُب
غمرة حديثنا انتبهنا أننا قبالة ضريح سيدم عبد الرضبن فوضعت يدىا على فمها".
1الركاية ،ص .149
 2ربيعة جلطي ،حنُت بالنعناع ،ص .103 ،102
 3بوشوشة بن صبعة ،سردية التجريب كحداثة السردية ُب الركاية العربية اعبزائرية ،ص .98
 4ىاجر قويدرم ،نورس باشا ،ص .164
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كبالتإب فالزكايا ىي أحد األمكنة اليت صورهتا الكاتبة اعبزائرية على أهنا من بُت اجملالس النسوية
اليت تتبادؿ فيها النسوة اغبديث اغبميمي ،كإضافة إٔب الزكايا قبد األسطح حيث هترب اؼبرأة من سجن
اعبدراف إٔب ىذا اؼبكاف ،فػ" تصعد النساء إليو كي تنشر الغسيل ،كتلتقي جاراهتا من أجل ثرثرة ضركرية،
فاؼبدف الكبَتة ال ربفظ األسرار " ،1فاؼبرأة تعيش " على اػبوؼ من البقاء إٔب ماال هناية داخل ىذه
اغبدكد ،لذا كاف اللجوء إٔب فضاءات السطوح دبثابة ىركب من ىذا اغبصار ،من أجل االرسباء ُب
أحضاف اغبكي كالتخييل" ،2كبالتإب فإف رؤية اؼبرأة الكاتبة ؽبذا الفضاء زبتلف عن رؤية الرجل الكاتب "
فمكاف من قبيل "السطوح" ال يرمز ُب فكر الرجل إال إٔب اؽبامش باعتباره مكانا غَت مركزم ُب الفضاء
الذم يعيش فيو كوبيا ،لكنو عند اؼبرأة يأٌب ُب إبداعها "مركزا" يدكر حولو الكوف"،3ألنو نقطة سبركز أسرار
النساء كتفاصيلهن ،كمكاف للبوح كالتفريغ البلشعورم ،كبالتإب فػ"األسطح" تدخل ُب مشاغل اؼبرأة
كخصائصها ،كالكاتبة ىي أبرع مصور ؼبثل ىذه التفاصيل الدقيقة ،كاليت يتجاىلها الكاتب ،كيهمشها
ألهنا من منظوره ال تستحق أخذ حيز كتايب داخل الركاية ،كىذا أمر طبيعي ،ألف مكانا مثل األسطح ال
كجود لو ُب جغرافيا حياتو.
كما وبضر فضاء "اغبماـ" بصفة مكثفة ُب اؼبنت الركائي كأحد األماكن اليت سبارس فيها اؼبرأة
طقوسها النسوية كبوحها اغبميمي ،فػ"اغبماـ ىو اؼبكاف الذم يبكن أف تلتقي فيو بكل نساء اؼبدينة.
كمثلهن يبكنها أف تثرثر كربكي ما ج ٌد ُب حياهتا ،كتباىي دبشًتياهتا اعبديدة ،كصيغتها ،كثياهبا اليت ٓب
يرىا رجل ،4".فهذا الفضاء قبده مثبل ُب ركاية (الرايس) ؽباجر قويدرم  ،5كُب ركاية (نادم الصنوبر)
لربيعة جلطي ،6كُب ركاية (مزاج مراىقة) لفضيلة الفاركؽ .7فحيث تكوف ذبمعات نسوية ،يكوف ىناؾ
 1الركاية ،ص .59 ،58
 2فاطمة كدك ،اػبطاب النسائي كلغة االختبلؼ ،ص .63
3اؼبرجع نفسو ،ص .113
 4أحبلـ مستغامبي ،فوضى اغبواس ،نوفل ،بَتكت ،د ط ،2013 ،ص .191
 5ينظر :ىاجر قويدرم ،الرايس ،منشورات ضفاؼ ،منشورات االختبلؼ ،بَتكت ،اعبزائر ،ط ،2015 ،1ص .95
 6ينظر :ربيعة جلطي ،نادم الصنوبر ،ص  60ػ .147
 7ينظر :فضيلة الفاركؽ ،مزاج مراىقة ،دار التنوير ،اعبزائر،ط ،2013 ،1ص .176
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ىناؾ طرح حوؿ اؼبواضيع اغبميمية للمرأة كانبثاؽ للتفاصيل األنثوية اؼبكتومة ،كيظهر ىذا خباصة ُب
"العرس" ففيو "تعودت النساء منذ قركف ،على ضبل رغبتهن كقنبلة موقوتة ،مدفونة ُب البلكعي .ال تنطلق
من كبتها إال ُب األعراس ،عندما تستسلم النساء لوقع البندير ،فيبدأف الرقص ككأهنن يستسلمن للحب،
خبجل كدالؿ ُب البداية ،وبركن ا﵀ارـ يبنة كيسرة على كقع "الزندإب" ..فتستيقظ أنوثتهن اؼبخنوقة ربت
ثقل ثياهبن كصيغهن".

1

إف اؼبوضوعات الذاتية اليت ناقشتها اؼبتوف الركائية للكاتبات اعبزائريات ٓب تقص الرجل ،كإمبا
اعتربتو عنصرا مكمبل ،حيث استمد الكياف األنثوم ُب الركاية النسوية اعبزائرية حيويتو كتواجده الفعلي
من الطرؼ اآلخر/الرجل ،كما كضحنا ُب النماذج السابقة.
إضافة إٔب ىذا فإف أكجاع الذات النسوية أسهمت بشكل كبَت ُب كسم الكتابة النسوية
بالذاتية ،ؽبذا استخدمت الكاتبة"العاطفة"كجانب فٍت للتعبَت عن خصوصية الكتابة النسوية إلثبات
كياهنا ،كىذا ما جعلها تؤسس " على أنواع من اؼبكاشفة كاالعًتاؼ يتداخل فيها الواقعي كاؼبتخيل
كاغبلمي ،كتنجزىا الكاتبات تصروبا حينا كتلميحا ُب غالب األحياف ،2".كبُت التصريح كالتلميح
يتكشف ُب الغالب النص التقليدم كالنص التجرييب.
ذات أخرل
كىذا ما هبعلنا نقوؿ أف الكتابة بالذات ُب اؼبنت الركائي النسوم اعبزائرم لن تستطيع ه
التعبَت عنها ،غَت ذات الكاتبة اعبزائرية ،ألهنا نابعة من ذاهتا األنثوية اليت زبصها دكف غَتىا ،كمن
أشكاؿ معاناهتا كمن قضيتها التارىبية كتواجدىا االجتماعي كالعرُب ،كصبيع ىذه العناصر كأخرل تتضافر
لتشكل مرجعا رئيسيا ينبٍت عليو عاؼبها الركائي.
كعندما نأٌب إٔب الكتابة باؼبوضوعية حيث تتقاطع شواغل اؼبرأة مع شواغل الرجل ُب اؼبنت
اغبكائي ،قبد أف اؼبرأة اىتمت أيضا باؼبواضيع اليت يكتب عنها الرجل ،فكتبت عن :التاريخ كاغبركب

 1أحبلـ مستغامبي ،ذاكرة اعبسد ،ص .299
 2بوشوشة بن صبعة ،التجريب كاررباالت السرد الركائي اؼبغاريب ،ص .171
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كاؼبقهى كالثركة كاؼبَتاث كاالقتصاد كقضية لزكـ اؼبرأة بيتها كاغبانات كاؼبخابرات كاؼبخذرات كاػبمر
كالرجولة كالرشوة...إْب.
كُب اآلٌب سنستبُت أكثر اؼبواضيع ىينمة ُب اؼبنت الركائي للركائية اعبزائرية ،كاليت اشًتكت فيها مع
اإلبداع الذكورم ،ككتبت عن بٌت فنية مشاهبة لتلك اليت يكتبها الرجل ،كأكؿ ما نلحظو أنو ٓب يعد
بإمكاننا تعميم القوؿ كالتسليم بو ُب أف "صبيع نصوص اؼبدكنة الركائية النسائية للمرأة اعبزائرية ال ربمل
ظبات األدب الفضائحي ،رديف اػببلعة ،كاعبنس اؼبفضوح " ،1حيث تواجهنا نصوص ركائية جديدة
قبد فيها أف الكاتبة تصرح بالرغبة كتكتب حبرية عن اعبنس كما يكتب الرجل كيعرب عن أفكاره دكف
خوؼ من اؼبساءلة ،كمنها خباصة ركاية (أحزاف امرأة من برج اؼبيزاف) لياظبينة صاّب كاليت تطرقت إٔب تيمة
اعبنس من خبلؿ حياة الدعارة لدل بعض الشخصيات من النساء اؼبومسات اللواٌب هباىرف بالفحشاء
كيعتربف جسدىن ثركة هبب استغبلؽبا من أجل البقاء ،ك(شهقة الفرس) لسارة حيدر حيث نطل على
عدة مشاىد تعرية كمكاشفة كبوح  ،2كركاية (أقاليم اػبوؼ) لفضيلة الفاركؽ حيث نصطدـ جبنس عار
خادش للحياء ،ككذلك حديثها عن الشذكذ اعبنسي .3كتناكلت "زىرة ديك" ُب ركايتها (لن نبيع العمر)
موضوع الشذكذ اعبنسي عند الرجل كتيمة أساسية ُب الركاية ،كىذا يعكس مدل اخًتاؽ الكاتبة اعبزائرية
ا﵀ظورات كعدـ هتيبها من نظرة اجملتمع الذكورم ؽبا.
ذباكزت الكاتبة اعبزائرية حرارة اعبسد لتبلمس حرائق الواقع ،ك"خاصة السياسية منها بصيغ
راكحت بُت التلميح كالتصريح ،اإلضمار كاؼبكاشفة " ،4كما راكحت ُب أسلوب توظيفو ،فمنها من
أدرجت اغبديث عن السياسة ضمن ؾبموع تيمات العآب الركائي ،كمنها من جعلتها موضوع اؼبنت ككل،
كىذه اؽبيمنة ىي ما قبدىا ُب ركاية (حنُت بالنعناع) لربيعة جلطي ،اليت اختارت أسلوب التلميح ُب
 1بوشوشة بن صبعة ،سردية التجريب كحداثة السردية ُب الركاية العربية اعبزائرية ،ص .104
 2ينظر :سارة حيدر ،شهقة الفرس ،الدار العربية للعلوـ ناشركف ،منشورات االختبلؼ ،بَتكت ،اعبزائر ،ط ،2007 ،1ص 40-23 - 17 -12 – 9
 .49 3ينظر :فضيلة الفاركؽ ،أقاليم اػبوؼ ،ص .114 - 110
 4بوشوشة بن صبعة ،التجريب كاررباالت السرد الركائي اؼبغاريب ،ص .175
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عرضها لعواقب سياسة الدكلة كاقًتاب طوفاف الدـ ،حيث تقنعت بالعجائيب لتمرر النبوءة خبصوص
اقًتاب الربيع العريب اعبزائرم ،1أما الركايات اليت اختارت أسلوب اؼبكاشفة كذباكز ا﵀ظورات ،فمنها
ركاية (ػبضر) لياظبينة صاّب ،كركاية (بعد أف صمت الرصاص) لسمَتة قبلي ،فاألكٔب تكشف عن
مسانبة اغبكومة ُب تصفية الشعب اعبزائرم كإلباس اإلرىاب التهمة ُب كثَت من األحياف ،كالثانية
تعرضت ُب مضموهنا إٔب خدش ا﵀رمات السياسية كجعلت منو موضوع اؼبنت ككل ،خبصوص اؼبصاغبة
الوطنية اليت تركت نكسة ركحية ُب أعماؽ كل مثقف جزائرم.
ذبدر اإلشارة إٔب أف اؼبنت الركائي النسوم اعبزائرم ربدث بإسهاب عن فًتة العشرية السوداء
كاؼبآسي اليت تعرض ؽبا الشعب اعبزائرم،من ذلك ما قبده ُب ركاية (ُب اعببة ال أحد) لزىرة ديك( ،تاء
اػبجل) ك(اكتشاؼ الشهوة) لفضيلة الفاركؽ( ،كطن من زجاج) لياظبينة صاّب( ،عائد إٔب قربم) لزكية
عبلؿ ،مقابل ما نسجلو من قلة اؼبتوف الركائية اليت تتحدث عن الثورة اعبزائرية ،كمنها ما كتبتو "أحبلـ
مستغامبي" ُب ثبلثيتها ،كما جاءت بو ركاييت (لوقبة كالغوؿ) ك(تغريدة اؼبساء) لزىور كنيسي.
استطاعت الركاية النسوية اعبزائرية أف تتحدث عن قضية عاؼبية كىي القضية الفلسطينية كمن
ذلك ما قبده ُب ركاية (أماؿ ..حب يبحث عن كطن متبوع خبلود الياظبُت) ؽبدل دركيش ،اليت ربكي
عن فتاة فلسطينية قتل الصهاينة صبيع أفراد أسرهتا ،كظلت تعا٘ب مأساة اغبرب كالسياسة ،ككذلك ركاية
(أكزليم كرحى الذاكرة) لفتيحة رضبوف اليت ربكي عن قصة الجئ فلسطيٍت ظلت ذاكرتو تعذبو ،كالذاكرة
ىنا مقصود منها كطنو فلسطُت ا﵀تلة.
ك أكثر ما شد انتباىنا ىي ركاية (سكرات قبمة) للكاتبة "أمل بوشارب" كىي ركاية بوليسية
ربقق ُب مقتل الفناف اعبزائرم "إلياس ماضي" ،كىذه الركاية تًتجم قدرة الكاتبة اعبزائرية على اػبوض ُب
العوآب الغرائبية البوليسية بفكر فذ كحبكة ؿبكومة الصنع دبا يتناسب مع ميكانيزمات التحقيق كاألدلة
كاعبريبة كخلق جو غامض للمتلقي هبعلو يشارؾ النص ُب البحث عن التفسَت.
 1أشارت الكاتبة زىور كنيسي أيضا لقضية الربيع العريب ُب عجالة ُب ركايتها ( تغريدة اؼبساء) ،ينظر :زىور كنيسي ،تغريدة اؼبساء ،ص .57
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 .7اللغة الروائية وأصداء األنوثة :
ما نسعى للحديث عنو ُب ىذا اؼبقاـ ال يقف عند الصياغة اللغوية فحسب ،بل ما يهمنا أكثر
الكشف عن فبيزات أسلوب الركائية اعبزائرية ُب التفكَت ،كطريقة بركز ذاهتا من خبلؿ لغة النص ،حيث
تربز " أنبية اللغة اليت تتخذىا الكتابة النسائية كسيلة إلعبلف فلسفة االختبلؼ كالتعددية ،كاؼبشاركة
اؼبتفاعلة ،اليت ال تًتؾ ؾباال ؽبيمنة النوع الواحد كتفرده بوضع آليات كأسس اللغة ،ككذا القيم
اإلنسانية".1
عند اغبديث عن لغة الركاية النسوية اعبزائرية يستوجب منا فصلو إٔب حديثُت ،األكؿ يعكس
هتيب اشتغاؿ اؼبرأة على اللغة كالثا٘ب يعكس ربرر اؼبرأة كجرأهتا اللغوية ُب ؿباكلة نزع القناع أك ردبا تركو.
كىذا يعٍت التسليم مبدئيا بوجود خصوصية لغوية ُب الركاية النسوية سبيزىا عن ما ىو إبداع ذكورم،
كلكن ىذه اػبصوصية النسوية ذبلت كفق مستويُت األكؿ تقليدم كالثا٘ب يشتغل على رىاف التجريب،
كُب اآلٌب سوؼ كباكؿ مبلمسة العبلمات الدالة على ىذا القوؿ.
عندما نقرأ لزكية عبلؿ (عائد إٔب قربم) ،حسيبة موساكم (حلم على الضفاؼ) ،صفاء عسيلة
(جيناهتم جنوب) ،فإننا نشعر أننا نقرأ للنموذج األصلي ،اؼبتمثل ُب أسلوب الكاتبة "زىور كنيسي" من
حيث التقليد كالكتابة التسجيلية ،فهي تكتب باألسلوب الواقعي البسيط ُب تركيبو كداللتو ،مثبل تقوؿ
"مليكة" " :ؼباذا يأٌب ىذا الطفل ،كأبوه غَت موجود ،ليس فقط غَت موجود ،إنو مفقود ،كإال أين ىو ؟
كىل سيعود ؟ " .2إذا نبلحظ أف الزكجة "مليكة " تعرب عن اشتياقها لزكجها كتساؤالهتا عن إمكانية
عودتو بصفة غَت مباشرة خجبل ،فتتذرع باالبن الذم ربملو ُب بطنها لتتحدث عن شوقها لزكجها
كضركرة عودتو لو  /ؽبا ،عكس ما قبده ُب ركاية (تواشيح الورد) نلمس أف "شهد" تبوح بأشواقها لػ"وبي"
باستعماؿ ضمَت اؼبتكلم الذم يعود عليها ،كما أهنا تستقي عباراهتا من الببلغة لتعطي قوة تعبَت أكثر
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أنت ،كتغريد من جنة اػبلد كقطع متناثرات من
تقوؿ " :ذكرتك وبي تراؾ تفعل يب فعلو هبا ..مبلكي ى
رضبة الرضبن ..يا ا﵁ مىت تأٌب وبي ..مىت تركم عطش سنوات من الشوؽ ،القلب صبر كؽبيب ..ال يهدأ،
القلب آىة ال تنقطع ،القلب كردة ..كردة ..نعم كردة ".1
ال يبكن اعبزـ أف لغة الكاتبة اعبزائرية بقيت على تقليدىا تتميز بػ" إيثار البساطة ُب نظم الكبلـ،
بعدـ التأنق ُب العبارة ،كال التبلعب كثَتا ُب األبنية ،فبا هبعل ببلغة لغة الكاتبة ُب ىذا النوع من اإلبداع
النسائي اعبزائرم ُب أهنا ترفضُ-ب األغلب-الببلغة ،2".بل بالعكس فهناؾ نصوص كثَتة تشتغل على
الببلغة ،كفضبل عما قيل عن اإلبداع الركائي لػ"أحبلـ مستغامبي" ُب لغتو الشاعرية ،فإننا قبد ركاية
(أحبلـ مدينة) لفريدة إبراىيم ،ككذا ركاية (اعًتافات امرأة) لعائشة بنور ،سبزج بُت ما ىو سردم كما ىو
شعرم ،كىو ما قبد كذلك ُب ركاية (أماؿ ..حب يبحث عن كطن متبوع خبلود الياظبُت) ؽبدل
دركيش ،كيبكن التمثيل هبذا اؼبقطع السردم اؼبمزكج باللغة الشاعرية كباألساليب الببلغية ،تقوؿ ":سوؼ
نرقد سويا مع الشمس ،حُت يغتاؽبا اضبرار األصيل كحُت أصاحب ىذه اؼبياه على طوؿ الوادم اليت
نشفت من جراح الزمن ..فأنا اآلف كحيدة عنوا٘ب غريب كؾبهوؿ ،كلكنو عريق كأصيل حىت تلك اؼبياه
تركتٍت ،ىجرتٍت كما ش ٌد الرحاؿ األىإب التعساء إٔب هنر األردف ؟ فآه من غدر األياـ كآه من ليل
التاريخ..؟".

3

إف التداخل بُت ما ىو سردم كما ىو شعرم ُب الركاية يعرب عن نض الكتابة عند الكاتبة
اعبزائرية ،كمن جهة أخرل " يعلل ىذا اغبضور الشعرم ُب السرد الركائي للكاتبة اعبزائرية ،بإيثارىا فن
الشعر على فنوف اإلبداع األخرل ،النسجامو مع نسيجها النفسي ،فبا يعلل فبارسة العديد من الكاتبات
اعبزائريات الشعر قبل أف يتحولن إٔب مسالك الركاية".

4
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كإف اغبضور الشعرم ُب الركاية النسوية أعطى تدفقا كبَتا غبضور الذات بشكل مكثف،
"فالكتابة النسائية باعتبارىا لغة ينطق هبا جسد اؼبرأة ،تعكس أزمة "اعبسد األنثوم" أثناء فعل الكتابة"،

1

حيث تشتغل الكاتبة على لغة البوح اليت تكشف فيها عن أكجاعها األنثوية ،كقد اعتمدت ُب نقل ىذه
اللغة على السوريالية كما ربملو من تقنيات كظفتها الكاتبة للكشف أكثر عن ذاهتا عن طريق توظيفها
للحلم كالتداعي اغبر كاستحضار الذاكرة كاؽبذياف كاعبنوف..إْب ،كىو ما قبده ُب ركاية (لعاب ا﵀ربة)
لسارة حيدر ":مذكرات مؤجلة إٔب أقصى الوىم  ..نيويورؾ ،مدينة االنبعاث ،اليت ٓب سبت فيها امرأة إال
ككىبت اغبياة لكائن جديد ،حىت لو كاف موتا افًتاضيا !قصة اؼبرأة متعددة الوجوه ..كطَتاهنا اؼبباغت
كح ىفر اؽبذياف ..رغبة مفاجئة ،ال تليق إال
حوؿ الشمس لتضيء عاؼبي اؼبقفر اؼبتأرجح بُت ىوات اعبنوف ي
بكاتبُ ،ب عبادة الفكر ،مشركع ٓب يتم ،قصة ٓب تبدأ ،ركاية ٓب تيكتب كإمبا يهذم هبا اعبسد كالقلب ُب
غبظات ضبى األبدية ..خيط ال هنائي من الكلمات حيث زبتلط اغبقيقة بالوىم ..رقصات ُب عرس
األٓب ..أداجيو أزلية ٍب رحلة غرائبية إٔب مكاف ما ُب اعبنة ..تعذيب اغبواس بلذة الصوـ ..ؿباكلة قتل..
عبارات ىاربة".2
نبلحظ أف ىذا اؼبقطع السردم يتميز بتدفق اعبمل القصَتة اليت نتجت عنها سرعة ُب كتَتة
السرد عن طريق التزاـ الكاتبة بكتابة البياض باستعماؽبا للنقاط اؼبتتابعة اليت تقطع العبارة لتًتؾ اجملاؿ
للتأكيل ،كاليت تعرب عن توتر الكاتبة ،فهذا ىو أقرب تفسَت ؽبذا النوع من الكتابة ،حيث " يسم لغة
الكتابة باالنفعاؿ حباالت كجداف اؼبرأة الكاتبة كىي سبارس فعل الكتابة " .3كقبد مثيبل للكتابة بتوتر
أيضا ُب ثبلثية "أحبلـ مستغامبي" كمٌت بشلم ُب (أىداب اػبشية)،ككذلك ُب ركاية (اعًتافات امرأة)
لعائشة بنور ،اليت تقوؿ فيها" :عدـ التكيف مع الواقع كالضغط النفسي الرىيب هبعلٍت أرفض اغبياة..
أرفضها باستهزائي ..أرفضها حبماقاٌب..ك أنقاد إليها بزجاجاٌب ككؤكسي كهتورم ..أسقط ُب فراغاهتا اليت
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توقعٍت كل مرة ُب انزالقات خطَتة أنا ُب غٌت عنها ..ذبر٘ب كبو البلرجوع فتحملٍت ما ال طاقة ٕب بو..
بل أضبل نفسي ما ال أطيق!".1
إف فعالية الكاتبة اعبزائرية ُب عملية اإلبداع ،كاشًتاكها مع الرجل ُب مواضيع عامة ،ككذا تفردىا
بكتابة خاصة هبا ميزهتا عن الكتابة الذكورية ،يعٍت أهنا ربررت من القيم اؼبوركثة اليت جعلتها منذ زمن
طويل كائنا تبعيا كغَت منت و  ،بل إف ما أضافتو اؼبرأة اعبزائرية من إبداع خاص ،ساىم ُب إثراء الكتابة
العربية ككل ،كعززىا بلمسة أنثوية صبالية كدبواضيع أدبية كلغة خاصة كبتيمات جديدة مستمدة من
عاؼبها الذاٌب ك من ذبربتها النفسية كاغبياتية.
يندرج ما جاءت بو الكاتبة من لغة كما طرحتو من مواضيع ،ضمن اعبديد الذم ىبتلف عن
الكتابة الذكورية ،كُب حدكد ىذا اعبديد الذم أتت بو الكاتبة اعبزائرية توجد :من اؼببدعات من تؤسس
لصياغة أبعاد جديدة ؼبفاىيم متداكلة ،كمنهن من ناقشتها بأسلوب جاىز كمتداكؿ ،كىذا يعٍت أف
الكتابة النسوية اعبزائرية ال تزاؿ تًتنح بُت الواقعية كالتجديد.
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أوال -بناء الشخصية:
تعترب الشخصية عنصرا بنائيا أساسيا "يتصل بقاؤىا ببقاء اعبنس األديب (الركائي) ُب حد ذاتو،
كىي ُب الركاية التقليدية ذات اتصاؿ كثيق بتتابع األفعاؿ الذم يعرؼ بأنو لعبة القول اؼبتقابلة أك اؼبتقاربة
اؼبوجودة ُب أثر ما".1
اعتنت ركاية ما قبل الستينيات بالشخصية من كل جوانبها بغية إيهاـ اؼبتلقي بواقعيتها ،ككاف
الركائي ينافس اؼبؤرخ ُب تعاملو معها ،على اعتبار أهنا كائن حقيقي لو كجوده الفعلي ،فنجده يستوحي
شخصياتو من الواقع  ،كيركز على كصفها الدقيق ؼبظهرىا اػبارجي كمكنوناهتا الداخلية ،كعرضو لتارىبها
الذاٌب كتتبع مسار حياهتا اػبطي من كالدهتا إٔب فباهتا.
اقتنع الركائي ُب اؼبرحلة التقليدية ،كىو ٌيوجو مسار الشخصية "بأف ما يشكل جوىر الركاية ىو

ىذا التطور من البداية إٔب النهاية ،أك من األزمة إٔب انفراجها" ،2فذكر أدؽ التفاصيل عنها على أساس
أهنا الركيزة األساسية للخطاب الركائي ،كعلى اعتبار أنو عآب بكل شيء عن الشخصية سلفا ،فهو
خالقها ،كىو الذم يدير كجودىا ،كوبدد خصائصها كيبنحها ىويتها ،كيتحكم ُب مصائرىا ،كهبعلها
سيدة اؼبقاـ الركائي ،من حيث سبحور كل عنصر فٍت حوؽبا ،كىذا كلو بغية ضبلها على تصوير اغبياة كما
ىي ُب الواقع.
كعليو ينهض اؼبؤلف كلي اؼبعرفة على خلق بطل قائد كإهبايب -يديره ىو من اػبلف كيبثل آراءه
ُب األخَت -كلو كفاءة ُب التأثَت على الشخصيات األخرل كبناء عبلقاتو معها داخل اػبطاب الركائي،
ككذلك ىو قادر على التأثَت ُب الشخصيات القارئة للنص فيجعل اؼبتلقي يتماىى مع القصة ،كينحاز
بصفة خاصة للبطل كيتأثر بو كونو القدكة اليت عليو اتباعها .ؽبذا "فالواقعية ُب اإلبداع تستند كثَتا إٔب
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الشخصية األدبية ،ألهنا تستجيب للوصف اػبارجي كالداخلي ،كلتحديد األكضاع االجتماعية كأمباط
األكعاء [ الوعي ] ،كتتصارع كتتجادؿ داخل العمل ،كبذلك تكوف أكثر إيهاما بالواقعية كاغبياة".1
يزعم اؼبنظركف للركاية اعبديدة أف الشخصية "ٓب تكن إال كائنا كرقيا ،كأهنا هبب أف تكوف نسيا
منسيا ،كأهنا ٓب تعد ،قط ،كوهنا ؾبرد عنصر لسانياٌب ال يساكم أكثر فبا تساكم العناصر السردية
األخرل مثل اللغة ،اغبيز ،الزماف ،اغبدث ،إهنا لديهم ،ال تغدك أف تكوف كائنا لغويا ،مصنوعا من اػبياؿ
ا﵀ض".2
تسهم عناصر السرد اعبديد ُب بناء اغبكاية ،ألف الركائي زبلى عن سلطويتو كألغى الدكر
االستثنائي لشخصيتو الركائية ،كذباكز مفهوـ البطل كصفاتو ،كجعل صبيع الشخصيات تتكلم كتفعل،
كفتح ؾباال للقارئ لكي يشارؾ الفهم ،من خبلؿ ذبميع شظايا بنية الشخصية اؼببثوثة ُب ثنايا السرد
لتتمثل لو صورهتا الفنية كأبعادىا الركحية كالفكرية .
فالشخصية ُب النص الركائي اعبديد "ليست مكتملة الصفات كال يبكنها أبدا أف ربدد ربديدا
كامبل ألهنا دائمة االنفتاح" ،3كال يبكن منحها أنبية استثنائية كوهنا ؾبرد عنصر شكلي ككاحدة من
مكونات اػبطاب الركائي ال غَت ،كىذا االنفتاح كالتفتت للشخصية ىو من تقنيات الركاية اعبديدة ،كىو
كسر لنمطية الشخصية اليت طاؼبا حظيت هبا ُب الركاية الواقعية ،فأصبحت منذ بداية القرف العشرين
فاقدة لسماهتا القديبة كذات دكر ثانوم ،إليباف الركائيُت اعبدد أنو ال بد من سبيزىا عن الشخصية الركائية
القديبة من خبلؿ سلبها تفاعبلهتا النفسية كمكانتها االجتماعية ،ألهنا هبذا تعرب أكثر عن كاقعها
اؼبتدىور كاؼبنحط .ككاف البد من جعلها "شخصية ؿببطة تعيش تارىبها القدٙب اؼبلئ دبواقف مشرقة
كلكنها تعجز عن القياـ بأم فعل لتغيَت الواقع".4
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ؽبذا ظهرت عدة أمباط من الشخصية ،كارتبطت ظباهتا باهنيار كاقعها فتميزت بالسلبية ،ألهنا
صورة عن ؾبتمعها" ،فهي كسيلة لتجسيد اغبالة السائدة أك الوضع اؼبتماثل اؼبتكرر ،أك ؾبرد أدكات
لئلوباء باؼبناخ الركائي اؼبنشود ،ؽبذا يبكن حذؼ بعضها أك تغيَت أظبائها ،كما يبكن تقدٙب كتأخَت -
كحىت حذؼ  -بعض الصور السردية من دكف تأثَت يذكر" ،1لذا رفض الكاتب إعطاءىا مبلمح
كاضحة ،كصورىا تصويرا باىتا ،كجعلها حاملة ألظباء ال تدؿ عليها بل كقد تفارقها ،كجعلها ُب مواضع
عبارة عن رموز أك أشياء ال يبلك حضورىا أم قيمة.
 .1تذويت الكتابة :
تعتمد الركاية اعبديدة على " السَتة كالتخييل الذاٌب الستحضار العآب كسبثيلو فنيا ،كعندما تتناكؿ
موضوعات تستوحي كاقع اجملتمع كأسئلتو ،فإف الركائي اعبديد يعمد إٔب تذكيت السرد كتعديد األصوات
كاللغات ،ما هبعل الكتابة ملتصقة بذكات الشخوص كاؼبتكلمُت داخل الركاية".2
ركاية (الرايس) للكاتبة "ىاجر قويدرم" ،ىي نص سردم يوظف التاريخ -العهد العثما٘ب
باعبزائر ،-كيعيد إنتاجو بصيغة زبييلية تسائل اغباضر.
قسمت الركائية نصها إٔب أربع كثبلثُت جزءنا ،ككل جزء ىو عبارة عن حديث تركيو الشخصية
بلساهنا بلغة استبطانية كتستحضر أقواؿ الشخصيات األخرل ،كما عبأت الكاتبة إٔب عنونة كل حديث
دبا يدؿ على موضوعو كتأرىبو أيضا ،كجعلت النص السردم يركيو سبعة ركاة بالتناكب ،كىم( :بفارتو-
علي طاطار  /مرٙب /ككيل اغبرج سيد علي /ككيل اغبرج مصدؽ /تاالر /وبي مديلي /جوف جاكسوف).
اختارت الكاتبة شخصياهتا من ـبتلف الطبقات االجتماعية ،كعملت على أف إخفاء صوهتا
كترؾ الشخصيات تنوب عنها ُب سرد القصة ،ىو دليل على عدـ اكبيازىا ألم صوت ،كأف ترؾ عدة
ركاة يتناكبوف اغبكي ،ىو حرية تناسب صبيع أذكاؽ القراء .لذلك فإف تذكيت الكتابة ُب ركاية (الرايس)
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يتمثل ُب جعل صبيع الشخصيات تتكلم ،كتعرب عن ذاهتا بلساهنا ،فتتمايز ،كزبتلف ُب طباعها،
كأساليب حكيها .كما جعل ىذا االختبلؼ يربز بصفة كاضحة ىو حديثها مع نفسها ،ككفق كعيها،
كُب حدكد مستواىا ،مثبل ُب حديث "مرٙب" اؼبونولوجي تقوؿ" :يدؽ ضبيدك باب شوقي ٍب يهرب ،أىرع
ألفتح لو فبل أجد غَت أمنياٌب كقد كربت أكثرُ ،ب كل مرة تنكسر سنوات على رأسها كتظل جاشبة أماـ
الباب ،وبلو ؽبا ذلك ،فبل تشكو كال تتذمر .أما أنا فقد تعبت ،تعبت جدا ،كصرت ال أطيق نفسي،
كال ىذا االنتظار الذم ىبيط عامو العاشر من دكف لوف للفرح .سنوات من الدموع كالشوؽ كاغبلم
كالرغبة اغبارقة كال يأٌب ضبيدك".1
نستشف من خبلؿ اؼبقطع السردم أف "مرٙب" اليت تسعد لقدكـ "ضبيدك" ،كربزف لغيابو ،تنبئ
أحاديثها االستبطانية عن نفسيتها اؼبتعبة ،كحاالهتا النفسية اؼبتقلبة ،نقلت ىذه اغبالة النفسية من خبلؿ
لغة سردية متداخلة مع لغة شعرية ،فحالتها ا﵀بطة ىي إسقاط لواقعها اؼبمزؽ .كقد نقلت الكاتبة
خطاباهتا من خبلؿ حوار داخلي ،ساىم ُب "جعل اػبطاب الركائي مذكتا ،أم قاببل ألف يفتح كول
عديدة ُب اؼبسار السردم ،إذ ،ىو أم التذكيت ،ؾباؿ يتيح النقد كيسمح بفضح القيم ،كتعرية األقنعة
اليت ربصن اليومي اؼببتذؿ عرب إطبلؽ الكينونة كترىُت دكرىا".2
كُب توافق أقواؿ الشخصية ككعيها مع مستواىا ،نسمع اغبديث االستبطا٘ب لوكيل اغبرج "سيد
علي" ،يقوؿ" :ظل يسكب اؼباء من بُت فتحات قضباف باب الزنزانة ،ينتظر٘ب أف أؽبث إليو كأشرب من
ذلو .اللعُت ال يعرؼ أنٍت أنا سيد علي كسأظل شاـبا مهما كبلو٘ب باألغبلؿ ،ال يعرؼ أيضا أنو صغَت
على لعب كبَت كهذا ،فكرت طويبل أف أسدم إليو نصيحة :يا خَت الدين ،إف كصوؿ كالدؾ إٔب اغبكم،
يعٍت أنك سوؼ تشقى أكثر ،هبدر بك أف هترب ،ألف جحيمك قادـ".3
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إف ىذا اؼبونولوج يسرد صراع النفوذ على السلطة كاألساليب القمعية االفتزازية اؼبعموؿ هبا ،من
خبلؿ شخصية "سيد علي "اؼبعتقلة ،الذم يدخل ُب حوار داخلي معمق ،مربزا ؿباكلة إذاللو كإخضاعو
سجانو ،كمقاكمتو كمواجهتو لو ساخر من تصرفو .كىذا البوح الذاٌب الساخر من اآلخر ىو ما
من طرؼ ٌ
ش ٌكل رؤية للعآب تنبئ على قسوتو كسوداكيتو ،كتثَت ُب القارئ اغبَتة كالريب منو.
اشتغل "تذكيت الكتابة " ُب ركاية (الرايس) عرب عدة تقنيات حديثة ،نذكر منها:
 تناكب الركاة كتعددىم ،جعل كل حديث معنوف كفق موضوعو ،ككل جزء يبثل مشهدا
مستقبل ،كىذا شبيو بالتقطيع السينمائي.
 تقدٙب حكايات متعددة تتمايز بتمايز الراكم كمنظوره ،كىذا ما يعمل على تكسَت السرد،
من خبلؿ االكبرافات السردية ،كاللجوء إٔب بًت اغبكاية ُب كل مرة لتقدٙب حكاية أخرل
لشخصيات أخرل تكوف مبتورة أيضا.
 تضمُت قصة داخل قصة ش ٌكل انفتاح حكائي ،من خبلؿ تعدد اغبكايات اؼببتورة ،اليت ال
تكتمل قصتها إال ُب أكاخر صفحات الركاية ،كىذا شبيو باؼبونتاج السينمائي ،كىو من
تقنيات الركاية اعبديدة .
 انفتاح الركاية على الذاكرة ،كىي تقنية حديثة اشتغلت كفقها تذكيت الكتابة ُب الركاية،
كذلك من خبلؿ توظيف التاريخ ُب النص ،كرجوع الذاكرة إٔب فًتة حكم العثمانيُت
للجزائر.
تنطلق "ىاجر قويدرم" مع بداية القص مباشرة من حادثة حقيقية دكهنا التاريخ ،تقوؿ" :طلب
األىإب من اغباكم إبعاد  50شقيا ُب قرية درمنجيلر الكائنة جبزيرة قربص إٔب إيالة اعبزائر من أجل اعبهاد
ُب سبيل الدين اإلسبلمي كالدكلة العثمانية كمن أجل إصبلح نفوسهم .من ؾبموعة األرشيفات
الًتكية".1
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ىذا االفتتاح من حادثة دكهنا التاريخ ،ال يعٍت أهنا نقلت التاريخ عرب ركايتها ،بل كظفتو كأعادت
حبكو بلغة زبييلية كفق تيار الوعي ،الذم ترؾ ؼبسة مبهمة على أحداث الركاية ،كبالتإب ٓب يكن مطابقا،
بل أعادت الكاتبة صياغتو من منظور زبييلي متعدد منقوؿ على لساف عدة ركاة ،يشككوف ُب كثَت من
األحياف ُب أحداثو ،كىذا بغية تصوير الواقع اؼبنحط ،كمساءلتو ،كالتشكيك ُب مصداقيتو ،كقدرتو على
استوعاب تعدد الذكات ،كعليو ٓب تلتزـ "ىاجر قويدرم" بصرامة نسقو اػبطي ،كإمبا أعادت نسجو
فوظفتو ُب عملية زبييلية جديدة.
تنحو النصوص اعبديدة "صوب تذكيت الكتابة الركائية ،أم إفساح اجملاؿ غبضور الذات
اؼبتكلمة كإظباع صوهتا ،كىو توجو ينطوم على دالالت كثَتةُ ،ب مقدمها زبليص اػبطاب من اليقُت
كاؼبرجعية األيديولوجية اؼبشًتكة ،كجعلو يستوحي الوضع السديبي ،اؼبهتز ،الذم وبيط بالذات كبسط
الضياع كانبهاـ األفق كالتهميش اؼبطبق" ،1كىذا عكس الركاية التقليدية اليت تتوخى اؼبوضوعية ُب تقديبها
لصورة اجملتمع كصراعاتو.
 .7التشيؤ :
بينما كانت الشخصية ُب الركاية الواقعية سبتاز بالنمطية ،كتكوف بالضركرة كائنا إنسانيا ،أصبحت
ُب الركاية اعبديدة تتميز بالتنوع كالتعدد ،كال تسمى فوؽ كوهنا كائن من كرؽ ،بل كفقدت صبيع صفاهتا
كمبلؿبها ،فيمكن أف تكوف ظل أك ركح ال مرئية ،كما يبكنها أف تكوف أم شيء إال أف تكوف إنسانا،
كُب ىذا التشيؤ تفتيت كهتميش للذات اإلنسانية ،كتعبَت عن انسبلخها عن كاقعها اؼبضطرب .كُب ىذا
يقوؿ "إدكار اػبراط"" :فهذا التغريب ،أك التشيؤ ،إمبا ىو رفض مشبوب ،كمكتوـ ،لعآب القهر
كاإلحباط ،عآب التغريب كالتشيؤ نفسو ،ىو تورط عميق ،كلكنو ـبرس ،مزموـ الشفتُت ،فيما يرفضو،
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كىذا القاموس الذم يضيق ،كيتحدد كيتجرد ،إمبا ىو مثقل باإلوباءات ،كلو شاعريتو القاسية ،كالرؤية،
ُب صميمها ،إدانة للواقع تقابل صرامتو بالصرامة ،كقسوتو بالقسوة".1
كظفت "مٌت بشلم" ُب ركايتها (أىداب اػبشية) تقنية التشيؤ ُب قوؽبا" :إذ أنا ال أعدك كوني
رقما على الئحة ما فتئت تطوؿ" ،2كُب موضع آخر تقوؿ" :السيد "س" دعا٘ب لفنجاف قهوة .جالستو
إكراما للمسافة اليت قطع دكف مقدمات" ،3كلكن ىذا ال يعد إال مركرا خفيفا على ظاىرة التشيؤ ُب
ىذه الراكية ،كقد نلمحها ُب عدة كتابات أخرل.
بينما تشكل ىذه الظاىرة ملمحا بارزا ُب ركاية (عودة برج إيفل إٔب آيت عجيبة) للكاتبة
اعبزائرية "ضاكية كربوس".
قدمت الكاتبة لغة ركايتها بكثَت من التغريب ،كسلبت اغبركية من شخصياهتا كجعلتها أصواتا
لصدل ال غَت ،حبيث حولت الشخصية إٔب صباد كجعلتو ؾبرد سلعة هنبت .فربج "إيفل" الذم تقوؿ عنو
الكاتبة أنو جزائرم األصل ،ىو حبيب "زىرة " الذم يشتاؽ إليها شوقا حديديا "كبعدما ناضل برج
إيفل ،كبعدما عاٗب كثَتا ،كجد امرأة جزائرية من بلده ،كمن نفس تكوينو ،فهمت لغتو اغبديدية ألهنا
ربمل نسبة حديد زائدة ُب دمها" ،4كذلك أحبتو "زىرة" كغَتت مسار حياهتا فقط من أجل الضفر
دبأكل جبانبو" ،فعشقها للحديد اعبزائرم الشامخ ُب ظباء باريس أقرب ما يكوف إٔب اعبنوف أكثر منو إٔب
العقل " ،5فهو غرٙب زكجها ،الذم "يغار عليها من الربج اغبديدم أكثر فبا يغار عليها من الرجاؿ"،6
فكل من وبب ىذا الربج أحبتو "زىرة" ،كلكن زكجها الذم كعدىا باؽبجرة كالسكن جبوار الربج أخلف
كعده ،فبل "يريد الذىاب كؾباكرة غريبو اغبديدم بعدما ظن أنو قد زبلص منو هنائيا .فهو ال يعلم أهنا
 1إدكار اػبراط ،اغبساسية اعبديدة ،مقاالت ُب الظاىرة القصصية ،دار اآلداب ،بَتكت ،ط ،1993 ،1ص .16
 2مٌت بشلم ،أىداب اػبشية ،عزفا على أشواؽ افًتاضية ،منشورات االختبلؼ ،منشورات ضفاؼ ،اعبزائر ،بَتكت ،ط ،2013 ،1ص .76
 3الركاية ،ص .148
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تراسلو كيراسلها حىت ُب أكقاتو اغبميمية معها ،زبربه عن أحواؽبا ،كىبربىا عن أحوالو كأحواؿ زكاره الذين
يرتادكنو بدكف انقطاع" ،1ؽبذا فزىرة تعيش ُب صراع زكجي حاد ،كىو ما دفعها إٔب التعلق بػ"ؿبمد" الذم
كقٌع على مؤامرة إرجاع الربج إٔب موطنو بالقرب من "زىرة" ،كشهد ؽبذا اؼبؤسبر كل اعبمادات اليت
تواجدت ُب قرية "آيت عجيبة".
حب "زىرة " لشيء /صباد  -لربج إيفل  ،-يأٌب بديبل عن حبها لئلنساف ،فقد ىيمنت ىذه
العبلقة كازبذت مساحة أكفر ُب اػبطاب الركائي من خبلؿ ما احتلو برج إيفل من أنبية كاملة ُب حياة
"زىرة" ،فربز حبها لو بشكل حاد كمؤثر ،ما جعلو بؤرة اغبدث ُب الركاية.
إف جعل الشيء مؤنسن ىو تيار عرفتو الركاية اعبديدة ،ككاف ذلك نتيجة تعلق اإلنساف باألشياء
أكثر من تعلقو ببٍت جنسو ،فنت عن ىذا أف ارتبطت حياة اإلنساف حبياة الشيء ،فما يصيبو من ربوؿ
يساير ربوؿ الذات اإلنسانية أيضا ،كىي هبذا تفقد ميزاهتا اغبيوية كمبلؿبها اإلنسانية .كقد تعمدت
الركائية نفيها لتكوف ظبل للواقع الذم تغَتت صبيع قيمو كاهنارت معقوليتو ،فأف تعشق "زىرة" برج إيفل
كيبادؽبا الشعور نفسو ،يلقي على الركاية بعدا عجائبيا ،فيجعل أجواءىا مغمورة بالعبث كالبلمعقوؿ ،كقد
عبأت الكاتبة لتوظيف البعد العجائيب لتوحي دبعا٘ب أعمق مرتبطة بوجود اإلنساف الذم أصبح ببل قيمة
كيعيش ُب ظل كاقع سلبو أنبيتو ،كباؼبقابل أصبحت حياة األشياء أشبن كأغلى.
ىذا الواقع اعبديد جعل الركاية اعبديدة تتخلى عن مفهوـ البطل ،كمفهوـ الشخصية كما استقر
ُب أدب القرف التاسع عشر ،كاذبهت الركاية اعبديدة ُب مقابل ذلك إٔب االىتماـ بعآب األشياء ،كتصوير
اإلنساف اؼبغًتب ُب عآب بدا ببل معٌت ،خاصة بعد اغبرب العاؼبية الثانية ،مرحلة ظهور الركاية اعبديدة
الفرنسية ،كما أف األشياء ٓب تعد أليفة كما كانت عند "بلزاؾ" ،بل أصبحت مصرة على اغبضور بدؿ
الشخصية ،كمصرة ُب الوقت نفسو على أف ال يعٍت حضورىا أم شيء كإمبا يأٌب كبديل عدٙب
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فحسب ،1كىذا كلو من أجل شطب حياة الشخصية كإذابتها ُب ضبابية عجيبة ،كقتل اغبركة ُب الركاية
اعبديدة كما ىي مقتولة فعبل على أرض الواقع ،ك"الغرض األساسي اؼبضمر ىو أف اغبياة اعبياشة،
اؼبتدفقة ،حبشدىا كغبمها الوثَت ،بدمها السخن السياؿ ،ال يبكن الوصوؿ إليها ،كال يبكن ربقيقها،
ككأمبا اؽبدؼ اؼبضمر ىو االنسحاب من الواقع اؼبعقد ،اؼبضطرب ،الثقيل الوطأة ،الغٍت بالتفاصيل
كاؽبواجس كاآلماؿ كالشطحات كاإلحباطات معا ،كبو إقامة قناع للواقع ،قناع جرد من كل غبمو ،مرئي
بعُت صاحيةُ ،ب ضوء خارجي ،بارد ،متساكم التوزيع ،بنظرة زاىدة ،ؿبايدة ،صارمة ،كأهنا رفض
أساسي للحياة ،كأهنا كليست بذلك كلو تشيؤ".2
ٓب تفقد الشخصية ُب ركاية (عودة برج إيفل إٔب آيت عجيبة) مركزىا فحسب ،بل كبفعل بركز
التشيؤ أصبحت مغًتبة كمهمشة ،فقدت توازهنا أيضا ،فهل يعقل أف تراسل "زىرة" برج إيفل؟ كىل
يعقل أكثر أف يراسلها ؟ يقوؿ السارد" :فرسائلها لربج إيفل سهلة البعث ،كاالستقباؿ ،كالرد .إهنا
مراسبلت حديدية ٓب يتوصل إليها العآب البشرم بعد ،لكنها فبكنة كفعالة كسيكتشفها اإلنساف
مستقببل ،كسيستعملوهنا يوميا ُب ما بينهم".3
فطعم
يريد السارد من ىذا الكبلـ نقل الشك الذم تعيشو "زىرة" كصبيع ىواجسها إٔب اؼبتلقيٌ ،
النص بكثَت من ىذه اؼبراسبلت اليت شيأت اػبطاب ككل ،من مثل قوؽبا" :لقد كصلتٍت رسالة حديدية
من برج إيفل ىبرب٘ب فيها عن أحوالك اليت ال تسر حبيبا كال عدكا".4
النص الركائي جعل من برج إيفل إنسانا تراسلة حبيبتو "زىرة" عندما تكوف بعيدة عنو كيراسلها
ىو أيضا" ،كوبدثها كربدثو ،كيستمر التواصل بينهما حىت عندما وبجباف عن بعضهما البعض قضت
السهرات ُب الشرفة تنظر إليو ،كقضت الليلة األخَتة ؽبا ُب فرنسا كلها فيها ،تنظر إليو كينظر إليها
 1ينظر :خليفة غيلوُب ،التجريب ُب الركاية العربية ،بُت رفض اغبدكد كحدكد الرفض ،الدار التونسية للكتاب ،تونس ،ط ،2012 ،1ص
 2إدكار اػبراط ،اغبساسية اعبديدة ،ص .16
 3الركاية ،ص .59
 4الركاية ،ص .96
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بنظرات أعمق بكثَت من نظرات الوداع بُت عمر كزينة ،هتمس لو ،كتودعو من بعيد بعدما كدعتو من
قريب".1
قدـ اػبطاب الركائي عبلقة عكسية بُت عنصرم التشيؤ كالتشخيص ،فسلبت الكاتبة من "زىرة"
صفة "الشخصية" كأعطتها لػ"برج إيفل"ُ ،ب مقابل تلبيسها بصفة التشيؤ الدالة على اعبماد ،كبالتإب
فقد حدث تشخيص لربج إيفل حيث يح ٌوؿ من شيء إٔب شخص ،كطيبقت العملية العكسية مع
اإلنساف "زىرة" الذم يح ٌوؿ شخصها إٔب شيء.
تتماىى ذات "زىرة" مع برج إيفل  /الشيء ،سباىيا جليا ،حىت أهنا سبزقت ببعدىا عنو كتفتت،

فأصبحت تعيش صحوىا كاغبلم الذم ينقضي بسرعة تاركا كراءه حكايات طويلة ،ك"أصبح لبلكعي
سيادة تعقل ،كأمكن أف يوجد الداخل جنبا إٔب جنب مع الظاىر كأف يكوف الصحو موازيا للحلم".2
اؼببلحظ أف الكاتبة استعارت من تيار الوعي تقنية اغبلم كاؽبذياف كانصهار اغبقيقة مع اػبياؿ،
ي
كىذا لتغريب شخصياهتا ،كرظبها كفق تشيؤ بارز ،كجعلها تعيش تفكك داخلي كفقدىا لثقتها بنفسها.
كىو ما عبأت إليو معظم الركائيات اعبزائريات ،بغية رسم شخصية متشظية سباثل كاقعها اؼبشوه.
كُب ما يلي سنعاين مدل تفتت الذات ُب ركاية (لعاب ا﵀ربة) للكاتبة " سارة حيدر" ،ليتسٌت
لنا اغبكم عليها من حيث قدمها أك جدهتا.
 .4الحوار الداخلي وانحالل الشخصية:
يعترب اغبوار األداة اللغوية اليت يستند إليها العمل الركائي لئلفصاح عن فكر الشخصية ،كال يقل
اغبوار الداخلي أنبية عن اػبارجي ،باعتباره أىم األساليب الفنية اليت تضيء اعبانب اعبوا٘ب للشخوص
بلساهنا ،كىو التقنية اليت يستعملها الكاتب ليمرر من خبللو أقوالو اليت تعذر عليو البوح هبا بصوتو ،كىذا
ما يسميو "ميخائيل باختُت" ( )M. BAKHTINالكلمة اغبوارية كوهنا حاملة لصوتُت ،األكؿ ىو

 1الركاية ،ص .34
 2إدكار اػبراط ،اغبساسية اعبديدة ،ص .341
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الصوت اؼبتخفي الذم يبثل مقاصد الكاتب ،أما الصوت الثا٘ب فهو الصوت البارز الذم يبثل كعي
الشخصية اؼبتكلمة بلساهنا .كىكذا تتجلى التعددية اللغوية ُب اغبوار الداخلي ،كما يبكنها ُ-ب منظور
باختُت -أف تتكشف بطريقة أخرل كىي ما يسميها "بالوعي اؼبتفكك" حينها تكوف الشخصية كائنا
حواريا حامبل لذاتُت ،تستحضر اآلخر ُب كبلمها كتفكَتىا ،كتنتقل باغبوار الداخلي إٔب مستول أعلى
حبيث تكوف قادرة على التواصل مع ذاهتا الثانية ُب شكل حوارم باعتبار الشطر الثا٘ب فيها ،كىو نقطة
اإليضاح لتداعياهتا عن ذاهتا ككعيها االجتماعي بكل تناقضاتو كاختبلفاتو.
كعليو يشتغل اغبوار الداخلي ُب الركاية اعبديدة كآلية سردية ؼبشاىد درامية ،ترصد مبلمح الذات
اؼبتشظية ،كتستبُت إدراكها لنفسها كللعآب ،بوعيها اؼبتفكك كاكببلؿ شخصيتها ،كتفتتها إٔب ذكات
متعددة ،كىذا "يدخل ضمن سَتكرة التحوالت كالتشيؤ اليت شهدىا العآب اؼبعاصر من بداية القرف ،كمن
خبلؿ اػبطاب الركائي اغبديث ،ربت تأثَت العبلقات االجتماعية اعبديدة ،كظركؼ اغبياة اؼبستجدة،
كسيطرة اؼبكاف الركائي أك الزماف بدرجة أصبحا يبثبلف فيها مبطُت خاصُت من أمباط الشخصية الركائية
ليست إال انعكاسا لوضع أصبح فيو اإلنساف يشكل ا﵀يط بدؿ اؼبركز".1
يتسٌت للشخصية ُب الركاية اعبديدة باإلفصاح عن مكنوناهتا النفسية كالسلوكية ،عند اعتمادىا
على التقنيات اغبديثة كالتداعي اغبر ،كتدفق الذاكرة كاغبلم كاؽبذياف كاعبنوف كالغربة كالضياع كاؼبزدكج.
كُب اآلٌب سنحاكؿ تشخيص اغبوار الداخلي ُب ركاية (لعاب ا﵀ربة) للكاتبة "سارة حيدر"،
كمعاينة سبوقعو النصي ؼبعرفة ،ىل ينطوم ُب ظبلؿ الواقعية أـ يساير األفق التجديدم؟
 .1.4المشهد الدرامي الممهد للحوار الداخلي المسرود  /المقابلة الكلينيكية:
سبثل ىذه اللحظة ،أكؿ مقابلة بُت شخصية اؼبريض ،الذم صورتو الكاتبة على أنو كاعي حبالتو،
كالطبيب النفسي ،ففي حوار دار بينهما يسألو الطبيب عن شكواه ،فيجيب البطل /اؼبريض بأنو يشكو
 1عبد الرضبن بوعلي ،الركاية العربية اعبديدة ،ص .70
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من فرط ُب التذكر ،انتهت ىذه اؼبقابلة األكٔب حبوار داخلي للبطل ،يقوؿ فيو" :ال يصدقٍت الطبيب رغم
كونو صديقي كيعرؼ عذاباٌب الباطنية اليت كانت يوما ما كردبا ال تزاؿ عذاباتو ،ال يصدقٍت كما هبدر
بكل طبيب عاقل كمتمسك بتقاليد أسبلفو أف يفعل".1
البطل ُب (لعاب ا﵀ربة) يعيش متناقضات نفسية ،حبيث عبأ إٔب الطبيب بغية اؼبعاعبة ،لكن
رفض الطبيب معاعبتو ٓب تؤثر فيو سلبا كما هبدر أف يكوف ،بالعكس ،فهذا الرفض زاده تقببل ،كىذا ما
هبعلنا نتساءؿ :ىل أراد العبلج فعبل ؟ أـ أف البطل يريد أف يعاِب كال يريد ُب اآلف نفسو؟ ،كما يقوؿ:
"ذاكرٌب ىي كل ما تبقى ٕب  ..كصديقي "الدكتور سليم" أسدل ٕب خدمة لن أنساىا لو أبدا عندما
رفض معاعبيت".2
بعدىا ذبعل "سارة حيدر" حالة الشخصية اؼبريضة تتفاقم ،فيخلط بُت األحداث اليت كقعت
كاألخرل اليت ٓب تقع ،بأسلوب حكي يبتزج فيو البعد السوريإب من بداية القصة إٔب هنايتها ،يقوؿ:
"تذكرت ما ٓب وبدث فاختلط دبا حدث فعبل  ،3"..كيقوؿ" :اختلطت صبيع اػبيوط صرت أنتشل
بصعوبة تفاصيل حكايتنا من تفاصيل حكايات أخرل ،ال تشبهها لكنها ربتويها بطريقة ما ،صرت
أحبث عنك كسط فوضى من األظباء كالوجوه اليت مرت ُب حياٌب ..ال ألنك ٓب تتميزم عنهن ،بل ألنك
كلهن دكف أف تكو٘ب أية كاحدة منهن".4
ُب ىذين اؼبقطعُت السرديُت يربز االذباه السوريإب بكثافة ،كىي الكتابة اليت اعتمدىا الركائيوف
اعبدد إليقاظ البلكعي الذم يتعدل حدكد الواقع االجتماعي ،فالسوريالية "ترفض الفصل بُت الواقعي
كالبلكاقعي (اغبلم) ،بُت اغبقيقة الداخلية كاغبقيقة اػبارجية ،كمن ىنا كاف تركيزىا على الوحدة العضوية

1سارة حيدر ،لعاب ا﵀ربة ،ص .96
2الركاية ،ص .97
3الركاية ،ص .149
4الركاية ،ص . 67 ،66
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هبدؼ إيقاظ الكائن البشرم على رؤية جديدة للعآب كاألشياء بعيدا عن أية رقابة فكرية كانت أك
مادية".1
عرب عنو اغبوار الداخلي ،الذم امتد ُب
ىذا اػبلط بُت الوقائع كاألحداث كصبيع التونبات ٌ
اػبطاب الركائي من بداية القصة حىت هنايتها ،كبنية تبئر ا﵀كي كتؤطره ،كتسهم ُب بنائو السردم،
أفصحت من خبلؽبا الشخصية عن كلمتها الواعية ،كقدرهتا على التواصل مع ذاهتا على أكتار درامية
ترصد كل تأكىات الذات كآالمها ،كتكشف عن مبلمح الشخصية ُب صورة لذاهتا اؼبتشظية كعن
مكبوتاهتا ،كإدراكها لنفسها ،فبا حفزىا على التمرد كالثورة ضد كل اؼبؤسسات األخبلقية كالسياسية،
كىذا ما ضبلتو بذكر السوريالية للنص اعبديد حُت لقحتو بالثورة على كل التقاليد اؼبوركثة كنادت
بكسرىا .كما نلحظو أف (لعاب ا﵀ربة) استجابت ؽبذا اللقاح ،ففي خطاهبا ثورة على الضمَت
االجتماعي ككسر لقواعد سابقة ،كأىم ما نلحظو ىو ربريرىا للغة ،ففي حديث الذات اؼبتشظية نسمع:
ضر يكتب
"ماذا علي أف أقوؿ ؟ أتعجب فقط ؽبذه اللغة اليت ال تغادرنا إال بعد االنطفاء الكبَت  ..يؿبتى ه

بصفاء كدقة أسلوب جيد ،ىذا منظر يليق بفيلم سوريإب".2

لغة النص مكثفة بالصور السوريالية اؼبتحررةُ ،ب بنية سبتزج فيها مشاىد الغريزة كالرغبة كالثورة
اؼبتعمدة كالصدمات كاغبلم كاؽبذياف كالبلعقلي كالواقع اجملهوؿ ،كتناقضات تعيشها الشخصية اليت
توصلت بعد حوار داخلي طويل إٔب الوعي حباجتها إٔب حجرة داخل مصحة عقلية ،كىذه اؼبرة ذىب
ؼبقابلة إكلينيكية ثانية ليس من أجل العبلج ،لكن عبلب ترخيص يسهل عليو دخولو اؼبصحة ،يقوؿ
أثناء اؼبقابلة مع الطبيب  ":مفهوـ  ..مفهوـ  ..حسنا فلنتكلم بصراحة  ..أنت ٓب تأت إٕب كي تعاِب،
أليس كذلك ؟ كإمبا لتحصل على شيء ؿبدد ؟ كرقة أك تقرير أك ما شابو  ..أـ أنا ـبطئ ؟
 سأدفع لك بسخاء  ..كل ما أريده ىو غرفة بسيطة ُب مصحة "اإلنساف" اجملاكرة .3"..1عبد الرضبن بوعلي ،الركاية العربية اعبديدة ،ص .381
2الركاية ،ص .134
3الركاية ،ص .150
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ابتداءا من ىذا اغبوار اإلكلينيكي التشخيصي الذم ختمت بو الركاية ،كالذم جاء كمشهد
درامي متأخر غبكاية مسركدة ُب صفحات سابقة على مستول اػبطاب الركائي ،متلقيها ىو القارئ
خارج النص ،كبصفتو حوارا فبهدا ؼبونولوج مسركد على مستول خطاب البطل ،متلقيها ىو الطبيب
داخل القص ،على اعتبار كل ىذا تبٍت "سارة حيدر" عاؼبها الركائي ،فتجعل الشخصية تقرر مع نفسها
أف زبرب الطبيب باغبكاية اليت كنا قرأناىا ُب صفحات سابقة ،تقوؿ" :طبيب مبوذجي  ..كجهو يشي
بطغياف اؼبوضوعية كاغبياد  ..سوؼ يسمعٍت هبدكء  ..سوؼ أحكي لو اغبكاية من البدء  ..حكاية
اغبكاية  ..سوؼ أفصل ما حدث عما ٓب وبدث  ..كسوؼ يقرر بنفسو  ..إف كانت األمنيزيا أك
اإلبرنيزيا أك اؼبيتومانيا  ..أـ لعاب ا﵀ربة".1
أثناء اؼبعاعبة ستحكي الشخصية بلغة سوريالية حكايتها ،كستكشف عنها أكثر من خبلؿ
اسًتاتيجية البوح اليت ستفضيو :الشخصية /اؼبريض للطبيب ،عرب اآلٌب:
 .7.4الحوار الداخلي والتداعي الحر:
على امتداد السرد اؼبسبق السًتاتيجية البوح الذم اسًتسلت فيو الشخصية /اؼبريض ،كُب عرض
حالتهآ ،ب نسمع صوت "الطبيب" ،كىذا يعٍت أنو ٓب يقاطعها بأسئلة ،حيث تركها تتداعى حبرية ُب
اسًتجاع ذكرياهتا الدفينة ،كسرد أحداث عقلها الباطٍت لتعرب عن انفعاالهتا ،كمشاعرىا اذباه كقوع تلك
اغبوادث.
طريقة التداعي اغبر ظهرت مع مدرسة التحليل النفسي على يد الطبيب النمساكم "سيغموند
فركيد" ( ،)Sigmund Freudحيث عبأ إٔب التداعي اغبر كطريقة لعبلج بعض األمراض النفسية،
بعدما زبلى عن طريقة التنوٙب اؼبغناطيسي ،ألنو رأل فيها أهنا ال تعاِب اؼبرض من جذكرهُ ،ب حُت أف
التداعي اغبر ىو فرصة شفاء يسًتسل فيها اؼبريض أثناء جلسات العبلج بإفراغ صبيع مكبوتاتو ،كلفظ
كافة صراعاتو اؼبكبوتة كاؼبضمرة ُب منطقة البلكعي إٔب حُت شعوره بالرضا النفسي .
1الركاية ،ص ف.
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أصبح االستشفاء بالتداعي اغبر بعد ربقيقو نتائ إهبابية على اؼبريض ،نظرية سيكولوجية قائمة
بذاهتا ،كليست مقتصرة على علم النفس فحسب ،بل زبدـ صبيع العلوـ ،كبرزت بشكل جلي ُب العلوـ
اإلنسانية كاالجتماعية كاستفاد منها دارسو األدب ككظفوىا ُب نصوصهم السردية كخباصة ُب الركاية.
تتسم ركاية (لعاب ا﵀ربة) لػ"سارة حيدر" ،باستفادهتا من علم النفس ُب بناء خطاهبا السردم
كاستعماؽبا تقنية اغبوار الداخلي اؼبباشر 1اػباضع ؼبنطق "التداعي اغبر"  ،الذم أطر الفعل كالركاية عامة
من خبلؿ تدفق الذاكرة كحركة الوعي ،كذلك لئلفصاح عن مكبوتات الشخصية ُب عبلقاهتا مع نفسها
كمن حوؽبا كعاؼبها الذم تعيش فيو ،ربدث من خبللو البطل/اؼبريض عن نفسو بضمَت اؼبتكلم تأكيدا
غبضوره بلغة االستبطاف الذاٌب ،حبيث " تنهض اللغة ُب ىذا اؼبستول بإضاءة اغبياة الداخلية
للشخصيات ،كالتقاط األحاسيس كالتصورات كما تتخلق على مستول الداخل".2
اغبوار الداخلي ُب (لعاب ا﵀ربة) كبنية سردية مسها التجديد ،كاشتغل ُب ظبلؿ التقنيات
اغبديثة ،كسنستبُت ذلك من خبلؿ:
أ .التداعي الحر  /الشخصية المحبطة:
ترسم الشخصية ُب النص اعبديد على أهنا"شخصية تائهة ،منكفئة على عاؼبها اعبوا٘ب ،عاجزة،
تشعر بالعبثية كاالنفصاؿ ،فبا يفسح اجملاؿ ؼبنطق التداعي كعنفواف الوعي كتوىجو ،كانسيابية اغبكي من
خبلؿ تفجَت اؼبكبوتات النفسية كاؼبخزكنات الفكرية كالشعورية ،كاغبكاية فيها ال تتم العناية هبا ،فهي
تًتاجع إٔب أدٗب مستوياهتا لصاّب لغة الشعر العليا".3

 1اغبوار الداخلي اؼبباشر ،كيستعمل فيو ضمَت اؼبتكلم حبيث تتكلم الشخصية جاعلة من ذاهتا شطرىا الثا٘ب ،الذم رباكره كيشاركها التنقيب عن أفكارىا
كأحواؽبا الداخلية .كىو ما كظفتو الركائية "سارة حيدر " ُب (لعاب ا﵀ربة ) ،أما اغبوار الداخلي غَت اؼبباشر فيستعمل فيو ضمَت الغائب ،ك"يقدـ فيو اؼبؤلف
الواسع اؼبعرفة مادة غَت متكلم هبا ،كيقدمها كما لو كانت تأٌب من كعي شخصية ما ،ىذا مع القياـ بارشاد القارئ ليجد طريقو خبلؿ تلك اؼبادة ،كذلك
عن طريق التعليق كالوصف " .ركبرت نبفرم ،تيار الوعي ُب الركاية اغبديثة ،تر :ؿبمد الربيعي ،دار اؼبعارؼ ،مصر ،القاىرة ،دط ،1974 ،ص .51
 2عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص .54
 3اؼبرجع نفسو ،ص .166
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كبالرجوع إٔب الركاية قبد "سارة حيدر" رظبت الشخصية على أهنا فاقدة للثقة ُب كل شيء" :لن
أصدؽ أم شيء" ،1إهنا مأزومة ال تصدؽ نفسها" :أنا ىو الغريب ُب زضبة البلمعٌت اليت تبتلعٍت كل
غبظة  ..أنا حائر إٔب أقصى درجات األٓب ،ال أعرؼ من علي أف أصدؽ :نفسي اليت تقود٘ب دائما إٔب
التأمل كالصمت البلؾبديُت ؟" ،2كتفقد السيطرة على حواسها فًتل نفسها فاشلة" :كل منا فاشل على
طريقتو" ،3فيجرىا ىذا إٔب كعيها باالنعدام" :كاف علي أف أنتمي إٔب أم شيء  ..أصبح ىذا االنعداـ
يؤؼبٍت" ،4كهبرىا شعورىا باالنعداـ إٔب إحساسها بالضياع "أشعر بسياط البلمعٌت تلفح جسدم"

5

فتنعكس كل ىذه األحاسيس الباطنية على ظاىرىا لذا تلجأ الشخصية إٔب البكاء" :ال تدرم أنٍت ُب
ىذه اللحظة بالذات ال أرغب سول ُب البكاء " ،6كتفكر ُب االنتحار" :فاليوـ ىو للهزائم فقط،
للخيبات كالسخرية  ..اليوـ وبمل كل الشركط البلزمة لبلنتحار  ..كأعرؼ أنو ُب ىذه اللحظة ،ينتحر
أشخاص كثَتكف" ،7بعدىا تعدؿ عن فكرة االنتحار كتعي ذاهتا فتقرر" :فأنا رجل يعيش فقط ألنو ال
يرل ُب اؼبوت حبل أفضل ..دكف انتماء كدكف طموح سباما مثل اغبيوانات" ،8نفهم من ىنا أف الشخصية
الشخصية مضطربة جدا وخائفة " :اليوـ ،ألعن قرارم الساذج ذاؾ  ..عندما نقرر أف نبتسم أماـ القدر
كنًتؾ ألنفسنا فرصة للثقة بو من جديد ،نسمع ضحكاتو الساخرة ٍب نرل صخرة عظيمة تلقى علينا
بوحشية من فوؽ" ،9فيدخلها ىذا القرار ُب عدة تساؤالت" :فما معٌت أف نكوف أقوياء عندما نضحي
بذكاتنا من أجل ىذه القوة ؟ كماذا مبلك أغلى من الكربياء حىت ككبن ننسحق ربت كطأة عجزنا ؟".10
 1الركاية ،ص .90
 2الركاية ،ص.83
 3الركاية ،ص .62
 4الركاية ،ص .84
 5الركاية ،ص .47
 6الركاية ،ص .58
 7الركاية ،ص .28
 8الركاية ،ص .43
 9الركاية ،ص . 51 ،50
 10الركاية ،ص .38
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تدخلها ىذه التساؤالت في فلسفة الحياة" :نريد أف نعيش فقط ما أغرب ىذا اعبواب الذم
سيسحقك ببساطتو كصدقو ،ؼبا صدقتك أنت عندما قلت ٕب" :كل ذنبنا أننا أردنا أف نعيش"؟ كأرفض
تصديقهم ؟ ردبا ألهنم "يريدكف" العيش ،أما كبن "أردنا "أف تعيش ،ما أبشع ىذا الفرؽ ،كما أتعبٍت"،1
كفلسفات أخرل حوؿ سلوكات الكوف كسننو كاألحقية ُب اختار اؼبصَت كغَتنبا ،كل ىذا جعل البطل
يشعر بعذاب "سيزيف"ٓ" :ب تكن األمور يوما كاضحة ُب ىذه اغبكاية ٓ ..ب نعرؼ أم ذنب عظيم
ارتكبنا حىت نستحق كل ىذا اعبلد البلهنائي" ،2كىو ما دفع بو طواؿ اؼبسار السردم إٔب الهذيان
فيخلص إٔب أنو "الضاؿ الذم يعرؼ طريقو جيدا " ،3ك"ال يبقى سول اؽبذياف ،اللغة الوحيدة اليت أتقنها
أتقنها بامتياز".4
زبلص الشخصية ا﵀بطة إٔب أنو ال يوجد جواب لتساؤالهتا ،كتعزـ على االستمرار ُب فلسفتها،
كذبد ُب اؽبذياف السبيل الوحيد الستمرارية كجودىا كللتغلب على أؼبها ،كبالتإب "ينتهي اإلحباط إٔب
النهاية اؼبفزعة اليت ىي قبوؿ الواقع ُب ذبلياتو اؼبرة" ،5يقوؿ" :لن ذبدم ىنا سول خياالت اؼباضي كىي
سبلئ فراغ حاضرنا ..لن ذبدم سول مشركع رحيل جاىز دائما لبلستهبلؾ ..لن ذبدم سول مواضيع
كثَتة صاغبة للكتابة لكنها زبتبئ ُب ركن معتم من حجرات األٓب ،تنتظر شركؽ فجر جديد ،نعرؼ أنو
لن يأٌب أبدا ..لن ذبدم سوام ..رجل ٓب يعرؼ نفسو كىو يقف أماـ اؼبرآة ،رجل كف عن حبك فجأة
كي يؤمن بكٍ ،ب يطعن ُب إيبانو خبناجر كثَتة ،كلكنو يرفض االستسبلـ كيستمر ُب اؽبذياف".6
الكاتبة "سارة حيدر" كىي تنقل أحاديث الشخصية ُب ىذا التداعي اغبر ،جعلتها تعرب بلساهنا
عن كعيها حبياهتا الركحية ا﵀بطة اليت تعيش أنواع القمع الذاٌب ،كالذم سبب ؽبا عراقيل معنوية كجعلها
 1الركاية ،ص .59
 2الركاية ،ص .37
 3الركاية ،ص .35
 4الركاية ،ص .61
 5عبد الرضبن بوعلي ،الركاية العربية اعبديدة ،ص .248
 6الركاية ،ص .64
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 القمع  -شخصية غَت نامية ،تعيش لتتخبط ُب ىذياهنا ،فمثلتها على أهنا :فاقدة للثقة ،فاشلة ،تشعرباالنعداـ ،تفكر باالنتحار ،مضطربة جدا كخائفة ،تتساءؿ ،تتفلسف ،يمعذبة ..إْب.
يعرؼ اإلحباط عند الشخصية الركائية بػ"االغًتاب القسرم" ،ك"ىو شكل من أشكاؿ الوجود
البشرم يتوافق ككاقع القمع كالعسف الذم يكوف موضوعو اإلنساف".1
كقد تسٌت ؽبا ذلك من خبلؿ اعتمادىا على أسلوب تيار الوعي الذم "هبسد التوتر النات عن
التضاد بُت الواقع اػبارجي ،كما هبوؿ داخل النفس ،كيأٌب تيار الوعي فبتزجا مع اغبوار الرامز".2
ففي التفاتتها ألسلوب تيار الوعي تثبت مقدرهتا على استيعاب نصها للتقنيات اعبديدة" ،فليس
تيار الوعي كما ذبلى ُب الركاية العربية اعبديدة سول شكل جديد من أشكاؿ األدب الرافض للقوانُت
الكبلسيكية اعبامدة".3
من صباليات أسلوب تيار الوعي أنو يرسم معآب الواقع بطريقة متداخلة كيقدـ اؼبشهد ُب صورة
مبهمة ،كذلك بتوظيفو لغة اؽبذياف كاغبلم ،كىذا ما حاكلت "سارة حيدر" نقلو ُب بنية (لعاب ا﵀ربة)
أثناء خلقها لشخصية كاعية حباؽبا كربلم كثَتا ،فػ"ىيمنة األحبلـ ىي القيمة اليت هتدؼ الركاية إٔب
ذبسيدىا ،كىي القيمة اليت تشي برؤية الركاية للعآب" ،4مثبل يقوؿ السارد" :صرت أحلم كثَتا ،أحبلما ال
ال معٌت ؽبا ..أحبلما كاضحة بصورة مقرفة ،أحبلمنا رباكؿ أف ذبعلٍت أندـ أك أبكي".5
اغبضور اؼبكثف لؤلحبلـ "يعرب عن شدة اغبرماف كالعجز عن التغيَت ،فكلما اشتد اغبرماف قويت
األحبلـ" ،6كيدؿ ُب ىذه الركاية على اؼبشركع السريإب الذم تبنتو الكاتبة ُب خطاهبا على مسار السرد

 1عبد الرضبن بوعلي ،الركاية العربية اعبديدة ،ص .243
2شكرم عزيز اؼباضي ،أمباط الركاية العربية اعبديدة ،ص .33
3عبد الرضبن بوعلي ،الركاية العربية اعبديدة ،ص . 385 ،384
4شكرم عزيز اؼباضي ،أمباط الركاية العربية اعبديدة ،ص .193
5الركاية ،ص .90
6شكرم عزيز اؼباضي ،أمباط الركاية العربية اعبديدة ،ص .194
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ككل" ،باعتباره ؿباكلة التخلص من اآلليات اؼبنطقية للجملة ،من أجل اكتساب الفجوة بُت ما نفكر
أننا نعرفو كما تكشف عنو كلماتنا لنا لنعرفو ُب مستول البلكعي".1
كُب مقطع سردم آخر غبوار داخلي تقوؿ الشخصية عن حلم تراه" :تذكرت اؼبرأة اؽببلمية اليت
كانت تزكر٘ب ُب أحبلمي كأنا مراىق  ..تلك اليت تفلت من األيدم العطشى كالزئبق كتستقر ُب سجن
اػبياؿ كما لقياس حرارة القلب كالوجع كأشياء أخرل ؾبهولة".2
اؼبرأة اؽببلمية ىي اؼبرأة اللغز ،كُب الوقت نفسو ىي الذات اؼبتشظية للشخصية /اؼبريض إذ سبثل
شطره الثا٘ب ،ككابوسو الذم جعلو ىبلط بُت ما ىو حقيقي كما ىو حلم كغَت كاقعي ،كىو ما يعرب عن
فوضاه كعدـ الًتابط كال منطقيتو كعبثيتو" ،إف اؼبعٌت بكلمات أخرل ،يوجد ليس ُب الًتابط بل ُب
الفجوة بُت صورتُتُ ،ب اؼبفقود أك اػبفي ُب استبداؿ الواحدة باألخرل ،فػ"الشرارة اإلبداعية"ُ ،ب تأثَت
تثور
اؼبباشر ،تأٌب فبا انزلق بعيدا بُت صورتُت ،مسببة "الصدمة االنفعالية " اليت يأمل السَتياليوف أف ٌ
طرائق شعورنا".3
يقوؿ اؼبريض ؿبدثا ذاتو الثانية" :أجدؾ ُب عتمة اغبلم ،تنظرين إٕب كأنت تعزفُت سيمفونية
"الفراغ الكبَت" ٍ ..ب يزدحم اؼبشهد بابتسامة ليلى اليت تتكاثف ُب الظبلـ ،لتقنعٍت أف ا﵁ استغرؽ كل
ذلك الوقت حىت يًتؾ ؾباال للسؤاؿ ،كأف األمريكاف يطيلوف مقاطع اؼبهزلة كي يًتكوا ؾباال للذة
االنتصار" ،4كألف اؼبرأة اللغز ىي قرينو فهي مستنسخة عنو ُب مواصفاتو كاضطراهبا النفسي كأحبلمها
الونبية زبربه عن حلمها ؿبدثة شطرىا الثا٘ب "ألبينو٘ب"" :رأيتو ُب اغبلم كاعتذرت لو مؤكدة أف الضحك
ليس اغتياال لؤلٓب ،فأجابٍت بقليل من اعبفاء :الضحك ىو ؿباكلة فاشلة الغتياؿ األٓب ،ال تضحكي أبدا
كاكتفي باالبتساـ ،مثل صديقتك ليلى ...شعرت بالغَتة ...لكٍت صمت  ..كرحت أرسم لنفسي
 1رث باركن غونيبلس ،األدب كالتحليل النفسي ،تر :حنا عبود ،كزارة الثقافة ،دمشق ،ط ،2006 ،1ص .55
 2الركاية ،ص .100
 3رث باركن غونيبلس ،األدب كالتحليل النفسي ،ص .56
 4الركاية ،ص .80
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مشهدا ال بد كأف يكوف مستحيبل  ..مشهد زياراتو الليلية لليلى كألخريات يبكُت أك يبتسمن بأٓب
مثلها".1
يعتمد موضوع التناسخ على دعائم العجائيب" ،فالقرين من منظور" لويس فاكس"(

Louis

 )Faxليس إال صورتنا اليت تتبدل لنا تارة كتظهر لآلخرين تارة أخرل ،عندما كاف ال بد ؽبا أف تظهر،
إنو اؽبارب كاالنعكاس اؼبنفلت ،إنو الشعور حبضور ال مرئي ،إنو اعبانب اؼبقرؼ فينا الذم هبب أف كبذر
عند االقًتاب منو ،إنو اعبانب اؼبتوازف الذم هبب االبتعاد عنو ،إنو اؽبوية اليت تستطيع استغراؽ آالمنا أك
تعطينا فتنة اللذة ،إنو الناعي ،ىو ذلك الشيء الذم يستطيع أف هبرنا إٔب اعبحيم كاؼبوت أك اعبنوف".2
إذا كاف اغبلم ىو تقنية سردية الغاية منها ىو ترؾ انطباع اغبَتة لدل القارئ ،فهل كجود اؼبرأة
اللغز كىذا اغبلم حقيقة؟ كىل "ألبينو٘ب" ككل ما أفضاه إليها من كبلـ ربقق ُب ما بعد ،ىو حقيقة فعبل
؟ كإذا كانت تونبات ،فكيف يبكننا فرز األحداث اليت كقعت فعبل بتلك اليت ٓب تقع أبدا؟
إف مثل ىذه التساؤالت اليت ذبعل اؼبتلقي حائرا بُت ما ىو كاقع كما ىو كنبي ،ىي الغاية
القصول اليت تصبو إليها توظيف تقنية اغبلم -اؼبستوحاة من تيار الوعيُ -ب السرد اعبديد ،بغية زرع
الشك السردم كذبسيد عآب يلفو اغبس الكابوسي كالضبابية القاسبة" ،ك قد كانت النتيجة الطبيعية
لتكريس ىذا اؼبنحى اغبلمي اختبلؼ التصورات كتعددىا بُت بعيد االحتماؿ كقريبو ،فبكن التحقق
كمستحيلو ،كل ذلك يفضي إٔب انعداـ اليقُت السردم".3
كمن جهة أخرل فتقنية اغبلم اؼبستوحاة من تيار الوعي اغباملة لتداخل الرؤل كالًتكيب اؼببهم
للصور ،كضبابيتها كاؼبشاىد ،كالتداعي كلغة البلكعي ىو "عكوفا على سرب أغوار النفس الداخلية
كتقصي مناحيها اػبفية ٓب يكن موجودا عند أصحاب اغبساسية التقليدية حبيث أصبح للحلم كللكابوس

1الركاية ،ص .110
2حسُت عبلـ ،العجائيب ُب األدب ،من منظور شعرية السرد ،منشورات االختبلؼ ،اعبزائر ،ط ،2010 ،1ص .144
3عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص .22
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كللهذياف مضموف كشكل كفعالية أساسية" ،1سانبت ُب توليد نص جديد استطاع أف يعرب ُب سديبيتو
عن عآب اختلط فيو الواقعي بالونبي.
ب .ظاىرة الجنون وتجاوز الواقع:
العبلقة اؼبتينة اليت تربط بُت العمل الركائي كظاىرة اعبنوف "من حيث تركيزىا الكبَت على عنصر
الرغبة ُب تغيَت ما ىو قائم كمهيمن كشائع ُب اجملتمع ،كربقيق الوعي اؼبمكن ،اغبقيقي كالفعاؿ ،بواقع
قيم الناس كسلوكاهتم الثقافية كالعملية ،من أجل التأثَت فيها كربسينها ،كذلك اعتمادا على ؾبموعة من
الطرائق كاألساليب كاإلمكانيات الفنية كاؼبعرفية اؼبتوفرة ،كاؼبرتبطة بنوعية كخصوصية كطبيعة كل جانب،
كاليت غالبا ما تنبٍت صبيعا على عنصرم :اللغة كاػبياؿ ،اؼبصاغُت ُب شكل معُت ،من ىنا يكوف اعبنوف
مرادؼ اغبكمة كالوعي اؼبمكن كالفلسفة".2
اشتغلت الركاية على موضوع "اعبنوف" بشكل مكثف ،حبيث نلمسو عند صبيع الشخصيات
الركائية تقريبا ،كنظرا الستحضاره القوم ُب النص ،فقد جعلتو الكاتبة موضوعا عملي تبحث فيو
الشخصية القباز رسالة الدكتوراه ،يقوؿ السارد:
مقدمة أولية لرسالة دكتوراه
في أدب الجنون
"الالنهائية في الموسيقى تصبح حجما معلوم األبعاد والمقاييس"
" قبل كل شيء ،أكد أف أؤكد ؼبن سيقرئٍت [سيقرأ٘ب] أنٍت لن أكوف موضوعيا ُب رساليت ىذه،
كلن ذبد اغبج الواىية اليت سأبرىن هبا على نظرييت سول أقلية قليلة تسلم هبا دكف امتعاض..
ك لذلك ،يا من سيقرئٍت [سيقرأ٘ب] ،أرجو منك أف تتأكد من نسبة اعبنوف كالبلعقبلنية اليت تتوفر لديك
قبل أف تبدأ بالغوص ُب ىذا اعبحيم.
1إدكار اػبراط ،اغبساسية اعبديدة ،ص.27
 2عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص .62
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إف كنت رجل أعماؿ وبلم بشراء أسهم جديدة ُب سوؽ اغبياة ،فبل تقرئٍت [تقرأ٘ب].
إف كنت عاشقا يفكر بطريقة ما لبلنتحار ألف معشوقتو تعشق رجبل آخر ،فبل تقرأ٘ب.
إف كنت كاتبا يذرؼ حربا على اهنيار "كحدتو" اؼبضحكة ،فبل تقرأ٘ب.
إف كنت مدمنا على اؼبوسيقى ،فقط ألهنا تساعدؾ على النوـ كذبعل أحبلمك أكثر صباال كسخافة من
كاقعك ،فبل تقرئٍت [ تقرأ٘ب].
إف كنت سائقا متهورا ،أكشك عدة مرات على أف يقتل اؼبتجولُت ُب عتمة الليل ،فبل تقرئٍت [تقرأ٘ب].
إف كنت طالب فلسفة ،يبحث عن طريقة ما ليصبح كاحدا من ىؤالء الذئاب الذين يدرسهم ،فبل تقرئٍت
[تقرأ٘ب].
إف كنت مولعا ببلوغ البلهناية بُت أحضاف النساء كُب لفائف الغياب السحرية ،فبل تقرأ٘ب كاألىم من كل
ىذا ،إف كنت رجبل ٓب يبض بضعة أياـ ُب مصحة ،فحذار أف تقرئٍت [ تقرأ٘ب] أما النساء فممنوع
عليهن ىذا الكتاب.
اإلىداء :إٔب سيلفيا"

1

كاتب ىذه اؼبقدمة يدعى "خالد" يقطن دبصحة اجملانُت ،لكنو ليس دبجنوف ،كونو أحيل على
ىذه اؼبصحة العقلية ،بشهادة كاذبة استطاع ؿباميو أف يقنع ا﵀لفُت أنو ـبتل عقليا ،كونو لول عنق طفل
ُب الرابعة من عمره ألنو عبث ُب غرفتو كمزؽ صورة لػ"بيتهوفن".
ىذه اؼبقدمة أدخلت البطل ُب حوار داخلي معمق ،يتساءؿ من ىو اجملنوف ىل ىو "خالد"
عرب عن غضبو بعنف كصدؽ ،كىو ليس بنادـ عن فعلتو ! ،فهرب من الواقع السدٙب الذم عجز
الذم ٌ
عن فهم نظريتو ،كاستوطن مصحة عقلية كانت أىوف عليو من أف يستمع إٔب أخبار العآب اؼبقرفة ،أـ
اجملنوف الذم يعيش خارج اؼبصحة العقلية كيكذب على نفسو كيستوطن ذاتو اؼبتشظية ؟ كىو عاجز عن
ازباذ القرار كال يستطيع فك خيوطو الفكرية اؼبتشابكة ؟ ،يقوؿ" :ال خالد يعرؼ جيدا ما يريد ،أنا ىو
1الركاية ،ص . 83 ،82
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الغريب ُب زضبة البلمعٌت اليت تبتلعٍت كل غبظة ..أنا حائر إٔب أقصى درجات األٓب ،ال أعرؼ من علي
أف أصدؽ".1
كُب ىذا يقوؿ "ميخائيل باختُت"ُ" :ب الشركط االجتماعية السلبية يبكن أف يقود مثل ىذا
االنشقاؽ ،بُت الشخص كا﵀يط األيديولوجي الذم يوفر لو الغذاءُ ،ب النهاية إٔب اكببلؿ كتفسخ كاملُت
للوعي ،إٔب التشويش أك اعبنوف".2
اغبقيقة ىو أف الكاتبة "سارة حيدر" خلقت صبيع شخوصها ُب ؿبيط خانق ،كُب جو متوتر،
كقطعت كصاؿ ثقة البطل دبجتمعو ،كىذا ما هبعلنا كبن أيضا نتساءؿ ،ىل فعبل يبكننا أف نصدؽ البطل
أنو ىو اجملنوف ك"خالد" اؽبو العاقل ؟
مبدئيا ،نقوؿ كل إنساف ُب مصحة عقلية ىو ؾبنوف ،كالعاقل يعيش خارج اؼبصحة ،لكننا نرل
أف البطل أراد أف يثبت العكس على نفسو ،كىذا اإلثبات ىو ما شوش ذىن القارئ أيضا ،كجعلو يتأمل
اغبياة حبكمة البطل ُب عمقها كفلسفتها ،كىو ما جعلنا نتساءؿ معو ُب قولو ُ ":ب ىذه اغبكاية اؼبمزقة
ٓب تكن األشياء يوما كاضحة  ..كإال دبا أفسر ىركيب اؼبفاجئ ُب ذلك اليوـ ،عندما ٓب يكن يفصلٍت
عنك سول بضعة دقائق من االنتظار ؟ دبا أفسر رقصك اجملنوف ُب مأًب ليلى ؟ كيف صارت اغبكاية
ؾبموعة من التفاصيل اؼبتناحرة للوصوؿ إٔب الشيء ؟ ؼباذا ٓب أعرؼ يوما مىت بدأنا كٓب انتهينا؟ ٓب اؽبذياف
؟ كٓب كل ىذا األٓب ؟".3
النص السردم ُب (لعاب ا﵀ربة) ىو نص يكثف التساؤالت كال هبيب عليها ،يًتؾ كامل قواه
الغامضة ُب نفس اؼبتلقي ،كيستدرجو لعبلمات االستفهاـ أيضا ،كىذا ما يعٍت أف النص متوسم دببلمح
التجديد ُب بنيتو ،كقد ساعده ُب ذلك عبوؤه إٔب تيمة اعبنوف لطرح تساؤالتو.

1الركاية ،ص .83
 2تيزفيتاف تودكركؼ ،ميخائيل باختُت ،اؼببدأ اغبوارم ،تر :فخرم صاّب ،اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بَتكت ،ط ،1996 ،2ص.137
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ُب حُت كاف اجملتمع الركائي التقليدم يعزؿ اجملنوف ،كيتغاضى عن التصرفات اؼببهمة لشخوصو،
ألهنا تعبث ببنية اػبطاب كتثَت الفوضى كتشوش اؼبتلقي ،جاءت الركايات اعبديدة لتجعل من ىذه
يتجمل هبا النص اعبديد ،كيوظفها كأداة تعبَتية عن العآب ،كدبعٌت جديد "يسمو
الصفات ؼبسات فنية ٌ
عن اؼبعٌت القدٙب اؼبتداكؿ ،كيقًتب من التحليل الذم المستو الدراسات اغبديثة ،كجعلتو ظاىرة فلسفية
أكثر منها ظاىرة نفسية" ،1كمن ىنا قبد "سارة حيدر" هتتم بإبراز ىذه الظاىرة ُب خطاهبا الركائي على
مستول كافة اؼبشكبلت السردية فيو ،كخباصة ُب تركيزىا على الشخوص اؼبصابة باعبنوف أك تلك اليت
تتونبو.
بؤرة اغبدث الرئيسي ُب ىذه الركاية ىي "ظاىرة اعبنوف" ،كمن ىنا تكتسي ىذه التيمة الفنية
أنبيتها ُب مسانبتها على تقوية الفعل ،فكل حركة ُب الركاية تفضي إٔب اعبنوف ،الكل وبب جبنوف كىبوف
جبنوف كيغادر ببل سبب جبنوف كيقتل جبنوف كيهرب جبنوف كالبطل ُب هناية القصة يلجأ إٔب اؼبصحة
العقلية كمجنوف  ،...ككل حدث ىو مزي من حكاية كاقعية كأخرل كنبية فبزكجة جبنوف يتقبلها العقل
كيرفضها ُب اآلف ذاتو ،كوهنا ربمل أسباب عقلية مقبولة ،كلكن باللجوء إٔب تفسَتىا قبدىا منسوجة
حبركة فوؽ طبيعية ،كبردكد فعلية ـبتلة كغريبة ،تصور اغبقيقة بأبعادىا اػبفية كتطرحها بطريقة عبثية.
يبكن فهم عبثية العآب كتفسَت فوضاه فقط بظاىرة سباثلو ىي ظاىرة اعبنوف ،كاليت استعملتها
"سارة حيدر" كأداة فنية ليس لتوضيح رؤل العآب فحسب ،بل لتعميق فكرة العبث كفهم حقيقتها
أكثر ،كبالتإب فقد ازبذهتا كوسيلة معرفية فعالة ُب بناء ؿبتول اػبطاب كتثمُت أفكاره كذبميلها بلمسات
فلسفية للحياة ،كلعل ىذا ما عبأت إليو الركاية اعبديدة ُب موقفها ذباه الكوف ،كىو ما تفتقر إليو
الركايات التقليدية اليت تسعى لئلجابة عن األسئلة اؼبطركحة ،كترل أنو يبكن فهم الكوف كتنظيم فوضاه
دبعقولية جادة.
ج .الحوار الداخلي /من عبث الواقع إلى عبث الذات :
1شعيب حليفي ،شعرية الركاية الفانتاستيكية ،منشورات االختبلؼ ،اعبزائر ،ط ،2009 ،1ص .115
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حاالت الغربة ،كالتدىور ،كالضياع اليت تعيشها الشخصية اعبديدة ُب كاقعها ،جعلتها تفقد
التواصل معو كترفضو ،فانعكست ىذه الصفات ُب ذاهتا ،كأصبحت الشخصية تشعر أف ذاهتا صورة
لواقعها ،فهي فاقدة عبميع القيم ،كرغم كعيها بذاهتا ،كسعيها لبلنسجاـ ،كالتخلص من عبث الواقع ،إال
أهنا عاجزة عن التغيَت ،إذ أف عبثية الوجود جعلها تشعر بالعبثية ُب ذاهتا ،يفرظبت على أهنا شخصية
دائرية تتخبط ُب ىواجسها كال تنمو.
كلعل ىذا ما يبثلو "تيار الوجودية " ،كىو من التيارات الفلسفية اغباملة ألكثر من اسم مثل أدب
التفتت أك الضياع ،فبثلوىا ُب الغرب ىم ":جابرييل مارسيل"( )Gabrial Marselك"ألبَت
كامو"( )Albir Kamoك"جاف بوؿ سارتر" ( .)Jen Pol Serterكانغرست الوجودية ُب أرض األدباء
العرب اػبصبة ألهنا كجدت اؼبناخ اؼبناسب ؽبا ُب نفوس الركائيُت اعبدد ،خباصة الذين فقدكا العبلقة
األساسية باغبياة ،بسبب ما كاف يع بو الواقع من انكسار كإحباط ،كرأكا فيها تعبَتا عن كاقع حي
مفتقر للحرية كـبتنق بالتخلف كالتجمد ،ؽبذا اعتنقوىا كبديل كجدا٘ب كفكرم كجدكا فيو تعويضا عن
العجز كالرفض كالنكوص ،فحاالت النفي ،كمواقف الغربة ،كالشعور بالضياع كاؽبركب ،ىي من عناصر
التيار الوجودم الذم أصبح ملمحا ىاما ُب الكتابة الركائية اعبديدة ألهنا فتحت أمامهم الذاتية الفردية
اؼبطلقة ،كاالختيار اغبر اؼبطلق من كل تقييد تارىبي كاجتماعي كأخبلقي فأمدت الكتاب اغبق ُب التمرد
الفكرم كالفٍت.1
حرصت "سارة حيدر" على لف نصها بتيار الوجودية ،فالبطل ُب (لعاب ا﵀ربة) مأزكـ بواقعو،
رظبتو الكاتبة بتقاسيم الضياع ،كىذا ما جعلو يعيش غربة نفسية خانقة ،يهرب البطل من كاقعو إٔب ذاتو،
فيلمح العبث ُب كليهما ،كىذا ما دفع بو ،إٔب ؿباكلة البحث عن نفسو ُب من وبيطوف بو ،لذلك قبده
حريص على عبلقتو بأصدقائو (ليلى  /عماد  /سلول  /كاترين /خالد ...إْب ).كهبد فيهم تعويضا عن
حاالت النكوص اليت يعيشها ،يرل فيهم جزأه الضائع كظلو اؼبنكسر ،يرل فيهم مأساتو حبيث أف كل
1ينظر :عبد الرضبن بوعلي ،الركاية العربية اعبديدة ،ص  385ػ . 388
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كاحد منهم يعكس جزءا منكسرا ُب ذاتو كيبثلو ،يقوؿ" :أحبث فيهم عن ظل باىت للمعٌت ،عن دمعة
عظيمة يبكنها أف تغمر األرض ،ماء غاضبا يغرؽ صبيع اؽبزائم كاػبيبات القديبة".1
نبلحظ أف البطل على كثاؽ متُت مع أصدقائو ،ألنو كجد فيهم العزاء" ،عماد" يشعر بغربة ُب
كطنو يعجز عن البقاء ُب أرضو ،كيعجز عن اغبب فيهرب إٔب منفاه اليت ىي نفسو اؼبفككة ،يقوؿ" :أنا
لست سوام ،أرضي ىي جسدم".2
ىكذا ىو البطل يعجز كيكف عن حب اؼبرأة اللغز كيؤمن هبا فقط ،كيكف عن اإليباف بوطنو،
كيرل أف كطنو ىي ذاتو ،كال يلبث أف يفقد ذاتو ،ىو مثل "ليلى" اليت فقدت "عماد" ،كراحت تبحث
ُب العقم عن اغبياة ،كعن اؼبعجزة ،ىو مثل سلول ،يقوؿ" :سلول ،امرأة تشبهٍت  ..زبوض مثلي معركة
اغبرب البلؾبدية  ..وبدث أف تنجح ،لكنها ُب غالب األحياف زبرج منها منهكة كحاقدة" ،3ىي تشبهو
"كاترين" كتشبهو "سيلفيا" صديقة "عماد" ،كيشبهو مصَت "عماد" ُب رحيل حبيبتو "سيلفيا" ،كحُت
اختار اؼبصحة ليهرب من أخبار الواقع ،اختار البطل ُب هناية القصة اؼبصحة العقلية أيضا ،لكن األكؿ
ذىب إليها ؾبرما قاتبل ،أما البطل فاختارىا قانعا مقتوال ،كؿبطما جراء تبخر اؼبرأة اللغز  -ذاتو الثانية
اؼبنشطرة عنو  ،-يقوؿ ":اآلف تزداد قناعيت رسوخا بأف مأكانا الوحيد ،بعد أف هتجرنا سيلفيا ما ،ىو
مصحة عقلية  ..ال لكي كباكؿ فيها أف نرمم ما تبقى منا  ..بل فقط كي قبد انتماء أخَت وبررنا من
الغربة كاػبوؼ كسيمفونيات األٓب".4
أصدقاء البطل بتجارهبم يبثلونو ُب انكساره ،فهم مرآتو اليت يرل فيها آمالو اػبائبة ككاقعو اؽبش،
كُب اآلف ذاتو ىم عزاؤه فمن خبلؽبم استطاع أف يتمرد عن كل اؼبؤسسات اؼبقننة للحرية ،سبرد عن

1الركاية ،ص .80
2الركاية ،ص .45
3الركاية ،ص . 31 ،30
4الركاية ،ص . 58 ،57
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الوطن ،فنجده ال يبإب دبا سقط منو كال يهتم ؼبأساتو ،قبده يشتم الساسة ،كيطعن التاريخ ،كيناقش
طابو الدين ،كيعيش ذبارب جنسية مفعمة.
لغاية اآلف نسجل أف الكاتبة "سارة حيدر" تتبع منحى الوجودية ُب انفتاحها على اغبرية اؼبطلقة،
فتخلق البطل ُب كاقع مقيد كترظبو على أنو منهزـ ،كفاقد لؤلماف أماـ كطن رفضو ،كذبعلو يقوؿ" :اغبقيقة
كثَتا ما تكوف ـبيبة لآلماؿ  ..اغبقيقة أنٍت طيردت من كل ساحة حاكلت ال كاعيا أف أغرس فيها
جذكرم ،جذكرم كانت قصَتة جدا  ..كؽبذا رفضتٍت األرض ،كرفضتٍت الكتابة ،كرفضٍت العآب بأسره"،1
ٍب تبث التمرد فيو كذبعلو ينتقم لواقعو اؼبادم بانتقاـ حسي ،فالبطل بفقدانو اؼبعنوم ،كذبرده من األماف
اؼبادم ،يرل ُب ىذا االنتقاـ الوسيلة اليت ترجع لو اعتباره النفسي الذم وبي بو ،ليستمر ُب اغبياة.
لذا قبد االنتقاـ اغبسي للبطل ذباه الوطن كالعآب يتمثل ُب ال مباالتو ؼبا وبدث كنفوره من تربتو،
يقوؿ" :إنٍت ببل مباالٌب ىذه ،ال أفعل شيئا سول االنتقاـ البلشعورم من أرض عاىرة رفضتٍت فنبذهتا"،2
كيقوؿ" :ؼباذا قد يهمٍت ما وبدث ُب العآب ؟ ىل سألٍت أحد رأيي عندما سقطت طبسة عواصم عربية
ربت سنابك الدبابات ُب حبر شهور قبلئل ؟ ىل أتى األمريكاف ؼبناقشيت ُب كيفية إبادة القلة الفلسطينية
الباقية ُب فلسطُت ؟ ىل استدعا٘ب رئيس الوزراء العرب إٔب مكتبو كي يعًتؼ أمامي بعجزه كيطلب مٍت
أف أساعده ُب حل اؼبشاكل اؼبتقافزة على ظهره ؟".3
الشخصية الركائية الرافضة لواقعها ،كاؼبتقبلة ؼببدأ الصداـ معو "ال زبرج عن كوهنا شخصية
إشكالية بكل ما ُب الكلمة من معٌت ،فأعماؽبا تظل دكف جدكل ،كما أهنا ىي األخرل زبفق ُب أف
تصل إٔب إهناء حالة الدكراف حوؿ الذات ،كصبلة القوؿ أف الرفض عند ىذه الشخصيات ال يصل إٔب

1الركاية ،ص .85 ،84
2الركاية ،ص .84
3الركاية ،ص .44
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حد الصراع مع العوامل اؼببيدة لئلنساف كاؼبعرقلة إلرادتو ،كاالنتصار عليها ،كإمبا يبقى رفضا قاصرا ،ينبذ
أكثر فبا يغَت".1
نصل إٔب أف "سارة حيدر" استوعبت التجارب اعبديدة ،كاستخدمت أسلوب "تيار الوجودية"
لتمنح الكتابة مذاقا كجوديا جديدا ،لذا يبكننا القوؿ أهنا سبردت على أساليب السرد التقليدم ،الذم
قنن مضامُت اػبطاب ،كاعتقل أفكار عدة ،كأمات اغبس اعبمإب للنص.
 .4.4المزدوج  /تعدد الذوات وتفكك الوعي:
يرل "ميخائيل باختُت" أف اؼبزدكج ىو أكؿ اعًتاؼ مشبع بالركح الدرامية ُب أعماؿ
دكستويفسكي اإلبداعية  ،2كنرل أف اؼبزدكج ىو بؤرة اغبدث الدرامي ُب ركاية (لعاب ا﵀ربة) ،حبيث أف
القص فيها انبٌت على انشطار ذات الشخصية إٔب ذكات متعددة ،بوعي متفكك" ،كمن اؼبعركؼ أف مثل
ىذا الوعي يأٌب على شكل انثياالت تبدك غَت مًتابطة ،كردبا تأخذ شكل اؽبذياف اؼبتدفق من الذىن
اؼبضطرب ،كغَت اؼبتوازف ،حىت يبدك األمر ككأف الوعي يأتينا عن طريق البلكعي ،حيث تغرؼ الشخصية
ُب ىذه اغبالة األفكار من داخلها كزبرجها إٔب السطح بشكل غَت مرتب".3
رظبت الكاتبة "سارة حيدر" بطلها على أنو شخصية مأزكمة ،كمضطربة ،فمع بداية القصة
مباشرة يدخل البطل ُب حوار يبدك ُب الوىلة األكٔب أنو ىباطب امرأة ،كمع سَتكرة السرد ،يتكشف
للمتلقي أف البطل ُب حوار داخلي معمق بركح الدراما ،كأف تلك اؼبرأة ىي ذاتو األنثوية اؼبنشطرة عنو،
اليت انبنت عليها اغبكاية ككل ،كاليت تغذم حركية اغبدث الركائي كديناميتو ،كحواره مع ذاتو كىو ما
يسميو "باختُت"" :اؼبزدكج" ،أم ىو اغبوار الداخلي الذم هبريو البطل مع نفسو ،كاؼبزدكج ىو الصوت
الثا٘ب اؼبتخفي داخل اؼبنظور الشخصي ،الذم يعمل على إبراز شفافية كلمتو الداخلية" ،ذلك أف كل
 1عبد الرضبن بوعلي ،الركاية العربية اعبديدة ،ص .239
 2ينظر :ميخائيل باختُت ،شعرية دكستويفسكي ،تر :صبيل نصيف التكرييت ،مر :حياة شرارة ،دار توبقاؿ للنشر ،اؼبغرب ،ط ،1986 ،1ص .314
 3أضبد ضبد النعيمي ،إيقاع الزمن ُب الركاية العربية اؼبعاصرة ،اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،دار الفارس للنشر كالتوزيع ،بَتكت ،األردف ،ط،2004 ،1
ص.29
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كلمة موجودة فيها تفوح بكل خيط من نسيجها باؼبتحاكر اآلخر غَت اؼبرئي كتستهدم بو ،كتشَت إٔب
الكلمة الغَتية اليت ٓب تنطق ،كاؼبوجودة كراء حدكدىا ،كخارج نفسها".1
يبثل اؼبزدكج للبطل الفاقد غبياتو االجتماعية ،كجوده الفعلي اؼبعوؿ عليو ُب فهم حياتو الدرامية،
كفك طبلسم نفسو الضائعة ،كمرشده الركحي الذم يظل ُب حوار داخلي معو ،حبيث يرل فيو ـبرجو من
أزماتو ،كمقويو من نكساتو ،ففي الكلمة الواحدة ُب اغبوار الداخلي يطالعنا صوتُت متحاكرين ،كىذا "ما
جعل باختُت يوسع مفهوـ اغبوارية إٔب درجة يصَت فيها اؼبونولوج (اغبديث الذاٌب) نفسو حواريا ،أم
دبعٌت أف لؤلخَت بعدا تناصيا ،يقوؿ باختُت حىت بُت أشكاؿ من اإلنتاج الشفوم اؼبونولوجي ،فإننا
نبلحظ دائما كجود عبلقة حوارية".2
سنحاكؿ من خبلؿ اآلٌب فهم ما أرادت "سارة حيدر" إيصالو عن طريق األسلوب اغبوارم ،أم
ؿباكلة معرفة :ىل اؼبزدكج كصوت حوارم ُب الركاية اعبديدة معوؿ عليو ُب إضفاء التعددية اليت تكسب
العآب الغموض ،كفاعل حاسم ُب تشظي الذات كتفتتها ؟ أـ ىو ضبل ثقيل البد من التخلص منو
كالرضا بالنتائ حىت كإف كانت تفضي إٔب اعبنوف ،الذم يعترب بؤرة اغبدث الدرامي ُب ركاية (لعاب
ا﵀ربة)؟
اؼببلحظ أف ذات البطل تعيش ُب عآب مبهم ك متشظي ،كُب مناخ كلو حَتة ك شك ك لغز،
كؽبذا "فمن الطبيعي أف تفقد ىذه الذات توازهنا ككحدهتا كسباسكها ،فالذات الواحدة ٓب تعد ذاتا ،بل
ربولت إٔب ذكات ،كىذا يعٍت أهنا أصبحت ىامشية أك بتعبَت آخر ٓب يبق منها إال الظل".

3

كقد حاكلت الكاتبة ذبسيد ىذه الصورة ُب ركايتها ،عرب حوار داخلي جرل بُت البطل كذاتو
األنثوية اؼبنشطرة عنو ،فمثبل تقوؿ الشخصية :

 1ميخائيل باختُت ،شعرية دكستويفسكي ،ص .287
 2هنلة فيصل أضبد ،التفاعل النصي ،التناصية النظرية كاؼبنه  ،اؽبيئة العامة لقصور الثقافة ،القاىرة ،ط ،2010 ،1ص .105
 3شكرم عزيز اؼباضي ،أمباط الركاية العربية اعبديدة ،ص .124
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"آسف ،لن أقًتح عليك مرافقيت ،لكن لماذا؟ ال أدرم  ..حىت أنت سًتفضُت ؟أنت أيضا تشعرين،
دكف أف تدرم السبب ،بأنو ال هبب أف هنرب معا ،كاآلف تسألينٍت إف كنت أريد أف أراؾ  ..أكد أال
أجيب ..حىت تقتنعي بسخافة سؤالك ..لكٍت أخافك ..أخافك أف تتبخرم كعادتك كال تًتكي ٕب
سول دخاف اؼباضي اؼببعثر ىنا كىناؾ ُب مساحات الذاكرة كاعبنوف  ..كال أدرم دبا أجيب "..نعم"
ستكوف أقل األجوبة صدقا "..طبعا" ،أكثرىا ابتذاال  ..أتذكر سيلفيا ..ك خالد الذم انتقم ؽبا ُب ذلك
الطفل  ..ما دخلك أنت بكل ىذا؟ ؼباذا ال أستطيع االنتقاـ ػبالد فيك ؟ االنتقاـ لليلى كعماد؟
كا﵀ربة ،ىل ستحفظ لعاهبا إٔب األبد ؟ ما عبلقتك أنت هبا؟".1
ُب ىذا اؼبقطع السردم نسمع صوتاف ،األكؿ ىو صوت البطل كالصوت الثا٘ب ىو للمزدكج ،كقد
اندؾبا بدرجة من القوة يصعب كضع عبلمات التنصيص كالفصل بينهما حىت على مستول الطباعةُ" ،ب
اغبقيقة إف بإمكاف اؼبؤلف أف يضع أم جزء من الكبلـ بُت أقواس دكف أف يغَت شيئا ال من النغمة كال
من الصوت كال من بنية العبارة" ،2لكن اؼبانع من ذلك ىو تداخل صوت البطل بصوت اؼبزدكج
كاندماجهما ُب كعي كاحد ،كىو ما ىبلق التعددية الصوتية ُب القوؿ الواحد .
إف ميزة التعددية ازبذىا كتاب الركاية اعبديدة ليعربكا عن عآب يلفو البليقُت ،فالتعامل مع
شخوص تتعدد ذكاهتا يفضي إٔب غموض مفعم بالتناقض كالتحوؿ" ،كتفضي ىذه التحوالت كىذا
الغموض الذم يلف الشخصيات كمصائرىا جوا غرائبيا على العآب الركائي ،كيبدك أف الكاتب ينطلق ُب
رسم الشخصيات كتقديبها من اعتقاده أف الشخصية الواحدة ال تنطوم على ذات كاحدة ،بل على
عدد من الذكات اؼبتعارضة اؼبتباينة ،حسب الظركؼ كاألحواؿ ،كؽبذا تتعدد مواقف الشخصية كتتنوع إٔب
حد التعارض كالتناقض".3

1الركاية ،ص . 61 ،60
 2ميخائيل باختُت ،شعرية دكستويفسكي ،ص .318
 3عبد الرضبن بوعلي ،أمباط الركاية العربية اعبديدة ،ص .92
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كعليو سنحاكؿ ُب اآلٌب رصد اغبوارات الداخلية للبطل مع ذاتو األنثوية كفهم كيفية تفتتها إٔب
أكثر من ذات ،حبيث أصبح يرل فيها صورتو اؼبتشظية ،كسنكشف عن كيفية ذبليها لعدة ذكات،
كنتعرؼ على ؿبتول اغبديث ،على اعتبار أف كل ذات ىي ترصبة عن ثغرة نفسية يعانيها البطل كنكسة
نفسية يعيشها.
أ .المزدوج "/الذاكرة":
تتجلى للبطل ذاتو الثانية ُب صورة ذاكرة ،يقوؿ "أفضل االختفاء بُت غابات الذاكرة اؼبليئة
بك" ،1فتجعلو يعيش فوضى داخلية يقوؿ" :ترقصُت  ...كأضيع أنا ُب فوضى الذاكرة  ..معك كحدؾ،
ٓب أستطع أف أصنف اؼباضي حسب التسلسل الزمٍت  ..زبتلط األشياء كلما المستها أصابعك ..يشيع
اػبراب ُب كل مكاف أحاكؿ أف أستعيد بو إحدل ذكرياتنا ..فيصبح ماضينا ؾبموعة من التفاصيل
اؼبتمردة على الزمن ،على اؼبكاف كعلى الذاكرة".2
إف حضور الذاكرة /اؼبزدكج أسهمت ُب تغذية حركية اغبدث كوهنا ا﵀فز الذم دفع بالبطل إٔب
البوح بآالمو ،يقوؿ" :حزين أنا من أجل امرأة رباكلُت دائما إغراقها ُب حبَتة العفن ..ك حزين من أجل
رجل ال يعرؼ كيف يصدؽ أكاذيبك ،سبثيليات تعبك" ،3كبالتإب فقد اكبصرت كظيفة الذاكرة/اؼبزدكج
ُب تفجَت صبيع مكبوتات البطل كعذاباتو.
ب .المزدوج  /المحبرة:
تتصور "الذات" للشخصية البطلة ُب أحايُت أخرل على أهنا ؿبربة تتبلعب بأفكاره كما تتبلعب
اؼبرأة بأحاسيس الرجل العاشق ؽبا.
يقوؿ السارد " :أعيش ركاية ُب داخلي ..إٔب أف اختلطت علي األمور ..ىذا كل شيء؟
 من ىذه؟1الركاية ،ص .12
2الركاية ،ص . 11 ،10
3الركاية ،ص .12
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 أككه ،أال تعرفها ؟ ا﵀ربة .1"..كعند نشوة الكتابة تتكشف لو ا﵀ربة كذات شاخصة أمامو ،فيصفها قائبل" :فساؿ لعاهبا ٓ ..ب
أسبكن من إيقاؼ النزيف ..كاف شيء ما فيها يتغلب علي".2
فيخاطبها "ذاتو /اؼبزدكج "ا﵀ربة" بكل أسى" :نعم  ..مازلت ىنا ..لكٍت لن أجدؾ ما دمت ال
تريدين ذلك  ..كل ما وبدث بيننا مرتبط بك  ..دائما ،كنت أحاكؿ أف أكوف ما أريد ..لكٍت ،رغما
عٍت أرسم نفسي بقلمك ،كأتكلم لغتك ،كألبس حزنك".3
يدخل البطل ُب حوار داخلي معمق عندما تتجلى لو ذاتو اؼبنشطرة عنو"ا﵀ربة" ،فتتماىى
ذكاتيهما معا ،كتصبح "ا﵀ربة" ىي اؼبوجهة لو ،كهبذه السلطة قبدىا متحكمة ُب فكره كُب مشاعره،
حيث لغتو ككتابتو كحركفو كأحاسيسو اؼبتضاربةٓ ،ب يعد سلطاف عليها ،فكلها خاضعة إلرادة ا﵀ربة.
ج .المزدوج /الحبيبة :
تتجلى لو صورة الذات الثانية على أهنا حبيبتو  -فيجرم معها حوار داخلي كىباطبها ككأهنا
ماثلة أمامو ،يقوؿ" :أحببتك ُب تلك اللحظة كما ٓب يقدر لرجل أف وبب امرأة يراىا ألكؿ مرة "،4
كيعيش تونبات معها" :نادرا ما تدانبٍت الشهوة أماـ مشهد امرأة نائمة ..لكن نومك ال يشبو كل نوـ ..
كشهوٌب ُب ذلك اليوـ ٓب تكن تطلب شيئا سول اإلبقاء على ظمئها ،كتعذيبها أكثر  ..لطاؼبا أحببت
التبلعب حبواسي ..لطاؼبا استمتعت بإحراقها على ؾبمرة االنتظار  ..ككنت تعرفُت ذلك جيدا".5
جاءت "سارة حيدر" بأسلوب جديد ُب سبثيل شخصية "اؼبعشوقة" ،حيث خلقت "حبيبة "
البطل من تونباتو كمن ذاتو اؼبنشطرة عنو ،اليت تتبدل لو على أهنا حبيبتو ،كمعذبتو ،كملهمتو اليت يتفنن
ُب عشقها ،كجعلتو يعيش قصة حب معها يتقاطع فيها الواقع مع اػبياؿ ،حيث يتبادر للمتلقي ُب بداية
1الركاية ،ص .151
2الركاية ،ص ف.
3الركاية ،ص .16
4الركاية ،ص .11
5الركاية ،ص .17
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القص أف ىذه اغببيبة ىي شخصية حقيقية داخل القصة ،لكن ُب ما بعد يكتشف أهنا "شخصية
خيالية" منشطرة من ذات البطل اؼبتونبة ،كمن نفسو اؼبضطربة ،فهذه الشخصية "اغببيبة " حاضرة طواؿ
اؼبسار السردم ،كىي العنصر اؼبطعم للشخصيات األخرل ،فحضورىا ُب خياؿ البطل يستدعي حضور
شخصيات حقيقية أخرل داخل الركاية ،كهبذا األسلوب تشكل اؼبيتاقص اؼبعرب عنو بتداخل الواقع مع
اػبياؿ عن طريق اغبوار الداخلي اؼبعمق الذم هبريو البطل مع مزدكجو/اغببيبة.
د .المزدوج /الضمير:
يرل البطل صورة الذات على أهنا النفس اللوامة اليت تؤنبو كزبيفو ،فيخاطبها ُب حوار داخلي
على أهنا الضمَت اغبامل عبميع تأسفاتو ،يقوؿ" :أما أنا فظلماٌب اليت كنت أفعل اؼبستحيل إلخفائها
عنك ،كنت أراىا تتجلى فيك ،تأخذ ُب عينيك ألقا غريبا كتتدٔب من بُت شفتيك كتنُت ـبيف  ..ؼباذا
كاف علينا أف مبلك نفس اعبركح ،نفس السأـ كنفس التعب".1
يتشخص للبطل "ضمَته" ُب ىيئة ذات منشطرة عنو يتبادالف اغبديث ُب حوار داخلي ،كىو
دبثابة حارس تقي ،يوجهو كيؤنبو كيصور لو تصرفاتو البشعة كي يكف عنها ،كطواؿ اؼبسار السردم
نسمع صوت الضمَت اغبارس معلقا أك مؤنبا أك آمرا ،لذات البطل ،ككأنو توأمو اؼببلزـ لو الذم يعرؼ
حىت ما يريد إخفاءه عنو.
ىـ .المزدوج /الوطن:
يرل البطل ذاتو اؼبنشطرة عنو ُب أحايُت أخرل أهنا "الوطن" ،فيخاطبها ُب حوار داخلي" :أنت
فلسطُت ألنك بقيت حرة رغم اغبمبلت الطامعة اليت شنها عليك الكثَتكف"" ،2وبق ٕب أيضا إعبلف

1الركاية ،ص .25
2الركاية ،ص . 35
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اغبداد على اختفاء مدينيت اؼبقدسة  ،1"..كيقوؿ" :كل شعرة من رأسك كطن  ..تسقط صبيع األكطاف
ربت نَت االستعباد كشعرؾ يبقى حرا ،يراكض الريح".2
ذبلي ذات البطل اؼبنشطرة عنو أمامو ُب ىيئة امرأة سبثل كطنو ،ذبعلو مرة يعليها كما نعلي علم
األكطاف عند حضورىا ،كمرات أخرل يرثيها كما نبكي على سقوط أكطاننا عند غياهبا .نفهم من ىذه
اغبالة أف ىذا اؼبزدكج ُب ذبلي متذبذب بُت الغياب كاغبضور داخل البطل ،لكن اغبوار الداخلي يبقى
سائر كمستمر مع اؼبزدكج.
و .المزدوج  /األصدقاء والنساء :
تتشكل للبطل ذاتو اؼبنشطرة عنو /اؼبزدكج ُب صورة صبيع من ىم من حولو ،اؼبتمثلة ُب أصدقائو،
يقوؿ " :أفكر دبجدم كمأساتو ..بسلول كحياهتا الضائعة بُت اغبرب كسراب الكماؿ  ..كبآخرين
..لكنٍت ُب اغبقيقة ال أفكر إال بك  ..تصلبُت كجهك على قصصهم ،تصبحينهم صبيعا  ..كذبعلينٍت
أكمن بالكماؿ الذم تبحث عنو سلول كبالوطن الذم يتخيلو ؾبدم كبأشياء كثَتة ٓب أجدىا إال
فيك".3
كيرل البطل ذاتو الثانية على أهنا صبيع نساء الكوف ،فهي سبثلهن كلهن كتتمثل ُب كل كاحدة
منهن ،يقوؿ ُب حوار داخلي معها" :كل خلية منك امرأة ما ُب ىذا العآب ..تفٌت نساء األرض كال تفٌت
خبلياؾ ..تصَت امرأة جديدة ال أحد استطاع زبيلها أك رظبها أك كبتها ُب كتاب أك سبثاؿ".4
كمن ىنا يبكننا القوؿ أف الكاتبة "سارة حيدر" عبأت إٔب استعماؿ اؼبزدكج ،كرمز غبالة فقداف،
تتغَت كتتلوف حبسب حالة البطل القلقة كاؼبضطربة ،فنجده يبحث ُب اؼبزدكج/الذاكرة عن ماضيو الضائع،
كيبحث ُب اؼبزدكج /ا﵀ربة عن حكايتو ،كيبحث ُب اؼبزدكج /اغببيبة عن كجوده ،كيبحث ُب اؼبزدكج
1الركاية ،ص . 47 ،46
2الركاية ،ص .36
3الركاية ،ص . 36 ،35
4الركاية ،ص .36

الفصل األول

التقنيات السردية ورىان التجديد

/الضمَت عن ىدكئو ،كيبحث ُب اؼبزدكج  /الوطن عن ىويتو ،كيبحث عن اؼبزدكج /األصدقاء ككل النساء
عن آمالو.
ال يبكننا اإلمساؾ بتفاصيل الذات الثانية ُب الركاية ،ألهنا ال تتصف بسمات كاضحة ،فػ"سارة
حيدر" رظبتها كطيف يسلي البطل ،كىبيفو ُب الوقت نفسو" ،فهي زبرج من ذاهتا مثل الثعابُت كتعكس
أكثر من ظل كتتمتع حبيوات عديدة كتعيش ُب أمكنة ـبتلفة كعصور متنوعة".1
كىذا ما هبعلنا نتساءؿ :ىل الشخصية البطلة ُب ركاية (لعاب ا﵀ربة) استطاعت أف ذبد ضالتها ُب ىذا
الرمز؟ ،لعلنا يبكن معرفة ذلك من خبلؿ اعًتاؼ الشخصية لنفسها" :كل الرجاؿ (كردبا كنت على
حق) ال يبحثوف ُب امرأة وببوهنا سول عن طريقة لبلختباء من اؼبوت ،كاػبوؼ ،كالفشل ،ردبا كنت
أحاكؿ االختباء فيك من ىذه األشياء ،كمن أشياء أخرل كثَتة  ..لكنٍت ٓب أجد بُت ثنايا صحرائك
سول أسباب جديدة رببب إٕب الفشل ،تضرـ خوُب من اجملهوؿ كتقربٍت أكثر من موٌب".2
نفهم أف اؼبزدكج الذم راح يبحث فيو البطل عن كينونتو ٓب يستطع أف وبدد لو مسلكو ،فالبطل
اؽبارب من غربة العآب اػبارجي فر إٔب عاؼبو الداخلي علو هبد فيو منفذا للطمأنينة ،لكنو كجد غربة
أخرل ُب عاؼبو الداخلي ،فلم يستطع اؼبزدكج توفَت األماف لو ،بل يراه -البطل  -وبمل لو كل الشركط
البلزمة للفناء ،كىذا ما ينطبق على معظم شخوص الركاية اعبديدة ،من حيث ىي شخوص مغًتبة
كمأزكمة ،ال تستطيع صبع شتاهتا ،ىاربة ُب كل مكاف من كل شيء ،ال ذبد راحتها ُب نفسها ،كال
مستقر ُب كطنها لكنها دائمة البحث عن اؼبخرج كُب الوقت نفسو تفكر ُب اؼبوت أك االنتحار ،ىكذا
ىو البطل ُب (لعاب ا﵀ربة) ُب حوار داخلي ىباطب اؼبزدكج /ذاتو األنثوية ،يقوؿ السارد" :عندما
أخربتك أف على أحدنا أف يقتل اآلخر ُب آخر اغبكاية ،كنت أعٍت ما أقوؿ" ،3كىو نفس القرار الذم

1شكرم عزيز اؼباضي ،أمباط الركاية العربية اعبديدة ،ص .90
2الركاية ،ص .67
3الركاية ،ص ف.
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يتخذه مزدكجو األنثوم حُت تقوؿ  ":اآلف ،أنا متأكدة من أف أحدنا سوؼ يقتل اآلخر ُب آخر
اغبكاية".1
موت أحدنبا ُب آخر اغبكاية ىي اؼبشهد الدرامي الذم انبٌت عليو اغبوار الداخلي ،كىذه اعبملة
ىي البلزمة السردية ،اليت تتكرر عدة مرات على طواؿ اؼبسار السردم ُب اػبطاب منذ بدايتو إٔب حُت
موت اؼبزدكج ،يقوؿ البطل حُت شعر دبوت ذاتو الثانية" :أحس بلغيت تنحدر أماـ كل ىذا الصمت ..
أشعر بك بعيدة رغم كجود كل أشياءؾ حوٕب  ..تتعبٍت آالمك اؼباضية ،ىزب يز٘ب انشقاقات خبلياؾ كىي
سبوت كاحدة تلول األخرل مسلمة جسدؾ للعدك ،كيرعبٍت ىدكءؾ كأنت تعيشُت كل ىذا  ..يرعبٍت
موتك ..ذلك اؼبوت باذخ اؼبازكخية الذم جاء ككأنو ؾبرد فاصلة صغَتة ُب سلسلة مغامراتك".2
يبوت اؼبزدكج كتغادر معو كل ما كاف يربطو بالبطل" :أما الذاكرة فقد صارت كالذبابة العمياء،
تدكر ُب غرفة مظلمة كتتقاذفها اعبدراف دكف أف ذبد طريقها إٔب النافذة ٓ..ب أعد أعا٘ب من فرط ُب
التذكر بل إف ذاكرٌب صارت تعا٘ب من "ارتعاش باركنسوف" ال أكاد أقبض على بعض التفاصيل اليت قد
تساعد٘ب على فهم ما حدث بالضبط ،حىت تبدأ ُب االرتعاد ككأهنا ربت التعذيب الكهربائي كتطلق ما
قبحت ُب القبض عليو للريح".3
موت اؼبزدكج استلزـ موت ذاكرة البطل ،كىذا ىو سبب عبوءه إٔب مصحة عقلية ُب آخر
اغبكاية ،فكبلنبا مات بطريقتو ،كالبطل ُب آخر اغبكاية يبوت بشكل ؾبازم ،إذ يغرؽ ُب عآب كلو
غموض كشك كحَتة.
كعليو فالشخصية ُب ركاية (لعاب ا﵀ربة) لػ"سارة حيدر" مرسومة كفق أسلوب الركاية اعبديدة،
كلذا قبدىا مأزكمة كؿببطة كرافضة لواقعها كعاجزة عن تغيَته ،كتعيش غبظات جنوف كىذياف ،كمتقوقعة
على نفسها ُب حوار داخلي مطوؿ مع ذاهتا اؼبنشطرة عنها.
1الركاية ،ص .71
2الركاية ،ص . 141 ،140
3الركاية ،ص .141
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ثاني -الزمن الروائي:
يعد الزمن من أىم اؼبكونات السردية البنائية ،لذا فأنبيتو ُب الركاية تربز أكثر ُب أنو وبدد طريقة
حكيها ،فنجده ُب الكتابة التقليدية ىبتلف عن الكتابة اعبديدة ،كيعد من أبرز األساليب اليت تقوـ على
الفصل كالتمييز بينهما.
"لعل الكتابة الركائية التقليدية كانت ذبنح ؽبذا الضرب من البناء الزمٍت ،الذم يقوـ على التصور
العادم للعبلقة الزمنية ،حبيث إف "أ" يفضي إٔب "ب" ،كحبيث إف "ج" يتلقى التأثَت الزمٍت عن "ب"،
ككاف ما ىبالف ذلك البناء ردبا عيد تشويشا كفوضى".1
سبردت الركاية اعبديدة على خطية السرد الذم طاؼبا ميز الكتابة التقليدية حبيث كسرت تسلسلو
كخطيتو ،كيعود ىذا لسببُت :
 أولهما " :إستحالة التوازم بُت زمن األحداث كزمن السرد كما يقوؿ "تيزفيتاف تودكركؼ"
( ،)Todorov Tezfitanألف الركائي -كيفما كانت قدرتو الفنية -فإنو هبمع بُت اؼباضي
كاغباضر ،كقد وباكؿ أف ىبربنا عن أحداث كقعت ُب نفس اؼبدة الزمنية ،كإذا كاف اػبطاب
الركائي بطبيعتو اػبطية ،أم بطبيعتو ذات البعد الواحد ،أف يقوـ بوضع ىذه األحداث على
"خط مستقيم" فإنو من اغبتمي أف يظهر ُب اػبطاب الركائي" 2ما يعرؼ باؼبفارقة الزمنية
عند "جَتار جنيت" ( )Gerer Genetباؼبفارقات الزمنية .
 ثانيهما :يرجع اختيار الركائيوف أسلوب اؼبفارقة الزمنية" ،إٔب األىداؼ اعبمالية اليت يؤديها
تداخل األزمنة ُب اػبطاب الركائي" ،3كمن أنبها :إثارة غموض األحداث ،فإذا كانت
الكتابة التقليدية ترل ُب عدـ إتباع التسلسل الزمٍت ،فوضى ،كتذبذب ،فإف الكتاب اعبدد
يعتربكف ىذه السَتكرة الزمنية قيودا فنية لذلك انقلبوا عن النظاـ القدٙب ،كشوشوه ،كأحدثوا
1عبد اؼبلك مرتاضُ ،ب نظرية الركاية ،ص .190
2عبد الرضبن بوعلي ،الركاية العربية اعبديدة ،ص .110
3اؼبرجع نفسو ،ص ف.
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فوضى ،كازبذكا منها صباال فنيا ،كاعتربكىا ظبة صبالية تتحقق من خبلؿ تبلعبها بالزمن،
كإنشاء فسيفساء زمنية مركبة ،تشتغل فيها األزمنة الثبلث (اؼباضي /اغباضر/اؼبستقبل)
بإخضاعها إٔب التقدٙب كالتأخَت ،كىو ما يسمى باالكبرافات الزمنية ،اليت تولد من خبلؿ
تعدد كتداخل األحداث كاألمكنة كالشخصيات.
إف ىذا التمرد كاالكبراؼ كالكسر ،ىو انعكاس للواقع اعبديد ،حبيث ٓب تعد خطية الزمن تقدر
على التعبَت عن ؾبتمع مفكك فقد سباسكو كتوازنو كقيمو ،كىي اؼبواضيع اليت عربت عنها ركاية (أحبلـ
مدينة) لػ"فريدة إبراىيم" عندما انتقت فقط مقتطفات زمنية متشظية من حياة الشخصية "مدينة".
كلتبياف االكبراؼ الزمٍت ُب ىذه الركاية كخركجو عن اػبطية كبو مسار دائرم ،سنقارب الزمن من
خبلؿ ترتيبو كديبومتو.
 .1تكسير الزمن وترىين السرد:
 .1.1الترتيب الزمني ):(l'ordre temporel
ُب ركاية (أحبلـ مدينة) نقف على ما قالو "عبد الرضبن بوعلي" ُب ما يتميز بو الزمن ُب الركاية
العربية اعبديدة :أف الزمن اؼبستقبلي فيها نادر الوجود ،كبناء على ىذا فإف البناء السردم يرتكز على
الزمنُت اآلخرين ،كذلك نظرا ألف الركاية تسرد ما مضى ،أك ما وبدث ُب غبظة السرد نفسها .

1

يأٌب البناء الزمٍت للركاية مزهبا بُت األحداث اؼباضية كاألحداث اغباضرة اآلنية ،كيرتكز الزمن
اؼباضي ُب تقنية االسًتجاع ( )Analèpseبإعماؿ "الذاكرة" فتوظف ىذه التقنية دكف سابق إنذار ،كىو
عكس ما كانت تفعلو الركاية التقليدية فإذا استخدـ "الكاتب ما يسمى باللقطة اإلرجاعية أك اللقطة
اػبلفية ،فهو وبرص على أف يبسك بيدؾ كيقوؿ انتبو ،سوؼ أعود اآلف إٔب اؼباضي ٍب ينتهي من ذلك
فيستأنف سرده التقليدم" ،2كما أف الرجوع إٔب اؼباضي ال يشوش القارئ فهو ال يعدك أف يكوف
 1ينظر  :عبد الرضبن بوعلي ،الركاية العربية اعبديدة ،ص .107
2إدكار اػبراط ،اغبساسية اعبديدة ،ص .340
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استطرادا أك صبلة اعًتاضية ال يلبث السرد أف يعود إٔب بعدىا إٔب تقدمو من النقطة اليت توقف عندىا
قبل االسًتجاع.1
ينتفي مثل ىذا القوؿ ُب ركاية (أحبلـ مدينة) ،حيث تقطع الزمن اغباضر بشكل فجائي لتعود
إٔب اؼباضي لتنتقي منو ما يتفاعل مع اللحظة اغباضرة كىبدمها ،ككثَتا ما يربك االسًتجاع القارئ ،فيلزمو
التأ٘ب كإعادة القراءة مرارا بغية فهم النقطة اليت يتناكؽبا السرد أثناء قراءتو .كهبذه االسًتجاعات الكثَتة
كالطويلة تكوف قد كسرت الزمن التسلسلي الكركنولوجي السردم.
كمن جهة أخرل نرل أف الركاية تستهل اغبكي ،دكف أف يكوف ىذا اؼبستهل ىو البداية الفعلية
للحكاية ،بل إهنا تبدأ من هناية اغبدث ،كىو تواجد "مدينة" ُب غربتها ،كتقوـ بسرد ماضيها كحاضرىا
من خبلؿ مقتطفات سردية شبيهة باللقطات السنيمائية" ،فقد اتبع ركائيو ما بعد الستينات الذين
جددكا ُب كتاباهتم للركاية ،طريقة جديدة سبيزىم عمن سبقهم من الركائيُت ،كإذا كاف ىؤالء -كنعٍت هبم
الركائيُت التقليديُت  -يسردكف اغبكاية من بدايتها ُب الغالب ،كيتابعوف أبطاؽبم من النشأة إٔب الشباب
إٔب اؼبوت ،عرب التطور اؼبتدرج ،فإف أكلئك ال ىبضعوف ُب كتاباهتم الركائية ؽبذا التسلسل ،كال يفرضوف
بداية ؿبددة لركاياهتم.قد يبدأكف من الوسط ،كقد يبدأكف من النهاية ،كقد ىبلطوف بُت األزمنة كفق طريقة
خاصة هبم ،كُب األغلب ينحتوف مبوذجهم اػباص ،تاركُت لركاهتم كشخصياهتم حرية االذباه ،سواء إٔب
اؼباضي كالذكريات أك إٔب اغباضر كالوقائع ،انطبلقا من حدث مركزم أك مكاف معُت".2
كمن خبللو نفهم أف الركاية اندرجت ضمن الكتابة اعبديدة اليت تبدأ السرد من هناية اغبدث،
كبالتإب فالقارئ ال يبكنو استوعاب اغبكاية ،كفهمها ككل إال عند هناية السرد الركائي ،كيعود ىذا إٔب
براعة الكاتبة "فريدة إبراىيم" ُب خلخلة النظاـ الزمٍت ،حبيث رظبت خطة موجهة كذكية غببك الزمن
كتشويشو ،من خبلؿ التقدٙب كالتأخَت ،كتداخل اغبكايات كاألزمنة.

1ينظر  :خليفة غيلوُب ،التجريب ُب الركاية العربية ،ص .91 ،90
 2عبد الرضبن بوعلي ،الركاية العربية اعبديدة ،ص .203
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سنبلحظ ُب اؼبقطع السردم اآلٌب كيف أف "مدينة" انتقلت من اللحظة اغباضرة إٔب الزمن
اؼباضي بطريقة فجائية دكف سابق إنذار ،تقوؿ" :ىل يبكننا أف نفرغ من عبوسنا من طفولتنا ،من
اختبلفنا البائس هبذه السهولة ؟ كل ما حفظتو من الكتب يقوؿ :أنو من اؼبستحيل أف نتجرد من طفولتنا
كمن أحبلمنا األكٔب .أذكر تلك األحبلـ األكٔب رغم بساطتها كانت تبدك عصية عن التحقيق ،أذكر
عندما كنت أنزكم ُب تلك الغرفة الصغَتة اػبالية من الصور كالضوضاء ،كمن كل ما يبكنو رسم خياؿ
قد هبالسٍت أك يثَت أفكارم ،كنت أنزكم ُب ركن ما منها كلما أحسست بتشتت أفكارم كتزاحم
األحبلـ".1
اغبديث اؼبونولوجي لػ"مدينة" عن الطفولة يبثل ُب ىذا اؼبقطع السردم زمن اغباضر ،كباستعماؿ
الشخصية فعل "أذكر" معناه أهنا قطعت ىذا الزمن لتعود هبا ذاكرهتا إٔب اؼباضي ،حبيث قامت بانتقاء
غبظات ماضية زبدـ اغباضر.
كاعتمدت الشخصية ُب تقنية االسًتجاع على الذاكرة ،تقوؿ "مدينة"" :كحدىا الذاكرة تستطيع
أف تكشف حيل الغياب ،كاألشياء األخرل اليت تكتبنا بُت سطور الصباحات اؼبشرقة" .2كترجع سبب
التذكر إٔب آالمها اليت سكنتها ،تقوؿ" :كانت الذاكرة تولد من رحم اغبزف العالق ُب دمي ،اغبزف الذم
ما زاؿ يأىب مفارقيت" ،3ؽبذا كبكم أف جل االسًتجاعات الداخلية (ُ )L'analepse interneب الركاية
كانت فيها الذاكرة ىي ا﵀فز على عملية التذكر كالرجوع إٔب اؼباضي ،انتقت فيها الشخصية اغبوار
الداخلي كآلية للعودة إٔب اؼباضي بتداع كاع ؼبا كقع على ؿبور القصة.
رغم تسجيل حضور اسًتجاعي مكثف ُب الركاية إال أف اغباضر ىو الزمن اؼبؤطر ؽبا ،فتقدـ
أحداث اؼباضي من خبلؿ اغباضر/اآلف ،كاليت سبثل تواجد "مدينة" ُب اؼبنفى ،فانطبلقا من ىذه اللحظة

 1فريدة إبراىيم ،أحبلـ مدينة ،ص .181
 2الركاية ،ص .9
 3الركاية ،ص .102
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الراىنة ،تكوف العودة إٔب اؼباضي عرب االسًتجاع النتقاء غبظات مقتطفة ،كبعدىا يعود السرد إٔب الزمن
اؼبؤطر/اغباضر ،كىذا ما يسمى بترىين السرد (.)Instances Narratives
إف الزمن اؼبؤطر افتتح بو السرد كاختتم بو أيضا ،كصبيع اللحظات الراىنة تتمثل ُب زمن تواجد
"مدينة" ُب اؼبنفى ،كًب نقلو عن طريق اغبديث الداخلي للشخصية "مونولوج" ،كبتأمل نفسي كىو ما
عمل على إبطاء اإليقاع الركائي ،كجاء بلغة سريالية وبضر فيها اؼبزدكج كاغبلم كتشتت األفكار كتشظي
الذات ،تقوؿ مدينة" :ما أركعو كطننا الكبَت كىو يعلمنا أشياء كثَتة  ،! ...ما أركعو كىو وبولنا من
"كبن"إٔب أناس آخرين ال يشبهوننا !..األكيد أننا ٓب نكن نظن ُب يوـ ،أننا سنصبح ىذا اإلنساف
اؼبرعب الذم يركب جسدنا خلسة ،ينطق باظبنا ،يرسم أحبلمنا كمشاريعنا كتفاىاتنا كعبلقاتنا الربيئة ،إنو
باؼبختصر اؼبفيد كبن ...كُب اغبقيقة ىو ليس كبن !يعلمنا ىذا الوطن أف نظل كبلم بالسريالية ،كأننا
ؾبانُت أك شبو نائمُت ،لكننا ُب األخَت لن نكوف أكثر صدقا منو ،ألنو سيستخرج لكل كاحد منا شهادة
جنونو أك خللو البشرم".1
كعليو فالزمن اغباضر عمل على ترىُت السرد فبدل زمن اغبدث متزامنا كزمن سرده ،من خبلؿ
استعماؿ لصيغة اؼبضارع (يعلمنا /وبولنا /يركب/ينطق/يرسم) ككما أنو عرب عن الواقع اؼبشتت للشخصية
من خبلؿ استعماؿ ألفاظ مثل( :كبن كُب اغبقيقة ليس كبن  /ؾبانُت  /خلل).
تعيش الشخصية اغباضر ككثَتا ما تعود إٔب اؼباضي(االسًتجاع) بغية اؼبقارنة بُت الزمنُت ،كألف
اؼبتلقي ال يستوعب اغباضر إال بالعودة إٔب اؼباضي ،تقوؿ مدينة" :كفجأة ذبدين نفسك كمن دكف
مقدمات ُب حضن كطن آخر ليس كطنك ،كمدينة أخرل ال تتعاطف مع أحبلمك ال تشبو مشاريعك
الصغَتة اليت كنت تنتظرين هناية الدراسة اعبامعية ،لتنفيذىا حبرية مواطنة صاغبة".2

 1الركاية ،ص .185
2الركاية ،ص .15
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إف ىذا االسًتجاع مبعثو اللحظة الراىنة الذم جاء ُب شكل تداعي مونولوجي ،كبعده تعود
الشخصية إٔب زمن اغباضر ،أم ترىُت السرد لتبدك األحداث ككأهنا ذبرم اآلف ،غبظة سردىا.
ٓب وبدد النص السردم مدل االستذكار ُب ىذا اؼبقطع ،كمدة معلومة ،كىذا النمط "من
االستذكارات غَت ا﵀ددة دبدة معلومة يصبح التأكيل ضركرة ال غٌت عنها بل تكوف فائدة مؤكدة عندما
هبعل مهمتو ىي ترصبة القرائن كاؼبؤشرات اؼباثلة ُب النص إٔب ربديدات زمنية دقيقة" ،1كعليو فما يبدنا بو
النص على ؿبور القصة من معلومات ،أف "مدينة" فتاة ُب العشرينات من عمرىا ،تستذكر حياهتا
السابقة بالعودة إٔب طفولتها لتقتطف منها أحداث منتقية مع مربيتها شبيهة باللقطات السينمائية ،مع
زميبلهتا ،مع أبيها ،كما تستذكر مشاىد مع أستاذىا اعبامعي كزميبلهتا ُب اعبامعة ،كبالتإب فقد أدل
تنوع االستذكارات من بعيدة كقريبة ،ككل ىذه االستذكارات ىي اسًتجاعات داخلية تقدر سعتها
بأسطر معدكدات أك فقرات ليست مطولة ،مثبل تقوؿ "مدينة" ُب اسًتجاع داخلي" :كنت قبل قراءة
تلك الكتب ...أمشها أكال ٍب أضمها إٕب ...أحضنها ! بعد ذلك أكاصل القراءة كُب القلب أمنية تتوالد
مع مركر الوقت كتعث ًر اؼبواعيد ،ككاجملنونة اليت تبحث عن صورة الظل الذم يبلحق كجهها كلما تطلعت
دباء النهر ،كنت أكاصل البحث عن صورة لتلك اليت سقطت عمدا من سنُت العمر ،فقد تكوف ـبتبئة
بُت سطور أحد الكتب الذم قرأتو ذات يوـ ،كدكف اىتماـ خلفت كراءىا عطرا أك ىامشا أسفل
السطور ،قد يقود٘ب إٔب اغبقيقة ،أك صورة مهملة تكوف مفتاح كل األسرار .كنت كعادٌب اؼبقيتة ُب كل
مرة أفشل كتصيبٍت اػبيبة ،فأنزكم ُب ركن غرفيت اؼبظلم أحادث ظبل لطاؼبا سبنيت أف يتحوؿ إٔب ىيئة
امرأة صبيلة تشبو أمنييت" ،2سعة ىذا االسًتجاع الداخلي كما كرد على ؿبور اػبطاب يصل إٔب عشرة
أسطر ،كىي سعة استذكارية صغَتة ،كما قد تشغل ُب مكاف آخر بسعة ثبلثة أسطر ،كما ُب اآلٌب،
يقوؿ السارد:

 1حسن حبراكم ،بنية الشكل الركائي ،الفضاء الزمن الشخصية ،اؼبركز الثقاُب العريب ،الدار البيضاء ،ط ،1990 ،1ص .125
2الركاية ،ص .20
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"عندما سألتو.
 كم سأبقى ىناؾ؟رد هبدكء مضجر:
 -ما قدر ا﵁ لك العيش".

1

تأٌب االسًتجاعات الداخلية ُب الركاية شبيهة باؼبقتطفات السينمائية ،قصَتة كمكثفة" ،ك يبكن
تفسَت ذلك بتأثَت السينما على الركاية اغبديثة" ،2حيث ينقطع فيها الزمن اغباضر كتنامي السرد ليعود
إٔب اؼباضي ُب حدكد ا﵀كي األكؿ -لذا ظبي باالسًتجاع الداخلي -كىذا كلو بغرض إعادة ترتيب
اؼبشاىد بأسلوب فٍت ،كسد ثغرات ُب النص باالعتماد على الذاكرة ،فػ"مدينة" تستحضر ذكراىا ُب
كطنها ،كتستحضر آالمها بشكل خاص كىي تبحث عن حقيقة كفاة أمها اليت ٓب تعرفها قط ،لذلك
فباإلضافة إٔب الوظيفة الداللية اليت أتت هبا االسًتجاعات الداخلية اؼبتمثلة ُب تنوير اللحظة اغباضرة،
كإضاءة جوانب عديدة من حياة الشخصية /مدينة ،كالكشف عن معلومات تكميلية عنها تساعد
اؼبتلقي على فهم األحداث ،فإف ؽبذه االستذكارات كظيفة بنيوية تتمثل ػ كما أخرب عنها ُب كوف
الشخصية اليت ربيا أمامنا يشكل ماضيها حاضرىا.

3

خبلفا لبلسًتجاعات الداخلية فإف الكاتبة استخدمت اسًتجاعات ال تدخل ُب اإلطار الزمٍت
للمحكي األكؿ ،كىي ما تسمى باالسًتجاعات اػبارجية ( ،)L'analepse externeاليت اعتنت
بتوظيف أحداث تبعده كجرت قبلو ،كتتمثل كظيفتها ُب "إكماؿ اغبكاية األكٔب عن طريق تنوير القارئ
خبصوص ىذه السابقة أك تلك" ،4كيؤدم توظيفها ُب اغباضر "إلعطائها تفسَتا جديدا على ضوء

1الركاية ،ص .29
 2عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص .123
3ينظر  :سعيد يقطُت ،انفتاح النص الركائي ،اؼبركز الثقاُب العريب ،الدار البيضاء ،ط ،2001 ،2ص .56
 4جَتار جينيت ،خطاب اغبكاية ،حبث ُب اؼبنه  ،تر  :ؿبمد معتصم كعبد اعبليل األزدم كعمر اغبلي ،منشورات االختبلؼ ،اعبزائر ،ط،2003 ،3
ص.61
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اؼبواقف اؼبتغَتة ،ألنو كلما ابتعدت األحداث اختلف معناىا ،كمن ىنا تصبح اؼبطابقة كاؼبقارنة بُت
االسًتجاع اػبارجي كاغباضر الركائي إشارة كعبلمة على مسار الزمن كفاعليتو".1
تشغل االسًتجاعات اػبارجية ُب الركاية حيزا صغَتا ،كىذا ما يفسر اتساع الزمن الركائي ،كلكن
حضورىا يشغل سعة كبَتة ُب معظمو ،من ذلك حديث كالد "مدينة " عن تعرفو بأمها "ركزة" قبل الزكاج
منها ،كحكاية "ركزة" أثناء إنقاذىا اؼبرأة من اؼبوت كاؽبرب هبا إٔب أرض الوطن  ،كجاء ىذا االسًتجاع
اػبارجي ُب إطار رسالة بعث هبا كالد "مدينة" حكي فيها عنو كعن "ركزة" ،جاءت بسعة  49صفحة
على ؿبور اػبطاب ،أما اؼبدل على ؿبور القصة فلم يعلن عنو ،كباستعماؿ الذىن كالتأكيل كاالعتماد
على األحداث اعبارية ُب الركاية كقرينة نصية نفهم أنو ما يقارب سنتُت أك أكثر بقليل.
كلكن نسجل أف حضور االسًتجاع الداخلي كاف أقول من حضور االسًتجاع اػبارجي ،رغم
سعة ىذا األخَت كأنو ًب استحضار اؼباضي باستعماؿ الذاكرة كالذكريات ،كأما حاضر السرد أك درجة
الصفر السردم فقد نقل بواسطة اؼبونولوج الداخلي كبلغة سريالية ،كما يبكن تسجيل مبلحظة حوؿ
االستباؽ مفادىا أنو يقل بشكل ملحوظ كما أتى منو يندرج ضمن االستباقات الداخلية ،اليت نقلت عرب
اغبلم كالتوقع ،مثل ،قوؿ السارد:
"احتضنٍت كابتسم ٍب دعا٘ب لنزىة ُب ربوع اؼبدينة.
سألتو :
 كاألكالد ...؟!أجابٍت بضحكة مدكية :
 نًتكهم يلعبوف ُب اغبديقة.فجأة انتصبت باقي اغبقائق ...رأيتهم قادموف من منابت الفرح ،ينسلوف من رحم األحبلـ،
يتدافعوف ذات صباح ُب عيد النحر يقًتبوف مٍت يهمسوف ببعض الضحكات كالوشوشات الطفولية
 1عبد العإب بوطيب ،مستويات دراسة النص الركائي ،منشورات األمسية ،دمشق ،ط ،1990 ،1ص .156
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يبتعدكف قليبل ٍب يقًتبوف مرة أخرل .يلهو أصغرىم بكرتو اعبديدة ،بينما يأتيٍت سؤاؿ أكربىم كطعنة ال
شفاء منها.
يسألٍت عن الوطن األـ ٍب يطلب مٍت أف تكوف ىدية عيد ميبلده القادـ ،نزىة قصَتة ُب ربوع
الوطن .يصمت ىنيهة ،فتجادلو أختو الوسطى:
 -كىل يبكن أف نرل جدم ىناؾ..؟!".

1

يعرب ىذا اؼبقطع السردم عن زمن استشراُب ،توقعت فيو البطلة أف يسأؽبا أبناؤىا عن كطنهم ُب
يوـ ما.
خرجت ركاية (أحبلـ مدينة) عن خطية الزمن كجعلت "من هتشيم الزمن ظاىرة دالة على ىذا
التوؽ إٔب التجديد ،كقد يصل التهشيم ُب بعض األحياف إٔب حد ذبميد األفعاؿ ُب الزمن بل كإدخاؽبا
ُب طور البلزمنية" ،2كُب ىذا اعتمدت "فريدة إبراىيم" على تقنية اغبلم ُب السرد االستباقي
( ،)Prolepseكجعلت الشخصية تصرح بذلك ،فتقوؿ" :كاف اغبلم  ..كحقيقة ! دبا يكفي لبلستمرار
ُب تعاطيو مدل اغبياة" ،3كتقوؿ" :سبنيت أف أحكي لو األحاجي اليت كنت أزبيلها ُب أحبلـ يقظيت.
أىم ىذه األحبلـ ،أف أراه قادما كبوم يبسك أمي من يدىا ٍب يأخذ٘ب بُت يديو كيرميٍت رميتُت إٔب
السماء ،فأضحك كثَتا كيتوج سعادٌب ،بأف يضمٍت إٔب صدره ،كىبرب٘ب أننا أخَتا سننتقل إٔب بيتنا ،ال
أحد غَتنا ،أنا كىو كأمي".4
باعتبار االستباؽ ىو حالة توقع كانتظار يعايشها القارئ أثناء قراءة النص ،دبا يتوفر لو من
أحداث كإشارات أكلية توحي باآلٌب ،كال تكتمل الرؤيا إال بعد االنتهاء من القراءة ،إذ يستطيع القارئ
ربديد االستباقات النصية ،كاغبكم بتحقيقها أك عدمو ،5فإف اؼبتلقي لركاية (أحبلـ مدينة) هبد أف
 1الركاية ،ص . 177 ،176
 2ؿبمد الباردم ،الركاية العربية كاغبداثة ،ص .260
 3الركاية ،ص .176
 4الركاية ،ص .96
 5ينظر :مها القصراكم ،الزمن ُب الركاية العربية ،اؼبؤسسة العربية ،بَتكت ،ط ،2004 ،1ص. 211
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الشخصية "مدينة" تعلن ُب ىذا االستباؽ الداخلي الذم اتسعت مسافة الزمن فيو على مدل بعيد ،أنو
سيتم الزكاج بينها كبُت "عادؿ" ،لكن السارد ٓب ً
يوؼ بو ُب الصفحات اؼبوالية كبالتإب فإف زمن اإلعبلف
كاف مغلوط ألف القارئ ٓب هبد زمن حدكثو الفعلي على ؿبور اػبطاب ،كىو من التمهيدات اػبادعة كما
يسميها "جَتار جنيت" عبعل القارئ يتشوؽ لبقية األحداث ،كاليت تعمل على تضليلو كسبويو اػبطة
السردية.
ما يبكن تسجيلو غبد اآلف ىو أف زمن األحداث ُب ركاية (أحبلـ مدينة) ال يتوازل مع زمن
السرد بل يأٌب ىذا األخَت تاليا لو ،كىو ما جعل اغبركة الداخلية للسرد تتذبذب على اؼبستول الزمٍت،
كزبضع ُب تشكلها حبضور ىذه األزمنة :اغباضر االسًتجاع الداخلي كاػبارجي كاالستباؽ الداخلي،
كىذا ما جعل الزمن ينحرؼ عن مساره اػبطي مشكبل مفارقات زمنية ،أدت إٔب خلخلة النظاـ السردم
لؤلحداث ،فػ"من شأف ىذه التقنية أف سبنح الكاتب اغبرية ُب التنقل ،فيصعد كيهبط ،أك يتجو إٔب
اػبلف ،أك إٔب األماـ ،حسب ما تقتضيو رؤيتو الفكرية كالعاطفية".1
اؼببلحظ على الركاية أنو يغلب فيها حضور االسًتجاع الداخلي على كل من االسًتجاع اػبارجي
كاالستباؽ الداخلي ،كالسرد االستذكارم بصفة عامة ىو ظبة حكائية صبالية ميزت الكتابة النسوية كوف
اؼبرأة دقيقة ُب اسًتجاع اؼباضي كتذكر التفاصيل ،أما االستباقات فكادت تنعدـ ،كىذه ظبة الركاية
اعبديدة اليت تعمل على ربجَت الزمن بُت اؼباضي كاغباضر فقط ،كأف االستباقات تعٍت تتابع الزمن
كاالنتقاؿ إٔب زمن جديد ،لذا فهي ترفض ىذا التتابع كاالنتقاؿ "ألف تتابع الزمن يؤدم إٔب اؼبستقبل-
اؼبوت ".2
كعلى صعيد آخر نقوؿ إف الركاية تنغلق ،كتتخذ شكبل دائريا فتكوف هنايتها كمثل بدايتها،
كيبكن توضيح ىذا اؼبسار الدائرم من خبلؿ :

 1عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص . 120 ،119
 2شكرم عزيز اؼباضي ،أمباط الركاية العربية اعبديدة ،ص .179
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 أوال :اغبكاية تبدأ حبديث عن أحبلـ "مدينة" كعن آالمها كأفراحها ُب مدينتها كُب غربتها
كتنتهي أيضا من جديد باغبديث عن أحبلمها كآالمها اليت ربزهنا استحضار مدينتها األـ
كأفراحها اليت تصبو إليها ُب غربتها.
 ثانيا :الشخصية "/مدينة" ىي اليت تفتتح السرد كىي اليت تنهيو.
 ثالثا :زمن دائرم ،تفتتح الركاية بعد ىجرة الشخصية"/مدينة" ،كزبتتم بتواجدىا ُب ديار
الغربة.
ما يهمنا من ىذه اؼبستويات ىو الزمن ،كالذم قلنا عنو أنو كرد دائريا ،كألف الزمن فضبل عن
كونو عنصرا بنائيا للخطاب ،فإف لو جوىرا يتمثل ُب داللتو ،كىذا ما جعلو يعطي داللة جديدة للبنية
السردية ُب ىذه الركاية ،فسمتو الدائرية كانكساره عرب عن أحاسيس كاقع الفرد ُب السأـ كالعبث
كالبلجدكل ،فػ"الزمن ٓب يعد ىو الزمن التقليدم ،أصبح الزمن مهشما كؿبطما ،ليس ىناؾ ربط ضركرم
بُت التهشيم الفردم كهتشم العمل الفٍت" ،1مثبل فلنتأمل ىذا اؼبقطع السردم الذم جاء على لساف
"مدينة" ،تقوؿ" :كحدىا ذاكرتنا من ال تعًتؼ بالزمن ،تتخطى الزمن الكركنولوجي ُب حركة سريعة
لتمارس ىواياهتا اؼبفضلة ُب اقتناص غبظات ضعفنا ،تلم صبيع األشكاؿ اؽبندسية لتعيد تشكيلنا حسب
مزاجها اؼبتقلب ،فأحيانا ترظبنا على شكل منحٍت قد يزعجنا ،كطورا تشكلنا عموديا فتضحكنا ،لكنها
تعيد الكرة مرارا فتزحزحنا من أمكنتنا لتدكر بنا دكرة كاملة دكف علم منا فتعيدنا إٔب النقطة اليت انطلقنا
منها".2
ىذا الشاىد السردم ىو تصريح من الكاتبة بكسرىا للزمن ،كجعلو زمنا دائريا منغلقا ،بل كذبعل
الشخصية/مدينة تصرح هبذا أيضا ،كُب موضع آخر تكشف منذ البداية للقارئ أف األحداث ستأٌب كفق
زمن دائرم ،تقوؿ" :أية قصة يبكنها أف تنتهي مثلما بدأت فبل شيء يبكنو اػبلود".3
 1إدكار اػبراط ،اغبساسية اعبديدة ،ص .344
 2الركاية ،ص .65
 3الركاية ،ص .10
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من خبلؿ ىذين اؼبثالُت يفهم القارئ أف الزمن الركائي زبطى الزمن الكركنولوجي اػبطي ،فيدكر
دكرة كاملة ليعود إٔب النقطة اليت انطلق منها ،أم أنو زمن دائرم متعدد ،إذ يقوـ باقتناص غبظات
حضور الذاكرة للرجوع إٔب اؼباضي ،كىو دليل على أف الزمن ُب الركاية كرد بطريقة التقطيع السنيمائي
كفق غبظات مكثفة كمركزة.
هبذا التقطيع يوىم اؼبتلقي بأف ؾبموع األحداث اليت يراىا ،ربدث ُب زمن كاحد ،ىو اآلف،
كعندما يوقف الكاتب عجلة السرد اؼبتنامي إٔب األماـ للعودة إٔب الوراء عرب حركة ارتدادية لسَت
األحداث ،إمبا لبلستفادة من تقنيات السينما ُب قدرهتا على التحرؾ ُب الزمن ،كعلى خلق عآب يسوده
القلق كالغموض كالشك كالتشويق لدل اؼبتلقي ،فبا تقدر السينما إشاعتو لديو بسهولة كيسر عرب تقنياهتا
اليت تضفي على الواقع قوة تعبَتية ٓب تكن موجودة ُب اؼبوجودات ُب عآب الواقع ،1كىو ما أدل إٔب خلق
زمن ليس فيو تطور ،بل جاء متقطعا كمبتورا ،كنلمس ىذا خباصة ُب اؼبقاطع السردية اليت ربكي عن
تاريخ االستعمار الفرنسي للجزائر ،حيث يرمز الزمن اؼبتقطع ىنا إٔب داللة جديدة تتمثل ُب تصوير
األكضاع اعبزائرية اليت ٓب تعرؼ االستقرار كاالستمرار ،كما مر هبا من احتبلؿ ،كما عرفو كاقعها من سبزؽ
كانتشار للظلم كالفساد كالقمع..إْب.
 .7.1الديمومة (:)La durée
عرفنا كيف مارست ركاية (أحبلـ مدينة) التجريب الزمٍت كعملت على تكسَته على مستول
الًتتيب ،من خبلؿ االسًتجاع كاالستباؽ ،كىناؾ تقنيتاف أخرتاف تعمبلف على كسر الزمن ،كنبا اػببلصة
كاغبذؼ كُب اآلٌب سنحاكؿ معاينة مدل ذبريبهما ُب ىذه الركاية.
يبتد الزمن ُب الركاية على مدة ما يقارب ثبلثُت سنة ،كٓب ً
يأت الزمن فيو خطيا ،بل جاء مكسورا
من خبلؿ االسًتجاعات كاالستباقات ،كذلك األحداث اليت جاءت مكثفةٓ ،ب تأت كاضحة ككاملة بل

 1ينظر  :عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص.179 ،178
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مسها حذؼ كتلخيص ،كىذا اؼبساس ىو تقنية زمنية فنية تتحكم ُب سرعة السرد كبطئو ،كتعمل على
كسر خطية الزمن أيضا .
أ .الخالصة (:)Le sommaire
قد يأٌب "السرد ُب بضع فقرات أك بضع صفحات لعدة أياـ أك شهور أك سنوات من الوجود،
دكف تفاصيل أعماؿ أك أقواؿ" 1كىذا ما يسمى باجململ أك اػببلصة ك"ىي شكل من أشكاؿ السرد
يكمن ُب تلخيص حوادث عدة أياـ أك عدة شهور أك سنوات ُب مقاطع معدكدات ،أك ُب صفحات
قليلة ،دكف اػبوض ُب ذكر تفاصيل األشياء كاألقواؿ".2
تتميز اػببلصة بأهنا تعرض األحداث كفق طابع اختزإب كمكثف فتمر عليها مركرا سريعا كمركزا،
ما يسمح ؽبا بذكر أىم أحداث الفًتات الطويلة ُب مدة قصَتة ،كالربط بُت مشاىد متعددة مع كسب
رىاف الزمن.
تربز اؼبقاطع السردية اليت تشتغل فيها تقنية اػببلصة مثبل ُب قوؿ السارد" :حدثتٍت كثَتا عن
اغبضارات الشرقية كتكاملها من خبلؿ استفادة بعضها من البعض اآلخر ،فاغبضارة الفرعونية مثبل
استفادت من اغبضارة البابلية ُب ببلد الرافدين كما استفادت من اغبضارة الفينيقية ُب ببلد الشاـ ،كمن
حضارة سبأ ُب شبو اعبزيرة العربية كاالستفادة كانت ُب العديد من العناصر  ...ذكرت ٕب الكثَت فبا ٓب
يبر يب من قبل ٍب راحت تشرح ٕب كيفية تداكؿ اغبضارات على الظهور عرب العصور من خبلؿ بركز
حضارة ما ،على أنقاض حضارة أخرل بعد زكاؿ مقومات اغبضارة اؼبنقرضة .فاغبضارات كما تقوؿ جل
الكتب ،كاغبياة صراع دائم مع اؼبوت ،قانوهنا يعتمد على التجدد لضماف البقاء ،كإذا ٓب تتجدد كتتطور
سيكوف مصَتىا االندثار لتربز حضارة أخرل كىكذا .3"...

 1جَتار جنيت ،خطاب اغبكاية ،ص .109
 2سيزا قاسم ،بناء الركاية ،دراسة مقارنة ُب ثبلثية قبيب ؿبفوظ ،دار التنوير ،بَتكت ،ط ،1985 ،1ص .73
 3الركاية ،ص .42
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ىذا اؼبقطع السردم يعرض تعاقب اغبضارات الشرقية ،اليت دامت قركنا ،استطاعت الشخصية
تلخيصها ُب أسطر معدكدات ،كما أسعفها إٔب ذلك ىي تقنية اػببلصة من خبلؿ ذكر مكثف
ألحداثها اؼبهمة ،كما أسهم اؼبقطع السردم ُب عرض لكبلـ شخصية ثانوية"/نتإب" كذكر مدل ثقافتها
الواسعة ،كهبذا فقد أدت اػببلصة كظيفة بنيوية سبثلت ُب عرض شخصية جديدة بصفة ؾبملة ،فؤلف
النص ال يتسع ؼبعاعبتها بشكل مفصل ،استطاعت تقنية اػببلصة معاعبة ذلك ،من خبلؿ التطرؽ إٔب
ؾبمل األحداث اليت تستوعبها ثقافتها الواسعة ،فػ"مدينة" تصوغ كبلـ "نتإب" كفق خطاهبا اػباص،
بإشارة خاطفة إٔب أحداث سريعة مرت على اغبضارات الشرقية.
كىذا النوع من اػببلصة ىو ما يسمى خببلصة خطاب الشخصيات ،كتتميز باستعماؿ نفس
كلمات الشخصيات ،أم كما صدرت عنها كعربت هبا لفظيا ،لكن بإهباز كاقتضاب ،كًب اإلبقاء على
الضمَت اؼبستعمل ُب اػبطاب الشخصي فأتت اػببلصة باألسلوب اؼبباشر.1
كمن ذلك أيضا قوؿ "ركزة " ملخصة طريقة خطف اؼبريضة من اؼبستشفى" :قررت إذف  ..تنفيذ
ما عزمت عليو كحدم دكف علم أحد خاصة كأنٍت اؼبكلفة بالغرفة  870كال أحد سيكوف ُب ىذا اعبناح
بعد الساعة العاشرة ليبل .قررت أخذ اغبالة من الباب السفلي للمستشفى الذم يقود ؼبرآب السيارات
مباشرة .ألبستها ما يلزـ كغطيت رأسها بقبعة إيطالية كانت ُب خزانيت .غادرنا اؼبستشفى بسرعة الربؽ،
كانت تبدك ٕب أكثر شحوبا كإرىاقا ،لكنٍت كاصلت تنفيذ ما عزمت عليو ككلمات ذلك الشخص الذم
أعطى أكامره للدكتور كلود بقتلها ،ما تزاؿ ترف ُب أذ٘ب كجرس إنذار مزع ُب صباح ىادئ .زبًتؽ
كلماتو طبلة أذ٘ب ،فأزداد عزما ألخلص إنسانة يراد قتلها على مرأل من مسمعي".2
أدت تقنية التلخيص ُب ىذا اؼبقطع "دكرا بنيويا كظيفيا ُب اػبطاب السردم ،فاعبمل تتواتر
قصَتة متدفقة كاإليقاع متوتر مغرؽ ُب الذاٌب ،كىي تنقل الواقع متجاكزة الذات/الفرد إٔب

 1ينظر :حسن حبراكم ،بنية الشكل الركائي ،ص .154
 2الركاية ،ص .138
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الذات/اجملتمع" ،1حيث اندرجت األحداث ضمن التقدٙب اؼبلخص ،كفيو عملت اػببلصة على عرض
حصيلة اؼبشاىد اليت انتهت إليها تطورات األحداث ُب الركاية ،كما أهنا ربطتها ببعضها كانتقلت من
مشهد إٔب آخر بشكل موجز كسريع كمكثف .فجاءت اػببلصة ُب ىذا اؼبشهد السردم فبزكجة بتقنية
االسًتجاع ،على مدل قصَت ،دكف أف تشَت "ركزة" إٔب ذكر تفاصيل األحداث اليت احتوهتا اؼبدة الزمنية،
تلبية لتسريع السرد.
ب .الضمار (:)l'éllipse
يلجأ الراكم إٔب تقنية اغبذؼ "لصعوبة سرد األياـ كاغبوادث بشكل متسلسل دقيق ،ألنو من
الصعب سرد الزمن الكركنولوجي ،كبالتإب ال بد من القفز كاختيار ما يستحق أف يركل ،كما تساعدنا
تقنية اغبذؼ على فهم التحوالت كالقفزات الزمنية اليت تطرأ على سَت األحداث اغبكائية".2
كبالرجوع إٔب الركاية نلمس تقنية اغبذؼ ُب قوؿ "مدينة"" :قبل السفر ،اعتقدت أف أسوأ شيء
ينتظر٘ب ىو أنٍت سأعيش كحيدة ،لكنٍت اكتشفت بعد مضي الشهور أف األسوأ من ذلك ،شعورم
باؼبسافة الرىيبة اليت تفصل بيٍت كبُت اآلخرين".3
ُب ىذا اؼبقطع السردم ىناؾ إسقاط زمٍت صريح ،مصحوب بإشارة ،تتمثل ُب :بعد مضي
الشهور ،كىذه اإلشارة جاءت كتلميح عن الفًتة الزمنية الطويلة اليت ًب إسقاطها من السرد  -كىي
أحداث ثانوية -كاالنتقاؿ إٔب فًتة أخرل ،إف ىذا اغبذؼ اؼبعلن الذم ٓب يدخل ُب تفاصيل األحداث
يعترب" كسيلة ىامة ُب ذباكز التسلسل الزمٍت اؼبنطقي الذم ىيمن ُب فًتة ما على زمن السرد الركائي "،4
ك تكمن كظيفتو ُب تسريع السرد ككسره ،كتقدٙب اغبدث بشكل ـبتزؿ كملمح إليو.

 1عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص . 180
 2مها القصراكم ،الزمن ُب الركاية العربية ،ص .232
 3الركاية ،ص .17
 4عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص .129

الفصل األول

التقنيات السردية ورىان التجديد

ملمح بل ؿبدد
كمن جهة أخرل نرل أف النص يشتمل على حذؼ معلن آخر ،لكن ليس ٌ
بفًتتُت زمنيتُت (بداية اغبدث/مرحلة الطفولة ،هناية اغبدث/الشباب) ،كؼبعرفة ذلك نأٌب هبذا الشاىد
السردم" :كاف سؤاؿ الطفلة أكرب من سنوات الكذب اليت أرادكا فيها إخفاء األمر .تكور السؤاؿ
بداخلي كرة ثلجية تكرب بسنوات العمر اؼبتسارع ،كعند عتبة العشرين انفجر بركاف الدموع.كنت مصرة
على معرفة اغبقيقة".1
نسجل أف الكاتبة نوعت ُب تقنية اغبذؼ ،فوظفت كذلك اغبذؼ غَت ا﵀دد ،كنلمس ىذا من
خبلؿ قوؿ "مدينة"" :كقاؿ ٕب بصوتو اآلمر- :كما كعدتك سأخربؾ باغبقيقة يوما ما .كٓب يأت ذاؾ
اليوـ ،ألجد نفسي اآلف خارج نطاؽ حضنو".2
ىنا ٓب وبدد السارد اؼبدة الزمنية اؼبقدرة للحذؼ  -الذم جاء ُب ىذا الشاىد فبزكج بتقنية
التلخيص ،-كنلمس ذلك ُب عدـ كجود بنية ربمل فًتتُت زمنيتُت ،األكٔب بداية اغبدث كالثانية هنايتو،
كىذا كلو بغية صنع أحداث فجائية تطبع الدىشة على اؼبتلقي ،كتتجاكز األحداث اؽبامشية كالوقت
الفائض ُب السرد ،كىو سبب لفقداف الزمن ػباصية التتابع.
من خبلؿ دراسة اغبركة الداخلية للزمن السردم ُب اػبطاب ،لبلص إٔب أف األحداث الركائية
كردت كفق نسق سريع ،كأهنا من خبلؿ تقنييت اػببلصة كاغبذؼ ،اشتغلت على تفتيت الزمن كعرض
اغبدث بشكل متداخل كُب لقطات منتقاة شبيهة باؼبشاىد السينمائية ،كما أف الركاية كتبت بصيغة
اؼباضي ،كٓب تأبو بالتسلسل اؼبنطقي ،كال ؼببدأ سببية األحداث ،حبيث عملت على ذبميد الزمن
الكركنولوجي التسلسلي ،من خبلؿ اشتغاؿ الذاكرة فيها ،بشكل ف ٌعاؿ.
فجل االسًتجاعات عملت على كسر الزمن األفقي ،كبعودهتا إٔب اغباضر فإهنا قامت بًتىينو،
أما تقنييت اػببلصة كاغبذؼ فقد أسهما ُب تسريع الزمن ،كعدـ ذكر األحداث ُب ؾبراىا العادم

 1الركاية ،ص .63
 2الركاية ،ص .29
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التسلسلي ،حبيث قامت اػببلصة بذكر ما ىو مهم فقط ،أما اغبذؼ فقد أسقط صبيع األحداث
الثانوية ،كأبقى على ما ىبدـ اللحظة الراىنة فقط ،كمن جهة أخرل عمبل على خرؽ قواعد اػبطاب
الركائي من خبلؿ منع خطية الزمن ،كجعل الزمن األفقي زبًتقو ثغرات سردية.
نصل إٔب أف أسلوب التذكر ُب ىذه الركاية ش ٌكل ظاىرة بارزة ،من خبلؿ إنبناء اغبكاية فيها
على عودة اؼبتكلم"/مدينة" إٔب اؼباضي ،بغية السعي إٔب إبراز صبوده ،كالتعبَت عن اغبالة النفسية
للشخصية ا﵀بطة من كاقعها ،كىو ثورة على اغبركة كسَتكرة الزمن كتتابعو ،كهبذا فهو ذبسيد لرؤية خاصة
لزمن معُت سبثل ُب تصوير لواقع اعبزائر ،كمعاناة أبنائها جراء تعامبلت قمعية تفرضها السلطة ،فبا جعل
الركاية تنفتح على التاريخ كالواقع ،كمن ذلك تقوؿ "ركزة"" :إف جدم كاف يهمو جدا تقريب الصورة ٕب،
فكاف وبكي ٕب عن ثورة شعب مل االستعباد كاؼبهانة كالفقر كسرقة خَتات ببلده من طرؼ ؾبموعة
صغَتة استلوت على أراضيو اػبصبة ،كطردت أصحاب األرض األصليُت إٔب اعبباؿ كالصحراء القاحلة،
ىذا الشعب البسيط استطاع أف يسًتد أرضو كلغتو كىويتو ،فهو اؼبالك الشرعي لتلك األرض !".1
تتميز لغة الركاية على طوؿ مسارىا السردم بالتداعي اغبر للشخصية"/مدينة" ،كلعلو اػبيط
الذم يبسك بو اؼبتلقي لكي ال يصيبو اؼبلل جراء غلبة االسًتجاعات.
يدؿ تكسَت الزمن ُب ىذه الركاية على انقساـ ذات اإلنساف"/مدينة" كتشظيها ،ك ىو يبحث
عن ىويتو ُب كاقعو اؼبأزكـ ،كىذا يوحي أف الركاية اعبديدة هتتم باؼبظاىر اؼبصورة لصراعات الواقع ك
تشتت اإلنساف فيو.
 .7تفتت الحبكة وتشظي الحكاية:
يشيٌدت الركاية التقليدية على الزمن الكركنولوجي اػبطي" ،ك قدمت اغبكاية كفق خطة ؿبكمة
راعت فيها التمهيد  -الذركة/العقدة  -النهاية /اغبلُ[ ،ب حُت] عملت الركاية اعبديدة على تكسَت
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خطية الزمن ،كقدمت اغبكاية بشكل ـبتلف سباما كفق سرد متقطع كهبذا فإهنا استهدفت اغببكة"

1

بشكل مباشر ،من خبلؿ تفتيتها ،ككاف السعي من كراء ىذا كلو ىو تشويش القارئ كإرباكو.
تنطلق اغبكاية ُب الركاية التقليدية "بتقدٙب اؼبكاف أك الزماف أك اإلطار الزمكا٘ب معا أك تقدٙب
الشخصية الرئيسية ،كأحيانا كثَتة تبدأ الركاية بدخوؿ الشخوص مباشرة ُب ؾبرل األحداثُ ،ب حُت
تكوف النهاية حبل للعقدة أك إهناء ؼبصائر الشخوص ،كبذلك يقدـ اؼبؤلف لقارئو مفتاح العآب الذم
بناه".2
نفسر أكثر فنقوؿ ،إف الركائي ُب ىذه اؼبرحلة يكتب عاؼبو التخييلي موازيا للعآب اػبارجي كفق
منطق السببية كالعلية ،كيتجلى ذلك ُب النص الركائي من خبلؿ تطور اغبدث من بدايتو كصوال إٔب
منتهاه ،كبالتإب فالركاية التقليدية يأٌب مبطها السردم خطي ،فجميع مكوناهتا تربطها عبلقة منطقية
ببعضها ،كتسهم صبيعا ُب خدمة اغبكاية ،كتوليها اؼبرتبة األكٔب من اىتمامها ،كىي هبذا تعكس الواقع ُب
نظاـ أشيائو ،كسبيزه بأف لكل سبب مسبب.
كىذا ما جعل القارئ يدرؾ أنو بوجود كلمة ركاية على كتاب ،تكوف مغامرة قراءة ىذه الركاية ال
تثَت إرباكو بالقدر الذم تأنسو كترخي تفكَته ،لثقتو بأنو يستطيع فهم ىندستها منذ بدايتها ،لكن ُب
الركاية اعبديدة يتعذر عليو ىذا ،ألنو وبتاج أكثر إٔب الذكاء لفهم اسًتاتيجياهتا ،كذاكرة ؼبواجهة تتداخل
األحداث الناذبة عن اؼبفارقات الزمنية ،كوبتاج إٔب استيعاب مناى نفسية ألنو سيغوص ُب نص ينقل
حبوار داخلي كمضبب بأساليب تيار الوعي.
لذلك قبد أف ركاية (أىداب اػبشية) تنفي كل ىذه اؼبفاىيم التقليدية ،إذ يواجو القارئ تشوشا
كإرباكا من بدايتها.

 1ؿبمد الباردم ،الركاية العربية كاغبداثة ،ص .95
 2اؼبرجع نفسو ،ص .144
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كمن ىذا اؼبنطلق ،فإف الذم يهمنا ىو الكشف عن مدل قدرة الركائية اعبزائرية على إذابة اغببكة
من أجل إنتاج نص جديد كداللة ـبتلفة ،من خبلؿ مقاربة ركاية (أىداب اػبشية) لػ"مٌت بشلم".
 .1.7التمهيد المخادع :
الركاية منذ البدئ كاف اىتمامها ىو القارئ ،ؽبذا اشتغلت على إرباكو كتشويش ذىنو ،عن طريق
تقنية االستباؽ ،اليت كردت كتمهيد للحكاية ُب شكل رسالة إلكًتكنية فايسبوكية ،تصورىا الكاتبة كما
ُب كاقع سبوضعها على شبكة التواصل االجتماعي ،أم من حيث الصورة ) )profilكما يقابلها من اسم
صاحبها ،كما كرد ُب اؼبقطع السردم اآلٌب :

"Mouna Bachlem

أنت
مساؤؾ سعيد يا ى
غدا حبوؿ ا﵁ أسافر للعاصمة ،سألقاىا ٓ..ب تكشف ىويتها بعد لكٍت أحس أهنا ىي  ..كبعد
لقائها سأكتب قصتك كقصتها ،سأحاكؿ ظباع اغبكاية منها كسأكتبكما إٔب جوار بعض ،ملتحماف
دكف سباس كأىداب العُت  ..متجاكرة بامتداد طوٕب ،كل رمش مستقل عن اآلخر ،مع ذلك قد ال
تتبلمس دكف أف زبتلط ،كُب التشابك صباؽبا ،كأعلق كل ىدب حبرؼ من األجبدية ،إذ ذبمع اغبركؼ
تتكشف لك العُت كصاحبها ،كحُت ترفع بالقراءة األىداب كاحدا بعد اآلخر تكتشف الرؤيا ،لتعرؼ
ماذا كانت ترل كل عُت كما كاف يرل كل راء..
لتنبٍت مدينيت الركائية مشاهبة ؼبدينتنا اغبلم "قسمطينة" بأقواسها اؼبتتالية تقف فتًتاءل لك من
كراء القوس األكؿ أقواس ملتحمة دكف سباس .
فكر هبندسيت أجبٍت بعد عودٌب بإذف ا﵁
سبلمي كؿببيت
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بدءا نشَت إٔب أف الكتابة أتت حبوار مفًتض ،اؼبتمثل ُب طرائق التواصل الفايسبوكي ،كىذه تقنية
حوارية جديدة ضمتها إٔب ركايتها ،فالصورة الفوتوغرافية ؼبٌت بشلم /الشخصية ُب الركاية ،ىي نفسها
الصورة الفوتوغرافية ؼبٌت بشلم /الكاتبة على الواقع اؼبوضوعي ،كقد أسهم ىذا الوضع ُب النص إٔب ربديد
اإلطار الزما٘ب ،ككذلك كخز ذاكرة القارئ كنقلو من العآب اؼبتخيل إٔب العآب اؼبعيش اغبقيقي.
ىذا التمهيد وبمل إشارات إٔب زمن الفعل (غدا) كمكانو (العاصمة) ،ككذلك من خبلؿ كصف
اؼبكاف (قسنطينة بأقواسها اؼبتتالية) ،ككصف حركات الفعل (سأكتبكما ،تتبلمس ،أعلق ،تتكشف،)..
ككذلك تقدٙب الشخصية "مٌت بشلم" ،كل ىذه اإلشارات تبدك ؿبكمة كفق مفهوـ التمهيد التقليدم،
الذم يعترب أحد عناصر اغببكة ،الذم يبد القارئ دبعلومات تساعده على الدخوؿ إٔب عآب الركاية ،لكن
دبجرد مركر القارئ إٔب اآلٌب يعرؼ أف ىذا التمهيد كاف ؾبرد إيهاـ ببداية تقليدية ،كبانتقالو إٔب البلحق
يشعر بالتشتت كعدـ القدرة على فك شفرات اغبكاية  ،كينتابو شعور بعدـ الرغبة ُب مواصلة القراءة
كذلك .كالسبب يعود إٔب عدـ تناسق زمن قوؿ "مٌت بشلم" مع زمن اآلٌب من اغبكي ،ألنو ال يعد
استمرارا زمنيا لو ،فالقارئ ليس ُب موقف يسمح لو بتبُت ذلك منذ البدء على كبو كاضح إال بعد انتهائو
من القراءة ،فيفهم أف ىذا اؼبقطع السردم ىو استباؽ افتتاحي ،ىدفو ىو تشويش القارئ ال غَت ،كىو
أكؿ ىدـ للحبكة.
فضبل عن دكر ىذا اؼبقطع السردم الذم يوىم بالبداية ،كالذم لو مزية ىدـ اغبكاية كتشويش
القارئ ،فإف لو من جهة أخرل أنبية كبَتة ُب الركاية ،إذ تفتتح بو الكاتبة اغبكاية كزبتتم بو أيضا ،كذلك
حُت تعاكد إدراجو ُب الصفحة ( ،)147 ،146كىذا التكرار ىو ما يسمى بالشكل الدائرم السردم
الذم "يتمثل ُب تكرار اؼبشهد األكؿ من الركاية كإعادتو بصورة حرفية ُب اؼبشهد األخَت ،كىذا التكرار
يرسم دائرة أك حلقة ،كيوحي باؼبراكحة ُب الزماف كاؼبكاف ،فاغبركة السردية -إف كاف شبة حركة -بُت
 1مٌت بشلم ،أىداب اػبشية ،عزفا على أشواؽ افًتاضية ،ص .5
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اؼبشهدين األكؿ كاألخَت ،ال تنمو كال تتفرع كال تنت غبظة جديدة فهي أشبو بالدكراف ُب حلقة مفرغة،
كيبدك أف ىذا الدكراف تعبَت عن التيو" ،1كُب إدراجو األخَت ما يناسب زمن السرد ألنو يعرب عن اللحظة
الراىنة ،ككل ىذا يسهم ُب جعل زمن الركاية زمنا دائريا ،يدكر ُب حلقة مفرغة كىذا النمط البنائي
الدائرم من ظبات الركاية اعبديدة ،كىو"ينطوم ُب بعد من أبعاده على درجة من ثبات العآب كاستمراريتو
على منواؿ متكرر شبو ساكن ،ال ينتاب التغَت فيو اعبوىر بقدر ما يعٍت اؼبظهر ،كما تشَت دكائره اؼبتكررة
اؼبغلقة إٔب سيادة منطق ما ،حبكم ىذا العآب برغم كل ما يبدك من عشوائية كعفوية كانفبلت".2
ُب اآلٌب سنقوـ بتحليل ىذا التمهيد الوارد على شكل رسالة فايسبوكية ،ألف مدلولو يفيدنا ُب
الولوج إٔب النص كفهم سَت األحداث ،كإدراؾ ىندسة حبكة الركاية.
بدءا نقوؿ أف اؼبقطع السردم يشَت إٔب طريقة نس ركاية (أىداب اػبشية) أكثر من إشارتو إٔب
الركاية اليت يفًتض أف تكتبها "مٌت بشلم"/الشخصية ُب اغبكاية ،كبالتإب فإف الكاتبة اغبقيقية لركاية
أىداب اػبشية تعلن منذ البدء ُب أف مدلوؿ ىذا اؼبقطع السردم ىو ىندسة غببكة الركاية على النحو
التإب:
 سأكتبكما إلى جوار بعض :تدؿ كما خططت لو الكاتبة ،ذباكر كلمة السارد "ياسر" مع كلمةالساردة "ذرية" ،عرب فصوؿ متجاكرة.
 ملتحمان دون تماس :تدؿ كما جاء ُب الركاية "سأىديها الصفحات لتقرأ القصة  ..قصتنا مرتُتاثنتُت قبل أف تعيد كتابة ذباكرنا دكف سباس ،كسأشًتط عليها أف تكتبنا دكف سباس  ..أف ذبد لنا ركاية
منشطرة كما األمس كاف منشطرا ..أف ذبعلنا جارين على الصفحات ببل سباس ،حبرية تامة ،كمساحة
أماف كافية لبلستمرار دكف اآلخر".3

1شكرم عزيز اؼباضي ،أمباط الركاية العربية اعبديدة ،ص .228
 2صربم حافظ ،قصص وبي الطاىر الطويلة ،ؾبلة فصوؿ ،القاىرة ،ع ،1962 ،2.ص .203
 3الركاية ،ص .136
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 كأىداب العين  ..متجاورة بامتداد طولي ،كل رمش مستقل عن اآلخر ،مع ذلك قد تتالمسدون أن تختلط ،وفي التشابك جمالها :كىنا تقصد ىندسة اغببكة ،فالرمش ىو الفصل حبيث كل
فصل مستقل عن اآلخر لكنهم يًتابطوف عن طريق التجاكر بامتداد طوٕب ،كىنا إشارة إٔب التصميم
اؽبندسي للركاية ،كىي مبادئ جديدة ازبذهتا الركاية اعبديدة كخيط خفي رابط بُت الفصوؿ اؼبتقطعة
بسبب سقوط مبدأ السببية ،كىذا الرابط يعمل على توليد معٌت من خبلؿ التزامن.
 كأعلق كل ىدب بحرف من األبجدية :تقصد أهنا تعنوف كل فصل سردم حبرؼ من األجبدية،كحُت تقوؿ "إذ ذبمع تتكشف لك العُت كصاحبها تقصد أننا حُت قبمع اغبركؼ األجبدية اليت عنونت
هبا الكاتبة اؼبشاىد السردية كبصل على عنواف ىذا السؤاؿٓ :ب ٓب نبدأ بعد ؟ك ىو العنواف اؼبطركح ُب
منت الركاية ،يقوؿ "ياسر"" :مىت تكتب ىذه الركاية ،قد تؤجلُت ىوسي ؼبا بعد الدكتوراه ..لن أظبح لك
اكتبيها  ..اكتبيها سريعا ،حىت تتحرر أسئليت الشرعية الفضوؿ قد يزىر السؤاؿ  ..قد يرسم الغد
زميليت" ،1كىو مدرج ُب النص ،كالعنواف الثا٘ب لصوت البطل ىو :كتاب المرأة ال تقرأ.يقوؿ الراكم" :
أسألو عن الكتاب ،ذلك الذم خطو صاحبو المرأة ال تقرأ".2
 وحين ترفع بالقراءة األىداب واحدا بعد اآلخر تكتشف الرؤيا:أم أف اغبكاية ال تتضح إال عندمانقرأ صبيع الفصوؿ ،كىو كذلك .
لتنبني مدينتي الروائية :كىذا يعٍت أف ىندسة الركاية ستكوف على ىذا النحو ،لتتحقق.ك ُب األخَت زباطب "ياسر" فتقوؿ :فكر هبندسيت ،كىي ُب اغبقيقة ،زباطب قارئ الركاية.
نبلحظ أف ىذا اؼبقطع السردم االفتتاحي استطاع أف يعطى فكرة شاملة عن ىندسة الركاية ،كيذكرنا
ىذا بالتصوير السينمائي ُب ما يسمى بلغة السينما باللقطة الشاملة ،حبيث "يعطي فكرة عامة عن اؼبنظر
بكاملو ،كغالبا ما تيستخدـ ىذه اللقطة ُب اؼبشاىد االفتتاحية ُب الربنام كاألعماؿ التلفزيونية".3
1الركاية ،ص .145
2الركاية ،ص .42
 3عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص .183
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إف ىذا اؼبقطع السردم اؼبختزؿ غببكة الركاية قيدـ بالطريقة نفسها اليت تعتمدىا عُت الكامَتا ُب
ما يسمى بتقنية التصوير"اللقطة الشاملة" ( ،)Panoramaكقد استعانت هبا لنجاح خدعة التمهيد
التقليدم ،كاستهدفت من كراء استعماؽبا ؽبذه التقنية القارئ طبعا ،عبعلو أكثر تقببل للنص ُب بدايتو،
ذلك أهنا ُب البداية عملت على استعماؽبا سبهيد ـبادع ،لكي يعتقد القارئ أنو سبهيد لركاية تقليدية،
كىذه اللقطة الشاملة سانبت ُب عدـ إرباؾ القارئ كمساعدتو على إعطاء فكرة شاملة للنص بالتعريف
لو عن اإلطار الزمكا٘ب كالشخصية ،كاغبدث ،سباشيا مع خصوصيات الركاية التقليدية.
 .7.7الذروة وتقطع األحداث:
تسمح معاينة النص إٔب التعرؼ أكثر على ىندسة حبكتو ،كسننطلق من مدلوؿ ىذا التمهيد،
لنتأكد من مصداقيتو البنائية داخل النص.
بالولوج إٔب اػبطاب الركائي نبلحظ بأف الكاتبة "مٌت بشلم" ٓب هتتم باؼبضموف بالقدر الكبَت،
حبيث انطلقت من ؾبرد حدث كاحد سبثل ُب كقوع حادث مركر نت عنو قتل غَت عمدم إثر كفاة رجل
كاف يطارد "ذرية" كىي ىاربة منو ،كمن شدة ىلعها تلجأ إٔب بيت األستاذ اعبامعي "ياسر".
القارئ ال يصل إٔب ىذا اغبدث الوحيد ،كال يبكنو مسك خيوط حبكتو إال بعد جهد جهيد،
كيعود ذلك إٔب تفتت اغبكاية ،بفعل التقطيعات الذكية اليت استهدفت نسيجها ،حبيث سردت الكاتبة
ىذا اغبدث بعدما قامت بتقطيع أنساقو ،كبعثرهتا ،فبا أحدث فوضى داخل النص ،نت عنها تعقد بنيتو،
كتشويش للقارئ.
فهذه الكتابة "ليست عمبل ىينا كليست أحداثا مبعثرة كقفزات عشوائية كاكبرافات سردية غَت
دالة ،بل وبتاج "تصميمها اؼببعثر" إٔب فن كجهد كصرب كمثابرة ،كرؤية ثاقبة لكل حدث ـبتار أك صبلة
مصوغة" ،1كال تعد ىذه اؽبندسة الفوضوية نقطة ضعف ُب الركاية ،بل ىي ميزة جعلتنا كبكم على قدرة
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الكاتبة ُب إنتاج نص جديد يساير متطلبات العصر األديب ،كال يعٍت هبذا أنو ليس ىناؾ معٌت للحبكة
اؼبفتتة ،بل "ىي الوسيلة اليت يستعملها اؼبؤلف ُب التعبَت عن موقفو من طبيعة اؼبصَت اإلنسا٘ب".1
كبالتإب فإف حكمة الكاتبة ُب تفتيت اغببكة يطالعنا على تفتت اغبياة اإلنسانية ُب كاقعها
كخركجها عن خطها االعتيادم ،كىذا التفتت كالتشظي ىو صورة صادقة للحياة اؼبعيشة ،حُت صورت
الكاتبة غربة اإلنساف ُب نفسو حبيث أصبح الفرد ؾبرد شيء ال قيمة لو تسَته األكىاـ كاؽبواجس ال غَت،
كأف اغبياة بصفة عامة ببل معٌت ،كأف اإلنساف فقد قدرتو على التواصل مع غَته أيضا ،فالكل مشغوؿ
دبطاردة السراب ،كأصبحت اغبياة خاكية تسَتىا قيم بالية ،ىي ُب النص كاآلٌب (:اؼبتاجرة باؼبخذرات /
زبطيط االغتياؿ  /زكاج اؼبصلحة  /اػبيانة .)..
انبنت الركاية على حدث كاحد ،كسبكنت الكاتبة من نس حبكتها كذلك من خبلؿ تقسيم
الزمن إٔب غبظات ،كجعل الشخصية تعيش ىذه اللحظات بسكوف ككفق تداعياهتا اغبرة ،كعولت ُب
تنقلها عرب اللحظات الزمنية باالستعماؿ تقنييت االسًتجاع كاالستباؽ ،كىو ما يبُت أف الكاتبة استعارت
الومضات السينمائية ُب تعاملها مع الزمن ،فقامت بتجزئة العآب الركائي كىذا ما يقوم اإلوباء بالتفتت
كالتشظي كيشَت إٔب الواقع اؼبفتت ،من خبلؿ كضع ىذا اغبدث الوحيد ُب بؤرة االىتماـ ،كمن شبة تقطيع
بنيتو كتقسيمها إٔب فصوؿ معنونة بأحرؼ أجبدية كعبلمة استفهاـ جاءت على ىذا النحو( :ؿ ،ؾ ،ـ،
تا ،ؿ ،ب ،ـ ،ال ،ف ،ـ ،ب ،ر ،د ،أ ،أ ،ة ،ال ،ب ،ت ،ع ،ؽ ،د ،ر ،؟ ،أ).
نعلم أف البنية الركائية تكتسب خصوصيتها من خبلؿ ترتيب أحداثها ،كمن خبلؿ ىذا الًتتيب
يبكن التعرؼ على خصوصية الكاتب كتوجهاتو كرؤيتو للعآب ،كما يبكن القوؿ ُب بنية ركاية (أىداب
اػبشية) أف كل فصل من فصوؽبا ىو كحدة مستقلة مكتفية بذاهتا ،إذ ال سبثل استمرارا كليس ؽبا عبلقة
ببعضها البعض ،كىذا ما جعل منطق السبيبة العلية يسقط ،كىو ما هبسد التناثر كالتبعثر ،كبالتإب
تتفتت اغببكة كتتشظى اغبكاية ،ىذا ما وبيلنا إٔب خصوصية الكاتبة "مٌت بشلم" ُب سردىا الذم يؤدم
 1لورانس بلوؾ ،كتابة الركاية ،من اغببكة إٔب الطباعة ،تر  :ؿبمد حسن ،دار اعبمهورية ،مصر ،دط ،2009 ،ص .33
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بنا إٔب اؼبتاىة حبيث يصعب على القارئ أف يبسك بدالالت النص بسهولة ،ىذا من جهة ،كمن جهة
أخرل فإف مزية تشظي الوحدة ىو ما يعطي حرية كانفتاح ُب القراءة للقارئ إذ يبكن لو أف يقرأ الفصوؿ
كما رتبتها الكاتبة ،أك يقرأىا كما يشاء ىو ترتيبها ،أك يقرأ كل فصل على حدل.
أخره ،أكحىت حذفو فإف بناء
كنظرا لفوضى الفصوؿ ىذه فإف القارئ إذا قدـ مشهدا فيها ،أك ٌ
النص ال يتأثر بذلك ،ألنو يتخذ من ىذا التشظي صبالية سبيزه ،كؽبذا فإف القارئ يعجز عن تقدٙب
ملخص للركاية ،فالذم يستطيع تقديبو ىو خطوط عريضة عنها فقط ،كذلك راجع إٔب سبردىا عن
الًتابط ،كالتتابع اغبدثي للحكاية.
إذا نفهم أف "مٌت بشلم" ٓب هتتم بعنصر اغبكي كإمبا اىتمت باعبانب الفٍت ،كىو ما يطالعنا ُب
الكتابة اعبديدة ،بعكس الركاية التقليدية اليت " ترتكز إال على األحداث ،كلذلك أتت جافة ،شحيحة
اعبانب الفٍت ،حيث ظلت األحداث ىي األكثر بركزا كظل بناؤىا ؿبدكدا إٔب معمارية تتتابع فيها
األحداث من البداية إٔب النهاية" ،1كىو ما ال قبده ُب ركاية (أىداب اػبشية) فما نلحظو أف الفصوؿ
ليست فصوؿ باؼبعٌت اؼبألوؼ ألهنا كردت مستقلة ،كال تربطها عبلقة سببية ،فبل نلمس تطورا ُب الفعل،
كال استمرارا للزمن ،كال حىت تسلسلو ،فلوال كجود بعض العناصر اؼبكررة مثل :اؼبكاف (بيت ياسر،
العاصمة ،قسنطينة) ،كتكرار بعض األظباء مثل( :مٌت بشلم ،دكريا ،ياسر) ،لتيهنا ُب ضبابيات التداعي
اغبر.
نبلحظ أف كل فصل يبثل كجها جديدا غبدث كاحد كحكاية كاحدة ،فػ " ليس من الضركرم
أف يعرؼ القارئ "ماذا يدكر" ،فالنص ىو "كيف يدكر" " ،2كبناء على ذلك فإف ما ىبدـ طبيعة ىذه
اغببكة اؼبفتتة ليس زماف الفعل ،بل كيفية إضاءتو ،لذا جاء تقدمو ؿبكوما كفق مبدأ التبلور ،كعليو فإف
ما يهم فعل اغببكة اؼبفتتة ىو كيفية معاعبة اغبكاية اؼبتشظية ُب الركاية ،حُت قامت "ذرية "بقتل الشاب
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الذم طاردىا ُب الطريق ،كىذه اغبكاية اليت قبدىا مبعثرة عرب كافة النص السردم ،سبثل بؤرة االستفهاـ
اليت انطلقت منها الكاتبة ،كأرادىا البطل أف تدكف ُب كتاب ،كتكوف كاتبتو ىي "مٌت بشلم"/الشخصية،
كبطلة اغبكاية ُب الكتاب ىي "ذرية" اؼبرأة اليت ال تقرأ.
كُب اغبديث عن اىتماـ الكاتبة بتشويش القارئ كإنباؽبا للحكي ،عبأت إٔب صيغة إخراج طباعية
يسميها ؿبمد الباردم" :طبقات السرد" ،أم أف الكاتب يلتجئ ُب مستول الكتابة السردية إٔب التمييز
بُت حركفها عن طريق رسم حركؼ غليظة كحركؼ رقيقة ،كىذه التقنية اػبطية الكتابية :غليظ/رقيق ترد
ُب الركاية متناكبة بُت الفصوؿ ،فنجدىا تبتدأ ُب الفصل "ل" خبط كتابة غليظ ،يتبعو ُب الفصل اؼبوإب
لو ،الفصل "ؾ" خط كتابة مرقق ،ىذا التناكب يستمر إٔب هناية الفصوؿ ،مرة مضخم كمرة مرقق ،كال
ىبضع ُب ىذا ألم سبب فقط ألف الركاية اعبديدة ٓب تعد تعتمد على عنصر التشويق إلثارة القارئ ،بل
استعملت عدة كسائل كمن بينها ىنا تقنية "طبقات السرد" بغية شد انتباه القارئ كتشويشو عن طريق
خلق توتر داخلي ُب السرد ،ك"هتدؼ أساسا إٔب تعقيد السرد بصفة عامة ،فإذا كانت الركاية التقليدية
عامة ربًتـ السرد اػبطي الذم عادة ما يكوف ُب طبقة كاحدة فإف الركاية اغبديثة ترمي من كراء تعدد
الطبقات إضافة إٔب كسائل أخرل إٔب هتشيم السرد كبالتإب إٔب تعقيده هبذا اؼبعٌت" ،1كىو ما يسمح لنا
بالتأكد بشكل جزئي -إٔب حُت انتهاء الدراسة -أف ركاية (أىداب اػبشية) تندرج ضمن النص اعبديد.
عرفنا كيف تقوـ ىندسة اغبكاية على نسق مقسم إٔب عدة فصوؿ ال تتكئ فيها على مبدأ
السببية الذم يناسب حدث اغببكة ،لذلك كرد كل فصل عبارة على حدث قائم بذاتو ،كىي عبارة على
استذكارات مقتضبة كمفتتة غبدث كاحد "حادثة اؼبركر اليت خلفت قتيل" كىو ما ظبح للحكاية بأف هتدـ
كتتفتت حبيث ال نلمس إال أحداث سريعة مقتضبة كخاضعة ُب اختيارىا إٔب انفعاالت الشخصية
كرغباهتا كخياراهتا ،كال مبسك خبيوطها الدقيقة جدا إال بعد االنتهاء من قراءة الركاية ككل.
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نفهم أف غياب اغببكة كىدـ اغبكاية ىنا نبعا من الشعور الكاتبة كعقلها الباطٍت ،كجسدت
خربهتا بالزمن ُب انفعاالت شخصيات الركاية كحديثها اؼبونولوجي كعمليات التداعي اليت اشتغلت ككل
ُب تدعيم تفتت اغببكة كغياب السببية فيها من بدايتها إٔب منتهاىا.
كعليو ،فػ"كلما ازدادت خربة الكاتب ُب اغبياة كلما ازداد كعيو بالزمن ،كينعكس ذلك بدكره
على حياتو األدبية كالفكرية ،فالزمن كامن ُب كعي كل إنساف غَت أف كمونو ُب كعي الكاتب أشد،
كالسيما كاتب "تيار الوعي" العتماده على زمنُت :األديب كالنفسي ،كعلى ذبسيد اغباالت الشعورية
للشخصية الركائية ،فالزمن ُب ىذه اغبالة يكوف أقرب إٔب الزمن النفسي".1
كنبلحظ أف الركاية ارتكزت على الزمن النفسيُ ،ب جعلو معطى من معطيات الوجداف ،كطريقا
إٔب كياف الشخصية ككسيلة للكشف عن حاالهتا الشعورية كالنفسية ،فمن خبلؿ ىذه اؼبقاطع السردية
اليت تتناثر بكثرة ُب النص حبيث يتداخل فيها الواقع كالوىم ،سنوضح كيف طغى الزمن النفسي على
البنية ،يقوؿ الراكم" :كيف سأظبيها  ...االفًتاضيةٓ ،ب تكن افًتاضية فكل شيء كاف حقيقيا مع أف كل
شيء كاف كنبيا جسدىا  ..أنوثتها ،كلماهتا ..ثرثرهتا".2
ك لتجسيد الزمن النفسي كداللة "ال منطق العآب " ،استعانت الكاتبة بػ"اغبلم" ُب تفتيت
اغببكة ،كوف تقنية اغبلم "تعصف دبنطق الزماف".3
يقوؿ الراكم" :ما عدت أعرؼ إف كنت فعبل كما عشتك ،كال إف كنت حقا عشت تلك األياـ
فيك .أـ أ٘ب غفوت كحلمت ال أكثر".4
إذا أخذنا هبذا الطابع الذم ميز بنية ىذا اػبطاب األديب ،فسيصبح مفهوما ؼباذا تستعُت ركايات
ىذا النمط بػ"اغبلم" الذم يتجسد على اؼبستول الشكلي ُب الكتابات الشعرية كاالنفعالية .فالركائي ُب
 1مراد عبد الرضبن مربكؾ ،بناء الزمن ُب الركاية اؼبعاصرة ،تيار الوعي مبوذجا ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ،القاىرة ،1998 ،ص .5
 2الركاية ،ص.28
 3شكرم عزيز اؼباضي ،أمباط الركاية العربية اعبديدة ،ص .192
 4الركاية ،ص .108
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ىذا النمط من البناء باعتماده على الكتابة الشعرية بشكل أساسي وبرص على أف يكسر ذلك اإلطار
الواقعي الذم يظل يطبع الركاية العربية منذ نشأهتا إٔب اليوـ ،كذلك عن طريق النزكع إٔب الصياغة
التجريدية.1
تتداخل ُب الركاية اللغة الشعرية ،مع عآب اغبلم كالسراب كاغبقيقة كالوىم كالواقع كاػبياؿ ،عآب
أصبح عاجزا يعرؼ كال يعرؼ ُب الوقت ذاتو ،عآب كل شيء فيو حقيقي ككنبي ُب الوقت ذاتو ،عآب
يلفو اػبياؿ كاألحبلـ رغم أنو يعي كاقعو جبد ،إف ىذا العآب ىو اغبالة الشعورية اليت ربياىا كل
شخصيات الركاية كىو ما يوحي بتشتتها ،فنجدىا تعرب عن نفسها بتداعياهتا بشكل غَت كاثق كما تؤكد
عبارة "ما عدت أعرؼ إف كنت فعبل " ،اليت تدؿ على الشك كعدـ اليقُت ،كقبد ُب الركاية كثَتا من
العبارات اليت تدؿ على ىذا التداعي كاؽبذياف ككوابيس اليقظة ،كمن مثل ذلك ،ىذا اؼبقطع السردم
الذم أتى ُب شكل مونولوج" :ساقت انكسارم كحز٘ب إٔب رجل كصف ماءا كأعشابآ ،ب أناقش مطلقا
أسبابو أك فوائدىا ،قاؿ الكبار أهنا تشفي كوابيسي فامتثلت ،فإذ ىي ذبسد كوابيسي ،اغبرائق اليت كانت
أكىاما اشتعلت باعبسد ،ضبى أصابت اعبسد احًتقت نقاطو اغبساسةٍ ،ب توسعت دائرة اغبرائق".2
يوحي اؼبقطع السردم هببلمية الزمن كعجز الشخصية كانكسارىا أمامو ،كُب مقطع آخر يقوؿ
السارد" :ككحدم أيضا ٓب أعرؼ مطلقا إف كانت أدت ىذه األغنية أـ أذ٘ب استعادت ذكرل أكؿ أغنية
ظبعت بصوهتا يوـ حضرت ،ككانت تغٍت لبعض اؼبراىقُت ،كانت األغنية األكٔب  ..ككانت األخَتة".3
إف جل ىذه العبارات تدؿ على العجز عن الفهم كاإلدراؾ كاػبلط بُت الواقع كالوىم ،ككلو داللة
على سبزؽ كياف الشخصية ،فػ"عندما تشعر الذات بالضآلة ذباه الزمن حينئذ تشعر باالنسحاؽ
كالعدمية".4
1ينظر :عبد الرضبن بوعلي ،الركاية العربية اعبديدة ،ص . 151
2الركاية ،ص .92
3الركاية ،ص .
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كيبتد ىذا التداعي عرب كافة اؼبسار السردم ،من خبلؿ اسًتجاعات كىلوسات زبتلط ُب كعي
الشخصية ،كتنقل إلينا عرب شتات من اغبوارات الداخلية ال نعلم زمنها اغبقيقي ،ألف األفعاؿ فيها
جاءت أفعاؿ كصفية ُب معظمها ،من مثل قوؿ السارد" :عطرؾ آنسيت فاض أغرؽ الذاكرة  ..أنعشها
مع أهنا ٓب تذبل بعد  ..أفسحٍت مساحات شاسعات من ذكرل  ..ذكرل لعطور امرأة أخرل ،امتلكت
الكلمات لتقوؿ شبايب حبرؼ كاحد اقتلع الفؤاد ،كأراد٘ب عاشقا ىائما بُت ثرثرهتا االفًتاضية ،كالكلمات
كي قليب
اؼبستعارة من شويعرات رقميات ،كصور بألواف دافئات تدرجها إذ ربس بعض فتورم فتعيد ٌ
بلهفة اعبسد ،كما كنت أقول على الفرار من إدماهنا  ..كلماهتا تثور كتتمرد ،كصورىا زبتلف كتتبلكف،
كنت أركض بكل قوٌب ألضبطها".1
كنت  ..أنا ي
ك ي
اؼبعركؼ على األفعاؿ أهنا "تنس اغببكة اغبكائية كتطور العبلقات كتنميها" ،2لكن عندما تتأمل
أفعاؿ الركا ية ككل ذبد أف معظمها يباثل األفعاؿ اليت ُب اؼبقطع السردم أعبله ،أفعاؿ تغرؽ ُب العادم
كاؼبتشابو ،كال تعمل على تطوير اغبدث بل تسهم ُب ىيمنة السكوف مقابل اغبركة.
إف توظيف ىذا النمط من األفعاؿ ،ىي الطريقة اليت يتم من خبلؽبا استبعاد اغببكة التقليدية،
كاليت تتمثل أكال ُب اإللتجاء بدرجة أساسية ،كُب كامل النص الركائي إٔب األفعاؿ الصغرل ،كىي عادة ما
تكوف أفعاال عادية غَت مبوذجية ،كىي تكوف ُب أغلب األحياف أفعاال سردية خالصة تكاد زبلو سباما من
الوصف كتغرؽ ُب التفاصيل كاعبزئيات ،كما تكوف أحيانا غَت متجانسة.3
كىذا ما انتهجتو "مٌت بشلم " على طوؿ اؼبسار السردم ،من أجل خلق التوتر الداخلي فيو ،من
خبلؿ زرع أفعاؿ ال تنمو تصاعديا بل تتوزع أفقيا ،كىو نتيجة حتمية لغياب إرادة الفعل على مستول
الواقع ،كقد تسٌت للكاتبة تصوير ىذا عرب طغياف أسلوب التداعي اغبر ،كىو سبب آخر ُب تصدع
اغببكة كتقطعها كتشظي اغبكاية اليت تتنقل بُت اؼباضي القريب كاغباضر كاؼبستقبل ،كىذا التنقل ال
1الركاية ،ص.16 ،15
 2ؿبمد الباردم ،الركاية العربية كاغبداثة ،ص .173
 3ينظر :اؼبرجع نفسو ،ص .132
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ىبضع للتتابع الزمٍت كال إٔب الًتابط اؼبنطقي العلي ،كإمبا ىو عبارة عن إشارات زمنية بفعل عملييت التقدٙب
كالتأخَت ال أنبية ؽبا ُب تطور الفعل ،بل ىي خاضعة ؼبنطق التداعي كاستذكارات الذاكرة ،كبالتإب
فالركاية ؿبكومة بانتشار أسلوب التداعي اغبر الذم أصبغ عليها لغة شاعرية ،كأطر الفعل فيها على طوؿ
اؼبسار السردم ،كىو ما جعلنا كبس أننا نتقدـ من خبلؿ القراءة فحسب ،حبيث أف األحداث تتجاكر
دكف رابط بينها ،كىي عبارة عن حاالت سيكولوجية خلقتها اغبوارات الداخلية للشخصية اؼبتخفية كراء
استبطاناهتا الذاتية ،فبا أسهم ُب كسم معمار الركاية بالنمط الشعرم ،كمنو نعترب أف ركاية (أىداب
اػبشية) تندرج ضمن ركايات تيار الوعي ،فقد شكل الزمن "ُب ركاية "تيار الوعي" بعدا إوبائيا كرمزيا،
كٓب يعد يقف عند الوظيفة البنائية للركاية ،بل ذباكز ذلك إٔب كظيفة داللية تتوافق مع الواقع اغبياٌب من
ناحية ،كمع اغباالت الشعورية للذات من ناحية ثانية".1
غبد اآلف عرفنا كيف جاءت بداية النص إيهاما بالتمهيد التقليدم ،كذلك من أجل إرباؾ
كتشويش القارئ ،كتطرقنا إٔب ؾبرل األحداث ،كفهمنا كيف استثمرت الكاتبة تقنية التقطيع الذم أدل
إٔب تشظي اغبكاية ،كىو ما هبعل اؼبتلقي هبد صعوبة ُب متابعة اغبكي ،لعسر إعادة ترتيب األحداث
اؼبشوشة كفق تعاقب زمٍت ككذا إعادة بناء شتات ا﵀كي ،كىذه الفوضى السردية توحي بتجريبية الركاية .
كلكي نبقى ؿبتفظُت هبذا اغبكم سنقوـ اآلف دبعاينة هناية اغبكاية ،كالنظر ُب خصوصيتها ،ؼبعرفة
ىل أتت ىي األخرل موافقة ؼبيزات الركاية اعبديدة ؟
 .4.7النهاية وإلتباس القارئ:
ذباكز كتاب الركاية اعبديدة النمط التقليدم للنهاية من حيث التنميط كالنمذجة ،فلكل ركاية
طريقتها اػباصة ُب صياغة هنايتها.

1مراد عبد الرضبن مربكؾ ،بناء الزمن ُب الركاية اؼبعاصرة ،ص.157
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هناية اغبكاية تأٌب دبوت" :مٌت بشلم" /الشخصية ،ك"دكريا" ُب حادث مركر ،يقوؿ "ياسر":
"على الصفحة األكٔب عبرائد الصباح اليت ٓب أقرأ يوما ،تضعها بُت يدم نائبة رئيس القسم كال ربرؾ شفة،
ألقاؾ على ىامش خرب كفاة اؼبغنية األصيلة دكريا ُب حادث سَت ،ككانت ترافقها أستاذة جامعية".1
ك ُب الصفحة األخَتة يكتب "ياسر" على اؼبفكرة:
"اإلىداء
إليكما
شهيدتا اعبهل اؼبطبق
كل من يشرع يكشف اغبجب
يرحل جربا للسماء أك للخفاء".2
إف اختيار الكاتبة "مٌت بشلم" هناية غببكتها تقتل من خبلؽبا الشخصية ا﵀ورية" /مٌت بشلم"
اليت عيوؿ عليها لكتابة كتاب عنوانو( :كتاب المرأة ال تقرأ) كقتل "دكريا" أيضا ،هبعلنا نقوؿ أف هناية
اغبكاية سباثل النهاية ُب الركاية التقليدية ،لكن نرجع كنتساءؿ ،ىل ذركة ركاية (أىداب اػبشية) فيها
"عقدة" تتطلب حل ُب النهاية ؟؟ كما معٌت أف تساير الكاتبة خصوصيات التجديد ُب كل من التمهيد
كالذركة كتعزؼ عنو ُب النهاية  -إذا صح اغبكم ؟؟
للوصوؿ إٔب ربليل سليم ال بد من ؿباكلة فهم اػبطوط العريضة اليت أفادتنا هبا اغبكاية ،ألنو
يصعب تلخيص الركاية كمعرفة ثنايا السرد فيها ،كوف أحداثها متقطعة كعبارة عن كمضات زمنية منتقاة،
تعرب عن تداعيات الشخصية ،كعليو ،فإف األحداث اؼبتقطعة ال تربز عقدة يتطلب حلها ،كبالتإب نصل
إٔب نفي االحتماؿ األكؿ ،كنقوؿ -بعد تبصر:-

1الركاية ،ص .147
2الركاية ،ص . 150
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إهنا ليست هناية تقليدية ،بل ىو أسلوب كضعت فيو القارئ ُب حالة إلتباس ،فالراكية "مٌت
بشلم" ميتة أساسا من األكؿ ،يقوؿ السارد مع بداية اغبكي" :ىنا  ..كما يليق بتواترات غيابك"ٍ ،1ب
إف موهتا مثل موت الشاب ُب افتتاح الركاية ،فهذا كلو ؾبرد خدعة الغرض منو التسًت .
ك بالتإب فالنهاية ٓب ترتبط بالنسي اغبدثي كتناميو ،بل تدخلنا ُب جو عجائيب إذ ذبعل اؼبيتة
"مٌت بشلم" تقص كتشارؾ األحداث ،كتعاكد اؼبوت من جديد.
كىذا ما هبعل النهاية مرتبطة بالنسي اللغوم للنص ،كىو السبب نفسو الذم جعل اغببكة
تضعف من خبلؿ إنباؿ تنمية اغبدث ،كمواصلة مسَتهتا ُب فبارسة سلطة الشك كاإلرباؾ على القارئ،
الذم قد يتولد لديو ُب هناية القص شعور بعدـ الرضا عن الغموض الذم كظبو توظيف العجائيب خباصة،
لكن رغم ىذا قد تغمره نشوة التجديد ػ من جهة أخرل ػ ،كانطبلقا من كل ىذا يبكن القوؿ أف الكاتبة
ؽبا درجة من النض ُب ىذه التجربة اليت اقتضت منا االىتماـ بكتابتها.
أما ما خطتو الكاتبة "مٌت بشلم" ُب آخر الركاية ،بأف ىذا النص ،كىذه النهاية ىي "جزء أكؿ"
ردبا ألجزاء أخرل تتبع ،حينها فقط يبكن أف نعطي تفسَتا آخر لنهاية اغبكاية أهنا هناية منفتحة قابلة
لكل تطوير مرتقب .فالنهايات اؼبنفتحة تشَت "إٔب ربوؿ ُب التعامل مع األدب كفهمو فالنهاية اؼبنفتحة
اليت تعٍت غياب "اغبل" ،تشَت إٔب زبلي الركائي التجرييب عن تلك النزعة التبشَتية الًتبوية اليت كانت
ربكم الركاية التقليدية ،ذلك أف عنصر "اغبل" الذم يبثل السرد ،عادة ما يكوف معربا عن رؤية
الركام/الكاتب الذم وباكؿ طرحها على القارئ كإقناعو هبا ،أما الركائي التجرييب فبل يطلب استجابة
مباشرة من القارئ أك قبوال باؼبوقف كالنظرة اليت وبددىا الكاتب كيدفع السرد باذباىها بعناية ،بل يًتؾ
للقارئ إكماؿ الصورة كإبداع الفهم الذم يراه مناسبا ُب إطار نظرة ـبتلفة لؤلدب تقوـ على اإليباف
بالقراءة اؼبنتجة كالتعامل اػببلؽ الواعي مع اؼبقركء".2

1الركاية ،ص .5
2خليفة غيلوُب ،التجريب ُب الركاية العربية ،ص .299
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كمع هناية القراءة فقط يبكن للقارئ مسك اػبيط الرفيع الذم وبكم ىذه اؼبشاىد اؼببعثرة كتفتت
األحداث اؼبتناثرة ،كىي حكمة الكاتبة ُب جعل اغببكة متخفية ،كال تتضح إال فور انتهاء القارئ من
قراءة الركاية ،كهبذا نفهم أف الكاتبة تعوؿ على قدرة خياؿ القارئ ُب ملئ الثغرات كالفراغات الشاغرة،
إذ إف "إخفاء اغببكة كسبويهها سبويها خفيفا فضبل على فجواهتا اليت يكوف ؽبا مغزاىا ىو الذم يبث
اغبياة ُب اغببكة كهبعلها تتقد ُب قلب القارئ".1
نصل إٔب أف اغببكة مذابة ،كالبحث عنها منذ البدئ ىو إىدار للجهد ال غَت ،كوهنا مهدمة
كمبعثرة ،إال أننا ال ننفي مهارة الكاتبة ُب إتقاف نسجها ؽبذا العبث ،كىذه العملية تدؿ على موضع
اعبدة ،حبيث يصعب على القارئ اؼبتخصص تلخيصها ،بل حىت استوعاهبا من القراءة األكٔب إال بعد
تأ٘ب كمتابعة دقيقة .
ثالثا -تخطيب المكان:
يزعم اؼبنظركف للركاية اعبديدة أف مبالغة الكاتب "ُب ربديد معآب اغبيز قد هبعلو غَت صادؽ مع
نفسو ،كال مع اؼبتلقُت أيضا .كإذف ،فاغبيز ُب الركاية التقليدية غَت صحيح كال كاقعي ،كال شرعي ،ألنو
يدعي الواقعية أك األمانة اعبغرافية دكف أف يستطيع كينونتها ،فإذا ال ىو كاقعي جغراُب ،كال ىو خيإب،
كلكنو مزي منهما صبيعا .فكأف خياؿ الركائي التقليدم يغتدم غَت قادر على ابتداع عاؼبو اغبيزم،
فيتكئ على العآب اعبغراُب يًتبب عليو ،كيقتات منو فتات اؼبكانية .ك لعل من أجل ىذا االستخذاء
الذم كقع فيو الركائيوف التقليديوف ُب تعاملهم مع اغبيز آثر الركائيوف اعبدد التعامل مع اغبيز حبذر،
كقلق ،كجهل متعمد ،فكأف الكاتب نفسو ال يعرؼ معآب حيزه ،كما ال يعرؼ نوايا شخصياتو كأىوائها
بدقة ،فهو كقارئو بذلك سواء".2

 1لورانس بلوؾ ،كتابة الركاية ،ص .26
 2عبد اؼبالك مرتاضُ ،ب نظرية الركاية ،ص .132 ،131
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ك ما يبكن قولو عن ركاية (نادم الصنوبر) لػ"ربيعة جلطي" أهنا ٓب هتتم باؼبكاف كعنصر بنائي
تزييٍت ،أكثر من اىتمامها بو ُب عبلقتو دبصَت الشخصية اؼبرتبط بو ،كتناقضات اجملتمع كربوالتو ،كىذه
العبلقة التفاعلية بُت اؼبكاف كعآب الشخصية الوجدا٘ب ىي ما يسمى بتخطيب اؼبكاف ،فأم "عمل
قصصي دبا ىو ناقل للحدث كمصور للحاالت كالوضعيات اليت تتعلق دبختلف الشخصيات فإنو وبوم
اعبانب اؼبعنوم للمكاف فيتم زبطيبو من خبلؿ األساليب اؼبتاحة للركاية كالقصة مثبل ،فعرب اؼبتخيل
السردم كاجملازات كالتلميح كالشعرية اؼبفصحة عن اػبصائص األدبية ؽبذا العمل يصبح اؼبكاف بعيدا عن
حد األرض أك السماء ،كلكنو تشبيك معقد من اؽبوية كاالنتماء ،كالوعي الفردم كحىت اعبماعي ،كىو
أيضا الرمز السردم الذم ال تنضب دالالتو إال بانتهاء العمل ،فيتخطى سلبيتو ،كاليت قصرت على
الديكور كالربكتوكوؿ اػبارجي إٔب مستول أكثر عمقا".1
يهيمن كجداف الشخصية اؼبتفاعلة مع اؼبكاف على باقي مكونات النص األخرل ُب ركاية (نادم
الصنوبر) ،أم أف ارتباط مصَت الشخصية باؼبكاف يعد أكثر تبلزما من الزماف ،ألف الكاتبة جعلت
للشخصية حسا مكانيا تعيش على ذكراه كينبٍت كفقو النص الركائي .كىو اؽبدؼ من ذباكزىا للمكاف
اعبغراُب كبو اؼبكاف اؼب ىخطب.
ي
 .1المكان النفسي:
قد يأٌب اؼبكاف ُب الركاية طاردا للشخوص ،فػتشعر الذات أنو يضيق هبا" ،كقد يكوف اؼبكاف
جاذبا ال طاردا ،دبعٌت أف الشخصية تتوؽ لكي تكوف فيو أك تذىب إليو كتعود كبوه" ،2دبعٌت أف اؼبكاف
يتخذ بعدا آخر يناُب تشكيلو اعبغراُب" ،ىو ذلك البعد العاكس ؼبا يثَته اؼبكاف من انفعاؿ سليب أك

 1ظباح بن خركؼ ،زبطيب اؼبكاف كدالالتو ُب " لك أىدم عودٌب " لغزالف ىامشي ،اؼبنطلقات كاآلفاؽ ،ؾبلة جيل للدراسات األدبية كالفكرية ،لبناف،
ع ،2015 ،5.ص .125
 2إبراىيم خليل ،بنية النص الركائي ،منشورات االختبلؼ ،الدار العربية للعلوـ ناشركف ،اعبزائر ،بَتكت ،ط ،2010 ،1ص .145
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اغباؿ فيو" ،1إنو البعد النفسي الذم ارتأينا أنو البناء اؽبيكلي الذم يشيدت عليو ركاية
إهبايب ُب نفس ٌ
(نادم الصنوبر).
استحضرت الكاتبة اؼبكاف ُب الركاية من خبلؿ الشخصية ،كىذا ما يفسر اتباع صورة اؼبكاف
لصورة الشخصية .كذلك من أجل أنسنتو من خبلؿ ربطو باإلنساف ،كالنظر إليو ليس كتقنية تعمل على
تشييد مبٌت النص ،بل النظر إليو من الوجهة الفنية اعبمالية ،كعليو يتجاكز اؼبكاف مفهومو الفيزيقي
كمساحتو الواقعية ُب الركاية ،فقد وبظى دبساحة جغرافية صغَتة ،لكنو يتغلغل ُب الذات كوبتل فيها
مساحات القصور كاؼببا٘ب العالية ،كىنا يصبح للمكاف كقعا نفسيا ُب الذات فيكسبها طاقة قد تكوف
إهبابية أك سلبية تنثرىا ىذه الذات أينما كجدت.
انبنت ركاية (نادم الصنوبر) على فضاء خاص ميز خطاهبا حبيث يعترب اػبطة اليت بنت عليها الكاتبة
خطاهبا الركائي ،ىذه اػبطة اليت تتمثل ُب ثنائية الصحراء  /اؼبدينة.
أ .تفاعل الذات والمكان:
ارتباط الشخصية باؼبكاف ُب الركاية يوحي "أف الشخصية تتصف بالدينامية ،كالقدرة على
التدخل كاالنتقاؿ من مكاف إٔب آخر ،كاخًتاؽ األمكنة ،بينما يتصف اؼبكاف بالثبات كاعبمود ،كليس لو
من أنبية إال إذا حدث فيو شيء ،كال يظهر إال من خبلؿ كجهة نظر الشخصية اليت تفعل فيو".2
تنبٍت ركاية (نادم الصنوبر) على العبلقة اعبدلية كالتفاعلية بُت الشخصية كاؼبكاف ،إذ تنحفر
اغباجة "عذرا" كىي الشخصية البطلة ُب الركاية ،كيكسب اؼبكاف قيمتو من حضورىا،
الصحراء بوعي ٌ
"فهذا الوعي كىذا اغبضور يطغياف على اؼبكاف كهبعبلنو يتغَت بتغَت الشخصية " .3كيعترب اؼبكاف الشيفرة

العميقة ُب ذات "عذرا" ،كمن ىنا يأخذ اؼبكاف أنبية نفسية ،فػ " كلما ربركت الشخصية ُب السياؽ

 1مصطفى الضبع ،اسًتاتيجية اؼبكاف ،دراسة ُب صباليات اؼبكاف ُب السرد العريب ،اؽبيئة العامة لقصور الثقافة ،مصر ،دط ،1998 ،ص .109
2ناصر مبر ؿبي الدين ،بناء العآب الركائي ،دار اغبوار ،سورية ،ط ،2012 ،1ص .200 ،199
 3اؼبرجع نفسو ،ص .221
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حركت معها فضاءا خصوصيا سبتلكو مثلما يبتلكها" ،1كىذه العبلقة التفاعلية بُت اؼبكاف كالشخصية ىي
الركيزة اليت اعتمدت عليها الكاتبة ُب صَتكرة اغبدث الركائي.
ساىم اؼبكاف ُب ركاية (نادم الصنوبر) ُب تشكيل العمل الركائي ،كحظي بربكز جلي كانبٌت على
ثنائية (الصحراء /اؼبدينة) ،كارتبط حضوره باغباجة "عذرا" ارتباطا عضويا كثيقا ،كطيبع بصفاهتا ،كاكتسب
داللتو من خبلؿ عبلقتو هبا ،فبقدر ارتباط الشخصية الصحراكية بو كتواجدىا فيو ،بقدر ما تربز صفات
اؽبدكء كاأللفة ُب اؼبكاف.
كُب اآلٌب سنوضح كيفية تفاعل الذات مع اؼبكاف ،كنفهم كيف أف الكاتبة "ربيعة جلطي"
صورت /كرظبت اؼبكاف دببلمح الشخصية "عذرا" كصفاهتا.
فإذا كانت "الذات ال تكتمل داخل حدكد ذاهتا ،كلكنها تنبسط خارج ىذه اغبدكد لتصبغ كل
ما حوؽبا بصبغتها ،كىنا تسقط على اؼبكاف قيمتها اغبضارية ،كمن ٍب يبكن القوؿ بوجود أماكن مرفوضة
كأخرل مرغوب فيها" ،2فإف ركاية (نادم الصنوبر) تتأسس على عبلقة اإلنساف باؼبكاف ،كتأثَت الذات
اغباملة ؼبعايَت أمكنة مغيبة على اؼبكاف اغباضر ،أم بصم "اغباجة عذرا" صفاهتا الصحراكية ُب كل
مكاف تتواجد فيو ُب اؼبدينة ،كىذا ما يفسر تعالق األمكنة اؼبغيبة باغباضرة كارتباط الذات باؼبكاف
كتفاعلهما كتأثَتىا فيو ،يقوؿ السارد" :أهنا جزء من مكاهنا كمكاهنا جزء ال يتفرؽ عنها".3
اؼبكاف ُب الركاية يكتسب أنبيتو من الطاقة اإلهبابية لذات "عذرا" باػبصوص ،كارتباطها النفسي
بو ،كىذا ما اشتغلت الركاية على تبيانو على طوؿ اؼبسار السردم ،كخباصة ُب صبيع األمكنة اليت ربل
فيها ىذه الشخصية اآلتية من الصحراء إٔب اؼبدينة /العاصمة ،تقوؿ "زكخا"ُ" :ب بداية األمرٓ ،ب نكن
نستسيغ الدخوؿ اؼبفاجئ للحاجة عذرا إٔب الشقة ،كنا نشعر أنو يكفي أننا ثبلثتنا ُب البيت ،فبالكاد

 1عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص .139
2عبد القادر بن سآب ،بنية اغبكاية ،ص .136
 3ربيعة جلطي ،نادم الصنوبر ،ص .35
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نتحمل بعضنا البعض ،فبل هبب أف تضيف حضورىا اليومي الثقيل ،لكن كاغبق يقاؿ ،كبعد فًتة صرنا
كببذ ؾبيئها ،كعلى شوؽ ننتظره".1
إف الذات"/اغباجة عذرا" دبميزاهتا الصحراكية ،يكسب حضورىا األمكنة صفة مغايرة ،فتعطي
للمكاف قوة إهبابية ،كالذم فعلتو ُب شقة البنات الثبلث ،فرغم ضيق اؼبكاف ،كعدـ ربمل البنات
بعضهن ،فإف تواجد اغباجة عذرا فيو يصرؼ انتباه الفتيات لعدـ اتساعو ،ألهنن ٓب يعدف ينظرف إليو
كمكاف فيزيقي ضيق ،بل كمكاف نفسي متسع ،كذلك ألف اغباجة عذرا تأٌب بذاهتا اغباملة للطاقة
اإلهبابية على اؼبكاف ،كحاملة من جهة أخرل براد الشام كحكاياهتا العجيبة عن "الذكورا" كما
تسميهم.
كقبد أف الذات/اغباجة عذرا عندما تشًتم العمارة -من كرثة القاضي قدكر -الكل يستبشر خَتا
هبا ،بعكس مالكها القدٙب " القاضي قدكر" الذم اشبع مستأجريها ظلما ،فمن ال يدفع مستحقات
اإلهبار ُب كقتو يرحل كيرمى أثاثو ُب الشارع ،كما فعل مع العجوز "زىور" زكجة كأـ الشهداء ،إٔب أف
ماتت قهرا جراء فقداهنا ؼبنزؽبا .يقوؿ السارد "مسعود " كىو من ساكٍت العمارةٓ" :ب أخرج من قاع
البطالة كاػبيبة يا يبة زىور ،إال بعد أف اشًتت امرأة رائعة تدعى اغباجة عذرا العمارة من كرثة القاضي
قدكر ..لقد قضى لببو بعد مرض عضاؿ".2
حىت أف "مسعود" حارس "الفيلبل" يشعر بغربة اؼبكاف رغم تواجده دبكاف فاخر بنادم الصنوبر،
يقوؿ" :الغربة ثقيلة ىنا الوحدة أشد ثقبل ُب ىذه البقعة الفردكسية اؼبغلقة اؼبفصولة عنها ُب باقي الببلد،
ردبا ألنٍت ٓب أتعود على الفردكس بعدٍ ،ب ألف اغباجة عذرا ال تزكر فيللتها كل يوـ".3
فرغم فخامة اؼبكاف (فيبل نادم الصنوبر) غَت أنو يعتربه مكانا طاردا ،كحبضور اغباجة عذرا إٔب
ىذا اؼبكاف يصبح مألوفا كجاذبا .كيعود ذلك إٔب السمات اليت ربظى هبا الشخصية/عذرا كاليت تضفيها
1الركاية ،ص .14 ،13
2الركاية ،ص .42
3الركاية ،ص .69

الفصل األول

التقنيات السردية ورىان التجديد

إٔب كل مكاف ربل فيو ،تقوؿ زكخا" :كجدت عند اغباجة عذرا الصورة اؼببهجة للمرأة ،العكسية اؼبقابلة
اؼبناقضة لصورة أمي ،اغباجة عذرا على الرغم من سنها فهي تبدك أصغر بكثَت من أمي .إال أنٍت ؼبست
لديها حكمة ؾبربة .عذرا امرأة ذكية كمقاكمة لكل صنوؼ الضعف ىكذا تبدك .ال أدرم من أين تأٌب
بكل قوهتا تلك ،كالطاقة اليت تفيض منها حىت توصل لنا عدكاىا ،فأرا٘ب كنسيمة كباية ،كلما حضرت
مع بداية اؼبساء ،إال كتفجر ُب دكاخلنا ينبوع فرح صاؼ رقراؽ ،يركم صدكرنا كنشعر أف العآب ليس
سيئا كلو ،كأف ىامشا من األمل ىبتبئ ُب مكاف ما ينتظر أف نكتشفو ٍب نلتقطو".1
نفهم أف اؼبكاف ُب الركاية ليس أصما ،بل اخًتقو دفئ اغباجة عذرا اإلنسا٘ب الصحراكم نسبة
إٔب مكاهنا األصلي "الصحراء" ،حبيث أكسبت صبيع األمكنة طاقة إهبابية ،ألف اؼبكاف حسب ىذه
اؼبقاطع السردية ،كأخرل ،يتجاكز كظيفتو كحيز جامع للشخصيات إٔب مكاف ركحي جاذب
للشخصيات ،كيتلوف بذات عذرا كمشاعرىا ،كيتجاكز تأثَته إٔب اؼبتلقي فيشعرنا باأللفة كونو مرهتن
بوجود الفاعل اإلهبايب "اغباجة عذرا".
ب .المكان الغربة  /المضاد:
اؼبكاف الغربة ىو اؼبكاف اؼبضاد للمكاف األليف ،ك"لعل توؽ الذات إٔب اؼبكاف األليف كاف
نتيجة لوجود اؼبكاف اؼبضاد الذم يهدد بزكاؿ اؼبكاف األليف".2
صبيع الشخصيات كخباصة "اغباجة عذرا" ميزىم انتقاالهتم من مكاف إٔب آخر ،للبحث عن
عاؼبهم الداخلي ُب األمكنة اؼبرتادة ،كتشَت الكاتبة "ربيعة جلطي" إٔب الًتحاؿ كصفة سبيز فئة الطوارؽ،
تقوؿ" :الرحيل الفرض األساسي ُب حياهتم ،التنقل من مكاف آلخر ُب ؾباىل الصحراء اليت ليست

 1الركاية ،ص.172 ،171
 2مراد عبد الرضبن مربكؾ ،آليات السرد ُب الركاية العربية اؼبعاصرة ،الركاية النوبية مبوذجا ،اؽبيئة العامة لقصور الثقافة ،القاىرة ،دط ،2000 ،ص،229
.230
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ؾبهولة لديهم ،يذىبوف فيها كل مذىب للتطهر كللتعبد بعيدا ُب إنسانيتهم  ..الوقت شريك الطوارؽ ُب
الصحراء كُب الرحيل منذ آالؼ السنُت".1
يبحث السارد ُب الرحلة عن ذاتو ُب العآب األرضي ،فيظل ُب ركاية (نادم الصنوبر) ينتقل من
مكاف إٔب آخر ،مستعينا براحتو النفسية/األلفة كبوصلة ترشده إٔب حيث تشاء ،كيدؿ الًتحاؿ كذلك
تسَت العآب كتظل خارج منطق الزماف
على "الرحلة إٔب العآب اآلخر عرب الرمز حبثا عن حقائق مطلقة ٌ
ا﵀تسب ،فتقًتف ىذه الرحلة من ٍب باالشراقية كىي تعيش غبظة تكوف أبدم ال توقف كال استقرار".2

إف التنقل عبلكة على داللتو ُب البحث عن الذات ،فهو من جهة أخرل يسهم ُب التنظيم
الدرامي للحدث ،فيغدك كل مكاف كجهة نظر للشخصية ،كمغامرة ؿبكية ؽبا ،إف"تفاعل الشخصيات
مع ىذا اؼبكاف الذم تعيش فيو ،ىو الذم ينت لديها رؤية خاصة تتبعها مواقف فعلية ذباه ىذا اؼبكاف،
تتمثل ُب االندماج أك االنفصاؿ".3
إف اؼبكاف الطارد كاؼبضاد للحاجة "عذرا :ىو" :اؼبدينة " ،اليت انتقلت إليها منذ أف ارتبطت
بزكجها اػبليجي ،كلكنها بقيت ربن إٔب صحرائها ،كرغم أف زكجها "عبده" يمستقره صحراء أيضا ،إال
أهنا ال تشعر فيها باالستقرار ألف صحراءىا غَت صحراءه ،فهي اؼبكاف اغبميمي لديها الذم كلدت
كتربت فيو كىي اؼبكاف  -اؽبوية ،يقوؿ الساردٓ" :ب ذبد الطارقية القادمة من صحرائها ُب صحراء عبده
اليت حدثها كثَتا عنها ،شيئا يفتنها ٓ ..ب ذبد عذرا شايا أخضر كنعناعا ،كٓب ذبد جلسات األنس اؼبسائية
اؼبليئة بالصفاء كالضحكاتٓ ،ب ذبد أنُت اإلمزاد بوتره اؼبنفرد الفريد ،كبوحو باألسرار األكثر إثارة .بل
كجدت بنايات شاىقة كقصورا تناـ كتصحو عائمة ُب ىواء اصطناعي بارد مكيف كجسورا كطرقا ملتوية
كمستوية كمتقاطعة ،كثراء كافرا".4
 1الركاية ،ص .118
 2ؿبمد الباردم ،الركاية العربية كاغبداثة ،ص .236
 3عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص .137
 4الركاية ،ص. 86 ،85
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ٓب تستطع عذرا البقاء معو ُب صحرائو ،كنبلحظ أهنا تعيش حالة افتقار ،يقوؿ السارد" :شعرت
أهنا تفقد كل شيء يربطها بأصلها ،فبدأت رفضها للقصر اؼبغلق اؼبربد" ،1كٓب تستطع أف تتآلف مع حياة
أخرل ،فجميع أمكنتها مغلقة كاألقفاص ،ربجب عنها متعة رؤية السماء اؼبنبسطة ،يقوؿ السارد" :من
أين يأٌب ؽبا بقطعة من السماء اغبية ،كيف لو أف يركم عطشها بزرقتها كأف يسكن من كحشتها ،فتطل
عليها ليل هنار كىو العارؼ من أم ظباء منبسطة مفتوحة على الكوف جاءت عذراه" ،2اليت بدأت تفقد
كزهنا كتنهار شيئا فشيئا ،فخشي عليها من اهنيار عصيب ،يقوؿ الساردٓ" :ب يضغط عبده على معشوقتو
بنت الطوارؽ ،اليت ٓب سبهلها الغربة يوما كاحدا دكف حنُت ،حنُت حارؽ رباكؿ الدموع إطفاء نَتانو.
طلبت منو مرارا أف تستعيد حريتها ،كأف يرجعها إٔب ببلدىا  ..الشعور بالغربة يفوؽ كل شيءٓ ،ب
يستطع أم شعور آخر أف يتجاكزه".3
تنبٍت الركاية على تيمة الغربة كتشتغل كفق جدلية اؼبكاف اعباذب/الطارد ،فاألكؿ ىو استقرار
كمثلت ىذه التقابلية ُب الثنائية اؼبكانية ،الصحراء/اؼبدينة ،كربكي عندما تعود "اغباجة
كالثا٘ب ىو تشرد ،ي
عذرا" إٔب عاصمة موطنها ،كال تزاؿ تشعر بالغربة ُب اؼبدينة كربن إٔب صحرائها ،كفكرت أف ترجع عند
أىلها ،تقوؿ  ":كلكن لعنة العواصم أصابتها ،كما أصابت الكثَتين  ..ككما يشاع ،فإف من يسكن
عاصمة ما فًتة ،غالبا ما ال يعود إٔب حيو إال دبعجزة".4
تقوؿ "عذرا"" :خبلؿ السنوات اليت عشتها كإٔب اآلف ،ما زالت رغبيت ُب اؼبزيد من االكتشاؼ،
قد أكوف غاكية استكشاؼ دكاخل اآلخرين ،كلكن ُب اغبقيقة أنا أحبث عن نفسي بُت أناس ىذه
اؼبدينة ،ما زلت أشعر فيها بالغربة ،عزائي أف الغربة ىنا ىي قدر اعبميع ،ببساطة كبن صبيعا غرباء ىنا"،5
كاالحساس نفسو ىو ما تشعر بو صبيع الشخصيات ُب الركاية ،تقوؿ "زكخا"" :قبلس ُب البدء حوؽبا
 1الركاية ،ص .94
 2الركاية ،ص .95
 3الركاية ،ص .96
 4الركاية ،ص ف.
 5الركاية ،ص .105
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صامتات ،بأثوابنا اؼبسائية تتهدؿ حوؿ أجسامنا النحيلة اؼبتعبة ،كالنمل يتكاثر ُب أسفل األقداـ من كثرة
السعي ُب ىذه اؼبدينة الغولة اليت نتشارؾ صبيعنا ُب غربتنا فيها ،كل كاحدة ُب داخل رأسها دخاف اليوـ
الطويل ُب البحث عن اؼببتغى ،يتصاعد ُب التواءات قليبل قليبل مثل أفعى راقصة" ،1ك"مسعود" أيضا
يشعر بالغربة ،يقوؿ السارد" :ما ىذا  ..أكل ىذا الصنوبر الذم وبيط بك كتشعر بثقل الغربة؟"،2
ك"نفيسة" ؿبامية "عذرا" تشعر بالغربة  ":أنا أكثر منك غربة يا عذرا" ،3كتقوؿ "اغباجة عذرا"" :اللعنة
على العواصم ،مليئة بالغرباء مثلي ..ال أحد يسأؿ عن اآلخر أك يزكره أك يقلق عليو.4"..
نتيجة كل ىذا تولد لدل "عذرا" رؤية مرضية ذباه اؼبدينة ،ككل من ينتمي إليها كذلك" ،لذلك
قبد أف كل اؼبشاىد كاألحداث الركائية اؼبرتبطة هبذه األمكنة ال يكوف فيها اؼبكاف مألوفا كلكنو يبثل
الضياع كاػبوؼ كاؼبوت كالدمار بالنسبة للشخصية الركائية ،ألف ىذا اؼبكاف اؼبضاد يعرب عن ضياع اؼبكاف
األليف" ،5تقوؿ عذرا" :كلما استغرقت ُب معرفة تفاصيل ىذه اؼبدينة ،كاكتشفت أمعاءىا ،كلما زادت
خشييت منها على نفسي  ..أف تتغَت نفسي" ،6كتقوؿ" :كلما زدت اكتشافا ؽبذه اؼبدف البائسة كسكاهنا
كسكاهنا الذين كأهنم مفرغوف من جواىرىم ،كلما اقًتبت أكثر من جوىرم كخفت عليو من الضياع
أكالتفريغ .7"..
نبلحظ أف الكاتبة "ربيعة جلطي" ٓب تعتمد على النموذج التقليدم ،الذم هبعل من اؼبدينة
كفخامة اؼبكاف ،كتأثثو بالعصرنة ،رمزا للحرية النفسية ،بل جعلتو فضاء تصطدـ فيو الشخوص بالواقع
كتغًتب ،كربس بالضياع كالتيو ،كقد تأسس اؼبكاف على تيمة البساطة اليت تتجلى ُب كل ما ينتمي إٔب
الصحراء ،كما وبيط هبا ،كجعلت كعي الشخصية"/عذرا" مدركا ؽبذا البعد النفسي ،كٓب تتصاّب مع
 1الركاية ،ص .11
 2الركاية ،ص.69
 3الركاية ،ص .105
 4الركاية ،ص .102
 5مراد عبد الرضبن مربكؾ ،آليات السرد ُب الركاية العربية اؼبعاصرة ،ص .230
 6الركاية ،ص .100
 7الركاية ،ص .119
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اؼبكاف/اؼبدينة ألف حسها بقي مرتبطا دبكاهنا األصلي "الصحراء" ،لذا فهي ربن إليو ،كتذكره ،كموطن
انتماء كبوجداف أليف كضبيم ،كبقيت على ارتباط شديد بو ،كٓب تستطع أبدا نسيانو ،كال االندماج مع
بيئتها اعبديدة /اؼبدينة ،ألف "عبلقتنا باؼبكاف تنطوم على جوانب شىت كمعقدة ،ذبعل من معايشتنا لو
عملية ذباكز قدرتنا الواعية للتوغل ُب ال شعورنا ،فهناؾ أماكن جاذبة تساعدنا على االستقرار ،كأخرل
طاردة ترفضنا ،كاإلنساف ال وبتاج فقط إٔب مساحة جغرافية يعيش فيها ،كلكنو يطمح إٔب أخرل يضرب
فيها جبذكره كتتأصل فيها ىويتو" ،1كمن ىنا فاؼبكاف ُب ركاية (نادم الصنوبر) ىو اؼبرآة العاكسة لركح
اإلنساف ،كىو اؽبوية اؼبفقودة اليت تعيش الشخصية باحثة عنها ،ليكتمل كياهنا ككجودىا.
ج .المكان الذكرى:
اؼبكاف الذم يستوطن الذاكرة يظل مرتبطا بالتداعي النفسي ،كحامبل لصفة األلفة ،كمن ذلك
"اؼبكاف األليف الذم عشنا فيو بيت الطفولة نبقى دائما نستعيد ذكراه حىت كاف ابتعدنا عنو ،كتبقى ىذه
األماكن تعيش معنا ُب عزلتنا كمع خيالنا كأحبلمنا كشعورنا ،كتبقى الذاكرة سيدة اؼبوقف".2
كذلك ما ارتكزت عليو ركاية (نادم الصنوبر) ُب سرد خطاهبا ،حبيث ساعدت تقنية االسًتجاع
ُب تصوير اؼبكاف الذكرل " الصحراء" للحاجة "عذرا" ،كيعد ذلك دبثابة حجر الزاكية ُب اػبطاب ،حبيث
استقت الكاتبة مكاهنا عن طريق التداعي ،كالتذكر ،أكثر فبا جاء عن طريق اؼبرئي /اؼبدينة .كعليو
فاؼبكاف الذكرل ُب ركاية (نادم الصنوبر) ىو "معادال للمرارة كاألحزاف ،كُب نفس الوقت للبهجة
كاألفراح ،فكأنو وبمل ُب ذاتو إرادتُت متناقضتُت ذباه الكائن".3
خربة اغباجة "عذرا" ُب الصحراء  -مسقط رأسها -جعلتها تبدك أكثر قربا منها من األماكن
األخرل ،فهذا اؼبكاف ىو كاؼبرآة الذم تستطيع "عذرا" أف ترل نفسها فيو ،فهي تدرؾ ىذا اؼبكاف إدراكا

 1عبد القادر بن سآب ،بنية اغبكاية ،ص .135
2األخضر بن السائح ،شعرية اؼبكاف ُب الركاية العربية ،ذاكرة اعبسد مبوذجا ،دار التنوير ،اعبزائر ،دط ،2013 ،ص .17
 3عبد القادر بن سآب ،بنية اغبكاية ،ص .126
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حسيا كركحيا ،كتشعر "اغباجة عذرا" حُت تتذكر الصحراء بالرغبة ُب االنتشار كاغبرية ،كىو ما جعل
كجودىا مرهتن بصحرائها دكف األماكن األخرل.
رغم أف عنواف الركاية وبمل اسم مكاف متواجد ُب اؼبدينة "نادم الصنوبر" ،إال أف متنها
يستحضر "الصحراء" بكثافة ،إذ تكاد تكوف رحم القص فيها ،كمفاد ىذه اؼبفارقة ىو إبراز معيار اؼبكاف
 /الصحراء كقيمة معتربة كمهمة لدل الشخصية الرئيسية ُب الركاية ،فاغباجة "عذرا" تستحضر الصحراء
جبميع تداعياهتا النفسية ،كذبعلها متعلقة دبصَتىا كتواجدىا اؼبادم كاؼبعنوم كاالحتماء بذكرياهتا معو ُب
اؼبكاف الغربة/اؼبدينة ،فضبل على أف اؼبكاف/الصحراء ؽبا دكرىا ُب ربوالت األحداث ُب الركاية ،كمن
جهة أخرل فقد أخذت حيزا كبَت ُب تواجدىا على ؿبور اػبطاب ،كاستحواذىا على كثَت من عدد
صفحات الركاية ،كحضورىا ىذا يتعأب على "اؼبدينة" من خبلؿ كل ىذه االعتبارات ،كقد ًب
استحضارىا عرب ذاكرة اغباجة "عذرا" ،تقوؿ" :ال غرابة ألسنا كبن حامبلت اإلرث ،ألسنا كبن
الذاكرة".1
إف ىيمنة توظيف اؼبكاف الذكرل ك"استدعاء الذكريات ،كاالحتماء بأحداث اؼباضي ،إيقاع
متميز ُب الركاية النسائية ،يتدخل فيو اؼباضي من أجل إضاءة اؼبستقبل" ،2باالعتماد على راكية تسرد
بذاكرة نشطة كذىن يقظ ،كىي "اغباجة عذرا" ،فتستدعي صبيع األحداث اؼباضية اليت تستفز ذاكرهتا
اغبميمة كاؼبتمثلة ُب صبيع األشياء ا﵀يطة بالصحراء ،مستعينة بتقنية االسًتجاع ،اليت من شأهنا أف تسهم
ُب تكسَت منطقية اغبكي كتتابعو كربدث تفكك على مستول بنية الركاية كذىنية القارئ ،ففي األكٔب
تلعب االسًتجاعات اليت ربضر ُب اغبكي على كسر خطية السرد ،كىذا الكسر يسهم ُب تشويش
مقركئية اؼبتلقي ،فضبل على ما تقوـ بو ىذه االسًتجاعات من تشتيت اؼبكاف ،حبيث تقدمو على مسار
متقطع عن طريق اسًتجاعات كصفية متناثرة على اؼبنت الركائي ،كىذه ىي ميزة الكتابة اعبديدة للمكاف.

 1الركاية ،ص .141
 2األخضر بن السائح ،سرد اؼبرأة كفعل الكتابة ،دراسة نقدية ُب السرد كآليات البناء ،دار التنوير ،اعبزائر ،دط ،2012 ،ص .246
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التقطيع ٓب يقف عند اؼبكوف الزما٘ب فحسب بل مس اؼبكا٘ب أيضا ،حُت انطلقت الكاتبة من
مشاىدىا اؼبتداعية كرظبت اؼبكاف النفسي/الصحراء ،الذم تغلغل ُب حياة "اغباجة عذرا" اليت تستمد
رؤيتها منو ،كانبنت شخصيتها عليو ،فغدل يبثل ىويتها كصورهتا ،كأصبح عامل مستفز للذاكرة ،كاؼبغَت
ؼبسار الركاية ،كالكاسر ػبطيتها عرب تقنية التداعي النفسي.
 .7المكان الصوفي:
أصبح اؼبكاف عند الركائيُت اعبدد "هبنحوف بو تلقاء البدائية األكٔب لئلنساف" ،1كبناء على ىذا
يتم زبطيبو كفق أساليب موحية بالعبلقة الرابطة بينو كبُت اإلنساف بغية االنفتاح على جوىر الكوف
كالوجود.
كانطبلقا من ىذا قدمت الكاتبة "ربيعة جلطي" قيمة داللية لفضاء الصحراء كموجوداتو ،من
خبلؿ ربطو باإلنساف كتراثو ،كىذا من أجل إبراز معايَت الوجود الركحي للمكاف ،كقد عبأت الكاتبة ُب
ذلك إٔب بصمو بالبعد الصوُب ،كىو ما جعلنا نلمس نزعة صوفيةُ ،ب البنية اؼبكانية الصحراكية اؼبتواجدة
ُب الركاية ،كلتبياف ىذه اؼبعايَت الصوفية الوجودية اؼبرتبطة باؼبكاف الصحراكم ،سنناقش اآلٌب:
يستمد اؼبكاف غموضو من فضاء الصحراء ،كتعترب ىذه الركاية منعرجا لكتابة جديدة تتمثل ُب
توظيف اؼبكاف توظيفا صوفيا ،ففي ذكر الصحراء نبلحظ أف الكاتبة تنحاز إٔب األحاسيس اؼبتعالية
اؼبختلفة ،بغية إعطاء اؼبكاف بعده الضبايب الذم يتميز بو ،كذبعل كل منتمي إٔب ىذا اؼبكاف يتميز
بالغموض أيضا ،يقوؿ السارد/عذرا عن الرجل الطارقي  ":غامضا كالصحراء" ،2يكتسب مفهوـ
الغموض أنبية كبَتة عند اؼبتصوفُت ،كقد تبنوه ُب كتاباهتم بغية "سًت اؼبعرفة عمن ليس أىبل هبا ،كدفع
خصومهم إٔب نعت خطاباهتم باأللغاز كالطبلسم كاؽبذياف".3
 1عبد اؼبالك مرتاضُ ،ب نظرية الركاية ،ص .131
 2الركاية ،ص .141
 3عبد اؼبنعم شيحة ،مدخل إٔب دراسة خطط اؼبتكلم ُب السرد الصوُب القدٙب ،ؿبي الدين بن العريب مبوذجا ،ؾبلة اػبطاب ،تيزم كزك ،ع ،2010 ،7 .ص
.12
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فالشخصية "عذرا" ُب الركاية تستحضر اؼبكاف اؼبفتوح /الصحراء ككأهنا الفردكس اؼبفقود ،فتنبعث
أشواقها إٔب ماضيها ،كقد استعملت "ربيعة جلطي" ىذه السيكولوجية الصوفية لتطرح رؤية الصحراء من
منظور الطابع اعبمإب الوجودم ،فنسبت الصفاء كاغبسن كاعبماؿ إٔب ىذا الفردكس اؼبفقود لدل "عذرا"
الصحرا كية ،لذلك قبد الصحراء عندما ربضر ُب ذات "عذرا" ذبعلها كاؼبتصوؼ الذم يشعر باعبماؿ
كوبس بنور داخليا يضيئو ،تقوؿ" :فبل أبرح أتذكر من حيث أتيت ،كأكقظ مكامن اعبماؿ الساكن ُب
ركحي كذاكرٌب .أنا ابنة أمها الطارقية ،حافظة أسرار الزمن كتوارىبو كأحداثو كتفاصيلو ُب أشعارىا كأشعار
جداهتا كُب غنة صوهتا ،أمي اليت يبوح ؽبا الوتر الوحيد بآلة اإلمزاد ،اليت ال توأـ لو على األرض ما ال
يبوح بو ألحد  ..كيف ال يبلمسٍت الغركر كأنا ابنة أبيها اؼبهاب كلد آمنوكاؿ اليت تعٍت بلغة التيفيناغ
"سيد الوطن" ،راكب اؼبهارم البيضاء العالية ،أيب الطارقي ،الرجل األزرؽ ،اؼبلثم ،اؼبمتدة قامتو ُب
عليائها ،ربن عبزء منها يدعى الشمس ،كأنا بالوراثة كحقيقة الدـ سيدة الصحراء".1
فػ"عذرا " الصحراكية" ،ال سبارس فعل التصوؼ دبعناه الديٍت اؼبدركس ،كاؼبؤسس على مرجعيات
فكرية كفلسفية ،بل سبارسو انطبلقا من الفطرة اليت أسهمت ُب تكوينها فضاءات ىذه الصحراء
الشاسعة ،فالصحراء تغدك مصدرا لفلسفة التصوؼ". 2
كُب نظرة عميقة غبياة الطارقي كعبلقتو مع اؼبكاف/الصحراء ،تدخلنا من خبلؽبا اغباجة "عذرا"
إٔب أفق جديد حوؿ ىذا الوجود الذم هبهلو الكثَت ،ؿباكلة إبراز حقيقة العبلقة القدسية ،اليت سخرت
طاقة األشواؽ بُت الرجل الطارقي كصحرائو ،من منظور صوُب ،صورت ىذه الرابطة باعتبارىا "غبظة
تنوير أك كشف تضيء اغبقيقة األبعد غورا كسبنحها ما يليق هبا من قداسة". 3

 1الركاية ،ص .119
 2عبد القادر بن سآب ،بنية اغبكاية ،ص .170
3كليد منَت ،الذات كالعآب كاؼبطلق ،تنويعات الرؤية الصوفية ُب األدب العريب اغبديث ،ؾبلة فصوؿ ،القاىرة ،ع ،2002 ،60 .ص  ،105نقبل عن
:صبلح الدين التيجا٘ب ،الكنز ُب اؼبسائل الصوفية ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ،القاىرة ،1999 ،ص .13
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يقوؿ السارد" :الصحراء الكبَتة لنا منذ أف خلقت ،خلقت لنا كبن الطوارؽ ،ألننا كبب كل حبة
رمل فيهآ ،ب نأت لنسرقها ،لنغتصبها ٍب لبتفي  ..ال  ..الصحراء أنانا كشرفنا .كبًتـ سكوهنا كصمتها
كغضبها كرضاىا ،ككبفظ أسرارا آثارىا اؼبمتدة ُب عمق التاريخ ..إهنا كبن ،كإننا ىي ،مبتزج مثل عاشقُت
كنفٌت ُب حرارتينا ،ىكذا تردد جداٌب ُب أغنياهتن العتيقة ،كأمثاؽبن اليت تعود إٔب األزمنة البعيدة ..أمثاؽبن
اعبميلة تصور تعلق الطارقي بالصحراء ،شبيو عناؽ ؿبموـ بُت عاشقُت ،نعم الطارقي ُب حالة شبق
دائمة مع الصحراء".1
نستشف من خبلؿ اؼبقطع السردم تضخم األنا  /أنا الطارقي ذباه ؿببوبتو  /الصحراء ،يصف
السارد خربة الطارقي بفضاء الصحراء اؼبفتوح كمعرفتو الواسعة هبا بالفطرة" ،فاعبوىر كاللب ُب ىذه اػبربة
ىو الوجد كالسعي ُب التوحد باآلخر ،ىو الذات ُب آف" ،2كلعل ما ىو مذكور ُب اؼبقطع السردم من
خبلؿ ىذه العبارة :مبتزج مثل عاشقُت كنفٌت ُب حرارتينا  -كما تبعها أيضا ،يدؿ على أف الذات  -ذات
الطارقي  -ىنا ليست مفصولة كال ىي منفصلة عن اآلخر  -الصحراء  /ا﵀بوبة  ،-بل يدؿ على توحد
الذات "أنا أنت "كما ىو ُب عرؼ الصوفية.
إف ىذا اؼبقطع السردم يعرب عن فلسفة حياة الطارقي حيث يبثل ىاجسا فطريا ُب حب
الصحراء ،حىت أف السارد يتحدث عن أمور غيبية عندما يشَت إٔب أف الصحراء خلقت ؽبم كمن أجلهم،
كىذا القوؿ ىو نتيجة اغبرقة الوجدانية لعشق الطارقي مكانو ،ألنو اؼبنبع األكؿ الذم ارتول منو ،كاكتسى
كجوده اؼبتحرر منو أيضا.
كظفت الكاتبة اؼبكاف /الصحراء ببعد صوُب لػ" ترمز إٔب اؼبطلق ،كإٔب الرغبة كالرىبة ُب آف
كاحد" .3كجعلت "عذرا" اليت ألفت حياهتا ُب الصحراء تطوؽ إٔب فضائها الصحراكم أثناء تواجدىا ُب
اؼبدينة ،كتستذكره بتداعيات نفسية عربت من خبلؽبا عن انتمائها األصيل ؽبذا اؼبكاف الذم يشع حرية.
 1الركاية ،ص .120
 2إدكار اػبراط ،عن القلق الصوُب اؼبعاصر ُب أحاديث أضبد الشهاكم ،ؾبلة فصوؿ ،القاىرة ،ع ،1992 ،2 .ص .307
 3عبد القادر بن سآب ،بنية اغبكاية ،ص .166
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يقوؿ السارد" :مع أمكنة تغيب عنها السماء ٓ..ب تتعود على حياة األقفاص ،ىي الطارقية حرة
اعبسد كالركح كمرمى النظر".1
يتجذر شعور "عذرا" باغبرية انطبلقا من انتماءاهتا الصحراكية اليت كرثتها ىذا االحساس ،كرغم
سجوف اؼبدينة إال أف قواىا الركحية الفطرية ،ذبعلها تردد" :أنا عذرا بنت الطوارؽ أشعر كسط ىذا الركاـ
من البشر اؼبتعبُت هبواجسهم ،أنٍت حرة الركح طليقتها ،خفيفة اغبمل كسط نساء ىذه اؼبدينة ،مثقبلت
القلوب بأشياء ال تدرؾ ،كبعيوف حزينة بائسة ،على الرغم فبا يتظاىركف بو".2
ُب ىذا اؼبقطع السردم نبلحظ ذبلي الصوفية ،من خبلؿ إحساس اغباجة عذرا بالركح الطليقة،
كُب إحساس الشخصية بالتفرد بانتمائها إٔب فئة الطوارؽ ،تقوؿ " :لست أدرم ؼباذا أشعر بالتفوؽ كأؤمن
أنٍت من تربة أخرل ـبتلفة ،معجونة دباء اغبرية كاغبياة اؼبنطلقة اؼبفتوحة على السحر كاألسرار كالفرح
.3"..
كُب تداعيات الشخصية ؼبكاهنا الرضبي عرب ذاكرة ترجع هبا إٔب فردكسها اؼبفقود قبدىا تتأمل
كجودىا ُب عآب جديد مشوه/اؼبدينة بتحسر ،تقوؿ" :كسقطت دمعتاف ملتهبتاف حارقتاف مزقتا فبريهما
ُب عمق ؿبجريها ،كانت تشعر هبما سبآلف عينيها ٍب تتعثراف برموشها  ..إيو يا عذرا ..أضحت بعيدة
أرضك ..أضحوا بعيدين أىلك ،لست ُب صحرائك ،أتراؾ تقدرين على الفطاـ منها أـ ال ؟ كيف يبكن
لك ذلك ؟ كىذا الوجع يطوح بك كغزالة أضاعت قطيعها ،فانربت ذبرم ُب كل اذباه ،رافعة رأسها علها
تلمح غزاال كاحدا من فصيلتها.
آه يا عذرا يا ابنة الطوارؽ !
ىل خنت نفسك كأىلك ؟"
 1الركاية ،ص .95
2الركاية ،ص .105
3الركاية ،ص .102
4الركاية ،ص .131
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ىنا تتأصل الرؤيا الصوفية "على كبو يبزج عنصر التأمل بآلية التأكيل ،كنتيجة بتضفَت التأمل
بالتأكيل يتبلور نوع من الشعور اؼبتسامي للفكر" ،1كاؼبعرب عنو ىنا بلغة شعرية حاملة النفعاالت
الشخصية ،كفبتلكة لوجداهنا الطليق .لذا قبد اغباجة عذرا تصور اؼبكاف بوجداف ركحي ،كبلغة شاعرية
حاكلت من خبلؽبا اسًتجاع استذكاراهتا عن الصحراء كترسيخ ىويتها كتبياف حقيقة عراقتها اؼبنسية،
تقوؿ عذرا  ":نعم أنا عذرا الفارسية األصيلة ،سأظل عذرا ابنة الطوارؽ أبناء السماء اؼبفتوحة ،حاملة
صهيل دمهم ،أىلها الذين لن يغيبوا كلن ينتهوا  ..من قاؿ إننا انقرضنا كانقرضت ثقافتنا فقد كذب ..
لن ننقرض إال إذا انقرض الرمل أك انقرضت الشموس اؼبتتالية بسخاء كل يوـ".2
نصل إٔب أف الكاتبة قامت بتطعيم اؼبكاف الصحراكم بالنزعة الصوفية  ،كربطتو بالشخصية
"عذرا" اؼبنتمية إليو ليتسٌت ؽبا إبراز خصوصياتو الصوفية ،كفق ما تشعر بو ذباه مكاهنا الرضبي ،كىذا ما
حاكلنا استنطاقو من خبلؿ التحليل أعبله ،فتوصلنا إٔب أف اؼبكاف/الصحراء حامل للتجديد ،كمثقل
بالدالالت الصوفية دبعانيها القاموسية ،كاؼبتمثلة ُب:
 الغموض. التحسر على الفردكس اؼبفقود. تشبعو بالقيم الركحية اغباملة للطابع اعبمإب الوجودم :مضيء بالصفاء كاغبسن كاعبماؿ. ربكمو عبلقة قدسية بشخوصو اؼبنتمُت إليو. تضخم أنا الطارقي ذباىو ،كتوحده الركحي بو. فضاء مفتوح على األفقي كالغييب كاجملهوؿ كمرتبط باغبالة الوجدانية للشخصية اليت تستلهم منو ربررىاالركحي اؼبطلق.
 -اإلفاضة بذكره كفق تداعيات نفسية كركح طليقة متحررة بلغة شعرية .

 1كليد منَت ،الذات كالعآب كاؼبطلق ،تنويعات الرؤية الصوفية ُب األدب العريب اغبديث ،ؾبلة فصوؿ ،ع ،60 .ص .109
 2الركاية ،ص .132

الفصل األول

التقنيات السردية ورىان التجديد

 .4المكان األسطورة:
يتمتع النص الركائي (نادم الصنوبر) جبماليات تراثية ذبذرت فيها ذاكرة الكاتبة "ربيعة جلطي"
كبو الًتاث الشعيب ،كاستلهمت منو األسطورة كأعادت تشكيلها كفق تفاصيل اؼبكاف الفٍت ،فغدل ىذا
التصنيع ربفة فنية يرتبط فيو الفيزيقي بالغييب ،أم أف اغبكاية استمدت سحرىا من خبلؿ إطعاـ الكاتبة
اؼبكاف باؼبتخيل كأسطرتو باػبراُب كالعجيب.
لسنا بصدد طرح مفهوـ األسطورة ،كما يقارهبا مثل اػبرافة كالعجيب ألف ىذه الدراسات تناكلتها
بالتحليل كالتدقيق ،اؼبيثولوجيا كاؼبعاجم االصطبلحية كالدراسات العربية كالغربية .بل حديثنا عن توظيف
األسطورة جاء من خبلؿ ما الحظناه من أف الكاتبة "ربيعة جلطي" ُب ركايتها (نادم الصنوبر) خطٌبت
اؼبكاف كشخصتو عن طريق ربطو باألسطورة ،ليس ُب جانبها الفلسفي ،بل ُب جانبها النفسي ،من أجل
السخرية من الواقع اؽبش ككسر نظامو برسم مكاف مركب فبزكج بُت الواقع كاػبياؿ كاغبلم ،كىذا ما ظبح
ؽبا بالتنقل من اؼبوضوعي كبو الذاٌب حبثا عن كاقعية جديدة لؤلماكن ُب الركاية ،اليت ربطتها بالشخصية
"عذرا" كجعلتها رمزا ؼبكاهنا الرحم/الصحراء ،كبنت الكاتبة ركايتها كفق ىذه اؼبعادلة حُت جعلت "عذرا"
تتنقل من مكاف إٔب آخر حبثا عن تفسَت للواقع اعبديد ُب اؼبدينة متأصلة بركحها الصحراكية ،كمعطياهتا
األسطورية حوؿ الكوف كالوجود كاغبياة.
تقوؿ اغباجة "عذرا"" :اغبصاف ا﵀صور بُت باب كستة جدراف ،نبتت فجأة ُب خاصرتيو ستة
أجنحة ..أجنحة بيضاء سخية الريش كافرتو .انتصب اغبصاف كاقفا ُب ىواء الغرفة ،طاكيا قائمتيو
األماميتُت ،ككأنو يقلد طَتا أسطوريا عجيباٍ ،ب راح من جديد ُب صهيل مبحوح ،قوم ،ؾبركح ،فبتد،
حىت انكسر زجاج النوافذ كتناثر مثل ندؼ القطن  ..نظر اغبصاف إٔب السماء بشوؽ ىائ  ،دقت
حوافره على األرض كيما تأخذ توازهنا ُب الدفعٍ ،ب طار".1

1الركاية ،ص . 99 ،98
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اغبصاف الطائر ىو أسطورة متوارثة ،كىي ربمل جدال بُت تواجدىا اغبقيقي كاػبيإب ،كيرمز
اغبصاف اجملنح إٔب التحدم كالقوة كالتأمل كقوة الركح كاغبرية ،ككل ىذه اؼبعايَت افتقدىا "عذرا" عندما
عرب ىذا اغبلم عن الصراعات الداخلية اؼبكبوتة ُب
ابتعدت عن صحرائها كاستوطنت اؼبدينة ،كقد ٌ
الشعورىا ،ألف ىذه اؼبعايَت مستحيلة التحقق ُب كاقعها اعبديد/اؼبدينة ،كىذه االستحالة ىي ما تبادر ؽبا
ُب حلمها أف اغبصاف اجملنح يقلٌد طَتا أسطوريا عجيبا ،كىنا إشارة إٔب أسطورة طائر العنقاء الذم يرمز
إٔب االستحالة ،فتصورت ؽبا ركحها الصحراكية اؼبسجونة ُب اؼبدينة شبيهة هبذا الطائر األسطورم،
كبإعماؿ الذىن يتكشف لنا أف طائر العنقاء شبيو بصحراء "عذرا" ،فطيور العنقاء أنثى اؼبستحيل،
تستمد ذبددىا من النار كالشمس كاالحًتاؽ ،كىذه العناصر الطبيعية كلها تتواجد بالفضاء الصحراكم لػ
"عذرا" ،اليت تستمد منها قوهتا كطبلقة ركحها.
من خبلؿ ىذا نفهم كيف ربطت الكاتبة ىذه األسطورة باغبياة النفسية للشخصية ،ككيف عرب
اغبلم عن مكبوتاهتا اليت تسببت فيها األمكنة اليت تعيشها ُب حاضرىا "اؼبدينة" ،كقد عبأت "ربيعة
جلطي" إٔب ىذا الربط بُت اغبلم كاألسطورة لكي تكشف للمتلقي عن الدالالت الضمنية اؼبكبوتة ُب
اغبياة النفسية للشخصية/عذرا كتعريها بشكل رمزم ،كمن جهة أخرل ذبعل الشخصية اغباؼبة ،تستعيد
توازهنا النفسي بانتظاـ عن طريق عملية دقيقة سبثلت ُب تفريغ اؼبكبوت  /الرغبة ُب اغبلم الذم استعاف ُب
ذلك باألسطورة ،فػ"نشاط العقل الباطن ،سواء ُب اغبلم أك األسطورة ليس ؾبرد مظهر من مظاىر
االضطراب النفسي كإمبا ىو  -أحيانا على األقل  -داللة على تنظيم إرادم كذكي ،فإف األحبلـ
كاألساطَت تكتسب دالالت معينة "كاعية" كدرجة الوعي الداللة زبتلف باختبلؼ اغبلم كاألسطورة".1
استحضر ىذا اغبلم األسطورة دبتناقضات ظاىرية يبثلها فضاء اؼبدينة ،كذلك أثناء تواجد حصاف
ؾبنح ُب غرفة ُب أعلى العمارة ،يقوؿ السارد" :خشيت عذرا أف يزع رقصو اجملنوف اعبَتاف ُب الطابق

1ظبَت سرحاف ،التفسَت األسطورم ُب النقد األديب ،ؾبلة فصوؿ ،القاىرة ،ع  ،1981 ،3.ص .99
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األسفل ،سيتفطنوف لوجود حصاف ُب الطابق األعلى كسط عاصمةٍ ،ب ليس من اؼبسلي غبصاف أف يقفز
كيرقص ُب شقة بطابق علوم".1
يبدك أف الكاتبة تعمدت توظيف ىذه األسطورة ُب ىذا اؼبكاف ،لتتجاكز العبلقات اؼبنطقية
لؤلحداث كتكسر ما ىو مألوؼ ،كلتجعل الصور تتداخل كتكثفها برموز أكثر عمقا" ،ففي كاقع
تتداخل فيو األحداث كاؼبواقف كاغبقائق تداخبل ال منطقيا يتحوؿ منطق اغبياة االجتماعية إٔب منطق
األسطورة ،كيصبح ىذا اؼبنطق ىو السائد ُب بيئة اجملتمع على الرغم من مركر آالؼ السنُت على اؼبنطق
اغبقيقي لؤلسطورة".2
عرب عنها اغبلم من خبلؿ تواجد اغبصاف اجملنح ُب أعلى
إف ىذه اؼبتناقضات الظاىرية اليت ٌ
العمارة ىي مكبوتات أفرغها العقل الباطٍت للشخصية على ىذه اؽبيئة ،ليعرب عن زمن آخر ،أثناء
تواجدىا باؼبدينة كفيها اختلطت عليها الوقائع اغبقيقية بالوقائع اؼبتخيلة ،كبالتإب يبكن القوؿ أنو ليست
األحبلـ اغبقيقية فقط ىي من تطارد "عذرا" ،بل تطاردىا أحبلـ يقظتها أيضا اليت اصطدمت بالواقع
اؼبشوه بُت جدراف اؼبدينة ،يقوؿ السارد حُت استفاقت "عذرا" من نومها كاصطدمت بتواجدىا داخل
اؼبدينة" :تفلت لعنة من بُت شفتيها .أال يبكن لتلك البنايات الشاىقات ،اليت ترتفع بلؤـ ُب كجهها ،أف
تتململ  ..أف تذىب إٔب اعبحيم  ..كأهنا حواجز حديدية ُب كوة سجن .أما آف أف تنزاح".3
يعترب تكنيك اغبلم "أحد اؼبفاتيح األساسية لفهم الزمن اآلخر" ،4كعليو يبكن القوؿ أف "عذرا"
عبأت إٔب ىذا اغبلم اغبقيقي ،ىركبا من الزمن اآلخر الذم يبثلو كاقعها الفعلي اؼبأزكـ ،اؼبشوه ،ا﵀بط
داخل اؼبدينة" ،فاألزمات كاألحبلـ كالطموحات كاإلحباطات تعمل بوصفها مثَتات كمنبهات ؼبخزكف
ضخم من األساطَت" ،5كُب ىذا اؼبشهد تربز اغبالة اؼبضادة اليت تعرب عن جل اؼبتناقضات اليت تعيشها
 1الركاية ،ص .98
 2مراد عبد الرضبن مربكؾ ،النص األسطورم كاالتصاؿ األديب عند ضبزة شحاتة ،ؾبلة عبلمات ُب النقد ،السعودية ،م  ،2006 ،15 .ص.732
 3الركاية ،ص .99
4شاكر عبد اغبميد ،الزمن اآلخر اغبلم كانصهار األساطَت ،ؾبلة فصوؿ ،القاىرة ،ع ،1985 ،4.ص .242
5اؼبرجع نفسو ،ص .232
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الشخصية ُب الفضاء اؼبديٍت ،كيبكن تفسَت ىذا الصراع اؼبضاد ُب الركاية بالقوؿ أف :اغبلم اغبقيقي ىو
كاقع مأموؿ فيو ربرر كربقق للذات ،كهبذا فهو يتضاد مع الواقع دبظاىر التشتت كالتشوه كضياع الذات
ُب اؼبدينة ،كىذا يعرب عن ثنائية اغبرية كالقيود ،اليت انبنت عليها الركاية ككل ،كعربت عنها الكاتبة ُب
ىذا اؼبشهد بلجوئها إٔب توظيف األسطورة ،كمزجها باغبلم لتكثيف الرمز فيو ،كونو البنية "البلمنطقية
اليت زبفي اؼبنطق الصارـ كالداللة العميقة كراء سبويهات ظاىرة".1
كمن جهة أخرل قد امتزج اؼبكاف باألسطورة ،عندما استلهمت الكاتبة الوحي األسطورم من
الفضاء الصحراكم ،باعتبار "الصحراء من حيث ىي فضاء مطلق مفتوح على العآب اػبارجي ،تيسر
على الكاتب الربط بينها كبُت األسطورة"  ،2كمن خبللو استحضرت "ربيعة جلطي" أسطورة "اؼبلكة
تينهناف" كجعلت كل ما ينتمي إٔب فضاء الصحراء ظبل ؽبا ،يقوؿ السارد" :الصحراء ظل تنهيناف
ملكتهم " ،3كيقوؿ" :أنوثة تينهيناف ،تلك األنوثة األسطورية الرمزية اليت كرثتها نساؤنا عن ملكتنا
تينهيناف ..اؼبرأة ُب عرفنا ال تتعلم فنوف األنوثة فهي تولد هبا كمعها ،تدرؾ أسرارىا بالسليقة ،تولد كىي
ذبمع بُت اعبماؿ كالشجاعة كاغبكمة كالقيادة ،مثل ملكتنا سباما  ..أليست ىي تينهيناف اليت ،منذ ألف
عاـ قبل اؼبيبلد ،صبعت بُت اعبماؿ كحكمة القيادة ،من كضع على رأسها تاج أكؿ ملكة على قبائل
الطوارؽ ،بعد أف توحدكا ربت ظلها الوارؼ ،فقادهتم حبكمة على الرغم من الظركؼ القاسية ،كٓب تًتدد
ُب ضبل السيف كأية فارسة تتقدـ جيشها كتقوده دفاعا عن كجود قومها كفلسفتهم ُب اغبياة كشرفهم
 ...إهنا األنثى تينهيناف".4
ك األنثى "تينهيناف" ُب الركاية ىي "اغباجة عذرا" القادمة من الصحراء ،حاملة ُب ركحها قول
غيبية خارقة كرثتها من األسطورة تينهناف ،كما ترثها كل أنثى تسكن الصحراء بالفطرة ،فتولد كىي
1اؼبرجع السابق ،ص .242
2إبراىيم خليل ،بنية النص الركائي ،ص .143
3الركاية ،ص .118
4الركاية ،ص . 109 ،108
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مشبعة بركح اؼبلكة تينهناف ،كىذه العبلقة الفنية ىي ما اتكأت عليو "ربيعة جلطي" ،كجعلتها كخلفية
لسَت أحداث الركاية ككل ،للتعبَت عن األطركحة اؼبركزية فيها ،كاؼبتمثلة ُب إبراز صباليات الصحراء كقوهتا
كحكمة أىلها كسخائهم كصدؽ عبلقاهتم اإلنسانية .كاستلهمت البعد األسطورم لنقل ىذا اؼبعٌت
بأسلوب رمزم داؿ كأكثر عمقا ،كحُت عبأت "ربيعة جلطي" إٔب توظيف األسطورة كربطها باؼبكاف ُب
ركاية (نادم الصنوبر) ،ذلك أهنا تدرؾ ،أف توظيفها يعلو باؼبكاف من مستواه الفيزيقي إٔب الشاعرم،
فمن "خصائص األسطورة أهنا ـبزكف أساسي للرموز كالصور الشعرية ،ىذه الرموز اليت يشكلها البلشعور
اإلنسا٘ب اعبمعي".1
ُب الركاية يوجد ارتباط كثيق بُت مسلمات "عذرا" كأسطورة تينهيناف ،يتبُت ذلك من خبلؿ
سلوكات الشخصية "عذرا" ،اليت رظبتها الكاتبة كرمز للملكة تينهناف ُب قوهتا كقيادهتا ،كىذا الرمز يشَت
إٔب عقيدهتا اػباصة اليت تستمد منها "عذرا" حضورىا ،كًب توظيفو ُب الركاية ،من خبلؿ جعل األسطورة
تينهيناف كامنة ُب أعماؽ "عذرا" ،كتتجلى فقط من خبلؿ سلوكاهتا اليت تواجو هبا كاقع اؼبدينة اؼبشوه
كما كاجهت تينهيناف األعداء ،كبالتإب فالنسق األسطورم سبثل ُب ردكد فعل الشخصية ذباه مكاف
تشعر معو باالنفصاؿ/اؼبدينة ،كتعيش فيو صراعات كانفعاالت كطموحات.ك منو فإف كل مكاف ربل فيو
"عذرا" يتلوف بالبعد األسطورم لتينهيناف ملكة الصحراء ،كُب ىذا ىو ذباكز للمكاف الواقعي إٔب اؼبكاف
البلكاقعي.
كمن جهة أخرل فالكاتبة ذبعل من الشخصية "عذرا" ربكي حكايتها بلساهنا كىي هبذا رباكؿ
إعطاء مصداقية ُب القوؿ ككاقعية ُب اغبكاية ،كلكن بتوظيفها للبعد األسطورم/اؼبلكة تينهيناف ،جعلت
ا﵀كي يتضافر بتداخل الواقعي مع اؼبتخيل ،لػ"إخفاء دالالت اػبطاب اليت ال تسلم نفسها للقارئ إال
بعد تفكيك الرموز اليت يزخر هبا النص" ،2كما أف اعتمادىا على اؼبنطق األسطورم الذم يتجاكز

1ؿبمد عبد ا﵁ يونس ،األسطورة ،مصادرىا كبعض اؼبظاىر السلبية ُب توظيفها ،دار األؼبعية ،اعبزائر ،ط ،2014 ،1ص .58
 2نضاؿ صاّب ،النزكع األسطورم ُب الركاية العربية اؼبعاصرة ،دار األؼبعية ،اعبزائر  ،ط  ،2010 ،1ص .158
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العبلقات اؼبنطقية من خبلؿ توازم الصور ،جعل النص الركائي تغيب فيو الواقعية كسبتد الرموز متناثرة ُب
السرد ،مضطربة كمشتتة على مستول اغبكاية ،بفعل ىذا اؼبنطق الذم ال نظاـ لو ،كُب ىذا فهي
تستهدؼ القارئ إلعماؿ ذىنو كاستنطاؽ الدالالت اػبفية للنص.
 .3الوصف المكاني /االستقصاء واالنتقاء:
يعرض اؼبكاف من خبلؿ الوصف الذم يعد كمظهر أسلويب يبلزمو أكثر فبا يبلزـ العناصر
السردية األخرل ،ك"يسعفنا كثَتا ُب الكشف عن عنصر اؼبكاف ُب الركاية العربية اعبديدة" ،1فيحوؿ
صورتة من "اؼبادية القابعة ُب العآب اػبارجي ،إٔب صورة أدبية قوامها نس اللغة ،كصباؽبا تشكيل
األسلوب".2
"تقصر الوصف على غاييت التزيُت كالتمثيل ُب الركاية ،معتربة إياه جردا بيانيا
النظرة التقليدية ي
ػباصيات اؼبرئيات يربشى بو الركاية ،كيتأنق الكاتب ُب سبكو كصياغتو بغاية ذبميل الواقع من ناحية
كاستعراضا لقدراتو اللغوية من ناحية أخرل .فبل يعٌت الواصف بًتكيب اؼبعا٘ب كذبديدىا بل يكررىا
عرب السرد عنو .أك يعمد إٔب ؿباكاة الواقع ؿباكاة حرفية مونبا ـباطبو أف
أحيانا ،كأحيانا أخرل يكرر ما ٌ
اؼبوصوؼ ىو اؼبرئي ذاتو شكبل كحجما كلونا كجوىرا فبعنا ُب التدقيق كالتفصيل حىت يستحيل كصفو إٔب
رص معها على
تراكمات نعتية ساذجة جاىزة تيكرر غالبا من ركاية إٔب أخرل كردبا ُب الركاية ذاهتا فبل يوب ي
طرؽ الصياغة كمنطقية البناء الفٍت قدر اغبرص على ؿباكاة الواقع كسبثيلو".3

عبأ الركائي الواقعي إٔب ذكر صبيع تفاصيل الوصف ،سواء أكانت زبدـ بنية النص السردم أـ
كانت حشوا فيو ،كىذا من أجل إيصاؿ صورة كاضحة ييوىم هبا اؼبتلقي حبقيقة اغبكي ،كعليو فقد بالغ
كنوع فيو ،فوظف كصف اؼبشاىد كاألشياء الساكنة ،ككصف األفعاؿ
ُب استعماؿ الوصف اؼبركبٌ ،
كاغبركة.
 1عبد الرضبن بوعلي ،الركاية العربية اعبديدة ،ص .113
 2عبد اؼبالك مرتاضُ ،ب نظرية الركاية ،ص .245
 3قبول الرياحي القسنطيٍتُ ،ب نظرية الوصف الركائي ،دار الفرايب ،بَتكت ،ط ،2008 ،1ص .177
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الوصف ىو العآب اغبسي ُب الركاية ،كيرتبط بعنصر اؼبكاف ،كقد الزـ الركائيوف الواقعيوف فرؤكا فيو
التقنية األكثر تعبَتا عن الواقعية ،كاىتموا بو ،كبالغوا ُب ربرم صبيع التفاصيل بإسهاب ،كنقلها إٔب النص
السردم بوفرة ،حىت عي ٌد الوصف الشاىد األمُت على تلك اؼبرحلة.
لكن كمع مرحلة التجديد ،أصبح الركائي يستعمل الوصف بطريقة دقيقة ،فبل يذكر ُب اؼبوصوؼ
إال الصفات اليت زبدـ النص السردم ،كبالتإب فقد أقصى الوصف االستقصائي اغبشوم ،كاىتم فقط
باألمور اؽبامة كالدقيقة ،كلعلنا نرجع ذلك إٔب طبيعة العصر اغبإب اليت تستوجب اؼبركر السريع كذكر
األىم فقط.
 .1.3الوصف التغريبي:
أصبح الركائي اعبديد يهتم بالوصف الرمزم كاؼبوحي ،كالًتكيز على تفاصيل ٓب يصفها جيل
الواقعية ،كاىتم دبا ىبدـ فكرتو بالتدقيق ،فاعتمد على الوصف الذاٌب للشخصية ،كربطو حبالتها النفسية
ارتباطا كثيقا ،كىذا ما يسمى بالوصف التغرييب.
فمثبل ُب ا﵀كي ،يذىب "مسعود" إٔب اؼبقهى كهبلس "ُب اؼبكاف اؼبناسب على علو متوسط
مثإب من أجل كضوح الرؤية ،من منظر بانورامي مدىش" ،1كىنا ال تقوـ الكاتبة "ربيعة جلطي" جبعل
"مسعود" يصف كل ما يراه من أماكن ُب الشارع ،بل ىبتار مكانا كاحدا ىو"اغبماـ" من بُت صبوع
أماكن اؼبتواجدة ُب الشارع ،كىذا ما ىبالف الوصف االستقصائي ُب اؼبرحلة الواقعية ،كقد اختار كصف
اغبماـ دكف غَته من األماكن ،ألنو يناسب اغبالة النفسية لو ،فػ"مسعود" وبب أف يرل النسوة ىبرجن من
اغبماـ بوجوه متوردة كُب كامل زينتهن.
كبالتإب فالصورة الوصفية للحماـٓ ،ب ترد بوصف ىندسي كإمبا ركز على األبعاد الداللية اليت
تتناسب مع اغبالة النفسية للشخصية ،أم أف الوصف ىنا جاء لَتمز إٔب اغبالة النفسية كالشعورية
ؼبسعود" ،النسوة مقببلت كمدبرات عليو" ،ككصف اؼبكاف /اغبماـ يتماشى مع سياؽ الكبلـ الذم أثاره
1الركاية ،ص .57
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السارد "مسعود " ُب حديثو عن أستاذ اللغة العربية ،كىو يشرح القصائد اؼبطولة من الشعر القدٙب ،اليت
تتوغل ُب تفسَت أكصاؼ اؼبتغزؿ هبن من معشوقات الشعراء القدامى ،يقوؿ "مسعود"" :كنا ننتظر بفارغ
الصرب من بُت عناصر الدرس األخرل عنصر الوصف ،فإذا بنا ككأننا أماـ شاشة عظمى ،نتحوؿ إٔب
عيوف سانبة ،كآذاف صاغية ،مسامات فاغرة فتحاهتا على أشدىا ،نتعرؽ بغزارة حُت تبدأ جدية كصف
معشوقة الشاعر .يسود الصمت ،ينهمك خياؿ كل كاحد منا ُب رسم مبلؿبها كتلوينها كما سبليو عليو
طاقتو التخييلية كثراء ـبزكنو اعبمإب كاغبسي".1
ُب اؼبقطع السردم اآلٌب نسوؽ كيفية كصف مسعود للمكاف/اغبماـ:
"أجلس أماـ اغبماـ العاـ للنساء ،ضباـ "سوؽ البيسيت" الذم يرجع إٔب القرف التاسع عشر،
ظباه اؼبستعمركف تربكا بانتفاضة سجن البيسيت الشهَتة ،لو مدخل مفضض كمزين بالرخاـ األصلي ..كلو
ساريتاف عظيمتاف ربيطاف بالباب الكبَت اػبشيب اؼبنتصب بأهبة .تليو الردىة اعبميلة ،اؼبظلمة إال من
مصباح كحيد خافت يكاد يضيء ليدؿ على الباب الداخلي .األرضية منو ملساء من الرخاـ األصلي
الفاخر أيضا ،تزينها رسومات باألخضر الغامق كالفاتح غبيوانات أسطورية  ..ضباـ الباسيت يستقبل
النساء ُب النهار كالرجاؿ ُب الليل ،ظبعت أف أحد اؼبسؤكلُت نصب حديثا بًتميمو .إنو ال وبتاج ُب
اغبقيقة إٔب أم ترميم على اإلطبلؽ ،وبتاج فقط إٔب صيانة".2
نستشف من خبلؿ ىذا اؼبقطع السردم ،أف الوصف نيقل بعُت الشخصية "مسعود" ،كبنظرة
ـبتلفة ،فلو أف ىذا اؼبوضوع تناكلتو الكتابة التقليدية ،لكانت أسهبت ُب ذكر يوـ اعبمعة عند اؼبسلمُت،
بوصف اؼبساجد كاؼبصلُت ،كاستطردت كذلك إٔب كصف الفن اؼبعمارم اإلسبلمي للمساجد كتارىبها
إٔب غَت ذلك ،غَت أف الكاتبة قدمت نظرة جديدة ،فحُت أقدمت على كصف يوـ اعبمعة اختارت
كصف اغبماـ كالنسوة مقببلت مدبرات عليو ،كنقلتو بلساف "مسعود" كجعلتو مرتبطا حبالتو النفسية،

1الركاية ،ص .50 ،49
2الركاية ،ص. 56 ،55
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حُت يقوؿ" :نعم يوـ اعبمعة ،فإنو يدخل إٔب قليب إحساسا ـبتلفا ،كإٔب يومياٌب معٌت جديدا ..صبعيت
أنا  ..صبعيت لوحدم  ..ال تشبو صبعة أحد  ..كال أحد يفرض علي صبعتو  ..ىكذا أنا ال أستحسن
ىؤالء الذين ىم دكما مستعدكف لئلفتاء غبياتك ،كإلعطائك الدركس ُب اإليباف كالتوبة كاألخبلؽ كما إٔب
ذلك".1
كبالتإب" ،مسعود" يؤثر الذىاب إٔب اؼبقهى ؼبشاىدة النسوة يدلفن إٔب اغبماـ اؼبقابل ،كىبتار
مكانا منزكيا ،ليتمتع برؤيتهن مدبرات عنو بكامل زينتهن .كقد ًب لنا صبع ىذه الصورة للحماـ ،كعبلقتو
باغبالة السيكولوجية للشخصية عن طريق فك اؼبقاطع الوصفية عن العناصر السردية األخرل ،كإعادة
تركيبها ُب بنية كاحدة كوهنا كردت متناثرة ُب الركاية" ،ىذا ما يبتعد بالوصف عن بساطة التكوين
كسذاجة التمثيل كسطحية العبلمة كالتدليل .فبل بد للواصف أف هبتهد ُب صياغة الوصف .فبا يعٍت
فكره ُب فك تلك البنية إٔب
إمكاف ربدد الوصف ُب بنية قد ينغلق أمرىا على اؼبتلقي اؼبوصوؼ لو فييعمل ى

عناصرىا :كربل كصغرل ٍب يعيد تركيبها ليفهم آليتها كيدرؾ معانيها".2

ىذه ىي طريقة تعامل كتاب الركاية اعبديدة مع اؼبكاف ،حبيث يركز عدستو على اؼبوصوؼ الذم
انتقاه فقط ،كييعٌت بالتصوير الدقيق لو ،ككصف ىيئتو اليت زبدـ السرد ،أم كصف اعبزء الذم ىبدـ
السياؽ فقط ،كيأٌب ىذا الوصف اعبزئي االنتقائي كصفا مفصبل أما باقي جزئياتو فتقع عليها التعمية،
كتًتؾ كنصف آخر ،ييصنف من شأف اؼبتلقي ،ليكمل العمل كيتم التكامل الفٍت بُت الكاتب كاؼبتلقي.
ضف أف اؼبكاف اؼبوصوؼ ال يقدـ ُب صورة شاملة بل عرب تقطعات ،كذلك يستهدؼ بالطبع
تشويش اؼبتلقي حبيث يصعب عليو ؼبلمة فتاهتا ،كيوحي ذلك إٔب تفكك العآب كانقسامو كعدـ رؤيتو
بوضوح.
 .7.3الوصف الهيكلي:

 1الركاية ،ص .54
 2قبول الرياحي القسنطيٍتُ ،ب نظرية الوصف الركائي ،ص .188
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ُب الوصف اؽبيكلي يلتزـ الكاتب ك"يكتفي بتسمية األشياء دكف ذبزئتها إٔب مقوماهتا كظباهتا،
كتذكر األشياء ُب أغلب األحياف دكف أف توصف أك يكوف الوصف عاما ُب غَت تفصيل".1
إذا كانت الصفة الشمولية للمكاف ىي االنتقاء كؿباكلة زبطيبو عن طريق توظيفو توظيفا نفسيا
حبسب اغبالة النفسية للشخصية ،فإننا نلمح أف الكاتبة ٓب تلتزـ بالوصف االنتقائي دائما ،ففي بعض
اؼبقاطع السردية  -على قلتها  -نبلحظ أهنا تستقصي كصف اؼبكاف ،مثبل :
تقوؿ "عذرا"" :كاف الًتؼ الواسع يطل من كل شيء ..من الثريات الفخمات غرائبيات
األشكاؿ ،النازالت كرذاذ زجاج مصهور منثور حىت أرضية الرخاـ األخضر .الثراء يفوح من طبقات
قماش الستائر النادر ،أقمشة شفافة كظبيكة تغطي بعضها البعض ُب تدرج متناسق من األلواف كاألحجاـ
ربطت بأناقة بأحزمة مذىبة كمفضفضة ،كأهنا عرائس معلقة .الثراء يطل من األرائك اؼبتجمعة ىنا كىناؾ
مثل نساء جالسات يوشوشن األسرار ،كيفوح من األسرة الفخمة ،كاػبزانات ذات أبواب كفتحات على
شكل كول صغَتة منقوشة بأشكاؿ منسجمة ،كأخرل شاىقة تكاد تصل السقف.عنوة تفتح سعدة
األبواب لتطل األلبسة الفاخرة اؼبعلقة كصفوؼ األحذية الكثَتة اؼبرصوفة .تلمح عذرا كل ذاؾ دكف
انبهار ..سبتد الزرايب منبسطة على مساحات كاسعة ،كأخرل متدلية تزين فضاء اؼبكاف ،حىت ال يكاد ييرل
جدار كاقف ..بينما الرخاـ األبيض األصلي يكاد يفرد أجنحتو كيطَت مثل اغبماـ على السبلٓب".2

ىنا نتساءؿ :ىل ىذا االستقصاء هبعلنا كبكم على أف الكاتبة "ربيعة جلطي" ُب ىذه الركاية
تساير منحى الركاية التقليدية ؟ أـ نقوؿ أهنا فلوبَتية -نسبة إٔب فلوبَت -االذباه ؟
تفصل "سيزا قاسم" ُب ذلك بقوؽبا" :ظلت القضية مطركحة حىت اليوـ فكتاب الركاية اعبديدة
ينقسموف إٔب فريقُت ،يتبع ميشاؿ بوتور أسلوب بلزاؾ [من أنصار االستقصاء] أما نتإب ساركت فتقتفي
آثار تلستوم كستنداؿ [من مناصرم االنتقاء] .كيقف فلوبَت بُت االذباىُت إذ قبد عنده بعض اؼبقاطع
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اليت تقوـ على االستقصاء كالوقوؼ عند كل التفاصيل الدقيقة كُب البعض اآلخر يقف عند عنصر أك
عنصرين موحيُت".1
كلكي ال يكوف اغبكم عشوائيا حوؿ انتماء الوصف اؼبكا٘ب ُب ركاية (نادم الصنوبر) ،سنناقش
سبفصبلتو بتحليل ىذا اؼبقطع السردم كفق شجرة الوصف عند "ريكاردك" 2من خبلؿ :
القصر
الوضع
الموقع :بيت سعدة
الزمن :أثناء زيارهتا لبيت
سعدة

الصفات
الحجم:

 -مساحات كاسعة

اللون :
 رخاـ أخضر كأبيض أقمشة شفافة -تدرج متناسق من األلواف

العدد:

خبلؿ  3نعوت :
 .1الفخامة
.2
.3

الثراء
الًتؼ

 أحزمة مذىبة خزانات ذات أبواب كفتحات علىشكل كول صغَتة منقوشة
األبيض بأشكاؿ منسجمة ،كأخرل
شاىقة تكاد تصل السقف.
 -ثريات فخمة غرائبية األشكاؿ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

العناصر
الثرية
قماش الستائر
األرائك
األسرة
األلبسة
الزرايب
الرخاـ األبيض

التفصيل
ال شيء

كنتبُت اؼبسار
كُب اآلٌب سنحلل ىذه الًتسيمة كنشرحها ،كمن خبلؽبا سوؼ نتوخى النتيجة ٌ
الوصفي ُب ركاية (نادم الصنوبر):
أ .إلغاء الوصف التحليلي المركب لألشياء:
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عند اغبديث عن األشياء ُب الركاية "فبل بد أف نشَت إٔب األثاث كاؼبأكوالت كاؼبشركبات
كاؼببلبس كاألشياء الطبيعية كاالصطناعية .كزبضع ىذه اؼبوصوفات ؼبقياس اؼباىية ،كالسبب ،كاؼبادة،
كالغائية ،كالشكل ،كاللوف ،كاغبجم ،كالوضع ،كاغبالة ،كربديد اؼبكاف كالزماف".1
من خبلؿ ما كرد أعبله نبلحظ أف الكاتبة ألغت مقاييس اؼباىية ُب ما ىبصص أثاث القصر،
فالعناصر مثبل ٓب تيشعب إٔب (كضع كصفات كعناصر) ،كبالتإب ًب تغييب التفاصيل ،فالوصف ىنا يبيل
إٔب الشموؿ دكف ذكر للموصوفات الثانوية الدقيقة للقصر كالتفصيل فيها.
ٓب تفجر "ربيعة جلطي" التفاصيل الوصفية ،بل ركزت على التفاصيل الظاىرة السطحية ألثاث
القصر كاىتمت هبا ،لذلك فقد ضبل ىذا اؼبقطع السردم شجرة كاحدة ،كىي تلك اؼببينة أعبله ُب
الًتسيمة ،كٓب تتفرع منها شجَتات أخرل لغياب ذكر التفاصيل الوصفية.
ك من ىنا نفهم أف الكاتبة ألغت الوصف التحليلي اؼبركب لؤلشياء ،حبيث عبأت إٔب إشارات
مقتضبة لؤلشياء ،فجاء الوصف دكف تفصيل مسهب فيو ،كقد شغل كصف قصر ككل مساحة
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سطرا على ؿبور اػبطاب ،ألهنا اىتمت باػبطوط العريضة للمكاف دكف الوقوؼ عند التفاصيل ،كاىتمت
منذ البداية بالوصف االنتقائي اؼبكثف أم الوصف الشموٕب الذم يلغي األكصاؼ الثانوية ،كما ىو كارد
ُب قوؽبا" :أقمشة شفافة كظبيكة تغطي بعضها البعض ُب تدرج متناسق من األلواف كاألحجاـ".

ب .فقر المصطلحات الفنية المتخصصة :
"ـبَت بُت أف يظل كصفو ُب متناكؿ القارئ
اغبرية اؼبمنوحة للركائي ُب تقنية الوصف ىو أنو ٌ
العادم ،أك أف يلجأ إٔب مصطلحات فنية متخصصة".2
 1صبيل ضبداكم ،مكوف الوصف ُب الركاية العربية ،الوصف الركائي ُب ضوء اؼبقاربة البنيوية السردية ،دار نشر اؼبعرفة ،اؼبغرب ،دط ،2014 ،ص ،22
.23
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نبلحظ من خبلؿ اؼبقطع السردم ،أف الكاتبة ٓب تستخدـ اؼبصطلحات الفنية ُب الوصف،
فخَتت أف زبالف ما عرؼ من قبل عن "فلوبَت" أنو "عبأ إٔب مراجع ُب علم النبات كالتاريخ لوصف
ٌ
حديقة "قرطاجة " ُب ركايتو ساؼببو".1

ُب اؼبقطع الوصفي اؼبكا٘ب ،صبيع اؼبصطلحات فيو متداكلة كمعركفة لدل القارئ العادم ،فلم
تستخدـ "ربيعة جلطي" ألفاظا متخصصة ،رغم أف اللغة العربية غنية باؼبفردات اؼبتخصصة فنجدىا
تعمد إٔب التكرار مثبل :الثراء يفوح /الثراء يطل/كيفوح من  ،..كىذا ما يربز القصور الوصفي كنتيجة
لفقر اؼبصطلحات الفنية اؼبتخصصة ،كمن جهة رباكؿ تبسيط كصفها بلجوئها إٔب تسهيبلت أكثر
للقارئ بغية فهم الوصف ،من ذلك استعماؽبا للصور البيانية "التشبيو" ُب قوؽبا( :كرذاذ زجاج مصهور
منثور ،كأهنا عرائس معلقة ،مثل اغبماـ على السبلٓب) ،لكن اؼببلحظ أف التشبيو ٓب تكن غايتو القصول
ىي شرح اؼبوصوؼ ،بقدر ما كانت إضاءتو كتقريب الصورة الفنية جبماليات بيانية.
نفهم من خبلؿ التحليل أف الكاتبة "ربيعة جلطي" عبأت إٔب استعماؿ الوصف اؽبيكلي
اؼبقتضب ،الذم يعتمد على "االختصار كاغبذؼ كاإلهباز كالتكثيف كالتلخيص كاإلهباز [ىنا تكرار
لكلمة "إهباز"] ،بدال من التفصيل كالتدقيق كاالستقصاء اؼبسهب كاؼبطوؿ" ،2أم أهنا ٓب توظف الوصف
االستقصائي التفصيلي ،كىذا يدؿ على ظبة التجديد ُب الركاية.

 .5تعدد األمكنة و تشكل التقاطبات المكانية:
 .1.5تعدد األمكنة :

 1اؼبرجع السابق ،ص ف.
 2صبيل ضبداكم ،مكوف الوصف ُب الركاية العربية ،ص .80
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التموقع ُب مكاف ثابت ،ال يعٍت أبدا أننا نعيش ُب مكاف كاحد كثابت ،ألف األمكنة ربكمها
عبلقة حوارية ،تستدعي بعضها بعضا ُب الذاكرة" ،ىذا يعٍت أننا عندما نكوف ُب مكاف ما نفكر دائما،
دبا هبرم ُب مكاف آخر".1
لعل ىذه العبلقة اغبوارية اؼبكانية ىي ما جسدهتا "ربيعة جلطي" ُب ركاية (نادم الصنوبر)،
فػ"عذرا" كىي ُب كطن زكجها اػبليجي تستحضر كطنها ،كُب العاصمة تستحضر صحراءىا ،كُب خيمتها
تستحضر خيمات قريباهتا ،كىذا التعدد اؼبكا٘ب ينطبق على باقي الشخصيات األخرل ،مثبل الشخصية
"مسعود" ُب فيلبل "عذرا" بنادم الصنوبر يستحضر قصص عن العمارة اليت كاف يسكنها ،كحُت يذىب
إٔب اؼبقهى يستحضر اغبماـ ،كىكذا ..إْب.
يتوفر نص (نادم الصنوبر) على عديد من األماكن معركضة كفق خطة مرسومة ،حبيث قبد
أمكنة مقدمة كفق ىندسة تفصيلية ككصف دقيق ،كأمكنة نفسية مرتبطة بوجود الذات فيها ،كأمكنة
متخيلة ،كأمكنة مسماة يشار إليها فقط باعتبارىا عبلمة لغوية فحسب ،كاؼببلحظ أف اؼبكاف النفسي
استفحل ُب الركاية ،كوبظى بأنبية كبَتة فيها ،كيقدـ فيو اؼبكاف الواحد كفق الرؤل اؼبتعددة للشخصيات
كانتماءاهتا األيديولوجية اؼبتعددة ،كىذا ما ىبلق تكرار اؼبكاف ،فيتبادر للقارئ أنو بصدد مكاف متنقل
حبلة جديدة.
يتخذ اؼبكاف ظباتو كمواصفاتو ُب ركاية (نادم الصنوبر) من خبلؿ قبوؿ/رفض الشخصية اغباجة
"عذرا" ،كؾبالو ىو الذاكرة ُب استحضار الصحراء ،اليت تعترب العبلمة اؼبرجعية مع اؼبدينة العاصمة ُب
ب عليو مزاكلة اغبكي
الركاية .كتعمل ىذه االسًتجاعات على جعل القارئ يعيش ُب متاىات تي ى
ص ِّع ي
اػبطي ،كىنا تكمن اعبدة ُب النص .
من خبلؿ ىذا اعبدكؿ ،كباكؿ رصد تعدد األمكنة ُب الركاية من حيث أهنا أمكنة نفسية مرتبطة
بوجود الذات فيها:
 1ميشاؿ بوتور ،حبوث ُب الركاية اعبديدة ،ص .61
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المكان

نوعيتو

الصفة

طريقة تحققو

صحراء عذرا

كاسعة

مفتوح

التذكر

صحراء عبده

خانقة

مغلق

الرؤية

مدينة العاصمة

خانقة/بائسة

مغلق

الرؤية

مغلق

الرؤية

البحر

ىادئ/ىائ

مفتوح

التذكر

ضباـ البيسيت

عتيق

مفتوح

الرؤية  -التخيل

اؼبقهى

ملجئ االنزكاء مغلق /مفتوح

الفيبل (نادم الصنوبر) كحشة

الرؤية

سوؽ الباستيل

مكتظ

مفتوح

الرؤية

قصر سعدة

فخم  /خانق

مغلق

الرؤية

اػبيمة

ألفة

مفتوح

التخيل

مفتوح

الرؤية

مطبخ فطوـ

ضياع للوقت

مغلق

التذكر

غرفة البنات

ضيقة

مغلق  /كتتحوؿ إٔب مكاف مفتوح الرؤية

شارع اؼبدينة يوـ اعبمعة ىادئ

بوجود"عذرا" فيها
ليست الغاية من كصف األمكنة اؼبتعددة اعتبارىا مواقع تزيينية ،كإمبا أرادت "ربيعة جلطي" من
خبلؽبا توجيو اغبدث كالتأثَت ُب عبلقة الشخوص ببعضهم البعض كعبلقتهم بذكاهتم ،كمن حيث ىي
كذلك ،ازبذهتا كوسيلة لتقدٙب رؤيتها اػباصة ،بتناقضات اؼبدينة ،كتزعزعها مقابل ثبات الصحراء ،اليت
ترل أحقيتها جبعلها عاصمة للببلد" ،الصحراء ىي قلب البلد كىي عاصمتو اغبقيقية كىي خبَتاهتا
السخية يبكنها أف تعيل عائلة البلد الكبَتة الواسعة".1
 1الركاية ،ص .119
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 .7.5التقاطبات المكانية:
التقاطبات اؼبكانية اؼبمثلة كفق الثنائيات اؼبتضادة "ىي ُب حقيقتها مكمل لصوفية اؼبكاف ،ألف
منطلقهما كاحد.ىو الثنائية :ثنائية اؼبادة كاؽبيوٕب حبسب تعبَت الفبلسفة ،أك الصورة كاعبوىر ،أك الركح
كاعبسد ،كألف ظبتهما كاحدة ىي اؼبطلق.1
يؤطر اؼبكاف ُب الركاية على جدلية الصحراء كاؼبدينة ككل ما يتعلق هبذه الثنائية من مغلق/مفتوح،
مضيء /مظلم ،متحرؾ/ثابت ،خارج/داخل.
سبنح ركاية (نادم الصنوبر) للصحراء بعدا متميزا بوصفو مكانا لو جغرافيتو اػباصة كشخوصو
كخيالو اػباصُت ،ككذا زمانو اػباص ذبعل منو فضاء مضادا لفضاءات أخرل كاؼبدينة ..إْب ،كاليت
تؤطرىم صبيعا ثنائية الصحراء اليت سبثل مكانا ركحيا لػ"عذرا" أم ارتباطها اغبميمي بو /اؼبدينة اليت سبثل
اؼبكاف اعبسدم لػ"عذرا" أم مستقرىا ُب الركاية ،كلكي نستطيع القبض على الدالالت اؼبتاحة ،كجب
علينا معاينة ىذه الثنائية اؼبضادة من خبلؿ:
أ .االنغالق/االنفتاح:
تتمثل خصوصية الثنائية اؼبضادة (اؼبدينة/الصحراء) ُب أف كليهما ظاىريا يعترب مكانا مفتوحا،
غَت أف ىذا الكبلـ ىو ما يناُب سبوضعهما داخل الركاية ،على اعتبار أف انفتاح اؼبدينة ىو ؾباز كاذب،
فهي ال تنفتح إال على دالالت االلبفاض ككل ما يفضي إليو من اكبطاط للقيم كالدنس كالرذيلة،
فصورت الكاتبة اؼبدينة بأهنا اؼبكاف البشع كاؼبخيف كىي مكاف اغتياؿ سعادة اإلنساف ،كهبذا تعد مكانا
إشكاليا ُب الركاية تناكلتو الكاتبة بوعي حاد بو ،حاكلت من خبللو إبراز الصراع بُت القيم اؼبتضاربة
كاؼبنحطة فيو ،كمن جهة أخرل إبراز الفركقات اؼبعنوية بُت بركدة اؼبدينة كدفئ الصحراء ،يقوؿ السارد:

 1أضبد الناكم بدرم ،خصوصية تشكيل اؼبكاف ُب آثار إبراىيم الكو٘ب ،الركائية الرباعية مبوذجا ،ؾبلة فصوؿ ،القاىرة ،ع ،2003 ،62 .ص .286
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"عوآب ىذه اؼبدينة اؼبكتظة بكل شيء ،الفارغة من كل شيء ،مدينة كاسعة كضيقة ُب الوقت نفسو،
ينخر أىلها النفاؽ كالتمظهر ،كالكذب ،كاغبيلة ،كالظلم ،كأشياء أخرل".1
ٓب تصور الكاتبة "اؼبدينة" من حيث ىي مكاف جغراُب ،كٓب تربز شخوصها من حيث عددىم
الديبغراُب ،كٓب تتخدىا كذلك كمكاف تزييٍت ببناءاهتا الشاىقة ،بل عرجت ُب اغبديث عنها باعتبارىا
فضاءن نفسيا منغلقا مؤثرا على الشخوص ُب ما بينهم ،كما بُت ذكاهتم .أم أف اؼبدينة ؽبا أبعاد نفسية
كخصوصيات داللية عميقة ،تتضح أكثر إذا بيٌنا نقيضها :الصحراء ،ففي حُت تكتسب األكٔب انفتاحا
كاذبا ،تتميز الصحراء باالنفتاح الركحي اؼبطلق ،خباصة كأف الكاتبة تناكلتو من خبلؿ أنو مكاف صوُب،
فػ"االنفتاح ظبة اؼبكاف ُب الصحراء كأحد خصائصو اؼبهمة كطبيعي أف يدؿ ىذا االنفتاح على كل ما لو
صلة باغبرية كاالنطبلؽ".2
تقوؿ عذرا" :ال يعرؼ طبيب نفيسة أف للنجوـ فصوال ،ال بد من استقباؽبا استقباال جديرا
بالنجوـ حُت ذبيء ،أك الذىاب إليها ،إٔب حيث تبدك أكثر كضوحا كجبلء ،كالنوـ ربتها ُب العراء ،حىت
لتظن أنو بإمكانك أف سبد أطراؼ أصابعك كتلتقطها لو أردت .تتمدد ربت ضوئها الراقص ،فتشعر
كأنك ُب مهد معلق حبباؿ شفافة ُب أطراؼ السماء ،يبيل بك ،يهدىدؾ حبنو ال مثيل لو حىت الصباح
 ..كحُت تنهض مع بزكغ الضوء كقد سبرغ جسدؾ دبراتع النجوـ ليلة كاملة دكف نقصاف ،تشعر أف
أجنحة نبتت لك ،تستيقظ كقد مؤلت طاقة غامضة متؤللئة كل ذرة منك كفيك ،قبل أف تقوـ مع
اشتعاؿ الشمس".3
تشعر الشخصية "عذرا" اؼبنتسبة إٔب الصحراء اؼبفتوحة بانغبلؽ اؼبدينة كسجنها ،تقوؿ" :تنهض
عذرا بتثاقل ،ككأف ألفا من خيوط شفافة ،تضمها مثل شبكة صيد ،كذبرىا هبدكء كلُت كبو النافذة .ال
ؾباؿ لرؤية السماء منبسطة شاسعة كحرة مثل ىناؾ .تفلت لعنة من بُت شفتيها .أال يبكن لتلك
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البنايات الشاىقات ،اليت ترتفع بلؤـ ُب كجهها ،أف تتململ  ..أف تذىب إٔب اعبحيم كأهنا حواجز
حديدية ُب كوة سجن .أما آف أف تنزاح؟".1
ب .القيد/الحرية:
تصور الكاتبة "ربيعة جلطي" اؼبدينة ،كمكاف حامل عبميع مواصفات القيد ،تسيطر على
شخوصو منظمات سلوكية توحي بالسجن النفسي ،فاؼبدينة ُب الركاية ىي رمز للقيود النفسية خباصة،
حيث صبيع أفرادىا مكبوتوف ،كل شخص وباكؿ التخلص من قيوده كرغباتو ،كوباكؿ االنفتاح ،غَت أنو
ال ينفتح إال على الضياع ،لذلك فهذا اؼبكاف ىو مكاف عدائي ،تعا٘ب فيو الشخوص قيود النوازع
اعبنسية ،من ذلك ما ضبلو البعد الدالٕب لػ"اغبماـ" الذم ربوؿ من مكاف نقاء كطهارة لو قدسيتو
اػباصة ،إٔب مكاف تفريغ اؼبكبوتات اؼبدنسة ،من رغبة كجنس ،يقوؿ "مسعود"" :ألتفت فجأة لطيف
تراءل ٕب بسرعة ،كأف كاحدة منهن سبر يب ،تعرب اؼبكاف عارية إال من قماش شفاؼ مبلل يلف خصرىا
كيلتصق جبسدىا ،كأنٍت أظبع خطوىا  ..كصداه .أتنحى ؽبا قليبل عن مدخل الغرفة الساخنة الذم كنت
أكاد أغلقو عرضا كطوال ..كأهنا سبر ،كأهنا ترفع كجهها كبوم ،تبتسم كأرد عليها ابتسامتها بأفضل منها
 ..كأهنا زبتفي كما جاءت .تاركة مرحا ُب خيإب .يا ؽبا من سعادة قصول ..أؼبس الزغب الكثيف على
صدرم  ..تستيقظ رجوليت جاؿبة ،أباغت االبتسامة كىي ال تزاؿ تنتشر بسخاء فوؽ كجهي.عينام
تسبقا٘ب إٔب تفرس األمكنة اؼبنزكية كالضاربة ُب العتمة ،ربت مصابيح مدكرة ،خافتة مركزة على السقف
كأعلى اعبدراف ،تكاد تكوف مطفأة".2
نستشف من خبلؿ ىذا اؼبقطع السردم ،أف الشخصية رباكؿ إفراغ مكبوتاهتا اعبنسية البلشعورية
عن طريق التوىم ،فكاف اغبماـ ىو اؼبوقع اؼببلئم للتحرر من سلطة الشهوة ،كبالتإب فإف داللة القيد
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عربت عنها الكاتبة من خبلؿ توظيفها ؼبكاف اغبماـ ،كداللة غَت مصرح هبا عبلنيا ،مشاهبة ػبصوصياتو،
ربققت فقط عن طريق اؼبسكوت عنو.
كما أف ىذه اؼبدينة تسهم ُب تقييد العبلقات اإلنسانية ،حبيث جعلت الشخصية تعيش حالة
انفصاؿ ،كقد كظفت الكاتبة "اغبانة" كمكاف تفريغ للداللة على ىذه القيود كالصراعات النفسية كاؼبعاناة
الذاتية ،باعتبار اغبانة"ؿبطة للعطالة كالعنف كاؼبمارسة اؼبشبوىة ،اليت تنغمس فيها الشخصيات ،كىذا
اؼبكاف شكل من أشكاؿ التعبَت عن مأساة الذات الفردية ،كدبا وبملو من دالالت سلبية يرمز إٔب ما
يعانيو الفرد من ضياع كهتميش ،كىو فضاء تنفيس تقصده الشخصيات لتبديد العطاالت الفكرية،
كالصراعات النفسية كالوىن الذم يعشعش بداخلها ،كالتوتر بينها كبُت ذاهتا كبُت اآلخرين ،كما وبقق
ىذا اؼبكاف انكفاء الشخصيات على نفسها بعد شعورنا بالفشل".1
يقوؿ "مسعود"" :كانوا يزفوف لطيفة إٔب الثرم ا﵀ظوظٓ ،ب أربمل اؼبهزلة آنئذ ،ذىبت ألزؼ
نفسي كحز٘ب تلك الليلة إٔب "حانة الوفاء" ،كسكرت ألكؿ مرة ،كصرخت ُب اغبانة كثَتا حىت ابتلت
أثوايب .كلعنت النساء صبيعا ،كصبيع من يثق فيهن ،كاهنمرت السباب من فمي عليهن صبيعا .نعتهن
باػبيانة كقلة العقل كالغدر كأقذر الصفات".2
ُب اؼبقابل توظف الكاتبة الصحراء على أهنا مصدر اغبرية ،كالطوارؽ يستمدكف طبلقتهم من
الًتحاؿ ،تقوؿ "عذرا"" :كحريتنا ُب الرحيل كالتنقل كبدكهنما ال يدخل ُب رئاتنا اؽبواء" ،3كتقوؿ:
"أجدادم كأف الوقت خلق من أجلهم  ..ينساب ربت خطوىم  ..ال يسجنهم كال يسجنوه  ..نعم
إهنم يفهموف التعامل معو كما يقتضي بقوـ أحرار ،يلقوف سراح الوقت بالرحيل ،يرحلوف معو كيرحل
معهم ،ينطلق ربت خطو صباؽبم ،كحُت يتعب الوقت كيتثائب [يتثاءب] كيريد أف يناـ قليبل ،وبزمونو ُب
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أمتعتهم اػبفيفة الضركرية فوؽ اعبماؿ كاؼبهارم كيسَتكف  ..يهدىدكنو بأغانيهم حىت يناـ كيسَتكف ُب
الرحيل الدائم اؼبقدس".1
تصف الكاتبة الصحراء على أنو مكاف استقرار نفسي ،فالطارقي يشعر باغبرية من خبلؿ
الًتحاؿ من مكاف إٔب آخر ،ك"رفض االستقرار كإدماف الرحلة كالًتحاؿ كالتنقل كالبلستقرار ،بدال من
إدماف االستقرار ،ألف االستقرار يورث عبودية اؼبكاف" ،2كقد أعطت للمكاف بعدا دالليا ربرريا أكسع،
يتماشى مع الداللة العامة للنص عندما كصفت الصحراء على أهنا مصدر للعلم كالثقافة ،تقوؿ"عذرا":
"كل األمهات الطارقيات يدرسن أبناءىن ،ىن اؼبدرسة ،كاؼبعلم كاؼبدير ،كاغبارس العاـ ،كاؼبفتش ،ككزارة
التعليم .األمهات الطارقيات يكتنب على سبورة األرض ،من رمل صاؼ رائق مثل ذىب ذائب .ال يليق
بتعلم التيفيناغ غَت سبورة من ذىب اؼبذكب - ..من قاؿ إف ما يكتب على الرمل يبحى ..؟ رغم
العواصف الرملية ،كربرؾ الكثباف ،كتغَت التضاريس ،تظل كتابة التيفيناغ اليت تعلمو الطارقيات ألبنائهن
كاقفة ضد النسياف ،منتصبة حية ناطقة  ..الصحراء مدرسة كربل يا ناس ،كالرمل لوحة من ذىب،
كالطوارؽ تبلميذىا النجباء األبديوف".3
أيتيح لػ"ربيعة جلطي" نقل دالالت القيد كعدـ الشعور باالستقرار  ،فقط عن طريق توظيفها
للوصف الداخلي لؤلماكن اؼبغلقة ،كجعل صبيع األحداث تدكر فيها ،ككل آالـ شخوصها نابعة منها،
كُب حُت ترفض الصحراء االنغبلؽ كوهنا ربمل دالالت انفتاحية أكسع تشعر من خبلؽبا الشخوص
باغبرية كاإلقباؿ على اغبياة كاؼبطلق البلمتناىي ،ؽبذا فالوصف فيها ىو كصف خارجي ،كىو يدؿ على
رفض لبلنغبلؽ كالقيود.
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ج .ارتفاع القيم -األليف /انخفاض القيم -العدائي :
تنحصر أبرز دالالت "اؼبدينة" ُب الركاية ُب اهنيار القيم األخبلقية كالدنس كالوضاعة ،كاالكبطاط
الفكرم ،مثبل تقوؿ "ظبية" عندما ذىبت إٔب اؼبدير طالبة منو كظيفة ؿبًتمة" :كل شيء فبكن  ..بصح
كل شيء يبر من ىنا يا ..ظبية !! كاف يشَت بسبابتو إٔب عضوه اعبنسي .لست أدرم كيف هنضت مرة
كاحدة ،مثل من اكتشف ربتو أفعى ..كأنو قاؿ ٕب السباب ،أك ضربٍت أكطرد٘ب ..خرجت من مكتبو
ؾبهشة ببكاء ـبنوؽ ،تتبعٍت ابتسامة ماكرة للسكريتَتة ..كانت تفرقع علكتها.1"..
نستشف من خبلؿ ىذا اؼبقطع السردم ،أف مكتب اؼبدير يتحوؿ فجأة إٔب مكاف عدائي ،ألف
"ظبية" تكتشف البفاض القيم األخبلقية اليت طبعها "اؼبدير" على اؼبكاف ،تقوؿ ظبية أهنا تغادر اؼبكاف
مفزكعة ،طبعا ألهنا ٓب تألفو ،كُب مقابل ىذا تصور الكاتبة الصحراء بأهنا مكاف أليف كمكاف راحة
كاستقرار كطمأنينة ،ال كجود فيها لؤلنانية اليت تطبع أىإب اؼبدينة ،تعامل اؼبرأة فيها بكل احًتاـ ،تقوؿ:
"ال تصدؽ نفيسة أف الرجل الطارقي كلما ازداد احًتاما كتقديرا للمرأة ،كلما عبل شأنو أكثر بُت قومو،
كمن يبدم منهم فضاضة ذباىها ،أك من يبد يده عليها مهددا أك ضاربا ،فكأنو حكم على نفسو
بأقصى العقاب كال يلومن إال نفسو ألنو سيصبح مضحكة القوـ ،يتربأ اعبميع منو ،كيتجنبوف حىت
السبلـ عليو ،كيديركف كجوىهم عنو ،حيثما مر ككأف بو اعبذاـ ،فينبذ كيطرد ،كحىت أصدقائو [أصدقاؤه]
كمعارفو كأىلو يتهربوف من االلتقاء بو".2
كُب مقابل ىذا ،تصور الكاتبة بأف صبيع تلك القيم تنقلب ُب اؼبدينة فالزكجة تداس كرامتها ،كال
تلقى أم احًتاـ حىت ُب بيت الزكجية ،يقوؿ السارد" " :الشريفة القليلة" مسكينة...سعدىا قليل ..
قليلة اغبظ فعبل ،فاجأىا زكجها ذات يوـ باقًتانو بامرأة أخرل ،كىو يبد ؽبا كرقة الطبلؽ باردة ٍ ..ب
طلقها بطريقة غامضة كحبجة أهنا ال تصلح لفراشو ،كألنو رجل اليقتدر عليو مقتدر ،لو معارؼ كثر
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..بقوة القانوف الذم فوؽ اعبميع ،بقوة قانوف األسرة فقد احتفظ لنفسو بالبيت كفبتلكاتو ٍب طردىا ذات
ليلة مشؤكمة ،بينما سكن ُب طمأنينة إٔب عركسو الشابة  ..بعد أف ىددىا بعدـ االقًتاب من البيت
كمنو كمن عركسو".1
كعليو  ..نفهم أف ركاية (نادم الصنوبر) توجو مشركعها السردم من خبلؿ صراع أيديولوجيتُت
نبا :فضاء اؼبدينة الذم يقوـ على أنقاض فضاء الصحراء ،بغية تعرية اغبموالت الداللية اؼبتناقضة لكل
منهما ،كاعبدة ُب ىذا تتمثل ُب النسق اعبمإب للخطاب حُت أخرجت الكاتبة "ربيعة جلطي" اغبيز من
جغرافيتو كذباكز اؼبكاف الفيزيقي كبو اؼبكاف النفسي ،بغية زبطيبو ،كربطو باغبالة النفسية للشخصية ،اليت
تستشف منو الركح االنتقادية العالية ُب مواجهة كاقعها.
رابعا -المنظور السردي:
يبارس اؼبنظور التقليدم فعل السرد من موقع الراكم العليم اؼبالك للمعرفة الكاملة للعآب الذم
وبكيو ،كينجر عن ىذا هتميش ػبطاب الشخصية ،كمصادرة لوعي اؼبتلقي أيضا ،فجميع الشخصيات
الركائية تكوف خاضعة للرؤية األحادية للكاتب ،أما القارئ فيبقى مسلوب الدكر ُب إعماؿ ذىنو ُب
الفهم كالتأكيل ،حيث تقدـ لو اغبقيقة جاىزة ،كىذا كلو بغية التأثَت فيو كرغبةن ُب إقناعو بواقعية اغبكي،
لذا يبقى متماىي مع ذلك اؼبوقع كقاببل بالرؤية اليت يقدمها لو الراكم العارؼ العليم.
بينما تنبٍت اػبطة الفنية ُب الركاية اعبديدة"على القوؿ ( )Descoursمن حيث أنو الصياغة
للحكاية أك إقامة بنيتها الركائية ،كبالتإب من حيث ىو ؾباؿ التقنية ،ككيفية السرد أك شكلو ،كيًتاجع
االىتماـ باغبكاية من حيث ىي فعل ألشخاص تربط بينهم عبلقات كربركهم حوافز ،تتحكم بنمو ىذا
الفعل كتقوده إٔب عقدة فيو كمن ٍب إٔب حل ؽبا .لذا ،كُب غياب ما عهدناه من ترابط بُت حلقات
السرد ،كمن عبلقات بُت الشخصيات تتصارع كتتناقض من جهة ،كتتوافق كتلتقي من جهة أخرل،
متحورة حوؿ عقدة ،نامية باذباه حل أك هنايةُ .ب غياب ىذا ،أك ُب خفوت حضوره ،تبدك الركاية
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اغبديثة مهملة لكوهنا حكاية مهتمة ،باؼبقابل ،بنمط القوؿ فيها ا﵀دد لنمط بنيتها ،كاقعة أحيانا ،من
أجل ذلك ،ربت كطأة الشغل على تقنيات السرد كأدكاتو".1
ؼبعرفة كيف جربت الركاية النسوية اعبزائرية تقنية الراكم ،ككيف كظفتو ،سنعاين أكال أشكاؿ
حضوره من خبلؿ ما يلي:
 .1تعدد مواقع الراوي:
تتعدد أساليب السرد ُب الركاية كفق تعدد زكايا النظر" ،ك ىكذا تربز ضركرة الوقوؼ عند الرؤية
بوصفها كجهة النظر البصرية كالفكرية كاعبمالية اليت تقدـ إٔب اؼبتلقي عاؼبا فنيا تقوـ بتكوينو أك نقلو عن
رؤية أخرل ،كىذا يفرض الوقوؼ عند الراكم الذم تنبثق منو ىذه الرؤية".

2

 .1.1الراوي الحاضر بذاكرتو:
إف فعل التذكر ُب ركاية (ذاكرة اعبسد) فعل فردم ٓب يشارؾ أحد الراكم فيو ،ك"تصبح الذاكرة
ملجأ الراكم للهركب من تشظي الذات (شظايا الذاكرة) فتتكاثف اؼبشاىد ،كاألقواؿ اؼبباشرة كاؼبسردة ُب
فوضى ،كتأٌب الركاية ُب شكل مناجاة فردية ،كاستبطاف ذاٌب مطوؿ حىت إنو هبوز القوؿ إف الذاكرة تأٌب
ُب أحايُت كثَتة مرادفة للباطن" ،3ككاشفة عن معاؼبو النفسية ،ؽبذا فهو يلجأ إليها ألهنا تسعفو ُب حكي
قصتو بلسانو كبضمَت اؼبتكلم أنا" ،فيحلل كيسقط اؼبسافة بينو كبُت ما يركم".4
كىذا ىو األسلوب الذم انتهجتو الكاتبة " أحبلـ مستغامبي" ُب ركايتها (ذاكرة اعبسد) ،فنجد
الراكم "خالد" يركم قصتو بضمَت الػ"أنا" ،أم أنو "متماثل حكائيا" ،كهبذا اؼبعٌت فهو راك حاضر ،مثبل
يقوؿ "خالد"" :سأعترب إذف ما كتبتو حىت اآلف ،ؾبرد استعداد للكتابة فقط ،كفائض شهوة  ...ؽبذه
األكراؽ اليت حلمت منذ سنُت دبلئها .ردبا غدا أبدأ الكتابة حقا .أحب دائما أف ترتبط األشياء اؽبامة ُب
 1يبٌت العيد ،الراكم ،اؼبوقع كالشكل ،مؤسسة األحباث العربية ،بَتكت ،ط ،1976 ،1ص .125
 2عبد ا﵁ إبراىيم ،اؼبتخ يل السردم ،مقاربات نقدية ُب التناص كالرؤل كالداللة ،اؼبركز الثقاُب العريب ،بَتكت ،ط ،1990 ،1ص
 3سلول السعداكم ،الركاية العربية اؼبعاصرة بضمَت اؼبتكلم ،دار تونس للنشر ،تونس ،ط ،2010 ،1ص .158 ،157
 4يبٌت العيد ،تقنيات السرد الركائيُ ،ب ضوء اؼبنه البنيوم ،دار الفرايب ،بَتكت ،ط ،1999 ،2ص .91
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حياٌب بتاريخ ما  ..يكوف غمزة لذاكرة أخرل .أغرتٍت ىذه الفكرة من جديد ،كأنا أستمع إٔب األخبار
ىذا اؼبساء كأكتشف ،أنا الذم فقدت عبلقيت بالزمن ،أف غدا سيكوف أكؿ نوفمرب..فهل يبكنٍت أال
أختار تارىبا كهذا ،ألبدأ بو ىذا الكتاب؟".1
إف كجود مثل ىذه اؼبلفوظات الدالة على ضمَت اؼبتكلم من مثل :سأعترب /أبدأ /أغرتٍت/أنا
أستمع /أنا الذم فقدت ،ساعدت على إبراز صوت الراكم /خالد الذم ازبذ من نفسو ،كمن
الشخصيات األخرل مثل (زياد  /حياة  /كاترين /عتيقة  /حساف /سي الطاىر ...إْب ).موضوعا
للسرد ،يسرد فيو قصة كاف بطلها كربوؿ اآلف إٔب راك يركيها ،كىي اؼبسافة التحوؿ الزمنية بُت البطل
الشخصية "خالد" ُب الزمن اؼباضي ،كالراكم اغباضر "خالد نفسو" ُب الزمن اغباضر ،كىذا التحوؿ ىو
ما خلق نقطة اختبلؼ بُت "خالد" ُب اؼباضي/البطل ،ك"خالد" ُب اغباضر/الركام ،فنبلحظ على طوؿ
اؼبسار السردم أف الراكم يعيد النظر ُب ما كاف عليو من قبل ،لذا قبده يقيم كوبلل كيفسر األحداث
كاألقواؿ اليت جرت لو من قبل ،يقوؿ " :عندما أحبث ُب حياٌب اليوـ ،أجد أف لقائي بك ىو الشيء
الوحيد اػبارؽ للعادة حقا .الشيء الوحيد الذم ٓب أكن ألتنبأ بو ،أك أتوقع عواقبو علي ،ألنٍت كنت
أجهل كقتها أف األشياء غَت العادية ،قد ذبر معها أيضا كثَتا من األشياء العادية".2
ُب الركاية نلحظ أف ما ساعد الراكم " /خالد" على كتابة موضوعو ىي :الذاكرة ،يقوؿ" :ككاف
يبكن للصمت أف يصبح نغمة ُب ىذه الليلة بالذات ،سباما كالنسياف ،فالذاكرة ُب مناسبات كهذه ال
تأٌب بالتقسيط ،بل هتجم عليك شبلال هبرفك إٔب حيث ال تدرم من اؼبنحدرات".3
فما نلحظو ُب النص الركائي ،أنو يعوؿ كثَتا على الذاكرة ُب عملية اسًتجاع حكايتو ،كسردىا
بضمَت الػ"أنا" ،ك"الركاية ،هبذا اؼبعٌت ،ليست ،كما قد يتوىم البعض ،سَتة ذاتية ،بل ىي سرد يستخدـ
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اغبضور كتسمح لو ،بالتإب ،التدخل
تقنية الراكم بضمَت الػ أنا ،ليتمكن من فبارسة لعبة فنية يزبولو
ى
كالتحليل بشكل يولد كىم االقناع".1
كما نبلحظ على الركاية أف عملية االسًتجاع ذبعل الراكم يعيش ُب كثَت من فوضى التذكر،
كيسًتجع آالمو كأحبلمو ،مثبل يقوؿ" :يأٌب صوت عتيقة غائبا ككأنو يطرح السؤاؿ على شخص غَتم،
معتذرا دكف اعتذار ،على كجو للحزف ٓب أخلعو منذ أياـ".2
كهبذا تكوف الكاتبة "أحبلـ مستغامبي" قد استفادت من كتابة تيار الوعي ُب بناء الركاية ،فنجد
مثبل أف الراكم يتكلم بضمَت الػ"أنا" ،كيتوىم حضور شخصية الػ" ً
أنت" كيعيش ُب ىذا اؽبذياف طواؿ
ً
إٕب ،من النافذة نفسها
اؼبسار السردم ،فيخاطبها على أهنا ماثلة أمامو ،مثبل يقوؿ" :كىا أنت تدخلُت ٌ

ً
دخلت منها منذ سنوات" ،3يعيش الراكم "/خالد" كثَتا من غبظات اعبنوف ،يقوؿ:
اليت سبق أف
"يسعد٘ب ُب ىذه اللحظة منظر األكراؽ اؼبكدسة أمامي ،كاليت مؤلهتا البارحةُ ،ب ليلة نذرهتا للجنوف"،4
كمن خبلؿ توظيفو للهذياف كغبظات اعبنوف ،اؼبنقوؿ بضمَت الػ"أنا" ،فإف الراكم اغباضر "خالد" هبعل
اؼبتلقي يعيش معو فوضاه ككأهنا ربدث اآلف ُب اللحظة الراىنة.
لكن ىناؾ أمر آخر ،يلغي ترىُت السرد ىذا ،ككأف الراكم يستفيق من أحبلـ يقظتو ،كىو عندما
يسًتجع الراكم اغباضر " /خالد" تاريخ ثورة الببلد ،كحديثو عن اؼبناضلُت كالشهداء ،فلنقرأ ىذا اؼبقطع
السردم الذم ىبتفي فيو اؽبذياف كاللغة الشاعرة ،ككأف ذاكرة الراكم اغباضر "خالد" توصيو بالنباىة،
فتستفيق منتبهة ُب نقل مثل ىذه اؼبقاطع اليت تسرد التاريخ ،يقوؿ" :مازلت أذكر اؼبرات القليلة اليت كاف
وبضر فيها [سي الطاىر] إٔب تونس لزيارتكم خلسة ليوـ كاحد أك ليومُت .ككنت كقتها أسرع إليو متلهفا
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لسماع آخر األخبار ،كتطورات األحداث على اعببهة ،كأنا أجهد نفسي ُب الوقت نفسو حىت ال أسرؽ
منو تلك الساعات القليلة النادرة ،اليت كاف يغامر حبياتو ليقضيها برفقة عائلتو الصغَتة".1
 .7.1الراوي :من حاضر -فاعل إلى حاضر  -شاىد :
برعت "أحبلـ مستغامبي" ُب توظيف راك حاضر يتكلم بضمَت الػ"أنا" ،كلكن ال يعٍت حضوره
اللغوم كالنحوم الذم دلت عليو األنا ُب اػبطاب ،أنو يعلم كل شيء ،فكثَتا ما يكوف الراكم ىنا "ؾبرد
شاىد ،بل شاىد فبزؽ أحيانا ،مأساكم حىت السقوط ُب العدمية ،كحىت الغياب ُب بلبلة الرؤية ؼبا هبرم،
كؼبا وبدث بُت الشخصيات كُب العآب الذم فيو يعيشوف" ،2كمتسائبل كذلك عن سبب األحداث
كؿبتار ُب كيفيتها كزمن كقوعها ،كغَت عليم ُب كثَت من األحياف عن نفسو ،كمشككا ُب أحاسيسو
إٕب حقا ،ألقف بتلقائية ألرظبو ككأنٍت كقفت
أيضا ،يقوؿ الراكم/خالد" :أكاف ذلك اعبسر أحب شيء ٌ
ألجتازه كالعادة ؟أـ تراه كاف أسهل شيء للرسم فقط ؟ ال أدرم.3"..

اؼببلحظ أف "أحبلـ مستغامبي" ذبعل الراكم يفصح عن تواجده كموقعو داخل اغبكي ،مثلها مثل
الكاتبات األخريات ،فنجدىن يلجأف إٔب طريقة البوح االسًتاتيجي ُب بناء الركاية فػ"مٌت بشلم" مثبل ُب
(أىداب اػبشية)  -كما رأينا -تفضح ركيزة ركايتها بأهنا اشتغلت كثَتا على الزمن كجعلتو دائرم،
أما(ذاكرة اعبسد) تتبلعب كثَتا بالكبلـ ،كذبعل من القوؿ ركيزة ُب بناء عاؼبها الركائي ،كتسمح للراكم
بأف يكشف موقعو ُب اغبكي عمدا ،مثبل يقوؿ" :كٓب أعد أنا سول شاىد قرب لسي الطاىر  ..لزياد
كحساف.شاىد قرب للذاكرة" ،4كيقوؿ ُب موضع آخر" :قصتك اليت انتهت ُب غفلة مٍت ،دكف أف أعرؼ
فصوؽبا األخَتة .تلك اليت كنت شاىدىا الغائب ،بعدما كنت شاىدىا األكؿ .أنا الذم كنت ،حسب
قانوف اغبماقات نفسو ،الشاىد كالشهيد دائما ُب قصة ٓب يكن فيها من مكاف سول لبطل كاحد".5
 1الركاية ،ص .41
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 4الركاية ،ص .367
 5الركاية ،ص .19

الفصل األول

التقنيات السردية ورىان التجديد

يفهم دارس الركاية ،بعد التحليل كالتنقيب ُب موقع الراكم ،أنو وبكي من موقع الشاىد ،كيعوؿ
عليو ُب تنظيم بنية العآب الفٍت ،كنقل أقواؿ الشخصيات من خبلؿ مظهره اللفظي باعتماده على
الذاكرة ،كُب اآلٌب سنحاكؿ معاينة ذلك ،كنفهم كيف يتسٌت للراكم االنتقاؿ من اغباضر/الفاعل إٔب
اغباضر /الشاىد.
تتواجد ُب الركاية بنيات سردية من مشاىدات "خالد" تتخلل اػبطاب الركائي ،كىي ذات أنبية
من حيث الكم كالوظيفة ،ففيها يتؤب الراكم"/خالد" السرد بضمَت األنا حكاية ىو حاضر كمشارؾ
فيها ،باعتباره طرفا من أطرافها ،كبالتإب فهو راكم فاعل (الراكم/الشخصية) مع مستهل اغبدث كبعدىا
يتحوؿ إٔب راك /شاىد.
ك"الراكم الشاىد ىو راكم حاضر لكنو ال يتدخل ،ال وبلل ،إنو يركم من خارج ،عن مسافة
بينو كبُت ما ،أك من ،يركم عنو .مثل ىذا الراكم ىو دبثابة العُت اليت تكتفي بنقل اؼبرئي ُب حدكد ما
يسمح ؽبا النظر ،كدبثابة األذف اليت تكتفي أيضا بنقل اؼبسموع ُب حدكد ما يسمح بو السمع .كظيفة
ىذا الراكم ىي التسجيل ،أم أنو يبيل إٔب أف تكوف كظيفتو أقرب إٔب كظيفة اآللة .إنو تقنية آلية".1
لنقرأ ىذا اؼبقطع السردم" :كلكن كاف أمره ىو بالذات يعنيٍت كوبزنٍت .فقد كاف رفيق سبلحي
لسنتُت كاملتُت  ..ككاف بيننا تفاصيل صغَتة صبعتنا ُب اؼباضي كال يبكن للذاكرة رغم كل شيء أف
تتجاىلها.
لعل أكثر تلك التفاصيل تأثَتا ،تلك اؼبصادفة اليت جعلت اؼبمرضة ُب تونس تعطيٍت كأنا أغادر
اؼبستشفى ثيابو اليت كصل هبا ،كاليت جف عليها دمو منذ عدة أياـ .كاف ُب جيب سًتتو يومها بطاقة
احتفظت هبا ألعيدىا إليو ُب ما بعد  ..كلكنو
تعريفو اليت ال تكاد تقرأ ،من آثار بقع الدـ عليها .كاليت
ي
عاد بعد ذلك إٔب اعببهة دكف أف يدرم حىت أهنا كانت ُب حوزٌب ،كردبا دكف أف يسأؿ عنها .فقد كاف
ىش سي مصطفى كأنا أخرج من جيب
ذاىبا إٔب مكاف ال وبتاج فيو إٔب بطاقة تعريف ......يومها يد ى
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الفصل األول

التقنيات السردية ورىان التجديد

ست عشرة سنة  ...ىا ىو سي مصطفى بعد سنوات ،يتأمل
سًتٌب تلك البطاقة كأضعها أمامو ،بعد ٌ
لوحة ٕب ،كأتأملو .لقد مات فيو الرجل "اآلخر" فكيف راىنت يوما عليو ؟ ُب ىذه اللحظة ،ال شيء
يعنيو سول امتبلؾ لوحة ٕب ،كردبا كاف مستعدا ألف يدفع أم شبن مقابلها .فمن اؼبعركؼ عنو أنو ال
وبسب كثَتا ُب ىذه اغباالت  ...لقد قرر أف يستبدؿ بتلك البطاقة اؼبهًتئة ،لوحة "أكواريل" يفاخر هبا
 ..فهل يتساكل الدـ باأللواف اؼبائية  ..كلو بعد ربع قرف ؟".1
من خبلؿ ىذا اؼبقطع السردم يبكننا أف كبدد موقع الراكم"/خالد" كعبلقتو باغبدث الذم
يركيو ،كما ىو ماثل أمامنا ،فإف الراكم/خالد يركم بضمَت اؼبتكلم حدث حاضر فيو كفاعل فيو أيضا،
كىذا ما بينو السرد عند مستهلو ،بعدىا يتحوؿ ىذا الراكم اغباضر إٔب شاىدا متسائل ،بدءا من عبارة
"ىا ىو سي مصطفى بعد سنوات" ،أصبح شاىدا على ما حل بػ"سي مصطفى" من تغَت ففي اؼباضي
كاف يفدم كطنو بدمائو ،كاليوـ كقد استفاد من شهادة جهاده ،كأصبح من بعض السياسُت كاألثرياء
اعبزائريُت الذين ال هتمهم الدماء بقدر ما هتمهم اؼبفاخرة ،كؽبذا قبد الراكم اغباضر كالشاىد وبلل
تصرفات الشخصية بضمَت الغائب من خبلؿ قرائن ظاىرة من مثل" :أتأملو/فمن اؼبعركؼ عنو  "..كىذا
ما جعلو يبئر ما يركيو من اػبارج ،فقد أصبح الراكم/خالد ال يعرؼ عن "سي مصطفى" كل شيء ،كال
يستطيع النفاذ إٔب دكاخلو ،فقط ينقل ما ىو معركؼ عنو عند العامة ،ؽبذا قبده يتساءؿ كمشكك ُب
زبميناتو ،كيؤطر استنتاجاتو كلها باحتماالت غَت قطعية مثل قولو "ردبا".
كمن شبة تتحوؿ عبلقة الراكم  /خالد باغبدث ،من عبلقة راك حاضر/فاعل كمؤطر للسرد برصد
ما يراه كما يسمعو ،إٔب راك حاضر  /ناقل كشاىد فيتحوؿ ما يركيو إٔب ما يراه فقط ،ككما يظهر ُب
اؼبقطع السردم ،أنو ٓب يعد يعلم عنو التفاصيل كما ُب السابق ،كال يريد التدخل ؽبذا ،فجل تلك األسئلة
ىي مطركحة على نفسو ،كليست موجهة إليو بصفة مباشرة ،كىي هبذا تدؿ على اغبَتة كالبهتاف أماـ أمر
أصبح يشهده كال يعلم عنو سول ما يتجلى أمامو ،كوباكؿ تذكره بذاكرة متعبة ،لذا اقتصر سرده على ما
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بإمكانو أف ينقلو كمجرد شاىد ،كنشَت إٔب أف مثل ىذه الوضعيات كىذه التحوالت كثَتة ُب الركاية،
كاليت تقدـ لنا األمر الواحد من ثنائيتُت متناقضتُت ،فمعظم األحداث مثبل تقدـ بألفة عند الشخصية
ؽبذا قبدىا حاضرة كفاعلة كمتفاعلة فيها بعدىا تتحوؿ الشخصية إٔب شاىد غريب عن اغبدث نفسو،
كيشعر كبوه باالغًتاب ،كىذا التوظيف ىو من مظاىر الركاية اعبديدة ،كقد قبحت "أحبلـ مستغامبي "
ُب تفعيل ىذه التقنية كوهنا استفادت أكثر بكثَت من تيار الوعي.
 .4.1الراوي الخارجي /الكاتب كلّي المعرفة:
ال يستخدـ الركائي الكاتب كلي اؼبعرفة ُب سرده "تقنيات سبكنو اػبفاء خلف راك يتوسطو ،أك،
إنو ال وبسن البقاء خفيا خلف الشخصيات".1
نبلحظ أنو ،يظهر صوت ُب الركاية ؾبهوؿ ال عبلقة لو بالشخصيات كاغبدث كالزماف كاؼبكاف،
يىباطب الراكم "/خالد" من حُت إٔب آخر عرب إشارات متكررة خباصة ُب مستهل القص ،كما ُب قولو:
تبيعك
تبيعك نفس صور الصفحة األكٔب  ...ببدلة جديدة كل مرة .ىنالك جرائد ...
"ىناؾ جرائد
ى
ى
تبيعك تذكرة للهركب من الوطن  ..ال
نفس األكاذيب بطريقة أقل ذكاء كل مرة .كىنالك أخرل،
ى
غَت".2
ك يقوؿ" :تقرأ على بعض الكراسي تلك العبارة :
"أماكن ؿبجوزة ؼبعطويب اغبرب كاغبوامل...ال ليست ىذه األماكن لك .شيء من العزة ،من
بقايا شهامة ،ذبعلك تفضل البقاء كاقفا معلقا بيد كاحدة .إهنا أماكن ؿبجوزة ﵀اربُت غَتؾ ،حرهبم ٓب
تكن حربك ،كجراحهم ردبا كانت على يدؾ.أما جراحك أنت ..فغَت يمعًتؼ هبا ىنا .ىا أنت أماـ
جدلية عجيبة ..تعيش ُب بلد وبًتـ موىبتك كيرفض يجركحك .كتنتمي لوطن ،وبًتـ جراحك كيرفضك
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أنت .فأيهما زبتار  ..كأنت الرجل كاعبرح ُب آف كاحد  ..كأنت الذاكرة اؼبعطوبة اليت ليس ىذا اعبسد
اؼبعطوب سول كاجهة ؽبا ؟".1
ُب ىذين اؼبقطعُت السردين ،نبلحظ أف ىذا الصوت اػبارجي يركم عن الشخصية
"الراكم/خالد" أمورا ال يعرفها ىو عن نفسو ،كالدليل على ذلك أنو يرد عليوُ ،ب اؼبقطع السردم الثا٘ب،
يقوؿ الراكم"/خالد"" :أسئلة ٓب أكن أطرحها على نفسي ُب السابق".2
ىذا الصوت اجملهوؿ ىو "الراكم العليم" الذم نسمع صوتو يتخلل اػبطاب ،كيتكرر بصفة
مباشرة عرب إشارات كصف دقيق يتوجو هبا إٔب الراكم /خالد معلقا كمفسرا كؿبلبل ،كفبهدا ألفكاره
ككاشفا عن كعيو ،ككاشفا أيضا للقارئ خبايا ال يستطيع الراكم /خالد سردىا عن نفسو ألنو راك غَت
عليم ،ال يبتلك الوعي الذم يوصلو إٔب فهم ذاتو كإدراؾ األمور من حولو ،كال أحد يعلم من أين يأٌب
الصوت اػبارجي هبذه اؼبعلومات عن الشخصية.
يتبُت لقارئ الركاية أف ىذا الراكم اػبارجي يبقى ؾبهوؿ اؽبوية على مسار اػبطاب السردم ،كغَت
مشارؾ ُب الفعل ،كيظهر عرب فًتات متقطعة ُب اػبطاب ،كبقوة مع بداية القص ،كىو ما جعل ىويتو
تظل ؾبهولة بالنسبة للقارئ فبل يعرؼ موقعو ،كال عبلقتو بعآب الركاية ،بعكس الراكم /خالد الذم نعرؼ
عنو الكثَت ُب النص السردم ،لكن ىذا الراكم اػبارجي اجملهوؿ يعرؼ أكثر من القارئ عن "خالد"،
"أنت" ،متوجها هبا إٔب الراكم "خالد" الذم يؤطر السرد ،إف الزاكية اليت
كيركم خباياه بضمَت اؼبخاطب ى
يرل منها ىذا الراكم اػبارجي ىي الرؤية من خلف ،اليت سبكنو من معرفة الشخصية "خالد" معرفة تامة،
بل كىبًتؽ نواياه ،كأفكاره ،كيعلمو بالسلوؾ الذم هبهلو.
نفهم من ىذا أنو راكم عليم كلي اؼبعرفة ،كإف ظل ؾبهوؿ اؽبوية كغَت مشارؾ ُب اغبدث .كىو
صوت قابع خلف الراكم /خالد ،كيبدك كاضحا اختبلؼ منظور كل منهما ،حبيث يغدك الراكم اػبارجي
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ؾبهوؿ اؽبوية يرل أكثر فبا يراه الراكم " /خالد" اؼبؤطر للسرد ،فيتدخل األكؿ ليعلق على كبلـ "خالد" ،
كيقيم مواقفو كآراءه بضمَت اؼبخاطب "أنت" .لكن الركاية ال تقدـ من موقع ىذا الراكم اػبارجي ،فربكزه
يظهر من اغبُت إٔب آخر ُب اػبطاب ،كبالتإب فمؤشرات حضوره ضئيلة ُب اؼبتخيل السردم ،كىو ؾبرد
تقنية توارت خلفها الكاتبة عمدا ،لتشوش على الراكم /خالد ،كىدفها بالدرجة األكٔب ىو تشويش
القارئ ،كبعثرة أفكاره ،كجعلو يشكك ُب أحكاـ الراكم /خالد.
إف صوت الراكم اػبارجي ىو صوت الراكم  /الكاتبة الذم يبقى  -مهما علم بكل شيء -
غريبا عن عآب النص كخارجا عنو ،كىذا ما جعلنا مبيز بُت ماىو داخل النص كما ىو خارج عنو ،أم
التمييز بُت الراكم كالكاتبة.
إف القارئ اليوـ أصبح فطنا نبيها ،ليس من السهل مراكغتو ،كال االستخفاؼ بو ،للتأثَت فيو
بإيهامو بواقعية اؼبرجع ،كىو ما فهمتو الكاتبة "أحبلـ مستغامبي" عندما ٓب تستعمل :الراكم اػبارجي
بالطريقة نفسها اليت استعملتها الركاية التقليدية ،صحيح أف الراكم اػبارجي الذم يقوـ دبصادرة
خصوصية الشخصية ىو من مظاىر الركاية التقليدية ،لكن "أحبلـ مستغامبي" كظفتو عنوة كتقنية ـبالفة
للمقولة التقليدية،فعمدت إٔب اعبمع بُت "راك عليم ك راك غَت عليم" ك ىذا من استعماالت الركاية
اعبديدة ،فلم ذبعلو ػ الراكم العليم ػ مثبل راك مؤطر للسرد ككل ،كٓب ذبعلو يتكلم بضمَت الغائب "ىو"،
كما ُب الركاية الواقعية ،كىذا ما يسمح بالقوؿ أف الراكم  /خالد حبضوره اؼبضخم كاؼبغطي للخطاب ىو
اؼبتحكم بالسرد رؤية كمنظورا ،كالركاية بنت خطاهبا السردم من موقعو.
لذلك ففي اآلٌب سنبحث ُب مقولة الصيغة كالرؤية السرديتُت من خبلؿ اؼبوقع الذم يقف فيو
الراكم الواحد "خالد" ،لكي نفهم كيف استفادت ركاية (ذاكرة اعبسد) من ىذه التقنية.
 .7الصيغة السردية (:)mode narratif
ُب اغبديث عن الصيغة السردية يوضح "جَتار جنيت" ُب كتابو (خطاب اغبكي) ،أهنا تنطبق
على اػبطاب شأهنا ُب ذلك شأف الزمن كأنو "مادامت كظيفة اغبكاية ليست إصدار أمر أك تعبَت عن

الفصل األول

التقنيات السردية ورىان التجديد

سبن أك ذكر شرط ..إْب ،كإمبا فقط قص قصة ،كبالتإب نقل كقائع كاقعية أك خيالية ،فإف صيغتها
ٍّ
الوحيدة ،أك اؼبميزة على األقل ،ال يبكن أف تكوف بكل دقة غَت الصيغة الداللية" ،1كىذا يعٍت أف
"األساسي على مستول اػبطاب اغبكائي ليست فقط تلك االختبلفات بُت األمر أك النهي أكالتمٍت،
كلكن ُب درجة التأكيد على اختبلؼ ىذه الصيغ اؼبعرب عنها باؼبتغَتات السردية" ،2كلذلك فهو يفرؽ
بُت "خطاب األقواؿ "كخطاب األحداث" .كهبعل لؤلكؿ تفرعات أخرل سنتعرؼ عليها من خبلؿ
الدراسة التطبيقيةُ ،ب ما يلي:
 .1.7خطاب األقوال:
على مستول "حكي األقواؿ " يؤكد "جينيت" أف ىناؾ سبييزا بُت خطاب ىومَتكس كخطاب
أفبلطوف "فهو عند ىومَتكس خطاب "مقلد" أم منقوؿ كنبيا ،كما ييفًتض أف تكوف الشخصية قد
"مسرد" ،أم يعتربه السارد حدثا من بُت أحداث أخرل كيضطلع
تفوىت بو ،كىو عند أفبلطوف خطاب ٌ

بو ىو نفسو بصفتو كذلك" ،3أم أف "خطاب ىومَتكس منقوؿ (وباكي أقواؿ الشخصيات) بينما
خطاب أفبلطوف مسركد (منظور إليو كبقية األحداث) ،كباستعماؿ األسلوب غَت اؼبباشر كإدخاؿ
عناصر كسيطية مع حذؼ اعبمل يصبح ىناؾ خطاب ثالث ىو غَت مباشر ،كعلى أساس ىذا يبيز بُت

ثبلثة أنواع من اػبطاب" ،4ىي اليت سنتناكؽبا بالتحليل ُب ركاية (ذاكرة اعبسد).
بدءا نقوؿ أف الراكم اؼبؤطر للخطاب ُب الركاية كالذم يتؤب السرد ىو إحدل الشخصيات
اؼبشاركة ُب اغبكاية أم الراكم  /الشخصية ،كىو "خالد" الذم ينهض بفعل السرد كالركاية معا .كمن
ىذا اؼبوقع للراكم "الشخصية "/خالد ،سنعاين ـبتلف األمباط اػبطابية اليت ينهض عليها اػبطاب
السردم.
 1جَتار جنيت ،خطاب اغبكاية ،ص .177
 2سعيد يقطُت ،ربليل اػبطاب الركائي ،اؼبركز الثقاُب العريب ،بَتكت ،ط ،1997 ،3ص .176
 3جَتار جنيت ،خطاب اغبكاية ،ص .185
 4سعيد يقطُت ،ربليل اػبطاب الركائي ،ص .178
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أ .الخطاب المنقول المباشر (:)rapporté
اػبطاب اؼبنقوؿ اؼبباشر ىو "ذلك الشكل الذم يرفضو أفبلطوف ،كالذم يتظاىر فيو السارد
بإعطاء الكلمة حرفيا لشخصيتو« :قلت ألمي (أك:أعتقد) :ال بد ٕب من الزكاج من ألبَتتُت » .ىذا
متبٌت -منذ ىومَتكس -بصفتو شكبل أساسيا للحوار
اػبطاب اؼبنقوؿ ،الذم ىو من النمط اؼبسرحيٌ ،
(ك للمونولوج) ُب النوع السردم اؼبختلط الذم ىو اؼبلحمة كالذم ستكونو الركاية بعدىا".1

كبالرجوع إٔب ركاية (ذاكرة اعبسد) قبدىا تبتدئ بعرض للزمن اغباضر ،كىو أثناء تواجد الراكم
"خالد" ُب قسنطينةٍ ،ب ترجع بنا إٔب الوراء من خبلؿ قياـ "خالد" باسًتجاع األحداث ،ففي مستهل
القص ،يتذكر أقواؿ" كاترين" كقد قاـ بنقل كبلمها عن طريق اػبطاب اؼبنقوؿ اؼبباشر ،يقوؿ" :مازلت
أذكر قولك ذات يوـ« :اغبب ىو ما حدث بيننا .كاألدب ىو كل ما ٓب وبدث»".2
إف ىذا اػبطاب اؼبنقوؿ اؼبباشر لزمن قوؿ مضى ،ساعد الراكم على الرجوع إٔب اغباضر،
كمواصلة السرد ُب حوار مونولوجي بغية استوعاب اغباضر ،كما عزز ترىُت السرد أكثر ،ىو نقل
الراكم/خالد كبلـ الشخصية عن طريق اػبطاب اؼبنقوؿ اؼبباشر ُب أكثر من مكاف داخل اػبطاب
الركائي ،كىنا يعترب اغباضر -من جهة أخرل -ؾبرد منحى للوصوؿ للماضي ،عمل الراكم بنقلو عن
طريق اػبطاب اؼبنقوؿ اؼبباشر ،الذم أدل كظيفة بنيوية ساعدتو ُب نقل كبلـ الشخصيات حبرفيتو،
كتنظيم بنية اػبطاب من خبلؿ مظهره اللفظي.
مثبل يقوؿ السارد" :ك ً
أضفت بعد شيء من الصمتُ« :ب اغبقيقة ،كل ركاية ناجحة ،ىي جريبة
ما نرتكبها ذباه ذاكرة ما ،نقتلو على مرأل من اعبميع بكاًب صوت .ككحده يدرم أف تلك الكلمة
الرصاصة موجهة إليو .كالركايات الفاشلة ،ليست سول جرائم فاشلة ،ال بد أف تيسحب من أصحاهبا

 1جَتار جنيت ،خطاب اغبكاية ،ص .187
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رخصة ضبل القلم ،حبجة أهنم ال وبسنوف استعماؿ الكلمات ،كقد يقتلوف هبا أم أحد عن خطأ  ..دبن
ُب ذلك أنفسهم بعدما يكونوف قد قتلوا القراء  ..ضجرا»".1
عمل الراكم على نقل الكثَت من أقواؿ الشخصيات ،من ذلك قوؿ "سي الطاىر" ُبٍ" :ب سبتم:
«لو قدر لك أف تصل إٔب ىناؾ  ..أسبٌت أف تذىب لزيارهتم حُت تشفى كتسلٌم ىذا اؼببلغ إٔب"أما"
لتشًتم بو ىدية للصغَتة ،كأكد أيضا أف تسجلها ُب دار البلدية إذا استطعت ذلك  ..فقد يبر كقت
طويل قبل أف أسبكن من زيارهتم .2"»..
ىنا ،كُب ىذين اػبطابُت اؼبنقولُت اؼبباشرين ،ترؾ الراكم /خالد اجملاؿ للشخصية للتكلم ،فأعطى
الكلمة ُب اؼبقطع األكؿ للبطلة ،كُب اؼبقطع السردم الثا٘ب أعطى الكلمة لػ"سي الطاىر" ،كجاء ملفوظي
"ك ً
أضفت بعد شيء من الصمت" ،ك"ٍب سبتم" ُب اؼبقطعُت األكؿ كالثا٘ب ،ليهيئا القارئ ألف يتلقى
خطاب الشخصية كما ىي ،بصيغة مباشرة ،كلتعرب عن أفكارىا بصوهتا السردم.
كبالتإب فقد عرض الراكم ألقواؽبما دكف تدخل ُب تغيَته أك إضفاء ذاتيتو عليو ،بل عمد على
نقل قوؿ الشخصية بكل أمانة ،عن طريق نقل كبلمها نقبل تاما دكف إضافة أك تأكيل ،فلم يبصم بذاتيتو
كما ُب أمباط الصيغ األخرل ،بل ترؾ الشخصيات تتكلم ،حىت ال يًتؾ الشك ُب نفس القارئ ،كمن
جهة يونبو دبصداقية مرجعية األقواؿ ،كشفافية األحداث ،لكي ىبيل إليو ككأنو أماـ عرض مسرحي
مباشر كحقيقي.
نبلحظ أف الكاتبة "أحبلـ مستغامبي" جعلت حدا فاصبل بُت قوؿ الراكم/خالد كقوؿ الشخصية
"البطلة كسي الطاىر" ،كىذا اغبد ىو ،عبلمة التنقيط ( ،):فقبل ىذه العبلمة كردت مساحة سياؽ
الراكم /خالد ،كبعدىا خطاب الشخصيتُت اؼبباشر.

 1الركاية ،ص . 18 ،17
 2الركاية ،ص.34
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تعترب صيغة اػبطاب اؼبنقوؿ اؼبباشر ىي الصيغة اؼبهمينة على النص ،كارتبط ىذا بطبيعة النص
الذم يعد اسًتجاعا ألحداث ماضية ،حافظت فيو الذاكرة على نقل أقواؿ الشخصيات اغباضرة فيو
بكل أمانة كمصداقية .
ب .خطاب األسلوب غير المباشر ( :) transposé
كفيو يتم عرض أقواؿ الشخصيات بأسلوب غَت مباشر من قبل السارد ،كؽبذا فهو "ال يقدـ أبدا
للقارئ أم ضمانة كخصوصا أم إحساس باألمانة اغبرفية لؤلقواؿ اؼبصرح هبا ُب الواقع ،فحضور السارد
فيو أكثر ذبليا ُب تركيب اعبملة بالذات من أف يفرض اػبطاب نفسو باالستقبلؿ الوثائقي الذم يكوف
لشاىد".1
كبالرجوع إٔب ركاية (ذاكرة اعبسد) قبد أف النص تتخللو صيغ كبلمية أخرل ،نقلها الراكم بصيغة
الغائب ال اؼبتكلم ،مثل صيغة خطاب األسلوب غَت اؼبباشر الذم ارتبط بالركام الشاىد ُب معظمو،
مثبل يقوؿ السارد" :لقد اعًتؼ ٕب بأنو رجل ضعيف ،وبن كيشتاؽ كقد يبكي كلكنُ ،ب حدكد اغبياء،
كسرا دائما .فليس من حق الرموز أف تبكي شوقا".2
نبلحظ ُب اؼبقطع السردم اختفاء لعبلمات التلفظ "أنا/أنت" ،كأف الراكم/خالد نقل قوؿ
الشخصية "سي الطاىر" بأسلوب غَت مباشر ،كفبا وبيل إٔب ذلك استعماؿ ملفوظ "لقد اعًتؼ ٕب بأنو"
ُب اؼبقطع السردم ،كقد طبع الصيغة بذاتيتو ،حُت أدلف ملفوظات سردية كاصفة داخل ىذا اػبطاب،
مثل" :فليس من حق الرموز أف تبكي شوقا" .إف ىذه اؼبلفوظات السردية الواصفة ،ككذلك نقل أقواؿ
الشخصية بطريقة غَت مباشرة ،كاستعماؿ ضمَت الغائب كلو عمل على زرع الشك كعدـ اليقُت لدل
اؼبتلقي ،فرغم ؿبافظة النقلة السردية على خطاب الشخصية ،إال أف الًتدد يبقى مصاحبا للقارئ لعدـ
قبوؿ صحة القوؿ الذم جاء بو السياؽ السردم مصبوغ بذاتية الراكم  /خالد.
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ج .الخطاب المسرود ( :)narrativisé
اؼبسرد أك اؼبركم كما يسميو "جَتار جنيت" ىو "أبعد اغباالت مسافة
اػبطاب اؼبسركد أك ٌ
مسردا" ،1ىذا يعٍت أنو
كأكثرىا اختزاال [ ]...كالذم يبكن اعتباره حكاية أفكار ،أك خطابا داخليا ٌ

"الصيغة اليت تعكس أكرب تباعد فبكن بُت اػبطاب كصاحبو ،كبالتإب بُت اػبطاب كصورتو األصلية،

كما تبُت ذلك بوضوح الكيفية اليت حاكؿ هبا أفبلطوف نقل خطاب الشخصية اؼبلحمية
"أجافبنوف"( ،)Agamem nonحيث تعامل معو كما لو كاف حدثا ،دكف سبييز بُت ما ىو كبلـ ،كبُت
ما ىو فعل ،أك حالة نفسية ،فبا مكنو من تقليصو ألصغر حجم فبكن .حبيث أصبح عبارة عن خبلصة
سردية ال عرضا مشهديا ،كىو ما جعلو أكثر الصيغ التعبَتية اؼبتعاملة مع األقواؿ ،بعدا عن ا﵀اكاة،
كبالتإب ،أقرهبا للسرد ،إضافة ؼبا يلحق ىذا الصنف من اػبطابات من تدخبلت كتعاليق إضافية
للسارد".2
كغَت
كبالرجوع إٔب ركاية (ذاكرة اعبسد) قبد أف الراكم نقل ُب مواضع أخرل كبلـ الشخصيات ٌ
فيو ،حبيث حافظ على مضمونو كصاغو بلغتو ،عن طريق صيغة اػبطاب اؼبسركد أك ا﵀كي ،من ذلك
قولو" :فقد كانت عتيقة تشارؾ أحيانا ُب سهرتنا ،كرباكؿ أف تستنجد يب ،بصفيت رجبل متحضرا قادما
من باريس ،ألقنع أخي بالتخلي عن ىذا البيت العريب القدٙب ،كىذه الطريقة اؼبتخلفة ُب العيش ،كتكاد
تعتذر ٕب عن كل األشياء اليت تبدك ُب نظرم صبيلة  ..كنادرة".3
إف الراكم/خالد ُب ىذا اػبطاب اؼبسركد يتكلم بأفكار الشخصية  /عتيقة ،فصاغها كفق لغتو
كاستعمل تقنية التلخيص ،فبا أدل إٔب تغييب تاـ للغة "عتيقة" ،كبالتإب غدت اؼبسافة بعيدة بُت السارد
كاألحداث.
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كمن ذلك أيضا ،يقوؿ الراكم" :بعدما اتصل يب "سي الشريف" من قسنطينة ،ليطلب مٍت بيع
ذلك البيت الذم ٓب يعد ىناؾ ضركرة لوجوده".1
ُب ىذه الصيغة نبلحظ بأف الراكم /خالد اىتم بأفكار الشخصية ،كبإضاءة أقواؽبا دكف أفعاؽبا،
فبا أدل إٔب إبراز آثار األحداث ُب سرد القصة من خبلؿ ىذا السرد اؼبوضوعي.
 .7.7خطاب األحداث:
يتصل خطاب األحداث بػ"حكي األحداث" ضمن "اؼبسافة" كىي اليت هتمنا ىنا كاليت ىبرب
عنها "جَتار جنيت" أنو "مهما كانت صيغتها ،ىي حكاية دكما ،أم نقل لغَت اللفظي (أك ؼبا يفًتض
أنو غَت لفظي) إٔب ما ىو لفظي .كمن ٍب لن تكوف ؿباكاتو أبدا أكثر من إيهاـ دبحاكاة ،يتوقف كأم
إيهاـ على عبلقة متقلبة غاية التقلب بُت الباث كاؼبتلقي .فمن اؼبسلم بو ،مثبل ،أف النص الواحد يبكن
أف يتلقاه قارئ ما نصا ؿباكاتيا كثَتا ،كأف يتلقاه قارئ آخر كصفا معربا قليبل" ،2كأف "اؼبعيار الذم يقوـ
عليو التصنيف الذم هبريو بُت حكي األقواؿ كاألحداث ىو كمية اإلخبار كقلة كمية اؼبخرب
 informateurكآثاره .كليصبح ىذا اؼبعيار إجرائيا ال بد ُب البحث ُب اؼبقصود باإلخبار كاؼبخرب ،كإذا
كاف اإلخبار عند جنيت يتصل باؼبوضوع اؼبسركد ،فإف أقصى اإلخبار ىو اؼبوضوع اؼبسركد بأكثر
التفاصيل اؼبمكنة .لذلك ستغدك كل التفاصيل " الزائدة" ذات كظيفة ؿبددة ىي "إبراز" الواقع ،كبذلك
ترتبط التفاصيل بػ"إوباءات ا﵀اكاة" ،لكن اغبكي كلما ًب عن طريق اغبكي التاـ كلما قلت التفاصيل
ىكذا :ا﵀اكاة :الوصف (كثرة التفاصيل)  /اغبكي التاـ :األحداث (قلة التفاصيل)".3
لنقرأ ىذا اؼبقطع السردم" :كان يستوقفني كأنا أمر دبحلو متجها إٔب ثانوية قسنطينة ،فيعرض
علي قراءة جريدة "األمة" أك منشورا سريا .ككان خبلؿ سنتُت يهيئني سياسيا لبللبراط ُب "حزب
ٌ
يمر بو قبل أف يؤدي
الشعب" كيضعني أماـ أكثر من امتحاف ميدا٘ب ،كان ال بد لكل عضو من أف ّ
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قسم االلبراط ُب اغبزب ،كيبدأ نشاطو ُب إحدل اػببليا اليت كان يحددىا ببلؿُ.ب ذلك ا﵀ل الذم ال
أثر لو اليوـ ،كان يلتقي القادة السياسيوف ،كيعطي مصإب اغباج تعليماتو األخَتة ،كفيو نوقشت
الشعارات اليت رفعها اؼبتظاىركف ،ك ُكتبت ليبل على البلفتات لتكون مفاجأة فرنسا .كعندما انطلقت
ذبمع
تلك التظاىرة من فوؽ جسر سيدم راشد كما خطط ؽبا ببلؿ ألسباب تكتيكية ،يسهل معها ٌ
شت القوات الفرنسية بدقتها كنظامها غَت
اؼبتظاىرين ٍب تبعثرىم من كل الطرقات اؼبؤدية للجسر ،أدى َ
اؼبتوقع .ككاف ببلؿ أكؿ من أ ِ
ُلق َي القبض عليو يومها  ..كمن عُذب للعربةٓ.ب يمت ببلؿ حسُت كغَته
.قضى سنتُت ُب السجن كالتعذيب ،ترك فيهما جلده على آالت التعذيب".1
إف التشديد الذم ُب اؼبقطع السردم ىو من عندم ،كىو يدؿ على ؾبمل األفعاؿ اليت سانبت
ُب بناء اغبدث ،كالشخصية اليت أثارت األحداث ُب ىذا اؼبقطع السردم ىي" :ببلؿ حسُت" ،كالراكم
الذم نقل األحداث ىو" :خالد" اؼبؤطر للسرد ككل ،ككونو يقع موقع الشاىد ،قبده ال يعلم الكثَت
عنو ،لذلك فجل األحداث نقلت بتقنية االقتصاد السردم ،كعرضت أمامنا سول اغبصيلة النهائية اليت
آؿ إليها اغبدث ،كذكر األىم منها فقط ،كيكثٌف السرد على األحداث اؼبهمة كاألساسية ،كذبنب
األحداث ال يفضلة أك الثانوية اليت تعتمد على الوصف كاالسهاب ،كوف ىذه األخَتة تدخل ُب ما أظباه
"جنيت" با﵀اكاة.
إف الراكم يعمد إٔب خطاب األحداث كفق ىذا الطابع االختزإب عندما يستحضر التاريخ ُب
اػبطاب الركائي ،فيأٌب باغبكي التاـ ،كفيو يكوف اغبدث مركز كمكثف ،ككأنو ُب عجالة غضب ،يريد
إ خبار اؼبتلقي الكثَت من األحداث ُب كقت قليل بإهباز كتكثيف ،أم مركره السريع على فًتات زمنية
طويلة بإشارات خاطفة ،لذلك تنعدـ تفاصيل األحداث ،كمن أجل ىذا فهو يستعمل تقنية اػببلصة
للمركر السريع على األحداث ،كعرض عاـ للمشاىد كالربط بينها.
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يبدك أف الراكم ُب ىذا اؼبقطع السردم ُب عجالة ،كذلك ؼبا انتقل من تقنية اػببلصة إٔب تقنية
اغبذؼ ،بغية نقل أكرب كم من األحداث اؼبلخصة ،كىو ما تشَت إليو عبارة "بعد سنتُت" ،كقبلو تدخل
السارد لصبغ اغبدث بذاتيتو كونو راك حاضر كشاىد معا ،كلو عبلقة بالشخصية "ببلؿ حسُت" ُب
اؼبسَتة النضالية ،كىو ما تشَت إليو عبارةٓ" :ب يمت ببلؿ حسُت كغَته ...ترك فيهما جلده على آالت
التعذيب" ،كىذا يدؿ على سعة تأمل الراكم للحدث ،كمراقبة اشتغاؿ األفعاؿ ُب اغبكاية.
 .4زاوية الرؤية :
تتعلق زاكية الرؤية عند الراكم بالتقنية اؼبوظفة لسرد القصة داخل اػبطاب الركائي ،ك"أف الذم
وبدد شركط اختيار ىذه التقنية دكف غَتىا ،ىو الغاية اليت يهدؼ إليها الكاتب عرب الراكم ،كىذه الغاية
البد أف تكوف طموحة ،أم تعرب عن ذباكز معُت ؼبا ىو كائن ،أك تعرب عما ىو ُب إمكاف الكاتب،
كيقصد من كراء عرض ىذا الطموح التأثَت على اؼبركم لو أك على القراء بشكل عاـ ،كال يهمنا ىنا أف
نتحدث عن مضموف ىذا الطموح ،كلكن الطرؽ اؼبختلفة لزكايا النظر اليت يعرب بواسطتها عنو".1
كُب اآلٌب سنتعرض لزاكية الرؤية السردية للراكم ،كما فصلها الناقد "جوف بويوف" (

Jean

ُ )Pouillonب كتابو (الزمن كالركاية) ،كسنصنف الرؤيا كفق ما جاءت ُب ركاية (ذاكرة اعبسد) معتمدين
على عدة اعتبارات منها أف الرؤية اؼبعتمدة ُب أسلوب سرد (ذاكرة اعبسد) ىي الرؤية الذاتية ،كلدراسة
الرؤية السردية ُب الركاية ،سنعوؿ على ما توصلنا إليو من نتائ من خبلؿ موقع الراكم ،ككيف ركل
خطابو ،أم الصيغة السردية.
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 .1.4الرؤية مع ):(la vision avec
معرفة الراكم ُب "الرؤية مع" تساكم معرفة الشخصية ،كلذا فهو "ال يقدـ لنا أم معلومات أك
تفسَتات ،إال بعد أف تكوف الشخصية نفسها قد توصلت إليها ،كيستخدـ ُب ىذا الشكل ضمَت
اؼبتكلم أك ضمَت الغائب كلكن مع االحتفاظ دائما دبظهر الرؤية مع".1
بدءا توصلنا إٔب أف الراكم اغباضر الفاعل ىو اؼبؤطر للسرد ،كأنو يركم بصيغة مهيمنة ،كىي
صيغة اػبطاب اؼبنقوؿ اؼبباشر ،كىذا ما جعل "الرؤية مع" ىي الزاكية اليت يرل منها "خالد" ُب مواضع
معينة .كمن ذلك قولو " :كفجأة اقًتب اللوف األبيض مٍت ،كراح يتحدث بالفرنسية مع فتاة أخرل ٓب
أالحظها من قبل..
ردبا ألف األبيض عندما يلبس شعرا طويبل حالكا ،يكوف قد غطى على كل األلواف..
قاؿ األبيض كىو يتأمل لوحة :
Je préfère L’abstrait .. ! -

كأجاب اللوف الذم ال لوف لو :
"Moi je préfère comprendre ce que je vois. -

2

ىذه ىي الطريقة اليت ركل هبا "خالد" ما رآه ،فػ"خالد" ىو الراكم الذم ينهض بعملية السرد
ككل ،أم من خبلؿ منظوره تقدـ اغبكاية ،كىو ُب ىذا اؼبقطع السردم حاضر كيتكلم بضمَت الػ أنا،
من خبلؿ ما تشَت إليو عبارة ":اقًتب اللوف األبيض مٍت" ٍب ينتقل إٔب ضمَت الغائب بدءا من عبارة:
"كراح يتحدث بالفرنسية مع فتاة أخرل" ،كعليو فػ "إذا ابتدئ بضمَت اؼبتكلم كًب االنتقاؿ بعد ذلك إٔب
ضمَت الغائب ،فإف ؾبرل السرد وبتفظ مع ذلك باالنطباع األكؿ الذم يقضي بأف الشخصية ليست
جاىلة دبا يعرفو الراكم ،كال الراكم جاىل دبا تعرفو الشخصية" ،3فهما متصاحبُت ؽبما نفس اؼبعرفة
 1اؼبرجع نفسو ،ص . 48 ،47
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لؤلحداث ،كالراكم ىنا ىو الذم يقوـ بنقل الوقائع بصفتو "شاىدا" ،كىذه الصفة جعلت اؼبسافة بينو
كبُت الفتاتُت بعيدة ،كعدـ علمو هبويتهما ،كقصور نقلو على ما يراه فحسب ،كيتبُت ذلك من خبلؿ
نعت الشخصية كتسميتها بلوف لباسها ،لعدـ معرفتو اظبها" :اللوف األبيض  /اللوف الذم ال لوف لو".
رغم أف ركاية (ذاكرة اعبسد) ؽبا أبعاد سياسية كأيديولوجية إال أف استفحاؿ اؼبقاطع السردية
ً
سحبت
اؼبشبعة بالنزعة الذاتية ساىم ُب خلق تقنية"الرؤية مع" ،يقوؿ الراكم"/خالد"" :بكثَت من اللباقة
يدؾ اليت كنت أش ٌد عليها ردبا دكف أف أدرم ،ككأنٍت أمسك بشيء ما ،استعدتو فجأة.

ً
ابتسمت ٕب..
ك

كبوؾ ألكؿ مرة .
ر ي
فعت عيٍت ى

تقاطعت نظراتنا ُب نصف نظرة .
ى

ً
أتأمل سوارا بيدؾ".1
اعي الناقصة ،ك ي
كنت تتأملُت ذر ى

إف معاينة اسًتاتيجية الراكم "خالد" كونو راك حاضر /شاىد يوحي بأف معرفتو لؤلحداث

تتساكل مع معرفة الشخصية ،أم إنو يرل ما تراه ،فمدار الرؤية ُب اؼبقطع السردم األكؿ موجهة كبو
الفتاتُت ،كالراكم الشاىد اؼبتكلم بضمَت األنا نقل أقواؽبما بضمَت الغائب ،كلكن ىذا الضمَت ٓب يؤثر ُب
ترىُت السرد ،ذلك ألف زاكية الرؤية اليت نقل منها الراكم األحداث ىي "الرؤية مع" ،حبيث تتساكل
معرفتو دبعرفة الشخصيتُت .فابتداء الراكم السرد بضمَت اؼبتكلم ،كمن ٍب يعرج للحديث عن الشخصية
بضمَت الغائب ،ىو ما جعلها تابعة لو ترل معو ما يراه ،كىذا البعد البصرم اؼبتساكم م ٌكن الراكم حرية
أكرب ُب التعامل مع الشخصية كالنقل عنها ،كبالتإب ًب نقل اػبطاب من خبلؿ تطابق منظور الراكم
كالشخصية.
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 .7.4الرؤية من الخارج (:)la vision du dehors
ُب "الرؤية من اػبارج" يشبو دكر الراكم عدسة الكامَتا ،حيث يقتصر عملو على كصف اغبركة
اػبارجية للشخصيات "كناقل لؤلصوات ،إنو يقف ُب حياد تاـ عن الوقائع ،كيبدك جاىبل بداللتها".1
كجاىبل كذلك بدكاخل الشخصيات ،كال يعرؼ عنها إال القليل فبا تعرفو ،لذلك فهو يًتصد سلوكها،
كمظهرىا الفيزيقي ،ككل ما وبيط هبا من اػبارج .
ىو اؼبنظور الذم من خبللو تبٌت اغبكاية كاؼبوقع الذم منو ينهض القوؿ ُب ركاية (ذاكرة اعبسد)
عندما ينقل اغبكي الراكم "خالد"" ،ىذه الرؤية السردية ٓب تكن قد ظهرت بشكل كاضح إال بعد
منتصف القرف العشرين على يد الركائيُت اعبدد ،ككصفت الركاية اؼبنتمية ؽبذا االذباه بالركاية الشيئية ،ألهنا
زبلو من كصف اؼبشاعر السيكولوجية كما أف بعضها يكاد ىبلو من اغبدث ،ىناؾ غالبا كصف خارجي
ؿبايد غبركة األبطاؿ كأقواؽبم ،كللمشاىد اغبسية مع غياب أم تفسَت أك توضيح .كالقارئ ُب مثل ىذه
الركايات هبد نفسو دائما أماـ كثَت من اؼببهمات عليو أف هبتهد بنفسو إلكساهبا داللة معينة".2
كعليو نقوؿ إف "خالد" ىو شخصية مشاركة ُب اغبدث ،كمؤطر للسرد ككل ،كيقدـ اغبكاية اليت
يركيها من منظوره اػباص كرؤيتو الشخصية ،كبالتإب فهو سارد كمبئر ُب الوقت نفسو ،ككثَتا ما يقف من
موقع الراكم الشاىد كينقل ما يركيو من خبلؿ الرؤية اػبارجية ،اليت ال تسمح لو بالتعرؼ على دكاخل
الشخصيات األخرل ،فمعرفتو ؽبا ال تسمح لو بالتعرؼ على خباياىا ،كتفكَتىا لذلك يضل قابعا كيراىا
من مظهرىا اػبارجي ،مكتفيا برصد سلوكاهتا اليت كثَتا ما يستغرهبا كيتساءؿ عنها ،كيعجز عن تقييم
تصرفاهتا اليت هبهلها ،ما هبعلو بعيدا أف يكوف راك كلي اؼبعرفة ،من ذلك قولو" :كانت تتحدث ىذه اؼبرة
غَت
ككأهنا تريد أف يعرؼ اآلخركف أهنا صديقيت أك حبيبيت ..أك أم شيء من ىذا القبيل .ما الذم ٌ
سلوكها فجأة ،ىل منظر ذلك اغبشد من الشخصيات الفنية كالصحافيُت الذين حضركا االفتتاح ..أـ
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ىي اكتشفت ُب ىذا اؼبكاف ،أهنا منذ سنتُت تضاجع عبقريا دكف أف تدرم ،كأف ذراعي الناقصة اليت
كانت تضايقها ُب ظركؼ أخرل ،تأخذ ىنا بعدا فنيا فريدا ال عبلقة لو باؼبقاييس اعبمالية ؟".1
يقف الراكم /خالد من مسافة بعيدة عن الشخصية ،ذبعلو ال يستطيع رؤيتها بوضوح ،لذلك
نراه يصفها من الناحية اػبارجية فقط ،كمشكك كؿبتار ُب ما رآه أيضا ،مثل قولوٓ" :ب تكو٘ب صبيلة ذلك
اعبماؿ الذم يبهر ،ذلك اعبماؿ الذم ىبيف كيربك .كنت فتاة عادية ،كلكن بتفاصيل غَت عادية ،بسر
يكمن ُب مكاف ما من كجهك  ..ردبا ُب جبهتك العالية كحاجبيك السميكُت كاؼبًتككُت على
ما ي
استدارهتما الطبيعية .كردبا ُب ابتسامتك الغامضة كشفتيك اؼبرسومتُت بأضبر شفاه فاتح كدعوة سرية
العسلي اؼبتقلب".2
لقبلة.أك ردبا ُب عينيك الواسعتُت كلوهنما
ٌ

سر صباؿ حبيبتو ،لذلك عبأ إٔب
ُب ىذا اؼبقطع السردم يظهر أف الراكم "خالد" ؿبتار ُب معرفة ٌ

الوصف اػبارجي ؿباكال الكشف عنو من خبلؿ تقاسيم كجهها ،كىذا ما أدل إٔب تولٌد كصف جاؼ
خاؿ من اؼبشاعر السيكولوجية ،ألنو ُب موقع ال يسمح لو بالولوج إٔب داخل الشخصية اؼبوصوفة كمعرفة
مكنوناهتا ،لذا ٓب يتعد دكره تصوير مبلمح كجهها فقط ،مثل عدسة الكامَتا اليت ترصد كل ما ىو
خارجي فحسب.
 .4.4الرؤية من الخلف ( ) la vision par derrièreمن منظور الراوي الخارجي:
كمبلحظة أكلية نسجل أف الرؤية من اػبلف تقل ُب ركاية (ذاكرة اعبسد) من اؼبوقع الذم يقبع
فيو الراكم/خالد ،كأهنا تكثر بشدة عند اقًتاهنا بالراكم اػبارجي اجملهوؿ اؽبوية كالعليم بكل شيء ،من
حيث معرفتو بالراكم اؼبؤطر للسرد "الراكم/خالد"" ،كيستخدـ اغبكي الكبلسيكي غالبا ىذه الطريقة،
كيكوف الراكم عارفا أكثر فبا تعرفو الشخصية اغبكائية ،إنو يستطيع أف يصل إٔب كل اؼبشاىد عرب جدراف
اؼبنازؿ ،كما أنو يستطيع أف يدرؾ ما يدكر خبلد األبطاؿ .كتتجلى سلطة الراكم ىنا ُب أنو يستطيع مثبل
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أف يدرؾ رغبات األبطاؿ اػبفية ،تلك اليت ليس ؽبم هبا كعي ىم أنفسهم .كيتضح أف العبلقة السلطوية
بُت الراكم كالشخصية اغبكائية ،ىي ما أشار إليو "توماتشفسكي" بالسرد اؼبوضوعي".1
يصف الراكم اػبارجي العليم ُب الركاية الشخصية "خالد" ال فقط من الناحية اػبارجية ،بل
يسر كما يعلن ،حيث قبده ينفذ إٔب دكاخلو
كيقيمو من حيث ما عجز عن معرفتو عن نفسو .كيعلم ما ٌ
كيًتجم مشاعره كىواجسو ،فرغم موقعو اػبارجي كعدـ مشاركتو ُب األحداث ،إال أنو يستطيع أف يرل ما

كنت ربمل ذاكرتك على
ال يراه "خالد" ُب نفسو كؿبيطو ،ككأنو هبذا إلو عليم.من ذلك قولو  ":ى
جسدؾ ،كٓب يكن ذلك يتطلب أم تفسَت .اليوـ ،بعد ربع قرف  ..أنت زبجل من ذراع بدلتك الفارغ
الذم زبفيو حبياء ُب جيب سًتتك ،ككأنك زبفي ذاكرتك الشخصية ،كتعتذر عن ماضيك لكل من ال
ماضي ؽبم .يدؾ الناقصة تزعجهم .تفسد على البعض راحتهم .تفقدىم شهيتهم .ليس ىذا الزمن لك.
إنو زمن ما بعد اغبرب .زمن البدالت األنيقة كالسيارات الفخمة  ..كالبطوف اؼبنتفخة .كلذا كثَتا ما
زبجل من ذراعك كىي ترافقك ُب اؼبيًتك كُب اؼبطعم كُب اؼبقهى كُب الطائرة كُب حفل تدعى إليو .تشعر
بأف الناس ينتظركف منك ُب كل مرة أف تسرد عليهم قصتك .كل العيوف اؼبستديرة دىشة ،تسألك سؤاال
أنت تأخذ اؼبيًتك كسبسك
كاحد زبجل الشفاه من طرحو" :كيف حدث ىذا ؟" كوبدث أف ربزف ،ك ى

بيدؾ الفريدة الذراع اؼبعلقة للركاب".2

يتؤب الراكم اػبارجي إصدار حكم تقييمي أثناء فعل التعليق على أفعاؿ كسلوكات الراكم
"خالد" كىو دليل قوم على معرفتو الكلية كعلمو دبا بطن فيو كما ظهرمنو ،كردبا ىذه ىي كظيفتو اليت
يظهر هبا ،غَت أف الوظيفة األساسية اليت تتوخاىا الكاتبة من توظيف الراكم اػبارجي ُب ىذه الركاية ىو
أنو شكل من أشكاؿ اؼبيتاقص الذم ىباطب القارئ بالدرجة األكٔب ،إذ وباكؿ نقل حقيقة "خالد" برؤية
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عميقة يتوجو هبا إٔب القارئ لَتبكو ،كيشوش على "خالد" ،كوباكؿ جذب انتباه القارئ إٔب منظوره الذم
ينهض كثَتا ُب تعرية اغبقيقة كاغبكم كالتقييم.
ال يعٍت توظيف الكاتبة تقنية "الرؤية من اػبلف" أف ركاية (ذاكرة اعبسد) ركاية تقليدية ،بل إف
الركاية هبذا الشكل ىي ركاية جديدة ،ألهنا استطاعت توظيف ىذه الرؤية توظيفا خرج هبا عن داللتها
التلقليدية ،كذلك ؼبا قرنتها بالرؤية اػبارجية .فحُت مزجت "أحبلـ مستغامبي" بُت (راكم خارجي عليم)
ك(راكم وبكي كفق رؤية خارجية) ُب اػبطاب الركائي ،استعملت األكؿ بغية فضح الساسة كأصحاب
السلطة عن طريق الشخصية "خالد" ،كساىم سبوقعو ُب الكشف عن األيديولوجيات اؼبتعددة كجعلها
كعنصر بنائي ُب اػبطاب الركائي .أما الرؤية اػبارجية فقد ترصبت غرابة اغبياة ،كالتشيؤ الذم أصاب
اغبس البشرم ،فالتموقع من اػبارج يدؿ ُب ىذه الركاية على عجز فهم اإلنساف عبوىر اغبياة الراىنة.
مالحظات أولية (أ):
ًب اختيار النماذج الركائية ،كل كفق الظاىرة البارزة فيها ،كاليت ارتأينا أهنا سبثل موضع اعبدة فيها،
كتعرب عن كتابة ذبريبية ألنامل نسوية جزائرية ،لكن يبقى اغبكم على جدهتا أمر نسيب ،ألننا ٓب نسجل
ركاية مس فيها التجديد بنية خطاهبا السردم ككل ،كمن خبلؿ معاينة الركايات اؼبنتخبة ،نصل ُب هناية
ىذا الفصل إٔب ؾبموعة من األحكاـ حوؿ الركايات اليت أخضعناىا للدراسة كالتحليل ،كىي كاآلٌب :
 .1في رواية (الرايس) لـ"ىاجر قويدري " :
يتوارل صوت الكاتبة ُب الركاية ،كتنهض بالسرد سبع شخوص بتناكب ،كىذا ما يسمى
بػ"تذكيت الكتابة" ،أم أف صوت السارد يبقى ـبفيا كتنوبو ُب القص الشخوص الركائية.
لذا فإف التعددية الصوتية اليت نادل هبا "ميخائيل باختُت" ىي تنظَت مسبق للركاية اعبديدة،
كىذا ما شكل ظاىرة بارزة ُب ركاية (الرايس) من حيث أف صبيع الشخصيات تتكلم ،كىو ما يعٍت ذبلي
التعدد الصوٌب ،الذم يفضي بالضركرة إٔب تعدد اغبكاية ،كُب الركاية فإف كل حكاية قائمة بذاهتا ،كتناُب
مبدأ السببية ،فبا يتيح للمتلقي إمكانية تقديبها كتأخَتىا دكف اؼبساس دبدلوالهتا ،كىذا التشطي اغبكائي
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كتنوعو شبيو بالتقطيع السنمائي ،كنت عنو تعدد اؼبنظورات ،من خبلؿ توٕب الشخصيات التعبَت بلساهنا
عن اختبلفاهتا األيديولوجية اؼبتعددة كفق رؤيويتها ،بلغة استبطانية تفضح الواقع كتكشف عن سبزقو
كتشتتو.
 .7في رواية (عودة برج إيفل إلى آيت عجيبة) لـ"ضاوية كربوس ":
تأٌب الشخصية فاقدة لسماهتا التقليدية ،فلم تعد ذات أنبية كبَتة ،بل أصبحت مهمشة كسلبية،
كتعا٘ب مكبوتات نفسية ،كؿببطة ،كمسلوبة اؼبكانة االجتماعية ،حىت غدت األشياء تفوقها دكرا كربظى
بوجود فعلي عليها كبأنبية كافرة منها ،كىو ما أبرزتو الكاتبة ُب خطاهبا الركائي من خبلؿ أنسنة
الشيء/برج إيفل كجعلو كبديل لئلنساف ،للتدالؿ على تشوه كعبث العآب ،كلئلوباء على ىذه الصورة،
شخصت الكاتبة الشيء/برج إيفل ،كجعلتو وبظى بقيمة تفوؽ قيمة الشخوص الركائية ،فصورتو على أنو
حبيب كُب يبادؿ الشخصية "زىرة" مشاعر غرامية ،كلعل ىذا التشيؤ ىو ترصبة لفقداف الشخصية
مبلؿبها كصفاهتا اإلنسانية اليت تدؿ من جانب آخر على هتميش الذات اإلنسانية كتغريبها كقسوة
كاقعها.
 . 4في رواية (لعاب المحبرة)لـ"سارة حيدر":
نسجل على أف الركاية تشتغل على البوح الذاٌب للتعبَت عن غموض العآب كتشظيو ،كعبث الواقع
بتفكك كعي الشخصية ،كتعارضها مع الواقع الذم يفرض عليها قيودا كآالما ،كعليو تصارع الشخصية
ا﵀بطة كاقعها كترفضو ،كمن ىنا تكتسب طابعها اإلشكإب ،كتبقى تبحث عن القيم اؼبطلقة ُب حوار
داخلي عميق يصل هبا كل ىذا حد التوىم كاغبلم كاعبنوف ،كقد استغلت "سارة حيدر" التقنيات اغبديثة
مثل تيار الوعي كالوجوديةُ ،ب بناء عاؼبها الركائي ،كتسٌت ؽبا ذلك عرب مونولوج مشبع باؽبذياف
كاؼبكبوتات النفسية كاالزدكاجية الشخصية ،اليت خلقت تعددية صوتية نسمعها من خبلؿ حديث
الشخصية مع ذاهتا اؼبنشطرة عنها ،كنلمسها من خبلؿ ازدكاج اللغة ،فالذات األكٔب ؽبا أسلوهبا كالثانية
ؽبا أسلوهبا اؼبضاد الذم يعارض ُب كثَت من األحياف الصوت األكؿ.
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 .3في رواية (أحالم مدينة) لـ"فريدة إبراىيم":
نسجل أنو عبلكة على كوف الزمن عنصرا بنائيا ُب الركاية فإف لو دالالتو اليت عرب عنها ُب
اػبطاب السردم ،فالزمن ىنا هبرم كفق مسار تذبذيب مشكبل مفارقات زمنية ،كىو ترصبة لرؤية الكاتبة
الباحثة عن التحرر من خبلؿ انسيابية التنقل الزمٍت ،الذم نت عنو بالضركرة زبلخل زمٍت ،كدليل على
عدـ توازهنا النفسي ،الذم عربت عنو غلبة االستذكارات ،كإف قصر اؼبدة الزمنية عند عودهتا إٔب
اغباضر ،الذم يتبعو الغوص ُب استحضار اؼباضي ،إمبا يدؿ على سبزقها ُب كاقعها الراىن اؼبشوه ،كىو
ؿباكلة للفرار إٔب كياهنا اؼبفقود كالبحث عن ىويتها ،كىذا ما يفسر ضعف حضور الًتىُت السردم،
كتغليب اؼبقاطع السردية االستذكارية اليت ربضر كفق ما تنتقيو الذاكرة ،فتأٌب األحداث متقطعة بفضل
استخداـ تقنييت "اغبذؼ" ك"اػببلصة" ،كىذا شبيو باؼبونتاج السينيمائي ،كإف الشعور ا﵀بط للشخوص
ُب الركاية يساير ما يقتضيو تيار الوعي ،كىو ما سبكنت الكاتبة من ترصبتو عن طريق كسر خطية الزمن
الكركنولوجي برسم زمن دائرم كداللة على العبث كالبلجدكل ،من خبلؿ تداعيات الشخصية "مدينة"
على طوؿ اؼبسار السردم.
 .5في رواية (أىداب الخشية) لـ"منى بشلم":
يظهر من خبلؿ بناء الركاية أهنا مكتوبة كفق معايَت ىندسية ظاىرة كـبفية ،حققت من خبلؽبا
متعة فنية ،كاستطاعت خلق عآب يتصف بالغموض كاإلرباؾ كالفوضى كغياب اغبقيقة الواحدة كأف
اإلنساف عاجز عن ضباية حقو ،كما خلفت إحساسا للمتلقي بعآب يسوده القلق كاإلحباط .كتسٌت ؽبا
التعبَت عن ىذه القيم من خبلؿ تفتيت اغببكة كتشظية اغبكاية ،عن طريق إلغاء مبدأ السببية،
كاعتمادىا على الزمن النفسي ُب مبو أحداثها ،بغية إرباؾ القارئ كالتشويش عليو ،فالركاية تنفي كل
اؼبفاىيم التقليدية حوؿ بناء اغببكة كفق ،التمهيد ،العقدة كاغبل ،كٓب هتتم كذلك باغبكاية كما ُب الركاية
التقليدية ،ؽبذا فإف القصة فيها انبنت على حدث كاحد ،متشظي ،حبيث يبثل كل فصل فيها مشهدا
قائما بذاتو ،كعليو يبكن تصنيف الركاية ضمن السرد اؼبؤسس كفق صباليات التشظي ،كلعل ىذا ىو
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موضع اعبدة البارز فيها ،كىو قيمة ؿبورية ىدفت الركاية إٔب ذبسيدىا منذ البداية ،كاليت ظبحت ؽبا
بتفجَت البنية التقليدية للشكل الركائي.
 .6في رواية (نادي الصنوبر) لـ"ربيعة جلطي" :
نسجت الكاتبة خطاهبا السردم من خبلؿ العبلقة الناذبة عن الربط بُت اؼبكوف اؼبكا٘ب كاغبالة
الوجدانية للشخصيةُ ،ب ؿباكلة منها لتخطيب اؼبكاف ،عن طريق اتباعو باألبعاد النفسية من خبلؿ
تفاعلو مع ذكات الشخوص ،كترؾ كقع قوم ُب نفوسهم ،كتسٌت ؽبا ذلك عندما شيدت عاؼبها الركائي
عرب الثنائية اؼبتضادة :اؼبدينة/الصحراء ،كما أفرزتو من قيم :القيد كاغبرية ،االنغبلؽ كاالنفتاح ،العدائي
كاألليف ،البفاض القيم ،ارتفاع القيم .فربطت فضاء اؼبدينة بواقع الشخصية "عذرا" كجعلتها سبثل مكاف
غربتها كتوترىا ،كمن جهة أخرل اتبعت الصحراء بذاكرهتا كجعلتها سبثل اؼبكاف اؼبفقود الذم ظلت
تبحث فيو "عذرا" عن ىويتها.
ذباكزت الكاتبة "ربيعة جلطي" النظرة التقليدية ُب رسم اؼبكاف ،إذ ٓب هتتم بأبعاده اعبغرافية
ككظائفو التزيينية ،فرظبت الصحراء هبدؼ أكثر عمق من خبلؿ جعلها مكاف ؿبمل بالدالالت الرمزية
األسطورية كالصوفية ،كُب "اؼبدينة" أنبلت الوصف االستصقائي ؽبا ،كرظبتها من خبلؿ بعدىا التغرييب
الذم تًتكو ُب نفوس الشخوص ،كعددت ُب أماكنها عرب تقنية االنتقاء دبا ىبدـ القص فحسب،
كجعلت فضاء اؼبدينة حامل لدالالت التشوه كاالنشطار ،كتدنس الواقع فيو كاكببللو.
 .7في رواية (ذاكرة الجسد) لـ"أحالم مستغانمي":
نبلحظ أف الركاية انبنت كفق ىندسة القوؿ ،من خبلؿ تعدد الركاة اؼبتمثل ُب شخصية كاحدة
ىي :الراكم "خالد" ،اؼبؤطر للسرد ،حُت يركم من زكايا متعددة ،كبانتقالو من حاضر إٔب شاىد ُب كثَت
من األحياف ،كقد ساىم الراكم اػبارجي ُب مستهل القص ُب تعدد الرؤية برؤيتو اػبارجية ،لكن يبقى
حضوره ضئيل جدا ،فلم يػي ىوظف كمبئر كمؤطر للسرد ،بل استهدفت الكاتبة "أحبلـ مستغامبي "توظيفو

بغية تضليل اؼبتلقى كارباكو ،فػ "ليس من الضركرم أف تكوف الركاية داخل الركاية مشركطة بتعدد الركاة،
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فبإمكاف راك كاحد أف يعقد عبلقات بُت مقاطع حكائية ـبتلفة من حيث زاكية الرؤية ،كىكذا ٌيولد
الراكم الواحد زكايا متعددة للرؤية".1

ما نسجلو أيضا أف الصيغ السردية ُب ركاية (ذاكرة اعبسد) تتنوع كتنقل ُب األغلب باللغة
الفصحى للراكم ،كما يغلب على اػبطاب كيؤطر سرده ىو صيغة اػبطاب اؼبنقوؿ اؼبباشر ،الذم ٓب يرد
ُب ؾبملو ُب شكل حوارات بالضركرة ،بل كرد عبارة عن أقواؿ متناثرة تتخلل اػبطاب على مساره ،كال
يستوجب بذلك ردا عليو ،ألنو جاء عرب عمليات تذكر الركام كتداعياتو ،كهبذا ارتبطت الصيغة اؼبؤطرة
"صيغة اػبطاب اؼبنقوؿ اؼبباشر" ُب ركاية (ذاكرة اعبسد) بالزمن اؼباضي ،حافظ من خبلؽبا الراكم /
خالد على حضوره .كألف الركاية استفادت من تقنيات تيار الوعي من "ىذياف" ك"شركد" كاالعتماد على
الذاكرة ُب استحضار شىت صيغ الكبلـ للشخصيات ،كمن طبيعة التذكر أال يأٌب كفق تسلسل متدرج،
ىو ما أثر على صيغ اػبطاب ُب السرد ،حبيث قبد الراكم  /خالد سواء ُب موقعو اغباضر الفاعل أـ
الشاىد ينقل ما يتذكره من خطابات ببل ترتيب متتإب ،كال تسلسل ،ككأنو فيلم سنيمائي يعرض أماـ
القارئ ،كىذا ما يفسر تناثر أقواؿ الشخصيات مبعثرة ُب اػبطاب ،كألنو كذلك خاضع لذبذبات
الذاكرة ُب قوة تذكرىا لؤلحداث ،كضعفها أيضا ،فقد استفادت الكاتبة من اؼبونتاج السنمائي ،كتقنية
حديثة ُب عرض أقواؿ الشخصيات عرب الراكم ،أم أف الراكم تقوـ عبلقتو مع ما يركم على القص
التذكرم باعتباره منحى إلعادة النظر ،كيأٌب كما ككأنو ُب اغبلم ،بأحداث سريعة مكثفة كمضببة،
كيستهدؼ ىذا اػبلط كااللتباس التذكرم ُب النقل الكبلمي من طرؼ الراكم/خالد إٔب تشويش القارئ
كإرباكو ،ك"يربر التذكر اختبلط األمور ،كما يربره اؼبونتاج السنيمائي ،تتسق تقنية اإلخراج اؼبوحية
بتلقائيتها مع تلقائية التذكرة اؼبضمرة لتلقائيتها" .2فالراكم يستعمل ُب اغبدث الواحد عدة صيغ كينوعها
كال ترد كفق تسلسل متدرج ،كبالتإب ففي أسلوب ىذا السرد التذكرم ٓب تأٌب األحداث مرتبة

 1ضبيد غبميدا٘ب ،بنية النص السردم ،ص .49
 2يبٌت العيد ،الراكم ،ص .101
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كمتسلسلة ،كوف عملية التذكر ترد ببل ترتيبات مسبقة ألف الراكم ليس كلي اؼبعرفة كليست لديو القدرة
على التحكم ُب أداء أقواؿ الشخصيات ،كىذا يأٌب من ضمن مظاىر التجديد ُب الركاية كوهنا تعتمد
على بناء متقطع كمتعدد.
كمن جهة أخرل ،قبد أف الراكم اؼبؤطر للسرد حافظ على حضوره على طوؿ اؼبسار السردم،
باعتباره راكيا يركم حكايتو كاعتمد ُب ذلك على الرؤية مع ،كعوؿ على الذاكرة ُب نقل أقواؿ الشخصية
بصيغة اػبطاب اؼبنقوؿ اؼبباشر ،كصيغة مهيمنة ُب النص ،كبقلة ُب نقل خطاهبا عرب صيغيت اؼبسركد
كخطاب األسلوب غَت اؼبباشر ،كيتحوؿ الراكم من حاضر/فاعل إٔب حاضر/شاىد أم راكم شاىد،
يسرد من موقع اغبضور السليب ُب حدث ٓب يكن فاعبل فيو ،فَتكم بضمَت الغائب ناقبل ما حدث أمامو
من غَت تدخل ،ككأنو غائب عن العآب الذم يتحدث عنو ،كدبعرفة أقل عن الشخصيةُ ،ب اؼبقاطع
السردية اليت تعود بالسرد من اؼباضي إٔب اغباضر ،كمن خبلؿ ترىُت السرد ىذا كثَتا ما تنقل أقواؿ
الشخصيات بصيغة اػبطاب اؼبسركد ،كينقل الراكم عن الشخصية من زاكية الرؤية من اػبارج ،كىذا ما
سبثلو أكثر اؼبقاطع السردية اليت يركم فيها عن عبلقتو بالبطلة.
يتخلل السرد صوت ىو لراك خارجي ،ؾبهوؿ اؽبوية ينهض بصفة الراكم العليم كاػببَت بكل
شيء عن الراكم "خالد" اؼبؤطر للسرد كؿبيطو ،يتكلم بضمَت اؼبخاطب ،موجو كبلمو إليو بصفة مباشرة
معلقا ،كمفسرا ،كؿبلبل ،كنافذا لبواطنو.ك ساعده ُب ذلك زاكية الرؤية الداخلية اليت مكنتو من تعرية
حقيقتو اليت غابت عنو ُب كثَت من األحياف .كالراكم اػبارجي ىو كسيلة استعملتو الكاتبة لًتبك اؼبتلقي،
كتوسلتو ليشكك ُب أحكاـ الراكم "خالد" ،كخباصة عندما يقوـ بنفي ما جاء بو ،كيعطي لو اغبقيقة
الكاملة عن اغبدث.كبالتإب ىو أداة للتضليل ،كىو ما هبعل القارئ حائرا غَت منحاز ألم طرؼ كجعلو
يرل اغبقيقة الواحدة من عدة جوانب ـبتلفة ،كبالتإب فقد كظفت تقنية الراكم العليم توظيفا حداثيا،
جاءت ـبالفة للركاية التقليدية اليت جعلت منو كراكم العليم مؤطرا للسرد كمتحكما فيو .كإجهاد الراكم
اغباضر/الشاىد ُب تأطَته للسرد يدؿ على حياد -حياد ظاىرم فقط -الكاتبة ُب تصوير الواقع ،فعبلكة

الفصل األول

التقنيات السردية ورىان التجديد

على جعل الراكم اػبارجي العليم يسهم ُب تعدد حقيقي للركاة جنبا إٔب جنب مع الراكم اغباضر
كالشاىد ،فإهنا تستهدؼ من ىذا إشراؾ القارئ ُب التفسَت كالتحليل كفك اللغز ،بعكس الركاية التقليدية
اليت تقدـ لو كل شيء بشكل جاىز من قبل عن طريق توظيفها لراك عليم بكل شيء كمؤطر للسرد،
كمن ىنا يتسٌت لنا اغبكم على التجديد من جانب ىيئة القص ُب ركاية (ذاكرة اعبسد) ألحبلـ
مستغامبي.
نصل ُب هناية ىذا الفصل أف الركائية اعبزائرية سبكنت من ذباكز أمباط الكتابة الكبلسيكية ،كقد
حفزىا على ذلك غرابة الواقع الراىن كتشظيو ،لذا يعترب ىذا التمرد على القيم كالتقنيات الفنية للركاية
التقليدية نتيجة حتمية ،كثورة راىنت عليها ككسبتها.
ٓب نعثر ُب النماذج اؼبدركسة على شخصيات كاضحة اؼبعآب كما لو أهنا كائن حقيقي لو كجود
فعلي ،بل صورت الركائية اعبزائرية الشخصية تصويرا باىتا ،كهبذا فقد ذباكزت الرؤية التقليدية ،كألغت
األنبية القصول ؽبا ،كمنو أصبحت الشخصية ؾبرد عنصر لسانياٌب لو دكر ثانوم داخل اػبطاب الركائي،
ذلك أف الكاتبة اعبزائرية رأت أف الشخصية هبذا الشكل تعرب أكثر عن كاقعها اؼبنحط ،الذم ٓب يعد فيو
لئلنساف أدٗب قيمة ،كعليو عثرنا ُب النماذج اؼبدركسة على شخصيات سلبية كمريضة نفسيا كمهمشة
اجتماعيا كرافضة جملتمعها كغَت قادرة على تغيَته.
كسرت الركائية اعبزائرية خطية الزمن الركائي ،كاعتربتو قيدا فنيا وبد من إبداعها كخياؽبا ،كٓب تلتزـ
بالعبلقة الزمنية الكركنولوجية ،كما ُب الركاية التقليدية ،ألهنا غَت قادرة على إثارة غموض األحداث اليت
تعرب عن حقيقة الواقع اؼبوضوعي ،لذا ازبذت من اؼبفارقات الزمنية كتفتت اغببكة بعدا فنيا يبثل انعكاس
للواقع اعبديد.
كٓب هتتم الركائية اعبزائرية بتحديد اؼبعآب اعبغرافية للمكاف كٓب ت ٌد ًع كاقعيتو ،كما ُب الركاية التقليدية،
بل تعاملت معو كمكاف نفسي مرتبط دبصَت الشخصية ،كهبذا فقد حاكلت زبطيبو ،من خبلؿ خلق
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عبلقة تفاعلية بينو كبُت العآب الوجدا٘ب للشخصية ،كعليو تولدت ع ٌدة أبعاد رمزية كصوفية ..إْب ،ال
يبكن للقارئ مسكها إال مع انتهاء قراءتو للعمل الركائي.
مارست الركائية اعبزائرية فعل السرد من موقع الراكم غَت العليم ،فالراكم ىو كاحد من بُت تلك
الشخصيات اليت تنهض بالقوؿ ،لذا اىتمت بنمط القوؿ متجاكزة النظرة األحادية للركاية التقليدية ،اليت
هتتم باغبكاية من منظور الراكم اؼبمتلك للمعرفة الكلية ،كاؼبصادر ػبطاب الشخصيات األخرل.

الفصل الثاوي
األجىاس المتخللة ورفض
الىىع
أوالـ تداخل السردي/المسرحي
ثانياـ تداخل السردي/الشعري
ثالثاـ تداخل السردي/السينمائي
رابعاـ تداخل السردي/السير ذاتي
خامساـ الميتاقص
سادساـ تداخل السردي/التاريخي
سابعاـ التعدد اللغوي الحواري
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زبطت النظرية األدبية اغبديثة قوانُت النوع األديب" ،ك تعالت على الفركؽ بُت األنواع األدبية،
كسبيزت دبناخ فكرم يقوـ على رفض التقليد كقيود التجنيس القديبة ،ككاف مرد ذلك إٔب تطور األنواع
األدبية القديبة كظهور أخرل جديدة ترفض الشعريات "البويطيقات" السائدة ،كتعمد إٔب استلهاـ األنواع
األدبية الفرعية ،كسبزج بُت ـبتلف أشكاؿ الكتابة" ،1كذلك سباشيا مع رؤية اغبياة اغبديثة القلقة كاؼبعقدة
كاليت تتطلب أشكاؿ جديدة قادرة على التعبَت عنها ،ؼبا عجزت األنواع األدبية التقليدية على ترصبتها
كالتكيف مع أكضاعها اعبديدة اؼبأزكمة .ككاف من بُت نتاج قطيعة القدٙب ،أف ظهرت الركاية اعبديدة
كنوع أديب ىجُت غَت مكتمل قابل الحتواء األجناس األدبية كغَت األدبية ،كصهرىا ُب بنائو ،فما يبيز
اػبطاب الركائي اعبديد ىو "قدرتو على إدخاؿ أجناس فنية أخرل إٔب جسده ،كتلعب ىذه األجناس
اؼبتخللة أدكارا بنائية كصبالية تساىم ُب زبصيب النص كتفعيل مساراتو السردية كتعديد أصواتو كلغاتو.
فهذه األجناس حُت تدخل إٔب جسم النص الركائي فهي تكسر كحدتو كتسهم ُب ذبديد شكلو كبنائو
العاـ" ،2لذا تعترب "الفواصل بُت الفنوف األدبية فواصل كنبية كبإمكاف اؼببدع خرقها ُب أم كقت دكف
عناء" ،3كبإمكانو أيضا مزج األشكاؿ السردية ببعضها ،كقدرتو على صهر األنواع السردية اؼبتباينة داخل
الركاية الواحدة ،كاستلهاـ األجناس اؼبتعددة كمزجها ،من دكف أف وبصر الركاية ُب جنس أديب معُت.
كىذا ما جعل نظريات األدب تعجز ُب الفصل بُت األجناس اؼبتداخلة اؼبنصهرة ُب ما بينها،
كتفشل ُب تبويبها ،كوف عملية التجنيس من أعقد اؼبواضيع اليت تتسم هبا الركاية اعبديدة ،كىو ما أدل
إٔب انقساـ النقاد إٔب معارضُت كمؤيدين لقضية تداخل األجناس .كليس اؼبقاـ مناسبا لطرح اإلشكاؿ
كاػبوض ُب آرائهم النقدية ،بل ما يعنينا ُب طرحنا ىنا ىو كيفية تداخل األجناس األدبية كغَت األدبية ُب
1صبحة أضبد علقم ،تداخل األجناس األدبية ُب الركاية العربية ،الركاية الدرامية أمبوذجا ،اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،دار فارس للنشر كالتوزيع ،بَتكت،
عماف ،ط ،2006 ،1ص .185
 2عبد اجمليد اغبسيب ،الركاية العربية اعبديدة كإشكالية اللغة ،عآب الكتب اغبديث ،األردف ،ط ،2014 ،1ص .141
 3اؼبرجع نفسو ،ص .88
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عرب سردىا كلغتها عن نبوـ اغباضر؟ كمدل قدرة الركاية النسوية اعبزائرية
الركاية النسوية اعبزائرية ؟ ككيف ٌ
على استوعاب قضايا الراىن كالتعبَت عنها؟
لئلجابة على ىذه األسئلة قمنا بانتخاب ؾبموعة من الركايات ،كٓب يكن االختيار عشوائيا ،بل ًب
ذلك كفق العنصر اؼبهيمن ُب كل خطاب ركائي ،كالذم يبثل ظاىرة بارزة فيو ،تطغى حبضورىا على
اؼبشكبلت السردية األخرل.
أوال -تداخل السردي  /المسرحي:
ركز أرسطو ُب كتابو (فن الشعر) على القيمة األدبية اليت نتوخاىا من فن اؼبسرح ،كاعترب أنبيتو
كامنة ُب العملية اإلخراجية ،كونو مرحلة تطبيقية تلي مرحلة تنظَتية أكٔب متمثلة ُب النص الدرامي ،أم
أف التمثيل اؼبسرحي يرتكز على النص الدرامي السابق لو ليصبح جاىزا لئلخراج كالعرض على خشبة
اؼبسرح.
يعرؼ الدرامي ُب (معجم اؼبسرح) بأنو "أحد مبادئ بناء النص ،كالعرض اؼبسرحي ،الذم يأخذ
ُب اغبسباف توتر اؼبشاىد ،كتتابع مراحل اغبكاية ،من أجل حل العقدة (كارثة أك حل ىزٕب) ،كالذم
يوحي بأف يكوف اؼبشاىد مأخوذا باغبدث".1
ي
كباعتبار اؼبسرح شكل أديب فػ"يبكن قراءة النص الدرامي مثل كافة األشكاؿ األدبية األخرل ،إال
أف اؼبفاىيم العلمية كالنقدية استقرت على أف الدراما نوع من األدب اؼبعد للتمثيل أم أف يتقمص فبثلوف
أشخاص النص -كل كاحد جزء معُت ىو حوار شخصيةٍ -ب يتناكبوف على قراءة ىذه األجزاء ليصنعوا
منها كاقعا افًتاضيا مبنيا على النص كىذا ما يبيز النصوص الدرامية عن غَتىا من النصوص الشعرية
كالسردية".2

 1باتريس باُب ،معجم اؼبسرح ،تر :ميشاؿ خطٌار ،اؼبنظمة العربية للًتصبة ،بَتكت ،ط ،2015 ،1ص .190
 2أضبد إبراىيم ،الدراما كالفرجة اؼبسرحية ،دار الوفاء للطباعة كالنشر ،االسكندرية ،ط ،2006 ،1ص .45
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كىذا يعٍت أف النص الدرامي ىو النص األديب اؼبكتوب كاؼبقركء ،القابل للتمثيل على خشبة
اؼبسرح ،أم ىو اعبانب النظرم ُب العملية اؼبسرحية اليت قد تغَت فيو من خبلؿ مؤثرات فنية خارجية،
كىو ما يوحي أف النص اؼبسرحي ىو عملية ذبسيدية مرئية ،كىو نتاج ربوؿ الدراما إٔب عرض سبثيلي.
كخبصوص التمييز بُت األداء كاإلخراج ،يقوؿ "ديفيد برتش"( )Devied Beritcheأف ىذا
األمر ىو "نقطة حاظبة ،فحيث يستخدـ لفظ اإلخراج فإف ذلك يدؿ على أف كل العمليات السابقة
اليت تشمل القراءة كالكتابة كالتحليل كالربكفة كاالستقباؿ ،كعندما استخدـ لفظ اإلخراج فإنٍت أعٍت
بذلك األداء التمثيلي بصفة عامة ُب اؼبسرح أماـ صبهور يقوـ بعملية االستقباؿ".1
قد تأٌب الركاية ُب شكل درامي ُب ىيئة قصصية ،فتجرم أحداثها "على مسرح متغَت ،كاؼبقاطع
القصصية ىي كسائط تغَت اؼبسرح ،فيما تكوف اؼبقاطع القصصية ىي كسائط إعداد اؼبسرح".2
كالركاية الدرامية ىي ذبلي للمنحى الكتايب اعبديد حبيث يتبلقح اؼبسرحي كالركائي فيولد جنس
يسمى اؼبسركائي .كىذا االمتزاج السردم  -اؼبسرحي (الدراما) ىو ما الحظناه ُب ما كتبتو " ياظبينة
صاّب" كعنصر مهيمن ُب خطاهبا السردم (ػبضر) ،حبيث بنت نصها الركائي ككل كفق معايَت األدب
اؼبسرحي ،من حيث :الفكرة ،اللغة ،اغبوار ،اغببكة ،الزمكانية.
ككمثلها من الركائيات -كما مر علينا ُب الفصل السابق -قبدىا تصرح بذلك للقارئ داخل
خطاهبا الركائي ،بلساف السارد الذم أدل كظيفة كاتب النص الدرامي ُب الركاية.
يقوؿ السارد ":كاف غاضبا ُب قرارة نفسو كىو يكتشف أنو الشيء ُب النهاية كالدكر الذم ظنو
كبَتا ليس أكثر من دور مهرج في مسرحية درامية".3

 1ديفيد بريتش ،لغة الدراما ،النظرية النقدية كالتطبيق ،تر :ربيع مفتاح ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاىرة ،ط ،2005 ،1ص .40
 2صبحة أضبد علقم ،تداخل األجناس األدبية ُب الركاية العربية ،ص .32
3ياظبينة صاّب ،ػبضر ،اؼبؤسسة العامة للدراسات كالنشر ،بَتكت ،ط ،2010 ،1ص .175 ،174
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كيقوؿ" :يتذكر جيدا ذلك اليوـ العصيب ،بعد االتصاؿ بالوزارة كاألمن ،انتظر نهاية المسرحية
كما انتظرىا صباؿ كاألساتذة كاؼبدير ،الذم ٓب يفقد أملو قط ُب انتصار العقل" ،1كيقوؿ" :كاف يشعر
أنو لن يتغَت طاؼبا سيظل يؤدي دور الكومبارس في مسرحية ىزلية ومملة ،وكان يجب أن ينتقل من
الدور الثانوي إلى دور البطولة !".2
تلمح بلساف الراكم أف اػبطاب الركائي يبتزج مع
نفهم من ىذه اؼبقاطع السردية أف الكاتبة ٌ
اؼبسرحي ،كأف األحداث اعبارية ىي عبارة عن مسرحيات تؤديها الشخصيات الركائية ،ككأهنا فوؽ خشبة
اؼبسرح.
 .1الفكرة:
كيعرؼ
تنفتح اؼبسركاية على سارد بضمَت الغائب ،كلي اؼبعرفة ،يبطن إٔب دكاخل شخصياتو ٌ
بالشخصية اعبديدة ،كيكثر من عرض اغبوار اؼبمسرح على لساف الشخصيات ،بينما يكتفي ىو بدكر
اؼبراقب ا﵀ايد ُب رصد األحداث أثناء رباكر األصوات ،كهبذا الشكل تتخلق الدراما ُب اػبطاب الركائي،
كىكذا إٔب أف ييتم فصوؿ مسركايتو "الثمانية كالعشرين" اليت تتشكل منها الركاية بعضها إٔب بعض.
فالركاية مقسمة إٔب فصوؿ مثلما تقسم اؼبسرحية إٔب مناظر ،كىي مثل اؼبسرحية ُب ربديدىا
للزماف كاؼبكاف ،كفيها كصف لئلطار الذم هبرم فيو كل مشهد من مشاىدىا.
إف ىذه اؼبشاىد/الفصوؿ اؼبتعددة ،تبدك ُب ظاىرىا منفصلة ،كقد عمدت الكاتبة إٔب عنونتها
بأرقاـ تسلسلية ،غَت أف الرابط بينها ىو ركح الدراما اليت سبيزىا ،كبالتإب تأٌب الركاية مازجة بُت السرد
كاغبوار ،كمستفيدة من تقنية األسلوب اؼبسرحي ُب عرض مشاىدىا ،ففي ىذا التمازج نبلحظ انسجاـ
التقنيات اؼبسرحية مع التقنيات الركائية ،حبيث ٓب نشعر بفرؽ أسلويب ككبن نقرأ فصوؿ ىذه الركاية .

 1الركاية ،ص .153
 2الركاية ،ص .136
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ركاية (ػبضر) ىي نص درامي يعاِب اؼبآسي االجتماعية الناذبة عن أزمات سياسية بالدرجة
األكٔب ،كلقد تدخل الشرط الفٍت إلنقاذ الركاية من أف تكوف كثيقة سياسية ،كذلك عندما تركت
الشخصيات تعرب عن مآسيها بلساهنا ُب اؼبشاىد اغبوارية اؼبكثفة ،فاعتمد القص فيها على عرض اؼبأساة
بغية تدعيم البناء الفٍت اؼبمسرح ،ألف اؼبأساة زبلق التوتر كاالنفعاؿ لدل القارئ ،فينجح اغبوار ُب إثارة
القارئ ُب مواضع عديدة ُب الركاية ،مثلما تفعل مشاىد اؼبسرحية عندما سبنحو "قدرة على التخيل
كالتمثل للحدث اؼبعركض ،فبا ىبلق توترا داخل القارئ".1
تصور الفكرة ُب ركاية (ػبضر) ؽبث الشخوص حوؿ السلطة ،كتفاقم الصراع االجتماعي بغية
ؿباكلة تغيَت الواقع اؼبتأزـ ،كعليو فالركاية تقتدم باؼبسرحية ،على اعتبار أف "النصوص اؼبسرحية ىي
فبارسات ربتوم على التفاعل االجتماعي ،كما أف التفاعل االجتماعي يتصل بقضايا السلطة كالتغيَت".2
كمن أجل ذبسيد ذلك ازبذت الكاتبة من البطل "ػبضر" ،النموذج الفٍت الرامز كالداؿ على ما
ُب اغبياة من صراع كتأزـ ،كقد مثل اغبدث الرئيس ُب الركاية ،كمن ىنا فهو ىبوض عدة صدمات جعلت
من ىذا اغبدث الرئيس تتفرع عنو أحداث ثانوية ،أكؽبا أحداث صراعو مع الطبقة الغنية ،كونو ينتمي إٔب
الطبقة الفقَتة ،اليت كرثتو عدة أزمات فقد من خبلؽبا أمو كأختو نتيجة عجز كالده عن توفَت الدكاء ؽبما،
اغبماؿ.
كفقد فتاتو "قباة" اليت ايختَت ؽبا عريس موظف كؿبًتـ بدؿ "ػبضر" ٌ
كثانيها أحداث تتصل بصراع االذباىات الفكرية ،كاػبصومة بُت اإلسبلميُت كالشيوعيُت ،كتأزـ
األحداث داخل اعبامعة ،كىي نتيجة الفنت اليت تبثها عناصر من الدكلة ،مستهدفة ُب ذلك الشعب
لتلهيو عن اؼبطالبة حبقوقو ،كجعلو يهتم دبا ربدثو ىذه الفنت من ؾبازر.
يصرح السارد أف عناصر الدكلة كانت
كىبوض القص ُب الركاية مغامرة الطابو السياسي ،حُت ٌ
تغتاؿ الشعب جنبا إٔب جنب مع اإلرىاب أياـ العشرية السوداء حبجة األمن القومي ،كىنا تعرج إٔب

 1صبحة أضبد علقم ،تداخل األجناس األدبية ُب الركاية العربية ،ص .183
 2ديفيد بريتش ،لغة الدراما ،ص .31
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عرض مشاىد القرؼ من الواقع حُت يستغل القوم الضعيف ،كيؤثر اؼبصلحة اػباصة على العامة بغية
ربقيق ىدفو ُب الوصوؿ إٔب السلطة ،كحىت كإف كلٌفو ذلك تصفية اآلخر بأبشع الطرائق ،ككل ىذا
مشوؽ يدفع القارئ إٔب مواصلة القراءة.
ييعرض بأسلوب ٌ

عندما تتداخل األحداث الركائية باألحداث اؼبسرحية ،تكوف "اؼبسرحية فيها حدث رئيس تتفرع

منو أحداث فرعية تكملو ،كىذا اغبدث يدكر حوؿ مشكبلت اجتماعية كاقتصادية أك فكرية كغَت ذلك،
كاغبوادث تتبدل بطريقة ال توحي بالنتيجة ،بل فيها شيء من الغموض ،حيث تشوؽ اعبمهور إٔب
متابعة اغبوادث ؼبعرفة النهاية" ،1كهبذه الطريقة ًب هنل اغبدث السردم ُب ركاية (ػبضر) من اغبدث
اؼبسرحي ،كما ىو موضح أعبله.
 .7اللغة:
اللغة ىي كسيلة إببلغ ُب اؼبسرحية ،يتوجب على اؼبؤلف أف يعرؼ "كيف يستخدمها ،ككيف
يسخر إمكاناهتا الببلغية كإمكاناهتا ا﵀كية ،بغية ربقيقها الغاية اغبقيقية ُب اؼبسرحية :التغلغل ُب مطاكم
ٌ
الصراع بُت األشخاص كاألقدار كاألحداث ،كىو الصراع الذم يصور بعض خفايا النفس كيطهرىا من
بعض أدكائها.

2

كبالرجوع إٔب الركاية نبلحظ أف لغتها كردت فبسرحة ،أم أهنا متغَتة كفق مقتضيات اؼبوقف،
تستجيب لطبيعة الفكرة ،كاؼبستول االجتماعي للبطل –خباصة -كونو اؼبعرب األكؿ عن اؼبوضوع ،مثل
قوؿ السارد:
" -كيف ذبرؤ كتتحدل شخصا مثل ابن الوزير بذلك الشكل؟ ىل جننت ؟
 ٓب أربداه ! .. -بل ربديتو .كنت أنظر إليك كأنت ربدؽ فيو بعينيك ! كيف ذبرؤ على النظر إليو بتلك الطريقة !

 1عاطف فضل ،صبيل بن عطا ،إظباعيل أبو عدكس ،فن الكتابة كالتعبَت ،دار اؼبسَتة ،األردف ،ط ،2013 ،1ص .185
2ينظر :جربا إبراىيم جربا ،الرحلة الثامنة ،دراسات نقدية ،اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بَتكت ،ط ،1979 ،2ص .95
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 كىل النظر فبنوع ؟ نعم ! علينا أف نغض النظر ُب كجود األسياد ،ألننا لسنا ندا ؽبم .أنت ؾبرد ضباؿ بينما ىو صاحبالبضاعة اليت ربملها على ظهرؾ .1"! ..
ُب ىذا اغبوار الذم دار بُت "ػبضر" ككالده "سي عثماف" ،نستشف كيف الءمت أقواؿ
"ػبضر" مستواه االجتماعي ،كونو ضبٌاؿ ال هبب أف يرمق أبناء الوزراء ،فقد بدا من خبلؿ أقوالو ذليبل،
ؿبمبل بذنب ٓب يقًتفو .غَت أف لغتو ستتغَت ،عندما يًتقٌى تدرهبيا إٔب أف يصبح إطارا مهما لدل الدكلة،
كمن خبلؿ اؼبقتطف اآلٌب سنبلحظ كيف تتغَت لغة أقوالو عندما أصبح جنراال ،فيصبح ىو اآلمر
كالناىي:
يقوؿ السارد:
" قاؿ يوجو كبلمو إٔب كبَت األطباء:
 لن هتمٍت ىذه الفلسفات السخيفة ،ما يهمٍت أف يعيش ! ..قاؽبا حبدة أرعبت الطبيب الذم غادره مهركال.كاف غَت قادر على البقاء مكتوؼ اليدين .فكر أف
يذىب إٔب غرفة الفتاة ليطمئن عليها ،استقبلتو الطبيبة بابتسامة أشعرتو بالضجر ،قالت بصوت ىادئ:
 أعطيناىا مهدئا لتناـ ،لن تصحو قبل الصبح !نظر إٔب قباة نظرة سريعة ،كانت عيناىا ؿبمرتُت .قاؿ ؽبا كأنو يكمل حوارا قديبا :
 لن تستطيعي فعل أم شيء اآلف ،هبب أف ترتاحي أنت أيضا ! ىل يبكنٍت أف أرتاح حقا ! هبب أف رباكٕب لتكو٘ب قادرة على مواجهة الغد !قاؽبا بصوت تعب كىو يضيف:
 سأطلب من السائق أف يوصلك إٔب البيت !".1 1الركاية ،ص . 41
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تتطابق لغة "ػبضر" ُ-ب ىذا اؼبقتطف -مع مستواه االجتماعي اعبديد ،ألنو جنراؿ ،كبالتإب
تغَتت لغتو تبعا لتغَت سَت األحداث ،كىو ما يناقض لغتو ُ-ب اؼبقتطف األكؿ -اليت توحي
فقد ٌ
باإلذالؿ كاػبوؼ عندما كاف ضباال.
كما أف السارد يينطق شخصياتو دبا يبلئمها من حيث دكرىا ،فمن ذلك ،قولو :
"قالت زكجة أبيو بصوت ضجر:
 هبب أف ذبد حبل البنك ،ال يبكن أف يكوف عالة على البيت هبذا الشكل ! لكن الشغل غَت متاح ،أنا أعرؼ ظركؼ الببلد أكثر منك .الشغل غَت متاح ،لو شفت عدد الشبابُب سنو كىم يتسكعوف ُب الشوارع ببل عمل !
 ال يهمٍت  ..إما أف يشتغل أك يرحل ! .. أفكر ُب تشغيلو ُب اؼبيناء معي  ..لقد غَتكا رئيس العماؿ كأحضركا شخصا جديدا ،قد أفلح ُبإقناعو ليجد لو مكانا معي .سأكلمو صباحا كنرل .2" ! ..
نبلحظ أف السارد قبح ُب جعل الشخصية تنطق دبا يبلئم دكرىا ،سباما كما تفعل اؼبسرحية ،ألف
قباح لغة اغبوار مرتبط بنجاح التكامل بُت الدكر كمنطوؽ الشخصية" ،كىو ما يفرض اللغة السهلة
الواضحة اليت يتم هبا اغبوار ،كذلك هبب أف يكوف مناسبا ؼبستول الشخصيات اؼبتحاكرة ،فليس
صحيحا من الناحية الفنية كالواقعية أف هبعل إنسانا بسيطا يناقش مسائل فلسفية معقدة ،أك يستخدـ
لغة كبار األدباء" ،3أم ال يبكن أف تكوف الشخصية إماما كيتلفظ بكبلـ السكَت ،كليست لغة الطبيب
ىي نفسها لغة البقاؿ ،كىكذا  ..إْب ،إذ أف قباح الدكر يقتضي إنطاؽ كل شخصية دبا يبلئمها من
كبلـ يعكس مستواىا الثقاُب كاالجتماعي كالديٍت كغَته ...إْب ،كُب ىذا اؼبقطع السردم نلحظ أف
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السارد ،يبلئم منطوؽ "زكجة األب" بدكرىا سباما كما تفعل اؼبسرحية ،كيبلئم رد األب سباما كفق موقفو
من الكبلـ حيث قبده يتلطف كوباكؿ هتدئتها ،بإهباد حلوؿ ترضيها.
كبالتإب فقد كظفت الركاية اللغة كما توظفها اؼبسرحية منسجمة مع اؼبوضوع ،ككل شخصية
تنطق دبا يبلئم دكرىا من منطوؽ كفعل ،كمن جهة أخرل ،سبثلت ُب إلتزامها باللغة الفصحى اؼبستعملة
كاؼبيسرة ،كال كجود للهجات ؿبلية ،ذلك أف "اللغة الفصحى عادة أقدر على ضبل التأزـ كالتوتر ،ال سيما
ُب حاالت الوصف ،كالسرد ،كالتحليل اؼبنطقي " ،1كما ابتعدت اللغة عن التعبَتات الركيكة ،كُب
اؼبقتطفُت السابقُت نبلحظ أهنا كردت مباشرة كدالة كدقيقة خالية من الزكائد كالثرثرة ،كىي سباثل ُب ىذا
لغة اؼبسرحية .
 .4الحوار:
يأٌب التعريف البسيط للحوار على أنو تبادؿ كبلمي بُت شخصيتُت فأكثر ،كلو أنبية كبَتة من
ناحية اإلبداع حيث يعد الدعامة ُب بناء اػبطاب الركائي كالقصة كالشعر كذلك ،كيرتبط اغبوار أكثر
"باؼبسرحية اليت تقوـ أساسا على ما يشكل بيئة مبوذجية لو ،نعٍت الصراع الذم يتجسد أماـ النظارة،
الصريح ما بُت الشخصيات ،كالداخلي ما بُت الشخصية كذاهتا " ،2ك يعد اغبوار "من أىم الفوارؽ
األساسية بُت األدب القصصي كبُت الفن اؼبسرحي" ،3كىو "قواـ اؼبسرحية ،الذم يعرض اغبوادث،
كىبلق الشخوص كيقيم اؼبسرحية من مبدئها إٔب ختامها".4
كاؼببلحظ أف ركاية (ػبضر) اعتمدت على اغبوار ُب عرض األفكار كاؼبواقف ،لذا جاء اغبوار
كصيغة مهيمنة ُب خطاهبا السردم الذم احتفل بو من بداية القص إٔب منتهاه ،كىذا االىتماـ بالقص
اغبوارم من الطبيعي أف يقود إٔب اؼبسرحية ،بغية ربطيم اإليهاـ باغبقيقة عند اؼبشاىد ،كىذا ما هبعلنا
 1جربا إبراىيم جربا ،الرحلة الثامنة ،ص .89
 2قبم عبد ا﵁ كاظم ،مشكلة اغبوار ُب الركاية العربية ،عآب الكتب اغبديث ،األردف ،ط ،2007 ،1ص . 9
 3عبد العزيز ضبودة ،البناء الدرامي ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ،القاىرة ،دط ،1998 ،ص .134
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كبكم عليها أهنا ركاية حوارية كتبت بأسلوب مسرحي ،أم أف اغبوارات مزجت بُت جوىر القصة كشكل
اؼبسرح ُب كحدة عضوية كفنية كاحدة .أتى فيها اغبوار بديبل مهيمنا على السرد ،كفيو كم كبَت من
األفكار كالرؤل السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية اليت ضمنتها ُب ثنايا النص ،كىذا ما جعلها تنحو
منحى التشكيل الدراميُ ،ب نوع يبزج بُت الركاية كاؼبسرح.
تستخدـ الكاتبة "ياظبينة صاّب" اغبوار كعنصر جوىرم ُب ركايتها بالطريقة نفسها اليت تستخدمو
اؼبسرحية ُب نصها ،فهو حوار درامي يصنع حدثا كيطور صراعا فتأٌب عباراتو قصَتة عكس عبارات
السرد اليت ترد طويلة ،كىذا ما يبنح اؼبشاىد اغبوارية إيقاعا سريعا يعمل على شحن التوتر لدل اؼبتلقي،
ُب مثل اؼبقطع اؼبوإب:
"  -كيف ىي األمور ُب اعبامعة يا بٍت !
نظر ػبضر إٔب اؼبدير الذم بدا شاحبا جدا ،كىزيل اعبسم .
 تبدك األمور مستقرة يا سيدم ! ىل أطلقوا سراح الطلبة الذين اعتقلوا؟ نعم أطلقوا سراح أغلبهم !كانت ُب عبارة "أغلبهم" إشارة أزعجت اؼبدير الذم ربرؾ ُب سريره بصعوبة كىو يسألو :
 ماذا يعٍت أطلقوا سراح أغلبهم؟ أعٍت أهنم أطلقوا سراح سبعة كما زالوا وبققوف مع ثبلثة من الطلبة ! ما حدث ال يستوعبو العقل !".1نبلحظ ُب ىذا اؼبقتطف أف كل شخصية تتكلم عن نفسها بلساهنا ،كٓب تًتؾ الشخصيات
تطنب ُب كبلمها ،كىذه الطريقة شبيهة باغبوار اؼبسرحي حُت يلجأ مؤلفو على نسبة كل مقوؿ إٔب
صاحبو ،كاجتناب اغبديث اؼبطوؿ للشخصية ،كبالتإب قد امتاز اغبوار ىنا بالًتكيز كاإلهباز ،فجاء مدكنا
1الركاية ،ص .190

الفصل الثاني

األجناس المتخللة ورفض النوع

بدقة كداال ،سباما كأسلوب اغبوار اؼبسرحي الذم يتسم بالدقة كالًتكيز ،كىذا كلو بغية تنمية األحداث
كإثراء الفكرة اليت تريد الكاتبة التعبَت عنها كاإلفصاح عنها كإبانتها خبصوص الصراع كبو السلطة ،فػاغبوار
الناجح ُب اؼبسرحية "ىو الذم يعتمد على الًتكيز كالبعد عن الثرثرة ،كال بد أف يكوف فيو إهباز كإشارة
تفصح عن الطبائع ،كإوباء يومئ إٔب ما سيكوف خاليا من التكلف ،كمبلئما للشخصيات كاألحداث"،1
كلعل ىذا ما ميٌز اغبوار أيضا ُب ركاية (ػبضر) فبا هبعلنا نقوؿ بتداخل اعبنسُت.
كما أف الركاية تستقي من اؼبسرحية بساطة لغة اغبوار القصدية ،اليت كشفت عن كقائع اغبادثة
حوؿ صراع نشب بُت طبلب اعبامعة اإلسبلميُت كالشيوعيُت ،كقد اختارت الكاتبة بساطة لغة اغبوار
للكشف عن ىذه الفكرة دكف اللجوء إٔب السرد ،بغية االقًتاب أكثر من كاقعية األحداث ،عن طريق
مسرحتها كما لو كاف القارئ يشاىدىا أمامو.
كل شخصية دكر تؤديو كما يفعل اؼبؤلف اؼبسرحي ُب
عبأت الكاتبة ُب النص الركائي إٔب إعطاء ِّ
نصو الدرامي ،فنجد السارد يعلن عن ىذا ،يقوؿ " :فقد كاف ؿبط األنظار ككاف عليو أف يتجاكز ارتباكو
كخجلو ليلعب الدور للنهاية" ،2كيقوؿ " :كاجب النخوة اليت أراد أف يؤديها كدور تعلمو ُب عملو "،3
كيقوؿ " :حىت اعبامعة تتحوؿ إٔب صراع الكبار جبثث الصغار ،كاف يعرؼ أف الدور الذي أداه فريد
كإبراىيم جزء ال يتجزأ من الدور الذي أداه ىو".4
كالسارد ُب الركاية يؤدم كظيفة السيناريست ُب النص الدرامي ،يكتب كيف هبب أف تؤدم
الشخصيات أدكارىا ،كيتضح ىذا من خبلؿ ىذه اؼبقتطفات:
أ" .كاف يصدؽ من البداية أف السلطة أىم من اؼباؿ ألهنا تصنعو ،كعندما أعطاه السي فاركؽ تفاصيل
مهمتو اعبديدة ،عرؼ أنو دخل عاؼبا آخر سيحملو بعيدا ،قاؿ لو السي فاركؽ بصوت يشبو التهنئة:
 1عاطف فضل ؿبمد ،صبيل ؿبمد بٍت عطا ،إظباعيل أبو العدكس ،فن الكتابة كالتعبَت ،ص .187
 2الركاية ،ص .227
 3الركاية ،ص .231
 4الركاية ،ص .234

الفصل الثاني

األجناس المتخللة ورفض النوع

 من اآلف فصاعدا سوؼ تكوف ربت إشراؼ أحد الضباط ،سيدربك على بعض األمور اليتستحتاجها ُب العمل مستقببل .كسيكوف لك كقت للدراسة أيضا ،ألجل أف تكوف تقاريرؾ على درجة
من الدقة كالكفاءة ،عليك أال تفشل".1
ب " .أضاؼ يقوؿ كىو ينظر إٔب الشخصُت اللذين أخذا مكاهنما على اؼبقعدين جبوار اؼبكتب ،بينما
بقي ػبضر كاقفا مكانو :
 ىذا السي منَت ضابط مكلف باالستعبلمات .سوؼ يعطيك فكرة سريعة عما عليك القياـ بو ،كىذاالسي رضواف الذم سيدربك على بعض األمور".2
ج" .قاؽبا منَت بابتسامة ال زبلو من سخرية كاضحة ،مع أنو كاف كدكدا كىو يشرح لو أشياء بدت لو
خطَتة ليفهم ماذا عليو القياـ بو .أضاؼ كىو ينظر إليو نظرة حادة.
 ستحتاج إٔب تدريب سريع على عمل السكرتارية ،إذ من اؼبفركض أنك اشتغلت مساعد سكرتَت منقبل".3
إف ىذه اؼبقتطفات تدؿ على التمثيلية اليت سيؤديها "ػبضر" ُب دكره كسكرتَت ُب اعبامعة ،حيث
تعُت على "سي منَت" ك"سي رضواف" أف ييعلما "ػبضر" الدكر اعبديد ،ليس من أجل أف يبثلو على
اؼبسرح ،بل من أجل أف يؤديو ُب اعبامعة ،كبالتإب فالسارد قاـ بتجسيد صورة اؼبسرحية ُب أحداث
الركاية ،من خبلؿ استعارة دكر اؼبخرج كاؼبمثل ،كإسقاط ىذا على شخصيات الركاية.
كمن جهة أخرل فالسارد يقوـ بنقل اغبوار بُت أشخاص كل مشهد ُب اؼبسركاية ،كيكوف السارد
ىنا ؾبهوؿ اؽبوية ال نسمع إال صوتو ،حُت يلجأ إٔب تدعيم أجواء اؼبشاىد اغبوارية ،حبيث وبدد أدكار
الشخصيات كيظهر تعليقاتو عليها كما يفعل اؼبؤلف اؼبسرحي ،مثاؿ:
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" -ترددؾ اؼبستمر على بيت اؼبدير أثار فضوٕب أنا شخصيا ،لكٍت ٓب أستغرب أف يقع شخص مثلك ُب
حب امرأة عرجاء !تبدك الصورة مكتملة كمقنعة !
قالها ضاحكا وىو يتناول سيجارة ويشعلها بعود ظل محتفظا بو حتى اقتربت النار من إصبعو،
أطفأه ورماه بحركة مسرحية قبل أن يضيف :
 إياؾ أف تظن أف مراقبتك لآلخرين معناه إفبلتك من اؼبراقبة !واصفر وجو لخضر ،واغتنم جعفر ذلك الشحوب لتتسع ابتسامتو أكثر سخرية مضيفا:
 ُب البداية فكرت أف فعلتك تلك تستحق العقاب !لكٍت بعد تفكَت كجدت أف فعلتك تلك هبب أفتتحوؿ إٔب تقرير خبط يدؾ كما العادة !
نظر لخضر إليو بشحوب أكبر ،تبعو بعينيو وىو يقف ويغادر مكتبو الصغير ليقترب منو .ويضع
يده الثقيلة على كتفو وقال :
 األكامر ىي ىذه  ..بدخولك إٔب بيت اؼبدير سهلت علينا تعب التفكَت ُب خطة موازية ! األكامر ياإٕب شخصيا ألسلمها
عزيزم جاءت من فوؽ كالعادة .تقاريرؾ عما هبرم ُب بيت اؼبدير تسلم بانتظاـ ٌ

إٔب اؼبسؤكلُت !

قالها وىو ينظر إليو بعينيو الباردتين".1
ُب ىذا اؼبقتطف نلمح أف السارد أراد إعطاء اؼبشهد بعدا تصويريا باالستعانة بعبارات تشبو
تعليمات اإلخراج اؼبسرحي ،كىناؾ الكثَت من العبارات األخرل اؼبشاهبة اليت تزخر هبا اؼبقاطع اغبوارية ُب
الركاية ،عبلكة على تقديبو للتداعيات الوصفية الدالة على سلوؾ كمبلمح الشخصية أثناء حوارىا ،سباما
كما يفعل اؼبؤلف اؼبسرحي.
يبكننا القوؿ أف ركاية (ػبضر) ىي خطاب مسركائي ،حبيث يكوف السارد شبيو باؼبؤلف
اؼبسرحيُ ،ب كل مشهد ال يبقي على الشخوص أنفسهم بل يغَتىم حبسب اؼبشهد كنوعية اغبوار دبا
 1الركاية ،ص .201

الفصل الثاني

األجناس المتخللة ورفض النوع

يبلئمو ،لكنو يبقي على دكر الشخوص األبطاؿ ،كىكذا إٔب أف يتم العمل الركائي اؼبمسرح متجاكزا
الثبلشبائة صفحة.
سهل
كعليو أسهم االعتماد على اغبوار ُب تطوير الفعل الركائي كتنمية اغبدث الدرامي ،كما أنو ٌ

قلق و
للكاتبة التعبَت عن أفكارىا ،كعرض عا وٓب و
كؿببط كُب الوقت نفسو يطمح إٔب السبلـ كاألمن .حبيث
كاف يبكن للكاتبة أف تعرب عن ىذا عن طريق السرد فقط أك اغبوار فقط ،لكنها آثرت اؼبزج بينهما بغية
تدعيم الفكرة أكثر كجعلها أكثر عمقا ككاقعية ،كما ساعدىا ُب إبراز كجهة نظرىا حوؿ اؼبوضوع
اؼبطركح كالذم ال ىبالف من جهة منظور القارئ ،كلعلو السبب كراء جعل ىذه الركاية ؿبط أنظارنا .
 .3الحبكة :
يقوؿ "أرسطو" ُب (فن الشعر)" :أكثر تلك العناصر أنبية ىو بناء األحداث "اغببكة" ،ألف
الًتاجيديا –بالضركرة -ال رباكي األشخاص ،كلكنها رباكي األفعاؿ ،كاغبياة دبا فيها من سعادة كشقاء.
كسعادة اإلنساف كشقاؤه ،يتخذاف صورة الفعل .كغاية ما نسعى إليو ُب اغبياة ىو ضرب معُت من
الفعل .ال خاصية من خصائصو .فالشخصية تكسبنا خصائص ،كلكننا نكوف سعداء أك أشقياء
بأفعالنا ،كعلى ىذا ،فاغبدث الدرامي يستخدـ فعبل كي يصور بو الشخصية ،كلكنو يتعرض للشخصية
بسبب عبلقتها بالفعل .كمن ٍب ،فإف ؾبرل األحداث -أم اغببكة -يشكل غاية الًتاجيديا ،كالغاية ُب
كل شيء ،أىم ما فيو".1
ًب ترتيب األحداث ُب الركاية كفق التسلسل اؼبنطقي اعتمادا على مبدأ السببية ،كىو ما تنتهجو
اؼبسرحية كذلك ُب عرض مشاىدىا ،كهبذا فالركاية قد مزجت أسلوب اؼبسرحية ُب خطاهبا بغية مسرحة
أحداثها ،اليت قبدىا تراعي ُب ذلك أيضا حوار الشخصيات كفق كل مرحلة تصلها كترتبط ارتباطا كثيقا
بالصراع.

 1أرسطو طاليس ،فن الشعر ،تر :إبراىيم ضبادة ،مكتبة األقبلو اؼبصرية ،القاىرة ،دط ،دت ،ص .97
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تستهل الركاية اغبكي بصوت الراكم العليم الذم يعرض مشهد اعبنراؿ "ػبضر" كىو يصادؼ
صورة ابنو ،كىذا استباؽ كرد كتمهيد مسبق لؤلحداث اؼبقبلة لبث التشويق ُب نفسية القارئ ،كُب القسم
اؼبعنوف برقم " "3يتم اغبكي بصورة اسًتجاعية عن حياة اعبنراؿ منذ أف كاف صغَتا ،كىكذا يتابع السارد
اغبكي عن حياة الشخصية "ػبضر" منذ طفولتو إٔب شيخوختو ،بطريقة تسلسلية تصاعدية.
كقد استندت الكاتبة على اغبوار ُب بناء حبكتها سباما كما تفعل اؼبسرحية" ،فاغبوار ىو الذم
ينقل اؼبسرحية من التمهيد إٔب العقدة إٔب اغبل ،كىو الذم يكشف جوانب الصراع كيعمقو كيدفعو إٔب
التأزـ ،كىو الذم يعطي الفعل اؼبسرحي قيمتو ،إذ يرافقو شارحا ،أك يسبقو فبهدا ،أك يتبعو مفسرا"،1
كتأٌب اغببكة اؼببنية ُب اػبطاب الركائي فبزكجة باألسلوب اؼبسرحي كفق مبدأ العليٌة على الشكل التإب:
 .1.3تصادم األحداث:
تبدأ اللحظة اليت تتصادـ فيها األحداث عندما سرؽ األب نقود ابنو ػبضر ،كما يوضحو ىذا
اؼبقتطف .
يقوؿ السارد -" :لقد سرؽ كالدم نقودم ! ...
نظرت إليو بذىوؿ  ..شعر ػبضر بصدمة كىو يقوؿ ذلك  ..ىل يبكن ألب أف يسرؽ نقود ابنو؟
فكرت ُب ذلك كىي تنظر إليو بوجو شاحب ،كأماـ شحوهبا حكى ؽبا كل شيء  ! ..قالت رباكؿ أف
زبفف عنو:
 كما أدراؾ أف كالدؾ من سرؽ نقودؾ ...؟ ال أحد يسرؽ نقودم غَته! .. ىل ىو متعود على سرقة نقودؾ ؟ ال ! ... إذا كيف تبدك متأكدا من أنو ىو السارؽ؟ 1ؿبمد غنيمي ىبلؿ ،النقد األديب اغبديث ،دار العودة ،بَتكت ،دط ،1973 ،ص .659
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 أل٘ب أعرفو ،كأل٘ب متأكد أنو ىو السارؽ .1"! ..بعدىا ترد األحداث متصاعدة تقود إٔب صبلة من األزمات تفضي إٔب ذركة التأزـ حُت يذىب
كالد "ػبضر" إٔب كالد "قباة" ليخربه أف ابنو على عبلقة بابنتو ،فتعاقب "قباة" بتزكهبها من أكؿ عريس
اغبماؿ كتتزكج من شرطي ؿبًتـ ،حينها يغَت "ػبضر" مكاف عملو،
تقدـ ؽبا ،كتتخلى عن "ػبضر" ٌ
كيصبح حارسا ليليا ُب مستودع كبَت ألحد األثرياء ،كيغادر البيت هنائيا.
 .7.3الصراع :
يكتشف "ػبضر" أشياء ٓب تكن معركفة من قبل لديو ،تساعد ُب تطوير األحداث من بينها أف
"عبارة يا سيدم تعٍت لآلخرين ذلك الوقار الذم يريدكف تصديقو ..سلطة كنبية يشعركف أهنا ضركرية ُب
حضور البائسُت ! فكل كاحد يقوؽبا ؼبن ىو أرفع منو ،كؽبذا كاف اعبميع يقوؽبا بالطريقة نفسها ليسمعها
اآلخر بالطريقة نفسها !" ،2كبناء على ىذا فقد بقي "ػبضر" كما توضحو األحداث الصاعدة يسعى
لكسب السلطة ،يقوؿ السارد" :ألكؿ مرة يشعر فيها أف ما ينقصو أىم من اؼباؿ كمن اغبب كمن اػببز
كاللباس  ..تنقصو السلطة اليت ذبعل اؼباؿ كاغبب كاػببز كاللبس ُب متناكلو  ..السلطة اليت ذبعل اعبميع
يبتسم لو ،حىت أكثر الناس كرىا لو كامشئزازا منو يبتسموف لو عن خوؼ ،كعن حاجة إٔب نيل رضاه ! ..
السلطة  ! ..قاؽبا ُب نفسو كىو ينظر إٔب اؼبكاف الشاسع قبالتو" ،3أدل الصراع الداخلي الذم يعيشو
"ػبضر" مع نفسو ُب البحث عن السلطة ألف يتعرؼ على أصوات عدة ،تساىم ُب تأزـ األحداث كما
تبينها حواراهتم اؼببثوثة :سي فاركؽ شقيق الكولونيل فيصل ،سي عنًت ،جعفر ،مراد ،كرٙب ،سي الباىي.
يعد الصراع من أىم العناصر البنائية ُب اؼبسرحية" ،بل ىو ركح اؼبسرحية ،الذم يولد اغبركة،
كينمي األحداث ،كيبنحها التوتر ،كالداللة ،كالتمايز عن األحداث العادية ،كيتكوف الصراع ُب الظاىر
من قوتُت متعارضتُت قبمتا عن ظركؼ معقدة متشابكة ُب تسلسل زمٍت متتابع ،ينشأ الصراع من
1الركاية ،ص .74 ،73
2الركاية ،ص .101
3الركاية ،ص .108
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اصطداـ أفعاؿ الشخصية مع الشخصيات األخرل ،حوؿ فكرة أك مبدأ خلقي أك قضية اجتماعية أك
اقتصادية أك غَت ذلك من كجوه نشاط أبناء اجملتمع".1
ارتبط فعل الدراما ُب الركاية بالصراع ،كيعد اغبوار ىو الوسيلة الفعالة ُب التعبَت على ذلك التوتر،
"كيساعد تعدد األصوات اػبطابية ُب النص الدرامي على تعدد األفكار كتباينها ،بل كتصارعها ،فغالبا ما
ينطق الصوت الواحد عن خلفيات أيديولوجية كمعتقدات ذاتية يصعب أف تلتقي كتتطابق مع بقية
األصوات اػبطابية األخرل ،كمن ىنا تنشأ فكرة الصراع اليت يراد هبا االختبلؼ كالتباين كالتعدد".2
كىو ما أدل إٔب نشوب صراعات عديدة ُب حوارات الشخصيات اؼبتعددة اؼباثلة ُب الركاية ،كال
ينعكس الصراع ُب الرؤية فحسب ،بل ُب صبيع اؼبواقف الدرامية اؼبتمثلة ُب نشأة الصراع بُت عدة
اذباىات ـبتلفة" ،فبداخل أم حديث هبرم بُت الناس يوجد نزاع بُت أصوات متعددة ،كفاح لنيل
السيطرة ككفاح لبث التغيَت" ،3كعليو فقد انبنت اغبكاية ُب ركاية (ػبضر) على إرادة البقاء ،كصراع كل
شخص من أجل البقاء ُب األخَت ،فاإلرادة ىي الفكرة الرئيسة اليت تعكس ذركة الصراع الدرامي ُب ىذه
الركاية ،كمهما "اختلفت مدارس الدراما اغبديثة ،فهي تتفق ُب شيء جوىرم كىو مفهوـ اإلرادة الذم
بدكنو ال يبكن أف يكوف ىناؾ صراع درامي".4
كالركاية حاملة لنوعُت من الصراع ،صراع داخلي ،كىو ما يعانيو "ػبضر" من أزمات جراء انتمائو
إٔب الطبقة الفقَتة ،كصراع خارجي ،اؼبتمثل ُب ما وبيط بػ "ػبضر" من أزمات خارجية ناذبة عن
االصطدامات الفكرية ،كىذاف الصراعاف نبا اللذاف أحيطت هبما الرؤية الدرامية ُب الركاية.
يتمثل الصراع الداخلي الطبقي ُب نشأة "ػبضر" ُب أسرة تعا٘ب كيبلت الفقر كاؼبوت ،تسبب ىذا
ُب موت أمو كأختو جراء مرضهما كعجز كالده عن توفَت الدكاء ؽبما ،يقوؿ السارد" :كانت ربتاج إٔب
 1عاطف فضل ؿبمد ،صبيل بٍت عطا ،إظباعيل أبو عدكس ،فن الكتابة كالتعبَت ،ص .187
 2كداد بن عافية ،التشكيل البصرم للشعر العريب اؼبعاصر ،دراسة ُب فضاء القصيدة عند سعدم يوسف ،منشورات نوميديا ،اعبزائر ،دط ،2014 ،ص
.143 ،142
 3ديفيد بريتش ،لغة الدراما ،ص .33
 4رشاد رشدم ،نظرية الدراما من أرسطو إٔب اآلف ،دار العودة ،بَتكت ،ط ،1975 ،2ص .196
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طبيب ٓب يستطع كالده أف يأخذىا إليو ..كاف يسمع أنينها ليبل ،يرل ُب الصباح شحوهبا كجفاؼ
صدرىا من اغبليب .يومها ،طلب من أبيو أف يفعل شيئا ،لكنو تفاجأ بو ينهاؿ عليو بالضرب صارخا
فيو:
 ال ينقصٍت إال أف سبلي على كاجباٌب يا ابن الكلب .أمك ربتاج إٔب الدكاء كالغذاء لتشفى ،أين ٕبباؼباؿ ألشًتم ؽبا كل ذلك؟ أين ٕب باؼباؿ ..؟؟" ،1فتتوَب أمو ،كبنفس الطريقة كلنفس السبب ،تتوَب
أختو أيضا ،يقوؿ السارد" :ظلت أختو الصغَتة تصارع اغبمى طواؿ أسبوع إٔب أف استسلمت ؽبا.2"..
كفق ىذه اؼبشاىد الدرامية الدالة على صراع الطبقة الفقَتة ،بنت الكاتبة العديد من اغبوارات اليت
تتناكب فيها األصوات كتتأزـ ،كيعلو فيها الصراع بُت الشخصيات من أجل البقاء ،كيتدخل السارد فقط
لنقل سلوؾ الشخصية كحركاهتا كما يفعل السيناريست ُب نصو الدرامي ،كىذه ظبة للحوار الدرامي
الفعاؿ ،الذم يتجلى بوضوح عندما يقًتف بنقيضة من الطبقة الغنية ،حينها تتزاحم اؼبعا٘ب اؼبتضادة ُب
النص بُت الطبقات كاؼبراتب االجتماعية ،فتتشابك الشخصيات ُب ما بينها كل حسب انتمائها " ،فبا
يساعد على خلق التوتر البلزـ لنشوب التيار الدرامي ،كيصب من جهة أخرل ُب نفس االذباه تقنية
اؼبفارقة اؼبوظفة لتوليد الصراع بانتظاـ ُب بنية الركاية" ،3كىو ما يوضحو ىذا اؼبقتطف ،يقوؿ السارد:
"كاف الشاب األنيق الغاضب كاقفا ككاضعا حذاءه على رأسو .قاؿ لو بصوت عصيب حد اؽبيجاف:
 كأنك تتحدا٘ب أيها البائس ! ..بذلك اغبذاء على رأسو ٓب هبد القوة لَتد  ..شعر أنو يتأٓب  ..قاؿ أخَتا:
 العم إبراىيم مريض  ..مريض! ..يعرؼ أف إبراىيم مريض منذ رآه ذات يوـ يسعل حبدة ،قبل أف يرل الدـ ينزؿ من فمو.كأف
األمر أشبو ما يكوف بسر بينهما منذ قاؿ لو بصوت مليء بالرجاء :
 1الركاية ،ص .20
 2الركاية ،ص .23
 3صبلح فضل ،أساليب السرد ُب الركاية العربية ،مركز اإلمباء اغبضارم ،حلب ،دط ،2009 ،ص .26
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يعقب ىذا ،حوار:
"كبينما ىو عائد من العيادة استوقفو رئيس العماؿ .نظر إليو مليا قبل أف يقوؿ لو بصوت ىادئ :
 أنا لست ىنا ألعاتبك أك أللومك ،أل٘ب أعرؼ جيدا ما جرل  ..إمبا دعٍت أقوؿ لك :أحيانا تتجاكزاألشياء قدرة الشخص على فهمها ! ..
كقبل أف يفهم "ػبضر" ما يعنيو ،أضاؼ قائبل :
 كاف السيد "خالد" غاضبا جدا كىو يغادر اؼبيناء .أنا أعرؼ أنك ٓب تفعل شيئا سيئا ،كلكن أريد أفتنتبو إٔب أنك تشتغل ىنا عند كل ىؤالء اؼبهمُت .ال تعتقد أنك موظف عند الدكلة ،بل أنت موظف
عندىم ،ألهنم ىم الدكلة  ،! ..كإف أردت أال ذبد نفسك ُب السجن أك ُب الشارع ،عليك أف تستوعب
أف ُب حضور ىؤالء يتحوؿ البسطاء مثلنا إٔب "ال شيء " ال أكثر كال أقل ! ..
رد ػبضر بصوت حاكؿ أال يبتزج حبشرجة إحساسو باػبزم :
 ٓب أفعل شيئا يا سيدم .لقد كضع حذاءه على رأسي جملرد أ٘ب أردت مساعدة الشيخ إبراىيم عندماسقط أماـ أعيننا !
 أعرؼ  ! ..لكن عليك أف تفهم أف األشخاص من عينة "السيد خالد" كثَتكف ،أنت ىنا لتعملكألجل أف تعمل عليك أف تتحمل مزاج األشخاص كغضبهم كساديتهم ،كغركرىم الذم يربره موقعهم
كأشخاص مهمُت لو ٓب يكن السيد "خالد" ابن الوزير ؼبا فعل ما فعلو !".2
انبنت ىذه اؼبقاطع السردية على التوتر اؼبتولد عن صراع الطبقة الفقَتة مع الطبقة الغنية من أجل
البقاء ،كاؼببلحظ أف السارد أدل دكر السيناريست ،إذ ٓب يتدخل إال من أجل التعليق على الشخصية،

 1الركاية ،ص .39
 2الركاية ،ص .42 ،41
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كهبذه الكيفية زبلٌق الصراع ،الذم يعتمد "على قراءة النص كليس على ما يوجد بداخلو من إشارات
ضمنية كلكن ما تشَت إليو القراءة من آراء ـبتلفة تربز من النص عن طريق الشخصيات".1
أما الصراع اػبارجي الفكرم فيربز عن طريق تعدد الشخصيات كاختبلفها ُب اؼبنظور كتصادـ
آرائها ،كصراعاهتا ،كمن ىذا اؼبنطلق ،يقوؿ السارد" :كاف يدرؾ أف دكره الذم يكاد ينتهي يعٍت بداية
دكر فريد كإبراىيم اللذين سوؼ توكل إليهما مهمة تأجي الصراع داخل اعبامعة ،ليتسٌت القضاء على
فكرة الثورة ُب عقوؿ ىؤالء الطلبة ،كاف يدرؾ أف اؽبدؼ األكؿ ليس قتل الطلبة أك اعتقاؽبم ،بل قتل
رغبتهم ُب التغيَت كملء قلوهبم باػبوؼ من التغيَت نفسو".2
تبدأ اختبلفات كجهات النظر رغبة ُب الوصوؿ إٔب السلطة ،كالتوؽ إٔب التغيَت االجتماعي،
فتتعارض األفكار ،كتتناقض االذباىات ،كتتصارع االنتماءات حد التأزـ ،كىذا ما يستلزـ تعددا ُب
األصوات كالرؤل كاألفكار اليت تكشف عنها بوضوح صبيع اغبوارات الدرامية ُب النص الركائي.
تصور الركاية الصراع القائم بُت اإلرىاب كالدكلة أياـ العشرية السوداء ،كتكشف على أف فعل
القتل ال ينسب إٔب اإلرىاب فحسب ،بل حىت الدكلة تقوـ بقتل الشعب كتعمل على تسريب الفنت ُب
اجملتمع ،كىنا يأٌب النص مصورا الصراع النات عن الفتنة اليت تثَتىا العناصر اؼبنتمية إٔب الدكلة ،حُت
يغتالوف الشعب ُب حواجز أمنية مزيفة حبجة األمن القومي ،كيقوـ اإلعبلـ بتحميل اإلرىاب مسؤكلية
صبيع االغتياالت كاعبرائم.
يقوؿ السارد" :قرأ اػبرب بعينُت مرتعشتُت :اغتياؿ صحفية تعمل ُب التلفزيوف كاثنُت من أشقائها
على أيدم إرىابيُت .كاف يرتعش كىو يطالع تفاصيل العملية ،كأنو يتابع جريبة ال يعرفها كٓب يشارؾ فيها
كٓب يكن شاىدا عليها !كانت تلك اؼبرحلة من اؼبراحل اليت شعر فيها أنو فقد إنسانيتو إٔب األبد ،فهل
كاف من اؼبمكن بعدىا العودة إٔب اػبلف ،للتفكَت ُب حياة قابلة للحياة ؟ بعيدة عن أخبار العنف

 1ديفيد بريتش ،لغة الدراما ،ص .32
 2الركاية ،ص .186 ،185
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كرائحة الدـ كأصوات البكاء اؼبنبعثة من كل منزؿ .فكر كثَتا كم عدد اعبرائم اليت شارؾ فيها ،أك تلك
اليت شارؾ فيها أشخاص يعرفهم عن بعد ،كتلك اليت ارتكبها إرىابيوف حقيقيوف .كاف يعرؼ أف شبة
إرىابا حقيقيا ،كأف ىنالك صباعات مسلحة تريد التغيَت بالقوة دكف التفريق بُت الربمء كاعبا٘ب .صباعات
ترل أف نسبة قباحها مرتبطة بعدد اعبثث اليت ستخلفها ُب طريقها ،كال يهم كقتها أف أغلب اعبثث
للفقراء كالبؤساء الذين دفعوا الثمن مرتُت ،مرة داخل السلم كمرة داخل اغبرب".1
غَت أف الصراع الذم أخذ حيزا كافرا ُب النص الدرامي ،ىو الفتنة اليت أثارهتا عناصر الدكلة ُب
اػبفاء ،عبعل الشعب ينشغل عن مشاكلو ،عندما يتوقف عن اؼبطالبة حبقوقو ،كقد قبحت عناصر الدكلة
ُب تفعيل الصراع بُت الطلبة الشيوعيُت كاإلسبلميُت داخل اعبامعة ،كقتل إرادة كل منهما ،فتصور الكاتبة
اؼبشادات الكبلمية بينهما كانتقاؿ الصراع إٔب الشارع ،كربوؿ الشجار إٔب قتاؿ.
يقوؿ السارد " :مشى خبطوات سريعة كمن يهرب من شيء ،كإذ بو يلمح رجاؿ أمن بلباس
مد٘ب منتشرين ُب ساحة اعبامعة .كقف مكانو مذىوال قبل أف يلمح صباؿ الذم كاف كاقفا مشدكىا
كشاحبا .
 ما الذم هبرم ؟ قتل أحد الطلبة أمس ليبلقاؽبا كىو ينظر إٔب عيٍت ػبضر نظرة مرعوبة كأضاؼ:
 لقد قتل إبراىيم الطالب اليسارم الذم تشاجر معو أكؿ أمس .قتلو كىرب مىت جرل ىذا ؟ أمس ليبل ُب اإلقامة اعبامعية ،حدث صداـ كبَت بُت الطلبة انتهى بالقتل ،الشرطة ربقق مع اعبميع لكن اعبريبة ٓب تقع ُب اعبامعة إهنم وبققوف مع اعبميع كُب كل مكاف ،كيفتشوف القاعات معتقدين أف إبراىيم ـبتبئ فيها 1الركاية ،ص .258
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 كىل يبكنو أف ىبتبئ ُب القاعات؟ كل شيء فبكن .لقد انفلتت األمور".1كعليو نفهم أف الصراع ُب الركاية حامل لركح الدراما ،كفق أحداث متنامية تصاعديا كمًتابطة ُب
صور التأزـ حامبل لصراع الشخصيات فيما بينها ،كما
ما بينها كفق مبدأ عبلقة السبب باؼبسبب ،كقد ي
سبيزت بو حواراهتم من تتابع للفعل الصاعد كاستمراريتو كصوال إٔب اغبل.
كىو ما يفسر عبوء اؼبسركاية للحوار الشبيو باغبوار اؼبسرحي ،حُت اعتمد عليو السارد ُب تنمية
الصراع ،كتطوير اغببكة .كما أف ىذا اغبوار ساؽ األحداث إٔب العقدة كصوال هبا إٔب النهاية ليس
اقبر عنو من أفعاؿ أيضا.
بالقوؿ فحسب بل دبا ٌ
 .4.3التشويق:
كىو ما تعرب عنو اغبوارات الدالة على األحداث اؼبتوالية اليت تفضي إٔب مغامرات ىبوضها
"ػبضر" ،فتعرض بكثَت من الغموض كالتشويق خباصة حُت ينتقل "ػبضر" إٔب مستودع جديد ،كيعمل
ؼبصلحة الكولونيل "فاركؽ " كمخرب ُب جلب تقارير مفصلة ربمل كل ما ذبسس عليو ُب اؼبكاف.
كبعدىا كمخرب عن ما هبرم داخل اعبامعة ،كزكاجو بالعرجاء بنت اؼبدير ،ككفاهتا عند اؼبخاضٍ ،ب
مشاركتو ُب مغامرات التصفية ربت شعار األمن القومي ،كُب كل دكر ينجح فيو يرقى إٔب رتبة أفضل إٔب
أف أصبح رجبل مهما ُب الدكلة "جنراؿ" ،ككل ىذه األحداث تثَت اىتماـ القارئ عن طريق احساس
داخلي من القلق اؼبمزكج باؼبتعة ،مولدة ُب كل مرة أزمة زبلق غبظة توتر أيضا ،نتيجة الصراعات
اؼبتتالية ،اليت ذبعل القارئ متشوقا للنتيجة كىو يًتقب ربوؿ اغبدث الدرامي.
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 .3.3الذروة:
تعرض اؼبستودع الذم يعمل فيو "ػبضر" إٔب ىجوـ مسلح،
كىو ما تعرب عنو اغبوارات اليت تصور ٌ

كًب سرقة السبلح منو ،كقتل حارسُت ،كنقل "ػبضر" بعد إصابة بليغة إٔب اؼبستشفى ،كىذا ما عرقل سَت
اغبدث الطبيعي ،كما أدل إٔب تغَت ُب سَت األحداث ُب ما بعد.
تصل األحداث إٔب نقطة حاظبة كمشحونة ،يًتتب عنها تفجَت ،كذلك عندما ،شاىد اعبنراؿ
"ػبضر" صورة ابنو الذم زبلى عنو منذ كالدتو ،كٓب يتذكره أبدا ،حينها تنفجر صبلة من اؼبشاعر ستغَت
من ؾبرل حياتو ككل ،يقوؿ السارد" :من عاداتو أال يقع ُب ىذا النوع من العاطفة ،كقد عاش طواؿ
سنوات دكف رغبة ُب التعاطف مع شيء أك مع أحد ،لكن ما شعر بو ٓب يكن تعاطفا ،كاف شيئا آخر،
أقول من التعاطف كأقرب إٔب اغبب  ! ..اغبب ؟ أليس اغبب من طرده من البيت مشردا ،كحيدا
كبائسا ! الذين أحبوا كاف ؽبم قلب يعرفوف كيف يقودىم كبو مصائر ىبتاركهنا ،لكنو ٓب يكن مثلهم ألنو
ٓب يكن لو قلب يقوده كبو شيء سول ما كاف يراه ىدفا ساميا ُب حياتو ،كقد كصل إليو على حساب
قلبو كنفسو كحياتو .أماـ صورة كاحدة ،اكتشف كم أصبح كحيدا كما ٓب يكن من قبل ،كقبالة كجو
بسيط كجد نفسو يتلمس حزنو العميق حىت كاد هبهش بالبكاء !".1
 .5..الحدث الهابط:
كيتمثل ُب اغبوارات اليت تصل بنا إٔب اغبل ،كاغبدث اؽبابط ىو هناية ىبوط الفعل بعد الوصوؿ
إٔب ذركة التأزـ ،كىبلص بنهاية سعيدة عندما يلتقي بػ"قباة" ،اليت توُب زكجها ،كىاجر ابنها ،كيعلم أف
ابنو الوحيد سيتزكج ابنة "قباة" ،كيستعد اعبميع ؽبذا اغبدث اؼبفرح ،كزبتتم الركاية بنهاية سعيدة شبيهة
دبسرحية ملهوية صورت حب اغبياة كالتشبث هبا ،كىي الفكرة اليت يتبناىا اؼبسرح على اعتبار أف "معٌت
اغبياة ينتجها البشر بشكل عاـ كبأساليب ـبتلفة لغايات متعددة ،ؽبذا هبب أف يكوف معٌت اؼبسرح
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موازيا ؼبعٌت اغبياة ،الذم يتمثل ُب حب البقاء كالتطور" ،1كما أف الركاية ُب تداخلها مع اؼبسرحية كاف
ىدفها منذ البداية نقد مفاسد اغبياة.
 .5الزمكانية:
تتحدد الدراما من خبلؿ الزمكانية ،فهي تعرب "عن اغباضر أكثر من اؼبستقبل ،كعن ربديد ىوية
الشخص كالزماف كاؼبكاف ،ألهنا تتم ُب أداء سبثيلي ُب الػ ىنا كاآلف".2
ك بالرجوع إٔب ركاية (ػبضر) ينتقل بنا الفعل الدرامي عن طريق اغبوار من موقف إٔب آخرُ ،ب
كل مرة يصارع "ػبضر" من أجل إرادة األفضل ،ليغر حياتو باحثا عن اؼباؿ كالسلطة ،كلعل اؼبكاف الذم
انتقل إليو "ػبضر" اؼبتمثل ُب "اؼبستودع" ،كالعمل مع الكولونيل "فاركؽ" ىو اؼبنعرج الذم حقق لو
ىدفو ،أثناء ربولو من ضبٌاؿ ُب اؼبيناء إٔب جنراؿ لدل الدكلة ،مارا بعدة أماكن أدل فيها عدة أدكار،
جاءت كاردة ُب خطاب اغبوارات على اختبلفها ،متمثلة ُب :البيت ،اؼبيناء ،اؼبستودع ،بيت اؼبدير،
اؼبستودع اعبديد ،الشوارع ،اعبامعة ،اؼبستشفى ،اؼبكتب ،كىذه األماكن اؼبتعددة تعترب أماكن مركر تشهد
حركة الشخصيات ،ىي دبثابة خشبة اؼبسرح اليت اشتد فوقها الصراع فبا شكل مسرحا لغدكىا
كركاحها.
سانبت ىذه الفضاءات ُب تكثيف الصور ،كاعتمدت عليها اؼبسركاية ُب تشييد خطاهبا من
خبلؿ رباكر الشخصيات ُب ما بينها كحركتها داخل ىذا الفضاء ،كىذا ما خلق تفاعبل حيا بُت
الشخصية كاؼبكاف ،كخلق تناسقا بُت ما تقولو كما تفعلو فوؽ طبيعة ىذا اؼبكاف ،سباما كما وبدث على
خشبة اؼبسرح ،حيث تتغَت أزياء الشخصية كأقواؽبا كحركاهتا كفق طبيعة اؼبكاف ،فبل وبدث أف يكوف
اؼبلك صاحب القصر كالعامةُ ،ب ىيئتو كأقوالو كأفعالو ،كبالتإب لزـ كجوب تكامل بُت الشخصية
كاؼبكاف اغبامل لرؤيتها كما ُب اؼبسرحية.كما أف الركاية على تعدد أماكنها قبدىا تفعل كما ُب اؼبسرحية

 1عو٘ب كركمي ،اؼبسرح كالتغيَت االجتماعي ،دراسة مفهوـ العرض اؼبسرحي كعبلقتو بالواقع االجتماعي ،ؾبلة فصوؿ ،القاىرة ،ع ،1995 ،1.ص .133
 2ديفيد بريتش ،لغة الدراما ،ص .139
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تتجاىل اؼبيادين الفسيحة كالنهر كالبحر كاألماكن األخرل الشبيهة هبذه ألنو يستحيل ربريك الكاتب ؽبا
كما يريد.
قدمت "ياظبينة صاّب" شكبل كتابيا جديدا ،أنتجت من خبللو مسركاية سبزج بُت اؼبسرحية
كالركاية ،كىو ما يستدعي التعامل مع متلقي إهبايب ،يشارؾ خبيالو ُب ىذا العمل بالتحليل كاالستنتاج،
أم أف الكاتبة أرادت قارئا متسائبل كناقدا ،فعملت على تنويع األماكن اليت تؤدم فوقها الشخوص
أدكارىا ،كىذه ظبة الركاية اعبديدة ،كُب الوقت نفسو جعلت صبيع تلك األماكن اؼبتعددة ثانوية ،يرتبط
كجودىا دبكاف كاحد ضيق ثابت كرئيس -مكتب الكولونيل -حبيث تدكر عربه كل العناصر اؼبمسرحة،
فتنبع منو صبيع األكامر لؤلدكار اليت هبب أف تنفذىا الشخصيات ُب أماكن فرعية ،فيغدك "اؼبكتب "
كخشبة اؼبسرح اليت تسهم ُب صنع األحداث اؼبمسرحة ،كوف "ؿبدكدية اؼبكاف ظاىرة تفرضها
احتياجات اؼبسرحُ ،ب حُت تقتضي الركاية اتساع األمكنة كتنوعها".1
إف تعداد الكاتبة لؤلماكن ُب خطاهبا الدرامي ،ليس باألمر االعتباطي ،بل ؿباكلة منها لرسم
صورة مكربة عبميع شرائح اجملتمع ،كإعطاء صورة شاملة لعبلقة الطبقة الكادحة "العماؿ" بالطبقة ذات
السلطة ُب الببلد.
اختارت الكاتبة مكتب الكولونيل ،كحقل خاص ،ؼبا لو أنبية بالغة ُب التأثَت على الشخصيات
كجعلها تتحرؾ إٔب أماكن ؾباكرة ألداء الدكر ،كىو ما جعل من اؼبكاف ا﵀فز الذم ساىم ُب تطوير
األحداث كربريكها ،كمد اغبوار كتنميتو ،كتأزـ الصراعات كرسم شخصيات بأمباط ـبتلفة تتغَت بتغَت
اإلطار اغبامل ؽبا ،كونو اؼبكاف اؼبستحوذ على السلطة كاؼبؤثر ُب األماكن األخرل.
كرغم أف النص الركائي زبلق أمكنتو للقراءة خببلؼ النص اؼبسرحي الذم هبسد أمكنتو للعرض،
فإف الرابط بينهما ،ىو أف مكتب اعبنراؿ ،يعد مكانا حامبل لرؤية بصرية ساىم ُب نقل الصورة كاغبدث
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ككأنو خشبة مسرح ،كما أنو لو القيمة ذاهتا اليت يبتلكها الركح فبانعداـ الفضاء اؼبكا٘ب تنعدـ األحداث
كال يصَت معٌت للقوؿ كالفعل.
عرب اؼبكاف ُب اغبوارات اليت أجرهتا فيها الشخصيات عن منظور الكاتبة ،كاحتل مكانا
لقد ٌ
كاسعا بتعدده ُب بناء اغبوار اؼبسرحي ،كونو ارتبط بالزمن الداؿ على أياـ العشرية السوداء اليت عرب عنو
اػبطاب الركائي ،فبل يبكن للقارئ فهم أبعاد اؼبكاف كفك رموزه إال إذا ربطو بتلك اؼبرحلة كأعاد إنتاجو،
كإال سوؼ يبقى اؼبكاف يكتسيو الغموض كاإلهباـ ،كعليو ال ب ٌد على القارئ أف تكوف لديو مرجعية
ثقافية عن ىذا الزمكاف ذك البعد الفجائعي ،الذم ساىم ُب جعل اؼبتلقي متتبعا للدراما اؼبأساكية القلقة
ُب اػبطاب الركائي ،كما ينجح اؼبسرحي ُب جعل أنظار اؼبشاىدين موجهة إٔب اػبشبة طواؿ العرض.
اقتصر الزمن ُب اػبطاب الركائي على تتبع التسلسل الزمٍت غبياة "ػبضر" نقلت بًتكيز مكثف،
استعملت فيو الكاتبة الكثَت من تقنييت اػببلصة كاغبذؼ ،ككشف اغبوار عن منظور الشخصيات
كرؤاىا ،كذبسيد صراعاهتا كأزماهتا ،كل ىذا شبيو بالعمل اؼبسرحي ،فلم تأبو الكاتبة بسمات السرد
كتقنية أساسية ُب بناء الركاية ،أكثر من اىتمامها بتطعيم نصها السردم بتقنيات اؼبسرح ،كىو ما جعل
اغبوار الدرامي ىو العنصر اؼبهيمن على باقي العناصر السردية األخرل.
حىت أف اؼبساحة اؼبخصصة للسرد كاليت نقلها راك ؾبهوؿ اؽبوية معربا عن تلك األحداث كمعلقا
عليها ،جاءت ُب معظمها عبارة عن نقل للحوارات الداخلية للشخصية "ػبضر " معربا عنو بضمَت "
اؽبو " ترصد كل ما يدكر ُب فكره حوؿ النزاع بُت السادة كاألشقياء ُب زمن العشرية السوداء ،كطموح
كل منهما للوصوؿ إٔب السلطة كاؼباؿ ،كىذا ىو اؼبوضوع الذم أثقل البناء اغبوارم ُب ركاية (ػبضر).
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ثانيا -تداخل السردي  /الشعري:
يركم اػبطاب الركائي"قصة متخيلة أك حقيقية ،كطرائق اشتغاؿ اػبطاب الركائي دبختلف مكوناتو
ىي ما تعمل السرديات أك السيميوطيقا السردية بأدكات ـبتلفة على ضبطها كرصدىا ُب إطار نظرم
عاـ .أما اػبطاب الشعرم -غَت اغبكائي -فإنو ال يركم قصة ،كلكنو يقوؿ شيئا ،كبُت قوؿ الشيء
كحكي القصة مسافة بُت الشعرم كالركائي" ،1كلكن ىذا ال ينفي أف لغة السرد الركائي قد تدخل اؼبشهد
الشعرم ،الذم تكوف اللغة الشعرية فيو "لغة ؾبازية بطبيعتها ،كيكوف اجملاز فيها ىو النات عن ذباكر
الدالالت كتعالقها إلنتاج تدالؿ جديد".2
حاكلت الركاية اعبديدة ذبريب ىذا الشكل الذم يبزج بُت السردم كالشعرم ،حُت استعارت
بعض الصور كاجملازات ،ؼبا ؽبا دكر أساسي ُب خلق كتابة جديدة تتميز باإلوباء كتعتمد على التخييل
الذم يسهم ُب تعميق الداللة أكثر ،الستنادىا على اللغة اؼبكثفة ،كاليت تسمح للنص باالنفتاح كتظل
اؼبدخل الرئيسي لقراءتو ،كعملت أال يكوف حضور ىذا اؼبشهد الشعرم ُب السرد بتلك القوة اؼبتواجدة
ُب القصيدة ،كتوصلت إٔب أف التجديد ُب الركاية -من ىذا اعبانب -تكمن ُب كفاءهتا على اؼبزج بُت ما
ىو شعرم كما ىو ركائي بشكل متوازم كمتماىي لصناعة نص جديد ،الذم ينبٍت هبذا اؼبعٌت على
شعرية اللغة كسحر الشعر من جهة ،كمن أخرل ينبٍت على سردية الركاية كمتعة اغبكاية ،حبيث تغدك
شعرية اػبطاب ىي الوجو اآلخر لسرديتو ،كيتحقق ىذا اؼبنجز الكتايب اعبديد دكف اإلغراؽ ُب صبالية
الشعر كال االنصياع لرتابة السرد الركائي .
ال يعٍت تداخل األجناس أك االنزياح عن مقوماهتا "ضياع اغبدكد بينها هنائيا .ال شك أف ىناؾ
تبادال للمزايا الداخلية ،لكن تبادال كهذا ال يلغي ىوية ىذه األجناس أك يربك انتماء أم منها إٔب فضاء
متميز .بل ىو ،على العكس من ذلك ،ينمي حيوية كل منها كيوسع من مداه دكف أف ىبرجو من دائرتو

 1سعيد يقطُت ،القراءة كالتجربة ،حوؿ التجريب ُب اػبطاب الركائي اعبديد باؼبغرب ،دار الثقافة ،اؼبغرب ،ط ،1985 ،1ص .89
 2ؿبمود الضبع ،غواية التجريب ،حركة الشعرية العربية ُب مطلع األلفية الثالثة ،اؽبيئة العامة للكتاب ،القاىرة ،دط ،2014 ،ص .98
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اػباصة ،أك يلحق األذل خبصائصو اليت تشكل جوىره أك طبيعتو الشاملة " ،1كىذا ما جعل "عبد اؼبلك
مرتاض" يطالب "بتبٍت لغة شعرية ُب الركاية ،كلكن ليست كالشعر ،كلغة عالية اؼبستول كلكن ليست
باؼبقدار الذم تصبح فيو تقعرا كتفيهقا ،غَت أف عدـ علوىا ال يعٍت اسفافها كفسادىا كىزاؽبا كركاكتها،
كذلك على أساس أف أم عمل إبداعي حداثي ىو عمل باللغة قبل كل شيء".2
كلعل الكاتبة "ىدل دركيش" قد استجابت لعرض "عبد اؼبالك مرتاض" ُب ركايتها
(أماؿ...حب يبحث عن كطن متبوع خبلود الياظبُت) ،كقد مثلت تقنية تداخل السردم/الشعرم ظاىرة
بارزة ُب ىذا اؼبتخيل السردم ،طغت حبضورىا على األساليب السردية األخرل ،كىذا ما جعلنا ننتخبها
كنموذج تطبيقي ُب ىذا اؼبوضع ،بغية معاينة ىوية لغة النص ،كمعرفة كيف استحضرت "ىدل دركيش
" ركحها الشاعرة ُب كتابتها السردية ،كالكشف عن أساليب فكرة ذباكز ما تتطلبو اغبكاية كآليات لغة
السرد الركائي ،كبو فكرة جديدة ذبعل من ىذا التجاكز انطبلقا ؽبا دكف أف تلغيوُ ،ب السعي إٔب كتابة
جديدة تتخذ من انفتاحات اللغة الشعرية ميزة ؽبا.
 .1شحنة العنوان:
يعترب العنواف من أىم عناصر اؼبناص ،فػ"العنواف للكتاب كاالسم للشيء ،بو يعرؼ كبفضلو
يتداكؿ كيدؿ عليو ،وبمل كسم كتابو ،فهو كاقعة تواصلية تداكلية يتم رصدىا على رقعة الغبلؼ خبط
بارز كحبجم كبَت ليثَت القراءة" ،3من ىنا فإف نص الركاية اؼبنتخبة الذم اشتغل على االنزياحات اللغوية،
كاليت ظبحت للكاتبة باستعماؿ "اللغة استعماال ىبرج هبا عما ىو معتاد كمألوؼ" ،4اختارت لو عنوانا ُب
مستول تطلعاتو ،سبثٌل ُب (أماؿ  ...حب يبحث عن كطن متبوع خبلود الياظبُت)فهذا العنواف أدل
كظيفة كصف النص" ،كيسميها جنيت الوظيفة اإلوبائية  5"connotationحُت كشف عن طبيعة النص
 1علي جعفر العبلؽ ،الداللة اؼبرئية ،قراءات ُب شعرية القصيدة اغبديثة ،دار الشركؽ للنشر كالتوزيع ،األردف ،ط ،2002 ،1ص .156 ،155
 2عبد اؼبالك مرتاضُ ،ب نظرية الركاية ،ص .109
 3لعمورم زاكم ،شعرية العتبات النصية ،دار التنوير ،اعبزائر ،ط ،2013 ،1ص .126
 4أضبد ؿبمد كيس ،كظيفة االنزياح ُب منظور الدراسات األسلوبية ،ؾبلة عبلمات ُب النقد ،السعودية ،ج  ،1996 ،21.ص.294
 5عبد اغبق بلعابد ،عتبات ،جَتار جنيت من النص إٔب اؼبناص ،الدار العربية ناشركف ،منشورات االختبلؼ ،بَتكت ،اعبزائر ،ط ،2008 ،1ص .82
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الذم يتداخل فيو الشعرم/السردم ،كقد أعلن ىذا من خبلؿ تركيبو ،الذم ضبل فبيزاتو اللغوية نفسها،
ُب استعارتو للمشهد الشعرم ،الذم دؿ عن النص عرب شحنتو اليت تكونت من خبلؿ التوالدات اجملازية،
كما تشتمل عليو من دالالت ربيل عليو:
فقد شبهت "أماؿ" /اؼبشبو بػ"اغبب" /اؼبشبو بو ،فحذفت األداة ككجو الشبو ،على سبيل التشبيو
البليغ .كبعدىا تًتاكب الصور فييقرف بُت اغبب كالوطن اقًتانا ؾبازيا ،حُت شبهت الكاتبة اغبب/اؼبشبو
بػ"إنساف"/اؼبشبو بو ،فذكرت اؼبشبو كحذفت اؼبشبو بو على سبيل االستعارة اؼبكنية ،كعن ىذه الصورة
تنبثق صورة أخرل ،حُت قرنت "اغبب" بػ "خلود الياظبُت" ،فاػبلود ىو صفة إؽبية ،كاجملاز أريد بو ُب ىذا
اؼبوضع الكناية عن صفة االستمرارية كاألبدية.
ىذا التوالد اجملازم يبث العديد من التساؤالت لدل اؼبتلقي :فهل اغبب كصفة يبكن أف يعوض
الكياف اإلنسا٘ب؟ كىل اغبب كفاعل يستطيع البحث عن كطن؟ كىل تكتسب الكائنات اػبلود حقا؟
كماىي العبلقة اعبامعة بُت أماؿ كالوطن كخلود الياظبُت؟
إف ىذه التساؤالت اليت يكتظ هبا العنواف تفضي إٔب نص يدىش القارئ بتساؤالت أخرل،
كبانبثاؽ ؾبازم مفعم بالصور هبعل القارئ يًتقب اللغة الشاعرية للنص أكثر من اىتمامو ألحداثو،
كالبحث عن الرابط اػبفي ؽبذا الًتاكب الصورم ،كطرح العديد من األسئلة اليت لن هبيب عنها النص
كليا ،كىذه ىي ميزة الركاية اعبديدة حُت تطرح الكثَت من األسئلة كذبيب عن بعضها فقط ،كقد ال
ذبيب إطبلقا.
أدل االنزياح ُب عنواف الركاية -كخاصة من خصائص اللغة الشعرية -دكرا صباليا ساىم إٔب حد
كبَت ُب لفت انتباه القارئ ،كمن شبة التأثَت فيو ،كترؾ انطباع استيتيقي ُب جودة تفاعلو بُت العناصر
اؼبنزاحة كالعادية.
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 .7النص /الغموض والتكثيف الداللي:
عندما تعرض البنية السردية نفسها كاآلٌب ،يقوؿ السارد :
"رجعت أماؿ ُب كقت متأخر تناقش جرباف فيما شاىدت قائلة لو :
إهنا مدينة الكربياء ...
كاف اظبها عكا
حسناء فلسطينية
تبكي حوؿ عينيها ...
ظباء أرشليم الرمادية
ربكي عنها قصصا خرافية
كتشهد ؽبا األياـ أهنا
مدينة األساطَت القوية...
يناؿ اغبب فيها إقامة جربية
مكببل بسبلسل اعبذكر العربية ".1
إف أكؿ ما يتبادر للقارئ أف ىذا اؼبقطع السردم ىو شعر ،فيبدك للمتلقي أهنا قصيدة مضمنة ُب
النص السردم ،لكن ُب اغبقيقة ىو خطاب للشخصية "أماؿ" ،كرد كرد ؽبا غبوار دار بينها كبُت السيد
"جرباف" ،تداخلت فيو اللغة السردية مع اللغة الشعرية بقوة كبطريقة أكثر فنية ،فعبل النص عن لغة
اإلخبار إٔب لغة التخييل.
استدلينا هبذا اؼبقطع السردم لكي نبُت حسن فن الكتابة عند "ىدل دركيش" ،ألف "الذم
وبسن فن الكتابة ىوُ ،ب اغبقيقة ،من وبسن استعماؿ لغتو ،فيعطي للكلمات قيمتها اغبقة ،كىو الذم
يبتلك خاصية اللغة فيحيي بأفكاره كل كلمة من كلماتو ككل ؾبموعة من عباراتو".2
 1ىدل دركيش ،أماؿ ،حب يبحث عن كطن متبوع خبلود الياظبُت ،ص .76
 2ميشاؿ بوتور ،حبوث ُب الركاية اعبديدة ،ص .152
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فالسرد ُب ىذا اؼبقطع جاء مكتوبا بلغة القصيدة اغبديثة ُب شكلو كُب انزياحاتو ،كقد استعاف
النص الركائي بالكتابة الشعرية عرب كافة بنياتو ،كاستعار من الشعر اغبديث ظاىر الغموض كػ"ظاىرة
أسلوبية طارئة نتجت عن ؾبمل التغَتات البنيوية ُب اجملتمع العريب اغبديث كمفرداتو الثقافية ،كذلك
نتيجة لتعاملو مع اغبداثة".1
إف توظيف الغموض "يعٍت أف النص أصبح يوجد بصفتو رسالة " ،2كاليت تدؿ ُب ىذه الركاية
اؼبنتخبة على غموض العآب كتشظيو ،كتعرب عن إحساس اإلنساف فيو باغبَتة كاػبوؼ كالظلم ،كؿباكلة
نقل كل ىذه القيم للمتلقي عرب اللغة.
يقوؿ السارد:
"كانت أماؿ ضحية رقيقة حساسة من ضحايا القدر كانت كشعلة النور البيضاء حينما توقعها
األياـ بُت شبحُت ىائلُت "اغبب كاغبرب ،البهجة كالكرب ،البقاء كالفناء ،كبلنبا نقيض لآلخر فاغبب
يصرخ باكيا متفجعا ،كاغبرب تضحك ساخرة منو ،كلما حاكؿ زرع حياة جديدة ُب نفس األمل،
شددت عليو كغلغلت أظافرىا ُب عنقو".3
اؼبشبو ػ ُب ىذا اؼبقطع السردم ػ ىي أماؿ شبهها السارد بػ"شعلة النور البيضاء" كىو اؼبشبو بو
عن طريق أداة التشبيو ىي "ؾ" ،ككجو الشبو متعدد كمركب :اغبب كاغبرب ،البهجة كالكرب ،البقاء
كالفناء .كاؼببلحظ أف كجو الشبو يرد متعدد لئلبانة لكن ىنا كرد غامضا إذ ال يوجد كجو شبو كاضح
هبمع بُت اؼبشبو"/أماؿ" ،كاؼبشبو بو "/شعلة النور البيضاء" ،فالغموض نات عن تعدد الدالالت
كتقاطعها ،كىذا ما هبعلو يشيع كتتعطل الوظيفة اإلخبارية ،كىنا يربز دكر القارئُ ،ب حَتة شديدة يطرح
أكثر من سؤاؿ عن كجو الشبو بُت "أماؿ" ك"شعلة النور البيضاء" ،كيقدـ عدة تأكيبلت ؽبذه الصورة،
يدمر هبا أحادية الداللة ،فينفتح النص على احتماالت داللية عديدة "حبسب طبيعة القارئ ،كتطلعاتو،
 1عبد العليم ؿبمد إظباعيل علي ،ظاىرة الغموض ُب الشعر العريب ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،دط ،2011 ،ص .04
 2صبلح بوسريف ،حداثة الكتابة ُب الشعر العريب اؼبعاصر ،أفريقيا الشرؽ ،اؼبغرب ،دط ،2012 ،ص .259
 3الركاية ،ص .28 ،27
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كزمنو ...إْب ،دبعٌت أف النص نفسو يؤكدُ ،ب مستول بنيتو الداخلية ،على انفتاح اؼبعٌت على أكثر من
احتماؿ ُب القراءة كالفهم ،فبل كجود "للراكم اإللو " الذم يأخذ بيد القارئ كيفسر لو كل شيء ،فيعفيو
من عناء التحليل كاالستنتاج كالتفكَت ،كال كجود للشخصية اليت يبكن أف نتماىى فيها فنرل األشياء
كالعآب من منظورىا اػباص الذم يغنينا عما سواه ،كال كجود للداللة اعباىزة أك اؼبعٌت اؼبكتمل الذم ال
وبتاج منا إٔب التسليم بو كقبولو".1
يتميز اؼبعٌت ُب النص األديب عن اؼبعٌت ُب الكبلـ اإلخبارم الذم يقف عند حدكد اؼبعجم" ،أما
اؼبعٌت ُب النص األديب فيتجاكز حدكد ذلك بكثَت ،حيث األصل ُب النص األديب أف تفتح اللغة أفق
التأكيل ،كتعديد اؼبعا٘ب ،كعدـ الوقوؼ هبا عند معٌت كاحد ،كيشًتؾ ُب ىذا الشعر مع فنوف السرد ،كإف
كانت درجة ذلك تزداد ُب الشعرم عنها ُب السردم ،حيث تتزايد درجة التكثيف الدالٕب كاالكبراؼ
عن اؼبعٌت (االكبراؼ الدالٕب بأنواعو) ُب الشعرم على كبو أكرب ،ككلما تزايد حجم ىذا االكبراؼ كلما
أكغل النص ُب الشعرية".2
تشكل التكثيف الدالٕب ُب النص عن طريق تداخل ما ىو سردم دبا ىو شعرم ،فولد مبوا
استعاريا ملحوظا ،كأكسبو توإب ىذه االنزياحات صفة التكثيف كاالنفتاح الدالٕب للنص ،فيقوؿ السارد،
أف اغبب يصرخ باكيا متفجعا ،شبو اغبب "باإلنساف" ،فذكر اؼبشبو "اغبب" كحذؼ اؼبشبو بو
"اإلنساف" على سبيل اإلستعارة اؼبكنية ،كانبثقت الصورة ذاهتا (االستعارة اؼبكنية) ُب قولو ":اغبرب
تضحك ساخرة منو" ،كقد استعملت "ىدل دركيش" االستعارة اؼبكنية ألهنا أكثر ببلغة ،كأبلغ رسالة ُب
نقل الواقع بفنية ،كأمهرىا توسعا ُب االنفتاح الدالٕب لدل اؼبتلقي.
تتوأب الصور ُب قوؿ السارد" :كلما حاكؿ زرع حياة جديدة ُب نفس األمل ،شددت عليو
كغلغلت أظافرىا ُب عنقو" ،حيث نلمح تشبيها ضمنيا عندما ذكر أف كبل من اغبب كاغبرب نقيض

 1خليفة غيلوُب ،التجريب ُب الركاية العربية ،ص .304
 2ؿبمود الضبع ،غواية التجريب ،ص .26 ،25
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لآلخر ،كلكي يربىن على صحة مقولتو ضرب مثبل أف اغبب وباكؿ زرع حياة جديدة ُب نفس األمل،
بينما اغبرب تشدد عليو كتغلغل أظافرىا ُب عنقو ،كىنا "كناية" على أساس اؼبتعارؼ عليو ،أف كل تشبيو
بو كناية كليس العكس ،ففي اؼبثل األكؿ كناية صفة على اغبياة ،أما ُب اعبملة الثانية كناية على صفة
اؼبوت ،كبالتإب نلمح انبثاقا صوريا تركيبيا( :استعاراتاف مكنيتاف  +تشبيو ضمٍت  +كناية عن صفة).
إف تبلعب "ىدل دركيش" بإمكانات اللغة أسهم ُب سبيز ىذا النص عن سواه ُب ما اتصف بو
النص الركائي من أسلوبية االنزياح ،سبثلت خباصة ُب صور االنبثاؽ اجملازم ،حيث تتعالق الصور مع
بعضها البعض كسبتزج ،كما ُب قوؿ السارد" :اؼبدينة كضواحيها ربتلها السكينة ،كىبيم عليها صمت
رىيب ،حينما يهاجم الليل بأشباحو اؼبرعبة مبلئكة اؼبدينة كيتغلب عليها بظبلمو اؽبائل".1
تًتاكب الصور ُب ىذا اؼبقطع الواحد فنلمح كناية عن صفة ،حُت يقوؿ ربتلها سكينةٍ ،ب القرف
بُت اؼبدينة كالصمت حُت استعارت صفة من اإلنساف(الصمت) كأعطاىا لػ (صباد)  /اؼبدينة ،فذكر
اؼبشبو (اؼبدينة) كحذؼ اؼبشبو بو (اإلنساف) على سبيل االستعارة اؼبكنية ،بغية تشخيص حاؿ اؼبدينةٍ ،ب
تنسب فعل الصمت إٔب ىجوـ الليل ،كعن ىذه الصورة تنبثق صورة أخرل ،إذ يهاجم الليل بأشباحو
اؼبرعبة مبلئكة اؼبدينة ،كيتغلب عليها بظبلمو اؽبائل فاستعارت فعل اؽبجوـ من اغبيواف اؼبفًتس فذكرت
اؼبشبو ىو الليل كحذفت اؼبشبو بو على سبيل االستعارة اؼبكنية ،كشبهت سكاف فلسطُت باؼببلئكة
فذكرت اؼبشبو بو كحذفت اؼبشبو (سكاف فلسطُت)على سبيل االستعارة التصروبية ،بغية ذبسيم اؼبعٌت ُب
صورة حسية توضيحية.
إف النمو االستعارم اؼبكثف يأٌب بديبل عن مبو اغبركة الركائية ،كيعتمد ُب بنائو على اللغة اؼبكثفة
اؼبنحوتة ،فيشعر القارئ -كما ُب اؼبثاؿ أعبله -أنو يتقدـ من خبلؿ القراءة فقط ،كأف األحداث غيبت،
ككثَتا ما يتوقف ليعيد التمعن ُب اللغة الفنية اؼبكثفة.

 1الركاية ،ص .33
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فاالستعارات احتلت مساحة مهيمنة ُب النص ،تستمد كثافتها من الواقع ،كمن انتشارىا الذم
يبنح للخطاب معٌت ؾبازيا شعريا على مستول لغتو ،كتشتغل على االنبثاؽ بشدة عرب توالدىا كتتابعها
كتعالقها" ،فبا ينت عن األسلوب االستعارم صباليات االختبلؼ كالتغاير ،حيث القاص (الركائي) ال
ينفك عن فبارسة لعبة اؼبماثلة كاالختبلؼ ،عرب امتصاص العآب /الواقع كصوغو ُب مساحات نصية ؽبا
استقبلليتها عن السياؽ اؼبرجعي بنفس الوظيفة اؼبرجعية نسبيا ،القباز كاقع صبإب على زبوـ الواقع
اغبياٌب ،كهبذا اؼبعٌت ينفتح النص الركائي اعبديد ُب فضاء احتمإب ال قطعي ،اختبلُب ال سباثلي ،زبيلي ال
كاقعي .ك هبذا اؼبعٌت أيضا ،يدشن النص اعبديد فلسفة االستعارة من حيث تقديبها احتماالت داللية
أكثر لعاؼبنا".1
كيبكن لبلنبثاؽ اجملازم أف يرد خاصا بالتشبيو ،كما ُب قوؿ السارد" :تظهر اؼبدينة كامرأة حزينة
ؿبركمة أك كأرملة شاخ عليها الزمن ،كأرىقت رىانات اغبرب جسدىا اعبميل أك كشجرة بائسة لول
الزمن عنقها ،كحاكؿ زمهرير الريح أف هبتث عركقها".2
وبتوم ىذا اؼبقطع على صبلة من التشبيو اؼبفصل ،الذم تقتصر أركانو األساسية على اؼبشبو
كاؼبشبو بو كأداة التشبيو "ؾ" ككجو الشبو ،كىو قائم على التتابع السريع كالتداخل الصورم كالتعدد ،كىو
ما يؤسس لظاىرة االنبثاؽ اجملازم ،الذم وبمل الكثَت من اإلوباء ،فتصوير اؼبدينة على أهنا امرأة حزينة
كمرىفة كمتعبة ىي إوباء باغبالة النفسية لذات "أماؿ" ،فتنعكس ىذه اغبالة على العآب اػبارجي ،فحزف
ىذه اؼبدينة جاء ليشارؾ أماؿ أحزاهنا ،كبالتإب فاللغة ٓب تكن غايتها اإلخبار بل غايتها اإلوباء حبالة
"أماؿ" فالوصف ٓب يأٌب موضوعيا حياديا بل جاء مرتبطا بذات "أماؿ" اغبزينة ،كقد ًب التعبَت عن ىذا
استنادا على الوظيفة الشعرية.

 1عبد القادر بن سآب ،بنية اغبكاية ،ص .20 ،19
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انتقلت كظيفة اللغة ُب ىذه الركاية من اإلخبار إٔب الوظيفة الشعرية اعبمالية" ،تلك الوظيفة اليت
تتحقق ُب الشعر باعتمادىا على االستعارة أساساُ ،ب مقابل النثر الذم يعتمد على الكناية أك اجملاز
اؼبرسل ،حيث ال يتم االنتقاؿ من شيء إٔب شيء شبيو بو كما ىو اغباؿ ُب النثر ،كإمبا يتم االنتقاؿ من
شيء إٔب شيء ؾباكر" ،1كهبذه الطريقة ًب التداخل بُت األسلوب السردم كاألسلوب الشعرم ُب ىذا
اؼبتخيل السردم.
 .4البنية اليقاعية واالنزياحات األسلوبية:
امتد اغبضور الشعرم ُب الركاية ليشمل اإليقاع ،كما يؤسس لظاىرة اإليقاع ُب ىذه الركاية ىو
التكرار ،كما ُب قوؿ السارد ":مدينة تكتب ألجلها الشجوف كتبكي ألجلها األحزاف  ...مدينة ىجرىا
كل اػببلف ،كٓب يبق ؽبا من ذكريات التاريخ شيء سول أهنا أقدـ من كجود اإلنساف...مدينة باركها
األنبياء ،كصعدكا منها إٔب قلب السماء  ...مدينة ذحبها سكُت العركبة كاحتفظت بالوفاء  ...من مدف
الشرؽ األكسط حيث صنعت حوؽبا أركاح اآلؽبة أسوار من اجملد  ...حصنوىا من الصمود  ...منحوىا
طهر الياظبُت رغما عن غدر الوجود ،مدينة بكت حىت كره البكاء بكاءىا ...تأؼبت ،تعذبت ،صرخت
من كاد عميق ...عرفت كل معا٘ب اآله  ...كلكنها بقيت ُب صدكر شهدائها كما هبب أف تكوف ...
ُب قصائد شعرائها كما هبب أف تكوف ...أصبحت كما كانت منذ ألوؼ السنُت اظبها فلسطُت".2
اؼبعلوـ أف اإليقاع ىو "تنظيم ألصوات اللغة حبيث تتوأب ُب مبط زمٍت ؿبدد ،كال شك أف ىذا
التنظيم يشمل ُب إطاره خصائص ىذه األصوات كافة" ،3اليت تولد جرسا موسيقيا عند انبثاقها
التكرارم ،كىو ما يولد متعة فنية للقارئ كالسامع معا ،كيظهر اإليقاع ُب ىذا اؼبقطع السردم من خبلؿ:
 تكرار لكلمة( :مدينة  /أف تكوف) ،ساىم معاكدة النطق هبما ُب مقطع سردم قصَت إٔب خلق إيقاعشعرم .
 1ؿبمود الضبع ،غواية التجريب ،ص . 99 ،98
 2الركاية ،ص .12 ،11
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 تكرار الصوت اؼبتوسط اجملهور(النوف) ُب :األحزاف  /اػببلف /اإلنساف ،كقد أسهمت ىذه الكلماتُب توليد نرب خاص ُب اؼبقطع السردم عند الضغط على صوت النوف أثناء النطق بو ،فبا أسهم ُب إبراز
الكلمة كتوليد إيقاع موسيقي ُب اؼبقطع السردم.
 كمثلو قبده ُب تكرار الصوت االنفجارم اؼبهموس (اؽبمزة) ُب :السماء  /األنبياء  /الوفاء ،ككذلك ُبتكرار الصوت االستمرارم اؼبهموس(اؽباء) ُب :بكائها /شهدائها /شعرائها ،ىذه الكلمات اغباملة
للصوت الواحد اؼبتكررة ؽبا كزف كاحد متماثل كمتكرر أيضا.
 تكرار للفعل الثبلثي اؼبزيد حبرفُت الذم جاء على صيغة (تىػ ىف َّع ىل :بزيادة التاء ُب أكلو كتضعيف عينو)،كجاء ىنا ليدؿ على اؼبطاكعة ُب :تألٌمت  /تع ٌذبت.

إف تتابع التكرارات -للكلمة أك للصوت أك لصيغة صرفية -شكل تنغيما ،فالقارئ للمقطع
السردم يرفع صوتو أك ىبفضو للداللة على اؼبعا٘ب اؼبتنوعة اليت جاد هبا النص ،أك أنو يبطط بعض
األصوات كيطيلها كىو ما يفضي إٔب إيقاع موسيقي يذكرنا دبوسيقى الشعر ،كىذا "ما يؤكد أف التكرار
مقصود كغايتو توليد اإليقاع الذم تبحث عنو الركاية بشىت الطرؽ [الطرائق] حىت يعاضد التصوير
كالتخييل كيتحقق لكتابتها أكرب قدر من الشعرية ".1
يتكرر ُب النص السردم كلمات تنتمي إٔب حقل الوجداف كاؼبشاعر ،مثل قوؿ السارد" :أصبحت
حكاية ىذه اغبسناء شبيهة خبرافات ألف ليلة كليلة  ...أصبحت تسمو إٔب عآب اؼبثالية كاغبب اؼبقدس.
ليلة أخرل رماىا القدر من أحضاف الكوف على فضاء اؼبدينة كشجوهنا ،كال زالت النفوس اؼبتعبة تعا٘ب
من ىذا الظبلـ ،كال زاؿ الشوؽ ُب نفس آماؿ كبَتا ،كاغبزف الرىيب يعزؼ على أكتار الليإب سيمفونية
من العذاب كاألنُت ،كيزرع ُب الصدكر بساتينا من الوركد كاألشواؾ".

1عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص .150
2الركاية ،ص .39
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منتشر كثَتا ُب النص الركائي ،مثل :اغبب  /الشجوف  /الشوؽ /
إف تكرار اؼبعجم الوجدا٘ب
ه
اغبزف /العذاب كاألنُت ،أضفى على اللغة ؼبسة فلسفية ،كصبغة صوفية خباصة عندما سبيل "ىدل
دركيش"إٔب استخداـ النعوت بكثرة ،كىو ما هبعل اعبملة تطوؿ كاإليقاع يتباطأ.
استوعبت "ىدل دركيش" اللغة من خبلؿ مراىنتها على الكتابة الشعرية لتحقيق التكامل الفٍت
ُب سرد اغبدث الركائي اعبديد ،كترانبا نصفاف متكامبلف دكف غلبة األكؿ على الثا٘ب ،كىذا ما يبكن
مبلحظتو ُب اؼبقطع السردم اآلٌب:
"أنسيت كيف صنع التاريخ مشوخك من نصر حطُت ..؟ أنسيت كيف ناضل ألجلك ُب فلسطُت
صبلح الدين..؟ أنسيت كيف صنعت فلسطُت لك ديواف كديواف ،كأرسلت إليك شكواىا ُب قصائد
دركيش كطوقاف..؟ أنسيت كيف كاصل اعبهاد من بعد فرساف السيف فرساف اغبجارة..؟ أال تسمعُت
صراخهم...اليوـ قتلوا كاغتصبوا كيتمتهم مدافع اليهود..اليوـ سقطوا أشبلء ُب شوارع اؼبدينة كجعلوا
األلوؼ منهم فدية للعاـ اعبديد فهل قلب العركبة من حديد ؟ ..أيها العاـ اعبديد من بعد ستُت عاـ،
عدت على فلسطُت بنفس الشجوف كنفس الوعيد..آه فكم أصبح كجعهم شديد..أيتها العركبة دعي
عنك التنديد كاحبثي عن تلك األيادم اليت صبدىا الصقيع ،كأرىقتها معا٘ب اغبرية ،كاستيقظي ألهنم
وبفركف رموس األمل كأعداء اغبياة ٓب يًتكوا لك من اإلعراب ؿبل..؟".1
إف االستفهامات اؼبكثفة ُب النص ال يراد منها اعبواب ،ألهنا انزاحت عن غرضها الببلغي إٔب
معا٘ب أظبى يتقصدىا السارد ُب ؿباكرتة للعركبة ،كما كثف شعرية النص ىو االنزياح األسلويب للنداء كبو
قوؽبا(أيها العاـ اعبديد  /غرضو التذكر كالتعجب كالتحَت كالتوجع)( ،أيتها العركبة /غرضو االستغاثة)،
كقد قرف بو صيغة األمر الذم خرج عن معناه األصلي ُب قوؽبا (دعي /احبثي/استيقظي) إٔب معا٘ب أخرل
غرضها :اإللتماس كاإلرشاد.

1الركاية ،ص .13
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إف توالد االنزياحات األسلوبية كتكثفها ُب النص كإدماجها ُب لغة شعرية مفعمة باالنزياحات
اجملازية لسرد أحداث الركاية ،يدؿ على كفاءة "ىدل دركيش " ُب إمكاف خلقها لنص ذك طاقة شعرية
كبَتة يثَت االنفعاؿ ،كسبكنها ػ أيضا ػ من أدكاتو األسلوبية.
ثالثا -تداخل السردي  /السينمائي:
السينما ىي قصة فنية مصورة نتجت عن التطور التكنولوجي ،كتعتمد على اللغة السمعية
البصرية لتحقيق التواصل ،كقد ازبذت من الركاية -اليت تعتمد على اللغة اؼبكتوبة -ركيزهتا األكٔب اليت
استلهمت منها قصتها" ،كإذا كاف الفيلم يتقدـ ،دائما ،بوصفو تواليا لشذرات من الواقع ُب الصور ،كأنو
ىبلق كاقعو اػباص ُب صور ،فإف نظاـ كمدة الرؤية يبنحاف اؼبعا٘ب اؼبناسبة للقطاتو ،إذا كاف ذلك بالنسبة
للفيلم ،فإف الركاية تستمد معانيها من معا٘ب ألفاظها ،كتصوغ صورىا بواسطة عبلمات اللغة كتقنيات
الببلغة ...إْب ".1
رغم اختبلؼ كبل من الركاية كالسينما ُب لغتهما اإلشارية ،كعوامل أخرل ،إال أف ىذا ال يلغي
تواصل الركاية مع السينما كاستفادهتا أيضا من تقنياهتا ُب تشكيل بنائها ،كقد أجيز ؽبا ذلك باعتبارنبا
فنُت قريبُت من بعضهما البعض العتمادنبا معا على اغبكي" ،فالظاىرة الفيلمية حكاية كلية تتحقق كفق
بنية حكائية ضمنية كنتيجة تعالق كل مكوناهتا الداخلية" ،2دبعٌت "أف ال حكاية خارج الفيلم" ،3كىذا
القاسم اؼبشًتؾ بُت الفنيُت ىو ما أعاف الركاية اعبديدة ُب استقطاب التقانيات السينمائية ُب سردىا
التخييلي ،لتصوير الواقع كتعميق رؤيتو كالتعبَت عنو بطريقة فنية.
أصبحت التقنيات السينمائية بأسلوهبا ذات حضور بليغ ُب السرد اعبديد" ،فبا ساعد الركاية
على ذبديد أساليبها ،كبالتإب جعلها تساير عصر اغبكي بالصورة الذم يعتمد عناصر الفرجة اؼبشهدية
كاإلهبار ُب كضعيات درامية داخل تقنيات ببلغية كاستعارية ظبعية-بصرية ُب لعبة ماىرة بُت حدم
 1ؿبمد نور الدين أفاية ،االتصاؿ كاالنفصاؿ فيما بُت الركائي كالسينمائي ،ؾبلة السينما العربية ،بَتكت ،ع ،2015 ،4 ،3 .ص .126
 2عبد الرزاؽ الزاىَت ،السرد الفيلمي ،قراءة سيميائية ،دار توبقاؿ ،اؼبغرب ،ط ،1994 ،1ص .60
 3اؼبرجع نفسو ،ص .111
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األمانة كاػبيانة ،يراد هبا عمبل إبداعيا يعادؿ أك يفوؽ العمل األصلي" ،1لذا فإف التداخل بُت التقنيات
كمرد ذلك أف "الركاية أكثر
السينمائية كما ىو سردم ُب الركاية يتم باػبصوص على مستول لغتهاٌ ،
األنواع األدبية هنما كانفتاحا على األجناس األخرل ،اقتحمت الركاية عآب السينما بتقنياتو العديدة
فحطمت بنية السرد التقليدم كعملت على تشابك عنصرم الزماف كاؼبكاف كتداخل األزمنة كغَتىا."..

2

تبنت ركاية (السمك ال يبإب) للكاتبة "إنعاـ بيوض" التقنيات السينمائية ،كشكلت ظاىرة بارزة
فيها ،كىو السبب الذم جعلنا ننتخبها كنموذج ربليلي ،ؼبعاينتها من جانب تداخل السردم
/السينمائي ،لغلبة ىذه التقنية حبضورىا القوم كاؼبكثف األساليب السردية األخرل اؼبوظفة فيها ،مثل
استحضارىا للمعتقدات الشعبية اؼبختلفة ،كتوظيف األسطورة ،كعرض العديد من شرائح اجملتمع
كؽبجاهتا اللغوية ،كالتوغل ُب الوقائع االجتماعية كتوظيفها للطابوىات /اعبنس خباصة ،كتوظيفها لفن
الًتسل ،كالكتابة كصنعة ...إْب.
تتوخى الدراسة مستويُت لتبياف تداخل ما ىو سينمائي دبا ىو ركائي ُب ركاية (السمك ال يبإب)،
يتمثل اؼبستول األكؿ ُب معاينة سيناريو القص كحركة الكامَتا كزاكيا الرؤية اػبارجية اليت تصور اؼبشهد
كفق كصف موضوعي ،كيستباف اؼبستول الثا٘ب من خبلؿ التقطيع اؼبونتاجي بأحداث اسًتجاعية
"الفبلشباؾ " مركزة ،أم أسلوب بناء الركاية ألحداثها االسًتجاعية اؼبتقطعة ،كاؼبنتقاة بطريقة عفوية
كالربط ُب ما بينها بلغة مكثفة لصناعة اؼبشهد .
 .1سيناريو القص  /حركة الكاميرا  /الرؤية والرصد الخارجي:
زبلق "إنعاـ بيوض" صورا لؤلحداث دبا ربملو من شخصيات بزماهنا كفضائها عن طريق الوصف
اللغوم الذم يأٌب ػبدمة اغبدث ،كىي هبذا شبيهة باؼبخرج السينمائي ُب كصفو لؤلحداث عن طريق

 1عالية صاّب ،اللص كالكبلب كالتقنيات السنيمائية ،مؤسبر النقد الثا٘ب عشر ،تداخل األنواع األدبية ،جدار للكتاب العاؼبي ،عآب الكتب اغبديث ،األردف،
ط ،2009 ،1ص .740 ،739
 2اؼبرجع السابق ،ص .739
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الصور الفوتوغرافية اؼبتحركة ،لذلك فالقارئ ُب ـبيلتو يرل أف السرد يتجاكز كونو عبلمات لغوية فَتقى
إٔب مستول التصوير السينمائي.
تعرض ركاية (السمك ال يبإب) ُب مستهل قصتها األكٔب اؼبعنونة بػ" نور" ،حدث إلتقاء "نور"
ك"قبم" ُب شكل سيناريو قص سينمائي ،فتبدأ الكاتبة أكال ُب تصوير ؼبشهد جلوس "نور" على صخرة
ملساء ،كبوصف خارجي تنقل صورة الغركب على البحر ،كتنتقل من خبلؿ ىذا اؼبشهد اؼبصور إٔب
استذكار مشهد الغركب الذم كانت فيو برفقة "قبم"ٍ ،ب يبدأ الكبلـ بينهما من خبلؿ اغبوار الذم يأٌب
الستكماؿ ىذا اؼبشهد ،يقوؿ الراكمُ ":ب تلك الساعة من نزكات نور ،يتلوف البحر بلوف السمك
الفضي .كينشطر خيط األفق .فتلتحم السماء باؼباء كتتورد نشوة .مع كل غركب ،يًتاءل ؽبا ذاؾ
اؼبغيب ،اؼبهيب ،العجيب ،من على تلة ُب الطريق اؼبؤدم إٔب جبل "الشنوة" .بُت شجرٌب صنوبر تؤطراف
ؽباكية ىول فيها البحر .شحب لونو.زايلو اللوف .كالقرص الربتقإب الوىاج يبتقع شيئا فشيئا .يزداد
اضبرارا.صحوة موت متيقن من البعث .أكقفت ىدير ؿبرؾ السيارة لتنصت إٔب ىدير البحر.
قاؿ ؽبا بصوت ىادئ ىبفي ربت نبزتو لكنة خوؼ مستكُت:
 اتركي ا﵀رؾ شغاال. ىكذاُ ،ب حاؿ ما إذا دانبتنا صباعة إرىابية نستطيع االنطبلؽ بسرعة ،أليس كذلك؟ بالضبط".1نبلحظ ُب ىذا السيناريو القصي أف الكاتبة تستعَت القلم السينمائي ،فتضبط الضوء(لوف البحر
 /خيط األفق  /تتورد السماء /الغركب اؼبهيب  /القرص الربتقإب الوىاج  /يزداد اضبرارا ...إْب،).
كالصوت (بصوت ىادئ ىبفي ربت نبزتو لكنة خوؼ مستكُت) ،كالزمن (أثناء إلتقاء "قبم" مع "نور"
ُب زمن العشرية السوداء :إذا ما دانبتنا صباعة إرىابية) ،اؼبكاف (التلة ُب الطريق اؼبؤدم إٔب جبل الشنوة)،
ربدد الزماف اؼبتشابك مع اؼبكاف(ُب تلك الساعة من نزكات نور ،يتلوف البحر بلوف السمك الفضي
1إنعاـ بيوض ،السمك ال يبإب ،ص .10 ،9
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...إْب ،).كىذا ما أسهم ُب ربقيق تقنييت السيناريو كاغبوار السينمائيتُت داخل اػبطاب الركائي .كقد
عبأت إليهما الكاتبة لنقل اغبدث ُب صورة حيادية باالعتماد على اغبكي اػبارجي ،الذم يعرفو "فاضل
األسود" ُب كتابو (السرد السينمائي) بأنو تلك اؼبقاطع السردية " حيث تكوف الكيفية اليت يتم من
خبلؽبا ،اغبكي أك األخبار للمشاىد دبا يدكر أك وبدث على الشاشة منصبا على منظور رؤية ،أك داخل
ؾباؿ تركيز بؤرة خارجية عن بؤرة السرد .كىي ربمل كصفا للوقائع كسردا لؤلحداث كما ىي ،كدكف
تدخل أك تعليق .كما كأهنا ال ربمل أم قد ور من التفسَت أك التأكيل ،كال غوصا ُب مشاعر كأفكار
الشخصيات كال رباكؿ إخراج مكبوت الشعور أك البلكعي لديهم .كال تقدـ تربيرا ؼبسلكهم ،كإمبا تكتفي
بعرض األحداث كالشخصيات من اػبارج فقط .كىي ربمل الطابع التسجيلي كيبتزج بداخلها دكر
اؼبراقب كشاىد رؤية".1
نيقل الرصد اػبارجي ُب ىذا اؼبقطع السردم من زاكية الراكم الذم يؤدم ىنا دكر الكامَتا ،فبدأ
اؼبشهد بوصف خارجي لغركب البحر كالتلة ،كيلي ىذا السيناريو ،حوار دار بُت "نور" ك"قبم" ،بعدىا
تغَت الكامَتا زاكية رصدىا كبو ما يتأملو "قبم" ُب "نور" ،يقوؿ" :ليست ما يبكن أف نسميو إمرأة صبيلة.
ٌ
لكنها ساحرة .فيها شيء أخاذ هبعل كل ما حوؽبا خفيفا .يقلل من كثافة اؽبواء كثقل األجواء .شخصية
ال تستطيع أف تأخذ منها موقفا ال مباليا .ألنك حىت لو فعلت عن كعي أك غَت كعي ،فإهنا تطبع ُب
ذاكرتك أثرا ثابتا .يكتمل مفعوؿ السحر عندما تتكلم .إذ يوقظ صوهتا كرنة ضحكتها حسا خامدا ال
بدا طفيفا كتشعرؾ لكنتها بأهنا ال تنتمي إٔب ىذا العآب".2
يزبلق الركاية بوجود راك وبكيها ،كموقعو ىو الذم وبدد زاكية الرؤية اليت نطل منها على العمل
الفٍت ،كُب ىذا اؼبقطع السردم فإننا نطل على اػبطاب الركائي عرب "الوصف التصويرم" ،الذم يعتمد
على عُت الراكم دبا استطاعت أف تنقلو من صفات خارجية عن طريق اللغة ،أم أف الراكم استطاع

1فاضل األسود ،السرد السينمائي ،خطابات اغبكي ،تشكيبلت اؼبكاف مراكغات الزمن ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ،القاىرة ،د ط ،2007 ،ص .196
 2الركاية ،ص .11 ،10
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ربويل الوصف البصرم إٔب كصف خارجي لغوم ،ككأهنا كامَتا تسجل مبلمح " نور" بعُت "قبم"،
ك"الرؤية من اػبارج ترتكز على توظيف الباصرة ،فهي ؿبدكدة بعُت الكامَتا ال تتجاكزىا بقدر اإلمكاف،
أك بقدر ما يبكن التنازؿ الطوعي عن إمكانات اللغة كالتذكر ،كاالعتماد على تقنيات اؼبشاىد كاؼبونتاج
كالتنقل السريع ،حبيث يغلب الطابع الًتكييب السياقي ال التحليلي أك االستبدإب ،على العمل الفٍت".1
كقدرة الراكم على اػبلق كتصوير الشخصية عن طريق الوصف اػبارجي ،يتم من منظور ذاٌب،
كىذا ما تعتمد عليو الكامَتا السينمائية أيضا ُب إلتقاط الصورة من زاكية ؿبددة ،كزبتلف من ناظر آلخر
كفق منظوره الذاٌب اؼبطبوع برؤيتو اػباصة ،كىو يقوـ بتصوير اؼبشهد ،لذا يكتسب الوصف اػبارجي أنبية
قصول للتدالؿ على التداخل التقٍت السينمائي ُب السرد الركائي ،كتربز أنبيتو بشكل خاص من زاكية
النظر التصويرية "اػبارجية" اليت تقابل الكامَتا ُب الثقافة السينمائية ،فػ"تيكسب الوظيفة التصويرية
الوصف قيمةى الوجود الضركرم ُب صلب العمل الفٍت .إذ يتعذر على القارئ ذباكزىا أثناء القراءة من غَت
ى
اإلخبلؿ بالنص ُب كليتو .ذلك أف الوصف التصويرم ال يبكن لو أف يكوف فضلة يبكن االستغناء عنها
ُب النص .بل يكوف الوصف -كىو يكتسب صفة التصوير -دبثابة العُت اليت يطل منها اؼبتلقي على عآب
النص ،كىو يتحرؾ ُب الزماف كاؼبكاف ".2
نفهم من خبلؿ ىذا كيفية تداخل التقنيات السينمائية مع السرد الركائي" ،من خبلؿ السيناريو
كاغبوار كالكامَتا اليت نقلت اؼبشهد بصورة حيادية ،دكف تدخل من الكاتب ،أك اغبديث عما وبتمل ُب
أعماؽ النفس".3
كعليو فالكاتبة استطاعت أف تبٍت مشهدا كتصنع صورا عن طريق عدسة الكلمات لتقرهبا أكثر
إٔب ذىنية اؼبتلقي ،كمثاؿ ىذا ُب قوؿ الراكم" :صعدت درج اؼبستشفى العريض إٔب الطابق األكؿ تسبقها
فبرضة قصَتة القامة دببلمح ىندية ،كانت تلتفت إليها من حُت إٔب آخر كتكلمها بسرعة ٓب تكن ريبا
 1صبلح فضل ،أساليب السرد ُب الركاية العربية ،ص .210 ،209
2حبيب مونسي ،شعرية اؼبشهد ُب اإلبداع األديب ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،دط ،2009 ،ص .178
3عدالة أضبد ؿبمد إبراىيم ،اعبديد ُب السرد العريب اؼبعاصر ،دار الثقافة كاإلعبلـ ،اإلمارات العربية اؼبتحدة ،ط ،2006 ،1ص .250
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تستوعب معها ما تقولو ،كتكتفي هبز رأسها .أشارت ؽبا بالدخوؿ إٔب غرفة كاسعة هبا ع ٌدة أسرة فارغة،
جل الوجو
كيتوسطها سرير استقلت فوقو ىيئة بشرية بشعر أشعث طويل كعينُت مبحلقتُت إلتهما ٌ
الشاحب .اقًتبت ريبا كىي تكاد أف تتعثر بقلبها .أذىلها كبوؿ تلك اؼبرأة كاؽببلؿ األزرؽ الداكن الذم
ارتسم ربت كل عُت من عينيها .أيعقل أف يكوف ىذا الشلو ىو خالتها آرليت؟ خالتها اليت كاف صباؽبا
كعنفواهنا يطفراف من الصور اليت كانت ج ٌدهتا تريها إيٌاىا؟
الفضي
م ٌدت يدىا لتحضن الراحة اؼبسًتخية على طرؼ السرير .انتفضت حُت رأت الصليب
ٌ
نفسو يتدٔب منها .إلتفتت آرليت كنظرت إليها مشدكىةٍ ،ب صاحت بصرخة مكتومة:
 مارم .مارم ،كنت عرفانة إنٌك رح ذبي.مٍت مارم .أنا بنتها ريبا.
 أنا ٌأضافت اػبالة ككأهنا ٓب تنتبو ؼببلحظاهتا:
 مارم.حبيبة قليب .ق ٌديش اشتقتلك كاستنٌيتك كتَت ،كتَت .ليش خلٌيتيٍت كرحيت؟ ليش تركتيٍت؟ٍب أجهشت بالبكاء".

1

يشتغل ىذا اؼبقطع السردم على الوصف التصويرم الذم يبثل" ركح السرد الذم ينس للقصة
أرضيتها اؼبعنوية كاؼبادية اليت تقوـ عليها .إنو الركح الذم ييكسب األشياء قيمتها الداللية ُب النسي

العاـ".2

فالتوصيف البصرم ؽبذا اؼبقطع السردم ،كمقاطع أخرل تتخلل بنية اػبطاب ،تقدـ بعُت
الكامَتا /عُت الراكم ،كقد كرد التصوير اػبارجي جنبا إٔب جنب مع التصوير الداخلي النفعاالت
الشخصية /اؼببلمح النفسية للشخصية.

 1الركاية ،ص .114
 2حبيب مونسي ،شعرية اؼبشهد ُب اإلبداع األديب ،ص .179 ،178
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نفهم من ىذا أف الكاتبة أرادت أف تدخل تقنية حركية الصورة اػبارجية اؼبستعارة من السينما
إٔب خطاهبا الركائي دكف أف ذبعلو يفقد لغتو اػباصة ،فقدمت "آرليت" ُب آف من الداخل كفق تصوير
نفسي ثرم كمن اػبارج كفق تصوير بصرم تفصيلي ،كىذا يسهم إٔب حد كبَت ُب جعل اؼبتلقي يواصل
القراءة بشغف مشاىد ال قارئ ،ككأنو يرل كادر/مشهد صورة متحركة ،إذ أف "قرب أك بعد الراكم
كاختبلفو أك اتفاقو مع بقية أضبلع اؼبربع (اؼبؤلف  /اؼبخرج كالشخصيات ،اؼبشاىد ،الراكم) يؤكد قدرتنا
على الفهم أك التعاطف أك اؼبشاركة أك حىت ؾبرد جرعة الشغف الضركرية ؼبواصلة اؼبتابعة ،أك االنفصاؿ
عن كقائع اغبدث".1
كما نبلحظ أف ىيئة اؼبوصوؼ قدمت من زكايا متغَتة خاضعة غبركة الكامَتا اؼبتنقلة /عُت
الراكم ،كىذا فباثل للغة البصرية ُب السينما حبيث " تتحرؾ الكامَتا أك تثبت لًتسم عبلقة خاصة مع
ؾباؿ الرؤية ،لًتكز على اؼبنظور ُب كليتو أك ُب جزء منو ،قد يصغر أك يكرب حسب الغايات السردية أك
اعبمالية اؼبرتبطة ببنية النص ككل".2
فاؼبنظور األكؿ ُب ىذا اؼبقطع السردم يتمثل ُب صورة صعود "ريبا" كاؼبمرضة إٔب درج اؼبستشفى
العريض ،كىنا تقبع الكامَتا أسفل الدرج لتصور الشخصيتاف كنبا يصعداف الدرج ،كتسمى رؤية الكامَتا
ىنا ،بػ "الرؤية الصاعدة  ،"contre plongeك"تنت عن كوف الناظر يوجد ُب أسفل اؼبنظور .قد توحي
الشخصية اؼبعركضة بالقوة كاإلرادة ،أك توحي بالتسلط كخضوع الناظر" ،3كالغرض من ىذه الرؤية
الصاعدة ُب ىذا اؼبقطع السردم ىو عرض شخصية "ريبا " القوية اؼبكتنزة باإلرادة حُت أتت من مكاف
بعيد لتنقض خالتها اؼبريضة.
تقًتب الكامَتا لبللتقاط اؼبنظور الثا٘ب "غرفة كاسعة هبا عدة أسرة فارغة كيتوسطها سرير" ،بعدىا
تركز الكامَتا عدستها التقاط صورة "آرليت" اؼبريضة من منظور أقرب " استلقت فوقو ىيئة بشرية بشعر
 1فاضل األسود ،السرد السينمائي ،ص .349
 2عبد الرزاؽ الزاىَت ،السرد الفيلمي ،ص .65
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أشعث طويل كعينُت مبحلقتُت إلتهما جل الوجو الشاحب"ٍ ،ب تقًتب الكامَتا بعُت "ريبا" أكثر لتلتقط
جزءن من اؼبنظور ُب ؾباؿ التصوير "اقًتبت ريبا كىي تكاد أف تتعثر .بقلبها أذىلها كبوؿ تلك اؼبرأة
كاؽببلؿ األزرؽ الداكن الذم ارتسم ربت كل عُت من عينيها "ٍ ،ب تغَت الكامَتا زاكية التصوير إٔب جزء
من منظور آخر أقرب "انتفضت حُت رأت الصليب الفضي نفسو يتدٔب منها".
تقًتب الكامَتا كتغَت زاكية إلتقاطها للصورة ،إذا اقتضى اؼبشهد البصرم ذلك ،كىي هبذا تستعُت
باللغة السينمائية اليت تتميز ُب استخدامها لقرب اؼبنظور كبعده ،كيتبُت ذلك بوضوح أكثر على مستول
البنية الكلية لػ(السمك ال يبإب) فيبلحظ القارئ أف النص فيو حركية تضفيها عليو اللقطات السريعة
كتغَت مكاف الرصد كقربو كبعده ،كعرض األحداث بكثَت من التكثيف ،إذ أف
اؼبنتظمة للصور/اؼبشاىدٌ ،
" الركاية ىي الفن الذم يكاد يضارع السينما ُب ذلك ،عندما تستغرؽ ُب تصوير حدث بسيط ٍب ُب
غبظة سريعة من جانب ،كتوجز أحداثا أخرل طويلة ُب كلمات مكثفة من جانب آخر ،لكن تظل
خاصية السينما األساسية ىي التوظيف اؼبنتظم لعمليات التبادؿ السريع بُت اللقطات كخلق حركية
القرب كالبعد ،فإذا عمدت الركاية إٔب االستخداـ اؼبنظم ؽبذه اػباصية كانت أقرب إٔب اإليقاع
السينمائي".1
تعتٍت الكاتبة باؼبؤثرات الصوتية كاإلوباء ُب مقطع يكاد يكوف تسجيبل صوتيا" :صاحت بصرخة
مكتومة" ،كأهنا ـبرج سينمائي ،كىذا بغية تقدٙب الصورة الركائية بصورة سينمائية يلمسها القارئ بتصوراتو
الذىنية ،إذ ينهض الراكم ُب الركاية بدكر عدسة الكامَتا اليت تنقل السرد من مستواه اللغوم إٔب اؼبستول
البصرم ،عن طريق شحن كلمات متعددة كدالة عبعلها أكثر قوة ُب نقل اؼبشهد بإهباز كأكثر تأثَت ُب
القارئ ،كإذا شئنا قلنا أف النص ككل حامل للتعددية ،انطبلقا من عناكين اؼبقاطع :ريبا  ...كنور  /قبم
كنور  /الثالوث ،كحىت ذلك العنواف اغبامل لقطب كاحد "نور" فإف اؼبشاىد فيو تعرض ألصوات متعددة
كعبلقاهتا بػ "نور" ،كىي هبذه التعددية زبضع للمفهوـ السينمائي ،فالسينما تعرض "دائما البطل اؼبركزم
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الذم يطغى حبضوره على اآلخرين كيستقطب اىتماـ اؼبشاىدين ،إال أهنا ال تستطيع إخراج ىؤالء
اآلخرين من حيز دائرة الضوء اؼبرئي ،كمن شبة يصبح كجودىم موازيا لوجود البطل اؼبركزم ،فالسينما ال
تعرؼ االستقطاب الكامل".1
فتعرؼ من خبلؿ العنواف
تستعَت "إنعاـ بيوض"ُب ركايتها (السمك ال يبإب) تقنية االستقطاب ٌ

على بطل "اؼبقطع" كعبلقتو باآلخر كاآلخرين ،كال يستطيع الراكم ُب القصة رصد البطل دبعزؿ عن
اآلخرين ،فيصور حياتو جنبا إٔب جنب مع الشخوص األخرل ا﵀يطة بو ،كؽبذا فالركاية تنبٍت بتعدد
تعدد ُب األزمنة كاألمكنة كاألحداث ُب تشكيل النسق
اؼبنظور كفق تعدد الشخوص الذم ينبٍت عليو ه
الكلي للنص .كمن جهة أخرل فركاية (السمك ال يبإب) تستند إٔب الذاكرة أكثر من استنادىا على
الباصرة ،كىذا ما هبعلنا نصنفها أهنا تستعَت من السينما جانبها التسجيلي أكثر من جانبها التصويرم،
كاؼبتمثل خباصة ُب تقنييت "اؼبونتاج" ك"الفبلشباؾ".
 .7المونتاج والفالشباك:
تقسم الكاتبة الفصل األكؿ (نور) إٔب ستة مقاطع ،ففي اؼبقطع األكؿ ( ،)1تساعد الكامَتا ُب
عرض عدة مشاىد لعدة شخصيات باعتمادىا الطريقة نفسها ُب السيناريو كاغبوار كالرصد اػبارجي
لؤلماكن (البيت الدمشقي/حي بن عكنوف باعبزائر) ،كىيئات الشخصيات (اعبد "أبوخالد"/زكجة اعبد
الشركسية/أـ نور/كالد نور/مارم/أبو سطيف/مصطفى/أـ علي/ظبيحة /اعبدة من الوالد" خدهبة الغريسية
" /اعبارة ال ٌداية "أـ إلياس" اليهودية).
عملت الكامَتا ُب ىذه اؼبشاىد على إلتقاط صورة الشخصيات ا﵀يطة بػ"نور" كالتعريف هبا ُب
مشاىد مكثفة معركضة حبركة سريعة كمتجاكرة دكف رابط منطقي بينها ،كلوال الزمكانية ؼبا سبكن القارئ
دبسك اػبيط الرفيع الذم يصل بُت ىذه اؼبقاطع ،فَتتبها كهبعلها تتوأب كتتابع كفق تسلسل زمٍت ،كقد
سبكنت الكاتبة "إنعاـ بيوض" بنس حبكتها العنقودية استنادا على طريقة السينما ُب الربط بُت اؼبشاىد
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اؼبصورة عرب تقنية اؼبونتاج الذم يعرؼ بأنو " فن كصل اللقطات السينمائية ببعضها ُب صبيع مداخلها،
حىت يكتمل الفيلم صورة كصوتا ُب تزامن دقيق كُب شكل فٍت خبلؽ يعتمد عليو الفيلم ُب كقعو
كاستحواذه على اؼبتفرج " ،1كىو ما يقابل ُب الركاية كل أدكات الربط كالتقنيات السردية اليت تلجأ إليها
الكاتبة ُب صناعة حبكتها الركائية لشد انتباه القارئ.
كمن ٍبٌ قطعتالكاتبة اؼبقطع األكؿ حبركة االقتحاـ اؼبباغت للكامَت"عُت الراكم" للمقطع (،)2
كفيو عرض لقصتُت ؾبزأتُت لشخص كاحد ،ىي "نور" ،القصة األكٔب كانت بالرجوع إٔب أبعد نقطة ُب
كعي اؼباضي اؼبستعاد سبثل طفولتها ،كتصور أحداث جرت لنور مع أبيهاٍ ،ب يقطع توإب الزمن باالنتقاؿ
السريع كالفجائي إٔب زمن يقًتب أكثر نسبيا من اغباضر ُب "القصة الثانية" ،اليت سبثل مرحلة ما بعد
طبلقها من زكجها ،كتصور أحداث جرت بُت "نور" ك"قبم" ،كىي ىنا تستعَت من السينما " اليت ذبد
إكتماؽبا اغبكائي ُب اؼبونتاج كبواسطتو ،تتأتى داللة الصور كاللقطات ُب الشريط من النظرة العبلئقية
للمونتاج ،كاليت ال تقتصر على اعتبار أف الداللة تربز نتيجة توإب لقطات أك متواليات كإضافة شذرات
من الواقع بقدر ما تأٌب من تكسَت التوإب كالتتابع".2
تنتقل الكامَتا من قصة/مشهد آلخر عن طريق قطع اؼبشهد األكؿ على بغتة باستعماؿ تقنية
االسًتجاع كالتذكر "الفبلشباؾ" لتدخل ُب سرد القصة الثانية ،كىكذا تعرض القصتُت اجملزأتُت معا
بتوازم ُب مشهد كاحد بًتكيز مكثف ،سبثلو الوحدة األساسية للحكي ،كىي هبذا تستند على التقنية
السينمائية اليت تقوـ على التجميع البصرم جملموعة من اؼبعطيات اؼبرئية ،كالتنقل من قصة إٔب أخرل عن
طريق تقنية الفبلشباؾ.
بعدىا يقطع اؼبقطع الثا٘ب ،كيأٌب اؼبقطع ( )3ككأنو قطعة مستقلة ،مصورا زمن العشرية السوداء
كما عربت عنو "نور" ُب لوحات رظبها ،كيقدـ الراكم اؼبشهد عن طريق كصف حيادم ؼبا ىو مرسوـ ُب
1جافُت ميبلر ،فن اؼبونتاج ،تر :أضبد اغبضرم ،اؽبيئة العامة اؼبصرية للكتاب ،القاىرة ،دط ،1987 ،ص .13
 2ؿبمد نور الدين أفاية ،االتصاؿ كاالنفصاؿ فيما بُت الركائي كالسينمائي ،ؾبلة السينما العربية ،ع ،4 ،3 .ص .127

الفصل الثاني

األجناس المتخللة ورفض النوع

تلك اللوحات ،كلوال تركيز الكامَتا على اغبياة اؼباضية للشخصيتُت "نور" ك"قبم" ؼبا سبكن القارئ من
مواصلة القراءة لنص يبدك أنو مبتور من كىلتو ،كيسَت ىذا اؼبقطع كسابقو ،عرب توازم ىذا الزمن اؼباضي
القريب مع الزمن البعيد لػ "نور" الطفلة ،كيتم االنتقاؿ بينهما عرب "القطع" اؼبفاجئ للسرد كاالنتقاؿ إٔب
اؼبشهد اآلخر دائما باستعماؿ تقنية االستذكار"الفبلشباؾ" ،كفيو يتم عرض درامي يكشف
للقارئ/اؼبشاىد ُب ما بعد أحداث عميقة ٓب يكن يعلمها عنهما ُب اؼبقاطع السابقة .
كتركز الكامَتا عدستها ُب اؼبقطعُت ( )4ك( )5على حياة "نور" بأحداث جديدة ،كتنقل الصورة
كفق ما تلتقطو العدسة من مظهر خارجي ،كرغم أف اغبكي ىنا استقطب شخصية كاحدة "نور" ُب
عبلقاهتا مع من ىم حوؽبا ،إال أف االنتقاؿ من مشهد إٔب آخر ًب عن طريق "قطع" األكؿ للمركر إٔب
الثا٘ب ،كبعدىا ًب "قطع" ىذا األخَت للمركر إٔب اؼبقطع ( )6كفيو صورت أحداثا بسيطة كجديدة جرت
ُب بيت "نور" الطفلة بصورة حيادية من السارد.
نصل إٔب أف أحداث الركاية ٓب تقدـ دفعة كاحدة ،كال كفق تسلسل زمٍت متتابع ،بل كفق تداخل
زمٍت (ماضي  /حاضر) ،كأهنا تعتمد باألكثر تقنية االسًتجاع "الفبلشباؾ" ُب عرض قصتُت معا
بالتوازم ،تعود األكٔب إٔب طفولة "نور" ،كاألخرل إٔب ما بعد طبلقها من زكجها كإلتقائها بػ"قبم".
حاكلت الكاتبة توظيف التقنيات السينمائية منها تقنية "القطع" ُب انتقاؽبا من مشهد إٔب آخر،
كىذا بغية قراءة مشهدين معا كما تفعل السينما ،كاعتمدت على فن "اؼبونتاج" السينمائي ُب الربط بُت
اؼبقاطع اؼببتورة ،كسرد خطاهبا بطريقة فنية .كنلمس ذلك ُب القوة اؼبتوارية اليت تعمل خبفاء ُب الربط بُت
اؼبشهد مع ما قبلو كما بعده من مشهد آخر ،كاليت جعلت من اؼبشكبلت السردية (زمكاف/
شخصية/أحداث) ،نسقا دالليا موحدا ،كأدت ىذه القوة اؼبتوارية /اؼبونتاج كظيفة داللية" ،عندما اعتمد
الًتكيب إٔب إبراز معٌت ال يستخلص من الوحدات ُب حد ذاهتا ،كذلك عن طريق التوازم أك التناكب بُت
كحدات سردية ذات مضموف ـبتلف ،ػبلق فكرة نابعة من ىذا االقًتاف .كذلك ُب حاالت التورية كاجملاز
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كالرمز كغَت ذلك من العبلقات الًتكيبية" ،1اليت تعتمد على كفاءة القارئ ُب الكشف عنها كربليلها
كتفسَتىا.
تنته الكاتبة "إنعاـ بيوض" اػبطة نفسها ُب القصتُت( :ريبا  ...نور) ك(قبم كنور) ،فتقدـ
الركاية ككل كفق تقطيع "اؼبونتاج" ُب زمكاف ؿبدد ،إذ تقسم كل فصل إٔب عدة مقاطع مرقمة تصاعديا
ابتداءن من رقم  1إٔب رقم " ،5كالتقطيع اؼبونتاجي وبقق اإلثارةُ ،ب حُت أنو أسلوب مألوؼ ُب السينما،

فليس ىناؾ سينما دكف مونتاج ،كالسينما بتنقلها السريع من مشهد إٔب آخر زبتصر كثَتا من النواحي

اليت وبتاج تصويرىا إٔب عشرات الساعات السينمائية فيما لو سار السينمائي حسب الطريق الذم يرظبو
الركائي".2
هبد اؼبتلقي نفسو عند قراءة ركاية (السمك ال يبإب) أنو أماـ أحداث مكثفة تتخللها كمضات
اسًتجاعية ،كمن خبلؽبا تعرج إٔب كصف شخصيات ثانوية كأماكن غَت رئيسية ،كنقل أصوات متعددة ُب
مشهد حدث كاحد ،كتقدـ صورة ىذه اغبدث باعتماده على األفعاؿ الواصفة ،كىي هبذا البناء تعتمد
على الكفاءة السينمائية اليت تعرض العديد من الوحدات البصرية ُب آف كاحد مع اؼبؤثرات الصوتية
كالضوئية ،كُب تبٍت الركاية ىذا األسلوب السينمائي ،ما جعل الصورة مقربة إٔب ذىن القارئ ككأهنا شريط
فيلمي يشاىده ،مثل قوؿ السارد ":كاف موريس قسيسا متطوعا ُب اعبيش عندما سبت تعبئتو مع
إمدادات القوات الفرنسية اليت أرسلت إٔب اعبزائر إبٌاف تأجي لظى اغبرب التحريرية .كزكجتو "يبينة" اليت
كاف يناديها باسم "مارلُت"العتقادىا الراسخ بالشبو بينها كبُت الفاتنة الراحلة .كانت تعمل خادمة عند
الكولونيل"لورك" ،الذم أحضرىا معو إٔب "بلعباس" من مدينة "بٍت صاؼ" ،حيث تقلد منصب قائد
للقوات العسكرية اؼبتواجدة ىناؾ ؼبدة سنتُت .كاف قد اغتصبها فأقببت منو طفبل رعاه عن بعد إٔب أف
رساما ُب
قتل ُب كمُت نصبو الثوار ُب قرية قرب مدينة "بلعباس" .كاف الكولونيل رغم قسوتو اؼبشهورةٌ ،
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كقت فراغو ،رسم لوحة ليمينة عارية ،تيرل فيها جالسة بصفة جانبية كذراعاىا تعانقاف ساقيها
اؼبتبلصقُت ،كقد أدارت كبو النٌاظر كجها يطفر بأنوثة بريئة .ال تزاؿ ىذه اللوحة معلقة ُب غرفة نوـ
الزكجُتٌ .تعرؼ عليها "موريس" ُب الكنيسة ُب نفس تلك اؼبدينة .كانت جاثية مطرقة الرأس ملفوفة
تغَتت س ٌكة
بػ"اغبايك" كقالب السكر ،تتمتم بالعربية كبلما ٓب يفهمو .كعندما رفعت كجهها إليو ٌ
حياتو".

1

نبلحظ ُب ىذا اؼبقطع السردم أنو حاكؿ تقدٙب صورة شاملة عن "الكولونيل" ك"يبينة" كزكجها
ُب ما بعد السيد "موريس" ،عن طريق تكثيف األحداث ،كقد استعارت ىذه التقنية من لغة السينما اليت
تعرؼ بأهنا "لغة تعبَتية بالغة الكثافة" ،2كًب نقل ىذا التكثيف ُب الركاية باستعماؿ تقنييت اغبذؼ
كاػببلصة ،لنقل أكرب عدد فبكن من األحداث ،كُب الربط بينها باستعماؿ تقنية االسًتجاع/الفبلشباؾ،
كتعد ىذه التقنية ىي الرابط بُت األحداث طواؿ اؼبسار السردم إضافة إٔب االنتقاؿ اػبفي من اغبديث
عن شخصية إٔب أخرل عن طريقة عامل الشبو بينهما ُب صفة ما.
كثَتا ما يكوف االنتقاؿ بُت األحداث فجائي كيقفز السرد على ىوة زمنية كينتقل من زمن إٔب
آخر دكف سابق إنذار معلن من الكاتب ببل رابط ،ككأف الزمن يبر بطريقة بصرية ،فيعتقد القارئ أنو يقرأ
سردا ُب الزمن اغباضر ،لكن بانتقاؿ السارد إٔب حدث آخر مغاير يكتشف اؼبتلقي أف الصفحات
العديدة اليت قرأىا سبثل قصة مضت/العودة إٔب اؼباضي ،أم أهنا أحداث قدمت اؼباضي ُب صيغة
حضور.
إف التنقل من زمن إٔب آخر ىو نتيجة تعدد األمكنة كتنقل السارد ُب سرده عرب األمكنة ،كتعد
ىذه التقنية "التشابك الزمكا٘ب" مستعارة من الفن السينمائي "فتتابع أشكاؿ اؼبكاف ىو كسيلة السينما
للتعبَت عن الزماف".3
 1الركاية ،ص .160 ،159
 2عالية صاّب ،اللص كالكبلب كالتقنيات السينمائية ،،مؤسبر النقد الثا٘ب عشر،2009 ،ص .740
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كلكي نفهم أكثر ،سنتوقف عند اؼبقطع الثالث لنستطلع كل ىذه اؼببلحظات:
يستهل اؼبقطع ( )3برحيل "قبم" كىو صيب إٔب بيت جده بتلمساف ،كفيو عرض مغامراتو
اغبميمية مع ابنة عمو "الغوتية" ،ك"لتبديد الشعور بالذنب الذم سبلكهما ُب اليوـ التإب ،تعاىدا على
الزكاج .لكن الذم تزكج ىو أمو"ٍ ،1ب يسًتسل ُب الكبلـ عن انتقالو إٔب الغزكات ،كاغبديث عن زكج
أمو الذم كلفو بأداء مهاـ شاقة ال تليق بسنو ،سبثلت ُب االعتناء بتجهيزات اغبماـ الًتكي كل فجرٍ ،ب
ينتقل إٔب اعبزائر كيتحدث عن "نور" اليت امتلكت أحاسيسوٍ ،ب سفره إٔب مارسيليا عند أىلو "ُب اليوـ
التإب ،اشًتل تذكرة طائرة ،كحلٌق بو الطائر اؼبعد٘ب فوؽ زرقة اؼبتوسط كبو مرسيليا .كاف كاثقا من أنو
دبجرد أف يرل أمو كزكجتو كأكالده فسوؼ ترجع األمور إٔب مألوفها".2
كجره اغبديث عن ضباب مدينة مرسيليا إٔب العودة إٔب اغبديث عن اغبماـ الًتكي لتشابو
ٌ
اؼبكانُت ُب صفة الضابيبة ،كبعدىا يعرج فجأة إٔب اغبديث عن أبنائو (رفيق ،عايدة ،هنلة) ،كاسًتجاع
أحاديث زكجتو اليت تذكره كل مرة فيها بوفائها لو ،كأنو رفض اؽبجرة معها ،بعدىا يقطع القص ،كينتقل
الراكم إٔب اغبديث عن تلك السهرة الليلية اليت ذكر فيها الرجاؿ حادث سَت سيارة زكجة طبيب مع
عشيقها ُب مكاف جبلي ،كتفاجئ "قبم" بتطابق كل التفاصيل مع صفاتو كصفات زكجتو ،فآؼبو ظباع
ىذا الكبلـ من الساىرين  ،فػ"حاكؿ عدة مرات أف يفك ذاؾ الوثاؽ ،إال أهنا كانت تقابل نزعات التمرد
تلك بنوبات ىستَتية كهتدده باالنتحار إف فعل".3
نستشف من ىذا اؼبقطع اغبكائي التنوع اؼبكا٘ب ،الذم يتم ذكره كلفظ فحسب دكف الذىاب ُب
كصفو كربديداتو الفيزيقية ،كالكاتبة ُب عبوئها إٔب توظيف اؼبكاف هبذا األسلوب فإهنا تساير طريقة
السينما ُب توظيفها لو ،حبيث يتوفر للنص السينمائي تشكيلة فائقة التنوع من مفردات اؼبكاف ،غَت أف
كل ىذه اؼبفردات على قدر ثرائها ُب التنوع كاالختبلؼ ال ربظى كثَتا بالتأ٘ب الواجب ُب إبراز مبلؿبها
1الركاية ،ص .149
2الركاية ،ص .151
3الركاية ،ص .157
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كتأمل أبرز خصائصها ،فالوصف على طريقة السينما يأٌب ـبتزؿ كغَت مهتم بإبراز العناصر اؼبكانية ألف
غرضو بالدرجة األكٔب ىو اإلخبار.
يواصل الراكم حكيو فيقطع السرد فجأة ،كيكمل كبلمو على نفس السطر على ؿبور اػبطاب،
فيقوؿ" :اعًتؼ [ قبم ] ذات مرة لنور ،أثناء حديث ذبرأ خبللو على طرح اؼبوضوع بضبابية تيضمر أكثر
فبا يذبهر:
 إف طلقتها فسوؼ تنتحر !سألتو بشيء من السخرية :
 من األضبق الذم أخربؾ بذلك؟ ىي اليت أخربتٍت. من يريد أف ينتحر فعبل ال ىبرب أحدا. لكٍت كاثق من أهنا ستنتحر . ىذا غركر كبَت منك ! أنا متأكد من أهنا ستفعل .لقد بنت كل حياهتا حوٕب ،كليس ؽبا ىم ٍعلىم ترتكز عليو".1إف ىذا اؼبقطع السردم ينفي حاضر كل األحداث اؼبذكورة اليت ابتدئ هبا اؼبقطع ( ،)3فيصنفها
اصل السرد يعلم القارئ من خبللو أنو زمن ماضي يعود إٔب عشر سنوات
ضمن اؼباضي ،كحُت ييو ى
سبقت ،كنعلم ىذا من خبلؿ رد "نور" عليو :
" كطواؿ العشر سنوات من انفصالكما كنت أيضا تشكل اؼبعلم الوحيد بالنسبة ؽبا !اؼبعلم الغائب ردبا !
أـ أنك تتعمد السذاجة ؟".

1الركاية ،ص ف.
2الركاية ،ص ف.
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تبٌت ىذه
انبٌت اػبطاب الركائي لػ(السمك ال يبإب) على أساس االسًتجاعات "الفبلشباؾ" ،كقد ٌ
التقنية من السينما اليت تعتمد على "الفبلشباؾ" ُب عرض مشاىدىا ،كقد بٌت سرده كفق التشابك
الزمكا٘ب الذم ينقل بطريقة بصرية ُب كصفو اػبارجي اؼبختزؿ لؤلماكن اليت تنقلت عربىا الشخوص،
"فهي ليست مناظر صامتة ،بل تتكلم بلغتها كسبنح أسلوب الركاية خاصية البعد السينمائي اؼبعتمد على
السطح ُب التجسيد كعلى اؼبكاف ُب تقدٙب الزماف".1
أما القصة األخَتة اؼبعنونة بػ(الثالوث) فهي ترسم هناية مفتوحة لؤلشخاص الثبلثة (نور /ريبا/قبم)
اليت انبٌت عليهم اغبكي ُب القصص السابقة ،كتشكل كفق قصصهم السرد الركائي ككل.
من خبلؿ ىذه الدراسة ،نصل إٔب أف ركاية (السمك ال يبإب) صورت فصوؽبا حبركات سريعة
كمركزة ،كثفت من خبلؽبا كثَت من اؼبواقف الدرامية ،كإذا نظرنا إٔب عبلقة الفصوؿ ببعضها البعض فبل
كجود لرابط عضوم يربطها ببعضها ،فالرابط بينها ىي الشخصيات ،كال كجود لوحدة حدث كلي ،كال
أحداث متكاملة ،فالفصوؿ تعد مقتطفات من مشاىد متناثرة من حياة شخصيات ثبلث كىم (نور/
ريبا/قبم) ،كتعد أيضا استطرادات لوصف شخصيات ثانوية كأمكنة فرعيةً ،ب اقتطاع ىذه الوقائع من
حياهتم كفضاءاهتم ،كأعيد هتيئتها كفق أسلوب جديد عن طريق توظيف التقنيات السينمائية ،كىي
تضاىي هبذا "الكوالج السينمائي" الذم يعتمد على إعادة تصميم كلصق اؼبزؽ اػبشنة اؼبأخوذة من
مادة اغبياة األكلية لتدخل ُب تكوين صبإب جديد ،حبيث يتم مسح ما علق دبصدرىا من بقايا
االستعماؿ األكؿ كتوظيفها ُب السياؽ الكلي اعبديد".2
اعتمدت الركاية أسلوب السرد اؼبتقطع الذم يوىم القارئ بعدـ كجود رابط بُت مقاطعها
اغبكائية ،ك"ىذا أخطر مظاىر التشتت ،ألنو يطعن ُب بنية النص الدرامية ،كهبعلو مثل قصيدة الشعر
العمودية اليت يقوـ فيها كل بيت بدكره مستقبل عما يسبقو كيليو من أبيات" ،3كيظهر ىذا التشتت من
 1صبلح فضل ،أساليب السرد ُب الركاية العربية ،ص .196
 2اؼبرجع نفسو ،ص .205
 3اؼبرجع نفسو ،ص .217
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خبلؿ غياب التسلسل الزمٍت كالرابط اؼبنطقي بُت اؼبقاطع اغبكائية ،حبيث أنو يبكن للقارئ التبلعب ُب
ربريكها عن طريق التقدٙب كالتأخَت للقصص بكامل حريتو ،بل كيبكن حذؼ بعضها دكف أف يؤثر ذلك
على داللة اػبطاب الركائي كسياؽ النص ككل.
رابعا -تداخل السردي/السير ذاتي:
يعترب توظيف السَتة الذاتية ُب الركاية إشكالية أدبية هتدد مصَت النوع الركائي" ،إذ إف تدخل
السَت ذاٌب ُب الركائي ما ينفك يتسع كيتمظهر كيتعدد كيتنوع بسبل كأساليب كثَتة ،كقد ال يستطيع أم
سبوج أك حكاية أك رؤية أك تفصيل أك
ركائي تفادم إغراء التورط ُب عكس شذرة أك إؼباحو أك طيف أك ٌ
مظهر أك فكرة من سَتتو الذاتية لتًتبع على عرش ركايتو ،سواء بوعي منو أك ببل كعي ،فكيف إذا توجو
الركائي توجها كامبل لتنفيذ فصوؿ من سَتتو ُب الواقع السردم للركاية" ،1كىو السؤاؿ الذم استوقفنا
عند ركاية (مزاج مراىقة) للكاتبة "فضيلة الفاركؽ" ،فجميع القرائن ُب خطاهبا السردم دالة على أهنا
مررت حياهتا الشخصية ُب النص بشكل ملفت لبلنتباه ،كبطريقة مكثفة أيضا ،لذا مثل ىذا التداخل
عنصرا مهيمنا ُب خطاهبا السردم ،كىو الدافع الذم جعلنا لبتارىا كنموذج تطبيقي ُب ىذا اؼبوضع ،بغية
اإلجابة عن األسئلة التالية :
ىل ينقص عبوء "فضيلة الفاركؽ" إٔب توظيف سَتهتا الذاتية ُب الركاية من شأف ىذا العمل األديب
؟ كىل تعترب ىيمنة السَتة الذاتية ُب الركاية على باقي العناصر السردية األخرل إشكالية مهددة للعمل
التخييلي؟ كما ىي اؼبآرب اؼبرجوة من ىذا التداخل السردم/السَت ذاٌب ؟ كما ىي اإلشارات الدالة على
تطابق ما ُب داخل النص على خارجو (الواقع) ؟ كىل استوفت الركاية شركط السَتة الذاتية ؟ أـ أف
التداخل الركائي مع السَتذاٌب لو مواثيق ـبتلفة ،ذبعل من صنف ركاية السَتة الذاتية يتخذ معايَت خاصة
بو ؟ كؼباذا تلجأ "فضيلة الفاركؽ" إٔب التخفي كراء اسم مستعار كإٔب التسًت خلف اعبنس الركائي ُب نقل
ذبربتها رغم أهنا تصرح عبلنية بنسبة ما ُب النص إٔب اظبها اغبقيقي كأف ما تكتبو وبيل على حياهتا
 1ؿبمد صابر ع بيد ،الركاية الرائية ،لعبة القص سرد اغبياة كسرد اغبكاية ،دار نقوش عربية ،تونس ،ط ،2013 ،1ص .51
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اػباصة ؟ أـ عبوئها إٔب التخييل كاف من أجل مزاكلة الكتابة اعبديدة ،كنقل صراعاهتا بأفكار أكثر عمق
عند استنادىا على العناصر التخييلية؟
لئلجابة على أسئلة السَتة الذاتية ُب عبلقتها بالعمل الركائي التخييلي أقاـ "فيليب لوجوف" تنظَت
خصب ُب كتابو (السَتة الذاتية ،اؼبيثاؽ كالتاريخ األديب) ،ك"فيو حوؿ دراسة األدب إٔب ما يشبو
اؼبعادالت العلمية الصارمة تنفي االختبلؼ كالتنوع كالفرضيات اؼبمكنة كتعوزىا اؼبركنة البلزمة اليت هبب
أف تنظر إٔب اإلبداع األديب على أنو متطور كغَت قار" ،1كفيو أيضا كضع حدا للسَتة الذاتية ،بأهنا" :
حكي استعادم نثرم يقوـ بو شخص كاقعي عن كجوده اػباص ،كذلك عندما يركز على حياتو الفردية
كعلى تاريخ شخصيتو ،بصفة خاصة".2
كباالعتماد على ىذا سنسَت ُب معاينة بنية الركاية ،كفق مواثيق الكتابة اليت حددىا "لوجوف"،
بغية توخي نتائ ؿبكمة.
 .1الميثاق السير ذاتي واالسم المستعار:
ىو اتفاؽ يعقده اؼبؤلف مع القارئ بغية ربديد طبيعة النص ،فإما أف يسند القارئ النص إٔب
مرجعو الواقعي كربطو حبياة الكاتب كيكوف ىذا عند ربقق اؼبيثاؽ ،كإما أال يتحقق كحينها يسند النص
إٔب الفعل التخييلي.
كينطلق اؼبيثاؽ السَت ذاٌب من النص ُب ربديد طبيعتو ،حبيث يعزؿ كل العوامل اػبارجية كيهتم دبا
وبملو النص من عبلمات كسند داؿ ،ففي السَتة الذاتية يشَت "لوجوف" أف اؼبيثاؽ السَت ذاٌب يتحقق
من خبلؿ تفعيل التطابق بُت اؼبؤلف كالسارد كالشخصية الرئيسية ،مطابقة صروبة ،كؾبرد ؿباكلة التخفي
هبعل النص خارجا عن السَتة الذاتية كبو أنواع أخرل ،يقوؿ" :نتوفر على معيار نصي عاـ ىو تطابق

 1ؿبمد الباردم ،إنشائية اػبطاب ُب الركاية العربية اغبديثة ،مركز النشر اعبامعي ،تونس ،دط ،2004 ،ص .267
 2فيليب لوجوف ،السَتة الذاتية ،اؼبيثاؽ كالتاريخ األديب ،تر :عمر حلي ،اؼبركز الثقاُب العريب ،بَتكت ،ط ،1994 ،1ص .22
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االسم (اؼبؤلف السارد-الشخصية) ،كميثاؽ السَتة الذاتية ىو تأكيد ىذا التطابق ُب النص ،الذم وبيل
ُب هناية اؼبطاؼ إٔب اسم اؼبؤلف على الغبلؼ".1
كىذه التصروبات ىي اؼبرشدة للقارئ على اعتبارىا اتفاقا يعقده الكاتب معو ليثبت مصداقية
عملو ،كلذلك كجب على كاتب السَتة الذاتية أف يكشف نيتو للقارئ منذ البدئ عن طريق توضيحات
تشَت إٔب ذلك.
كيستمر "لوجوف" ُب توضيح نظريتو من خبلؿ تبياف ما يعرضو التعريف من عناصر تنتمي إٔب
أربعة أصناؼ ـبتلفة ،تكوف دبجموعها كشرط لتحقق السَتة الذاتية :
" .1شكل اللغة :
أ .حكي
ب .نثرم
 .2اؼبوضوع اؼبطركؽ :حياة فردية ،كتاريخ شخصية معينة.
 .3كضعية اؼبؤلف :تطابق اؼبؤلف (الذم وبيل اظبو إٔب شخصية كاقعية) كالسارد.
 .4كضعية السارد:
أ .تطابق السارد كالشخصية الرئيسية
ب .منظور استعادم للحكي".2
إذا جئنا إٔب ركاية (مزاج مراىقة) للكاتبة "فضيلة الفاركؽ" ،كحاكلنا مقاربتها كفق ىذه الشركط،
كجدنا أف صبيع تلك الشركط متوفرة من حيث شكل اللغة فهي حكي نثرم ،كمن حيث اؼبنظور اؼبطركؽ
فهي تعاِب تاريخ شخصية معينة "لويزا" ،كمن حيث كضعية السارد فنجد تطابقا بُت السارد الذم يقوـ
بعملية السرد ُب الركاية كالشخصية الرئيسية ،كىي "لويزا"اليت تقدـ اغبكي من منظور استعادم .غَت أف

 1اؼبرجع نفسو ،ص .38
 2اؼبرجع السابق ،ص .23 ،22
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شرط كحيدا يسقط كىو ما ىبص كضعية اؼبؤلف ،حبيث ٓب يتطابق اسم اؼبؤلف على غبلؼ الركاية
"فضيلة" ،مع اسم السارد داخل الركاية "لويزا" ،كيعترب معيار التطابق شرط أساسي لتحقق السَتة
الذاتية ،يقوؿ "لوجوف"" :كتفًتض السَتة الذاتية (القصة اليت ربكي حياة اؼبؤلف) أف يكوف ىناؾ تطابق
االسم بُت اؼبؤلف (كما يدرج عن طريق اظبو ُب الغبلؼ) كسارد اغبكي ،كالشخصية اليت يتم اغبديث
عنها .كىذا معيار جد بسيط وبددُ ،ب نفس الوقت ،السَتة الذاتية".1
كنظرا لسقوط الشرط "اسم العلم الداؿ على اؼبؤلف "فإف الركاية ال تصنف ضمن السَتة الذاتية
لعدـ اشتماؿ العمل األديب على الشركط األربعة دبجملها ،كبالتإب فهي تفسخ ميثاؽ السَتة الذاتية ،بل
تصنف حسب نظرية "لوجوف" ضمن "الركاية الشخصية " ،ألف إسم العلم عنصر بنائي مهم ُب ميثاؽ
السَت ذاٌب ،فهو العنصر الوحيد الذم وبيل إٔب اؼبؤلف بشكل صريح كمباشر كمن خبللو يينسب نص
السَتة الذاتية إليو .يقوؿ "لوجوف"" :اؼبؤلف :العبلمة الوحيدة ُب النص ػبارج ػ نص ال ريب فيو .اليت
ربيل إٔب شخص كاقعي ،يطلب هبذه الطريقة أف ننسب إليوُ ،ب آخر اؼبطاؼ ،مسؤكلية تلفظ النص
اؼبكتوب برمتو .كُب كثَت من اغباالت ىبتزؿ كجود اؼبؤلف داخل النصُ ،ب ىذا االسم فقط .كلكن
اؼبكانة اؼبخصصة ؽبذا االسم أساسية :ألهنا مرتبطة ،عن طريق عرؼ اجتماعي بالتزاـ اؼبسؤكلية لػ شخص
موجود .كأقصد هبذه الكلمات ،الواردة أعبله ُب ربديدم للسَتة الذاتية ،شخصا كجوده مؤكد من طرؼ
اغبالة اؼبدنية كحقيقي".2
ُب اؼبيثاؽ السَت ذاٌب "يتم التطابق بُت اؼبؤلف كالسارد كالشخصية الرئيسية بطريقتُت إما جلي أك
ضمٍت" ،3فاألكؿ يينتفى ُب ركاية (مزاج مراىقة) ،كما رأينا أعبله ،فبل كجود للتطابق اعبلي بُت اؼبؤلف
كالشخصية ،أما السبيل الثا٘ب ىو التطابق الضمٍت كيرد بشكلُت:

1اؼبرجع نفسو ،ص .35
2اؼبرجع السابق ،ص .34
3اؼبرجع نفسو ،ص .40 ، 39
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" أ .استعماؿ عناكين ال تًتؾ أم شك حوؿ كوف ضمَت اؼبتكلم وبيل إٔب اسم اؼبؤلف (قصة حياٌب،
سَتة ذاتية... ،إْب) .
ب .مقطع أكٕب للنص يتحمل فيو السارد إلتزامات أماـ القارئ ،كذلك بالتصرؼ مثل اؼبؤلف ،بطريقة
ذبعل القارئ ال وبمل أم شك حوؿ كوف ضمَت اؼبتكلم وبيل إٔب االسم القائم على الغبلؼ ،كإف كاف
ىذا االسم غَت كارد ُب النص".1
كبالرجوع إٔب ركاية (مزاج مراىقة) قبد أف اؼبعيار "أ" مغيب ،فبل كجود لعبارة صروبة على
الغبلؼ تدؿ على السَتة الذاتية أك كل ما وبيل إليها مثل :قصيت ،حياٌب ...إْب.
كبالولوج إٔب النص نقرأ اعًتافا من الكاتبة ُب مستهلو ،وبيل إٔب أف ضمَت اؼبتكلم "أنا " يدؿ
عليها حىت كإف كاف اظبها غَت كارد ُب النص بشكل صريح ،تقوؿ:
" ىا أنا اليوـ أكتب ....
مر من ىنا ....
توفيق عبد اعبليل ٌ

عرب كل سطورم ،كعرب مواطن الصدؽ اليت خبأهتا ،ىا أنا أصف ....

أقوؿ ما حدث ،كأجد عيونا تسمعٍت ،حُت ٓب أجد آذانا تفعل ذلك.
ك ىا أنا اعًتؼ:
توفيق عبد اعبليل يسكن ىناُ ،ب العنواف الوحيد الذم ال يبكنٍت أف أتوه عنو ،يعيش ىنا ،يبارس حضوره
العذب ُب دمي كُب أؼبي ".2
ك عند توغلنا ُب النص قبدىا تصرح ضمنيا على لساف الشخصية الرئيسية بنسبها ،بذكر إسم جدىا ُب
أكثر من مرة ،تقوؿ " :سألٍت :
 ما إسم ج ٌدؾ؟1اؼبرجع نفسو ،ص ف.
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أجبتو:
 -أضبد ملكمي" .

1

ك ُب قوؿ السارد " :الطبيب أضبد ملكمي لن يبوت ،كإف ٓب تكرمو اعبزائر ،سأكتب اظبو بنفسي على
كل الشوارع ،كاؼبستشفيات كاؼبدارس ،كحىت على القبور".2
إف اغبكي بضمَت اؼبتكلم "أنا " ،كمن شبة اإلشارة إٔب اللقب العائلي "ملكمي" ،ىي قرائن تدؿ
على أف ما كتبتو الكاتبة ىو ذبربتها اغبياتية ،حبيث " ينهض التشكيل النصي السَت ذاٌب أكال على بنية
اػبطاب الذاٌب "األنوم" ،بوصفو أىم شرط من الشركط اؼبيثاقية ،اليت تعاينو ُب منطقة اؼبتلقي على أنو
نص ؾبنٌس ُب فن السَتة الذاتية ،إذ يتن ٌكب الراكم السَتذاٌب بضمَته السردم األكؿ دبهمة ركاية
مر هبا ُب حياتو على كبو أسلويب معُت ،كىبتار الطريقة اليت يراىا مناسبة لو كلتجربتو
األحداث اليت ٌ
لصوغ النص السَت ذاٌب على كفق رؤية معينة كمنه معُت كتشكيل معُت".3
لكن ،ىل لقب اعبٌد "ملكمي" يطابق اسم الكاتبة على الغبلؼ ؟ ىنا نتنبو إٔب أف االسم
اؼبوضوع على غبلؼ ركاية (مزاج اؼبراىقة) ليس "فضيلة ملكمي" االسم اغبقيقي للكاتبة كإمبا ،ىو اسم
مستعار (الفاركؽ).
خبلفا لؤلفكار اؼبركجة حوؿ توظيف الكاتبة لبلسم اؼبستعار على أنو هبعلها تعيش داخل
قوقعتها ،كعلى أنو سجن وبرمها من أف ترل اظبها اغبقيقي خرج إٔب النور كتتمتع بغمرة اغبرية ،كعلى أف
االسم اؼبستعار يغيٌب اؽبوية ُب البلإظبية فبا هبعل صوهتا يضمحل كيذكب مع آالؼ من األظباء اؼبستعارة
األخرل حىت يصبح غَت معركؼ هنائيا...إْب.
خبلفا لكل ىذه األفكار ،قبد عكسهاُ ،ب توظيف الكاتبة "فضيلة الفاركؽ" لبلسم اؼبستعار،
حيث ،أكسبها حلٌة جديدة ،كع ٌد صانعا ؽبا ،كلعل انصهارىا ُب اظبها اؼبستعار كجرأهتا ُب تعرية اغبقيقة
1الركاية ،ص .84
 2الركاية ،ص .49
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دؿ على ىذا فإمبا
ُب خطاهبا الركائي ،جعل قارئها يبحث عن حقيقتها دبثل ما نفعل كبن اآلف ،كإف ٌ
يدؿ على رفعة مكانتها ُب الساحة األدبية ،ألف قارئ "فضيلة الفاركؽ" منذ مدة طويلة يعلم أنو يقرأ
ٌ
لػ"فضيلة ملكمي" كلكنو ينحاز إٔب اظبها اؼبستعار الذم ذاب ُب اظبها اغبقيقي ،مثلما حدث للشخصية
الساردة ُب الركاية ،حيث قالت "لويزا" ":ك كنت قد انصهرت ُب اظبي اؼبستعار مثلو سباما".1
استطاعت الكاتبة كسب الرىاف مع قارئها حُت امتلكت ثقتو ،حُت عرفت ضالتو ُب حبثو عن
اغبقيقة ،فراحت تشتغل ُب نصوصها على ميكانيزمات البوح ،كىو السبب الكفيل بتحويل اظبها
اؼبستعار من قناع للهوية إٔب صانع ؽبا ،كترسخها ُب علو داخل الساحة األدبية .كوهنا اختارت الظهور
حبقيقة صراعها الفكرم من بدايتها كٓب تتصنع ،ألهنا تؤمن بنفسها كحبقها الكلي ُب اغبرية كبأهنا سلطة
يوبق اإلعًتاؼ هبا ،كىذه الثقة ىي ما حقق ؽبا إثبات ؽبويتها جبدارة ُب الساحة األدبية.
كٓب يبتعد "لوجوف " حوؿ ما قلناه خبصوص االسم اؼبستعار ،يقوؿ ":االسم اؼبستعار اسم ىبتلف
عن اغبالة اؼبدنية ،يستعملو شخص كاقعي من أجل نشر كل كتاباتو أك بعضها ،فاالسم اؼبستعار اسم
مؤلف .فهو ليس اظبا زائفا بكل تأكيد ،بل اسم علم ،اسم ثاف ( )...كمن األكيد أف االسم اؼبستعار
يبكن ُب بعض األحياف أف ىبفي خداعات أك أف ييفرض نظرا لوجود بواعث الكتماف ( )...إف األظباء
األدبية اؼبستعارة ،على العموـ ليست ال سرا خفيا ،كال خداعا ،فاالسم الثا٘ب حقيقي كاألكؿ ،كيشَت
فقط إٔب تلك الوالدة الثانية اليت ىي الكتابة اؼبنشورة ،كبكتابة سَتتو الذاتية ،فإف اؼبؤلف الذم يستخدـ
االسم اؼبستعار ،يبنح ىو نفسو أصل ىذا االسم ( )...إف االسم اؼبستعار ؾبرد مفاضلة ازدكاجية ُب
االسم ال تغَت شيئا ُب اؽبوية".2
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كعليو فػ"لوجوف" يرفع اغبرج عن األعماؿ األدبية خبصوص توظيف االسم اؼبستعار ،فبل يرل فيو
ىركبا أك حقيقة زائفة ،بل يعتربه خلقا ثاف للهوية ،كوبتفظ بالوظيفة نفسها ُب تعبَته عن اؽبوية سباما
كاالسم اغبقيقي.
يستخدـ الكاتب الشكل الركائي "قناعا لكتابة سَتتو الذاتية ،ألسباب كثَتة يتعلق كثَت منها
بالرغبة ُب اؽبركب من الرقابة بكل أنواعها الذاتية كاألسرية كاالجتماعية كالسياسية  ...إْب " ،1كنلمس
ىذا من خبلؿ اغبوار الذم دار بُت الصحفية "نوارة غبرش" ك"فضيلة الفاركؽ" ،كفيو تفسر الركائية
أسباب عبوئها إٔب االسم اؼبستعار ،قائلة" :يظل اإلسم اؼبستعار ضباية لعائليت قبل أف يكوف ضباية ٕب"،2
كقد أسقطت الكاتبة قوؽبا ىذا ُب الركاية ،كمثلتو من خبلؿ أقواؿ البطلة "لويزة" ،كجعلت أسباب اللجوء
إٔب االسم اؼبستعار يتخذ أبعادا عدة ،نذكر منها :
أ .التخفي :منها أف إفصاح الكاتبة عن ذاهتا ُب الكتابة قد وبملها متاعب كثَتة من طرؼ األسرة
كاجملتمع ككل ،كالكاتبة تتبٌت فكرة التخفي حقيقة كزبييبل ،األكؿ من خبلؿ إلتزامها باالسم اؼبستعار
كالثا٘ب من خبلؿ نقل فكرهتا إٔب النص كجعل شخوصها تتبناىا أيضا ،كؽبذا فالكاتبة ذبعل من
شخصيتها الركائية " لويزا " ربقق مآرهبا من خبلؿ إسقاط سلوكها عليها ،تقوؿ "لويزا"" :قد يناسب
األدب ،لكنو ال يناسب عائليت إذا دخلت عآب األدب سأحبث عن اسم مستعار".3
الشخصية "لويزة" على كعي أنو ال هبب أف تواجو اؼبرأة ؾبتمعا يؤمن بالعرؼ االجتماعي كيقدسو
كتكشف عن أسرار سَتهتا الذاتية كتفاصيل حياهتا كتقوـ بتعرية عواطفها ،لذلك تفضل االسم اؼبستعار
عند دخوؽبا عآب الكتابة لكي تتظاىر بانفصاؽبا عن النص ،ألهنا تعلم أف البوح دبشاعرىا ُب ؾبتمعها
ا﵀افظ على عدـ البوح ككجوب الكتماف يعد طابو قد يكلفها اخًتاقو الكثَت ،كخباصة ُب اجملتمع الرببرم
 1صاّب معيض الغامدم ،كتابة الذات ،دراسات ُب السَتة الذاتية ،اؼبركز الثقاُب العريب ،الدار البيضاء ،بَتكت ،ط ،2013 ،1ص .146
 2حوار الصحفية نوارة غبرش مع الركائية فضيلة الفاركؽ ،ؾبلة النور ،http://www.alnoor.se/article.asp?id=9094 ،يوـ
 ،2017/01/16الساعة .16:19
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كيعَت الرجل إذا ما تفوقت
الذم يهمش دكر اؼبرأة كيشعرىا بالدكنية ُب كسطها كيفضل عليها الرجلٌ ،
عليو اؼبرأة " :إهنا بنت كقبحت ،كأنت رجل كرسبت !".1

كلذلك تفرؽ الكاتبة بُت خوؼ الرجل كخوؼ اؼبرأة ،كتبُت أف عبوء الرجل إٔب االسم اؼبستعار
يكوف بدافع سياسي بالدرجة األكٔب ،يقوؿ "توفيق عبد اعبليل"" :عبد اعبليل ليس بلقبنا األصلي ،إنو
لقب مستعار ،كاف لقبا ثوريا اختاره كالدم لنفسوٍ ،ب أدبياٍ ،ب أرسى قواعده كم ٌد اعبذكر".2
كُب مرحلة العشرية السوداء يقوؿ "توفيق عبد اعبليل" للصحافيُت" :عظيم  ...كؽبذا هبب أال
زبافوا ،أك تستهينوا باألمر  ..ألننا مقبلوف على مرحلة خطَتة ،كأظن أنو ال أحد يعرفنا مثل أعدائنا،
كؽبذا أجد أف للفرنسيُت اغبق حُت قالوا إف اعبزائر ستمر بفًتة عصيبة كخطَتة .كحبكم ذبربيت أيضا أشعر
أف اعبريبة ستزداد بشكل ـبيف فعبل  ..على كل ،منذ اليوـ أريدكم أف تأتوا إٔب اعبريدة ُب أكقات غَت
ؿبددة ،كمن ال يريد أف ينزؿ إٔب دار الصحافة فليسلمٍت اؼبادة ُب اعبامعة ،أك ُب مقهى بَتكت أك يًتكها
أعرض أحدا للموت ،كمن يريد أف يوقع باسم مستعار
ٕب ربت باب البيت أك مع توفيق ،ال أريد أف ٌ
فليفعل".3
كلكن عبوء الكاتبة إٔب إخفاء ىويتها باسم مستعار معناه ربقيق عدـ التطابق بُت اؼبؤلف كالسارد
كالشخصية ،كبالتإب يؤدم إٔب فسخ عقد السَتة الذاتية.
ب .النتقام :يبثل اؼبربر الثا٘ب لبلسم اؼبستعار ،تقوؿ لويزا " :ىل تذكر أكؿ حديث دار بيننا ؟
 أذكر  ..عن االسم اؼبستعار. نعم  ...يومها ٓب أقل لك عن احتماؿ آخر للكتابة باسم مستعار . -اؽبركب؟

 1الركاية ،ص .07
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إف كجهة نظر الشخصية التخيلية "لويزة" ُب النص الركائي مشاهبة سباما لتلك اليت صرحت هبا
الكاتبة ُب النص الصحفي خبصوص االسم اؼبستعار ،كىذه اؼبقارنة ىي ما يدفعنا بالقوؿ أيضا ،أف حياة
"لويزة" ُب اؼبتخيل السردم ربيل إٔب حياة اؼبؤلفة -كفق ما نعلمو من معلومات خارجية عن الكاتبة -من
خبلؿ عدة مشاهبات كاقعة بينهما ُب مسار حياهتما ،كقبد أف "لوجوف" ٓب يغفل قضية اؼبشاهبة ُب حاؿ
غياب التطابق فقاؿ أنو ُب" :حالة االسم التخييلي (أم اؼبختلف عن اسم اؼبؤلف) اؼبمنوح لشخصية
ربكي حياهتا ،أف تكوف للقارئ دكافع ذبعلو يظن أف اغبكاية اؼبعيشة من طرؼ الشخصية ىي حياة
اؼبؤلف بالذات :إما عن طريق اؼبقارنة مع نصوص أخرل ،كإما باالستناد إٔب معلومات خارجية ،كإما
أثناء قراءة الركاية نفسها ( )...ستدخل ىذه النصوص إذف ُب صنف "ركاية السَتة الذاتية" ،كسأطلق
ىذا االسم على كل النصوص التخييلية اليت يبكن أف تكوف للقارئ فيها دكافع ليعتقد ،انطبلقا من
التشاهبات اليت يعتقد أنو اكتشفها ،أف ىناؾ تطابقا بُت اؼبؤلف كالشخصيةُ ،ب حُت أف اؼبؤلف اختار
أف ينكر ىذا التطابق ،أك على األقل ،اختار أال يؤكده".2
نستشف فبا سبق أف الكاتبة عازفة عن معيار التطابق ،كباؼبقابل فهي تشتغل على معيار
اؼبشاهبة ،كلعل ىذا ليس رغبة منها ُب التخفي أكثر من أف يكوف قوة ُب اؼبواجهة ،ألنو "من اؼبستحيل
أف تتعايش موىبة السَتة الذاتية كالشغف بالتسًت ُب نفس الشخص" ،3كالدليل ىو استمرارىا ُب التوقيع
باظبها اؼبستعار كىي تعلم أف القارئ اليوـ عارؼ هبويتها اغبقيقية ،كاعًتافها بأف ما تكتبو ُب معظمو يعرب
عن حياهتا الشخصية .ففي شهادة الكاتبة "فضيلة الفاركؽ" على ذبربتها الركائية تقوؿ":صحيح أف
البعض يعيب علي أ٘ب أسرد أشياء كثَتة متعلقة حبياٌب ،لكن ُب نظرم بدؿ أف أتلصص على اآلخرين،
كأكتب عنهم ،متخفية ُب عباءة القديسة اليت تعظ الناس كتدعي أهنا فوؽ البشر ،األجدر يب أف أسرد
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ذباريب كأكشف أعماقي للقارئ ،أنا أرفض التزييف ،كالتصنع ،كحُت أكتب لقارئ أريده أف يستوعب
كيتعظ من ذبربيت أنا دكف أف أتفلسف عليو ،فلطاؼبا آمنت أف األدب رسالة مقدسة ،على اؼبوىوب أف
وبملها على عاتقو مثل رسالة ربانية من أجل خبلص البشرية من دمارات كثَتة".1
تتخذ الكاتبة من الركاية إذف قناعا لكتابة سَتهتا الذاتية ،كتوجهها كبو معيار اؼبشاهبة ،ليس
هبدؼ التسًت بل ىي رغبة ُب صنع قارئ إهبايب يتعظ من ذبربة اآلخر ،كال يتسٌت لو ذلك بسهولة بل
بإعماؿ ذىنو للكشف عن أكجو الشبو بُت ما ىو داخل النص كخارجو ،كهبذا فهدؼ الكاتبة ىو إشراؾ
قارئها ُب النص التخييلي الذم ال يأبو للشغف باسم العلم كما ُب السَتة الذاتية ،كباعتبار اؼبؤلفة تنادم
بالتحرر كربارب معاناة اؼبرأة ُب الوسط الذكورم ،ىو ما يربر عبوءىا إٔب االسم اؼبستعار ،بغية منهاُ ،ب
صنع كينونة شخصية مستقلة كالتحرر من االسم األبوم ،كالتميز عنو باالسم اؼبستعار ،يقوؿ "لوجوف":
"االسم األكؿ ا﵀صل عليو كاؼبسلم ىو اسم األبٍ ،ب االسم الشخصي الذم يبيزؾ عنو ،نبا دكف شك
معطياف مركزياف لتاريخ األنا" ،2ك"لذلك فقد تعامل الكتاب مع حياهتم اػباصة على أهنا ضرب من
اإلبداع قبل كل شيء يرفض القيود كيتيح لنفسو من اغبرية كخوض مغامرة الكتابة ما تتيحو كل كتابة
إبداعية لنفسها" .3كمن جهة أخرل فإف معيار اؼبشاهبة هبعل النص منفتحا على خارجو ،لذلك تتكثف
التشاهبات بكثرة إذا ما اذبهنا خارج النص الركائي كبو اؼبرجع االجتماعي للكاتبة ،فبا يؤكد بشكل آخر
التداخل السردم كالسَت ذاٌب ،كىذا ما سنبينو من خبلؿ اؼبيثاؽ اؼبرجعي.
 .7الميثاق المرجعي:
يستمد اػبطاب الركائي "مشركعيتو من كتابة الذات ،فاألنا الكاتبة لصيقة بالواقع اؼبعيش الذم
هبعل منها تستعَت تقنيات السرد الركائي إلثبات كجودىا" 4ك"يكوف اؼبيثاؽ اؼبرجعيُ ،ب حالة السَتة
 1جريدة اعبزائر اعبديدة ،تاريخ النشر الثبلثاء 11أكتوبر ،http://www.djazairess.com/eldjadida/15427 ،2011يوـ
، 2016/11/30الساعة .17:14
 2فيليب لوجوف ،السَتة الذاتية ،ص .50
3ؿبمد الباردم ،إنشائية اػبطاب ُب الركاية العربية اغبديثة ،ص. 282 ،281
4ساميا بابا ،مكوف السَتة الذاتية ُب الركاية ،حكاييت شرح يطوؿ غبناف الشيخ ،دار غيداء للنشر كالتوزيع ،عماف ،ط ،2012 ،1ص .36

الفصل الثاني

األجناس المتخللة ورفض النوع

الذاتية متماديا ،على العموـ ،على ميثاؽ السَتة الذاتية ،كصعب الفصل سباما" ،1ما يعٍت أف اؼبيثاؽ
اؼبرجعي الذم وبيل إٔب كل ماىو خارج النص ،يرتبط باؼبيثاؽ السَت ذاٌب ارتباطا كثيقا ،كيعترب اؼبكمل لو.
عرفنا ُب ميثاؽ السَتة الذاتية أعبله أنو ال يوجد تطابق بُت اؼبؤلفة كالسارد كالشخصية ،كتوصلنا
إٔب أننا نظن أف ما كتب ُب النص وبيل إٔب حياة اؼبؤلفة فقط عن طريق عبلقة اؼبشاهبة بينهما ،كهبوز لنا
الظن بذلك عند سقوط معيار التطابق ،يقوؿ"لوجوف"خبصوص كيفية تفعيل معيار اؼبشاهبة " :فما أف
يتعلق األمر باؼبشاهبة حىت يغدك ضركريا إقحاـ مصطلح سباثلي من جهة اؼبلفوظ ،مرجع خارج -نصي
يبكن أف نسميو باؼبثاؿ ا﵀تذل ،أك بطريقة أفضل النموذج ( )...أقصد بالنموذج الواقع الذم يدعي
اؼبلفوظ أنو يشبهو".2
كُب اآلٌب سنحاكؿ استخراج النموذج الواقع الداؿ على عبلقة اؼبشاهبة بُت ما يوجد ُب النص
الركائي كما ىو موجود ُب اؼبرجع الواقعي.
نبلحظ صعوبة الفصل بُت حياة اؼبؤلفة "فضيلة الفاركؽ" كحياة الساردة "لويزة" ،على اعتبار أف
السَتة الذاتية للكاتبة كما ىي ُب الواقع ليست سول إسقاطا ضمنيا ؼبا تعيشو الشخصية الرئيسية "لويزة
"داخل النص ،كىذه األخَتة ىي انعكاس كاضح ؽبا ،كما يؤكد مصداقية الرابطة بُت السَتة الذاتية ُب
النص كاؼبرجع الواقعي خارج النص باػبصوص ىو شفافية اؼبرجعية الزمكانية لؤلحداث.
تشتغل الكاتبة ُب الركاية على اؼبرجع الواقعي حبيث نقلت قضية العشرية السوداء كناقشتها ُب
نصها من منظور تأثَتىا على اجملتمع الركائي كباػبصوص البطلة "لويزا" ،كاف ذلك ضمن سردىا غبياة
الشخصية للبطلة "لويزة"بلساهنا ،كاستنادا على ىذا الزمن كعلى اإلشارة إٔب مواقع مكانية تنقلت فيها
البطلة ،كىي موجودة بالفعل ُب الواقع ،كإحاالت أخرل تعيشها البطلة ُب ذبربتها الشخصية ،هبعل

 1فيليب لوجوف ،السَتة الذاتية ،ص .52
 2اؼبرجع نفسو ،ص . 53 ،52
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القارئ العارؼ حبياة الكاتبة اغبقيقية "فضيلة الفاركؽ" يتساءؿ حوؿ مدل اؼبشاهبة الفعلية بُت حياة
البطلة "لويزة" كالسَتة الذاتية لكاتبة الركاية؟
بالعودة إٔب ركاية (مزاج مراىقة) قبد أف مؤلفتها "فضيلة الفاركؽ" تغيب استحضار اظبها بشكل
جلي كصريح ،لكنها تستحضر اسم العائلة كشكل غَت مباشر ُب الكشف عن نفسها عن طريق ذكر
مر علينا سابقا ،ككذلك طريقة موتو بالكيفية نفسها كما سبت ُب الواقع ،كالتصريح
اسم اعبد كما ٌ
بعرقها" :بصح أنا مانيش عربية :أنا شاكية" ،1كتلجأ إٔب عدة ملفوظات تدؿ على نسبها الشاكم ،مثل:
أكر سو ِّكركار أىج يوذا ٍف أى ٍذ ع ٌدا ٍف"" ،2آش ىوالطي إينيتٌاس أىييقيل"" ،3يا ريب ً
ضراف
أض َّم ٍ
ى
"يا نانٌا َّ ٍ ي ٍ ٍ ٍ ي
ٍ
ىٍ
ٍ
نيث"4ك ىو ما وبيل على مصداقية البعد اؼبرجعي ،كما أهنا تذكر أحداثا كأزمنة
ض ٍر ٍ
الكارأىيا ..يا ريب ى
كأمكنة عايشتها فعبل ربيل إٔب عبلمات خارج نصية تؤكد شفافيتو كابتعاد الركاية عن التخييل.
من مثل :حُت نالت "لويزة" شهادة البكالوريا ،كاختارت شعبة الطب ؾبربة ،كىو ما وبيل عليو
قوؽبا" :ؾببورة على تقبلي كلية الطب قدرا بدؿ كل االقًتاحات اليت عرضتها على اعبميع فقد أردت
الصحافة كاقًتاح أخَت عارضو خإب ألف معهد اإلعبلـ ُب العاصمة".5
كتقوؿ" :بعد ستة أشهر من الدراسة ،عرفت أف كلية الطب ليست باؼبكاف الصحيح ٕب"،6
كتقوؿ" :كؽبذا كل ما بذلتو من جهد فشلت ككانت النتيجة اؼبنطقية لعامي اؼبضٍت ذاؾ  Ajournéeأم
راسبة" ،7كتقوؿ" :كنقلت كثائقي إٔب معهد اللغة العربية كآداهبا ،دكف أف أبكي على فشلي ُب
8
أصرت أف أنزؿ معها إٔب مدرسة الفنوف اعبميلة" ،9كما أف الكاتبة تصور
الطب" .ك تقوؿ" :ك قد ٌ

 1الركاية ،ص .65
 2الركاية ،ص .21
 3الركاية ،ص .22
 4الركاية ،ص ف.
 5الركاية ،ص .16 ،15
 6الركاية ،ص .59
 7الركاية ،ص .61
 8الركاية ،ص ف.
 9الركاية ،ص .102
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"لويزة" على أهنا كاتبة صحافية ،كىي نفس اؼبهنة اليت كانت "فضيلة الفاركؽ" قد امتهنتها سابقا،
يقوؿ"يوسف" ـباطبا "لويزة"" :هبب أال زباُب من اؼبوت ما دمت سبلكُت قلما حلوا ،أك باألحرل ما
دمت تكتبُت ،فالكتابة أقول األسلحة ضد اؼبوت" ،1بعدىا تنضم "لويزة" إٔب "اعبريدة" كتصبح عنصرا
صحفيا فعاال فيها ،تقوؿ ":ركضت فيها األحداث بسرعة الضوء "رمشة عُت" صرت فيها كاحدة من
أسرة جريدة جسور".2
أما خبصوص األمكنة اليت تنقلت فيها الشخصية "لويزة" داخل النص نذكر :
 مدينة باتنة (آريس/العرقوب) مدينة قسنطينة (النحاس/ملعب عبد اؼبالك/ساف جاف/البريش/شارع فرنسا/سوؽ العصر/بوصوؼ/الزيادية /الفوبور).
كما أف النص يستحضر أظباء شخصيات ثورية سياسية معركفة ُب الواقع ،مثل" :الشاذٕب"،
"عباس مد٘ب".
نبلحظ أف صبيع مسارات الشخصية "لويزة" داخل النص ىي مشاهبة سباما ؼبسارات اؼبؤلفة
"فضيلة الفاركؽ" ،خارج النص ،3فػ"ال يبنع السَتة من إدراكها باعتبارىا على نفس مستول الدقةُ ،ب
 1الركاية ،ص .120
 2الركاية ،ص .124
 3فضيلة الفاركؽ " بكر كالديها ،كلكن كالدىا أىداىا ألخيو األكرب ألنو ٓب يرزؽ أطفاال ...كانت االبنة اؼبدللة لوالديها بالتبٍت ؼبدة ستة عشرة سنة ،قضتها
ُب آريس ،حيث تعلمت ُب مدرسة البنات آنذاؾ اؼبرحلة االبتدائ يةٍ ،ب اؼبرحلة اؼبتوسطة ُب متوسطة البشَت اإلبراىيميٍ ،ب سنتُت ُب ثانوية آريس ،غادرت
قسم رياضيات كالتحقت
بعدىا إٔب قسنطينة لتعود إٔب عائلتها البيولوجية ،فالتحقت بثانوية مالك حداد ىناؾ .نالت شهادة البكالوريا سنة
جبامعة باتنة كلية الطب ؼب دة سنتُت ،حيث أخفقت ُب مواصلة دراسة الطب الذم يتعارض مع ميوالهتا األدبية ،إذ كانت كلية الطب خيار كالدىا اؼبصور
الصحفي آنذاؾ ُب جريدة النصر الصادرة ُب قسنطينة .عادت إٔب جامعة قسنطينة كالتحقت دبعهد األدب كىناؾ كمنذ أكؿ سنة كجدت طريقها .فقد
فجرت مدينة قسنطينة مواىبها ،انضمت مع ؾبموعة من أصدقاء اعبامعة الذين أسسوا نادم االثنُت كالذين من بينهم الشاعر كالناقد يوسف كغليسي كىو
أستاذ ؿباضر ُب جامعة قسنطينة حاليا ،كالشاعر ناصر (نصَت) معماش أستاذ ُب جامعة جيجل ،كالناقد ؿبمد الصاّب خرُب مدير معهد اللغة العربية كآداهبا
جبامعة جيجل ،كالكاتب عبد السبلـ فيبلٕب مدير معهد العلوـ السياسية ُب جامعة عنابة كالكاتب كالناقد فيصل األضبر أستاذ جبامعة جيجل ،كاف نادم
االثنُت ناد نشيط جدا حرؾ أركقة معهد اللغة العربية كآداهبا ُب جامعة قسنطينة طيلة تواجد ىؤالء الطلبة مع طلبة آخرين ُب اعبامعة ،كانطفأت اغبركة
الثقافية ُب اؼبعهد دبغا درة ىؤالء للمعهد .سبيزت فضيلة الفاركؽ بثورهتا كسبردىا على كل ما ىو مألوؼ ،كبقلمها كلغتها اعبريئة ،كبصوهتا اعبميل ،كبريشتها
اعبميلة .حيث أقامت معرضُت تشكيليُت ُب اعبامعة مع أصدقاء آخرين من ىواة الفن التشكيلي منهم مرٙب خالد اليت اختفت سباما من الوسط بعد زبرجها.
غَت الغناء ُب اعبلسات اؼبغلقة لؤلصدقاء اليت تغٍت فيها فضيلة الفاركؽ أغا٘ب فَتكز على اػبصوص كفضيلة اعبزائرية كجدت فرصة لدخوؿ ؿبطة قسنطينة
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عبلقة تشابو مع الواقع اػبارج  -نصي الذم وبيل إليو كل نص" ،1كهبذا الشكل يتحقق اؼبيثاؽ اؼبرجعي
بشكل ضمٍت ،عن طريق مصداقية اؼبيثاؽ السَت ذاٌب الذم يسنده النص.
 .الميثاق الروائي:
ُب اؼبيثاؽ الركائي يلجأ الكاتب إٔب التخفي أثناء كتابة سَتتو الذاتية ،ألسباب عدة منها :اػبوؼ
العيرُب أثناء تعرية الذات ،كاػبوؼ االجتماعي أثناء الكشف عن اغبقيقة ،خباصة عندما يتعلق األمر
بالسلطة الذكورية كبأسرار الدكلة كمواقف الساسة ،كلذا قبد "يبٌت العيد" تقوؿ أف معظم الركايات العربية
ىي " سَتة ذاتية مقنعة تركم حكاية الذات ُب حبثها عن ذاهتا اؼبقتلعة من حياة ىي حق ؽبا ،كمن تاريخ
ىو تارىبها اؼبستلب ،ذات مقموعة ُب كاقعها اؼبعيش ا﵀كوـ بأكثر من سلطة".2
كعليو فاؼبؤلفة عبأت إٔب تقنية القناع الركائي ُب عرض سَتهتا الذاتية ،للبوح با﵀ظور بطريقة غَت
مباشرة ،كمثل ىذا اللجوء ىو ما يسقط على العمل اؼبنجز اسم "السَتة الذاتية" حسب الشركط اليت
كضعها "لوجوف" ُب اؼبيثاؽ األكتوبوغراُب ،كقد بينا ىذا ُب اؼبيثاؽ السَت ذاٌب أعبله ،حُت أثبتنا عدـ
تطابق اسم اؼبؤلف كالشخصية كالسارد كبالتإب ىبرج العمل إٔب أنواع أخرل يصنف فيها ضمن العمل
صرحت بالتخييل على غبلؼ العمل الفٍت عرب ملفوظ
الفٍت كمقتضياتو ،خباصة عندما نقرأ أف الكاتبة ٌ
"ركاية".
إف اغبكم الذم توصلنا إليو نستند ُب تأكيده إٔب ما صرح بو "لوجوف" ُب قولوُ" :ب مقابل
ميثاؽ السَتة الذاتية ،يبكننا أف نطرح اؼبيثاؽ الركائي الذم سيكوف لو ،ىو أيضا ،مظهراف :أكؽبما تطبيق
= لئلذاعة الوطنية ،فقدمت مع الشاعر عبد الوىاب زيد برناؾبو آنذاؾ " شواطئ االنعتاؽ" ٍب بعد سنة استقلت بربناؾبها اػباص " مرافئ اإلبداع" كقد
استفادت من ذبربة أصدقاء ؽبا ُب اإلذاعة خاصة صديقها الكاتب كاإلذاعي مراد بوكرزازة .كألهنا شخصية تتصف بسهولة التعامل معها ،كمرحة جدا ،فقد
كونت شبكة أصدقاء ُب اإلذاعة آنذاؾ استفادت من خربهتم صبيعا ،ككانوا خَت سند ؽبا لتطوير نفسهاُ ،ب الصحافة اؼبكتوبة بدأت كمتعاكنة ُب جريدة
النصر ،ربت رعاية األديب جركة عبلكة كىيب الذم كاف صديقا لوالدىا ،كأصدقاء آخرين لو ،انتبهوا إٔب ثورة قلمها كجرأتو كشجاعتو اؼبتميزة ،كقد أصبحت
ُب ثا٘ب سنة جامعية ؽبا صحفية ُب جريدة اغبياة الصادرة من قسنطينة مع ؾبموعة من أصدقاء ؽبا ُب اعبامعة .كانت شعلة من النشاط إذ أخلصت لعملها
ُب اعبريدة كاإلذاعة كدراستها اليت أهنتها سنة ،https://ar.wikipedia.org/wiki ،" 1993يوـ ،2017/01/06 :الساعة .16:45:
 1فيليب لوجوف ،السَتة الذاتية ،ص .54
 2يبٌت العيد ،فن الركاية العربية ،بُت خصوصية اغبكاية كسبييز اػبطاب ،دار اآلداب ،بَتكت ،ط ،1997 ،1ص .90
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جلي لعدـ التطابق (إذ ال وبمل اؼبؤلف كالشخصية نفس االسم) ،كالثا٘ب تصريح بالتخييل(العنواف
الفرعي ركاية على العموـ ىو الذم يؤدم اليوـ ىذه الوظيفة على الغبلؼ ،مع مبلحظة أف ركاية تعٍت،
ُب اؼبصطلحات اؼبعاصرة ،ميثاقا ركائيا)".1
كمن أجل تدقيق أكثر ُب نوعية العمل ُب (مزاج مراىقة) نبلحظ أف ىذا العمل الفٍت يتطابق مع
صبيع شركط اؼبيثاؽ الركائي بشكل مباشر كصريح إذا ما اعتمدنا على اعبدكؿ الذم أنشأه "لوجوف"،2
حبيث ىبتلف اسم "فضيلة الفاركؽ" عن اسم الشخصية الساردة "لويزا" ،كما أنو توجد إشارة تدؿ على
اعبنس الذم ينتمي إليو العمل الفٍت ُب ذكره اؼبلفوظ (ركاية) على الغبلؼ.
كعليو فالعمل الفٍت ينتمي إٔب "اؼبيثاؽ الركائي" الذم ال ينفي كجود "اؼبيثاؽ اؼبرجعي" اؼبصاحب
للميثاؽ "السَت ذاٌب" كاؼبكمل لو ،حبيث تتقاطع كثَت من مسارات حياة "لويزة" داخل اؼبنت الركائي
بالكيفية نفسها مع مسارات حياة اؼبؤلفة "فضيلة الفاركؽ" خارج النص.
كمن خبلؿ التحليل السابق ،نصل إٔب أف ركاية (مزاج مراىقة) ربمل من خصائص التخييل
حبيث يبكن تصنيفها ضمن :ركاية ،ككذا وبمل اػبطاب الركائي صيغ السَتة الذاتية ،فبا ييبكننا من
تصنيف ىذه الركاية ضمن إطار "الركاية السَت ذاتية" ،كليس (السَتة الذاتية الركائية) ،يقوؿ "صاّب
معيض الغامدم" مفرقا بُت النوعُت" :من النقاد ال يفرقوف (أك ال يرغبوف ُب التفريق) بُت السَتة الذاتية
اؼبصوغة صياغة ركائية (السَتة الذاتية الركائية) كالركاية اؼبصوغة بتقنيات السَتة الذاتية (الركاية السَتة
الذاتية) ،فاألكٔب سَتة ذاتية من حيث اعبنس األديب كركاية من حيث الصيغة ،أما األخرل فركاية من
حيث اعبنس األديب كسَتة ذاتية من حيث الصيغة .فاألكٔب ُب حالة تأكد عقدىا القرائي السَتذاٌب ىي
ببل شك سَتة ذاتية ،أما األخرل فهي ركاية .األكٔب ربيل إٔب عآب حقيقي أك على األقل توىم باإلحالة
إليو ،على الرغم من أهنا تتوسل إٔب ذلك بتوظيف كثَت من أساليب الركاية دبا ُب ذلك اػبياؿ ،أما
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األخرل فتحيل إٔب عآب متخيل حىت كإف استثمرت بعض جوانب حياة كاتبها كبدت ُب بعض األحياف
أشد كاقعية من الواقع ذاتو".1
تعترب ركاية (مزاج مراىقة) من النوع الثا٘ب الذم كضحو "صاّب معيض الغامدم" أعبله ،كمن
الكتابات األكٔب اليت كتبتها "فضيلة الفاركؽ" كالذم يتماشى ؿبتواىا مع الفكرة القائلة أف معظم
الكتابات األكٔب لدل الركائي ىي نقل لسَتتو الذاتية اؼبقنعة ،كىو ما أدل إٔب بركز ىذا الصنف من
الركاية السَتة الذاتية" ،كعادة ما يكوف ىذا النوع اعبديد أكؿ ما يستفتح بو الكاتب مشواره الركائي،
ليكوف لو عونا على انفتاح قروبتو ُب الكتابة".2
يبكن أف نتعرؼ على مفهوـ الركاية السَتة الذاتية أكثر من حيث أهنا " :مسعى إبداعي يضمر
إحبلؿ العامل الذاٌب مكانة أكٔب ،حبيث تشكل اغبكاية دبا تعنيو من ىوية ؿبلية كانتماء خاص ،مرجعا بو
سبيٌز الركاية العربية خطاهبا باعتباره خطابا ينهض بقوانُت اعبنس الركائي عامة ".3
جاء حكمنا على أف (مزاج مراىقة) تنتمي إٔب نوع (الركاية السَتة الذاتية) ُب استنادنا أكثر على
نظرية "لوجوف" ،الذم يقوؿ خبصوص تأكيد ىذا التصنيف" :ستدخل ىذه النصوص إذف ُب
صنف"ركاية السَتة الذاتية " ،كسأطلق ىذا االسم على كل النصوص التخييلية اليت يبكن أف تكوف
للقارئ فيها دكافع ليعتقد ،انطبلقا من التشاهبات اليت يعتقد أنو اكتشفها ،أف ىناؾ تطابقا بُت اؼبؤلف
كالشخصيةُ ،ب حُت أف اؼبؤلف اختار أف ينكر ىذا التطابق ،أك على األقل ،اختار أال يؤكده" ،4أم أنو
عند تطابق مسار حياة اؼبؤلف مع السَتة الذاتية للشخصية الرئيسية ُب النص ،فإف العمل اؼبنجز يصنف
ي
ضمن الركاية السَت ذاتية ،حىت كلو ٓب يصرح اؼبؤلف هبذا التطابق ،فإف القارئ يتوصل إٔب الكشف عن
ىذه العبلقة عن طريق عقد اؼبشاهبة بينهما ،كىو ما ًب تبيانو ُب اؼبيثاؽ اؼبرجعي أعبله .
 1صاّب معيض الغامدم ،كتابة الذات ،ص .148
 2حليمة بوغبية ،سبظهرات السَتة الذاتية ُب الركاية اعبزائرية" ،طيور ُب الظهَتة" "البزة" ؼبرزاؽ بقطاش مبوذجا ،ؾبلة مقاليد ،جامعة  20أكت 1955
سكيكدة ،ع ،2014 ،7.ص.107
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 .3الميثاق االستيهامي:
يقوؿ "لوجوف"" :القارئ مدعو إٔب قراءة الركايات ليس باعتبارىا زبييبلت فقط ،ربيل إٔب إحدل
حقائق "الطبيعة اإلنسانية" ،بل أيضا باعتبارىا استيهامات موحية لفرد ما ،كسأظبي ىذا الشكل غَت
اؼبباشر من ميثاؽ السَتة الذاتية اؼبيثاؽ االستيهامي".1
وباكؿ الكاتب ُب اؼبيثاؽ االستيهامي إيهاـ القارئ ظاىرا بكتابتو ركاية كباطنا سبرير سَتتو الذاتية،
أم أنو وباكؿ التسًت كراء العمل التخييلي لتمرير حياتو الذاتية ،كإذا كاف "لوجوف" يرل ُب عبوء اؼبؤلف
إٔب الركاية بعدا استهاميا تسًتيا ،فإف "وبي إبراىيم عبد الداٙب" يرل أف الدافع كراء ميل الكاتب ُب نقل
سَتتو عرب استخداـ الصياغات الفنية التخييلية ،يرجع إٔب أف الركاية "أحفل بالعناصر الفنية ،كأكثر
إظهارا لقدرة اؼبًتجم لنفسو على سبثل األحداث كاؼبواقف كالشخصيات كا﵀اكرات كاالنطباعات كإعادة
صياغتها على كبو فٍت ،ىو أكثر تعقيدا أك عمقا من األسلوب اؼبباشر للًتصبة الذاتية اليت ىبرجها
صاحبها ربت اسم ذكريات أك اعًتافات".2
كىذا ما أدركتو الكاتبة "فضيلة الفاركؽ" حُت دكنت على غبلؼ العمل الفٍت بأف (مزاج مراىقة)
ىي "ركاية" ،بل كقد خطٌت ىذا ربت عنواف الركاية خبط يصغره ككأنو عنواف فرعيُ ،ب حُت مررت
سَتهتا الذاتية داخل النص الركائي ضمنيا باالستناد إٔب الشخصية التخييلية "لويزة" -كما بينا ذلك من
خبلؿ اؼبيثاؽ اؼبرجعي كاؼبيثاؽ الركائي ،-كيرجع الفضل ُب كصولنا إٔب ىذه األحكاـ إٔب تلك اإلشارات
الدالة على السَتة الذاتية اؼبتواجدة داخل النص.
كمن جهة أخرل فإف عبوء الكاتبة إٔب اؼبيثاؽ االستيهامي ،يعود إٔب أهنا رأت فيو فضاءن حرا
للبوح دكف قيود ،كما أهنا ؿبمية بقناع التخييل الركائي الذم ال يوارم ماىو خارج النص.

1اؼبرجع السابق ،ص .60
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كمن ىنا فالقارئ مدعو لقراءة الركاية ليس من جانبها التخييلي فحسب ،بل من جانب أف
الكاتب يلجأ إٔب اؼبيثاؽ االستيهامي ُب سبرير سَتتو الذاتية.
نفهم أف "فضيلة الفاركؽ" تدعو قارئها ألف يقرأ النص من جانبيو التخييلي كاالستهامي معا،
فهي ال تصرح باظبها بصفة مباشرة داخل اؼبنت الركائي بل تصرح بو بطريقة غَت مباشرة ،عن طريق
التصريح بلقب العائلة ُب ذكرىا عبدىا .كتدعو القارئ من خبلؿ النص إٔب إعماؿ ذىنو ُب الربط بُت
اعبانب التخييلي كاالستيهامي ،حُت تقوؿ على لساف شخصيتها الركائيةُ" :ب األدب ،ال يبكن أف
كبصر الكاتب كراء شخصية كاحدة إنو كل أشخاصو" .1كلعل ىذا وبمل من ؿباكلة سبويو القارئ أكثر
فبا يشكل دعوة ربط بُت اعبانبُت للتعرؼ على ىوية الكاتب.
كتعًتؼ الكاتبة بتمرير الكاتب لسَتتو الذاتية ُب العمل التخييلي حُت تقوؿ على لساف السارد:
"ال ٌكتاب ال يعرفوف أف يكتبوا عن غَت حبيباهتم ،كنسائهم العابرات كوبضر خياؽبم غببك القصة ال غَت،
ألهنم أكثر قدرة على تفكيك أمور اغبياة كإعادة تركيبها بطريقة زبتلف .األدب ُب النهاية ليس خلقا،
إنو عملية تفكيك كإعادة تركيب ال غَت" ،2كىذا اؼبزج بُت الواقعي كالتخييلي ىو ما أكسب الركاية
بيعدىا االنفتاحي كفق مفهوـ"ميخائيل باختُت".
تعالقت السَتة الذاتية للكاتبة "فضيلة الفاركؽ" بالسَتة اغبياتية لشخصية "لويزا" ،أم شبة تشابو
بُت اغبكاية الواقعية كاغبكاية اؼبركية ،كىو ما نت عن التداخل السردم كالسَت ذاٌب ُب (مزاج مراىقة)
الذم يعد تنويعا أسلوبيا ُب اػبطاب الركائي توختو الكاتبة كتقنية حكي جديدة ،قدمت من خبللو
سَتهتا الذاتية ،كذبربتها الركائية معا ،على كبو من الببلغة كاالبتكار.
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خامسا -الميتاقص:
اؼبيتاقص ىو ظاىرة نقدية يصنعها الركائي عن كعي كقصد ُب عملو األديب ،ك"لعل فكرة الكتابة
كسَتكرهتا ،كاللغة كإمكانيات التعبَت فيها ،من أىم أشكاؿ الظاىرة ،كىي تعكس ببل شك أزمة الكتابة،
كاختبلط األدكار بُت الكاتب كالناقد كالقارئ ،كما تعكس اختبلط أشكاؿ التعبَت كاأللواف األدبية
اؼبختلفة ُب النص الواحد ،كىي ظاىرة تلتفت إٔب النظريات النقدية اليت تؤكؿ انكتاب العمل األديب،
كتناقش أشكاؿ تعالقو مع الواقع ،من خبلؿ رؤية متاأدبية شاملة".1
شكلت ىذه الظاىرة عنصرا مهيمنا ُب ركاية (فوضى اغبواس) على باقي الظواىر األخرل اليت
كظفتها الركاية :كاستحضار التاريخ كتناصها مع الشعر الفصيح ،كتوظيفها لؤلغا٘ب كاألمثاؿ الشعبية،
كاألسطورة ،كأقواؿ األدباء كمؤلفاهتم األدبية ،كتضمينها للمقاؿ الصحفي ،كتداخل لغتها السردية مع
اللغة الشعرية كتراسل الفنوف غَت الكبلمية كاؼبوسيقى كالرسم ...إْب.
لذا فغلبة حضور اؼبيتاقص ُب النص الركائي ،ىو ا﵀فز الذم جعلنا ننتخبها كنموذج ربليلي
لدراسة ىذه الظاىرة فيها.
 .1الكتابة الصنعة وتداخل الخيال مع الواقع:
يتحقق اؼبيتاقص ُب الركاية من خبلؿ اشتغاؿ الساردة على الكتابة ،كجعل فكرة الكتابة كحدث
أساسي ،ك"ربيل الركايات اؼبيتاقصية باستمرار على الكتابة كصنعة ،كمن خبلؿ إلتفات النص إٔب ىذا
اؼبوضوع يتحقق الوعي الذاٌب بو" ،2كىو ما جعل ركاية (فوضى اغبواس) للكاتبة "أحبلـ مستغامبي"
تتخذ من الكتابة موضوعا ؽبا ،فتضم ركاية أخرل ىي للساردة /الكاتبة الضمنية ،كنتعرؼ على الركاية
اؼبضمنة من اؼبستهل ،كتبتها الكاتبة الضمنية بدافع كسر سنتُت من الصمت ،كقد بدأ ىذا عندما
اشًتت دفًتا تعتقد أنو اغبافز الذم سيعيدىا للكتابة ،تقوؿ" :ركضت بو إٔب البيت ،أخفيتو .ككأنٍت
 1ؿبمد ضبد ،اؼبيتاقص ُب الركاية العربية ،مرايا السرد النرجسي ،ؾبمع القاظبي للغة العربية كآداهبا ،اإلمارات العربية اؼبتحدة ،ط ،2011 ،1ص .10
 2اؼبرجع نفسو ،ص .98
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أخفي هتمة ما ،كٓب أخرجو سول البارحة ،ألكتب فيو تلك القصة القصَتة ،اليت قد يكوف عنواهنا
"صاحب اؼبعطف" ".1
ُب القصة اؼبكتوبة داخل الركاية ،زبتار كاتبها راكم خارجي عليم ،يتكلم بضمَت الغائب عن
"ىو" أم صاحب اؼبعطف ،ك"ىي" عشيقتو ،كيربط حضورنبا بالتبلعب اللغوم ،الذم يدكر بينهما،
يقوؿ:
"اليوـ عاد ..
ىو الرجل الذم تنطبق عليو ،دكما ،مقولة أكسكار كايلد "خلق اإلنساف اللغة ليخفي هبا مشاعره".
مازاؿ كلما ربدث تكسوه اللغة ،كيعريو الصمت بُت اعبمل.
كىي مازالت أنثى التداعيات .زبلع كترتدم الكلمات عن ضجر جسدم  ..على عجل".

2

تناقش الركاية اؼبضمنة اللغة من خبلؿ منطوؽ "ىو" ك"ىي" على أهنا أداة ارتياب ،تضم أكثر
من معٌت ،كتعرض الشخصيتُت من خبلؿ لغتهما التبلعبية ،فصاحب اؼبعطف يتسلى باختياره ؽبذه
الكلمات حسب اؼبوقف :طبعا ،حتما ،دكما ،قطعا ،كتصفها العشيقة بأهنا كلمات قاطعة للشك ،يقوؿ
راكم الركاية عن شخصيات القصة اؼبضمنة" :أحيانا ،كاف يبدك ؽبا طاغية يلهو دبقصلة اللغة .كاف رجبل
مأخوذا بالكلمات القاطعة ،كاؼبواقف اغباظبة .ككانت ىي امرأة ذبلس على أرجوحة "ردبا " فكيف للغة
أف تسعفهما معا؟".3
يعد التبلعب اللغوم إلتفاتة من الكاتبة للظاىرة اؼبيتالغوية ،كىناؾ تكثيف ميتالغوم ُب الركاية
سره.
نستشفو من ؾبموع العبارات اليت تدؿ على اللغة ،مثل" :السؤاؿ خدعة ،كمباغتة لآلخر ُب ٌ
ككاغبرب إذف ،تصبح فيها اؼبفاجأة ىي العنصر اغباسم ،لذا ،ردبا ٌقرر الرجل صاحب اؼبعطف أف يسرؽ

منها سؤاؽبا ،كيتخلى عن طريقتو الغريبة ُب التحاكر .تلك الطريقة اليت أربكتها طويبل ،كجعلتها زبتار

 1أحبلـ مستغامبي ،فوضى اغبواس ،ص .22
 2الركاية ،ص .11
 3الركاية ،ص .18
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كلماهتا حبذر كل مٌرة ،سالكة كل اؼبنعطفات اللغوية ،للهركب من صيغة السؤاؿ ،كما ىي تلك اللعبة

اإلذاعية اليت ينبغي أف ذبيب فيها عن األسئلة ،دكف أف تستعمل كلمة "ال" أك كلمة "نعم" .تلك اللعبة

الشك ،كوبلو ؽبا أف ذبيب "ردبا" ،حىت عندما تعٍت "نعم"،
تناسبها سباما ،ىي اؼبرأة اليت تقف على حافة ٌ
ك"قد" عندما تقصد "لن" .كانت ربب الصيغ الضبابية ،كاعبمل الواعدة كلو كذبا ،تلك اليت ال تنتهي
بنقطة ،بل بعدة نقاط انقطاع .ككاف ىو رجل اللغة القاطعة .كانت صبلو تقتصر على كلمات قاطعة
للشك ،تراكح بُت "طبعا" ك"حتما" ك"دكما" ك"قطعا"" ،1كقوؽبا" :كيف أنت ؟ صيغة كاذبة لسؤاؿ
آخر .كعلينا ُب ىذه اغباالت ،أف ال لبطئ ُب إعراهبا .فاؼببتدأ ىنا ،ليس الذم نتوقعو .إنو ضمَت مستًت
للتحدم ،تقديره"كيف أنت من دك٘ب أنا؟" أما اػبرب  ..فكل مذاىب اغبب تتفق عليو".2
ىناؾ العديد من العبارات اؼبيتالغوية اليت تتكثف خباصة ُب الصفحات األكٔب ُب الركاية ،منها:
مبلمسة الكلمات باالنشغاؿ اؼبستًت نفسو/الصمت معو حالة لغوية/مقصلة اللغة/الكلمات
القاطعة/اللغة أداة ارتياب /أسلحة لغوية/يلعب قدره ُب كلمة.
تنقد الكاتبة الضمنية ما كتبتو من ركاية ،إذ تعترب أف اؽبدؼ من كجود الشخصيات الركائية ىو
ربقيق مآرب اؼبؤلف ،كهبذا فهو يهزمهم عندما يرغمهم على قوؿ كبلـ أراده ىو ،تقوؿ " :قبل ىذه
التجربةٓ ،ب أكن أتوقع أف تكوف الركاية اغتصابا لغويا يرغم فيو الركائي أبطالو على قوؿ ما يشاء ىو،
فيأخذ منهم عنوة كل االعًتافات كاألقواؿ اليت يريدىا ألسباب أنانية غامضة ،ال يعرفها ىو نفسوٍ ،ب
يلقي هبم على كرؽ ،أبطاال متعبُت مشوىُت ،دكف أف يتساءؿ ،تراىم حقا كانوا سيقولوف ذلك الكبلـ،
لو أنو منحهم فرصة اغبياة خارج الكتابة ؟".3
اؼبعلوـ أنو حُت يوظف الكاتب اؼبيتاأديب ُب الركاية ،فإنو يصبح "مبدعا لعوآب غرائبية ُب مسركده
الركائي ،عوآب تتداخل فيها الشخصيات من ركايات ـبتلفة ،ككأف النصوص أمكنة كفضاءات خارج
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الورؽ ،أك يلتقي الكاتب مع أبطاؿ ركايتو اليت اختطهاٍ ،ب يكتشف فيما بعد أف ىذه الشخصية
متناسخة عن شخصية دفنها ُب ركاية سابقة ،ككأهنا حبكم الظركؼ كاؼبصادفات حضرت موعدا مع
الكاتب كأخذت سبلي على األحداث اعبديدة صيغة األحداث اليت مرت ُب الركاية السابقة".1
كتنجلي األفكار اؼبيتاأدبية حُت يتداخل ما ىو داخل النص الركائي اؼبضمن دبا ىو خارجو ،أم
عندما تتفاجئ الكاتبة الضمنية أف اسم السينما الذم اختارتو اعتباطا ُب قصة "صاحب اؼبعطف
"كمكاف إللتقاء العاشقُت على الساعة الرابعة ،موجود فعبل ُب الواقع عندما أخذت تبحث ُب اعبرائد،
كىنا يتقاطع خياؽبا مع الواقع ،تقوؿ" :آخر جريدة أكصلتٍت إٔب ما قبل شهر كنصف ،كىو ما جعلٍت
استنت أف عرضو قد يعود إٔب بداية الشهرين اؼباضيُت ،كما جاء على لساف ذلك الرجل ،كىو أمر
فاجئٍت [فاجأ٘ب] ،إٔب حد إذىإب ،فأنا ال أعرؼ ىذه القاعة ،كٓب أظبع هبذا الفيلم ،ككيف ٕب بالتإب أف
أعرؼ أنو ييعرض منذ شهرين ىناؾ ،كأف إحدل فًتات عرضو تكوف ُب الساعة الرابعة ،كما تؤكد اعبريدة
أيضا ؟
مفاجأة االكتشاؼ جردتٍت من منطق األجوبة ،فأنا ٓب أعد أدرم إف كاف قد نزؿ علي كحي ما،
لكتابة أشياء ال علم ٕب هبا .ك ىل هبب أف أحذر ىذه القصة اليت جاءت ـبيفة ُب تفاصيلها ،أـ ىل
أجد فيها إشارة من القدر ككعدا بلقاء ما ؟".2
بعدىا تعزـ على الذىاب إٔب قاعة السينما ُب نفس الوقت الذم حددتو لبطليها ُب القصة،
علها ذبدنبا لتختلق ؽبما أحاديث كمواعيد كخبلفات كلقاءات صبيلة كخيبات ،كمتعة كدىشة كهنايات
داخل نصها ُب ما بعد ،كىنا يكمن مزج الواقع باػبياؿ عندما أرادت الكاتبة الضمنية اؼبسك ببطلها
اغبربم على أرض الواقع لكي يلهمها ُب كتابة القصة ،تعلق الكاتبة الضمنية على ىذا ،فتقوؿ ":إنو
امتياز ينفرد بو الركائي ،متونبا أنو يبتلك العآب بالوكالة ،فيبعث بأقدار كائنات حربية ،قبل أف يغلق
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دفاتره ،كيصبح بدكره دمية مشدكدة إٔب األعلى خبيوط ال مرئية ،أك ربركو كغَته ُب اؼبسرح الشاسع للحياة
يد القدر".1
 ..ي
كتندىش الكاتبة الضمنية لتفاصيل دقيقة تتعالق مع قصتها اليت كتبتها سلفا دكف أف تكوف على
علم هبا من قبل ،من بينها التساؤؿ حوؿ إمكانية الوجود الفعلي ُب الواقع لبطلها الذم خلقتو ُب
اؼبتخيل السردم ،كىذا ما يفسر تداخل الواقع باػبياؿ ،تقوؿ" :سباما كخلطي اآلف ،بُت كىم الكتابة ...
كاغبياة ،كإصرارم على الذىاب إٔب ذلك اؼبوعد الذم أقنعت نفسي عبثا بأنٍت لست معنية بو ،كأنو
سيتم بُت كائنات حربية ،ال وبدث أف تغادر عآب الورؽ ؟
كرغم ذلك أمضي ...
دكف أف أدرم أف الكتابة ،اليت ىربت إليها من اغبياة ،تأخذ يب منحى اكبرافيا كبوىا ،كتزج يب ُب قصة
ستصبح صفحة بعد أخرل ،قصيت".2
كبالتإب فمشركع الكتابة الذم يبثل ا﵀ور الرئيسي ُب (فوضى اغبواس) حامل لدالالت أخرل
تتمحور حوؿ إعادة بعث اغبياة ،كخلق قصة حياة أخرل خارجة للتو من عاؼبها الورقي.
لذا تذىب الكاتبة الضمنية إٔب السينما حقيقة من أجل أف ربضر موعد حدده بطل القصة
المرأة أخرل ُب قصة "صاحب اؼبعطف" ،كىذا بغية كتابة شيء صبيل ،كُب داخل السينما ذبلس الكاتبة
الضمنية خلف رجل كامرأة اعتقدت أهنما البطبلف اللذاف خلقتهما لتلتقي هبما ىنا ،لكنها تكتشف ُب
ما بعد أهنا أخطأت االعتقاد ،كتندىش بوجود رجل هبلس جبوارىا يضيء ؽبا العتمة بوالعتو أثناء حبثها
عن قرطها الذم سقط منها ،تقوؿ" :فجأة قررت أف أكف عن البحثٓ .ب يعد أمر القرط يعنيٍت .كال
ضياعو يزعجٍت .كل الذم يشغلٍت نظرات ىذا الرجل ،أك على األصح حضوره اؼبربك .أصلحت من
جلسيت ،بعد أف قلت لو بصوت خافت بضع كلمات من باب اللياقة :
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 أعتذر  ..لقد أزعجتك.كلكنو أطفأ كالعتو كقاؿ كىو يعيدىا إٔب جيبو :
 قطعا..كعاد إٔب مشاىدة الفيلم .
كلمتو الفريدة شدتٍت ،كظبرتٍت ُب مكا٘ب .فقد لفظها ككأنو يلفظ كلمة السر اليت ال يعرفها سوانا.
إٕب ببطاقة تعريفو ،بنربة موجزة فيها شيء من االستفزاز اؼبهذب  ..أك
ألقى هبا ُب كجهي ككأنو يرمي ٌ
السخرية اؼبستًتة .كٓب يضف شيئا إليها .ىل صمت كي يقنعٍت حبجة قاطعة ،بأنو رجل اللغة
القاطعة؟".1
كعليو فكلمة "قطعا" اليت نطق هبا ذاؾ الرجل اعبالس جبوارىا ىي لغة بطلها داخل قصتها أيضا،
كقد اندىشت للرجل كىو يتلفظها ظنا منها أنو ىو البطل اؼبعتقد ،كىذا ما جعل الكاتبة الضمنية
تطارده ،حُت أخذت تتوىم أنو فعبل بطلها اغبربم الذم انسل من دفًتىا كالتقى هبا ُب قاعة السينما
على أرض الواقع ،سباما ُب نفس اؼبوعد الذم حددتو لو على الدفًت ،كتعاكد لقاءه باؼبقهى ،كتستدؿ عليو
ىذه اؼبرة عرب حاسة الشم من خبلؿ عطره الذم أعادىا للرجل الذم إلتقتو بقاعة السينما ،كقاؿ
"قطعا" ،تقوؿ" :فقد أصبح ؽبذا العطر ذكرل تقود٘ب ُب عتمة اغبواس  ..لبلستدالؿ عليو" ،2كىو ما
جعلها تلحق بو كتذىب معو ُب سيارة أجرة عند "سيدة السبلـ" ،تقوؿ" :قدراٌب العقلية قد تعطلت
لتنوب عنها حواسي ،فأغبق رجبل اختزف جسدم رائحتو" ،3كتبلحظ عليو عدة قرائن أخرل تشبو بطل
قصتها ،تقوؿ "خاصة أنٍت كجدت ُب عدـ حبو ؽبذا اؼبكاف ،دليبل آخر على كونو "ىو" " ،4كعند
الرجوع يدؿ ىذا الرجل الوىم السائق على عنواهنا كيوصيو أف يوصلها إٔب بيتها ،فتندىش الكاتبة
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الضمنية إٔب أنو يعرؼ عنها كل شيء مسبقا كىي رغم أسئلتها الكثَتة اليت تطارده هبا ٓب تتمكن من
معرفتو ،رغم اعتقادىا أنو بطل قصتها كمن اؼبفركض معرفة كل شيء عنو :تقوؿ" :من يكوف ىذا الرجل
؟ كمن أين لو كل تلك اؼبعلومات ؟ ككيف يعرؼ حىت عنواف بييت؟" ،1كىنا ينخدع القارئ سباما كما
البدعت الكاتبة الضمنية ،كيظل يبحث كفق معطيات تقدمها لو القصة عن ىوية ىذا الرجل الوىم
الذم منذ آخر كلمة نبسها هبا كىو يودعها "سأشتاقك"ٓ ،ب تره بعدىا كٓب يكلمها ،حىت أصاهبا اليأس
كشحب كجهها ،فتقرر مطاردة ىذا الرجل الوىم الذم خرج من حدكد كرقها إٔب الواقع ،فتطلب من
سائقها التجواؿ هبا ُب مدينة قسنطينة علها ذبده ،كىنا يتم اغتياؿ السائق عند اعبسر ،فتندـ كتعترب
نفسها ىي اؼبسؤكلة عن اغتيالو ألهنا طلبت منو التجواؿ هبا بسيارة رظبية عسكرية ،فتنغلق على نفسها،
كىو ما هبعل زكجها يبعث هبا إٔب العاصمة لًتتاح بعض الوقت على شاطئ البحر ،مع أختو "فريدة"،
كىناؾ تلتقي بالرجل الوىم على بغتة ،عندما كانت تشًتم جريدة ،كيتواعدا على اإللتقاء ُب البيت،
كىنا أيضا تفشل ُب الكشف عن ىويتو ،فتستعَت منو كتاب (أعمدة الزاكية) لػ"ىنرم ميشو" عندما
الحظت أنو كضع تعليقاتو على ىوامشو ،لتجعل منو اؼبفتاح الذم ردبا يقودىا إٔب الكشف عن ىوية
الرجل الوىم كمعرفتو من خبلؿ مبلحظاتو اليت دكهنا عليو ،بعدىا تعود مع "فريدة" إٔب قسنطينة نظرا
لتدىور الوضع األمٍت ُب العاصمة كيسافر ىو إٔب فرنسا ،كيصاحب عودهتا عيد األضحى ،فتشعر
بالوحد ة ُب غيابو ،كبأنو منعها من الًتكيز على أم شيء سواه ،فتقضي أياما ُب استنطاؽ ذلك الكتاب
الذم استعارتو منو ،تقوؿ" :اكتشاُب اآلخر كاف ،أف ىذا الرجل يعمل ُب جريدة ،كأف ُب حياتو خيبة
عاطفية كربل ،كأنو يبلك أسلوبا على قدر كبَت من السخرية ،اليت زبفي مرارة كذكاءن ح ٌادين .كىو سباما
 ..النوع الذم أعشقو من الرجاؿ".2
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كانت كلما فتحت دفًتىا ؼبواصلة كتابة القصة وبضر فيلغي كل اغباضر الذم تريد أف تدخلو ُب
قصتها كاندىاشها اعبميل أماـ بوضياؼ ،وبضر الرجل الوىم فيعيدىا إٔب اؼباضي عند آخر قبلة المسها
اغبب كدكهنا اغبرب ،فيصيبها ىاجس اللقاء بو ،كبالصدفة ترل صورتو -على جريدة ملقاة عند أقداـ
مكتب زكجها ،-مع بوضياؼ كأعضاء من "التجمع الوطٍت" ،فتتصل صباحا برقم ىاتف البيت الذم
كاف يلتقياف فيو ،فَتد ،فًتتبك لضنها أنو متواجد حاليا ُب فرنسا ،تقنع زكجها ُب الذىاب إٔب العاصمة
لبلستجماـ كىذه اؼبرة مع أمها ،كىناؾ تلتقي بو مرة أخرل ،فيقوؿ ؽبا" :أنا ٓب أقل إنٍت عدت من
أجلك  ..لنقل إنٍت عدت كي نواصل كتابة الركاية معا  ..أليس ىذا الذم يعنيك؟"  ،1كحينها ىبربىا
أف اظبو "خالد بن طوباؿ" كيريها توقيعاتو ُب اعبريدة هبذا االسمُ ،ب حُت تنتبو ىي إٔب "ذراعو اليسرل،
اليت تبدك مصابة بشلل يبنعها من اغبركة ،بينما تظهر أعبلىا بعض التشويهات ،ككأف عملية جراحية
أجريت ؽبا ُب موضعُت أك ثبلثة ،دكف مراعاة صبالية " ،2يقاطعها الرجل الوىم فيقوؿ" :أدرم  ...إنو
اسم بطل ُب ركايتك  ..أعرؼ ىذا كلكنو أيضا اظبي.3"..
تندىش الكاتبة ؽبذا الرجل الذم وبمل كل صفات بطلها ُب (ذاكرة اعبسد) حىت ُب تشوه
ذراعو ،كيواصل معها كتابة قصة بدأهتا ُب ركاية سابقة ،كلكن ىذه اؼبرة ُب نسخة كاقعية ،ىبرج ىذا
البطل اغبربم إٔب الواقع كيعيدىا عندما قبلها ألكؿ مرة أماـ مكتبتو إٔب الصفحة  172من الركاية  ،قائبل
إهنا استمرار لقبلة سابقة ُب القصة السالفة كيقصد هبذا ما جاء ُب الركاية األكٔب (ذاكرة اعبسد) ،حينها
تدخل الكاتبة الضمنية ُب مونولوج داخلي معمق ،قائلة" :كعثرت على تلك القبلة ،مطولة ،مفصلة،
مرذبلة ،كما حدثت ذات يوـ بُت ذلك الرساـ ،كتلك الكاتبةٍ .ب عندما استعرت منو كتاب ىنرم
ميشو ،قاؿ إنو ىبشى أف يكوف يكرر معي ضباقة حدثت ُب كتاب سابق ،ملمحا إٔب حب البطلة ُب
تلك القصة لصديق البطل  ..بسبب كتاب .أما أنا ،فانتبهت أنٍت كنت أكرر ُب اغبياة تصرفات تلك
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البطلة بعد قبلة ،كأستعَت كتابا .كل شيء كاف يعيدنا منذ البدئ ،إٔب تلك القصة ،دبا ُب ذلك اؼبدينة
اليت صبعتنا .بل حىت ُب حديثو عن اعبسور  ..كعن قسنطينة ،شبة رجوع ما ،أك تراجع متعمد ،عن كل
ما قالو ذلك الرساـ ُب تلك الركاية .ككأف اؼبسافة الزمنية قد جعلتو يراجع آراءه ،كيصححها ،عن خيبة
عشقي".1
كتطرؼ
ٌ

كعليو تتعالق ىذه الركاية مع ركاية (ذاكرة اعبسد) بل كتعد امتدادا ؽبا أيضا ،عندما تكمل أحداثا

جرت ُب الركاية السابقة للشخوص أنفسهم ،تعرفنا من خبلؽبا الكاتبة الضمنية أكثر عن تعلقها بذكرل
كالدىا الشهيد ،كطباع زكجها ُب كونو كثَت االنشغاؿ عنها دبصلحة الوطن كسرير عشيقاتو ،كعن ضرهتا
بأهنا تكربىا طبس عشرة سنة ،كشاركت زكجها عشرين سنة من حياتو ،كبينهما ثبلثة أكالد ،كأهنا ٓب
تكن شريرة ،كليست ؽبا يد أبدا ُب عقمها كما تدعي أمها ،بدليل أهنا ٓب رباكؿ قط الكيد ؽبا ،أما أمها
فهي كثَتة اغب  ،كذات أنوثة معطوبة منذ ترملها ُب سن مبكرة "/العشركف" ،كىي ذات صباؿ مسآب
كمرح بسيط هباكر اغبزف ،كطباع ىادئة حىت حُت تتخوؼ على ابنها "ناصر" الذم سافر إٔب أؼبانيا خوفا
من موتو مغتاال ُب ببلده ،خباصة حُت انظم إٔب األصولية ،كاعتقل مرة كقد ساعده زكجها ُب اإلفراج
عنو ،كتلك عبارة عن لعبة سياسية أجراىا معو كما اعتقد "ناصر" ،كقد كاف بينو كبُت زكجها "الضابط
الكبَت" كره متبادؿ ،أما ىي فكثَتا ما تشعر اذباه أخاه باألبوة ،ككاف "ناصر" الذم عارض زكاجها ُب
(ذاكرة اعبسد) ينصحها ىنا ُب ركاية (فوضى اغبواس) باالنفصاؿ عن زكجها الضابط ،كاالستغناء عن
ربولنا
الكتابة ،لكنها تذكره بأهنا كاتبة ،فَتد عليها" :كألنك كاتبة عليك أف تصميت  ..أك تنتحرم .لقد ٌ
ُب بضعة أسابيع من أمة كانت سبلك ترسانة نوكية  ..إٔب ٌأمة ٓب يًتكوا ؽبا سول السكاكُت  ..كأنت
مإب ُب العآب ،إٔب قبائل متسولة ُب ا﵀افل الدكلية  ..كأنت
تكتبُتٌ .
كربولنا من أمة سبلك أكرب احتياطي ٌ
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بالرغيف كاألدكية..
تكتبُت .ىؤالء الذين تكتبُت من أجلهم  ..إهنم ينتظركف أف يتص ٌدؽ عليهم الناس ٌ
كال يبلكوف شبن كتابٌ .أما اآلخركف فماتوا .حىت األحياء منهم ماتوا  ..فاصميت حزنا عليهم !".1
يوعز ىذا اؼبقطع السردم إٔب األحداث الدامية اليت عانت منها الببلد إثر العشرية السوداء ،كمن
خبلؽبا تتعرض الكاتبة الضمنية إٔب كثَت من األحداث السياسية ،كتتعرض للكثَت من األحداث التارىبية
اليت سايرت فًتة العشرية السوداء ،كاالعتصاـ الذم أقيم ُب ساحة األمَت عبد القادر بالعاصمة ،حيث
"ربولت ساحات العاصمة ُب الليل إٔب غرؼ نوـ ضخمة .افًتش فيها اإلسبلميوف األرض .ال ينهضوف
منها إال ُب الصباح ،إلطبلؽ الشعارات كالتهديدات  ..كاألدعية إٔب ا﵁".2
كاغتياؿ الرئيس "ؿبمد بوضياؼ" كقبل ذلك اختطاؼ فرنسا الطائرة اليت كاف على متنها مع
رفاقو سنة  ،1956بل كتعود بنا إٔب حادثة اؼبركحة كدخوؿ فرنسا إٔب اعبزائر عرب مرفأ "سيدم فرج".
كما قامت الكاتبة باستحضار أظباء شخصيات تارىبية كسياسية ،كالتطرؽ ألحداث دكلية
أخرل ،كاجتياح إسرائيل للبناف ،كخركج الياباف مذلولة من اغبرب العاؼبية أماـ أمريكا ،كحرب العراؽ،
ككثَت من العناكين السياسية اليت تتصدر اعبرائد كل يوـ.
ٓب تأبو الكاتبة الضمنية بكبلـ أخيها ُب التخلي عن الكتابة بل كاصلت البحث عن اغبقيقة ،عن
ذلك الرجل الوىم الذم خرج من حدكد الورؽ إٔب قاعة السينما كقاؿ "قطعا" ،كالذم يتعالق مع بطل
(ذاكرة اعبسد) حىت ُب تشوىو ،كالذم يتطابق مع بطل (ذاكرة اعبسد) ُب اظبو" :خالد بن طوباؿ"،
كالذم هبعلها تقلد بطلة (ذاكرة اعبسد) ُب تصرفاهتا كاستعارهتا لكتاب "ىنرم ميشو" منو ،كسبارس قبلة
معو تعد امتداد لقبلة سابقة كانت ُب الصفحة  172من ركاية (ذاكرة اعبسد).
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تعيدنا ركاية (فوضى اغبواس) إٔب (ذاكرة اعبسد) كتتعالق معها نصيا باعتبارىا اػبطاب الواصف
ؽبا ،خباصة عندما أضافت تلك األحداث اؼبكملة ؽبا ،كىي هبذا تستوجب قارئا مبوذجيا ،قادرا على فك
طبلسم النص ،كربط األحداث بعضها ببعض ،ليتمكن من فهم اػبطاب.
تصر أكثر على معرفة ىوية الرجل اللغز،
كىذا ما هبعل الساردة الضمنية ُب (فوضى اغبواس) ٌ
لكنو ٓب يقم بالكشف عن ذاتو إال عندما أراد ىو ذلك ،فأخربىا ُب موعد آخر أف "خالد بن طوباؿ"
بطلها ُب (ذاكرة اعبسد) ىو االسم اؼبستعار الذم ازبذه لنفسو منذ أف يى ًد ىد بالقتل ،كقد اختاره ليوقع بو
مقاالتو ألنو يشبهو كثَتا ،كأف كتاهبا قد صدر سباشيا مع تلك اغبادثة اليت شلت فيها ذراعو ،كأنو منذ
زمن أراد أف هبرم معها حوارا للجريدة عن ذلك الكتاب ،كتابع قائبل" :يوـ إلتقيت بك ،أصبح عندم
يقُت بأف حياٌب ستطابق بطريقة أك بأخرل ،قصتك معو ،حىت إنٍت خفت .ككثَتا ما راكدتٍت رغبة ُب
عدـ االتصاؿ بك .لو تدرين كم أحببتك  ..ككم حقدت عليك بسبب كتاب !" ،1كىذا الرجل الوىم
ىو الذم جعلها بدؿ أف تكتب قصة خيالية كتبت قصتها ،كىو ما صرحت بو ُب مستهل اغبكي
فوضعها ُب فوضى من اغبواس ،كربايل على كل حواسها ،تقوؿ إٔب حد" :انتابتٍت أحاسيس متناقضة
تراكح بُت اؼبتعة ،كاػبيبة ،كاالندىاش اعبميل كاؼبؤٓب ُب الوقت نفسو".2
كعندما أرادت معرفتو أكثر ،أجاهبا أنو قارئ جيٌد ،فتحدث نفسها قائلة" :ىا ىو ذا اليوـُ ،ب
دكره األخَت ،يصبح قارئي .فكيف يبكن لقارئ أف يفعل بكاتب كل ىذا !؟"

3

لكنها تتفاجأ عندما تعلم أنو ٓب يكن ىو الرجل الذم إلتقت بو ُب قاعة السينما ،كٓب يكن ىو
الذم قاؿ كلمة "قطعا" كصمت ،كٓب يكن ىو صاحب العطر ،بل ىو قارئ جيد لػ(ذاكرة اعبسد)
كمستخدـ العطر نفسو للرجل اآلخر الذم كانت تبحث عنو منذ موعد السينما ،كىنا تنتاهبا فوضى
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اغبواس ،تقوؿ" :إف ٓب نكن إلتقينا ُب ذلك العرض ،فمن ذا الرجل الذم يا ترل جلس إٔب جوارم ُب
ذلك اليوـ  ..بالعطر نفسو  ..كالصمت نفسو؟ ".1
فتعاكدىا األسئلة من جديد ُب البحث عن ىوية الرجل الذم كاف معها ُب قاعة السينما ،كمن
خبلؿ حديثها مع الرجل الوىم ،تكتشف أنو كاف صديقو "عبد اغبق" ،فتقوؿ" :فقد بدا كاضحا اآلف
أنو الرجل الذم جلس إٔب جوارم عند مشاىدٌب لذلك الفيلم ،كأنٍت ما فتئت أعيش دبحاذاتو منذ ذلك
اليوـ .أشم عطره  ..أطالع كتبو  ..أستمع إٔب موسيقاه ،أجلس على أريكتو  ..أربدث على ىاتفو ..
كأقع ُب حب بيتو! ٓب أفهم ،كيف بغباء مثإب كقعت ُب فخ كل اإلشارات اؼبزكرة اليت كضعها اغبب ُب
طريقي".2
كىنا تعالق كاضح ُب حب البطلة لػ"زياد" ُب (ذاكرة اعبسد) الذم اغتيل ،كعندما خرجت
الكاتبة الضمنية مقررة ذات صباح مطاردة "عبد اغبق" من جديد الستكماؿ قصتها اؼبعنونة بػ (صاحب
اؼبعطف) تتفاجأ دبوتو ،تقوؿ" :أفتح اعبريدة على صورتو ،فتؤؼبٍت الكلمتاف على بساطتهما

Adieu

.3"Abdelhak
كُب األخَت تصل الكاتبة الضمنية إٔب أف حواسها خدعتها منذ البداية ،عندما كثقت هبا
غَت منذ البدئ اذباىها ،فبدؿ أف يدؽبا
كطاردت شخصا باػبطأ مستدلة بكلمة كعطر ،كأف ذلك العطر ٌ
على صاحبو اغبقيقي ،د ٌؽبا على صديقو الذم استخدمو ،كبالتإب بدؿ أف ربب "عبد اغبق" أحبت
الرجل الوىم "صديقو".
تقوؿ" :إنو عبد اغبق إذف ..
الرجل الذم كاف هبلس بقميص كبنطلوف أبيض على ىذه الطاكلة نفسها ُ ..ب ذلك اليوـ الذم..
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أذكر  ..كاف ال يتوقف عن الكتابة كالتدخُت .كطوؿ جلوسو كحيدا لنصف ساعة تقريبآ ،ب يبادلٍت
سول الصمت ،كغبظات من الشركد.
علي من بعيد ،ككأنو يعرفٍت .رب ٌدثا طويبل .كنت أتساءؿ
ٍب جاء صديقوُ ،ب ٌ
زم أسود .سلٌم ٌ
طواؿ الوقت ،أيهما ذلك الرجل الذم ٍ ..ب فجأة ،هنض اللوف األسود .ناكلٍت صحنا من السكر ،كنت
سأطلبو من النٌادؿ.
أذكر ،فاجأ٘ب عطره .أعاد إٔب ذلك العطر الذم ..
فرحت أختربه بكلمات اعتذار ،كإذا بو هبيبٍت بتلك الكلمات الصغَتة اليت ..
مٍت ،كأخذتو مأخذ كنبي بو.
ك غبظتها  ..أفلتت حواسي ٌ
السر نفسها ،ألكثر من رجل.
مسربا كلمة ٌ
ٓب أكن أدرم أف اغبب كاف يسخر مٍتٌ ،
اآلف أعي أنٍت يومها أخلفت ،بفرؽ كلمة كلوف ،قطار اغبب الذم كنت سآخذه.

فلحقت ٕب غبظة من فوضى اغبواس ،بذلك اللوف األسود ،كأخطأت كجهيت".

1

هتدؼ ركاية (فوضى اغبواس) من خبلؿ تضمينها لقصة "صاحب اؼبعطف"إٔب حكي ساخر
يتمثل ُب إثارة السخرية من الكاتبة الضمنية ،كذلك عندما اكتشفت أف كل ؾبازفاهتا كـباطراهتا ىي
عبارة عن مغامرات تافهةٓ ،ب ربقق ؽبا غَت اػبيبات كاغبزف كاألسى ،كٓب تستطع أف ربقق حلمها كال أف
تصبو إٔب ربقيق ىدفها ألهنا كثقت حبواسها اليت خدعتها دبنحى خاطئ ،تقوؿ" :كيبدك كاضحا اآلف،
أنو ٓب وبدث للحب أف سخر إٔب ىذا اغبد من امرأة كانت كاثقة من نفسها إٔب ذلك اغبد" ،2كبالتإب
فقد ػبٌصت القصة كيفية سخرية اغبب من الكاتبة الضمنية ،كظهر اؼبيتاقص عندما صورت تفاىة
مغامراهتا بطريقة ساخرة.
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 .7الميتاقص واألسلوب الساخر:
زبلل السرد أسلوب اؼبيتاقص ُب شكلو الباركدم ،كذلك عندما كقفت الكاتبة الضمنية موقف
الناقدة كنقلت رؤاىا إٔب الواقع برؤيا باركديا .كهبذا فإهنا تسهم بطريقة خفية ُب خلق التعددية الصوتية
ُب اػبطاب ،كمن ذلك ،عندما أحست الكاتبة الضمنية بالذنب ؼبوت السائق "عمي أضبد" ألهنا ىي
من ساقتو إٔب جسور قسنطينة بسيارة عسكرية رظبية ،كالببلد تعيش حالة حصار ،كالناس تذبح كالنعاج،
راحت تفسر موتتو الساخرة اليت أىداىا لو القدر ،كونو بلغ حلمو فقط عندما مات ،فقط عاش كتقاعد
برتبة جندم فقط ،لكنو عندما اغتيل مات برتبة ضابط ،ألهنا كانت ذبلس جبواره ،كالذم اغتالو كاف
يعتقد أنو زكجها ،تقوؿ" :كىا أنا إذف ،أماـ شرح آخر ؼبوتو ،شرح ال يربئٍت أيضا من دمو ،ما دمت
حولتو ُب نظر اآلخرين من سائق إٔب ضابط ،كجعلتو بالتإب ىدفا مفضبل
جبلوسي ُب جوارهٌ ،
لرصاصهم.أف ٌكر فجأة ُب غرابة القدر الذم أبدع ىذه اؼبرة ُب كتابة هناية غبياة ىذا الرجل ،الذم عاش
جنديا بسيطا  ..طبسُت سنة ٍ.ب مات برتبة ضابط كبَت .لقد بلغ أحبلمو ُب اللحظة األخَتة من عمره.
كمات بتهمة أحبلمو .كردبا سعيدا هبا .أٓب يبت ضابطا ُب اؼبكاف الذم وببو األكثر ُب قسنطينة؟
اعبسور !".1
سباشيا مع عيد األضحى حيث قامت الببلد بتصدير أغناـ اسًتالية مبتورة األذياؿ ،،تصاعدت
ضجة اإلفتاء ُب إجازة التضحية هبا" ،لينتهي هبم األمر إٔب فتول تقوؿ :إف بًت الذنب ،كلو أك جزء منو،
دبقدار الثلثُت ،ييع ٌد عيبا ُب األضحية ،سواء بًت الذنب كلٌو أك بعضو ،خلقة أك بعد خلقة .كليصبح

السؤاؿ بعد ذلك :ماذا نفعل إذف باألغناـ؟ كدباذا نضحي صباح العيد؟" 2تعلق الكاتبة الضمنية ساخرة

كمتهكمة على ىذا اػبطاب اإلفتائي ،قائلةُ" :ب الواقع اإلشكاؿ اغبقيقي ٓب يكن ُب أذناب األغناـ
األسًتالية ،اليت شغلت عامتنا كفقهاءنا ألياـ ،بل ُب تلك األكباش البشرية اؼبكدسة أماـ سفارة أسًتاليا،
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كُب سؤاؿ كبَت كـبيف :كيف  ..كقد كنٌا شعبا يص ٌدر إٔب العآب الثورة كاألحبلـ ،أصبحنا نص ٌدر البشر،
األغناـ؟".1
ٌ
كنستورد
إف اؼبيتاقص "بشكل عاـ ،الكتابة القصصية اليت تعلق بوعي على ذاهتا ،كرباكؿ بانتظاـ إثارة
االنتباه إٔب ذاهتا على أهنا صنعة ،لتتمكن من طرح أسئلة عن العبلقة بُت القص كالواقع" ،2كينطبق ىذا
الكبلـ على الكاتبة الضمنية ،عندما تنتقد فعلتها كتسخر من ذاهتا ،عرب مفارقةُ ،ب ربط حاؿ "صبيلة
بوحَتد" كىي متنكرة بثياب أكركبية من أجل عملية فدائية ،تربطها حباؽبا عندما تتنكر بعباءة ؿبتشمة
لتذىب إٔب لقاء ضبيمي ،تقوؿ" :أماـ مقهى "اؼبيلك بار" الذم أجتازه خبوؼ بالغ ،أتذكر فجأة "صبيلة
بوحَتد" اليت ،أثناء الثورة ،جاءت يوما إٔب ىذا اؼبقهى نفسو .متنكرة ُب ثياب أكركبية .كقد طلبت شيئا
من النادؿ ،قبل أف تغادر اؼبقهى تاركة ربت الطاكلة ،حقيبة يدىا اؼبؤلل باؼبتفجرات ،تلك اليت اىتزت
لدكيٌها فرنسا ،مكتشفة -ىي اليت كانت تطالب برفع اغبجاب عن اؼبرأة اعبزائرية -أ ٌف ىذا السبلح
زم عصرم ،قد زبفي  ...فدائية !بعد أربعُت سنة ،ىا أنا الوريثة
أصبح يستعمل ضدىا ،كأف اؼبرأة ُب ٌ
أمر هبذا اؼبقهى نفسو .متنكرة ُب ثياب التقول ،بعد أف اكتشفت النساء -ىذه
الشرعية عبميلة بوحَتدٌ .

اؼبرة أيضا -أف ثياب التقول قد زبفي عاشقة .زببئ ربت عباءهتا جسدا مفخخا بالشهوة .خبوفها

نفسو ،بتحديها كإصرارىا نفسو ،أمشي ىذا الشارع .بعد أف أصبح اغبب ىو أكرب عملية فدائية تقوـ
هبا امرأة جزائرية".3
إف الكاتبة الضمنية تستقي األسلوب الساخر للميتاقص من الواقع ،كىذا بغية تنبيو اؼبتلقي
كالرجوع بو إٔب الواقع ،كتوجهو إٔب حيث هبب عليو أف يقف عنده كمتأمل إهبايب كفاعل ُب البحث ىنا
عن عبلقة الواقع باػبياؿ.
 1الركاية ،ص ف.
 2ؿبمد ؿبمود اػبزعلي ،اؼبيتاقص كسرد ما بعد اغبداثة ،دراسة تطبيقية ُب ركاية " اغبياة ىي ُب مكاف آخر" ؼبيبلف كونديرا ،ؾبلة التواصل ُب اللغات كالثقافة
كاألدب ،جامعة باجي ـبتار عنابة ،،ع ،29.ديسمرب ،2011ص .96
 3الركاية ،ص .143
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 .4الميتاقص والحكي الناقد:
يرتبط اؼبيتاقص باغبكي الناقد كيقصد بو االنعكاس الذاٌب "للكاتب اؼبتقمص دكر الناقدُ ،ب
نصوص قصصية ربيل إٔب كضعيتها القصية كإجراءاهتا التعبَتية [أم] ىو نص نقدم داخل سياؽ
قصصي".1
إف حديث ركاية (فوضى اغبواس) عن مشركع كتابة الكاتبة الضمنية للركاية ،ظبح للكاتبة "أحبلـ
مستغامبي" أف تقود القص دبقود ناقد للكشف عن نظرية كتابة القصة من خبلؿ جعل الكاتبة الضمنية
سبارس النقد على كتابتها ،كتناقش قضية الكتابة من جانب(الكاتب  /الركاية  /القارئ) ،كعليو فإف
(فوضى اغبواس) ىي سرد حامل لركاية تقلد ركاية كنقد للكتابة الركائية ،ففيها تذكر أف الكاتب يعيش
ُب عآب ربركو يد القدر كغَته مثل سائر اؼبخلوقات ،لكنو يتميز عنهم ُب أنو يرسم مصائر شخوصو ُب
نص ركايتو كما يشاء ىو ،ك"مشكلة الكاتب أنو ال يقاكـ أحيانا شهوة اػبركج عن النص ،كالتورط
األديب مع اغبياة" ،2كاستحضاره الواقع داخل نصو ال يعٍت أنو ينقل اغبقيقة كاملة ،ألنو "ال يستطيع أف
يزكر فقط ،كيلبس اغبقيقة ثوبا الئقا من الكبلـ .كلذا فإف كل ركائي
يزكر أيضا .بل إنو ٌ
يركم فقط .إنو ٌ

يشبو أكاذيبو ،سباما كما يشبو كل امرئ بيتو".3

إف ىذا النقد الذم نقلتو الكاتبة الضمنية يدؿ على كعييها باؼبقاييس اليت تنبٍت كفقها البنية
يتجمل باللغة حُت ىبتار
الركائية ،لذا قبدىا تشَت من جانب آخر إٔب أف الكاتب ُب كتابتو للركاية ٌ
الكلمات كما ىبتار ثيابو حبسب نيتو كمزاجو ،فػ"كل ركاية ليست سول شقة مفركشة بأكاذيب الديكور
الصغَتة ،كتفاصيلو اػبادعة ،قصد إخفاء اغبقيقة ،تلك اليت ال تتجاكزُ ،ب كتاب ،مساحة أريكة
كطاكلة .نفرش حوؽبا بيتا من الكلمات ،منتقاة بنيٌات تضليلية ،حد اختيار لوف السجاد  ..كرسوـ

 1ؿبمد ضبد ،اؼبيتاقص ُب الركاية العربية ،ص .9
 2الركاية ،ص .257
 3الركاية ،ص .79
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الستائر  ..كشكل اؼبزىرية" ،1كبالتإب فالكاتبة الضمنية تكشف من منظور الناقد عن كيفية اػبلق الركائي
تقر أف الركائيُت الذين يكثركف من التفاصيل هبب أف كبذرىم ألهنم
كاإلنتاج الفٍت ،كىذا ما جعلها ٌ
ىبفوف دائما أمرا ما ،كتذكر أف "األشياء اغبميمة ،نكتبها كال نقوؽبا ،فالكتابة اعًتاؼ صامت" ،2ؽبذا
كثَتا ما تعًتض طريق الكاتب كل اؼبساكئ جراء تلك االعًتافات اليت تبوح هبا الكتابة ،فهي "الوصفة
اؼبثلى إلنفاؽ حياتك خارج اغبياة ،كلكنها ُب ىذا البلد بالذات ،ىي التهمة األكٔب اليت تفقد بسببها
3
كرـ ،يبكن أف نيسجن،
حياتك"  ،تقوؿ" :صبيل كل ما يبكن أف وبدث لنا بسبب كتاب .يبكن أف ني ٌ
يبكن أف نيغتاؿ ،يبكن أف يكبب ،يبكن أف نيكره  ..يبكن أف نيقدس ،يبكن أف نينفى .فبل يبكن أف لبرج

حبكم الرباءة من كتاب .الرباءة ُب ىذه اغباالت ،ليست سول شبهة أف ال نكوف ُب الواقع كتابا".4
ىذا ُب ما ىبص الكاتب كالركاية ،أما بالنسبة للمتلقي فالكاتبة الضمنية تستحضر قارئا مفًتضا
كتذكر أهنا تتسلى خبداعو ،كيعجبها منو حُت سبنعو الركاية من النوـ ،كذبعلو يعيد النظر ُب حياتو ،لذا فإف
الكاتبة الضمنية عندما عرفت حقيقة الرجل الوىم على أنو استعار اسم "خالد بن طوباؿ" ألنو يشبهو
حد التطابق حىت ُب تشوه ذراعو ،قالت معلقة على عملها الكتايب" :ىا أنا يكفقت على األقل ،مع قارئ
كاحد .من اندىاشو بكتاب ،تطابق مع بطلي ح ٌد ادىاشي ،كقلب حياتو كحياٌب  ..رأسا على عقب!
أم
كىكذا أصبحت خبلصيت ُب النهاية ،أف على الكاتب أف يفكر كثَتا قبل أف يكتب قصة .ففي ٌ
قصتو مأخذ اعبد ،كتعاقبو هبا ،أك تعاقب ذلك اؼبسكُت الذم كقع ربت سطوة
غبظة ،قد تأخذ اغبياة ٌ
الكلمات ،كٓب يعد يدرم كىو يقرأىا ،أين يقع اػبط الفاصل بُت الوىم كاغبياة".5

 1الركاية ،ص .80
 2الركاية ،ص .185
 3الركاية ،ص .309
 4الركاية ،ص .271 ،270
 5الركاية ،ص .258

الفصل الثاني

األجناس المتخللة ورفض النوع

نصل من خبلؿ ذبميع شذرات ىذه األفكار ،إٔب ىذه اآلراء النقدية حوؿ نظرية اغبكي على
لساف الكاتبة الضمنية أثناء فبارستها لفعل اغبكي ،كمن خبلؿ ىذا فإف نص (فوضى اغبواس) ذباكز
اؼبفهوـ التقليدم للقص من خبلؿ كضع اغبكي موضع مساءلة كنقد.
يد باؼبيتاقص ُب ركاية (فوضى اغبواس) شد انتباه القارئ "ليثَت األسئلة حوؿ العبلقة بُت اػبياؿ
أير ى
كالواقع .إنو ،إذا ،قص يتحدث عن ذاتو كاضعا نفسو على اغبدكد بُت القصة كالنقد" ،1كقد بٌت ىذا
اؼبتخيل السردم قصو انطبلقا من تعالقو مع نص (ذاكرة اعبسد) ،كىنا تداخل ما ىو خيإب دبا ىو
كاقعي ُب ؿباكلة الستنطاؽ العبلقة بُت القص كالواقع ،كاستلهامو لؤلسلوب الساخر ُب ؿباكلة أخرل
الرد الناقد
للبحث عن مفارقة الذات للواقع ،كقد ذبلى اؼبيتاقص بصفتو "اؼبمارسة الركائية للنقد" عرب ٌ
للكاتبة الضمنية ُب ؿباكلة حصر النص اؼبضمن "صاحب اؼبعطف" ُب موضع مساءلة حوؿ مفهوـ
اغبكي كاغبكاية لربط سؤاؿ الذات بسؤاؿ الكتابة ،كعوآب أخرل ٓب نتطرؽ إليها ىنا كالسرد السَت ذاٌب،
كتوظيف التاريخ ،كالًتاث كما إٔب ذلك...إْب ،كمن ىنا فالركاية ٓب تتقيد بشركط التخييل التقليدم
للحكاية ،كىو ما ظبح للميتاقص بنفي مرتكزات السرد التقليدم كفتح قصو على عوآب أخرل سانبت
ُب قولبتو كفق معطيات السرد اعبديد.
سابعا -تداخل السردي  /التاريخي:
التاريخ ىو ذاكرة الركاية ،كمن ىنا يستوحي أنبية حضوره ُب خطاهبا ،ك"الركاية تكتب التاريخ
دكف أف تنسب إليو أجناسيا ،كتوظف أدكاتو كمادتو دكف أف تكوف النصوص الناذبة عن ذلك التوظيف
نصوصا تارىبية" ،2ألف اؼبؤرخ هبب عليو إلتزاـ الصدؽ ُب سرد األحداث ،لتأٌب حقيقة كشفافة ،كيعد
شرط اؼبصداقية عنصرا أساسيا ُب كتابة التاريخ .غَت أف الركائي بعيد عن ىذه اؼبساءلة ،لذا فهو ال يعتٍت
بالتوثيق بالقدر الذم يهتم فيو بالتخييل ُب سرده لؤلحداث ،اليت تأٌب مزهبا بُت الواقع كاػبياؿ ،كالركاية

 1ؿبمد ؿبمود اػبزعلي ،اؼبيتاقص كسرد ما بعد اغبداثة ،ؾبلة التواصل ،ع ،29.ص .90
 2ؾبموعة من اؼبؤلفُت ،ا﵀كي ،الركائي العريب أسئلة الذات كاجملتمع ،تقدٙب :سعيد يقطُت ،دار األؼبعية للنشر كالتوزيع ،اعبزائر ،ط ،2014 ،1ص .217
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"ليس نبها أف تستدعي ماضيا إلحيائو ،كإمبا ىي تريد من ذلك أف رباكي لغة كأدبا بالدرجة األكٔب"،1
كمنو نفهم أف التخييل ىو الفيصل بُت اػبطاب التارىبي كاػبطاب الركائي ،فػ"التاريخ خطاب نفعي
يسعى إٔب الكشف عن القوانُت اؼبتحكمة ُب تتابع الوقائعُ ،ب حُت أف األدب ،كالركاية على كجو
اػبصوص ،خطاب صبإب تقدـ فيو الوظيفة االنشائية على الوظيفة اؼبرجعية".2
وبدثنا "سعيد يقطُت" عن اؼبقصود باؼبادة التارىبية ُب عبلقتها بالواقع كالزماف ،كينطلق من
يفرؽ بُت الركايات
اؼبسافة الزمانية ،كوف اؼبكوف الزما٘ب ىو عنصر أساسي ُب ربديد نوعية السرد ،كعليو ٌ
العربية اليت تستمد مادهتا التارىبية من حقبة زمنية بعيدة كبُت تلك اليت تستمد أحداثها من اغبقبة الزمنية

العربية اغبديثة كاؼبعاصرة ،كاليت حددىا منذ دخوؿ االستعمار إٔب العآب العريب إٔب يومنا ىذا ،فاألكٔب -
من منظوره  -يبكن القوؿ عنها أهنا تتعامل مع التاريخ ،أما الثانية فيتم تبويبها كفق فبيزاهتا السردية
اػباصة ،يقوؿ" :الركاية العربية اليت تتعامل مع حقب ال تتصل هبذه اغبقبة اغبديثة تدخلُ ،ب تصورم،
ُب نطاؽ التاريخ ،أما الركايات اليت تستقي مادهتا من اغبقبة اغبديثة كاؼبعاصرة ،فبل يبكن إدراجها ُب
النطاؽ نفسو ،كيبكننا تصنيفها كفق مبلؿبها اػباصة".3
ىبتلف اؼبعيار الفٍت ُب توظيفو للتاريخ ،فػ"الشكل التارىبي غَت الركاية التارىبية ،اليت تعٌت بسرد
األحداث التارىبية ُب صورة فنية ،سبزج بُت حقائق التاريخ كخياؿ الكاتب ،هبدؼ التعليم كالتسلية كأخذ
العربة عن السابقُت ،بتقدٙب التاريخ ُب سياؽ حكايات تكوف أكثر تشويقا للقارئ ؼبطالعتها كمعرفة
العصر الذم دارت فيو جوانبو اؼبتعددة (سياسيا كاجتماعيا كفكريا ..إْب)" 4فهذه الوظيفة تعٌت هبا الركاية
التقليدية ،اليت تستند ُب بنائها على مراجع ككتب تارىبية ،كيبثل ىذا الصنف عربيا "جرجي زيداف"ُ ،ب

 1ؿبمد القاضي ،الركاية كالتاريخ ،دراسات ُب زبييل اؼبرجعي ،دار اؼبعرفة للنشر ،تونس ،ط ،2008 ،1ص .67
 2ؿبمد القاضي ،الركاية كالتاريخ ،طريقتاف ُب كتابة التاريخ ركائيا ،ؾبلة فصوؿ ،مصر ،ع ،4 .أكتوبر  ،1997ص .42
 3سعيد يقطُت ،قضايا الركاية العربية اعبديدة ،الوجود كاغبدكد ،رؤية للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،ط ،2010 ،1ص .233
 4عدالة أضبد ؿبمد إبراىيم ،اعبديد ُب السرد العريب اؼبعاصر ،ص .129
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حُت توظف الركاية اعبديدة الشكل التارىبي "الذم يستفيد من لوازـ اؼبؤرخ ُب سرد األحداث كعرضها،
ال من أجل ذاهتا ،كلكن لداللة يقصدىا الكاتب".1
نصل أف "الركاية التارىبية كالركاية اؼبعاصرة كلتانبا توظف التاريخ ،كلكن الفرؽ بينهما يكمن ُب
طريقة توظيف التاريخ ،فإذا كاف اػبطاب التارىبي يسيطر على الركاية التارىبية ،كيطبعها بطابعو ،فتبدك
الشخصية سطحية ،كذات بعد كاحد ،باإلضافة إٔب الفردية اليت تطبع الصيغة السردية ،كالرؤية السردية
ُب الركاية التارىبية ،فإف الركاية اؼبعاصرة زبضع اػبطاب التارىبي لسيطرهتا ،فتقدمو بطريقة جديدة،
تتناسب كطبيعة اػبطاب الركائي".2
إف التعامل مع الًتاث ُب شكلو التارىبي ىو اعبديد الذم استحضرتو الكاتبة "ىاجر قويدرم"،
كتعد ىذه اإللتفاتة ىي اعبديد الذم افتقرت إليو الركاية العربية -بصفة عامة -من قبل ،كىي اؼبزية اليت
أتينا هبا أيضا من خبلؿ ىذه الدراسة ،كفق شهادة "سعيد يقطُت" اليت قاؿ فيها" :باإلمكاف قراءة
اغبضور السردم الًتاثي ُب الركاية العربية قراءة تارىبية -كىذا غَت متحقق إٔب اآلف -نعاين من خبلؽبا ما
ىو "الًتاث السردم" الذم تعامل معو الركائيوف العرب ُب حقبة معينة ،كؼباذا ؟ فمثبل أرل أف العديد من
الركائيُت العرب صاركا اآلف يلتفتوف إٔب التاريخ الًتكي أك إٔب الًتاث األندلسي ،كال يسعنا إال أف نتساءؿ
ؼباذا ىذا التوجو اعبديد ُب الركاية العربية ؟ كيبكن أف تتعدد اعبوانب اليت يبكن من خبلؽبا رصد عبلقة
الركائي العريب بًتاثو".3
توجهت "ىاجر قويدرم" ُب ركايتها (نورس باشا) للتاريخ من حيث الشكل الشعيب الذم
أضاءت عربه فًتة تواجد العثمانيُت باعبزائر ،كازبذت منو إطارا عاما للركاية مع إضفاء دالالت إوبائية
حاملة إلسقاطات عصرية ترمز إٔب القضايا اؼبتفشية ُب الراىن.

 1اؼبرجع السابق ،ص .130
 2ؿبمد رياض كتار ،توظيف الًتاث ُب الركاية العربية اؼبعاصرة ،منشورات ارباد الكتاب العرب ،دمشق ،د ط ،2002 ،ص .106
 3صاّب السهيمي ،حوار الدكتور سعيد يقطُت حوؿ الًتاث السردم ،ؾبلة الراكم ،اؼبملكة العربية السعودية ،ع  ،25 .سبتمرب  ،2012ص .16
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عرضت الكاتبة اؼبوركث الشعيب الذم خلفتو اجملتمعات السالفة ،كيعد ىذا اقبازا الفتا ،ألف
ىذه اإللتفاتة إٔب العهد العثما٘ب تقل إف ٓب نقل تنعدـ ُب الكتابة النسوية اعبزائرية ،فالكاتبة تنبهت إٔب
التاريخ العثما٘ب اؼبغيب ُب الركاية ،فكتبت ؽبذه الفًتة أيضا ُب ركايتها (الرايس) اليت تناكلناىا بالدراسة
كالتحليل ُب الفصل السابق ،حىت كاد يرتبط اسم "ىاجر قويدرم" بالتأريخ للدكلة العثمانية باعبزائر،
كىي اؼبزية اليت أتت هبا ،خباصة من جانب توثيق ثقافتنا الشعبية كا﵀افظة عليها.
إف النزكع إٔب توظيف الًتاث/اؼبوركث الشعيب تعد أحد مسالك التجريب الركائي ،الذم سعت
من خبللو "ىاجر قويدرم" إٔب رسم حدكد اػبصوصية الثقافية للحقبة الزمنية اؼبقصودة ُب الركاية " ،كىو
ما يضفي ظبة اغبداثة ،من خبلؿ ربديث النظرة إٔب الًتاث كسبل توظيفو بتمثلو كاستيعابو ٍب ذباكزه
كاإلضافة إليو .غَت أف درجة التوفيق ُب استثمار عناصر الًتاث قد تتفاكت من كاتب إٔب آخر ألف
توظيف الًتاث كاف ُب عدد من النصوص على حساب صبالية الفن الركائي".1
كىذا ما كباكؿ الوصوؿ إليو ُب ما سيأٌب ،ؼبعرفة كيفية توظيف التاريخ ُب ركاية (نورس باشا)،
كتبياف كيف ذباكزت الكاتبة السرد التقليدم كبو خصوصية كتابية ذبربية للتاريخ ُب شكلو الًتاثي/
اؼبوركث الشعيب ،ليس دبقارنة الوقائع التارىبية ُب النص كما ُب كجودىا اؼبادم ،بل سوؼ هنتم بطرائق
حضور التاريخ ُب النص الركائي ككيفية سبازج التوثيق بالفن كاؼبرجعية باعبمالية كالتارىبي بالركائي ،كأم
العنصرين ىو الغالب ُب النص الركائي ،العنصر التارىبي أـ العنصر التخييلي؟ كما األىداؼ الفنية
اؼبتوخاة من ذلك ؟ كما مقصدية الكاتبة من ىذا التوجو اعبديد؟
 .1كتابة التاريخ االجتماعي:
تعيدنا "ىاجر قويدرم" ُب ركايتها (نورس باشا) إٔب زمن تواجد الدكلة العثمانية باعبزائر ،كربكي
عن البدكية "الضاكية" اآلتية من قرية " ٍعزيز" ،اليت تزكجت من الباشاغا "ضبداف" كىو من كبار الباشات
ُب بلدة "الداميات" كعن أزكاجها اآلخرين بعد كفاة زكجها األكؿ ،كتعطي الكاتبة الكلمة للشخصية
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"الضاكية" من مستهل اغبكاية لتسرد سَتهتا بلساهنا ،كمن خبلؽبا نتعرؼ على أماكن كشخوص متعددة
كعلى اغبياة االجتماعية للبشر كفئاهتم ،كالقيم الشعبية ؼبدينة "الدزاير" ُب تلك اغبقبة الزمنية ،كاؼبقصود
باغبقبة الزمنية "اؼبدة اليت تشًتؾ دبجموعة من اؼبواصفات اؼبتصلة بالعصر ا﵀دد ،كتلتقي ُب ؾبموعة من
اؼبقومات كعلى اؼبستويات كافة ،حبيث ذبعلها مباينة للحقبة اليت تسبقها أك تليها على اؼبستويات كافة:
طبيعة التفكَت ،اللغة ،اؼببلبس ،العمارة .1"...
إف كتابة السَتة الذاتية للشخصية اؼبتخيلة "ضاكية" ٓب تكن معنية بالقدر الذم كانت فيو كسيلة
من أجل الكتابة عن التاريخ االجتماعي ُب الركاية ،فػ"اؼبادة التارىبية ،من كصف للمكاف كلطبيعة الفًتة
الزمانية ككيفية عيش الشخصيات كما ترتديو من مبلبس كتتناكلو من طعاـ  ...إْب ،ىي األساس الذم
تتشكل منو اؼبادة التخييلية .كبغض النظر عن درجة اإللتزاـ الركائي بتقدٙب كصف دقيق للمرحلة التارىبية
اليت يتخذىا موضوعا لو ،كاؼبكاف الذم تسعى فيو شخصياتو الركائية ،فإف توفَت اؼبادة التارىبية األكلية
ىي اػبطوة األكٔب ُب ىذا النوع من الكتابة الركائية".2
تشتبك خصوصيات سَتة البطلة مع التاريخ االجتماعي لفًتة تواجد الدكلة العثمانية باعبزائر،
فتحدث الكاتبة عن الشخصية التخييلية "الضاكية" بثقل سردم فبزكج بالوقائع التارىبية ،ذبعل القارئ
وبس ككأف ىذه البطلة التخييلية ؽبا حقيقة ُب الواقع ككأهنا شخصية مهمة من شخصيات التاريخ ،كقد
سبكنت الكاتبة من ذلك من خبلؿ تأرىبها للحياة اليومية للتقاليد اعبماعية ،عن طريق إبراز القيم
الشعبية كعادات كتقاليد اؼبنطقة كشحنها بأحداث كاقعية ،لكن لو أتينا إٔب التدقيق أكثر سنجد أف أنبية
ىذه الشخصية التخييلية تكمن ُب إنقاذ النص الركائي من أف يكوف كثيقة تارىبية ،فػ "ضاكية" ىي من
غَتت خصائص النص السردم كجعلت البعد التخييلي يهمن على العنصر التارىبي اؼبستحضر ُب
ٌ
الركاية.
 1سعيد يقطُت ،قضايا الركاية العربية اعبديدة ،ص .232 ،231
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كقد ًب إدخاؿ اؼبادة التارىبية ُب الركاية عن طريق سباىيها مع النص السردم ،إال ما ًب توثيقو ُب
اؽبامش لتوضيح معا٘ب بعض اؼبصطلحات االجتماعية اػباصة بالقاموس اللغوم اؼبتدكاؿ آنذاؾ ُب فًتة
تواجد العثمانيُت باعبزائر ،لتقدٙب مصداقية أكثر عن كبلمها ،ككسب يقُت اؼبتلقي ،كمن ذلك:
المصطلحات االجتماعية كما

معانيها كما جاءت في ىامش الرواية

جاءت في المتن الروائي
دارصنا:

ؿبرفة كىي دار الصناعة كىو اؼبكاف الذم كانت تصنع فيو السفن.

األمركج :

ىي بقايا زيت الزيتوف اؼبعصور ،لوهنا بنفسجي كاف يصنع منها صابوف
تقليدم.

اؽبيدكرات :

جلد الكبش بصوفو ،حيث يغسل كيبشط الصوؼ ،تستعمل كأفرشة
للجلوس.

العمارة:
ٍ

ك ىي كيس تقليدم مصنوع من الصوؼ يوضع على الكتف بالطريقة اليت
تضع هبا النساء حقائب اليد.

اعبابية:

ىي اغبوض الرخامي ُب اغبماـ حسب اللهجة العاصمية.

تزداـ:

ؿبفظة النقود الصغَتة .

النافخ:

كعاء فخارم يوضع فيو الفحم كيستعمل للطهو كالتسخُت .

بوعوينة :

طريقة ُب كضع اغبايك حيث ال يظهر من جسم اؼبرأة غَت عُت كاحدة.

ؿبرمة الفتوؿ:

كشاح للرأس تتدٔب من حوافو خيوط اغبرير.

شنتوؼ:

عقد تقليدم وبوم على شريط قماش أسود تثبت فيو دكائر من الذىب.

تتجو الكاتبة إٔب "استخداـ العتيق من األلفاظ كاؼبتقادـ من الصيغ كالًتاكيب بغية تفجَت الكامن
من طاقتها التعبَتية كالداللية" ،1كهبذا تكوف قد ربطت الواقع بالنص ،الذم انفتح عليو من زاكينت "ركاية
لتبُت ىامشية النص الذم ينقل الواقع كما ىو ،كركاية الشخصية
الواقع كما ىو كقد جاء ُب اؽبامش ٌ
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الكاتبة ،الذات الكاتبة ،متأثرة هبذا الواقع" ،1كقد كاف بإمكاهنا أف تدكف ما جاء ُب اؽبامش على اؼبنت
الركائي دكف أف ىبتل البناء كدكف أف يكوف عبئا على العمل السردم ،لكنها أرادت استغبلؿ فضاء
اؽبامش بغية نقل النص من شكلو التقليدم إٔب شكلو اعبديد.
كىذا ال يعٍت أنو ال توجد مصطلحات اجتماعية متداخلة مع النص ،بل لقد استعانت الكاتبة
بالشخصية البطلة "الضاكية" لشرح بعض التسميات اؼبتداكلة آنذاؾ ُب مدينة "دزاير" -اعبزائر حاليا،
تقوؿ "الضاكية"" :عرفت الدريبة اليت تعٍت هبو اؼبنزؿ مباشرة بعد الباب اػبارجي ،عرجت على الخيامة
اليت كجدهتا مطبخا كاسعا بو ثقوب نرمي فيها اؼبياه اؼبستعملة من دكف عناء نقلها كالتخلص منها خارج
البيت ،قاؿ عثماف إهنا ؾبارم ربت األرض! عرفت أيضا الفرن المخصص للطهو بشكلو المخروطي
حبيث يسمح بإخراج دخاف النار ،كبن ُب عزيز نطهو خارج اؼبنزؿ باؼبرة ،اللهم بعض األكل الذم
يتجمر على النافخ ،قلت لعثماف - :أنا ال أطهو إال على النافخ اؼبملوء باعبمر ..أنا صبورة ُب فعل
ذلك .أما البرطوز فكاف غرفة باردة ال باب ؽبا غَت نوافذ طويلة توضع فيها اؼبؤكنة كتسمى أيضا بيت
العولة ،يؤكد عثماف أف اللحم ال يفسد ىنا لثبلثة أياـ ،أما الغرؼ فكانت إحداىا رحبة مزينة باعببس
كالرسومات أخرب٘ب عثماف أهنا دار الضياف ،الثانية كانت أقل حجما كـبصصة على ما يبدك للنوـ ،قاـ
الرجاؿ حبمل الصناديق إٔب السقيفة اليت تعٍت اؼبكاف الذم يتوسط اؼبنزؿُ ،ب كسطها تتدٔب شجرة
ياظبُت عطشى"" ،2كل بيوت الدزاير تتوسطها شجرة ،بيوت ٍعز ٍيز أيضا ال تغيب عنها كرمة العنب".3
وبيلنا ىذا اؼبقطع السردم على العمارة الشعبية ،كقد انصب اىتماـ الكاتبة على توثيق شكل
البنايات كمواصفاهتا ُب مدينة دزاير ،كمن ذلك" :شاىدت البيوت اؼبتبلصقة بعضها ببعض ،كادت رقبيت

 1حكمت النوايسة ،كعي الكتابة ،دراسة ُب ذبربة إلياس فركوح السردية ،أمانة عماف ،األردف ،ط ،2008 ،1ص .146
 2ىاجر قويدرم ،نورس باشا ،ص .55
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أف تلتوم كأنا مشدكدة كبو الشرفات اليت تطل منها النساء اعبميبلت ُب استحياء مكشوؼ ..البيوت
الكبَتة ..اؼبآذف اؽبائلة ،األبواب اؼبقوسة ،منابع اؼباء الطالعة من األرض كاؼبسندة إٔب اغبائط".1
لقد بدت ىذه اؼبدينة حضارية جدا للضاكية اآلتية من قرية " ٍعزيز" ،فكانت معجبة ببناياهتا
الفخمة كالفاخرة ُب آف كاحد ،كما أثار دىشتها أكثر ىو قصر اغباكم عندما ذىبت تشكي تظلمها،
تقوؿ" :فتح اػبدـ الباب الكبَت للقصر ،فظهر اؼبكاف خرافيا ،ركاؽ كبَت تصطف على طولو األعمدة
الرخامية اؼبنحوتة ،يفضي إٔب ؾبلس القاضي الوقور الذم جلس أرضا كحولو زرايب باذخة كصينيات
يؤمن هبا عطشو اؼبباغت بُت تظلم كآخر ،على جانيب الركاؽ يجعل لنا ؾبلس طويل مرصع
كباسية ٌ

بالزلي ".2

كأفردت الكاتبة حديثا مطوال عن "ضباـ سيدنا" على لساف "الضاكية" تقوؿ" :ذىبت برفقة
عائشة كصغَتٌب زىور ،كاف اغبماـ بالقرب من سوؽ كبَت ،كقصور عظيمة يقولوف إف سلطاف الببلد
الدام مصطفى باشا كعمو حساف باشا شيداىا ،عند مدخل اغبماـ عيلقت قطعة قماش تعٍت أف اغبماـ
ىبص النساء" .3كربدثنا عن سبب تسميتو حبماـ "سيدنا" كفق ما جاء ُب معتقدات شعبو" ،لعل
السبب ُب تسميتو بػ"سيدنا" كما يقوؿ صاحبو األكؿ يعود إٔب أياـ بنائو األكٔب ،حيث تأخرت امرأة ُب
البيت السخوف كبقيت لوحدىا ،كعندما كانت تغرؼ اؼباء من اعبابية الرخامية خرج ؽبا أسد كبَت
فصارت تصرخ كتقوؿ :يا سيدنا ...يا سيدنا ،على أساس أهنا تقدـ طاعتها ككالءىا للجن الذم ظهر
ُب ىيئة أسد ..بعد ىذه اغبادثة أصبح اعبميع ينادكنو حبماـ سيدنا ،4".كُب أكؿ ذىاب ؽبا للحماـ
كانت ذبهل "الضاكية" أف لو عاؼبو اػباص ،كلوازمو اػباصة اليت ربيل على اؼبكانة االجتماعية للمرأة:
"جلست أرضا سباما كما فعلت اؼبرأة اليت صادفتها عند اؼبدخل ،كبدأت ُب نزع ثيايب مثلها ،طلبت من
 1الركاية ،ص .52
 2الركاية ،ص .87
 3الركاية ،ص .59
 4الركاية ،ص .86 ،85

الفصل الثاني

األجناس المتخللة ورفض النوع

عائشة أف تقوـ بذات األمر ،غَت أهنا سبنعت ،فنظرت إليها نظرة حزـ سباثلت هبا ألكامرم ُب اغباؿ،
تعرت تلك اؼبرأة بالكامل ،كلفت على جسدىا قطعة قماش كردية اللوف مطرزة عند حوافهآ ،ب يكن
عندم مثلها ال أنا كال عائشة ،لكنٍت كضعت كشاح رأسي بدؿ عن ذلك ،كصبعت رزمة اؼببلبس مثلها
كجعلتها مقلوبة ُب مكاف جلوسي ،كضعت خفي مثلها ُب مرفع خشيب مثبت ُب أعلى اعبدار ،نبت
اؼبرأة بالدخوؿ بعد أف كضعت الصابوف كالغاسوؿ كالليفة ُب كعاء كباسي لست أملك مثلو أيضا،
فحملت كل ذلك ُب يدم بسرعة كتبعتها كي أعرؼ مكاف الدخوؿ .شددت الباب اػبشيب الذم يهبط
من أعبله حبل ينتهي بقطعة حديد كبَتة كي تبقيو دائم الغلق ،كفجأة غابت عٍت تلك السيدة اليت
رافقت خطواهتا بسبب البخار اؽبائل".1
عادت "الضاكية" إٔب البيت ناقمة على اػبادـ "عثماف" الذم دؽبا على اغبماـ كٓب ىبربىا أنو
وبتاج للوازمو اػباصة ،كقالت أهنا بدت بدكية كسط عناية األمَتات الدزيريات ،كىذه إشارة إٔب صفات
اؼبرأة اعبزائرية آنذاؾ.
اعتنت الكاتبة بإبراز شؤكف اؼبرأة اعبزائرية ُب تاريخ  1800كما جاء ُب الركاية ،كعرضت اغبلي
كأدكات الزينة الشعبية اليت كانت تستعملو آنذاؾ ،كمن بينو "الشنتوؼ اؼبرصع باثٍت عشرة قطعة ذىبية"
ك"اػبلخاؿ" ك"خيط الركح" كىو اغبلي الذم تعرؼ بو اؼبرأة اعبزائرية ،كقد أىداه الباشكاتب لزكجتو
"الضاكية" اآلتية من قرية ٍعزيز ،فقامت بارتدائو كالعقد ،كانت ذبهل التجمل على طريقة "الدزيريات"
ألهنا غريبة عن اؼبنطقة ،فقاؿ ؽبا زكجها" :ال يوضع ُب الرقبة ،عليك بوضعو ىكذا على اعببُت دبساعدة
ا﵀رمة ..ؼباذا نزعت ؿبرمتك؟
كاف عبارة عن سلسلة ذىبية تتوسطها ثبلث دكائر منقوشة كمرصعة باألحجار ،الدائرة الوسطى
أكرب حجما تتدٔب منها كذلك ثبلث دكائر صغرل ،كضعو على جبيٍت كثبتو دباسك شعر خاص ..
اعًتا٘ب شعور مغاير كأنا أربسس الدكائر الصغرل كىي تتحرؾ كلما ربركت ..
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 من الذم ظباىا خيط الركح ؟ ال أدرم  ..ردبا يعرؼ ذلك الصايغ إسحاؽ ..ىذا اغبلي معركؼ ىنا ُب الدزاير فقط ٓ ..ب أر مثلوُب ببلد العثمانيُت".1
كبعدىا أصبحت "الضاكية" القادمة من قرية ٍعزيز تتجمل مثل "الدزيريات" تقوؿ" :لقد اشًتيت
أشياء كثَتة ،ذلك الوشاح الذم يلف كامل اعبسم يسمى ىنا اغبايك ،أصبحت أرتديو بطبلقة ،صرت
أفضلو بوعوينة ،اشًتيت أيضا كعاء اغبماـ اؼبنقوش بالطواكيس كسركاؿ الشقة كؿبرمة الفتوؿ" ،2كىنا
إشارة إٔب األزياء الشعبية للمرأة إضافة إٔب القفطاف الذم ترتديو ُب األعراس زكجات حكاـ الببلد كدليل
على رفعة شأهنن ،أما "اغبايك" فهو اللباس الذم ترتديو دائما اؼبرأة عند خركجها من اؼبنزؿ ،ككثافة
التطريز فيو كقلتو ىو ما وبدد اؼبكانة االجتماعية للمرأة كىذا ما علمتو "الضاكية" من مراكدهتا للحماـ،
تقوؿ " :فقامت امرأة ترتدم حائكا حريريا مطرزا على جوانبو بطريقة مكثفة ،فهمت من كثرة ذىايب إٔب
اغبماـ أف اغبائك اؼبطرز بطريقة مكثفة عند اغبواؼ يدؿ على اعباه كاؼباؿ ،ككلما قل التطريز كلما قلت
مكانة اؼبرأة االجتماعية".3
كبالتإب ٓب تعد "الضاكية" تلك البدكية ،اليت كانت تستحم ُب بيتها كال سبلك لوازـ االستحماـ
تقوؿ" :أرغب طويبل ُب االستحماـُ ،ب إبعاد ىذا الطُت كالقصب عن جسدم  ..أملك بقايا صابوف
بائس مصنوع من األمركج ،ال شيء عندم ال ماء كرد كال عطر كال غسوؿ هبيد صنعو عثماف خبلط
صفار البيض كالعسل كبعض قطرات زيت الزيتوف" ،4فقد كانت تعتمد على اؼبشغوالت الشعبية كي
تستحم كمن ذلك غرس "الليفة الطبيعية" كل سنة ،كىنا تشَت الكاتبة إٔب اؼبشغوالت كالصناعات
الشعبية آنذاؾ ،كتذكر أف "الضاكية " تأثرت باؼبكاف ،فعند انتقاؽبا إٔب "دزاير" أصبحت تذىب إٔب
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الدكاكُت كتشًتم ما يلزمها من زينة ،حىت أف صاحبة اغبماـ تقربت منها كسألتها عن سر ؼبعاف شعرىا
فقالت ؽبا" :إنٍت أضيف للحناء مقدار من البابون كآخر من القرنفل" ،1كقالت" :تقدمت مٍت األسبوع
اؼباضي صاحبة اغبماـ كسألتٍت عن نوع العطر الذم أضع ،أخربهتا أنو مزي عطر الياظبُت كاؼبسك،
كأرشدهتا إٔب دكاف العطارة الذم اشًتيتو منو" .2كمن الصناعات الشعبية أيضا اؼبذكورة ُب الركاية ":
الوشاح الصوُب"" ،الصينية النحاسية الكبَتة اؼبثبتة على أربعة قواعد"" ،الطشت كاإلبريق النحاسي
اؼبنقوش"" ،الكؤكس الزجاجية اؼبرصعة باألحجار الكريبة"" ،السجاد الفارسي األصيل"...إْب.
أما عن األطعمة كاؼبأكوالت الشعبية ،فاؼبذكور ُب الركاية أهنم يعتمدكف ُب التغذية ُ-ب ذلك
الوقت -على استهبلكهم للقمح كالشعَت ككل أنواع اغببوب اعبافة كالتمور ،3كُب الفطور يتناكلوف اللنب
كقطع الكسرة  ،4كُب اؼبساء يتم ربضَت القهوة كاؼبقركط.5
خاضت الكاتبة تفاصيل ذىنية اجملتمع ،فرصدت ذىنيات اجملتمع الذكورم الذم "يسمح للصبية
باؼبشاركة ُب الرعي كالزراعة حىت بلوغها ،كعندما تدانبها الدكرة الشهرية األكٔب سوؼ تقبع ُب البيت
كتتعلم أشغاؿ اؼبنزؿ ،كلن زبرج إال لبيت زكجها" .6كعلى لساف الضاكية تذكر أف الزكج وبب اؼبرأة اليت
تلد ذكورا ،كلعل ىذا ما أثار غَتة ضرهتا حُت أقببت "إبراىيم" ،تقوؿ" :امتعضت زينب ؼبولودم الذكر،
ربققت أهنا ضيعت منزلتها الرفيعة ،ليس ينفع نسب كجاه اؼبرأة عندما تكوف كل بطوهنا إناثا ،الرجل
وببذ اؼبرأة اليت تلد ذكورا ،كلن يشعر بوجوده إال عندما يرزؽ بطفل ،فرحة الباشاغا ضبداف ال توصف
كىو يبسك بأكؿ أكالده الذكور بعد بنتُت".7
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كمن ذلك أيضا أنو ال يسمح للمرأة اليت توُب زكجها بالسكن دبفردىا كىذا ما ظهر على سلوؾ
زكج كالدة "الضاكية" الذم منعها من بناء منزؿ جبانبهم ،بل ال بد من تزكهبها كلو عدة مرات كما
حدث مع "الضاكية" ،اليت فهمت ُب ما بعد سبب نفور النساء منها خوفا على رجاؽبن ،ألهنا لعوب
كببل زكج ،كىذا ما سبب ؽبا عدة متاعب أرجعتها كالدهتا إٔب قلة "اؼبيموف" ،كىنا تنقل لنا الكاتبة
اؼبعتقدات الشعبية آنذاؾ ،على لساف الشخصية "الضاكية" ،تقوؿ" :أردت الوصوؿ إٔب الدزاير بأقصى
سرعة ،ربسست اؼبفتاح الكبَت للمرة األلف ،أنا اليت سأفتح الباب ،ال أحد سيقوـ بذلك سوام،
سأدخل برجلي اليمٌت ،كما أنٍت سأطلي عتبات الغرؼ باغبنة كي ال يلحقٍت اؼبيموف ،تقوؿ أمي أف
قلب جفنة الطعاـ كجلس فوقها .كيف ىو ىذا اؼبيموف ؟ حىت تردده
حظي العاثر سببو اؼبيموف الذم ٌ

النسوة ُب قرييت -.ال زىر كال ميموف" .1لذا تطلب األـ من ابنتها "الضاكية" التمٍت عند أكل خبز
ا﵀صوؿ اعبديد ألهنا تعتقد أف أمنياهتا ستتحقق" ،انتهى موسم اغبصاد منذ أياـ ،أحضرت ٕب أمي
بعض القمح كالشعَت ،زبرب٘ب من جديد ككما ُب كل موسم - :خبز ا﵀صوؿ اعبديد يؤكل برفقة األما٘ب
اليت سوؼ ربقق".2
من العادات كالتقاليد الشعبية أيضا زيارة الزكايا اعتقادا أف اؼبزار ىو كسيط اإللو الذم ييتربؾ بو
لتحقيق األما٘ب ،حيث ارتادت "زينب" على مزار سيدم عبد الرضبن بالدزاير ،كزارتو أيضا "البتوؿ"
صديقة "الضاكية" تربكا بو كي يفك رباطها من السحر لئلقباب ،ككذلك فعلت "الضاكية" اليت نصحها
العطار بالذىاب إليو لفك سحرىا الذم فعلتو ؽبا أمها كي ال تنجب من كل زكج تتزكجو ٍب يرحل عنها
أك يطلقها أك يبوت ،تقوؿ الضاكية" :كنت أعرؼ مكاف ىذا اؼبزار  ..لقد قامت زينب بزيارتو عندما
جاءت إٔب ىنا  ..اشًتيت مشوعا كحناء من عنده كعزمت على زيارتو ُب اغباؿ .نزعت نعلي كدخلت
اؼبكاف كأنا أردد فاربة الكتاب ٍب أشعلت الشموع كدعوت ا﵁".3
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القارئ للركاية سيجد أف الكاتبة تستهل سردىا باغبديث عن تيمة "السحر" كزبتم بو أحداث
القصة أيضا ،حيث تسعى "الضاكية" لفك ىذا السحر كي تليب رغبة زكجها الباشكاتب ُب إقباهبا لو
كلدا.
يبدأ اغبديث عن األـ اليت اختارت حدا يفصل بُت مساحة زراعية كأخرل لتضع حدا لرحم
ابنتها كي ال تنجب من كل زكج تتزكجو ،ألف تربية األبناء صعبة ُب قرية "عزيز" ُب ظل العوز الذم
تعيشو ابنتها كخباصة عندما يفارقها الزكج.
ربفر األـ سبع حفر كتطلب من ابنتها "الضاكية" أف تضع قطرة أك قطرتُت من دـ حيضها ُب
تلك اغبفر ،بعدىا تقوـ األـ بتغطية اغبفر السبع بالًتاب ،كزبربىا ُب ما بعد أهنا ستفك رباطها من ىذا
السحر الذم لقنتو ؽبا اؼبرأة اليهودية ،عندما ذبد زكج مناسب ،كعندما تتزكج "الضاكية" من الباشكاتب
تعزـ على الذىاب ألمها بغية فك سحرىا ،لكن األـ تنسى مكاف اغبفر ،فتقرر الضاكية الذىاب إٔب
الساحرة اليهودية معتقدة أنو ال يفك السحر اليهودم غَت اليهودية ،كترافقها صديقتها "البتوؿ" اليت
سرقت حنتها ليلة عرسها إحدل الغيورات ،كقامت ببسطها على كامل راحة يدىا كي ال تتمكن من
اإلقباب كما أخربهتا "الشوافة" ،تقوؿ "الضاكية"" :كاف فتيل الشموع يراقص أثاث الغرفة ،رائحة البخور
تسد األنوؼ ،أما اليهودية فكانت امرأة شابة ال تتعدل اػبامسة كالثبلثُت ،ترتدم قفطانا أبيض ،كتتزين
كما نساء اعبزائر سباما تغطي رأسها دبحرمة الفتوؿ أين يتدٔب على جبينها خيط الركح ،سارعت البتوؿ
كقبلت رأسها ٍب جلست بقرهبا  ..جلست بدكرم دبحاذاة البتوؿٓ ،ب أشأ أف أقبل رأسها ،كضعت ُب
يدىا موزكنتُت ذىبيتُت كقلت ؽبا :كاحدة ٕب كاألخرل ؼبرافقيت ( )...قامت بشد كعاء لو يد طويلة كاف
موضوعا على اعبمر قبل دخولنا ،سكبت ما كاف بداخلو على أناء آخر جعلتو أمامها فبلوء باؼباء
فسمعنا انصهار تلك الفضة كصوهتا الباكي فور كقوعها على اؼباء ،انتظرت قليبل كأخرجت ما تشكل
من الفضة اؼبذابة داخل اؼباء بيدىا ( )...ال تقلقي سوؼ تنجبُت ىذا العاـ ،عندما تذىبُت لبيتك
اشًتم أكراؽ اغبناء ٍب اتركيها لضوء القمر عشرة أياـ ٍب اطحنيها كاقسميها إٔب نصفُت ،النصف األكؿ
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ابسطيو على يدؾ ،كانتبهي ال بد أف تبسطيو على كامل سليمات يدؾ ال تًتكي كال سبلمية ،كالنصف
الثا٘ب ضعيو على شعرؾُ ،ب الليلة الثانية أحضرم بيضة كاغليها ُب اؼباء الذم غسليت فيو شعرؾ من
اغبناء ٍ ..ب انزعي شعرة من رأسك حاكٕب أف تقسميها بواسطة تلك الشعرة نصفُت ،تأكلُت النصف
كتقدمي النصف الثا٘ب لزكجك".1
ٓب تغفل الكاتبة استحضار األغا٘ب الشعبية اليت ربيل على ثقافة الشعب ُب فًتة اغبكم العثما٘ب
ُب اعبزائر ،فاألغنية الشعبية تعد "ركنا من أركاف ثقافتنا كصفحة تعكس جانبا من عاداتنا كتقاليدنا
اؼبتوارثة كىي زبتلف عن غَتىا من سائر أشكاؿ التعبَت الفٍت ُب كوهنا تؤدم اؼبعٌت اؼبراد تبليغو للمتلقي
عن طريق الكلمة كاللحن معا ،ال عن طريق الكلمة كحدىا" ،2كقد تنبهت "ىاجر قويدرم" ؽبذه
اػباصية فوظفت األغنية الشعبية مقركنة باآللة اؼبوسيقية  /القيتار لتعرب عن حالة الفرح كالبهجة اليت
تعيشها "الضاكية "مع زكجها "الباشكاتب" ،كُب الوقت نفسو تربز الًتاث اغبضارم الذم يعرب عن
معتقدات اإلنساف كتطلعاتو كآمالو ُب أكقات ظبره كؽبوه ،على اعتبار أف "األغنية ىي امتداد للمكاف
تعرب عن مبط حياة معينة كتعكس سلوؾ األفراد كعاداهتم كتقاليدىم ُب مبوذج فٍت كإطار صبإب" ،3تقوؿ
"الضاكية"ُ" :ب ذلك اليوـ دخل الباشكاتب باكرا على غَت عادتو ٓ ..ب نشعر بدخولو ككبن منغمسُت
ُب كصلة غنائية تضبط إيقاعها نرجس كالصغَتة زىور ترد الكلمات عليها  ..حىت أقبل كبو زىور اليت
نزع منها القويًتة كقابل إٔب نرجس ،يعزؼ كيغٍت ذات األغنية.
ً
الع ًشيَّػة نىػ ٍع ىمل ىم ىع اػبً ًل ىرٍكنىػ ٍػق
ىك ىعلىى يش يحوب ى

ب ىكنٍػغىًٍت ىكنىػ ٍع ىش ػ ٍق
ص ٍفىر ٍاء ىم ٍذ ىىبًيىة نى ٍشىر ٍ
ص ٍفىر ٍاء ى
ى
ً ً
اس األىٍزىر ٍؽ
ىكيى يكو ٍف يحًيب بىػ ى ٍ
ُت يى ىديىػا نى ىسق ٍيو م ٍن ال ىك ٍ
هنىنىا ىكيىػ ٍفىر ٍح قيػلىٍيبً ػػي ىكنٍػ يقوؿ تىا﵁ٍ ىما ىعلًيى ػػا
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إذا نبلحظ أف الكاتبة ٓب تذكر مؤلف ىذه األغنية ،كىذا ما جعلنا نصنفها أهنا أغنية شعبية،

ذلك أف من ظبات األغا٘ب الشعبية ،أف تكوف ؾبهولة األصل ،أم غَت منسوبة ؼبؤلف معُت ،ذات ؽبجة
عامية ،ك"تتكوف نتيجة لتزاكج النص الشعرم مع النص اؼبوسيقي اللذين ينبعاف من اجملتمع الشعيب".2
التحمت ىذه األغنية الشعبية اؼبستوحاة من البيئة اعبزائرية ُب حقبة اغبكم العثما٘ب بالبناء الفٍت
للركاية كًب استحضارىا مقركنة بآلة اؼبوسيقية  /القيتار ،ذلك أف األغنية الشعبية "أكثر ؿبافظة على
األسلوب اؼبوسيقي الذم تستخدمو بالقياس إٔب غَتىا من األغا٘ب" ،3كبالتإب فقد استعملتها الكاتبة
كأداة فنية للتعبَت عن ركح ذلك العصر ،كعن الكم اؽبائل من اؼبوركث الثقاُب اؼبعرب عن الًتاث اؼبمتد
عرب القركف الطويلة.
كمن ىناؾ يظهر كيف هنضت الركاية على تصوير الواقعي كاؼبعيش تصويرا فنيا كزبييليا ،كذلك
عن طريق جعل اؼبادة التارىبية -اؼبوركث الشعيب -تتداخل بالتماىي مع السرد الركائي اؼبعربة عنها بلساف
الشخصية التخييلية "الضاكية".
إف ما فعلتو الكاتبة "ىاجر قويدرم" ىو تقدٙب اؼبوركث الشعيب ُب قالب قصصي ،دكف جعل
ىذا التاريخ يهيمن على اػبصائص الفنية للركاية ،كمن ىنا نشأت العبلقة الوطيدة بُت التاريخ كالركاية.
 .7توظيف األحداث التاريخية في الرواية :
اػبلفية اليت مزجت من خبلؽبا الكاتبة اؼبادة التارىبية بالنص الركائي قائمة على تعددية األمكنة
كالشخصيات (اؼبتخيلة كالتارىبية) ،كمن خبلؽبما صنعت اغبدث التارىبي ُب الركاية الذم وبكي عن
تواجد الدكلة العثمانية باعبزائر ،فأضاءت ىذا اعبانب ببعض ما حدث فيو من حراؾ سياسي
كاجتماعي ،كالكاتبة ىنا عملت على تذكيب تاريخ اؼبكاف الذم شيدتو كحشدتو بالشخصيات لصناعة
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اغبدث الركائي اؼبمزكج بالتاريخ القدٙب كىذا التداخل ىو ما أعطى ؼبسة مصداقية لعملها السردم ،بغية
إيهاـ القارئ بواقعيتو.
تفصل فيها ،بل جعلتها
استحضرت "ىاجر قويدرم" أظباء ألماكن تارىبية عديدة ،كلكن ٓب ٌ
كسيلة استدعت هبا الذاكرة كالتاريخ ُب الركاية ،كمن ذلك نذكر( :مدخل الطيطرم ،قرية عزيز،
الداميات ،سهل السحاكلة ،منبع اؼباء اؼبسمى بالعُت اؼبزكقة بالدزاير ،سطاكإب ،التبلكملي ،فاسنت ،زنقة
اعبنايز).
اؼبكاف الوحيد الذم اعتنت بو الكاتبة ُب كصفو كجعلو بؤرة العمل السردم كركيزة ُب الركاية
بإبراز عاداتو كتقاليده كموركثاتو الشعبية ىو مدينة "الدزاير" ،فذكرت أف ىذه اؼبدينة مليئة باليهود،1
كمناخها معتدؿ على الدكاـ  ،2كأزقتها ضيقة تسمع فيها ؼبطارؽ اغبدادين كتشتم رائحة اػببز الساخن.3
اعتمدت الكاتبة على لساف الشخصية "الضاكية" ُب التأريخ ؽبذه اؼبدينة لكي ال تكوف ركايتها
كثيقة تارىبية ،كهبذه الطريقة أعادت تشكيل اؼبادة التارىبية بطريقة فنية كزبييلية ،فأدخلت اؼبكاف التارىبي
"دزاير" ُب فضاء اؼبتخيل ،مستعينة بتاريخ تواجد الدكلة العثمانية باعبزائر ،مثبل تقوؿ" :حدثٍت عثماف
عن أشياء كثَتة ىناؾ ،عن الدايات كعن نساء األسطح البيضاء ،عن األسواؽ اليت يباع فيها كل شيء،
عن اغبوانيت اليت تتمكن فيها النساء من الدخوؿ إليها ،كعن اغبمامات الرخامية ،عن البخار الذم
أشتهي ،قاؿ أنو سيموت إذا ٓب يرافقٍت ،أخرب٘ب أيضا عن البيت الذم اشًتاه اؼبرحوـ زكجي ىناؾ ،إنو ُب
زنقة اعبنايز ،ىو يضم غرفتُت كخيامة كمنزه كبرطوز كزريبة كدريبةٓ ،ب أكن أعرؼ ماذا تعٍت ىذه األظباء
غَت أنٍت شعرت بألفة قديبة ذبمعٍت هبا".4
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مزجت "ىاجر قويدرم" بُت الشخصيات التارىبية كالشخصيات التخييلية ،كىذه ىي طبيعة
الًتكيب ُب توظيف التاريخ ُب الركاية ،فػ"الشخصيات اؼبتخيلة تساعد ُب تأثيث اؼبكاف كاستعادة حرارة
اللحظات اإلنسانية كاألزمنة الراحلة لشخصياتو اغبقيقية كاؼبتخيلة" ،1كمن جهة أخرل فهي تساعد ُب
نس الواقع الركائي اؼبعيش.
لذلك قبد الكاتبة تكلف الشخصية التخييلية "الضاكية" بتقدٙب األحداث كنقل اؼبوركث الشعيب
ُب ذلك الزمن ،كما أف ىذه الشخصية التخييلية تنهض على التعريف بالشخصيات التارىبية مثل "الدام
مصطفى باشا ،بوشناؽ ،وبي نفطإب".
اؼبيزة اليت زبص الشخصيات التارىبية ،ىي أهنا ال تتطور بتطور األحداث ،بل ىي شخصيات
مكتملة النمو ،مثبل عن اغباكم الكبَت "مصطفى باشا" يقوؿ السارد" :إنو رجل عظيم  ..كاف خزناجيا
ُب عهد عمو الدام حسن باشا ،كرث عنو كثَت اؼباؿ كاعبناف كالقصور ،ىذا الدام وبب اؼببا٘ب
الضخمة ،كقد قاـ ببناء العديد من اؼبساجد كالقصور".2
إف ىذا التقدٙب اؼبختزؿ للشخصية التارىبية "مصطفى باشا " قد يبدك ؾبحفا ُب حقو ،لكن
باؼبقارنة إٔب باقي الشخصيات التارىبية اؼبذكورة يبدك أنو أكثر حظا منها ،حيث ذكرت األخرل باإلشارة
إليها تسمية فقط ُب سياؽ االستحضار لؤلحداث التارىبية السياسية آنذاؾ ،كمنو نفهم أف الكاتبة
نسخت ىذه الشخصيات التارىبية ُب نصها الركائي سباما كما تفعل الركاية التارىبية أم الواقعية ،حيث
ظلت ىذه الشخصيات أسَتة مرجعيتها التارىبية ،ربيل على ذاهتا فحسب ،فلم تقم الكاتبة بتحويلها
إٔب شخصيات ركائية تتصرؼ مثبل بالطريقة اليت يبليها عليها السرد ،كلذا فإف الشخصيات التارىبية
اؼبذكورة ُب الركاية ىي شخصيات مسطحة كببل عمق.
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على الرغم من توظيف الشخصية التارىبية ُب الركاية كما تفعل الركاية التقليدية إال أف األحداث
ٓب يراع فيها التسلسل الزمٍت ،بل تعتمد على كسر خطية الزمنية كفق مفارقات تعود كثَتا إٔب استحضار
اؼباضي/الفبلشباؾ تتذكر فيها "الضاكية" طفولتها كحياهتا الزكجية مع الباشاغا ضبداف كأزكاجها اآلخرين،
كاؼبضايقات اليت تعرضت ؽبا من طرؼ زينب كزكج أمها ...إْب .كبالتإب فالكاتبة ٓب تستعمل ضمَت
الغائب على طواؿ اؼبسار السردم كما يفعل اؼبؤرخ ،بل عملت على تنويع الضمائر كتنويع زكايا الرؤية
أيضا ،ككل الشخصيات تتكلم كتشارؾ ُب األحداث.
كمن األحداث اليت شارؾ فيها "الباشكاتب"/الشخصية التخييلية زكج "الضاكية" مع "الدام
مصطفى باشا"/الشخصية التارىبية ،حضوره ،ؼبا حاكلت صباعة من اؼبتمردين قلب نظامو ،يقوؿ" :تعبت
يا الضاكية تعبت  ..كاف من اؼبمكن أف تسمعي خبرب موٌب اليوـ ،عند عصر اليوـ كنت مع الدام
مصطفى باشا ُب اؼبسجد ،بينما حاكؿ صباعة من العصاة ُب قصر اعبنينة مبايعة دام جديد للببلد ،لقد
ظبع اغباكم باؼبؤامرة كحاصرىم صبيعا  ..كأمر بإعدامهم صبيعا ..كانوا سبعة عشر شخصا  ..الكثَت
منهم كاف ُب الصباح إٔب جانبو  ..يعمل ربت جناحو كيبتثل ألكامره.
 يبدك رجبل طيبا ككرعا  ..لقد بٌت اؼبساجد كأجزؿ ٕب العطاء حُت ضيقي  ..ؼباذا يريدكف أف ينقلبواعليو؟
 اليهود  ..كل الببلد تعرؼ أف اغباكم اغبقيقي للببلد ىو اليهودم بوشناؽ".1إف األحداث التارىبية اؼبستحضرة ُب الركاية ٓب تقدـ كفق رؤية كاضحة يبكننا اإلشارة إليها ،كلعل
ىذه ىي ظبة العمل الركائي اعبديد اليت يظل فيو الواقع مشوشا كما ُب عاؼبو اؼبوضوعي ،غامضا كال
يبكن ترتيبو ،فػ"الركاية اعبديدة تعيد رسم حدكد ىذا التشوش ،كلكنها ال تعمل على تنظيمو" ،2كيظهر
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ذلك جليا مع الشخصية "الضاكية" ،حُت ٓب تستطع ترتيب ؾبريات اغبكاية خبصوص الواقعة الذم
جرت حوؿ مقتل ملك اعبزائر ،تقوؿ ناقلة أحداث مشوشة من أطراؼ ؾبهولة شهدت اغبدث:
"كصلنا إٔب باب عزكف ،عدد كبَت من التجار كالوافدين كاقفوف عند مدخل الباب ،كال أحد يتمكن من
الدخوؿ .
 تلك أكامر اعبنود ..بقيت ىناك ألتقط عددا كبيرا من األحاديث ...أحاول ترتيبها لكنها تأتيني دفعة واحدة.
وبي نفطإب بطل  ..وبي نفطإب قتل ملك اعبزائر ..ذلك اليولداش الشجاع.
 القصبة اآلف بركة من الدماء. لقد هنبوا كل ـبازف اليهود. ماذا سيفعل اغباكم مصطفى باشا ؟؟ ىل سيقتل ؟؟ أريد الدخوؿ ..أريد أف أرفع وبي النفطإب فوؽ رأسي ،لقد خلصنا من اجملاعة  ..اليهود سلبوا قمحناكخشبنا ،كباعوه لفرنسا".1
ٓب تلجأ الكاتبة إٔب السرد التارىبي ُب نقلها للوقائع التارىبية بل اعتمدت على حوار الشخصيات
إلعطاء بعد فٍت للحدث التارىبي ،كمن ذلك ما ح ٌدث بو الباشكاتب زكجتو الضاكية عن قصر اعبنينة
كعن مساعدات اغباكم لليهود ،قائبل:
"لست أفهم ؼباذا يظل بوشناؽ قريبا من حاكم الببلد ،لقد قدـ لو تنازال بقطع شجر غابات
القل ،لو أهنم يقبضوف على ذبارة اػبشب ،ستموت ىذه اؼبدينة فكل شيء ىنا يقوـ على اػبشب الذم
تبٌت منو السفن ،ال يزاؿ ُب سياستو ذاهتا ٓ ..ب يتعلم من اؼبؤامرة األخَتة ..سيحفر قربه بيده  ..رياس
البحر ىذه اؼبرة سيدخلوف الصراع ال شك".2
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هبذه الطريقة تكوف الكاتبة قد ابتعدت عن التسجيل التارىبي كأزالت اغبد الفاصل بينو كبُت
العمل الركائي ،فتداخل ىذا التاريخ مع اغبكي العاـ من خبلؿ إعطائها للحدث التارىبي بعده اجملازم
بإدخالو ضمن اؼبنظومة التخييلية ،كذلك عندما رظبت الكاتبة مسار اػبطة السردية كجعلت
"الباشكاتب" مفقود ،كزكجتو ؿبتارة تبحث عنو كقلقة عليو ألف الببلد تشهد انقبلبات سياسية كحركب
كدماء ،تقوؿ" :عاد اػبادـ بعد أف كصلنا إٔب البيت أين ساندتٍت عائشة كسارعت إٔب غسل كجهي
باؼباء البارد ،طل بت من اػبادـ ؿباكلة الدخوؿ من باب الدزيرة أك باب جديد ،قد ال تكوف اغبراسة ىناؾ
كما ُب باب عزكف  ..لكنو عاد آخر النهار من دكف أخبار ..ال أعرؼ كيف مرت على رأسي ليلتاف
كأنا أرسل اػبادـ كل صباح إٔب القصبة كال يعود خبرب كاحد عن الباشكاتب ،أين ىو اآلف ؟؟ يا رب
..األخبار تقوؿ إف القتلى يبلؤكف رحبة السوؽ ،كاعبنود االنكشاريُت قرركا انتخاب حجة اػبيل أضبد بك
دايا على اعبزائر ،اغباكم مصطفى باشا يستجدم عطفهم كيبنح كل مالو مقابل السماح لو بالرحيل إٔب
إسطنبوؿ  ..لكنهم يرفضوف كيتوعدكنو باإلعداـ".1
ليس من مهمتنا أف نقارف الوقائع التارىبية اؼبستحضرة ُب النص كما ُب كجودىا اؼبادم للتحقق
من مصداقيتها كليس ىذا دبجاؿ اؼبقارنة أيضا ،ألف ذلك من اىتماـ اؼبؤرخ ُب كتاب التاريخ ،الذم ال
بد عليو أف يلتزـ الصدؽ ُب سرد األحداث لتأٌب حقيقة كشفافة ،كتنتهي دبجرد أف يوثقها التاريخ لتصبح
ؿبدكدة ُب عآب التاريخ.
أما الركاية فتأٌب "لتعيد بعث ىذه العوآب اؼبيتة من خبلؿ إهباد مقاببلت حيٌة ؽبا على مستول

اؼبتخيل قد ال تكوف نفسها كلكنها توازيها أك تتقاطع معها" ،2أم أف الركائي حر ُب كيفية توظيفو
للتاريخ كال يعتٍت بالوثائق ،كليس ملزما بتقدٙب تقريره عن مصداقية األحداث التارىبية اليت أدخلها ُب
النص الركائي ،ألف فكره زبييلي ُب اؼبقاـ األكؿ كيسعى لكي يقدـ نص سردم يمعاِب فنيا "إذ األساس
 1الركاية ،ص .181
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ىو التناسق الداخلي للنص ألنو بعيد عن اؼبساءلة" ،1كىذا اإلدخاؿ ىو ما ىبلق التناسق داخل النص
السردم حُت ييبزج بُت الواقع كاػبياؿ ،إذ "يعيد النص التخييلي تركيب اؼبنظومة التارىبية ،وبوؽبا ،يفتتها،
يفكك اسًتاتيجيتها ،كينتجها من جديد ُب ظل اسًتاتيجية الكتابةُ .ب ىذا الزمن التخييلي ،كل شيء
فبكن حسب مستجدات النظاـ السردم .كمن شبة ،كل التبدالت فبكنة ،كالتغَتات ؿبتملة ،فالسرد
التخييلي يرفع من شأف الذات حُت يعزؽبا –ضمنيا -عن اعبماعة لكي ترل ذاهتا كزمنها".2
ُب ىذا اؼبقاـ فإف تصنيف الركاية إٔب كاقعية تقليدية أك جديدة ذبريبية ،يتم حبسب غلبة أحد
العنصرين ،التارىبي أك التخييلي ،كما كضحو النقاد أعبله .كُب ركاية (نورس باشا) ،قبد أف التخييل ىو
الغالب على حضور التاريخ ،فالكاتبة ٓب تلتزـ بركاية األحداث التارىبية حبذافَتىا بل أعطتها بعدىا الفٍت
كمزجتها بكثَت من التخييل ،لذا نصنف الركاية ضمن الركايات اعبديدة من حيث ذبريب تداخل السردم
كالتارىبي فيها.
يبدك أف الكاتبة حُت كظفت التاريخ كانت كاعية باغبرية اؼبمنوحة ؽبا ُب تشكيبلت توظيفو ،كأف
عنصر اػبياؿ يستطيع توجيو عنصر التاريخ كيفما شاء ،دكف أف وباسب الفاعل /الكاتب .كقد ﵀نا ىذا
الوعي باغبرية لدل الكاتبة من خبلؿ النص اؼبوازم –اؼبيتاقص -الذم خاطبت من خبللو اؼبتلقي ُب
هناية النص ،قائلة أهنا تريد تغيَت مسار اغببكة إٔب هناية أخرل كستكوف هناية مفجوعة " تقوؿ اغبكاية
أف اػبادـ سيعود إٔب الضاكية حامبل معو خرب مقتل حاكم الببلد مصطفى باشا  ..فتحزف الضاكية
ألجلو كثَتا ..لقد عرفتو حاكما كريبا كبسببو كجدت حب حياهتا ،كُب نفس الليلة يعود الباشكاتب
ملثما ىبربىا دبقتل اػبزناجي مصطفى القزدرٕب أيضا  ...كاف الباشكاتب يرتعد من اػبوؼ ..كعند
الفجر خرج اعبميع من دكف أية ضبولة سفر متوجهُت إٔب ميناء الدزاير .كعلى مقربة من اؼبيناء ترصد ؽبم
بعض اعبنود كقاموا بذبح الباشكاتب من الوريد إٔب الوريد أماـ عيٍت الضاكية".3
 1قيس اؽبمامي ،التجريب كإشكالية اعبنس الركائي ،ؾبمع األطرش للكتاب اؼبختص،تونس،دط ،2009،ص .132
 2زىور كراـ ،خطاب ربات اػبدكد ،مقاربة ُب القوؿ النسائي العريب كاؼبغريب ،دار رؤية للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،ط،2009 ،1ص .120
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كزبربنا الكاتبة كقراء أنو" :أماـ ىذه اؼبأساة ستفضل بالتأكيد البطلة البقاء ُب حالة غثياف أماـ
مدخل الباب اػبارجي عبناف تبلكملي كال ترل عيناىا ىذه البشاعة".1
كبالتإب فالكاتبة منحت حرية أكرب للشخصيات ُب ربديد مصَتىا كىذه ظبة الركاية متعددة
األصوات ،حيث ال سلطاف للكاتب على شخصياتو ،كقد صرحت بذلك الكاتبة قائلة أف "الضاكية"
الشخصية التارىبية ىي اؼبتحكمة ُب مسار اغبكي" :لقد حاكلت معها طويبل ..كٓب أسبكن من النيل منها
كضبلها إٔب بقية األحداث".2
كمن جهة ،فقد استعادت الركاية التاريخ كأعادت تشكيلو كحاكلت قراءتو مرة أخرل من خبلؿ
سرد القصص اليت تًتاكم ُب العمل الركائي ،متوخية بذلك مفارقات عصرية تعكس الصورة بُت زمن بعيد
كاف اإلسبلـ فيها يهتك النصرانية ،كانقلب التاريخ إٔب الضد ُب الزمن اغبإب ؼبا أصبح البطش اليهودم
ٌ
يفتك باإلسبلميُت ،كيظهر ذلك من خبلؿ ىذه اغبادثة التارىبية:
يقوؿ السارد -" :يعيش دام اعبزائر
ٍب أطلق النار فجعلو جثة ىامدة ،أسرع حراس القصر حاملُت سيوفهم فقاؿ ؽبم اليولداش وبي نفطإب:
 ما بكم أنا قتلت يهوديا ،فهل أنتم كبلب اليهودم؟؟عندئذ فتح لو اغبراس الطريق ،كضبلوه على األكتاؼ كُب طريقهم إٔب الثكنة راح الناس يقبلوف
اليد اليت أنقذهتم من ظلم اليهودم ..كُب غمرة ىذه األحداث أرسل اغباكم مصطفى باشا سبحتو إٔب
اعبنود داللة على إصدار العفو على اليولداش وبي نفطإب ،لكن اػبرب انتشر ُب اؼبدينة فحدث ما حدث
كصار األىإب يهاصبوف ـبازف بوشناؽ كبكرم".3
إف اؼبرجعية التارىبية ىي مرجعية قصدية ،كبالتإب فإف توظيف التاريخ ال يرجى منو االستمتاع
باغبكاية بل إف لو مآربو اػباصة اليت ييوظف من أجلها ُب الركاية اعبديدة ،كُب ىذا اؼبقطع السردم فإف
 1الركاية ،ص ف.
 2الركاية ،ص .183
 3الركاية ،ص .180
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اؼبادة التارىبية انصهرت مع اغبكاية الرئيسية ػبدمة مقصدية الكاتبة ُب البوح هبذا الطابو الديٍت الذم
يعجز اػبطاب التارىبي على اػبوض فيو.
 .4توظيف اللوازم التاريخية:
اىتمت الكاتبة ُب توظيفها للتاريخ العثما٘ب بالشكل الشعيب كازبذت منو مادة إلنتاج نصها
الركائي بإبرازىا لعبلقة اغباكم با﵀كوـ كتصوير اغباكم باؼبنصف كالعادؿ ُب شؤكف رعيتو ،كىذه الصورة
ؽبا أبعاد فنية ،قصدت من خبلؽبا الكاتبة تبياف اؼبفارقة ُب "قضايا اغبكم" بُت الدزاير ُب العهد العثما٘ب
كاعبزائر ُب العصر اغبديث ،أم أف توظيف الشكل التارىبي ُب ىذا اؼبقاـ ازبذ بعدا رمزيا "للتعبَت عن
رؤاه للراىن كمواقفو من إشكالياتو".1
كيظهر ذلك عندما سرؽ اػبادـ "كتونيوس" مَتاث سيدتو "الضاكية" اؼبقدر بػ" 300موزكنة
كفر ىاربا إٔب مالطا ،فكرت حينها "الضاكية" بالذىاب إٔب قصر السلطاف الدام
ذىبية كبعض الذىب" ٌ
مصطفى باشا لرفع التظلم إٔب قاضي اؼبدينة .كبعدىا استمع القاضي لشكواىا باىتماـ ،كبعد أياـ
تتفاجئ "الضاكية" بأف حاكم الببلد الدام "مصطفى باشا" جببللة شأنو يأمرىا ُب اؼبثوؿ أمامو ،تقوؿ" :
أجزؿ اغباكم ٕب تعويضا ،صرفو ٕب الباشكاتب ُب اغباؿ".2
ىذه القصة ؽبا دالالت سياسية ،تركـ من خبلؽبا الكاتبة إٔب إعطاء قراءة نقدية معاصرة إلبراز
عما
الظلم كعدـ االنصاؼ ُب الوقت الراىن ،كىذه ىي علة ارتداد الركاية إٔب التاريخ ىنا ،لػ"البحث فيو ٌ

يبكن أف يستوعب إشكاليات الراىن ،كيعرب عنها كأشكاؿ صبالية جديدة" ،3فالركاية ىي نقد للواقع
الراىن من خبلؿ تعرية الطبقة اغباكمة كىذا ما يعجز قولو اػبطاب التارىبي ،فأتت ىذه الركاية "لسد
الفراغ كاستكماؿ اغبلقة اؼبفقودة ُب كتابة تاريخ سبظهرات الوعي كترسبات البلكعي" ،4من حيث تعرية
 1بوشوشة بن صبعة ،التجريب كاررباالت السرد الركائي اؼبغاريب ،ص .97
 2الركاية ،ص .104
 3بوشوشة بن صبعة ،التجريب كاررباالت السرد الركائي اؼبغاريب ،ص .82
 4قيس اؽبمامي ،التجريب كإشكالية اعبنس الركائي ،ص .135
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ظلم اغبكاـ ،ففي الراىن ال يستقبل حاكم الببلد أفراد شعبو لبلستماع إٔب مشاغلهم كقضاياىم كال
يهتم بأمورىم ،كاؼبسركؽ فيهم يبقى مظلوما ،ال تعوض لو أموالو ،كال يهتم بشأنو ،على عكس صفات
الدام "مصطفى باشا" ُب العهد العثما٘ب ُب الدزاير كما تبُت الركاية "يستمع اغباكم الكبَت إٔب شكاكل
العباد من خبلؿ نافذة تطل على الركاؽ الكبَت ،ىو يهتم بأدؽ أمور الرعية ،كليس يًتؾ اؼبظلومُت
أبدا" ،1ؽبذا عرفت الدزاير آنذاؾ بعدؿ اغبكم فيها كالسبلـ كاألمن الذم ربرص على إقامتو بُت العباد،
عكس اعبزائر اآلف حيث الظلم كالبطش الذم يًكب ٌن فيو إٔب العدؿ كاؼبساكاة كما كاف سابقا ،كيظهر ىذا
االنصاؼ ُب قوؿ القاضي " :بسم ا﵁ الرضبن الرحيم ،كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ اؼبرسلُت نبينا طو
األمُت ،سنبدأ مظآب العباد ُب كالية الدام مصطفى باشا حفظو ا﵁ كعاكنو ُب إثبات العدؿ كاألماف ،ىا
ىو يوـ السادس من شهر شواؿ لعاـ ألف كثبلث مئة كثبلثة عشر  ..اؼبوافق لػ 12جويلية  1800أيها
اغباجب أحضر أكؿ اغبضور".2
إف ىذا اؼبقطع السردم يعرب عن نداء اغباكم على اؼبظلومُت ،كىو قرار ال رجعة فيو ،يفصل فيو
بُت الظآب كاؼبظلوـ كيرد اغبق ألىلو ،يقوؿ السارد" :فقاـ القاضي من مكانو كقد انتفض غضبا - :حراـ
عليك ىذا اإلدعاء الباطل ،األرض تغرس ثبلث مرات ُب السنة باػبضركات ،كإذا كاف ما تقولو صحيحا
فهذا يعٍت أف ؿبصوال كاحدا من اػبضركات قد تلف بسبب الوابل ،فأين ىو ؿبصوؿ اػبضركات مرتُت
كاملتُت ،ىيا اذىب كأجزؿ ؽبا حقها ،سوؼ ربضره إٔب ىنا عدا كنقدا بعد ثبلثة أياـ كىي اؼبهلة اليت
أمنحها لك  ..انتهى التظلم  ..أيها اػبادـ أحضر التإب".3
نبلحظ أف الكاتبة ؽبا لغة متمكنة ،ذبعل القارئ ربتويو اللحظة التارىبية ،كقد سبكنت من ذلك
عن طريق تفعيل القاموس اللغوم للحدث التارىبي كإعطائو امتدادا حكائيا مناسبا ُب النص السردم،
أم أهنا اختصرت زمن طويل ُب أسطر أجادت فيهم التعبَت ،كهبذه الطريقة استطاعت ربويل اغبدث
 1الركاية ،ص .103
 2الركاية ،ص .88 ،87
 3الركاية ،ص .89
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التارىبي إٔب نص إبداعي ،جاعلة من التاريخ ينزاح عن مدلوالتو السابقة ليتخذ أبعادا داللية جديدة
سبثلت ُب ىذا اؼبقطع السردم ُب تلك اؼبفارقة اليت قصدت من كرائها البوح باؼبسكوت عنو خبصوص
الطبقة اغباكمة كا﵀كومة.
تعد "استخداـ النداءات من اللوازـ التارىبية ُب الركاية ،كتعٍت ؾبموعة األكامر اليت تلقى من
اغباكم إٔب ا﵀كومُت" 1كما بيٌنا أعبله ،كلئلشارة نذكر أنو تعددت النداءات ُب الركاية ،حيث فصل
القاضي ُب عدة قضايا ،ككلها تتميز باغبكم العادؿ كرد اغبق إٔب صاحبو كإرضاء كل مظلوـ كتبجيل دكر
النسوة على الرجاؿ كالفصل بينهم ُب اجمللس ،حيث "كانت األحكاـ ُب ىذه الببلد تقضي بالبدء ُب
مظآب النساء قبل الرجاؿ".2
كأيضا "من اللوازـ التارىبية ُب الركاية استخداـ الرسائل" ،3كمن ذلك ما جاء ُب النص:
"بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
كصلى ا﵁ على سيدنا ؿبمد كموالنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما
 2فيفرم 1801

من القبطاف باشا القسطنطيٍت إٔب حاكم اعبزائر الدام مصطفى
أعلم أنٍت أصدرت أكامر إٔب موانئ اػببلفة كافة ،من أجل طرد كل أعوانكم كما أصدرت األمر بعدـ
تزكيد اإلياالت بأم جندم كعدـ السماح ؽبا بالقياـ بأم ذبنيد كبأسر كل سفينة تابعة ؽبا قد تظهر ُب
أحد موانئ البحر األبيض اؼبتوسط كسجن قائدىا كطاقمها .4"...
الرسالة تبدأ بالبسملة كالصبلة على النيب كىذا يدؿ على التمسك بالًتبية اإلسبلمية للتعامبلت
بُت اؼبرسل كاؼبرسل إليو حىت ُب خضم اضطراب الوضع السياسي كهذه ،كنبلحظ أف اؼبرسل يدخل ُب
 1ينظر :عدالة أضبد ؿبمد إبراىيم ،اعبديد ُب السرد العريب اؼبعاصر ،ص .137
 2الركاية ،ص .89
 3عدالة أضبد ؿبمد إبراىيم ،اعبديد ُب السرد العريب اؼبعاصر ،ص .136
 4الركاية ،ص .132
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اؼبوضوع مباشرة كىذا اإلهباز يتناسب مع السرد ُب ىذه الركاية ذات اغبجم اؼبتوسط ،كيبدك أف الرسالة
مبتورة لذلك ال يبكننا ربديد خصائصها الفنية كطريقة اػبتم فيها أيضا ،كلكن ىذا البًت ٓب يؤثر ُب عملية
السرد ،ألف الغاية منها ٓب تكن من أجل التوثيق الذم يرجى منو اغبقيقة التارىبية بل من أجل جعل ىذا
النص التارىبي يتخذ قناعا فنيا ينزاح عن التقريرية اؼبخلة بالبعد الفٍت للنص الركائي ،كإيهاـ القارئ أيضا.
يعد توظيف الرسالة ؿباكلة من الكاتبة لتأصيل ىذا اؼبوركث النثرم التقليدم ُب الركاية النسوية
اؼبعاصرة ،فػ "عملية توظيف الًتاث ىي عملية كاعية توظف من الًتاث ما وبقق للركاية أصالتها من جهة،
كيتناسب كطبيعة فن الركاية من جهة أخرل".1
كقد ًب إدخاؿ مناسبة الرسالة ُب شكلها التارىبي باإلعتماد على لساف الشخصية التارىبية ُب
النص الركائي ،كقد اختارت الكاتبة شخصية "الباشكاتب" كونو شخصية سياسية تعمل ُب قصر
اغباكم ،كمهتمة دبا ىبص شؤكف الدكلة ،كمطلعة على كل جديد فيها ،لكي تتمكن من إيهاـ القارئ
بواقعية اؼبرجع ،كهبذه الطريقة تكوف الكاتبة قد ربطت الواقع بالنص عرب ىذا التداخل التارىبي السردم
الذم توسلت فيو أسلوب التماىي مع النص ،يقوؿ "الباشكاتب"" :إف األمور تزداد سوءا بُت اعبزائر
كالباب العإب من جانب كبُت فرنسا من جانب آخر .لقد قامت البحرية اعبزائرية باالستيبلء على عدد
كبَت من السفن الفرنسية كتعرض الضباط الفرنسيوف فبن فيها إٔب النهب كالتنكيل ُب مرسى تونس فبا
جعل بونابرت يعلن اغبرب على اعبزائر  ..لكن ىذا النهب جاء بعد أكامر رظبية صادرة عن الباب العإب
الذم اغتاظ كثَتا من اغبملة الفرنسية اؼبوجهة ؼبصر ،كٓب يأمر هبا حاكم الببلد مصطفى باشا ..لكن
مصطفى باشا كف عن ذلك ؼبا بُت فرنسا كاعبزائر من تعامبلت ذبارية  ..ال سيما الديوف اؼبستحقة
على فرنسا فغضب الباب العإب كأرسل اػبطاب الذم سبكنت من فك حركفو قبل قليل".2

 1ؿبمد رياض كتار ،توظيف الًتاث ُب الركاية العربية اؼبعاصرة ،ص.198
 2الركاية ،ص .133
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نصل إٔب أف ركاية (نورس باشا) كظفت التاريخ ػبدمة مآرهبا ،كمنها ،إبرازىا للموركث الشعيب
الذم سبيزت بو اغبقبة الزمنية اؼبقصودة ،ككشف للمسكوت عنو ُب ما ىبص طابو الدين كالسياسة كىذا
ما يعجز التاريخ القوؿ فيو.
كُب الوقت نفسو بقيت كفية ؼبادهتا ،فلم ذبعل من التاريخ ىاجسا ،بل جعلتو كتقنية لتوخي
الوعي النقدم ،كالبعد اعبمإب ،كبذلك فقد صبعت بُت اؽبم ُب مرجعيتو الواقعية كاؽبم اإلبداعي.
فهذه الركاية ٓب تفقد خصائصها الفنية حُت استقت موضوعها من عهد تواجد الدكلة العثمانية
باعبزائر ،فعلى الرغم من طغياف اعبانب التارىبي فيها على مستول توظيفها للموركث الشعيب ،إال أهنا ٓب
تتقيد بالتسلسل الزمٍت ُب توظيفها للمادة التارىبية ،لذا فهي ركاية زبضع اػبطاب التارىبي لسلطاهنا كفق
ما تقتضيو متطلبات اػبطاب الركائي.
سابعا -التعدد اللغوي الحواري:
ربمل الركاية التقليدية زاكية أحادية ُب بسط حكايتها اػباضعة لسلطة كاتبها ذك األسلوب
الواحد ،كالوعي اؼبفرد ،الذم يعمل إٔب إخضاع شخوصو الركائية لئلدالء بكلمتو اليت تعلو كل صوت ُب
اػبطاب الركائي ،لذا جاء األسلوب اغبوارم ردا على النظرة التقليدية للركاية حُت قاؿ "باختُت":
"األسلوب ىو الرجل ،كلكن باستطاعتنا القوؿ :إف األسلوب ىو رجبلف على األقل أك بدقة أكثر،
الرجل كؾبموعتو االجتماعية ؾبسدين عرب اؼبمثل اؼبفوض ،اؼبستمع ،الذم يشارؾ بفعالية ُب الكبلـ
الداخلي كاػبارجي لؤلكؿ".1
ىذا يعٍت أف األسلوب اغبوارم ىو نتيجة حتمية لوجود فاعلُت ُب اػبطاب الركائي ،كىو ما
يسمح لو بإعبلء التعددية على كافة مشكبلتو السردية ،كىي اؼبيزة اليت كظبت الركاية اعبديدة ،كيأٌب
األسلوب اللغوم اغبوارم اؼبتعدد كاؼبنفتح على اآلخر ،كنقيض لسلطوية األسلوب األحادم كالصوت
الواحد ُب الركايات التقليدية ،أم أف األسلوب اغبوارم يظهر ُب الركاية اليت "تقوـ على تعددية
 1تيزفيتاف تودكركؼ ،ميخائيل باختُت اؼببدأ اغبوارم ،ص .124
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األصوات ،كتعددية اللغات بسبب التنوع الكبَت ُب الشخصيات ،إف الركاية ذبمع اػبطابات اؼبختلفة،
كتضعها ُب عبلقة مواجهة ،كذبعلها تتعايش كتتحاكر ،كتتعامل مع بعضها البعض .ك بالتإب فإف الركاية
ال تقوـ على تأكيد اػبطاب اؼبتسلط ،بل على العكس من ذلك تقوـ على اغبوار الذم ينشأ بُت
األصوات اؼبختلفة".1
يأٌب التعدد اللغوم كػ"نتيجة حتمية تطبع ركاية تعدد األصوات ،ما دامت ترتكز على فكرة طرح
تعدد كجهات النظر ،حُت تتيح لكل صوت أف يعرب عن كجهة نظره ،كفكره ،كموقفو من قضايا اغبياة
بلغتو اػباصة".2
كبناء على ىذا نؤكد أف التعددية اللغوية ىي جزء من اؼبكونات اعبوىرية ُب الكتابة اعبديدة،
اليت" تبحث عن تنوع لسا٘ب يًتجم اغبق ُب االختبلؼ كالوعي بضركرة تعدد اللغات القومية بكشف
تعقد الواقع كتشابك عناصره كتنوعها" ،3ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل زبلق تفاعبل بُت أمباط الوعي
كتكشف ؾبموع الرؤل
كاأليديولوجيات داخل اػبطاب الركائي ،كتسمح للنظرة الشمولية للعآب بالربكز
ٌ
اؼبعربة عنها بالكلمة اغبوارية اليت ذبسد اؼبوقف االجتماعي ،كهبذا ينت صوتاف متحاكراف ُب الكلمة
الواحدة ،كىو ما وبقق مفهوـ اغبوارية ُب الركاية ،كاليت ينظر إليها "باختُت" أهنا تعرب عن الواقع بالدرجة
األكٔب ،كما وبقق مشوليتها ىو احتواؤىا على التهجُت كالعبلقات اؼبتداخلة بُت اللغات كاغبوارات
اػبالصة.
ربمل ركاية (الذركة) معا٘ب اؼبفاضلة بُت األصالة كاؼبعاصرة مع غلبة األكٔب ،كىو ما سهل للنص
أف يستحضر الًتاث من خبلؿ العديد من األمثاؿ كاألغا٘ب كاغبكاية كاؼبعتقدات الشعبية كتوظيف أفكار
التصوؼ كاقتباس اآليات القرآنية كاستحضار التاريخ كاألسطورة كالعجائيب كأساليب التهكم كالسخرية
كيضمن نصها أيضا تعرية األالعيب السياسية ،كاقًتانو بعرض الصور اعبنسية ،كتناقش من جانب آخر
ٌ
 1شرُب عبد الكرٙب ،مفهوـ التناص ،من حوارية ميخائيل باختُت إٔب أطراس جَتار جنيت ،دكرية دراسات أدبية،اعبزائر،ع ،2 .جانفي  ،2008ص .70
 2مرٙب جرب فروبات ،البوليفونية ُب الركاية العربية كدراسات أخرل ،كزارة الثقافة ،األردف ،دط ،2013 ،ص .26
 3عبد اجمليد اغبسيب ،الركاية العربية اعبديدة كإشكالية اللغة ،ص .59 ،58
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الفنت الدينية اؼبركجة داخل اجملتمع كمشاىد السحر كالشعوذة فيو ،فهي تستحضر الطابوىات بكل
عفوية كتناقش أبعادىا ،من خبلؿ توغلها داخل اجملتمع الركائي.
حُت تستحضر الكاتبة الًتاث بقوة كتناقش الطابوىات حبرية فهي ذبعلها كوسيلة إلبراز التعدد
اللغوم الذم ظبح ؽبا بعرض الفئات كالشرائح االجتماعية اؼبتنوعة دبختلف مستوياهتا ،كيتجلى ىذا ُب
ؾبموع أصوات الشخصيات اؼبتكلمة ،كما ينبئ بو تلفظها من ترصبة مستواىا الثقاُب كاالجتماعي اؼبتعدد
كاؼبتفاكت.
كىو ما جعلنا نقوؿ أف ظاىرة التعدد اللغوم ىي العنصر اؼبميز ،كالظاىرة البارزة ُب ركاية
(الذركة) ،كىو السبب الذم دفعنا لدراستها من ىذا اعبانب.
سنعاين ُب ما يلي ذبليات التعدد اللغوم ُب ركاية (الذركة) ،كنكشف عن مدل ربقق مكوف
التعدد اللغوم فيها كأفق حداثي للركاية اعبديدة عرب عنصرم "التهجُت" ك"األسلبة" ،كنتغاضى عن
اغبوارات اػبالصة ُب ىذا اؼبوضع ،كوننا قد ناقشناىا ُب مواضع سابقة (ك نقصد ُب الفصل األكؿ) ،كبيٌنا
ذبلي اغبوارية فيها.
 .1التهجين:
باعتبار اللغة ظبة إنسانية ،كاإلنساف موصوؿ باجملتمع ،يتواصل هبا بوصفها ظاىرة اجتماعية
فكرية نطقية ،تضمن لو سَتكرة تفاعلو مع اآلخر ،كثَتا ما تصطدـ لغتو بلغة أخرل ؽبا كعيها اؼبخالف،
بل كقد تتفاعبلف كتتمازجاف فتخلقاف لغة ثالثة تكوف حاملة لعدة أيديولوجيات كثقافات ،كىي ما
تسمى باللغة اؽبجينة ،اليت تولدت حبكم االنفتاح على اآلخر ،فتصبح فبارسة لغوية مشركعة داخل النص
الركائي ،الذم يغدك "الساحة اؼبفضلة لئللتقاء بُت أصوات كلغات كمنظورات متباينة من شأهنا أف زبلع
على النص (اؼبلفوظ) الركائي صفة التهجُت كإحدل أبرز معآب اػبطاب الركائي اعبديد". 1
 1سعيد بن اؽبا٘ب ،شعرية التعدد اللغوم ُب ركاية سرايا بنت الغوؿ ،ؾبلة عبلمات ُب النقد ،السعودية ،ـ ،14 .ديسمرب  ،2004ص .589
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تنفتح الركاية على خطابات كأساليب متعددة ،فتختار لكل ملفوظ فيها ىويتو ،فتأٌب لغتها
صافية فصحى أـ مهجنة قصدية ،فضبل على أهنا جنس مضيف لكل األجناس األخرل ،فهي ُب الوقت
ذاتو كل مركب يستوعب الواقع الشاسع بكل تفاصيلو كتناقضاتو كلغاتو كؽبجاتو.
لطاؼبا ارتبطت الركاية بالواقع كشخصتو كفق رىانو الزمٍت ،فإذا كانت الركاية التقليدية تنادم
اإللتزاـ باألحادية ُب بنيتها النصية ذات اللغة الواحدة ،فإف ما يبيز بنية اػبطاب الركائي اعبديد ىو صفة
التعدد ،كاللغة اؽبجينة كوهنا تضمن لو سَتكرة التعددية الصوتية خباصة ،فهي من أىم ميزات ىذا التعدد
كالتجديد ُب بنيتو.
أصبحت الركاية اليوـ بنية ىجينة بامتياز ،ؽبا كفاءة عالية ُب اؼبزج كالًتكيب كالتحرر ،كيبدك ىذا
جليا خباصة ُب ما ربملو من خطابات كؽبجات اجتماعية .فاؼبلفوظ اؼبهجن يتعايش مع بنية النص
الركائي بألفة ،بل كيب ٌكن النص قوة ُب إبراز تعدديتو كانفتاحو ،كألف اجملتمع الركائي خليط من األجناس
كاألنواع ،فإف اللغة اؼبهجنة ىي الوحيدة القادرة على رسم صورة التفاعل اللغوم الثقاُب ُب النص ،كإعانة
اؼبتلقي على االختبلط مع اجملتمع الركائي.
وبدثنا "ميخائيل باختُت" عن ماىية التهجُت فيقوؿ" :ىو مزج لغتُت اجتماعيتُت داخل ملفوظ
كاحد ،كالتقاء كعيُت لغويُت مفصولُت داخل ساحة ذلك اؼبلفوظ ،كيلزـ أف يكوف التهجُت قصديا".1
ىذا يعٍت أف الكاتب كىو يعرب عن إدراؾ العآب بإدراجو التهجُت يكوف كاعيا كقاصدا ذلك ،بغية
التعبَت عما حل بالواقع من امتزاج كاختبلط الوعي كالتغَت ،كىذا ما حاكلت "ربيعة جلطي" إدراكو ُب
ركايتها (الذركة) ،فرظبت الشخصية دببلمح التهجُت كجعلتها مركبة عرقا كثقافة كسلوكا ،كأسكنتها دبكاف
ىجُت ،مكاف ألفتها كغربتها ُب آف كاحد ،كحرضت عليها زمنا ىجينا سبازجت تناقضاتو ،فلم يعد
كاألمس فبل أنت تستطيع فهمو كال رفضو كال معايشتو ،كىذا ما نسمعو عرب اؼبكوف النصي" :كربت
أندلس حفيدهتا ،ككرب اآلخركف الذين تبنتهم كرضبتهم من اليتم كالضياع كاعتربهتم أبناء ؽبا كسهرت على
 1ميخائيل باختُت ،اػبطاب الركائي ،تر :ؿبمد برادة ،دار الفكر للدراسات كالنشر كالتوزيع ،القاىرة ،ط ،1دت ،ص .18
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تربيتهم كتزكهبهم فكونوا أسرا كأقببوا أطفاال صبيلُت كراحت اغبياة تشغلهم كتبعدىم قليبل قليبل  ..طاركا
مثل العصافَت حُت تشد أجنحتها كيبتد ريشها دبا يطاكعها اؽبواء ،صبيعهم كربكا ،كىم يًتاكضوف اآلف ُب
مدف األرض اليت أصبحت ضيقة ..أما األىل كاألصدقاء فكل غارؽ ُب مشاكل الدنيا  ..العصر ليس
كالعصر ..كانت اغبياة ـبتلفة  ..كل شيء تغَت .1"..
نستشف من خبلؿ ىذا اؼبقطع السردم أف الكاتبة أرادت التعبَت عن تغَت أحواؿ الناس كتغَت
طبيعة اغبياة من ألفة إٔب غربة ،فاألـ ىجرىا أبناءىا ،كاؼبقربُت ٓب يعد فيهم أحد يسأؿ عن اآلخر،
كاغبياة أصبحت أكثر تعقد ُب ظل ىذا التشتت الركحي خباصة ،كيعترب ىذا التشظي من أىم اؼبواضيع
اليت اشتغلت عليو الركاية اعبديدة ،ؿباكلة إبراز قسوة الراىن كغربة اإلنساف فيو.
 .1.1تداخل اللغات:
مس التهجُت حىت ظاىر اللفظ النصي ،كىذا ما يهمنا ىنا ،كاستعملتو الكاتبة كأداة كاعية
ذبسيدا للنزاع الداخلي الذم يسيطر على الكلمة كقائلها ،كالذم يبثلو ىذا اؼبزج بُت لغتُت ،كاعبدكؿ
اؼبوإب يقدـ أمثلة عن التهجُت اللغوم اؼبنقوؿ على لساف شخصيات متعددة ُب الركاية اؼبنتخبة:
لغة أجنبية

لغة فرنسية بحروف

عامية جزائرية

عربية

ولهجات عربية

لغة بذيئة

-GAULOIS

-السيلفاف

 -كاش ىاذا التبهديل

YO SOY -

 -شيف دك بَتك

 -تعاؿ يا حسنُت الكلب

ARABE

 -بونسوار ما شار

ارقص معي يا حسنُت عاؼ مٍت لوكانت

دفل زعمة

 -تغي بياف تغي بياف

؟ا﵁؟

 -صافا

 -كا﵁ ما٘ب عارفة يا ربتو .

 -سي بياف

خيت .ا﵁ يعلم ما  -أسكت يا كلب

 األكتوستوب1ربيعة جلطي ،الذركة ،ص .213

 -بغيت نبوسو بن

يكونو غي دكفيز !!

أندلس لو كاف باؿ

 -أٓب تعلمك أمك
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 -كم

 -اغبرقة كال اغبقرة الفطنة أيها الدب؟

 -الركتُت

.كرطونا ُب ركما كال أكاف علي أف أنبهك

 -سيناريوىات

فيبل ُب اغبومة.

 -فيف الليبارٌب

إٔب غلق فتحة سركالك
؟ ليست ىذه مهميت..
مهميت غلق فتحات
ـبك أيها األجرب.

نبلحظ أف الكاتبة "ربيعة جلطي" تشخص لغات كؽبجات اجتماعية ـبتلفة السمات الثقافية
كاالجتماعية عن طريق التنويع ُب استعماؿ التهجُت ،فتستضيف ركايتها اؼبكتوبة باللغة العربية كلمات
من اللغة الفرنسية لكن بشكل قليل ،كهبذا ربدث هتجينا على مستول اعبملة ،كعلى مستول الكلمة،
فهي زبتار اللغة الفرنسية كلغة ثانية تضيء هبا اللغة العربية ،فاغبركؼ عربية كالداللة فرنسية ،كىكذا
لسا٘ب و
نكوف أماـ ملفوظ مهجن وبمل كعيا لسانيا فرنسيا مندؾبا مع كع وي و
عريب.
ٓب ىبف على "ربيعة جلطي" أف تتلفت إٔب اللهجات العربية غَت اعبزائرية ،فكاف أف كظفت،
كما يبُت اعبدكؿ ،ؽبجات عربية "مصرية/خليجية" أرادت هبذا الفعل ،خلق عمل أديب ىجُت حامل
لوعيُت ثقافيُت" .فليس ما يظهر من اغبقل الذم يضيئو اللساف األجنيب ىو النظاـ الصوٌب للغة ا﵀لية أك
خصائصها اؼبورفولوجية أك حىت معجمها اجملرد بل ،كبدقة ،ذلك الذم هبعل من اللغة إدراكا ؿبسوسا
للعآب ال يبكن ترصبتو إطبلقا كبالتحديد أسلوب اللغة كوحدة كاملة".1
ال يشًتط ُب التهجُت أف تكوف اللغة اؼبضاءة لغة ـبتلفة ؽبا ؾبتمعها اػباص ،بل قبد أف "ربيعة
جلطي" تنقل كبكثرة ُب ركايتها خطابات اجتماعية/جزائرية بلهجة عامية بشكل كبَت كملحوظ،
فاىتمت هبذا اعبانب كثَتا فسمحت لبعض العناكين داخل الركاية أف تأٌب بلهجة عامية ،مثل (سعدية يا
سعدية غَت أنت كبزاؼ عليا/أنا الياقوت كاللي ما يبغينيش يبوت) ،كعليو فاللهجة العامية اعبزائرية
 1تيزفيتاف تودكركؼ ،ميخائيل باختُت اؼببدأ اغبوارم ،ص .123
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تناثرت داخل اؼبنت الركائي بأشكاؿ ـبتلفة عنوة لتضيء الوعي اللسا٘ب للغة الفصحى على الوعي اللسا٘ب
للهجة العامية اعبزائرية.
إف استعماؿ العامية اعبزائرية كؽبجات اجملتمعات العربية األخرل كالفرانكفونية ،كحىت اللغة البذيئة
السوقية اليت تعرب عن لغة اؼبهمشُت ،كاليت أسهبت الكاتبة ُب إبرازىا من خبلؿ شخصية "الياقوت"
خباصة ،كاستعملتها لتمرر مشاىد جنسية متعددة ،كملفوظات بذيئةٓ ،ب مبثل بأغلبها بل تركناىا قابعة ُب
نصها ،كنعترب ىذا ربررا على مستول الكتابة النسوية ،كالذم أدل كظيفة كسر الطابوىات كنقل الواقع
بتفاصيلو ،كُب رأيي أنو ال بد على الركائي أف يرتقي برسالتو ،ألف كتابتو لكلمات سوقية تشوه الفن
الركائي كصورة اجملتمع اعبزائرم كاؼبرأة كفرد متميز خباصة ،كقبل ىذا ككل فهذا السلوؾ يتعارض مع
ديانتنا اإلسبلمية لؤلغلبية اعبزائرية ،كيناُب أيضا عادات كتقاليد اجملتمع اعبزائرم.
كرغم ذلك ،فإف اخًتاؽ الطابوىات كتوظيف اللغة السوقية كاإلباحية لو مربراتو الفنية ،إذ يعترب
ذبديدا على مستول البنية النصية ،من خبلؿ ذباكزىا للغة التقريرية اإلخبارية ا﵀تشمة ،ككسرا لقواعد
الكتابة التقليدية ُب نقل الواقع بتفاصيلو الدقيقة.
إال أنو اعترب من جهة أخرل ذبديدا على مستول البنية النصية ،كىو كسر لقواعد الكتابة
التقليدية ،كخركج عن أسلوب لغتها ُب التعبَت كاالستبياف عن حقيقة الواقع" ،إهنا ثقافة اؼبواجهة
كالسفورُ ،ب مقابل ثقافة اغبشمة كاغبياء".1
ٓب تكن لتحظى الركاية اعبديدة هبذا التثاقف اللغوم لوال توظيف التهجُت اللغوم ،فاؼبتكلم تربز
فرديتو ُب ىذه اؽبجن القصدية الواعية اليت أدرجتها الكاتبة داخل اؼبنت الركائي ،فسانبت ُب ربيُت اللغة
الثانية كربطها بكياف الركاية ،كسانبت من جانب آخر على إبراز العنصر السوسيولسا٘ب الذم اختارتو
"ربيعة جلطي" كأسلوب معرب عن الواقع اؽبجُت داخل اجملتمع الركائي ُب (الذركة).

1كداد بن عافية ،الشعر النسوم اعبزائرم ،سياؽ التكوف البنية كإبداالهتا ،دار نوميديا ،اعبزائر ،دط ،دت ،ص .63
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يؤكد "ميخائيل باختُت" أف "اؽبجنة الركائية ليست ىي ثنائية الصوت كالنربة (كما ُب الببلغة)،
فحسب ،بل ىي مزدكجة اللساف ،كىي ال تشتمل فقط على كعيُت فرديُت ،على صوتُت ،على نربتُت،
بل على كعيُت اجتماعيُت –لسانيُت -كعلى حقبتُت ليستاُ ،ب اغبقيقة ـبتلطتُت ىنا بكيفية ال كاعية،
بل نبا قد إلتقيا بوعي ،كتتصارعاف فوؽ أرض ملفوظ".1
إف ىذا الكبلـ يفسر أكثر ما كرد ُب اعبدكؿ من هتجُت ،فكل لغة فيو رباكر لغة أخرل
كتستدعيها إٔب نصها ،حىت داخل اللغة الواحدة ىناؾ ؽبجات تستدعى للولوج إٔب بنية اللغة الركائية،
فتتحاكر اللغات كاللهجات ككل مع بعضها البعض ،ففي اؼبلفوظ الواحد نسمع صوتُت ،قد يطغى
صوت على صوت آخر فيضيئو ،كقد يتشابك معو إلبراز الوعي اؼبقصود ،كىذا ما يعطي ىجنة فردية
قصدية ككاعية.
يعترب التهجُت إحدل األساليب األساسية لبناء صورة اللغة ،حيث "اللغة اليت تضيء (عادة
تكوف نسقا من اللغة األدبية اؼبعاصرة) تتخذ طابعا موضوعيا إٔب حد ما ،لتصبح صورة .ككلما طبقت
طريقة التهجُت ُب الركاية بطريقة كاسعة عميقة (من خبلؿ عدة لغات كليس لغة كاحدة) كلما ازبذت
اللغة اؼبشخصة كاؼبضيئة طابعا موضوعيا ،لتتحوؿ ُب النهاية إٔب إحدل صور لغة الركاية" ،2كمن خبللو
أيضا تتحدد قدرة الركاية على خلق التعدد اللغوم ،الذم ييعد ظبة الركاية اعبديدة ،إذ يعترب التهجُت
األسلوب الناطق بلغة مكثفة ،كاغبامل لوعي الفرد الذم يعيش داخل كاقع مكتظ بالتنوع كالتناقضات،
كالذم ال يتسع لو أسلوب آخر كالتهجُت اللغوم.
 .7.1البناء الهجين والتعليل الموضوعي المزعوم:
يعترب الكبلـ اجملهوؿ النسب من اػبطابات األجنبية اؼبستًتة ،كىي من أحد مغايرات البناء
الهجين ،الذم وبمل صفة البلىوية ،إذ يشار إليو بصفتو خطاب ينتمي إٔب اآلخر اجملهوؿ أك إٔب أقواؿ
 1ميخائيل باختُت ،اػبطاب الركائي ،ص .121
 2اؼبرجع نفسو ،ص .123

األجناس المتخللة ورفض النوع

الفصل الثاني

فئات معينة كردت صدفة داخل الركاية كال نعرؼ عنها سول كبلمها اؼبنطوؽ بو ،كُب ىذه اغبالة يسمى
ىذا البناء اؽبجُت بػ"التعليل الموضوعي المزعوم" ،ألنو مرتبط دائما هبوية القائل اجملهوؿ أك معمم
اؼبقوؿ.
نستشف من خبلؿ اؼبقطع السردم اؼبوإب البناء اؽبجُت اؼبعرب عنو بالتعليل اؼبوضوعي اؼبزعوـ:
يقوؿ السارد" :نطقت زبونة أخرل تؤكد أف :
 جن خداكج جن أزرؽ جن شارؼ ،فاىم كعارؼفتضيف األخرل من بعيد:
 مش جن نتاع البارح  ..مشي جن يرضع صبعو  ..جن فحل كازدؾ أحنا مسلمُت كمكتفُت ياخيييت.
لكن زبونة أخرل تذىب إٔب أف جن خداكج:
 صحيح ذكر كفحل ،بصح معاه عفريتة تعاكنو  ..كتنظم لو كقتو كصواغبواختلفت زبونة أخرل ُب الرؤية حبدة :
 -الال  ..الال ما معاه حىت حد  ...جن خداكج كحودك كحدك "..

1

ُب ىذا اؼبقطع السردم عبأت الكاتبة إٔب اػبطابات اؼبستًتة الصادرة عن متكلم يشار إليو على
أنو آخر فحسب دكف ربديد ؽبويتو ،كبنقلها للصوت اؼبستًت تبدك ككأهنا متضامنة مع كل قوؿ ألهنا
عمدت نقل كل خطاب مزعوـ ككل بتعبَته اػباص ،لكن ىذا شكليا فقط ألهنا بنقلها ىذه األصوات
أرادت إضفاء صوت آخر لصوهتا لكي يلقي على اغبديث ظبة اؼبوضوعية ألسلوب الكاتبة ،كبالتإب
يصلنا صوتاف ُب ملفوظ كاحد ،األكؿ صوت أجنيب ىو الصوت العاـ اؼبزعوـ كالصوت الثا٘ب ىو للكاتبة
الناقلة للكبلـ بأسلوهبا الذم أضاءه األكؿ باؼبوضوعية كىذا ما يسمى إزدكاجية صوتية ،كىي من ظبات
التجديد ُب ىذه الركاية.
1الركاية ،ص .137 ،136
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وبضر التهجُت ُب النص بشكل آخر "عندما تشتبك عدة ملفوظات كأساليب ،أك على األقل
ملفوظُت اثنُتُ ،ب غبمة اػبطاب السردم كذبعلو يراكح بُت رؤيتُت ككعيُت يصعب أحيانا ربديد
كجهتهما الداللية ،فتنعدـ اغبدكد الشكلية الفاصلة بُت اؼبلفوظات اؼبتشابكة .كما يتخذ اؼبلفوظ اؼبتولد
عنها شكل بنية ىجينة تضمن ثنائية اللغة كاؼبنظور كالصوت".1
أم قد يأٌب اػبطاب اؼبزعوـ ُب شكل حوار بشكل افًتاضي فقد طبيعتو الشكلية ،كىو ذبلي
ألسلوب آخر للتهجُت ،لكن الكاتبة ٓب توظف ىذا النوع ُب نص (الذركة) ،بل كظفتو ُب ركاية (نادم
الصنوبر) ،كلتوضيح ىذا التجلي للتهجُت ُب شكلو اآلخر ،سوؼ نستبُت هبذا اؼبقطع السردم من ركاية
(نادم الصنوبر):
"ٓب تستطع أمي أف تقنعٍت أنك لن تعودم أبدا ،كلن نسمع صوت مفتاحك كأنت عائدة ُب
اؼبساء تفتحُت بابك مقابلنا ،ذبرين تعبك بينما يلمع اغبناف كاالبتساـ الدائم ُب عينيك العميقتُت
الغائرتُتٓ ،ب تستطع أف تقنعٍت أنٍت سوؼ أقوـ من فراشي صباحا كلن يقع بصرم عليك أبدا ".2
القارئ ؽبذا اؼبقطع السردم من ركاية (نادم الصنوبر) يفهم أف "ربيعة جلطي" جعلت الشخصية
تنقل كبلما حامبل ليس لصوتُت فحسب بل لوعيُت أيضا ،الوعي األكؿ كىو كعي األـ بآالـ ابنها كىو
يفارؽ اعبارة العجوز ؿباكلة التخفيف عنو كجاىدة ألف تساعده ُب إدراؾ الواقع/موت اعبارة العجوز،
كأما الوعي الثا٘ب فهو كعي اؼبتكلم "االبن" الذم وباكر العجوز الراحلة ككأهنا فبتثلة أمامو بتفاعل
مشخصة ىي لغة الوعي الغائب "األـ " كلغة يم ىش ًخصة
كامتبلء ،رافضا فكرة موهتا .ك بالتإب ىناؾ لغة ى
ىي لغة الوعي اغباضر "االبن" اؼبتكلم.
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 .4.1حدود الخطاب الهجين:
تأٌب حدكد اػبطاب اؽبجُت "عن قصد متحركة كمزدكجة ككثَتا ما سبر داخل ؾبموعة تركيبية أك
داخل صبلة بسيطة ،كأحيانا تقسم األعضاء األساسية لنفس اعبملة".1
ينهض "اػبطاب اؼبوضوعي اؼبزعوـ" على تقسيم األعضاء األساسية لنفس اعبملة ،إذ يعترب اغبد
الفاصل ؽبا ،كمنو تتولد صبلتاف كاحدة أساسية كأخرل تابعة ،األكٔب سبثل صوت الكاتبة ،كالثانية لؤلقواؿ
غَت اؼبباشرة للشخصية ،كظبيت تابعة ألهنا جاءت بغرض إسباـ خطاب الكاتب.
نستشف من خبلؿ اؼبقطع السردم اؼبوإب من ركاية (نادم الصنوبر) حدكد اػبطاب اؽبجُت:
"وبتفلن باألعياد الدينية صبيعها معا .يسهرف ،كوبضرف أعراس كمآًب بعضهن معا ،كيتعلمن فنوف األنوثة،
كالتجميل كاألناقة ،كالًتبية ،كاؼبكر كاؼبنكر ،كاألخبلؽ العالية .كانت أـ آؿ كرز تقلب اؼبواجع اللذيذة،
تذكر البنها أظباء جاراهتا اؼبسلمات كاليهوديات ،كأظباء آبائهن ،كأمهاهتن ،كأزكاجهن ،كأطفاؽبن ،كصبيع
أفراد عائلتهن الكبَتة".2
ُب ىذا اؼبثاؿ اعبملة األساسية ىي تلك اليت سبثل صوت الكاتب "يحتفلن باألعياد ...
المواجع اللذيذة " ،كفيها ينقل إلتقاء الوعيُت "اؼبسلم/اليهودم" ككيفية التعايش بينهما كالتفاعل
كالتحاكر ،بعدىا كبطريقة غَت مباشرة نقل الكاتب أقواؿ األـ غَت اؼبباشرة ككأنو يستدؿ على صدؽ
العبلقة بُت الوعيُت دبا جاء على لساف الشخصية/األـ بطريقة ُب خطاب غَت مباشر "تذكر البنها
أسماء جاراتها المسلمات واليهوديات ،وأسماء آبائهن ،وأمهاتهن ،وأزواجهن ،وأطفالهن ،وجميع
أفراد عائلتهن الكبيرة " ،كىذه ىي اعبملة التابعة اليت جاءت الستكماؿ خطاب الكاتب ،كبالتإب
فػ"باختُت" يعترب كل خطاب مزدكج يندم فيو صوتُت ككعيُت ىو خطاب ىجُت ،كفائدة اعبملة التابعة
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الفصل الثاني

األجناس المتخللة ورفض النوع

اليت حققت ظبة التهجُت على مستول اػبطاب سبكن ُب كظيفتها الببلغية حُت جاءت لس ٌد فراغ أحدثو
كبلـ غَت مكتمل.
فتزاكج صوت الكاتب مع صوت الشخصية غَت اؼبباشر ىو ما خلق بنية ىجينة مكونة من صبلة
أساسية كأخرل تابعة ،ساعدت األخَتة ُب استكماؿ موضوع القوؿ كإسباـ خطاب الكاتب ،كىو ما كلٌد
صوتا مزدكجا ذا طبيعة حوارية .
 .7األسلبة  /العالقات المتداخلة ذات الطابع الحواري بين اللغات:
األسلبة ىي الصيغة اغبوارية الداخلية اؼبعرب عنها باإلضاءة اؼبتبادلة بُت لغتُت ،اليت تنجزىا
األنساؽ اللسانية ُب ؾبملها ،كمنو فهي زبتلف عن التهجُت اللغوم" ،ففي اإلضاءة اؼبتبادلة ال يكوف
ىناؾ توحيد مباشر للغتُت داخل ملفوظ كاحد [ كما ُب التهجُت اللغوم] ،كإمبا ىي لغة كاحدة ؿبينة
كملفوظة إال أهنا مقدمة على ضوء اللغة األخرل ،كىذه اللغة الثانية تظل خارج اؼبلفوظ كال تتحُت
أبدا".1
نفهم أف األسلبة ىي تشخيص الكاتب ألسلوب لسا٘ب لدل اآلخرين ،كىي هبذا تعيد خلق
األسلوب اؼبؤسلب ،حبيث نلمس كراء لغة ىذه اؼبقاطع لغات أخرل متخفية قد تكوف لغة القدماء.
فوظيفة الكاتب اؼب ىؤسلب ىو أسلبتها أم نقلها ،كلكن بشرط أف تكوف ُب حلة جديدة أم على شكل
ي
آ٘ب يبثلو اؼبلفوظ الذم أتى بو داخل اؼبقطع السردم ،كبالتإب تصبح اللغة ؿبينة ،كىي ُب ىذا اؼبلفوظ
ربمل ُب أحشائها لغة متوارية لكن عبلمات كجودىا ظاىرة ُب صورة اللغة" ،فهي دبثابة إضاءة متبادلة
بُت اللغات ،كىي إضاءة ال يشًتط فيها ػ كما ىو الشأف ُب التهجُت ػ حضور لغتُت ُب ملفوظ كاحد،
كإمبا تظهر ُب ملفوظ لغة كاحدة ،غَت أهنا مقدمة ُب صورة آنية ،كال يبكنها بالطبع أف ربصل على ىذه
الصورة اآلنية إال إذا قدمت بواسطة كعي لغة آنية خفية تعمل بشكل غَت مباشر".2

 1ميخائيل باختُت ،اػبطاب الركائي ،ص .122
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كظفت "ربيعة جلطي" األسلبة ُب نصها الركائي ،فاستقت من لغات عدة ،كأعادت خلق لغة
ماضية كإحيائها داخل رحم أسلوهبا الكتايب ،كيبكن االستدالؿ على ذلك من خبلؿ األمثلة اؼبوالية:
 .1.7األسلبة/القرآن:
1

أ .اللغة اؼبحينة (اآلنية) :ضبالة النهد جيد كحبل من مسد.
ي
و
ً
ً
اللغة اؼبؤسلبةًُ ﴿ :ب جيد ىىا ىحٍب هل ِّمن َّم ىسد ﴾ سورة اؼبسد ،اآلية .05
ي
2

ب .اللغة اؼبحينة (اآلنية) :الشهداء أحياء عند رهبم يرزقوف.
ي
ً
نب الَّ ًذ ً
ند
ىحيىاءه ًع ى
ين قيتليوا ًُب ىسبً ًيل اللَّو أ ٍىم ىواتنا ۚ بى ٍل أ ٍ
اللغة اؼبيؤسلبة (اؼبتوارية) ﴿ :ىكىال ىٍرب ىس ى َّ ى
يػيٍرىزقيو ىف ﴾ سورة آؿ عمراف ،اآلية .169

ىرِّهبً ٍم

3

ج .اللغة اؼبحينة (اآلنية) :منة من عند ا﵁ يؤتيها ؼبن يصطفى منهن من اؼبصطفيات
ي
ً
َّاس ۚ إً َّف اللَّو ىًظبيع ب ً
صطىفي ًم ىن الٍ ىم ىبلئً ىك ًة ير يس نبل ىكًم ىن الن ً
صَته﴾
اللغة اؼبيؤسلبة (اؼبتوارية) ﴿ :اللَّوي يى ٍ
ى هى
سورة اغب  ،اآلية .75

د .اللغة اؼبحينة (اآلنية) :أتعرفوف أف االرباد السوفياٌب ُب ما مضى ،تفطن إٔب جهنم الصقيع ،فكاف
ي
4
يرمي فيها كل اػبطائُت ،اػبطائُت اؼبغضوب عليهم.
ً َّ ً
ض ً
ُت﴾
ت ىعلىٍي ًه ٍم ىغ ًٍَت الٍ ىم ٍغ ي
وب ىعلىٍي ًه ٍم ىكىال الضَّالِّ ى
ين أىنٍػ ىع ٍم ى
اللغة اؼبيؤسلبة (اؼبتوارية) ﴿ :صىرا ىط الذ ى
سورة الفاربة ،اآلية .07
اؼبتلقي كىو يقرأ أسلوب الكاتبة يفهم من خبلؿ تلك القرينة أف اؼبلفوظ حامل لصوتُت األكؿ،
كىو اؼبتجلي أمامو ُب لغة ربيينية ،كالثا٘ب ىو صوت النص الغائب" ،فالوعي اللسا٘ب الثا٘ب للمؤسلب
 1الركاية ،ص .33
 2الركاية ،ص .60
 3الركاية ،ص .218 ،217
 4الركاية ،ص .117
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كؼبعاصريو يباشر عملو اعتمادا على اؼبادة األكلية للغة اؼبؤسلبة ،كال يتحدث اؼبؤسلب عن موضوعو إال
من خبلؿ تلك اللغة اليت سييؤسلبها كاليت ىي أجنبية بالنسبة إليو ،لكن ىذه اللغة األخَتة ىي نفسها
مقدمة على ضوء الوعي اللسا٘ب اؼبعاصر للمؤسلب ،فاللغة اؼبعاصرة تلقي ضوءا خاصا على اللغة
موضوع األسلبة :إهنا تستخلص منها بعض العناصر ،كتًتؾ البعض اآلخر ُب الظل ،كتوجد نربات
خصوصية ،كمقامات تناغمية بُت اللغة موضوع األسلبة كبُت النوع اللسا٘ب اؼبعاصر ،كباختصار ،فإهنا
زبلق صورة حرة للغة اآلخرين ال تًتجم إرادة ما سيؤسلب فحسب ،بل أيضا اإلرادة اللسانية كاألدبية
اؼبؤسلبة".1
من خبلؿ ىذه األمثلة ،تتبُت اؼبزاكجة اللغوية للوعي اللسا٘ب ،فنلمس صوتاف لغوياف يعمبلف سويا
ُب إثراء كتكثيف كتشخيص الفكرة اؼبوضوع .ففي ىذه األمثلة قبد أف الكاتبة تستحضره ُب أسلوهبا،
قوؿ "ا﵁ تعأب" ُب القرآف الكرٙب ،كىو الصوت اؼبتوارل فلم تستعر الكل بل استعارت اعبزء الذم يقوم
صوهتا كجعلتو كقرينة يدؿ على لغتو.
 .7.7األسلبة /الشعر:
نستشف من خبلؿ األمثلة اؼبوالية أسلبة الشعر العريب الفصيح ،من خبلؿ مزج النص األصلي
بالنص اؼبؤسلب داخل الركاية :
أ.

اللغة ا﵀ينة (اآلنية) :﵁ درىم ىؤالء اؼبسؤكلوف ،كم يتعبوف أنفسهم كيضحوف براحتهم من أجل
الشعب.

2

اللغة اؼبؤسلبة (اؼبتوارية):يقول الشاعر أمية بن الصلت الثقفي:
ي
ً ً و
ً
ت ىؽبي ٍم ًُب أينى و
اس أىٍمثى ىاال
صبىػ يركا
ىما إً ٍف ىرأىيٍ ي
﵁ يد يريى يم م ٍن فٍتػيىة ى
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ب .اللغة ا﵀ينة (اآلنية) :كنت على عجلة من أمرم كي يرل جسدم اعبديد ،اؼبصقوؿ
كالسجنجل اؼبعطر ،اؼبهفهف ،كأف يشاىد شعرم اؼبتدفق خلفي.1
اللغة اؼبؤسلبة (اؼبتوارية) :يقول امرؤ القيس :
ي
ً
الس ىجٍن ىج ًل
اض وة
يم ىه ٍف ىه ىفةه بىػٍي ى
ضاءي ىغٍيػ ير ىم ىف ى
تىػىرائبيػ ىها ىم ٍ
ص يقولىةه ىك ى

ج اللغة ا﵀ينة (اآلنية) :أمي امرأة ليست كبقية النساء فلها شيء ما يسرم ىبتبئ فيها (تفرقع اللة
أندلس أصابعها) هبعلها مثل القمر كالنساء كواكب.2
اللغة اؼبؤسلبة (اؼبتوارية) :يقول النابغة الذبياني :
ي
ً
ك ىمشٍس كاؼبلي ي ً
ً
ب
ب
إً ىذا طىلى ٍع ى
وؾ ىك ىواك ه
فىإنى ى ه ى
ت ىٓبٍ يىػٍب يد مٍنػ يه ىن ىكوىك ي

ذباكزت األسلبة ُب ىذه اؼبقاطع السردية اللغة اؼبؤسلبة ذات االستعماؿ اػبربم التقريرم،
كاستسيغت العناية اإلبداعية ُب التصنيف كالزخرفة األسلوبية ،ففي مباشرة اإلجراء إمبا سبزج شعرية اللغة
اؼبتوارية (النص األصلي :الشعر العريب الفصيح) بشعرية اللغة اغباضرة (النص اؼبؤسلب :أسلوب الكاتبة
ُب الركاية) ،فتنت ضربا من الًتكيز اغبسي ،ؼبا ربملو من مهارة اإلجراء ،عندما ذبعل من لغتُت متباعدتُت
عن بعضهما البعض تتناغماف ُب صوت كاحد ،كزبلقاف ُب نسق كاحد ،فتغادر اللغة األكٔب"لغة الشعر"
منزاحة إٔب قوانُت االنتظاـ ُب بناء اللغة اؼبضيفة "لغة الركاية" ،كتنفتح ىذه األخَتة انفتاحا حرا على
ي
ببلغة األكٔب ،فتحدثاف معا كقعا حدسيا لدل اؼبتلقي ال وبتاج إٔب إعماؿ العقل ؼبعرفتو ،فما ربملو من
سبازج فٍت ذبعلو يكشف عن حضورىا دبا تًتكو اللغة اؼبتوارية ُب اغباضرة من قرينة تدؿ عليها .فالكاتبة
كىي تستعَت أسلوب اآلخر تأخذ باعبزء كتًتؾ اآلخر ُب الظل كهبذه الطريقة تتم عملية األسلبة ،حبيث
يبقى اعبزء اؼبستعار داال على نصو األصلي رغم حضوره ُب حقل لغوم ـبالف كالذم يبثل لغة الكاتب
اؼبستضيفة.
ي
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 .4.7األسلبة /المثل:
نستشف من خبلؿ األمثلة اؼبوالية أسلبة اؼبثل ،من خبلؿ مزج النص األصلي بالنص اؼبؤسلب
داخل الركاية:
أ.

اللغة ا﵀ينة (اآلنية) :بل قوٕب إهنم منصهركف ُب البحث عن اػببز اليومي ؽبم كلذكيهم كسيأٌب
اليوـ الذم يبلغ فيو السيل الزىب.1
اللغة اؼبؤسلبة (اؼبتوارية):بلغ السيل الزىب.
اكتسبت اللغة اآلنية أنبيتها من خبلؿ تشخيصها لؤلسلوب اللسا٘ب للغة اؼبتوارية من اؼبثل ،لكن

ىذا ٓب وبضر بقوة ُب نص (الذركة) ،كرغم ما نسجلو من حضور قوم لؤلسلبة من القرآف كالشعر العريب
الفصيح ،إال أنو تغيب األسلبة من اللغات األخرل كاليت قبدىا حاضرة بقوة مثبل ُب نصها (نادم
الصنوبر) كاألسلبة من اغبديث النبوم الشريف ،كاغبديث القدسي ،كلغة اؼبتصوفة .
نصل إٔب أف الكاتبة "ربيعة جلطي" استطاعت أف سبرر صوهتا من خبلؿ ىذا التفاعل النصي
الذم يرمي بالدرجة األكٔب إٔب ىدـ اغبدكد بُت اػبطابات كاالنفتاح على اآلخر ،كاالستعارة من أسلوب
اآلخر ىي قوة تضيفها الكاتبة إٔب قوة صوهتا لتسخر من الواقع كترفضة بشدة" ،عرب تفاعل نصي
قصدم إما "ربويبل" أك "ربقيقا" ،أك خرقا لنماذج أكلية هبدؼ ذباكز أحادية اللغة الركائية كاػبطية
التقليدية للركاية الكبلسيكية ،كمن ىذا اؼبنظور ،تربز قصدية الصنعة ُب استقطاب أشكاؿ سردية تراثية
تستهدؼ بلورة طريقة جديدة ُب السرد تعتمد عناية مورفولوجية عرب كتابة إسنادية مقولية" ،2انتسبت ُب
ىذا النص إٔب القرآف الكرٙب كالشعر الفصيح كاؼبثل العريب.
ٓب يعد األسلوب ىو الرجل كما ُب الركاية اؼبونولوجية التقليدية يفرض ىيمنة الراكم ،الذم يعمل
على تنضيد صوتو فوؽ صبيع األصوات ،كيعلي من ىيمنة أسلوبو ،ككجهة نظره ،كرفع صوتو فوؽ
1الركاية ،ص .87
2سعيد بن اؽبا٘ب ،شعرية التعدد اللغوم ُب ركاية سرايا بنت الغوؿ ،ؾبلة عبلمات ُب النقد  ،ـ  14.ص.582
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األصوات األخرل ُب النص الركائي ،كوف شخصياتو متساكية ُب اؼبستول الثقاُب كاالجتماعي كالبيئي،
كىذا التشابو أدل إٔب توحد الرؤل كالصوت كالتعبَت كاألحبلـ لدل الشخصية التقليدية ،ككثَتا ما يعكس
الكاتب مستول ثقاُب مشحوف باعبهل ،كىو سبب سيطرة صوتو على باقي األصوات األخرل ألنو ىو
الوحيد القادر على التعبَت لدرجة كعيو العارؼ بكل شيء ،كىذا ما يعلل تغييب بقية األصوات ُب
الركاية التقليدية ،ككاف من الطبيعي إذا أف تنعكس ىذه السطوة كالسيطرة من الراكم بشكل عملي،
فيطمس ما بقي من مبلمح سبيز بُت األصوات ،عندما يبنح أصواتو أسلوبا تعبَتيا موحدا يشد خيوطو إٔب
ذاتو ،كيقطع تواصلو باألصوات فتنعدـ التعددية الصوتية.
قبد الركاية الديالوجية تضعف من تواجد الركائي من خبلؿ التعددية الصوتية ،بل كتلحقو بالتبعية
كواحد ضمن الشخصيات الركائية األخرل ،حيث يأٌب حضور األصوات السردية ُب األسلبة قويا
"يضفي على الركاية طابعا حواريا متميزا تعطي فيو قيمة للتعدد اللغوم كاؽبدؼ من ذلك كسر رتابة اللغة
الركائية اليت طاؼبا ميزت الركاية العربية" 1الواقعية ،كإظهار الفركؽ بُت األصوات الركائية عند كشفها عن
التباين الفكرم كتباين ردكد األفعاؿ إزاء اغبدث الواحد إلحياء الكاتب الكلمة إحياء خاصا ،مثبل ُب
(نادم الصنوبر) نسمع صوت مسعود الذم يبثل شخصية اؼبثقف ُب النص فتجئ أسلبتو تعكس مستواه
الثقاُب ،على سبيل التمثيل يقوؿ " :تلك اغباجة عذرا اؼبالكة اعبديدة للعمارة ،جاءت من العاصمة كما
أدراؾ ما العاصمة " ،2كبلمو اؼبؤسلب "من القرآف" يكشف عن كعيو كمدل ثقافتو ،كإضافة إٔب ىذا
فكثَتا ما نسمع "مسعود  /اؼبثقف" يؤسلب من الشعر األصيل ،فإذا كاف الصوت ىو اإلنساف اؼبتكلم
بوجهة نظره ،فاألسلبة ىي الوحيدة اليت تعرب دبصداقية عن طبيعة األصوات كإمكاناهتا كملكاهتا ،على
غرار ىذا تأٌب أسلبة الشخصية العادية من أصوات األمثاؿ الشعبية اؼبتداكلة لدل عامة الناس .

 1اؼبرجع السابق  ،ص .574
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كعليو تصنٌف األسلبة ضمن اللغات اعبميلة ُب العرؼ األديب كوهنا سلوؾ ببلغي متأنق ،ففضبل
عن كظيفتها اللسانية ُب ذبسيم األصوات اؼبتباينة كإظهار كجهات النظر كسبييزىا بُت أسلوب كل صوت
ُب اغبكي كالقص ،كما ربملو من مسرحة لؤلحداث أثناء تفاعلها اغبوارم ،ربمل كظيفتها أكثر من
ىذا ،ألهنا تعمق كجود األنا كترسل إيقاعا كرنينا ُب النفوس ،يؤىلها ألف تقارب الشعرية ُب أصفى
ذبلياهتا ،فما سبتلكو من خصوصية تعبَتية يؤىلها ألف ترفع السردم لرتبة الشعرم ،ألهنا تنزاح بلغتها عن
اللغة اؼبقننة ،كتتجاكز األساليب التعبَتية اؼبألوفة إٔب لغة مزدكجة ربقق ضمنيا غايات شعرية حىت كإف
كانت مسلوبة للوزف العركضي ،كىذه ىي مزيتها الفنية ،كوهنا حافظة للمتعة اللسانية اؼبتزنة ،كالسماعية
اغباملة للقيم األسلوبية اؼبستأنسة.
مالحظات أولية (ب):
نصل ُب هناية ىذا الفصل إٔب ؾبموعة من األحكاـ حوؿ الركايات اليت أخضعناىا للدراسة
كالتحليل ،كىي كاآلٌب :
 .1في رواية (لخضر) لـ"ياسمينة صالح" :
ذبلى ُب الركاية اؼبنحى الكتايب اعبديد من خبلؿ تبلقح اؼبسرحي بالركائي من حيث الفكرة
كاللغة كاغبوار كاغببكة كالزمكانية.
تقسم الركاية فصوؽبا على شكل مناظر مسرحية تربطها ركح الدراما ،كيعتمد القص فيها على
عرض اؼبأساة اليت خلقت التوتر كاالنفعاؿ عند اؼبتلقي ،من خبلؿ اقتداء النص بالنصوص اؼبسرحية اليت
هتتم بقضايا التفاعل االجتماعي اليت تتصل بالسلطة كالتغيَت خباصة ،كيعترب "ػبضر" ىو الشخصية الدالة
على الصراع من خبلؿ ما خاضو من أحداث مأزكمة (صراعو مع الطبقة الغنية /صراعو مع االذباىات
الفكرية).
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كقد طوعت الكاتبة لغة الركاية للفكرة كجعلتها معربة عنها ،فجاءت اللغة فبسرحة ،متغَتة كفق
مقتضيات اؼبوقف ،تستجيب لطبيعة الفكرة ،كاؼبستول االجتماعي للشخصيات ككل ،كالبطل بشكل
خاص كونو اؼبعرب األكؿ عن اؼبوضوع.
كتداخل اؼبسرحي بالسردم ُب الركاية ،جعل اغبوار يهيمن ُب اػبطاب الركائي من بداية النص إٔب
منتهاه ،كجاء حامبل لعدة أفكار سياسية اجتماعية اقتصادية ...إْب ،كمعربا عنها باألسلوب نفسو الذم
تتخذه اؼبسرحية ُب التعبَت عن الفكرة ،فجاء حوارا دراميا صانعا للحدث كمطورا للصراع ،بعبارات قصَتة
بسيطة كمكثفة دالليا ،خبلفا لعبارات اغبوار الطويلة اليت سبيز السرد الركائي.
ؼبا تداخل اؼبسرحي بالركائي جعل األحداث مرتبة كفق مبدأ السببية -كما تفعل اؼبسرحية -كقد
اىتمت الكاتبة -تبعا لذلكُ -ب سرد أحداثها متسلسلة ،بغية عرضها ككأهنا فرجة مسرحية ،مستندة
بشكل كبَت على اغبوار ُب تطويره للحدث الدرامي من التمهيد إٔب العقدة إٔب اغبل .كقد كردت اغببكة
اؼبمزكجة باألسلوب اؼبسرحي كفق مبدأ العلية من خبلؿ :تصادـ األحداث الذم نت عنو ذركة تأزمها
كتولد الصراع الذم ساىم بشكل كبَت ُب تنمية اغبركة عن طريق خلق التوتر كتطوير اغببكة كصوال هبا
إٔب العقدة اليت سانبت ُب عرقلة سَت األحداث اؼبعركضة كفق البعد التشويقي عن طريق إضفاء عنصر
الغموض بغية إثارة اىتماـ القارئ ،كبعدىا تصل األحداث إٔب نقطة الذركة اليت ترتب عنها تفجَت
غَت ؾبرل السرد ككل ،كأدل باغبدث إٔب هنايتو ،كاليت اختارهتا الكاتبة "ياظبينة صاّب" أف تكوف
حدثي ٌ
هناية سعيدة شبيهة باؼبسرحية اؼبلهوية.
بنت الركاية أماكن متعددة سانبت ُب تكثيف الصور ،كصورت ككأهنا خشبة مسرح ،من خبلؿ
جعلها مكاف تفاعل كصراع ،كرظبت تناسق بُت شخوصها كطبيعة اؼبكاف اليت ىي عليو ،سباما كما
وبدث على خشبة اؼبسرح ،حيث تتغَت أزياء الشخصية كأقواؽبا كحركاهتا كفق طبيعة اؼبكاف ،كارتبط
اؼبكاف بالزمن ،كأدل الزمن كظيفة اؼبفسر لو ،فبل يبكن رؤية أبعاد اؼبكاف بوضوح إال إذا فهمنا الزمن
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الفجائعي الداؿ عليو "زمن العشرية السوداء" ،كقد نقل الزمن بطريقة مكثفة عرب توظيف تقنييت "اغبذؼ
كاػببلصة " ،بغية ذبسيد أزمات الشخوص كصراعاهتا.
 .7في رواية (أمال  .....حب يبحث عن وطن متبوع بخلود الياسمين) لـ"ىدى درويش":
تستعَت "ىدل دركيش "اؼبشهد الشعرم ُب السرد الركائي ،كتسرد اغبدث بلغة مكثفة بالصور
اجملازية كاالستعارية ،لصناعة نص يوازم بُت ما ىو شعرم كماىو ركائي .كبالتإب فقد استعملت اللغة
بأسلوب جديد يشتغل على االنزياحات اللغوية ،بدءن بعنواف الركاية (أماؿ  ....حب يبحث عن كطن
متبوع خبلود الياظبُت) ،حيث نلمس توالد ؾبازم نات عن توإب االنزياحات خباصة ،ساىم إٔب حد كبَت

ُب لفت انتباه القارئ إٔب البعد اإلستيتيقي فيو.
كقد كظفت الكاتبة ُب منت النص "ظاىرة الغموض" اليت تطبع لغة القصيدة اغبديثة ،كاليت
سانبت ُب علو النص من لغة اإلخبار إٔب لغة التخييل ،كجعلت النص ينفتح دبعناه على أكثر من تأكيل
كاحتماؿ.
كتوصلنا من خبلؿ معاينة النص أنو يتميز باالنبثاؽ اجملازم لػبلستعارة اؼبكنية كالتصروبية ،كالتشبيو
كالكناية ،حيث تتعالق الصور مع بعضها البعض كتتابع كتتوالد كسبتزج كتعلو كفق مبو استعارم مكثف،
كتتوازل ُب حضورىا باالنزياحات األسلوبية كخباصة النداء كاألمر ،فبا ساىم ُب تباطئ مبو اغبركة الركائية.
كامتد اغبضور الشعرم أكثر ليشمل اإليقاع عرب تقنية التكرار (حرؼ ،كلمة ،صيغة صرفية،
معجم كجدا٘ب) ،كقد ساىم تتابع التكرار ُب توليد جرس موسيقي كمتعة فنية للقارئ.
 .4في رواية (السمك ال يبالي) لـ"إنعام بيوض":
تتداخل التقنيات السينمائية مع اػبطاب الركائي كتتفاعل معو ،كيتجلى ذلك بوضوح ُب اعتماد
الركاية على العرض اؼبشهدم عن طريق اللغة بازباذىا أسلوب الرصد اػبارجي اؼبركز" ،كىذا النزكع
الظاىراٌب ُب األسلوب السينمائي يتسق مع اذباه عاـ ُب الفنوف الطليعية ا﵀دثة ىو "تشيؤ" اإلنساف كىو
اذباه مضاد ؼبا كاف سائدا ُب العصور السابقة من ؿباكاتو كسبثيلو ُب الرسم األكاديبي كالركاية الركمانسية
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كالواقعية" .1كألف الركاية ترتكز ُب تقدٙب صورىا على الوصف اػبارجي الذم يوحي بنظرة أعمق إٔب
ظاىرة التشيؤ اليت ميزت الكتابة اعبديدة ،فهذا عامل مهم يبكن أف يصنفها ضمن الركاية اعبديدة -
حبسب ما توصلنا إليو من ربليل ُب ىذا الشأف ،-كىناؾ عوامل أخرل ثبتت توجهها ُب ىذا اؼبنحى،
كىي انتقائها لكثَت من تقنيات الفن السينمائي ،كىذه أكؿ ملحوظة يتوصل إليها القارئ عند انتهائو من
قراءهتا ،كمن خبلؿ التحليل الذم قمنا بو أثناء الدراسة التطبيقية ،نتوصل بأف (السمك ال يبإب) كفيلة
بأف تتأىل ألف تتحوؿ إٔب فيلم سينمائي ،ؼبا سبتلكو من فبكنات كقابلية كبَتة للنقل إٔب السينما ،خباصة
أف الركاية تناقش موضوعات كثيفة كمتنوعة هتم الرأم العاـ ،كصورت الواقع بطريقة فنية ،كقدمت من
خبلؿ صورىا رؤية عميقة عن العديد من شرائح اجملتمع ،ككأهنا تكتب سيناريو سينمائي ،باستعماؽبا
البارع للعناصر السينمائية البنائية كحركات الكامَتا كالرصد اػبارجي ؼببلمح الشخصيات كاؼبونتاج
كالفبلشباؾ (العودة إٔب اؼباضي) ،كالتنقبلت الزمكانية اؼبتعددة كاؼبختزلة.
 .3في رواية (مزاج مراىقة) لـ"فضيلة الفاروق":
نصل إٔب أف الكاتبة تتخذ من سَتهتا الذاتية ا﵀رؾ كا﵀فز األساسي لؤلحداث ُب اؼبتخيل
السردم ،أم أهنا كل ما قامت بو ىو إضفاء التخييل على ما عاشتو ذاهتا من صراع حقيقي ،كهبذه
الطريقة يتبادر للقارئ أف ا﵀كي ال صلة لو بذات "فضيلة الفاركؽ" كىذه غاية مقصودة من طرؼ
الكاتبة.
كبالتإب فإف كلمة (ركاية) اؼبوضوعة على غبلؼ (مزاج مراىقة) ،تعد سبويها فقط بالنظر إٔب
ا﵀تول الذم يعرب بشكل كاضح عن السَتة الذاتية للكاتبة ُب عمل زبييلي أظبتو ركاية ،كتوصلنا من
خبلؿ التحليل  -باالعتماد على ما صرح بو "جوف لوجوف" -إٔب أهنا تنتمي بشكل دقيق إٔب "ركاية
السَتة الذاتية".
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فالكاتبة من األكؿ تريد إنشاء عمل فٍت يبزج بُت ما ىو كاقعي كما ىو زبييلي ،ففي ا﵀كي
الواقعي تعمدت ذكر األحداث التارىبية كتوثيقها على ىامش الصفحة ،خباصة عندما أسهبت ُب ذكر
أحداث بدايات العشرية السوداء ،كما أهنا ذكرت الشخصيات السياسية كالثورية اؼبوجودة فعبل على
الواقع ،كباؼبقارنة مع مسارات حياهتا خارج النص كحياة الشخصية "لويزة" داخل النص قبد تقاطعات
مقصودة خباصة ُب ذكر مدينة آريس مسقط رأس لويزا ،كمزاكلتها دراسة اللغة العربية جبامعة قسنطينة بعد
أف فشلت ُب دراسة الطب جبامعة باتنة ،كمعايشة استبداد اجملتمع الذكورم خباصة األعماـ ،كىنا يكمن
التخييل ُب الركاية الذم يتقاطع حد التطابق ُب أحداثو مع مسارات حياة الكاتبة ،اليت تعمدت أسلوب
خاص ُب سرد القصة من شأنو أف هبعل القارئ ال يستطيع التمييز بُت ما ىو حقيقي كما ىو خياؿ،
عن طريق مثبل عدـ التصريح باظبها رغم أف كل اإلوباءات تدؿ على تواجد سَتهتا الذاتية داخل النص،
كذكرىا ألظباء أخرل ال صلة ؽبا بالواقع (توفيق عبد اعبليل ،يوسف عبد اعبليل ،حناف ،نرجس
...إْب ،).كىذا كلو عمل على ٌإؿباء اغبدكد بُت حكاية معيشة كحكاية مركية من جهة ،كمن أخرل بغية
سبويو القارئ كالتشويش عليو من أجل إيهامو بابتعاد النص عن ذاتية الكاتبة.
نتوصل إٔب أف خطاب ركاية (مزاج مراىقة) يشكل هتجينا بتداخل السَت ذاٌب معو ،إٔب غاية
يصعب فيها فك ما ىو زبييلي على ما ىو سَتة ذاتية للكاتبة ،لكن يبقى العنصر الركائي ىو اؼبهيمن ُب
اػبطاب ،على اعتبار أف الركاية ىي اغباضنة للسَتة الذاتية ،كمن ىنا ًب التداخل األجناسي بُت الركاية
كالسَتة الذاتية ُب خطاب (مزاج مراىقة) ،كىناؾ من النقاد من يعيب فكرة التداخل ىذه ،كمنهم "صاّب
معيض الغامدم" ،إذ يقوؿ" :إف الربزخية القرائية ال مكاف ؽبا ُب ىذا السياؽ ،فإما أف يكوف العمل
السردم كلو سَتة ذاتية ،كإما أف يكوف كلو ركاية ،كمقولة التعالق كالتهجُت بُت ىذين النوعية ىي من
كجهة نظر التلقي مقولة متهافتة .فبل يبكن اعبمع ُب قراءة كاحدة بُت عقدين قرائيُت متناقضُت ،كبالتإب
عاؼبُت متناقضُت ،أحدنبا مبٍت على الواقع كاآلخر مبٍت على اػبياؿ" .1لكن من كجهة نظرنا كقراء
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لركايات السَتة الذاتية كللكاتبة "فضيلة الفاركؽ" نستحسن ىذا التعالق كالتهجُت ،من جانب أنو ال
يعيق القراءة بل يسهم ُب تذليلها ،كبصمها جبانب صبإب ،دبا يقتضيو ىذا التفاعل من خلق نص إبداعي
متميز ،حبيث هبد كل قارئ ذكقو ُب نوع كاحد ،كىذا التعدد ىو بصمة التجديد كظبة حضارية سبيز
الركاية اعبديدة عن غَتىا من الركايات التقليدية .
 .5في رواية (فوضى الحواس) لـ"أحالم مستغانمي":
تناقش "أحبلـ مستغامبي" الكتابة كموضوع أساسي ،كمن مقتضى اىتمامها بالكتابة كصنعة
زبلق شخصية البطلة على أهنا سبتهن الكتابة ،فتكتب قصة كتعنوهنا بػ(صاحب اؼبعطف) ،كمن باب
امتهاف البطلة للكتابة تناقش الظاىرة السردية اؼبيتالغوية ،مثل" :التبلعب اللغوم ،الكلمات القاطعة،
اللغة أداة ارتياب ،أسلحة لغوية ،ربقيق الشخصية ؼبآرب اؼبؤلف).
كما تتفنن الكاتبة ُب إبراز األفكار اؼبيتاأدبية ،كجعلها اؼبرحلة اليت تفجر انطبلؽ األحداث
اؼبتداخلة ،كؿباكلة الكاتبة الضمنية فك رموزىا ،كوبدث ىذا عندما تتفاجئ الكاتبة الضمنية أف اسم
السينما الذم اختارتو اعتباطا ُب قصة (صاحب اؼبعطف) كمكاف إللتقاء العاشقُت على الساعة الرابعة،
موجود فعبل ُب الواقع ،كمن ىنا فإف الفكرة اؼبيتاأدبية تتحدد ُب سبازج خياؿ الكاتبة الضمنية مع الواقع،
فتيبٌت األحداث الركائية اؼبتبقية كلها انطبلقا من ىذا التداخل الواقع/اػبياؿ ،كتتفاجئ الكاتبة الضمنية
أيضا بتعالق تفاصيل دقيقة للوقائع اليت ربدث معها مع القصة اليت كتبتها سلفا ،كخباصة عندما تعلم أف
اسم الرجل الوىم ىو "خالد بن طوباؿ" كأنو وبمل كل مواصفات بطلها ُب (ذاكرة اعبسد) ،كهبعلها
بتصرفاتو مقلدة لبطلة (ذاكرة اعبسد) ،كىذا ما جعلها تطارده حبواسها حبثا عن ىويتو كمعتقدة أنو البطل
اغبربم الذم انسل من دفًتىا ،كالتقى هبا ُب قاعة السينما على أرض الواقع ،كبعد كثَت من أحداث
متداخلة تستوجب قارئ فطن ،تكتشف البطلة ُب األخَت أف "خالد بن طوباؿ" ليس إال اسم مستعار
لصحفي استعاره الرجل من ركايتها ليقنع بو ذاتو أثناء توقيعاتو ُب اعبريدة ،كهبذا فهو قارئ جيد لركايتها
(ذاكرة اعبسد) ،كتكتشف أيضا أف حواسها اليت استندت عليها ُب مطاردتو ،جعلتها تعيش فوضى
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تداخل األحداث الواقعية مع اػبيالية ،كأهنا خدعتها ُب ربديد ىوية الرجل الذم التقتو بقاعة السينما
ضنا منها أنو ىو نفسو الرجل الوىم الصحاُبُ ،ب ما ىو صديقو "عبد اغبق" الذم استعمل العطر نفسو
كالكلمات نفسها.
إذا فالقصة تتعالق مع ركاية (ذاكرة اعبسد) كتعد امتدادا ؽبا ،باعتبارىا استكماال ألحداث جرت
للشخوص ُب ركاية سابقة ،كعليو فإف (فوضى اغبواس) ىي خطاب كاصف لركاية (ذاكرة اعبسد)،
كهتدؼ ضمنيا إٔب حكي ساخر ،سبثل ُب سخرية األحاسيس من صاحبها أم سخرية اغبب من الكاتبة
الضمنية ،فبدؿ أف ربب "عبد اغبق" خدعتها أحاسيسها فأحبت صديقو صاحب االسم اؼبستعار
"خالد بن طوباؿ" ،كىنا يظهر اؼبيتاقص عندما صورت بسخرية تفاىة مغامرات البطلة اليت ٓب تورثها إال
اػبيبات ،كيتجلى اؼبيتاقص ُب شكلو الباركدم أيضا ُب نظرة الكاتبة الضمنية للواقع برؤية ىزلية كناقدة،
كتعليقها الساخر بوعي عن ذاهتا .كُب السياؽ ذاتو تضمنت الركاية ميتاقص اغبكي الناقد ،كيظهر ُب
نقد الكاتبة الضمنية مشركعها القصصي كطرح قضايا تتعلق بنظرية كتابة القصة ،كبالتإب (فوضى
اغبواس) ىي سرد حامل لركاية تقلد ركاية كنقد للكتابة الركائية ،كىذا ما جعلنا نصنفها ضمن الكتابة
اعبديدة من ىذا اعبانب.
 .6في رواية (نورس باشا) لـ"ىاجر قويدري":
مرجعية الذاكرة اؼبنتهجة ُب ىذه الركاية تتمثل ُب انطبلؽ الكاتبة من خلفية اؼبوركث الشعيب
كإبراز البعد اغبضارم ُب العهد العثما٘ب ،كػ(العادات كالتقاليد ،اؼبعتقدات ،اؼبوسيقى ،اؼبشغوالت
كالصناعات ،األزياء ،العمار ،األطعمة كاؼبأكوالت ،اغبلي كأدكات الزينة ،القاموس اللغوم ...إْب).
ربرت "ىاجر قويدرم "ُب ركايتها الدقة كاؼبوضوعية كما يفعل اؼبؤرخ ،كاستطاعت من خبلؽبا
رصد قيم اغبياة الشعبية كتصويرىا دكف أف ينقص ذلك من قيمة اػبياؿ ُب العملية الركائية ،كلعل ىذا ىو
سبب إجحاؼ الكاتبة ُب توظيف العديد من الشخصيات التارىبية ،حيث منحت للشخصية التخييلية
"الضاكية" قيادة األحداث ،كٓب تقم بتحويل الشخصيات التارىبية إٔب شخصيات ركائية كإدخاؽبا ُب
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ؾبرل األحداث كما تفعل الركاية اعبديدة ،لكن عدـ التجديد على مستول الشخصية ال يعٍت أف الركاية
تصنف ضمن الركاية التقليدية ،بل بالعكس فػ"ىاجر قويدرم" كتبت ملحمة تارىبية مليئة بالشخصيات
كباألمكنة اؼبتعددة كباألحداث النامية ،كنرجع عدـ ذبديدىا على مستول الشخصية التارىبية إٔب صب
اىتمامها باؼبسح التارىبي االجتماعي ؼبنطقة الدزاير حيث أرجعتنا إٔب تاريخ  1800كأضاءت ىذه الفًتة
التارىبية باالنشغاؿ باغبفر ُب موركثهم الشعيب ،كبالتإب فًتكيزىا كاف منصبا منذ البدئ على إعطاء بطاقة
ىوية للموركث الشعيب اعبزائرم كرصدىا ؼبظاىر اغبياة كعبلقة اغباكم با﵀كوـ كفن الًتسل ،أم أهنا
توجهت إٔب نس شكل تارىبي سردم للجانب السياسي كاالجتماعي للدكلة العثمانية باعبزائر ،أرادت
من خبللو تقدٙب عاؼبا فنيا مفارقا لعاؼبنا اؼبعاصر.
 .7في رواية (الذروة) لـ"ربيعة جلطي" :
أوال -التهجين:
لبلص إٔب أف التهجُت ُب الركاية اغباملة لسمة التجديد ال يتأتى فقط على مستول اللفظ حُت
سبتزج لغتُت ،بل كعبلكة على ىذا فإف التهجُت يبس أيضا خطاب اؼبتكلم فنجد تعدد ُب األصوات،
كلكل صوت لغتو اليت سبيزه ،فحُت تأٌب بأقواؿ الشخصية غَت اؼبباشرة الستكماؿ كعي صدر عن صوت
الكاتب فهذا من منظور "باختُت" يسمى هتجُت خطاب ،كىو ما ال قبده ُب الركاية التقليدية ذات
الصوت الواحد كاػبطاب اؼبنقوؿ عرب كعي كصوت كاحد ىو صوت الكاتب ،الذم يسيطر عليو منذ
البداية فبل يسمح لصوت الشخصية أف يتمازج كيآزر صوتو كال يسمح لصوهتا أيضا أف يكمل معو
اػبطاب.
كما نبلحظ أف "ربيعة جلطي" استعملت هتجينا آخر مس مشكبلت السردية كيعترب ىذا
ذبديدا على مستول نصها ،فالشخصية يسكنها كعي اآلخر كيبتزج بوعيها ،كرغم ىذا اإلمتبلء بوعيها
للعآب ،إال أهنا تشعر بغربة اؼبكاف ،الذم هتجن دبواصفات غريبة عنو فلم يعد وبمل ألفة كٓب تعد ربن إليو
كال تشعر بانتمائها إليو ،كالزمن كذلك ٓب يعد وبمل البهجة فكل شيء أصبح ـبيف ،ككل الشخصيات
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يبلئها الشك ُب استكماؿ عيشة يومها كالرعب من اؼبستقبل كاآلٌب .كرغم كل ىذا فإننا نلمح تعايش
كل شيء مع نقيضو كرباكر فيما بينهما .إف ىذا التهجُت الذم مس اؼبشكبلت السردية ،ىي اؼبزية اليت
أضافتها "ربيعة جلطي " على مستول بنية النص الركائي.
ثانيا -األسلبة:
النص ُب (الذركة) مفتوح كمنفتح كفبتلئ بوعي جدٕب ينادم بالتعددية الصوتية ُب صبيع
مستوياتو ،كقوة أسلبتو تكمن ُب إبراز تضارب األصوات داخل اللغة الواحدة ،كجاءت إلظهار تعددية
كجهات النظر ُب كاقع يصعب فهمو إال من خبلؽبا ،فالكلمة فيها نفاذة موحية كىادفة ألهنا تعكس
الوضعية االجتماعية ،كالتعددية األيديولوجية كتفكك الوعي داخل اجملتمع الركائي ،الذم ال يقبل سلطة
الصوت الواحد ،فجميع األصوات متكلمة ُب ىذا النص ،كصبيعها سبلك كجهات نظر كتتكلم بلغات
عدة كال تنتمي أليديولوجية كاحدة ،بل قبد الصوت الواحد ُب جداؿ مع توجهاتو كحوار دائم مع نفسو
ال تستطيع اللغة اؼبوحدة أف تعرب عن كل ىذه الشطحات الفكرية كاللغوية .
فضبل على أف األسلبة ىي تفاعل نصي يغذم االذباه اغبوارم ُب اػبطاب ،فإف حسنها كحسن
الشعر ُب ذباكز االستعماؿ الغائي ،كالًتقي إٔب اإللتذاذين اللسا٘ب كالسماعي ،فجاءت ُب (الذركة) هبذا
اإلىتماـ الزائد على اغباجة إٔب التواصل العادم ،كارتأت أف تصل إٔب نفس اؼبتلقي ُب أعماقها ،ألف
رغبتو تتوؽ إٔب من يوقض شهية ظبعو ،كبالتإب فشعرية األسلبة ىي نفسية أكثر فبا ىي لغوية ،كوهنا
تنهض على دغدغة الشعور من ـبتلف التخيبلت كالتصورات.
أحدث تداخل األجناس تعددا لغويا داخل النماذج الركائية اؼبدركسة ،كالتعدد اللغوم ىو ظبة
الركاية اعبديدة ،كىو التنظَت اؼبسبق ؽبا ،الذم خطٌو "ميخائيل باختُت" من قبل.
رفضت الركائية اعبزائرية النوع األديب ،كسعت إٔب خلخلتو عن طريق توظيف األجناس األدبية
كغَت األدبية ُب نصها الركائي ،كقد سبكنت من ذلك بطرائق كأشكاؿ فنية متعددة ،أسهمت ُب خلق

الفصل الثاني

األجناس المتخللة ورفض النوع

حوار فاعل كخصب مع النص الركائي ،كنت عن ىذا التفاعل ،تنويع ُب أساليب السرد داخل اؼبتخيل
السردم الواحد.
استطاعت الكاتبة خلق شكبل فنيا جديدا يعرب عن نضجها الفٍت من جهة ،كمن جهة أخرل،
يعاِب نبوـ اإلنساف اؼبعاصر الذم أصبح يعيش حياة فبزكجة باؼبتناقضات ،كىذا ما جعلها تبحث عن
شكل ركائي ىجُت ،عن طريق توظيفها للعديد من األجناس األخرل ،كجعلها تنصهر مع اػبطاب
الركائي لتخلق أساليب جديدة ُب الكتابة اإلبداعية.
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الفصل الثالث

اىتمت الركاية التقليدية بالواقع إٔب حد التماىي معو ،ذلك أف كاتبها يسعى إٔب تصوير اغبقيقة
عن طريق عرض اؼبعضبلت الفردية كاإلشكاليات االجتماعية ،كيعكسها كما ىي ُب الواقع بأدؽ
تفاصيلها كيصورىا تصويرا أمينا ،كيقوـ بتحليلها كشرحها كالكشف عن أسباب اكبطاطها ؿباكال إهباد
حلوؿ مناسبة قادرة أف تغَت ذلك الواقع ،إٔب أف أصبحت كاقعية الركاية تقاس دبدل مطابقتها ألصلها
اؼبرجعي كدرجة التماىي معو.
فًتل أهنا باىتمامها بعوآب اجملتمع كأدؽ قضاياه سوؼ ربقق مبتغاىا ُب السمو كالرقي ،ؽبذا "
كاف التقليد الركائي من خبلؿ عاؼبو اإلبداعي يسعى إلعطاء منطق لؤلشياء كالعآب ،كيتبدل ذلك من
خبلؿ القصة ا﵀كية كفضائها كزماهنا كشخصيتها كحاالهتا النفسية كاالجتماعية .لذلك كاف الركائي
اعبيد ىو الذم ينجح ُب حكي قصة جيدة ،كمعٌت ذلك على اؼبستول اعبمإب كالثقاُب تقدٙب عآب
متكامل هبد منطقيتو ُب مرجعيتو للعآب اػبارجي".

1

نعلم أف الواقعية ىي نتاج عصر االكتشافات العلمية ُب القرف التاسع عشر ،كىو ا﵀فز اؼبباشر
الذم جعل كاتب الركاية الواقعية ذك نزعة عقلية معرفية تتوؽ إٔب فهم كإدراؾ قوانُت اجملتمع ُب سَتكرهتا
كربوؽبا ،كتوجيهها إٔب إعادة إنتاج الوعي السائد للمجتمع ُب النص الركائي كذلك عن طريق ذبسيد كعيو
للواقع األصلي كنقلو بصفة فباثلة إٔب اؼبتخيل السردم ،فبا يعٍت أف النص موجو بالدرجة األكٔب كفق
أيديولوجية الكاتب ،الذم يسعى إٔب التأثَت ُب ىذا الواقع كؿباكلة تغيَته كتنظيمو من خبلؿ تفاعلو معو،
كىو ما يفسر أيضا بناء الركاية الواقعية جل مرتكزاهتا ُب عرض قصتها -اليت تعد صورة مطابقة للواقع
األصلي -على حساب اؼبعمار الفٍت ،الذم ازبذتو كوسيلة لئلؼباـ دبضموف اغبكاية فحسب ،بغية
الوصوؿ إٔب ىدفها اؼبتمثل ُب التعريف بقضايا اجملتمع من جانبو التحررم خباصة ،لذلك ازبذت من
البعدين الًتبوم كالتعليمي كظيفة أساسية ؽبا ،ىدفها توجيو القارئ كبالتإب إحداث تغيَت ُب الواقع ،ؽبذا
يأٌب خطاهبا بكثَت من الوضوح مراعاة لبلنسجاـ كالفهم ُب عملية التلقي ،لذا فالركاية الواقعية "أدت دكرا
 1سعيد يقطُت ،قضايا الركاية العربية اعبديدة ،ص .171
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إهبابيا ال يبكن إنكاره على الصعيدين األديب كاالجتماعي ،فهذه الركايات التقليدية مهمة بداللتها كإف
تكن فقَتة ُب بنائها كؿبتواىا".1
غَت أف "عبد اؼبالك مرتاض" يرفض الكتابة التقليدية ،كيرل أف "ؿباكلة التأريخ للمجتمع بواسطة
الكتابة الركائية سعي ؿبموـ ٓب يربح كتاب الركاية التقليديوف ييعنتوف أنفسهم بو ..لكننا كبن ال يرضينا
ىذا السعي ،كنراه أكِب ُب سذاجة الكتابة منو ُب اإلبداع اػببلؽ ،مع ما ُب ىذا اغبكم من قساكة،
فكأننا ببعض ىؤالء كىم هبعلوف من أنفسهم مؤرخُت للمجتمعات ،ال كتابا يعاعبوف مشاكل اجملتمعات،
أك قل :كتابا يبتعوف القراء جبماؿ كتاباهتم ُب تلك اجملتمعات".2
ىذا يعٍت أف الذائقة األدبية قد تغَتت ،كمرد ذلك أف الكتابة الواقعية ٓب تعد رؤيتها التقليدية
قادرة على التعبَت عن قضايا العصر اعبديد كعواؼبو ،كىو ما دفع بربكز أعماؿ أدبية حاكلت ذبريب عوآب
جديدة تتماشى مع ركح العصر كقادرة على استوعابو ،فنرل أف الكثَت من األدباء رحبوا هبذه اؼبرحلة
االنتقالية ،فذىب "صبلح فضل" ُب كتابو (لذة التجريب الركائي) إٔب تصنيف مفاصل التجريب الركائي
ُب ثبلث دكائر ىي :توظيف تقنيات فنية ؿبدثة ٓب يسبق استخدامها ُب النوع األديب ،كالتعالقات
النصية ،كابتكار عوآب متخيلة جديدة ،3كاعترب أف دائرة ذبريب العوآب اعبديدة " سبثل غاية التجريب"،4
كيعرفها على أهنا" :ابتكار عوآب متخيلة جديدة ،ال تعرفها اغبياة العادية ،كٓب تتداكؽبا السرديات السابقة،
مع زبليق منطقها الداخلي ،كبلورة صبالياهتا اػباصة ،كالقدرة على اكتشاؼ قوانُت تشفَتىا كفك رموزىا
لدل القارئ العادم بطريقة حدسية مبهمة ،كلدل الناقد اؼبتخصص بشكل منهجي منظم".5
كتبلورت ىذه الرؤية ُب ما أتت بو الركاية اعبديدة حُت عكست ربوالت الواقع كالكائن بأساليب
ـبالفة للركاية التقليدية ،فالركاية اعبديدة ٓب تعد ركاية تسلية كإمتاع ،بل ىي ركاية شاىدة على العصر
 1شكرم عزيز اؼباضي ،أمباط الركاية العربية اعبديدة ،ص .9 ،8
 2عبد اؼبالك مرتاضُ ،ب نظرية الركاية ،ص .194
 3ينظر :صبلح فضل ،لذة التجريب الركائي ،أطلس للنشر كاإلنتاج اإلعبلمي ،القاىرة ،ط ،1دت ،ص .05
 4اؼبرجع نفسو ،ص . 6 ،5
 5اؼبرجع نفسو ،ص .5
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كفق أساليب كأبعاد جديدة تسعى إٔب ذبسيد رؤية فنية للعآب ،كفق ربوالت تتمثل ُب "التخلي عن
مفهوـ الواقع باؼبعٌت اؼبتعارؼ عليو كمفهوـ الشكل التقليدم الذم ال ىبرج عما ألفو القارئ كاالنطبلؽ
كبو أشكاؿ كتقنيات رباكؿ استنكار الواقع".1
صحيح أف معظم التيمات اليت تناقشها الركاية اعبديدة ،ناقشتها من قبل الركاية التقليدية ،لكن
توظيفها ُب الكتابة اعبديدة أخذ أبعادا فنية مغايرة لؤلكٔب ،ىي الوحيدة القادرة على احتواء نبوـ العصر
الراىن ،فبحكم تغَتات الواقع السوسيوثقافية ،نشأت الكتابة اعبديدة بوعي جديد ،تستمد أنساقها
الفنية كالفكرية من عوآب سردية مثَتة للدىشة كاغبَتة كالتأمل كالصدمة ،أرادت من خبلؽبا إبراز البعد
السياسي باألساس ،كالذم يبثل البؤرة الفجائعية ُب اؼبرحلة الراىنة اليت هبتازىا العآب العريب خباصة ،لذلك
قبد الركاية اعبديدة تثَت الكثَت من التساؤالت دكف اإلجابة عنها ،كهتتم كذلك بتشخيص القضايا
الثقافية كاالجتماعية بإحساس قوم حبركة اغبياة اؼبتسارعة ،كتستند إٔب البعد الفٍت الفلسفي كالعجائيب
كاأليديولوجي ُب الركاية لتقدٙب عواؼبها،كما أهنا هتتم بالكياف كاؽبوية كربقيق الذات كربصر اىتمامها ُب
قضايا النخبة اؼبثقفة  ...إْب.
كل ىذا كأمور أخرل سوؼ نناقشها ُب ما سيأٌب ،لتبياف كيف اذبهت الكاتبة اعبزائرية إٔب خلق
إبداع يستوعب الواقع اعبديد كيناسبو ،إبداع متميز بأساليبو اؼبقدمة لعواؼبو اؼبرتبطة ارتباطا كثيقا بالواقع
االجتماعي اؼبعاصر كاؼبتأزـ بقضاياه.
ؽبذا فالكاتب ال يهدؼ إٔب التغيَت ُب الواقع كإعادة التوازف للحياة كما ُب الركاية التقليدية بل إف
الكاتب فاقد لؤلمل ُب إمكانية تصاّب الذات اؼبغًتبة مع الواقع اؼبتشظي ،لذلك فػ"التجربة اليت هبسدىا
ىذا الشكل الركائي اعبديد ،تتصف بالغموض كالعبث كالبلمنطق ،تعبَتا عن غموض اغبياة كعبثيتها كال

 1كانغ جينغ ،الفن الركائي باؼبغرب من التأصيل إٔب التجريب ( 1942ػ  ،)2009كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية بالرباط ،اؼبغرب ،ط ،2013 ،1ص
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معقوليتها" ،1كالغاية القصول للكاتب ىي إثارة األسئلة -دكف اإلجابة عنها-حوؿ الذات كالعآب
مستهدفا ُب ذلك القارئ لدفعو إٔب تأمل الواقع بوعي فٍت جديد.
سنعتمد على "التيمة" كأداة ربليلية مركزة ُب التعامل مع النص من جانبو اؼبوضوعاٌب ،كهنتم
بإبراز أكثر التيمات حضورا كىيمنة ُب اؼبسارات السردية ُب الركاية ،لنبُت كيفية اشتغاؽبا كآليات ربققها.
أوال -عوالم الثورة:
يكبلت الركاية الواقعية زمنا طويبل ،ألف كاتبها كاف فاقدا غبرية التعبَت ،كبالتإب ٓب يستطع أف يل
إٔب عوآب جريئة -كما كعبتها الركاية اعبديدة -ففي حديثة عن عآب الثورة ،كاف ال يبلمس األعماؽ كال
يستحضر الشخصيات بأظبائها كال ينقد كال يكشف اغبقيقة كاملة ،كمع الركاية اعبديدة أصبح الكاتب
اؼببدع أكثر كعيا باعتباره اؼبسؤكؿ األكؿ عن األحداث اليت تشهدىا الببلد من "عنف مسلح ،إدارة بالغة
القسوة كالسوء ،مقاكمة شديدة مارستها اعبماىَت العربية كحركاهتا الوطنية كي تواجو اؼبستعمر اؼبستبد،
انتفاضات كاحتجاجات كثورات ،كل ىذا دفع الركاية كي ذبسد معطيات غبظة تارىبية ُب ؿباكالت
للتجاكز كصنع لغة ركائية جديدة تستند إٔب كاقع ال ينفصم عن حركتو التارىبية".2
لذا اعتربت الكاتبة اعبزائرية أف موقفها الفكرم –كمثقفة -إزاء ىذه الثورات يستطيع إعادة
ىيكلة عدة مؤشرات اجتماعية خاصة دبصَت الفرد ،كمنو تولدت عدة إبداعات ذات نزعة تغيَتية
كانتقادية للواقع ،فوعبت الكاتبة اعبزائرية عوآب الثورة ،كعاعبتها كفق تصورات فنية كأخرل فلسفية حبسب
طبيعة األثر الذم خلفتو ىاتو الثورات ُب كعيها الفكرم ،كمن ىنا فقد قدمت كتابة ركائية رأينا بأهنا
زبتلف عن سابقتها ،حبيث ناقشت فيها مضامُت ثقافية مرتبطة باػبلفيات السياسية كالوعي االجتماعي
اؼبتدارؾ لوضعو كاؼبطالب حبقوقو ،كتناكلتها بشكل نقدم ،فكشفت من خبلؽبا اؼبمارسات السياسية

 1شكرم عزيز اؼباضي ،أمباط الركاية العربية اعبديدة ،ص .182
 2رزاف ؿبمود إبراىيم ،خطاب النهضة كالتقدـ ُب الركاية العربية اؼبعاصرة ،دار الشركؽ ،األردف ،ط ،2003 ،1ص .33
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القمعية سواء من خبلؿ الصراعات الداخلية اؼبتمثلة ُب اإلرىاب كالعشرية السوداء أك من خبلؿ
الصراعات اػبارجية اؼبتمثلة ُب الثورة اعبزائرية التحريرية مع اإلستعمار الفرنسي.
سنحاكؿ الولوج إٔب عوآب الثورة اليت ىيمنت على العناصر السردية األخرل ُب ما يلي :
 .1البعد األيديولوجي والثورة التحريرية:
هنلت الركائية من عآب الثورة اعبزائرية باعتباره حقبل خصبا قادرا على إثراء مضامُت عملها الفٍت،
ك"ىذا االرتداد إٔب اؼباضي الثورم القريب كتبنيو كاالنتساب إليو قصد رصده كتوظيفو إبداعيا بإحياء
أحداثو كبعث أجداثو صباليا غدا معينا مغريا ال ينضب لئلبداع اعبزائرم ُب جنس الركاية ،ناىيك أنو
كطيلة ما يناىز العقود الثبلثة من الكتابة الركائية عن الثورة اعبزائرية ،ال تزاؿ ىذه األخَتة تغرم الكتاب
بالكتابة عنها ككأهنا قضية بكر".1
أسس ىذا الزخم التارىبي الثورم تفاكتا ُب أساليب كتابتو ،فهيمنت الكتابة األيديولوجية ؼبدة
طويلة ُب الفًتات األكٔب من اإلستقبلؿ اعبزائرم ،فكانت الكتابة عن الثورة بنظرة أيديولوجية ،كيبثل ىذا
اإلذباه "من اشًتؾ اشًتاكا فعليا كمباشرا ُب صفوؼ الثوار ،كعاٗب كيبلت الثورة فكتب عنها من عمق
اؼبعاناة ككاف إبداعو تنفيسا لثراء ذبربتو النضالية" 2كػ"زىور كنيسي" اليت نقلت أيديولوجيتها الثورية
بشكل جلي إٔب ركايتها (لوقبة كالغوؿ) ،كلكن"مع اعبيل اعبديد من كتاب الركاية ُ-ب التسعينيات
كبداية األلفية الثالثةً -ب التخلي عن ىذه الرؤل أك الًتاجع عنها بشكل أك بآخر ،أك عدـ إبرازىا
بالشكل الذم كانت تظهر بو سابقا" ،3كػ"أحبلـ مستغامبي" ُب ركايتها (عابر سرير) ،اليت كظفت فيها
األيديولوجية الثورية كعنصر بنائي جنبا إٔب جنب مع العناصر البنائية الفنية األخرل ،كوهنا فبا "كتب عن
الثورة فبا تسٌت لو اإلطبلع عليو من كثائق تارىبية ،كما ركتو لو الذاكرة الشعبية أك شهود عياف عاشوا
 1بوشوشة بن صبعة ،سردية التجريب كحداثة السردية ُب الركاية العربية اعبزائرية ،ص .120
2اؼبرجع نفسو ،ص .121
 3ؿبمد الصاّب خرُب ،الديٍت كاأليديولوجي ُب الركاية اعبزائرية اؼبعاصرة ،ركايات الطاىر كطار أمبوذجا ،ؾبلة قراءات ،جامعة بسكرة ،ع  ،2013 ،5.ص
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الثورة ،كأسهموا فيها إذ كقد اندلعت الثورة ُب فاتح نوفمرب سنة  1954كاف رضيعا أك صغَتا ال يفقو
شيئا عنها ،كمن شبة سيكوف ىؤالء منفعلُت بالثورة ال فاعلُت فيها ،متأثرين هبا ال مؤثرين فيها".1
إف التباين ُب معايشة الثورة أك السماع عنها أدل إٔب اختبلؼ ُب أسلوب طرحها ُب العمل الفٍت
الركائي ،كنقصد ىنا ُب ركاييت (لوقبة كالغوؿ) ك(عابر سرير).
كٓب يتم اغبكم عليهما حكما اعتباطيا ،بل ًب ذلك من خبلؿ ما الحظناه ُب "التيمة" اؼبهيمنة ُب
كبل النصُت ،إذ أف كليهما كظف البعد األيديولوجي الثورم لكنهما اختلفا ُب أسلوب طرحو ،كىذا ما
يهمنا توضيحو.
انطبلقا من أف الركاية تتمظهر "ُب اػبطاب "األيديولوجي" من خبلؿ زاكيتُت ،األكٔب باعتبار
"األيديولوجيا" ُب الركاية أمرا كائنا ال ؿبالة ،تقوـ الشخصيات اؼبختلفة بالتعبَت عن الرؤل األيديولوجية
اؼبختلفة .كالثانية ىي "الركاية كأيديولوجيا" تستخلص بعد اإلنتهاء من قراءة كل اػبلفيات اؼبشكلة
2
كنفصل أكثر
للشخصيات"  ،فإننا سنقوـ بتحليل عوآب الركايتُت انطبلقا من البعد األيديولوجي فيهما ٌ

ُب ىذا اغبكم كنفسره.
أ .الرواية كأيديولوجيا  /األيديولوجيا الوطنية:
نصنف ركاية (لوقبة كالغوؿ) ضمن الركايات الواقعية ،فهي ركاية كصفية تعرض جانبا مهما من
كاقع كاتبتها "زىور كنيسي" –كمجاىدة -كإنتمائها الفكرم كالوطٍت .كلعل ىذا ما يًتجم فكرهتا
القائلة" :ظركؼ الكتابة ال يبكن فصلها عن كضع الثقافة ُب الوطن ،إذ كل شيء يتأثر بغَته من
اؼبواضيع أك اجملاالت اؼبختلفة".3
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ىذا يعٍت أف الكاتبة تؤمن بضركرة انعكاس الواقع ُب النص إٔب حد التماىي معو ،كأف الكاتب
يأمن اإلنزياحات الفنية خوفا من تغيَت معٌت النص
هبب أف يصور اغبقيقة تصويرا أمينا ،ذبعلو ال ى
كالذىاب باغبقيقة إٔب إذباىات قد تلغيها.
نقل مضموف ركاية (لوقبة كالغوؿ) عوآب تقليدية مستهلكة سبثلت ُب إبراز نبوـ الشعب الفقَت
كمقاكمتو أياـ اإلستعمار الفرنسي ،كاًلتفتت الكاتبة ألنبية تصوير اغبياة اليومية اليت تعيشها الفئة الشعبية
اؼبناضلة ،ألف "ىذا اعبانب الشعيب ؽبذه اؼبقاكمة ىو الذم ضمن بقاءىا على قيد اغبياة أكثر من سبع
عشر سنة ،األمر الذم تسٌت لو معو أف ىبل دبعادالت الوجود اإلستعمارم".1
كما ركزت على إظهار موضوع دكر اؼبرأة اعبزائرية ُب نشر الوعي الثورم ُب ا﵀يط الشعيب،
كتكمن أنبيتو ُب كونو من اؼبوضوعات اعبديدة ُب األدب اعبزائرم ُب تلك الفًتة " ،أك لنقل على األقل،
إف تناكلو ؽبا كاف جديدا كخارجا عن اؼبألوؼ ،كمن ىذه اؼبوضوعات قضية اؼبرأة اليت غادرت البيت،
ككقفت جبانب الرجل ،مناضلة كثورية من أجل التحرر كالديبقراطية" ،2كىنا تربز خصوصية الكتابة
النسوية لدل "زىور كنيسي" ُب اىتمامها بقضايا اؼبرأة كإثباهتا لفاعلية دكرىا اجملتمعي.
كاؼببلحظ أف أيديولوجية الكاتبة "زىور كنيسي" كنشاطها السياسي كالنضإب أياـ الثورة التحريرية
الوطنية أسهم ُب توجيو مضموف خطاهبا الركائي بشكل بارز ،فمن خبللو نستشف موقف الكاتبة من
اغبياة كإنتمائها االجتماعي ،الذم نقلتهما إٔب إقبازىا الركائي ،فنجد أف العوآب اليت أثارهتا ركاية (لوقبة
كالغوؿ) تتمحور ُب تضحيات اؼبرأة كنضاؽبا ،كُب اؼبقاكمة الشعبية ضد اعبيش الفرنسي ،كقد سخرت
صبيع الشخصيات الركائية للتعبَت عن موقفها اػباص ،فوجهت القول الشعبية ؼبناصرة قضيتها الوطنية،
كاستطاعت أف سبرر مآرهبا الثورية كالدعوة إٔب النضاؿ كنشر الوعي لدل ىذه الفئة الشعبية اؼبهمشة فقط
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عن طريق توجيو عملها األديب كبو الركاية كأيديولوجيا ،اليت تعٍت "موقف الكاتب بالتحديد ،كليس
موقف األبطاؿ كل منهم على حدة ".1
يبكن تصنيف ركاية (لوقبة كالغوؿ) ضمن أدب النضاؿ الذم "تستخدمو األمم اؼبستعمرة سبلحا
لتحطيم قيود اإلحتبلؿ ،كبالتإب تغيَت كاقعها اؼبر" ،2كعليو ضبلت الركاية حديث اؼبقاكمة فورد اػبطاب
اؼبستعمر،
الركائي دعائيا بالدرجة األكٔب ،كأدؾبت الكاتبة أيديولوجيتها فيها لتعرب عن موقفها اػباص ضد
ى
كذلك على حساب العناصر الفنية للمتخيل السردم الركائي .
من اؼبعلوـ أف اغبديث التخييلي للمقاكمة يتكئ على " ذاكرة مهمومة ،ربتفظ بشحن تنبثق على
اؼبستول اإلبداعي لتحديد عبلقة األنا باآلخر ،كىذه العبلقة تدخل ُب إطار حاد" ،3سبثل ُب ىذه الركاية
ً
ر/اؼبستعمر) ،فكشفت "أنا" الكاتبة "زىور
(اؼبستعم
ُب صراعات كتناقضات الواقع بُت أيديولوجيتُت
ى
"اآلخر"/اؼبعمر ُب األراضي
كنيسي" عن فقر األسرة اعبزائرية كنبومها أثناء حرب التحرير مقابل غٌت
ٌ

اغبماؿ كجَتانو" :اجمللس كاف يلتئم كل مساء حوؿ عشاء
اعبزائرية ،يقوؿ السارد عن عائلة "ؿبمد" ٌ
اقتضت طبيعة اغبياة أف نطلق عليو كلمة ؾبلس كعشاء ،حىت لو كاف ،كُب أكثر األحياف ،ؾبرد ذبمع
حوؿ طبق من العدس ،تطفو قشوره فوؽ مرقو األسود ،كتتماكج ،ككأهنا تتحدل اجملموعة الصغَتة الطافية
على سطح اغبياة..
 حىت أنا طبق العدس الرخيص ،ردبا لن ذبيدك٘ب على مائدتكم غدا ،فتكتفوف باػببز اعباؼ ،حامدينا﵁ على كل حاؿ..
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كبقدر ما كانت نظرات مليكة خالية من كل معٌت مكشوؼ ،فإف جوارحها كانت ربمل من
األٓب الكثَت ،كمن كتماف ىذا األٓب أكثر ،ككأهنا الوحيدة اليت أدركت قبل غَتىا من أفراد ىذه األسرة
الوضعية اؼبزرية اليت تعيشها ىي كإخوهتا كأبواىا ،كحىت جَتاهنم".1
اؼبستعمر /اآلخر كاستغبللو لثركات الببلد:
كُب مقابل فقر األسرة اعبزائرية تربز الكاتبة غٌت
ى
"كانت اؼبراكب الرابضة على الرصيف جديدة ،كىياكل اؼبيناء ؾبهزة ذبهيزا جديدا ،مراكب ذات صبغة
ذبارية كاسعة ،صاحب ىذه الشركة فرنسي معمر ،إنو ال يبلك فقط شركة الصيد ىذه ،كلكن لو أيضا
مساحات شاسعة ،من أجود األراضي الزراعية ُب سهوؿ (متيجة) .لذلك ذبد الرجاؿ العاملُت كبينهم
ؿبم د ،ال يعرفوف لو كجها ،سول أنو (اؼبعلم الكبَت) ،ظبعوا عنو ،عن حياتو ،عن أبيو كجده ،كجد أبيو،
اؼبدفونُت ُب مقربة األجانب ،عن القصور اليت يبلكها عن السيارات ،عن اػبيل ،عن اػبدـ كاغبشم ،عن
أنو ال يتعامل بتجارتو إال مع أبناء عمومتو كراء البحر ،كإف لو الكلمة اؼبسموعة ،عند اغبكاـ ىنا كىناؾ،
ظبعوا أيضا ،أف إحدل بناتو أحبت شابا عربيا ،يعمل سائقا ػبيوؿ كالدىا ،فما كاف من أبيها ،إال أف
دبر لو حادث سيارة ،كزبلص منو ،ليبعث ابنتو بعدىا تستجم ُب أكركبا ،لتنسى ىذه النزكة اػبطيئة".2
من ىذه اؼبقابلة الضدية اليت تبُت فقر اؼب ً
اؼبستعمر نشأ الصراع بُت ىاتُت
ستعمر كغٌت
ٌ
ى
األيديولوجيتُت ُب الركاية ،حيث استهدفت الكاتبة إبراز صورة لآلخر تتسم بنوع من التشويو ،كطريقة
تلقائية إزاء ما يفكر بو كل أنا ُب اآلخر ،كمنو أخذ الصراع شكلو اغباد بُت األنا الوطٍت الذم يعرب عن
اؼبستعمر ،فكتبت أف كل تلك اؼبآسي كاألكضاع اؼبزرية اليت شهدهتا األسرة
أيديولوجية الكاتبة كاآلخر
ى
معربة عن
اعبزائرية خباصة ،ربولت لديها إٔب قوة رفض للمحتل ،كعليو هنضت فئة من اؼبناضلُت ٌ

ً
اؼبستعمر ،كىذا اإلذباه فبثل ُب الركاية
األيديولوجية الوطنية أيضا ،تناشد بضركرة الثورة للتخلص من ؿبنة

ُب شخصييت "رشيد" ك"أضبد".

 1زىور كنيسي ،لوقبة كالغوؿ ،مطبعة دحلب ،اعبزائر ،دط ،دت ،ص .13
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ربكي الكاتبة عن رحيل الشخصية "أضبد" زكج "مليكة" ليلتحق باجملاىدين ُب اعببل" ،كيأٌب
اليوـ اؼبتوقع لكن ُب أحسن اغباالت لتعلم فيو مليكة كمن رجل غريب جاءىم ساعة أصيل ٓب تر من
كجهو إال شاربا كثا يغطي نصف الوجو لتعلم فيها أف زكجها حبيبها قد اًلتحق باجملاىدين كعليها أف ال
تنتظره حىت تنتهي ىذه اغبرب كتستقل الببلد".

1

كربكي أيضا عن شخصية "رشيد" أخ "مليكة" الذم اختار أيضا االلتحاؽ باجملاىدين ُب اعببل،
أصر على ذلك أماـ هتكمات كالده كرفض فكرتو ،يقوؿ رشيد" :ماذا تريد٘ب أف أعمل يا أيب ضبٌاال
ك ٌ
مثلك؟ كبل  ...إف الثورة ربتاج الشباب ليجاىدكا كيدخلوا اؼبعارؾ ال ليحصلوا على اػببز كاؼباء
كيتحسركا على الزماف ،إف اؼبعركة اليوـ ليست مع اػببز كلقمة العيش إهنا مع اؼبستعمر إنو السبب ُب كل
مآسينا كآالمنا كىو مصدرىا كال بد أف نقضي على اؼبصدر ٍب إنٍت ال خيار ٕب ُب األمر  ...تركتكم
بالسبلمة".2
نبلحظ أف ركاية (لوقبة كالغوؿ) ىي ركاية مونولوجية ذات موضوع كاحد ػ من بدايتها إٔب هنايتها
 اؼبتمثل ُب اإلذباه الثورم ،فالكاتبة "زىور كنيسي" تنقل أيديولوجيتها الثورية إٔب إقبازىا الركائي،كذبعلها ىي السائدة كاؼبغلبة ُب النص ،فتأٌب الركاية حاملة للمجاؿ األيديولوجي الواحد اؼبتمثل ُب
"تصورات اؼبناضلُت كالثوار" ،كىذا مقابل تغييب الطرؼ النقيض كاؼبضاد اؼبتمثل ُب "ا﵀تل" إال ما
أشارت لو ُب عجالة ُب مواضع معدكدة.
تظهر ُب ىذه األيديولوجية الواحدة اؼبغلٌبة ُب النص ،ع ٌدة أمباط لشخصيات متصارعة معربة ُب
ؾبملها عن تصورات الكاتبة بشكل مكشوؼ ،كلكن رغم اختبلؼ أصوات الشخصيات كصراعها
كحوارىا تبقى ربت سيطرة أيديولوجية الكاتبة كتظل خاضعة ؽبيمنتها ،كترل "يبٌت العيد" أف ىذا النمط
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الكتايب "ضعيف فنيا ،غَت متملك لتقنيات السرد ،مثل ىذا القص قبده ُب الفًتات األكٔب كالسابقة
أليامنا ىذه".1
كبالرجوع إٔب النص الركائي فإف أمباط الصراع الفكرم للشخصيات متمثل ُب مؤيدم النضاؿ
كالثورة ،كاؼبعارضُت لفكرة االلتحاؽ باجملاىدين كالراضُت باػبنوع كالركود كاالستسبلـ لظركؼ اغبياة،
ككذلك يبثل ىذا اإلذباه الفئة اؼبمثلة للخونة من اعبزائريُت.
فنجد أف فبثلي اإلذباه األكؿ ىم :أضبد ،رشيد ،سحنوف ،بعض رجاؿ اؼبيناء ،البهجة ،الرجل
ح ٌداد السكاكُت ،أنيسة ،اؼبرأة الشابة اؼبلتحفة باغبائك.
كيبثل اإلذباه الثا٘ب" :ؿبمد" كالد مليكة الذم عارض موقف ابنو ؼبا أراد االلتحاؽ باجملاىدين
ٌ
قائبل لو" :ستصعد إٔب اعببل ،أليس كذلك ؟ تذىب للمجاىدين ،ما شاء ا﵁ ،فما ٓب تستطيع أف تعملو
معي ،كتعينٍت بو على ىم اغبياة أردت أف تقوـ بو مع اجملاىدين ،كنت أتصور أنك ستقوؿ ٕب :أنك
كجدت عمبل ،كأنك ستكفيٍت مؤكنة نفسك ،تساعد٘ب ُب مصاريف إخوتك ٍ ...ب مشَتا بيديو بلهجة
فيها حدة مضافة للسخرية:
 كماذا سيصنع بك اجملاىدكف ...؟ وبملونك على ظهورىم ُب األحراش كالودياف كيهدىدكنك ساعةالنوـ؟ ماذا سيصنع بك اجملاىدكف يا كلد؟ كىل كل كاحد يستطيع أف يصبح ؾباىدا؟ إف اعبهاد ٓب ىبلق
ألمثالك ...بل خلق لرجاؿ معينُت كقفوا أنفسهم عليو فبل عائبلت ؽبم كال زكجات كال أكالد كال
مسؤكليات".2
نفهم من ىذا أف اغبالة االجتماعية اؼبأساكية كاؼبزرية لعمي "ؿبمد" كعجزه عن سد متطلبات
أسرتو ىي ا﵀فز الذم جعلو يعارض أيديولوجية ابنو "رشيد" ُب االلتحاؽ باجملاىدين ،يقوؿ -" :اتركوا
اعبهاد ألىلو ،كيف هباىد الرجل الفقَت ،الذم تنتظره ،كل يوـ عشرة أفواه ،مفتوحة جائعة ،كيف

1ؿبمود أمُت العآب ،يبٌت العيد ،نبيل سليماف ،الركاية العربية بُت الواقع كاأليديولوجية ،دار اغبوار ،سورية ،ط ،1986 ،1ص .28
 2الركاية ،ص .56
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يستشهد أمثإب ،من القابعُت مع اؼبشاكل اليومية ألبنائهم كعائبلهتم ،إف االستشهاد من حظ األبطاؿ
كا﵀ظوظُت ،كليس من حظ األشقياء أمثإب".1
أما "كماؿ" فهو النمط اؼبمثل لتطور الوعي الثورم ،فقد عايش الصراع النفسي مع اإلذباىُت،
ُب األكؿ كاف راضيا باغبياة اؼبزرية كخائفا من اؼبوت كجبانا ٓب يشأ االلتحاؽ باجملاىدين ُب اعببل ،يقوؿ:
" -أين أنا من الفدائيُت كالشهداء ،إنو أضبد ىو الذم عرؼ طريقو ،أما أنا فقابع ُب البيت كالنساء ...
استمع إٔب اقًتاح العجائز ُب اغبياة كالزكاج ،إهنم يبوتوف ربت التعذيب يا مليكة ،أخي كأخوؾ رشيد
كغَتىم ،ىم الذين عرفوا الطريق ،طريق اغبقيقة ،أما أنا كاآلخركف ،فلسنا سول رجاؿ أنذاؿ ،متمسكُت
باغبياة ،اػبوؼ يوجهنا كيشل حركتنا كتفكَتنا" ،2كلكن بعد حادثة قبض الشرطة الفرنسية عليو خطأ
تغَتت سلوكات "كماؿ" ،حينما أطلق سراحو كعلم أنو ليس اؼبقصود ،كإمبا " كانوا يقصدكف فدائيا من
ٌ
نفس اغبي ،يقاؿ أنو أطار النوـ من عيوف الشرطة الفرنسية" .3كبالتإب فهذه اغبادثة أثارت صراعات

كغَتت كجهتو كبو النضاؿ كاعبهاد .يقوؿ ":من
نفسية لدل "كماؿ" كعمقت لديو الشعور بالوطنيةٌ ،
يصدؽ أنٍت سأتغَت إٔب ىذا اغبد؟ أنٍت سأقوـ بكل ىذه األعماؿ .باألمس فقط ،كنت أشعر أنٍت لن
أكوف مثل اآلخرين أبدا ىم خلقوا كذلك شجعانا ،أما أنا فخلقت عاقبل ،ؿبتاطا ،جبانا".4
كمن اىتماـ الكاتبة "زىور كنيسي" ُب إطار األيديولوجية الواحدة ،أهنا أبرزت ؾبهودات الفئة
النسوية أثناء الثورة التحريرية ،من خبلؿ مبطُت :األكؿ يبثل تضحيات اؼبرأة غَت اؼبباشرة ُب فًتة اإلحتبلؿ
كالشخصية اؼبمثلة ؽبذا اإلذباه ىي "مليكة" ،اليت فقدت أخاىا كأباىا ،كالصدمة اليت آؼبتها أكثر ىي
فقداهنا لزكجها كىي حامل ُب شهورىا األكٔب ،تقوؿ مناجية ابنها" :بٍت تزكجت أباؾ ُب السابعة عشرة،

1الركاية ،ص .99
2الركاية ،ص ف.
3الركاية ،ص ف.
4الركاية ،ص .107
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ككضعتك يتيما ُب الثامنة عشرة ،دكف العشرين ،كنت زكجة كأما كأرملة ،ما ىذه اؼبعادلة الصعبة كىذا
السباؽ مع الزمن ؟".1
كمن ىنا تبدأ التضحيات الكثَتة لػ"مليكة" ،اليت تصورىا الكاتبة على أهنا مبوذج للمرأة اعبزائرية
اؼبر كفقداف أفراد أسرهتا الواحد تلو اآلخر ،كتتواصل تضحياهتا بسبب
اؼبتعقلة رغم اصطدامها بالواقع ٌ
الثورة الناشبة ُب الببلد إٔب أف تتوَب أثناء اؼبخاض ،عندما ٓب تنقل إٔب اؼبستشفى للوالدة ،ألف اآلخر/
اؼبستعمر الفرنسي شن عراقيل على كل جزائرم كٓب يستثن مريضا كال صغَتا ،فػ "حظر التجوؿ ُب السابعة
ى
كاػبركج فبنوع إال بإذف كرخصة من مكتب الشرطة كمكتب الشرطة بعيد كاعبنود اؼبتجولوف ال يريدكف أف

يفهموا شيئا".2
كالنمط اآلخر اؼبوظف ُب الركاية ىو اؼبرأة الثورية اؼبناضلة ،كالشخصية اؼبمثلة ؽبذا ىي اؼبرأة
اجملاىدة "خاليت البهجة" ،اليت تي ِّرك يج ؼبا ىبدـ الثورة ،كتقوؿ ما تريده ؽبا اؼبقاكمة أف تقوؿ كحسب
اؼبناسبات ،كتقدـ مباذج أخرل جملاىدات ُب اعبباؿ كمكافحات ُب اؼبدف ،ال يتعرؼ عليهن أحد ،من
مثل تلك اؼبرأة اؼبلتحفة (باغبايك) اليت اختارت اعبهاد ثأرا لزكجها الذم حكم عليو اإلعداـ باؼبقصلة،
تقوؿ ـبا طبة "مليكة"" :إذا كاف اؽبدؼ من عملي ىذا ىو الثأر كما تقولُت فإنو يبدأ من زمن بعيد
جدا ،فقد استشهد كالدم كعمي ُب أحداث سنة  1945خبراطة ،كاستشهد قبل ذلك بكثَت جدم
ألمي ُب ثورة (الزعاطشة) باعبنوب ،لكنٍت ال أعتقد أنو ثأر أك حقد ،بقدر ما ىو كفاح من أجل اغبق،
حق نا ُب كطننا كحريتنا ،سينتهي حتما ،دبجرد أف يتحقق نصرنا ،نسًتد حريتنا فوؽ أرضنا ،إننا شعب
وبب السلم كيكره اغبرب ،إف اغبرب فرضت علينا فرضا ،ىل تفهمُت؟".3

1الركاية ،ص .90
2الركاية ،ص .131
3الركاية ،ص .82 ،81
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كبل النمطُت النسويُت ينتمياف إٔب األيديولوجيا الواحدة السائدة ُب الركاية كاليت تشهد صراعا مع
اؼبستعمر اؼبغيبة ُب النص ،كاليت نستشفها بطريقة غَت مباشرة من خبلؿ معاناة األنا
أيديولوجية
ى
اؼبستعمرة .
ى

"زىور كنيسي" كمجاىدة ضبلت على عاتقها مسؤكلية الدعاية للوعي الوطٍت خبلؿ مرحلة

الثورة ،عن طريق الشخصيات الركائية ،اليت كظفتها ػبدمة مآرهبا اػباصة ،كاليت سبثل باألساس أيديولوجية
الكاتبة ،كىو ما جاء ُب قالب سردم كبلسيكي من حيث تقنيات الكتابة الركائية اؼبستعملة ،كمن حيث
اؼبوضوع كالرؤية.
ب .األيديولوجيا في الرواية:
تغطي ركاية (عابر سرير) حقبتُت زمنيتُت من تاريخ اعبزائر ،كىو ما ظبح لربكز صنفُت من
األيديولوجيا ُب النص ،األكٔب ىي األيديولوجيا الوطنية/الثوار ُب مواجهة مع األيديولوجية الغربية/ا﵀تل،
كالثانية سبثل مرحلة ما بعد اإلستقبلؿ حيث اىتمت الكاتبة بإبراز األيديولوجيات الوطنية اؼبتصارعة ُب ما
كخصت بالذكر اإلذباه اإلسبلمي "اعبماعات اإلرىابية" ،كإذباه النظاـ السائد منذ اإلستقبلؿ
بينها َّ
"إذباه اغبزب الواحد".
ما يهمنا ُب ىذا الصدد ىو معاينة الصنف األكؿ ،أم األيديولوجيا الوطنية ُب مواجهة
األيديولوجية الغربية ،كالكشف عن الطريقة اليت نقلت هبا الكاتبة ىاتُت األيديولوجيتُت ُب صورهتما
الثورية ،مع اإلشارة أهنا الصورة اليت اعتنت هبا ُب اعبزأين األكؿ كالثا٘ب من الثبلثية ،كأفردت ؽبا اىتماما
خاصا ُب اعبزء الثالث منها(عابر سرير).
نبلحظ أف الكاتبة "أحبلـ مستغامبي" عملت على إدخاؿ األيديولوجيا كعنصر بنائي كصبإب من
عناصر اػبطاب الركائي" ،فهو يتضمنها كىي ال ربده ،ككبلنبا تعبَت عما ُب الواقع" ،1كىذا التداخل بُت
الواقعي كاؼبتخيل ىو ما أسهم مع العناصر الفنية األخرل ُب ربقيق أدبية الركاية ،فػ"األيديولوجيا تدخل
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الركاية باعتبارىا مكونا صباليا ألهنا ىي اليت تتحوؿ ُب يد الكاتب إٔب كسيلة لصياغة عاؼبو اػباص".1
كهبذه الطريقة تشكلت األيديولوجية ُب ركاية (عابر سرير).
جرت األدعبة ُب الركاية من خبلؿ تشكل عواؼبها عرب "تبلحم اؼبتخيل كالواقعي لتؤسس كاقعا
جديدا ىو كاقع إبداعي قد ىبتلف عن الواقع اؼبرجعي باعتباره مشحونا برؤية فردية أك صباعية ،كلكنو
ليس غريبا عنو كال نقيضا لو".2
تصدر أعماؿ "أحبلـ مستغامبي" الركائية عن رؤية أيديولوجية ؼباضي الببلد ُب عبلقتو باغباضر
ي
كاؼبستقبل " :ذلك أف قصة "قبمة" ُب بعدىا األسطورم ،كإحدل أشهر قصص اغبب اعبزائرم ،كلدت
إثر تظاىرات  8مايو  1945اليت دفعت فيها قسنطينة كاؼبدف ا﵀يطة هبا أكثر من ثبلثُت ألف قتيل ُب
ٌأكؿ تظاىرة جزائرية تطالب باغبرية .كاف كاتب ياسُت يومذاؾ ُب عامو السابع عشر ،ييقاد مع اآلالؼ
ذبرىم شاحنات إٔب عناكين ؾبهولة،
إٔب السجن ،ككاف ُب طريقو إٔب معتقلو األكؿ يرل شبابا مكبٌلُت ٌ
كل
كآخرين يعدموف ُب الطريق بالرصاص .كُب الزنزانة الكبَتة اليت ضاقت بأسرارىا ،كاف العسكر يأتوف ٌ

مٌرة الصطحاب رجاؿ لن يراىم أحد بعد ذلك أبدا.

عندما غادر كاتب ياسُت السجن بعد أشهر ٓب هبد بيتا يؤكيو .كانت أمو قد يجنٌت ظنا منها أنو

قيتل ،كأدخلت إٔب مستشفى األمراض العقلية ،قصد الشاب بيت خاليو اؼبدرسُت فوجد أهنما قيتبل،
ذىب إٔب بيت جده القاضي فوجد أنو اغتالوه ،غَت أف الطامة كانت عندما علم أهنم ُب غيابو ٌزكجوا

ابنة عمو ،اليت كاف وببها".3

نبلحظ أف السارد نقل الواقع الثورم اؼبتمثل ُب ؾبازر  8مام  ،1945جنبا إٔب جنب مع عناصر
فنية أخرل ،كاستحضاره لركاية (قبمة) كاإلشارة إٔب السَتة الذاتية ؼبؤلفها "كاتب ياسُت" ُب أسلوب فٍت
صبإب ،كىو ما أنقذ العمل الركائي من أف يكوف خطابا دعائيا كتارىبيا ،كمن ىذا نفهم كيف أسهمت
 1ضبيد غبميدا٘ب ،النقد الركائي كاأليديولوجيا ،ص .33
 2بوشوشة بن صبعة ،سردية التجريب كحداثة السردية ُب الركاية العربية اعبزائرية ،ص .123
3أحبلـ مستغامبي ،عابر سرير ،دار نوفل ،بَتكت ،دط ،2013 ،ص .245
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األيديولوجيا الثورية مع العناصر الفنية األخرل ُب تشكيل بنية النص الركائي" ،كقد يعرب ذلك عن انفتاح
ُب الرؤية ،تتشابك معها األمور كتتداخل ،حبيث يبدك الصراع من أجل مسألة ما ،صراعا مفتوحا على
تعدد اإلحتماالت ،كتنوعها ،أك على تعددىا كتناقضها ،ىكذا يطرح النص سؤالو على القراءة دكف أف
تكتمل بنيتو جبواب عليو" ،1كإنطبلقا من ىذه الدعوة القرائية اليت يناشدىا نص (عابر سرير) ،ارتأينا أف
البعد األيديولوجي -كعنصر كاقعي ُب الركاية-ذبلى من خبلؿ مدلولو السياسي باعتباره مكونا من
مكونات البنية الفنية للنص ،ذلك أف "األيديولوجية السياسة ىي جزء أساسي ُب النص الركائي يعمل
على بنائو فنيا ،بل جزء من العآب اؼبتخيل الذم يوىم القارئ بالواقعية كاغبقيقة اإلنسانية".2
استلهمت الكاتبة "أحبلـ مستغامبي" من الواقع اؼبادة األكلية اليت استطاعت أف تبٍت هبا نصها،
فنقلت األيديولوجيا السياسية الثورية إٔب اؼبتخيل السردم ،لكن ليس بالطريقة نفسها اليت تتواجد هبا ُب
اؼبرجع الواقعي ،بل نقلتها كفق أبعاد فنية ألزمتها هبا طبيعة العمل الركائي الشاعرم ،كىو ما جعل
األ يديولوجيا اؼبتواجدة بالواقع كمادة خاـ تتحوؿ عند دخوؽبا إٔب النص الركائي إٔب بعد أيديولوجي فٍت
يسهم ُب خلق تعددية صوتية داخل اػبطاب الركائي.
لذا فإف موقف الكاتبة "أحبلـ مستغامبي" ُب ركايتها (عابر سرير) ىو موقف حيادم ،كمرد ذلك
أف الركاية ذات مبط ديالوجي" ،كالكاتب ُب الركاية الديالوجية ليس موجودا لكي ىبتار من بُت
األيديولوجيات ما يبلئمو ،كلكنو موجود فقط ليمتحن صبيع األيديولوجيات كيشاكسها ليعرؼ حدكد
كل كاحدة منها" ،3كؽبذا فإف صبيع األيديولوجيات اؼبعركضة ُب الركاية ال تعرب عن صوت الكاتبة بصفة
مباشرة ،فصوهتا يبقى متخفيا كفبيىٌررا بطريقة غَت مباشرة ،ذلك أف ىدفها من عرض األيديولوجيات
اؼبتصارعة ىو سبرير خطاب سياسي ثورمُ ،ب مثل ما جاء ُب ىذا اؼبقطع السردم اغبوارم بُت السيدة
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2سليم بتقة ،البعد األيديولوجي ُب ركاية اغبريق ﵀مد ديب ،ص .42
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الفصل الثالث

العوالم الروائية بين الواقعية والتجديد

صور" :كحياؿ ما بدا مٍت من عدـ إعجاب بلوحة
الرسم ُب اؼبعرض كبُت اؼبي ٌ
األجنبية اؼبسؤكلة عن لوحات ٌ
ٓب أفهمها ،قالت موضحة :
 ىذه رظبها زيٌاف زبليدا لضحايا تظاىرات  17أكتوبر  ،1961خرجوا ُب باريس ُب تظاىرة مساؼبة معالتجوؿ اؼبفركض على اعبزائريُت ،فألقى البوليس الفرنسي بالعشرات منهم
عائبلهتم ،للمطالبة برفع حظر ٌ
ىموثوقي األطراؼ ُب هنر السُت .مات الكثَتكف منهم غرقا ،كظلت جثثهم كأحذية بعضهم تطفو على
السُت ع ٌدة أياـ ،لكوف معظمهم ال يعرفوف السباحة .
حىت ال أبدك أقل معرفة منها بتارىبي:
قلت كأنا أقاطعها ٌ
 أدرم ..ما استطاع " "Paponاؼبسؤكؿ آنذاؾ عن األمن ُب باريس ،أف يبعث هبم إٔب ا﵀رقة كما فعلمع اليهود قبل ذلك ،فأنزؿ عشرين ألفا من رجالو لَتموا هبم إٔب "السُت" .كاف البوليس يستوقف الواحد
منهم سائبل "ؿبمد  ..أتعرؼ السباحة؟" كغالبا ما هبيب اؼبسكُت "ال" كما لو كاف يدفع عنو شبهة،
كعندئذ يكتفي البوليس بدفعو من اعبسر كبو "السُت" ،كاف السؤاؿ جملرد توفَت جهد ش ٌد أطرافو بربطة
عنقو !
كاصلت اؼبرأة بنربة فرحة ىذه اؼبرة:
 إف صبعية ؼبناىضة العنصرية استوحت من ىذه اللوحة فكرة زبليدىا ؽبذه اعبريبة .أنزلت ُب آخر ذكرللتظاىرات  17أكتوبر شباكا ُب هنر السُت ربتوم على أحذية يساكم عددىا عدد الضحاياٍ .ب أخرجت
الشباؾ اليت امتؤلت أحذيتها اؼبتهرئة باؼباء ،كعرضتها على ضفاؼ السُت للفرجة ،تذكَتا بأكلئك الغرقى.
فقدت صوٌب فجأة قبالة تلك اللوحة اليت ما عادت مساحة لفظ نزاعات األلواف ،بل مساحة لفظ
نزاعات التاريخ".1
إف اؼببدأ اغبوارم ىو األساس الذم تقوـ عليو الركاية الديالوجية ،كعربه استطاعت الكاتبة نقل
ستعمر/صوت
أمباط الوعي اؼبتعارضة ،كعن ىذا التعارض نشأت األيديولوجيات اؼبتصارعة (-صوت اؼبي ى
1الركاية ،ص .52 ،51
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اؼب ً
ستعمر)ُ -ب النص كأسهمت ُب تطوير حبكتو ،كىو ما كلٌػد ُب األخَت تصورا كلٌيا يبثٌػل بطريقة غَت
ي
مباشرة موقف الكاتبة "أحبلـ مستغامبي" اؼبتخفي.
فصوت الكاتبة الذم يبثل أيديولوجيتها اػباصة ينتمي ضمنيا إٔب إحدل ىاتُت األيديولوجيتُت
اؼبتعارضتُت ،كال يبكن ربديده بالضبط ،ألهنا تبدك حيادية ُب عرضها ؽبما كىي تدير الصراع بُت
األيديولوجيتُت على لساف الشخصيتُت -السيدة كاؼبصور ،-فتعرض جوانب القوة كالضعف فيهما على
قدـ اؼبساكاة كبقيمة متعادلة ،فلم تغلٌب أيٌة أيديولوجيا على األخرل ،إذ تنتهي الركاية دكف أف يستطيع
اؼبتلقي ربديد األيديولوجية الغالبة ُب النص ،لكنو يستطيع أف يكتسب معرفة عميقة بكبل األيديولوجيتُت
كحبدكدنبا اؼبعرفية كخباصة ُب ما كرد عن حادثة هنر السُت اؼبفجعة للشعب اعبزائرم الذم طالب باغبرية
كفك اغبصار عليو.
ارتبطت ركاية (عابر سرير) ُب الصورة الثورية باأليديولوجيا السياسية ،فنجدىا تستحضر أظباء
رجاؿ الساسة مثل (ىوارم بومدين ،ؿبمد بوضياؼ ،مصطفى بن بولعيد ،العقيد عمَتكش ،سليماف
عمَتات ،عبد اغبفيظ بوالصوؼ ... ،إْب) ،فالكاتبة ُب صياغتها ؼبرحلة الثورة التحريرية اؼبسلحة ُب
النص ،تستمد عناصره من اغبقل السياسي األيديولوجي ،فتعكس ُب النص جزء من الواقع الثورم الذم
يعترب جزء من البنية الكلية اؼبكونة للنص ،كمن ىنا يكتسب النص قيمتو الداللية ،كتتصل األيديولوجيا
فيو بصراع ىذه الشخصيات ُب ما بينها كُب ما بُت العنصر اؼبضاد"/ا﵀تل"" :اعبزائر ؽبا تقاليد ُب قتل
مثقفيها  ..كأنا كنت ُب صفوؼ اجملاىدين عندما ُب خدعة ىدفها إغباؽ ضرر نفسي باؼبقاكمة ،أكحت
فرنسا للعقيد عمَتكش بأف بُت رجالو من يعملوف ـبربين ؼبصلحة اعبيش الفرنسي ،فقتل ُب يوليو
 ،1956بعد ؿباكمة سريعة ،ألف كشبامبائة من رجالوُ ،ب حادثة تارىبية شهَتة باسم إٔب "

La

 ،"bleuiteفورا يكجهت أصابع اإلهتاـ إٔب اؼبثقفُت ،أم إٔب اؼبتعلمُت الذين تركوا دراساهتم ليلتحقوا
باعببهة ،كالذين بسبب علمهم كثقافتهم الفرنسية ٓب تكن جبهة التحرير تثق بوالئهم .أما القتلة الذين
انقضوا عليهم فكانوا رفاقهم من اجملاىدين القركيُت كاألميُت ُب معظمهم ،كالذين منذ البدء ٓب يغفركا ؽبم

الفصل الثالث

العوالم الروائية بين الواقعية والتجديد

سبيٌزىم عنهم باؼبعرفة ،كاليوـ أيضا ٓب يتغَت شيء ،كل جاىل يثأر عبهلو بقتل مثقف بعد اؼبزايدة عليو ُب

اإليباف كالتشكيك ُب كالئو للوطن".1

ً
اؼبضادة/اؼبستعمر نشرت أفكار مغلوطة
نبلحظ ُب ىذا اؼبقطع السردم أف األيديولوجية
كتصورات زائفة خبصوص النخبة اعبزائرية اؼبثقفة اؼبنتمية إٔب األيديولوجية الوطنية "اعببهة" على أهنم
عمبلء فرنسا ،بغية ربقيق اؼبهمة الرباغماتية اليت زبدمها سياسيا ،إذ "يعترب اعبانب العملي "النفعي"
حاظبا ُب األيديولوجيا دبعناىا السياسي ،فهي بالنسبة للمتكلم هبا ىادفة إٔب استمالة الناس كاإلكثار من
األنصار لتحقيق الغلبة ُب اجملاؿ االجتماعي".2
باإلضافة إٔب ىذا فهي تتخذ أبعادا أخرل ُب النص ،من خبلؿ زرع الشك بُت أنصار
األيديولوجية الوطنية ،كؿباكلة تفكيكهم كاإلنقاص من عددىم كضرب الفئة اؼبثقفة إلفشاؿ اعببهة
سياسيا كالقضاء على النخبة اغباملة لنمو كعي مرتفع ،ككل ىذا كمقاصد أخرل ،زبدـ مصلحة
األيديولوجيا اؼبضادة ُب نشر النظرة العدائية اغبادة كخلخلة استقرار اجملاىدين ُب اغبقل األيديولوجي
الواحد.
نبلحظ أف "أحبلـ مستغامبي" كظفت ىذه اغبادثة لتعرية اؼبقاصد السياسية ،ككذلك لتناقش
قضية تقليد إضطهاد اؼبثقف ُب الدكلة اعبزائرية ،كأهنا ليست حكرا على زمن العشرية السوداء فحسب،
فالتصفيات اليت شنتها اعبماعات اإلرىابية على النخبة اؼبثقفة "ُب بدعة قتل الكتاب كالقضاة كاألطباء
كالسينمائيُت كالشعراء كا﵀امُت كاؼبسرحيُت" 3ىي عادة متوارثة منذ عهد الثورة ،كىذا ما قامت الكاتبة
بالكشف عنو كتعريتو ُب ىذا اؼبقطع السردم ُب حادثة " "La bleuiteحيث قاـ "عمَتكش" بقتل ألف
كشبامبائة من رجالو اؼبثقفُت ُب يوليو . 1956

 1الركاية ،ص .141 ،140
 2ضبيد غبميدا٘ب ،النقد الركائي كاأليديولوجيا ،ص .15
 3الركاية ،ص .140
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استخدمت الكاتبة اعبزائرية األيديولوجية أداة فنية لصياغة عاؼبها الركائي اػباص ،إال أف كيفية
توظيفها إختلف من كاتبة إٔب أخرل ،فػ"زىور كنيسي" كانت أكثر كضوحا ُب التعبَت عن األيديولوجيتُت
ً
اؼبستعمر) ُب قالب حكائي كبلسيكيُ ،ب
(اؼبستعمر/
اؼبتصارعتُت إبٌاف الثورة التحريرية من خبلؿ ثنائية
ى

ما تنحى الكتابة عند "أحبلـ مستغامبي" كبو الغموض كتشتيت القارئ كإشراكو ُب استنتاج اؼبوقف
األيديولوجي للكاتبة اليت زبلق الصراع بُت شخصياهتا بعودهتا إٔب التاريخ الوطٍتُ ،ب ما تقف ىي موقفا
حياديا ،كىي ُب ذلك أقرب ما تكوف من أساليب الكتابة الركائية اعبديدة.

 .7البعد الفلسفي والعشرية السوداء:
تتغَت أساليب التعبَت عن الواقع ُب اؼبنت الركائي كفق طرائق متعددة ترتبط بطبيعة التفكَت عند
اؼببدع كطريقة نظرتو للوقائع كتفسَتىا لو ،كىذا ما جعل الركاية "كجنس أديب دائمة التعبَت لكوهنا
منفتحة على احتماالت ال يربصى تيفرزىا اغبياة اإلنسانية كترتبط باللحظات الفلسفية الفارقة"1اليت
تولدت عن كرب األٓب كالتخويف اللذاف خلفتهما ا﵀ن الدامية خباصة ،كىذا ما جعل الكاتبة اعبزائرية
تتبٌت ُب إبداعاهتا الركائية بعض األفكار الفلسفية كربوؽبا إٔب أسلوب تعبَتم يًتجم مدل انصدامها بواقع
العشرية السوداء ،كتقف موقف اؼبتأمل كاؼبتسائل كاػبائف على مصَت األمة اعبزائرية .
نلمح ُب مضموف ركاية (ُب اعببة ال أحد) حضور قوم للبعد الفلسفي ،الذم يعد ا﵀فز
األساسي لنمو األحداث اؼبعربة عن اؼبخاكؼ النفسية اليت خلفتها ا﵀نة اليت عاشتها اعبزائر أثناء الثورة
الدامية ،ك"يدؿ ىذا اؼبيل إٔب التفلسف على طبيعة الذات اؼبفكرة كحضور العقل كإخًتاقو ؾباؿ التخيل
أك الوضعيات الشعورية اليت تعيشها الشخصيات".2

 1فيصل أبو الطفيل ،ركاية الورـ إلبراىيم الكو٘ب كنبوءة الربيع العريب ،اؼبؤسبر الدكٕب الثا٘ب عشر الركاية العربية ُب األلفية الثالثة كمشكل القراءة ُب الوطن العريب،
اعبزائر ،2016 ،ص  ،200نقبل عن :لطيفة الدايبي ،أصوات الركاية ،حوارات مع لببة من الركائيات كالركائيُت ،دار الصدل ،ديب ،ط ،2015 ،1ص
.7
 2سلول السعداكم ،الركاية العربية اؼبعاصرة بضمَت اؼبتكلم ،ص .240
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عرب مضموف الركاية على تيمة اػبوؼ عن طريق فلسفة األحاسيس ،كىذا يومئ عن مدل إدراؾ
ٌ
الكاتبة غبجم اػبوؼ الذم نت عن اجملازر اعبسدية كاؼبعنوية –خباصة -من طرؼ "اإلرىاب" الذم داـ
مدة قصَتة كخلف ىلعا كبَتا ُب الوسط االجتماعي .فػ"اإلرىاب ليس حدثا بسيطا ُب حياة اجملتمع ،كقد
ال يقاس باؼبدة اليت يستغرقها كال بعدد اعبرائم اليت يقًتفها ،بل بفظاعتها كدرجة كحشيتها .كعندما يتعلق
األمر باعبزائر فإف اإلرىاب تقاس خطورتو بتلك اؼبقاييس صبيعا ،إذ استغرؽ مدة غَت قصَتة كارتكب
جرائم كبَتة كارتكبها بفظاعة بلغت أقصى ما بلغتو اؽبمجية".1
ذبدر اإلشارة إٔب أف أغلب الركايات النسوية اغبديثة تناكلت ؿبنة اإلرىاب ُب مضامينها ،لكنها
شكلت ُب ركاية (ُب اعببة ال أحد ) عنصرا مهيمنا على طوؿ اؼبسار السردم ،كصورت تيمة اػبوؼ
دبختلف سبظهراهتا كناقشتها كفق بعد فلسفي أكحى بعمق تفكَت الكاتبة "زىرة ديك" ،حُت إلتفتت إٔب
الفًتة اغبرجة للعشرية السوداء اليت مرت هبا اعبزائر" ،ككأف اعبزائر ،ىذا االسم الكبَت اؼبنفجر من رحم
العنف  ..ىذا التاريخ اؼبضطرب  ..كأهنا كرشة أبدية للمحن فهي ربيي بعنف كسبيت بعنف كربب بعنف
كتكره بعنف كال عيش فيها دكف معايشة اؼبخاطر".2
الوطن بالنسبة للكاتبة ىو تاريخ الثورات األبدية كموطن األٓب كالفجائع كاؼبخاكؼ أثناء ىذه
إف ى

ا﵀نة الدامية بالتحديد ،فػ"بعد أف كاف الوطن معطوبا باإلحتبلؿ كاإلستعمار الغريب الغاشم ،أصبح
معطوبا عاجزا بسبب فساد أبنائو".3
صورت الكاتبة "زىرة ديك" عرب اؼبنت الركائي اؼبناخ السياسي الذم مهد النفجار العشرية
السوداء ُب الببلد" :كاف هبب أف يهوم كل شيء لتكتشف عيوب السلطة اغباكمة  ..كاف هبب أف
يهلك الكل ليخرج الكل مطالبا بالتعددية كالديبقراطية كرحيل النظاـ القائم .كلكن حىت ذلك ٓب يفكر
 1ـبلوؼ عامر ،الركاية كالتحوالت ُب اعبزائر ،دراسات نقدية ُب مضموف الركاية اؼبكتوبة بالعربية ،منشورات إرباد الكتاب العرب ،دمشق ،دط،2000 ،
ص .93
 2زىرة ديكُ ،ب اعببة ال أحد ،منشورات اإلختبلؼ ،اعبزائر ،ط ،2002 ،1ص .114
 3مٌت الشراُب تيم ،اعبسد ُب مرايا الذاكرة ،الفن الركائي ُب ثبلثية أحبلـ مستغامبي ،منشورات ضفاؼ ،دار األماف ،بَتكت ،الرباط ،ط ،2015 ،1ص
.212
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فيو السعيد يوما ،بل كٓب يتمناه أصبل ككثَتا ما كاف يبط شفتيو كوبرؾ رأسو عندما يطالع تعاليق اعبرائد
ا﵀مومة اؼبوجهة ضد السياسة اليت انتهجها اغبزب الوحيد ،حيث اعتربت أف قمعو غبرية التعبَت كتفصيل
القوانُت كدستور الببلد على مقاس مصاغبو كمنافعو اػباصة كفرض قانوف الصمت على الشعب ،ىي
األسباب اليت أسقطت الببلد ُب مآس كبَتة ،كدحرجتها إٔب قاع اليأس كاإلحباط كاػبديعة اليت ذبرعها
كل من إنساؽ كراء اآلماؿ السرابية ،كأكصلت الناس إٔب حد الكفر..الكفر بكل شيء  ...الكفر
بالنفس  ...الكفر بالوطن  ...الكفر باغبياة  ...الكفر بالغد ...باؼبستقبل ...باآلخر  ...بالغائب ...
باغباضر".1
كما أف الكاتبة تستحضر ُب النص الركائي تردم األكضاع االقتصادية ُب اعبزائر النات عن هنب
الساسة ػبَتات الببلد كترؾ الشعب يتخبط ُب مآسي اعبوع كالظلم ،كىو السبب الذم أثار غضب
الشعب اعبزائرم " :كلكن القهر يزلزؿ الطبع كيهز العقيدة كيفجر أعمق الرباكُت .كدكت صرخات
الشعب  ...سعيد ال يدرم إف صاح معهم أـ ال ٓب يعد يذكر ،غَت أنو متأكد سباـ التأكيد أنو ظبع
صيحات ا﵀تجُت ُب الصحف كُب الشوارع كىم يشمتوف كيصبوف كابل غضبهم على اغبزب الواحد.
كتوضح ثالثة :بل إف جناح متعفن مندس ُب اغبزب تسبب ُب خراب كضياع ثركات الوطن كتتدخل
رابعة :اؼبافيا السياسية كاالقتصادية ىي من استولت على خَتات البلد كجوعت الشعب."..
نشب الصراع اؼبولد للحرب األىلية ُب اعبزائر عاـ
لعاـ

2

عقب إلغاء نتائ اإلنتخابات الربؼبانية

ُب اعبزائر كاليت حققت فيها اعببهة اإلسبلمية لئلنقاذ فوزا مؤكدا فبا حدا باعبيش

اعبزائرم التدخل إللغاء اإلنتخابات الربؼبانية ُب الببلد ـبافة من فوز اإلسبلميُت فيها.
كما أنو ًب حل حزب اعببهة اإلسبلمية لبلنقاذ إضافة إٔب خلفيات أخرل ،أسهمت كلها ُب
كقوع اشتباكات بُت مؤيدم ىذا اغبزب كالقول األمنية ُب الببلد ،فبا أدل إٔب إندالع أعماؿ إرىابية

 1الركاية ،ص .109
 2الركاية ،ص .111 ،110
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عنيفة تعرضت ؽبا اعبزائر" ،كذلك لزرع الفزع كزعزعة النظاـ ُب الببلد كاالستيبلء على السلطة كتعويضها
حبكم ديٍت شرعي تدعي أنو ستحقق من خبللو العدالة االجتماعية كؿباسبة من استحوذكا على ثركات
الببلد ،كتسببوا ُب إهنيار إقتصادىا كإغراقها ُب الديوف".1
تستحضر الكاتبة "زىرة ديك" ىذا الواقع اؼبرجعي مصورة طبيعة اغبياة اؼبقلقة ُب تلك الفًتة،
يقوؿ السارد" :كإذا بعينيو تقعاف على النافذة اؼبطلة على الشارع الرئيسي للحي اؼبقفر ،كالذم ال يبكن
يدب بعد السادسة مساء ،كل شوارع اؼبدينة وبتلها منذ تلك الساعة صوت
لك أف ترل فيو أحدا ٌ
الرصاص كدكم اإلنفجارات كؼبعاف السكاكُت اليت عبأ إليها اجملرموف ُب اؼبدة األخَتة بعد أف تناقصت
ذخَتهتم من الرصاص ككذلك إلشباع غريزة العنف كالدـ اليت هتيجت فيهم إٔب حد اعبنوف".2
جاءت أحداث الركاية إلبراز كاقع العشرية السوداء ُب اعبزائر على طوؿ مسارىا السردم،
فتحكي عن اؼبمارسات التخويفية كاألعماؿ الوحشية كاؽبمجية اليت مارستها اعبماعات اإلرىابية على
اجملتمع ،عندما كانت "تًتصد ضحاياىا من العزؿ كال تفرؽ بُت طفل كامرأة أك شيخ أك رجل" ،3ك"كل
الذين ىاصبتهم صباعات اإلجراـ كاقتحموا عليهم ديارىم ساقوىم كخرفاف األضحية أمامهم ليذحبوا ُب
اؼبنعطفات اؼبناطق ؼبظلمة ،كقد يسارعوف لذحبهم ُب عقر ديارىم على مرأل كمسمع ذكيهم كجَتاهنم".4
نفهم أف الكاتبة تناقش قضية اإلرىاب ُب اعبزائر بعيدا عن تقوقعها الذاٌب ،فالفكر النسوم
اليومي انفتح على اآلخر ،كٓب يعد وبصر ربسراتو على ذاتو اؼبضطهدة فحسب ،فنجدىا ُب ىذه الركاية
تربز مآسي الواقع اجملتمعي من خبلؿ العمليات اإلرىابية اليت سبارس على اعبميع ،كال تفرؽ بُت اؼبرأة
كالطفل كالشيوخ كالرجاؿ  ...إْب ،ألهنا أصبحت أكثر إدراكا بأهنا مرتكز اغبياة لديهم ،فهي األـ

1الركاية ،ص .98 ،97
2الركاية ،ص .15 ،14
3الركاية ،ص .97
4الركاية ،ص .15
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كالبنت كاألخت كالزكجة ..إْب ،كالعبلقة اؼبتينة اليت ذبمعها باآلخر تتأثر إذا ما مورس العنف على أحد
جوانبها.
تنقل الكاتبة من الواقع حكاية اغتياؿ "يوسف السبيت" الكاتب كاؼبثقف اؼبعركؼ" :استعاد
السعيد شريط ذلك اليوـ اؼبشؤكـ حُت ظبع خبرب اغتيالو الذم اىتزت لو قلوب اؼبثقفُت ُب اؼبدينة ،لقد
ىجم عليو الطرؽ اؼبرعب ُب عزٌ الليل  ..كأخذت باب منزلو هتتز كهتتز كجسمو النحيل يهتز معها
كصوتو اػبفيض وباكؿ إيقاظ الناس كالسكاف القاطنُت لصق منزلو كلكن ال فائدة  ..سبزقت حباؿ صوتو
طلبا للغيث كال مغيث تلول جسمو طلبا للنجاة كال من منجي ( )...أمعن اجملرموف ُب ضرب باب بيتو
بكل ما أكتوا من كحشية كجنب ،كأمعن اعبَتاف ُب اؼبوت حىت ال يتفطن أحد أف أحياء آخرين موجودكف
داخل ىذه البيوت ،كبكل حرارة الركح تسلق سور الدار للقفز إٔب اػبارج لكنو صدـ بالوحوش اؼبسلحة
اليت ربيط بو  ...عندىا كف عن الصراخ كتيقن أف اللحظة غبظتو ،ىجموا عليو كالذئاب اؼبسعورة بعد
أف كسركا الباب كترككها [ تركوىا] كراءىم أخشابا متناثرة كأجهزكا عليو بسكاكينهم دبنتهى الوحشية
كالربكد كأحرقوا كتبو كملفاتو كغادركا البيت ،كما إف حط الفناء رداءه على جثة ذلك العظيم جرل الكل
إليو مولوال مكويٌا بالفاجعة".1
إف أىم مبلحظة يبكن لنا أف نشَت ؽبا ىي أف الكاتبة ٓب تسقط ُب شباؾ التسجيلية ُب نقلها
للواقع -كما كانت تفعل الركاية الواقعية ،-فنقلت ىذا اؼبرجع الواقعي/العشرية السوداء كعلت عليو،
بأبعاد فنية كفلسفية ،كىو ما ظبح للنص للولوج ُب عوآب جديدة.
تصور "زىرة ديك" ُب (اعببة ال أحد) غبظة طرؽ اإلرىاب باب بيت "السعيد" الغتيالو "حُت
رفض سعيد التخلي عن عملو كأىب أف يأخذ مأخذ اعبد هتديدات تلقاىا من اعبماعات اإلرىابية ربذره
من خطورة بقائو ُب عملو كتقٍت كحارس ُب مسرح اؼبدينة مقًتحُت عليو االنضماـ إٔب صفوفهم كتبٍت
أىدافهم الرامية إٔب االستيبلء على السلطة كتغيَت اغبكم  ..لقد تلقى التهديدات مرتُت كأكضحوا لو ُب
1الركاية ،ص .44 ،43
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اؼبرة الثانية اليت مر عليها أكثر من أربعة أشهر (لعلها اؼبهلة ا﵀ددة من قبلهم لتنفيذه ما أمركه بو) أف
عليو ترؾ عملو ُب اؼبسرح ُب اغباؿ كاإلبتعاد عن ىذه اؼبهنة اليت ال يلتقي فيها إال اؼبارقُت عن الدين
كالشريعة".1
نبلحظ أف الكاتبة إلتفتت إٔب اغبيل اليت استخدمها اإلرىاب لتمرير مآربو السياسية باسم
الدين ،فػ"الدين اإلسبلمي -على أية حاؿ -بريئ من ىذا العنف أك اإلرىاب ،كأف الذين يبارسوف فعل
اإلجراـ ُب ؾبتمعاتنا باسم الدين ىم فئة منحرفة ،كال يبكن تربير أعماؽبم ربت أم ذرائع أك مربرات
2
يعمي على الديٍت ُب حديث اإلرىاب ،كىو ما اشتبكت
أف
ينبغي
"ال
ىذا
أف
على
مقنعة أك مقبولة"
ٌ

عنونات اإلسبلـ كاألسلمة كاألصولية كالتطرؼ كالعنف ،فبا كاف لو فعل العاجل كالعميق
فيو ُب اعبزائر،
ي
ُب الركاية".3
كمن بُت تلك األبعاد الفنية اليت كظفتها الكاتبة ،ىو استحضارىا للنفس العجائيب كذلك عندما
ذبلت لػ"السعيد" حبيبتو أثناء غبظة اػبوؼ من دكم طرؽ اإلرىاب بابو ،يقوؿ السارد" :قفزت عيناه ُب
ذعر لشدة الدكم حىت خاؽبا أهنا ستقلع من ذبويفها كتقع من شدة الضرب ،كما زاؿ على ىذه اغباؿ
شاخصا حىت تراءل لو شيء غريب كانتابو عجب شديد ،إذ كيف أنو ٓب ينتبو من قبل كطواؿ إقامتو
بالبيت ؽبذه الباب الثانية اليت الحظها ألكؿ مرة موازية لباب بيتو من اعبهة اليسرل كٓب يدر إال كىي
تفتح حبذر شديد  ...جحظت عيناه عندما رآىا زبرج لو ،إهنا حبيبتو  ...كليوباترا  ...نعم ىي بنورىا
كعطرىا خرجت إليو كهالة من نور انبلجت من رحم الظلمة  ...حبيبتو اليت أظباىا ىو هبذا االسم ألهنا
صبيلة مثلها أك أكثر منها كقد الحظ ذلك عندما كانت سبثل ذات مرة  ...كذات حياة  ...شخصية
اؼبلكة كليوبًتا". 4
 1الركاية ،ص .28
 2حسُت اؼبناصرة ،قراءات ُب اؼبنظور السردم النسوم ،عآب الكتب اغبديث للنشر كالتوزيع ،األردف ،ط ،2013 ،1ص .33 ،32
 3نبيل سليماف ،الركاية العربية كاجملتمع اؼبد٘ب ،اإلرىاب ػ الدكتاتورية ػ حقوؽ اإلنساف ،دار العربية للعلوـ ناشركف ،بَتكت ،دط ،دت ،ص .65
4الركاية ،ص .31 ،30
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إف استحضار النفس العجائيب جعل النص يشتغل كفق دينامية السرعة كالبطء -بشكل ملفت-
مع غلبة األخَت ،فتجلي "كليوباترا" ُب اغبيز الداخلي (البيت) أثقل النص باألفكار كالتناصات
األسطورية كأبطأ من حركة السرد لكثرة اغبوارات الداخلية كاػبارجية كاؼبقاطع الوصفية الكبَتة ،ككاف من
اؼبفركض أف تغلٌب السرعة نظرا لطبيعة اؼبوضوع اؼبطركؽ "العشرية السوداء" ،كلكن السرعة ال وبسها
القارئ إال عند حديث الكاتبة عن اغبيز اػبارجي ،دبا ىو حركة ُب اؼبكاف مثل سرعة الطرؽ ،قطع
الرؤكس خبفة ،ككثرة االغتياالت ،كخوؼ السعيد كىلعو من اإلرىاب اؼبوجود كراء الباب ...إْب.
كىذا ما أسهم ُب غلبة حضور األفكار على حساب األحداث اػبارجية ،كمن ذلك أف الركاية
تبلمس األسطورة "كليوبًتا" دكف اػبوض ُب تفاصيلها ،فاكتفت باستحضار الشبو بُت اؼبلكة "كليوباترا"
كحبيبتو اليت ذبلت بشكل عجائيب أمامو ُب تلك الليلة الظلماء ،كمنو تتشكل عبلقة ضبيمية بُت
"السعيد" كحبيبتو "كليوبًتا" ُب عدة مشاىد مكثفة ذبعل من تيمة اعبنس حاضرة بشكل ملفت أيضا.
لكن األمر األكثر أنبية يكمن ُب أف الكاتبة جعلت صبيع ىذه العوآب (األسطورة ،العجائيب،
اعبنس) ُب خدمة تيمة "اػبوؼ" اليت اخًتقت النص ُب مشوليتو العامة ،كعملت على إبرازىا طوؿ اؼبسار
السردم كفق بعد فلسفي.
ففي حوار دار بُت السعيد كحبيبتو كليوباترا عن خوفو ،يقوؿ السارد :
" -كجاءه صوت حبو يقوؿ :
 كلكٍت أقر فيك ىذا الضعف ،كأحًتـ ىذه اؽبشاشة  ..كأهبر هبذا اػبوؼ  ..إهنا الرىافة ُب أعلىمستوياهتا  ..كاإلنسانية ُب أرقى معانيها  ..كالعقل ُب أظبى حكمتو  ..جهد كىو وباكؿ أف يستوعب
الغرائب اليت يسمع  ...كإذ هبا تزيده أخرل :
 أنت خائف إذف أنت إنساف  ...أكشك أف يسلٌم بالعجب الذم ظبعو منها  ..إال أنو نطق كالبؤسيبسح كل عجبو :
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 كلكن اػبوؼ غريزة موجودة لدل اإلنساف كما ىي موجودة لدل اغبيواف ،فكيف إذف تصنفُت خوؼاغبيواف ؟ ىل ىو من عبلمات اغبيوانية الفائضة كالفطرة الرشيدة مثبل؟
أجابتو بطريقة كأهنا غَت معنية دبا يقوؿ :
 إف اػبوؼ الغريزم ذبده عند كل الكائنات اغبية للدفاع عن بقائها ،كىو جزء من طبيعة اغبياة كيتستمر كتتواصل  ..كلكن ما يفرؽ اػبوؼ اإلنسا٘ب عن اػبوؼ اغبيوا٘ب يا حبييب ،ىو سبيزه بكونو
حصيلة موركث عقبل٘ب كأخبلقي.
 ىل أفهم من ىذا أف العاقل كاؼبتخلق ىو أكثر عرضة للخوؼ؟ طبعا ألف نفسو ال تطاكعو على ارتكاب ما ىبيف  ..تضعضع فكر السعيد كٓب يعد يدرم إف كافعليو أف يفرح أك وبزف ػبوفو".1
اؼبعرب عن كينونة " السعيد " ُب إعادة ربوير اؼبقولة الشهَتة
جعلت "زىرة ديك" اػبوؼ ىو ٌ
للفيلسوؼ "رينيو ديكارت" (" )René Descarteأنا أفكر إذا أنا موجود" إٔب "أنت خائف إذا أنت
إنساف" ،كمنو أكسبت تيمة "اػبوؼ" أبعادا فلسفية طواؿ اؼبسار السردم ،كألبستها أيضا صفة
الشمولية ،فالشعور باػبوؼ يعرب من منظورىا على إنسانية اإلنساف كعن حكمتو كتعقلو ،كال يصل
اإلنسا٘ب إٔب مستول اػبوؼ إال عندما وبس بوحشية اآلخر/اإلرىاب.
يقوؿ السارد  ":اػبوؼ  ..كلمة ال يعيها دبعناىا الرىيب  ...دبعناىا اغباسم  ...الدامي سول
من ركب موجها األىوج كال يبكن ألم كاف أف يتمثلو أك يعايشو أك يعرفو حقا إال من كقع فعبل بُت
أنيابو كىو يشعر برؤكسها اؼبدببة اغبادة كىي تنغرس ُب جلده ،كسبزؽ غبمو اغبي كقلبو يرذبف رجفة
اؽببلؾ األخَتة.
 ماذا أفعل بنفسي ؟ ...صرخ السعيد من جديد كببل صوت دائما : ماذا أفعل ؽبذا الطرؽ؟1الركاية ،ص .92 ،91
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كأف فرط خوفو شل قدرتو على التفكَت للخركج كالنجاة بالنفس من ىذه اؼبصيدة اؼبميتة اليت تصر على
اعتصار عنقو حىت قطع كل أكردتو.
حاـ بنظرات قاسبة على األشياء من حولو موزعا عليها مقدارا من خوفو كعجزه كحَتتو".

1

إف خوؼ "السعيد" من اإلرىاب أثناء الطرؽ ،كإحساسو بالوحدة ،كالفجيعة ،كتبلشي اغبس
الزمكا٘ب لديو ،كاستحالة مفره ،جعلو يعيش غبظة الفراغ الوجودم اليت ذبعل اإلنساف إما على عتبة
اعبنوف أك اإلنتحار حُت "تتبدل الفاجعة ُب غبظة الفراغ اليت هتوم فيها الذات كربس بوجودىا األعزؿ،
كتشعر بأهنا عارية سباما من كل ضباية أك سند يقوم كياهنا كيقيها من التبلشي".2
إف ىذه اؼبصيدة اليت ال مفر منها كالفجيعة اليت أصابتو جعلتو يشعر باالغًتاب الذم حكم عليو
باؼبوت كنفي كجوده ،كىذا يدؿ على أف اإلنساف اليوـ أصبح غَت قادر على تغيَت كضعو كعاجز عن
اػببلص بنفسو كإهباد زبري عقلي يستطيع أف يبنحو الشعور بالطمأنينة ،مثل ىذه اللحظة اليت يعيشها
" السعيد" كاليت أدت إٔب شل طاقتو الذىنية ،كالعجز عن تقرير مصَته ا﵀اط بكل أسباب كشركط
اؼبوت.
ارتبط شعور اػبوؼ بػ"السعيد" من القتلة الذين طرقوا بابو ليبل بإصرار لبلنقضاض عليو لػ"ذحبو"،
علي من الذبح..
ىذه الكلمة اليت ىبشاىا "السعيد" كثَتا ":فاؼبوت مرتطما باألرض من ىذا العلو أىوف ٌ

مرة كلمة ذبح عندما
اؼبوتٓ ،ب تعد ىي القضية  ..كمؤله خوؼ من نوع خاص ،خوؼ من كعى ألكؿ ٌ

تطبق على اإلنساف  ..على أحد من بٍت البشر كليس على خركؼ أك بقرة أك دجاجة  ...أغلب الذين

ىاصبتهم العصابات اؼبفًتسة ُب بيوهتم كاف مصَتىم الذبح ..يا ؽبا من كلمة ( )..إهنا كلمة أقول من
القتل كأكثر من اؼبوت  ..إهنا عورة اؼبوت إنو اغتصاب الركح قبل اعبسد  ..إهنا كلمة  ..ما بعدىا
كلمة".3
 1الركاية ،ص.19 ،18
 2ؿبمد معتصم ،الرؤية الفجائعية ،األدب العريب ُب هناية القرف كبداية األلفية الثالثة ،منشورات اإلختبلؼ ،اعبزائر ،ط ،2013 ،1ص .125
 3الركاية ،ص .22 ،21
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تناقش الركاية خوؼ "السعيد" من اؼبوت ،كقد إرتاع الفبلسفة من اؼبوت أيضا فتساءؿ "أبو
حياف التوحيدم" قائبل" :العمر قصَت ،كالساعات طائرة ،كاغبركات دائمة ،كالفرص بركؽ تأتلق،
كاألكطار ُب عرضها ذبتمع كتفًتؽ ،كالنفوس على فواهتا تذكب كربًتؽ".1
كيقوؿ "شوبنهاكر"

(haouare

 « :)choupenإف الظاىرة النفسية األكٔب فيما يتصل بو أم

إنساف ىي اػبوؼ منو -أم اؼبوت -فكل كائن حي ىبشى اؼبوت مهما كانت مرتبتو ُب سلم التصاعد
الوجودم».2
هبذه الطريقة حاكؿ الفبلسفة استكناه "اػبوؼ من اؼبوت" فقد ذىب األكؿ أف ما ىبيف ُب
اؼبوت ىو فوات كل تلك الفرص النفيسة اليت سبنحها اغبياة ،أما "شوبنهاكر" فرأل أف اػبوؼ من اؼبوت
ىو السمة اؼبميزة للطبيعة البشرية ،كىي فطرة إنسانية يولد الفرد اإلنسا٘ب مزكدا هبا كترافقو ُب باقي
مراحل حياتو حىت الشيخوخة.
ك قد يطوؿ اؼبقاؿ ُب ىذا الشأف إذا تطرقنا إٔب ؾبموع آراء الفبلسفة ُب مسألة اػبوؼ من اؼبوت
كآالمو ،لكن الكبلـ اعبدير بالذكر أف "جدلية اؼبوت [ تبقى] ىاجسا يؤرؽ البشرية ،فلذلك اعتمده
الركاة ُب أعماؽبم كال تكاد زبلو منو أية ركاية ،ألنو عنصر فعاؿ كقوة خفية ،تفرض نفسها على شخوص
الركاية كمصائرىم".3
لذلك ناقش "السعيد" فلسفة اؼبوت ففرؽ بُت اؼبوت مرتطما باألرض كبُت اؼبوت ذحبا لدل
الوجود اإلنسا٘ب كاغبيوا٘ب على السواء ،كتأمل أبعاده من خبلؿ موضوع اعبسد كعبلقتو بالركح
كاإلحساس بالذات ،ففرؽ بُت ذباكب الركح كذباكب اعبسد عندما يتعرضاف لنفس اؼبسبب/الذبح -
ي
اؼبوت ،ككأف اعبسد خلق مهيء للفناء ،كؽبذا فهو مهيء ألف يسلم ىيئتو للزمن كال تؤثر فيو الكيفية،
 1ؿبمد عبد الرحيم الزيٍت ،حقيقة اؼبوت بُت الفلسفة كالدين ،دار اليقُت ،مصر ،ط ،2011 ،1ص  ،82نقبل عن :أبو حياف التوحيدم ،اإلمتاع
كاؼبؤانسة ،ج ،1.ص .36 ،35
2اؼبرجع نفسو ،ص  ،84نقبل عن :عبد الرضبن بدكم ،شوبنهاكر ،ص .236
 3مٌت الشراُب تيم ،اعبسد ُب مرايا الذاكرة ،ص .227
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فاؼبوت عنده كاحد سواء بالذبح أك االرتطاـ على األرض ،على عكس الركح اليت تًتفع عن الزمن ،كزبلق
كىي مشبعة باغبرية ،كتأىب تكبيلها كفق طريقة معينة للموت ،أم أف الركح إذا ما ًب إخضاعها لقانوف
الطبيعة/اؼبوت ،فهذه الكيفية تعترب إغتصابا ؽبا.
ك غَت بعيد عن نطاؽ البعد الفلسفي ،ناقشت الكاتبة مسألة اػبوؼ ُب أعلى تطوراتو داخل
النفس البشرية ،عندما يتحوؿ إٔب فوبيا من اؼبوت تنغص حياة الفرد كذبعلو ُب عبث ،كىذا اػبوؼ ىو
سبب الشعور بعبث اغبياة الذم نادت بو الفلسفة الوجودية ،يقوؿ السارد ":كٓب يشأ مع ذلك أف
يكشف ؽبا عن كسواس اؼبوت الذم منذ كفاة أمو ،سبكن منو إٔب حد نغص عليو ُب كثَت من األحياف
عيشو كجعلو وبرـ نفسو من أشياء كثَتة سبناىا مثل السباحة كركوب الطائرة كالباخرة كاستعماؿ مصاعد
العمارات ،ككثَت من األمكنة يتوىم أف اؼبوت يًتبصو فيها كما أنو بات يفزع جملرد إصابتو بصداع خفيف
مثبل أك كجع طفيف ُب عضو من أعضائو ،كركبتو حالة فوبيا عامة كأحس كىو يستذكر كل منغصات
عيشو برغوة ثلجية سبخض أحشاءه كشهب نارية تنقر رأسو ككتفيو".1
كما أهنا عاعبت تيمة اػبوؼ من تصورات الثقافة الشعبية داخل اجملتمع ،فيذكر السعيد "حرص
أمو الشديد على التخلص من قلب الدجاجة قبل طهيها حىت ال يأكلو أبناؤىا الذكور فيضعف قلبهم
كيشبوف على اػبوؼ كاعبنب  ..كقلة الرجولة .
 ترا٘ب كم من قلب دجاجة إلتهمت ألخاؼ كل ىذا اػبوؼ؟  ...اػبوؼ حىت البلخوؼ ...حىتالبلو".2
كيقوؿ" :ذات مرة تفاجأ السعيد عند خركجو صباحا قاصدا عملو ُب اؼبسرح ،أك ىكذا ىبيل إليو
بطابور طويل ٓب ير لو بداية كال هناية ،كعندما سأؿ أحدىم عن الغاية منو ،أخربه أف رأس الطابور

 1الركاية ،ص .90 ،89
 2الركاية ،ص .91
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موجود ُب بوزريعة كهنايتو ُب اغبراش ،كىو من أجل شراء نبتة الصبار اليت شاع خرب نفعها ؼبداكاة داء
القلق كاػبوؼ".1
نفهم أف الكاتبة رباكؿ إعطاء تأكيل ثقاُب لظاىرة اػبوؼ ،فراىنت على تأسيس نص الركاية من
مرجعيات كاقع العشرية السوداء ،كما خلفتو من ترؾ ثقاُب مشحوف دبشاعر العنف كاػبوؼ ،كمن ىنا
انبٌت معٌت النص ُب خطاب (ُب اعببة ال أحد).
كلكن " السعيد " أراد أف ينسى اؼبوت الذم يقبع خلف الباب ،كحاكؿ أال يفكر فيو ،كأف
يطرده من ذبربتو الذاتية ألف ىذه اغبالة اػبارجية الدخيلة إذا ما أحاطها حبيز تفكَته سوؼ يساعد ىذا
على تضخيم شبح اػبوؼ فيو ،كمن ىنا فكر أف ينظر إٔب اللحظة من جانبها اؼبشرؽ ُب حضور
حبيبتو"كليوباترا" ،كىو ما ىيأ السعيد على مواجهة اؼبوت بشجاعة ،كقهره عن طريق حبو لػ"كليوباترا"،
فػ"ظهورىا ُب تلك اللحظة أنساه اػبطر كأنساه خوفو كتعطلت كل حواسو كسكت صوت اػبوؼ
بداخلو كٓب يعد يسمع الطرؽ كال الصمت كال أم شيء" ،2ك"أبدع السعيد ُب قهر اػبوؼ كعرؼ كيف
عز ؿبنتو ىذه استشعر ُب عجب
يكوف بطبل كيصنع من رعبو دعة كمن ىلعو طمأنينة كال مباالة ،كُب ٌ

من نفسو ،أنو مهيأ للحياة كحىت ؼبمارسة اغبب أكثر من أم كقت مضى".3

إستطاعت الكاتبة عن طريق البعد الفلسفي أف تضعنا أماـ مواجهة اغبب للموت كقدرتو على
مغالبتو ،كهبذا فقد فلسفت اػبوؼ ُب الواقع كآلية داللية توحي بثقافة اؽبركب من الفناء ،كما فعل
الفبلسفة ُب القدـ عندما فلسفوا العواطف من خوؼ كغضب كحب كأٓب كلذة  ...إْب.
كىكذا فإف اؼبفهوـ الفلسفي للخوؼ يراىن على فكرة إنبعاث اغبياة ،كمن ىذا الطرح نفهم أف
تيمة اػبوؼ ُب اػبطاب السردم انبنت على ؿباكلة بعث اغبياة من اؼبوت ؼبواجهة فاجعة اإلرىاب كنفي
الشعور بالرعب.
 1الركاية ،ص .93
 2الركاية ،ص .31
 3الركاية ،ص .72
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يقوؿ السارد" :إهنا اعبنة تنبت لو ُب رحم اعبحيم الذم يًتصده خارجا" ،1إذا فاػبوؼ بإقًتانو
مع اغبب ينفي كل تصور باؼبوت كيتحوؿ إٔب منبع للحياة كاالستمرار :ك"إكتشف فجأة أف اػبوؼ
يقوم فيو اإلحساس بذاتو ،كالشعور بوجوده ،كيفجر فيو أشياء ال اسم ؽبا كال كصف ككأف ال عبلقة ؽبا
بكيانو البشرم كحواسو اإلنسانية  ..كعرؼ كقتها أف قوة الرعب إذا ما إلتقت بقوة اغبب ،يستحيل
الكائن البشرم بينهما إٔب حزمة من الضياء الربا٘ب ذبهر القلب كتسافر بالذات خارج الزماف كاؼبكاف ...
حيث اللحظة مركزة  ...كالغموض أبدم .2"..
من ىنا نفهم أف الكاتبة تستحضر عوامل مساعدة لتحقيق سبية اػبوؼ ،فتدعم األبعاد الفلسفية
للخوؼ باؼبنظور الصوُب كما فعلت أعبله عندما دعمتو باؼبنظور النفسي كاإلعتقادات الشعبية ،كذلك
من أجل نقل ذبربة أكثر عمقا ،دبقدكرىا أف تعرب عن تأزـ الواقع كمعاناة الشعب ُب ظل سلطة العنف
اإلرىايب.
يتحقق النسق الدالٕب للخوؼ ُب النص السردم بإقًتانو بتيمة اغبياة اؼبضادة لتيمة اؼبوت ،كمن
ىنا اكتسب البعد الفلسفي ركاسخو ُب عآب الركاية من ىذا الصراع كالتفاعل اعبدٕب بُت ثنائية اغبياة
كاؼبوت " :ما أغرب أف يكوف اؼبرء كجها لوجو مع اؼبوت كجسدا عبسد مع اغبياة ،مع اغبب".3
تكمن جرأة النص ُب طرح سؤاؿ البلٌأمن الوطٍت كإكراه اجتماعي كسياسيٓ ،ب يبتغ منو إجابة
بل رفضا لواقع العنف اإلرىايب الذم مارس فعل االستبداد كالقهر كالظلم كاعبربكت ُب حق اآلخرين
ا﵀يطُت هبم ،مقابل عجز السلطة على تغيَت الواقع كتوفَت حق األمن االجتماعي للمواطنُت ،يقوؿ
السارد :ك" اكتشف سعيد ُب غبظة مدل إصابتو بداء اظبو الوطن ،كانفلت من أعماقو صياح مكبوت
كتساءؿ شاىقا :من قاؿ أف ٕب كطنا ؟
ُب الوطن حكاـ ؟
 1الركاية ،ص .33 ،32
 2الركاية ،ص .65
 3الركاية ،ص.34

العوالم الروائية بين الواقعية والتجديد

الفصل الثالث

كللحكاـ سلطة ؟
كللسلطة قانوف كمسؤكلية؟
من قاؿ أف ٕب بيتا؟  ...كللبيت باب؟
كللباب أربعوف قفبل
كللقفل سبعة مفاتيح
عن لكم  ...اطرقوا  ...كسركا  ...حطموا ...فأنا  ...ال كطن ٕب  ...ال
اطرقوا الباب ما شئتم  ..كما ٌ
بيت ٕب  ...ال باب ٕب  ....ال جسد ٕب ."....

1

ليس ىذا ىو اؼبقطع السردم الوحيد الذم توظف فيو الكاتبة أسلوب االستفهاـ ،بل فقد تردد
ُب اؼبنت اغبكائي عدة مرات ،كازبذت تلك التساؤالت أبعادا فلسفية ،حفزت اؼبتلقي للتأمل دبدل تفتت
الذات كضياعها كغربتها ُب كاقعها اؼبعاش ،كخوفها من مصَتىا ُب ىذه الببلد ا﵀اطة بكل أسباب
اػبوؼ كاؼبوت.
من ىذا الواقع استمدت الركاية آلياهتا الفنية اعبديدة ،من جرأهتا الفكرية ُب طرح تيمة اػبوؼ
كفق أبعاد فلسفية ،راىنت من خبلؽبا على نقل كاقع متشبع حبساسية اجتماعية كثقافية عايشتها اعبزائر
إثر العشرية السوداء ،فصورت فشل قادة الببلد على إغاثة اؼبواطن كعجزىم على توفَت األمن ُب العشرية
السوداء ،فػ"السعيد" يستنجد صارخا ،لكن ال أحد يقدر على إنقاذه من قبضة اإلرىاب الذم يطرؽ
بابو ،يقوؿ" :أين أنتم  ..أين أنت يا حكومة  ..أين أنت يا رئيس  ..يا شرطة ؟"

2

نقل النص الركائي (ُب اعببة ال أحد) الواقع السياسي خبطاب مفارؽ كفعل كتايب ـبتلف كفق
رؤية فنية شاملة ،سعت من خبلؽبا الكاتبة إٔب الولوج ُب عوآب الطابو السياسي كفق أبعاد فلسفية لتيمة
اػبوؼ لتعمق الفكرة أكثر خبصوص اعبرائم اإلرىابية إثر العشرية السوداء .

 1الركاية ،ص . 35 ،34
 2الركاية ،ص .17
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مثلت الكاتبة "زىرة ديك" ىذا العنف اإلرىايب مقابل إبرازىا عجز النظاـ اغبكومي ُب توفَت
األمن للببلد ،كما خلفو ىذا من خوؼ كرعب ُب نفوس اؼبواطنُت ،كيعد ىذا أسلوبا جديدا ُب نقل
فظاعة الواقع عن طريق رؤية كونية من خبلؿ مبلمسة األبعاد الفلسفية دكف اػبوض ُب تفاصيلها.
 .4البعد العجائبي والربيع العربي:
يتميز العجائيب التقليدم بقلة مدلوالتو ككثافة الفوؽ طبيعي فيو ،كيرتبط أكثر بكائنات كنبية
كأماكن خالية كمعزكلة ،كيينقل عادة لعرض سعة خياؿ الكاتب ،كييقرأ ُب أغلب األحياف للتسلية كاؼبتعة،
كألف النص يمع ٌد من األكؿ للقراءة اؼبباشرة ،فاؼبتلقي لو يبلمس رموزه من القراءة األكٔب ،كقد ال وبتاج إٔب
إعماؿ ذىنو للولوج إٔب عوآب النص ككشف خباياىا.
كمع انتقاؿ الركاية إٔب مرحلة التجديد ٓب يعد العجائيب يوظف كغاية ُب حد ذاتو ،بل استعملو
كتاب الركاية اعبديدة كتقنية للتعبَت عن عجائبية الواقع الراىن بعبثيتو كسوداكيتو كثوراتو ،كاختبلؿ معايَته
اؼبعاشية ،كسطوة الظلم كالعنف ُب اجملتمعات.
يأٌب العجائيب ُب الركاية اعبديدة مشحونا كمكثفا بالعبلمات الدالة على تشظي الواقع كسبزقو
ك"يسهم ُب رفدىا دبشاىد ٓب تستطع الواقعية -كىي ليست نقيضا للفانتاستيك -تصويرىا كتفكيك
عمقها ،كترسباهتا اؼبتعددة ،كشق كل الطابوىات ،كزرعها دبا ىو فادح كرىيب .كما استطاع الفانتاستيك
إقباز ذلك ،كاؼبضي بو إٔب حاالت تصل نسغ الواقع دبرايا تتصيد اإلهنيار بكافة كجوىو ،فتعكسو
بإشعاعات مدىشة ،كما تعكس دكاخل اإلنساف اؼبلتهبة كاؼبشتملة على ما ىو عقبل٘ب ،ككل ذلك يتم
ُب تبلقح يضم اغبقيقي باؼبتخيل الستيبلد اإلشراقة الفانتاستيكية ،كتجريب ُب إطار الركاية اغبديثة".1
الواقع ىو العنصر ا﵀فز على إشتغاؿ العجائيب بأسلوب مغاير للقدٙب ُب الركاية اعبديدة ،كييعد
الواقع السياسي اعبانب اؼبطعم لو ،ؼبا يشهده من إضطراب كثورات ،فيستحضر العجائيب ُب النص

 1شعيب حليفي ،شعرية الركاية الفانتاستيكية ،ص .26
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الركائي اعبديد بكثَت من الشفرات ،ربتاج إٔب قارئ متخصص لفك رموزىا كتأكيلها تأكيبل ىادفا كما
يطمح إليو النص.
كاؼبعركؼ أف الركاية ىي أكثر األجناس قدرة على احتضاف الوقائع االجتماعية ،اليت تعترب منبعها
الذم تنهل منو مادهتا ،كقد شكلت أحداث هناية العقد األكؿ من األلفية الثالثة "مادة دظبة تستمد منها
بعض الركايات اؼبغاربية كاقعيتها كقوهتا كتوىجها ،كىي أحداث مفعمة باؼبشاعر كاآلالـ فقد كاف ؽبذا
الواقع األسود األثر البارز ُب إسالة اؼبداد كتفجَت الكلمات اؼبصورة لتلك األحداث كاؼبآسي اليت تسرب
أغوار الشخصية اؼبغاربية كتوثيق أحداث دامية ،كذلك ُب قالب فٍت إبداعي يزاكج بُت الواقعي
كاؼبتخيل".1
كمن ذلك قبد ركاية (حنُت بالنعناع) للكاتبة "ربيعة جلطي" اليت مزجت بُت الواقع كاػبياؿ،
فوظفت النفس العجائيب كوسيلة لتمرير عدة تصورات مأساكية فاض هبا الواقع الراىن ُب ظل ثورات
لمح كىادؼ،للكشف عن ـبططات سياسية تنجر كراءىا معاناة شعبية كفوضى
الربيع العريب ،بأسلوب يم ٌ
اجتماعية.
للوصوؿ إٔب إبراز ىذه العوآب اليت إكتنز هبا النص الركائي ،كاف لزاما علينا أكال إثبات إنتماء
النص إٔب العآب العجائيب الذم يعجز اإلنساف أمامو عن إهباد تفس وَت لو كما وبدث معو ُب الواقع
اػبارجي ،كليس إٔب العآب الغريب الذم مهما طالت غرابتو فإف مآلو ىو كجود تفسَت عقبل٘ب لغرائبيتو.
أ .العجائبي/العجيب:
جاءت مادة (عجب) ُب التنزيل القرآ٘ب حاملة لعدة معا٘ب دكف أف زبرج عن اغبقل الدالٕب الذم
ً
ً
ً
ً
اب
وبيط هبا مثبل ،يقوؿ ا﵁ تعأب  ﴿:ىك ىعجبيوا أىف ىجاءى يىم ُّمنذهر ِّمٍنػ يه ٍم ۚ ىكقى ىاؿ الٍ ىكاف يرك ىف َٰىى ىذا ىساحهر ىك َّذ ه
2
ً َٰ ً
اب (.﴾ )5
ىج ىع ىل ٍاآلؽبىةى إً ىؽبنا ىكاح ندا ۚ إً َّف َٰىى ىذا لى ىش ٍيءه عي ىج ه
( )4أ ى
 1عبد الرضبن إكيدر ،صورة الربيع العريب ُب اإلبداع الركائي اؼبغاريب ،أعماؿ اؼبؤسبر الدكٕب الركاية العربية ُب األلفية الثالثة كمشكل القراءة ُب الوطن العريب،
اعبزائر ،2016 ،ص .69
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الفصل الثالث

جاءت لفظة "عجبوا" ُب اآلية القرآنية لتدؿ على الغاية ُب عجب اعبحود ،أما لفظ "عيجاب"
فدؿ على العجب اؼببالغ فيو كالشديد.
ك يقوؿ ا﵁ تعأب ﴿ :أى ىكا ىف لًلن ً
َّاس ىع ىجبنا أى ٍف أ ٍىك ىحٍيػنىا إً ى َٰٔب ىر يج ول ِّمٍنػ يه ٍم ﴾.1

كمعناه "ليس ىذا بعجيب فإف ا﵁ يصطفي من اؼببلئكة رسبل كمن الناس" ،2فاؼبعٌت الذم أداه

لفظ "عجبا" أريد بو عجب االستغراب ،فحملت ىذه اللفظة ُب ثنايا معا٘ب اآلية داللة الغرابة ،ؼبا قاؿ
ك ٌفار مكة ىذا حدث ُب منتهى الغرابة كالعجب.
ظر إٔب شيء غَت مألوؼ كال معتاد ،أم
كُب (لساف العرب) ذكر "ابن منظور" أف ى
"الع ىج ي
ب النٌ ي
ً
و
علم".3
ىعظي ىم ذلك عنده كىكبيػىر لديو ،كليس
بعجب ُب اغبقيقة ،كالتعجب فبا يخف ىي سببو كٓب يي ٍ
كُب اؼبعاجم األجنبية تأٌب لفظة "ُ "Merveilleب اللغة الفرنسية لتدؿ على:

Ce qui suscite l’admiration l’étonnement, par sa beauté, sa perfection
4

,ses qualités extraordinaires.

أم األعجوبة ،الرائعة اليت تثَت الدىشة جبماؽبا ،بكماؽبا ،دبواصفاهتا اؼبذىلة اػبارقة للعادة.
كُب القاموس اإلقبليزم:
5

Miracoulous: adj: like a miracle ,completelyunexpected and veryluky.

أم عجائيب :صفة :كاؼبعجزة اليت ال يتوقع أف ربصل.
كُب األدب يقوؿ "تزفيتاف تودكركؼ"" :إف العجائيب يتحدد بصفتو إدراكا خاصا ألحداث
غريبة".6

 1سورة يونس ،اآلية [.]02
 2ابن كثَت ،تفسَت القرآف العظيم ،اؼبعرفة ،بَتكت ،ج ،4.دط ،1982 ،ص .222
 3ابن منظور ،لساف العرب ،دار صادر ،بَتكت،م  ،10 .ط ،1دت ،مادة (ع.ج.ب).
4
Lexis larousse de la langue française , Dépôt legal , Janvier,imprimé en Italie , octobre 2002, p
5

Oxford, advancedlearner’s ,dictionary of currentEnglish , sixthdysallywehmeier,phonetics
editor Michael ashby, universitypress, p
.
 6تزفيتاف تودكركؼ ،مدخل إٔب األدب العجائيب ،تر :الصديق بوعبلـ ،مر :ؿبمد برادة ،دار الشرقيات للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،ط ،1994 ،1ص .95
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كيذىب"حسُت عبلـ" على أنو "التعدد السافر الذم ربدثو كائنات غريبة غَت ؿبددة اؼبعآب كغَت
مدركة بشكل كاؼ .فبا هبعل العآب اؼبعقوؿ يتهدده الشك .كذلك اػبلل ينتهي باؼبرء إٔب الًتدد ما بُت
التفسَت العقبل٘ب كالبلعقبل٘ب ؽبذه الظهورات".1
كاعترب "شعيب حليفي" العجائيب صيغة كتقنية للتعبَت عن خطاب معُت ،كٓب يعتربه كغَته جنسا
أدبيا قائما بذاتو ،ألنو "يدخل ُب باب تشكيل النص ُب الشعر كاؼبسرحية كُب الركاية الواقعية
كالركمانسية ،معٌت ىذا ،أنو ليس ىناؾ جنس الفانتاستيك ،بل ىناؾ تقنية الفانتاستيك" ،2كيعرفو على
أنو" :طريقة ُب التعبَت ،تعتمد إبراز التناقض كاؼبفارقة ،استنادا إٔب مكونات البلكعي كـبزكنات "اؽبو" ككل
الظبلؿ اػببيئة دبكوناهتا كما علق هبا من غرابة مقلقة ،فتكوف الكتابة الفانتاستيكية كسيلة غبكي ىذه
األسرار اؼبنبثقة من الفوؽ طبيعي كاليت تقلق كتولد إحساسا ـبالفا ؼبا يبكن أف يولده أم نص كاقعي أك
غَته .ؽبذا فقد إقًتف الفانتاستيك كتقنية كتشكيل كطريقة ُب اغبكي بأجناس أدبية كفنية كثَتة فصبغها
بلونو".3
كبالرجوع إٔب ركاية (حنُت بالنعناع) ،قبد أف العنصر العجائيب موظف كتقنية مشاركة إٔب جانب
تقنيات سردية أخرل ُب بناء خطاهبا الركائي ،لكنو يظهر بتفوؽ ككتابة سردية مهيمنة ُب الركاية ،كىذا
ما جعلنا ننتخبها كنموذج متميز استثمر تقنية جديدة عند انتهالو من الفانتاستيك كاألساطَت بغية إعطاء
ذكؽ جديد للقارئ ،كنفس حداثي للكتابة.
يغدك السرد العجائيب "ىدفا كغاية بقدر ما ىو كسيلة بناء ىيكل لغوم ركائي يتميز باغبداثة
كاػبركج عن اؼبألوؼ كتبٍت كسائل كتقنيات جديدة تأسيسا لنمط سردم جديد يرتاد عوآب خاصة بو"،4
بو" ،4سبنح الكاتب "حرية اػبلق كاإلبداع ،كالنقد البلذع دكمبا حسيب أك رقيب".5
 1حسُت عبلـ ،العجائيب ُب األدب ،ص .66
 2شعيب حليفي ،شعرية الركاية الفانتاستيكية ،ص .53
 3اؼبرجع نفسو ،ص .54 ،53
 4سناء شعبلف ،السرد الغرائيب كالعجائيب ُب الركاية كالقصة القصَتة ُب األردف ،نادم اعبسرة الثقاُب كاالجتماعي ،األردف ،د ط ،2007 ،ص .158
 5اػبامسة عبلكم ،العجائبية ُب الركاية اعبزائرية ،دار التنوير ،اعبزائر ،د ط ،2013 ،ص .170
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يبدك أف "ربيعة جلطي" تفطنت إٔب ىذا ،حيث تكوف "كظيفة فوؽ الطبيعي ىي طرح أك إنقاذ
النص من فعل القانوف" ،1فوعبت ُب ركايتها عوآب ؿبظورة سبثلت ُب حديثها عن الربيع العريب اآلٌب إٔب
اعبزائر ،كاستطاعت أف تشارؾ بركايتها ُب الصالوف الدكٕب للكتاب باعبزائر ،رغم حرصو على رفض كل
كتاب يتطرؽ إٔب قضية الربيع العريب سواء من قريب أك بعيد ،كقد تسٌت ؽبا سبرير ركايتها عرب توظيفها
لتقنية العجائيب.
كؼبعرفة طريقة عرض الكاتبة لعوآب الربيع العريب بتقنية العجائيب سوؼ نل من نفس البوابة
العجيبة اليت انطلقت منها ،كنبدأ من داخل العمل األديب لنكشف عن عواؼبو ككيفية صياغتها.
تطرح ىذه الركاية كقائع تناقض القوانُت الطبيعية اؼبتعارؼ عليها ،اليت تدخلنا ُب العآب العجائيب،
من حيث أنو "السر اػبفي اؼبستغلق عن التفسَت "البلمقبوؿ" الذم يندش ُب اغبياة الواقعية أك ُب "العآب
الواقعي" أك كذلك ُب "الشرعية اليومية اليت ال تتبدؿ".2" .
كالسر اػبفي العجيب الذم حاكلت البطلة "الضاكية" إخفاءه سبثل ُب نتوأتُت يعضاف بقوة على
أعلى كتفها ،كقد اكتشفت ىذا ُب نفسها عند عودهتا من دمشق إٔب اعبزائر ،تقوؿ ":أعود أضبل سرا
عظيما بأعلى ظهرم خلف الكتفُت بالضبط".3
كىذا ما قبده ُب ىذه الركاية ،حيث ربكي ُب مستهل قصتها ،أحداث غريبة حصلت مع اعبد
األكؿ للضاكية" ،أنو يسافر لزيارة مكة ُب الصباح عند الفجر كيعود إٔب اؼبدينة ندركمة ُب اؼبساء من اليوـ
نفسو .كيف يقطع اؼبسافات كاعبباؿ كالبحر كالغابات ُب ساعات معدكدات ٍب يراه الناس يوزع ماء زمزـ
كالبخور كاؽبدايا كيف حدث ىذا  ..ال أحد يدرم كال أحد يعرؼ سره  ...فهل كانت لو أجنحة
كقدرات خارقة".4
1تزفيتاف تودكركؼ ،مدخل إٔب األدب العجائيب ،ص .146
 2اؼبرجع نفسو ،ص .45
 3ربيعة جلطي ،حنُت بالنعناع ،ص .44
 4الركاية ،ص . 10
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أسهمت األحداث العجائبية اليت استهل هبا السرد إٔب إثارة إنتباه اؼبتلقي كهتيئتو ؼبا سيأٌب من
أحداث فوؽ -طبيعية مكثفة ُب ما بعد ،كىذه ميزة النص العجائيب اؼبعاصر"،حبيث لن تكوف ُب حاجة
إٔب فعل تدرهبي للوصوؿ إٔب غبظة الذركة ،فالعجائيب قد يبنحك نفسو ُب الفاربة".1
يعد اىتماـ الكاتبة هبذه اؼبناصات اليت تعترب بوابة للولوج إٔب النص الركائي الذم سوؼ يتكثف
فيو العجائيب بقوة كلما تصاعد السرد ،ىي السمة اليت تطبع العجائيب اعبديد ،كاىتماـ الكاتبة
باالستهبلؿ بو يوحي من البداية أف ىذه الركاية سوؼ ربمل خطابا ـبتلفا ،ينزع "إٔب تأثيث أفق انتظار
اؼبتلقي حبكاية تقًتب من العجائيب ،إذ إهنا زبلق إلتباسا هبعلنا ندخل ضمن مقولو الًتدد اليت بٌت عليها
"تزفيتاف تودكركؼ" تعريفو للعجائيب".2
كىذا ما جعلنا –كقراء -نصطدـ منذ اللحظة األكٔب باغبدث العجائيب مع البطلة "الضاكية"،
حُت زبربىا جدهتا "حنة نوحة" أنو سيأٌب من ىذا اعبيل األخَت كاحد وبمل ركح اعبد األكؿ صاحب
األسرار كالكرامات ،فتتحقق ىذه النبوءة فيها ،تقوؿ " :إف تغَتا متسارعا وبدث أعلى ظهرم خلف
الكتفُت سباما ،فبل يبر يوـ كاحد دكف أف أتعرل بُت مرآتُت كبَتتُت ألرل حجم التغيَت الذم طرأ،
أغضب أحيانا ،أفرح أحيانا أك أبكي .
 أحتاجك يا حنة نوحة أين أنت !؟كنت أرانبا يتجلياف خلفيٓ ،ب أكن أشعر هبما مثل اليوـ ىبرجاف من غبم جسدم مثل رؤكس إبر ملونة
 ..ال تلبث أف تكرب ىا أناذم يا حنة نوحة جبناحُت حقيقُت  ..ىل أنت راضية إذا ؟ ! من عمق
ارتباكي أماـ ىذا السر اؼبعذب الغريب الثقيل يبتسم كجو حنة نوحة كينفض عن مبلؿبو غبار العبوس
كتقوؿ آمرة :ػ كاش بيك يا بنيت  ..أنت الضاكية كما أدراؾ ما الضاكية سليلة سيدم الشريف! ..

 1عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص .47
 2اؼبرجع نفسو ،ص .25
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أمسح دموعي كأحاكؿ أف أحبث عن الشعور بالتميز على الرغم من ذكؽ اؼبرارة الذم يتزاحم ُب
حلقي".1
يتبُت من خبلؿ ىذا اؼبقطع السردم أف اإلنسية "الضاكية" سبتسخ لكائن ليس بآدمي،
كاالمتساخ ىو "تشكيل ُب نسي الفانتاستيك عن طريق إمتزاج أعضاء الكائنات ػبلق كائن/مبوذج ،كىو
خليط يثَت الرعب" ،2كقد ذبلى العجائيب ُب الركاية عرب األسطورة ،اليت استفادت من أسطورة الطَت
اجملنح ككظفها بتصرؼ فيها ،فيأٌب العجائيب ُب أحايُت كثَتة ككأنو لصيق باألسطورم "كيتماس معو ،بل
كيتداخل أحيانا إٔب درجة يوبسب فيها األسطورم عجائبيا ،إذ يشاركو فعالية إقباز عوآب فوؽ طبيعية،
كيفًتض منو ظبة تعدد مستويات التأكيل ،كلكنك ال تلبث أف تبدك لك القطيعة بينهما ،ىذه القطيعة
اليت تتبدل -على حد قوؿ نضاؿ صاّبُ -ب الشرط البلزـ للعجائيب ،شرط الًتدد " ،3كيتحقق ىذا
الشرط ُب الركاية عندما يتوحد القارئ بالشخصية الرئيسية "الضاكية" ،فيتشكل العجائيب ُب ىذه اللحظة
سباما ،اليت تولد رعبا لدل القارئ ،ك"اؼبقصود بالرعب األديب ىو مزي من اإلدىاش كاالرتداد النفسي
الذم يبكن أف تولده قراءة/مشاىدة شيء شاذ فوؽ طبيعي" ،4فأثناء بركز اعبناحُت لآلدمية "الضاكية"،
فعل شرط الًتدد الذم قصده
يثَت ىذا اؼبشهد الفوؽ طبيعي اػبوؼ كالرعب ُب القارئ كىنا يي ٌ

"تودكركؼ" ،حُت اعترب"تردد القارئ ىو الشرط األكؿ للعجائيب" ،5فهذه األحداث فوؽ الطبيعية كلدت
ترددا لدل القارئ أثناء اندماجو بعآب الشخصية ،فجعلتو ؿبتارا بُت تصديقها أـ تكذيبها ،كغبظة
الشعور هبذا اإلحساس ىو ما قاؿ عنو "تودكركؼ" إنو زمن ميبلد العجائيب ،كإف "اإلختبلط بُت ما ىو

 1الركاية ،ص .85 ،84
 2شعيب حليفي ،شعرية الركاية الفانتاستيكية ،ص .137
 3اػبامسة عبلكم ،العجائبية ُب الركاية اعبزائرية ،ص .169
 4شعيب حليفي ،شعرية الركاية الفانتاستيكية ،ص .58
 5تزفيتاف تودكركؼ ،مدخل إٔب األدب العجائيب،ص .48
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حيوا٘ب كما ىو إنسا٘ب ،بُت ما ىو غَت مفهوـ كمتلبس من اعبسد دبا ىو لغز فيو ،هبعل تصوره اؼبقلوب
كاؼبشوه من أىم موضوعات العجائيب".1
إف ىذه األحداث العجائبية الذم تتضمن السر اػبفي اؼبتمثل ُب نبوت جناحُت لآلدمية
"الضاكية" ،ال تقبل تفسَتا منطقيا،بل كتعارض الواقع الذم تعيش فيو كذلك ،كىذا ما أعطاىا بعدا فبيزا
ُب تداخل الواقع مع اػبياؿ على طوؿ السرد الركائي ،فكسرت اغباجز بُت اؼبعقوؿ كالبلمعقوؿ ،بل
كيصعب الفصل بينهما ُب كثَت من اؼبواضع ،كاعبمع بُت ثنائييت العجائيب كالواقعي ىي من فبيزات الركاية
اعبديدة اليت تسهم ُب معاعبة كقائع الراىن كقضاياه.
ُب الركاية تًتدد "الضاكية" على العيادات الطبية لعلها ذبد تفسَتا علميا يفسر ؽبا ىذه الظاىرة
الغريبة فيها ،تقوؿ أف الطبيبة اؼبعاينة ؽبا " ظلت منحنية طويبل دكف أف ترفع عينيها كبو كجهي الذم
كنت أ﵀و ينعكس على زجاج اػبزانة اؼبقابلةٓ ،ب يعد يشبو شيئا ٓب يعد كجها آدميا .كانت تتحاشى
النظر إٕب فهمتها".

2

كُب معاينة الدكتور "مرزاؽ" ؽبا ،أخربىا ،تقوؿ "الضاكية"" :أف األمر مهم جدا كأف حاليت فريدة
من نوعها ،كيبكن أف تشكل بالنسبة لؤلحباث العلمية ،كعلم األحياء على اػبصوص ،اكتشاؼ ىذا
القرف بإمتياز كتفيد ُب معرفة مستقبل البشرية ،فلم وبدث ُب تاريخ اآلدميُت منذ نزكؿ آدـ كحواء اللذين
ٓب وبتاجا األجنحة كي يصبل إٔب األرض حينما طردا من اعبنةٓ ،ب توجد ىذه الظاىرة أبدا كٓب نسمع أف
نبت من قبل ألحد من ا﵀سوبُت على اآلدميُت أجنحةٓ ،ب يبد ٕب الدكتور مرزاؽ صادقا كال إنسانيا.
راح الدكتور مرزاؽ يتفنن ُب لغة رموز ،كأرقاـ كمصطلحات طبية ٓب أفهم منها الكثَت:

1حسُت عبلـ ،العجائيب ُب األدب من منظور شعرية السرد ،ص .208
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على ما يبدك فإف منبت اعبناحُت قد استقرت عركقهما ،كسبددت ميليمًتات كافية ،ما هبعلها توصل
خبلياىا مع الشعَتات الواصلة إٔب الشرياف ،لتضمن تغذيتها ،كذبديدىا كضخ األككسجُت ٍ ..ب إف مادة
الريش اليت ىي مادة من الػ ...إْب إْب إْب .
شعرت بدكخة خفيفة كأنا أحاكؿ التحكم ُب دموعي كشعورم بالقهرٓ .ب أدر إف كنت على شفا
الضحك اؽبستَتم أـ البكاء كالعويل".1
إف ظاىرة نبوت جناحُت على كتفي "الضاكية" ىي حقيقة كجودىا اؼبخيفة اليت تواجهها كٓب ذبد
ؽبا تفسَتا طبيعيا ،ككذلك كبن كقراء ٓب قبد ؽبا تفسَتا عقبلنيا ،فهذه الظاىرة تتحدل العقل بأحداثها
فوؽ الطبيعية ،كلكننا سنقبلها كقوانُت جديدة مضافة للطبيعة.
كمن ىنا كبكم أف العجائيب حُت أدل كظيفة الًتدد كجب عليو أف ينتقل بعدىا إٔب
جنس"العجائيب-العجيب" حبكم طبيعة األحداث الواردة ُب الركاية ،كما أشار إٔب ىذا "تودكركؼ"ُب
قولو" :يستغرؽ العجائيب زمن الًتدد أك الريب ،كحاؼبا ىبتار اؼبرء ىذا اعبواب أك ذاؾ ،فإنو يغادر العجائيب
كيما يدخل ُب جنس ؾباكر ىو الغريب أك العجيب .فالعجائيب ىو الًتدد الذم وبسو كائن ال يعرؼ
غَت القوانُت الطبيعية ،فيما يواجو حدثا فوؽ طبيعي حسب الظاىر".2
كقد فرؽ "تودكركؼ" بُت العجيب كالغريبُ ،ب قولو " :فإذا قرر [ القارئ  /الشخصية] أف
قوانُت الواقع تظل غَت فبسوسة كتسمح بتفسَت الظواىر اؼبوصوفة ،قلنا إف األثر ينتمي إٔب جنس آخر:
الغريب .كبالعكس ،إذا قرر أنو ينبغي قبوؿ قوانُت جديدة للطبيعة ،يبكن أف تكوف مفسرة من خبلؽبا،
دخلنا عندئذ ُب جنس العجيب".3
أم أف الوقائع فوؽ الطبيعية اليت يكوف ؽبا تفسَت ُب ما بعد ،تصنف ضمن العجائيب-الغريب،
كتلك الوقائع ذات اإلذباه فوؽ الطبيعي ،اليت ليس ؽبا تفسَت عقلي ،كيقبلها القارئ /الشخصية كقوانُت
 1الركاية ،ص .93
 2تزفيتاف تودكركؼ ،مدخل إٔب األدب العجائيب ،ص .44
 3اؼبرجع نفسو ،ص .57
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جديدة مضافة ،تصنف ىذه ضمن العجائيب-العجيب ،كىو اعبنس الذم صنفنا فيو أحداث ىذه
الركاية.
كلكي نفسر أكثر ،نقوؿ ،أف األحداث تبقى على طوؿ القصة فوؽ طبيعية ،كال قبد ؽبا تفسَتا
منطقيا عقبلنيا ُب النهاية ،لذا نرضى ؽبا ػ كقراء ػ قبوؿ فوؽ ػ طبيعي ،كىذا ما وبسم تصنيفها ُب جنس
العجائيب-العجيب ،فػ"السرد العجائيب أكثر استخداما من السرد الغرائيب ُب الركاية ،كلعل ذلك يعود إٔب
أم قيود أك
أف السرد العجائيب أكسع بابا كما أف اجملاؿ أكسع فيو إلطبلؽ العناف للخياؿ بعيدا عن ٌ

ثوابت طبيعية".1

تندرج ضمن ىذه الركاية العديد من القصص اؼبتناثرة ُب اؼبنت كاؼبنتمية إٔب العجائيب ػ العجيب،
نذكر منها:
أ .قصة طَتاف "الضاكية"ُب ظباء باريس ،تقوؿ الضاكية" :تراكغ األجنحة معطفي البٍت ،لست أدرم
كيف تسللت من نسيجو.تتحرؾ قليبل خبجل عصفور صغَتٍ .ب كثَتا .فأكثر .أظبع خفقاهتا خلف
كتفي .ترفرؼ بقوة طاككس أسطورمٍ .ب تعلو يب .ال خوؼ من سقوط ُب اؽباكية يراكد٘ب .أطَت كم ٓب
يطر طائر من قبلي .أشفق على الناس الذين يسَتكف على قدمُت اثنُت ال غَت".2
ب .كذلك تندرج إٔب جنس العجائيب -العجيب اغبديث اؼبطوؿ للمجنحة "الضاكية" مع الكلب اؼبرافق
للعازؼ اؼبتجوؿ ،اللذاف إلتقتهما الضاكية ُب الشانزيليزم،تقوؿ" :كلبو الرابض جبانبو ينظر إليا مليا ،كأنا
كاقفة أستمتع دبوسيقى صاحبو الشجية اليت تفضي بأشياء كثَتة رائعة .كصلتٍت نبهماتو حُت حرؾ ذيلو
كأذنيو :
 -آه أىبل باجملنحة ؟ !

 1سناء شعبلف ،السرد الغرائيب كالعجائيب ُب الركاية كالقصة القصَتة ُب األردف ،ص .237
 2الركاية ،ص .168
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سبسح
إٕب مقًتبا فمددت يدم كداعبت رأسو كرقبتو كمررت كفي على ظهرهٌ .
شكرا  ..قلت لو .فقاـ ٌ
قليبل بساقي.
 اظبي دزكس ..ك ًأنت ؟
 -الضاكية  !..أجبتو".

1

ج .يتكاثف النفس العجائيب ُب هناية الركاية كيبدئ ىذا التكاثف السردم حُت تليب "الضاكية " دعوة
اؼبلتقى (صبهرة اجملنحُت) ،كفيو تلتقي باجملنحُت أمثاؽبا ،كىم من أىل القارة السادسة ،كمنهم من
القادمُت من القارات اػبمس :قارة النار ،قارة اؼباء ،قارة الثل  ،قارة اؽبواء ،كقارة النور.
من بُت اجملنحُت الذين تلتقي هبم ُب اؼبلتقى ،نذكر :زرياب أبو اغبسن علي بن نافع،
سَتفانتيس ،كالدة بنت اؼبستكفي ،ابن زيدكف ،الكاتب ألفونس دكدم ،دميسركسوس ،أـ كلثوـ،
أبوليوس صاحب اغبمار الذىيب ،فيكتور ىيغو ،مارتن لوثر كينغ ،إدكارد سعيد ،ىشاـ شرايب ،ناجي
العلي ،جرباف خليل جرباف ،مي زيادة ،ليوناردك دافينشي...إْب.
ىذه الشخصيات ليست من ؿبض اػبياؿ ،بل إننا نعرؼ عنها ما قرأناىا ُب كتب التاريخ كالعلوـ
كاآلداب كالفن  ...إْب .كُب الركاية صورت الكاتبة ىذه الشخصيات اؼبستنقاة من الواقع على أهنا تعيش
حياة عجيبة ُب قارهتا السادسة ،فػ"أدمغة صبيع أعضاء اعبمهرة موصولة دبجاؿ تفاعلي رقمي ال هنائي،
اؼبقيموف منهم ُب القارات اػبمس أك النازلوف بالقارة السادسة ،يبكن للجميع اإلتصاؿ الذىٍت اؼبباشر،
كما ىو موضح ُب القانوف الداخلي للجمهرة .من حق كل منتسب الولوج إٔب ؾباؿ تفكَت اآلخر أك
اآلخرين مىت أراد ..يكفي أف يبلك اجملنح اؼبفتاح/الرقم باألساسٍ ،ب يسهل عليو اإلتصاؿ حاؼبا يريد
دبجرد استحضار الرقم/الرمز ُب ذىنو ،حىت دكف النطق بو ،فينفتح ؾباؿ تفكَت من يريد أماـ عينو كصبيع
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حواسو ،فيطلع ُب الوقت نفسو على ما هبرم داخل حواسو كدماغو كؾباؿ تفكَته ..إهنا اؼبساكاة
كالديبقراطية ُب إقتساـ اغبياة كاعبنوف كفرح اإلبداع كنشوة الفكر عند اجملنحُت".1
فرحت "اجملنحة الضاكية" هبذا القانوف الداخلي للجمهرة ،فقررت عند حصوؽبا على الرقم أف
تعرؼ ما هبرم بالتدقيق ُب ذىن سقراط كعبد ا﵁ العركم كيورم غاغارين كفاف غوغ كركنوار
كالواسطي كأرسطو كالفرايب كابن سينا كؿبمود دركيش  ...إْب ،كغَتىم من اجملنحُت القائمُت ىناؾ.
كعندما شعرت اجملنحة "الضاكية" برغبة ُب الًتفيو عن نفسها ،كعبت إٔب ذبذبات اؼبوسيقار
بيتهوفن ،تقوؿ" :أستحضر الرمز للتو ،كأِب ذبذبات اؼبوسيقار بتهوفن السمفونية العاشرة اليت ٓب يستمع
إليها أحد على ىذه األرض".2
كما ىبًتؽ "ؿبمد ساسي" موجاهتا ُب ما ىي تستمع ﵀دثتها "إبتساـ" ،تقوؿ اجملنحة
"الضاكية"" :إنو العآب ؿبمد ساسي ىبًتؽ موجاٌب .إمتؤلت صبجميت بو  ..إنو فقط يلقي ربيتو بإبتسامة
عريضة  ..ىبفت صوت إبتساـ ،بينما صوتو يبؤل صبجميت ،ىبرب٘ب بأهنم يعتزكف بوجودم .أنا اجملنحة
اعبميلة الذكية .قريبا ،لن ربت أجنحتها اؼبلونة ربت معطفها البٍت كتشتاؽ إٔب السماء  ..يوصيٍت العآب
ؿبمد ساسي أف أسباسك ،كيذكر٘ب بسرية ما شاىدتو البارحة فبل بد من زرع األمل ُب النفوس .على
الرغم من كل شيء  ..إهنم ال يعلموف  ..فليس من اغبكمة أف مبؤل قلوهبم بالذعر غبدث ال يعرفوف مىت
سيحل هبم".3
كىذا اغبدث الذين ال يعلمو سكاف األرض ،ىو الطوفاف الذم سيحل هبم ُب اؼبستقبل القريب،
لكثرة اغبركب كالفساد فيها ،كقد استبق اجملنحُت الرؤية أثناء اؼبلتقى كشاىدكا الطوفاف عن قرب من على
القارة السادسة اؼبقيمُت فيها ،ؼبا ؽبم من خوارؽ سبكنهم من اإلطبلع على ما سيحدث مستقببل.

1الركاية ،ص .179
2الركاية ،ص .215
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كللتمثيل نقتطف من اؼبشهد اؼبطوؿ ىذا اؼبقطع السردم ،يقوؿ السارد ":أثر اغبركب الضركس
كاضح على أدٙب كوكب األرض :أثر الدـ؛ أثر اإلحًتاؽ؛ أثر البكاء؛ أثر األٓب؛ أثر اؽبدـ؛ أثر القتاؿ؛ أثر
الدمار؛ اػبراب؛ ال أثر لؤلثر ،فقد األثر معناه .يتصاعد الدخاف من كل صوب ،من كل القارات؛ دخاف
القنابل النوكية الطاحنة اؼبذكبة لكل ما سبسو؛ الغبار كالدخاف يعمي أحدنبا اآلخر .يصل الصراخ كالعويل
اؼبخنوؽ إٔب أبعد من قارتنا؛ ربت أعيننا هتتز اعبباؿ ُب مشهد رىيب ،منها ما تفتت كإهنار كصار غبارا
يتصاعد عاليا؛ ترتبك األهنار ُب مصائرىا فتصَت بركا متفرقة فبزقة؛ تفيض البحار حىت تصب ُب البحار؛
كهترع ا﵀يطات مثل خيوؿ برية خائفة ،فتهوم ُب ؿبيطات أخرل .زبتلط اؼبياه باؼبياه كتفيض."...

1

كعندما ينتهي الطوفاف تعود األرض إٔب ىدنتها ،يقوؿ السارد ُب هناية حديثو عن الطوفاف:
"يظل الكوكب على ىذه اغباؿ كقتا لست أقدر أف أحدده لكن اػبوارزمي الذم يوجد على يبيٍت ذكر
رقما مهوال .كبعد ألم ،نشاىد الكوكب كىو يهدأ شيئا فشيئا ،هتدأ دكراتو اؼبسعورة ،تصبح سرعتها
أقل .يبدأ ُب كصلة ارذبافات متعاقبة .هتتز اؼبياه فوقو مثل سرج على حصاف ُب طوره األخَت من
الًتكيض ،تستقر األرض أخَتا كتعود إٔب دكرهتا الطبيعية".2
جرت اغبكاية العجائبية ُب الركاية ُب عآب مشحوف بالرعب ،كىي ككل اغبكايات العجائبية
"تنتهي ضركرة حبادث رىيب نتيجتو اؼبوت أك اإلختفاء أك اللعنة اليت تصيب البطل ،كبعد ذلك تعود
بداىة العآب إٔب ؾبراىا الطبيعي ،لذا تبدك الفضاعة خاصية للعجائيب" ،3فاغبادث الرىيب الذم رآه
اجملنحوف ىو الطوفاف الذم تقصد بو الكاتبة "الربيع العريب" ،فصورتو أنو سيخلف دمارا لكي تتطهر
األرض كتعود لطبيعتها النقية من جديد .
إف اغبديث عن الطوفاف كثَت اغبضور ُب اؼبنت الركائي من مستهلو إٔب منتهاه ،كىي الظاىرة اليت
تتنبأ هبا اعبدة "حنة نوحة" ،بعد اغبادثة اليت جرت ؽبا ُب باحة منزؽبا بوىراف ،تقوؿ "الضاكية"ُ" :ب
 1الركاية ،ص .200
 2الركاية ،ص .202 ،201
 3حسُت عبلـ ،العجائيب ُب األدب ،ص .48
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باحتو تلك انتابت حنة نوحة ىزات عنيفة فجأة حىت كادت أف تسقط على األرض .قالت بعد أف
استيقظت من ىجعتها إف ضوء قرمزيا غريبا تسلل إٔب الباحة نازال من مكاف ما من السماءٓ .ب يكن
ضوء فقط بل كانت إشعاعاتو كأهنا مياه بأشكاؿ مرايا زرقاء .مضيئة .متداخلة .تتؤلأل فيها صبيع أنواع
الزرقة".1
فسرت اعبدة "حنة نوحة" أف ىذه الظاىرة ىي ناقوس الطوفاف ،كأهنا ىي "الضاكية" أصابتها
لعنة الطوفاف فأصبحت عبلمة دالة عليو ،تقوؿ الضاكية" :منذ ذلك اؼبساء كحنة نوحة عينها على أعلى
ظهرم ،كىي ربصي عبلمات الطوفاف كذبمعها كاحدة كاحدة تلك اليت تزداد تراكما يوما بعد يوـ.
كزبرب٘ب أف ساعتو تقًتب ركيدا ركيدا ُب غفلة عن اعبميع  ..كأنٍت الضاكية اليت غرستها ُب اؼباء ..
سيطفو اؼباء كسيغرؽ كل شيء بدء باؼبقابر .كإنتهاء بالنجوـ.مركرا دبا يعمر بينهما".2
إف الغاية من توضيح إنتماء الركاية إٔب العجائيب-العجيب كسرد بعض األحداث العجائبية فيها،
ىي الوصوؿ إٔب أف فئة اإلنسيُت اجملنحُت ىم من تنبؤكا حبدكث الطوفاف ،الذم تقصد بو الكاتبة "الربيع
العريب" ،كقد أشارت إٔب أف اجملنحُت ىم الفئة الوحيدة القادرة على إنقاذ العآب من خراب الطوفاف/الربيع
كـبتارة لعلمها الواسع كعقلها الراشد ،كىنا تشَت الكاتبة ضمنيا إٔب
العريب ،على إعتبار أهنا لببة مثقفة ي
قضية اؼبثقف بأسلوب طرح ،لكن ما نراه مهما كمهيمنا على عآب الركاية أهنا كظفت تقنية العجائيب
للحديث عن الربيع العريب بأسلوب غَت مباشر.
كبالتإب فالغاية من توظيف العجائيب ُب ىذه الركاية ىي اخًتاؽ اؼبسكوت عنو ،فالطوفاف يعرب
بشكل آخر عن الربيع العريب كيدؿ عليو ،كمن ىنا نفهم أف "ربيعة جلطي" عبأت بذكاء إٔب العآب
العجائيب كي ينقذىا من قسوة الرقابة .

 1الركاية ،ص .80
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ففي فعاليات النسخة الػ 20من اؼبعرض الدكٕب للكتاب ُب اعبزائر  2015أثَت جدؿ بسبب
إ رتفاع ُب عدد عناكين الكتب اليت تعاِب مواضيع الربيع العريب ،كبالتإب فقد ًب منعها من اؼبشاركة دبعرض
الكتاب باعبزائر.
كُب اآلٌب سوؼ نبلمس عوآب الربيع العريب ،الذم عربت عنو الكاتبة بالطوفاف كباستعماؽبا لتقنية
العجائيب لًتسم صورة كاضحة لعجائبية الواقع الراىن الذم ٓب يعرؼ غبركبو تفسَتا سباما مثل العجائيب-
العجيب الذم ال يقبل ال تفسَت كال تأكيل.
ب .الطوفان /نبوءة الربيع العربي:
كصلنا من خبلؿ التحليل السابق أف العجائيب أدل ُب النص الركائي كظيفة سبويو للسلطة الرقيبة
ُب الصالوف الدكٕب ُب اعبزائر سنة 2015ـ ،كالدليل أف الكثَت من كتب اليت تعاِب موضوعاهتا (الربيع
العريب) حظرت من اؼبشاركة فيو.
إال أف ىذه الركاية ٓب سبنع من اؼبشاركة ،رغم ضبلها لفكرة الربيع العريب اؼبؤجل ُب اعبزائر ،كالسبب
ىو ذكاء الكاتبة ُب فهمها أف "استثمار ىذا اؼبكوف يسمح بتجاكز كل أشكاؿ الرقابة كإقتحاـ
الطابوىات كقوؿ ما ال يقاؿ".1
ذباكزت مبطية السرد ُب العمل الركائي ،كًب إشتغاؿ العجائيب كفق كظيفة سبويهية تعرب عن األكضاع
اليت تشهدىا اغبياة الراىنة ،كمصائر األفراد ُب ظل ربوالت األكضاع السياسية كتأزـ العبلقات الفردية ُب
قالب سردم انزياحي ،يتجاكز الواقع كيعرب عنو.
استثمرت "ربيعة جلطي" تيمة اإلمتساخ عند ربوؿ اآلدمية "الضاكية" إٔب ؾبنحة ،للداللة على
ربوالت الواقع ،كتقلب اغبياة اإلنسانية ،فباإلضافة إٔب الوظيفة اعبمالية اليت يؤديها العجائيب فإنو عكس
قضايا سبزؽ اإلنساف كاستيهاماتو كنبومو ،كىذا ما ظباه "إدكار اػبراط " ُب (اغبساسية اعبديدة) بالتيار

 1عمرم بنو ىاشم ،التجريب ُب الركاية اؼبغاربية ،ص  ،20نقبل عن :شعيب خليفي ،بنيات العجائيب ُب الركاية العربية ،ؾبلة فصوؿ ،القاىرة ،ع ،3.
 ،1997ص .114
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الواقعي السحرم " ،أك تيار الفانتازيا كالتهاكيل :حيث تسقط اغبدكد بُت "ظاىرية" الواقع العيٍت اؼبرئي
ا﵀سوس ،كبُت شطحات اػبياؿ كاالستيهامات اؼبضفورة أحيانا بنسي الواقع ،برانيا أك جوانيا على
السواء".1
كؽبذا صورت الكاتبة ُب النص أف اجملنحة"الضاكية" ىي لعنة الطوفاف القادـ ،كمن ىنا فقد ىيء
العجائيب النص بشكل غَت مباشر منذ مستهلو إٔب الغاية اليت نشدهتا الكاتبة حوؿ نبوأهتا بالطوفاف أك
ثورة الربيع العريب ُب فرنسا كاعبزائر.
صورت البطلة على أهنا لعنة الطوفاف كاؼبستشرفة للنهاية اؼبأساكية ُب أم مكاف ًربل بو ،كىي
نبوءة التحوؿ كىوؿ اغبركب كالقتل كالظلم ...إْب ،كمن خبللو رظبت الكاتبة حلوؿ الطوفاف/ثورة الربيع
العريب كبشاعة الواقع ُب عدة أمكنة تنقلت عربىا البطلة بأسلوب عجائيب.
اؼببلحظ ُب النص أنو كلما ازدادت كثافة العجائيب كلما دؿ ذلك على كياف اإلنسانية اؼبمزؽ
كاؼبتشظي ،كرؤية كابوس الواقع العيٍت اؼبوضوعي اؼبرعب ،كىو اؼببتغى الذم خططت لو الكاتبة منذ
البداية ،فما ىبيف ُب العجائيب اليوـ ليس األشباح كاإلمتساخ بل رعب الواقع ،ك"إف الكثَت من اؼبنظرين
يتحدثوف عن األدب العجائيب ،بأنو وباكؿ أف يتناكؿ مواضيع ،ؿبددة كىذا صحيح ُب أغلب األحياف.
ألف تلك اؼبواضيع قريبة من اؼبخياؿ الشعيب الذم يتداكؽبا لكن األمر ـبتلف اليوـ .ألف تلك الوظائف
قد صيغت ُب عصر العقبلنية الذم أفقدىا بعضا من دىشتها .فأصبح األقزاـ أك العمالقة مثبل ،ال
يثَتكف أدٗب خوؼ .ك قد عي ِّوضا دبا ىو أشد شراسة ،باإلنساف اؼبتخبط ُب الوجود اؼبعاصر اؼبلئ باؽبموـ
كاغبركب".2

1إدكار اػبراط ،اغبساسية اعبديدة ،ص .19
 2حسُت عبلـ ،العجائيب ُب األدب ،ص .199
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ربدثنا الكاتبة عن الربيع العريب ُب دمشق كامشئزاز اإلنساف من ذكر ىذا االسم ،تقوؿ الضاكية:
"الربيع العريب يبدك أف أـ اػبَت ال ربب ىذا االسم"" ،1إال أف حربا بغيضة أخرل ،ـبتلفة ما فتئت
تتسرب ربت الًتاب -كاألفعى السامة .تزحف ُب ثنايا يوميات أىل الشاـ البسطاء".2
كظفت الكاتبة العجائيب الذم اخًتؽ حدكد الطبيعي ،كبو اخًتقت اؼبسكوت عنو كاستثمرتو
ؽبتك الواقع كفضحو عن طريق سبريرىا ػبطاهبا الرافض لو" :كل اغبركب قذرة  ..ال حرب دكف ظاؼبُت
كمظلومُت ٓ.ب تعد اغبرب ُب زمننا ؿبدكدة اؼبكاف ،فبل أحد ىبرج من اغبرب اؼبعاصرة ساؼبا حىت كإف
ابتعد مسافة قارة أك قارتُت ،ستصلك رصاصتها القاتلة .تتسلل إليك من خرب ما ،أك من صورة ما ،أك
من صوت ما ،إٔب صدرؾ مباشرة من شاشات تلعب لعبة اغبرب  ..العآب صبيعو ُب حرب".3
تسافر اجملنحة "الضاكية" اغباملة للعنة الطوفاف/الربيع العريب إٔب باريس ،فتمتد الثورة إٔب ىذا البلد
األجنيب أيضا ،ككأف الكاتبة تتنبأ بثورة الربيع الغريب ُب ركايتها ،يقوؿ السارد" :فجأة ظبع طلق رصاص
ُب الشارع غطى على صوت صافوٓ .ب أخف ذعرم من الصوت البغيض.
 إهنا اعبماعات اؼبسلحة  ! ..علقت صافو دكف كبَت اىتماـ ،كىي تلوح بذراعها دليل تذمرٍ .باعتدلت ُب جلستها.
 تعودنا على ذلك كل مرة .نسمع الطلقات ىنا كىناؾٓ .ب يعد وبدث ىذا ُب األحياء الصعبة ا﵀يطةبباريس ،كما تنشره القنوات اإلخبارية بل تتغلغل أكثر فأكثر ُب قلب اؼبدينة!
كتضيف صافو ببل اكًتاث ظاىر  ..إهنم يهددكف الناس ُب مناشَتىم اليت تعلوىا البسملة،
يًتكوهنا على مقاعد اؼبًتك ،كربت طاكالت اؼبقاىي ،كُب اؼبراحيض العامة .يهددكف بتدمَت متحف اللوفر
كصبيع التماثيل القائمة ُب الساحات كاغبدائق العامة ،كإهنم "سينظفوف" اؼبدينة من األصناـ ،كوبرقوف
اؼبكتبات كقاعات السينما ككبارم "اؼبوالف غوج" ُب البدئٍ ،ب بقية الكباريهات ،كسيستعملوف اؼبسارح
 1الركاية ،ص .64
 2الركاية ،ص .39
 3الركاية ،ص .83
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للمحاكمة ،كإلعداـ باغبرؽ كالذبح كالرجم كل من زبوؿ لو نفسو الضالة أف يقاكـ شرع ا﵁ .كيلقوف ُب
هنر السُت صبيع الكفرة ،كاؼبثليُت ،كغَت اؼبتحجبات .كيبحوف مظاىر الكفر استعدادا إلقامة الدكلة
اإلسبلمية".1
كعند الرجوع إٔب الواقع اؼبوضوعي العيٍت ،فبعد صدكر ىذه الركاية بأياـ شهدت باريس طلقات
نارية حقيقة من طرؼ عناصر ؾبهولة ،ظبيت بإرىاب" داعش" ،فالكاتبة استشرفت بركحها اؼببدعة ثورة
ال نقوؿ عنها أهنا ربيع عريب كلكن ىي ثورة حركات متمردة  ،فقبل كقوع الطلقات النارية ُب فرنسا
تنبأت ؽبا الكاتبة ُب ىذه الركاية كىذا راجع إٔب إرتقاء حسها اإلبداعي إٔب النبوءة ،كالسر ىو أف العآب
العجائيب عآب مواز لعاؼبنا "يتيح لنا أف نرقبو بكل سهولة ،كأف نستمتع بتلقي أدبو الذم وبررنا من كثاؽ
كلي يبتح من
اغبدث اعباىز ،كالفكرة اؼبباشر ،كيعطينا زماـ التلقي اؼببدع كاإلدراؾ الذاٌب ضمن كعي ٌ
موثوقية إنعكاس ىذا العجائيب عن الواقع اؼبعيش".2
كُب النص تتنبأ اعبدة "حنة نوحة" أف الطوفاف قادـ كأنو يقًتب ركيدا ركيدا من مكاف تواجد
"الضاكية " ،كمن ىنا فعلى القارئ إعماؿ ذىنو ؼبعرفة مكاف قدكمو ،فالضاكية اجملنحة تنتمي إٔب مدينة
كىراف باعبزائر ،كبالتإب فرغبة الكاتبة ىي سبرير نبوءة أخرل بشكل مضمر على لساف اعبدة بأف الطوفاف
أك ثورة الربيع العريب قادمة إٔب اعبزائر ،كمن ىنا نفهم أف الكاتبة كظفت العجائيب أيضا رغبة منها ُب
سبرير ىذه الرسالة اليت تعذر عليها التعبَت عنها مباشرة ،نظرا لرقابة الصالوف الدكٕب للكتاب ،فلجأت إٔب
التسًت بالعجائيب ،ألف "السرد العجائيب مثقل بالرموز كالدالالت كاإلحاالت ،كما أنو قد يسلك أطوؿ
الطرؽ كأبعدىا للتلويح بأىدافو كمغازيو" ،3تقوؿ "الضاكية"" :كأنا أغلق حقائيب للعودة [ العودة إٔب
اعبزائر] ،جاء٘ب صوت جدٌب نوحة من حيث يفاجئٍت كعادتو كال يفعل ،يذكر بأف اؼباء يغطي ثبلثة

 1الركاية ،ص .211
 2سناء شعبلف ،السرد الغرائيب كالعجائيب ُب الركاية كالقصة القصَتة ُب األردف ،ص .160
 3اؼبرجع نفسو ،ص .238
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أرباع األرض ،كألف اؼباء يطهر األدراف فالربع اآلخر ال بد لو من طوفاف ،ليس كالطوفاف لغسل
األدراف".1
استطاعت الكاتبة أف تقوؿ إف الربيع العريب مؤجل ُب اعبزائر عن طريق توظيفها للعجائيب الذم
أنقذىا من قسوة الرقابة ،كهبذا استطاعت أف سبنع ركايتها من اغبظر ُب الصالوف الدكٕب باعبزائر ،ألف
"معاقبة أفعاؿ معينة من طرؼ اجملتمع تولد معاقبة سبارس على الفرد نفسو ،سبنعو من تناكؿ موضوعات،
ؿبرمات كطابوات معينة .كأكثر من ؾبرد ذريعة ،يكوف العجائيب كسيلة صراع ضد ىذه الرقابة كتلك "،2
كمن خبللو أيضا استطاعت أف توصل كبلمها للعآب ،بأف الواقع أصبح ـبنوقا كمأزكما جراء ثورات الربيع
العريب ،كىي دعوة إلعادة النظر ُب أحداث الواقع البشعة كالنفاذ إٔب عمقو برؤية جديدة ،كهبذا استطاع
العجائيب إخًتاؽ اؼبسكوت عنو.
مثلت ركاية (حنُت بالنعناع) اؼبنحى "العجيب السياسي" ،الذم يستباف ُب كل "ركاية تتجاكز
لتصور كاقعا حقيقيا بأسلوب يتوسل الكلمة ا﵀ررة من قيود اؼبعقوؿ" ،3فتوظيف "ربيعة
اؼبسكوت عنو ٌ
جلطي" للعجائيب ىو كسيلة توسلت منها تعرية الواقع بصوره اإلرىابية البشعة كأحداثو الدامية ،من
خبلؿ كقائع سياسة الربيع العريب.
شرع فيو
يقوؿ السارد" :ىذا الزمن الذم بلغ العنف فيو أقصاه كأمسى اإلنساف فيو رخيصا يي ٌ
لقطع كل شيء حىت رؤكس البشر بربكدة دـ كبفخر أيضا ،كسبحى فيو آثار اإلنسانية بتفجَتىا كربطيمها
كينتظر من يفعل ذلك أف هبازل بثمار السماء".4
غَتت معا٘ب األلفاظ كجعلتها أكثر تعبَتا عن الواقع اعبديد دبرارتو ككحشيتو،
ىذه العدائية ٌ
فػ"القاموس اللغوم أضحى مريضا دبفردات ٓب تكن من القاموس اليومي ُب ما مضى من أياـ سعيدة:
 1الركاية ،ص .54
2تزفيتاف تودكركؼ ،مدخل إٔب األدب العجائيب ،ص .146
 3اػبامسة عبلكم ،العجائبية ُب الركاية اعبزائرية ،ص .203
 4الركاية ،ص .133
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القتل ،الذبح ،اػبطف ،السيب ،اؽبدـ ،التفجَت ،اغبرؽ...إْب" ،1كيقوؿ" :الواقع الراىن اؼبريض اؼبهًتئ
الذم زبربو حركب األحقاد الدفينة ،كالكراىيات من كل نوع كلوف ،كالصراعات البلهاء".2
كهبذا فقد مررت الكاتبة بواسطة العجائيب نقدا للواقع ك رفضا لو ُب العآب ككل كخباصة ُب
الببلد العربية.
يتضح من خبلؿ "عوآب الثورة" أف الركائية اعبزائرية (أحبلـ مستغامبي ،زىرة ديك ،ربيعة جلطي)
استطاعت التعبَت حبرية عن أزمات الواقع السياسية كاالجتماعية خباصة ،كالولوج إٔب عوآب جريئة برؤية
انتقادية كفق تصورات فنية (البعد األيديولوجي ،البعد الفلسفي ،البعد العجائيب) ،كاليت أسهمت ُب
تعميق الكشف عن اغبقيقة كتعرية األحداث ا﵀ظورة بنزعة تغيَتية ،كيعترب ىذا من األساليب التجديدية
عرب
ُب الركاية .كخبلفا ؽبذا كظفت "زىور كنيسي" البعد األيديولوجي كأسلوب مهيمن ُب الركاية ،كالذم ٌ
على أيديولوجيتها الوطنية الثورية ،كبالتإب ٓب تستطع أف تبلمس أعماؽ اغبقيقة كٓب تستطع استحضار
الشخصيات بأظبائها كما ىي موجودة فعبل ُب الواقع اؼبوضوعي ،بل نقلت عآب الثورة اعبزائرية بأسلوب
طرح تقليدم خاؿ سباما من األبعاد الفنية كالركح التخييلية.
ثانيا -العوالم التحررية:
نقصد بالعآب التحررم ما اصطلح عليو النقاد بالثالوث ا﵀رـ (اعبنس ،الدين ،السياسة) ،كالذم
وبمل ع ٌدة مسميات كاؼبسكوت عنو كالطابوىات كا﵀رمات كالبلؿبكي ...إْب.
إف اػبطاب اؼبسكوت عنو يناكش "ما ىو مباح كمصرح بو كمشرع ُب األفهاـ ،كىبتط قطيعتو
مع ـبتلف اؼبنظومات القيمية كاألخبلقية كالدينية كحىت الثقافية الراسخة ُب عرؼ اجملتمع كـبيالو،
ليحدث إنزياحا يعيد رسم النمطية اعباىزة عن عديد اؼبفاىيم اؼبتداكلة فتظهر ُب صور أكثر غرائبية كربوال

 1الركاية ،ص .41
 2الركاية ،ص .26
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1
وبرـ خرقها ،كمواضيع ؿبظورة التداكؿ
عن مفاىيمها القائمة ُب األذىاف"  ،لذا اعتربت مدارات حساسة ٌ

حرمتها الطبقات كالفئات اؼبتسلطة "مكتفية على الصعيد الفكرم بشتمها باإلغباد كاإلباحية كالشيوعية،

كُب الواقع ليست الكلمات ىي ما يؤرؽ مضجعها ،بل ما يبكن أف تساعد على حدكثو ىذه
الكلمات" ،2اليت قد تيثَتي جدال كفتنة ُب الوسط االجتماعي ،كقد تصل أخطارىا إٔب إثارة عداكة داخل
اجملتمعات الكربل ،ك خباصة تلك اليت زبتلف ُب ما بينها ُب العادات كاؼبعتقدات كاأليديولوجيات.

كذبنبا ؽبذه الثورة اليت بإمكاف اؼبسكوت عنو إشعاؽبا ،اعتٌت أنصار الركاية الواقعية بتزيُت عواؼبها
باؼبضامُت اغباملة للسلوؾ األخبلقي الرفيع كالسوم كاؼبواعظ الدينية اؼبصلحة للمجتمع كجعل السلطة
اغباكمة ؿبل قدكة ُب حكمها اؼبنصف ،كإبتعدت عن كل ما يثَت النقاش ،كحاكلت أف تنقل بتفاصيل
دقيقة كل ما ىو صبيل ُب الواقع كتغاضت عن اعبانب اغبقيقي اػبفي اؼبقرؼ ُب الوجود ألف غايتها ىي
كل يلبس قناعا أك زيا ليس لو ،كإمبا ىبفي بو حقيقتو -
تعليمية إرشادية ،فػ"بدكا ككأهنم ُب حفلة تنكرية ،ه
إذا كاف لو أك عنده من حقيقة -حىت إذا خرج من حلبة التنكر ،عاد إٔب كجهو ذك اؽبوية الواحدة اليت ال

تقبل التعدد ،كال االمبحاء ،كال االختبلؼ ،كال اؼبغايرة".3
كحُت أطلت الركاية اعبديدة ذباكزت القيم اؼبثالية كاػبيالية اليت مثلتها الركاية الواقعية ،كُب مناداهتا
للتعدد شقت طريقها "عرب ذبارب متنوعة ،فيها من األشكاؿ التعبَتية كاؼبضامُت ما ينقل حياتنا كما
ىي ،أك وباكؿ اشتقاؽ حياة جديدة منها ،أك يدخل ُب نطاقات مسكوت عنها ربدث أثرا بالغا أك ردة
فعل عنيفة ،فيها من القبوؿ كما فيها من الرفض حبسب تقاطعها أك موازاهتا أك إلغاء ما ىو متعارؼ بو
من قبل أناس ىذه النطاقات".

4

 1ؿبمد األمُت حبرم ،تيمة اؼبسكوت عنو ُب الركاية اعبزائرية اؼبعاصرة بُت التواصل كالقطيعة ،اؼبلتقى الوطٍت النص الركائي اعبزائرم كنظرية الفهم ،جامعة
بسكرة 19 ،ػ  20نوفمرب  ،2014ص .7
 2بوعلي ياسُت ،الثالوث ا﵀رـ ،دراسات ُب الدين كاعبنس كالصراع الطبقي ،دار الطليعة ،بَتكت ،ط ،1978 ،2ص .6
 3أمينة غصن ،نقد اؼبسكوت عنو ُب خطاب اؼبرأة كاعبسد كالثقافة ،دار اؼبدل ،دمشق ،ط ،2002 ،1ص .9 ،8
 4سآب اؼبعوش ،الركائي أمُت الزاكم كإعبلنات اؼبسكوت عنو ،دار النهضة العربية ،بَتكت ،ط ،2012 ،1ص .05
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حاكلت الكاتبة اعبزائرية نقل (الطابوىات) كفق آليات اإلنفتاح اغبوارم الذم نظٌر لو "باختُت"،
بغية إعطاء دالالت أكثر جرأة كمباشرة كعمقا كبعدا لتميز خصوصية إبداعها الركائي ،كذباكبا -من
جهة أخرل -إٔب اؼبنعطف الذم آلت إليو الركاية كبو التجديد ،فرأت أنو ال بد من كتابة تقوؿ اغبقيقة،
كتعرب عن االعتقاد الديٍت
فتكشف رغبات اعبسد جبرأة كتفضح اؼبمارسات السياسية جبربكت كعنف ٌ
حبرية.
 .1طابو الجنس والعالم بالمقلوب:
تأٌب أنبية تيمة اعبنس باعتباره من بُت اؼبوضوعات القديبة اليت تطرقت ؽبا صبيع الكتب السماكية
كاألعماؿ اإلبداعية كالقصصية باػبصوص ،كونو "أكثر القيم اؼبؤثرة ُب الوعي الثقاُب كأخطرىا على
اإلنساف كاجملتمع" ،1كألنو من مستلزمات الوجود كاإلستمرار ُب اغبياة كغريزة فطرية متخلقة ُب الفرد
اإلنسا٘ب الذم نقلها إٔب عملو اإلبداعي إٔب أف أصبحت من اؼبستلزمات الفنية اليت تطبع اغبداثة فيو.
الذم يهمنا ىنا ىو إبراز كيفية توظيف الكاتبة "سارة حيدر" لتيمة اعبنس ُب ركاية (شهقة
الفرس) ،السيما أف اؼبشاىد اعبنسية اليت كظفتها الكاتبة غاية مقصودة ،كؽبذا أتت ُب غاية التصريح
كاؼبباشرة كالتكشف ،كقد كانت ىذه اؼبواضيع سابقا ُب الركاية الواقعية "ؿبظورة إذا ما تعرض إليها
الكاتب صراحة كعبارة ،لذلك قبده يتبلَب ىذه اللغة التعبَتية اؼبباشرة" ،2كإذا ما كظف تيمة اعبنس فإنو
يوظفها بكثَت من التلميح كاغبيادية كُب إطار اغبدكد الشرعية بُت الزكجُت كما يرتبط هبما كتعنيف اؼبرأة
جنسيا ليلة العرس كاػبيانة الزكجية كالفحولة . ..إْب.
فمس موضوع اعبنس فيها عوآب ؿبرمة ُب
كلكن ركاية (شهقة الفرس) ذباكزت ىذا التقليدم ٌ
معتقداتنا كديانتنا اإلسبلمية تتمثل ُب "زٗب ا﵀ارـ" ،كمنو دفعت الكاتبة الشخصية البطلة إٔب ذباكز
العبلقة اإلنسانية اإلسبلمية كبو اغبدكد القصول للممارسة اعبنسية ا﵀رمة ،كاعتبار ىذا التجاكز ىو
 1ؿبمد اغبرز ،شعرية الكتابة كاعبسد ،دراسات حوؿ الوعي الشعرم كالنقدم ،اإلنتشار العريب ،بَتكت ،ط ،2005 ،1ص .9
 2حبرم ؿبمد األمُت ،سيميائية اؼبسكوت عنو ُب الركاية اعبزائرية من إنتاجية الداؿ إٔب تسويق اؼبدلوؿ ركايات الطاىر كطار كأحبلـ مستغامبي مباذج ،اؼبلتقى
الدكٕب اػبامس السيمياء كالنص األديب ،بسكرة 15 ،ػ  17نوفمرب  ،2008ص .4
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الطبيعي دكف الشعور بالذنب أك اإلحساس باإلٍب ،كقد سبكنت "سارة حيدر" اػبوض ُب غمار اؼبسألة
اعبنسية هبذه الطريقة من خبلؿ توظيفها لؤلسلوب اغبوارم الذم جاء بو "ميخائيل باختُت" ،كىو:
"العآب باؼبقلوب".
تسخر "سارة حيدر" ُب ركاية (شهقة الفرس) من اغبياة العادية كتستفزىا بالطريقة اليت أخرب
عنها "ميخائيل باختُت" خبصوص "العآب باؼبقلوب"ُ ،ب قولو" :إف ا﵀اكاة الساخرة تعٍت تكوين إزدكاج
مفضوح ،إهنا ذلك "العآب باؼبقلوب" ".1
فهو يرل أف قلب الكاتب معايَت اغبياة العادية إٔب ضدىا ىو سخرية من الواقع كمن سلطتو،
كمعرم ،إلعطاء حرية أكرب
كىذه القولبة ىي ؿباكلة اػبركج من خط اغبياة اإلعتيادم بشكل فاضح ٌ
للذات لتعرب عن رغباهتا ببل قيود.
كالعآب باؼبقلوب من منظور "باختُت" ىو تعبَت عن كرنفالية اغبياة اليت تتبلشى فيها صبيع األسس
كلوازـ اغبياة االعتيادية ،فتلغي القواعد كاؼبراتب االجتماعية كالعبلقات اإلنسانية الصارمة ككل رمز داؿ
على اإلحًتاـ ،كتنفى صبيع اآلداب كا﵀ظورات ،كىذا بغية إخراج اغبياة الصارمة اؼبتأزمة جبديتها كاػبانقة
بقواعدىا إٔب حياة كرنفالية مرحة حيث تتحاكر الذكات لتعرب عن مكنوناهتا حبرية أكرب دكف شركط كال
قيود.
كمن ىنا نفهم أف عبوء الكاتبة إٔب تنظَتات "باختُت" ُب حديثو عن العآب باؼبقلوب ،ىو ؿباكلة
خركجها من اغبياة الراىنة اػبانقة اليت أصبح اإلنساف يشكو فيها من ثقل جسده اؼبقيد بو.
تناقش "سارة حيدر" ُب ركايتها (شهقة الفرس) فكرة العآب باؼبقلوب ،ملمحة عنها ُب أكثر من
موضع ُب الركاية ،مثبل تقوؿُ" :ب الساعات اؽباربة بُت انببلج اللوف األبيض اػبافت من رحم األفق

 1ميخائيل باختُت ،شعرية دكستويفسكي ،ص .186
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كإنتشار األنوار الفاقعة على أجواء اؼبدينة ،وبلو لو اعبلوس قرب النافذة كتأمل ىذا النقالب العجيب
في حركة الكون".1
ك قد أتيح ؽبا الولوج إٔب مسار العآب باؼبقلوب عن طريق توظيفها لتيمة األناكريزا كاليت يقصد هبا
"التجريب السايكولوجي األخبلقي ،كىو تصوير حاالت اإلنساف النفسية األخبلقية الشاذة كغَت
االعتيادية".2
تظهر ىذه السمات ُب التفسخ األخبلقي اعبنسي للشخصية البطلة اليت رظبتها "سارة حيدر"
على أهنا تعيش على حافة اعبنوف العقلي كاإلنتحار األخبلقي كتعا٘ب من إزدكاجية الشخصية كهترب من
الواقع عن طريق عبوئها إٔب النوـ العميق غَت اإلعتيادم ،كفبارسة طقوسها بتناكؽبا اؼبهلوسات كاؼبخذرات
كفبارسة زٗب ا﵀ارـ ،كتظهر الشخصية البطلة ُب الركاية على أهنا متمردة كداعية إٔب اػبركج عن اؼبألوؼ،
كثائرة بوجو كل سلطة تعرقل حواسها ،لذا قبدىا عابثة بالتقاليد كاألعراؼ.
كألف الكاتبة شغٌلت نصها كفق " العآب باؼبقلوب" فقد جعلت من أناكريزا البطلة سلوكا اعتياديا
كمقبوال ،كىو ما تعيشو معظم شخصيات الركاية ،كىذا ىو اعبديد الذم أتت بو "سارة حيدر" فصورت
اغبياة بكل تناقضاهتا كجعلت عوآب الركاية تساير ىذا اؼبقلوب ككأنو ىو الطبيعي ُب الكوف ،كأف اػبركج
عنو ىو ما يشكل اعبانب غَت العادم ُب الكوف ،فقلبت صبيع الثوابت كاؼبعايَت اؼبتعارؼ عليها ُب
ؿبرـ ،فصورت ىذا االنقبلب ُب عدة
الوسط االجتماعي ،كجعلت كل ؿبرـ مشركع ككل مشركع ٌ
مشاىد ،مثبل ،من خبلؿ جعل اؼبشركع الركائي للشخصية حامل لعنواف "العآب باؼبقلوب" ،يقوؿ
الساردُ" :ب ركاية العآب باؼبقلوب" ،ليلياف" تقتحم مكتب ؿباـ معركؼ ُب اؼبدينة لتطلب منو رفع دعول
طبلؽ على زكجها .كحُت يسألو عن السبب ،ذبيبو كأغلبية النساء :
 زكجي ىبونٍت .. 1سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص .95
 2ميخائيل باختُت ،شعرية دكستويفسكي ،ص .169
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 ىل لديك أدلة ؟ -نعم  ..أظن أف طفلي ليس منو".

1

ً
تكتف باستحضار فكرة "العآب باؼبقلوب" كتسمية أك مشركع ركائي
كنشَت إٔب أف الكاتبة ٓب
للشخصية ُب الركاية ،بل عبلكة على ىذا قامت بتشييد عاؼبها السردم كلو كفق ىذه الفكرة ،عن طريق
ؿبو اغبدكد بُت الشخصيات كذباكز عبلقاهتا الشرعية اإلسبلمية الرابطة بينها ،فنجدىا أكثر جرأة ُب
تطرقها للمسألة اعبنسية حيث البطلة سبارس اعبنس مع أخ زكجها علنا كتشتهي ضباىا كتتحدث عن
الشذكذ اعبنسي كعن الرغبة الشديدة ُب إشباع غريزهتا اعبنسية أثناء تناكؽبا للمخذرات  ...إْب ،كمنو
"تكاثرت الغزكات كاختلطت األنساب كاضمحلت صبيع الشرائع لتحل مكاهنا ديانة الشهوة ،ملكة
مًتبعة على األجساد".2
كُب اآلٌب سنحاكؿ اؼبسك دبكامن العآب باؼبقلوب ُب اعبانب اعبنسي ،ككباكؿ فهم من أم
جانب كظفت الكاتبة عوآب طابو اعبنس ُب الركاية.
أتى تصوير "اؼبمارسة اعبنسية ُب الكتابة السردية النسائية ُب اذباىُت ،األكؿ :اعبنس داخل
مؤسسة الزكاج الشرعي ،كالثا٘ب :خارج حدكد الزكاج" ،3لكن "سارة حيدر" ق ٌدمت ُب ركايتها صنفا
ـبالفا عن ىذين النمطُت عن طريق اؼبزج بينهما ُب سلوؾ البطلة ،فهذه الشخصية تنتمي للصنف األكؿ
كوهنا متزكجة شرعا كىي داخل مؤسسة الزكاج الشرعي سبارس اغبب مع أخ زكجها 4كرجاؿ آخرين،
كىنا زبرج العبلقة عن حدكد الزكجية اؼبشركعة ،كهبذه الكيفية ًب اؼبزج بُت النمطُت.
أما ما جعل العآب مقلوبا من اعبانب اعبنسي،ىو معرفة زكجها بسلوكها كعلمو بكل عبلقاهتا
اليت سبارسها مع أخيو كالرجاؿ اآلخرين ،تقوؿ الزكجة ُب حوار داخلي" :ال أدرم من أين يأٌب هبذه
 1الركاية ،ص .90 ،89
 2الركاية ،ص .15
 3منَتة ناصر اؼببدؿ ،أنثى السرد ،دراسة حوؿ أزمة اؽبوية األنثوية ُب السرد النسائي السعودم ،اإلنتشار العريب ،بَتكت ،ط  ،2015 ،1ص .241
 4ينظر :الركاية ،ص . 23
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القدرة على زبمُت كل اعبرائم اليت أرتكبها ُب حقو كحق نفسي  ..ال أدرم من أين يغزكه ىذا اؽبدكء
كىذه اللذة اآلشبة عندما يعلم أنٍت مارست اعبنس مع رجل آخر  ...يا إؽبي ما أعظم ىذا الرجل ."..

1

كبالتإب فاجملتمع الذكورم الذم عربت عنو "سارة حيدر" ُب عاؼبها الركائي ليس كما ىو ُب
ظ على زكجتو كال يقبل مثل ىذه السلوكات ،بل قامت بقلب معايَت
غيور كؿباف ه
اغبياة االعتيادية ،رجل ه
العآب الذكورم كجعلتو يتصرؼ باؼبقلوب ،كيقبل من زكجتو اؼبمارسة اعبنسية مع رجل آخر.
تكثر ُب الركاية تلك اؼبشاىد اعبنسية اليت تشتهيها البطلة ،فتقدمها الكاتبة كفق أسلوب اغبوار
الداخلي ،ألف اؼبرأة أكثر انفتاحا على ذاهتا ،كىو ما يربر تعرم الكتابة ُب الركاية ،كانتشار فطريات
اؼبشاىد اعبنسية اؼبكشوفة كاؼبفضوحة بطاقة كبَتة من البوح الذاٌب اؼبشحوف ،كمرد ىذا إٔب أف "اؼبرأة
تكتب بأدكات عاؼبها الداخلي ،لتمٌر إٔب العآب اػبارجي الذم تدخلو مرة ثانية من عاؼبها الداخلي ،عن

طريق التماثل كالتوازم ُب إقامة العبلقات بُت الداخل كاػبارج".2

كأما ما حاكلت الكاتبة إبرازه من اعبانب اػبارجي فهو تفريغ ؼبا يفتعل ُب العآب الداخلي للبطلة،
كالذم يظهر على شكل شهوات طافحة كبو اآلخر ،كنود أف نقوؿ ىنا أف الكاتبة ٓب هتتم بتسريد
صباليات اعبسد األنثوم كما "صاغ اػبطاب الثقاُب العريب متخيلو حوؿ اعبسد األنثوم بداية ،من خبلؿ
الصورة الشعرية اليت اتسمت بفاعليتها ُب رسم صورة اؼبرأة اعبميلة" ،3بل قلبت الكاتبة صورة اؼبرأة إٔب
ضدىا كجعلتها صورة آشبة ،كؿبت صبيع أكصاؼ الرقة كاإلتزاف كالتعقل كاعبماؿ اليت إتسمت هبا اؼبرأة عرب
قركف.
يعترب ذبريد "سارة حيدر" لصورة اؼبرأة كقلبها إٔب ضدىا ،خدمة ؼبشركعها الركائي "العآب
باؼبقلوب"" ،كيسوقنا التاريخ بعد ىذا العهد اجمليد للمرأة ،إٔب الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالفلسفية

 1الركاية ،ص .24
 2األخضر بن السائح ،سرد اؼبرأة كفعل الكتابة ،ص .65
 3عبد النور إدريس ،التمثبلت الثقافية للجسد األنثوم ،الركاية النسائية أمبوذجا ،منشورات دفاتر اإلختبلؼ ،اؼبغرب ،ط ،2015 ،1ص .25
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اليت قلبت عبلقة الرجل كاؼبرأة رأسا على عقب ،كبعد أف كانت اؼبرأة إؽبة اإلخصاب كاػبَت -كالوفرة
كاػبضرة كاغبياة -أصبحت حليفة الشيطاف كرمزه الوحيد اجملسد على األرض".1
أعطت الكاتبة ربليبل للسلوؾ اآلٍب للبطلة كفق اؼبنظور الفركيدم ( ،)Freuidكاعتربت أف ىذا
السلوؾ ىو نتيجة طبيعية للنشاط النفسي اإلنسا٘ب ،كفسرت جل تصرفاهتا من كجهة السياؽ التحليلي
النفسي كصراعات "األنا األعلى" ك"اؽبو" ُب ذاهتا ،فأرجعت جنوهنا اعبنسي إٔب البلكعي ،كاعتربتو ـبزكنا
ال شعوريا مكبوتا ينفجر كل مرة فيظهر على شكل فبارسات جنسية عابرة.
فالزكجة ُب إحدل الليإب عندما إنتابتها الشهوة ككاف زكجها نائما ٓب تشأ إيقاظو من أجل نزكة
عابرة ،من منظورىا ،ففكرت الذىاب ألخيو ُب الغرفة اؼبنَتة ألنو يبدك غَت نائم ،كحينها بدأت صراعاهتا
النفسية حوؿ تأكيد ذىاهبا كنفي ذىاهبا إليو ،تقوؿ" :ليست األشياء كما تبدك عليو من السهولة
كالبساطة  ..األصوات اؼبتصارعة ُب الداخل كؿباكالت الذات األخرل أف تفرض بعض النظاـ على
الفوضى العائمة كصمت اعبهة ا﵀ايدة ،اؼبتعبة ،القرفة من كل شيء ..كل ىذا يكبل قدرة الذات
اػبالصة ،اليت تعرؼ جيدا من ىي كماذا تريد ،كيبنعها من أف تقوؿ كلمتها ُب اؼبوضوع ..تراىا ما زالت
موجودة حقا؟ أـ أهنا انصهرت مع األخريات كٓب يبق من صوهتا سول بعض األنات اػبافتة كٓب ين من
ركحها سول صور باىتة لذكرل منفية إٔب ما ال رجعة  ...ال يبقى ٕب إذف سول انتظار أف وبسم أحد
اؼبتخاصمُت األمر لصاغبو كأنقاد أنا كجندم مستعد دائما للحرب اليت يقررىا القادة".2
نفهم من خبلؿ ىذا اؼبقطع السردم أف "سارة حيدر" كظفت اعبنس باعتباره ترصبة للشهوات
كالنزكات العابرة ،كىبضع ُب ىذا للمكبوتات النفسية اؼبختزنة منذ مرحلة الطفولة ،اليت كجهت مسارىا
السلوكي ليستقيم إٔب اكبرافات أخبلقية ُب مرحلة الثبلثينات.

 1نواؿ السعداكم ،األنثى ىي األصل ،عربية للنشر كالطباعة ،القاىرة ،ط ،2006 ،2ص . 27
 2الركاية ،ص .47
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مقوما
فالسلوؾ االكبراُب الذم رظبتو الكاتبة للبطلة تشكل لديها ُب مرحلة مبكرة ،كألهنا ٓب ذبد ٌ

ؽبا ،تراكم ُب الشعورىا لسنوات طويلة إٔب أف أصبح اعبنس لديها ىاجسا ككسيلة لقذؼ الكبت
كاػببلص منو ،تقوؿ البطلة ُب حديثها عن أبيها ،راظبة لو سلوكا مضادا كصورة مقلوبة للعآب الذكورم
كما ىو معركؼ ُب التقاليد اعبزائريةٓ" :ب يزجر٘ب يوما كىو يرا٘ب أدخن ُب سن مبكرةٓ ،ب يعًتض على
ؾبيء رفيقي األكؿ إٔب البيت كإمضائو الليلة ُب غرفيتٓ ،ب يبتعض مثل أمي عندما أخربتو برغبيت ُب
مغادرة البيت كالعيش مع أصدقائي ُب شقة حقَتة".1
إف تركيز الكاتبة على إبراز اإلكبراؼ األخبلقي للبطلة ُب كقت مبكر ال يعٍت أهنا تستهدؼ تبياف
نشاز سلوؾ اؼبرأة ،بل تستهدؼ اجملتمع الذكورم الذم زبلى عن مسؤكلياتو ذباه أسرتو كونو القائم
كاؼبسؤكؿ األكؿ عنها ،كُب ىذا اؼبقطع السردم قبد أف الكاتبة تعطي صورة مقلوبة للسلوؾ الرجإب،
فتجعل األب راضي عن اكبراؼ ابنتو القاصر كفبارستها للبغاء ُب البيت ،كىذه القولبة ربمل أكثر من
داللة من بينها أف "اكبراؼ النساء ُب ىذه اغباؿ يعٍت أف مصيبة ىذا اجملتمع ُب رجالو الذم أخلوا
تسَت ؾبتمعا بأسره".2
بالقوامة اليت ٌ
كنشَت إٔب أف اعبنس ُب الركاية ٓب يستهدؼ جسد اآلخر ،بقدر ما استهدؼ "الشهوة" الطافحة
عند البطلة بغض النظر عن الطرؼ اآلخر .فالبطلة ال ترغب ُب اآلخر عن طريق ترصد جسده كحدكده
الظاىرية كاغبسية ألعضائو ،بل عن طريق ما يثار ُب نفسها من رغبات جنسية كانفعاالت نفسية تأتيها
على بغتة كهاجس يطاردىا فتستمد منو تواجدىا ،كرباكؿ إشباع نزكاهتا مع أم رجل إذا ما غاب
زكجها.
كقد شكل ىذا السلوؾ للبطلة مرضا نفسيا ألهنا أصبحت ال تستطيع السيطرة على شهواهتا
كغرائزىا خاصة كأهنا تتناكؿ اؼبهلوسات ،فاعبنس ُب الركاية اقًتف باؼبخذرات كاغبشيش ،كالبطلة تشعر
 1الركاية ،ص . 88 ،87
 2حبرم ؿبمد األمُت ،سيميائية اؼبسكوت عنو ُب الركاية اعبزائرية ،من إنتاجية الداؿ إٔب تسويق اؼبدلوؿ ،اؼبلتقى الدكٕب اػبامس السيمياء كالنص األديب ،ص
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بالتفسخ كاكببلؿ شخصيتها ،ككثَتا ما كانت تكلم نفسها ُب ىيئة شخصيات متعددة ،توافقها أحيانا
كتتصارع معها غالبا ،تقوؿ عندما خرجت ليبل تبحث عن شبح زكجها" :كىناؾُ ،ب أقصى الشارع
اؼبنفلت من الساحة الكربل كسط سكينة الليل ،ظهر ٕب أخَتا ،ؿبلقا ُب العتمة ،مبتسما كعادتو ُب
غبظات الطمأنينة كالراحة  ..استيقظن كلهن كخرجن من أحشائي :امرأة اؼبرآة ،جنية الليل ،الكاتبة،
الزكجة كاألـ اؼبؤجلة  ..طاردنو إٔب ما خلف جدراف الصمت كاؼبوت ( )...رحت أركض معهن كأنا كاثقة
من أننا لن نلحق بو أبدا".1
ىذا اؼبقطع السردم يتحدث عن انقساـ ذات البطلة كما ىو مدركس ُب علم النفس ،كىو
نفسو اؼبزدكج الذم ربدث عنو "باختُت" ُب األدب ،ككنا قد ناقشناه ُب الفصل األكؿ عندما عرجنا
لدراسة الشخصية ُب ركاية (لعاب ا﵀ربة ) للكاتبة نفسها.2
كُب إطار مشركع "العآب باؼبقلوب" من اعبانب اعبنسي ،خصت الكاتبة حديثها ُب الركاية عن
قولبة اؼبعايَت اؼبتعارؼ عليها ُب العآب الذكورم ،فوجهت الزكج على مطاكعة زكجتو كتشجيعها على
تناكؿ اؼبخذرات ُب حديقة اؼبنزؿ ال داخل البيت ،لكي تستطيع الشعور بلذة أكرب ،يقوؿ" :تعلمي أف
سبارسي جنونك ُب اغبديقة كليس بُت جدراف البيت  ..ىنا ،ال خوؼ عليك من شيء  ..كل الكائنات
اليت ترقص ُب عتمة الليل تساندؾ حىت كإف ٓب تقل لك ذلك  ..أما البيت فهو عدك وباكؿ خداعك
بصداقاتو الكاذبة  ..كل ما فيو وباربك بصمت ،يستفيد من اطمئنانك لو كي وبطمك ببطء دكف أف
تشعرم بشيء  ..ال تثملي ُب البيت ،ال ربششي رأسك ُب البيت ،ال تطاردم الغيوـ ُب البيت ،ال
رباكٕب اإلنتحار ُب البيت  ..مفهوـ؟".3
تربز الكاتبة من خبلؿ ىذا اؼبقطع السردم سلوؾ اؼبسكوت عنو عن طريق اغبضور االكبراُب
للمرأة كاغبضور الغائب للرجل كالقيم اؼبنحطة للمجتمع.
 1الركاية ،ص .125
 2ينظر :الفصل األكؿ من البحث ،اؼبزدكج :تعدد الذكات كتفكك الوعي .
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ردبا قبد ُب النماذج الركائية األخرل أف اؼبرأة ؿبركمة من اغبرية ُب ؿباكلة التعبَت عن رغباهتا
كفبارساهتا اعبنسية ،لكن ُب ركاية (شهقة الفرس) يعترب موضوع حرية اؼبرأة أمرا بديهيا كمفركغا منو،
فالكاتبة قلبت اؼبعايَت القيمية ؼبا ىو متعارؼ عليو ُب إطار مشركعها "العآب باؼبقلوب" ،كجعلت اؼبرأة
ذباىر بالرذيلة كسبارس شهواهتا كما يفعل بعض الرجاؿ ،كىذا السلوؾ النسائي ناىض السلوؾ الرجإب
عن طريق جعل اؼبرأة مكافئة سلوكيا للرجل ،ليس من أجل قضية اؼبساكاة أك ألف تًتصد ذبربة اعبنس،
بقدر ما ىو استفزاز للمجتمع الذكورم الذم تعٍت "اؼبرأة" لديو اختصارا للهدؼ اعبنسي ،كأتيح ؽبا ىذا
عن طريق تطبيق أسلوب األناكريزا الذم "يعٍت القدرة على أف تثار كلمة اؼبناقش اآلخر كأف تستفز"،1
فالبطلة تتصرؼ خببث بعض اجملتمع الذكورم عندما ترل "الرجل" الذم يبثل ؽبا اختصارا إلشباع نزكاهتا
كشهواهتا كال هتمها عبلقتو الشرعية اليت تربطها معو ،كالكاتبة ىنا تلبس اؼبرأة قناعا شيطانيا بسلوؾ
مسكوت عنو لتبُت حيوانية اعبنس هبذه الطريقة اليت استفحلت ُب األكساط االجتماعية الراىنة.
إف ىذه الركاية ىي رسالة ناقدة حاملة غبس أخبلقي موجهة للمجتمع الذكورم من أجل
استفزازه ليحكم على فعلو بنفسو ،كتصوير بشاعة الفعل اغبيوا٘ب الذم يبارسو البعض منهم عن طريق
سبثيلو ُب اعبانب النسوم الستفزازه كلتتضح لو الرؤية أكثر كلتستباف الصورة البشعة بشكل مكشوؼ
كمفهوـ ،تقوؿ البطلة ُب حوار ذاٌب ـباطبة ضباىا " :ابتسمت كٓب يسألٍت ؼباذا ،غبسن اغبظ ُ ..ب غبظة
جنوف عادية ،فكرت أف ىذا الرجل صورة طبق األصل عن ابنو كلوال كرب سنو ؼبا منعت نفسي من
إمتبلكو ىذه الليلة".2
كعليو نصل أف كتابة "العآب باؼبقلوب" من اعبانب اعبنسي ربقق عن طريق قلب ما ىو متعارؼ
عليو ُب العآب الذكورم ،من خبلؿ ؿبو اغبدكد الدينية اليت تربط عبلقة الرجل باؼبرأة ،كتشويو صورة اؼبرأة
كجعلها سبارس شهواهتا حبرية تامة كما يفعل بعض الرجاؿ ،كربويل كينونتها العفيفة إٔب شيطاف أرضي

 1ميخائيل باختُت ،شعرية دكستويفسكي ،ص .160
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يعمل على إخبلط النسب كزرع بذكر اػبداع كاألمراض النفسية داخل اجملتمع ،كىذه رسالة أخبلقية
توجهها الكاتبة للرجل لكي يرل نفسو ُب مرآة اؼبرأة ،كيرل بشاعة أفعالو اغبيوانية كما ؽبا أثر ُب النفوس
كُب األكساط االجتماعية .
نشَت إٔب أف التيمة اؼبهيمنة ُب الركاية ىي حديث الكاتبة عن طابو اعبنس ،كيعد استحضارىا
للمسكوت عنو كمناقشتها لو بكثَت من التفاصيل اإلباحية من منظور منظرم الركاية اعبديدة ذبديدا على
مستول اؼبضموف الركائي ،كيعد توظيفها لطابو اعبنس كفق تصورات "باختُت" حوؿ "العآب باؼبقلوب"
ىو التجديد الذم أتت هبا "سارة حيدر" ُب عاؼبها الركائي -من منظورنا.-
نصل إٔب أف الكاتبة "سارة حيدر" ُب ركايتها (شهقة الفرس) ذباكزت العوآب الضيقة اليت عرضتها
الركاية الواقعية من قبل ،كبو عوآب رحبة ُب مساءلتها لتيمة اعبنس كمبلمستها بعمق تبلبيب الثالوث
ا﵀رـ ،كعليو ٓب يقتصر الولوج إٔب ىذه العوآب على القلم الذكورم فحسب ،كاتسع التحرر ليصل حىت
إٔب شخصيات الركاية ،فلم يعد البطل ىو الرجل الفاعل الذم زبوؿ لو صبيع الكفاءات للممارسة
اعبنسية كما ُب النظرة التقليدية ،بل أصبحت اؼبرأة ىي الشخصية الفاعلة اليت تسند ؽبا صبلحيات
اؼبمارسة اعبنسية كالتعبَت عن رغباهتا كرأيها اعبنسي مع إقصاء اآلخر ،كىذه حيلة من الكاتبة عبعل
الكتابة الذكورية تفهم أنو ال فرؽ بُت الكفاءة النسوية ككفاءهتم.
إف الثالوث ا﵀رـ ُب ركاية (شهقة الفرس) ٓب يعد مسكوتا عنو بل منطوقا بو ،فالنص ٓب وبتفظ
دبضمراتو كتلميحاتو بل بالعكس طرح عوآب جريئة عن اعبنس ككشف بفضاحة عوآب أخرل  -زٗب ا﵀ارـ
فضة ،فبا منح النص "كقعا استغرابيا متميزا يساىم ُب إدخالو إٔب ؿبفل الغريب
 ُب مشاىد إباحية ٌكاؼبدىش كاعبرمء كالغَت متوقع ،كالصادـ كاعبارح ردبا".1
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سايرت الكاتبة دمقرطُت عند توظيفها لطابو اعبنس ،األكٔب حُت ظبح ؽبا ىذا التوظيف بدمقرطة
السرد ،عن طريق جعل كل شخصية تعرب عن رغباهتا اعبنسية كمكبوتاهتا ،كفق إحساسها اػباص
كطريقتها ،دكف تدخل من الكاتبة كفرض سلطتها عليها .كالثانية تتمثل ُب أف توظيف طابو اعبنس يعرب
عن دمقرطة تعيشها الكاتبة مع ذاهتا كاؼبتمثلة ُب الولوج إٔب عوآب ؿبرمة دكف خوؼ ،كأكثر من ىذا أهنا
قلبت عدة معايَت جنسية جبرأة كفنية.
ٓب تعد الكاتبة اعبزائرية مثل سابق عهدىا تتحفظ خوفا من الرقابة كمن إنتماءاهتا العرقية كالدينية،
بل أصبحت أكثر حرية ُب إطبلؽ العناف ػبياؽبا كتوظيفها لطابو اعبنس حبرية كببل تردد ُب نس بنائها
السردم.
إف انفتاح النص السردم النسوم اعبزائرم لدل بعض الكاتبات على ا﵀ظور عيرفا كدينيا كتناكلو
جبرأة مس ٌفة ،هبعلنا -أيا كانت مربراتو الفنية -نرفضو ،كال نوافق "سارة حيدر" خبصوص اإلباحية اليت
كعبتها جبرأة ُب عآب "زٗب ا﵀ارـ" ،رغم إعجابنا الشديد بأسلوب الكاتبة كطريقة كتابتها كطرحها للقضايا
من جانب علم النفس كعلم االجتماع ،إال أف بعض اؼبشاىد السردية ُب الركاية جعلتنا نرفض بشدة
تقدٙب مثل ىذه الكتابات لؤلجياؿ القادمة ،خوفا على مصَتىا من االكبرافات السلوكية خباصة ،فحرية
"سارة حيدر" ُب ىذه الركاية ذباكزت حدكد اآلخر ،كأقصد باآلخر كل قيمنا الدينية كأعرافنا االجتماعية
باعتبارنا كجزائريُت من أكثر الشعوب حفاظا كغَتة على دينها كشرفها ككرامتها كأخبلقها.
 .7طابو الدين وتجلّي التوفيقية:
التوفيقية ىي مفهوـ خاص باؼبوقف الكرنفإب ،كىي من منظور "باختُت" رؤية فنية للعآب
تكشف عن الواقع كتناقضاتو بشكل جلي ،الذم تتولد عنو الرؤيا التوفيقية كاليت "تسمح للجوانب اػبفية
من الطبيعة البشرية بالتكشف كالظهور".1

 1ميخائيل باختُت ،شعرية دكستويفسكي ،ص .180

الفصل الثالث

العوالم الروائية بين الواقعية والتجديد

انتبهت الكاتبة اعبزائرية ؽبذا الطرح الباختيٍت ،فوظفتو ُب مضموهنا الركائي لتحيطو بنظرة فنية
عميقة كفق أسلوب فٍت كفيل بأف ينقل النص من بساطة داللتو إٔب دالالت أكثر تكثيفا كفنية.
اؼبعترب أف "الدين ُب الثالوث ا﵀رـ مستول علويا مقدسا وبايثو التدنيس كاالخًتاؽ ُب الكوف
ي
السردم".1
كىذا التدنيس ىو ما ﵀ناه بشكل مهيمن ُب مضموف ركاية (أقاليم اػبوؼ) للكاتبة "فضيلة
الفاركؽ" ،اليت كعبت عآب الطابوىات من خبلؿ ذباكزىا لقدسية الدين كتدنيسها لقضاياه ،كتعريتها
كالكشف عنها جبرأة ،كقد استساغ ؽبا ذلك عن طريق أسلوب التوفيقية ،فتحدثت عن الديانات
اإلسبلمية كاؼبسيحية كاليهودية كذكرت بعض اغبكايات الطريفة عن البوذية ،كمن خبلؿ طرحها اًلتمسنا
سبردىا على الدين اإلسبلمي بشكل مباشر كملحوظ ،كىذا يدؿ على أهنا اًلتفتت ؽبذا ا﵀ظور عن كعي
كإدراؾ كمقصدية.
ىذه الركاية ىي خطاب بوح باؼبسكوت عنو بإمتياز ،فمن خبلؿ عنواهنا نفهم أف الكاتبة سبنح
للقارئ عتبة نصية ربيل على الثالوث ا﵀رـ الذم يىباؼ اػبوض فيو كىو الدين كاعبنس كالسياسة ،كعرب
ىذه التيمات تتطرؽ إٔب تعرية عوآب جد حساسة كتصورىا بشكل مكشوؼ إٔب أبعد اغبدكد ،كىي ُب
طرحها لطابو الدين ذبعل من اعبنس كالسياسة ؿبفزاف للخوض ُب التوفيقية اليت سانبت ُب إبراز كجهات
النظر اؼبتعددة حوؿ الدين اإلسبلمي بكثَت من التدنيس.
ناقش "باختُت" قضية التدنيس الديٍت بوصفو "منظومة كاملة من أشكاؿ التحقَت كالشيمة
الكرنفالية ،كأشكاؿ االبتذاؿ الكرنفاية اؼبرتبطة بالقوة اإلنتاجية لؤلرض كاعبسم ،كأشكاؿ ا﵀اكاة
الساخرة الكرنفالية للنصوص اؼبقدسة".2

 1ؿبمد األمُت حبرم ،ثيمة اؼبسكوت عنو ُب الركاية اعبزائرية اؼبعاصرة بُت التواصل كالقطيعة ،اؼبلتقى الوطٍت النص الركائي اعبزائرم كنظرية الفهم ،ص.8
 2ميخائيل باختُت ،شعرية دكستويفسكي ،ص .268
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ليس اؼبقاـ ىو إبراز كيفية اشتغاؿ األنساؽ الكرنفالية ُب الركاية ،بل ما يهمنا ىو الكشف عن
توظيف الكاتبة ألسلوب التوفيقية اؼبعربة عنو ،اػباصة بتدنيس الدين ،كشكل من أشكاؿ الكتابة
اعبديدة.
تتمرد "فضيلة الفاركؽ "على القوانُت كتنزع إٔب كسر ا﵀رمات الدينية كتتحدث على لساف
"مارغريت " اؼبسيحية عن اإلسبلـ -دين األغلبية اعبزائرية -بكثَت من اإلساءة ،ككأهنا أجنبية عن ىذا
الدين.
كل شيء ُب الركاية حامل لئلزدكاجية كالتعددية اليت أخرب هبا "باختُت" ،فالبطلة "مارغريت" ٓب
تكن أنثى مظلومة تبحث عن اغبب كما نقرأىا ُب بداية القص ككما زبرب عنها الكثَت من الركايات
األخرل ،إذ يكتشف القارئ عند هناية الركاية أهنا ناشطة أمريكية تنتمي"ؼبنظمة مشبوىة تسمى "منظمة
ِّد نساءن من العآب الثالث ﵀اربة اإلسبلـ "1ك تتاجر باؼبٍت ،كتقيم
إنعاش مشاريع نساء العآب الثالث " يذبىن ي

عبلقات غَت شرعية مع رجاؿ الشرؽ :أياد ،نوا ،ميتش ...إْب؛ ػبدمة مصاّب سياسية أمريكية بغية تدمَت
ت ُب منظمة النسور السوداء بعد انفجار شرـ الشيخ،
"جنِّ ٍد ي
القواعد الدينية ُب بلداف الشرؽ،تقوؿ :ي
يرسلت إٔب الشرؽ األكسط ربت غطاء منظمة نسائية تدعم مشاريع إمبائية ،كانت مهمتنا أف نقمع أم
كأ ي
فعاال ُب مشركع "حقوؿ البذكر الذكية" الذم قبح معنا بشكل
بوادر للنهضة ُب اؼبنطقة ككنت عنصرا ٌ
كظفت "نوا" دكف أف يعرؼ بذلك
مدىش ُب بَتكت ،كأردت أف أعرؼ ؼباذا فشل ُب بغداد .بالطبع
ي
ككظفت "ميتش" دكف أف يعرؼ أيضا .كنت الرئيسة اؼبباشرة ؽبما ،كٓب أكن مرؤكسة من أحد.
ي
عرض مغرم للبقاء ُب أمريكا كتطوير أحباث جادة حوؿ الطاقة
أياد منصور الذم عيرض عليو ه
فضل أف يعود إٔب بَتكتٓ ،ب يعرؼ أبدا أف نطافو كاف يزرع ُب أرحاـ نساء ذكات قدرات
النوكيةٌ ،
سرية ببَتكت ،كأف لو أكثر من عشرين كلدا سيكونوف ُب اؼبستقبل عقوال أمريكية ذكية
خاصةُ ،ب مراكز ٌ
ببل جذكر تعثر مسَتهتم اؼبرغوبة ،أك تربطهم ببلدىم األصل.

 1فضيلة الفاركؽ ،أقاليم اػبوؼ ،ص .107
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نت أدسو لو ُب اؼبشركب أك ُب القهوة ،كقد
ٓب يكتشف أياد أبدا ع ٌقار مسح الذاكرة الذم يك ي

تركتو كأغلقت ملفو ،حُت أصبح شخصا غَت قادر على االنتاج".1

أما "ؿبمد" فيمثل العميل الذم كاف من بينهم ُب مشركع "حقوؿ البذكر الذكية" فلم يكن ؾبرد
عامل بسيط بل جاسوسا يعمل على فربكة خطط أمريكا ُب ؿباكلة استفادهتا ُب األدمغة الذكية لعلماء
الشرؽ عن طريق زرع منيهم ُب رحم نسائهم ٍب التخلص منهم ،كىكذا تستفيد أمريكا بإقباب الكثَت
من العقوؿ الذكية ،ك"ؿبمد" حبكم دينو اإلسبلمي كاف رافضا ؽبذا اؼبشركع ،يقوؿ " :يكنٌا نغَت النطاؼ،
كنزرع حيوانات منوية ضعيفة ُب أرحاـ النساء األجنبيات ،كقد أردنا أف كبمي سبللتنا الذكية بالطريقة
نفسها ،كلكن ديننا كاف باؼبرصادٓ ،ب يكن فبكن أف نزكج امرأة من رجل ميت ،كٓب يكن فبكنا أف
نتصرؼ دكف أف نعرؼ أبعاد ما سنقوـ بو ُب اؼبستقبل".2
تتجلى ُب الركاية معآب الثالوث ا﵀رـ على طوؿ اؼبسار السردم ،غَت أف تيمة طابو الدين ىو
مرتكزىا الذم ىيمن على تيميت اعبنس كالسياسة ،ك"ٓب يكن اعتماد الركاية على العصب الديٍت لسَتكرة
حيثياهتا سول لكوف الدين أىم بوصلة للحياة كبو كمنو كفيو تلتقي الذكات كاألفراد كاجملتمعات ،كما أف
يتقمر كل السلطات".3
سلطيت الدين العقلية كالوجدانية تسمحاف لو بأف ٌ
تنطلق الكاتبة "فضيلة الفاركؽ" من بَتكت كوهنا مركز الديانات اؼبتعددة كفضاء تتصارع فيو
األدياف كالطوائف ،كعلى لساف اؼبسيحية "مارغريت" تقوـ بتوجيو التهم للدين اإلسبلمي على أنو دين
سيئ كخانق ،ففي نظرىا أف الدين اإلسبلمي ىو ما يبثلو اؼبتطرفُت ،كؽبذا فهي تعا٘ب من عقدة اإلسبلـ،
ألف عائلتها قتلت باسم ىذا الدين ،كىذا ما جعلها تعمم أف كل مسلم ىو إرىايب ،ؿباكلة بذلك تضليل
اؼبتلقي كتشويو العقيدة اإلسبلمية ،عن طريق تعميم الشاذ الذم ال يقاس عليو ،كالشاذ الذم نقصده ىم
 1الركاية ،ص .117 ،116
2الركاية ،ص .118 ،117
 3عبد ا﵁ أكغرب ،ذبليات السلطة الدينية ُب الركاية اعبزائرية قضاة الشرؼ لعبد الوىاب بن منصور أمبوذجا ،أعماؿ اؼبؤسبر الدكٕب الثا٘ب عشر الركاية العربية
ُب األلفية الثالثة كمشكل القراءة ُب الوطن العريب ،اعبزائر ،2016 ،ص .125
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اؼبتطرفُت اإلسبلميُت الذين ابتعدكا عن الدين اإلسبلمي كزايدكا فيو كشوىوه ،فحكمت الشخصية على
أف كل مسلم متطرؼ كصاحب إساءة ،تعترب أف "اؼبسلموف غريبوف بآياهتم اعبهادية" ،1فػ"الشيخ عبد ا﵁
كؾباىدك أفغنستاف الذين يدخنوف اغبشيش ،كعطور اإلسبلميُت اؼبتطرفُت اؼبخلوطة بأنواع من اؼبخذرات،
وبوؿ فعل القتل إٔب رسالة غفراف وبملها القاتل إٔب ربو ليدخل هبا جنة
كاػبطاب الديٍت الذم ٌ

اػبالدين" ،2كأف الدين اإلسبلمي ىو سبب كل اغبركب ُب العآب ألف منو انسل اؼبتطرفوف كعمل على
توجيو األنظمة السياسية ُب الببلد" ،كلهم مافيا ،دبا ُب ذلك األنظمة .ستتخلص مصر كليبيا بالدرجة
األكٔب من اإلسبلميُت اؼبتطرفُت ،سيتجندكف بشكل عفوم ُب صفوؼ ىذه "اغبكومة االنقاذية
اإلسبلمية اعبديدة" .أصبحت اغبرب أيديولوجية عرقية ،ستحمي ىذه الدكؿ كدكؿ أخرل ُب اعبوار مثل
تونس كاؼبغرب كاعبزائر إسبلمها اؼبعتدؿ بالتخلص من عدد من اؼبتطرفُت كاؼبزعجُت الذين سيموتوف ىنا
ُب دارفور خبلؿ عملية تصفيتهم للمسحيُت السود ،كال يظنوف أهنم ييقاتلوف الصلبيُت يصنعوف حربا
حل !".3
بعيدة يا ماغي ،ال يسمعوف ضجيجها كال يركف فيها دماء بشر تسيل ،يظنوف أف ذلك ٌ

اًلتفتت الكاتبة أيضا إٔب عبلقة الرجل باؼبرأة ُب ظل الدين اإلسبلمي ،كرأت أنو الطريق لتعاسة

اؼبرأة كفقداف صحتها ككرامتها كحريتها ،فتحكي أنو ُب باكستاف "شك الرجل ُب زكجتو ،ظنها زبونو مع
رجل آخر ،فقطع أذنيها ألنو افًتض أهنا كانت تسمعو بأذنيها ،كفقأ عينيها ألنو افًتض أهنا كانت تنظر
يغَت اؼبنكر بيده،
إليو ،كافًتض ما افًتضو ،كبًت منها ما بًتٍ ،ب ٌبرر جريبتو قائبل أنو مسلم كمن كاجبو أف ٌ
ليظفر برضى ا﵁ ،كينقذ شرفو".4

 1الركاية ،ص .46
2الركاية ،ص .60
3الركاية ،ص .57
4الركاية ،ص .63
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إف ؾبرد شك الزكج اؼبسلم ُب زكجتو أدل تشويهها جسديا كما يتبعو ىذا من آثار نفسية
للزكجة ،كىنا أرادت الكاتبة على لساف الشخصية "مارغريت" اؼبسيحية انتقاد الدين اإلسبلمي ُب أنو
دين ظآب كيبتلك أبشع الوسائل القمعية اليت هتُت كرامة اؼبرأة/الزكجة كتنهكها كربطم مسَتهتا اغبياتية.
إف مقاصد الكاتبة ُب اختيارىا لشخصية ذات ديانة مسيحية لكي تنهض بتدنيس الدين
اإلسبلمي ،هتدؼ إٔب اؼبفاضلة بُت الديانتُت (اإلسبلمية/اؼبسيحية ) ،تقوؿ "مارغريت"" :آالؼ الشباب
العريب اؼبسلم أصبح يرتد عن اإلسبلـ ،معتنقا اؼبسيحية ،أك ذاىبا إٔب اإلغباد مباشرة ،تعبا من التطرؼ،
كالتدين الذم أصبح كسيلة لتدمَت اآلخر ،كليس للتقرب إٔب ا﵁" .1فػ"الشرؽ يعطينا شعورا باػبوؼ على
أننا غَت ؿبصنُت ،غَت ؿبميُت ،ـبًتقوف ،عيٌزؿ ،ككأننا نعيش ُب خبلء ذبتمع فيو كائنات مسعورة مستعدة
عبز رؤكسنا ألسباب تافهة ،كأف يبدك شعر اؼبرأة مثبل ،أك حُت ىبتلي رجل بامرأة ،أك حُت يسمع
فقط ٌ
اؼبوسيقى أك  ..أكُ ..ب مدف أخرل كبب ا﵁ ،كنستمتع بطبيعتو ،كنعشق كونو ،كُب مدف الشرؽ ىذه
لباؼ من ا﵁ ،كنرتعب منو ،فنتصرؼ ككأننا لصوص نسرؽ يمتع اغبياة مىت سنحت لنا الفرصة ،كنبتلعها

ككأننا نبتلع اؼبمنوعات2".فػ "اؼبسلموف ُب ىذا الشرؽ الشاسع يقطعوف أذف السارؽ ،أك يده ،كيقطعوف

أنف الزانية ،كيفقؤكف عينها ،أك يقتلوهنا مرة كاحدة ،كمع ىذا أغلب السكاف يعتاشوف ُب اػبفاء من
السرقة كالزنا كاؼباؿ اغبراـ".3
إذا فالشخصية تدعو إٔب الكفر باإلسبلـ حبجة أنو ليس دين التعبد ،بل ىو مسار ؽببلؾ الفرد
كضياعو ،نظرا لؤلحكاـ الصادرة باسم ىذا الدين ،اليت إما أف تكبل اإلنساف أك تطلق سراحو مشوىا أك
توصلو إٔب قربه ربت شعار التطهَت كالقصاص.

1الركاية ،ص .35
2الركاية ،ص .47
3الركاية ،ص .65
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كنبلحظ أف الكاتبة ربطت طابو الدين باألكضاع السياسية كاالجتماعية ؼبدف الشرؽ اليت يعيش
فيها أغلبية اؼبسلمُت ،كدعت إٔب اإلبتعاد عن ىذه األماكن اليت كثر فيها الظلم كالفساد كالنفاؽ ،كاليت
ٓب يعد يأمن فيها اإلنساف على حياتو ،فقد ييقتل ألسباب تافهة حبجة تطبيق مبادئ الدين اإلسبلمي.
نبلحظ أف الكاتبة ٓب تطرح فكرة التكفَت كىجرة اؼبسلم ؼبوطنو كإخبلئو كاإلبتعاد عنو بسطحية -
كقضايا أخرل أيضا ،-كإمبا كفق عمق فكرم كاجتماعي كسياسي ،كقد استطاعت أف تصل إٔب ىذا
اغبد من اؼبباشرة كالتصريح عن طريق توظيفها ألسلوب التوفيقية اغبوارم.
ففي النص قبد الشخصية "مارغريت" تنقص من قيمة الديانة اإلسبلمية كوهنا ال ربمل أبعادا
إنسانية ،كتتحدث لتخرب أنو دين نفاؽ كدين ظآب كغَت كاضح اؼبعآب ،كيشتمل على تناقضات كثَتة:
"حىت شهد ال أفهم ؼباذا تتوتر بشأف ىذا اؼبوضوع ،فهي من جهة تستشهد بكماؿ أخبلؽ النيب ؿبمد
(ص) حبادثة اليهودم الذم كاف يؤذيو ،كحُت اختفى ألياـ سأؿ عنو النيب (ص) كزاره حُت عرؼ أنو
مريض ،كأحيانا أخرل تستشهد بأحاديث غريبة على أف اؼبسلم إذا قتل يهوديا دخل اعبنة! ك"عبقرية"
شهد ال تتوقف عند ىذا اغبد ،فهي أحيانا تعترب ىتلر بطبل ألنو أحرؽ اليهود ،كحُت أسأؽبا :ىل
سيذىب إٔب اعبنة؟ ذبيب بػ"ال" كبثقة نفس عالية ،رافعة حاجبيها إٔب فوؽ ليأخذ الغركر كالتعإب مساحة
أكرب على مبلؿبها ،فهتلر ليس دبسلم ،ككل من ليس دبسلم ُب النار ! أتبعها بأسئليت ،فأساؽبا مرة
أخرل :كلكن ىتلر ٓب ىبًت كالديو ،كال األرض اليت كلد فيها ككرب فيها ،كال اجملتمع الذم تواجد فيو".

1

ربمل ىذه
إذا فالشخصية زبوض اغبديث عن الغيب الذم ال يعلمو إال ا﵁ ،كمن خبلؿ ىذا ٌ
القضية أبعادا فلسفية قد تؤدم دبن يسايرىا إٔب الكفر ،كتأٌب على النيب"ؿبمد" صلى ا﵁ عليو كسلم
كرباكؿ أف تضرب عصب الدين ،كتصل "مارغريت" إٔب أف كل مسلم ىو منافق كؿبتاؿ كمزيف ،من
ذلك ما حكتو عن الشيخ "عبد ا﵁" زكج "شهد" أهنا ضنت بأنو صاحب السلطة الدينية ،الذم يرتدم
العباءة كالتقول كيؤـ بنساء آؿ منصور صبلة اعبماعة كيوصي باغببلؿ كحسن اػبلق ،لكنها اكتشفت
 1الركاية ،ص .35

الفصل الثالث

العوالم الروائية بين الواقعية والتجديد

حقيقتو اليت ىبفيها عن اعبميع ،ذلك أف ثركتو الكبَتة كلها ىي من نتاج متاجرتو باؼبخذرات كا﵀رمات
عرفها عشيقها "نوا" إٔب "إظباعيل
كالسبلح بطريقة غَت شرعية ك غَت قانونية ،كقد عرفت ذلك عندما ٌ
جاد اغبق ،تاجر سبلح ،كمغامر لبنا٘ب ( )...يعتمر قبعة رياضية كيرتدم اعبينز ،كجاكيت من نوع
"يوفو" كاف ىو الشيخ عبد ا﵁ زكج شهد .اؼببلمح نفسها ،اللحية نفسها ،الصوت نفسو ،اػباًب نفسو
ُب خنصر يده اليمٌت ،اليت م ٌدىا ٕب ىذه اؼبرة ليصافحٍت مع أنو ال يصافح النساء( )...رجل آخر،
يتقاسم قنينة كيسكي صغَتة مع مغامر مثلو".1
كما ربطت الكاتبة طابو الدين بطابو اعبنس كذلك ُب إطار عرضها لعوآب الفئة اؼبتدينة اليت
تظهر للعياف اىتمامها بالدين كزبفي ىوسها اعبنسي كاكبرافاهتا ،كتعطشها للمرأة بطرائق غَت شرعية ال
تليق دبقاـ اؼبتعففُت ،كمنو قبد مبوذج األستاذ اؼبتدين "متوكل" الذم اعتدل على تلميذتو "مشائل"
ببشاعة ُب نفق ربت األرض ،ؼبا عبأت إليو كاحتمت بو بكامل ثقة -أثناء اغبرب عند القصف -ظنا
ٌ
منها أنو إنساف مسلم كتقي كسوؼ وبميها كينفذىا من القنابل اليت يشنت عليهم باؼبدرسة ،كعلى لساف
"مشائل" تتهجم الكاتبة مربزة تفاىة اغبجاب كال جدكل الصبلة كالتقرب من ا﵁ ألنو ٓب يسعفها عندما
أظن أف
كنت ُّ
اعتدل عليها أستاذىا اؼبتدين ،رغم أهنا كانت متحجبة كتقية كتعبد ا﵁ كثَتا ،تقوؿ " :ي
أظن أ ٌف منديلي دليل على عفيت كطهارٌب كقباحي ،كبشكل ما
كنت ُّ
حجايب سيميز٘ب عن األخريات ،ي
علي كتيؤكد أف ا﵁
ظننت أنٍت
ي
ي
األقرب إٔب ا﵁ من بُت صديقاٌب ،كنت أصلٌي أكثر منهن ،كأمي تثٍت ٌ
كنت
كنت نقية ،كمؤمنة ،كطاىرة ؟ ي
علي ( )...إٔب اليوـ أتساءؿ ؼباذا ٓب وبمٍت ا﵁ من متوكل؟ ي
راض ٌ

صغَتة ُب مقتبل العمر ،فلماذا ذلك اإلختبار الباكر ُب حياٌب ( )...أيب كاف حنونا ا﵁ يرضبو بقدر ما
كاف شديدا ،ككاف دكما يردد "الدين مش ىوف (مشَتا إٔب منديلي) الدين ىوف (مشَتا إٔب ما ربت
اؼبنديل)".2

 1الركاية ،ص .58
 2الركاية،ص  72ػ .74
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تناكلت الكاتبة قضية "اغبجاب" اليت تعرضت ؽبا معظم الكتابات النسوية ،لكن "فضيلة
الفاركؽ" ٓب تكن ُب طرحها ثائرة على اغبجاب ألنو كسيلة قيد كتكبيل للمرأة ،بل ذباكزت ىذا اؼبنظور
الذم ينادم باغبرية كالتحرر ،كطرحت قضية اغبجاب من منظور فكرم أعمق كونو اعبزء الذم يعرب عن
الكل ،أم أنو األيقونة/اللباس اليت ترمز إٔب اإلنتماء اإلسبلمي ،كانطبلقا من ىذا فهي تطرح عدة
احتماالت فرعية منها :إذا كاف اغبجاب ىو سًتة للعورة فلماذا ىتكت عورة مشائل/الطفلة هبذا اإلعتداء
البشع من طرؼ رجل مسلم يعي قيمة اغبجاب؟ كؼباذا ٓب وبمها حجاهبا من اآلخر اؼبعتدم ؟ كبالتإب
فاغبجاب ٓب يعد رمزا للحصانة بل ىو كسيلة عبذب اآلخر لكي ينتزعو بشراسة من جسد ضعيف.
كقبد أف الكاتبة ىنا تدفع مرة أخرل بشخصية أخرل" :مشائل" إٔب الكفر ،فتجعلها تتخطى
كنت نقية ،كمؤمنة،
حدكد الغيب ككافرة بالقضاء كالقدر ،متسائلة  :ؼباذا ٓب وبمٍت ا﵁ من متوكل؟ ي
كنت صغَتة ُب مقتبل العمر ،فلماذا ذلك اإلختبار الباكر ُب حياٌب.
كطاىرة ؟ ي
كىناؾ جانب آخر طرحتو الكاتبة عرب ىذه القصة اؼبضمنة ُب النص ،كيتمثل ُب مبوذج األستاذ
"متوكل" الذم رظبت لو صورة ُب اعبانب األكؿ من القص أنو :اؼبسلم التقي النزيو اؼبؤدم لرسالتو النبيلة
بأمانة كإخبلص ،لكن ىذه الصورة تتحوؿ إٔب النقيض دبجرد أف كجد فرصة لكي يتحجب هبا عن
عيوف البشر كيعتدم على قاصر  /تلميذتو ،كقد أرادت بذلك اؼبمارسات اؼبستًتة كتأكيد قوؽبا أف
اإلسبلـ ٓب يعد سبيبل للتعبد بل للتسًت كراء األفعاؿ الشنيئة كإبادة اآلخر كخباصة اؼبرأة كانتهاؾ ىويتها،
صرح بو األب ُب القصة بأف الدين سلوؾ كفعل كأف الظاىر ال يوحي بالباطن.
كلعل ىذا ما ٌ

نبلحظ أف الكاتبة تتحرر من عبلقة السلطة الدينية باعبسد األنثوم الذم تلزمو اإلحًتاـ كالطاعة

كهتجم ،كال تعترب أف اغبجاب ىو ما ىبلق
من خبلؿ لبس اغبجاب ،كتضرب ىذه العبلقة بعنف ُّ
اإلحًتاـ كاغبصانة ،كتعمم بأف اؼبسلم ليس بإنساف ؿبًتـ كنبيل كما ىو ؾبسد ُب شخصية األستاذ
كتغرهبا.
"متوكل" ،كىي هبذا رباكؿ أف سبحي ىذه اؽبوية ِّ
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كتعطينا الكاتبة مباذج عديدة ؼبتحجبات ينحدرف من أسرة كاحدة ىي أسرة (آؿ منصور) ؿباكلة
اغبكم على اؼبتحجبات بنقص إيباهنن كتزعزعو ،ألف اغبجاب ٓب يعد دليبل على حسن اػبلق كالعفة كٓب
يعد رمزا ؽبوية اؼبرأة اؼبسلمة ،تقوؿ "أف جيبلر تتحجب ُب الكويت كزبلع اغبجاب ُب بَتكت ،أما نورا
فلم تتحجب قط ،كىي حبكم عملها ُب شركة مواد ذبميل عاؼبية ،ربرص أف يكوف مظهرىا أنيقا كالئقا،
كىي حسب سلول النسخة السافرة لشهد فبل فرؽ بينهما غَت الثياب ،فكلتانبا متسلطة ،كمغركرة،
كتظن أهنا كحدىا تفهم أحسن من اعبميع".1
كعبت "فضيلة الفاركؽ" عوآب جريئة ،كطرحت تيمة "طابو الدين" من خبلؿ أسلوب التوفيقية
كما جاء بو "ميخائيل باختُت" ،الذم ظبح ؽبا بنقل فكرة "التدنيس الديٍت" بشكل أكثر عمقا كفنية،
كجبرأة أكثر ُب النطق با﵀ظورات كتعرية اغبقيقة ككشفها ،كيعد ىذا ذبسيدا لرؤية فنية للواقع كتعبَتا عن
عبثيتو كاكببللو ،كبالتإب استطاعت ذباكز الرؤية التقليدية اليت تقدس القيم الدينية من خبلؿ اشتغاؽبا كفق
اإلنفتاح اغبوارم بأسلوب التوفيقية ،كهبذه الطريقة شقت ركاية (أقاليم اػبوؼ ) طريقها كبو التجديد.
 .4طابو السياسة/المثقف واِمتالء الوعي الذاتي:
ذباكزت الركاية اعبزائرية اؼبعاصرة اؼبواضيع اعباىزة ،كصارت تنظر إٔب الواقع برؤية ذبديدية كاشفة
عن اؼبسكوت عنو ،كفاضحة للسلطة اليت رأت أهنا الفاعل كراء اؼبشاكل االجتماعية كمآسي اؼبثقف –
خباصة -الذم عٌرضتو إما للتبعية كاػبضوع أك للقمع كالسيطرة ،بغية ضماف استمراريتها كضباية سبوقعها
كجربكهتا .
استهدفت السلطة اؼبثقف نظرا ػبصوصياتو الذاتية كاؼبوضوعية ،كما يتحلى بو من قيم عليا
كأىداؼ كطنية سامية ،أىلتو ألف يبثل لببة اجملتمع كالفئة األكثر نباىة،اليت سبتلك ميكانيزمات الفهم
كالتغيَت" ،فاؼبثقف ُب كل األزماف كاجملتمعات لو كجود خصوصي داخل التقسيم االجتماعي ،فإما أف
يكوف منخرطا ُب إرادة للقوة يقبل فيها ،ىو ،إلغاء إرادتو للقوة ،فيغدك عضوا ينطق برموز ىذه اإلرادة،
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كإما أف يدخل ُب عبلئق صراعية ضد اؽبيمنة من أجل نشداف اغبرية كالعدؿ كالتغيَت  ..إنو الكائن
اؼبعطوؼ عليو ُب حضرة السلطاف ،كاؼبغضوب عليو حُت يضع السلطة موضع سؤاؿ".1
كبالرجوع إٔب ركاية (بعد أف صمت الرصاص) قبد أف الكاتبة "ظبَتة قبلي" تتعرض ُب مضموهنا
إٔب خدش ا﵀رمات السياسية كمساءلتها عرب لساف كمنظور الشخصية "غزالف" ،فالقضايا السياسية فيها
تقًتف مع موضوعات أخرل حاضرة بنفس سردم قوم كاؼبتمثلة ُب ىذا الشخص اؼبثقف "من حيث ىو
إنساف علم كمعرفة كموقف حضارم عاـ ذباه عصره كؾبتمعو ،إنساف شديد التأثر بالبيئة االجتماعية
ا﵀يطة بو كما أنو ُب الوقت نفسو إنساف شديد التأثَت ُب كسطو االجتماعي كُب ؿبيط عاؼبو كعصره،
كذلك ؼبا لو من قول فكرية خاصة كمواىب ركحية كنفسية متميزة".2
اؼببلحظ أف أغلبية الركايات النسوية اعبزائرية اليت عاعبت قضية العشرية السوداء طرحت ُب
مضموهنا إقصاء كل مثقف يصل إٔب السلطة ،سواء أكاف ىذا اإلقصاء من طرؼ الدكلة كما جاء ُب
ركاية (ػبضر) لػ"ياظبينة صاّب" ،أك من طرؼ اإلرىاب كما ُب ركاية (كطن من زجاج) للكاتبة نفسها،
كركاية (تاء اػبجل) لػ"فضيلة الفاركؽ" ،كغَتىن ...إْب.
فأغلب التيمات -كما الحظنا -تعاِب موضوع تصفية اؼبثقف من طرؼ اعبماعات اإلرىابية،
حيث اإلغتياالت اليت شنتها على اؼبثقفُت ،ؼبا فهمت أف اؼبثقف لو قدرة على القيادة كالسيطرة اليت ال
ٌ
وبظى هبا عامة الناس ،لذا حاكؿ اإلرىاب اضطهاد النخبة ؼبا ؽبم من دكر فكرم مهم داخل اجملتمع
كقدرة على ربريك الرأم العاـ " ،بالقوة كاعباه كالنسب كالوراثة كالنفوذ كالعلم كالدين كالسلطة كاجملد
كالشهرة كالتميز االجتماعي اػبارؽ ،...كمن شبة وبيلنا مفهوـ النخبة على األفضلية كاالنتقاء كالتميز
كاألرستقراطية ،كما تعٍت النخبة ،االصطفاء ،االختيار كالتفوؽ على اآلخرين".3

 1ؿبمد نور الدين أفايا ،اؽبوية كاالختبلؼ  ،ص .61
 2عبد السبلـ ؿبمد الشاذٕب ،شخصية اؼبثقف ُب الركاية العربية اغبديثة 1882ػ ،1952دار اغبداثة ،القاىرة ،ط،1985 ،1ص .08
 3صبيل ضبداكم ،سوسيولوجية النخب ،النخبة اؼبغربية أمبوذجا ،شبكة األلوكة ،ط ،2015 ،1ص .04
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لكن اؼبزية اليت جاء هبا مضموف النص ُب ركاية (بعد أف صمت الرصاص) ىو أهنا عاعبت قضية
تعد امتدادا للعشرية السوداء ٓب تنتبو ؽبا معظم الكاتبات ،فإذا كانت اؼبرحلة الدموية اليت كتبت عنها
أغلبهن أثارت الرعب من خبلؿ آثارىا اؼبادية من ذبح كإغتصاب كتفجَتات ك  ...إْب ،فإف القضية
السياسية -اؼبمتدة ؽبا -اليت تنبهت ؽبا بتميز "ظبَتة قبلي" متمثلة ُب "اؼبصاغبة الوطنية".
خلفت قضية "اؼبصاغبة الوطنية" نكسة ركحية أعمق أثرا من سيبلف الدماء ُب نفسية اؼبثقف
"غزالف" ،كلو أتينا إٔب ترصد اؼببلمح األساسية لشخصيتو اليت ش ٌكلها طغياف السلطوم اؼبستبد كما ىو
مكشوؼ ُب اػبطاب السردم ،لوجدنا أف الكاتبة تساير أنصار الركاية اعبديدة ُب سلب الشخصية
فاعليتها كدكرىا االجتماعي ،كرظبها على أهنا رغم كفاءهتا إال أهنا عاجزة ُب األخَت على الفعل كغَت
قادرة على تغيَت كاقعها رغم ما ربملو من قوة إقًتاح لؤلفكار ،كىي متأؼبة كتائهة كحزينة ،يقوؿ "غزالف":
"كم بائس أنا  ..كثَتا ما خفت من ىذه اللحظات  ...غبظات يصبح فيها حز٘ب أكرب من كل الدنيا
 ..غبظات الضياع اليت ال أجد فيها من وبتويٍت ...غبظات أصعب من دمع أمي".1
الفكرة الفنية اليت أتت هبا الكاتبة ،ىي أهنا جسدت ىذه القضية بشكل أعمق "ُب رصد اغباكم
كذبليات السلطة كىي ربيا ،كتنعكس آثارىا على اغبياة اليومية أك على الوعي كاؼبخيلة ،بطريقة فنية
بعيدة عن اؼبباشرة كاجملانية" ،2كقد تيسر ؽبا ذلك عرب اتباعها للًتسيمة اليت خطها "ميخائيل باختُت"
للكشف عن األفكار عن طريق اًمتبلء الوعي الذاٌب الذم يتطلب "بوصفو فكرة فنية سائدة ُب بناء
صورة البطل ،تكوين جو فٍت من النوع القادر على أف يتيح اجملاؿ لكلمتو أف تكشف عن نفسها ،كأف
تفصح عن ذاهتا".3
يقصد باعبو الفٍت خطة اؼبؤلف اليت ينتهجها الستنطاؽ الكلمة الواعية للبطل ،كقد ذبسد ىذا ُب
الركاية من خبلؿ البطل "غزالف" ،الذم منحتو الكاتبة بصفتو "مثقفا" كاعيا بذاتو كبالعآب من حولو،
 1ظبَتة قبلي ،بعد أف صمت الرصاص ،دار القصبة للنشر ،اعبزائر ،د ط ،2008 ،ص.140 ،139
 2سعيد يقطُت ،قضايا الركاية العربية اعبديدة ،ص .274
 3ميخائيل باختُت ،شعرية دكستويفسكي ،ص .90
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كعرضتو للكثَت من اؼبعاناة كاآلالـ عنوة ،بدءا دبحاكلة اغتيالو من طرؼ اإلرىاب أياـ العشرية السوداء،
كىذا بغية استنطاقو كمعرفة كلمتو األيديولوجية ،ذلك أف اغبكم على " الوعي بالذات يقًتف بردكد فعل
األنا كطبيعة فهمها لوجودىا كحريتها" 1أثناء تعرضها لصدمة خارجية ،كبالرجوع إٔب الركاية قبد أف أكؿ
أٓب عيٌرض لو البطل ىو ؿباكلة اغتيالو من طرؼ اعبماعات اإلرىابية ،يقوؿ "غزالف"" :كليلة مظلمة ..
قطرات من اؼبطر كبعض اعبرائد ربت إبطي خطى متثاقلة تتحرؾ كبو األعلى ،أزقة القصبة مظلمة ..
خرهبا الطغاة كأسكتوىا  ..أصعد  ..أصعد  ..ال أصل..
كزنقة سيدم عبد ا﵁ مازالت بعيدة !
الرصاصة األكٔب  ..كشفتاه تردداف ا﵁ أكرب
الرصاصة الثانية  ...ا﵁ أكرب
الرصاصة الثالثة  ...ا﵁ أكرب
الرصاصة الرابعة  ...ا﵁ أكرب
الرصاصة اػبامسة  ...ا﵁ أكرب
الرصاصة السادسة ...ا﵁ أكرب
الرصاصة السابعة ...ا﵁ أكرب
كأنتم أنذؿ كأجنب كأحقر
كأسقط ...
قلمي فيو خراطيش اغبرب
يبتلعٍت درج القصبة
يؤدم إٔب اؽباكية
مثل الشاة مضرج ُب دمائي
 1سلول السعداكم ،الركاية العربية اؼبعاصرة بضمَت اؼبتكلم ،ص .275
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ىل أصاّب؟
ىل أسامح؟
دع الزغاريد تتعأب
دع سركاجي يتقيأ
دع قلمي يبكي  ...كدعٍت أحزف !! "

1

نبلحظ أف البطل اؼبثقف "غزالف" الذم عيٌرض لؤلٓب أصبح كئيبا كحزينا ،كتتبعو طوؿ اؼبسار
السردم مثل ىذه الصفات النفسية ا﵀بطة كالوجداف اؼبعذب كاؽبوس الفكرم الوطٍت.
ال نستغرب مثل ىذا األسلوب عند الكاتبة "ظبَتة قبلي" ألف "فيض اؼبشاعر ،كاؽبواجس اؼبتأثرة
بنبض القلب ،كتداعي األفكار كاؼبعا٘ب ،ىي ظبة بارزة ُب الكتابة النسائية ،تقوـ حركيتها على استنطاؽ
اغبواس ،كالقبض على البؤر اؼبضيئة ُب الذات ،حيث التوتر كاالنفعاؿ ،كاالنصات ؼبا ىو كائن ،كما
ينبغي أف يكوف .فاؼبرأة بطبيعتها ،ربسن االستثمار اؼبعرُب كالشعرم للحواس اليت تتسلل من اعبسد إٔب
الذات ،ينعكس بدكره على اعبسد النصي ،كما أف اؼبرأة اؼببدعة ربسن النظر كالتأمل كاالنصات لعاؼبها
الداخلي الذم يفتح ؽبا آفاقا مغايرة كمنفتحة ؼبمارسة سرد يغوص ُب األبعاد الباطنية ،متجاكزا الرؤية
اؼبا-كراء حسية ،فاؼبرأة تكاد تكتب حبواسها ،بل إف كتابة اؼبرأة ىي كتابة اغبواس اؼبسهمة ُب تشكيل
الوعي".2
من اػبطة الفنية للكاتبة –أيضا -أهنا ٓب تقتل "غزالف" ،ألف ىذا يناُب ما تصبو إليو الركاية
عرضتو لآلالـ اغبادة اؼبتوالية للكشف عن دكره ككلمتو األيديولوجية،
اغبوارية اليت تنادم بالبلهنائية ،بل ٌ
كليتم معرفة مدل إمكانية كعيو لذاتو كمثقف كمواصلة جهاده اغبربم ،كبالفعل فإنو يصمد كيتحدل

آالمو بقلمو ،يقوؿ" :إ٘ب رجل ،ىل تعرفوف معٌت الرجولة !! كاف ٕب قلم  ..ككاف لكم رشاش ،ككم من

 1الركاية ،ص .50 ،49
 2األخضر بن السائح ،سرد اؼبرأة كفعل الكتابة،ص . 118 ،117
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قلم اكبٌت لو الرصاص !"ٓ" 1ب أكن جبانا أماـ نفسي ،بل كنت دائما صامدا حىت ُب مشركع قتلي !
استطعت كحدم أف أقتل سبع رصاصات ،كقفت أعزؿ كىزمتها نعم اخًتقتٍت ،أرادت قتلي ...
فقتلتها ! كبقيت كاحدة  ...مثل القدر ،استقرت بالرأسٓ ...ب يكن الرصاص يعرؼ أف جسدم ماغبا
ملح البحرٓ ،ب يكن يعرؼ أف اؼبلح يبتلع األٓبٓ ،ب يصب ىدفو ،كحدم أصبت ىدُب ،كثَتا ما فكرت
كاستعطفٍت الرصاص ،نعم يستعطفٍت رغم جربكتو الذم قهرتو أنا" " ،2ليلة الشتاء !! أين كنت فريسة
ؽبم  ..ساؿ دمي  ..ساؿ حربم  ..سقطت اعبرائد فوؽ جثيت ،لسعات النار ،أحبلمي ،أمي ،ىي،
تًتاءل األكىاـ أمامي ،أسقط ،أقاكـ ،...أقاكـ ،...أقاكـ"...

3

تشدد الكاتبة آالـ البطل أكثر فأكثر ؼبعرفة كلمتو الواعية ،كذلك ؼبا عرضت عليو قانوف
"اؼبصاغبة الوطنية" مع الذين حاكلوا اغتيالو ،فَتد " :كيف ؽبا أف تفهم أ٘ب ٓب أستطع بعد أف أتصاّب مع
جراحي ،مع جسدم ،كمرات مع قلمي ! ...نعم  ...قلمي ىو الذم كاد أف يقتلٍت ،صوبتو كبوم،
ككنت أظن أف اغبرب ال يقتل ،كلكن ُب بلدم كحده اغبرب يقتل !".4
استفزت قضية اؼبصاغبة الوطنية أفكار البطل كثَتا ،كعمقت آالمو ،كزادت كعيو دبا وبدث من
حولو ،يقوؿ " :ؼباذا أبكي اآلف على عودة ىؤالء اعببناء إٔب أرض الوطن  ..كأنا إٔب حد اآلف ٓب أملك
اعبرأة على العودة أيضا ! يسخر من نفسو  ،...ىم أكثر كطنية مٍت ! ىم أكثر أنبية أيضا ! ،من
سيأبو بعودٌب أنا  ..ىل سيفرش السجاد األضبر عبراحي  ..ال أظن  ..ىل ستتكلم ككاالت األنباء عٍت،
مثلما تكلمت عنهم  ..طبعا ال  ...فقط ما يؤؼبٍت ىو الظلم  ..كيف تتقاذؼ السياسة كطنيتنا مثلما
تتقاذؼ  ..الكرة بُت أقداـ البلعبُت !  ..إ٘ب حقا أتأٓب  ..كأؼبي أكرب منهم صبيعا  ...أكرب من عودهتم
أكرب من التهليبلت اليت استقبلوا هبا  ..أكرب أيضا من مصاغبتهم الغامضة جدا جدا".5
 1الركاية ،ص .27
 2الركاية ،ص .30 ،29
 3الركاية ،ص .33 ،32
 4الركاية ،ص .19
 5الركاية ،ص .138
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نبلحظ ُب ىذا اؼبقطع السردم أف اؼبثقف "غزالف" ال يتوافق مع نفسو ،لذا وباكر ذاتو كشخص
ثا٘ب بسخرية ،كقد عبأت الكاتبة إٔب توظيف تقنية اغبوار الداخلي ،لتمنع تطابق "غزالف" مع ذاتو ،فرغم
اًمتبلء كعيو الذاٌب ،فإنو يعجز عن ربقيق رغباتو ،كىو يعي حىت عدـ قدرتو على ربقيق مكنوناتو
خبصوص العودة إٔب كطنو كفبارسة مهنتو بصفة عادية ،كىذا ما جعلو ُب حوار دائم مع نفسو حوؿ
الظلم السلطوم الذم تعرض لو بصفة ال مباشرة ،كىذا االستبداد أكصلو إٔب مرحلة اإلحباط حيث يفقد
صبيع قدراتو ،فيصبح عاجزا عن إهباد اغبلوؿ ،كغَت قادر على التأثَت الفعلي ُب الواقع ،فبل يستطيع تغيَت
الوقائع اعبديدة اليت طرأت على الببلد لذا يفر قهرا ،كىركبو إٔب اػبارج ىي نقطة ضعف تومئ بافتقاده
للقدرة على النزكؿ للواقع كفك الصراع ،كىذا ما أبقاه ُب ما بعد حيا بوجداف معذب ذباه كطنو الذم ٓب
يقدر على إخراجو من أزمتو ،كُب األخَت تضيع آمالو بصفتو مثقفا كصاحب رسالة ،يقوؿ" :كنت أظن
أف الكلمة أسرع من الرصاص ،كلكن ثبت العكس  ...الرصاص أسرع من الكلمة !!".1
اإلقصاء للشخصية اؼبثقفة ىي نتيجة حتمية طي ىبعت هبا شخصيات الركاية اعبديدة استجابةن
للواقع اؼبوضوعي الذم ييهمش –فعبل -اؼبثقف خباصة كيلغيو كيستصغره ،كقد ال قبد ىذا ُب الركاية
الواقعية ،فاإلنساف اؼبثقف " باإلضافة إٔب طموحو كشوقو لئلنتقاؿ من عآب اغبلم أك اػبياؿ إٔب عآب
الواقع يًتاءل لنا ُب ىذا اإلذباه الفٍت ،ككأنو العآب اؼبشرح ألمراض ؾبتمعو كاؼبشرع لطرؽ عبلج ىذه
األمراض االجتماعية".2
إف إتباع الكاتبة ؽبذه اػبطة الفنية جعلتنا –كمتلقُت -نفهم أف اؼبثقف "غزالف" متفاعل مع ما
وبدث داخل ؾبتمعو بكامل اًمتبلء لوعيو الذاٌب ،كلكنو فاقد للفاعلية الواقعية ،كأفكاره الواعية ىي
حبيسة ثقافتو النظرية  ،كعاجز عن اػبركج من إطار الورقة ألف مؤىبلهتا مقموعة من طرؼ السلطة ،اليت
حولو إٔب مثقف سليب غَت قادر على التأثَت
تنهض على استبداد كل مثقف يصل إليها ،كىذا ما ٌ
1الركاية ،ص .284
 2عبد السبلـ ؿبمد الشاذٕب ،شخصية اؼبثقف ُب الركاية العربية اغبديثة ،ص .17

الفصل الثالث

العوالم الروائية بين الواقعية والتجديد

كالتواصل ،يعيش ُب حدكد ذاتو ا﵀بطة فحسب ،غَت قادر أيضا على تسوية صراعاتو النفسية
اؼبضطربة،لذا يبقى "غزالف" طوؿ اؼبسار السردم يردد ك"يتساءؿ ىل يصاّب ؟ مصاغبة كطنية !! تسيل
من اغبرب ما أساؿ اإلرىاب من الدـ !مصاغبة تقضي بالعفو عن كل اجملانُت الذين ضبلوا السبلح
كاػبناجر ضد العزؿ كاألبرياء كالضعفاء كاؼببدعُت ! ما معٌت ىذا؟ ىل يسامح !!! ىل يًتؾ جراحو كلها
ُب درج الذكريات كيعلقها على مشاجب اؼباضي اللعُت كيصنع من آالمو لعبة غَت قابلة للتحنيط كيقلب
جسده اعبثة ُب علبة للتصبَت كيضعها ُب رؼ مع علب السردين كغَتىا من اؼبصربات اعباىزة دائما..
كاليت سبوت مع الوقت !!!".1
اؼبثقف "غزالف" ُب ىذه الركاية ىو :كاتب صحفي ذك علم كمعرفة ،تغلب عليو صفة
"االضطراب النفسي" كىذا يعود إٔب تأثره الواعي بإضطراب كاقعو االجتماعي ،كما وبدد ىويتو ُب النص
ىو "الوجداف اؼبعذب "كما أظباه "ىيجل" ( ،)Hegelكونو مثقف تعرض إٔب ؿباكلة اغتياؿ ُب حي
القصبة من طرؼ اعبماعات اإلرىابية ،أطلقوا عليو سبع رصاصات كقبا بأعجوبة ،لكن كاحدة استقرت
ُب رأسو ،فسافر إٔب فرنسا قهرا" ،اػباكة  ...ردبا ،ردبا كانوا سبب مغادرتو الوطن ،كترؾ ىناؾ قلبو طفبل
يتيما كارسبى ُب أحضاف الغربة الشرسة !ٓب يغادر خوفا  ...بل قهرا ،غادر كأخذ معو جراحو كآالمو،
أخذ جسده اؼبطرز بالوجع ،أخذ "رصاصتهم" اليت تسكن رأسو ،قاؿ لو طبيبو اؼبعاِب "...هبب أف
تتعايش معها" ىي قدرؾ !".2
أدرؾ اؼبثقف "غزالف" صفتو حوؿ مشغولية الفكر كالتأمل ،لذا ىو ُب انشغاؿ دائم بقضايا كطنو
"نعم أنا مشغوؿ ،كمشغوؿ بوىم ،مشغوؿ بوىم اظبو الوطن !! أفكر إٔب أين سنصَت ،إٔب أين ستصَت

1الركاية ،ص .11 ،10
2الركاية ،ص .12
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أحبلمنا"" ،1مشغوؿ هبم اظبو الوطن  ..يعيش بداخلي يا عزيزٌب ،يعيش بطفوليت ،برجوليت ،بتجاعيد
جبهيت ،بأناملي ،بأفكارم  ..يعيش أيضا جبراحي.2"..
إف اعتكافو على االنشغاؿ هبموـ كطنو شكل لو معاناة أبدية ،يقوؿ" :جراح الوطن ىي كل
جراحي" ،3فحىت كىو ُب ديار الغربة يتابع ما وبدث ُب كطنو ،بنظرة نقدية كاعية كقوة إدراؾ أىلتو ألف
ىبوض اغبديث عن السياسة كيكشف أالعيبها كيعريها ُب جوانب عديدة ،يقوؿ" :أتعرفُت اؼبقاكمة ال
تكوف بالسبلح فقط ،بل بالفكر أيضا ،بالقلم  ...دعيٍت أخربؾ تعرفُت أ٘ب غائب منذ مدة عن بلدم
اعبزائر كتعرفُت أيضا أ٘ب أتابع باىتماـ كاستمرار ما وبدث فيها سواء عن طريق اعبرائد كنشرات األخبار
أك بعض األصدقاء الذين يزكركنٍت .إ٘ب أقرؼ كثَتا فبا أعرؼ ،ال شيء يبؤل الساحة اآلف سول الفضائح،
اإلختبلسات اؼبالية ُب البنوؾ ،األخبار األمنية اؼبزعجة كإٔب غَتىا من بعض التحركات اؼبصلحية
للتشكيبلت اغبزبية اليت أبقتها السلطة على ذمتها بعد أف قلٌمت أظافرىا العشرين! كلها ترقص ُب
مسرح آيل للسقوط ،أحزاب تتسارع كلها إٔب تقبيل حذاء اغباكم سبشي بأمره ،تأكل بأمره ،توافق
كتعارض بأمره أيضا " ،4"..نظاـ متعفن ،النظاـ اعبزائرم كالسمكة يبدأ تعفنها من الرأس".5
يدقق "غزالف" النظر كيبعن فكره حوؿ قضية " اؼبصاغبة الوطنية" ،كيقرر أال يشارؾ ُب عملية
االستفتاء "،قبحت عملية االستفتاء على ما ظبي دبشركع اؼبصاغبة الوطنية بأغلبية الشعب اؼبقهور من
سنوات الدـ كالعذاب كالفقر أيضا ! ٓب يتفاجأ لنتائ االستفتاء ...كٓب يشارؾ فيها أيضا !! مثل ىذه
العملية السياسية ؿبسوبة األبعاد ُب بلدنا العريب كىي معادالت مدركسة النهاية منذ البداية ! ليتها
األمور األخرل تدرس هبذه الطريقة الدقيقة ،مثل األجر الشهرم للمواطن الكادح ،كمثل الكتاب
اؼبدرسي اؼبليء باألخطاء اؼبعنوية! كمثل إحساس أمثإب الذين وبملوف جرحهم قنديبل من الظبلـ ُب
1الركاية ،ص .17
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الظبلـ ! خرج الناس إٔب الشوارع  ..تلك الشوارع اليت ٓب تكن يوما آمنة تتعأب الزغاريد على ماذا؟ فرحا
ألف سجن سركاجي سيفتح كيتقيأ ما بداخلو من عهر ! نعم سيتقيأ ! كقيؤه ىذا يشبو إٔب حد كبَت قيء
اغبمل اغبراـ ...فيو بقايا كجع.1"..
إف الظلم االجتماعي كاغبكم السياسي اعبائر أجربا "غزالف" -كمثقف كصاحب علم كمعرفة-
أف يتخذ موقفا سياسيا بعدـ مشاركتو ُب عملية االستفتاء ،كقد نبع ىذا القرار من كعيو الذاٌب اؼبمتلئ،
كمن ىنا يتجلى موقفو اغبضارم خبصوص غياب الديبقراطية اؼبدعاة "إٔب مىت سيستمر العبث بالبلد
ربت غطاء الديبقراطية أك غَتىا من اؼبصطلحات اؼببتورة ،دائما يربطوف عنق الوطن بصندكؽ مظلم يبؤل
كيفرغ  ...كال شيء يتغَت سول بعض األىداؼ اؼبفصلة على اؼبقاس ...كالعنق يضيق  ...يضيق ...
يضيق  ...حىت اختنقت البلد دبا فيو !".2
كيغضب من إساءة اغبكاـ إٔب الوطن كالقهر الشعيب اؼبخطط لو سابقا من طرؼ السلطة ،يقوؿ
"كحدىم اغبكاـ العرب يعطوننا دركسا ُب اػبنوع كاػبضوع ككل اؼبصطلحات اؼبشبوىة اليت ذبعلنا نتقيأ
دما !"" ،3ذلك الوطن الذم اخًتقو ىؤالء اجملانُت كذحبوا العصافَت فيو كعبثوا باألحبلـ كاألكىاـ !ىل
كاف من الضركرم أف تسيل كل ىذه الدماء حىت نفكر ُب اؼبصاغبة مع الذات!"" ،4ردبا السلطة ىبدمها
ىذا اآلف ،كىي اليت كانت ربارهبم فيما سبق !! النظاـ يهمو أف تتناقل ككاالت األنباء العاؼبية خرب
عودهتم حىت يقر اعبميع بنجاح اؼبوضة السياسية اعبديدة  ..موضة اؼبصاغبة الوطنية".5
إف الغضب اػبانق كاإلحتجاج يبثلو ُب اؼبضموف الركائي اؼبثقف" :غزالف" ،كيعرب بصفة فعلية
خارج النص عن موقف الكاتبة" :ظبَتة قبلي" ،فَتتسم موقف اؼبثقف "غزالف" عن ذاتو كونو ضحية
التزكيرات اإلنتخابية باعبزائر ،اليت كلدت اإلرىاب كضحية القرار التعسفي الذم قررتو القوات اغبكومية
 1الركاية ،ص .44
 2الركاية ،ص .116
 3الركاية ،ص .77
 4الركاية ،ص .17
 5الركاية ،ص .137 ،136
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خبصوص اؼبصاغبة الوطنية مع الفئة اجملرمة ُب حقو ،يقوؿ" :كماذا عٍت أنا ؟ ! ماذا عن أمثإب من الذين
أكلتهم القبور ؟ كأكلت أقبلمهم كحربىم كدموعهم ..أكلت فقرىم كعوزىم كطيبتهم ..ىل نسامح؟
كيف نستطيع أف ننسى اػبوؼ؟ الذم سكن ىذه الشوارع اليت تتعأب فيها اؽبتافات كالزغاريد اليوـ...
سكنها اؼبوت ،جعلها مقربة الصباح كاؼبساء !ىل يقرر مصَت شعب بأكملو عن طريق صندكؽ خشيب ال
ندرم ىل كاف مقفبل أـ ال ! مسكُت أنت يا كطٍت ،دائما يطبخ مصَتؾ داخل صندكؽ إنتخاب !
النار مازالت مشتعلة بداخلي".1
نصل إٔب أف الكاتبة كظفت "اؼبثقف" للبوح باؼبسكوت عنو كتعرية صراعات الببلد كالكشف عن
الفضائح اليت تسبب هبا حكاـ الببلد ،ألنو "شخص قادر على قوؿ اغبق ُب مواجهة السلطة ،كفرد قاس
كبليغ ،كشجاع إٔب درجة ال تصدؽ ،كغاضب ال يعرؼ أم قوة دنيوية تكوف كبَتة كمهيبة جدا حبيث ال
يبكن انتقادىا كتوبيخها على سلوكها".2
إف علو درجة كعي اؼبثقف بالعآب جعلتو يتأثر بالقرارات السياسية كيفهم مدل تشتيتها للركح
الوطنية اعبزائرية ،كتعمق كعيو الذاٌب –كمثقف -أسهم ُب تشكيل ىويتو السياسية اؼبتغربة كنتيجة
حتمية لفشلو ُب تغيَت الواقع السلطوم الذم مارس عليو االستقواء ،كإف "تشظي اؽبوية السياسية كسبزؽ
الوحدة الوطنية يؤدياف بالذات إٔب التهاكم كاالختبلؿ ،كيقوياف لديها الشعور بالعراء كالغربة كالضآلة
كالضياع" ،3كىذا ما يفسر سلوؾ اؼبثقف "غزالف" ُب الركاية ُب ظهوره مسلوب القيمة كمنفي الدكر
كمغًتب نفسيا ،جراء الصدمة اليت أصابتو أثناء ؿباكلة إغتيالو أياـ العشرية السوداء.
نصل أف الركائية اعبزائرية (سارة حيدر ،فضيلة الفاركؽ ،ظبَتة قبلي) استخدمت الطرح الباختيٍت
اغبوارم كتقنية فنية لصياغة العآب الركائي التحررم ،بغية تقدٙب أسلوب سردم أكثر عمقا كفنية ػبرؽ
الطابوىات جبرأةُ ،ب قالب حكائي جديد.
 1الركاية ،ص .46
 2إدكارد سعيد ،صورة اؼبثقف ؿباضرات ريث سنة  ،1993تر :غساف غصن ،مر :مٌت أنيس ،دار النهار ،بَتكت ،دط ،دت ،ص .25
 3ؿبمد معتصم ،الرؤية الفجائعية ،ص .176
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ثالثا -عوالم األسرة:
من ميزات اؼبرأة أهنا األكثر إىتماما بالعبلقة األسرية ،كؽبذا قبد الكاتبة اعبزائرية أكلت إضاءات
ساطعة ؼبوضوع األسرة كمقوماتو البنائية كنسي عبلقتها كطبيعة سَتىا .
نفهم من خبلؿ تواتر ىذا اؼبوضوع ُب غالب الركايات النسوية -كاؼبدركسة ُب ىذا البحث
خباصة -أف ىذه التيمة ىي اؼبمكن ُب كل ركاية نسوية جزائرية ،بل ىي مطلب ضركرم تؤمن بو الكتابة
النسوية ،نظرا ؼبا تثَته من قضايا متعلقة بإىتماماهتا األكلية ُب اغبياة ،بشأف عبلقتها باآلخر (األب/
الزكج) .
انعكس كل ىذا اإلىتماـ على الكتابة النسوية ،ألف اؼبرأة ىي الفرد األكثر حرصا على عآب
أسرهتا ،كأكثر حفاظا على قيمو العليا من أف تشوهبا شائبة من عبث العوامل اػبارجية ُب كاقع قد يكوف
منحط ،فبات "السرد عند اؼبرأة العربية اؼبعاصرة مشحونا بالقيم كشديد اغبساسية ذباه ما يقع ُب العآب
من حولنا ،سواء العآب اآلخر اعبديد كاؼبتقدـ أك العآب الذم نعيش فيو" ،1كلعل ىذا ما جعل الكاتبة
اعبزائرية ال تأمن ىذا الواقع الذم قد يفتك بتماسك األسرة كبعبلقاهتا الفردية ُب أية غبظة ،لذا فإف
معظم ما تطرحو الكتابة النسوية ُب ىذا السياؽ ىو حبثها عن عآب جديد ،كحبثها عن تلك القيم
اعبديدة اليت من شأهنا أف تنظم حياة أسرهتا كفق سلوكات خصبة كسوية ،كىذا البحث عن السبيل
اآلمن لبلستقرار األسرم ىو ما صنع لكل منها فرادهتا اليت سبيزىا عن غَتىا فكريا كإبداعيا كفنيا.
 .1تمثيالت األب/زمن األبوة :
كثَتا ما رسم اؼبنت الركائي الصورة اؼبستبدة لؤلب كتسلطو كظلمو ،كفرض سلطتو كقوامتو الذكورية
على أفراد أسرتو كما ىو سائد ُب اجملتمع ،فكتبت اؼبرأة عن معاناهتا ذباه اؼبمارسات الذكورية األبوية
القامعة ؽبا ،كاؼبعيقة لتحررىا ،كاؼبنكسة لطموحها ،كا﵀طمة لعاؼبها الداخلي ،ألهنا "أنثى" ال بد من
برؾبتها ُب سن مبكرة كفق مقاس الوعي الثقاُب اعبمعي للرجل الذم ينظر ؽبا بالدكنية كيعتقد بأفضليتو
1ؿبمد معتصم ،اؼبرأة كالسرد ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،ط ،2004 ،1ص .246
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عليها ،كمن ىنا "تولد لديو على الفور االقتناع بأنو كحده وبتكر الصواب ،كبالتإب من يبتلك حق إزباذ
القرارات ،سواء على صعيد األسرة أك اجملتمع ،كىنا بالضبط يتشكل األساس األيديولوجي لعملية القمع
اليت يبارسها الرجل ضد اؼبرأة".1
عمرت تارىبا طويبل كاليت أعطت
ذباكزت بعض الكاتبات اعبزائريات ىذه اػبلفية الثقافية اليت ٌ
كساـ العنف للسلطة الذكورية األبوية ُب الركاية النسوية ،عندما رأت أف "الذكورة ليست سلطة كإف
كانت لؤلب ،بل ىي السلطة كقد لبستها الذكورة طويبل ،مثل قناع تتماىى فيو السلطة كالذكورة ُب
كعي سائد" ،2فػ"العنف كإف مارسو رجل فهو ،تعريفا ،استبدادية النظم ،كتسلط اغباكم الذم كاف،
ذات يوـ ،أيضا أنثى".3
انطبلقا من ىذه الرؤية اليت ذبزـ على فصل الذكورة اؼبتسلطة باألبوة ،هنضت بعض األعماؿ
الركائية على فك الرباط بينهما –أيضا -ؿباكلة ذبريب إعطاء صورة األب قيما داللية عميقة ُب أهبى
ظباهتا ،فأسقطت عليو أبعاد الصورة اليت نعرفها عن األـ من إنتماء كألفة كأماف كضباية ،كما يطالعنا ذلك
ُب ركاية (عائد إٔب قربم) للكاتبة "زكية عبلؿ".
جعلت الكاتبة ُب ىذا العمل اإلبداعي صورة األب اغبنوف كاؼبعطاء ىي اؼبنطلق كالغاية كاؽبدؼ
لوجود "االبن" كدبوت األب فإف "يوسف" االبن يفقد إنتماءه ككجوده كأملو كشغفو ُب اغبياة.
يطالعنا ُب الركاية "يوسف" الذم هبتهد ُب دراستو كي يناؿ شهادة البكالوريا فقط ألف ىذا ىو
طلبت منو شبن شراء
حلم أبيو ،يقوؿ" :ككاف أيب -على رغم جهلو بالقراءة كالكتابة -ال يرد٘ب خائبا إذا ي
كتاب ما ٓ ...ب ىبذلٍت حىت كأنا أطلب منو أف يشًتم ٕب كتاب اغبيواف للجاحظ ،حينها ابتسم كىو
يب ٌد يده إٔب جيب سًتتو الرمادية ،كقاؿ ساخرا - :اغبيواف أيضا لو كتاب".4
 1نزيو أبو نضاؿ ،سبرد األنثىُ ،ب ركاية اؼبرأة العربية كببلوغرافيا الركاية النسوية العربية ( 1885ػ  ،) 2004دار فارس ،األردف ،ط ،2004 ،1ص .14
 2يبٌت العيد ،الركاية العربية  ،ص .222
 3اؼبرجع نفسو ،ص .223
4زكية عبلؿ ،عائد إٔب قربم ،دار األكطاف ،اعبزائر ،ط ،2015 ،1ص .37
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كانت عبلقة ركحية كؿببة عميقة تربط "يوسف" بأبيو ،كل منهما وبًتـ اآلخر كيليب لو أمانيو
كيعزز ُب نفسو الثقة كاؼبودة الكبَتة ،كاف اغباج "إظباعيل" كالده يهيئ إلقامة كليمة كربل ألنو متأكد أف
يوسف لن ىبيب ضنو ُب النجاح ،كؽبذا عزـ على أف يسافر إٔب البلدة اجملاكرة لقريتهم لكي يشًتم
مستلزمات الوليمة قائبل" :ال تنس أف نتائ البكالوريا ستظهر بعد أياـ قليلة ،كأنا متأكد من قباحك،
أحضر ؽبا لتكوف ُب مقاـ ابن
كأريد أف أقيم لك كليمة يشبع فيها كل فقراء القرية ،كالوليمة ربتاج إٔب أف ٌ
اغباج إظباعيل" ،1كقبل إعبلف النتيجة بأربعة أياـ يتفاجئ "يوسف" برأس أبيو مقطوع ُب كيس أماـ
دكانو الذم كاف رزقهم الوحيد ،يقوؿٓ" :ب أستطع أف أصرخ ٓ ..ب أستطع أف أبكي ،كال أف أربرؾ قدما
كاحدة ،فجلست إٔب جانب رأس أيب كاضعا رأسي بُت ركبيت كدخلت ُب غياىب عآب ال أدرم ما
لونو".2
وبزف "يوسف" حزنا شديدا ،يقوؿ ؿباكرا صديقا لو بانكسار" :أيب كاف ىو اغبياة ،فهل يبكن أف
كبيا خارج اغبياة"" ،3عندما تقف على قرب من ربب ،تتعثر اغبكمة كتسيطر عليك رغبة قوية ُب أف
ربضنو كتبكي على كتفو كلو كاف ميتا ،ألف صدمة الفراؽ األكؿ حبست دموعك ،كتريد أف سبنحو حقو
ُب دمعك كلو بعد عمر ..لكن ،ىل ستجد حبيبك على ىيئتو األكٔب ،حبضنو الذم كاف دافئا،
ينقض عليك
كابتسامتو اليت أىداؾ إياىا قبل رحيلو؟ أـ ستجد مبلمح أخرل كىيكبل فارغا يستعد ألف ٌ
فتهرب مفزكعا ،كتًتؾ القرب مفتوحا ،ىل سيحس حببك كبلهفتك عليو؟ أـ ستجد رفاتا ببل مبلمح،
غبي أف يبكي على كتف ميت؟
ككتفا بارادا كيابسا ،فتشعر حبسرة كندـ يفقدانك توازنك ..ىل يبكن ٌ

ىل يبقى للميت كتف دافئ كمريح نلقي فوقو بكل أكجاعنا؟"" ،4الوطن كلو أصبح يتيما ،صبلة قلتها ُب

1الركاية ،ص .43
2الركاية ،ص .57
3الركاية ،ص .59
4الركاية ،ص .10 ،9
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نفسي كأنا أعجز أف أؼبلم فجيعة أمي كحرقة أخيت اليت أحسست أهنا أصبحت يتيمة كأشد ما يكوف
اليتم ،كأنٍت أصبحت مسؤكال عنها كأقسى ما تكوف اؼبسؤكلية".1
بعد شهور يغادر "يوسف" قريتو إٔب اعبامعة ليواصل ربقيق حلم أبيو ُب قباحو ،كليكمل حلما
بدأه معو ،كانتهى بو القدر ألف يكملو لوحده ،ضائعا ُب العاصمة اؼبدينة الكبَتة ،كىنا تطرح الكاتبة
اؼبوضوع اعبوىرم خبصوص ىجر "يوسف" لقريتو كنفوره منها ألف كالده ٓب يعد موجودا هبا ،فلم وبضر
زفاؼ أختو "مرٙب" ألف قلبو ال يزاؿ حزينا على كالده ككأنو توُب باألمس فقط ،كٓب يذىب لرب كالدتو رغم
اشتياقو ؽبآ ،ب يرغب ُب الرجوع إٔب قريتو ألهنا تذكره بأبيو الذم اغتالو اإلرىاب عند سفره إلقتناء
مستلزمات كليمة قباح ابنو "يوسف" أفجعتو موتتو كصدمو الواقع.
أصبحت صورة كالده تطلع من أنفاسو ا﵀ًتقة ،كأصبح "يوسف" تائها يبحث عن أبيو ُب كجوه
الغرباءُ ،ب رئيس التحرير كُب كجو كالد "سعاد" يقوؿ" :إحًتامي ؽبذا الرجل جعلٍت أرل فيو صورة أيب..
نظراتو اؼبسافرة ُب عمق اغبكمة ..ذباعيد كجهو اليت زبفي كراءىا ذكاء عاطفيا حادا إٔب جانب ذكائو
العقلي  ..مقدمة رأسو اليت اكبسر عنها الشعر ليًتؾ مساحة كاسعة للهيبة كالوقار كالرزانة  ..أيب ٓب يكن
األقول كال األكثر ثراء ُب القرية ،كلكن كاف أشد الناس اًلتصاقا بالعقل كاغبكمة ،فبل يتقدـ أحد ػبطبة
يزكج كٕب ابنتو إال بعد استشارتو ،كال
فتاة إال كىو يسبقو إٔب بيت أىلها ،كال تيقرأ فاربة إال حبضوره ،كال ٌ
ىبطو أحد كبو عمل أك مشركع إال بعد الرجوع إليو ..كاف بيتا للحكمة يقصده كل من كانت لو
حاجة".2
أصبح "يوسف" يتحسس كل حركة استعطاؼ من رئيس ؾبلة التحرير -الذم رأل فيو صورة
كدعٍت عند باب مكتبو كاضعا يده على كتفي
أبيو -ليسرؽ منها حناف أبوة رحلت عنو مبكرا ،يقوؿٌ " :
 ...أحسست هبا سبسح على ضياعي ..بل امتدت لتنزع عٍت رداء اليتم كتدثر٘ب حبنو كدؼء".3
1الركاية ،ص .49
2الركاية ،ص .97 ،96
3الركاية ،ص .167

الفصل الثالث

العوالم الروائية بين الواقعية والتجديد

أصبح "يوسف" أعمق أؼبا عند ظباعو كلمة "يا كلدم" ألهنا تذكره بأبيو الذم ٓب يعد موجودا ٓب
يعد ليناديو هبا ،كوبسسو هبا ،كيغمره بدفئها ،كُب يوـ عندما قاؿ لو كالد "سعاد" :اجلس يا كلدم ارتبك
قائبل لنفسو "كلدم  ...أحسست ىذه الكلمة سبسح على يتمي كتنشر بعض الدفئ فتبدد اػبوؼ الذم
سبلكٍت".1
أصبح "يوسف" أكثر قربا من كالد "سعاد" الذم كجد ُب أبوتو ما ىبفف من انكساره ،ككجد
"سعد" كالد "سعاد" ُب يوسف صورة البنو "أسامة" اؼبفقود قائبل لو" :لست أدرم ما الذم جعلٍت
أحس بأنك دبنزلة أبنائي"" ،2البيت بيتك ،كقليب يتسع لك ُب كل األكقات  ..اعتربىا إعبلنا صروبا عن
أبوة ٓب أكن أحلم هباُ ،ب زمن أصبحت فيو العبلقات بُت اآلباء كاألبناء وبكمها اإليواء كاإلطعاـ،
كيغيب عنها اإلحتواء"" ،3اعنت بنفسك يا كلدم ،كتذكر أنك أصبحت بعض دمي".4
كلكن رغم كل ىذه ا﵀بة اليت أحاطتها "سعاد" خطيبتو كأبيها بػ"يوسف" ،إال أنو ال يزاؿ يشعر
بأف العآب غَت متزف ُب غياب كالده "اغباج إظباعيل" ،كأصبح غَت مبإب ؼبوتة قد تلحق بو أيضآ ،ب يعد
شيئا ُب اغبياة حي ُب نظره بعد موت أبيو ،كٓب يستطع أيا كانت أف يعوض مكانة كالده الذم رحل على
بغتة كفاجعة ،يقوؿ "يوسف" ُب غبظة دامعة:
"أيب..
أيها الطالع من ذاكرة الغضب ..
اؼبطل من سنابل ٓب تعد سخية ..
أيها ٌ

أيب..

1الركاية ،ص .131
2الركاية ،ص .140
3الركاية ،ص ف.
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أيها اؼبنحٍت أماـ لوف األرض اليت ظلت تسكننا كٓب نعد نسكنها  ..أرض زبوننا باستمرار كال مبلك إال
أف نسكب من حرارة دمنا كفاء لعيوف ال ترانا ،بل تتطلٌع إٔب سوانا..
أيب..
ظلت صورتو اؼبتعالية ،الغاضبة ترافقٍت ُب تسكعي ،كظللت أربسس موضع الصفعة على خدم من حُت
آلخر كأنا أعرب من شارع إٔب شارع ،كمن مقهى إٔب مقهى "..

1

إف األسى الذم وبس بو "يوسف" جعلو يقبل بالسفر ُب تغطية إعبلمية إٔب خط النار ُب
العراؽٓ ،ب يعد "يوسف" ىباؼ اؼبوت بعد أف رأل جسد كالده فبزقا كرأسو مقطوعآ ،ب يعد يهمو أف
يبوت ،كال أف يرجع إٔب كالدتو اليت تركها تبكي كحيدة ،كىناؾ حيث بًتت رجلو كأصيبت رجولتو ُب
حادث قصف للفندؽ الذم كاف يسكنو ،كجد صبيع الصحافيُت من شىت البلداف العربية إما مفجوعُت
بآبائهم أك أهنم آباء مفجوعوف بأبنائهم:
 "عمار" :من فلسطُت ،يعا٘ب خيبة تقبض على أنفاسو كلما رأل صورة كلده الذم كلد ُب"تصور يا صاحيب ،سلمى كضعت كلدم ُب اؼبعتقل ُب شهره السابع ،لست أدرم أىو
اؼبعتقل ،يقوؿٌ :
الذم استعجل اػبركج ىركبا من أنُت أمو اليت كانت تتعرض لتعذيب نفسي كجسدم بشع أـ ىم الذين
أرادكا أف يكملوا اجملزرة كييسقطوا اعبنُت ،فتشبث برحم أمو حىت الشهر السابع  ..ال أدرم كيف كانت
كضعيتها كىي تضعو ،كما لوف اعبدراف اليت احتوت صرختو األكٔب ،كما ىوية تلك اليد اليت استقبلتو كىو
يل اغبياة ؟ ( )...أليس ظلما أف يولد ابنك داخل زنزانة باردة مقرفة كيسقط عاريا إال من فجيعتو ُب ٌأـ
ال سبلك ما تدثره بو غَت أنينها؟ !! ( )...الولد حضنو أخي كزكجتو ألهنما ٓب ينجبا  ..انتزعتو الوحوش
من حضن أمو بعد يوـ من كالدتو ،بل ىي ٓب ربضنو كٓب تره ،كانت ُب غيبوبة عندما أخذكه منها".2
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 "إنعاـ" :من مصر ،سبكن اغبزف منها كأصبحت طاعنة ُب الوجع ألف أباىا الذم كاف ضابطُب اعبيش شوىتو نكسة حزيراف كٓب يعد ذلك القوم الذم ألفتو ألنو انكسر موجوعا باػبيانة كظل على
حالو حىت فباتو ،تقوؿ " :كعدت يوما من اؼبدرسة متلهفة على مشاعر دافئة بدأت تنمو ،ألجد أيب
منزكيا ُب ركن من الصالوف كأمي إٔب جانبو  ..كاف يبكي !! أيب يبكي !! ..أحسست أف أبا اؽبوؿ ككل
جثث الفراعنة ا﵀نطة تبكي  ..أحسست أف النيل فاض ألمر جلل ،كأف الدموع اليت يسكبها أيب بعض
من غضبو  ..كأنا أرل أيب يذرؼ دمعا عزيزا ،أحسست أف كل األىرامات اقًتبت من بعضها البعض
كاجتمعت لتصبح ىرما كاحدا هت ٌدـ فوؽ رؤكسنا  )...( ..نكسة حزيراف جعلت أيب يبكي كيعزؿ نفسو
كربولنا كبن إٔب أشباح تتحرؾ داخل البيت ،ال نتحدث إال
عن عملو كعن الناس كحىت عن نفسوٌ ،
نبسا ،كال مبشي إال سكوتا ،كال تعرؼ اإلبتسامة طريقها إال كجوىنا ،فالنكسة ُب بيتنا".1
يتعاطف "يوسف" مع "إنعاـ" اليت تكربه سنا كخيبة ،ليحس نفسو أنو مسؤكؿ عنها كىباطر
بنفسو ُب كسط الدبابات األمريكية ُب العراؽ لكي هبد "إنعاـ"" ،كأب يرل أف ابنتو أصبحت كحيدة
كيتيمة حىت ُب حضوره؟ !!" ،2كأنو األكٔب بو ضبايتها كىي ربس ذباىو دبشاعر األبوة اليت فقدهتا ذات
خيبة ،كُب يوـ كىي تشرع باب غرفتها ليوسف الذم أتى لكي يطمئن عليها ،قائلةُ -" :ب كل مرة أقف
كإياؾ بُت أيب كزكجي كأقيس اؼبسافة اليت تفصلنا عنهما فأجدؾ أقرب إٔب كجو أيب منك إٔب صدر
زكجي ،رغم أنك أصغر مٍت كأنا أكربؾ بكثَت من اػبيبات.
 كأنت طفليت اليت لن أقبب ؽبا أختا. -معك استعدت اإلحساس باألماف الذم فقدتو منذ أف قتلت النكسة أيب كدىست اغبماقة زكجي..

1الركاية ،ص .225
2الركاية ،ص .243

الفصل الثالث

العوالم الروائية بين الواقعية والتجديد

 كمعك أحسست أ٘ب أكمل مشركع شاعر توقف منذ سنُت" " ،1أٓب أقل لك أنك ابنيت اليت لن أقببؽبا أختا؟".2
يشعر "يوسف " مع "إنعاـ" باإلنتماء ألهنا كذلك فقدت أباىا أثناء اغبرب ،يقوؿ " :ىل تعرؼ
ما أكرب من اغبب يا صاحيب؟ إنو اإلنتماء  ...عندما تفقد شخصا رببو يكوف ؾبرد ف ٍقد قد هبد من يبؤل
فراغو ذات يوـ ،لكن عندما يضيع منك شخص تنتمي إليو ،ربس أنك أصبحت مفرغا من اغبب ذاتو،
كأنك غَت قادر على التواصل مع العآب بشكل منطقي.3"..
كعليو نصل أف ذبريب فك الرباط بُت الذكورة اؼبتسلطة كاألبوة ،كاؼبراىنة على خلق صورة سباثل
صورة األمومة ،أدل إٔب فجيعةٌ اغتياؿ األب.
كنفهم من خبلؿ عبوء الكاتبة إٔب فكرة قتل األب أهنا ٓب تتصاّب بعد مع الوعي الثقاُب الذم
خلفتو الذكورة ،كلذا قبدىا ُب اؼبضموف الركائي تلجأ إٔب تشطَت العبلقة بُت األب كاالبن عرب خلفية
الفجيعة (اغتياؿ اإلرىاب لؤلب) ،لًتمز إٔب استحالة إحياء ىذه العبلقة كخلق كحدة منسجمة كمتواصلة
كرثتو الذكورة
مع الذات األبوية كالذات البنوية رغم ؿباكالت ذبريب ذلك ،ألف ثقل اؼباضي اؼبعنف الذم ٌ
اؼبتسلطة عرب تاريخ طويل ال يزاؿ يصارع ذات اؼبرأة ،كال يزاؿ اغبقد وبتدـ ُب نفسها كتعا٘ب منو ،كقد
عربت عن ىذا اإلحساس من خبلؿ جعل االبن يعيش حاالت نفسية رىيبة مع ذاتو عند اصطدامو
ٌ
بواقعو ،فصورتو أنو متشائم كىارب منو ،باحث عن األبوة الطبيعية ُب كل مكاف بذات متشظية ،كىذا
التشظي يدؿ ُب اغبقيقة على إنشطار ركح الكاتبة كتفتتها كعدـ تصاغبها مع ذاهتا.
كل ىذا ترتب عنو فشل مراىنتها على خلق صورة أبوية ُب أهبى حلتها ،كبالتإب فإف ذباكز
اؼبضموف القدٙب لصورة األب ىو ذباكز مغلوط ،ففي الوقت الذم عزمت فيو الكاتبة على ذبريب ىذا
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جرىا ثقل اإلنفصاؿ مع اآلخر الذم يضبٌلت بو بالفطرة ،فرأت كجوب اغتيالو نصيا ،كبو يرجع
اؼبضموفٌ ،
النص إٔب الصورة القديبة لؤلب اليت أتت هبا اؼبضامُت التقليدية.

إف إمكانية التواصل مع السلطة الذكورية ال تنطلق من ؿباكلة ىدـ جدار اؼباضي كتدمَته كإلغاءه،
بل من خبللو تقبلو كإعادة خلق توازف نفسي معو ،كبعدىا ؿباكلة تقويبو عن طريق اغبوار الذم يعد
السبيل الواصل بُت األنا كاآلخر ،كىو أيضا الطريقة اؼبثلى ُب خلق نص حيوم عرب رباكر الذكات
كتفاعلها مع بعضها البعض ،كلعل أسلوب اغبوارية ىو الغائب ُب النص كىو ما جعل اػبطاب ينهض
على أحادية الرؤية كالفكرة كاؼبوضوع ،كقد ترتب عنو تولد نص ركائي ينتمي إٔب الكتابة التقليدية
الواقعية.
 .7تمثيالت الزوج/سلطة وسند:
نقف ُب بعض الركايات النسوية اعبزائرية على مبط من الكتابات االجتماعية اؼبعربة على مواقف
كتصورات العبلقة الزكجية الشرعية بُت الرجل كاؼبرأة ،فنسجل موقفُت سرديُت بارزين ُب ىذا اإلذباه ،فإما
أف تصور الزكجة على أهنا ذات ناقمة كمتمردة على سلطة كىيمنة الزكج االنتهازم ،كإما أهنا ال تدخل
ُب صراع ثنائية العبلقة الزكجية باعتبارىا عبلقة مقدسة هبب ا﵀افظة عليها ،كمنو فاؼبرأة تسعى من خبلؿ
ىذا النموذج إٔب تأكيد ذاهتا كاالنتصار ؽبا من خبلؿ حب اآلخر/الزكج ،كطاعتو كا﵀افظة على الرابطة
الزكجية كعدـ السماح للعوامل اػبارجية بالتأثَت عليها سلبا.
كُب ما يأٌب سوؼ نعرج لعرض اؼبوقفُت معا:
أ .الصوت األنثوي المتمرد وسطوة الزوج:
سبثل ركاية (جيناهتم جنوب) للكاتبة "صفاء عسيلة" الصنف األكؿ ،حيث الزكجة كصلت
ؼبستول دراسي متقدـ ،كرغم ىذا فنظرة الزكج ؽبا بقيت دكنية ،ألف "ىذا التحصيل الدراسي غَت مؤىل
بعد لتشكيل شخصية مكتملة للمرأة ،حبكم الضعف العاـ لتجربتها الكلية كقصور كعيها النسيب ،باؼبعٌت

الفصل الثالث

العوالم الروائية بين الواقعية والتجديد

التارىبي ،كليس البيولوجي ،قياسا بالرجل" ،1لذا قبد الزكجة تتمرد على ىذا االستبلب األيديولوجي
النابع من اإلرث الفكرم الذكورم اؼبتسلط الذم وباكؿ إلغاء دكر اؼبرأة كاإلطاحة من قيمتها كإقناعها
بدكنيتها اؼبدعاة ،كذلك عن طريق سلبها حقها ُب العمل كفبارسة إبداعها كالبوح دبكنونات ذاهتا.
لقد عي ٌد "مظهر االستبلب الذاٌب أك اغبقوقي الذم تظهر من خبللو اؼبرأة ُب النصوص السردية،
ىو الذم ىحىرـ اؼبرأة مشاركتها الفاعلة ُب اجملتمع ،فظهرت لنا ُب صورة سلبية غَت منتجة ،كما حرمها من

فصبًغت حياهتا بصبغة اغبزف كالعزلة ،كبذلك يكوف ىذا العامل من األسباب
التمتع حبقوقها اؼبشركعة ،ي

الرئيسية ُب معاناة اؼبرأة ،كيبثل البيعد األبرز ُب أزمة يىويتها األنثوية" ،2كىذا ىو السبب الذم جعل

الكاتبة ربت على ذلك عند مطلع النص مباشرة.
تقوؿ الكاتبة ُب عتبة اإلىداء" :إٔب كل من يدفً ىن طموحهن داخل بيوهتن ،أحًتمكن" ،نبلحظ
"دفً ىن" فعل مبٍت للمجهوؿ يعود على الفاعل الذم مارس فعلو على اؼبفعوؿ بو" :عليهن"،
أف الفعل ي

كالفاعل ُب النص ىو :الزكج "أبو ىبلؿ" -من مدينة مستغاٖب ،-الذم منع زكجتو "ثرية بادم" -من

مدينة كاد سوؼ -من ذبسيد طموحها ُب بناء فندؽ إسبلمي كفق ـبطط ثبلثي األبعاد الذم رظبتو،
كرغم إصرارىا كؿباكالهتا ،انطفأت فكرة إنشاء فندؽ كتبلشى حلمها ،كىو ما جعل "ثرية" تعزـ على
نقل حلمها إٔب كجهة أخرل ،فأرادت أف ينمو أبناؤىا حاملُت عبينات أمهم القادمة من اعبنوب :حاؼبُت
كطموحُت كمبدعُت ،كليس كأبيهم القامع اؼبتسلط ،تقوؿ" :كنت أربدل ُب تربية أبنائي جينات
كالدىم ،كنت أكرىها كأحاكؿ ؿبوىا عنهم ،أردت جعلهم مبدعُت وبسوف كيبدكف إعجاهبم دبا ىو
صبيل ،فكنت األقرب ؽبم من أيب ىبلؿ ،أضحك كأداعب كأخرجهم للتنزه كللبحر ككاف ىو يناـ أك
يشاىد التلفاز".3

 1نزيو أبو نضاؿ ،سبرد األنثى ،ص .16
 2منَتة ناصل اؼببدؿ ،أنثى السرد ،ص .220
3صفاء عسيلة ،جيناهتم جنوب ،فيسَت للنشر ،اعبزائر ،د ط ،2012 ،ص .45
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من ىنا نفهم داللة عنواف الركاية (جيناهتم جنوب) الذم نلمس فيو ربديا للزكج ،فاؼبرأة اؼبثقفة
ثرية ابنة كاد سوؼ كٌرثت جينات أحبلمها اليت قمعها زكجها إٔب أبنائها ،كأصرت أف ربقق حلمها
بطريقة غَت مباشرة بإحتواء أبنائها حب التغيَت كاإلبداع.
كما نفهم أف مضموف النص تتخللو إسقاطات ذاتية للكاتبة ،ذلك أف اغبكم على الرجل
بالسلبية يعلن عن موقف مسبق نتلمسو من العتبة النصية/اإلىداء كىو ذاتو اغبكم الذم أطلقتو الكاتبة
ُب منت النص الركائي ،كبالتإب فاألنبية اليت أداىا اإلىداء كعتبة نصية ىي إضاءة اإلشكاؿ الرئيس
اؼبطركح ُب اؼبضموف النصي.
تسرد القصة ؿباكلة الزكجة كإصرارىا على طرح مشركع حلمها على زكجها كنضاؽبا معو لكي
يسمح ؽبا بتحقيقو ،تقوؿ" :كلقد حاكلت بعمق فاقد لؤلمل بإطبلعو على تصميمي ،كأف أشرح لو
ببساطة عما قمت بو ،كفبا أؽبمت من صحراء اعبزائر كمن أفكار جديدة لسياحة إسبلمية ؿبًتمة ،إال
أنو كاف دائما بالنسبة ٕب عدٙب الذكؽ كاإلحساس لؤلسف ككنت أبكي كثَتا كأتعب ُب العمل كمع خَت
الورل ،كامتنعت مرات عن ضبيمية السرير ،فقابلٍت بالقوة ٍب اإلعتذار ٍب األعذار".1
ربدثنا الكاتبة أف اؼبقصد من كراء منع الزكجة من ربقيق مشركعها ىو منعها من العمل كي
تصبح تابعة للزكج ،كقد سلبت منها ىذه الكرامة "منذ نشوء الفلسفة األبوية اليت جعلت للرجل السيادة
على اؼبرأة أك القوامة نظَت اإلنفاؽ عليها كإعالتها ،لقد حرمت اؼبرأة من العمل اؼبنت بأجر حىت تظل
عالة على زكجها كيظل ىو سيدىا كالوصي عليها" ،2كىذا ىو السبب الذم جعل الزكج ال يرغب ُب
ظباع فكرهتا كاعتبارىا ؾبرد أحبلـ غَت قابلة للتحقق ،تقوؿ" :ككنت أنتهز فرصة مزاجو اعبيد ألحكي لو
عن ديكورات اؼبنازؿ كتصاميمي ،فًتا٘ب أتدرج ُب اغبديث ألصل إٔب الفندؽ فيقوؿ :ثرية كفاؾ أحبلـ !
من أين لك باؼبسؤكلية ؟ كيف تذىبُت إٔب كاد سوؼ؟ مرضنا من كثرة السماع عن فندقك ىذا !".3
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يلجأ ىذا الزكج إٔب اؼبكر اعبنسي كلما رأل "ثرية" أماـ اغباسوب تتحاكر مع منجزىا اإلبداعي،
بل كتعدل ىذا إٔب ربججو على مهنتها إلحباط شغف زكجتو كإماتة الرغبة ُب ربقيق حلمها ،تقوؿ
"شحن أبو ىبلؿ عملي ُب البنك بكرة ىم كغم أل٘ب أعمل مع ستة رجاؿ كزميلة كاحدة فقط .كتعدل
إٔب أكقات فراغي ،عندما أستمتع برؤية فندقي بتصوير ثبلثي األبعاد ،ليذكر٘ب ُب كل مرة بأنو مضيعة
للوقت ،بل كيرغمٍت ُب كثَت من األحياف بغلق الكمبيوتر حبضن كبَت كقببلت ربمل ُب جوفها حب
السيطرة كالتحكم اؼبخفيُت !".1
إف فبارسة الزكج سطوتو على زكجتو "ثرية" كمنعها من ذبسيد ـبطوطها على أرض الواقع ،كعبوئو
إٔب اؼبكر اعبنسي األقسى كاألدىى لعزؽبا ثقافيا ،كمنعها من االستمتاع برؤية فندقها على اغباسوب،
كؿباربة ىذا اؼبشركع حىت كىو ال يزاؿ ُب عآب اإلفًتاض ،كاف سببا ُب نشوب صراع بينهما عندما
فشلت كل ؿباكالت اإلقناع" ،فاؼبرأة كالرجل ٓب ىبلقا إال ليتصارعا ،كالعبلقة بُت اعبنسُت تنطوم على
تعارض جذرم ،ىو التعارض بُت الرجل كاؼبرأة ،بُت األنا اؼبتحكمة كاآلخر اؼبغاير كاؼبقموع" ،2تقوؿ
"ثرية"" :نعم صحيح عيانة ،تعبت من بركدتك يا رجل ىل أنت حجرة؟ ثل ؟ ماذا؟ ال ربب التجديد
كال التغيَت كال الدخوؿ ُب أم مشركع ،ال طموح كال أم شيء"" ،3أنت كبابا كأمثالكم من أخرًب تقدـ
الببلد بعقليتكم ىذه ،ىذه ىي العقلية اليت جعلت النساء يرمُت طموحهن مع قشور البطاطا اليت
يطبخنها ألمثالكم رغم أنكم تعلموف يقينا أننا ؿبًتمات كما يبكن أف نقدمو سيكوف ؿبًتما كلكنكم
ترظبوف صورة مغايرة لنا ،صورة تدج من حججكم".4
نفهم أف الكاتبة تضع الرجل معرقبل أساسيا ُب طريق ربررىا من ؾبتمع مثقل باألعراؼ كالتقاليد
اؼبكبلة غبريتها ،كىذا ما جعل الزكجة ال تتعايش مع أفكار زكجها كتعترب اجملتمع الذكورم ىو السبب
1الركاية ،ص .38
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اؼبباشر ُب قتل طموحها كمعرفتها ،كالعامل الرئيس ؼبعاناهتا كؿبنتها" ،فتصبح الذكورة رمزا للسلطة
السياسية ،كالسلطة العقائدية كاألخبلقية كاالجتماعية ،كيصبح "النوع" اآلخر اؼبختلف جحيم كحجر
عثرة أماـ تطور كربرر الذات النسوية".1
كمن خطة الزكج أنو يشغل زكجتو دبهاـ البيت كاؼبطبخ لكي يعزؽبا عن فكرهتا ،كيبقى غَت راض
عن ؾبهوداهتا ،غَت متفهم كغَت عابئ ألتعاهبا ،كىذا ما هبعلها تثور كل مرة مشتكية إٔب ابنها" :باباؾ
حابٍت ركبو منغلطش كمنسهاش كمنتعبش ،ضحكت كأنا أغبظ بركدة أيب اليت ربوطو كعادهتا من كل
جهة".2
تنتصر ُب األخَت قوة الرجل ُب منعها من إنشاء فندقها ،ككذا فقد قبح ُب عزؽبا عن ؿبيطها
العملي فمنعها من مزاكلة عملها ،ألنو يرل أف العمل كاإلىتمامات الثقافية ىي احتكار على الرجل
فحسب ،تقوؿ" :كاف يستمتع دبشاىدٌب ىنا كىناؾ "ُب البيت" فرحا دبا لديو من كنز ُب مكانو
اؼبناسب ،كاف ال وببٍت أف أخالط اجملتمع بعمق ،ال يتخيلٍت فيو ،ذلك العمق اؼبستفز ،وبسو منافسا
لرجولتو ،كاف يريد٘ب حصانة إسفنجية سبص كآبتو كتوتره من العمل ،كاف يكره أف يرل مضاعفات العمل
أشبلء ملتصقة بكلينا ،أراد٘ب عذراء اجتماعيا ،كاف يرا٘ب أصفى كأنقى ُب البيت".3
كىكذا أيحبطت الزكجة اؼبثقفة ،كزبلت عن حلمها ُب إنشاء الفندؽ الذم رفضو كالدىا من قبل
كأطفأه زكجها من بعده ،ك"اهنزاـ الذات كالشعور باإلحباط صورتاف سبيزاف حالة اؼبرأة كىي زبوض صراعا
ىامشيا ضد شقها" ،4تقوؿ" :لقد أصبح كمشا على ذاكرٌب العنيدة ،منسيا مذكورا ،أصبح عقدة أزاحم
هبا اػببليا اليت أماهتا الواقع اؼباكر ،اؼبتعجرؼ خلسة ،القوم بأفكاره اؼبطبوعة اليت كرثها عن أصالتو
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القيد اؼبؤنس ،إنو قوة اغبزف البلزـ ،قوة الوجود اؼبرضي كذركة تصادـ
العربية ،الواقع الرجل الطيب ،ي
ي
العاطفة مع األنا".1
ىذا ما جعل الزكجة اؼبقموعة رباكؿ تناسي حزهنا ُب بسمة أبنائها ،تقوؿ" :كصرت أذباىل حز٘ب
بضحكات كدفئ أطفإب ،فكنت أعيش هبم كؽبم ،ككاف ىو صدمة بعد صدمة".2
تنبهت الكاتبة إٔب خصوصية أف اؼبرأة اليت تظل" عرب تارىبها الطويل تقاكـ من أجل تأكيد
كجودىا ُب إطار أسرة سلطوية استبدادية تتعامل معها على أساس تراتب ىرمي ،كال تعتربىا الشريكة
اؼبسؤكلة ،كُب ؾبتمع يقاكـ ىذا الوجود طبقا للجو الفكرم كالسياسي اؼبشحوف بالتآمر كالشك كاػبوؼ
" ،3لذا سارت باغبدث الركائي إٔب ؾبرل آخر ،فجعلت الشخصية "ثرية " زبمن نقل ىاجسها اإلبداعي
إٔب ابنها كتواصل نضاؽبا لتحقيق مشركعها اإلبداعي حىت كلو كاف ذلك بطريقة غَت مباشرة -عرب ابنها-
 ،تقوؿ" :كعندما كرب خَت الورل كأصبح مراىقا ،كنت أجلسو جنيب أماـ الكمبيوتر ،كأخرج أرشيفي
ألطلعو على عملي كأريو فيلما بثبلثة أبعاد لفندقي ،فكاف يتعجب كيعجب.
 كاك ماما شكل عريب كعثما٘ب ،ؼباذا ال تضيفي نافورة ىنا؟ سأضيفها من أجلك يا كبدة ،كيف ربب شكلها؟ دائرم  ...الال سداسي. حاااضر.4"..بقي ىذا اؼبشركع حبيس فكرىا كحاسوهبا إٔب أف توفيت "ثرية" ،كلكن ما كرثتو األـ البنها "خَت
الورل" من جيناهتا اغباؼبة كاؼببدعة ،جعلت من آماؽبا تطفو على سطح ابنها الذم حقق حلم أمو ُب
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بنائو الفندؽ بعد طبس عشرة سنة من موهتا" ،مرحبا بكم ُب فندؽ ثرية

welcome to thoraya’s

.1"hotel
كمنو نصل إٔب أف الوعي الذاٌب للزكجة اؼبثقفة ىو الباعث على سبردىا بغية ذباكز الواقع القاسي
جراء سلطة الزكج اؼبستبدة ؽبا ،ىذا الوضع جعل من الزكجة حالة رخوة من التمرد،
على حياهتا ٌ
ػبضوعها ُب األخَت لسيطرة الزكج ،الذم قبح ُب تفعيل قوامتو كطمس حلمها ُب ربقيق مشركعها
اإلبداعي ،كمنعها من العمل أيضا.
كاؼببلحظ أف الكاتبة ٓب تعط استمرارية للتمرد الذم يفضي إٔب طبلؽ الزكجة كمن شبة تصاعد
السرد للحديث عن فئة اؼبطلقات كما ىو معركؼ ُب غالب الركايات النسوية ،بل أعطت أنبية أكثر
الستمرارية العبلقة الزكجية كا﵀افظة على األسرة ،فعرجت بالقص كبو منحى آخر أبرزت من خبللو دكر
الزكجة اؼبثقفة اؼبتعقلة ُب إنقاذ األسرة من التفكك كاالنفصاؿ ،من خبلؿ تضحيتها حبلمها كعملها
كإبادهتما ،لتعيش األسرة كتنمو كتستقر كتستمر ،كتعترب ىذه ىي اؼبزية اليت جاء هبا ا﵀تول الركائي ،كاليت
تربز من جهة ىوية اؼبرأة كخصوصيتها ،ك ىي ميزة الركاية التقليدية اليت هتتم بطرح الفكرة ،كتقدـ نصا
ثريا من ناحية اؼبضموف.
أما من الناحية الشكلية كاألسلوبية الفنية فإف الكاتبة "صفاء عسيلة" ٓب تأت بأسلوب جديد ُب
عاؼبها الركائي ،بل لقد كظفت النظرة التقليدية خبصوص خضوع الزكجة اؼبثقفة لقوامة الزكج اليت
يستعملها لقمعها كظلمها كإبادة طموحها ،كىذا ما يفسر غياب التقنية الفنية اليت تشتغل كفقها الركاية
اعبديدة ،كإقبر عن ىذا الغياب ،إنبناء العآب الركائي ُب (جيناهتم جنوب) بأسلوب طرح تقليدم بعيد
عن أساليب الكتابة اعبديدة.
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ب .الصوت األنثوي المتدين والذكر ىو السند:
سبثل ركاية (تواشيح الورد) لػ"مٌت بشلم" مبوذج النمط الثا٘ب ُب سبثيبلت الزكج اليت تتجاكز موضوع
الصراع بُت الزكجُت ،لذا فهي النموذج اؼبضاد لركاية (جيناهتم جنوب) ُب طرحها ،حيث تنطلق الكاتبة
من أف العبلقة الزكجية ىي عبلقة مقدسة كالزكج ىو سند مهم ُب حياة اؼبرأة ،كألنبية اؼبوضوع ناشدت
بوجوب إحاطتو با﵀بة كالطاعة كالرعاية ،لكي ربظى الزكجة برضى ا﵁ كرضاه ،كتفوز باعبنة.
يظهر من خبلؿ مضموف الركاية أف الكاتبة تعرض قباح العبلقة بُت الزكجُت كاستمراريتها ألف ؽبا
منطلقات دينية إسبلمية ،على عكس الفئة اؼببتعدة عن الدين اليت انتهى مصَتىا إما بالفشل أك باؼبوت
البشع.
لقد كجهت الكاتبة عملها األديب من منظور التيار اإلسبلمي ،فأبرزت دكره الفاعل ُب تسطَت
حياة كريبة لؤلسرة ،كيعد ىذا الطرح ضعيف اغبضور ُب الركاية النسوية اعبزائرية ،مقابل طغياف الطابو
مر علينا من خبلؿ ركاية (أقاليم اػبوؼ)
الديٍت الذم سعى إٔب تشويو صورة الدين اإلسبلمي ،كما ٌ
لػ"فضيلة الفاركؽ".
ُب الركاية يظهر رضوخ الزكجة غبب زكجها سلفا فلم يكن زكاج "وبي" بػ"شهد" ؾبرد صدفة كما
حدث مع "أيب ىبلؿ" ك"ثريا" ُب ركاية (جيناهتم جنوب) ،بل تواطأت ػ عن بعد ػ العبلقة العاطفية
العفيفة بينهما ُب صغرنبا عندما كانا يدرساف معا ُب اؼبدرسة القرآنية .رأينا كيف صورت الكاتبة "صفاء
عسيلة" الذات اؼبتمردة للزكجة ككثرة حديثها عن اإلحباط كرفضها للمجتمع الذكورم الظآب كقوة
مواجهتها ؽبمُ ،ب حُت أف الزكجة "شهد" ُب ركاية (تواشيح الورد) ال تتميز بقوة اؼبواجهة ،بل نلمح أهنا
تغرؽ ُب التأمل كالصمت كاػبوؼ من مواجهة زكجها كأخيها دبفردىا.
تتبدل ظبة "اػبوؼ من اؼبواجهة" ُب مستهل القص ،حُت اختارت "شهد" إبقاء "وبي" الرجل
اغبلم كالسر ،كعزكفها عن اؼببادرة بالبوح لو عن حبها لو ،تقوؿُ" :ب انصرافنا سألتٍت إيناس عن ىذا
فخربهتا عن الرجل اغبلم ،الذم أراقبو من بعيد ،ال أجرؤ حىت على مواجهة عيونو ،أخاؼ أف يقرأ
الزكجٌ ،
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حركُب اؼبستًتة اليسَت افتضاحها ،فأفر من اللقاء كالنظرة .ؿبض صدفة اًلتقيت بو ،قبل أياـ كجها لوجو،
كٓب أجد مفرا من طرؽ اغبديث ،كاف عذبا ،كاف بطعم الوالء ،ككاد  ..كاد يقرؤ٘ب وبي لوال رفيقات
سحب كصوؽبن غبظة الغوص فيو ،جانبتو كأمتعت النظر بالتطلع كبوه دكف أف يلحظ  ..فيعرؼ.
 ٓب ربديثو أبدا ،كٓب تصارحيو مطلقا. ال أبدا  ...أريده أف يأٌب من تلقاء حبو.ما أزاؿ أنتظر ،انتظرت سنوات ،كيبكن أف أنتظر أخر ،األىم أف يرفرؼ عاشقا كبوم".1
ٓب يكن "وبي" يواعد "شهد" قبل الزكاج كما كاف يفعل صديق إيناس معها "ذكرتك وبي تراؾ
أنت ،كتغريد من جنة اػبلد كقطع متناثرات من رضبة الرضبن" ،2كعند
تفعل يب فعلو هبا  ...مبلكي ى
معرفتو من "إيناس" أف "شهد" تتمناه زكجا ألهنا رببو ،تقدـ ليطلبها للزكاج "األىم أنو يطلب الزكاج،
لنرسم الغد كردة كما الفؤاد كردة باألصبع خاًب ،كُب القلب كعد كعهد".3
السؤاؿ اعبوىرم الذم يناقشو مضموف الركاية ىو :ىل يبكن ليحي الزكج اؼبسلم ،رجل العلم أف
ىبوف زكجتو "شهد"" ،ماذا لو أتتو ريح عاصفة أيصمد وبي ،أيبلك الرد على امرأة ال يردعها حياء كال
كرع".4
كانت ىذه اؼبرأة اليت ال يردعها حياء كال كرع ىي "إيناس" صديقة "شهد" ،رظبت ىذه
الشخصية على أهنا صورة مناقضة لػ"شهد" اؼبسلمة العفيفة ،فػ"إيناس" ىي امرأة تتاجر جبسدىا ،كقد
صادقتها "شهد" لًتجعها إٔب دينها فكانت تعلمها الصبلة كالصياـ كتذكرىا بالصراط اؼبستقيم ،غَت أهنا
قابلت ىذا اإلحساف باإلساءة ،تقوؿ "شهد"" :اتصلت إيناس زبرب٘ب أف زكجي وبي يواعدىا ،تقوؿ ما

 1مٌت بشلم ،تواشيح الورد ،ص .13
2الركاية ،ص .15
3الركاية ،ص .18
4الركاية ،ص .22

الفصل الثالث

العوالم الروائية بين الواقعية والتجديد

ىي إال أياـ كيهدـ ذكرل صبعتٍت بو ،ليقيم حياة جديدة ،حياة من حرية كانطبلؽ ،تبعد بو عن كل تلك
القيود اليت ال أعرؼ كيف أرفعها".1
كٓب تكف "إيناس" عن ىذا التصرؼ ،ففي كل مرة تعاكد اإلتصاؿ هبا لتخربىا أهنا تلتقي معو
كسيبيت عندىا قريبا ،ككل أقواؽبا كاف تتطابق مع أقواؿ "وبي" تقوؿ "شهد"" :جاء٘ب وبي يقوؿ أنو
سيبدأ العمل ليبل ،سيستلم اؼبداكمة الليلية".2
كمن ىنا نشأ اغبقد كاػبوؼ كالشك كالغَتة كاػبذالف كتزعزعت الثقة بُت "وبي" ك"شهد" ،لكن
"وبي" يفسر تصرفاهتا العنيفة بأهنا ٓب ترزؽ بولد بعد ،كرباكؿ "شهد" اإلبتعاد عن التفكَت بإمكانية خيانة
زكجها ؽبا ،ألنو عارؼ بتعاليم دينو اإلسبلمي ،لكنها ُب كل مرة تتلقى اإلتصاؿ من "إيناس" تستاء
عبلقتها مع زكجها كهتجر فراشو ،تقوؿ" :أحاكؿ إرساء زكابع عصفت بالنفس ،أحاكؿ أف ال أثق هبا،
أبرر للنفس إنو طبيب ال بد مشغوؿ ،لكن موجا عاتيا يقلب أتربة الوردة".3
كتبيت "شهد" تبكي "ككل صباح هبمع وبي البطاقات كيسأؿ من كلمت بكل ىذا اؼببلغ ،من
تكلمُت كل ليلة كتبكُت حىت ذبرح عيونك كتسيل قركحا على كجهك".4
يستاء "وبي" من تصرفات زكجتو "شهد" لكنو أبدا ال يشك خبيانتها لو ،لكن عندما ظهرت
حرة ،كيبكنها الرحيل مىت شاءت لكي ال يظلمها كوبرمها
نتائ التحليل لتكشف عن عقمو أخربىا أهنا ٌ

من أمومتها ،تقوؿ "شهد"" :ىباؿ أ٘ب ٓب أنفصل عنو كأحبث عمن أرزؽ منو أطفاال".5

تسَت األحداث ُب ما بعد ُب خطُت اثنُت ،حيث تظن "شهد" أف زكجها ىبوهنا مع صديقتها
"إيناس" ،ك"وبي" يعتقد أف زكجتو سوؼ ترحل عنو ُب أم غبظة ألنو عقيم ،كىذا "العقم" جعلو أكثر
حساسية ذباىها ُب ما بعد.
1الركاية ،ص .23
2الركاية ،ص .25
3الركاية ،ص .28
4الركاية ،ص .38
5الركاية ،ص .73

الفصل الثالث

العوالم الروائية بين الواقعية والتجديد

تواعد الزكجاف ذات يوـ على أمسية عشاء ،فانقلبت األحداث ليتواعدا على انفصاؿ كطبلؽ،
تقوؿ"شهد" :ألقى أماـ البوابة االثنُت معا كاقف كل منهما جبهة ال يتواصل أحدنبا كاآلخر ،على اعبهة
اؼبقابلة كاف زكجي موقفا سيارة أجرة كيتطلع كبوم ،كيف أقطع الشارع إليو ،كيف أزبطى اغبواجز
البشرية اؼبنتظرة ،يا ا﵁ ...أمد اػبطو يتخطفٍت الشاب يرمقو الطبيب جبلؿ ،يقًتب ينهره ،يشتعل
نزاؽبما ،كأحتجز بينهما ال أملك فرارا تتدافع شتائم أحدنبا لآلخر ،أرفع بصرم إذ وبي كاقف يصغي
القتسامهما إيام ،كإهتاـ أحدنبا لآلخر دبحاكلة احتكارم لنفسو ،ييفك الطوؽ أمامو أسَت إليو تعظ
قبضتو على ذراعي - :أنت طالق  ...طالق  ...طالق يقود٘ب إٔب السيارة ،يوقفها أماـ بيت أخي،
كيغادر".1
نار الغَتة ىي ما جعلت "وبي" يطلق زكجتو ،لكن "شهد" كانت تظن أهنا ؾبرد سبثيلية خططها
ؽبا زكجها ليتخلص منها سباما كما أخربهتا "إيناس" ،بأف ذلك الشاب الذم كاف ينتظرىا أماـ مقر
عملها قد أرسلو "وبي" ليهتك عرضها كيبعدىا عنو لكي يتفرغ ؽبا لوحدىا ،تقوؿ شهد" :هتديد صريح
جدا بلغة صارمةٓ ،ب أظبع ُب حياٌب مثيبل ؽبا ،ىذا الرجل يريد٘ب لنفسو ،ليس أل٘ب أعجبو ،بل ألف
زكجي يطلب كيلح ،إهنا خدمة لصديقو وبي الذم طاؼبا أعانو".2
زبوض "شهد" صراعات كتشردا بعد طبلقها ،حيث ضرهبا أخوىا ألنو كاف يعتقد أهنا ىتكت
عرضها كعرضو ،فتفر من بيتو كتبيع ما لديها من ذىب قليل كاف ذكراىا من كالديها كتكًتم منزال
حقَتا ،كيعرض عليها مديرىا "كماؿ" منصبا دائما مقابل جسدىا ،كتكتشف ُب ما بعد أهنا حامل،
حامل من زكجها بالطبع ،كليس ؽبا مدخوؿ تعيل بو جنينها ،كتسجن بتهمة السرقة كتزكير كثائق
باؼبكتب ُب مقر عملها مباشرة بعد رفض إبتزاز مديرىا ،فتطلب من "إيناس" إخبار "وبي" بأهنا مسجونة
كأهنا حامل منو ،فيأٌب اعبواب أف وبي عقيم يطلب منها أف تسأؿ كالد الطفل اخراجها من السجن
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كرعاية طفلو ،فيتكفل اؼبدير "كماؿ" بإخراجها من السجن بإعتباره صاحب صبعية خَتية كمعتاد على
العطاء ،يقوؿ" :أنا لست مثلو [يقصد طليقها وبي] أقضي الليل ُب الرقص كالسكر مع نصف الزبائن،
كقبل اإلفاقة من الثمالة أدخل اؼبسجد لصبلة اعبمعة مع النصف الثا٘ب من زبائٍت ،أنا حر ال يسوقٍت
أحد ،كال يبن علي أحد ،كأشكر الرب نعمتو ىذه باألعماؿ اػبَتية".1
تتحرر السجينة "شهد" من السجن ،كتقصد بيت صديقتها "آيب" كتعمل معها ،كتقرر أف
تذىب إٔب بيت "وبي" لتخربه بنفسها أهنا حامل منو بعد تردد كـباكؼ من رد فعلو ،فتفاجأت أنو كاف
يبحث عنها منذ مدة ،يقوؿ -" :سعيد بعودتك ،مع أ٘ب ال أرل حقائبك.
حقائيب ،استغربت جدا قولو  ..ردبا ٓب يكن أحسن حاال مٍت ،أخَتا سبكنت من نفسي كخربتو ،طليب
بعبارة مقتضبة - :وبي أنا حامل جئت أخربؾ تنفيذا ألمره تعأب 2".كٓب تتوقع أف يقوؿ ؽبا "وبي"":
أترضُت بالرجوع إٔب عصميت ،لقد كلمت شقيقك ،إف رغبت آٌب بو غدا".3
تعود "شهد" إٔب عصمة "وبي" كتكتشف أف كل ما حدث معها ىو خدعة من تدبَت مديرىا
"كماؿ" كصديقتها "إيناس" تعاكنا كتنفيذا معا ،ؼبا ًب اؼبراىنة عليو ُب بداية القص أنو إذا صمد "وبي"
أماـ إغراءات النساء سوؼ يدخل "كماؿ" اإلسبلـ ،ففي اعتقاده أنو "كل اؼبتدينُت يتملقوف،
يتظاىركف ،ينافقوف ،سَتحل مع أكؿ عاىر تبتسم لو" 4كتتحداه "شهد" ،ألف الزكج الذم اختارتو
لنفسها ىو مسلم ،حرـ اإلسبلـ عليو خيانتها كمثقف كرجل علم ال زباؼ زيغو أبدا ،ترد "شهد" آنذاؾ
على "كماؿ"" :ال أراىن ،إمبا أربداؾ  ...ستموت كمدا كلن ذبٍت شيئا ،كال حىت حبلكة اإلسبلـ.5"..
كفعبل ىبسر "كماؿ" الرىاف كيلحق دبوتة "إيناس" عشيقتو اليت نقلت لو عدكل "اإليدز"،
كتنكشف صبيع أالعيبهم ُب أف ذلك الشاب الذم كاف يضايق "شهد" كلفتو "إيناس" بذلك الدكر،
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كىي من اتصل بأخيها كأخربتو أف "شهد" ضبطها زكجها مع عشيقها كىذا ىو سبب ضربو ؽبا،
كحاكلت ىي إغراء "وبي" لكنها فشلت ،فقامت بتزكير نتائ التحاليل كإيهامو أنو عقيم ،كسبكنت من
إيهاـ "شهد" أهنا عشيقة زكجها كأنو يريد التخلص منها ،فأرادت أف هتتك عرضها تعاكنا مع
اؼبدير"كماؿ" الذم طلب جسدىا مقابل منصب عمل ،كعند رفضها زج هبا إٔب السجن بتهمة لفقها
ؽبا.
تقر الكاتبة أف كل ىذه االبتبلءات جرت لػ"شهد" ألهنا احتكت بأناس بعيدين عن الصراط
اؼبستقيم كعن الدين اإلسبلمي ،كُب غبظة بوح بُت الزكجُت أخربتو "شهد" أف كل بطاقات التعبئة اليت
كاف يتساءؿ ،كانت تكلم هبا ليبل صديقتها "إيناس" اليت أكنبتها بعبلقة سرية بينهما ،كأخربىا أنو ٓب
يشك فيها يوما كسبب تطليقها ىو غَتتو عليها ،قائبل" :شهد انكسرت اؼبوازين صبيعا ،تشرد الصرب
كالثقة كصرت أغار حىت اعبنوف من كل نظرة ذباكرؾ أك تدنو منك ،ككانا اثنُت كل منهما يبكن أف
يبنحك عشرا من الصبية الػ ...
دنوت منو :
 وبي أنا أقسم أ٘ب ٓب  ..ال أدرم كيف حصل ذلك  ..صدقٍت ٓب .. شهد ٓب أفكر يوما ُب أف امرأة خبلقك قد تقصد ما حصل  ..كاف نصيبا من العذاب مقدرا عليناكأخذناه كانتهى".1
االعتبار الذم أتت بو الكاتبة ىو تقديبها لصورة إهبابية عن الزكج كالعبلقة الزكجية ،كىو أمر ال
يبكن تعميمو على الركاية النسوية اعبزائرية ككل ،فالغالب ُب معظم اػبطابات الركائية تداكؿ صورة سلبية
عن الزكج من خيانة كخبث كظلم كقهر كاستبداد للزكجة ،كمرد ىذا الطرح الذم جاء بو اؼبضموف الركائي
ُب (تواشيح الورد) يعود إٔب تأكيد الكاتبة على أف قباح العبلقة الزكجية ىو ارتكازىا على اؼبقومات
الدينية اإلسبلمية ،اليت فصلت ُب عبلقة الزكجُت كنظمت ؽبما سَت حياهتما بكرامة.
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اؼببلحظ أف الكاتبة ٓب توظف أم تقنية فنية ُب بناء عاؼبها الركائي ،بل عبأت إٔب أسلوب الطرح
التقليدم ُب صياغة اغبكاية ،كىذا ما جعلها تبتعد عن فنيات الركاية اعبديدة ،كتيصنف ضمن الركايات
الواقعية.
اله ِويةة إلى االغتراب:
 .4تمثيالت األسرة /من ُ
نقلت الكاتبة اعبزائرية –كامرأة -خصوصيتها اؼبميزة ؽبا بشأف ىوسها كخوفها على أسرهتا من
كل دخيل /آخر قد يؤثر سلبا على ىوية العبلقة بُت ذكات أفرادىا ،فيغر هبم كيسلبهم قيمهم الدينية
كاالجتماعية خباصة ،فػ"قد تتحوؿ اؽبيًويَّة إٔب اغًتاب ،تنقسم الذات على نفسها ،كتتحوؿ فبا ينبغي أف
يكوف إٔب ما ىو كائن ،من إمكانية اغبيرية الداخلية إٔب ضركرة اػبضوع للظركؼ اػبارجية بعد أف ييصاب
كزبل عن اغبرية".1
اإلنساف باإلحباط ،كاإلحباط عكس التحقق ،كضعف اإلرادة ،كخيبة األملٍّ ،

انتبهت الكاتبة "حسيبة موساكم" إٔب أنبية ىذا اؼبوضوع الذم استفحل داخل األسرة اعبزائرية
كخباصة اؼبتغربة/اعبالية ،اليت انفصلت عن جوىرىا دبجرد إبتعادىا عن تربتها األصل ،فجاء مضموف ركاية
(حلم على ضفاؼ) وبكي عن بنات (العم حساف) اؼبصطدمات بالواقع اؼبغاير الذم استلبهن ىويتهن
كجعلهن مغًتبات تتخبطن بُت أنائهن اؼب ٍستىػلىبة كاآلخر اؼبستىلًب ؽبا.
ي
ي
انطلقت الكاتبة من البيئة االجتماعية األكٔب لئلنساف ،كعاعبت ظاىرة التفكك األسرم كنتيجة
حتمية لتعمق اؽبوة بُت أفرادىا كاغًتاهبم كالتوتر كالقلق الذم ألغى ىوية األسرة كسباسكها كتبلضبها
بسبب فقداهنم تشرهبم بقيم الًتبية اإلسبلمية اغباثة على األخبلؽ السامية كاعبامعة للحزـ كاليقظة كالرفق
كالرضبة ،كموت لغتهم كثقافتهم األصلية كعاداهتم كتقاليدىم.
كما عرضت االختبلالت اليت ىششت كياف األسرة اعبزائرية اػبانعة للقانوف الفرنسي الليبَتإب
الداعي ُب مظهره إٔب التحرر كاالعتماد على النفس كاستقرارىا ،كالذم تسبب بطريقة غَت مباشرة ُب
توىُت الوشائ بُت أفرادىا كتصدع العبلقة بينهم.
 1حسن حنفي ،اؽبوية ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاىرة ،ط ،2012 ،1ص .24
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ضبٌلت الكاتبة "العم حساف" بصفتو "األب األعلى كاؼبسؤكؿ األكؿ عن أسرتو "مسؤكلية فقداف
جراء فقدانو للقوامة كتقصَته األبوم ُب القياـ بالتنشئة السوية
األسرة ؽبويتها ككجداهنا كتغرهبا كتفككها ٌ
لبناتو ،كالتفريط ُب توجيههن تربويا ،اليت دبقتضاىا يتدربن مع ضركريات اغبياة اؼبختلفة ،فبسبب ضياعو

الركحي فإف كل فرد ُب أسرتو يشعر بفقداف ماضيو كبعدـ قدرتو على االستمرار ُب حاضره ،فكأف
اغًتاب األب كفقدانو ؽبويتو ىي عدكل أصابت صبيع أفراد األسرة كباألخص البنات.
تتواتر ىذه التيمة ُب الركاية كثَتا ،كمن خبلؿ مداكمة تكرارىا نفهم أهنا سبثل مقصدية الكاتبة،
حيث كظفتها كتقنية مضمونية -من اؼبضموفُ -ب بناء عآب الركاية من حيث مسانبتها بشكل فاعل ُب
توإب األحداث كمبوىا.
يربكى القصة على لساف "أحبلـ" ابنة أخيو ،اليت سافرت إٔب بيت عمها "حساف" ُب فرنسا،
كمن عتبة الباب تكتشف الفتاة فقداف عمها لفاعليتو اػباصة ُب أسرتو ،من خبلؿ غياب إىتماـ الزكجة
اليت كسرت حرمة العبلقة الزكجية ،حُت غادرت البيت دكف علم زكجها تاركة لو كرقة زبربه فيها أهنا
ذاىبة للتسوؽ كعليو أف ىبدـ نفسو بنفسو ،تقوؿ "أحبلـ"" :راح السؤاؿ يدفع نفسو داخل أعماقي
كيف ؽبا أف تًتؾ البيت كىي تعلم أنٍت قدمت من بعيد ألرل عمي اؼبغًتب".1
كتبلحظ "أحبلـ" أثرا ساحقا للفكر االكبراُب كاالكبدار األخبلقي ببنات عمها الثبلث اللواٌب ٓب
يعدف إٔب البيت ليبل ،فضنت أف عمها ُب الصباح سيكوف على مزاج غَت الئق ألنو سيؤنب بناتو ألهنن
ٓب يبنت ُب بيت كالدىم ،كتتفاجأ صباحا حُت ذبد اعبميع ضاحكا حوؿ مائدة الفطور ،كعمها وبكي
ؽبم ُب ىدكء عن بلدهٍ ،ب تنفض ابنة عمها ليلى من كرسيها كىي تودع كالديها "إٔب الغد ،ماذا كانت
تراىا تقصد بإٔب الغد  ..أين تراىا ذاىبة ؟ أين ستقضي ليلتها؟ مع من تراىا تقاسم جدائل أـ السعد ..
أين تعمل؟ كيف ال يسأؽبا عمي؟؟".2

 1حسيبة موساكم ،حلم على الضفاؼ ،ص .22
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اعتربت الكاتبة أف االستبلب األخبلقي ىو عامل من عوامل تفكك األسرة كاغًتاهبا لدل اعبالية
اعبزائرية ُب فرنسا خباصة ،كاؼبسؤكؿ األكؿ ُب فشل ىذه األسرة ىو األب ،ألنو ا﵀ور اعبامع ؽبا كاؼبسَت
األمُت للسلطة اؼبادية كاؼبعنوية ،فشخصية األب "حساف" ٓب ربفظ توازف األسرة كٓب تدرؾ عظمة
اؼبسؤكلية ذباه بناتو ،ألنو فشل ُب ضبط حريتهن دبنظومة قيمية تابعة للدين اإلسبلمي كللعادات كالتقاليد
اليت نشأ عليها ،ككذلك فقد ساير ديانة زكجتو "مارم" كفكرىا ُب أف اإلنساف كلد حرا ليبقى حرا ،تقوؿ
"مارم"" :إنسانيتنا تدعونا لنبحث عن حرية اآلخرين داخل أجسادنا ..داخل أحبلمنا...داخل أركاحنا
ربمل اؼبسيح عنا الكثَت من األذل حىت اؼبوت ليمحو عنا استعبادنا فنبقى أحرارا
ىكذا علمتنا ديانتناٌ ...
ُب أفكارنا كأحبلمنا كأجسادنا".1

إف حرية بناتو اجملردة من القيم الدينية كالسلطة األبوية أفرزت مبطا معيشيا أدل إٔب تفكك كياف
األسرة كسبزؽ ىويتها ،يقوؿ األب "حساف"" :كربت فتياٌب بعيدا عن األصل  ..انغمسن داخل حياة
النورمونديُت فأضحُت وبيُت على ىامشها  ..يتجاىلن الواقع  ..ينسلخن عٍت كينسلخن عن مارم
كلكل كاحدة منهن حياهتا اػباصة ..بيتها نظامها ..حريتها ..عملها ..تفكَتىا ..حىت اغبلم  ..ال
يدخلن بؤرة ىذا البيت إال لتناكؿ الفطور كل صباح ٍب يعدف إٔب حياهتن اليت أذباىلها سباما كقد نلتقي ُب
اؼبناسبات.2"..
إف االستبلب الديٍت اقبرت كراءه استبلبات أخرل اجتماعية كثقافية داخل ىذه األسرة ،كمرد
كل ىذا التيو كالتناقض ىي اغبرية الزائفة ُب الغرب/اآلخر اؼبمولة من طرؼ الدكلة الليبَتالية اؼبنفصلة عن
أم مرجعية دينية ،حيث تعطي لؤلبناء طابع الشرعية ُب ترؾ بيوت آبائهم ُب سن معينة دبنحهم
مساعدات مالية لتسديد أجرة البيت الذين ىبتاركنو حبرية تامة لئلستقبلؿ دبعيشتهم ،كتقنن عبلقة اآلباء
بأبنائهم بأنو ال كالية عليهم بعد تلك السن.
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استيمدت ىذه الفكرة من الفلسفة الليبَتالية" ،كفيها ينطلق التحليل الفلسفي الغريب من اإلنساف
بإعتباره الفاعل صاحب اإلختيار كاؼببادرة" ،1لذا أغبت الليبَتالية كجوب عدـ تقييد الفرد اإلنسا٘ب ُب
األسرة باؼبفهوـ العقيم كاؼبقيد للحرية الشخصية الذم شرعو الدين ،بل ال بد من أف يبنح الفرد األسرم
كافة حريتو ،كأف يتجاكز حواجز الضوابط الدينية ،ككسر كل القيم اليت تعيق رغباتو ،ألنو هبذه الطريقة
فقط سوؼ يصل إٔب سعادتو كيعطي نتائ إهبابية ُب عملو كهبذا ربقق الدكلة إزدىارىا.
تأٌب الركاية لتبُت فشل ىذا النظاـ -بطريقة غَت مباشرة -الذم ال يفرؽ بُت الفضيلة كالرذيلة،
كالذم ضربت نتائجو السلبية سباسك األسرة ككحدهتا ،فتسبب ُب إكببلؿ أسرة "حساف" حيث أدل
إطبلؽ العناف ألىواء البنات كنزكاهتن كحرية تصرفهن إٔب نسف القيم األسرية كفقداف الذكات فيها
لكينونتها.
فأثناء ذبوؿ "أحبلـ" اآلتية من اعبزائر مع ابنة عمها "نورة" النورموندية ربت أحد من اؼبارة على
كتفها فػ"استدارت كبوه ..ترتسم على شفتيها أغنية اغبب ..تشع من عينيها قداستو  ..ربملها كلها
داخل ذلك الصمت الرىيب الذم كانت سبنحٍت إياه  ..تقدمت كبوه  ..منحتو قبلتُت على خديو
اؼبتورمُت ضبرة (ٓ )...ب أكن أصدؽ ما ظبعتو منها  ..كل ذلك التمزؽ الرىيب بُت كادم غَت
كنورموندم ،كل ذلك االنسبلخ بيٍت كبينها كاف سببو ىذا الشاب ( )...توطدت بينهما العبلقة من
عبلقة زمالة إٔب عبلقة حب" ،2كأختها "فريدة اليت كانت تبدك أنانية  ..مستهًتة باغبياة  ..ال يهمها
أحدا  ..تدخن كثَتا  ..كانت تلبس ألبسة ضيقة تكاد تلتصق جبسدىا ..شفافة ..شبو عارية  ..أتعبت
كالديها كثَتا منذ أف كانت صغَتة  ..ال تعود إٔب البيت إال كىي تتأبط ذراع شاب القتو ُب الطريق أك ُب
إحدل اؼبنتزىات أك ُب الكليةٓ ..ب تبإب سباما بأخبلقيات أسرهتا كشخصيتها ،كثَتا ما راح عمي حساف
يستلمها من الشرطة".3
 1رزاف ؿبمود إبراىيم ،خطاب النهضة كالتقدـ ُب الركاية العربية اؼبعاصرة ،ص .117
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أما "ليلي" "اختارت طريقا آخر أك باألحرل حياة أخرل ..فضلت أف تعيش لوحدىا ..مع
إنساف أحبها كأحبتو  ..تعاشره معاشرة أجنبية  ..اختارت أف تفر ىاربة من ضياع إٔب ضياع آخر أكرب
 ..من سبزؽ إٔب سبزؽ آخر  ..أرادت أف ذبعل من امرأة صغَتة تبلغ الثامنة عشر امرأة كبَتة ؽبا شخصيتها
اؼبنفردة اليت حققها ؽبا القانوف الفرنسي".1
إذف فبنات "حساف" ىن ضحية األلغاـ الليبَتالية اليت نسفت كياهنن كجعلت منهن جزرا متناثرة،
كل كاحدة شقت طريقها كبو الرذيلة ،معربة عن حرية اختيارىا الفكرم ،الذم يعترب ُب اغبقيقة فكرا
إكبرافيا نتيجة اإلنزياح عن القيم الدينية اإلسبلمية كالقيم األخبلقية العرفية اؼبوركثة كاستبداؽبا هبوية اآلخر
اؼبكتسبة كاؼبضادة ؽبا كاليت أفضت ُب النهاية إٔب اغًتاهبن كتفكك مشلهن.
فهذا اإلرسباء ُب كنف اؼبمارسات اإلباحية للبنات -مع علم األباء -كاكببلؿ أخبلقهن كإكبدار
األسرة كتراجع أدائها ،ىو اؼبأزؽ الذم نت عن القانوف الليبَتإب الفرنسي الذم يرمي إٔب تشجيع
الفاحشة ،كىذا ىو اؼبقصد الذم أرادت الكاتبة اإلشارة إليو ُب مضموف الركاية ،حيث أصبحن البنات
يتمادين ُب رغباهتن الشخصية على حساب األسرة ،كاألب باعتباره الراعي الرظبي لؤلسرة ال يبدم أم
إمتعاض من االكبراؼ السلوكي لبناتو ،ألف تشبعو هبوية اآلخر جعلتو يتأقلم مع اكبرافية بناتو ،تقوؿ
أحبلـ" :أكل اعبميع كاستمتعوا بكل ما كاف فوؽ الطاكلة كختامها كانت كؤكسا من النبيذ وبتسوهنا ..
ضبل عمي حساف كأسو بُت أصابعو كىو يضغط عليو كيدعو اعبميع لشرب لبب أحبلـ ُب حُت
اعتذرت أنا كاكتفيت بقليل من عصَت الربتقاؿ البارد".2
أما األـ "مارم" ىي "دائما األـ اغبنوف ،العطوؼ اليت ال ربب أف تكوف عظمة خانقة ُب طريق
سعادة بناهتا ..فلهن حريتهن كؽبن حياهتن".3
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إذف فالكاتبة استطاعت استجبلء تقصَت األبواف ُب تعميق اؼبرجعية الواحدة ُب تربية البنات،
فاألب زبلى عن كظيفة القوامة كبعث األمن كضباية بناتو..إْب ،كاألـ "مارم" استقالت عن أداء كظيفة
األمومة من تنشئة كهتذيب كإشباع للحاجات النفسية كالركحية كالفكرية لبناهتا ..إْب ،كأرجعت الكاتبة
ىذا إٔب اؽبوة الفكرية العميقة بُت الزكجُت ،فاختبلؼ تصوراهتما كتصرفهما كديانتهما ىي العوامل اليت
أسهمت ُب تبلشي الركح الرابطة بُت أفراد األسرة ،كقد انعكس فشلهما ُب إدارة ىذا االختبلؼ بينهما
إٔب تعميق النزعة الفردية لدل البنات ،اليت أدت إٔب ؿبو ذكاهتن كطمسها.
كمن جهة أخرل أدل غياب اؼبيثاؽ عن كيفية تربية األبناء كغياب التدبَت التنظيمي لدل األبوين
اللذاف ٓب يؤدياف رسالتهما كاملة لتثبيت دعائم األسرة ،إٔب تفكك أسرم أشد حدة ،حيث أف فشل
األبوين ُب فبارسة أدكارىم ككظائفهم اؼبعنوية إذباه بناهتما أدل إٔب شعور البنات بالؤلمن كالئلستقرار،
كاستتبع ذلك جبفاء بُت أفراد األسرة ،كىذا اإلستبلب كاإلغًتاب ىو السبب الرئيس ُب إكبرافهن كعبوئهن
إٔب البحث عن األمن الركحي خارج البيت ،فما جذب "نورة" إٔب ذلك الشاب اليهودم ىو كثرة مدحو
ألسرتو كإحساسو باإلنتماء ؽبا "على عكس نورة اليت كانت تفتقد إٔب كل تلك اؼبسحة األخبلقية ىنا
على الضفاؼ كٓب ذبدىا إال عند صاموئيل كأسرتو فبا جعلها تتغلغل داخل حياة عائلتو اليت كانت ربلم
هبا عكس حياة" 1أسرهتا اليت فشلت ُب إشباع حاجتها إٔب اإلنتماء كفشلها ُب تشكيل شخصية بناهتا
كتنشئتهن كفق ضوابط ركحية قادرة على حفظ كياهنا ،ؽبذا عبئت إٔب "صاموئيل" لسد ىذه الثغرات
كأخرل كانت تشعر هبا "نورة".
كضمور الشعور باإلنتماء كاالغًتاب الركحي ُب البيت األبوم ىو ما جعل "ليلى" أيضا تبحث
عن أسرة خارج أسرهتا ،فلجأت إٔب تكوين أسرة مع رجل غريب عنها ،كذىبت إٔب السكن معو ُب ظل
عبلقة ال زبضع لرابطة زكجية أك أسرية شرعية ،كىنا تشَت الكاتبة إٔب أف ظاىرة "التعايش" ىي إحدل
اؼبآزؽ اليت شجعها القانوف الفرنسي.
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إف كل ىذا "الضياع  ..التمزؽ  ..االنسبلخ  ..البحث عن اإلنتماء داخل نبض الغرباء ..
التعساء" 1كما يقوؿ السارد ،ىو ما جعل ىوية األسرة تتغرب فتتمزؽ أكصاؽبا ،كتنقسم شتاتا كتتحوؿ
إٔب كياف غريب ،حيث تراجعت الثقة بُت أفرادىا ،فتبعثركا ،كل كاحد منهم شق طريقو إٔب سوء عاقبتو،
إٔب دماره الرىيب كهنايتو اؼبأساكية:
ػ "فريدة منذ أف صارحها األطباء بدائها الذم سبكن منها كاعًتل رئتيها ليستفحل كل جسدىا
 ..أرادت أف تتمرد على ىاتو اغبياة  ..أف هتب كل غبظة تعيشها للنبيذ بكل ما وبملو من زبذير ركحي
كجسدم".2
ػ أما "نورة" فقد تزكجت مع "صاموئيل" اليهودم ،كبعد الزكاج ربطمت كل تلك اآلماؿ اليت
شيدهتا معو ،فاستطاع أف يهرب بػ"لوشيا" ابنتيهما إٔب "تل أبيب" بعد أف طلقها كتركها تتخبط ُب ندمها
كذكرل فقداهنا البنتها إٔب األبد ،تقوؿ" :راح يقذفٍت بالتشتت  ..باػبيانة الركحية  ..بالوضيعة اليت
تنسلخ عن ىويتها لتخلق فرعا آخر ٓب تعًتؼ بو يوما اإلنسانية فوؽ األرض منذ أف خلق آدـ كحواء
كالبشرية مقسمة إٔب طوائف تعد على األصابع كما أنتم الرببر إال حثالة العرب".3
إف غياب سر قوة األسرة اؼبتمثل ُب اؽبوية كالركح األسرية اؼبتبلضبة اؼبفعمة با﵀بة كالرضبة كالشعور
باإلنتماء كاألماف ،ىو ما أقرت بو "نورة" البنت البكر حُت أحست بالفجوة اليت بُت أفراد أسرهتآ" :ب
يبق من مضخة الدـ غَتنا نبحث عن كجودنا ..عن إنتمائنا داخل عتمة جردت كياننا فأضحينا غرباء
فوؽ أرض الغرباء".4
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كبالتإب فغياب اؼبناخ األسرم كالوعظ العاطفي الذم وبتمي بو اإلنساف عند الشدائد كيسهم ُب
استبطاف ركح القيم كتقوية أفرادىا ،ىو ما جعل ىذه األسرة ىشة كغَت قادرة على العيش بإتزاف
كاعتداؿ.
تظهر مشاعر االغًتاب بقوة عند األب "حساف" الذم كاف يعيش معيشة ملؤىا الشقاء كالضنك
كعدـ االستقرار ،جراء سبزؽ أسرتو كاكبراؼ بناتو كعدـ قدرتو ُب التأثَت على أفراد أسرتو ،أماـ التدخل
القوم للدكلة الفرنسية كمنح اؼبراىقُت حرية كبَتة ال تليق بسنهم ،كاليت ربولت ُب ما بعد إٔب مهدـ
للعقوؿ كاألعراض "،كانت الطعنة غائرة إٔب حد أعماؽ األعماؽ ٓب يدر بنفسو كىو يذرؼ دموع اغبسرة
 ..الضياع ..االنسبلخٓ..ب يدر بنفسو كىو يضرب برأسو مقود السيارة يندب حظو الذم مزقتو سنوف
العراء".1
اؼباضي من منظور "العم حساف" يعٍت لو كجوده كىويتو اؼبوركثة ككيانو اؼبتشبع باإلنتماء ككطنو
كرجولتو كحينها كاف يلقب بػ"سي حساف" ،يقوؿ" :كربت لبوة الشباب فينا  ..كبدأت الرجولة ترتسم
على كجهي ..استول عودم  ..أصبحت ال أفارؽ الرجاؿ الكبار من العائلة  ..أتعلم منهم صياغة
اغبديث كخشونة الطباع كي أصبح رجبل  ..تعلمت كيف أنفخ عقَتٌب ُب صبيع النسوة البلٌب كن
بالبيت ..حىت نلت مرتبة سي حساف".2
كاغباضر ىو استبلب ؽبذه اؽبوية ُب ببلد الغربة كتعويضها هبوية مكتسبة أفقدتو ذاتو كغربتها،
فهذه النقلة اليت عاشها "العم حساف" أحدثت ىوة بُت عاؼبو الداخلي كاػبارجي كأفقدتو قوامتو فأصبح
يلقب بػ"ىساف" كىو اظبو كما تنطقو زكجتو "مارم" ،تقوؿ "أحبلـ" كقد الحظت ىذا الشرخ
كاإلغتصاب الظبو الذم يدؿ على ىويتو" :أضحيت أفكر ُب عمي حساف الذم ٓب يشتق يوما إٔب
دندنات اغباء كىي تغرد داخل اظبو  ..كيف استطاع أف يتعايش مع أناس اغتالوا حرفا دافئا من اظبو ..
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كلكن أعود من جديد أحييو أنا  ..كأجزـ على إكماؿ عمي حبساف ..أعلم أنو ُب حاجة ماسة إليو .أـ
تيراه تأقلم مع ىذه اإلغتياالت اؼبتتالية ؟".1
إف تبلشي اؽبوية اليت أفقدتو القوامة كالكفاءة األبوية ُب أداء مهامو األسرية من قدكة صاغبة كقوة
اإلقناع كالتوجيو كاغبكمة  ...إْب ،أدل إٔب إخفاقو ُب ربقيق االستقرار لبيتو كفشلو ُب هتذيب سلوؾ
بناتو كضبط رغباهتن ،كىنا نبلحظ أف الكاتبة حُت أرادت تغريب ىوية األسرة ككل اًلتفتت إٔب الرجل
كجربت سلبو الصفة األساسية اليت ربدد ىويتو"/القوامة" ،كتعد ىذه االلتفاتة مهمة "خاصة إذا عرفنا أف
ٌ

فقداف القوامة شكل كما يزاؿ خوفا تارىبيا عند الرجل" ،2فتوصلت إٔب أف ذبريد الرجل من القوامة اليت
سبثل ىويتو يؤدم إٔب تشتت األسرة كتفككها ،كقد عربت عن ىذا من خبلؿ قوؿ "أحبلـ"ٓ" :ب أكن
أعلم أف كل ذلك اغبلم الذم رظبو عمي حساف ينتهي ىكذا خبلؿ غبظات متقاربة كيكتب على كل

تلك األسرة كل ذلك الضياع ككل تلك الدموع .3"..
أرجعت الكاتبة أف فقداف "العم حساف" للقوامة إٔب تلك األزمة النفسية اليت سببها
اآلخر/اؼبستعمر ،كاليت على إثرىا أصابتو صدمة سيكولوجية جعلتو كثَت العزلة كاالنطواء داخل حديقتو،
أماـ شجرة الزيتوف اليت جلب غصنها من جباية كغرسها ُب تربة اآلخر ،ألهنا تذكره بػ"أـ السعد" ابنة عمو
اليت أحبها كأحبتو ،كُب ليلة عرسهما إغتاؽبا اؼبستعمر "باقبماف" برصاصتو ،حُت حاكؿ إغتصاهبا فطبعت
خدكشا على كجهو دفاعا عن شرفها كشرؼ عائلتها "،أراد أف ىبلعها من نفسها كلكن أـ السعد بنت
كاد غَت  ..بنت تاكفاريناس خلقت حرة لتموت حرة كتدفن حرة ٓب تكن سبلك خشبة كال سبلحا تدافع
بو عن ركحها اًكتفت بأظافرىا لتغرزىا ربت أدمة كجهو اؼبتعفن لتدميو فتلحق بنفسها كركحها كاًنطلقت
كاؼبهر الربم ذبرم كذبرم كال تنظر خلفها.4" ..
1الركاية ،ص .25
 2زىور كراـ ،السرد النسائي العريب ،ص .139
3الركاية ،ص .119
 4الركاية ،ص .49
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كبالتإب فإف فقداف "حساف" لزكجتو ليلة عرسهما بطريقة ظاؼبة كبشعة من طرؼ اآلخر
ً
اؼبستعمر ،ىو سبب مأساتو النفسية اليت أصاهبا القلق كأفقدىا القدرة على فبارسة مهامو ذباه أسرتو ُب
ما بعد ،كزكج ككأب.
لذا فقد يمثٌلت شخصية "حساف" فاقدة غباضرىا ،كتلجأ دائما إٔب تلك الشجرة اليت سبثل اؼباضي
لتحتمي هبا ،ألهنا الشيء الوحيد الذم يذكره هبويتو اؼبستلبة ،كيذكره بالقيم الدينية كالفضيلة كحسن
اػبلق كالعفاؼ ،كاليت يربطها بػ"أـ السعد" اليت سبثل مبوذج اؼبرأة ا﵀افظة اليت اختارت اؼبوت ليلة عرسها
على أال يلمسها اآلخر"/باقبماف" ،كبالتإب فإف ىذا اؼبكاف ىو متنفس "حساف" الذم يلجأ إليو حُت
ىبنقو الطبلؽ التاـ بُت األخبلؽ كالقيم الدينية ُب أسرتو.
ككذلك فإف "أحبلـ" ترل أيضا أف ىذه الببلد تشجع على الفجور كأف اعبميع وبظى باغبرية
الزائفة اؼبهدمة للدين كالشرؼ كالعقل ،فنجدىا حبكم صغر سنها ٓب تفهم مقاصد عمها حساف عندما
نعتها "باغبرة" أماـ بناتو اللواٌب يبنت خارج اؼبنزؿ فكاف يقصد من كراء ىذه الكلمة أهنا عفيفة كطاىرة
ً
اؼبستعمر الفرنسي ليلة
كؿبافظة ،كىي الصورة اؼبضادة لبناتو كاؼبشاهبة لػ"أـ السعد"زكجتو األكٔب اليت إغتاؽبا
عرسها ألهنا دافعت عن شرفها ،يقوؿ العم حساف -" :تفضلي يا أحبلـ جبانيب ..كاف يقوؽبا كىو ُب
باغبرة ترل ماذا كاف يقصد كرائها؟ كنت أعتقد أف
شوؽ للمناداة هبا بعدما قدمٍت إٔب بناتو كىو ينعتٍت ٌ

ىن اللواٌب يبارسن طقوس اغبريات بينما أنا فقد جئت
نورموندم ىي بلد اغبريات كنت أظن أف بناتو ٌ
من بلد كبلسيكي يؤمن بالعادات كالتقاليد كاألحكاـ كالقيم ككل تلك الضوابط اليت ربكم شخصيتنا
اعبزائرية ،فحرييت جد ؿبدكدة كمضبوطة لوال تسريح من الوالد كيف كنت سأزبطى اغبدكد .ضايقتٍت ىذه
الكلمة كداخلٍت الشعور على أهنا كلمة قبيحة تقاؿ للواٌب يتخطُت حدكدىن .كلكن سرعاف ما نثرىا
عمي لبناتو التائهات داخل مضموهنا كما ربويو كاختصرىا ُب كلمتُت أنٍت كاؼبهر الربم".1

1الركاية ،ص .30 ،29
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إف حكاية ىذه األسرة اعبزائرية اليت تغربت ُب فرنسا فتفككت ىويتها كتاىت ُب كسط عادات
غَت عاداهتا ،كحياة غَت حياهتا ،سلبتها صبيع قيمها األصيلة ،ىي دبثابة تنويو كجرس إنذار لؤلسر العربية
اليت صارت تنسلخ عن ذاهتا ،كىي إعتبار ؼبا حصل مع اآلخرين من نكسات كىذا ىو اؼبقصد الذم
أرادت الكاتبة اإلشارة إليو ُب مضموف الركاية كتدعو إليو عند عتبة النص ،تقوؿ الكاتبة "حسيبة
موساكم":
"تغرب..ستموت ُب صحراء قاحلة  ..بعد أف يضمحل حلمك  ..بعد أف وباصرؾ السراب من
كل مكاف  ..بعد أف ذبف أكدية عركقك  ..تتقلص عضبلتك  ..تنكمش منحسرة داخل جوؼ من
األنا  ..زبرخر ركحك داخل حلقك فبل ذبد من يسقيك سلسبيبل  ..عساه يركم ظمأؾ ( )...غبظتها
فقط يبكي اؽبيكل منشدا ما تبله عمر الدقائق :
أعد٘ب إٔب األرز يا خالقي
فليست ببلدم ىذم الببلد
أعد٘ب فإ٘ب ُب مهجرم
غريب اللساف غريب الفؤاد
أغرد كالطَت ُب بلقع
ٌ

فيضحك مٍت الثرل كاعبماد".1
الدالالت الضمنية اليت أتى هبا النص ُب حديثو عن اؽبوية كاغًتاهبا ُب ىذه األسرة ىي:
"التشيؤ" ،حيث أصبح اإلنساف ال قيمة لو ُب ؾبتمعو :فاقد ،عاجز ،مفرغ ،ببل ذات ،ببل ىوية ،ببل
كياف ...إْب .ال يهم :ضياعو ،اغًتابو ،اكبرافو ،موتو ..إْب .ككل ىذه الدالالت تفضي إٔب حقل
األشياء ،كألف النص ينهض على الدالالت اؼبتضادة ،فقد ذىبت الكاتبة مقابل ىذا التشيؤ إٔب أنسنة

اعبماد -من إنساف ،-فجعلت من شجرة الزيتوف أنيس لػ"العم حساف" ُب غربتو ككحدتو كتذكره بػ"أـ
1الركاية ،ص .8 - 7
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السعد" ،كىي الكائن الوحيد الذم يفضفض لو "العم حساف" بأسراره كآالمو كأحزانو فتستمع إليو
بصمت كحكمة.
لكن ىذا ال يعٍت أف الركاية يشيدت كفق أساليب جديدة ،بل صيغت قصتها ُب قالب سردم
تقليدم ،كمرد ىذا أف الكاتبة "حسيبة موساكم" اىتمت باغبكاية من حيث نقل فكرة" :لزكـ اغبفاظ
على اؼبقومات الدينية داخل األسرة اؼبسلمة ،كي ال تتفكك كيتناثر مشلها" ،كُب مقابل اىتمامها
باغبكاية كما تفعل الركاية الواقعية ،أنبلت الكيفية ،كىذا ما يفسر كركد الركاية كفق أسلوب الطرح
التقليدم.
مالحظات أولية  -ج -
نصل ُب هناية ىذا الفصل إٔب ؾبموعة من األحكاـ حوؿ الركايات اليت أخضعناىا للدراسة
كالتحليل ،كىي كاآلٌب:
 .1في رواية (لونجة والغول) لـ"زىور ونيسي":
اؼببلحظة اليت ندكهنا عن ركاية (لوقبة كالغوؿ) ىي ذلك اؼبيل إٔب التسجيلية الذم كثقتو "أنا"
الكاتبة كفق أيديولوجيتها اػباصة اليت تربز ربت اؼبقاكمة كاعبهاد بأسلوب مباشر ُب النص ،راظبة بذلك
اؼبستعمر الفرنسي على أنو قاتل كظآب كؾبوع ككحشي
من جهة أخرل بطريقة خفية -صورة لآلخرى
..إْب ،كمن ىنا جاء اؼبضموف الركائي ليربز الصراعات الناشبة بُت ىاتُت األيديولوجيتُت.
ٓب سبيز الكاتبة ُب ىذه الركاية بُت عملها السياسي كمناضلة كبُت كظيفة صبالية الفن الركائي،
فغلٌبت األكؿ على الثا٘ب ،كاؼببلحظ من خبلؿ بناء الركاية أهنا سقطت ُب فن التقليد لذا أدت الركاية
كظيفة دعائية كفق أسلوب تقريرم ،إذ ال قبد أنفسنا اطبلقا أماـ كاتبة ـبتصة ُب ىذا الفن األديب ،فما
كتبتو "زىور كنيسي" ىو خطابا أيديولوجيا ُب شكل ركاية ،كىو العامل الرئيس الذم أدل إٔب تقدٙب
اؼبشكبلت السردية كفق طريقة العرض التقريرية ،فلم سبرر مآرهبا خفية بل كفق أسلوب مباشر كمكشوؼ،
كٓب تًتؾ مهمة تقدٙب عآب الشخصيات غبركة األحداث بل قامت بتقديبها ُب فقرات مًتاصة ككأهنا دمى
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وبركها القلم السلطوم للكاتبة ،كىذا ما جعل كل الشخصيات ؽبا نفس األسلوب الذم ىو األسلوب
الواحد للكاتبة ،كىذه اؽبيمنة اليت مارستها "زىور كنيسي" على شخصياهتا ىي األسلوب الذم من
خبللو جعلتها تدافع عن مشركعها الثورم ،كىذا ما كل ٌد صعوبة التمييز بُت األفكار اؼبطركحة ُب النص،
فاختبلؼ أمباط الشخصيات ال يعٍت تعددىا ألهنا تبقى مسلوبة اغبرية كتعرب بشكل أك بآخر عن رؤية
كاحدة ىي رؤية الكاتبة ،كتشتغل طوؿ اؼبسار السردم لتعرب كذلك عن كعي الكاتبة كأيديولوجيتها،
كعليو نصل أف الكاتبة "زىور كنيسي" كتبت ركاية مونولوجية ذات موضوع كاحد متمثل ُب اإلذباه
اؼبعرب عن أيديولوجيتها باألساس.
الثورم ٌ
 .7في رواية (عابر سرير) لـ " أحالم مستغانمي":
ستعمر كأيديولوجية
النص ُب ركاية (عابر سرير) هبمع بُت الصراع القائم بُت أيديولوجية اؼبي ى
اؼبستعًمر ،دكف اؼبيل إٔب أحد اعبانبُت ،كمن ىذا التكافؤ تتولد رؤية الكاتبة " أحبلـ مستغامبي" ،كمن
ي
ذلك التناقض يتولد اؼبعٌت ُب النص ،فتتشكل األيديولوجية ُب الركاية كمكوف للنص الركائي اؼبعربة عن
اؼبدلوؿ السياسي ،كأكسبها توظيفها ُب الركاية كصفا مغايرا عن طبيعتها كىي خارج النص ،فقد عربت
عن معٌت جزئي من اغبقيقة السياسية الفعلية الكلية اؼبتواجدة ُب اؼبرجع الواقعي ،كٓب تينقل كلية ،لئبل
يتحوؿ النص إٔب كثيقة سياسية كمرآة عاكسة للواقع ،كمن ىنا اكتسب النص الركائي قيمتو الداللية،
حيث أف توظيف البعد األيديولوجي أضاؼ تعددا صوتيا ُب الركاية ،كبرزت أنبيتو من خبلؿ الصياغة
الفنية لو ،من حيث جعلو عنصر فٍت بنائي كجانب صبإب ُب النص الركائي.
 .4في رواية (في الجبة ال أحد) لـ"زىرة ديك" :
يعد البعد الفلسفي ُب الركاية ىو ا﵀فز اإلبداعي ،الذم عمل كقوة متوارية ُب استكماؿ فعل
الكتابة ،فبواسطتو نقلت الكاتبة "زىرة ديك" كاقع العشرية السوداء بصورة مشولية دكف اػبوض ُب ذكر
تفاصيلو الدقيقة ،ألف ما أنبٌها ىو كيفية نقلو كفق األبعاد الفلسفية لتيمة "اػبوؼ"اليت رأت أهنا اؼبوضوع
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القادر على صنع اؼبشهد الواقعي اؼبتأزـ بثوراتو ُب تلك اؼبرحلة ،كأهنا األنسب لتوصيل فكرة أعمق عن
كاقع اؼبرحلة الدامية بتقنيات جديدة ،كىي الكفيلة للتعبَت عنها جبد.
 .3في رواية (حنين بالنعناع) لـ"ربيعة جلطي" :
يظهر ُب الركاية أف اؼبنحى العجائيب ىو كاحد من أساليب الكتابة اعبديدة اليت تتعامل مع
الواقع ،كاليت تسهم بشكل معمق كفعاؿ ُب تشكيل خصوصية اػبطاب من ىذا اعبانب.
إضافة إٔب الوظيفة األدبية اليت ٌأداىا العجائيب ُب إضفاء الرعب عن طريق الغلو كالتشديد ُب
تصوير الوقائع فوؽ طبيعية ،فقد توسلت الكاتبة "ربيعة جلطي" من السرد العجائيب إبراز غٌت خياؽبا من
جهة كمن جهة أخرل اػبركج عن اؼبفاىيم اؼبعركفة ،كازبذت منو أسلوب للتعبَت عن اػبوؼ الذم تعيشو
جراء ثورات الربيع العريب.
اإلنسانية ٌ

 .5في رواية (شهقة الفرس) لـ"سارة حيدر" :
ت يمة اعبنس ُب ىذه الركاية ىي غاية مقصودة من طرؼ الكاتبة ،ىيمنت بشكل ملفت على
اؼبضموف الركائي ،حيث كظفتها بكثَت من اعبرأة كاؼبباشرة ،فتجاكزت حدكد التقليد حُت أخرجت
اؼبمارسات اعبنسية ُب اؼبشاىد الركائية من حدكدىا الشرعية بُت الطرفُت/الزكجُت ،فمس موضوع اعبنس
فيها عوآب ؿبرمة ُب ديانتنا اإلسبلمية كمعتقداتنا العرفية تتمثل ُب " زٗب ا﵀ارـ".
كمن خطة الكاتبة الفنية أف جعلت ىذا اؼبوضوع يبثل اػبط االعتيادم الطبيعي ُب اغبياة داخل

الركاية ،فاالكبرافات السلوكية للبطلة كالتفسخات األخبلقية اعبنسية عندىا كاليت كانت سبارسها بعلم
ذكيها كزكجها ٓب تكن تشكل ؽبم إكبرافا ،بل اعتربكىا سلوكا سويا كطبيعيا ،كعليو فإف الكاتبة استقاـ ؽبا
طرح ىذه الفكرة عرب توظيفها لؤلسلوب اغبوارم الذم نظر لو " ميخائيل باختُت" خبصوص " العآب
باؼبقلوب" ،كالذم ييرجى من كرائو السخرية من اغبياة العادية دبا ربملو من قوانُت سلطوية كعادات
كمعتقدات عرفية ،كىذا اإلخًتاؽ للمسكوت عنو ىو السبيل الوحيد لتحاكر الذكات ببل قيود كاندماجها
ببل شركط خانقة .
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 .6في رواية (أقاليم الخوف ) لـ"فضيلة الفاروق" :
يهيمن ُب ىذا اؼبضموف الركائي اخًتاؽ طابو الدين اإلسبلمي ،الذم يعترب دين األغلبية اعبزائرية،
كيعترب اػبوض ُب نقده كإبداء اآلراء اغبرة ُب قضاياه من اؼبواضيع اؼبسكوتة عنها ،اليت ال ينبغي الوقوؼ
عندىا.
كقد ذباكزت الكاتبة قدسية الدين اإلسبلمي ،كقامت بتدنيسو من منظور الشخصية الركائية
اؼبسيحية اؼبتحررة بسلوكها اإلكبراُب ،كاستساغ ؽبا نقل اؼبضموف الركائي هبذه الطريقة عرب أسلوب
التوفيقية الذم طرحو "ميخائيل باختُت" ُب نظريتو اغبوارية ،كىو ما ظبح ؽبا بعرض الطابو الديٍت كفق
فكرة فنية ساعدت على تكثيف الدالالت النصية خبصوص تعرية الواقع الديٍت كما سبارسو فئة معينة كفق
مقاسها ،ككشفو بغية التحرر منو كذباكزه.
 .7في رواية (بعد أن صمت الرصاص) لـ"سميرة قبلي" :
تطرقت الكاتبة ؼبوضوع ٓب زبصو معظم مضامُت الركاية النسوية اعبزائرية ،كقد مثٌل ىذا اؼبوضوع
التيمة اؼبهيمنة ُب الركاية ،كيكمن ُب اغبديث عن "اؼبصاغبة الوطنية" كالصراع الذم كلدتو بُت السلطة
السياسية كاؼبثقف ،كمن خبللو تعرضت الكاتبة لتعرية كفضح قضايا سياسية يعترب خوض القوؿ فيها من
اؼبواضيع اليت هبب السكوت عنها ،كتسٌت ؽبا ذلك من خبلؿ اتباعها للخطة الفنية اليت أتى هبا
"ميخائيل باختُت" خبصوص "اًمتبلء الوعي الذاٌب" ،كاًنطبلقا من ىذا يشحنت الشخصية الورقية اؼبثقفة
بوعي ذاٌب حولو كحوؿ العآب ،كعرضتو آلالـ البطش اإلرىايب بغية استنطاؽ كلمتو األيديولوجية،
مرة ثانية لآلالـ النفسية نتيجة القرارات السياسية الظاؼبة خبصوص اؼبصاغبة الوطنية ،كىذا ما
كعرضتو ٌ
شكل للمثقف ىوية سياسية متشظية جعلتو يعيش بوجداف معذب كإنزكاء ذاٌب كموت الفاعلية
االجتماعية لديو ،كعدـ قدرتو على تغيَت الواقع ،كتعد ىذه الصفات السلبية ىي الصفات اؼبميزة
للشخصية ُب الركاية اعبديدة بصفة عامة.
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 .8في رواية (عائد إلى قبري) لـ "زكية عالل":
ىبالف مضموف ىذه الركاية ما عهدناه ُب الركايات األخرل من حيث نقلها لصورة كحشية عن
السلطة األبوية ،فتتجاكز الكاتبة "زكية عبلؿ" ىذه اػبلفية الثقافية ،كتقدـ ُب خطاهبا التخييلي صورة
مضادة ؽبا ،ذبعل من كجود األب استمرارية لكياف االبن كتفاعلو اإلهبايب مع حاضره ،كاعتبار اؼباضي/
األب ىو العبلقة الركحية ا﵀فزة على التواصل مع الغد/اؼبستقبل الدراسي لبلبن ،كدبوت األب ُب الركاية
فإف االبن يوسف يفقد إنتمائو للمكاف/البيت فيهجره رغم بكاء أمو كإغباحها على العودة .ككذلك
يفقد االبن شغفو باغبياة فلم يعد يهمو مصَته كال حىت مغامراتو للذىاب إٔب خط النار ُب حرب العراؽ،
ٓب يعد يهمو إف مات أك إف عاد مبتور الساؽ كالرجولة ،كٓب يعد يهمو إف فارؽ مشركع زكاجو...إْب،
فبموت أبيو فإف الوطن كلو أصبح يتيما من منظور "يوسف" ،لذا نراه تائو يبحث عن اإلنتماء ،يبحث
عن صورة أبيو ُب كجوه الغرباء ،كيتحسس كل حركة استعطاؼ من اآلخر ،لينتشل منها حناف أبوة
رحلت عنو مبكرا ،كجعلتو معطوب الكياف كمنكسر الوجود.
ال يدؿ ذباكز الكاتبة لصورة األب الوحشية اليت أتت هبا الركاية التقليدية ذبديدا على مستول
اؼبضموف ،ألف ىذا التجاكز إذا ما أمعنا فيو التفكَت قبده مغلوطا ،ذلك أف عبوء الكاتبة إٔب قتل األب
ىو ؿباكلة منها لسحق اؼباضي اؼبثقل دبوركثو العنيف ،كىذا يدؿ على أف اؼبرأة الكاتبة ٓب تتصاّب بعد
بصفة كلية مع اآلخر/صورة األب ،كتفضل تطبيق معادلة( :موت األب مع استمرارية االبن كلو بكياف
معطوب) على معادلة (الوجود اؼبتسلط لؤلب مقابل الذات البنوية اؼبريضة كاؼبسحوقة الوجود).
 .9في رواية (جيناتهم جنوب) لـ"صفاء عسيلة":
تعطي الكاتبة للزكج ُب ىذه الركاية أكصافا سلبية كاألنانية كشدة شكوكو كعيصابو كغَتتو اؼبرضية
على زكجتو كحب التملك ؽبا ،كعلى أنو يستعمل ذريعة القوامة كأداة لقمعها كمنعها من ربقيق حلمها
ُب إنشاء فندؽ ،كمنعها من العمل حبجة أنو مدخبل إٔب البلتنمية ،كبذريعة غَتتو عليها .كىذا ما جعلها
ضحية قمع زكجها كطغيانو على أحبلمها بقوة القوامة اليت سلبتها من خصائصها اؼبميزة كقدرهتا على
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اإلبداع ،لكن الزكجة ٓب زبنع ؽبذا القرار التعسفي من طرؼ زكجها ،كبطريقة غَت مباشرة كرثت حلمها
البنها الذم حققو ؽبا ُب ما بعد .كمن ىنا نستشف صورة الرجل من منظور الكاتبة كموقفها من قضية
اؼبرأة اؼبضطهدة ُب بيت الزكجية ،كتتبُت كذلك من خبلؿ النص موقف اؼبرأة اؼبثقفة ككعيها كربديها
للقمع الزكجي الذم حاكؿ طمس أحبلمها كثقافتها.
 .11في رواية (تواشيح الورد) لـ"منى بشلم":
تصور الزكجة ُب ىذه الركاية على أهنا متدينة كؿبافظة على استقرار بيتها الزكجي بعيدا عن كل
اؼبؤثرات اػبارجية اليت تستطيع أف تؤثر على الزكج فتهدـ عبلقتو مع زكجتو ،كبناء على ىذا تأٌب اغبكاية
لتربز صورة الزكج -كقباح عبلقتو مع زكجتو -من خبلؿ إهبابيات الزكجة كدكرىا ُب ضباية مستقرىا،
فتصورىا الكاتبة على أهنا كاعية كضابطة لنفسها كؿبافظة على شرفها رغم ما قد تتعرض لو من
إغراءات ،كتصفها على أهنا الفرد اؼبتحمل للمشاؽ كاالصطداـ اجملتمعي كاؼبعطي للحب كاغبضور
األسرم كاؼبتعرض للخيبة كالغياب الزكجي كا﵀افظ على اؼبؤسسة األسرية كعلى القيم الدينية اإلسبلمية
بامتياز ،كُب األخَت تأٌب اغبكاية لتبُت النتائ اغبتمية لتصرؼ الزكجة اغبكيم كبلوغها مناؽبا ُب كسب
الرىاف مع "كماؿ كإيناس " على أف زكجها مسلم كاؼبسلم ال ىبوف ،كتصل الكاتبة إٔب أف إتباع الزكجُت
للمسار الديٍت اإلسبلمي ىو ما وبقق قباح عبلقتهما مهما حاكلت العبلقات العابرة عرقلة صفو األسرة.
 .11في رواية (حلم على ضفاف) لـ "حسيبة موساوي" :
تضعنا الركاية أماـ شخصيات فاقدة للهوية تبحث عن كجودىا اؼبغًتب ،فتصور استبلب البعد
الديٍت كاألخبلقي كاختبلؽبما لدل أفراد أسرة "حساف" بسبب فقدانو لكفاءة القيادة األسرية كفق قواعد
اؼبنه اإلسبلمي ،كاعتربت الكاتبة أف ىذا التفكك األسرم يعم جل األسر اعبزائرية اؼبغًتبة بفرنسا
تقريبا ،كأرجعت أسبابو إٔب عاملُت ،حيث تعود األسباب الذاتية الداخلية إٔب سلوؾ األبوين كعدـ
امتبلكهما ألسس دينية إسبلمية لتقوٙب األبناء ،فاألـ ُب ىذه الركاية مسيحية تؤمن بالتحرر كشرط
ضركرم للوصوؿ إٔب السعادة الركحية ،كاألب مسلوب اؽبوية يعيش حالة اغًتاب مع ذاتو اؼبتشظية
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بسبب صدمة نفسية سببها لو اؼبستعمر ،كىذا ما جعلو فاقد للقوامة كبعيد عن ىويتو الدينية
كاالجتماعية ،كىذا االغًتاب الذم يعيشو إنعكس سلبا على باقي أفراد األسرة.
كردبا عمدت الكاتبة لسلبو ظبة القوامة لتبُت أهنا كارثة تتحمل اؼبرأة (الزكجة-البنت) نتائجها
بالدرجة األكٔب ،فقد أدل استبلب القوامة من األب "حساف" إٔب رضوخو للسلوؾ االكبراُب لبناتو ُب
فكرة عزكفهن عن اؼببيت ُب اؼبنزؿ األبوم ،كبالتإب فإف أمباط السلوؾ الصادرة عن األبوين ىي السبب
األكؿ ُب اكبراؼ البنات.
أما العامل اؼبوضوعي اػبارجي أرجعتو الكاتبة إٔب اؼبنظومة الفكرية الليبَتالية ،اليت أعطت اغبرية
للفرد كألزمت اغبكومة بإزالة صبيع العقبات اليت تعرقل مسَتتو ،كمن بينها كجوب تدعيمها لؤلبناء على
ىجرة بيت األبوة ُب سن معينة إذا ما اختاركا ذلك لكي يتمتعوا بتلك اغبرية -الزائفة من منظورنا ،-كقد
أدل ازباذ بنات "العم حساف" قرار عيشهن خارج بيت األبوة إٔب تغَت ُب مسار ىذه األسرة كأدائها
كعبلقتها ُب ما بُت أفرادىا ،كأكصلها إٔب سوء العاقبة حيث تشتت مشلها كظهرت نزاعات كصراعات
ركحية كأصبحن يشعرف بالبلنتماء ،نتيجة تشظي ىوية األسرة كغياب كعي كل فرد فيها دبوقعو ككظيفتو
كأنبيتو داخلها.
إف البحث عن اؽبوية اليت غيبها اآلخر ىي ا﵀ور اؼبركزم ُب ىذا الفصل ،كمن خبلؿ النماذج
اؼبدركسة نبلحظ أف الكاتبة اعبزائرية تبدأ بالكتابة عن اؽبوية انطبلقا من كينونتها اليت تراىا زبتلف عن
كينونة اآلخر ،كيعترب ىذا اؼببدأ ىو اؼبسار الذم تتفق عليو الركاية النسوية ،كالذم يعرب عن اؽبوية
الواحدة ؽبا ،اغباملة ؼبضامُت متعددة ذات أبعاد ـبتلفة كمتناقضة داخل النص.
تتفق الكاتبة ُب حديثها عن الثورة على أف اآلخر يبثل ؽبا اؼبستبد الذم ينبغي مقاطعتو كؿباربتو،
ألنو سبيل وباكؿ رميها ُب إنتمائو السليب كإبعادىا عن ىويتها اغبقة ،كيسعى إللغاء ثباهتا ككجودىا
كإنتمائها الوطٍت ،كقد تعددت طرائق مواجهة اآلخر كاختلفت من كاتبة إٔب أخرل ،فوظفت البعد
األيديولوجي السياسي ُب اؼبواضيع اليت تتحدث عن الثورة اعبزائرية ،ككظفت البعد الفلسفي ُب اؼبواضيع
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اليت تتحدث عن العشرية السوداء ُب اعبزائر ،ككظفت البعد العجائيب ُب اؼبواضيع اليت تتحدث عن الربيع
العريب.
كُب العآب التحررم كضعت الكاتبة ذاهتا ُب أقصى درجات االنفتاح على اآلخر ،بالتمرد على
قوانينو ،ؿباكلة صنع ىوية على مقاس كينونتها األنثوية ،فنراىا تؤمن أف جسدىا ىو الذم هبعلها تشعر
هبويتها كيبنحها التفرد كاػبصوصية ،لذا فهي رافضة للتبعية الذكورية كغَت معًتفة هبا كحقيقة ،كمستفزة
لقوانُت الواقع كمتجاكزة لكل سلطة رباكؿ تقييدىا ،لذا سبيزت كتابتها باؼبواجهة اؼبتصاعدة كجرأة الطرح
كوهنا ىوية أنثوية ؽبا قدرة على التغيَت ،فالكاتبة ىنا تبحث عن ربررىا كانبعاثها الركحي كاعبسدم
كالفكرم الذم وبقق ؽبا ذاهتا ككينونتها ،لذا قبدىا تربط العآب اػبارجي بعاؼبها الداخلي ُب مشركع
صنعها ؽبويتها اػباصة هبا ،ككأهنا تريد استكشاؼ ذاهتا عرب اػبارج ،كقد استندت للتعبَت عن ىذا على
معطيات"ميخائيل باختُت" ُب النظرية اغبوارية (العآب باؼبقلوب /التوفيقية /اًمتبلء الوعي الذاٌب)كونو
األسلوب القادر على ربريريها من اؼبخاكؼ كالقيود ،فتستحضر اآلخر ُب النص من باب التمرد عليو
كونو سبب مأساهتا لذا قبد حديثها يشَت إٔب حياهتا الداخلية كما ربملو من إنفعاالت كأحاسيس
كمواقف ذباه اآلخر/السلطة ،كىذا ما وبقق مزية التعددية الصوتية داخل اػبطاب الركائي.
كُب عوآب األسرة نبلحظ أف الكاتبة تريد تنميط أناىا اؼبخالفة لآلخر حبكم ىويتها األنثوية،
فًتل استحالة امتبلؾ الرجل إلحساس األمومة ،كمنو فهي ترفض تلك اؽبجنة اليت تربطها بالطرؼ
اآلخر ،كترل أف التفاعل اغبق يتم داخل ذاهتا ،كؽبذا تطالب باالستمرارية مع أناىا اليت ربدد ىويتها،
كمن ىنا تولدت لديها رغبة ُب اإلنفصاؿ كالتحرر من صورة الزكج اؼبستبد ،كإماتة صورة األب اؼبعنف،
كنفهم من ىذا أهنا تراىن على اإلنغبلؽ على ىويتها خوفا من اآلخر ،كاالنفتاح مع ذاهتا ،أم أف اؽبوية
لديها اقًتنت دبقاطعة اآلخر ،كاالستمرار مع األنا .كىذا ىو الدافع أيضا كراء انغبلقها على أصوؽبا
كخوفها على موركثها الثقاُب كاالجتماعي بغية اغبفاظ على ثبات ىويتها العربية كاإلسبلمية اليت ترل
فيهما اإلنتماء اغبق الذم يضمن ؽبا سَتكرهتا الطبيعية ،لذا نراىا رافضة للفكر الغريب ،كرافضة لكل تغيَت
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بإمكانو أف يهدد األسرة كيفكك كياهنا ككجودىا ،لذا فهي تشعر هبويتها ُب سياؽ تفاعل ذاهتا مع
ؿبيطها العائلي ُب ظل قواعد الدين اإلسبلمي.

خاتمة

خاتمة

شهدت التجربة الركائية النسوية اعبزائرية ربوالت فنية كموضوعية ُب مسارىا التكويٍت ،كراىنت
أغلب الكاتبات على التجريب الركائي حُت كجدت فيو كينونتها اؼبتجددة ،كالتيار األمثل القادر على
احتواء فكرىا اؼبتحرر ،كاجملاؿ األرحب الذم يسمح بسعة انتشار أفكارىا اؼبطلقة بأروبية ،كىذه ىي
الفرادة اليت ظلت تبحث عنها ،كاليت ميٌزت أغلب الركايات النسوية اعبزائرية ،بينما ظلت فئة قليلة منهن
ضمن إطار الكتابة الكبلسيكية العتبارات عديدة.
كتأسيسا على اؼبقاربات النصية للركايات النسوية اعبزائرية اؼبنتخبة ُب ىذا البحث ،يبكننا رصد
بعض أساليب الكتابة ُب الركاية النسوية اعبزائرية من خبلؿ النتائ التالية:
أوال :رصدنا ؾبموعة من النصوص الركائية اليت هنضت على التجديد على مستول اعبانب الذم قمنا
بدراستو ُب ىذا البحث كالذم مثل العنصر اؼبهيمن فيو ،كىذا يعٍت أف النماذج اؼبنتخبة اؼبوسومة
بالتجديد كفق ما قدمتو من معطيات سردية دالة على ذلكٓ ،ب يبس فيها التجديد صبيع مشكبلهتا
السردية سواء من ناحية الشكل أك اؼبضموف ،أم أهنا قامت بتجريب جزئي ،كٓب تصل بعد إٔب مرحلة
النض الكلي ،فحىت لو أهنا جددت ُب بعض أساليب الركاية ،فتبقى شبة أساليب الزالت تقليدية داخل
الركاية الواحدة ،كنستثٍت من ىذا القوؿ ما كتبتو "أحبلـ مستغامبي" ُب ثبلثيتها ،لنقوؿ أف أساليب الركاية
عندىا كلدت ناضجة كؾبددة.
أبرز األظباء النسوية اليت قدمت ذبديدا ُب الركاية اعبزائرية ىي:
 أحبلـ مستغامبي ُب ثبلثيتها (ذاكرة اعبسد ،فوضى اغبواس ،عابر سرير).
 ىاجر قويدرم ُب ركايتيها (الرايس)( ،نورس باشا).
 مٌت بشلم ُب ركايتها (أىداب اػبشية عزفا على أشواؽ افًتاضية).
 فريدة إبراىيم ُب ركايتها (أحبلـ مدينة).
 ربيعة جلطي ُب ركاياهتا (نادم الصنوبر)( ،الذركة)( ،حنُت بالنعناع).
 ضاكية كربوس ُب ركايتها (عودة برج إيفل إٔب آيت عجيبة).
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 سارة حيدر ُب ركايتها (لعاب ا﵀ربة )( ،شهقة الفرس).
 ياظبينة صاّب ُب ركايتها (ػبضر).
 ىدل دركيش ُب ركايتها (أماؿ  ..حب يبحث عن كطن متبوع خبلود الياظبُت).
 إنعاـ بيوض ُب ركايتها (السمك ال يبإب).
 فضيلة الفاركؽ ُب ركايتيها (مزاج مراىقة)( ،أقاليم اػبوؼ).
 زىرة ديك ُب ركايتها (ُب اعببة ال أحد).
 ظبَتة قبلي (بعد أف صمت الرصاص).
كمن أىم النتائ اليت توصلنا إليها خبصوص مبلمح التجديد ُب ىذه النماذج ىي:
 تكتب الركائية انطبلقا من مرتكز تورط الذات ُب الكتابة ،لذا يربز ضمَت اؼبتكلم ،كيتجلى
اغبكي بأسلوب ضبيمي عن طريق توظيفها لتقنية البوح ،كما يربز كذلك أسلوب تذكيت
الكتابة ،كىي تقنية سردية اذبهت ؽبا ػبلق تعددية صوتية داخل الركاية ،كىنا ىبتفي صوت
السارد لتتكلم الشخوص بصوهتا معربة عن نفسها بلساهنا ،ككثَتا ما ينت عن اؼببالغة ُب
تذكيت الكتابة تشظي اغبكاية الرئيسية ،حُت تتعدد اغبكايات على لساف الشخصيات،
كىذا التشظي اغبكائي ىو انعكاس لتمزؽ الواقع كتشتتو ،كىو ظبة من ظبات التجديد ُب
الركاية.
ٓ ب هتتم الكاتبة الركائية اعبزائرية بالشخصية كعنصر فٍت بنائي ،فصورهتا على أهنا ؿببطة
كمكبوتة كمسلوبة القيمة كمنحطة اجتماعيا ،كىذا ما جعل الكاتبة تكتب حبزف كخذالف
كقلق كخيبة ُب التوقع ،ففي غياب ذبلي الشخصية على كاقع اغبكاية ،عبأت الكاتبة إٔب
االنتهاؿ من اغبلم ،كتعويضها ُب أحياف أخرل باألشياء لتشييد العآب الركائي ،كىذا التشيؤ
ىو ترصبة لقسوة كاقعها كلسلبية الذات اإلنسانية كفقداهنا لصفاهتا كمبلؿبها كتغريبها.
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 تكتب الركائية اعبزائرية على كتر التقنيات اغبديثة كفق تيار الوعي كالوجودية ،كىنا تشتغل
الركاية على البوح الذاٌب كاالعًتاؼ دبونولوج مطوؿ يظل يبحث ُب أعماؽ النفس عن القيم
اؼبطلقة حىت يصل هبا إٔب اغبلم كالتوىم كاعبنوف ،كىذا النوع من الكتابة هبعل القارئ فاقد
للزمكاف الركائي ،كيعيش غموض عاؼبو كمبهماتو ،كغَت قادر على مسك تفاصيل اغبكاية
كُب كثَت من األحياف ىبرج من القراءة دكف فهم بأحداث القصة ،كىذا ما يتطلب منو قراءة
أخرل ،ما يكاد يتذكره أف الشخصية اليت تتحدث عنها الركاية ىي شخصية ذات تفاعبلت
باطنية متوترة تصارع كاقعها الذم فرض عليها قيودا كآالما كترفضو ،فالكاتبة تلجأ إٔب رسم
الشخصية كفق ىذه السلوكات اؼبتناقضة لكي تعرب عن تناقضات الواقع اؼبوضوعي كسبزقو،
كتعتمد ُب ذلك على تقنية "اؼبزدكج" ،فًتسم شخصية البطل فبزقة كمشتتة فكريا ،كمزدكجة
يصدر عنها أسلوبُت متعارضُت ،كىذا ما يولد بطبيعة اغباؿ تعددية صوتية ُب الركاية
نسمعها من خبلؿ حديث الشخصية مع ذاهتا اؼبنشطرة عنها.
 تكتب الركائية بفكر يتجاذب بُت اؼباضي كاغباضر ،مشكلة بذلك على مستول بنية النص
الركائي مفارقات زمنية ،تعمل على خلخلة الزمن السردم ،كىذه االنسيابية للتنقل الزمٍت
تدؿ على تذبذب اغبالة النفسية للكاتبة ،فكثَت ما قبدىا هترب من اغباضر ،كربتمي
بالذاكرة ،فتستدعي حكايات اؼباضي حبنُت ،ذلك أف اغباضر يعرب عن كاقعها الراىن اؼبشوه،
الذم تفر منو كبو كياهنا ،ؿباكلة البحث عن ىويتها من خبلؿ االستذكارات النصية اغباضرة
بقوة ُب الركاية ،كاليت تعمل على إضعاؼ حضور الًتىُت السردم ،كيعترب ىذا من ظبات
التجديد ُب الركاية ،حيث تعمل اؼبفارقات الزمنية على كسر خطية الزمن الكركنولوجي
للتدالؿ على ما آؿ إليو الواقع من عبث كتشظي.
 تسٌت للكاتبة التعبَت عن إكبطاط القيم الراىنة من خبلؿ توظيفها للسرد اؼبؤسس كفق
صباليات التشظي ،حيث عبأت إٔب إستعماؿ تقنية تفتيت اغببكة كتشظي اغبكاية ،كرأت
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أنو ال يبكن التعبَت عن كاقع المعقوؿ ببناء متماسك ،لذا قامت بتفجَت البنية التقليدية
للركاية كزبلت عن بنائها :التمهيد ،العقدة ،اغبل ،كما قامت بإلغاء أنبية اغبكاية ،من
خبلؿ جعل كل فصل فيها يبثل مشهدا قائما بذاتو ،يبكن تقديبو أك تأخَته دكف أف يؤثر
على البناء الفٍت للركاية ككل ،كيعترب ىذا من أساليب التجديد ُب الركاية ،حيث يتم إلغاء
مبدأ السببية ،كييعتمد على مبدأ الزمن النفسي ُب مبو أحداثها.
 بنت الكاتبة اؼبكاف الركائي كفق ىندسة جديدة ،فلم هتتم بأبعاده اعبغرافية ككظائفو التزيينية
كما ُب النظرة التقليدية ،بل ربطت اؼبكوف اؼبكا٘ب باغبالة الوجدانية للشخصية ،بغية أنسنتو
كاستنطاقو عرب ما يفرزه من قيم تظهر على نفسية الشخصية :قيد ،حرية ،غربة ،ألفة  ..إْب،
كلذا قبد أف أغلب الركائيات وبملن مكاف "اؼبدينة" بدالالت التشوه كالغربة كاالنشطار
كالتدنيسُ ،ب مقابل ما يبثلو فضاء الصحراء للشخصية من حرية كألفة كانفتاح  ..إْب ،كمن
جانب آخر فإف الكاتبة الركائية تذكر الكثَت من األماكن ُب متنها الركائي ،لكن ىذه
التعددية تأٌب دكف كصف استقصائي لؤلمكنة ،ألف ما يهمها ىو أف ترسم اؼبكاف بأبعاد
أكثر عمقا من خبلؿ جعلو ؿبمل بالدالالت الرمزية األسطورية كالصوفية . ..إْب ،فهي
تتغٌت كثَتا دبدينة قسنطينة كحي القصبة باعبزائر العاصمة ،كعندما تذكرنبا فهي تكتب
بشاعرية متدفقة.
 كظفت الكاتبة الركائية "التعددية" كسمة دالة على التجديد ُب خطاب األقواؿ ،كنوعت ُب
مرة تبٍت ىندسة قوؿ الركاية كفق تعدد الركاة كما ينجر عنها تعدد
كيفية توظيفها ،فنجدىا ٌ

كمرة أخرل ينهض راك كاحد بتأطَت السرد كيركم من زكايا
ُب الرؤل كالصيغ السرديةٌ ،
متعددة ،فقد يكوف حاضر داخل اغبكاية كمشارؾ فيها أك خارجها أك شاىد عليها كىكذا
...إْب ،كتستهدؼ الكاتبة ىذه التقنية لكي تضلل اؼبتلقي كتركبو .
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 تربز مظاىر التجديد ُب ىيئة القص من خبلؿ االعتماد على راك ليس كلي اؼبعرفة ،ينقل
للقارئ صيغ أقواؿ الشخصيات ُب بناء متقطع كمشوش ،كيعتمد ُب النقل على أسلوب
السرد التذكرم ،إذ كلما تذكر قوؿ وبشره داخل اػبطاب الركائي ،كىذا ما يفسر تناثر أقواؿ
الشخصيات مبعثرة ُب اػبطاب ،ألهنا خاضعة لذبذبات الذاكرة ،كىو ما هبعل األحداث
كاردة ببل تسلسل كال ترتيب أيضا ،ككأنو فيلم سينمائي ،بغية التشويش على القارئ كإرباكو
كزرع الشك ُب األقواؿ الواردة ُب النص كىذا بغية إشراكو ُب التفسَت كالتحليل كفك اللغز،
عكس الركاية التقليدية اليت تقدـ لو كل شيء بشكل جاىز من قبل عن طريق توظيفها لراك
عليم بكل شيء ،كنسجل أيضا ظهور ركايات أخرل سبزج بُت الراك العليم كالراك غَت العليم،
كىذا ما رأيناه ُب ركاية (ذاكرة اعبسد) ألحبلـ مستغامبي.
 اذبهت الكاتبة كبو منحى كتايب جديد بغية إهباد جنس أديب قادر على ترصبة نبوـ العصر،
فلجأت إٔب هتجُت الشكل الركائي عن طريق انصهاره مع األجناس األدبية كغَت األدبية،
كمنو تبلقح السردم مع :اؼبسرحي ،الشعرم ،السينمائي ،التارىبي  ...إْب ،كىذا االنفتاح
عرب عن النض الفٍت كاغبداثة
الركائي على األجناس األخرل كلٌد شكبل فنيا ىجينا كجديداٌ ،
اليت استطاعت الكاتبة الركائية اعبزائرية ُب فًتة كجيزة بلوغها ،كذباكز الصعوبات اليت
كاجهتها ُب اؼبرحلة األكٔب التقليدية.
ظهرت عملية التداخل كالتهجُت أيضا من خبلؿ "اؼبيتاقص" عرب تداخل الواقع مع اػبياؿ
ُب الركاية ،كنقد الكاتبة مشركعها القصصي كطرح قضايا تتعلق بنظرية كتابة القصة...إْب،
كما أف الكاتبة استطاعت أف تشخص اللغات بأشكاؿ فنية قائمة على اؼبزج كاالنفتاح،
كيظهر ىذا ُب التهجُت كاألسلبة ،الذم نت عنهما تعدد ُب األصوات كاللغات ،كسانبا ُب
إثراء النص الركائي كتغذية اذباىو اغبوارم.
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 يظهر ُب اؼبنت الركائي أسلوب جديد ُب توظيف األيديولوجية ،تعرض فيو الكاتبة للعديد من
الصراعات القائمة بُت األيديولوجيات اؼبتعارضة ،دكف ميل إٔب كاحدة منها ،كهبذه الطريقة
تتشكل العديد من الدالالت النصية اؼبعربة عن األيديولوجية ،اليت استقتها الكاتبة من الواقع
اؼبوضوعي بشكل جزئي ،فلم تنقل اغبقيقة كاملة لئبل يتحوؿ اػبطاب الركائي إٔب كثيقة
سياسية كمرآة عاكسة للواقع ،بل كظفت ىذا اعبزء كعنصر فٍت بنائي ككمكوف للنص
الركائي ،كجعلتو يساىم إٔب جانب األبعاد البنائية األخرل ُب تعدد األصوات كالرؤل داخل
الركاية.
 يظهر التجديد ُب اؼبنت الركائي للكاتبة اعبزائرية –أيضا -من خبلؿ فنيتها ُب التعبَت عن
أزمات الوطن كفق أبعاد صبالية ،حيث نقلت كاقع العشرية السوداء كفق بعد فلسفي لتيمة
اػبوؼ ،بغية تقدٙب مشهد عميق داؿ عن دموية تلك اؼبرحلة اؼبتأزمة ،كقد اىتمت بتاريخ
العشرية السوداء أكثر من فًتة اإلحتبلؿ الفرنسي للجزائر كالتاريخ الغابر ،كباإلضافة إٔب ىذا
فقد كظفت البعد العجائيب بأسلوب جديد ،إذ ٓب ذبعلو غاية لتخويف اؼبتلقي كبث الرعب
فيو أثناء القراءة كما جرل توظيفو ُب الركاية التقليدية ،بل جددت ُب أسلوب توظيفو،
كازبذتو كسيلة للغلو ُب تصوير الوقائع فوؽ الطبيعية ُب الواقع العريب ،كعرض عظمة ىوؿ
أزمة الربيع العريب ،كهبذا الشكل ساىم البعد العجائيب ُب تشكيل خصوصية اػبطاب
الركائي.
 نلمس التجديد ُب اؼبنت الركائي من خبلؿ حديث الكاتبة اعبزائرية لعوآب مسكوت عنها ،كٓب
يكن كقع ىذا اغبديث عرب توظيف الطابوىات بأسلوب طرح فحسب ،بل إف الكاتبة
الركائية اعبزائرية كظفتو توظيفا فنيا كصباليا أيضا ،عن طريق استعماؽبا لؤلساليب اغبوارية اليت
جاء هبا "ميخائيل باختُت" ،فوظفت تيمة اعبنس عرب أسلوب "العآب باؼبقلوب" بغية
السخرية من قواعد كأعراؼ اغبياة العادية كالقوانُت الطبيعية كمن الواقع كسلطويتو ،فطرحت
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كصرحت بالغريزة األنثوية كرغباهتا اعبنسية بشكل مكشوؼ
اؼبمارسات اعبنسية كغايةٌ ،
يلمح إذا ما ربدث عن اعبنس كوبصره
كمباشر ،كهبذا فقد ذباكزت التصوير التقليدم الذم ٌ
ُب العبلقات الزكجية فحسب ،كيظهر أسلوب "العآب باؼبقلوب" عندما جعلت من التفسخ
األخبلقي للشخصية البطلة كفبارستها لزٗب ا﵀ارـ أمر اعتيادم كطبيعي ُب نظر زكجها كمن
ىم من حوؽبا.
كيتجلٌى األسلوب اغبوارم للتوفيقية ُب اؼبنت الركائي أثناء عبوء الكاتبة اعبزائرية إٔب حديثها عن
طابو الدين ،بغية إظهار السلوكات اػبفية كالكشف عن التعامبلت اؼبقنعة كفضح اغبقيقة اؼبدنسة اليت
زبفيها بعض الفئات اؼبسلمة ربت شعار الدين اإلسبلمي ،لذا كظفت الكاتبة أسلوب التوفيقية ألنو
األقدر على تصوير اؼبشاىد كفق رؤية كاضحة ،كنقل الدالالت البسيطة بأكثر تكثيف كفنية.
كُب حديث الكاتبة الركائية عن السياسة قبد أهنا ذباكزت اؼبواضيع اعباىزة ،كفضحت ما كاف
مسكوتا عنو ُب الركايات التقليدية أثناء حديثها عن السلطة ،فكشفت أهنا تعمل كل ما بوسعها
الستبداد اؼبثقف كونو يبثل الفئة القادرة على الفهم كالتغيَت كىذا ما يتعارض مع مصاغبها كاستمرارية
كجودىا ،فالكاتبة ترل أف السلطة كراء كل اؼبآسي اليت يعيشها اؼبثقف الثائر ،كمن ىنا عبأت الكاتبة ُب
متنها الركائي إٔب خدش ا﵀رمات السياسية كمسائلتها لقضية اؼبصاغبة الوطنية عرب لساف اؼبثقف ،كقد
تيسر ؽبا ذلك عرب اتباعها لؤلسلوب الفٍت الذم خطو "ميخائيل باختُت" للكشف عن أفكار البطل
ٌ
ككلمتو األيديولوجية عن طريق اًمتبلء كعيو الذاٌب.
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ثانيا :رصدنا بعض األقبلـ النسوية اليت قدمت مباذج ركائية ٓب تكسر قواعد النموذج التقليدم ،فنقلت
صورة حية عن الواقع االجتماعي ببناء متماسك ،كبقيت خاضعة للعوامل اليت سبثل جوىر الكتابة ُب
الركاية الواقعية من إنسجاـ كتناسق كتطابق  ...إْب ،كىي:
 زىور كنيسي ُب ركايتها (لوقبة كالغوؿ).
 مٌت بشلم ُب ركايتها (تواشيح الورد).
 زكية عبلؿ ُب ركايتها (عائد إٔب قربم).
 صفاء عسيلة ُب ركايتها (جيناهتم جنوب).
 حسيبة موساكم ُب ركايتها (حلم على ضفاؼ).
كمن أىم النتائ اليت توصلنا إليها خبصوص مبلمح التقليد ُب ىذه النماذج الركائية:
 بركز أسلوب تقليدم ُب طريقة توظيف بيعد األيديولوجية الثورية ،كفيو ٓب تفرؽ الكاتبة بُت
عملها السياسي كمناضلة كبُت صبالية الفن الركائي ،فنقلت أيديولوجيتها إٔب النص السردم
كفق أسلوب تقريرم مباشر ،كىذا ما جعل الركاية ككأهنا كثيقة خطاب أيديولوجي قائمة
على التسجيلية ،مارست من خبلؽبا الكاتبة سلطتها على باقي الشخصيات ،كأرغمتها على
الدفاع عن مشركعها الثورم كعن أيديولوجيتها ،إذ ٓب قبد ُب الركاية إختبلفا كتعددا ُب أمباط
الوعي لدل الشخصيات ،بل كل اؼبشكبلت السردية خاضعة ؽبيمنة الرؤية الواحدة للكاتبة،
كىذا ما ألغى البعد اعبمإب للركاية.
 انعكست خصوصية ىاجس اىتماـ اؼبرأة اعبزائرية بأسرهتا على الركايات اليت كتبتها ،إٔب أف
غدت ىذه التيمة ىي اؼبمكن ُب كل ركاية نسوية جزائرية ،إذ عربت الكاتبة عن القضايا
اؼبتعلقة بعبلقتها مع اآلخر ،كأب ككزكج.
 النتيجة اليت يبكن تسجيلها ُب ىذا السياؽ (عآب األسرة) ىو أف الكاتبة طرحت ىذه
اؼبواضيع بأسلوب تقليدم ،حيث ٓب نعثر على أم ذبديد على مستول اؼبضموف ،كىذا ما
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هبعلنا نقوؿ أف ىذه النماذج اؼبنتخبة ٓب تصل بعد ؼبرحلة النض الفٍت ك لو جبزء بسيط،
فكل ما قامت بو الكاتبة ىنا ىو عرضها لؤلفكار بطريقة تقليدية دكف اللجوء إٔب كتابتها
كفق أبعاد فنية زبييلية ،فحاكلت إلغاء اآلخر من خبلؿ قتل األب أك إعاقة الرجل كسلبو
فحولتو كجعلو يعيش بكياف معطوب كتوصيفو باؼبرض العيصايب كالشكوؾ اؼبرضية ذباه
الزكجة ،كعليو فهي ٓب تتجاكز النظرة التقليدية خبصوص اؼبرأة اليت رظبتها على أهنا ال تزاؿ
خاضعة للظلم الذكورم كتعيش ربت ذريعة قوامتو كمضطهدة ُب بيت الزكجية ،كالزالت
تعا٘ب من تعنيفو كأب كزكج كأخ .
 نستشف من خبلؿ اؼبنت الركائي أف الكاتبة اعبزائرية ترل ُب الدين اإلسبلمي قاعدة أساسية
لبناء ىوية سليمة لؤلسرة ككل ،كأف اػبركج عن تعاليمو كركائزه ىو السبيل لبلغًتاب
كفقداف اإلنتماء داخلها كىو العامل اؼبباشر لتفككها كتشظي ىويتها كمبو السلوؾ االكبراُب
لؤلبناء كلنشوب الصراعات الركحية ُب ما بينهم ،لذا فالكاتبة سبجد اؽبوية العربية اإلسبلمية،
ككجوب االحتماء هبا من اؼبنظومة الفكرية اللبَتالية اليت تسعى إٔب تدنيس اؼبعتقدات
اإلسبلمية خباصة ،كعرقلة اؼبسَتة اغبسنة لؤلسرة اؼبسلمة ،كىذا ما جعلها تكتب نصها
الركائي بعيدا عن توظيف الطابوىات كما ىو مسكوت عنو.
عموما ،نصل إٔب القوؿ أف بعض األقبلـ الركائية اعبزائرية ال تزاؿ تكتب بأسلوب تقليدم كفق
مرتكزات الركاية الواقعية ،كنرجع السبب الرئيس ُب ىذا ،إٔب ذبربتها اؼببكرة ُب فبارسة العمل الركائي،
أكإٔب بعدىا عن اإلختصاص األديب كفنيتو (زىور كنيسي ،حسيبة موساكم ،زكية عبلؿ ،صفاء عسيلة ..
.إْب) ،كنفصل اغبديث لنقوؿ أف األقلية أيضا من استطعن بلوغ التجديد (أحبلـ مستغامبي ،سارة
حيدر ،فضيلة الفاركؽ ،ربيعة جلطي ،زىرة ديك ...إْب) ،كأف ىناؾ ركايات نسوية جزائرية جددت ُب
عناصر سردية معينة دكف سواىا ،كىذا يعٍت أهنا الزالت تسعى ُب طريقها كبو التجريب الكلي ُب
أساليب الركاية (مٌت بشلم ،ىدل دركيش ،ىاجر قويدرم ،ضاكية كربوس...إْب).

خاتمة

يع ٌد ىذا اعبهد خطوة أكٔب ُب طريق ال تزاؿ طويلة للبحث كاالستقصاء ما داـ ىناؾ تراكم
نصوصي ُب مبو متزايد ،كال يزاؿ موضوع السردية النسوية اعبزائرية الركائي حباجة إٔب البحث كالتقصي ؼبا
يشتمل عليو من ضبولة ثقافية كمعرفية.

قائمة المصادر
والمراجع

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم (برواية ورش عن نافع)
أوال  -المصادر:
أ- أحبلـ مستغامبي ،ذاكرة اعبسد ،دار نوفل ،بَتكت ،دط.2013 ، أحبلـ مستغامبي ،عابر سرير ،دار نوفل ،بَتكت ،دط.2013 ، أحبلـ مستغامبي ،فوضى اغبواس ،الناشر ىاشيت أنطواف ،بَتكت ،دط.2013 ، إنعاـ بيوض ،السمك ال يبإب ،منشورات اإلختبلؼ ،اعبزائر ،ط. 2004 ،1ح- حسيبة موساكم ،حلم على الضفاؼ ،دار الركائع للنشر ،اعبزائر ،ط.2013 ،2ر- ربيعة جلطي ،حنُت بالنعناع ،منشورات ضفاؼ ،منشورات اإلختبلؼ ،بَتكت ،اعبزائر ،ط،1.2015
 ربيعة جلطي ،الذركة ،دار اغبكمة ،اعبزائر ،د ط.2014 ، ربيعة جلطي ،نادم الصنوبر ،الدار العربية للعلوـ ناشركف ،منشورات اإلختبلؼ ،بَتكت،اعبزائر ،ط .2012 ،1
 ز- زكية عبلؿ ،عائد إٔب قربم ،دار األكطاف ،اعبزائر ،ط.2015 ،1 زىرة ديكُ ،ب اعببة ال أحد ،منشورات اإلختبلؼ ،اعبزائر ،ط.2002 ،1 زىور كنيسي ،تغريدة اؼبساء ،منشورات  ،ANEPد ط.2015 ، -زىور كنيسي ،لوقبة كالغوؿ ،مطبعة دحلب ،اعبزائر ،د ط ،د ت.

س- سارة حيدر ،شهقة الفرس ،الدار العربية للعلوـ ناشركف ،منشورات اإلختبلؼ ،بَتكت ،اعبزائر،ط.2007 ،1
 سارة حيدر ،لعاب ا﵀ربة ،الدار العربية للعلوـ ناشركف ،منشورات اإلختبلؼ ،بَتكت ،اعبزائر،ط.2006 ،1
 ظبَتة قبلي ،بعد أف صمت الرصاص ،دار القصبة للنشر ،اعبزائر ،د ط.2008 ،ص- صفاء عسيلة ،جيناهتم جنوب ،فيسَت للنشر ،اعبزائر ،د ط.2012 ، ض- ضاكية كربوس ،عودة برج إيفل إٔب آيت عجيبة ،دار الكتاب العريب ،اعبزائر ،دط.2014 ، ع- عائشة بنور ،إعًتافات إمرأة ،منشورات اغبضارة ،اعبزائر ،د ت ،ط.2ف- فريدة إبراىيم ،أحبلـ مدينة ،منشورات ضفاؼ ،منشورات اإلختبلؼ ،بَتكت ،اعبزائر ،ط،1.2013
 فضيلة الفاركؽ ،أقاليم اػبوؼ ،رياض الريس للكتب كالنشر ،بَتكت ،ط.2010 ،1 فضيلة الفاركؽ ،تاء اػبجل ،منشورات ضفاؼ ،منشورات اإلختبلؼ ،بَتكت ،اعبزائر ،ط،3.2015
 -فضيلة الفاركؽ ،مزاج مراىقة ،دار التنوير ،اعبزائر،ط.2013 ،1

م- مٌت بشلم ،أىداب اػبشية ،عزفا على أشواؽ افًتاضية ،منشورات اإلختبلؼ ،منشوراتضفاؼ ،اعبزائر ،بَتكت ،ط2013 ،1ـ.
 مٌت بشلم ،تواشيح الورد ،دار األؼبعية للنشر كالتوزيع ،اعبزائر ،ط.2013 ،2ن- نورة طاع ا﵁ ،عبادة اعبسد ،دار كليوباترا للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،ط.2017 ،1 ىـ - ىاجر قويدرم ،الرايس ،منشورات ضفاؼ ،منشورات اإلختبلؼ ،بَتكت ،اعبزائر ،ط.2015 ،1 ىاجر قويدرم ،نورس باشا ،منشورات  ،ANEPاعبزائر ،د ط ،د ت. ىدل دركيش ،أماؿ  ..حب يبحث عن كطن متبوع خبلود الياظبُت ،دار تبلنتيقيت للنشركالتوزيع ،اعبزائر ،د ط.2010 ،
ي- ياظبينة صاّب ،ػبضر ،اؼبؤسسة العامة للدراسات كالنشر ،بَتكت ،ط.2010 ،1ثانيا  -المراجع:
 .1المراجع بالعربية:
أ- إبراىيم خليل ،بنية النص الركائي ،دراسة ،منشورات اإلختبلؼ ،الدار العربية للعلوـ ناشركف،اعبزائر ،بَتكت ،ط.2010 ،1
 أضبد إبراىيم ،الدراما كالفرجة اؼبسرحية ،دار الوفاء للطباعة كالنشر ،اإلسكندرية ،ط.2006 ،1 أضبد ضبد النعيمي ،إيقاع الزمن ُب الركاية العربية اؼبعاصرة ،اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،دارالفارس للنشر كالتوزيع ،بَتكت ،األردف ،ط. 2004 ،1

 أضبد مرسي ،األغنية الشعبية ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للتأليف كالنشر ،القاىرة ،د ط.1970 ، األخضر بن السائح ،سرد اؼبرأة كفعل الكتابة ،دراسة نقدية ُب السرد كآليات البناء ،دار التنوير،اعبزائر ،دط.2012 ،
 األخضر بن السائح ،شعرية اؼبكاف ُب الركاية العربية ،ذاكرة اعبسد مبوذجا ،دار التنوير ،اعبزائر،دط.2013 ،
 إدكار اػبراط ،اغبساسية اعبديدة ،مقاالت ُب الظاىرة القصصية ،دار اآلداب ،بَتكت ،ط،1. 1993
 أمينة غصن ،نقد اؼبسكوت عنو ُب خطاب اؼبرأة كاعبسد كالثقافة ،دار اؼبدل ،دمشق ،ط،1.2002
 ب- بوشوشة بن صبعة ،التجريب كإررباالت السرد الركائي اؼبغاريب ،اؼبغاربية للطباعة كالنشر كاإلشهار،تونس ،ط.2003 ،1
 بوشوشة بن صبعة ،سردية التجريب كحداثة السردية ُب الركاية العربية اعبزائرية ،اؼبغاربية للطباعةكالنشر كاإلشهار ،تونس ،ط.2005 ،1
 بوعلي ياسُت ،الثالوث ا﵀رـ ،دراسات ُب الدين كاعبنس كالصراع الطبقي ،دار الطليعة ،بَتكت،ط. 1978 ،2
ج- جربا إبراىيم جربا ،الرحلة الثامنة ،دراسات نقدية ،اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بَتكت،ط.1979 ،2
 -صبيل ضبداكم ،سوسيولوجية النخب ،النخبة اؼبغربية أمبوذجا ،شبكة األلوكة ،ط. 2015 ،1

 صبيل ضبداكم ،مكوف الوصف ُب الركاية العربية ،الوصف الركائي ُب ضوء اؼبقاربة البنيويةالسردية ،دار نشر اؼبعرفة ،اؼبغرب ،دط. 2014 ،
ح- حبيب مونسي ،شعرية اؼبشهد ُب اإلبداع األديب ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،دط،.2009
 حسن حبراكم ،بنية الشكل الركائي ،الفضاء الزمن الشخصية ،اؼبركز الثقاُب العريب ،الدارالبيضاء ،ط.1990 ،1
 حسن حنفي ،اؽبوية ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاىرة ،ط.2012 ،1 حسُت عبلـ ،العجائيب ُب األدب ،من منظور شعرية السرد ،منشورات اإلختبلؼ ،اعبزائر ،ط،1.2010
 حسُت اؼبناصرة ،قراءات ُب اؼبنظور السردم النسوم ،عآب الكتب اغبديث للنشر كالتوزيع،األردف ،ط.2013 ،1
 حكمت النوايسة ،كعي الكتابة ،دراسة ُب ذبربة إلياس فركوح السردية ،أمانة عماف ،األردف،ط.2008 ،1
 ضبيد غبميدا٘ب ،أسلوبية الركاية ،مدخل نظرم ،منشورات دراسات ساؿ ،الدار البيضاء ،ط،1.1989
 ضبيد غبميدا٘ب ،بنية النص السردم ،من منظور النقد األديب ،اؼبركز الثقاُب العريب ،بَتكت ،ط،1.1991
 ضبيد غبميدا٘ب ،من أجل ربليل سوسيوبنائي للركاية ،ركاية اؼبعلم علي مبوذجا ،مؤسسة بشرلللطباعة كالنشر ،الدار البيضاء ،دط.1984 ،

 ضبيد غبميدا٘ب ،النقد الركائي كاأليديولوجيا ،من سوسيولوجيا الركاية إٔب سوسيولوجيا النصالركائي ،اؼبركز الثقاُب العريب ،الدار البيضاء ػ بَتكت ،ط.1990 ،1
خ- اػبامسة عبلكم ،العجائبية ُب الركاية اعبزائرية ،دار التنوير ،اعبزائر ،د ط. 2013 ، خدهبة صبار ،اؼبرأة بُت اؼبيثولوجيا كاغبداثة ،أفريقيا الشرؽ ،اؼبغرب ،د ط.1999 ، خليفة غيلوُب ،التجريب ُب الركاية العربية ،بُت رفض اغبدكد كحدكد الرفض ،الدار التونسيةللكتاب ،تونس ،ط.2012 ،1
ر- رزاف ؿبمود إبراىيم ،خطاب النهضة كالتقدـ ُب الركاية العربية اؼبعاصرة ،دار الشركؽ ،األردف،ط.2003 ،1
 رشاد رشدم ،نظرية الدراما من أرسطو إٔب اآلف ،دار العودة ،بَتكت ،ط.1975 ،2 رشيدة بن مسعود ،اؼبرأة كالكتابة ،سؤاؿ اػبصوصية ببلغة اإلختبلؼ ،إفريقيا الشرؽ ،اؼبغرب،ط.2002 ،2
 رضا الظاىر ،غرفة فرجينيا ككلف ،دراسة ُب كتابة النساء ،دار اؼبدل ،دمشق ،د ط.2001 ،ز- زليخة أبو ريشة ،أنثى اللغة أكراؽ ُب اػبطاب كاعبنس ،دار نينوم ،سورية ،د ط.2009 ، زىرة اعببلصي ،النص اؼبؤنث ،دار سارس ،تونس ،ط. 2002 ،1 زىور كراـ ،خطاب ربات اػبدكد ،مقاربة ُب القوؿ النسائي العريب كاؼبغريب ،دار رؤية للنشركالتوزيع ،القاىرة ،ط.2009 ،1.
 زىور كراـ ،السرد النسائي العريب ،مقاربة ُب اؼبفهوـ كاػبطاب ،شركة النشر كالتوزيع اؼبدارس،الدار البيضاء ،ط.2004 ،1

س- سآب اؼبعوش ،الركائي أمُت الزاكم كإعبلنات اؼبسكوت عنو ،دار النهضة العربية ،بَتكت ،ط،1.2012
 ساميا بابا ،مكوف السَتة الذاتية ُب الركاية ،حكاييت شرح يطوؿ غبناف الشيخ ،دار غيداء للنشركالتوزيع ،عماف ،ط.2012 ،1
 سعيد علوش ،الركاية كاأليديولوجيا ُب اؼبغرب العريب ،دار الكلمة للنشر ،بَتكت ،ط.1981 ،1 سعيد يقطُت ،إنفتاح النص الركائي ،اؼبركز الثقاُب العريب ،الدار البيضاء ،ط.2001 ،2 سعيد يقطُت ،ربليل اػبطاب الركائي ،اؼبركز الثقاُب العريب ،بَتكت ،ط.1997 ،3 سعيد يقطُت ،القراءة كالتجربة ،حوؿ التجريب ُب اػبطاب الركائي اعبديد باؼبغرب ،دار الثقافة،اؼبغرب ،ط.1985 ،1
 سعيد يقطُت ،قضايا الركاية العربية اعبديدة ،الوجود كاغبدكد ،رؤية للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،ط،1.2010
 سلول السعداكم ،الركاية العربية اؼبعاصرة بضمَت اؼبتكلم ،دار تونس للنشر ،تونس ،ط ،1مام.2010
 سليم بتقة ،البعد األيديولوجي ُب ركاية اغبريق ﵀مد ديب ،دار علي بن زيد ،اعبزائر ،ط،1. 2013
 سليمة عذراكم ،شعرية التناص ُب الركاية العربية ،الركاية كالتاريخ ،تقدٙب  :كاسيٍت األعرج ،داررؤية للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،ط.2012 ،1
 سناء شعبلف ،السرد الغرائيب كالعجائيب ُب الركاية كالقصة القصَتة ُب األردف ،نادم اعبسرة الثقاُبكاالجتماعي ،األردف ،د ط. 2007 ،

 سيزا قاسم ،بناء الركاية ،دراسة مقارنة ُب ثبلثية قبيب ؿبفوظ ،دار التنوير ،بَتكت ،ط،1.1985
ش- شعيب حليفي ،شعرية الركاية الفانتاستيكية،منشورات اإلختبلؼ ،اعبزائر ،ط.2009 ،1 شكرم عزيز اؼباضي ،أمباط الركاية العربية اعبديدة ،عآب اؼبعرفة ،الكويت ،دط ،سبتمرب .2008ص- صاّب معيض الغامدم ،كتابة الذات ،دراسات ُب السَتة الذاتية ،اؼبركز الثقاُب العريب ،الدارالبيضاء ،بَتكت ،ط.2013 ،1
 صبحة أضبد علقم ،تداخل األجناس األدبية ُب الركاية العربية ،الركاية الدرامية أمبوذجا ،اؼبؤسسةالعربية للدراسات كالنشر ،دار فارس للنشر كالتوزيع ،بَتكت ،عماف ،ط.2006 ،1
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 عبد اؼبلك مرتاضُ ،ب نظرية الركاية ،حبث ُب تقنيات السرد ،عآب اؼبعرفة ،الكويت ،دط ،دت. عبد النور إدريس ،التمثبلت الثقافية للجسد األنثوم ،الركاية النسائية أمبوذجا ،منشورات دفاتراإلختبلؼ ،اؼبغرب ،ط.2015 ،1
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 مرٙب جرب فروبات ،البوليفونية ُب الركاية العربية كدراسات أخرل ،كزارة الثقافة ،األردف ،دط،. 2013
 مصطفى الضبع ،إسًتاتيجية اؼبكاف ،دراسة ُب صباليات اؼبكاف ُب السرد العريب ،اؽبيئة العامةلقصور الثقافة ،مصر ،دط ،أكتوبر .1998
 مٌت الشراُب تيم ،اعبسد ُب مرايا الذاكرة ،الفن الركائي ُب ثبلثية أحبلـ مستغامبي ،منشوراتضفاؼ ػ دار األماف ،بَتكت ػ الرباط ،ط.2015 ،1
 منَتة ناصر اؼببدؿ ،أنثى السرد ،دراسة حوؿ أزمة اؽبوية األنثوية ُب السرد النسائي السعودم،اإلنتشار العريب ،بَتكت ،ط .2015 ،1
ػ

 مها القصراكم ،الزمن ُب الركاية العربية ،اؼبؤسسة العربية ،بَتكت ،ط.2004 ،1ن- نازؾ األعرجي ،صوت األنثى ،دار األىإب ،دمشق ،د ط.1997 ، -ناصر مبر ؿبي الدين ،بناء العآب الركائي ،دار اغبوار ،سورية ،ط.2012 ،1

 نبيل سليماف ،الركاية العربية كاجملتمع اؼبد٘ب ،اإلرىاب ػ الدكتاتورية ػ حقوؽ اإلنساف ،دار العربيةللعلوـ ناشركف ،بَتكت ،دط ،دت.
 قبم عبد ا﵁ كاظم ،مشكلة اغبوار ُب الركاية العربية ،عآب الكتب اغبديث ،األردف ،ط،1.2007
 قبول الرياحي القسنطيٍتُ ،ب نظرية الوصف الركائي ،دار الفرايب ،بَتكت ،ط.2008 ،1 نزيو أبو نضاؿ ،سبرد األنثىُ ،ب ركاية اؼبرأة العربية كببلوغرافيا الركاية النسوية العربية (  1885ػ ،) 2004دار فارس ،األردف ،ط. 2004 ،1
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 يبٌت العيد ،الركاية العربية اؼبتخيل كبنيتو الفنية ،دار الفارايب ،بَتكت ،ط.2011 ،1 يبٌت العيد ،فن الركاية العربية ،بُت خصوصية اغبكاية كسبييز اػبطاب ،دار اآلداب ،بَتكت ،ط،11997.
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