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يشهد أدبنا اٞتزائري ا١تعاصر حركية إبداعية كبَتة ،وتطورا فنيا حثيثا ،وتعددا موضوعاتيا كبَتاُ ،ب شىت األجناس
األدبية ،وذلك بفضل توفر ٚتلة من ا١تعطيات والظروؼ ا١تساعدة على تأسيس قاعدة تكوف منطلقا ٢تذا التطور
واٟتراؾ الثقاُب ،ومنها ا١تعطيات الثقافية ٔتؤسساهتا وأجهزهتا ومشاريعها ،وكذا اٞتبهة االجتماعية بتميزىا عن مراحل
سابقة رديئة ،عسَتة على ا١تبدع وا١تثقف عموما.
غَت أف ا١تتتبع للشأف األديب ُب اٞتزائر ٦تثبل ُب منظومة من األجناس األدبية٬ ،تد أف ىناؾ تباينا واضحا ُب التعاطي
مع ا١تنتج األديب من حيث النقد/الدرس وا١تتابعة ،حيث كاف للرواية والشعر اٟتظ األوفر من االىتماـ خبلفا للقصة
قل حظّا ُب ذلك  ،فلم تنل إال الشطر اليسَت من الدرس النقدي وا١تتابعة األكادٯتية ،وذلك على
القصَتة اليت كانت أ ّ
فٍت ر ٍاؽ تستحق أف يتوقف عندىا بالبحث والدرس.
الرغم من أف ىناؾ ٣تاميع قصصية ىامة وذات مستوو ّ
من ىذا ا١تنطلق فإنٍت انطلقت باحثا ُب ىذا اٞتنس األديب ا٢تاـ ،وذلك من خبلؿ تتبع فنيات الكتابة القصصية ُب
اٞتزائر ٦تثلة ُب "القصة القصَتة " من خبلؿ ٣تاميع قصصية متنوعة ،و حصرت دراسيت للمجاميع الصادرة خبل ؿ
األلفية الثالثة  ،وضبطا بُت عامي 2000ـ ،و 2012ـ،وىي الفًتة اليت ٘تيزت بصدور أعماؿ قصصية كثَتة لعوامل
٥تتلفة منها تطور وسهولو عملية الطبع والنشر خاصة خبلؿ تظاىرة "اٞتزائر عاصمة الثقافة العربية" سنة 2007عن
بدعم من وزارة الثقافة،أو حىت من طرؼ بعض ا١تؤسسات واٞتمعيات الثقافية عرب الوطن.
حاولت أف أضبط موضوع دراسيت وْتثي ُب ٣تاؿ القصة القصَتة ُب جانبها الفٍت ووٝتت الدراسة بالعنواف األٌب:
أدبية القصة اٞتزائرية القصَتة
 من 2000 :إٔب 2012:ـ -أىدؼ من خبلؿ ىذه الدراسو إٔب تتبع "أدبية" ىذا اٞتنس األديب من خبلؿ ٚتلة من اإلجراءات والطروحات اليت
تفرضها مثل ىذه األنواع من الدراسات منطلقُت من إشكاليات عديدة لعل أ٫تها :

فيم تكمن أدبية القصة اٞتزائريةالقصَتة ا١تعاصرة؟ وما ا٠تصائص الفنية اليت تنبٍت عليها؟
 َ ما ا١تكونات النصية اليت ٕتعل من القصة القصَتة اٞتزائرية جنسا أدبيا مستقبل عن األجناس األدبية األخرو؟إٔب أي مدو ٯتكن اٟتديث عن تطور فٍت ُب القصة اٞتزائرية ،لدو استعراض سَتورهتا منذ الظهور إٔب اآلف؟ما مواطن الثبات والتحوؿ ُب ىذا ا٠تطاب القصصي ُب ظل إشكاليات التداخل األجناسي الرىيب ُب النص األديبا١تعاصر ؟
إٔب أي مدو ٯتكن اٟتديث عن ٖتديد منطقي صارـ وثابت للجنس األديب الواحد ُب ظل مشكبلت االختبلطواالندماج والتداخل األجناسي الذي يسم ا١تنتج األديب ا١تعاصر ؟
كيف تشكلت النصوص ا١توازية ُب اجملاميع القصصية ا١تدروسة وما وظائفها ودالالهتا؟وما العبلقات بُت ىذهالنصوص فيما بينها وما عبلقاهتا با١تنت ُب إطار حوار ِخطايب ا١تنت وا٢تامش؟
 ما اإلشكاليات اليت طرحها الزمن بوصفو مكونا نصيا مهما وما دالالت استعماالتو بتقنياتو ا١تختلفة؟وما فلسفةا١تكاف ومرجعياهتو٘توضعاتو تكوينيا وتشكيليا وٚتاليا ُب ا١تنت القصصي اٞتزائري ا١تعاصر؟
 كيف كاف حضور اللغة ومستوياهتا وتشظياهتا بُت ا١تعياري واألديب؟ ما ىي أىم الظواىر األسلوبية اليت وٝتت القصة اٞتزائرية القصَتة ُب ىذه ا١ترحلة؟ ما مبلمح التجريب الفٍت فيها؟ وما حدود التداخل األجناسي ا١تلفت ؿ ال نتباه ُب النص ا١تعاصر الذي ينحو إٔبا١توسوعية والشموؿ واالنفتاح األجناسي؟.
لئلجابة عن عديد األسئلة و٥تتلف اإلشكاليات اليت س أ جعل منها منطلقا للبحث والتتبع بالدرس

الوصف

والتحليل ،فإنٍت سأ ٕتو ُب دراسيت ىذا إٔب التوقف عند أبرز فنيات النص القصصي اٞتزائري ا١تعاصر خبلؿ ىذه

األلفية ٦تثبل ُب ىذه العينات ا١تختارة ٞتملة من كتاب القصة القصَتة ُب اٞتزائر ،وؾ نت توقفت عند أبرز العناصر
الفنية اليت تشكل ىذا اٞتنس األديب  ،انطبلقا من مدخل مفاىيمي يتعلق باألدبية مفهوما ومصطلحا عند العرب
حوؿٍ ،ب أتناوؿ النصوص ا١توازية اليت كانت
والغرب،مع عرض للمشهد القصصي القصصي اٞتزائري بُت ا١تسار والت
ذات حضور مكثف متنوع ،متطرقا إٔب الفضاءين الزما٘ب وا١تكا٘ب بكل إشكالياهتما ومقوالهتما داخل النص القصصي
ٍ،ب اللغة بوصفها بيتا وجوديا لئلنساف وبيتا فنيا ١تكونات السرد القصصي األخرو،

و وقفت عند بعض الظواىر

األسلوب ُب ا١تدونة ا١تستهدفة،ومبلمح التجريب ُب النص القصصي اٞتزائري.
ية
ألف مقاربة النصوص ٖتتاج إٔب ٚتلة من اإلجراءات ا١تنهجية ومنظومة من األدوات النقدية ،اليت يتسلح هبا كل من
يواجو النص األديب ،وألف ا١تنهج النقدي الواحد ال ٯتكنو اإلحاطة ّتوانب النص ا١تختلفة ،فإنٍت

ا ستعنت با١تنهج

اؿتكاملي خبلؿ مراحل ىذا الدرس ،وذلك حسب ما يقتضيو كل فصل ،وما تستدعيو كل زاوية ُب البحث.
تقوـ دراستنا ُب ٣تملها على مقدمة فمدخل و ٜتسة فصوؿ وخا٘تة ،أما ا١تدخلفقسمناه إٔب مبحثُت ،تطرقت ُب
ا١تبحث األوؿ إٔب مفهوـ األدبية عند الدارسُت القدامى واحملدثُت،من العرب والغربيُت ،أما ا١تبحث الثا٘ب فتتبع ت
من خبللو مسار القصة اٞتزائرية القصَتة وٖتوالهتا  ،وعوامل تأخر ىذا اٞتنس األديب ُب الظهور وكافة الصعاب اليت
اعًتضتو سياسية كانت أـ اجتماعية وثقافية ،وعبلقتها بالتطور الفٍت/ا١توضوعاٌب الذي اكتنفها خبلؿ مراحل عديدة،
بداية من مرحلة االستعمار ،إٔب مرحلة الثورة ،بُت قصة الثورة وقصة الثورة ،فمرحلة ما بعد االستقبلؿ حيث سارت
العوامل احمليطة ٨تو اليسر والتحسن وذلك ما انعكس على ا١تنت القصصي اٞتزائري بوضوح ،لتليها مرحلة السبعينات
والثمانينات وما عرفتو من مبلمح التجريب واالنعتاؽ .لتصور قصة التسعينات واقع اٞتزائري ،وتؤرخ للمأساة الوطنية
معانقة الفنية واٞتمالية بتفوؽ ،وذلك ما جسده جيل أكتوبر الثائر ليكوف أكتوبر بالفعل ثورة أدبية ثالثة ،وصوال إٔب
قصة األلفية الثالثة وأبرز معا١تها الفنية وأعبلمها.

تناولت ُب الفصل األوؿ النصوص ا١توازية ُب اجملموعة١ ،تا تكتسيو ىذه النصوص ا١تصاحبة للمنت من أ٫تية بالغة
ُب الدرس األديب/النقدي ا١تعاصر.من حيث ىي نصوص دالة ومرافقة للنص وعلى عبلقة معو ،وكاف وقوفنا عند
مفهوـ النص ا١توازي ووظائفو ومرجعياتو وإحاالتو  ،بوصفو سلطة ىامشية توازي سلطة ا١تنت/النص ،وعرضنا أقساـ
النصوص ا١توازية كمقاربة تطبيقية ،ومنهاالعناوين بوصفها عتبات نصية تتصدر األعماؿ والنصوص وكوهنا مفاتيح
فنية تساىم ُب فك مغاليق النص والتوغل ُب مساحاتو الداللية البلمتناىية

،ومنها العناويناؿرئيسة وفرعية و اؿثانوية،

وتتبعنا منظومة اإلىداءات بقسميو الرئيس والفرعي وداللتو ُب النص القصصي بوصف اإلىداء نصا موازيا ٯتثل
تواصبل ٛتيما موازيا بُت الناص واآلخر ا١تهدو إليو ،كانت ٕب قراءة ُب خطاب ا١تقدمات واالستهبلالت  ،اليت تنوعت
بُت ا١تقدمات الذاتية والغَتية،وبُت االستهبلالت العربية والغربية ،معرجا بعدىا على خطاب ا٠تواًب /النهايات،ا١تتنوعة
بُت الزمانية وا١تكانية.
تطرقنا ُب الفصل الثا٘ب إٔب إشكاليات الزمن ُب اؿقصة القصَتة اٞتزائرية ،انطبلقا من مفهوـ الزمن وأ٫تيتو ُب العمل
األديب ،إٔب مستوياتو تقنياتو،حيث تعرضنا للمستوو األوؿ وىو الزمن والذاكرة/السرد االسًتجاعي،الذي يعتمد تقنية
الفبلش باؾ،متكئا على الزمن ا١تاضي ويعمد فيو القاص إٔب تسريد الذاكرة ،ويبدو فيو االرتباط با١تاضي جليا،أما
ا١تستوو الثا٘ب فوٝتتو بالزمن القادـ/السرد االستشراُب،االستباقي ،و تطرؽت لعبلقةالزمن باآلخر من حيث حوار الزمن
با١تكونات النصية األخرو كاللغة وا١تكاف والنصوص ا١توازية،وفتحت ُب مبحث أخَتبعض إشكاليات الزمن
القصصي،منها إشكالية الزمن بُت ا١تقدس/ا١ترغوب وا١تدنس ا١تنبوذ،إشكالية الزمن بُت األنسنةوالتشيؤ.
خصصت الفصل الثالث للحديث عن ا١تكاف بوصفو مكونا نصيا مهما ُب العمل األديب عموما وُب القصة
القصَتة على وجو ا٠تصوص ،انطبلقا من إشكالية ا١تصطلح -الفضاء /ا١تكاف -وما ٗتلل ىذا ا١تبحث ا١تصطلحي ُب
الدرس النقدي من اختبلفات ونقاش،و ٖتدثت عن أ٫تيتو كشريك فٍت ُب النص القصصي،وكحيز ١تسرح األحداث
القصصية حيث تتحرؾ فيو الشخصيات ،وخصصت مبحثا تطبيقيا عرضت فيو أنواع األمكنة ،و

تقسيماتو على

أساس الثنائيات الضدية ،فتنوعت بُت أماكن منفتحة وأخرو منغلقة،وأماكن مقدسة أخرو ومدنسة ،وبُت أماكن
واقعية وأخرو عجائبية .
تطرقت ُب مبحث آخر إٔب ا١تكونات ا١تكانية ُب القصة القصَتة،ومنها ا١تكونات االجتماعية،الدينية،الثقافية
والسياسية فالتارٮتية و عرج ت ُب مبحث آخر على عبلقة ا١تكاف باآلخر كعبلقتو بالزمن وجسد النص والشخصية،
كما ٖتدثت عن ا١تكاف وجل األنوثة والذكورة.
حاولت ُب الفصل الرابع أنأٖتسس فنيات اللغة ومستوياهتا و ظواىراألسلوب ُب ا١تجاميع القصصية ا١تدروسة  ،أما اللغة
فمن حيث أ٫تيتها /مستوياهتا ،وجدؿ الفصحى والعامية وتناوهبما حضوريا ُب ا١تنت ودرجات اٟتضور ،بوصف اللغة
مقوما أساسيا ُب النص القصصي عنصرا ىاما ُب العمل األديب ،وتطرقت إٔب ظواىر أسلوبيةبارزة فيالقصة
اٞتزائريةالقصَتة مثل اؿتناص كاستحضار للغائب من النصوص  ،والتكرار  ،وا٠تطاب السخرية.
وقفت ُب الفصل ا٠تامس واألخَت عند مبلمح التجريب الفٍت ُب القصة اٞتزائرية ا لقصَتة،وذلك من خبلؿ مبحث
أوؿ كشفت فيو

تداخل األجناس األدبيةُب النص

القصصي الواحد ،كوع من التوجو ٨تو النص

ا١تفتوح/ا١توسوعي،حيث تضمنت القصة اٞتزائرية الشعر بنوعيو الفصيح والعامي،والقصة القصَتة جدا وا١تسرح
أيضا،وُب مبحث آخر ٖتدثت عن سلطة النصوص ا١توازي واٟتضور ا١تكثف ٢تذا ا٠تطاب ا٢تامشي ُب ا١تنت القصصي
اٞتزائري ُب ىذه ا١ترحلة ،وخصصت مبحثا أخَتا ١تلمح آخر من مبلمح التجريب الفٍت وىو حضور القصة القصَتة
جدا كبديل أجناسي جديد ،وىو ما يفتح فرضية أف تكوف القصة القصَتة معربا سرديا إٔب أنواع سردية أخرو.
رصدت ُب خا٘تة البحث أىم ما خلصت إليو من نتائج واستنتاجات تتعلق ٔتفاصل البحث كلها،وما بدا ٕب أجوبة
عن أسئلة وإشكاليات طرحتها ُب مقدمة البحث .

ٗتللت مرحلة إعداد ىذه الدراسة بعضا من الصعوبات ،لعل أبرزىا ندرة ا١تراجع والدراسات النقدية اليت تناولت
ا١تنتج القصصي اٞتزائري ُب األلفية الثالثة،وذلك راجع -حسب رأيي  -النصباب الدراسات والبحوث األكادٯتية
على الرواية والشعر،لذلك استدعيت دراسات أدبية ونقدية عربية وغربية تناولت القصة القصَتة بالتنظَت والتحليل
والنقد.
ال يسعٍت ُب األخَت إال أف أشكر األستاذ ا١تشرؼ الدكتور خَت الدين دعيش،الذي شرفٍت بإشرافو على ىذا
البحث،وتوجيهاتو ومتابعتو الدائمة ليخرج العمل هبذه الصورة،كما ال يفوتٍت أف أشكر أعضاء اللجنة ا١تناقشة على
قبو٢تم مناقشة ىذا البحث،راجيا من اهلل أف تكوف ىذه الدراسة زيادة مفيدة للمكتبة اٞتامعية اٞتزائرية وإضافة حسنة
لؤلدب اٞتزائري الذي مازاؿ ينتظر منا اٞتهد الكبَت،واٟتمد والشكر هلل رب العا١تُت.

المبحث األكؿ :في مفهوـ األدبية.
حظي النص األديب باىتماـ بالغ لدو أمم وشعوب كثَتة على مر الزمن وعلى اختبلؼ ثقافاهتا وألسنتها،
وذلك ١تا كاف ٭تملو األدب من قيم شىت وٚتاليات متعددة ٢تذه الشعوب ،وظل النص األديب ٤تاطا بالسياقات اليت
أنتجتو ،أو سا٫تت ُب بلورتو لدو ا١تتلقي منذ القدٙب ،واختلف كثَتا ُب دواعي استحساف نص أديب دوف آخر ،بُت
من ينظر إٔب األدب كمبٌت وشكل ومن ينظر إليو من حيث كونو موضوعا ،ومضمونا ،كما أف مقاربة النص األديب

سياقيا بكل ما يسيجو من عوامل خارجية ٥تتلفة ،وبُت من يقاربو نسقيا من حيث مكوناتو وخصائصو الفنية ،كل
ىذا شكل خبلفا بُت النقاد والدراسُت من مدارس نقدية ٥تتلفة الرؤو ،وعرب مسافات بعيدة وقريبة.
إف الدرس النقدي ا١تعاصر ،إتو إٔب االحتفاء بالنص مباشرة ،من حيث أبنيتو الفنية ،وخصائصو الشكلية
وميزاتو التعبَتية ،كمقاربة ٤تايثة تبحث ُب ا٠تصائص واآلليات النصية الداخلية اليت ٕتعل من نص ما نصا أدبيا ،مركزة
على األدوات الفنية وا٠تصائص اٞتمالية اليت تشكل ىذا النص و٘تيزه عن غَته من نصوص أخرو ،أي إهنا مقاربات
تبحث ُب "أدبية األدب".
لقد جرنا البحث ُب أدبية القصة القصَتة اٞتزائرية إٔب التوقف عند حدود مصطلح "األدبية" أوال ،وكاف
ا١تدرسة الشكلية "أوؿ مدرسة نادت بأدبية النص األديب ،فالنص األديب ليس ٣ترد شكل من أشكاؿ الفهم اإلنسا٘ب،
بل ىو أوال وأخَتا استعماؿ خاص للغة ،وفقا ٠تصوصية كل جنس أديب"  ،1كوف اللغة مكونا نصيا رئيسيا ٬تعل النص
األديب يتميز عن النص التارٮتي ،والنص الفلسفي ،والنص العلمي وغَتىم ،لذا "توجب إعطاء ا١تزيد من العناية ألدبية
األدب و١تكونات اإلبداع الفنية واٞتمالية ،واالىتماـ بو كعآب لو بنياتو ولو مقوماتو وعناصره اليت تنبع باألساس من
مستويات لغوية وببلغية وأسلوبية"  ،2تشكلو و٘تيزه وتضمن أدبيتو بعيدا عن كل السياقات اليت استبعدهتا ا١تدرسة
الشكلية بصرامة "ولقد جاءت الشكلية لكي تواجو التفكَت السائد ُب نقد النصوص األدبية ،والفنية ،والذي ٯتيل إٔب
علم االجتماع أو األخبلؽ والسياسة ...اْب ،أكثر من اىتمامو بالعمل الفٍت ذاتو ( )...وُب األدب اىتمت ٔتا يسمى
أدبية األدب".3
انصب الدرس النقدي الشكبل٘ب على النص األديب من الداخل "وقد أطلق ىؤالء على دراستهم مصطلح
 ،Poetiqueليميزوا منهجهم ُب الدراسة ،القائمة على ٖتليل مكونات النص ،عٍت بقية ا١تناىج اليت تنجر وراء
 1نبيلة إبراىيم :فن القصة ،ص. 07
٤ 2تمد خرماش :إشكالية ا١تناىج ُب النقد ا١تغريب ا١تعاصر ،مطبعة أنفوبرانت ،ا١تغرب ،ط ،2001 ،1ص. 01

3رمضاف الصباغ :األحكاـ التقوٯتية ُب اٞتماؿ واألخبلؽ ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،االسكندرية ،ط ،1998 ،1ص.329 :

عناصر غَت أدبية خارجة عن إطار النص معتمدين مبدأ يلخص قو٢تم" :إف موضوع علم األدب ليس األدب ،بل
األدبية"" ،4على اعتبار أف أدبية النص األديب ٖتددىا ا١تكونات النصية ،وا٠تصائص والعبلقات الداخلية للنص ،ومن
ٙتة كانت ا١تدرسة الشكلية قد نظرت إٔب النص األديب من زاوية ٥تالفة ،إذ "ينبغي أف ينظر إٔب األعماؿ األدبية
بوصفها نظما دينامية تتحرؾ فيها بنيات مًتابطة ،وملتفة حوؿ ما يسمونو بالبؤرة ا١تهيمنة  Dominantاليت تنظم
العمل وتوجهو ٨تو ا٠تروج عن ا١تألوؼ"  ،5سواء بُت نصُت أدبيُت من جنس واحد ،أو من جنسُت ٥تتلفُت ،إذ
العناصر الداخلية ،وا١تكونات والعبلقات داخل النص ،زيادة على البؤرة ا١تهيمنة ،ىو من يضمن أدبية النص وٯتيزه ُب
اآلف نفسو ،وال ينبغي إذ ذاؾ اٟتكم على أدبية النصوص إال بدراسات ومقاربات ٤تايثة تستهدؼ النص ال سياقاتو،
وىو ما رمت إليو ا١تدرسة الشكلية ُب سابقة نقدية للشكبلنيُت و "لقد كاف ىدؼ ىؤالء أف يبحثوا ُب ا٠تصائص
اليت ٕتعل من األدب أدبا بالفعل ،و٠تصوا ىذه ا٠تصائص ُب مصطلح نسموه األدبية (  ،)La Littéraritéوقد
دفعهم الًتكيز على األدبية إٔب الدراسة احملايثة للنصوص اإلبداعية دوف النظر إٔب عبلقاهتا ،مع ما ىو خارجي عنها
كحياة األديب والواقع االجتماعي واالقتصادي" 6وباقي ا١تسيجات األخرو ،ألف "عبلقة األدب بصاحبو من
اختصاص علماء النفس ،وعبلقة األدب مع اجملتمع من خصائص علماء االجتماع"  ،7وىو مؤشر آخر على موت
السياقي لدو ا١تدرسة الشكبلنية ،وأف أدبية النص األديب ىي مسألة فنية داخلية ال عبلقة ٢تا بظروؼ وسياقات
خارجية ىي من مباحث وصبلحيات من يبحثوف ُب قضايا أخرو غَت أدبية األدب " ،فمدرسة الشكليُت الروس
دعت إٔب ضرورة الًتكيز على العبلقات الداخلية للنص ( )...وتتكوف األدبية من األساليب واألدوات اليت ٘تيز األدب
عن غَته"  ،8ومن ىذه ا١تنطلقات النقدية اٞتديدة ُب مقاربة النص األديب" ،كانت أعماؿ الشكبلنيُت الروس منطلق

 4أٛتد بيكس:
 5نبيلة إبراىيم :فن القص ،ص.09 :
ٛ 6تيد ٟتميدا٘ب :بنية النص السردي ،ص. 11
ٛ 7تيد ٟتميدا٘ب :بنية النص السردي ،ص. 11
 8شكري عزيز :نظرية األدب ،ص.182

إتاه جديد متكامل ُب البحث األديب٫ ،تو الكشف عن اآلليات الداخلية الشتغاؿ ا٠تطاب األديب"

 9عن طريق

الدراسة احملايثة ،وبذلك عرفت وٝتيت ا١تدرسة الشكبلنية ،حيث "أطلق عليها خصومها لقب "شكبلنية" ألف
روادىم اٗتذوا لدراستهم مبدأ ثابتا ىو :عزؿ النص عن سياقو التارٮتي وما يوازيو ،وًب العكوؼ على النص لذاتو ْتثا
فيو عن ا٠تصائص اٞتمالية اليت ٕتعل منو عمبل أدبيا ،بغية استخراج البنية النموذجية ،أو البناء االفًتاضي السابق على
كل عملية إبداع ُب ٚتيع األنواع"  ،10وال غرابة فيما لقب بو خصوـ ىذه ا١تدرسة ألف "الشكبلنية "Formalism
تعٍت التمسكل الشديد باألشكاؿ ا٠تارجية للفنوف واآلداب ،وتعٌت بتحليل األشكاؿ ُب النماذج األدبية بالدرجة
األؤب ،ويركز الشكبلنيوف على األسلوب واٞتوانب الفنية ،ويستغنوف عن احملتوو الدالٕب النفسي أو الفلسفي"

،11

ألف ىاتو احملتويات من اختصاص مباحث أخرو ،وىذا ما تؤكده مقولة إٯتانويل فريس وبرنار مورايس من أنو "إذا كاف
العمل األديب قادرا ككل عمل فٍت .على اإلفبلت من التاريخ الذي يسمح بوالدتو وحددىا ،فذلك ألنو ال يكتفي
بنقل نوع واحد من ا١تعلومات وال ينحصر بوظيفة واحدة من وظائف اللغة وبنظاـ واحد من أنظمة ا٠تطاب"  ،12وُب
وٗتل عن السياقي عموما ُب النظر الشكبلنية وانكباب على ا٠تصوصية
انفبلت العمل األدب من التارٮتي ،انفبلت ّ
وا١تكونات الداخلية للنص.
ُب ذات االٕتاه يرو أٛتد بيكيس أف «مصطلح "األدبية" الذي ترىب ُب كنف االٕتاه الشكبل٘ب الروسي ،ذلك
االٕتاه الذي ٨تا بالدرس النقدي ٖتوا جديدا جعلو يتخلص من مؤثرات علم االجتماع وعلم النفس وعلوـ أخرو،
ويتوجو إٔب دراسة الصفات األدبية داخل النص ،باعتبارىا ٤تددا ألدبية الكبلـ ،و٦تيزا لو عن بقية ا٠تطابات» .13

٤ 9تمد زايد
٤10تمد زياد :ا١ترجع نفسو ،ص.64
 11أٛتد مؤمن :اللسانيات ،النشأة والتطور ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ،ط ،2007 ،3ص.150
12إٯتانويل فريس وبرنارموريس :قضايا أدبية عامة ،ص.75
 ،ص .65

 13أٛتد بيكس :األدبية ُب النقد العريب القدٙب ،ص.07

كما يرو عبد القادر عميش ُب معرض حديثو عن مصطلح األدبية عند الشكبلنيُت الروس ،بأف «النص األديب
ليس أدبيا ٔتعناه أو فحواه ،وأنو ليس كذلك من حيث نشأتو ،وما عمل فيها من مؤثرات ،وإ٪تا ىو أديب ْتكم
صياغتو وأسلوبو ،وطريقة وظيفة اللغ فيو»  ،14وبذلك يبدو اىتماـ الشكبلنيُت واضحا با١تبٌت ال ا١تعٌت ،وبالشكل
األديب ال ا١تضموف ،وىو ما يؤكده سعيد جبار متحدثا عن ا١تقاربات الشكبلنية للنصوص األدبية حيث « القاعدة
األساسية اليت ٕتعل من ا١تبٌت موضوع دراستها ىي قاعدة شكبلنية ٕتعل من ا١تبٌت موضوع دراستها ،وتقصي جانب
ا١تعٌت ،معللة ذللك بأف ٚتالية األدب أو أدبية األدب تتجلى ُب البناء الشكلي الذي يتمظهر فيو اإلبداع األديب».
15

إذا كاف مصطلح "األدبية" قد أطلقتو ا١تدرسة الشكبلنية الروسية على ٚتلة ا٠تصائص اليت ٕتعل األدب أدبا،
وترىب ا١تصطلح ُب كنف االٕتاه الشكبل٘ب الروسي كما يرو أٛتد بيكس ،فإف ٢تذا ا١تصطلح "األدبية" جذورا ُب
الدرس النقدي – الغريب والعريب القدٙب – « ،ومنذ فن الشعر لرسطو إٔب يومنا ىذا وا١تؤلفات النقدية والنظريات
األدبية تسعى إٔب إبراز "األدبية" و٤تاولة تبسيط مسالكها أماـ األدباء الشباب ،مع اختبلؼ ظاىر ُب طبيعة
ا١تنطلقات لفهم ىذه األدبية ،وُب تصور العناصر اليت ُٖتدد كسمات ٢تا»

 ،16حيث اىتم أرسطو من كتابيو "فن

الشعر" و"ا٠تطابة" ،بدور وسائل اإلقناع واألسلوب واللغة وترتيب أجزاء القوؿ ُب العمل األديب ،ومن خبلؿ ىذين
الكتابُت «يتبُت أنو أوؿ من وضع دعائم مفهوـ االدبية ا١تتداولة اآلف ُب الدراسات اٟتديثة ٖتت أٝتاء ومسميات
عديدة» 17حيث «كانت مقاربة أرسطو ١تفهوـ األدبية قائمة على ا١تقاربة ا١تتعالية ،اليت ٘تنح النص سلطة مطلقة،

 14عبد القادر عميش ،شعرية ا٠تطاب السردي ،ص.97 :
 15سعيد جبار :من التخييلية إٔب األدبية ،ص.16
 16أٛتد بيكس :األدبية ُب النقد العريب القدٙب.
٤ 17تمد زايد:

 ،ص .50

ولكن من زاوية منظور ا١ترسل ،حيث يصَت ىذا النص آلية ٦تارسة التأثَت على ا١تتلقي ،ىذا التأثَت يتجو إٔب اٞتانب
الوجدا٘ب دوف غَته من جوانب الشخصية اإلنسانية» .18
كما كاف للعرب القدامى اىتماـ كبَت بالنص األديب من حيث خصائصو وبنياتو ومكوناتو وأساليبو الفنية،
والبحث ُب أدبيتو «واعتربت البداية الفعلية لتأسيس مفهوـ لؤلدبية ُب التفكَت النقدي العريب تنطلق من أعماؿ بعض
العلماء بالشعر ٦تن اىتموا بروايتو ،وأخبار شعرائو ،حيث حاوؿ ىؤالء ٖتديد معايَت للجودة ُب فن الشعر لصفة
خاصة» ،19ومن ىذه ا١تعايَت :معيار اللغة ،القوؿ ُب األعراض الشعرية ا١تختلفة كما وكيفا ،وكذا االنتساب إٔب قبيلة
معينة ،ويبدو اشتغاؿ الدرس النقدي العريب القدٙب على الشعر اشتغاال سياقيا موازيا لبلشتغاؿ على النص من الداخل
كلغة وأسلوب ومكونات ،و«ُب الًتاث النقدي األديب العريب القدٙب ًب توظيف مصطلحات متعددة للداللة على
خاصية "األدبية" ،كمصطلح "الشعرية" عند الفارايب وابن سينا وابن رشد والقرطاجٍت(ُ )...ب الًتاث أيضا
مصطلحات أخرو للداللة على مفهوـ األدبية ىي "البياف" و"البديع" والفصاحة والنظم والببلغة»  ،20وٓب ٗتل كل
الدراسات النقدية العربية القدٯتة للنص الشعري من االحتفاء بالسياقات ا١تختلفة اليت تشكل ُب رٛتها ىذا النص ،إذ
إف «مفهوـ األدبية ُب النقد العريب القدٙب ُب ىذه الدراسة يشمل خصائص ا١ترسل وا١ترسل إليو والرسالة ،مع أخذ
السياؽ الثقاُب واالجتماعي واللغوي بعُت االعتبار»  .21وىو ما من شأنو أف يشغل النقاد عن جوىر النص ،من
حيث التأثر بسياقاتو خبلؿ اٟتكم على النص ،أو استفراغ الطاقات النقدية لدو ىؤالء على حواشي النص وجوانبو
دوف التعمق فيو واستجبلء خصائصو وآليات اشتغاؿ عناصره.

٤ 18تمد زايد :ا١ترجع السابق ،ص. 50
 ،ص . 51
٤ 19تمد زايد
 ،ص.73
٤ 20تمد زايد:
 21أٛتد بيكس

 ،ص.16

ال ٯتكن إغفاؿ جهود اٞتاحظ وقدامى بن جعفر وابن قتيبة ُب إرساء أرضية نقدية تبحث ُب أدبية ا١تنتج
الشعري القدٙب ،حيث «شكلت آراء اٞتاحظ ا١تتناثرة ُب مؤلفاتو ا١توسوعية ومقدمة كتاب "الشعر والشعراء" البن قتيبة
مهادا نظريا وإجرائيا للكشف عن جوانب مفهوـ األدبية ُب الًتاث ،كاف أبرز مظهر من مظاىر ٕتليها ُب النص
األديب ًب تأصيلو فنيا وفكريا ُب مسألة اللفظ وا١تعٌت»  ،22ىذه ا١تسألة اليت جعلت من اللفظ – بوصفو بنية تركيبية
صغرو – عماد مقاربة النص الشعري ،وعلى اللفظ توجب اشتغاؿ اجمليدين ُب الشعر ،ألف ا١تعا٘ب كشريك نصي
كانت "مطروحة ُب الطريق" .وقد «عمل علماء اللغة واألدب على تطوير أفكار اٞتاحظ وابن قتيبة مستفيدين من
الثقافة الضخمة الواسعة األرجاء ،ا١تتعددة الروافد اليت كانت رائجة ُب ذلك العصر ( )...واستمر مشروع تأسيس
مفهوـ "أدبية عربية" بعد "بياف" اٞتاحظ ومقدمة ابن قتيبة ،على يد العلماء واألدباء الكتاب ،كأيب العباس أٛتد بن
٭تِت ا١تعروؼ بثعلب بكتابو الصغَت "قواعد الشعر"»  .23أما قدامة بن جعفر فإنو قارب النص الشعري العريب القدٙب
انطبلقا من بنيتو اللغوية إذ «درس قدامة عناصره األربعة على مستويي اإلفراد والًتكيب وىي :اللفظ وا١تعٌت ،والقافية
والوزف ،وىي عناصر تتجو إٔب البنية اللغوية للخطاب األديب ومعطياهتا ا١توازية كالوزف والقافية».
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ٓب تسلم النظرية النقدية والببلغية العربية القدٯتة من ىنات إجرائية ،وقصور ُب ا١تنظومة النقدية حياؿ النص
الشعري ،كما يرو ذلك ٛتيد ٟتميداٌب الذي عاب على النقاد القدامى وقوعهم ُب مأزؽ األحكاـ الشمولية والقوانُت
ا١تعيارية حيث « ا١تشكلة الكربو اليت وقعت فيها النظرية الببلغية العربية ( )...ىي أهنا ٖتولت عند الببلغيُت
ا١تتشددين إٔب معيار قيمي لقياس أدبية األدب ،واٟتاؿ أف اإلبداع يرفض القوانُت ا١تعيارية»  ،25ويشاطره الرأي أٛتد
بيكس ُب قولو إف «النقاد العرب كانوا يصدروف عن نظرة مشولية ١تكونات العمل األديب ...فقد أدركوا طبيعة األدب

٤ 22تمد زايد
 ،ص .55
٤ 23تمد زايد:
٤ 24تمد زايد ،ا١ترجع نفسو ،ص. 56
 ،ص .54

ٛ 25تيد ٟتميداٌب:

 ،ص.13

باعتباره خطابا متميزا ،فتعاملوا معو على أساس ىذا التميز ،ووضعوا قواعد حاولوا هبا حصر أدبية الكبلـ»

 26وىم

بذلك وقعوا ُب مأزؽ ا١تعيارية ،والقوالب اٞتاىزة ا١تسبقة إلبداعات الكتاب اليت تتناَب بشدة مع القيد وا١تعيار ا١تسبق.
إذا كاف الدرس النقدي الغريب والعريب القدٙب قد كاف مهادا نظريا وإجرائيا للكشف عن اٞتوانب ا١تختلفة ١تفهوـ
األدبية ،فإف الدرس النقدي اٟتديث ازداد اىتماما وْتثا ُب مفهوـ ىذا ا١تصطلح ،و «ال ٯتكن ضبط مفهوـ األدبية ُب
داللتها ا١تعاصرة ٔتعزؿ عن الدالالت التقليدية اليت ًب تطويرىا وٕتاوزىا حيث األدبية تشمل نظريات ومناىج متعددة
ُب النظر والتفسَت ويظل النص اإلبداعي بؤرة اىتمامها»  .27ومن ىؤالء ا١تعاصرين الذين كاف ٢تم فضل البحث
والتنظَت ١تفهوـ األدبية ىو جاكوبسوف ،الذي كاف ينظر إٔب األعماؿ األدبية على أساس أدبيتها ال على أساس
سياقاهتا و «يرتبط مصطلح األدبية  Litterariteبصياغة جاكوبسوف عاـ  1919حيث قاؿ" :ليس موضوع علم
األدب ىو األدب ،بل االدبية ،أي ما ٬تعل من أثر معطى ،أثرا أدبيا ،وىو ما يسمح بتمييز ما ىو أديب من غَت
أديب"» 28وبا١تقابل يرو عبد ا١تلك مرتاض أف «ياكوبسوف ٓب ٭تدد ا١تعايَت الصارمة اليت يتم االحتكاـ إليها لتصنيف
العمل اإلبداعي إما على أنو أدب ،وإما على أنو غَت أدب ،وذلك ٔتا يشتمل أو ٔتا ال يشتمل عليو من أدبية»

،29

يشًتط تودوروؼ ُب مقاربة النص األديب البحث ُب خصائص ا٠تطاب األديب ال ُب األدب ذاتو ،وىي رؤية مطابقة
لرؤية جاكوبسوف ٕتاه مفهوـ األدبية ألف « األدبية عند تودوروؼ ىي ا٠تصائص اجملددة اليت تصنع فرادة اٟتدث
األديب وموضوع الشعرية ليس العمل األديب ُب حد ذاتو بل استنطاؽ خصائص ا٠تطاب األديب»  ،30تلك ا٠تصائص
اليت أكد عليها "كانت" ُب حديثو عن األعماؿ الفنية عموما واألدبية خصوصا حيث «اىتم كانت ٓتصائص العمل

 26أٛتد بيكس ،ص.14
٤ 27تمد زايد ،ص.47
 28عز الدين ا١تناصرة ،ص. 73
 29عبد ا١تلك مرتاض ،ص. 70
 30عز الدين ا١تناصرة ،ص.12

الفٍت ُب ذاتو ،وُب داخلو فهو يرو أف كل عمل ذو وحدة جوىرية فنية ،فيها نفسها تنحصر الغاية منو ،فالعمل األديب
والفٍت لو بنية ذاتية وما ٬تعل منو عمبل أدبيا وفنيا ىو ىذه البنية».
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أما ُب الدرس النقدي العريب اٟتديث ،فنجد أف مصطلح األدبية ومفهومها قد فتح نقاشا عميقا وْتثا متواصبل،
وطرحت ُب القضية عديد اإلشكاليات ،و٬تدر بنا أف نفتتح ىذا النقاش بسؤاؿ وجيو لعبد ا١تلك مرتاض الذي يقوؿ
«فإذا كاف موضوع علم األدب ليس ىو البحث ُب األدب نفسو ولكن ُب أدبيتو ،فإف ا١تعضلة الكربو ىي :ما ىذه
األدبية؟ وكيف تعرفها تعريفا صارما ال يأتيو اإلشكاؿ من بُت يديو وال من خلفو؟ وكيف هتتدي السبيل إٔب معا١تها
فنميزىا؟» ،32وىي أسئلة جوىرية جديرة بالتوقف عندىا ،لكي ال يبقى اٟتديث عن األدبية ٣ترد نظريات وطروحات
تتحدث عن النص وال تكاد تقًتب منو بالدرس والنقد ،إذ من غَت العلمي أف نتحدث عن خصائص وعبلقات
داخل النص ،وميزات ومعايَت ٘تيز ىذا النص األديب عن غَته من النصوص األخرو ،وُب الوقت نفسو ال نكاد نعثر
لدو ىؤالء ا١تنظرين على قوانُت صارمة ٖتدد ماىية ىذه ا٠تصائص وا١تكونات النصية اليت تضمن أدبية النص حىت
عند ا١تنظرين الغربيُت الذي اشتغلوا على مصطلح األدبية ٓب تكد تعثر على ىذه ا١تعايَت بتحديد دقيق ويرو مرتاض
أف «ياكبسوف ٓب ٭تدد ا١تعايَت الصارمة اليت يتم االحتكاـ إليها لتصنيف العمل اإلبداعي إما على أنو أدب ،وإما على
أنو غَت أدب» 33ومن ٙتت فقد ظلت الرؤو النقدية ٕتاه مفهوـ األدبية تتفق على أف موضوعها ليس األدب ُب حد
ذاتو إ٪تا ىي اشتغاؿ على أدبيتو ،وبذلك يقوؿ عز الدين ا١تناصرة متحدثا عن «علم األدبية الذي يدرس ا٠تصائص
ا١تتعالية ُب ا٠تطاب األديب»  34من حيث إهنا خصائص مكونة للخطاب ،وقيم فنية ٖتكم ىذا النص وتسيجو ،كما
أهنا «ٖتديد للقوانُت القبلية اليت ٘تثل قاٝتا مشًتكا بُت األعماؿ األدبية»  35كما يرو أٛتد زيد ،أما إبراىيم خليل
 31شكري عزيز ،ص. 68
32عبد ا١تلك مرتاض ،ص. 68
 33عبد ا١تلك مرتاض ،ص. 70
 34عز الدين ا١تناصرة ،ص. 30
٤ 35تمد زايد ،ص. 74

فَتو أف األدبية ىي «البحث ُب ما يتميز بو جنس أديب عن غَته» وذلك [ال ٭تتاج إٔب تراكم تارٮتي أو ترتيب زمٍت،
أو بيئي فيكفي أف يهتم الباحث بتتبع القيم األسلوبية والفنية ا١تشًتكة ُب نوع من النصوص لتميز ىذا النوع من
غَته] ،36وىو ينتقل بذلك من اٟتديث عن أدبية األدب بصفة عامة إٔب أدبية كل جنس أديب على حدة ،وأدبية كل
جنس ٗتتلف عن أدبية جنس أديب ثاف ،فأدبية الرواية مثبل ٗتتلف عن أدبية القصة القصَتة ...اْب ،بناء على رأي
إبراىيم خليل.
ويرو شكري عزيز ُب كتابو نظرية األدب« ،أف البحث ُب طبيعة األدب يعٍت بياف جوىر األعماؿ األدبية ،أي
خصائصها وٝتاهتا العامة»  37وتشكل ىذه ا٠تصائص والسمات البنية العميقة للنص األديب وإف «ىذه البنية العميقة
أو ىذه الشبكة من العبلقات ا١تعقدة ىي اليت ٕتهل من العمل األديب عمبل أدبيا ،أي ىنا تكمن أدبية األدب» ،38
وىو رأي ال ٬تيب صراحة عن سؤاؿ عبد ا١تلك مرتاض الوجيو «أين ىذه ا١تعايَت العلمية وا١توضوعية الصارمة اليت
تتيح لنا ٖتديد ماىية األدبية ُ Littéraritéب األدب».39
وإف كاف تعريف ٤تمد زايد ١تصطلح األدبية األقرب إٔب اإلجابة عن سؤاؿ مرتاض ،إذ يرو أف «األدبية خاصية
نوعية تتحقق من خبلؿ ٣تموعة من ا١تظاىر الفنية داخل الفضاء النصي»  ،40وفصل ذلك قليبل ُب مقولتو« :تقوـ
األدبية على تشخيص قوانُت األدب ُب أي خطاب لغوي بغض النظر عن اختبلؼ اللغات ،فهي تبحث عن البنية
اجملردة للنص األديب ( )...وذلك من خبلؿ البحث عن الوسائل األدبية ا١توظفة ُب ىذا ا٠تطاب لتجعلو ُب النهاية
منتسبا إٔب فن األدب».

 36إبراىيم خليل ،ص.15
 37شكري عزيز ،ص.13
 38ا١ترجع نفسو ،ص.177
 39عبد ا١تلك مرتاض ،ص.69
٤ 40تمد زايد ،ص.383
 41ا١ترجع نفسو ،ص.48
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إف للنص األديب سلطتو ا١تستقلة عن كل سياؽ خارجي ،سلطة مستمدة من داخل النص حيث العبلقات
الداخلية اليت ٖتكم أجزاء النص ،ومكوناتو ىي من تكسب النص سلطة التأثَت ُب ا١تتلقي ،الذي يعترب شريكا ُب
العمل األديب ولو ُب مرحلة تالية ١ترحلة إنتاج النص ،وال يتعارض ذلك مع مفهوـ "األدبية" ألف «خرؽ التوقع وا٠تروج
عن ا١تألوؼ معيار مؤسس كي ٭تقق النص أدبيتو»  .42وذلك ألف «ا١تتلقي يشكل سلطة تنضاؼ إٔب سلطة النص
وقوانُت الكتابة واللغة لتزيد من معاناة األديب وٕتعلو يفكر ُب أكثر من إتاه وكأنو ال يعرب عن عواملو ا٠تاصة بو،
وإ٪تا عن العوامل ا٠تاصة با١تتلقي»  ،43وبالتإب يصَت اٟتوار اإلبداعي بُت أفق الكتابة لدو األديب /ا١تبدع /الناص
وبُت أفق التوقع /االنتظار لدو ا١تتلقي ،حيث «ال ٯتكن اٟتديث عن أدبية األدب ،شعره ونثره دوف التطرؽ ألحد
أطراؼ العملية اإلبداعية أال وىو ا١تتلقي ،ألنو ىو ا١تعٍت بالتواصل الذي يهدؼ األديب إٔب ٖتقيقو عرب إرساليتو/
النص األديبٍ ،ب إف ا١تتلقي /القارئ ىو الذي ٯتنح النص األديب وجوده الفعلي .إذ ال كينونة لو خارج فعل
القراءة» .44وىذا لب ما أصرت عليو النظرية األدبية ا١تعاصرة ،لدرجة أهنا جعلت من القارئ ذا سلطة ال تقل أ٫تية
عن سلطة النص والناص معا ،وصار ا١تتلقي منتجا آخر للنص ا١تتلقى.
ارتبطت األدبية لدو الدارسُت باألطراؼ الثبلثة اليت تشكل اركاف العملية اإلبداعية وىي الناص ،والنص
وا١تتلقي ويرو ٤تمد زايد بأف األدبية هتتم بالنص من زوايا ثبلثة على األقل ،تشكل أركاف عملية التفاعل اٟتاصل بُت
أطرافها ُب سياؽ التداوؿ والتخييل واٞتمإب وىي:
 زاوية عبلقة النص ٔتنشئو. زاوية عبلقة النص بذاتو ْتيث يعترب بنية لغوية مستقلة ٢تا آليات اشتغا٢تا الداخلية وما يوازيها؛ الصوتيةوالصرفية والًتكيبية والببلغية.
42
43

 44أٛتد بيكس ،ص.53

 زاوية عبلقة النص ٔتتلقيو ،فا١تتلقي ،ىو الذي يفك شفرة النص ،و٭تدد داللتو ،ويقيس مدو خرقو أو تطابقومع أفق انتظارات قرائو»  ،45ويتحقق ىذا اللقاء بُت افقي الكتابة واالنتظار ُب أؤب ا٠تصائص اليت تسم
النص األديب وتضعو ُب إطاره األجناسي الذي اشتغل الناص على الكتابة وفق خصائصو وأدبيتو ،واستقبل
ا١تتلقي النص ذاتو وفق ىذا التجنيس األديب ،حيث إف «أوؿ ما يواجو القارئ ُب تلقيو النص ىو الوسم
األجناسي ،ألنو عبلمة ٙتينة تفتح افق انتظار يراعي طبيعة ٘تثل الكاتب ٟتدود اٞتنس األديب الذي يرتاد
فضاءه» ،46كاف يكتب على صفحة غبلؼ العمل األديب :رواية ،أو شعر ،أو "قصص" أو "مسرحية"،
فيتناو٢تا ا١تتلقي على أساس ىذا الوسم األجناسي ،ألف «ضبط اٞتنس األديب عملية أولية تشغل باؿ
الكاتب بقدر ما تثَت اىتماـ ا١تتلقي ،ونتيجة لذلك يتم التنصيص ُب الغالب ،وُب موضع الغبلؼ عادة على
اٞتنس الذي ينضوي ضمنو األثر».

47

يتبُت من خبلؿ ما سبق ،أف األدبية تراعي أطراؼ العملية اإلبداعية بداية باألديب بوصفو «صانع األدب ،فهو
الذي ٯتنحو أدبيتو ،اليت تعترب ٔتثابة الروح ُب اٞتسد ،من خبلؿ تصرفو ُب اللغة واألساليب ،فمؤىبلتو الفنية وقدراتو
التعبَتية ومواىبو األدبية ىي الطاقة اليت ٭توؿ هبا الكبلـ من إطاره العادي إٔب مستوو أديب رفيع بو جودة وحسن
وطبلوة»

48

ويؤكد ذلك أٛتد بيكس إذ يرو أف «األدبية باعتبارىا ٝتة ١تا ىو أديب ترتبط بعناصر متعددة وتتدخل ُب
ٖتديدىا اعتبارات عدة ،وتقتسمها عناصر ىي األديب والنص وا١تتلقي».

٤ 45تمد زايد ،ص. 103
 46أٛتد فرشوخ،
 47البشَت الوسبل٘ب ،ص. 431
،ص. 19
 48أٛتد بيكس،
 49أٛتد بكيس ،ص.02

 ،ص .78
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وألف ْتثنا يتناوؿ أدبية القصة القصَتة اٞتزائرية على وجو التحديد ،فإننا سنحاوؿ الوقوؼ عند اآلراء النقدية
ا١تختلفة حوؿ أدبية ىذا اٞتنس األديب ٖتديدا ،وعلى ما يطرحو ىذا اٞتنس األديب من إشكاليات ُب ا١تصطلح
كتجنيس ،وعلى صفة "القصر" اليت التصقت هبذا النوع من القص وعلى مكونات النص القصصي القصَت
وخصائصو اليت ينفرد هبا ويتميز عن بقية األجناس األدبية السردية األخرو كالرواية وا١تلحمة ...اْب .إذ «القصة
القصَتة ليست ٣ترد قصة تقع ُب صفحات قبلئل ،بل ىي لوف من ألواف األدب اٟتديث ( )...لو خصائص وميزات
شكلية معينة» 50من شأهنا أف تضمن أدبيتو ،ولقد اىتم النقاد وا١تتخصصوف ُب شأف ىذا اٞتنس األديب بالبحث عن
ىذه ا٠تصائص وا١تيزات ،وقد أملت الضرورة القصوو ذلك ،لكي ال يذوب ىذا اٞتنس األديب بُت أجناس أدبية
أخرو وُب ذلك يقوؿ خليل إبراىيم ذياب «ومن ىنا ٧تدنا ملزمُت بتحدثد أىم ا١تقومات الفنية واٞتمالية للقصة
القصَتة اليت ينبغي أف يلتزمها مبدعوىا ونقادىا على السواء لتتحد ٢تا ىويتها ا١تستقلة عن سائر األ٪تاط األدبية
ا١تشاهبة» ،51وىذه ا٢توية ا١تستقلة إ٪تا ىي القوانُت وا٠تصائص الداخلية اليت ٖتكم ىذا اٞتنس األديب ،ومن ٙتت فإف
تسمية ىذا اٞتنس األديب بالقصة القصَتة ليس أمرا اعتباطيا إ٪تا يرتكز على نظرة نقدية تتجو إٔب جوىر النص
القصصي وطبيعتو حيث إف القصة القصَتة « ىي قصة من حيث إهنا تتبع أحداثا وشخصيات ُب فضاء زما٘ب
ومكا٘ب ،وىي قصَتة من حيث كوهنا تشغل حيزا أقل بالضرورة من باقي فنوف السرد ،فقد أسبغت ٝتة القصر ىذه
على ىذا النوع ٝتات فنية وتقنية ٯتكن االنطبلؽ من كوهنا ٦تيزات للنوع األديب»  ،52وإذا كاف ىذا الرأي يربر تسميتو
ىذا اٞتنس بالقصة القصَتة لقصر اٟتيز الذي تشغلو مقارنة بفنوف سردية أخرو كالرواية فإف فرانك أوكنور فسر
التسمية من وجهة نظر مغايرة ٘تاما ،إذ «ليست القصة قصَتة ألهنا صغَتة اٟتجم ،وإ٪تا ىي كذلك ألهنا عوٞتت
عبلجا خاصا ،وىو أهنا تناولت موضوعها على أساس "رأسي" ال "أفقي" ،وفجرت طاقات ا١توقف الواحد بالًتكيز

 50رشاد رشدي :فن القصة القصَتة ،ص.01
 51خليل إبراىيم ذياب :دراسات ُب فن القص ،ص. 14

 52ىيثم اٟتاج علي :الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي ،ص. 11

على نقاط التحوؿ فيو»  ،53من حيث إف ىذا اٞتنس األديب ال يركز على األحداث الكثَتة ويوزعها على فضاءات
عديدة وتتقاٝتها شخصيات ٥تتلفة ُب طرح أفقي شاسع،إ٪تا يكتفي باٟتدث الواحد الذي تضيق معو الفضاءات
وتتناقص الشخصيات ،ليكوف الطرح رأسيا وُب العمق ،فيتطلب ذلك تكثيفا لغويا شديدا ،وأسلوبا خاصا ،ٯتيز
القصة القصَتة عن أجناس أدبية أخرو .وحىت ُب النوع األديب الواحد ،كالرواية ،والقصة الطويلة حيث إنو "إذا نظرنا
إٔب القصة القصَتة وجدنا أف خاصية القصر ٘تتلك صبلحيتو إشارة كبَتة ٘تيز ىذا اٞتنس ،ذلك أنو مشًتؾ بُت عدد
كبَت من القصص وىو ما ٯتيز ىذا اٞتنس عن غَته ،خاصة الرواية"

54

رغم أف بعض النقاد قد حاوؿ ضبط ا٠تصائص اليت من خبل٢تا تتحدد أدبية القصة القصَتة بوصفها جنسا أدبيا
ٯتيل إٔب الواقعية ،وىو يتسم ٔتحدودية اٟتيز أي القصر ،والتكثيف وقلة الشخصيات»  ،55إال أف البعض اآلخر من
النقاد يعتقد أف «القصة القصَتة موجودة ولكن دوف جوىر ومعظم ٤تاوالت تصنيفها تلجأ إٔب مقارنتها باألجناس
اجملاورة ٢تا مثل الرواية ،اٟتكاية الشعبية ،ا٠ترافة وحىت الشعر»  ،56وىو طعن صريح من عز الدين ا١تناصرة ُب أدبية
القصة القصَتة ،وُب استقبللية ىذا اٞتنس األديب ٓتصائصو وفنياتو عن أجناس أدبية أخرو ،فهل كاف ٔتقدرة القصة
القصَتة فعبل احتبلؿ مكاف أدبية تليق هبا ،وىل ٯتكن اٟتديث أصبل عن نظرية أدبية للقصة القصَتة ،ترتكز على
مقومات ىذا اٞتنس األديب؟ «وُب اٟتق أف القصة القصَتة قادرة على ٖتقيق مكانة أدبية سامقة ُب سلم األ٪تاط
األدبية اإلبداعية عندما ٭ترص مبدعوىا ومن ورائهم نقادىا على التزاـ الطرائق الفنية الصحيحة ُب إبداعها ،غَت
خالطُت ٢تا بغَتىا من ألواف اإلبداع األديب ،وىذه الطرائق أو ا٠تصائص تقوـ على مظهرين :مظهر القص وعناصره
ا١تتعددة ،اٟتديث والشخصية واٟتبكة واٟتوار والسرد والعقدة واٟتل والزماف وا١تكافٍ ،ب ا١تظهر االنطباعي /وحدة

 53فرانك أوكنور :الصوت ا١تنفرد ،ص. 9-8
 54عز الدين ا١تناصرة ،ص.84
 55عز الدين ا١تناصرة ،ص.86
 56ا١ترجع نفسو ،ص.81

االنطباع الذي ٖتققو القصة القصَتة ُب العادة لعدـ تعدد األحداث ،وتنوع الشخوص فيها»  ،57ومن خبلؿ ما سبق
يتبُت أف أدبية القصة القصَتة مرىونة بالتزاـ الطرائق الفنية الصحيحة ُب إبداعها ،واٟترص على مكوناهتا وخصائصها
اليت ٘تيزىا عن غَتىا من األجناس األدبية األخرو ،ولكي تشتمل هبويتها عن سائر النماط األدبية األخرو ،من
خبلؿ بنيتها وشكلها ومظاىرىا الفنية داخل الفضاء النصي ،وذلك من شأنو أف ٬تعلها جنسا أدبيا قائما بذاتو.

 57خليل إبراىيم أبو ذياب :دراسات ُب فن القص ،ص.14-13

المبحث الثاني :القصة الجزائرية القصة :النشأة ك التطور.
ولقد ُشغف اإلنسا ُف ُ اىتماما بالقصص منذ القدٙب حيث ٧تد أف << القصة ٔتفهومها العاـ
شديدة الصلة ْتياة اإلنساف اليومية منذ فجر التاريخ  ،فبل تكاد ٗتلو منها حياة أي شعب من الشعوب سواء كانت
مدونة أومروية شفاىا>>  ،58و ذلك أل ّهنا كانت تُعٌت بسرد تفاصيل اٟتياة  ،و تصوي ِر أ٪تاط معيشة األمم و
الشعوب ،وحفظ آثار و أيّاـ األجياؿ السابقة .
لكل عصر ،فإنو ٯتكن القوؿ بأ ّف
تنوعها تؤثّث
َ
إذا ؾانت الفنوف األدبية على اختبلفها و ّ
األديب ّ
ا١تشهد ّ
القصة << ٘تثل موقفا من اٟتياة أحسن ما ٯتثلو الشعر أو ا١تسرحية >>
ّ

 ، 59من حيث إهنا تقًتب من واقع

الشعر  ،و رمزيّة ا١تسرح.
اإلنساف فتعكسو عمقا و لغة  ،بعيدا عن غموض ّ
بكل تفاصيلها  ،فإننا ٨تاوؿ الوقوؼ عند حدود تعريف ىذا
و قبل أف نلج عوآبَ ّ
القصة اٞتزائريّة القصَتة ّ ،
تسجيل
مرت ٓتاطر الكاتب  ،أو
األديب ا٢تاـ  ،و من ىذه التعاريف نذكر أ ّف << ّ
القصة عرض لفكرة ّ
اٞتنس ّ
ُ
يعرب عنها بالكبلـ
صورة تأثّرت هبا ٥تيّلتو  ،أو بسط لعاطفة اختلجت ُب صدره  ،أو كل أولئك ٣تتمعُت  ،فأراد أف ّ
60
يعرب هبا صاحبها
ليصل هبا إٔب أذىاف القراء ٤ ،تاوال أف يكوف أثرىا ُب نفوسهم مثل أثرىا ُب نفسو >>  ،كما قد ّ

ِ
لكن ُب رؤو و
انشغاالهتم و
عن عواطف و خلجات غَته  ،عندما يتمثل
فعل ذاٌبّ ْ
أحاسيسهم  ،إذ الكتابة ٌ
َ
طروحات ٚتعيّة ،غَتيّة.
و من ىذا ا١تنطلق فإ ّف << القصة ىي سرد حوادث متسلسلة ٕتري ألشخاص ٥تتلفُت ُب بيئة
61
فتصور واقعهم و تذ ُكر وقائعهم بروح فنيّة و مسحة ٚتالية و ذلك أ ّف
معينة>> ّ ،

<< القصة روح قبل أف

٤ -58تمد الصديق باغورة  :مبلحظات عامة ُب القصة اٞتزائرية٤ ،تاضرات ا١تلتقى األوؿ لؤلدب و الفكر سيدي بلعباس ،أياـ  25/24/23ديسمرب
 ،2008ص30
ص .23
 -59فرانك أوكونور  :الصوت ا١تنفرد  ،ترٚتة ٤تمود الربيعي  ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ، 1993
ص .155
 -60عبد العزيز شرؼ  :األسس الفنية لئلبداع األديب  ،دار اٞتيل – بَتوت  ،ط، 1993 ، 1
 -61علي بوملحم ُ :ب األدب و فنونو  ،ص .120

62
لم بكل ٚتالياهتا ،
مظهرا ،و فكرةٌ قبل أف تكوف حادثة>>  :و ىو ما يوجب على من اٗتذىا خيارا أف يُ ّ
تكوف ً

علّو يصيب منها شيئا ٦تا يتوقّعو القارئ.
األديب ،ٯتكن القوؿ<<إف مصطلح''
و ُب حدود ا١تصطلح دائما قبل تتبّع ّ
السوابق التّارٮتية ٢تذا اٞتنس ّ
القصة القصَتة''ٓب يتحدد كمفهوـ أديب إالّ عاـ 1933ـ ُب قاموس أكسفورد >> ،63و ىذا ال يعكس ٘تاما
كل األجناس البشريّة.
تارٮتية ىذا اٞتنس األديب،فلقد عُ ِرفت ّ
القصة منذ القدٙب عند ّ
أما العرب << فكاف ٓب قصص عريب آخر واقعي ،و يتمثل ُب أياـ العرب ،و يدورحوؿ وقائعهم
العبسي  ،و"زنوبيا "ملكة تدمر.
اٟتربية>>64كقصة عنًتة
ّ
حضورىا  ،و ضمن بقاءىا
عزز القرآف
و حُت ظهر اإلسبلـ ٓب تنقطع روابط ا١تسلمُت بالقصة  ،حيث ّ
َ
دور القصة ُب إثارة الوجداف  ،و ٖتريك العواطف  ،و جذب انتباه القارئ و
لديهم ،فحينما << أدرؾ القرآف َ
السامع  ،فجعلها إحدو وسائلو ُب ٖتقيق غاياتو  ،من إثبات الوحي  ،و تأكيد الرسالة  ،و تأصيل الدعوة اإلسبلمية
65
الرغم من أ ّف القصص ُب القرآف الكرٙب ٓب ت ِرد كلُّها عمبل فنيّا مستقبل َع َدا قصة سيّدنا يوسف عليو
على
،
>>
ّ

السبلـ.
العريب فإنو << ٓب تنشأ القصة من أصل عريب كا١تقامات و القصص اٟتماسية  ،و اٟتكايات
ّأما ُب أدبنا ّ
و األمثاؿ و ا٠ترافات و األساطَت و النوادر  ،و إ٪تا ترعرعت بتأثَت من األدب األوريب مباشرة>> ، 66و ذلك عن
الًتٚتة و من أمثلة ذلك قصص ا١تنفلوطي..
طريق ّ

<< و كانت اٞتزائر آخر من ٟتق بالركب و تقدـ لنا ُب

ىذا اجملاؿ ثبلثة قصاص  :أبو العيد دودو( )...و الطاىر وطار( )...و أٛتد منور( ، 67 >> )...وغربىم  ،و ٨تن
 -62علي بوملحم:ا١ترجع نفسو  ،ص .129
 -63خليل إبراىيم أبو ذياب  :دراسات ُب فن القص  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر و التوزيع  ،اإلسكندرية (د ط-دت)  ،ص .11
 -64الطاىر أٛتد مكي  :القصة القصَتة  ،دار ا١تعارؼ  ،القاىرة  ،ط ، 1992 ، 6ص .23
 -65الطاىر أٛتد مكي  :القصة القصَتة  ،ص .26
 -66الطاىر أٛتد مكي :ا١ترجع نفسو  ،ص .109
 -67الطاىر أٛتد مكي :ا١ترجع نفسو  ،ص .128

تطورىا ّ ،روادىا و أعبلمها  ،أشكا٢تا
نتطرؽ إٔب تاريخ ّ
القصة اٞتزائرية القصَتة  ،من حيث نشأهتا و ّ
٨تاوؿ أف ّ
و مضامينها على مدو ٙتانية عقود من ظهورىا.
القصة القصَتة ُب اٞتزائر مقارنة بظهورىا ُب دوؿ عربية أخرو ،و قد ع ّدد الدارسوف و
و لقد ّ
تأخر ظهور ّ
القصة ُب العآب
القصة القصَتة اٞتزائرية ّ
متأخرة بالنّسبة إٔب ّ
ا١تتخصصوف أسبابا كثَتة لذلك  ،فلقد << نشأت ّ
ّ
خاص و ظروؼ عرفتها اٞتزائر دوف غَتىا من األقطار العربية  ،و قد أحاطت ىذه الظّروؼ
العريب ،نتيجة وضع ّ
ّ
68
األوؿ ُب
بالثّقافة العربية ُب اٞتزائر ّ
فأخرت نشأة ّ
السبب ّ
نسي العائق األكرب  ،و ّ
القصة >> ،و كاف ا١تستعمر الفر ّ

تطورىا و تفعيلها.
ىذا اٟتصار ا١تضروب على ثقافتنا العربية ُب اٞتزائر ،و على كل ما يسهم و يساعد ُب ّ
القصة القصَتة ُب اٞتزائر و ذلك قي أواخر العقد الثالث من القرف ا١تاضي كانت <<
و عندما ظهرت ّ
رسخت أقدامها بفضل أدباء مشهورين أمثاؿ تيمور و عيسى
القصة ُب ا١تشرؽ العريب قد قطعت شوطا طويبل و ّ
69
القصة القصَتة ُب اٞتزائر أسباب أخرو
ر
لتأخ
كاف
،كما
عبيد( )...و إبراىيم ا١تصري و غَتىم>>
ّ
ّ

لعل
و ّ

<< السبب الرئيسي ٢تذا التأخر ىو الضعف الثقاُب بصفة عامة .الذي كانت تعيشو اٞتزائر ُب ىذه ا١ترحلة بسبب
70
خصوصا
ا١تثقفُت
و
،
عموما
يُت
ر
ائ
ز
للج
ليسمح
ا١تستعمر
يكن
ٓب
إذ
انقطاعها عن ا١تنابع اٟتية للثقافة العربية>>
ً

اعتقادا منو بوأد ثقافتنا العربية اإلسبلمية،
فتح جسور االتصاؿ هبم  ،و ذلك
باالحتكاؾ بغَتىم ،أو ِ
ً

و تقويض

حملليتنا  ،عاداتنا و تقاليدنا ،حيث << كاف من ا١تمكن أف تستفيد القصة اٞتزائرية من القصة العربية ُب غَت
71
صب فيو
بلد
ُب
طبيعيُت
ا
٪تو
و
ة
والد
تنمو
و
لد
و
ت
أف
ية
ر
ائ
ز
اٞت
القصة
بإمكاف
يكن
ٓب
<<
لكن
و
،
اٞتزائر>>
ً
ِّ
ّ

 -68عبد اهلل ركييب  :القصة اٞتزائرية القصَتة  ،الدار العربية للكتاب  ،ليبيا  -تونس  ،ط  ، 1977 ، 3ص .10
 -69عبد اهلل ركييب  :األوراس ُب الشعر العريب و دراسات أخرو ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع  ،اٞتزائر  ، 1982 ،ص .144
 -70مصطفى فاسي  :القصة اٞتزائرية القصَتة ٣ ،تلة الثقافة  ،عدد  ، 18ديسمرب  ، 2008ص .88
 -71عبد اهلل ركييب  :القصة اٞتزائرية القصَتة  ،ص.11

االستعمار على اللغة العربية و الثقافة العربية كل ما ُب جعبتو من وسائل الضغط و القهر حملوىا و القضاء عليها٢..تذا
كاف طبيعيا أف تتعثر القصة ُب نشأهتا

و تطورىا>>٢ ، 72تذه الدوافع

و األسباب .

كما أف من ا١تعوقات بالنسبة إٔب تأخر ظهور القصة القصَتة ُب اٞتزائر ،النظرة و الفهم ١تعٌت األدب ُب
اٞتزائر من طرؼ الكتاب و ا١تبدعُت << فقد كاف مفهوـ األدب ىو الشعر

و الشعر فقط  ،و كاف األديب

ىو الذي ينظم الشعر  ،و يتقن صناعتو  ،و ُب ظل مفهوـ كهذا كاف من الصعب أف توجد القصة كفن متميّز لو
73
الفيت حينها  ،و
لونو و ٝتاتو ا٠تاصة>>  ،إذ كاف ذلك يتطلّب جهدا أكرب من طرؼ كتّاب ىذا اٞتنس ّ
األديب ّ

تطور ىذا الفن.
كل العوامل ا١تساعدة على ّ
يتطلب أيضا إ٬تاد أسباب و استغبلؿ ّ
لعل من أ٫تها االتصاؿ
و بالفعل فقد << وجدت عوامل أخرو ساعدت القصة على الظهور و التطور ّ
با١تشرؽ العريب( )...كذلك اتصاؿ اٞتزائر بباقي أقطار ا١تغرب العريب اليت ٓب ٘تر فيها اللغة العربية –ٟتسن اٟتظ-
بالظروؼ اليت مرت هبا ُب اٞتزائر>>  .74و من ٍبّ بدأت تتش ّكل أرضية قصصية ،و لكن غَت بارزة ا١تعآب  ،إذ ال
بكل فنيّاتو و ٚتاليّاتو << ،فالقصة اٞتزائرية ظهرت ُب شكلها البدائي
فن
ٯتكن اٟتديث عن ّ
قصصي واضح ّ ،
ّ
معا
(ا١تقاؿ القصصي /الصورة القصصية) و قد ظهرا ً
ُب أواخر العقد الثالث ]من القرف ا١تاضي[ أما القصة الفنية فلم تظهر بدايتها إال بعد اٟترب العا١تية الثانية و تطورت
بعد ذلك>>.75
و تذىب عايدة أديب بامية إٔب أ ّف << أوؿ قصة قصَتة ىي " دمعة على البؤساء" كتبها علي بكر
76
قصة
بعض الدارسُت قصةَ " فرانسوا و الرشيد" للكاتب ٤تمد سعيد الزاىري ّأو َؿ ّ
السبلمي >>  ،و قد جعل ُ

جزائريّة ظهرت على صفحات اٞترائد.
 -72عبد اهلل ركييب :األورا س ُب الشعر العريب و دراسات أخرو  ،ص .143
 -73عبد الو ركييب  :القصة اٞتزائرية القصَتة  ،ص .146
 -74عبد اهلل ركييب  :ا١ترجع نفسو  ،ص .146

 -75مصطفى عبد الشافعي  :مبلمح من أدهبم القصصي  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر و التوزيع  ،اإلسكندرية  ، 1998ص .162

و إذا كانت ٤تاوالت "علي بكر السبلمي"  ،و "٤تمد سعيد الزاىري" خطوتُت بسيطتُت ُب التجربة
القصة << ٓب تظهر ُب واقع األمر بصفتها شكبل أدبيّا فنيّا يفرض وجوده إالّ ابتداءً من بعض
القصصية ،فإ ّف ّ
٤تاوالت األديب ا١تعروؼ رضا حوحو الذي بدأ يكتب ُب الثبلثينيات >>  77من القرف ا١تاضي .و قد ساعده ُب
ذلك << اطبلعو على ٪تاذج عامة من القصة الغربية و خاصة منها الفرنسية ،مع اإلشارة إٔب أنو كاف ٭تسن
الفرنسية اليت ترجم منها بعض النصوص ،و أعاد كتابة بعضها اآلخر
ُب شكل قصة>> ،78و ىذا كلّو يكشف عن إمكانات ساعدتو ُب االطّبلع على إنتاج اآلخر  ،و اإلفادة منو.
خاصة مع اٟتركة
و إذا كاف ىذا ّ
الشأف بالنسبة إٔب "حوحو" فإنو ٓب يكن لينبغي لكثَت من معاصريو ّ ،
اإلصبلحية إذ <<حُت بدأت القصة ُب الثبلثينيات على أيدي كتاب اإلصبلح بدأت ُب صورة بدائية  ،تبعد هبا
كثَتا عن القصة ٔتفهومها الفٍت اٟتديث ،بدأت ُب صورة مقاؿ ٭تمل بذور القصة و لكنو ال يع ّد قصة فنية  ،بل نشأ
متأثرا با١تقاؿ الديٍت اإلصبلحي ُب شكلو و مضمونو ،و ٓب يكن ا٢تدؼ منو ىو الفن و إ٪تا ٣ترد ثوب جذاب تلبسو
األفكار اإلصبلحية>>  ، 79إذ ٯتكن اٟتديث ُب ىذه ا١ترحلة عن قصة "مؤدٞتة"  ،غلب فيها ا١توضوع /ا١تضموف
ِ
األديب  ،حيث << ّاٗتذت ىذه النّشأة القصصية
اإلصبلحي و أفكار اإلصبلحيُت على فنية و ٚتالية ىذا ّ
الفن ّ
80
للقصة القصَتة و لو ظرفيا.
اكتماؿ
دوف
بآخر
أو
بشكل
حاؿ
،
األؤب ا١تتعثرة طابعا إصبلحيا صر٭تا>>
فٍت ّ
ّ

الرابع من القرف ا١تاضي
و عرفت الفًتة التالية لظهور القصة القصَتة ّ
تطورا ملحوظا ،و بالضبط ُب العقد ّ
حيث ٧تد أ ّف القصة القصَتة << ٓب تأخذ شكلها القريب من الناحية الفنية إال ُب األربعينيات و من ىؤالء الذين
٤تمد العابد اٞتيبلٕب" و " عبد اجمليد الشافعي" و أٛتد رضا
اشتهروا ُب تلك الفًتة "٤تمد سعيد ّ
الزاىري" و " ّ

 -76عايدة أديب بامية  :تطور األدب القصصي اٞتزائري ( ، )1967-1925ترٚتة ٤تمد صقر ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ، 1982ص .07
 -77مصطفى فاسي  :القصة اٞتزائرية القصَتة ٣ ،تلة الثقافة  ،ص .199
 -78مصطفى فاسي :ا١ترجع نفسو  ،ص . 120 -119
 -79عبد اهلل ركييب  :األوراس ُب الشعر العريب و دراسات أخرو  ،ص .145
 -80عمر بن قينة ُ :ب األدب اٞتزائري اٟتديث  ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية  ،اٞتزائر  ، 1995ص .169

حوحو">>، 81و غَتىم من الذين اشتغلوا على كتابة القصة ُب ىذه الفًتة ففي << أواخر األربعينيات ،
أخذوا ٭تاولوف كتابتها بالفعل ،

و هبذا وضعوا لبنة أساسية ُب ىذا الفن>>.82

متدرج ٨تو الفنّية و
و ىكذا يبدو لنا من خبلؿ تتبّعنا لنشأة ّ
القصة اٞتزائرية القصَتة أ ّف تطورىا واضح ّ
ىامة ساعدت على تطور ىذا
االكتماؿ من عقد إٔب آخر  ،فبل غرابة أف يكوف العقد ا٠تامس من القرف ا١تاضي فًتةً ّ
الفن << ،و ذلك ألنو نشأ لدو الكتاب ُب ذلك الوقت اٟتافز الفٍت لكتابة القصة  ،فأصبح الكاتب ٭تاوؿ ٖتقيق
ّ
وجوده و ذاتو بعد أف كانت كتابة القصة إما ١تلء الفراغ أو ٣ترد التجربة>>  ، 83كما أ ّف عوامل كثَتة ساعدت و
القصاصُت ،حيث إ ّف <<اإلطبلع على األدب العريب  ،و كذا على األدب
أسهمت ُب ىذا التطور ُب كتابات ّ
ا١تًتجم

اإلطبلع و
و خاصة عرب اجملبلت األدبية أتاح جملموعة من الطلبة ا١تهتمُت و ا١توىوبُت ُب ٣تاؿ األدب
َ

84
فٍت
انعكاس
ذا
و
،
إ٬تاب
دليل
كاف
ما
ىذا
و
،
االستفادة قبل أف يتّجهوا بعد ذلك إٔب ٦تارسة اإلبداع >>
ّ

ٚتإب على النّص القصصي.
و ّ
القصة  ،و مسا٫تتِها
لعل ا١تتتبّع لسَتورة القصة اٞتزائرية سيعرؼ مدو تأثَت الثّورة التحريرية الكربو ُب ّ
و ّ
ِ
كل شيء
فعالة ُب تطويرىا  ،و إعطائها دفعا قويّا ُب مسَتهتا و مسارىا  ،فعندما اندلعت الثّورة << ّ
بصفة ّ
تغَت ّ
فوؽ األرض  ،و معها مفهوـ القصة اٞتزائرية ٔتفهومها السليم  ،بل كانت الطّفرة اليت نقلت القصة من ا١توضوعات
ا١تادية ا١تستهلكة إٔب ا١تضامُت الثورية ا١تنفعلة بالواقع اٞتديد  ،فالقصة اٞتزائرية ٓب تتضح فعبلً و ٓب تتوفر ٢تا عناصر
الفن إالّ أثناء الثورة

و بسببها>>.85

 -81أٛتد دوغاف ُ :ب األدب اٞتزائري اٟتديث  ،منشورات اٖتاد الكتاب العرب  ،دمشق  ،ط ، 1،1996ص .165
 -82عبد اهلل ركييب  :تطور النثر اٞتزائري اٟتديث ( ، )1974-1830ا١تؤسسة الوطنية للكتاب  ،اٞتزائر  ، 1983 ،ص .172
 -83عبد اهلل ركييب  :األوراس ُب الشعر العريب و دراسات أخرو  ،ص .147
 -84مصطفى فاسي  :القصة اٞتزائرية القصَتة ٣ ،تلة الثقافة  ،ص .120
 -85عبد اهلل ركييب  :األوراس ُب الشعر العريب و دراسات أخرو  ،ص .148

تغَت و ٕت ّدد مضامينها و
فحسب  -أو من حيث ّ
و ٓب يكن تأثَت الثورة ُب القصة القصَتة موضوعاتيا – ْ
لكن من حيث إ ّف << القصة قد خطت خطوات ىامة ٨تو النضوج الفٍت( )...متخلية بذلك عن تلك احملاوالت
86
ىاما من الفنّػيّة ،و تكوف بذلك
القصصية البسيطة>> لتج ّدد و تتج ّدد ُب أشكا٢تا و مضامينها  ،لتكتسب قدرا ّ

القصة بثورة القصة
ٚتإب للقارئ /ا١تتل ّقي .حيث ٯتكن اٟتديث عن ىذا التفاعل بُت الثّورة و ّ
قادرة على ٖتقيق اكتفاء ّ
/قصة الثورة  ،فقد << ّأدت الثورة ا١تسلحة إٔب ثورة شاملة ُب الفكر و السياسة و اجملتمع>>  ، 87و ىو ما أدي
إٔب ثورة ُب القصة
اٞتزائرية القصَتة بالفعل << ،و قد وجد الكتاب فيها ا١تنبع ا٠تصب الذي يغًتفوف منو فاستمدوا منها أبطا٢تم  ،من
88
٘تاما  ،و
البطل خياليّا ،ال وجود لو ُب أرض الواقع ً
دنيا الواقع وسط الدـ و اللهب >>  ،و قد كاف قْبػلَها ُ
89
فاع عنو و ٛتايتِو.
البطل أيضا ُب قصة ىذه ا١ترحلة << صار ٦تثّبل لفكرة وطنية>> تتعلّق بتحرير الوطن  ،و ال ّد ِ

جو الثورة كافة اإلنتاج األديب و من بينو القصة القصَتة اليت استمدت مادهتا من وحي الثورة  ،فقد
عم ّ
كما << ّ
حاوؿ الكتاب رفع مستواىا الفٍت حىت تبلغ مستوو الثورة ُب صفاهتا  ،و تتماشى مع جوىرىا األٝتى و أىدافها
اإلنسانية اليت قامت من أجلها>>.90
أساسا لبنائها
الفٍت ّ
للقصة القصَتة  ،و ً
و من ىنا ٯتكن االعتقاد بأ ّف الثّورة التّحريريّة كانت مرحلةَ االنطبلؽ ّ
بعد ذلك  <<،فمرحلة التأسيس ُب خضم الثورة أعلنت ميبلد قصة قصَتة جزائرية مصبوغة بطابع الثورة ُب كثَت من
األقبلـ القصصيةَ بعد ذلك تتّكئ على مرجعيّة فنيّة صلبة ُب ٣تاؿ القصة القصَتة  ،و
مضامينها >> ، 91و جعلت
َ
ىو ما انعكس بالفعل على النصوص القصصية بعد االستقبلؿ  ،خاصة

و أ ّف اٞتزائر أصبحت تنعم ْتريتها  ،و

 -86مصطفى فاسي  :القصة اٞتزائرية القصَتة ٣ ،تلة الثقافة ،ص .121
87
الطمار  :تاريخ األدب اٞتزائري  ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية  ،اٞتزائر  ، 2006 ،ص .523
 ٤تمد ّ -88عبد اهلل ركييب  :األوراس ُب الشعر العريب و دراسات أخرو  ،ص .168
 -89أبو القاسم سعد اهلل  :دراسات ُب األدب اٞتزائري اٟتديث ،دار الرائد للكتاب  ،اٞتزائر  ،ط ، 2007 ، 5ص .59
 -90عبد اٟتميد بورايو  :منطق السرد  ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية  ،اٞتزائر  ، 1994 ،ص .53
 -91حاج ٤تجوب عراييب  :دراسات ُب القصة القصَتة اٞتزائرية ا١تعاصرة  ،منشورات إبداع  ،ط ، 1993 ، 1ص .58

تطور كثَتة  ،حيث << تطورت القصة القصَتة ما
بدأت تتهيّأ للقصة القصَتة
ٌ
امل ٧تاح و استمرار و ّ
ظروؼ و عو ُ
بعد االستقبلؿ بفضل حالة االستقرار السياسي و االجتماعي الذي ظهرت معو مؤسسة قوية فاعلة ( وزارة
92
كل ىذا جعل من اٟتياة الثقافية عموماو
الثقافة ،اٖتاد الكتاب  ،ىياكل ثقافية  ،مبلحق ٥تتصة  ،جوائز >> ّ ،

أكثر تطورا .
األدبية خصوصا َ
ٍ
كماض ،و الثورة كحاضر  ،و ا٢تجرة
و قد << تعددت مواضيع القصة اٞتزائرية بعد االستقبلؿ بُت الثورة
إٔب ا١تدف أو إٔب ا٠تارج  ،و ا١تشاكل االجتماعية اليت ظهرت مع األحداث اٞتديدة  ،و التطورات اليت حدثت ُب
اجملتمع اٞتزائري >>  ،93و ىو ما أكسب القصةَ القصَتة واقعيةً و صدقا ُب الطّرح  ،و مقاربةً ألبسط ظروؼ و
انشغاالت الفرد اٞتزائري  ،و اجملتمع عموما ُب تلك الفًتة.
السبعينيات فقد << ظهرت أٝتاء جديدة لديها اإلرادة و الطموح  ،بل ٘تلك ثروة ثقافية ٘تكنها من
أما ُب ّ
العطاء و اإلبداع >> ، 94و كاف ٢تذه الثورة الثقافية انعكاس على النّصوص القصصية اليت كتبت ُب ىذه الفًتة .
قصة جيل
و ُب مقاربتنا لواقع ا١تشهد القصصي ُب ىذه ا١ترحلة ٯتكن القوؿ بأنو << ٘تيّزت ّ
السبعينيات ُب اٞتزائر بتعدد موضوعاهتا و تنوعها  ،و ّتديتها إٔب درجة أف كتاهبا الشباب كادوا ينسوف ٫تومهم و
هتم
مشاكلهم ا٠تاصة  ،و ا١تواضيع اليت ٗتصهم كموضوع ّ
اٟتب  ،و راحوا يكتبوف ُب األمور و القضايا الكربو اليت ّ
وطنهم بصفة عامة  ،كما ٓب ينسوا أف يتناولوا ُب بعض قصصهم القضايا العربية>> ، 95أل ّف بينهم و بُت غَتىم من
اصر متينة.
الشعوب العربية أو َ

٤ -92تمد راْتي  :راىن القصة القصَتة ُب اٞتزائر ٤ ،تاضرات ا١تلتقى األوؿ لؤلدب و الفكر ،سيدي بلعباس  ،أياـ  25/24/23ديسمرب ، 2009ص
.23
٤ -93تمد الصاّب خرُب  :بُت ضفتُت  ،ص .17
 -94أٛتد دوغاف ُ :ب األدب اٞتزائري اٟتديث  ،ص .168
 -95مصطفى فاسي  :القصة اٞتزائرية القصَتة ٣ ،تلة الثقافة  ،ص .127

كما ٯتكن اٟتديث عن مبلمح التّجريب ُب القصة القصَتة خبلؿ ىذه ا١ترحلة حيث إ ّف ىناؾ من الكتاب
من << ٞتأ إٔب استخداـ األسطورة ،و اٟتكاية الشعبية أو القصص الشعيب العريب القدٙب  ،و ىناؾ ٕتارب قصصية
قليلة استخدمت أيضا ا٠تياؿ العلمي >>  96و من أمثلة ذلك قصة " ا١تصاصة" حملمد الصاّب حرز اهلل  ،و قصة "
جفاؼ اآلبار األورتوازية" ٞتيبلٕب خبلص.
ّأما قصة اٞتيل اٞتديد الذي بدأ يظهر مطلعَ الثمانينيّات <<فهي تتصف بثوريتها على الشكل
الكبلسيكي للقصة القصَتة  ،و اقًتاهبا من فنوف تعبَتية أخرو مثل الشعر الذي ٖتاكي لغتو ،و فن السينما الذي
ٖتاكي مقاطعو  ،و الفن الدرامي الذي ٖتاكي مشاىده>>.97
كما أ ّف ألحداث أكتوبر

1988ـ تأثَتا واضحا على مسار اٟتركة األدبية ُب اٞتزائر  ،و على القصة

القصَتة بصفة خاصة حيث << ٬تب النظر إٔب انتفاضة أكتوبر  88كمرحلة ثالثة ُب تاريخ األدب اٞتزائري()...
أديب
عملت على تعميق اإلشكالية األدبية ً
عموما  ،و منها إعراض اٞتيل اٞتديد عن سابقو ،الذي ّ
ٖتوؿ من إعراض ّ
لوجي  ،و يصبح حضور القصة القصَتة ُب ىذه ا١ترحلة مرىونا بالذىنية السائدة>>
لوجي إيديو ّ
إٔب إعراض سوسيو ّ

98

حدودا ٬تب ٕتاوزىا ،
القصة حينها العمل على التخلص من النّمطية و األبويّة اليت رأوا فيها
ً
 ،لذا حاوؿ كتّاب ّ
القصة إٔب
٬تربوف أساليب جديدة  ،و أشكاالً غَت مطروقة من ْقبل  ،كالقصة القصَتة جدِّا  ،و تقسيم ّ
فراحوا ّ
أجزاء ،و إضافة عناوين ثانوية للعناوين الفرعية*
ّأما ُب مرحلة التّسعينيات فقد << واكبت القصة القصَتة ُب اٞتزائر األحداث الدموية و واجهت فنيا
حرفية ا١تعايشة اليت ٕتسدت ُب كم ىائل من النصوص [ و فيها وظّف كثَت من ا١تبدعُت] أساليب فنية جديدة تطرح
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هبا القصة منها  :الرسائل  ،و عرض النص بالذكرو ،و تداخل النصوص و اللصق  ،فن اللقطة السينمائية و غَتىا
99
متميزا ٤تًتما من الفنية و اٞتمالية
من الفنيات>> و ىو ما يوحي بأ ّف القصة القصَتة ُب اٞتزائر قد بلغت قدرا ً

على الرغم من عدـ االىتماـ الكاُب هبا ُب السنوات األخَتة ،و ذلك << أف ىذا الفن ٓب ٭تظ ٔتا يلزمو من اىتماـ
ٮترجو من حالة الفن احملدث الدخيل  ،الضائع ا١تبلمح ،السريع التغَت إٔب حالة الفن ا١تكتمل  ،ا١تستقل ا٢توية  ،و
ا١تؤثر ُب الفكر األديب اٞتمإب  ،و ُب الذىنية الثقافية على العموـ>>  ،100و ىذا ما حدا ٔتجموعة من الكتاب
ا١تهتمُت بشؤوف القصة اٞتزائرية القصَتة إٔب تأسيس" جبهة كتاب القصة القصَتة " ،و إطبلؽ ّأوؿ موقع إلكًتو٘ب
للقصة اٞتزائريةالقصَتة  ،تشجيعا للكتابة القصصية  ،و تقريبا ٢تا إٔب ٣تاؿ ال ّدرس و النّقد على الرغم من أف <<
القصة من أخص فنوف األدب
متجرد >> ، 101
ّ

و أصعبها على التقييم و النقد ا١توضوعي  ،و ىي ٖتتاج إٔب ناقد متخصص و

و ٖتتاج أيضا إٔب االىتماـ و ا١تتابعة ألهنا ما زالت –رغم مرور ْأزيد من ٙتانية عقود على

ظهورىا -فنّا و جنسا أدبيا فتيّا  ،و ٭تتاج إٔب تقييم و تقوٙب من مرحلة إٔب أخرو.
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- 1مفهوـ النص الموازم ككظائفو /المهاد النظرم.
٭تقق النص األديب أدبيتو باكتسابو ٢تويتو واستقبللو عن أجناس أدبية ٥تتلفة ،وذلك من خبلؿ مقومات فنية
وتقنية ،وخصائص وميزات شكلية عديدة ،تشكل بنياتو العميقة اليت تكسبو سلطة ٯتارسها على ا١تتلقي ،وذلك
حينما يستوُب أدبيتو ا١تسيجة بقوانُت صارمة وخصائص داخلية بارزة ،وقيم أسلوبية ومظاىر فنية جوىرية ،تتكافل
ٚتيعها ُب تناسق دقيق ١تنح النص األديب قوة أدبية ٘تكنو من ٦تارسة سلطتو علينا.
ال يكاد ا١تنتج األديب ا١تعاصر ٮتلو من نصوص موازية لو ،ترافقو ،تسيجو وتوازيو ٘توضعا وخطابا ،وصار ٢تذه
النصوص ا١توازية سلطة موازية أيضا ٘تارس على ىامش النص /ا١تنت ،ووجد ا١تتلقي نفسو أماـ خطابُت ،بسلطتُت
متوازيتُت ،متداخلتُت ،متحدتُت متخالفتُت على افقو القرائي ،وقد وٝتت ظاىرة النصوص األدبية بشكل الفت ُب
الكتابات ا١تعاصرة على اختبلؼ أجناسها ،إٔب درجة أهنا ٖتولت من خطاب ىامشي /مرافق /موا ٍز إٔب خطاب متٍت/
اساس ،لو مقوالتو و٤تموالتو وأدبيتو اليت أكسبتو سلطة ال تقل تأثَتا عن سلطة النص ا١ترافق.
اختلفت تسميات "النصوص ا١توازية" ،واستهلكت اصطبلحيا ُب الدرس النقدي ا١تعاصر كثَتا إذ «خطاب
ا١تقدمات ...النصوص ا١توازية ...سياجات النص ...ا١تناص ...اْب ،أٝتاء عديدة ٟتقل معرُب واحد ،أخذ يسًتعي
اىتماـ الباحثُت والدارسُت ُب غمرة الثورة النصية اليت تعترب إحدو ٝتات ٖتوؿ ا٠تطاب األديب»  ،102وقد لقيت ىذه
النصوص ا١توازية االىتماـ البالغ من الدارسُت والباحثُت بدرجة اىتمامهم بالنصوص /ا١تتوف ،و«لقد اعترب جينات
النص متتاليات لفظية ذات معٌت ،فهو ال يرد ٔتفرده وإ٪تا يرفق باسم الكاتب والعنواف والتقدٙب وغَتىا٦ ،تا يندرج
ضمن العتبات ذات الوظيفة التقدٯتية اإلخبارية»  ،103ومن ٍب فإف ىذه ا١توازيات النصية /العتبات تلتصق بالنصوص
حتميا ،إذ ال ٯتكن أف ٧تد كتابا دوف اسم صاحبو وعنوانو وإشارتو التنصيصية بوصفو شعرا أو رواية أو قصة قصَتة،
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وبعد أ ،يكتسب النص ا١توازي شرعية مرافقة النص تصَت لو خطابات ٥تتلف ووظائف متعددة« ،وليس خطاب
ا١تقدمات ىذا سوو جزء من نظاـ معرُب عاـ ىو ما يطلق عليو ُب االصطبلح الفرنسي

.PARATEXTE

وتعٍت ٣تموع النصوص اليت ٖتيط ٔتنت الكتاب ،من ٚتيع جوانبو :حواشي ،وىوامش ،وعناوين رئيسية وأخرو فرعية،
وفهارس ومقدمات وخا٘تة ،وغَتىا من بيانات النشر ا١تعروفة ،اليت تشكل ُب الوقت ذاتو نظاما إشاريا ومعرفيا ال تقل
أ٫تيتو عن ا١تنت»ُ ،104ب كشف مقوالت صاحب النص ،وفك مغاليق النص ذلك وإسناده دالليا ،و «هبذه العتبات:
العنواف ،ا١تقدمة ،التمهيد ،ا٢توامش ( )...ومن خبل٢تا يتأسس التفاوض بُت ا٠تارج (القارئ) والداخل (النص)» ،105
وذلك انطبلقا من ٘توقعها ا٢تاـ ،فهي أوؿ ما يواجو القارئ ،انطبلقا من البيانات ا١تنشورة على الصفحة األؤب
للكتاب/صفحة الغبلؼ.
وُب حدود ا١تصطلح دائما ٢تذه النصوص ا١ترافقة /ا١تناص أو العتبات النصية ،فقد تكرس ُب درسنا النقدي
العريب مصطلح «النص ا١توازي ،فقد شاعت ىذه الًتٚتة ُب ا٠تطابات النقدية العربية دوف غَتىا من الصيغ ا١تًتٚتة،
النص ا١ترافق ،ا١تلحق احملاذي ،ا١ترادؼ»  ،106ومصطلحات أخرو أقل ذكرا وحضورا ُب الدرس العريب وإف اختلفت
ا١تدارس النقدية والنقاد ُب اختيار التسميات وانتقاء ا١تصطلحات ا٠تاصة هبذه النصوص ا١توازية ،فإهنا اتفقت ٚتيعها
على أ٫تية ىذه ا١ترافقات اليت صار ٢تا وجود الفت ُب ا١تنتج األديب ا١تعاصر وباشتغاؿ مدروس غالب األحياف من
األدباء عليها ،حيث فرضت ىذه النصوص سلطتها بوصفها «مفاتيح إجرائية ٘تدنا ٔتجموعة من ا١تعا٘ب ،تساعدنا
على فك رموز النص ،والوقوؼ على تضاريسو وطبلٝتو» 107من خبلؿ وظائفها ا١تتعددة بُت التوضيح ،اإلغراء،
الوصف والتنصيص ومن خبلؿ ٤تموالتو ا١تتباينة ُب مرجعياهتا الثقافية ،الدينية ،السياسية واألدبية ،ولتوافر كل ىذه
ا٠تصائص وا١تيزات فإف «قراءة ا١تنت تصَت مشروطة بقراءة ىذه النصوص (إذ) ال ٯتكننا الدخوؿ إٔب عآب ا١تنت قبل
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ا١ترور بعتباتو ،ألهنا تقوـ من بُت ما تقوـ بو بدور الوشاية والبوح ،ومن شأف ىذه الوظيفة ،أف تساعد ُب ضماف قراءة
سليمة» 108للنص األديب ،فيصبح من ذكاء ا١تشتغل على تسييج نصوصو هبذه العتبات أف يتعامل معها بوعي،
وعمق وٚتالية ،لينجح ُب كسب قارئ /متلق تشده ىذه النصوص إليها بسلطة إغراء ،متعة وداللة ،ففي رفقتها
ومصاحبتها للمنت ،تتمة ،توضيح ،وعو على فهم ا١تنت ،الذي تتموضع جنبو ،تقولو ،تكشف مستوره ،إٔب اٟتد الذي
ال ٯتكن للمنت تبليغ غايتو إال من خبل٢تا ،فتصَت ىذه «ا١توازيات النصية ىي اليت هتيئ ا١تنت لكي يكوف كائنا
متميزا» 109ونصا ٚتيبل وخطابا مؤثثا با١تعا٘ب والدالالت .وىذا ما يفسر أف «األْتاث اللسانية والسيميائية وٖتليل
ا٠تطاب أولت العتبات عناية خاصة ٕتعل منها خطابا قائما بذاتو ،لو قوانينو اليت ٖتكمو ،وال غرابة ُب ذلك ما دامت
العتبات ُب حقيقتها تصَت ٔتثابة نص موا ٍز للمنت»  110جعل كثَتا من الدراسات النقدية العربية تنصب على البحث
ُب موضوعو ،كدأب الدرس النقدي الغريب الذي تعرض ٢تذا ا١توضوع «ويعترب كتاب جَتار جينات "عتبات" ٤تطة
أساسية لكل عمل يسعى إٔب فك شفرات خطابات عتبات النص»  ،111بوصفو خطابا ذا أ٫تية بالغة ُب ٖتليل ،قراءة
وتأويل ا٠تطاب األديب ا١تعاصرْ .تكم توازيهما وٕتاور٫تا وتباين وظائفهما ومستويات ٖتاور٫تا على اختبلؼ بنياهتا إذ
«البنية اليت تشًتؾ ،وبنية نصية أصلية ُب مقاـ وسياؽ معينُت وٕتاوز٫تا ٤تافظة على بنيتهما كاملة مستقلة ،وىذه البنية
النصية قد تكوف شعرا ونثرا ،وقد تنتمي إٔب خطابات عديدة كما أهنا قد تأٌب ىامشا أو تعليقا على مقطع سردي أو
حوار ،وتستعمل ا١تناصة ىنا ،كتفاعل نصي داخل النص»  ،112وىنا وجب علينا تتبع ىذا اٟتوار النصي ،بُت ا١تنت
وموازيو النصي ،حوار ا٠تطابات ،والبنياتُ ،ب غمرة السياقات ا١تتباينة وا١تقامات ا١تختلفة والسلط ا١تغايرة.
إف اشتغإب على أكثر من عشرين ٣تموعة قصصية ،جزائرية معاصر ،فاؽ عدد نصوصها القصصية ا١تائتُت
والسبعُت ،وقارب ٣تموع عتباهتا األربعمائة وتسعُت عتبة موزعة على منظومة من العناوين ،واالستهبلالت واإلىداءات
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وا٠تواًب ،كل ىذا جعلٍت ُب مواجهة صر٭تة الفتة مع ىذا الكم ا٢تائل من النصوص ا١توازية ،وما اتسمت بو من تباين
ُب ا١ترجعيات ،والبنيات ،واألنواع ،وتعدد ا٠تطابات ،وأيقظ ُب نفسي ىذا التعدد واٟتضور البلفت للنصوص ا١توازية
ُب األعماؿ ا١تستهدفة بالدراسة أسئلة جوىرية عميقة كانت مستهبل ُب ْتثي ىذا ،افتتحتها إشكاليا:
١تاذا ىذا اٟتضور البلفت للنص ا١توازي ُب ا١تدونة القصصية اٞتزائري ا١تعاصرة خاصة ُب قصص "القرف اٞتديد"،
أو األلفية الثالثة مقارنة بقصص عقود سبقت؟ وىل ىناؾ اشتغاؿ جاد وواع على ىذه ا١توفقات النصية أـ إنو ٣ترد
رصف ونسخ ولصق؟ وإذا كاف األمر كذلك فما غاية الناص من نصوص ال يعيها وال يعي مفعو٢تا ُب منتجو؟ وىل
صار ا١تنت ال يتسع ١تقوالت القاص اٞتزائري ،حىت استنجد با٢تامش ليحقق اكتفاءه اإلبداعي؟ أ ٯتكننا أف نعترب ىذا
االستحضار الرىيب للعتبات ٕتريبا واعيا ،وخوضا لتجربة مغايرة تساير ٖتوالت النص األديب ا١تعاصر ،أـ إنو تقليد
أعمى ،واستعراض للعضبلت الفنية اإلبداعية ورياء أديب من خبلؿ استعراض نصوص غَتية ٥تتلفة علها تكشف عن
سعة اطبلع ا١تبدع؟ وتساءلت إف كانت ىناؾ عبلقات فعلية بُت ا١تتوف والنصوص ا١توازية األصلية وا١تستوردة ! ،والذي
حَت٘ب – علميا – أكثر١ :تاذا كانت معظم النصوص ا١توازية الغَتية كاالستهبلالت غربية ،ألدباء وفبلسفة ومن
ثقافات وأمم عجمية؟ ىل ىي إشارة ايديولوجية مسبقة من القاص؟ أـ استعراض؟ أـ جهد واع وىادؼ يرحب
و٭تتفى بو؟ أال ٯتكننا – و٨تن أماـ حشد رىيب لبلستهبلالت الغربية ،أف نعد ىذا التوظيف واالستحضار احتبلال
للقصة اٞتزائرية ،ومن خبل٢تا للقارئ /ا١تتلقي اٞتزائري؟ إذ يتساءؿ قارئ القصة اٞتزائرية وقد وازاىا ىذا الكم ا٢تائل
من النصوص الغربية :ىل ٨تن أماـ قصة جزائرية ا١تنت غربية ا٢تامش؟ وُب غمرة كل ىذا ا١تد واٞتزر ،واٟتوار النصي:
ىل استقل النص القصصي اٞتزائري هبويتو واستوَب أدبيتو؟ من خبلؿ مقوماتو وخصائصو ،واليت صار النص ا١توازي
جزءًا من ىذه ا٠تصائص ،وا١تقومات والبنيات والقيم اليت ٘تنحو أدبيتو فعبل ،وسنتتبع ذلك بالبحث انطبلقا من أؤب
ىذه النصوص ا١توازية وىو العنواف ّتميع أنواعو.

- 2أقساـ النص ا١توازي /مقاربات تطبيقية:
 :1-2العنواف.
يكتسي العنواف بوصفو نصا موازيا أ٫تية كبَتة ُب الدرس النقدي ا١تعاصر ا١تتابع للمنتج األديب ُب ٥تتلف
أجناسو ،وتوقفت الدراسات النقدية للنص على ىذه العتبة كوهنا ا١تدخل إٔب عوآب النص« ،وتأٌب أ٫تية الوقوؼ على
العنواف من كونو أوؿ ما يصادفو ا١تتلقي ُب طريقو إٔب عآب النص ،وأوؿ عتبة ٬تتازىا وىو يعرب إٔب الغايات
النصية» 113العميقة وا١تثَتة وا١تنغلقة على ذاهتا ،إٔب أف يقارهبا القارئ بأدواتو النقدية انطبلقا من العنواف الذي
«يشكل مفتاحا ٚتاليا للنص (و) بعضا من استغبلقو»  114من حيث كشف مستوره ،وفضح مقاصده ،وجبلء
غموضو ،و٦تيزا لو عن غَتهُ ،ب حوار فٍت متباؿ يشتغل النص على إ٬تاد العبلئق الظاىرة وا٠تفية والدالالت العميقة
والسطحية والروابط القريبة والبعيدة بينهما« ،فبدوف النص يكوف العنواف وحده عاجزا عن تكوين ٤تيطو الدالٕب،
وبدوف العناف يكوف النص عرضو باستمرار للذوباف ُب نصوص أخرو»  ،115ومن ٙتة فإف «العبلقة بُت مضموف النص
وعنوانو عبلقة وظيفية متكاملة»  116فبل ٯتكن ألحد الطرفُت أف يتواجد ،وال أف يؤدي وظيفتو ُب غياب الطرؼ/
السند اآلخر ،لذلك فمن غَت ا١تنطقي أف ٧تد كتابا من دوف عنواف ،وال عنوانا من دوف منت/نص« ،فالعنواف ىو تلك
العبلمة الدالة أو تلك الشفرة ا١تتوجة للعمل األديب»  ،117كما يقوؿ طو وادي ،فالعمل األديب ال يساوي شيئا من
دوف نص مصاحب /مرافق يتوجو ويبلغ عنو ويلخصو ولو إشارة واحدة واختزاال «بوصف العنواف واحدا من أىم
مفاتيح النص األديب ،حيث ىو ا١تلخص للخطاب العاـ للنص»  ،118كما قد يكوف اٟتوار الوظيفي متبادال و٧تد
«ا١تنت قد يضطلع بوظيفة تفسَت العنواف ،فإذا هبذا ٤تتاج إٔب ذاؾ»  ،119وألف العبلقة وطيدة متينة بُت النص /ا١تنت
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وعنوانو فقد أؤب الكتاب األ٫تية البالغة الختيار مسميات /عناوين ١تواليدىم األدبية /نصوصهم ،على افًتاض اف
اختيار العنواف يلي االنتهاء من كتابة النص ،كما ٭تدث غالبا ،ومن منطق أف « العنواف بنية صغرو متولدة من بنية
كربو (النص)»  120كما يرو ٤تمد بازي ،وُب ىذا االختيار التإب للكتابة ،كثَت من ا١تسؤولية الفنية والدقة العبلئقية
لدو الناص٬ ،تتهد ا١تنصوص لو /القارئ /ا١تتلقي بعدىا ُب تقصيها ومعرفة طبيعتها من خبلؿ اٟتفر ُب طبقاهتا
الداللية اإلشارية كوف « العنواف ُب كل األحواؿ عبلمة داؿ ٤تيلة على شيء أو موحية بو»  ،121ويقوـ بوظائف كثَتة
ُب العمل األديب انطبلقا من العنواف الرئيس /عنواف الكتاب ،إٔب العناوين الفرعية فالعناوين الثانوية «فالكتاب ٮتفي
٤تتواه ،وال يفصح عنو ٍب يأٌب العنواف ليظهر أسراره ،ويكشف العناصر ا١توسعة ا٠تفية أو الظاىرة بشكل ٥تتزؿ
موجز» 122وىو ما يؤكد مبدأ الوظائف ا١تتبادلة وا١تتكامل بُت الظرفُت.
كما يعد العنواف رىانا فنيا كبَتا ضمن اسًتاتيجية مدروسة من الناص ،حوؿ اكتساح آفاؽ القراءة لدو
ا١تتلقُت ،بداية من اختيار العنواف إٔب االشتغاؿ البصري عليو ُب فضاء الغبلؼ خطا ،لونا و٘توضعا ،حينها «يتحرؾ
العنواف انطبلقا من الكليشيهات البصرية اليت تشتغل عليها حركة القراءة عند ا١تتلقي ،فهي اٟتركة األؤب اليت تساىم
ُب تشكيل مستوو القراءة»  .123منذ بدياهتا لندخل عوآب النص مسكونُت بتلك اإلشارات واإل٭تاءات اليت تركها ُب
تلق ألوؿ نص مواز وظيفي إٔب حد كبَت ،وإٔب ىذه الًتسيمة الدالة والعبلمة ا١تا٨تة
أذىاننا العنواف من أوؿ لقاءّ /
للمعا٘ب ،ا١تغرية للمتلقُت ،إذ اإلغراء من ٝتات العناوين ا١تعاصرة حيث ،وكثَتا ما «يكوف العنواف مناسبا ١تا يغري
جاذبا قارئو ا١تفًتض٤ )...( ،تدثا بذلك تشويقا وانتظارا لدو القارئ» .124
كما أف للعنواف وظائف أخرو تطرؽ إليها حافيظ اٝتاعيلي علوي مبينا سلطة ىذا النص ا١توازي على توجيو
القارئ ُب قولو« :يشكل العنواف البنية الرحيمة لكل نص ،وتشكل ىذه البنية بدورىا سلطتو وواجهتو اإلعبلمية ١تا
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ٖتملو من وظائف ٚتالية /تأثَتية /إغرائية٘ ...تارس على ا١تتلقي إكراىا ،يسهم بشكل أو بآخر ُب توجيو عملية
القراءة» ،125وىو األمر الذي ٭تسب للعنواف أو على صاحبو ،ألف القراءة ا١توجهة قراءة غَت منتجة ،وال ٘تت بصلة
إٔب حرية الفهم ،القراءة والتأويل ،كما يؤكده عبد ا١تلك مرتاض ُب قولو« :إف لعناوين الدواوين والقصائد ،ومن ٍب كل
عناوين الكتابات اإلبداعية ،مثل الكتابات الروائية والقصصية ،أ٫تية سيميائية ،تكوف داللتها جزءًا مهما من مسار
الفهم التأويلي ١تدلوؿ ىذه العناوين على ا١تستويُت اٞتمإب والسيميائي معا»  ،126ويستطرد عبد اٟتق ُب حديثو عن
وظائف العنواف مع ا١تتلقي مركزا على الوظيفة اإلغرائية اليت تعد «من الوظائف ا١تهمة للعنواف ،ا١تعوؿ عليها كثَتا على
الرغم من صعوبة القبض عليها ،فهي تغرر بالقارئ ا١تستهلك .بتنشيطها لقدرة الشراء عنده وٖتريكو لفضوؿ القراءة
فيو» ،127ويضيف ُب حديثو عن وظيفة أخرو للعنواف ويقصد الوظيفة الوصفية بأهنا «الوظيفة اليت يقوؿ العنواف عن
طريقها شيئا عن النص»  ،128وىي بذلك وظيفة كشف أوٕب حملتويات ا١تنت ،واستعراض ىامشي حملموالت النص
كل.
ا١تتعددة ،وإشارات خفيفة تصف جزءًا من ٍّل
ومن خبلؿ ىذه ا١تفاىيم ا١تختلفة للعنواف ،والوظائف ا١تتعددة لو ،والزوايا الكثَتة اليت قاربو هبا النقاد ،يلخص
لنا ٤تمد مفتاح رؤاه النقدية ٕتاه ىذا النص ا١توازي الذي «يقدـ لنا معرفة كربو لضبط انسجاـ النص وفهم ما غمض
منو ،إذ ىو احملور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسو» ُ 129ب كل مرة ومع كل قراءة جديدة٥ ،تتلفة ،ونظرا لكل
ىذا األلق الوظيفي ،والتموضعيواإلحإب والدالٕب للعنواف بوصفو العتبة األؤب ُب النص والسلطة األؤب على ا١تتلقي
فقد أصبحت «مقاربة العنواف أمرا حيويا لئلمساؾ ٔتكائد السرد ومراوغاتو»  ،130وذلك ما أرومو من خبلؿ االشتغاؿ
ُب ىذا ا١تبحث على منظومة العناوين ُب اجملاميع القصصية اليت اٗتذهتا عينات للدارسة انطبلقا من العناوين الرئيسية،
عناوين اجملاميع القصصية.
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 :1-2أنواع العنواف:
 :1-1-2العنواف الرئيس:
العناوين الرئيسية يقصد هبا عناوين اجملموعات القصصية اليت تناولناىا بالدرس والتحليل ،واليت ٝتيت هبا ىذه
األعماؿ وكتب االسم على صفحة الغبلؼ وكاف أوؿ عتبة تواجد القارئ /ا١تتلقي ،والعنواف ىو االسم « ،أف تسمي
كتابا ،يعٍت أف تعينو /تعننو ،كما تسمي شخصا ٘تاما٢ ،تذا انسحب نظاـ التسمية على العنواف ،فبل بد على الكاتب
أف ٮتتار اٝتا لكتابو ليتداولو القراء»  ،131ويُعرؼ بو بينهم بل ويصبح الكاتب معروفا باسم كتابو ويذكر بو ،لذلك
يعمد ا١تؤلفوف على االختيار اٞتاد لعناوين كتبهم ،وقد يأخذ منهم ذلك الوقت الطويل واٞتهد الكبَت ،ولكل مؤلف
طريقتو ُب اختيار عنوانو الرئيس ،وعادة ما يتم تسمية الكتاب بعد الفراغ من تأليفو ،وال شك ُب أنو يستند إٔب ا١تنت
وإٔب ٣تموعة النصوص اليت يتكوف منها أو إٔب عناوين ىذه النصوص ،ليسمى بو العمل كامبل بعدىا ،ويكوف ُب
واجهتو ،حيث «يتمتع ٔتوقع مكا٘ب خاص ،موقع اسًتاتيجي ،وىذه ا٠تصوصية ا١توقعية هتبو قوة نصية» ٕ 132تعل منو
فعبل نصا مصاحبا /مرافقا /مسندا للمنت.
لقد جعل كتاب القصة اٞتزائرية اليت اشتغلت على ٣تاميعهم ،بعض عناوينهم الفرعية عناوين رئيسية ،فقد
اختار ٚتاؿ بن الصغَت عنواف قصتو األؤب "٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ" ليجعلو عنوانا رئيسا للمجموعة القصصية ،واختار
خليل حشبلؼ عنواف القصة الرابعة عشر ُب ترتيب القصص "فراغ األمكنة" ليكوف عنواف اجملموعة ،األمر نفسو عند
٤تمد راْتي والذي كاف عنواف ٣تموعتو "ميت يرزؽ" وىو عنواف فرعي للقصة اٟتادية عشرة من ٣تموعتو ،واختار منَت
مزليٍت العنواف الفرعي األوؿ ليجعلو العنواف الرئيس٘ ،تاما كما جعل باديس فوغإب عنواف القصة األوؿ "طيناء" عنواف
عملو الكامل ،أما المية بلخضر فقد جعلت عنواف نص شعري استهلت بو ٣تموعتها القصصية ىو العنواف الرئيس
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"عصي على النسياف" وىي خرجة فنية تفردت هبا ىنا ،أما فاطمة بريهوـ فكاف عنواهنا الرئيس ىو عنواف القصة الثالثة
من قصص ٣تموعتها "بيت النار" ،ليكوف عنواف القصة السابعة "وٖتضرين على ا٢توامش" لوافية بن مسعود ىو عنواف
اجملموعة أيضا ،رقت حسيبة موساوي "لغة اٟتجر" من عنواف فرعي للقصة الثانية إٔب عنواف رئيس للمجموعة ،وكاف
"رحيل" العنواف الفرعي الثالث ُب قصص عيسى بن ٤تمود إٔب عنواف رئيس ،كما فعل الكتاب السابقوف ،وكانت
شهرزاد بوراس قد ٝتت ٣تموعتها القصصية باسم القصة األؤب "صرخة امرأة" ،وكاف العنواف الفرعي الثا٘ب "كمنجات
ا١تنعطف البارد" عنوانا رئيسيا للمجموعة القصصية ٞتميلة طلباوي ،أما خالد ساحلي فاختار العنواف الفرعي الثالث
عشر "اٟتكاية الزائدة عن الليلة األلف" ليعنوف بو ٣تموعتو القصصية.
لقد جعل كتاب القصة القصَتة اٞتزائرية عناوين فرعية كعناوين رئيسية جملموعاهتم ،بدرجات متفاوتة على
عكس كتاب القصة القصَتة اآلخرين مثل ا٠تَت شوار الذي كاف عنواف ٣تموعتو الرئيسي مقولة ألحد شخصيات قصة
تغريبة ابن ا١تلوح وىي "مات على العشق بعده" ،واختار بعضهم اآلخر عناوين رئيسية ٓب تكن عناوين فرعية على
اإلطبلؽ وىم :بشَت مفىت "شتاء لكل األزمنة" ونسيمة بوصبلح "إشعار باقًتاب العاصفة" ،وعقيلة راْتي "تفاصيل
الرحلة األخَتة" ،وحكيمة ٚتانة حريبيع "أنثى اٞتمر" ،ومٌت بشلم "احًتاؽ السراب" وعبد اهلل الٕب "فواتح"،
اإلشكاؿ ا١تطروح ُب قضية اختيار العناوين الفرعية كعناوين رئيسة ُب اجملاميع ا١تدروسة :ىل ىو تكاسل عن االشتغاؿ
على صياغة عنواف شامل لكل مقوالت القصص ،ورابط بُت كل العناوين الفرعية ،فيكتفي الكاتب باختيار عنواف
فرعي جاىز ليسد بو رمق العنونة الرئيسية؟
أـ إف ىذا العنواف الفرعي حظي بشرؼ (تسمية) رئاسة العنونة ألنو كاف االقرب إٔب قلب القاص؟ ورٔتا رأو فيو
األكثر تعبَتا عن فحوو اجملموعة كلها؟ أـ إف ىذا العنواف الفرعي يسمى قصة كانت األشد ارتباطا بالقاص فجعل
عنواهنا /اٝتها عنوانا رئيسيا احتفاء وترقية كما يفًتض البشَت الوسبلٌب فو قولو «إف اختيار العنواف اٞتامع موكوؿ
بدوره إٔب سبل أبرزىا التناسب الدالٕب بُت العنواف األكرب ،والعناوين الصغرو ،أو أف ٮتتار القاص عنواف أقصوصة ما،

قد تكوف أثَتة عنده فَتشحو ليسم بو كامل اجملموعة»  ،133ولكن كثَتا من العناوين الفرعية اليت اختَتت كعناوين
رئيسية للمجاميع ،كانت عناوين لقصص وردت األؤب ُب ترتيب قصص اجملموعة ،وىو ما يؤوؿ بشيئُت اثنُت :إما أف
القاص ٮتتار أوؿ عنواف فرعي جاىز يصادفو ُب فهرست اجملموعة ،وال يفسر جينها إال بكسل وىواف فٍت ،وإما أف
العنواف الفرعي ارتقى إٔب عنواف رئيسي كخطوة تالية لًتقية القصة ا١توسومة بو إٔب صدارة القصص ُب فضاء الفهرست،
ما داـ األوؿ ُب الًتتيب ىو األوؿ الذي يشد االنتباه ،وٯتكن حينها أف نطلق على ىذه القصة ُب صدارهتا القصة
الرئيسية.
بالعودة إٔب العناوين الرئيسية اليت ٝتيت هبا اجملاميع القصصية ا١تدروسة ُب ْتثنا ىذا ،نعثر على كثَت من
العناوين اليت ٘تارس على متلقيها سلطة تراوحت بُت اإلغراء ،اإلثارة وا١تساءلة والغواية وذلك داب «العنوناف بوصفو
عتبة للمفاوضات بُت القارئ والنص ،يؤسس فضاء الغواية»  134يثَت فتنة فضولية وشهية االكتشاؼ ال تنطفئ إال
بتصفح ا١تتوف ،كما يؤكده قوؿ موسى ربابعة بأف العنواف ىو «احملور األساس الذي ينفتح على النص وينفتح النص
عليو ،وإف كثَتا من العنوانات تكوف الشرارة األؤب اليت ٕتعل ا١تتلقي يقرو بالقراءة واال٧ترار»

 135خلف مكونات

النص األخرو وولوج عوا١تو برغبة مسبقة كاف العنواف من أثارىا.
إف عناوين اجملموعات القصصية اليت اشتغلنا عليها بالبحث كانت مثَتة إٔب حد بعيد ،من حيث أهنا مسائلة
وصادمة ومراودة عن مقوالهتا العميقة ،وقد حاولت أف أْتث عن عبلقات ووشائج بُت العناوين فيما بينها ليس على
أساس مقصدية الكتاب ،بل على أساس دالالت العناوين ُب حد لغتها وتراكيبها ،إذ الكاتب ال يقوؿ ما يقصد إ٪تا
اللغة ىي من تقصد ما تقوؿ – على منطق النقاد – ،وبعد ذلك وجدت أف بعض العناوين تتقارب داللة وتشًتؾ ُب
اإلثارة والغواية ،وكانت اجملموعة األؤب مكونة من عناوين تدور حوؿ بؤرة واحد بصيغ وتراكيب لغوية ٥تتلفة وىذه
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البؤرة ىي "تيمة الرحيل" ومشتقاتو من موت ،وانتهاء ،وغياب و٣تهوؿ مرعب ،وبداية ٔتحمد راْتي وعنواف ٣تموعتو
"ميت يرزؽ" ،نتساءؿ بدىشة وحَتة :من ا١تيت ،وكيف يرزؽ ا١تيت ،وما دالالت ا١توت وشكل اٟتياة ُب ىذه ا١تفارقة
العجيبة ،وال تكاد تفرغ من صدمة ىذا العنواف احملَت حىت يقودنا ٚتاؿ بن الصغَت إٔب ٣تهوؿ آخر من خبلؿ عنواف
٣تموعتو "٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ" ،فمن يكوف؟ و١تاذا أقيم لو ٘تثاؿ؟ ومىت؟ وما سبب رحيلو؟ وىل ىو رحيل ُب اٟتياة
أـ رحيل با١توت؟ وىل الرحيل اإلنسا٘ب كرحيل ا١تشاعر؟ وىو سؤاؿ فرضو علينا عنواف مثَت آخر للخَت شوار "مات
العشق بعده" فا١توت تعٍت الرحيل ،وإف التصقت بلفظ العشق فؤلف العاشق قد رحل ،وتلك إشارة من لفظو "بعده"
اليت تعٍت االنتهاء ،والغياب والفقدٍ ،ب إف عنواف شوار حرؾ الفضوؿ فينا وتساؤلنا :من ىذا الذي مات العشق بعده؟
ولن يرضى فضوؿ ا١تتلقي إال تصفح ا١تنت ،وبذلك قد حقق العنواف ىدفو وأدو وظيفة تشويقية بامتياز.
ويبقينا عنواف عقيلة راْتي "تفاصيل الرحلة األخَتة" ٖتوـ حوؿ بؤرة "الرحيل" ،فمىت كانت الرحلة؟ من أين وإٔب
أين؟ و١تاذا كانت األخَتة؟ وما التفاصيل؟ و٭تيل العنواف على ثيمات عديدة تشًتؾ مع العناوين السابقة ،وىي:
الرحيل ،الغياب ،االنتهاء وٖتفزنا وٕترنا إٔب ولوج ا١تنت لنكتشف تفاصيل الرحلة األخَتة بأنفسنا وأدواتنا وكلنا توقعات
وفرضيات حيث «يفتح العنواف افقا توقعيا لدو ا١تتلقي – قارئا كاف أو مستمعا – بناء على كلمات النص ا١تصغر
(العنواف) فتتكوف لديو فرضيات .فهو ال يدخل فضاء القراءة صفحة بيضا ،وإ٪تا لديو ذخَتة مكونة قببل»  ،136ذخَتة
شكلها العنواف من خبلؿ ما ٭تملو من مقومات الدىشة واإلثارة والغواية .وقد جسد ىذه الغواية عيسى بن ٤تمود
ُب عنواف ٣تموعتو "رحيل" ،كلفظة نكر ٖتمل القارئ إٔب ٣تاىيل النص ومغاليقو ليكتشفها ويفك ما استطاع من
مغاليقها ُب أرجاء ا١تتوف القصصية للمجموعة ،وىذا ما يثبت أف «العنواف ال ٬تتاز بوابة النص فحسب بل ينتشر ُب
النص ،بداية ووسطا وهناية»  ،137ويأخذ لو مواقع ٥تتلفة ُب جسد النص وقد خصصنا عنصرا ىاما لعبلقة العنواف
با١تنت ،دالليا وموضعيا ،أما عبد اهلل الٕب فجعل جملموعتو القصصية "فواتح" ٖتيل على ا١تغاليق النصية ،وٖتيل على
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ا٠تواًب والنهايات ،وبُت الفواتح والنهايات مسافة داللية رىيبة تتطلب رحلة قرائية عميقة للملتقى ا١تفًتض ،وتؤكد ىذه
الفواتح بأهنا تدور حوؿ بؤرة "الرحيل" ومشتقاتو من هنايات وغياب.
أما اجملموعة الثانية من العناوين الرئيسة ذات ٥تزوف إ٭تائي كبَت ،وىو ما جعلها تضطلع بإحدو ابرز مهمات
منظومة العنونة وىي الوظيفة اإل٭تائية وكاف كل عنواف من ىذه العناوين «٤تمبل بأبعاد داللية تستدعي مساءلة وتأويبل
ال يقبلف قيمة من مساءلة ا١تنت ذاتو»  ،138وقد اشًتكت عناوين ىذه اجملموعة ُب تيمة "الذاكرة" ،وما ٖتملو من
مآسي ،وذكريات وحنُت جارؼ وشوؽ حارؽ ،وكانت اللفظة األكثر حضورا ُب ىذه العناوين ىي "النار" وما ا٧تر
عنها من "احًتاؽ" و "ٚتر" و"برد" و"ثورة" أيضا ،فمٌت بشلم ُب "احًتاؽ السراب" وفاطمة برىوـ تسكن "بيت
النار" وحكيمة ٛتاف جريبيع تصَت "أنثى اٞتمر" والمية بلخضريكويها شوؽ "عصي على النسياف" وشهرزاد بوراس ُب
"صرخة امرأة" ٖتًتؽ معاناة وعذابا ونسيمة بوصبلح تعيش رعب "إشعارات باقًتاب العاصفة" ،وٚتيلة طلباوي تعزؼ
على "كمنجات ا١تنعطف البارد" فقدا للدؼء ،كما كشفتو متوف قصص ىذه اجملموعات األنثوية بامتياز ،وكأف
صاحبات ىذه اجملاميع يشًتكن ُب أسئلة الذاكرة اليت ٖتتفظ ٔتا يشغل با٢تن ،وا١تتصفح ١تتوف ىذه اجملاميع النسوية
يقف فعبل على موضوعات تشتغل كلها على الذاكرة بكل ٤تموالهتا ،من احًتاؽ ،شوؽ ،انتظار ،وفقد أيضا.
إف ىذه العناوين من شأهنا أ ،تثَت فضوؿ ا١تتلقي /القارئ ٢تا من إ٭تاءات متنوعة ،تشوؽ لولوج عوآب النص،
واإلقباؿ عليها ،إذ «يشحذ العنواف ٫تة ا١تتلقي ،ويدفعو إٔب اإلقباؿ على القراءة ،مثَتا فيو الفضوؿ» 139الذي ال يسد
إال بإجابات من ا١تنت عن أسئلة تنتاب القارئ حُت يقابل ىذه العناوين ومنها :كيف احًتؽ السراب وٓب؟ وكيف
يكوف للنار بيت ومن يسكنو؟ وما مواصفاتو؟ ومن تكوف أنثى اٞتمر؟ وؿ يكوف البعض عصيا عن النسياف؟ وما
صرخة ا١ترأة؟ وما مواصفات ا١تنعطف البارد رفقة الكمنجات ،وىل يعزؼ اللحن ُب الربد؟
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أما اجملموعة الثالثة من العناوين فقد احتفت با١تكاف ،حُت يسكن أىلو ،وبا٢تامش حُت تصَت لو سلطة
فيفاجئنا خليل حشبلؼ "بفراغ األمكنة" ،وقد أقفرت ويطلعنا منَت مزلييت على حوار "الظل واٞتدار" ،و٭تدثنا باديس
فوغإب بأسى وحنُت عن "طيناء" ،و٘تنح وافية بن مسعود للهامش حضوره ُب ٣تموعتها "وٖتضرين على ا٢توامش"
وىي عناوين تدؿ بأف أصحاهبا مسكونوف باألمكنة ٦تتلئوف بالفراغ ،مكتفوف با٢توامش بديبل للحضور .وحُت نقرأ
ا١تنت القصصي ٢تؤالء الكتاب نشعر فعبل بأف العناوين الرئيسية قد كانت عبلمات دالة ٥تتزلة لكثَت ٦تا قالو ا١تنت
وفصل فيو.
أما اجملموعة الرابعة من العناوين الرئيسية فقد ضمت كاتبُت اشًتؾ عنوانا٫تا ُب تيمة "البوح" ،وتفاصيل
اٟتكي ،و٫تا حسيبة موساوي ُب ٣تموعتها "لغة اٟتجر" وخالد ساحلي ُب ٣تموعتو "اٟتكاية الزائدة عن الليلة
األلف" ،وال تكتفي حسيب موساوي باللغة بيتا للوجود اإلنسا٘ب ،ووسيلة تواصل مع اآلخر ،فتبحث عن لغة جديدة
تليق باآلخر /ا١تستعمر /العدو الصهيو٘ب ،وٕتعل من اٟتجر لغة بوح وتعبَت ،فيما استبد البوح ٓتالد ساحلي فلم
يسكت عن الكبل ا١تباح حىت بعد الليلة األلف ،وكبل العنوانُت يغري بتتبع بقية اٟتكي والبوح ُب ا١تنت ،وقد عرب
العنواف وباح ببعض خفايا النصوص.
لقد كاف للعناوين الرئيسة ُب ىذه العينات ا١تدروسة حضور مهم ،من حيث آداؤىا لوظائفها ا١تختلفة ،بوصفها
عتبات ومداخل إٔب ا١تنت ،وبوصفها نصوصا موازية ٖتالفت مع ا١تنت على قارئ يسعى دوما لفك مغاليق النصوص
واكتشاؼ ٣تاىيلها.
 :2-1-2العناوين الفرعية.
تعد العناوين الفرعية ذات أ٫تية بالغة ُب مقاربة ا١تنت القصصي ،بوصفها نصوصا موازية تساعد على الولوج
إٔب عوامل القصص اليت ٝتيت هبا ،ونقصد بالعناوين الفرعية عناوين القصص القصَتة اليت نصادفها قبل بداية النص

القصصي واليت تكوف ٚتيعها عناوين للمجموعة ويعد كل عنواف فرعي ُب حدود ٣تموعتو القصصية ا١تنضوي ٖتتها
«البنية الرٛتية لكل نص ،وتكوف ىذه البنية بدورىا سلطتو وواجهتو اإلعبلمية ١تا ٖتملو من وظائف ٚتالية /تأثَتية/
إغرائية» ،140لذلك يعمد كتاب القصة القصَتة إٔب اختيار عناوين لقصصهم تسميها و٘تيزىا عن النصوص القصصية
األخرو ،بنفس اٟتتمية ُب اختيار عناوين األعماؿ القصصية الرئيسية وال شك ُب وجود عبلقات وطيدة بُت ا١تنت
القصصي /القصة وعنواهنا ،من حيث إهنا عبلقات بُت بنيتُت اثنتُت متجاورتُت متبادلتُت للوظائف ،ؤتا «أف العنواف
بنية ٥تتزلة ،شديدة االقتصاد لغويا ،فإف ما ًب تكثيفو وتركيزه ،سيتم توسيعو ،و٘تطيطو وتفصيلو ُب النص ا١تكرب ،وقد
يتم األمر بشكل عكسي عند اإلنتاج ،حيث تأٌب صياغة العنواف بعد اكتماؿ صناعة النص»  ،141لذلك حاولنا ُب
ْتثنا ىذا الوقوؼ على بعض البنيات اللغوية ،الداللية ٢تذه العناوين.
لقد غلبت على العناوين الفرعية صيغة االٝتية بدرجة كبَتة جدأ ،تختلف أشكا٢تا ،وٓب نكد نعثر من بُت ىذه
العناوين اليت ٕتاوزت ا١تائتُت والسبعُت إال على عشرة عناوين وردت ُب صيغة ٚتل فعلية وىو أمر الفت جدا ،إذ
يزداد األمر غرابة حيث ٧تد أف ىذه العناوين العشر "الشاذة" صيغيا ،اقتصر وجودىا على ست ٣تموعات قصصية
فقط لستة كتاب ،على ىذه الشاكلة:
 كاف ٯتوت وىو يضحك١ ،تفيت بشَت. ٓب نكن على موعد للبكاء كانت األغنية تقوؿ كاف وطننا الصغَت كنت يوما بشكل الرطب ،نسيمة بوصبلح. سيحدث ذات يوـ ،لبلمية بلخضر.140
141

 استعدت شباب ،لفاطمة بريهوـ. ٖتضرين على ا٢توامش ،لوافية بن مسعود. افتح يا ٝتسم ويولد الربيع ُب صدري ،عبد اهلل الٕب.والبلفت لبلنتباه أيضا أف ٜتسة عناوين من ىذه العينية جاءت ُب صيغة األفعاؿ الناقصة ،وُب صيغة ا١تاضي،
وٓب يشكل الزمن النحوي منو كل ىذه العناوين إال عنوانُت ُب صيغة ا١تضارع و٫تا :سيحدث ذات يوـ ،لبلمية
بلخضر ،ويولد الربيع ُب صدري لعبد اهلل الٕب ،فيما جاء عنواف واحد ُب صيغة األمر وىو "افتح يا ٝتسم" لعبد اهلل
الٕب ،و٢تذا اٟتضور الباىت للصيغة الفعلية ُب العنونة دالالت على أف القاص اٞتزائري ركن إٔب ا١تعتاد وا١تعروؼ
وا١تكرس ُب العنونة عموما وىي صيغ اٞتمل االٝتية ،كما أهنا ُب صيغها الفعلية العشر قد اتكأت على الزمن ا١تاضي،
الذاكرة ،االسًتجاع ُب صيغة النحوية الناقصة.
كما غلب على العناوين الواردة ُب صيغة اٞتمل االٝتية ،التعريف باإلضافة وىو السائد ُب عنونة األعماؿ
األدبية عموما والقصصية على وجو ا٠تصوص منها:
٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ ،للقاص ٚتاؿ بن الصغَت
مطر ا١تسافة /صرخة العاـ ،اٞتديد /طنُت القلب /رغوة الذكرة ،خبز البنفسجة /شريدة اٞترح /عذابات فرح /ظبلؿ
األصابع /عطش الكوكا كوال /حكاية حذاء /سنديانة القمر ،اٟتكيمة ٚتانة جريبيع ،و :خيط الروح /مدينة اآلخرين/
رأس احملارب /أوىاـ اٟتكاية وغَتىا لبشَت مفيت ،وورد بعض منها بصيغة اإلضافة ُب "فراغ األمكنة" ٠تليل حشبلؼ
ومنها :ثلج مدينة جنوبية /فراغ األمكنة.
وُب قصص ٤تمد راْتي :هناية اإلرساؿ ،حارس اٟتديقة يقطف وردة.

وعند منَت مزليٍت :نبتة الشيطاف /آخر الظبلؿ٫ /تس الذباب.
وعناوين أخرو كثَتة عند آخرين مثل :عودة الدرويش – رحيل – نوفمرب – ظاىرة زيف – طريق الشمس – تاريخ
نبض ....اْب.
ومثلما كاف ىناؾ توزيع غَت متساو بُت العناوين ُب صيغها االٝتية والفعلية ،ومثلما غلبت صيغة اإلضافة
واكتسحت العناوين الفرعية ،فإف ىناؾ تباين ُب صيغ العناوين الًتكيبية كجمل وصيغها اإلفرادية كألفاظ ،أما عن
العناوين ُب بنياهتا الًتكيبية فقد ذكرنا بعضها ُب ا١توضعُت السابقُت ،أما مثاؿ العناوين اليت وردت ُب صيغة ألفاظ
مفردة فمنها :متواطئوف – األخبلء –ا٢تاتك – ظمأ – صحوة – ابرة – ٕتديد – سكوت – الوشم – الفىت –
دعسوؽ – طيناء – االرؽ – نوفمرب – العودة – البكاء – الرحيل – الظل – احملاكمة ...اْب ،وتنوعت بُت صيغ
التعريف والتنكَت.
كما كانت للعناوين الفرعية دالالت مكانية كثَتة ،كشفت بدرجات متفاوتة عن األمكنة الداخلية للنصوص اليت
عننها ،فقد دؿ العنواف الفرعي "٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ" عن ا١تكاف الذي خلد فيو ىذا ا١توظف الذي قضى عمره ُب
خدمة اآلخرين ولكنو مات على الرصيف تاركا ما يدؿ عليو وىي األوراؽ حيث «وجدت ىذه األوراؽ بُت طيات
كهل مات على الرصيف ،وقد ذكر ا١تارة أهنم رأوه عدة مرات ُب ىذا ا١تكاف ،يردد عبارات غَت مفهومة ،ويلف على
جسمو قماشا من الكتاب األبيض»  ،142كما كاف لعنواف قصة من قصص عيسى بن ٤تمود "الشليطة تغمر ا١تدينة"
إشارات إٔب عوآب ا١تدينة بكل فضاءاهتا ،حيث «أشكاؿ ٥تتلفة ٕتوب ا١تدينة بعضها بدوف مبلمح ،وبعضها اآلخر
يسَت على ثبلثة أرجل ،143 »...وكاف للمدينة ١تكاف نصيب من العنونة لدو كتاب آخرين ومنهم بشَت مفيت ُب
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قصتو ا١تعنونة بػ "مدينة اآلخرين" قسنطينة اليت كانت « أٚتل من أف تصفها عُت كاتب»  ،144ومع ذلك ٓب يشعر
بشَت مفيت باالنتماء إليها فهي حسبو مدينة اآلخرين ،وبُت العنواف وا١تنت توافق وتداخل وتكامل.
كاف للمكاف حضور ُب عناوين كثَتة منها :رائحة العاصمة /ما أقربك لعقيلة راْتي ،الطريق إٔب بٍت مزغنة/
طريق الشمس /عبور /سكن /سيارة للخَت شوار ،بيت النار /التحليق ٖتت األرض لفاطمة بريهوـ /ىم وا١تدينة
والظبلـ /حُت ينسحب القمر /ىوامش ا١تنت الصريع /وٖتضرين على ا٢توامش لوافية بن مسعود ،طنُت قلب ...رنُت
مدينة /على مدار الوجعٟ ،تكيمة ٚتانة جريبيع ،زلزاؿ ُب قلب رحيل طيب /ذاكرة ا١تكاف٦ /تلكة الظل /السفينة اليت
ال ٖتًتؽ /ببلد األعاجيب والسيف الذىيب٠ ،تالد ساحلي ...اْب ،وقد خصصت ٢تا مبحثا موٝتا بػ" :ا١تكاف وجسد
النص" ،لذا ٓب أفصل فيها كثَتا ُب ىذا ا١توضع من البحث.
ومثلما اقًتنت كثَت من العناوين با١تكاف ودلت عليو ٔتختلف أنواعو ،كاف للزمن حضور مكثف ُب ىذه
العناوين ،وتنوع بُت ا١تاضي ،اٟتاضر وا١تستقبل ،وبُت احملدد وا١تطلق ،وبصيغ مباشرة ودالة ،وأخرو بصيغ إشارية فقط
ومن ىذه العناوين الدالة على الزمن:
زمن اٟتراـ /ا١تعلق بالوقت ٠تالد ساحلي ،رسائل ألف عاـ خلت١ /تٌت بشلك ،زوايا ا٠تريف /بُت حضورؾ والغياب
أتوسد الصمت /للغياب زمن حارؽٞ /تميلة طلباوي ،دشرتنا القدٯتة /نواطَت الزمن ا٢تبلمي /لعبد اهلل الٕب ،شيء من
ذاكرة مهزومة /لوافية بن مسعود ،تداعيات اللحظة األخَتة لعقيلة راْتي ،أنت وشهوة االنتظارٓ /ب تكن على موعد
بالبكاء /تاريخ نبض /كنت يوما بشكل الرطب /موسم ا٠تروج من الدائرة لنسيمة بوصبلح ،رحيل نوفمرب لباديس
فوغإب ،اٟتلم الصباحي /طارئ الليل٠ ،تليل حشبلؼ ...،اْب.
لقد وردت العناوين الفرعية ُب صيغ ٨توية /تركيبة ٥تتلفة ،وكانت ٢تا دالالت عديدة تنوعت بُت الداللة على
األمكنة ،واستحضارىا األزمنة أيضا ،وىذا ما زاد من سلطتها على ا١تتلقي .الذي يتلقاىا موازية للنصوص اليت وٝتت
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هبا ،حيث «يعترب العنواف ُب نظريات النص اٟتديثة عتبة قرائية وعنصرا من العناصر ا١توازية اليت تسهم ُب تلقي
النصوص وفهمها وتأويلها داخل فعل قرائي مشوٕب»  145من وجهة أف كبل من النصوص وعناوينها ىي نصوص متوازية
متحالفة دالليا على مراودة ا١تتلقي بكل ما أوتيت من قوة تعبَتية /إ٭تائية /إشارية ،وىو ما يبُت فعبل بأف العنواف
الفرعي ،ال يقل أ٫تية عن نصو ،وال عن العنواف الرئيس ،إذ يضطلع كل طرؼ بوظائفو الذاتية والغَتية مع أطراؼ
العمل األديب األخرو كالعتبات والفضاءات الزمكانية واألساليب اللغوية األخرو.
 :3-1-2العناوين الثانوية/الداخلية/الضمنية.
ىي تلك العناوين اليت تتموضع داخل القصة القصَتة الواحدة ،حيث ٕتزئ النص القصصي إٔب وحدات
تنضوي كل وحدة ٖتت عنواف ثانوي ،وتنضوي الوحدات اجململة ٖتت عنواف فرعي واحد ،وال شك ُب أهنا ملمح من
مبلمح التجريب ُب النص القصصي اٞتزائري القصَت ا١تعاصر ،إذ بدت تتكاثر كظاىرة فنية جديدة ُب كثَت من ا١تتوف
القصصية لكتاب جزائريُت ُب ا١تنتج القصصي ٢تذه األلفية الثالثة ،حيث اٟتيز الزما٘ب لبحثنا ىذا.
إذا كاف العنواف رئيسيا كاف أو فرعيا «يقي ا٠تطاب من االندثار والتشتت والتبلشي»  146فإف ٢تذه العناوين
الثانوية دورا ال يقل أ٫تية عن العناوين الفرعية والرئيسية ،وال شك ُب أهنا على عبلقة بالعنواف الفرعي ،وذات وظائف
أخرو من وظائف العنواف التأثَتية ،القصدية وا١ترجعية ...اْب.
اشتغل كتاب القصة القصَتة اٞتزائرية على توظيفو ىذه العناوين بداية من ٘توضعها داخل ا١تنت ،فكانت تكتب
ٓتط عريض بارز ٭تفز على القراءة البصرية عادة ،كما يتخذ أقصى ٯتُت الصفحة عادة إال ُب حاالت نادرة كما عثرنا
عليو ُب النماذج ا١تدروسة ،يكوف منتصف الصفحة ،كما لعبت ىذه العناوين الثانوية دور تقسيم النص إٔب وحدات
صغرو تشكل الوحدة الكربو وىي النص /القص ،ووردت بلغة قريبة من عوامل الشعر إال ما ورد منها أحيانا بلغة
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تقًتب من العلمية أو اإلدارية حينما ترد ُب صيغة "بياف  ،1بياف  ،...2أو :أوال ،ثانيا ...اْب .وورد ُب ىذه العناوين
الثانوية ما دؿ على البداية والنهاية و٘توضعت العناوين إذ ذاؾ ُب أوؿ النص وُب آخره ،وىي عبلمات شكلية بامتياز،
ولكن ٢تا دالالت عميقة نستوضحها بعد أف قمنا (بضبط ىذا اٞتدوؿ الذي) يرصد كل ىذه العناوين الثانوية ُب
اٞتدوؿ اآلٌب ،الذي يوضح ويعدد كل عنواف ثانوي ،والقصة اليت ورد فيها.

ا١تؤلف

عنواف اجملموعة

عنواف القصة

العناوين الثانوية

الصفحة

ٚتاؿ بن الصغَت

٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ

٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ

 /1الغرض

08

ٖ /2تصيل حاصل

45

 /3نصف افًتاض وأربع نتائج

47

بشَت مفيت

شتاء لكل األزمنة

حافة السقوط

 /4دعاء اإلنتاج
 /5ىوامش ٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ

50

 /6ا١تراجع

52

70

الرجل الذي أكلو الواقع

 /1وُب الليل

90

 /2وُب الصباح

90

 /3الدخوؿ من الباب الضيق

104

 /4سريرة الوعي ا١تقهور
مداخل كثَتة ٞترح واحد

 /5فندؽ العياشي

119

 /6الكاتب لوحده ُب ا١تعركة

122

 /7بعد شهر

124

126

ا٠تَت شوار

مات العشق بعده

البحث عن عطر اٞتازية

المية بلخضر

عصي على النسياف

ظاىرة زيف

عبد اهلل الٕب

فواتح

 /1أعراض أولية ٢تلوسة قادمة

41

 /2الشيخ والطوفاف
 /3جنوف

42

 /4صوت من الضباب

43

 /5النار وا٠تيوؿ

44
45

 /1مدخل اضطراري
 /2الفرضية
 /3اللوحة األؤب
 /4اللوحة الثانية
 /5اللوحة الثالثة
 /6اللوحة الرابعة
 /1وحشة

44

الرحيل

 /2مذكرات

44

 /3األٓب

45

 /4تسابيح ما قبل ا١توت

46

 /5احتضار

47

 /6موت

47

 /7الكفن

47

 /8الوصية

48

 /9هناية إلزامية

48

سيحدث ذات يوـ

 /1ا١تنزؿ الثالث

58

البحث عن رجل

 /2بداية إلزامية

79

 /3هناية إلزامية

84

 /1بداية

17

أّتديات االنعتاؽ

عجاالت لرجل استوائي

نسيمة بوصبلح

إشعارات باقًتاب العاصفة

عيسى بن ٤تمود

رحيل

ا١تفدو

ٚتيلة طلباوي

كمنجات ا١تنعطف البارد

الراحلوف إٔب مناُب الزيتوف

الباقي من العجاالت

 /1قبل البدء

7

 /2لكن

8

 /3أشطار ٚتل مرىقة

10

 /4نقطة من أوؿ السطر

12

 /1حقائب امرأة ومواعيد سفر

15

مؤجلة
 /2موسم ا٢تروب ...موعد ال

17

٬تيء
 /3ال يغري السفينة إال الشراع

18

 /1بياف رقم 01

47

 /2بياف رقم 02

48

 /3بياف رقم 03

49

 /4بياف رقم 04

49

 /5بياف رقم 05

50

 /1ميبلد أوؿ

81

 /2ميبلد ثاف

81

 /3ميبلد ثالث

82

 /4ميبلد أخَت

83

وقبل أف تلح العوآب الداللية ٢تذه العناوين الثانوية ،ونستعرض شبكة عبلقاهتا من العناوين الفرعية٬ ،تدر بنا أوال
أف نقف عند الصيغ اليت وردت هبا ىذه العناوين ،وأوؿ ما يلفت انتباىنا ىنا أهنا جاءت كلها ُب صيغها االٝتية إال
عنوانا واحدا من ٣تموع العناوين وىو "ال يغري السفينة إال الشراع" وردت فعلية منفية ،ومن أمثلة العناوين الواردة ُب
صيغة االٝتية:

سريرة الوعي ا١تقهور ،الشيخ والطوفاف ،صوت من الضباب ،الكاتب لوحده ُب ا١تعركة ...اْب ،ولعلها الصيغة األكثر
انتشارا ُب عوآب العنونة عموما\ف والعنونة القصصية على وجو ا٠تصوص كما وردت بعض ىذه العناوين ُب صيغة
"اللفظة ا١تفردة" ،مثل( :الغرض /ا١تراجع /جنوف /الفرضية /وحشة /مذكرات /األٓب /احتضار /موت /الكفن /الوصية/
بداية ،)...بتنوع من حيث اإلفراد واٞتمع ،ومن حيث التعريف والتنكَت ،والتأنيث والتذكَت أيضا.
كاف للعناوين الثانوية حضور مكثف الفت ُب بعض القصص ،على حساب أخرو ،ولدو كتاب دوف غَتىم،
ومن ٣تموع عشرين ٣تموعة قصصية /لعشرين كاتبا ٓب نعثر على العناوين الثانوية إال ُب ٙتا٘ب ٣تموعات وىي:
عصي على النسياف لبلمية بلخضر ،وفواتح لعبد اهلل الٕب ،و٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ ٞتماؿ بن صغَت ،وشتاء
لكل األزمنة لبشَت مفيت ،ومات العشق بعده للخَت شوار ،وإشعارات باقًتاب العاصفة لنسيمة بوصبلح ،ورحيل
لعيسى بن ٤تمود ،وكمنجات ا١تنعطف البارد.
لقد حاولنا البحث ُب دالالت ىذه العناوين الثانوية وعبلقتها بعناوينها الفرعية ومدو االنسجاـ والتداخل
بينهما ،لقد جاءت العناوين الثانوية ُب قصة ٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿٞ ،تماؿ بن صغَت دالة على مراحل ست لبحث
طويل عن س ا١توظف اجملهوؿ وحياتو الغريبة وموتتو ا١تدىشة ،بداية من هنايتو ،حيث «وجدت ىذه األوراؽ بُت
طيات ثياب كهل ،مات على الرصيف ،وقد ذكر ا١تارة أهنم رأوه عدة مرات عند ىذا ا١تكاف ،يردد عبارات غَت
مفهومة ،ويلف على جسمو قماشا من الكتاب األبيض»  ،147وىو ا١توظف اجملهوؿ الذي جعل لو أىل ا١تدينة بعدىا
٘تثاال ٝتي بو ،وعنوف ٚتاؿ بن صغَت قصتو بتمثاؿ ا١توظف اجملهوؿ ،الذي كاف أوؿ ما كتب على األوراؽ اليت عثر
عليها ْتوزتو" :الغرضٕ :تديد حب" ،وىي رسالة من ا١توظف اجملهوؿ إٔب حبيبتو ٮتاطبها بقولو « إ٘ب كما تعلمُت
حديث عهد بشؤوف ا٢توو ،متمرس قارح ُب التوظيف ،وليست ٕب حبلوة اللساف ،وعذوبة البوح ولوعة البث ،لقد
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مارست اإلدارة سنُت ،عندما كانت غابة الزيتوف منتصبة ُب وسط ا١تدينة»

 ،148ومن خبلؿ ىذا العنواف الثانوي،

الذي كاف بداية رسالة بُت حبيبُت ،ولكنو جاء ُب صيغة طلب إداري ،بلفظة تفتتح هبا الطلبات عادة وىي
"الغرض" ،نكتشف أف العاشق ىو إداري كما صرح بعدىا ،وموظف قارح كما وصف نفسو ،ويكوف العنواف الثانوي
على صلة مباشرة بالعنواف الفرعي٘" ،تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ" فكلمتا "الغرض" و"ا١توظف" ىنا من حقل دالٕب واحد
وكبل٫تا تدؿ على الثانية ،أما العنواف الثانوي الثا٘ب ُب ىذه القصة فهو "ٖتصيل حاصل" ،وجاء كنتيجة ٢تذه القصة
بُت ا١توظف اجملهوؿ وحبيبتو اليت «كانت شفتاىا قارب ٧تاة (و) ضفائرىا كانت أشرعة أسطوؿ يهاجم ا١توت ،يكابر
ا١توج العاٌب 149 »...وحُت حاؿ الواقع بُت اٟتبيبُت واستحاؿ عليهما اللقاء واالرتباط فإف اٟتبيب العاشق قد «انتحر
أو رجع إٔب قمتو ،األكيد أنو قاـ بأحد االثنُت»  150وىو ٖتصيل حاصل لعاشق ٣تنوف فقد اٟتبيبة ،ونتأكد حينها أف
ىذا العنواف الفرعي الثا٘ب قد ورد ُب نفس سياؽ اٟتكاية اليت كانت هنايتها موت على الرصيف ،بعد أف كتب بعض
مذكراتو« ،ومنها ىذه احملاولة اليت أعطوىا عنواف :نصف افًتاض وأربع نتائج»  ،151وُب ىذه الفقرة ورد العنواف الثانوي
الثالث ُب ىذه القصة ،وبقي الرابط بُت بقية العناوين الثانوية والعنواف الفرعي رابطا تيميا "حيث تتابعت ىذه العناوين
الفرعية لتشكل فيما بينها تتابعا منطقيا لقصة تسَت ُب خط زمٍت واحد ،وتشكل مع العنواف الفرعي تكامبل ُب الداللة
على حكاية ىذا ا١توظف اجملهوؿ ،ليتبُت أف ٚتاؿ بن صغَت قد وفق ُب اختيار وتوظيف ىذه العناوين الفرعية واليت
جعلت من الوحدات الصغَتة لوحات ومشاىد للمتلقي يربط بينها التشويق واالنتظار ُب عودة زمنية عكسية مع
ا١تشهد االفتتاحي لقصة والذي انطلق من ٟتظة العصور على ا١توظف ميتا على الرصيف.
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وظيف بشَت مفيت العناوين الثانوية ُب ثبلث قصص ،وُب ٣تموعها سبعة عناوين ثانوية ،أما ُب القصة األوؿ
"حافة السقوط" فقد صور واقع ا١تثقف اٞتزائري خبلؿ األزمة اليت مرت هبا الببلد ،ومدو ا٠توؼ وا١تلل والًتقب الذي
امتؤل بو ا١تواطن العادي وا١تثقف ،وكل شرائح اجملتمع ،وٓب تكن تلك السنوات إال نارا وسوادا.
وامتؤلت ا١تدينة اليت يعيش هبا الكاتب رعبا ودمارا ،وطالت عليها السنوات العجاؼ ،فتحالف ا١تكاف والزماف
على ذاكرة ا١تثقف الذي طاؿ بو الليل والصبح وقد ال يكوف قريبا ،وىو ما حاوؿ بشَت مفيت تصويره ُب ىذا النص
مربرا أف اهنيارا أصاب الببلد والعباد وا١تثقفُت با٠تصوص ،فكاد أف ٬ترؼ اٞتميع إٔب ىاوية مظلمة ويؤدي هبم إٔب
سقوط ٦تيت وىم ٚتيعا على حافة جرؼ ىا ٍر ،وكل ىذه ا١تعا٘ب والدالالت اختز٢تا الكاتب ُب العنواف الفرعي /عنواف
القصة" :حافة السقوط" ،ا١تمتلئ باألسئلة واٟتَتة «تستطيع أف تقوؿ اآلف وقد وصلت إٔب ىذه اللحظة ،أنك
متحسر على ىذا اٞتيل وعلى وضعو وبؤسو و٥تاوفو ،وأحبلمو ا١تشنوقة»  152وبعد طوؿ حزف وانتظار ٭تلم اٞتيل
بالغد وبُت اللحظة والغد ليل يطوؿ ،أفرد لو بشَت مفيت عنوانا ثانويا اقصى يسار الصفحة ىو" :وُب الليل" ،ليل
ا١تثقف اٟتائر وىو على "حافة السقوط" ،فأنت ا١تثقف «ُب ىذه الليلة حاولت اف ال ٗترج إٔب الشارع ال بسبب
الطقس ،فأحوالو مع الشتاء سيئة على الدواـ وإ٪تا ألف رأسك كاف يريد خلوة حقيقية مع تلك اليت ٭تتاجها الفناف
١تراجعة نفسو»  ،153وبقدر ما طاؿ الليل جاءت الشمس بالصباح ،و"ُب الصباح" ٗترج من البيت متأخرا ،أو مبكرا
كالعادة وتفكر ُب ا١تبليُت اليت ٗترج مثلك ورأسها ٦تتلئ بالشقوؽ وا٢تزائم ،زمن صعب و٥تيف ،زمن الذين ال عمر
٢تم ،قلت وىو يضيع ُب االنتظار ُب الصمتُ ..ب هبدلة الًتوٕب وأحبلـ االنتحار البدائي» .154
لقد ورد العنواناف الثانوياف "وُب الليل" ،و"ُب الصباح" ُب آخر القصة ،وبتتاؿ منطقي كو٘ب إذ الليل سابق
النهار ،ولكن ٤تموؿ القصة كاف داال على حياة على حافة سقوط ٦تيت ،وٛتل الليل للمثقف أرقا وحَتة وانتظارا وٓب
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يأٌب الصباح ّتديد إال إصرارا وتفكَتا ُب االنتحار ،وىو ما يوحي بدٯتومة لؤلزمة ،ويأس انتاب ا١تثقفُت فعبل .وندرؾ
أف ىناؾ ترابطا بُت العنوانُت الثانويُت فيما بينهما ومع العنواف الفرعي ،ولكن األكيد أف ىذين العنوانُت ٔتدلوليهما
الزمٍت ا٠تالص ،امتدت داللتهما إٔب أبعد اٟتدود مع أطراؼ العمل القصصي وىو العنواف الرئيس "شتاء لكل
األزمنة" ،وىو ذو داللة زمنية واضحة ،إذ الشتاء انزياحا ىو األزمنة وا١تعاناة والربد وطوؿ الليل وخيبتو الصباح كما دؿ
العنواناف الثانوياف ،فالشتاء ٓب يستكمل مدتو ويرحل بل احتكر العاـ كلو واألعواـ ا١تتأزمة على ا١تثقفُت والفنانُت كما
يقوؿ بشَت فٍت ُب "حافة السقوط".
أما ُب قصة ثانية ١تفيت بعنواف "الرجل الذي أكلو الواقع" فنعثر على عنواف ثانوي ىو "الدخوؿ من الباب
الضيق" ،إذ يدؿ كبل العنوانُت على واقع معيش ٍ
قاس متوحش صار خطرا على اإلنساف ،الذي ٓب يكتب لو الدخوؿ
من األبواب الواسعة ،ابواب النجاحات والتتو٬تات وٖتقيق األٛتاؿ ،اآلماؿ ،بل ىو الدخوؿ منذ البدايات من ابواب
ضيقة تقزـ داخليها قبل االنطبلؽ والبدء واٟتياة٘ ،تاما كأبواب الكهوؼ ،والقبور ،واٞتحور وما يليق بالرجل
وباإلنساف عامة ..إنو صراع اٟتلم والواقع ففي «الغرفة السرية اليت ينشئها اإلنساف بداخلو ٯتكنو أف ٭تلم ،أف يرسم
صورة لنفسو ولغَته  ،أف ٭تلق ُب السماء كالعصافَت اليت ال تعرؼ قيد األرض»  155ولكن «ُب الواقع العآب ٥تتلف،
الناس ٗتاؼ من الناس ،ا١تشاكل ،األمراض ،ا٠توؼ ،القوانُت ،الشرطة ،اٟتبس ،االعتداء ...اْب ،وكل ىذا يغم
الواحد منا ،حىت يتمٌت ُب كل ليلة أف ال ينهض من فراشو»  ،156وىذا ما ٮتلق شيئا من اليأس وا١تلل والدخوؿ ُب
دائرة العادي /ا١تكرس /الواقعي ا١تنبوذ ،فبل يصبح ا٠تروج من البيت إٔب العآب ا٠تارجي ذا جدوو ،وال العودة إٔب
البيت ذات فائدة فكل األمكنة توحي با٠توؼ والقهر ،فضيق الصدر من ضيق األمكنة ا٠تارجية منها والداخلة
وتصَت األبواب كأماكن موصلة رابطة وسيطة بُت فضاءين ضيقُت ضيقة ايضا ويصي الدخوؿ كا٠تروج واحد ،وٮتتار
مفيت بعدىا "الدخوؿ" الذي يعٍت العودة إٔب الذات ،إٔب الغرفة السرية اليت ينشئها اإلنساف بداخلو ليحلم ويرسم
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و٭تلق ،ومن ٍب كاف العنواف الثانوي "الدخوؿ من األبواب الضيقة" عنوانا آسار ،موازيا للعنواف الفرعي "الرجل الذي
أكلو الواقع" فاألكل أيضا يدخل كما ٮترج من أبواب ضيقة ،و"الرجل" ُب اٟتالتُت "داخل" و"مأكوؿ" ،إذ اختلفت
الصيغتاف واألٓب واحد
كما جاءت العناوين األربعة ُب قصة "مداخل كثَتة ٞترح واحد" لتؤكد أواسر االتفاؽ الدالٕب واالرتباط
الروحي بُت العنواف الثانوي والفرعي ،وىذه العناوين ىي :سريرة الوعي ا١تقهور /فندؽ العياشي /الكاتب لوحده ُب
ا١تعركة .وكانت ىذه العناوين األربعة تتقاسم "جرح" العنواف الرئيس حُت كثرت مداخلها على ا١تثقف /اإلنساف/
ا١تبدع حُت تنغلق ُب وجهو وذاكرتو وأحبلمو كل األبواب وحُت تنفتح لو مداخل ،تودي بو إٔب اٞترح نفسو ،فحمل
العنواف الثانوي األوؿ دالالت القهر الذي سلط على الوعي /العقل /التفكَت /الثقافة واٟتقيقة ُب زمن ما ،وٕتسد
ذلك ُب فندؽ العياشي الذي صوره الكاتب ُب أبشع صورة ،من ٧تس وخوؼ وانعداـ االحًتاـ فيو ،ومن مستويات
من يرتادونو ،ليجد البطل نفسو ككاتب وحده ُب ا١تعركة ضد كل التيارات اٞتارفة ،وبعد شهر «كل ما توقعتو خاب
ُب هناية الطريق»  .157إهنا عناوين ثانوية قسمت ذاتنا الفارقة إٔب ٜتسة فصوؿ بأربعة مشاىد ثانوية ،وتناغمت فيما
بينها بأنساقها اإل٭تائية ا١تضمرة لتشكل صورة عميقة واضحة للذات ا١تبدعة /ا١تثقفة حُت تصَت االختيارات واٟتلوؿ
والتخمينات "مداخل كثَتة ٞترح واحد".
أما عن العناوين الثانوية ُب قصص ا٠تَت شوار ،فقد اقتصر وجودىا على قصة "البحث عن عطر اٞتازية" حيث
يعود العاشق اجملنوف من زمن مضى واندثر إٔب زمن ال يؤمن أىلو بالعشق /اٟتب واٞتنوف ،فتتصادـ ا٢تويقات ُب حوار
زمٍت ال يرمم وال يفهم ،حيث ٬تد عاشق اٞتازية ،الباحث عن عطرىا تائها يواجو غدا ٣تهوال بعقل مهلوس كما جاء
ُب العنواف الثانوي األوؿ "أعراض أولية ٢تلوسة قادمة" ،فيقوؿ عاشق اٞتازية « دقات ساعة العمر تطرؽ رأسي..
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نواسها يدمي يب ٯتينا ومشاال ..تبلفيف ٤تٍت أصاهبا الصدأ ،الكلمات تبدو باىتة ُب ٥تيليت ..تغرؽ ُب ٞتة قا٘تة» ،158
وىي حالة نفسية تليق بباحث عن عطر اٞتازية ،وكاف العنواف الثانوي الثا٘ب "الشيخ والطوفاف" حيث يلوذ العاشق
الباحث عن العطر شيخ حكيم حليم ينصحو «الزـ بيتك يا بٍت ..ال تنطلق حىت يفيض التنور»  ،159ولكن مغامرة
العاشق الشاب تدخلو عوامل عجائبية رىيبة تصيبو ْتالة "جنوف" جعلتو يهذي« :بُت اٟتقيقة وا٠تياؿ حلم باىت،
بيٍت وبينك زجاجة عطر سقطت سهوا ُب دلتا الزمن»  ،160إٔب أف ينبعث "صوت من الضباب" كاف صوت اٞتازية
على وقع "النار وا٠تيوؿ" حُت تسألو:
«  -من أنت؟
 أوال تعرفُت رٔتا نسيت أنت -وىل مثلي ينسى؟ »
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إف بطل القصة /العاشق اجملنوف /الباحث عن عطر اٞتازية ،تبدو عليو أعراض أولية ٢تلوسة قادمة فيستنجد
بالشيخ الذي ينقضو من الطوفاف فيزداد العاشق تعلقا بعطر اٞتازية إٔب أف ٬تن ويسمع صوهتا من خلف الضباب وال
يراىا ،ىكذا شكلت العناوين الثانوية نصا قصصيا جديدا واختزلت القصة القصَتة كلها ،بتكثيف كبَت وكاف ٢تذه
العناوين تتمة اٟتكي للعنواف الفرعي" ،البحث عن عطر اٞتازية" كأف نسأؿ :وماذا يكلف البحث عن عطر اٞتازية؟
إنو البحث عن السراب ،نراه وال ٪تسك بو ،كالعطر /اٞتازية /كاٟتب ا١تستحيل /الذي ال يتحقق إال ُب ا٠تياؿ ،وىو
ما جعل شوار يسرد قصتو متقطعة وُب عوامل مؤسطرةٗتييليةفنتازية.
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تعد الكاتبة المية بلخضر القاصة األكثر توظيفا للعناوين الثانوية ،حيث بلغ عددىا ٙتانية عشر عنوانا ثانويا،
توزعت على أربع قصص ىي" :ظاىرة زيف" بستتة عناوين ،و"الرحيل" بتسعة عناوين و"سيحدث ذات يوـ" بعنواف
واحد و"البحث عن رجل" بعنوانُت.
وقد فاؽ عدد العناوين الثانوية عدد العناوين الفرعية ُب "عصي على النسياف" لبلمية بلخضر وىو أمر جديد
على ا١تنت القصصي اٞتزائري ا١تعاصر.
ُب القصة األوؿ "ظاىرة زيف" ،اضطرت القاصة إٔب «مدخل اضطراري» جاء فيو «ليت الناس يصمتوف..
وينتظروف القيامة على مهل»  ،162وُب العنواف الثانوي ومقولتو السابقة ما يبُت أف ىناؾ حالة نفاؽ وزيف يعيشها
الناس ٖتت غطاء ديٍت كشفتو لفظة "القيامة" اليت ٘تؤل أحاديث الناس ،عاطفة ،ال عقبل .ليكوف ا١تشهد الثا٘ب ٖتت
عنواف ثانوي ىو "الفرضية" وفيو تسأؿ القاصة:
«عقبلء ٨تن حىت النخاع
ٍب ماذا؟
تساءلت زمنا ..وأنا أقطع الشارع الرئيسي وحيثما حدقت عبارة "اٞتنوف"»  ،163لتبدأ القاصة بعدىا ُب عرض لوحاهتا
األربع ُب سرد مشهدي يصور حاؿ ا١تدينة وأىلها ذات البطلة التائهة وسط ىذه العوامل ا١تتناقضة ،وجاءت العناوين
الثانوية متطابقة الصبغة٥ /تتلفة العدد وىي :اللوحة األؤب /اللوحة الثانية /اللوحة الثالثة /اللوحة الرابعة.
وُب قصة "الرحيل" ،اليت كانت القصة األوفر حظا ُب حضور العناوين الثانوية ُب كل اجملاميع القصصية
ا١تدروسة ،وظفت الكاتبة المية بلخضر تسعة عناوين ثانوية ،كانت كلها ذات ٤تموالت حزينة تستحضر فيها صدمة
الرحيل وموت األقربُت ،وكانت مدلوالهتا ٚتيعا ٥تلفات ٢تذا "ارحيل" :وجاءت ىذه العناوين الثانوية هبذا الًتتيب
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النصي الذي يوافق الًتتيب الواقعي ١توت عزيز ،وحشة /مذكرات /األٓب /تسابيح ما قبل ا١توت /احتضار /موت/
الكفن /الوصية /هناية إلزامية ،وٯتكننا أف نقرأ ىذه العناوين /العبلمات ا١تختزلة نصا قصصيا قصَتا جدا للعنواف
الفرعي "الرحيل" ،مثبل:
أوحشت غرفتو ،استعاد مذكراتو ،تأٓب حينها ،سبح حُت اقًتب ا١توت ،احتضر ،مات ،كفن ،نفذت الوصية،
وبعدىا وضعت القاصة هناية إلزامية للقصة جاء فيها:
«هناية إلزامية:
ليإب الطواؿ !
واجًت حلم العمر فيك ..و ّ
كم خدعت؟
كم سهرت؟
كم شكوت اليأس يأسي!
وارتعبت أال نعود!
...
لكننا لن نعود ».
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من خبلؿ ىذه القراءة ُب عوآب العناوين الثانوية اليت تضمنتها القصص القصَتة ا١تدروسة ،خلصنا إٔب أف ىذا
النص ا١توازي ىو عتبة ٕتريب وافد على ا١تنت القصصي اٞتزائري ا١تعاصر فعبل ،لكن ٕتربة كتابتنا اٞتزائريُت فيو ٓب تكن
سطحية عابرة ،بل تعامل ىؤالء الكتاب مع ىذا النص ا١توازي بوعي فٍت ،من حيث بنيتو وداللتو وٚتالياتو ،لكن
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المٌة بلخضر :عصً على النسٌان ،ص .48

توظيف ىذه العناوين الثانوية اليت تقسم النص القصصي القصَت إٔب نصوص أقصر ،ووحدات أدؽ يوحي بأف القصة
القصَتة كجنس أديب ٭تكمو القصر كمرافق لفظي ٕتنيسي٘ ،تر ٔترحلة ٖتوؿ شكلي إٔب القصة القصَتة جدا ،كما
سنتناوؿ ذلك ُب الفصل األخَت عن التجريب ُب القصة القصَتة اٞتزائرية ،أما اإل٭تاء الثا٘ب فهو أف ىذه التقسيمات
اٞتديدة للقصة القصَتة بعناوين ثانوية قد يفسر فيما يفسر بقصر نفس القاص الذي يلجأ إٔب عنونة ثانوية ليمنح
نفسا جديدا ،وإ٭تاء آخر وىو أف ىذه العناوين ٘تنح ا١تشهدية للقصة القصَتة وىي تقنية بصرية وافدة من السينما،
وبذلك تكوف القصة القصَتة على موعد مع ا١تد السينمائي الذي أصاب الرواية العربية ا١تعاصرة ُب العقود األخَتة عن
طريق فن "اللقطة".
 :2-2اإلىداء :التواصل اٟتميمي ا١توازي مع اآلخر.
يعد اإلىداء نصا موازيا ىاما ُب األعماؿ األدبية ا١تعاصرة ،ومرافقا نصيا للمنت ،ال يقل أ٫تية عن النصوص
ا١توازية األخرة ،وذلك ألف فضاء اإلىداء صار فرصة نصية جديدة أتاحت للناص أف يفرغ فيها ما استطاع من تعبَتية
وبوح ال يليق ٔتوازيات نصية أخرو أف تتحملو١ ،تا يتميز بو اإلىداء من ٛتيمي زائدة ،كونو أداة نصية إضافية من
أدوات التواصل مع اآلخر واالقًتاب منو وكسب وده وحبو ،إذ اإلىداء ىدايا للحب وا١تودة.
عرؼ اإلىداء ُب األعماؿ األدبية منذ العصور األؤب الكتابة والتأليف ،وبقي مرافقا للنصوص األدبية وحاضرا
ضمن النصوص ومسيجا ٢تا إٔب اآلف« ،وقد كاف بعض الكتاب قدٯتا وحديثا يتوخوف واإلىداء وظائف اقتصادية
وٕتارية ،وذلك قصد بيع مؤلفاهتم ( )...فاإلىداء من ىذا ا١تنظور ٓب تكن لو وظائف وٓب يكن بشكل عتبة نصية
وتوشية فنية وتطريسا لغويا ،ومدخبل يتوسل بو القارئ لفهم جوانب من ا١تنت العاـ للنص»  ،165أما اإلىداء ُب ا١تنتج
األديب ا١تعاصر ،فقد صارت لو خصوصيات ووظائف جديدة ،بوصفو عتبة نصية مساعدة على تلقي النص األديب،
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أحمد ٌوسؾ :سٌمٌائٌة العتبات النصٌة :مجلة اللؽة واألدب ،ع  ،2001 ،15الجزائر ،ص.171

كبقية النصوص ا١توازية اليت ال يقرأ ا١تنت /النص إال بقراءة كل عتبة نصية على حدة و٤تاولة الربط والتنسيق بُت
دالالهتا ألهنا تكوف عا١تا دالليا ورفقة أدبية.
ويأخذ اإلىداء دوره اٞتمإب والوظيفي من خبلؿ موقعو ُب صدارة األعماؿ األدبية ،ولذلك اشتغل الكتاب على
اإلىداءات اليت «اصبحت إحدو اإلجراءات اإلبداعية اليت ٭ترص عليها ا١تبدعوف بوصفها نوعا من التواصل مع
ا١تهدي إليو ،سواء أ كاف شخصية عامة ،أـ شخصية خاصة ،وسواء أ كاف شخصية ٚتاعية ،أـ شخصية فردية،
وسواء أ كاف ا١تهدي إليو زمانا أـ مكانا أـ واقعة بعينها»

 ،166ويبلحظ ذلك اٟترص من خبلؿ التنوع الفٍت

ا١توضوعاٌب لئلىداءات ُب األعماؿ األدبية ،زيادة على أهنا ٓب تصبح مقتصرة على صدارة العمل األديب وؿ يكتف
بعض الكتاب بإىداء رئيسي واحد بل صاروا يشتغلوف على إىداءات فرعية تتصدر أجزاء من أعما٢تم ،ويظهر ذلك
ُب اجملاميع القصصية واضحا ،إذ يعمد بعض الكتاب إٔب إىداء اجملموعة القصصية كاملة إٔب وجهة معينة ،وخصصوا
إىداءات فرعية لبعض قصصهم إٔب وجهات أخرو ،فسمينا اإلىداء اٞتامع الذي يتموقع ُب بداية ا٢تمل القصصي/
اجملموعة القصصية إىداءً رئيسيا وٝتينا اإلىداء الذي يكوف داخل العمل األديب ويكوف بداية القصة متموضعا بُت
عنواهنا ومتنها بالعنواف الفرعي .وكبل النوعُت صار بقيمة العتبات األخرو ،خاصة العبلقة بُت اإلىداء والعنواف
لتموضعهما القريب ،ودالالهتما ا١تقصودة ،حيث «اإلىداء قد يتداخل مع العنواف ُب الوظيفة األدبية ،فكبل ٦تا ٯتكن
أف يكوف أحد مفاتيح النص يساعد العنواف ُب اصطحاب ا١تتلقي إٔب دىاليز النص»  ،167ألنو صار ٔتكانة العنواف
ُب صياغتو ولغتو ومدلوالتو الكثَتة ُب كثَت من أعماؿ الكتاب ا١تعاصرين.
خبلؿ اشتغإب على اجملاميع القصصية اٞتزائرية ٖتسست ىذا التنوع والوعي باإلىداء كنص موا ٍز ذي قيمة لدو
كتاب القصة القصَتة اٞتزائريُت ،وتنوع اإلىداء ُب ىذه اجملاميع بُت اإلىداءات الرئيسية والفرعية ،ؤتختلف الدالالت
ومنها :الثقافية ،االجتماعية ،الوطنية ،اإلنسانية ،وا١تبلحظ أف كل اإلىداءات جاءت ُب قالب نثري ،وا١تبلحظة
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الثانية أف ىناؾ من الكتاب من استغٌت على اإلىداء ٘تاما ولكن بنسبة قليلة جدا ،أما البعض منهم فاكتفى باإلىداء
الرئيس فقط ،فيما كانت لبعضهم إىداءات فرعية دوف إىداء رئيس يذكر.
 :1-2-2أقساـ اإلىداء.
أ -/اإلىداء الرئيسي :ىو اإلىداء ا١تتموضع مكانيا ُب بداية اجملموعة القصصية ،ويعمد الكتاب إٔب توظيفو عادة وال
نكاد نفتقده إال ُب نادر اجملاميع القصصية اٞتزائرية ا١تعاصرة ،ومن خبلؿ ا١تدونة القصصية اليت اشتغلت عليها كاف
اإلىداء الرئيس حاضرا ُب ست عشرة ٣تموعة قصصية فيما تنازؿ أربعة كتاب عن ىذا ا١تنحة النصية ا١توازية ذات
القيمة اإلبداعية العالية وىم :خالد ساحلي ُب "اٟتكاية الزائدة عن الليلة االلف" وا٠تَت شوار ُب "مات العشق
بعده" ،وٚتاؿ بن الصغَت ُب "٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ" ،وباديس فوغإب ُب "طيناء" .أما بقية كتاب القصة اآلخرين
فاستغلوا فرصة اإلىداء ليتواصلوا مع ا١تتلقُت من خبل٢تا ،مثلما أىدو بشَت مفيت عملو:
( إٔب عمارة ٠توص
ذكرو صداقة ال تتوقف
عن النبض واٟتب واٟترية)

168

أما مٌت بشلم فكاف إىداؤىا:
(إليهما نور القلب ..وبلسم الروح والدي
إليها عينيك عمر فصرعنك ...لكن القلب لن يقصر أبدا عن ذكرؾ
إليكم أحبيت)
168
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بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمة (د.ص)

كما أىدو عبد اهلل الٕب عملو:
(أوال إٔب :أديب العربية الكبَت ،مصطفى صادؽ الرافعي ،رٛتو اهلل
ٍب إٔب :ولدي العزيزين ،تقي الدين ،أسامة
وإٔب جدٌب تقي الدين وأسامة
فاطمة الزىراء زعروري
مباركة رروايا).170
كما اختصت فاطمة بريهوـ باإلىداء شر٭تة واحدة وكاف
(إٔب كل األصيلُت)

171

أما القاص منَت زلييت فكاف إىداؤه:
(إٔب كل من أشعل ٢تذا الوطن مشعة
ُب حلكة ىذه ا٢تجمة الغامرة)

172

كما كانت ىناؾ إىداءات رئيسية أخرو سندرجها ُب مبحث الحق حُت نذكر دالالهتا ا١تختلفة :ثقافية /وطنية/
اجتماعية...اْب
ب -/اإلىداء الفرعي:
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170
عبد هللا اللً :فواتح ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع ،عٌن ملٌلة ،ط .2007 ،1
171
فاطمة برٌهوم :بٌت النار ،منشورات أصوات المدٌنة ،قسنطٌنة ،ط ( ،2004 ،1د.ص).
172
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إذا كاف اإلىداء الرئيس يرد ُب صدارة اجملموعة القصصية ،فإف اإلىداء الفرعي يكوف ُب صدارة بعض القصص
ويتموضع بُت عنواف القصة ومتنها ،ولقد بلغها عددىا ُب ا١تدونة ا١تدروسة ٜتسة عشر إىداءً فرعيا وىي تساوي ُب
عجدىا تقريبا اإلىداءات الرئيسية وعددىا ستة عشر إىداء ،واقتصر ىذا العدد الكبَت لئلىداءات الفرعية على ستة
كتاب فقط كاف لبعضهم أكثر من إىداء فرعي ،فيما استغٌت البعض اآلخر عن ىذا ا٠تطاب ا١توازي ومن الذين
اشتغلوا على اإلىداء الفرعي وضمنوه ٣تاميعهم القصصية القاصة حكيمة ٚتانة جريبيع حُت أىدت قصتها (صرخة
العاـ اٞتديد) إٔب شهيد فلسطيٍت وقالت:
(أرفعها إٔب روح الطفل الشهيد
"٤تمد الدرة")
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أما مٌت بشلم فقد كانت قصتها "ىوامش الوجع" مهداة
(إٔب صاحب أوجاع ابن آوو
إليها :حُت ٮتتار اٟترؼ ىوامش الفؤاد
نكتب ىوامش الذاكرة)

174

وأىدو عبد اهلل الٕب قصة "وىوو الصليب"
(إٔب أطفاؿ الصوماؿ) .175
وكانت قصة "١تس اجملداؼ" لكاتبها عيسى بن ٤تمود مهداة
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(إٔب الذين عايشوا بأفبلمهم سنُت الربؾ).176
كما جاءت ىذه اإلىداءات الفرعية – كما الرئيسية – ُب شكل متقارب ُب بنيتو النحوية بداية كل إىداء مثل:
إٔب /....اإلىداء إٔب /ارفعها /أىديك /أىدي ،وٓب تكد اإلىداءات كلها ٗترج عن ىاتو الصيغ واٗتذ بعضها نظاـ
الفقرة ،وورد بعضها على شكل أسطر مًتاكبة .وتنوعت ىذه اإلىداءات ُب مدلوالهتا كما نوضحو ُب العنصر التإب.
2-2-2ز دالالت اإلىداء.
أ -/اإلىداء وابعاده االجتماعية:
كاف البعد االجتماعي واضحا ُب منظومة اإلىداءات الرئيسية والفرعية على حد سواء ،وقد حرصنا على تتبع
ىذا ا١تد االجتماعي الرىيب الذي اكتسح نسبة كبَتة من اإلىداءات كنصوص موازية ،نظرا للحضور ا١تكثف
للدالالت االجتماعية ُب متوف ىذه العتبات انطبلقا من ٤تيط العائلة إٔب زمبلء العمل واجملاؿ ،إٔب شخصيات ٥تتلفة
تقاسم صاحب اإلىداء الشراكة االجتماعية ُب ٕتلياهتا ا١تختلفة ،ولقد وردت ُب اجملاميع القصصية ا١تدروسة كثَت من
«اإلىداءات العائلية اليت تكوف من الكاتب إٔب أىلو وأقاربو»  ،177وتوافر ىذا النوع من اإلىداءات ُب متوف كتاب
القصة القصَتة اٞتزائريُت ،وقد يكوف احتمالنا ا١تدخلي أف القاص اٞتزائري اجتماعي بطبعو ،وعائلي ّتمعياتو وارتباطو
األسري الكبَت ،لذلك يستغل أوؿ فرصة لرد ٚتيل ىؤالء أصحاب الفضل خاصة الوالدين الكرٯتُت والذين كاف ٢تما
النصيب الوافر من اإلىداءات مقرونا بصفات ٛتيمة فاضلة مثل "الكرٯتُت"" ،بلسم الروح" و"العزيزين" وغَتىا .كما
كتبت عقيلة راْتي ُب مستهل ٣تموعتها القصصية "تفاصيل الرحلة األخَتة".
(أىدي نبض حروُب إٔب:
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عٌسى بن محمود ،رحٌل ،ص.07
177
عبد الحق بلعابد :عتبات ،ص .94

والدي العزيزين)..
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وٓب تكتف القاصة وافية بن مسعود بذكر والديها ُب منت اإلىداء صفة بل ذكرهتما أفعاال جليلة قاما هبا ٕتاىها
وألجلها ،حيث اٗتذ اإلىداء حينها وظيفة كشف عن نوع الروابط بُت الكاتب وا١تهدي إليو حيث تقوؿ:
(إٔب وجو أمي الذي قاد٘ب ٨تو اٟتياة
إٔب وجو أيب الذي رافقٍت إٔب البحث عٍت) .179
أما مٌت بشلم وُب إىدائها العمل لوالديها فإهنا ٖتدد ٢تما مكاهنما بقلبها وروحها قبل ذكر٫تا١ ،تا ٭تتبلنو من مكانة
لديها فتقوؿ ُب صدارة ٣تموعتها القصصية "احًتاؽ السراب"
(إليهما نور القلب ..وبلسم الروح
الدي)
و ّ

180

أىدو ٤تمد راْتي عملو "ميت يرزؽ" لوالديو الذين توحد هبما ُب منطق صوُب الفت حيث جعلهما منو وىو منهما
والثبلثة حلوا ُب جبة واحدة فأىدو:
(إٔب أيب دمي
إٔب أمي مائي
السعيد راْتي والطاوس راْتي).181
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إف الدـ وا١تاء ٫تا اٟتياة و٫تا األقرب إلينا ،وألف اإلنساف من دـ وماء ،وتشرؼ وشرؼ والديو بذكر٫تا صفات
وأٝتاء وكاف الوحيد ُب ىذه اجملاميع ا١تدروسة كلها من ذكر اسم والديو ،وذلك ما يوحي ٔتكانتهما ُب قلبو ورد
ٚتيلهما ،فمثلما سجبله يوما ُب دفًت٫تا العائلي وٝتياه ،ذكر٫تا ُب دفًته اإلبداعي وٝتا٫تا بصفتيهما واٝتيهما معا.
أما نسيمة بوصبلح فتميل باإلىداء كنص مواز قائل مبوح إٔب عتاب الشاعرية ا١تفرطة ا١تضخمة باألحاسيس
وا١تشاعر والرؤو ،وانطبع اإلىداء ٔتسحة حزينة ،وشبهت عملها ا١تهدي بالوجع الذي نضطر إلىدائو أحيانا إٔب
أقرب الناس إلينا ،حيث تقوؿ:
(إٔب أيب..
أمي سأىديها وجعا آخر ٯتكن أف يشبو القصص)

182

هنا كلمات اإلىداء اليت توحي بوجع القصاصة ،الذي ال ٯتكنها أف تبوح بو إال ١تن ٭تتويها ،ويقاٝتها إياه
وٮتفف عنها..
أما والدهتا فستختصها بأوجاع أخرو بعيدا عن عآب القصص ،وبقدر ما ال يستحق الوالداف إىداءً موجعا ،بقدر
ما يستحقاف التقدير حُت ندرؾ بأف ال أحد ٯتكنو مقاٝتتنا متاعبنا إال ٫تا .وىي بإىدائها ىذا تعلي من قيمتها وتبُت
دور٫تا عليها وإف اختلف بو العمر والعمل والظروؼ.
كما يكوف اإلىداء إٔب األقربُت األحياء ،يكوف أيضا إٔب األموات الذين يغيبوف عن عا١تنا لكن الكتاب يبقوهنم
حاضرين على قيد الذاكرة فيختصوهنم بإىداء بعض األعماؿ بكثَت من اٟتميمية والفقد وذكر للفضل كما كاف شأف
ٚتيلة طلباوي ُب إىداء ٣تموعتها "كمنجات ا١تنعطف البارد".
( إٔب روح والدٌب
182

نسٌمة بوصالح :إشعارات باقتراب العاصفة( ،د.ص) .

اليت علمتٍت أف أخطو ا٠تطوات ثابتة إٔب
األماـ ٍب رحلت..
بكل األٓب الذي ألبسٍت الصبح حلما.
بكل ما ٖتملو الكلمات من فرح
ٚتيلة)

183

وتتذكر مٌت بشلم فقيدة غالية عليها قصر عمرىا لكن طاؿ ذكرىا على لساف وقلم القاصة حُت أىدهتا ُب
غياهبا الوفاء ُب قو٢تا:
(إليها..
غيبك عمر قصر عنك ..لكن القلب لن يقصر
ابدا عن ذكرؾ)

184

وذكرت مٌت بشلم فقيدهتا بصيغة "الغائب" إليها "داللة على الغياب ،البعد ،ا١توت ،لكنها استعادت فقيدهتا
لغويا حُت حدثتها بضمَت ا١تخاطب ُب لفظتها (غيبك) و(ذكرؾ) ،فالغياب اٞتسدي حضور روحي ،حُت يوُب اٟتي
ا١تيت.
ومثلما يهدي الكتاب أعما٢تم إٔب عائبلهتم فإف ألصدقائهم وأحباهبم نصيبا من ىذا اإلىداء وىذا ما يدعى
"باإلىداءات اإلخوانية اليت يكوف فيها اإلىداء موجها لؤلصدقاء واألصحاب جامبل ٢تم من خبل٢تم كثَتا من ا١تودة،
مثلما أىدو بشَت مفيت ٣تموعتو القصصية "شتاء لكل األزمنة"
183

جمٌلة طلباوي :كمنجات المنعطؾ البارد( ،د.ص) .
184
منى بشلم :احتراق السراب ،ص .05

(إٔب عمارة ٠توص
ذكرو صداقة ال تتوقف
عن النبض واٟتب واٟترية)

185

ومثلما ذكر بشَت مفيت ا١تهدي إليو اٝتا وىو الروائي اٞتزائري عمارة ٠توص ا١تقيم بالغربة ،فقد أىدو خليل
حشبلؼ (فراغ األمكنة) إٔب أصدقائو ذاكرا اثنُت منهم باالسم وآخرين بالتلميح حيث يقوؿ
(إٔب أصدقائي:
إبراىيم عبد الرحيم
٤تمد بوشناقة
186

وآخرين)

ب -/االبعاد الوطنية:
أما منَت مزلييت ُب ٣تموعتو القصصية فقد أىدو جهده وتقديره (إٔب كل من اشعل ٢تذا الوطن مشعة ُب حلكة
ىذه ا٢تجمة الغامرة)

187

وفعبل فقد كاف ىناؾ ارتباط بُت اإلىداء وا١تنت القصصي ا١تزلييت ،وجاءت نصوص اجملموعة ُب ٣تملها تصور الوطن
من زوايا ٥تتلفة وبنظرة خوؼ عليو وأمل ُب مستقبلو ا١تشرؽ ،وتقاٝتت شخصيات القصص أدوارا متناقضة انتصر
فيها الكاتب للذين أشعلوا مشوعا ٢تذا الوطن.
185

بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة (د.ص) .
186
خلٌل حشالؾ :فراغ األمكنة ،منشورات مدٌرٌة الثقافة ،سطٌؾ ،ط  ،2003 ،1ص.03
187
منٌر مزلٌتً :الظل والجدار ،ص .05

وللوطن أىدت حسيبة موساوي ٣تموعتها القصصية "لغة اٟتجر" وجاء إىداؤىا ُب قالب شاعري ٚتيل منمق،
بألواف إجبلؿ ٥تتلفة اختبلؼ ربوع الوطن وألواف علمو ،ومثلما كاف الوطن بيت ا١تواطن ،فقد سكنت مشاعر الكاتبة
"بيت الوجود" ،لغة اإلىداء كما يقوؿ هبا مارتن ىيدغر ،وظهرت من خبلؿ بيتها اللغوي مطلة بفرح وإجبلؿ على
وطنها اٞتميل حُت ٗتاطبو:
(أىديك يا وطٍت
ضفائر مدينيت ا١تائية
أىديك ملحميت ا١تنثورة على ىذه األوراؽ ا٠تريفية)

188

ج -/اإلىداءات ُب وىجها الثقاُب:
مثلما ٖتمل بعض اإلىداءات دالالت اجتماعي وتكنوف أخرو ذات ابعاد وطنية ،تأٌب إىداءات أخرو
بوىجها الثقاُب من خبلؿ اإلىداء إٔب شخصيات ثقافية وقامات أدبية صارت أعبلما ،تستحق إىداء ىؤالء ،وقد
تكوف ىذه الشخصيات معاصرة للكاتب أو من أزمنة سابقة ،ويسمى ىذا النوع من اإلىداءات العامة «ا١توجهة
للهيئات وا١تؤسسات وا١تنظمات والرموز التارٮتية والثقافية» 189واليت عادة ما يقاٝتها الكاتب افكارىا أو توجهاهتا ،أو
يكوف على صلة صداقة هبا مثلما أىدو عيسى بن ٤تمود قصتو (اللعنة)
(إٔب صاحب اللعنة عليكم ٚتيعا)  190وىو األديب الدكتور سعيد بوطاجُت صاحب اجملموعة القصصية اليت ٖتمل
عنواف "اللعنة عليكم ٚتيعا" ،ويشًتؾ األديباف ُب العنواف بتقارب شديد وىو ما يرجح أف بن ٤تمود قد استعار
"اللعنة" ليعنن هبا قصة من قصصو ويهديها لبوطاجُت لقناعة من الثا٘ب بأفكار األوؿ.

188

حسٌبة موساوي :لؽة الحجر ،دار خطاب ،الجزائر ،ط ( ،2007 ،1د.ص) .
189
عبد الحق بلعابد :عتبات ،ص .98
190
عٌسى بن محمود :رحٌل ،ص.43

وهتدي عقيلة راْتي عملها ( إٔب ا١ترأة الصامدة ُب وجو الزمن ا١تنصهر األديبة ٚتيلة زنَت)

191

وُب إىدائها إعجاب بصمود واقتداء بنضاؿ.
أما عبد اهلل الٕب فيهدي ٣تموعتو القصصية:
(إٔب أديب العربية الكبَت مصطف صادؽ الرافعي رٛتو اهلل)  ،192تأثرا بأسلوبو ولغتو وأدبو الرفيع اذٕب انعكست بعض
مظاىره ُب أسلوب القاص فنيات ومضامُت.

ويهدي ا٠تَت شوار قصة الغريب (إٔب ايب حياف وأقوؿ لو ال ٖتزف ،فكلنا ُب ا٢تم توحيدي)  ،193وىو بذلك يؤكد
وجها آخر لئلىداء من حيث ىو مقاٝتة لبعض األعماؿ واألدباء آراءىم وتوجهاهتم ،وا٠تَت شوار من خبلؿ إىدائو
ىذا يقاسم ا١تهدي إليو األحزاف وا٢تموـ.
كما ٯتكن أف ندرج اإلىداء إٔب األماكن ذات احملموالت الثقافية العلمية ضمن ىذا القسم من اإلىداءات وإف
كاف قليل الورود ُب اجملاميع القصصية اٞتزائرية ،ومن ذلك ما أىداه باديس فوغإب إٔب عشاؽ مدينة عشقها ُب قصة
طيناء وىي (قصة مدينة ُب صورة امرأة زئبقية ذات فتنة ال تقاوـ مهداة إٔب كل عشاؽ قسنطينة الساحرة ،الذين ٓب
يولوىا الظهر ُب أحلك أيامها).194
من خبلؿ ىذه القراءة الفنية لئلىداء بوصفو نصا موازيا للمنت وللنصوص ا١توازية األخرو .ندرؾ ما ٢تذا النص
من قيمة أدبية ووجود فٍت الفت يساعد على فهم النصوص القصصية بوصفو مفتاحا إجرائيا ال يقل عن العنواف
وا١تقدمة ،االستهبلؿ قمة وقد تنوع بُت إىداءات فرعية وأخرو رئيسية ،كما كانت لو دالالت ٥تتلفة بُت الوطٍت،
191

عقٌلة رابحً ،تفاصٌل الرحلة األخٌرة( ،د.ص) .
192
عبد هللا اللً :فواتح( ،د.ص) .
193
194

بادٌس فوؼالً :طٌناء وقصص أخرى ،ص .07

االجتماعي والثقاُب .وكانت ٢تذه القصص وعناوينها الرئيسية والفرعية أيضا ،ويبقى اإلىداء فضاء آخر للبوح
واالعًتاؼ والتواصل اٟتميم مع متلق مفًتض.
 :3-2خطاب ا١تقدمات واالستهبلالت.
تعد ا١تقدمات واالستهبلالت نصوصا مزدوجة باللغة األ٫تية ُب ا١تقاربات النقدية ا١تعاصرة للنص األديب ،ذلك
ألهنا نصوص بشكل أو بآخر وٖتمل دالالت وأبعادا ٥تتلفة ،زيادة على ٘توضعها ا٢تاـ ُب العمل األديب بوصفها
مقدمات رئيسية وفرعية ،فأما « على مستوو ا١تكاف فنعترب أوؿ مكتوب»  ،195وىي أو ٓب ا يواجو القارئ إذا ما تعلق
األمر با١تقدمات الرئيسية اليت تتصدر العمل األديب ،وتسهم ىذه ا١تقدمات ُب هتيئة القارئ /ا١تتلقي نفسيا ،عاطفيا
وفكريا قبل الولوج إٔب عوآب النص الفسيحة ،وتكوف شديدة االرتباط بالنص األديب سواء أ كانت ذاتية ،وىي اليت
يكتبها صاحب العمل بنفسو ،أي إنو يقدـ لعملو بنفسو ،أـ كانت غَتية تكفل بكتابتها شخص آخر غَت الكاتب،
وقد يكوف كاتبا ،ناقدا ،أكادٯتيا ...اْب ،يهدؼ من خبل٢تا إٔب تقدٙب الكاتب والكتاب إٔب القارئ /ا١تتلقي ،هبذه
ا١تقدمات اليت « ترتبط بشكل وثيق بالنص فهي تتشكل بعد انتهاء العمل وتكوف ُب الغالب خطابا واصفا للعمل،
سواء كانت من وضع ا١تؤلف أو من وضع غَته»  ،196ألنو ذات عبلقة با١تنت ،حيث ال ٯتكن للمقدـ /واضع ا١تقدمة
أف يقوؿ شيئا عن العمل قبل قراءتو ،وبو تصَت ا١تقدمة اختصارا ،إٚتاال للنص و «ليست ذلك النص الذي ٯتكن
ٕتاوزه بسهولة بل إهنا العتبة اليت ٖتملنا إٔب فضاء ا١تنت الذي ال تستقيم قراءتنا لو إال هبا»

 197إذا كانت من أىل

االختصاص من األدباء والنقاد واألكادٯتيُت خصوصا ،بعيدا عن اجملامبلت واإلشهار اجملا٘ب ،ألهنا بذلك ٖتدث
صدمة للمتلقي وٗتلق فجوة قرائية تسيء إٔب شركاء العمل األديب بداية من الكاتب إٔب ا١تتلقي مرورا بصاحب
التقدٙب ،لذلك كاف خطاب ا١تقدمات خطابا علميا مسؤوال ،وذا مكانة ىامة ُب حقل الدراسات النقدية وصار من
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عبد الرزاق بالل :عتبات ،ص .42
196
إبراهٌم الحجر :شعرٌة الفضاء فً الرحلة األندلسٌة ،ص .100
197
ع الرزاق بالل :المرجع السابق ،ص .52

الضرورة ٔتكاف أف ال يقدـ لؤلعماؿ األدبية إال أىل االختصاص ،و«يضطلع خطاب التقدٙب ٔتجموعة من الوظائف
األساسية ا١تتمثلة ُب توجيو فعل القراءة وهتيئ ا١تتلقي ١تواجهة النص ،وىو بالتإب نوع من التعاقد الذي يربط قناة
التواصل بُت ا١تؤلف ومتلقيو»  .198كما أف خطاب التقدٙب نص موا ٍز مكمل أساسي ُب فهم ا١تعٌت العاـ للنص/ا١تنت،
فهي نصوص « ٗتتزلو وتكثفو دوف أف يعٍت ذلك أف قراءهتا تغٍت عن قراءة ا١تنت»  ،199ألهنا دورىا ٘تهيدي ٖتضَتي
وليس مغنيا عن التمتع با١تنت فخطاب التقدٙب «ٯتثل بذلك استدراجا للقراء ،وٖتفيزا ٢تم وإثارة فضو٢تم» .200
 :1-3-2ا١تقدمات الرئيسية.
تنوعت ا١تقدمات الرئيسية ُب ا١تدونة ا١تدروسة ،بُت مقدمات ذاتية وغَتي ،وتنوع كتاهبا بُت أدباء ،أكادٯتيُت،
ومسؤولُت عن دوائر ثقافية كانت ىي ا١تتكفلة بنشر ىذه اجملاميع القصصية ،بالنسبة إٔب ا١تقدمات الغَتية.
 :1-1-3-2ا١تقدمات الرئيسية الذاتية:
تكفل بعض القصاصُت بتقدٙب أعما٢تم بأنفسهم ،ومن ىؤالء القاص ٤تمد راْتي ُب صدارة اجملموعة القصصية
"ميت يرزؽ" ،حيث أورد ُب تقدٯتو «شذرات للمؤلف مأخوذة من مقاالت منشورة بعديد من الصحف اٞتزائرية
تلخص رؤيتو للقصة القصَتة»  ،201انطبلقا من واقعها باٞتزائر ،وعن طريقتو ُب كتابتها إذ يقوؿ ُب تقدٯتو« :وأنا
أكتب القصة ،اقع فيما يشبو اللغز البوليسي ،أكوف فيو اٞتا٘ب طورا وطورا اكوف اجملٍت عليو ،وطورا اصَت احملقق ،أجد
ُب بغتة فيما يشبو سُت جيم أخذ ورد أْتث عن اٞتا٘ب وعن أدوات اٞترٯتة ..بل وعن اٞترٯتة نفسها»  .202وإذا كاف
ىذا تصر٭تا واعًتافا ُب خصوصياتو ُب الكتابة وآلياتو الداخلية ،فإنو أورد ُب التقدٙب رأيا جريئا قارف فيو بُت النص
الشعري والنص القصصي ُب األدب العريب من حيث التلقي والتفاعل لدو القراء حيث إف « ا١تشهد الشعري تكفيو
198

إبراهٌم الحجر :شعرٌة الفضاء فً الرحلة األندلسٌة ،ص .100
199
عبد الرزاق بالل :مدخل إلى عتبات النص ،ص .52
200
إبراهٌم الحجر :المرجع السابق ،ص .100
201
محمد رابحً :مٌت ٌرزق ،دار الكتاب العربً ،الجزائر ،ط  ،21007 ،1ص.13
202
محمد رابحً /المصدر نفسه ،ص.09

قصيدة واحدة يكتبها إليوت ويعنوهنا "األرض اليباب" حىت يعيد ترتيب بيت الشعر ،بينما لو يصدر يوسف إدريس
٣تموعتو "أرخص ليإب" وىي تضم عددا معتربا من القصص ا٠تطَتة ١تا استطاع أف ٭تقق ىذا ا١تنعرج اٟتاسم ُب
ا١تشهد القصصي العريب»  ،203وىو رأي صريح ونظرة نقدية مبنية على معطيات ومتابعة دقيقة للتلقي العريب للمنتج
األديب ،بوصف ٤تمد راْتي متابعا وناقدا متخصصا ُب فن القصة القصَتة اٞتزائرية.
كما قدـ منَت مزلييت جملموعتو القصصية "الظل واٞتدار" حيث استعرض ُب التقدٙب ٕتربتو ُب كتابة القصة
القصَتة وتعلقو الدائم هبا وإفرادىا بالكتابة دوف أجناس أدبية أخرو إذ يقوؿ « :كانت بدايت مع القصة وال
تزاؿ» ،204كما توجو ٓتطاب مباشر مع ا١تتلقي االفًتاضي جملموعتو يعرب لو فيو عن رؤيتو لعآب القصة ُب تقدٯتو ىذا
فيقوؿ «وىذه النصوص اليت أضعها بُت يديك عزيزي ا١تتلقي اليوـ ،ال ٗترج عن كوهنا بشكل أو بآخر العآب كما أراه
أو أٗتيلو»  ،205وهبذا التقدٙب ،ازدادت رؤية ا١تتلقي وضوحا ،فهو يتلقى مفاتيح القصص من يد صاحبها ،بوصف
التقدٙب هتييئا آلفاؽ ا١تتلقي القرائية ،إذ ٭تفز منَت مزلييت ىذا ا١تتلقي على اكتشاؼ العآب من زوايا الكاتب ،وىي قراءة
اآلخر والعآب كما يراه اآلخر أيضا ،لتصبح القراءة ذات فائدة أكرب ،كما تدؿ بعض األلفاظ اٟتميمة ُب التقدٙب على
مدو االحًتاـ الذي يوليو القاص ١تتلقيو االفًتاضي داعيا إياه إٔب مقاٝتتو النص قراءة وإنتاجا.
كما ٖتدثت واُب بن مسعود عن ا١تتلقي االفًتاضي جملموعتها القصصية "وٖتضرين على ا٢توامش" بأسلوب ٚتيل
٭تمل معا٘ب احملبة والشراكة اإلبداعية ُب قو٢تا« :ىذا ا١تتلقي الذي اردت لنصوصي أف يكوف ٢تا مكاف ُب قلبو وليس
ُب مكتبتو فقط»  ،206وٖتدثت ُب تقدٯتها ايضا عن قصص ٣تموعتها عامة ودعتها با٢توامش و«كانت ىذه ا٢توامش
أؤب ما أردت بو إعادة تشكيل اٟتياة على الورؽ ..قد يكوف ذلك ألجل اٟتقيقة ..قد يكوف ألجل ابتسامة وقد
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تكوف ايضا طريقة إ٬تابية للبكاء بأقل األضرار ا١تمكنة»  207و٭تمل التقدٙب ىذا أسئلة للمتلقي ،عن الكتابة وا١تنت
واٟتقيقة ،وٓب البكاء بأقل األضرار ا١تمكنة؟ ليسارع إٔب ا١تنت الكتشاؼ اٟتقيقة بنفسو ،ويعيد تشكيل اٟتياة على
ىوامش ا١تقروء ،معيدا بذلك إنتاج النصوص وفقد رؤاه ومرجعياتو ا١تختلفة.
أما القاص عبد اهلل الليفي تقدٯتو جملموعتو "فواتح" ،فقد تطرؽ إٔب زمن كتابة نصوصو وذكر أسباب عنونتو
جملموعتو هبذا االسم /العنواف قائبل« :كما أ٘ب ٝتيت ىذه اجملموعة "فواتح" إٯتانا مٍت بأهنا "فواتح" بدايات لنهايات
قد ال تأٌب أبدا ،وىذا العنواف جامع لكل قصص اجملموعة ،وليس ىو لواحدة منها – على غَت عادة الكتاب – أل٘ب
ألنٍت ٓب أجد عنوانا واحدا من بُت عناوينها يستوعبها»  ،208وقد حاوؿ أف يفسر للمتلقي سبب اختيار العنواف
بغموض ،وإف كاف تأويل العنواف من حق ا١تتلقي ،وقد يزيده توضيح القاص /صاحب العمل غموضا وكسرا صر٭تا
الفق توقعو ،أو توجيها ١تنظوره القرائي يشوي على اسًتاتيجيات القراءة والتأويل لديو ،كما أف حديثو عن انعداـ عنوا
من عناوين اجملموعة ٭تقق اإلٚتاع الدالٕب بينها ،فتلك مسافة إبداعية – نقدية يضعها الكاتب عادة بينهم وبُت
اعما٢تم بوعي وفحص ومراجعة وبعدىا يتم اختيار األنسب ،ولكن ليس على ا١تبدع أف يشرح للقارئ /ا١تتلقي ىذا
٘تاما ،فلرٔتا ٬تد ىذا ا١تتلقي عنوانا فرعيا لقصة من القصص يستوعب كل قصص اجملموعة ،فللقاص حق الكتابة
وللمتلقي حق القراءة والتأويل.
 :2-1-3-2ا١تقدمات الرئيسية الغَتية.
تكفل عدد من األدباء والنقاد واألكادٯتيُت بكتابة مقدمات لبعض اجملاميع القصصية اٞتزائرية اليت اشتغلت
عليها ،حيث قدـ الدكتور سفياف زدادقة للمجموع القصصية "اٟتكاية الزائدة عن الليلة األلف" للقاص خالد
ساحلي ،ومن خبلؿ ىذا التقدٙب ٖتدث زدادقة عن ا١تكانة الكبَت اليت صارت ٖتتلها القصة القصَتة بعد تراجع
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الشعر ،كما بُت دور التكنولوجيات اٟتديثة ُب تسهيل التواصل بُت الكتاب نشر األعماؿ القصصية ،حيث «تتخذ
القصة حاليا ُب عاؿ الكتابة مكانة قصوو وحساسة ،خصوصا بعد سقوط ٦تلكة الشعر عن عرشها الذي استمر
قرونا عديدة ،ذلك أف القصة ،وٖتديدا القصة القصَتة اقرب جنس أديب إٔب عصرنا»

 ،209وانتقل بعدىا الدكتور

سفياف زدادقة من اٟتديث عن مكانة القصة القصَتة ا١تعاصرة ُب ا١تشهد األديب العريب إٔب اٟتديث عن عوآب القصة
عند خالد ساحلي ،عن خصوصياهتا ومنطلقاهتا ورىاناهتا من خبلؿ عرض للنموذج القصصي ا١ترغوب فيو لدو
صاحب ا١تقدمة إذ يقوؿ « :فالقصة اٞتديدة ُب نظري – ونصوص خالد صاحلي اليت أقدمها ُب ىذا ا١تقاـ ٘تثل
٪توذجا حيا٢تا – تنطق بالغائب واحملرـ وا١تخيف واجملهوؿ ،وا١تسكوت عنو ،البلمفكر فيو ،تنطق با١تزعج والغريب وا١تر
وا١تستحيل» .210وهبذا التقدٙب ٬ترنا الدكتور زدادقة إٔب ا١تنت بفضوؿ كبَت ١تعرفة ىذا احملرـ ،ا١تخيف ،اجملهوؿ،
ا١تسكوت عنو ...اْب ،الذي تضمنتو قصص خالد ساحلي ،ونكتشف أيضا مدو مقدرة ا١تقدـ على اختزاؿ نصوص
اجملموعة اليت تقارب الثبلثُت نصا هبذه العبارات التقدٯتية ا١تركزة الدقيقة العلمية ،اليت تظهر أيضا بأف الناقد ا١تبدع
األكادٯتي ىو األقرب إٔب التقدٙب واألؤب بو من غَته ُب كثَت من اٟتاالت وسفياف زدادقة كاف لو ذلك ُب ىذه ا١تقدمة
األكادٯتية ا١تركزة واليت كانت نصا موازيا ٤تمبل با١تعرفة ،وذا مقدرة كبَتة على هتيئة ا١تتلقي ٠توض ٕتربة قراءة وىو ٤تمل
بأسئلة عميقة وكثَتة.
قدـ الدكتور طارؽ ثابت جملموعة قصصية بعنواف "عصي على النسياف" للقاصة المية بلخضر ،وُب تقدٯتو
ٖتدث عن واقع الكتابة النسوية ُب اٞتزائر ورىاناهتا الفنية ،ليختص باٟتديث بعدىا اجملموعة القصصية بقولو« :إف
اجملموعة القصصية "عصي على النسياف" عبارة عن مقاربات ٛتيمية ،بُت واقع مزيف مر ،ال ٭تيل إال على وجع
متأصل وكامن ،وأحبلـ ٚتيلة عذبة»  ،211وٓب يرد الدكتور طارؽ ثابت أف يكوف من بداية العمل موجها لقراء
واحكتار وحجر آفاؽ توقعاهتمُ ،ب قولو« :ال أريد أف أكوف مكاف النقاد والقراء ُب اٟتكم على ىذا العمل ،لكن
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باستطاعيت القوؿ إف ىذه اجملموعة القصصي ىي باكورة متميزة ناضجة لكاتبة من اٞتزائر العميقة»  ،212وىي ٤تاولة
لًتؾ القراءة للمتلقي ،كما أهنا ٕتربة تقدٯتية تظهر ٕتارب قصصية نسوية جزائرية.
تركت القاصة دينازاد بوراس اٟترية مطلقة لؤلستاذ اٟتاج مصطفى سريدي ليقدـ ٢تا ٣تموعتها القصصية
"صرخة امرأة" ،فألفينا تقدٯتو مدحا مبالغا فيو بلغة ألفناىا ُب الكتب الصفراء ،وكاف بعيدا عن ا١تنت وغَت متخصص
٘تاما ،بل ويصلح التقدٙب – ُب طابعو الشموٕب – أف يوضع ألي عمل آخر ،فلم يكن فيو أي تلميح للمنت
ٓتصوصية ما كماـ سبق ألصحاب ا١تقدمات السابقة فعلو فهو يقوؿ عن كتابات دنيازاد بوراس «قرأنا لؤلستاذة
بوارس دنيازاد فوجدا أسلوبا متموجا ،وتعبَتا رقراقا»  ،213كما استمر ُب تشجيعو للكاتبة بأسلوب وعظي الفت
بقولو « :سر النجاح يكمن ُب ا١تواظبة وا١تواصلة ،والصرب وا١تصابرة والتجهد وا١تغالبة»  ،214إذ ٓب أجد مطلقا العبلقة
بُت التقدٙب وا١تنت.
تفردت القاصة عقيلة راْتي ٔترافقة نصُت موازيُت تقدٯتيُت جملموعتها القصصية "تفاصيل الرحلة األخَتة" ،حيث
قدـ لعملها كل من الدكتور شريبط أٛتد شريبط والقاص عبد اٟتميد عمراف ،وىي سابقة تقدٯتية ُب حدود النماذج
القصصية اليت اشتغلت عليها.
ٖتدث الدكتور شريبط ُب تقدٯتو عن ضرورة االحتفاء بالنص األنثوي ألنو فك للقيود ،وبأف الكتابة أىم
ا١تيادين اليت خاضت فيها ا١ترأة إلثبات نفسها إذ «تعد األديبة الصاعدة عقيلة راْتي من أىم االقبلـ اٞتيدة ،ومن
أبرز ا١تواىب الطالعة من زخم األزمة ورٛتها»  ،215وذلك حسب ا١تقدـ الذي جعل من القارئ ا١تفًتض ينتظر
نصوصا عظيمة بسؤالو ُب ختاـ تقدٯتو «فمن يدري ،فقد ٮترج من ٖتت جلباب ىذه ا١ترأة نص أنثوي ٓب نقرأ مثلو
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من قبل»  ،216وبقدر ما ىو توقع مشروع ،بقدر ما ىو مسؤولية كربو من أديب أكادٯتي أماـ ٤تك النص الذي قد
لو هبذا القدر من ا١تبالغة .على خبلؼ تقدٙب القاص عبد اٟتميد عمراف لنفس اجملموعة القصصية ،والذي المس فيو
جوانب ىامة من بنية القصة القصَتة عند عقيلة راْتي ولو بأسلوب إبداعي إٔب حد ماُ ،ب قولو «ٕتيء قصص عقيلة
راْتي ،متميزة وموغلة ُب التجريب ،قصص عميقة الفكر ،هبية األسلوب ،مدىشة اللغة ،قصص مليئة بالذىوؿ،
ذىوؿ الزماف وغربة ا١تكاف ،وحنُت األشياء إٔب منبت والدهتا»  ،217وبالفعل فمن يقرأ قصص راْتي يلمح مدا ٕتريبيا
فنيا على مستوو البنية وشكل القصة القصَتة اليت ا٨تاز إٔب القصة القصَتة جدا ،أو الومضة القصصية واغًتؼ من
الشعر الكثَت.
أما عمار بن اربيحة ،مدير الثقافة السابق بوالية برج بوعريريج فقد قدـ لتمثاؿ ا١توظف اجملهوؿ لصاحبها
ٚتاؿ بن الصغَت بوصفو مسؤوال عن نشر العمل ،ووقف عند ٤تطات عديدة ُب ىذه التجربة األؤب للمبدع ،متحدثا
عن العنونة وإغراء ا١تتلقيُ ،ب قولو «ومن ىنا أقوؿ فإف ىذه اجملموعة تغريك بقراءهتا انطبلقا من تلك العناوين اليت
ٮتتارىا ا١تؤلف لقصصوٍ ،ب إنك إذا توغلت ُب اعماقها ،دعتك عفوية األديب إٔب االقًتاب أكثر فأكثر من
عا١تو» ،218وقد ٖتققت إحدو وظائف التقدٙب كنص موا ٍز يعاضد ا١تنت ،من حيث أف صاحب التقدٙب ٖتدث عن
مغريات فنية من شأهنا اف تأسر وٕتر القارئ إليها ،انطبلقا من عناوين اجملموعة.
كاف تقدٙب رئيس اٞتمعية ا٠تلدونيةببسكرة فوزي مصمودي للمجموعة القصصية "فواتح" للقاص عبد اهلل الٕب
متعدد ا١توضوعات ،بداية باٟتديث عن دور اٞتمعية ُب ٚتع وطبع إبداعات األعضاء ،لينتقل إٔب اٟتديث عن
صاحب العمل الذي اعتربه "قاصا متميزا" ،لكنو ترؾ احكم على نصوص اجملموعة للقراء كما جاء ُب تقدٯتو« :أما
بالنسبة لؤلعماؿ القصصية ا١تنشورة بُت دفيت ىذا الكتاب فمًتوؾ أمرىا للدارسُت ،والنقاد كي يضعوىا على الغرباؿ
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و٤تك النقد ،ويقولوا قولتهم ويدلوا برأيهم حو٢تا»  ،219وىو اعًتاؼ من صاحب التقدٙب بأف دوره كرئيس ٚتعية ينتهي
عند اٞتمع والطبع والنشر ،أما النقد فؤلىلو من ا١تختصُت من النقاد والدارسُت.
تنوعت ا١تقدمات الرئيسة ُب اجملا٪تيع القصصية ا١تدروسة بُت الذاتية والغَتية ،وكانت متفاوتة اٟتجم بُت طوؿ
وقصر ،كما اختلفت من حيث تناو٢تا للعمل ا١تقدـ ،وكاف الفرؽ واضحا بُت مقدـ ٥تتص عارؼ ،وآخر يطلق
أحكاما جاىزة تربك ا١تتلقي قبل ولوجو عوآب ا١تنت.
 :2-3-2خطاب االستهبلالت.
االستهبلؿ مقطع قصَت من إنشاء القاص صاحب العمل ويسمى استهبلال ذاتيا ،أو ىو مقطع ٮتتاره
صاحب العمل من ا٫تاؿ قرأىا لسابقيو ويسمى الغَتي وٯتكن أف يضعها ُب صدارة عملو فسميناىا االستهبلالت
الرئيسية وٯتكن أف تكوف مع بداية القصة متموقعة بُت العنواف وا١تنت وتسمى االستهبلالت الفرعية ،كما تنوعت ىذه
االستهبلالت بُت الشعرية والنثرية ،وبُت الفصيحة والعامية.

 :1-2-3-2االستهبلالت بُت الذاتية الغَتية /الذات واآلخر.
كاف لبلستهبلؿ حضور قوي داخل ا١تدونة القصصية اٞتزائرية ا١تعاصرة من خبلؿ النماذج اليت تناولتها بالدرس،
وٕتاوز عددىا ستُت استهبلال ،أربعة منها ذاتية وىي لفاطمة بريهوـ  ،نسيمة بوصبلح٤ ،تمد راْتي ،وٚتيلة طلباوي،
ُب مقابل أكثر من ٜتسُت استهبلال غَتيا وردت ُب أعماؿ ٙتانية كتاب ىم :خالد ساحلي ،ا٠تَت شوار ،فاطمة
بريهوـ ،بشَت مفيت ،المية بلخضر ،عقيلة راْتي ،وافية بن مسعود.
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االستهبلؿ الذاٌب عند فاطمة بريهوـ جاء على شكل حكمة مستمدة من ٕتربة حياتية معيشة ،حيث استهلت
بو قص "انتحار الشوؽ" ،ا١تليئة باألحزاف وا١تعاناة وطوؿ االنتظار جراء حب ٓب يعد لو مؤمنوف بو ُب ىذا الزمن وزواج
ٓب يعد لو مذاؽ ،فجاء االستهبلؿ مواتيا للنص ،وكأف ٕتربة القصة قد اختزلت ُب سطرين من ىذا االستهبلؿ كنص
مرافق يكشف ويلمح إٔب ا١تنت حيث تقوؿ فاطمة بريهوـ «حُت يقف أحد ُب وجو اجملهوؿ ،ويدرؾ عجزه ٭تتاج
اٟتب :خبلصا من عبودية اللحظة القادمة»  ،220أما ٤تمد راْتي فكاف استهبللو لقصة مثلث متهاوي األضبلع»
غرائبيا إٔب حد بعيد ،حيث حذر فيو قراءة من كل يوـ أحد بقولو« :ىذه القصة قد حدثت يوـ أحد من اآلحاد،
فإذا ما عشتم يوـ األحد فكونوا على حذر ،خشية أف تقعوا ُب ما وقع فيو أبطاؿ ىذه القصة»

 221وىو استهبلؿ

يغري بدىشة ا١تتلقي بالتعرؼ على ما وقع ألبطاؿ القصة واكتشاؼ تفاصيل لغز يوـ األحد ،وكاف استهبلال يضع
قارئو ُب حالة تأىب فضوٕب قصوو ،ليبدو لنا مدو الًتابط والتواصل بُت االستهبلالت كنص موا ٍز مرافق وا١تنت كنص
رئيس.
تشوقنا نسيمة بوصبلح ُب استهبل٢تا لقصتها "للبوح خارطة وفصوؿ" لولوج عوآب النص لنعرؼ ونكتشف
كيف « كاف ُب نية الشجرة أف تصَت مركبا حا١تا ..العاطلوف عن اٟتلم صنعوا منها عود ثقاب»

 ،222وىو ٮتتصر

ٕتربة بطلة القصة اٟتا١تة حُت تعًتؼ« :كنت أكرب سريعا ...وأطاوؿ كل االشجار الضخمة ُب القرية ..وافرح عندما
أقًتب من مبلمسة اٟتلم ..كاف حلمي أف أحدث القمر ونأمر معا حبات الرماف باالنفبلت من نواميس النمو
البطيء ..وكاف حلمي الثا٘ب أف أكرب بداخلك مثلما كربت بداخل قرييت] ولكن [وجهي غادرتو مبلمح أيب..
ومبلمح أمي ..ولوف بيتنا ..وعدد إخوٌب ..وشكل حبة الرماف ..فبقيت بداخلك دائما ْتجم دمى القش الصغَتة...

220

فاطمة برٌهوم :بٌت النار ،ص .79
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222
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وأنا أفتش عن بطاقة ىوييت»  ،223وكانت البطلة اٟتا١تة شجرة ٖتلم اف تصَت مركب فرح ولكن حبيبها حو٢تا إٔب عود
ثقاب ،ونلتمس فعبل من النصُت :االستهبلؿ الرمزي وا١تنت الشاعري أ٫تا واحد.
واستهل ٚتيلة طلباوي ٣تموعتها كمنجات ا١تنعطف البارد بسؤاؿ الذات اليت تقابل ا١تستقبل ْتَتة واستفهاـ« :
كيف ٯتكنك أف تبصر اجملهوؿ الكامن ُب أعمقك؟»  224وىي دعوة إٔب استبطاف الذات ٔتكامنها و٣تاىيلها واسرارىا
الرىيبة ،ولكن بأية كيفية؟ وألف االستهبلؿ غَتي وألديب ا٢تند الكبَت "طاغور" صاحب نوبل لآلداب ،وكاتب
مسرحي وروائي ،فإف استحضار سؤالو كاستهبلؿ لعمل قصصي يوحي بعبلقة بينو وبُت ا١تنت ،فأف تبصر اجملهوؿ ُب
أعماقك كما يقوؿ طاغور ىو أف تكتشف ذاتك وتتجاوز ا١تعلوـ منها ،مثلما يتساءؿ قارئ قصص اجملموعة كلها عن
٣تاىيل جعلت للكمنجات وقعا خاصا ُب ا١تنعطف البارد ،وعن "سقف ا٢تواء" وسقف العمق ُب اإلنساف ،ففي
أعماؽ شخوص القصص "ظل اللهب" واحبل عطشى ومتسع للدموع ،وفاكهة للسماء ،وحُت نقرأ القصص ٚتيعها
ندرؾ أف ٚتيلة طلباوي نسجت من اللفظة القصصية شراكا للقبض على ٟتظات تأمل ُب الذات ،وجعلت من النفس
الشعري فيها منظارا تبصر من خبللو أعماقها.
 :2-2-3-2االستهبلالت العربية والغربية.
استعاف بعض الكتاب ٔتقاطع ألدباء وفبلسفة كثَتين ،منهم العرب ومنهم األعاجم ،كما استهلوا بعض
نصوصهم بآيات قرآنيةٍ ،
وإاف شعبية.
استهل المية بلخضر قصتها :انعكاسات ا١تستحيل ٔتقطع شعري لنزار قبا٘ب:
«قالت يا ولدي ال ٖتزف
فاٟتب عليك ىو ا١تكتوب
223

نسٌمة بوصالح :المصدر نفسه ،ص .51-50
224
جمٌلة طلباوي :كمنجات المنعطؾ البارد( ،د.ص) .

يا ولدي قد مات شهيدا
من مات على دين احملبوب
نزار قبا٘ب »

225

واستهل ا٠تَت شوار قصتو البحث عن عطر اٞتازية ٔتقطع شعري حملمود درويش:
«,احب األغنية
مثبل ينتحر النهر على ركبتها
ىذه كل خبلياي
وىذا عسلي
وتناـ األمنية
٤تمود درويش» .226
كما قدـ شوار أيضا لقصتو "النائمة واللص" ٔتقطع شعري ٠تليل حاوي ،واستهل قصتو "الشعاع واالنسحاب"
ٔتقطع من قصيدة لعبد اهلل بن كريو ،واستهل قصة "الطريق إٔب بٍت مزغنة" ٔتقطع من أغنية شعبية للمطرب عبد اجمليد
مسكود .أما خالد ساحلي والذي كاف صاحب أكرب عدد من االستهبلالت ا١توظفة ُب اجملاميع القصصية وعددىا
ٙتانية وعشروف استهبلال ،فقد استهل قصتو "الفتحة ا١تباركة" ٔتقطع للكاتب وديع سعادة «أريد أف أتكلم ،أف أصنع
جسرا من األصوات ،يوصلٍت إٔب نفسي».227
225

المٌة بلخضر :عصً على النسٌان ،ص .71
226
الخٌر شوار :مات العشق بعده ،ص .39
227
خالد ساحلً :الحكاٌة الزائدة عن اللٌلة األلؾ ،ص .56

كما استهل ساحلي قصتو "ا١تعلوف" ٔتقولة ٞتبلؿ الدين الرومي:
«ولكن ما الصورة إذا جاء ا١تعٌت
جبلؿ الدين الرومي»

228

وُب مستهل قصة "٦تلكة الظل" وبُت العنواف وا١تنت أورد شطرا للمتنيب« :ما من ظآب إال سيبلى بأظلم»

229

أما بشَت مفيت فاستهبللو الوحيد من ا١تدونة السردية العربية فكاف مقطعا للكاتب أمُت صاّب استهل بو اجملموعة
كلها وىو:
«ا٠تسوؼ وشيك
والعآب ىذا ا١تساء سيخلع تضاريسو
ويتشظى دو٪تا جلبة»

230

أما االستهبلالت من ا١تدونة األدبية والفلسفية الغربية فكانت حاضرة بشكل رىيب وفاؽ عددىا األربعُت،
وكاف اصحاب ا١تقاطع ا١تستهل هبا :ىنري ميللر ،باشبلر ،سارتر٫ ،تنغواي ،غوتو ،نيتشو ،اليوت ،إدغار آلن بو،
بابلو نَتودا ،كافكا ،ولياـ جيمس ،يورخيس ،روالف بارت ...وغَتىم .مثلما استهلت وافية بن مسعود قصتها "ىم..
وا١تدينة والظبلـ" ٔتقوؿ "ىنري ميللر" «إف وضوح ا١توت موجود دائما أماـ عيٍت ولكن موت العآب ىذا ا١توت األبدي
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ال يذىب من احمليط إٔب ا١تركز كي يبتلعو ،ىذا ا١توت ىو عند رجلي ،إنو ينطلق من داخلي إٔب العآب ا٠تارجي ،فموٌب
يسبقٍت دائما ٓتطوة أو اثنتُت»  ،231وقد كاف ىذا االستهبلؿ هتيئة نفسية لقارئ سيجد منت القصة يفوح موتا،
ورحيبل ،خاصة برحيل الشخصية احملورية ُب القصة واليت ترؾ رحيلها وفعا خاصا على الذات األنثوية اليت كانت
تتساءؿ« :ترو ىل كاف رحيلك موتا أـ كاف حياة ألسئلة ال تنتهي»  ،232وألف ا١توت يسبقنا دائما ٓتطوتُت كما
يقوؿ ىنري مولر ُب االستهبلؿ فإف ا١توت ذاتو سبق الذات ا١تفجوعة إٔب حبيبها واسكنو القرب« ،حيث كل األٝتاء
٢تا قربىا ،وقربؾ غادرتو العبلمات ،وىجرتو اٟتروؼ ،شامخ مثلك ،حآب مثلك ،أخطأتو اٞتموع ،وباركتو غربيت حينما
عادت وٓب ٕتد غَت ما كتبت :مات نوف ىنا ،ونوف ىنا سوؼ ترويو السنُت»

233

أما بشَت مفيت فقد جعل من مقولة "فرناندو بيسو" متكأ استهبلليا ٔتجموعتو القصصية "شتاء لكل األزمنة"
وفيو
«كل ما أفعل ،وكل ما أحس ،كل ما أعيش
لن يكوف سوو عابر أقل ،اختفى من اٟتياة
اليومية لشارع ا١تدينة»

234

واستهلت فاطمة بريهوـ ٣تموعتها القصصية "بيت النار" ٔتقولة "غوتو"« :آه ! لو كاف باستطاعتك التعبَت عما
تشعر بو! لو كاف باستطاعتك أف توضح ،وتثبت على الورؽ ىذه اٟتياة ،اليت ٕتري ببل انقطاع ،وبكل حرارة داخلك
ْتيث تتحوؿ ا١ترأة مرآة لروحك».235
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وكانت ىذه االستهبلالت الغربية الكثَتة على صلة داللية با١تنت إٔب حد ما ،ولكن حضورىا الكثيف ُب ا١تدونة
القصصية اٞتزائرية يبقى أمرا الفتا ،غلى درجة ٖتوؿ اجملاميع إٔب بدايات غربية ومتوف جزائرية عربية ،فهل األمر ٕتريب
و ٍاع ،أـ ىو موضة األشكاؿ والتأثر بالقصص الغربية وا١تد اٟتداثي؟
 :4-2خطاب ا٠تواًب /النهايات:
إذا كانت ا١تقدمات /االستهبلالت تتموضع قبل ا١تنت ،تقدـ لو ويستهل هبا ،فإف ا٠تواًب ىي نصوص موازية
تلي النص ،وغالبا ما يذكر فيها تاريخ ومكاف كتابة ىذا النص أو ذاؾ ،وإذا كانت ىذه العتبة تقرأ ُب حدود أنو ذكر
لزمكاف النص وتأريخ لو فحسب ،فإف ىذه العتبة صارت ٖتمل دالالت وتتميز ّتماليات ٘تيزىا وتنزىها أف تكوف
جملرد التاريخ ،ما داـ للفضاءين الزما٘ب وا١تكا٘ب دالالت عميقة وليسا ٣ترد عنصرين ُب العمل األديب.
ا١تبلحظة األؤب اليت لفتت انتباىي ُب اجملاميع القصصية اليت تناولتها ،واليت بلغ عدد قصصها مائتُت وٙتاف
وتسعُت قصة قصَتة ٓب تذكر فيها سوو ٜتس عشرة خا٘تة مكا٘ب ،وست وٜتسُت خا٘تة زمانية .كما أف القاصة
الوحيدة اليت ذكرت ا٠تواًب الزمكانية كاملة وأرخت لقصصها ىي نسيمة بوصبلح ُب عملها "إشعارات باقًتاب
العاصفة" .فيما ذكرت حكيمة ٚتانة جريبيع كل تواريخ كتابة قصصها الثبلثة عشر وٓب تذكر ولو مكانا واحدا كتبت
فيو ىذه القصص ،واقتصرا ا٠تواًب الزمانية على سبعة كتاب فقط من عشرين ،أما ا٠تواًب ا١تكانية فلم تكن سوو ُب
عملُت يتيمُت للكاتبُت :منَت مزلييت ونسيمة بوصبلح.
كانت نسيمة بوصبلح تذكر تاريخ ومكاف كتابة قصصها ُب آخر النص وبصيغة :ا١تكاف ،الشهر ،السنة
باألرقاـ ،كما يوضحو اٞتدوؿ:
عنواف القصة

ا٠تواًب الزمكانية

للنصوص السرية ىامش علٍت

قسنطينة يناير 2000

كنت يوما سيشكل الرطب

قسنطينة مارس 2000

كما كانت الكاتب تستبدؿ األشهر ا١تؤرخ هبا أحيانا بفصوؿ السنة مثل:
قسنطينة صيف 2000
قسنطينة ُب خريف قادـ.
وكاف منَت مزلييت يذكر مكاف وزماف كتابة القصة ُب موضعُت اثنُت:
قصةُ :ب ذاكرة زوجيت ،عنابة ُب .2005/04/20
ُب تقدٯتو الذاٌب لعملو .عنابة ُب .2008/03/17
ويبقى االستفسار قائما بعد ىذه ا١تسحة اإلحصائية الوصفية١ :تاذا ال ٭تتفي القاص اٞتزائري با١تكاف ُب خواًب
قصصو .ويكتفي بذكر تواريخ قليلة ٢تا.
خا٘تة الفصل:
من خبلؿ مقاربتنا للنصوص ا١توازية ُب القصة القصَتة اٞتزائرية ا١تعاصرة ،خلصنا إٔب عديد النتائج لعل أ٫تها:
كاف للنصوص ا١توازية ُب اجملاميع القصصية ا١تدروس أ٫تية بالغة ُب قراءة ا١تتوف القصصية ،حيث أدتوظائف عديدة منها الوصفية ،اإلغرائية والتوضيحية ،وكانت ىذه النصوص ا١توازية ٘تثل سلطة موازية ٯتكن تسميتها
بسلطة ا٢تامش اليت ال تقل أ٫تية عن سلطة النص /ا١تنت ،على اختبلؼ مرجعيات ىذه النصوص ومنها ا١ترجعية
األدبية ،الثقافية ،السياسية ،التارٮتية.

شكل العنواف نصا موازيا ىاما ُب ا١تدونة القصصية اٞتزائري ،انطبلقا من ٤تموالتو الداللية الكبَت بوصفومفتاحا لفك كثَت من مغاليق النصوص ،على اختبلؼ أنواعو ،من العناوين الرئيسية وىي عناوين اجملموعات القصصية
إٔب العناوين الفرعية وىي عناوين القصص ،إٔب العناوين الثانوية وىي عناوين تضمنتها متوف القصص وقسمت النص
إٔب وحدات قصصية مًتابطة ،وكانت ىذه األنواع الثبلثة من العناوين على قدر كبَت من الًتابط والتعالق الدالٕب،
الذي شكل منظومة عناوينية كانت على قدر كبَت من االنسجاـ والًتابط مع ا١تتوف القصصية من جهة ومع بقية
النصوص ا١توازية األخرو كاإلىداء واالستهبلالت وا٠تواًب.
اشتغل كتاب القصة القصَتة اٞتزائرية على اإلىداء بوصفو نصا موازيا ال يقل أ٫تي عن النصوص ا١توازيةاألخرو ،وجعلوا منو ىامشا إضافية للبوح والكشف عن مكنوناهتم بصيغ فنية ٥تتلفة ،وتنوعت ٤تموالتو بُت الثقافية،
االجتماعية والتارٮتية ،كما اشتغل الناص اٞتزائري على إىداءات رئيسية كانت ُب بداية اجملاميع القصصية ،وعلى
إىداءات فرعية ُب بداية القصص .وإف كاف جلها قد كاف موجها للعائلة انطبلقا من الوالدين ،األبناء ،الزوجات،
اإلخوة واألقارب.
فرض خطاب ا١تقدمات ذات االستهبلالت سلطتو على ا١تدونة القصصية ا١تدروسة ،حيث ٓب تكد ٗتلو٣تموعة من مقدمات تنوعت بُت الذاتية والغَتية ،وكانت ذات دالالت أدبية سياسية واجتماعية ،دوف أف ننسى بأف
ىناؾ عددا مبالغا فيو ُب توظيف االستهبلالت خاصة الغربية منها ،وٓب يكن الكثَت من ىذه االستهبلالت على قدر
من التآلف والًتابط مع ا١تنت /النص وىو ما طرح أكثر من سؤاؿ عن جدوو ىذا اٟتشد ا٢تائل ٢تذا النوع من
النصوص وعن مدو وعي القاص اٞتزائري ٓتطورة التعامل مع ىذه النصوص.
أما عن ا٠تواًب الزمكانية ُب ا١تدونة القصصية اٞتزائرية فقد كاف االحتفاء هبا باىتا وٓب يهتم هبا معظمالقصاصُت ،واكتفى بعضهم بذكر ا٠تواًب الزمنية فقط مع إ٫تاؿ تاـ ١تكاف كتابة ىذه النصوص ،باستثناء كاتبُت أو
ثبلثة.

وعموما ،فقد كاف للنص ا١توازي سلطتو اليت توازي سلطة النص األصلي /ا١تنت ،وكاف ىناؾ حوار دالٕب ٚتإب
بُت الطرفُت من شأنو أف يصنع ا١تتعة لدو ا١تتلقي.

عدد العناوين الفرعية

عدد العناوين الثانوية

عدد االستهبلالت الرئيسية

عدد االستهبلالت الفرعية

عدد اإلىداءات الرئيسية

عدد اإلىداءات الفرعية

عدد ا٠تواًب الزمانية

عدد ا٠تواًب ا١تكانية

خالد ساحلي

اٟتكاية الزائدة عن الليلة األلف

28

0

0

28

0

0

0

0

ا٠تَت شوار

مات العشق بعده

12

5

2

8

0

2

5

0

دنيا زاد بوراس

صرخة امرأة

18

0

0

0

1

0

0

0

عيسى بن ٤تمود

رحيل

11

5

0

0

1

6

0

0

ٚتاؿ بن صغَت

٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ

4

6

0

0

0

0

0

0

بشَت مفيت

شتاء لكل األزمنة

13

7

4

0

1

0

0

0

خليل حشبلؼ

فراغ األمكنة

14

0

0

0

1

0

6

0

٤تمد راْتي

ميت يرزؽ

17

0

0

3

1

0

0

0

منَت مزلييت

الظل واٞتدار

18

0

0

0

1

0

2

2

باديس فوغإب

طيناء وقصص أخرو

10

0

0

0

0

1

0

0

نسيمة بوصبلح

إشعارات باقًتاب العاصفة

13

7

1

2

1

3

13

13

عقيلة راْتي

تفاصيل الرحلة األخَتة

15

0

2

0

1

0

0

0

المية بلخضر

عصي على النسياف

11

18

1

2

1

0

0

0

فاطمة بريهوـ

بيت النار

10

0

1

1

1

0

10

0

حسيبة موساوي

لعنة اٟتجر

9

0

0

0

1

0

0

0

وافية بن مسعود

وٖتضرين على ا٢توامش

7

0

1

1

1

0

0

0

القاص

عنواف اجملموعة

حكيمة جريبيع

أنثى اٞتمر

13

0

0

0

1

1

13

0

مٌت بشلم

احًتاؽ السراب

8

0

0

1

1

1

5

0

ٚتيلة طلباوي

كمنجات ا١تنعطف البارد

17

4

1

0

1

0

0

0

عبد اهلل الٕب

فواتح

30

1

1

0

1

1

2

0

278

53

14

46

16

9

56
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الفصل الثاني :إشكاليات الزمن في القصة الجزائرية القصيرة.
 /1في مفهوـ الزمن كأىميتو:
ارتبط الزمن ْتياة اإلنساف ،فاكتسب أ٫تيتو منذ األزمنة القدٯتة ،لدو شعوب وأمم ٥تتلفة خاصة من طرؼ
العلماء والفبلسفة واألدباء ،وعكفت كثَت من الدراسات على تناوؿ مفهوـ الزمن وشرح تفسَت ماىيتو ،وعبلقتو
باآلخر إنسانا /مكانا /وجوارا...اْب.
قبل التفصيل ُب حيثيات ىذا العنصر اٟتياٌب اإلنسا٘ب الوجودي ا٢تاـ آثرنا أف نقف عند حدود مصطلح "الزمن"
أوال ،حيث جاء ُب القاموس احمليط أف الزمن «اسم لقليل الوقت وكثَته ،واٞتمع أزماف وأزمنة وأزمن»

 ،236وىو ما

يوحي بأف الزمن حسب "الفَتوز ابادي" يعٍت الوقت فهما كاف طويبل أـ قصَتا ،وىو ما أكده ابن منظور ُب لساف
العرب على أف «الزمن والزماف :اسم لقليل الوقت وكثَته ( )...وأزمن الشيء طاؿ عليو الزماف ،وازمن با١تكاف :أقاـ لو
زمانا» ،237وإذا اتفق التعريفاف ُب أف الزمن ىو وقت بعض النظر عن طولو أو قصره فإف ابن منظور يرو بأف الزمن
قد يعٍت طوؿ الوقت ،وأنو ليس ىناؾ ضبط دقيق للخبلؼ بُت "الزمن" و"الزماف".

236
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إذا كاف ىناؾ اختبلؼ ُب ضبط مفهوـ للزمن وماىيتو ،فإف ذلك جعل بعض الفبلسفة والدارسُت يقر بعدـ
وجود للزمن ٘تاما ،وذلك ما ذىب إليو بوؿ ريكور معمقا إشكاليات الزمن ُب طرحو القائل« :ليس للزماف وجود ،ما
داـ ا١تستقبل ليس بعد ،وا١تاضي ٓب يعد موجودا واٟتاضر ال ٯتكث ،لكننا مع ذلك نتحدث عن الزماف بوصفو ذا
وجود و٨تن نقوؿ أف األشياء اليت ستقع (ستكوف) واألشياء ا١تاضية (كانت) واٟتاضرة ٘تر بنا ،وا١ترور ليس
عدما» ،238وبذلك يقر بوؿ ريكور بأف ىناؾ إشكاال عميقا واقعا بُت أطراؼ الزمن الثبلثة ،ماض انقضى فبل وجود
لو ُب حياتنا اآلف ،وبُت مستقبل ٓب يقع بعد فبل وجود لو إال ُب توقعنا ٔتجيئو ؤتا سيكوف فيو وقد ال ٬تيء وال يكوف
فيو ما نتوقع فبل وجود لو إذف ،وبُت حاضر نعيشو ٟتظة سريعة التحوؿ من طرؼ ا١تستقبل إٔب حيز ا١تاضي ،وعليو
فبل وجود للزمن إال ُب صورة اٟتاضر فقط وىي اللحظة اليت ٢تا وجود وليست بعدـ كا١تاضي وا١تستقبل ،وىذه
األطراؼ الثبلثة للزمن سبق ألوغستُت أف نبو إليها ُب درسو الفلسفي للظاىرة ،إذ يرو «اف الزمن وليد االنقطاع
ا١تتواصل بُت ثبلثة مظاىر للحاضر ،ىي "التوقع" الذي يسميو "حاضر ا١تستقبل" والتذكر الذي يسميو حاضر ا١تاضي
و"االنتباه" الذي يسميو حاضر اٟتاضر»  239وىو بذلك يؤكد أف ال وجود للزمن إال ُب صورة اٟتاضر الذي نعيشو
اآلف ،أما ا١تاضي فبل يشكل ُب حاضرنا إال ذكريات ،أما ا١تستقبل فبل يعدو أف يكوف توقعا نتوقعو ونعيشو على أنو
سيكوف وقد ال يكوف ،وُب خضم ىذه اٟتَتة ا١تفاىيمية لوجود الزمن حياتيا لدو اإلنساف ،فإف ىيثم حاج علي يرجع
ذلك إٔب أف «الزمن ىو ذلك الكياف ا٢تبلمي االنسيايب الذي عرفو اإلنساف من خبلؿ مواصفات متعددة ،متباينة،
ٖتولت وتطورت عرب تطور الوسائل ا١تساعدة للوعي اإلنسا٘ب»  ،240حيث حاوؿ اإلنساف أف ال يقف مطوال ُب حَتة
من فلسفتو للزمن ،بل فكر ُب صياغتو عمليا وٖتديده وفق ما ٭تتاجو من ىذا التحديد بوسائلو وطرقو ،كي يستعملو
ُب حياتو ،ويكوف الزمن بذلك عنصرا مساعدا على نظاـ حياٌب مريح و٦تنهج النشغاالت وارتباطات ىذا اإلنساف،
حيث «ٓب يعد الزمن ذلك ا١تفهوـ التقليدي البسيط ا١ترتبط باألزمنة الكربو من ماض وحاضر ومستقبل ،ا١تعروفة
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بتسلسلها الطبيعي وخضوعها ١تنطق الًتتيب )...( ،إ٪تا صار ظاىرة ٖتمل الكثَت من الدالالت ا١تتنوعة والثرية»

241

ُب حياة اإلنساف ومنها الكونية والدينية واألدبية ،فصار ىناؾ ازمنة تتعلق بالكوف وبالطبيعة كالشروؽ والغروب
والكسوؼ وا٠تسوؼ ،واٟتساب الفلكي ،كما صار للزمن وجود ديٍت تعلق بأياـ مقدسة وأشهر حرـ ،وساعات
مفضلة مستحبة ومن ٙتة «تعامل اإلنساف مع الزماف ُب مستوو األعماؿ ...فقد جعل اإلنساف الزماف قاببل للقياس
وصاٟتا من ٍبَّ لتوثيق األحداث الفردية واٞتماعية»  242لزمن ا١تيبلد وا١توت ،واالستقبلؿ وٖتقيق ا١تنجزات الفردية
والوطنية ا١تختلفة ،وصارت بعض األوقات ترمز للبشرو ،والفرح كالصبح واإلشراؽُ ،ب حُت أف بعضها اآلخر قد
يدؿ على الشؤـ واٟتزف كالليل وا٠تريف ...اْب ،و«لقد أدرؾ اإلنساف أنو ال وجود إال بالزماف ،أو قل إف الوجود
والزماف مًتادفاف ،ألف الوجود ىو اٟتياة واٟتياة ىي التغَت والتغَت ىو اٟتركة ،واٟتركة ىي الزماف .فبل وجود إذف إال
بالزماف٢ ،تذا فإف كل وجود يتصور خارج الزماف وجود و٫تي أو ىو ال وجود»

 ،243وىي نظرة ثاقبة ٕتعل الزماف

عنصرا وجوديا أساسا ُب حياة اإلنساف وُب حركة الكوف من حولو وُب بداياتو وهناياتو كلها .وأفعالو وٖتركاتو وكل
موجوداتو ،ويظل الزماف يشكل كل الفضاءات ا١توازية اليت يتحرؾ فيو اإلنساف وتتحرؾ فيها أشياؤه وأفكاره ،ذكرياتو
وأحبلمو ،ألجل ذلك كاف الزمن على مر الوجود اإلنساف ذا حضور عميق ُب ا١تخياؿ اإلنسا٘ب وُب لب إشكالياتو
وأسئلتو الوجودية العميقة « فاٟتضارات ٚتيعها على ٥تتلف العصور ٓب هتمل العنصر الزمٍت ،بل أدركت حقيقتو
وأ٫تيتو ،وتبعا اخًتعت األساطَت والرموز لتصويره ،ث شيدت األدوات واآلالت لقياسو ،وأصبح جزءًا ىاما من حياة
الشعوب اليومية ُب ٥تتلف العصور»  ،244وعلى رغم كل أدوات اإلنساف الفكرية ،العلمية ،اآللية حملاصرة عنصر للزمن
وضبط مفهوـ دقيق لو «ظلت كلمة الزمن – لفًتة طويلة – ال تشَت إٔب معٌت دقيق بعينو ،وال إٔب داللة ٤تددة ،على
الرغم من تعدد ٤تاوالت تعريفها ،وقد ٕتلت إشكالية الزمن – عرب عصور ا١تعرفة – بوصفها إشكالية وعي
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عبد اللطٌؾ الصدٌقً :الزمان ،أبعاده وبنٌته ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،بٌروت ،ط .1995 ،1

باألساس» ،245وظل الزمن ىو اآلخر الذي يتداخل مع مفاىيم كثَتة سعى اإلنساف إٔب وعيها وفهمها ُب حياتو وأف
ال يًتكها ٣تهولة ،أو غامضة ،و«ٯتثل الزماف إذف لغزا من األلغاز الكربو اليت يواجهها البشر ُب حياهتم ،فهو ظاىرة
طبيعية ال يستطيع البشر اإلفبلت منها ،ولكنهم ُب نفس الوقت ال يقدروف على اقتناصها ،أو إدراكها من خبلؿ
اٟتواس ،ال نستطيع أف نراه بأعيننا أو نسمعو بآذاننا وليس لو ملمس أو رائحة»  ،246وُب الوقت الذي ال نستطيع
ٖتسس الزمن من طرؼ اإلنساف بعُت أو أذف أو ملمس أو أنف ،فإف الزمن يتجلى ُب كل الظواىر من حولنا ،وال
يتجسد وجوده إال ُب ما ٭تيط بنا من أمكنة وأشياء« ،فالزماف ال يوجد مستقبل عن األشياء ،وال ٯتكن تصور الزمن
بذاتو ،وال ٯتكن تصور أشياء ال زمنية»  ،247وبالتإب فإف الزماف يكتسب وجوده من خبلؿ ٘تاىيو وحركتو ُب األشياء
احمليطة بنا حينما تقاٝتنا حاضرنا وتتغَت بفعل مرور الزمن عليها لتصَت من ا١تاضي ،وتستمر ُب حركتها وتغَتىا ُب
ٖتوؿ ا١تستقبل من الزمن إٔب حاضر نعيشو.
كاف للزمن حضور فعلي ُب ٣تاالت ْتثية عديدة منها الفلسفية والتارٮتية ،وغَتىا ،وٓب يكن ٔتعزؿ عن
الدراسات والبحوث األدبية اليت اعتنت بو كثَتا بوصفو أحد أىم مكونات العمل األديب ،إذ «الزمن ُب األدب ىو
"الزمن اإلنسا٘ب" ...إنو وعينا كجزء من ا٠تلفية الغامضة للخربة ،أو كما يدخل الزمن ُب تسييج اٟتياة اإلنسانية،
والبحث عن معناه»  ،248كما صار للزمن بوصفو مكونا للنص األديب أ٫تية من حيث ارتباطو بعناصر أخرو للعمل
األديب ،منها ا١تكاف ،حيث يرو "برغسوف" أف الزمن حركة ال تتم إال ُب مكاف إذ «ٯتوت مفهوـ الزمن ويذوب ُب
مفهوـ ا١تكاف» ،249ولو ارتباط بشخصيات العمل األديب وأحداثو ولغتو أيضا ،خاصة ُب األعماؿ السردية اليت يكوف
فيها عنصر الزمن ركيزة أساسية ينبٍت عليها السرد ،و «ٯتثل الزمن عنصرا من العناصر االساسية اليت يقوـ عليها فن
القص ،فإذا كاف األدب يعترب فنا زمنيا ،إذا صنفنا الفنوف إٔب زمانية ومكانية ،فإف القص ىو أكثر األنواع األدبية
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التصاقا بالزمن»  ،250وألف مكونات القص تتموضع زمنيا وتتحرؾ ُب فضاء ا١تكاف ا١تلتصق ا١تتماىي بالفضاء الزمٍت
وألف ا١تد الدالٕب الزمٍت يصل إٔب بنيات عميقة ُب النص القصصي بداية بالشخصيات وأحبلمها وحاضرىا مرورا
باألحداث اليت تكتسب قيمتها من اللحظة اليت تتشكل فيها وتتداخل وتتشابك ،فالزمن إذ ذاؾ ليس فضاءً تدور فيو
األحداث وتتحرؾ فيو الشخصيات بل ىو صانع لؤلحداث ومؤثر ُب سَتورهتا وصَتورهتا ،وا١تزمن نفسو ىو من يعطي
للشخصيات بريقها وأ٫تيتها داخل العمل القصصي ،وألف «السرد ىو فن أديب يتعامل بالدرجة األؤب مع الزمن .من
خبلؿ تعاملو مع مكونات ىذا الزمن»  251من حاضر ،ماض ومستقبل بكل ٤تموالهتا ،إذ «يسَت القص ُب حركة
متعرجة ،متنقبل بُت اٟتاضر وا١تاضي وا١تستقبل ،ا١تاضي ُب شكل ذكريات ،واٟتاضر ُب شكل إدراكات وا١تستقبل ُب
شكل نبوءات» 252ورؤو واستشرافات للزمن القادـ ،وتكوف بصمة السارد واضحة ومؤثرة ُب سَت ٣تريات السرد واليت
عادة ما ٕتانب السَت ا٠تطي للزمن .ويكوف للقاص /السارد فيها تغيَتاتو وتقنياتو من تقدٙب وتأخَت ،فيتأرجح الزمن
بُت ماض ومستقبل وحاضر على شكل اسًتجاعات واستباقات زمنية ٥تتلفة ،وكثَتا ما «نرو ُب السرد األديب نوعا
من أنواع الرؤية ا٠تاصة للزمن ،أو باألحرو لؤلحداث ا١تتتابعة ُب الزمن ،كما نرو السارد متحكما ُب سَت زمن سرده،
على النحو الذي ٮتدـ رسالتو السردية»  ،253وُب توظيف ىذه التقنيات الزمنية تتجلى مهارة الكاتب ُب استثماره ىذا
العنصر السردي ا٢تاـ – الزمن – من أجل ٖتقيق أدبية نصو وإبراز فنيات القص اليت يشتغل عليها« ،وقد ٞتأ معظم
الكتاب إٔب االستفادة من ٥تتلف االساليب اٟتديثة إلجبلء مهارهتم الفنية»

 254ومنها حسن التعامل مع عنصر

الزمن ،ومن ىذه األساليب :أسلوب االسًتجاع /االسًتداد ،وأسلوب االستباؽ/االستشراؼ ،وغَت٫تا من األساليب
اليت من شأهنا أف ٕتعل من الزمن فعاال ُب تشكيل ا١تعٌت وا١تبٌت معا داخل النص األديب ،وذلك من أجل إعطاء حركية
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وتواصل بُت ا١تبدع وا١تتلقي من خبلؿ الزمن ،ما داـ اإلبداع معطى وجوديا وتعبَتا عن ذات اإلنساف بكل ما يتضمنو
من أسئلة وجودية عميقة ومتشابكة٘ ،تاما كما يتضمن أسئلة فنية ٚتالية.
وقد حاوؿ األدباء استثمار القيمة الزمنية ُب اجملاؿ السردي من حيث إف «الزماف قوة فاعلة وأساسية ُب فهم
الوجود والتعامل معو»  ،255ما داـ فهم الوجود يتطلب فهم النفس ،اليت تبدو من خبلؿ النصوص األدبية متشظية،
متوزعة على مدارات األزمنة الواقعية والنفسية ،ويبدو من خبل٢تا الناص عامبل على ٖتقيق ٦تكنات مستقبلية بروح
استشرافية ،أو تأمل ما ٖتقق منها بذاكرة األمس/ا١تاضي أو تتبع راىن ا١تمكنات وآنيتها ،ليعيش من خبلؿ ىذه
األقطاب الثبلثة حركية دائمة ،ويتمخض عنها إنتاج وإبداع وفنية ،وذلك مثلما «فهم كثَت من الفبلسفة أف ماىية
الزمن تقوـ على اٟتركة»  256والتحوؿ ،ألف سكوف الزمن سكوف للفعل واٟتدث وٟتركة الشخصيات داخل العمل
القصصي وىاما ينقص من أدبية القص ويقضي على مكونات القص ٘تاما .ألف «الزمن ٤توري وعليو تًتتب عناصر
التشويق واإليقاع واالستمرارٍ ،ب إنو ٭تدد ُب نفس الوقت دوافع أخرو ٤تركة مثل السببية والتتابع واختيار
األحداث»ُ 257ب رأي سيزا قاسم ،حيث جعل كثَت من الكتاب الزمن احملور الرئيس الذي يرتكز عليو النص ،ذلك
ألف رىاف الناص مبٍت على جذب انتباه القارئ/ا١تتلقي ،وأف ىذا الرىاف يتكئ على معطيات نفسية وجدانية ،وللزمن
قدرة على ٖتقيق ىذا اال٧تذاب واإلغراء والغواية والدىشة من خبلؿ تعالقو بكل عناصر اٟتكي (أمكنة ،أحداث،
شخصيات)« ،كما يتمتع الزمن بقدرة كبَتة ُب تقدٙب اٞتو النفسي لفهم ظروؼ القصة وأبعاد شخصياهتا»

،258

وليس من الغريب أف نعثر على عنصر الزمن متضمنا ُب باقي مكونات القص انطبلقا من العنواف إٔب النصوص ا١توازية
األخرو من إىداء ومقدمات واستهبلالت .و«للزمن – إذف – أ٫تيتو القصوو ُب التأثَت على السمات ا١تميزة للقصة
القصَتة (وىو) أحد أىم العوامل اليت تربر اختبلفات القصة القصَتة عن باقي أخواهتا من األنواع السردية

255

وجٌه قانوس :الزمن ودالالته فً رواٌات الطاهر وطار ،مجلة اللؽة واآلداب ،ع  ،2002 ،15ص.84
256
وجٌه قانوس ،المرجع نفسه ،ص .200
257
سٌزا قاسم :بناء الرواٌة ،ص .38
258
أحمد طالب :المرجع نفسه ،ص .217

األخرو» ،259كالرواية مثبل ،ألف القصة القصَتة على خبلؼ األجناس السردية األخرو تكتفي بفًتات زمنية وجيزة/
مكثفة ،إذ تعد ْتق فن التقاط اللحظة ا١تعينة من زاوية متميزة وحادة ،ومن ٍب فإف للزمن داخل النص القصصي
القصَت وجودا وقسمة وحيزا ٮتتلف عنو ُب بقية األجناس األدبية األخرو .وىذا ما يوحي أيضا بأف التعامل مع عنصر
الزمن ُب القصة القصَتة يتطلب تركيزا وتكثيفا وحذرا ،وبذلك صار ىذا اٞتنس األديب ٤تبل لتجريب التقنيات ا١تختلفة
الستعماؿ الزمن ،كالتداخل ا٠تطي – الذي ال ٮتضع للخطية – واستحضار ا١تاضي واستشراؼ ا١تستقبل ،وكل ىذا
٬تعل القصة القصَتة «تزدحم ُب بعض دقائق»  ،260ملفوفة بتكثيف ُب األحداث والزمن وا١تكاف والرؤو.
أما جَتار جنيت فيقارف عنصر الزمن ُب اٟتكي بعناصر سردية أخرو ويرو أنو إذا كاف ٯتكن لبعض العناصر
أف تغيب ُب اٟتكي أو ال تعُت فإف الزمن ىو العنصر السردي الوحيد الذي يستحيل أف يغيب عن الفعل السردي،
فيقوؿ « :ٯتكنٍت جيدا أف أروي قصة دوف اف أعُت ا١تكاف الذي ٖتدث فيو (ُ )...ب حُت يستحيل علي تقريبا أال
أموقعها ُب الزمن بالقياس إٔب فعلي السردي ،ما داـ علي أف أرويها بالضرورة ُب الزمن اٟتاضر أو ا١تاضي أو
ا١تستقبل» ،261وىذا يكشف أف العبلقة بُت القصة والزمن تتجاوز مفهومها البنيوي وإطار اٞتزء والكل ،إٔب عبلقة
ترابط وتكامل حتمية فبل قص دوف زمن ،كما يرو ىيثم حاج علي أف « عبلقة القصة بالزمن مزدوجة ،فالقصة تصاغ
داخل الزمن ،والزمن يصاغ داخل القصة ،ويسهم ُب وجودىا وبنائها»  ،262لذلك سيظل «للزمن أ٫تية ُب اٟتكي فهو
يعمق اإلحساس باٟتدث والشخصيات لدو ا١تتلقي»  263ويعمق اإلحساس با١تكاف ،ويكوف الوعاء الذي تتفاعل فيو
كل عناصر القص األخرو لتحقيق الناص غايتو الفنية و٭تقق النص خصوصياتو األدبية.
 /2مستويات الزمن وتقنياتو ُب القصة القصَتة اٞتزائرية:
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اىتمت الدراسات األدبية ا١تعاصرة ٔتستويات الزمن ،من حيث الًتتيب الزمٍت لؤلحداث داخل النص
القصصي ...وا١تقارنة بُت زمن القصة ،الذي ىو «زمن وقوع األحداث ا١تروية ُب القصة ،فلكل قصة بداية وهناية
ٮتضع زمن القصة للتابع ا١تنطقي] وبُت [زمن السرد الذي يقدـ من خبللو السارد القصة ،وال يكوف بالضرورة مطابقا
لزمن القصة»  ،264وُب ىذا التباين بُت ا١تستويُت السردي والقصصي تظهر بصمة الناص ُب التعامل مع الزمن من
حيث استعمالو للتقنيات ا١تختلفة للتعامل معو ،إذ الزمن السردي ال ٮتضع ألي ترتيب منطقي٘ ،تاما كما ال ٮتضع
اإلبداع ألي مقاييس منطقية ،فكلو انزياح وكسر للمألوؼ وٕتاوز للنمط وا١تتوقع.
وقد ٧تد القصة «مبنية على التتابع الكرونولوجي للمهمات»  265واألحداث٘ ،تاما كما قد ال يتحقق ىذا
التتابع ُب عملية سرد األحداث وذلك حسب ما يراه القاص مناسبا ٠تلق أجواء مبلئمة الئقة قادرة على إحداث
خلخلة زمنية ُب خطية الزمن على مدار القصة ،حيث ٓب يعد من الضروري «أف يتتابع تتابع األحداث ُب رواية ما أو
ُب قصة مع الًتتيب الطبيعي ألحداثها كما يفًتض أهنا جرت بالفعل» ُ 266ب واقعها وىذا ما يسمى "مفارقة زمن
السرد مع زمن القصة" .فإذا افًتضنا أحداثا ما تروو إٔب هنايتها وفق الًتتيب ا١تنطقي الطبيعي:
حدث1

حدث 2

حدث 3

فإف ترتيب ىذه األحداث أثناء سردىا ٯتكن أف يكوف ٥تالفا ٢تذا الًتتيب ويكوف مثبل وفق ىذا التسلسل (وفق تقنية
االستشراؼ):
حدث1

حدث 3

حدث 2

أو يكوف وفق تقنية االستذكار وفق ىذا الًتتيب:
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حدث3

حدث 2

حدث 1

كما ٯتكن للقاص التبلعب هبذا الًتتيب بتقنيات شىت ،وىذا ىو ٣تاؿ اإلبداع والتميز ُب توظيف عناصر اٟتكي،
وعنصر الزمن بالضبط ،ألف القص فن زمٍت بامتياز و٭تدث أف يزيح الزمن بطولة النص /العمل دوف منازع
وباستحقاؽ من عناصر القصة األخرو ،وذلك عندما ٬تعل منو القاص العنصر ا١ترف الذي يتغلغل ُب كامل بنيات
نصو ،ذائبا فيها ،مشكبل ٢تا ،جزءًا منها ،كبل ٭تويها وىذا ما يليق ّتنس أديب كالقصة القصَتة.
 /1-2الزمن والذاكرة /السرد االسًتجاعي:
عكف كتاب القصة القصَتة ا١تعاصرين على توظيف تقنيات شىت سرد أحداث قصصهم وذلك خرؽ للنمطي
من السَت ا٠تطي ا١تنطقي لرواية األحداث ُب وقت «كاف القاص البدائي يقدـ لسامعيو األحداث ُب خط متسلسل
تسلسبل زمنيا بنفس ترتيب وقوعها»  ،267ومن ىذه التقنيات اليت اشتغل عليها القاص ا١تعاصر تقٍت االسًتجاع/
االستذكار ،مسايرا بذلك طبيعة اإلنساف ا١تيالة إٔب سحر اٟتكي وأخبار السابقُت عن طريق استعادة األحداث
واالرتداد إٔب أزمنتها لتغدو معيشة ُب زمن غَت زمنها وىذا عن طريق «االرتداد ا١تعروؼ بػ "فبلش باؾ" فهو من
التقنيات ا١تستعملة ُب الرواية ،وقد انتقل حديثا إٔب القصة القصَتة ،وىو يعد من طرؽ ا١تعاٞتة الفنية حيث يتم
بواسطتو التفاعل بُت ا١تاضي واٟتاضر وعلى ىذا النحو تنصهر ا١تسافة الزمنية ُب إيقاع واحد»  ،268وتغدو اللحظة
الواحدة ا١تعيشة ُب حياة اإلنساف متضمنة للتداخل الزمٍت ُب نفسيتو ،كما أف اسًتجاع ٤تطات ُب حياة اإلنساف
السابقة إعادة حياهتا من جديد حُت ٘تتزج اٟتكاية ا١تاضية باٟتكاية /القصة اٟتالية اليت تتضمن ىذا االلتفات إٔب
حكاية سابقة إذ «يشكل كل اسًتجاع بالقياس إٔب اٟتكاية اليت يندرج فيها – اليت ينضاؼ إليها – حكاية ثانية
زمنيا» ،269وىنا ٬تد ا١تتلقي نفسو يتفاعل مع حكايتُت اثنتُت تنصهر بينهما ا١تسافة الزمنية ألف مرتكز قنية االسًتجاع
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ىو اٟتوار الزمٍت بُت اٟتاضر وقدرتو على تضمُت ا١تاضي ُب مفارقة زمنية تعد رىانا للسارد ُب غواياتو السردية ٕتاه
متلق ما ،حيث «االسًتجاع مفارقة زمنية تعيدنا إٔب ا١تاضي قياسا على اللحظة الراىنة»  ،270أما ٤تمد رناف حاسم
فَتو أف مفارقة االسًتجاع أو السرد االسًتجاعي «تتحقق حُت ٖتكي القصة أحداثا وقعت سابقا»  ،271ويكوف ىذا
عن طريق عملية سردية تسمى "البلحقة  ،"ANALEPSEو«البلحق عملية سردية تتمثل بالعكس ُب إيراد
حدث سابق للنقطة الزمنية اليت بلغها السرد ،وتسمى كذلك ىذه العملية االستذكار
 272»RETROSPECTIONوقد تكوف ىذه البلحقة متعلقة بأي عنصر من عناصر السرد ويدخل ذلك
ُب إطار وظيفتها وىي «إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر اٟتكاية (شخصية – إطار – عقدة )] وقد
يكوف من أجل [سد ثغرة حصلت ُب النص القصصي أي استدراؾ متأخر»  ،273ولكن ليس كل اسًتجاع ألحداث
ماضية يكوف غرضو سد الثغرات ُب القصة ،وذلك ألف ىذه التقنية أٝتى من أف تكوف سدا لذرائع فنية لدو كتاب
القصة ،وٯتكن أف تنكوف ٢تم فيها مآرب فنية عديدة ومن ذلك نظرة سيزا قاسم لوظيفة االسًتجاع اليت من خبل٢تا
يعيد اإلنساف تصفح ذكرياتو وإعادة قراءهتا بأدوات اٟتاضر ووعي جديد «و٭تتاج الكاتب إٔب العودة إٔب ا١تاضي
ا٠تارجي ُب بعض ا١تواقفُ ،ب االفتتاحية وكذلك ُب إعادة بعض األحداث السابقة لتفسَتىا تفسَتا جديدا ُب ضوء
ا١تواقف ا١تتغَتة ،أو إلضفاء معٌت جديد عليها أو تغَت تفسَتىا ُب ضوء ما استجد من أحداث»

 ،274كما أ،

السًتجاع ا١تاضي دوافع أخر تتعلق باللحظة واٟتاضر ،وقد وظفت تقنية االرتداد بإفراط ُب النصوص القصصية
اٞتزائرية ،ووجد الكتاب ُب ىذه التقنية /الطريقة اجملاؿ الرحب ،إف موضوعاتيا أو فنيا ،واستعمل ىؤالء «أسلوب
الفبلش باؾ الذي يقوـ بالرجوع بالذاكرة إٔب ا٠تلف ُب تكنيك حركي ٮتًتؽ اللحظة اآلينة مرتدا إٔب الوراء لفًتة زمنية
تطوؿ أو تقصر»  ،275ويعد الرجوع إٔب زمن سابق ماض ٔتثابة ا١تعاكس الفعلي بالنسبة إٔب اسًتجاعو واٞتعل منو
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حاضرا ،فا١تاضي قد انصرـ وؤب ولكن القاص يعيد استحضاره ليجعل منو زمنا معيشا عن طريق "االستذكار،
االسًتجاع ،االرتداد" ،وىي كلها تسميات ١تلمح :العودة /الرجوع /ا٢تروب إٔب ا١تاضي /األمس ،إذ االسًتجاع لدو
السارد ىو «االنسبلخ عن اٟتاضر ليعود إٔب ا١تاضي ،وذلك ُب حركة تصعيدية تسمو بالزمن»  276وتكوف العودة إٔب
ا١تاضي ٖتريكا ١تكامن الذاكرة وذلك عن طريق «استدعاء إلدراكنا ألحداث معينة ُب ا١تاضي وغالبا ما يعرب عنها
الذاكرة ا١تباشرة ،وغاليا ما نستعملها للداللة على استبقاء أو استدعاء ،أي ٔتثابة ٖتصيل حاصل إلدراكنا ألحداث
سابقة أي وقائع حدثت ُب ا١تاضي»  ،277ما داـ «اإلنساف تصنعو ذكريات موغلة ُب القدـ»  278كما يقوؿ بوؿ
ريكور.
لقد اكتسحت تقنية االسًتجاع النصوص القصصية ا١تعاصرة ،وذلك من خبلؿ ما تقوـ بو الشخصيات
القصصية بوصفها ٤تركات للفعل السردي القصصي حيث «تستقدـ الشخصية األحداث اليت عاشتها ُب ماضيها،
وىذا األسلوب أقرب إٔب أسلوب كتابة ا١تذكرات الشخصية ،وأدب االعًتاؼ»  ،279ومن ٙتة كانت الشخصية الضمَت
األكثر حضورا ُب مدارات القصص القصَتة .إذ أصبح القاص يتحمل بطولة نصو أو ٭تملها للراوي على اختبلؼ
الضمَت الساردين :أنا ،أنت ،ىو ،...وذلك ٤تاولة منو ورغبة ُب «إعادة التذكَت باألحداث ا١تاضية أو ا١تقارنة بُت
موقعُت ،أو لرصد وضعية الشخصية ُب مرحلتُت ٥تتلفتُت»  ،280وتكوف الذات اإلنسانية ٟتظتها منشطرة /متشظية
بُت بُت٦ ،تا يؤدي إٔب خلخلة نفسو تعكس وتنعكس على ا٠تلخلة الزمنية اليت تتخذ دأبا ُب الكتابة القصصية ىذه
ا٠تلخلة باالرتداد تكسر غط اٟتكي وخطيتوٓ« ،تلط اٟتاضر با١تاضي وال يهتم بالزمن ا١تتسلسل»

 281ا١تعروؼ،

و٭تدث ذلك تباينا بُت زمن القصة الواقعي الطبيعي ،وزمن السرد ا٠تاضع لرؤية الناص وطريقة تعاملو وفق ما يراه
مناسبا ،وأكثر فنية وداللة.
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كانت الذاكرة متكأ رئيسا ُب القصة القصَتة اٞتزائرية ا١تعاصرة من خبلؿ النماذج ا١تدروسة ،وكاف «اٟتنُت إٔب
ا١تاضي دافعا فنيا الستعماؿ أسلوب االرتداد الذي ساعد كثَتا ُب عملية الرجوع إٔب ا١تاضي الذي كاف لو النصيب
األوفر ُب الطرح الفٍت»  282ولقد شكل ا١تاضي البعيد الفضاء األكثر حضورا ُب القصة اٞتزائرية مقارنة با١تاضي
القريب ألف «ا١تاضي يتميز أيضا ٔتستويات ٥تتلفة متفاوتة من ماضي بعيد وقريب ومن ذلك نشأت مستويات ٥تتلفة
من االسًتجاع»  ،283شكل اٟتنُت إٔب الطفولة أىم الدوافع إٔب استذكار ا١تاضي ،واسًتداد ىذه الفًتة اٟتياتية اٟتا١تة
اٞتميلة ،ا١تآلنة بالرباءة ،الطهر ،والصفاء ،باٟتب الذي ٖتاوؿ االياـ ٤توه أو ٕتاوزه فيبدو كذلك ٢تا ،ولكنو يبقى
عالقا بالذاكرة اليت تعد «اٟتيز النفسي الذي يتم فيو استحضار عآب الطفولة»  284بكل ٤تموالهتا اٞتميلة ،كما ذكر
ذلك ٚتاؿ بن صغَت ُب قصتو "اٞتاواوي" على لساف امرأة تسًتجع بعض ذاكرهتا وتقوؿ« :كنت االبنة الصغرو ُب
العائلة٤ ،تاطة بالرعاية والعطف ،كنا ال ننتهي من اللعب حىت يأخذنا النهاس ،نقضي اليوـ هنيم عل وجوىنا بُت
أشجار التُت والرماف والعنب»  ،285ومن خبلؿ ىذه العودة إٔب الزمن ا١تاضي البعيد يصور لنا القاص عوآب طفولية
ملؤىا الفرع ،اللعب ،االمتبلء باٟتياة واألمافُ ،ب فضاءات طفولية ٤تاطة بالرعاية والعطف ،ويؤثث بشَت مفيت الذاكرة
الطفولية بكثَت من األحبلـ والرؤو ا٠تارقة ا١تنطلقة حُت يسرد ذاكرتوُ« :ب الطفولة ٪تلك القدرة على صيد األٝتاؾ
ا٠ترافية ،ونقبض على األحبلـ ا١تستحيلة ،ونعيش ُب اٞتٌت اليت طردنا منها ذات مرة دوف أف نكوف مسؤولُت حتما
عن ذلك» ،286وحُت تصَت الطفولة بعوا١تها جنة يأىب األطفاؿ أف يكونوا سببا ُب استحالتها جحيما لسبب أو آلخر
ال يعنيهم وليسوا مسؤولُت عنو ،فؤلف األطفاؿ ال يستحقوف إال اٞتنة مكانا للعيش ،وألهنم ال يريدوف أف يكربوا
ليًتكوا جنتهم اليت تتحمل جنوهنم وبراءهتم وخوارقهم وكطل ٦تكناهتم ا١تستحيلة الزاىرة منها وا١تستًتة ،وىو ما حواؿ
كتاب القصة ترٚتتو إٔب نصوص ٖتتفي بالطفولة عا١تا ،إحساسا وزمنا ٚتيبل ؤب ومضى ،ولكن ُب استعادتو متعة بأثر
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رجعي ،وجرو ذلك كثَتا على ألسنة شخصيات قصصية ،استعادت ذاكرهتا ُب نصوص قصصية غاصت ُب عوآب
الطفل ا١تمتعة ،وىي مقدرة «نص يتجذر من انفعاالت وعواطف الطفولة وينفصل عنها كي ٭تو٢تا إٔب موضوع ٚتاؿ،
فالطفولة ىي نفسها نص مفقود تكتبو الذاكرة عرب ٖتويلو إٔب نسخة مزورة عن ذاتو»  ،287ويتجسد نصوصا ٖتاوؿ
نسخ تلك العوامل ُب الراىن على أساس أهنبل صورة طبق أصل الذات الطفولية اليت تعيش فيما ولو متوارية عرب سنُت
العمر بعد ولوجنا مراحل عمرية أخرو ،وتصور لنا المية بلخضر عا١تا طفوليا ٮتتلف قليبل عن عوآب مفيت وبن صغَت
ا١تليئة فرحا ،وداعة وانطبلقا ،حيث ترسم لنا طفولة األنثى من زاوية ٥تالفة ُب قصتها "معاناة أنثى" «أتذكر جيدا
معاناٌب أياـ الدراسة ..حيث أدمنت النهوض ُب ا٠تامسة ..وليت معاناٌب اٙترت حبا ،لكنو كهشيم تذروه أحبلـ
األغنياء !!
عشروف عاما بُت اٟتافبلت العمومية ،وا١تدارس وال زلت أنتظر مصروُب اليومي من أيب » ،288ومن خبلؿ ىذه
النماذج يبدو لنا التناقض اٟتاصل ُب عوآب الطفولة بُت غٌت وفقر ،راحة ومعاناة ،فرح وشقاء ،وكيف أف كتاب القصة
القصَتة اٞتزائرية استطاعوا من خبلؿ اسًتجاعهم لؤلحداث ا١تاضية لشخصياهتم أف ينقلوا إلينا ا١تاضي كما يرو بعيوف
أصحابو ُب راىنهم حُت يعونو ُب ٟتظة استذكار ألف «ا١تاضي يتم وعيو بالذاكرة»  289خبلفا للمستقبل الذي يعيو
اإلنساف بالتخييل واٟتلم.
كما عمل خليل حشبلؼ ُب قصتو "شذرات من قصة رجل ٭تمل ذاكرة" على تسريد ذاكرتو ٔتحموالهتا
القدٯتة من زمن بعيد ،وتتخذ ىذه الذكريات طابع القداسة وىي تنكتب قصصا لفرط ا١تسافة الزمنية الطويلة بُت راىن
الذات الساردة وذاهتا القدٯتة ،فتتخذ ىذه الذكريات أشكاال وألوانا للحضور ُب راىنها كا١ترارة واٟتبلوة واألٓب حُت
يقوؿ« :شعرت بالذكرو تسري ُب عروقي ،تلسعٍت حبلوهتا ا١تندلقة من مرارة ،أشد ما كنت أبتهج عند انتقاء
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القصص الرومانسية وا١تبلحم ،وياللذكرو حُت أبتاعها بأزىد األٙتاف ..إلعراض القراء عن شرائها»

 ،290وُب ىذه

الفقرة القصَتة لقاء ذاكرتُت بامتياز ،ذاكرة السارد حُت يفتحها على أياـ الشباب وا١تطالعة والقراءة بكل حب،
وذاكرة من قرأ ٢تم حُت انكتبت قصصا رومانسية ومبلحم ،ويأسف الشاعر كيف أف كتب السابقُت/ذاكرهتم صارت
تباع بأزىد األٙتاء ،ورٔتا ىو ا١تصَت نفسو الذي ٮتيفو ،موت الناص/ا١تؤلف وخلود الذاكرة/النص ،وىي جدلية موت
وحياة ،بكل حَتة وجودية عميقة يثَتىا الزمن ُب اإلنساف ألف «معاودة عيش الزماف الغابر معناه تعلمنا قلق
ا١توت» ،291وا١تصَت اجملهوؿ ،ألشيائنا وذواتنا وذاكرتنا كما يقوؿ بذلك باشبلر.
سرد كثَت من كتاب القصة القصَتة اٞتزائريُت ذاكرهتم باسًتداد أمكنة عديدة اقًتنت ُب ٥تيلتهم/ذاكرهتم بأزمنة
ال تنسى ،ويصور لنا خالد ساحلي ُب قصتو "زلزاؿ ُب قلب رجل طيب" الذكريات البعيدة األسية ا١تؤ١تة ُب فقر
وحرماف بطل القصة ،واليت يستعيدىا ٔترارة مكانية شديدة حيث جاء ُب القصة« :تتذكر ذاؾ الكوخ ،ىو من ٛتلك
على كتابة شرؼ خلودؾ ،قسا عليك الذين أحببتهم  ،قست أيامهم معهم عليك ،تبتسم اآلف»  ،292وبُت استعادة
ماض أليم ُب مكاف ٭تفظ الذاكرة وبُت ابتسامة آنية توحي بتحقق حلم الطفولة ُب الواقع ،ألف الكوخ الذي أواؾ
صغَتا مرتعا ،ىو من منحك ا٠تلود حُت صرت إٔب األفضل ،و٬تسد بذلك خالد ساحلي حوار األزمنة الثبلثة
وتداخلها أحيانا حُت تستعاد األحداث ا١تاضية وُب ذلك متعة ٘تيز العمل القصصي والذي ال يروقو التتابع ا٠تطي
لؤلحداث بقدر كسر ٪تطية السرد حيث «ال يشعر اإلنساف بتعاقب الزماف ا٠تطي ا١تتجسد ُب العبور البلتراجعي
للحظات بقدر ما يشعر بتداخل األزمنة ُب ٟتظة اإلحساس القصَتة ،وصَتورة ىذا اإلحساس ٕتربة عميقة ٭تياىا
بكل جوارحو ،ىكذا ينبثق اٟتاضر من ا١تاضي ُب إتاه ا١تستقبل ا١تأموؿ ،والذي يعيشو اإلنساف اآلف وكأنو ينبجس
من اٟتاضر»  ،293وبُت ىذه األزمنة الثبلثة أيضا يعيش اإلنساف صراعو الداخلي الناجم عن تناقضات األطراؼ
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الزمنية ا١تختلفة اليت تتنازع ذاتو بُت ذاكرة تبوح وتتسلط ُب حضورىا وبُت حلم واستشراؼ مستقبلي يسلب الراىن
ىدوءه رؤيويا وبُت حاضر ال يتسع لكل األطراؼ «إذ بُت ا١تاضي اٟتي وا١تستقبل تنتشر منطقة من حياة ميتة ،فبل
يكوف األسف والشعور با٠تسارة شديدين ُب أي مكاف آخر مثلما يكوف حا٢تما ىنا»

 ،294وىي ا١تنقطة الوسطى

اليت ٖتدث عنها باشبلر ٕتسدت فعبل ُب قصة "آخر الظبلؿ" لنَت مزلييت ،حُت «تنقب عن ذاكرة بعيدة ،ذاكرة
جسد مهزوـ ،رفع كفو إٔب جبينو ،ىذه الناصية الكاذبة بُت ق ًفا وجبُت ،بُت أمس وغد ..ذاكرة مغيبة وغد غامض
٣تهوؿ ظل اٞتسد واقفا ْتدسو يقرأ صفحة حاضر مرير»  .295وىي ا١تنطقة ا١تمنوعة بُت زمنُت ،مبعثها الذاكرة حُت
يتكئ عليها اإلنساف ُب قراءتو ٟتاضره بوجل مستقبلي رىيب ،كما ٕتسد ُب قصة "مطر ا١تسافة" ٞتمانة جريبيع
ٖتدثنا عن ٟتظة اسًتداد لذاكرة بعيدة مؤ١تة فتقوؿ« :أستعيد سبت باب الواد األسود ،إثر الفيضاف الذي اجتاح
اٟتي ،يرمقٍت من جباؿ الوحل وجدراف البنايات اليت ٓب ٬تف نداىا ،شبح ا١توت رابض على الطرقات ،أحسو يقًتب
مٍت ٬تتاحٍت كما ا١تاء يسلبٍت طمأنينيت»  ،296وىنا يبدو فعبل تأثَت الذاكرة بوصفها زمنا مضى على مكونات العمل
القصصي من مكاف وشخصيات وأحدا ،ويبدو مفعوؿ الزمن كعنصر قصصي واضحا ُب القصة القصَتة كما جاء ُب
مقولة سيزا قاسم عن الزمن و «أ٫تيتو بنائيا ،حيث أنو يؤثر ُب العناصر األخرو ،وينعكس عليها ،فالزمن حقيقة ٣تردة
سائلة ال تظهر إال من خبلؿ مفعو٢تا على العناصر األخرو ،الزمن ىو القصة وىي تتشكل وىو اإليقاع»  297أما ُب
قصة "مدينة اآلخرين" لبشَت مفيت فبقدر ما تؤٓب الذاكرة واألحداث ا١تسًتجعة وتزلزؿ عوامل الشخصية ُب قصتو بقدر
ما تكوف ٤تفزا على ٖتدي ا١تستقبل والثورة على الواقع ا١تعيش ،حيث الذاكرة ىنا تعٍت الفقر ،اٟترماف ،اٟتَتة ُب زمن
صار فيو الفقر ضعفا وا١تاؿ قوة تفتح أبواب ا١تستقبل كما يقوؿ مفيت« :كانت اٟتقيبة اٞتلدية ىي السبب ،ذلك أنٍت
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295
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297
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ٓب أر طواؿ حياٌب التعيسة تلك ،ىذا العدد الضخم من األوراؽ النقدية ،وىكذا احتضنتها بقوة وأنا أ٘تدد على السرير
متذكرا كل تعاسات اٟترماف اليت عانيتها بسبب غياب قوة ا١تاؿ ،ومؤمنا أف كل ذلك سيتغَت منذ اآلف» .298
لقد عاشت الذات الساردة ُب قصة "ىم وا١تدينة والظبلـ" لوافية بن مسعود تلكم الذاكرة ُب أقسى ٕتلياهتا
إيبلما ،ألهنا ٟتظة اسًتداد ذاكرة حية ُب أمكنة ميتة أو باعثة على ا١توت كالقبور ،امكنة تصل فيها درجات األسى
والضياع أوجها ،حُت ٖتيا الذاكرة وال ٭تيا من كانوا معنا ..وصاروا إٔب قبور تبعث اٟتزف على أىلها ،إنو استحضار
للغياب ،وتغييب للحظة الراىنة وتقزٙب كفضاء اٟتاضر حيث «القبور الغافية على وجو اٟتياةٖ .تمل عناوين عدة
١توعد واحد انا ٓب أزرؾ يوما فكيف الوصوؿ إٔب وجهك النائم ُب ىذا ا١تكاف ،القبور اٞتديدة ليست لو ،ترو ىل
تشييخ القبور ْتجم السنُت اليت تبعثها ٨تو األعمق ،أـ ٔتدو أوجاعنا ٨تو عنف اللحظة حُت نًتؾ خلفنا كل االياـ
وكل رصيد الذاكرة»  ،299و٬تسد ىذا النموذج ايضا سلطة الذاكرة وا١تاضي حُت يتم تسريدىا اسًتجاعيا فكثَتا ما
«يهتم السرد عموما با١تاضي ويقيم عليو إطاره»  300رغم اٟتضور احملتشم للسرد االستشراُب و٤تاولة الوقوؼ ُب وجو
ىذه الذاكر كما جسدتو قصة "الطفح" لبلمية بلخضرُ ،ب اعًتاؼ الذات الساردة« :تتسرب إٔب ذاكرٌب ا١تثقوبة تلك
عل الذكريات تتبلشى مع الزمن»  ،301وىي إشارة ايضا إٔب أف الذاكرة اليت ٖتيي
الذكريات اٞتافة برفقتهمٍ ،ب أستدير َّ
فينا أزمنة غابرة ٯتكن أف يقابلها رد فعلي ٯتحو الذاكرة ٔترور العمر.
للذاكرة أيضا تداعيات مأساوية على الذوات الرقيقة اليت تقتات على بقايا األمس ،وٖتن إٔب من أثثوىا ببصماهتم
ولكن تصَت كل الذكريات مبعثا للخوؼ بوصفها أزمنة قاسية دموية كاألزمة اليت مرت هبا اٞتزائر فانعكست ُب
كتابات اٞتزائريُت ،ومنهم بشَت مفيت الذي ألبس شخصياتو صورا ٤تزونة وأدوارا مرعبة ،و٘تثيليات متناقضة من تناقض
الواقع بُت حب مرتعش ،وحرية مفيدة ،وحلم ٣تروح ،وأناشيد كئيبة ُب زمن االنكسارات ،كما صورتو قصة "خيط
298

بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .29
299
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300
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الروح" ُب األنا اٞتماعية وىي تسرد ذاكرة قاسية« :كنا ُب ا١تواجهة معا ُب الطريق الذي ال يفضي إٔب أي طريق،
وكانت اٟترب شرسة ،ما إف استيقظنا من النوـ حىت فاجأنا الرعب ،ودوت اصوات االنفجارات من كل جهة ،كاف
علينا ُب تلك اللحظات فقط قبوؿ الصمت ،وببؤس رحنا ننحٍت أماـ ٘تاثيل ا١تمسوخُت وترتل بذعر أناشيد النهايات
( )...افكر ُب ٟتظتنا تلكُ ،ب جنوننا ا١تتوحشُ ،ب مآب يعد إال خيطا رقيقا من السعادة ا١تطلقة واٟتنُت ا١ترعب،
أتذكرؾ اآلف والقلب كفضة دامية اٞترح ،وأنا أرو ٥تالبك ال تزاؿ آثارىا منحوتة على اٞتلد وفيها بصمتك السحرية
مثل ختم األنبياء».302
من خبلؿ ىذه النماذج ومن خبلؿ اجملاميع القصصية ا١تدروسة تبُت لنا مدو اتكاء النص القصصي اٞتزائري
على الذاكرة بكل ٤تموالهتا ،وذلك عن طريق السرد االسًتجاعي ،الذي وسم كل النصوص القصصية وغلب على
الذوات الساردة فيها ،وىو ما يكشف بالفعل أف القصة القصَتة اٞتزائرية قد حجزت للذاكرة فضاءات رحبة وضمنتها
بأزمنتها القريبة والبعيدة عناصر القص األخرو من شخصيات ،أحداث وأمكنة ،ومعجم لغوي كاف مكتظا بألفاظ
الذاكرة /ا١تاضي /األمس ومشتقاهتا .وكأف القاص اٞتزائري نظر إٔب فن القص «بوصفو فنا استعاديا يقوـ على أساس
اسًتجاع منظومة من األحداث ،ىذا االسًتجاع الذي يؤديو سارد ،أيا كاف مظهر ىذا السارد داخل نصو»  ،303وإف
كاف قد غلب على القص اٞتزائري ُب ىذه الفًتة وُب ىذا النوع من السرد االسًتجاعي توظيف الشخصيات
الضمَتية ا١تتنوعة بُت ضمَت األنا وا٢تو واألنت ،اليت استعادت ا١تاضي ُب صور ٥تتلفة ومن زوايا متميزة عن بعضها،
ويؤكد عدي مدانات الرأي القائل بسلطة الذاكرة واٟتضور البلفت للزمن ا١تاضي ُب القصة القصَتة حيث يقوؿ مقارنا
زمن القصة بزمن الرواية « :زمن السرد ُب القصة القصَتة زمن ٍ
ماض ُب أغلبو ،بعكس زمن الرواية ،حيث يشعرؾ
الكاتب بأنك تعيش مع اٟتدث ُب الزمن اٟتاضر .304
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كما ٯتكن القوؿ بأف الذاكرة القصصية اٞتزائرية ُب النماذج ا١تدروسة قد استعادت أحداثا متنوعة األمكنة متنوعة
ا١توضوعات كالطفولة ،اٟتب ،اٟترب ،اإلرىاب...اْب .وكانت القصة القصية اٞتزائرية فنا اسًتجاعيا إٔب حد بعيد
يبعث على القلق من حيث ندرة النماذج اٟتا١تة ا١تستشرفة االستباقية الرؤيوية..
إف استدعاء الذاكرة و٤تاولة اسًتجاع صورىا احملزنة ٍ
بأماف تقف شخصيات القصة القصَتة اٞتزائرية بُت واقع
مبٍت على أنقاض حلم قدٙب ،وذاكرة تتحرؾ ،وأمس ٭تاصر اٟتاضر باٟتنُت ،واألسى ألف الذاكرة ٘تثل لئلنساف
«ٟتظات قصَتة ،وقائع عادية ذات داللة ُب حياتو و٢تا تأثَت على واقعو»  305وقد تغدو الذاكرة ىي اٟتياة كلها ما
دامت حياة اإلنساف ما ىي إال ذكريات موغلة ُب القدـ كما يقوؿ بذلك بوؿ ريكور .تطفو ىذه الذكريات لًتتسم
مواقف وتصرفات فينا ،من حيث ندري وال ندري ،حيث كثَت من أفعالنا الراىنة واآلتية تتكئ على مرجعية فكرية
سابقة فينا ،وىو ما ٘تثلو عديد الشخصيات القصصية ُب النماذج اليت كانت ٤تبل لبحثنا ىذا.
على اختبلؼ بواعث االنفتاح على الذاكرة ُب القصة القصَتة اٞتزائرية ،واسًتجاع ا١تاضي عن طريقها،
واسًتداد اللحظات ا١تشتهاة احملزنة فيها ،فإف ىناؾ باعثا مهما وىو ٤تاولة اسًتاؽ اللحظات اٞتميلة ا١تفرحة اليت
يصعب وقد يستحيل أف تتكرر ويكوف ذكر تلك اللحظات ٦تزوجا ْتسرة واشتهاء وتلذذ وحزف ،٭تاوؿ اإلنساف أف
يعيش ما اسًتجعو بوعي جديد واستكشاؼ على أنو حقيقة ال حلم ،وأنو واقع ال خياؿ ،وأنو حاضر ال ماضي،
و٭تاوؿ من خبل٢تا اإلنساف كذلك « االنسبلخ عن اٟتاضر ليعود إٔب ا١تاضي ،وذلك ُب حركة تصعيدية تسمو
بالزمن» 306وتسمو بالروح اإلنسانية ُب تصفحها األوراؽ خالدة من كتاب العمر.
 -2-2الزمن
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 /السرد االستشراُب:

مصطفى ناصؾ :محاورات مع النثر العربً ،ص .05
306
أحالم حادي :جمالٌات اللؽة فً القصة القصٌرة ،ص .33

إف االستشراؼ تقنية مرتبطة بالتعامل مع عنصر الزمن كمكوف سردي على أساس استباقي /تطلعي ،من باب
استشراؼ ا١تستقبل والزمن اآلٌب ،ويتجسد ُب القصة القصَتة من حيث استغبلؿ «إمكانية استباؽ األحداث ُب
السردْ ،تيث يتعرؼ القارئ إٔب وقائع قبل أواف حدوثها الطبيعي ُب زمن القصة»  307وىو بذلك يكشف عن مدو
االختبلؼ واالختبلؿ الذي ٯتكن أف ٭تصل بُت زمنُت ُب النص الواحد :زمن القصة وزمن السرد ،جداء مفارقة
االستباؽ /االستشراؼ اليت «تتحقق حُت يروو مقطع أو ٣تموعة مقاطع سردية تثَت أحداثا سابقة على وقوعها أي
أف مدار أحداثها يقع ُب ا١تستقبل ،ووظيفتها جعل ا١تتلقي منتظرا ومتطلعا ١تا سيحدث»

 ،308و١تا ١تح إليو استباقا

ويبقى ا١تتلقي منتظرا حيثيات الوصوؿ إليو والتعرؼ على تفاصيلو كما يرو ٤تمد وناف جاسم ،أما حسن ْتراوي
فيعترب السرد االستشراُب «ٔتثابة ٘تهيد أو توطئة ألحداث الحقة ٬تري اإلعداد لسردىا من طرؼ الراوي فتكوف غايتها
ُب ىذه اٟتالة ٛتل القارئ على توقع حدث ما ،كما أهنا قد تأٌب على شكل إعبلف عما ستؤوؿ إليو مصائر
الشخصيات» 309بتوظيف السوابق اليت تتعلق بأحداث القصة أو فضاء هبا الزما٘ب وا١تكا٘ب وحىت شخصياهتا
و«السابقة  Prolepseعملية سردية تتمثل ُب إيراد حدث آت أو اإلشارة إليو ( )...وتتعلق بالشخصية اليت ىي
ٖتت ٣تهر السرد واليت يذكر اٟتاكي أفكارىا » 310مسبقا ألغراض فنية ،وقد طبعت كثَت من االستشرافات باٟتلم
والتمٍت ،ىذا اٟتلم الذي ىو «ٕتسيد مأساوي ألزمة التناقض بُت الواقع الذي ٨تلم بو ونتمناه ،والواقع كما ىو ُب
اٟتقيقة» ،311وتبدو صورة اإلنساف بُت الواقع واٟتلم متشظية بُت ما ىو كائن وما يكب أف يكوف ،حيث اٟتلم ُب
٤تاولة لتجاوز الواقع ا١تعيش واٟتاضر غَت ا١تكتفي بو ،وغَت ا١تقنع إٔب زمن آخر ،٭تتمل أف يكوف أرحم واٚتل ،إنو
ا٢تروب من اللحظة الراىنة إٔب أخرو ٓب ٕتئ لتحقيق الذات ،وفرض النفس ولو بالتنصل من كل ما يعترب قيدا/
حاجزا /مانعا« ،ألنو لوال اٟتلم الهنارت شخصية اإلنساف وٖتطمت ،لذا فاٟتلم لو أثر ُب ٖتقيق حدة االهنيار»
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سمٌر المرزوقً ،جمٌل شاكر :مدخل إلى نظرٌة القصة ،ص .80
311
إٌفلٌن فرٌد جورج ٌارد :نجٌب محفوظ والقصة القصٌرة ،ص .174
312
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312

وقد عرب عبد القادر بن سآب عن ٟتظات اٟتلم وتقنيتو ُب النص القصصي اٞتزائري اٞتديد وذكر كيف «ٞتأ
القصاصوف ُب ىذه ا١ترحلة إٔب تقنية فنية ىي اٟتلم ،وذلك للدخوؿ ُب عآب أرحب يوفر ٢تم تلك األبدية اليت ٕتعل
الكاتب ٭تس أنو استشرؼ ٟتظات التصوؼ الفٍت» .313
على خبلؼ عديد الدارسُت والنقاد ٦تن اعتربوا تقنية االستشراؼ /االستباؽ تشويقا للقارئ ،فإف نظرة سيزا
قاسم لظاىرة االستباؽ ٥تتلفة ٘تاما« ،فهذه التقنية تناَب مع فكرة التشويق اليت تكوف العمود الفقري للنصوص
القصصية التقليدية اليت تسَت قدما ٨تو اإلجابة على السؤاؿٍ :ب ماذا؟ وايضا مع مفهوـ الراوي الذي يكتشف أحداث
الرواية ُب نفس الوقت الذي يرويها فيو ،ويفاجأ مع قارئو بالتطورات غَت ا١تنتظرة»

ُ 314ب خط سَت األحداث

القصصية ،ولكن ذلك ٭تدث عندما يورد القاص مقاطع سردية استباقية بصفة تكسر ٚتالية التلميح ا١تشوؽ ألحداث
مستقبلية .خاصة إذا كانت ىذه التلميحات االستباقية من ذات ساردة متكلمة حيث يرو جَتار جنيت أف «اٟتكاية
"بضمَت ا١تتكلم" أحسن مبلءمة لبلستشراؼ من أي حكاية أخرو ،وذلك بسبب طابعها االستعاري ا١تصرح بو
بالذات ،والذي يرخص للسارد ُب تلميحات إٔب ا١تستقبل»  315وىو اٟتكاية الغالية على النماذج االستشراقية القليلة
ُب اجملاميع القصصية اليت تناولناىا بالدراسة.
استشرفت شخصية من شخصيات قصة "ميت يرزؽ" حملمد راْتي مستقبلها من خبلؿ توقع مصَتىا كما
تتخيلو ُب استباؽ اٟتاضر والزمن الواقعي وحاولت أف تسرد ىذا ا١تتخيل بتحيُت مقاطع سردية ٓب تقع بعد بكثَت من
التشويق عندما ٖتدثنا ىذه الشخصية عن موهتا وما يليو ،فيقوؿ ٤تمد راْتي «عندما ينثاؿ دـ من جسد ما –
جسدي مثبل – سيتحلق الناس من حوٕب – أىل عنابة مثبل – سَتتبك ٚتيعهم ويظلوف ُب وجوـ ،غَت أف بعضهم
سيتمالك إحساسو بالفجيعة ،فيذىب على عجل ليتصل باإلسعاؼ والشرطة ( )...وعندما بلغت ذروة موٌب تولت
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جٌرار جنٌت :خطاب الحكاٌة ،ص .76

314

الشرطة التحقيق ُب سبب الوفاة» 316ويعد ىذا االستشراؼ ١تا بعد ا١توت من أندر ما ورد ُب السرد العريب عموما وُب
القصة القصَتة اٞتزائرية خصوصا ،وىي رغبة ُب حياة ما بعد ا١توت بتفاصيل سيعيشها غَتنا ،لكأف موتنا يعٍت غَتنا
مقولة ٓب يرتح ٢تا السارد الذي عاش جزءًا من ا١ترحلة التالية لوفاتو وشبع موتا حىت الذروة وترؾ األمر لغَته ،ووزع رغبة
ا١توت حيا لؤلمكنة – عنابة – وللزمن القادـ ولكل احمليطُت بو من أىل وجَتاف ،أما بشَت مفيت فيسرد مقاطع
مستقبلية من حكاية اٟتياة ُب قص حآب ؤتضَت ا١تتكلم الذي يراه جَتار جنيت األنسب لبلستشراؼ فيقوؿ مفيت ُب
قصة "خيط الروح" وقد تولت الذات الساردة حكيها استشرافا« :ومن بعيد ارو مشوس الغد مشرقة وضوءًا سينفجر
كالرعد ،وبالقرب مٍت تنامُت كقطة وديعة مستسلمة للدؼء ،للحرارة ا١تلتهبة ،ا١تنفلتة ٦تا ىو إنسا٘ب ما يضج بو
القالب من افراح وما سيحملو الطريق إٔب الطريق»  317وُب سياؽ مشابو للحلم بالغد وبالصباح وما ىو مأموؿ منهما
من فرح وميبلد وانطبلؽ ٭تضر ضمَت ا١تتكلم أيضا ُب سرد مقاطع من زمن ٓب ٭تن بعد كاستباؽ زمٍت على مقاس
رغبة الذات حُت تقوؿ« :كنت أستعجل الصباح ألرفع قلمي بأسلوب حار مندفع بالشوؽ والصبابة ،ورجوت من
اهلل أف يفك عقدة من بيا٘ب ،ويرزقٍت اإليضاح وفكرت ُب ٖترير قرار يأمر الليل باال٧تبلء»

 ،318لكن االستشراؼ

األكثر دىشة و٘تيزا وتفردا ىو ما ورد ُب قصة "صرخة العاـ اٞتديد" ٟتكيمة ٚتانة جريبيع حُت ضاقت بالواقع ا١تعيش
وا١ترير الذت ٔتخلص غرائيب وىو ا١تصباح السحري ،و٘تنت أف تتحقق بعض أحبلمها ٕتاه أعدائها وىي تقوؿ «آه لو
كنت عبلء الدين ..آه لو ٮترج اآلف جٍت من القمم ،سأطلب منو أف ينزؿ الطاعوف على بٍت إسرائيل أف ٯتحو
سبللتهم كما الديناصورات وأطلب منو أيضا أف يعَت٘ب دخانو الساخن ألذيب الثلج ا١تًتسب بقلوب قادتنا»  319وُب
استباقاهتا السردية تأخذنا ٚتيلة طلباوي وإٔب ا١تستقبل البعيد حيث تعيش البطلة أحداثا ُب القرف ا٠تمسُت ،لتخلص
هناية القصة إٔب مقارنة بُت الواقعُت :اٟتقيقي ا١تعيش والغرائيب ا١تتخيل فتقوؿ ُب قصة "عودة غيمة" «ضحكت من
عصا وُب الضفة األخرو يتنقل الناس ٔتركبات طائرة
ا١تنظر ،أيكوف اإلنساف ُب ىذا القرف ا٠تمسُت الزاؿ ْتاجة إٔب ً
316

محمد رابحً :مٌت ٌرزق ،ص.82
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بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .18
318
جمال بن صؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .19
319
حكٌمة جمانة جرٌبٌع :أنثى الجمر ،ص .27

ذكية تساعد حىت األعمى وا١تعاؽ حركيا للوصوؿ إٔب ا١تكاف الذي يريد ،يكفي فقط بر٣تتها»  ،320وُب ىذا االستباؽ
إٔب ا١تستقبل البعيد مبلمح قصص ا٠تياؿ العلمي الذي كتب فيو بعض األدباء اٞتزائريُت ولكنو بقي يراوح مكانو،
وبقي ملمحا من مبلمح التجريب الفٍت ُب القصة اٞتزائرية.
وتأخذنا طلباوي ُب استباؽ سردي إٔب زمن قريب ُب قصتها "كمنجات ا١تنعطف البارد" وىي ترسم شيئا من
تطلعاهتا ٕتاه ابنها فتقوؿ« :تبقى نظراٌب متسمرة ُب شعره الكستنائيُ ،ب عينيو اللوزيتُت :تشد٘ب أكثر تلك الزغبات
ٖتت أنفو واليت بدأت تتطلع إٔب رجولتو قريبا سيصَت رجبل بشارب ،كلها أياـ و٨تتفل بعيد ميبلده السابع عشر»

321

ومن االستباقات الزمنية ا١تتكئة على ذاكرة تنشد ا٠تلود ما سردتو حسيبة موساوي على لساف "عاشق أـ
السعد" اليت ٖتجز فضاءً حكائيا مستقبليا لتنطلق منو ُب اسًتجاع ذاكرهتا احململة بأحداث ا١تاضي اٞتميل بُت
عاشقُت ٕتمعهما شجرة بايعا ٖتتها اٟتب والوفاء حيث «ستبقى ىذه الشجرة تذكارا لنا يا أـ السعد ،سنريها
ألطفالنا ،سنعلمهم كيف ٭تلموف ،كيف ٭تبوف ،كيف يعيشوف ،سأكي ٢تم عن قصتنا ،عن اٟتب ،عن الشمس ،عن
الزيتوف ،عن كل ىذه التضاريس اليت ٨تياىا اليوـ ،إنو آخر يوـ ٕتمعنا ىذه الشجرة قبل زفافنا» .322
لقد غلب كتاب القصة القصَتة اٞتزائرية استعماؿ تقنية االسًتجاع /االسًتداد على تقنية االستشراؼ /االستباؽ
وبدا كتابنا مستذكرين ،متكئُت على الذاكرة ،مضنُت شخصياهتم رؤو ماضوية٥ ،تاطبُت من خبل٢تا األمس
والذكريات ،وقلما نعثر على حوار مع ا١تستقبل وتعامبل بتقنيات االستباؽ عدا بعض األحبلـ واألما٘ب والسفر
ا١تستقبلي ُب أجواء غرائبية بأجنحة ا٠تياؿ العلمي ،وشيء من االنتظارات والتطلعات إٔب ا١تستقبل ،كمخلص من
قسوة الواقع ا١تعيش.
 /3الزمن واآلخر /حوار ا١تكونات النصية:
320

جمٌلة طلباوي :كمنجات المنعطؾ البارد ،ص .91
321
جمٌلة طبالوي :المصدر نفسه ،ص 13
322
حسٌبة موساوي :لؽة الحجر ،ص .16

لزمن قدرة على التأثَت ُب ٝتات القصة القصَتة بوصفو مكونا أساسيا لفن القص ولو عبلقات فنية وداللية
بعناصر القص األخرو ومكونات السرد ،ويرو "٤تمد جاسم" «أف الزماف يرتبط ارتباطا وثيقا بالبنيات السردية
األخرو فهو يتمازج مع ا١تكاف ليولدا الفضاء ويًتبط باٟتدث ْتسب قانوف السببية وكذلك لو عبلقة بالشعور
الذاٌب» 323وبالشخصيات الذي يصور ماضيها وحاضرىا ومستقبلو ،كما يظهر ذلك ُب التواجد الدائم لعنصر الزمن
ُب جسد النص بداية من العنواف إٔب العتبات والنصوص ا١توازية األخرو إٔب الفواتح وا٠تواًب النصية « ،ومن ىنا تأٌب
أ٫تيتو بنائيا ،حيث أنو يؤثر ُب العناصر األخرو وينعكس عليها ،فالزمن حقيقة ٣تردة سائلة ال تظهر إال من خبلؿ
مفعو٢تا على العناصر األخرو ،الزمن ىو القصة وىي تتشكل»  324وٯتكن القوؿ إف القصة القصَتة ىي فن زما٘ب
بامتياز ،لذلك حاولنا ُب ىذا ا١تبحث أف نتتبع عبلقة ىذا العنصر القصصي ا٢تاـ با١تكونات السردية األخرو انطبلقا
من عبلقتو با١تكاف ،الشخصيات وجسد النص.
 :1-3الزمن وا١تكاف /السلطة والسلطة ا١تضادة.
العبلقة وطيدة بُت الزمن وا١تكاف بوصفهما ا١تكونُت اإلطارين جملريات األحداث القصصية ويتبادالف التأثَت
والتأثر من حيث أف لكل منهما سلطتو النصية على اآلخر ،فيصراف إٔب سلطة تقابل سلطة ثانية ،توازيها ،تتضاد
معها وتتحالف معها على مكونات سردية أخرو ،وذلك يرجع للعبلقة ا١تتينة بينهما «ألف الزماف وا١تكاف عنصراف
يتفاعبلف ويتبادالف التأثَت والتأثر ،واإلنساف باعتباره ٤تورا للزماف وا١تكاف فهو واقع حتما ٖتت تأثَت مزدوج من ىذين
القطبُت» ،325بوصفهما الفضاءين الذين يكوناف مسرحا ألحداث القصة القصَتة ،ويظبلف متبلزمُت ُب السرد و«
الزماف وا١تكاف توأـ ال ينفصل أحد٫تا عن اآلخر ُب التصور الفلسفي والعلمي»  ،326وال ٯتكنهما االنفصاؿ أيضا ُب

323

محمد وئام جاسم :المفارقة فً القصص ،ص .38
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العمل األديب كما يرو عبد ا١تلك مرتاض ُب قولو «إف الزمن ال ٬توز لو أف ينفصل عن ا١تكاف إال إجرائيا»  327فقط
أما داخل العمل فهما منصهراف متكامبلف يشكبلف معا الفضاء الزمكا٘ب الذي يؤطر عوآب القصة و٣تريات أحداثها
لذلك «إذا أردنا تتبع الزماف ،فيجب أف تًتٚتو با١تكاف ،ألف أوقات اليوـ أو الشهر والسنة ما ىي إال متغَتات زمانية
عن أوضاع مكانية تصور حركة األرض حوؿ نفسها وحوؿ الشمس»  ،328وألف األزمنة ا١تتحركة ُب العمل القصصي
تتناوب وٗتتلف لتصور ا١تتغَتات ا١تكانية داخل النص أيضا وتأثَتاهتا على عناصر القصة األخرو « ،فالسيميائيوف
اىتموا بدراسة ا١تكاف اىتماما شديدا وجعلوه من العبلمات اليت ينبغي أف ينظر إليها وإٔب تفاعلها باألركاف السردية
األخرو من زمن وأشخاص ،وركب بعضهم من كلميت الزماف وا١تكاف مصطلحا منحوتا جديدا ىو (زمكاف) للداللة
على أف وجود ا١تكاف ضروري جدا لئلحساس ٔترور اٟتوادث ومرور الوقت» .329
اقًتف الزمن ُب القصة القصَتة اٞتزائرية ُب ٣تاميع األلفية الثالثة بكثَت من األمكنة ،وغلبت تقنية االسًتجاع ُب
استعادة ىذه األمكنة ،فكلها أماكن تسكن ذاكرة الشخصيات القصصية ،وكانت ا١تدينة بتفاصيلها حاضرة ُب ذاكرة
الكتاب وىم يستعيدوف ذاكرهتا ايضا كما صورىا بشَت مفيت ُب "مدينة اآلخرين" «كانت قسنطينة أٚتل من أف
تصفها عُت كاتب ومع ذلك كنت أشعر بضيق وٓتوؼ داخل األزقة ا١تتناسلة كمتاىة ورائحة التاريخ ا١تنفلتة من
جدراف صدئةٓ ،ب يعد ىنا ما يشَت إٔب قيمتها ،كنت أسَت وكأنٍت ُب جنازة»  ،330وغذا كاف للزمن سلطة ُب العودة
بالشخصية إٔب زمن مضى من تاريخ ا١تدينة ،فإف لقسنطينة بوصفها مكانا لسلطة مضادة ٖتيل على التاريخ بوصفو
زمٍت مضى ولكنو ذو تأثَت على حاضر ا١تدينة وزوارىا ،وحُت يستعيد مفيت سرد ذكرياتو وىو يسَت ُب شواره قسنطينة
بصدر ضيق فإنو يكشف ما للمكاف من سلطة معنوية على النفس حُت يضفي ا١تكاف اٞتميل جوا من الفرح على
الشخصية ،كما جاء ُب "مدينة اآلخرين" «كنت إٔتوؿ وأنا ُب اٟتلة األؤب من الضيق ،وكنت أشعر أف مدينة
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330
بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .21

قسنطينة اٞتميلة بالفعل ،خاصة بعد أف ٘تكنت من عبور بعض جسورىا ا١تعلقة ( )...كانت الطيور ٖتلق بروعة
وتصدر زغاريد نادرة الصوت فيما التحت كاف كل شيء ٭تيل على ىدوء تاـ»  ،331غَت أف ٚتاؿ بن صغَت يأخذنا
من خبلؿ قصتو "٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ" وعرب ارتداد زمٍت إٔب ذاكرة مكاف قليل الورود ُب القصص القصَتة وىو
الرصيف ليبُت لنا بعض تفاصيلو مع حياة اآلخرين وموهتم أيضا حُت « ُوجدت ىذه األوراؽ بُت طيات ثياب كهل،
مات على الرصيف ،وقد ذكر ا١تارة أهنم رأوه عدة مرات ُب ىذا ا١تكاف ،يردد عبارات غَت مفهومة ويلف على جسمو
قماشا من الكتاب األبيض»  ،332فالرصيف ىنا ٯتثل ذاكرة شخصية ماتت عليو ،وىو فضاء ٭تيل على هناية زمن ىو
العمر ،و٭تتوي زمنا قضاه الشيخ مرددا كلماتو ،وسيظل موحيا ْتكاية ىذا الكهل.
يعود الزمن بوافية بن مسعود إٔب أماكن أخرو أقل حركة وأكثر أسئلة وحَتة ومناجاة وىي ا١تقابر بوصفها
أمكنة للنهايات والبدايات معا ،وللسكوف الذي ٭ترؾ الواقع عليها ،وتكشف لنا ُب قصتها "ىم وا١تدينة والظبلـ ىذا
اٟتوار األبدي بُت الزمن وا١تكاف ،بُت القبور وذاكرة الذات الساردة ،ومستقبلها معا ،والتدافع بُت سلطتيهما «القبور
الغافية على وجو اٟتياة ٖتمل عناوين شىت ١توعد واحد ،أنا ٓب أزرؾ يوما فكيف الوصوؿ إٔب وجهك النائمُ ،ب ىذا
ا١تكاف ،القبور اٞتديدة ليست لو ،ترو ىل تشيخ القبور ْتجم السنُت اليت تبعثها ٨تو األعمق ،أـ ٔتدو أوجاعنا أماـ
عنف اللحظة حُت نًتؾ خلفنا كل األياـ وكل رصيد الذاكرة»

 ،333إنو ا١تكاف حُت تتقاٝتو أزمنة وتسائلو ذاكرة

تستحضر ساكنيو وذاكرتو ُب تعانق زمكا٘ب رىيب ،على مقربة مع عوآب ا١توت وجدؿ اٟتياة ،وسؤاؿ البدايات
والنهايات ،كما يعيد الزمن القاصة حكيمة ٚتانة جريبيع إٔب أمكنة تفوح موتا وغيابا وأسى ،إهنا عوآب حي باب الواد
وذاكرة قدٯتة ٖتدث هبا الساردة نفسها حُت تقوؿ ُب قصة "مطر ا١تسافة" « أستعيد سبت باب الواحد األسود إثر
الفيضاف الذي اجتاح اٟتي ،يرمقٍت من جباؿ الوحل وجدراف البنايات اليت ٓب ٬تف نداىا ،شبح ا١توت رابض على
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بشٌر مفتً :المصدر نفسه ،ص .23
332
جمال بن صؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .7
333
وافٌة بن مسعود :وتحضرٌن على الهوامش ،ص .8

الطرقات أحسو يقًتب مٍت ٬تتاحٍت كما ا١تاء ،يسلبٍت طمأنينيت»  ،334وُب ىذا االسًتجاع الزمكا٘ب تبدو جلية سلط
الزماف على ا١تكاف من حيث أف األمس يثَت أٓب الفجيعة اليت أ١تت با١تكاف ،وسلط ا١تكاف تفرض جوا من اٟتزف
واألسى ألهنا ٖتيل على ذاكرة ا١تكاف أيضا .وتتجسد سلطة الزمن ُب التواريخ احملددة وا١تناسبات أيضا كما ورد ُب
قصة "ىوامش ا١تنت الصريع" لوافية بن مسعود ،حيث تذكر تارٮتا ٤تددا ٭تيلها إٔب مكاف بعينو فتقوؿ« :اليوـ ،الواحد
بعد الثا٘ب والعشرين ،يبدو أف الزمن وجد سبيلو للتوغل ُب أعماقي ،إنو ينذر بالصراع .أو رٔتا باٟتوار بُت زمن ىارب
ُب شوارع سرتا ،وآخر تائو بُت الذىاب واإلياب ُب ٤تطات الرحيل الدائمة»

 ،335أما خليل حشبلؼ ُب قصتو

"شذرات من قصة رجل ٬تمل ذاكرة" فقد حدثنا عن الليل بوصفو زمنا طبيعيا ،ودالالتو ا١تكانية ُب تناغم زمكا٘ب
ٚتيل حيث « ىذا الليل يدثر كل شيء ،النوافذ مغلقة ،ا١تطر ينزؿ زخات زخات األسر تستمرئ بدؼء ا١توقد ،كاف
ٙتة سكارو يًت٨توف ُب مداخل الشوارع»  ،336وبُت الليل وا١تدينة – زمكانيا – يرسم لنا ا٠تَت شوار ُب قصتو الوافد
ٖتوالت مدينة ٭تفظ السارد ذاكرهتا ،كاف يسكنها وتظل تسكنو بكل ما ٢تا ما عليها فيقوؿ« :الظبلـ والنقص الكبَت
ُب اإلنارة ٓب ٯتنعاه ُب القياـ ّتولة ُب أ٨تاء ا١تدينة الصغَتة اليت يرو أهنا تغَتت كثَتا ( )...يتنقل من شارع إٔب آخر
وكل زاوية تبعث ُب أعماقو الفرحة ا١تبهمة» .337
تأخذ نسيمة بوصبلح ُب حوار زمكا٘ب مؤسطر ،تناسل من عوامل ألف ليلة وليلة مسرورا على لساف وذاكرة
شهرزاد الغائبة لينزؿ ىذا اٟتوار من ٍ
عل عجائيب إٔب واقع معيش ١تدينة ٢تا ذاكرة ٖتفظها بوصبلح وتشَت إليها ُب قصة
"كاف وطننا الصغَت" حيث «ٓب يكن لليلة العاشرة بعد األلف قمر ،وٓب تكن لشهرزاد حكاية ٖتشو هبا أذف الشتاء..
ا١تدينة باردة جدا ،والدروب ال ترحم شعوب ا١ترايا وانقطاع األمنيات ،وأنت ٓب تعد تقدر على النوـ بعيدا عن حكايا
النبض» ،338ويأخذ الزمن وا١تكاف شكبل آخر ُب الغربة ايضا حيث يتوحداف ،وٯتؤل أحد٫تا غرب اآلخر ووحشتو كما
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حكٌمة جمانة جرٌبٌع :أنثى الجمر ،ص .09
335
وافٌة بن مسعود :وتحضرٌن على الهوامش ،ص .55
336
خلٌل حشالؾ :فراغ األمكنة ،ص .10
337
الخٌر شوار :مات العشق بعده ،ص .9
338
نسٌمة بوصالح :إشعارات باقتراب العاصفة،ص .45

صورت ذلك ٚتيلة طلباوي ُب قصة "كمنجات ا١تنعطف البارد"« :تباطأت ُب مشييت ،كنت ْتاجة ألمتلئ شعورا
افتقدتو ىنا ،ىو أنٍت أنا ملكة الوقت ،ال شيء يبلحقٍت وأنا مستعدة لتحمل تأنيبو ليو ،وتذكَته ٕب ككل مرة بأننا
٦تنوعوف من تضييع الوقت ،الذي يضيع الوقت ىنا سيفشل ويعود إٔب بلده خائبا»

 ،339ويتخذ الزمن /الوقت ُب

الغربة سلطة النجاح والفشل حيث ال يتخذىا الوقت ُب أماكن وبلداف أخرو ،كما أف الزمن يعود ببلمية بلخضر إٔب
أمكنة عاشت هبا طفولتها وشباهبا وىي ا١تدرسة واٟتافبلت العمومية بوصفها أمكنة متحركة وقد استغرقت ىذه
األمكنة عشرين عاما من عمرىا ،كما ورد ُب قصة "ظاىرة زيف" حُت تتحدث الشخصية الضمَت« :أتذكر جيدا
معاناٌب أياـ الدراسة حُت أدمنت النهوض ُب ا٠تامسة ،وليت معاناٌب أٙترت حبا .لكنو كهشيم تذروه أحبلـ األغنياء
!!
عشروف عاما بُت اٟتافبلت العمومية وا١تدارس وال زلت أنتظر مصروُب اليومي من أيب » ،340كما ارتبط الزمن
با١تكاف ارتباطا وثيقا جداُ ،ب قصة "موت معلن" ٠تليل حشبلؼ ،وشكلت العبلقة بُت ىذين ا١تكونُت منعكسا
شرطيا نفسيا للشخصية حُت تعًتؼُ« :ب غداء كل يوـ أنظر إٔب الغابة من سطح البناية ،فينبعث من أعماقي
إحساس أفقد معو شعوري بأرضييت ،عندىا فقط أحس أف صوتا ما يشد نشيجو ُب داخلي واف ىناؾ شيئا قاببل
للتفجر ٓتفوت متناهٍ».341
 -2-3الزمن والشخصية /ذاكرة اٞتسد:
يرتبط الزمن بالشخصية ُب القصة القصَتة مثلما يرتبط ٔتكونات السرد األخرو ،فللشخصية ٍ
ماض وذاكرة
تسًتجعهما ،و٢تا حاضر تعيشو ومستقبل تستشرفو وتتطلع عليو ،وإف «الزمن اٟتاضر بوصفو إطارا رؤيويا ٯتثل ظاىرة
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جمٌلة طلباوي :كمنجات المنعطؾ البارد ،ص .18
340
المٌة بلخضر ،عصً على النسٌان ،ص .14
341
خلٌل حشالؾ :فراغ األمكنة ،ص .06

الشخصية ُب حُت ٯتثل ا١تاضي باطنها وذكرياهتا»  342كما يرو ذلك ىيثم اٟتاج علي ،وحُت نتتبع شخصيات
القصص القصَتة اليت كانت ٣تاؿ درسنا٧ ،تد أهنا تتفاعل كثَتا مع أطراؼ الزمن بُت حاضر ،ماض ومستقبل ،ويبدو
من خبل٢تا فعبل أف «الزماف قوة متحكمة ُب البشر ،يسَت ُب ٣تراه دوف أف يقدر على إيقاؼ حركتو الذاتية»  ،343إذ
الشخصية ٤تتواه ُب ىذا الفضاء الزما٘ب ،تتحرؾ فيو ،تتأثر بو ُب حركاهتا وسكناهتا وانتقاالهتا ،حياهتا و٦تاهتاُ ،ب حُت
يبقى الزمن متسلطا ال يتوقف وال يعوض إال استذكارا أو ٗتييبل .وتصور لنا قصة "مدينة اآلخرين" تأثَت الزمن
والسنوات العجاؼ على شخصية مثقفة نشطة وتًتكها ُب دوامة من القلق وال جدوو كما تقوؿ الذات الساردة «منذ
عشر سنوات وأنا أفعل نفس الشيء .أقوـ ٔتهميت على أكمل وجو ،أحضر ملفات عن السرقات واالختبلسات،
أحدد بدقة أٝتاء العصابات ألشخاص يأتوف مثلك إٔب ىنا وأقعد أنتظر أف ٭تدث شيء ما ،لكن تصور ٓب ٭تدث
ذلك أبدا»  ،344ويبدو جليا من خبلؿ ىذا ا١تقطع القصصي أف حركة الزمن ال تتوقف حقا ،وتظل الشخصية ُب
حالة انتظار وىو حرؽ لطاقة زمنية من دوف نتائج تصدر عن ىذا االستهبلؾ ا١تفرط ٢تا ،وحُت يكوف ىناؾ متسع
زمٍت غَت مستثمر ٍ
خاؿ من األحداث واالفعاؿ يسمى زمنا خاليا و«الزمن ا٠تإب من األحداث ىو ٪توذج للزماف ا١تفرغ
من داللتو ،أو بتعبَت آخر ىو ٪توذج لػ "البلزماف"»  ،345وىو النوع الزمٍت األقسى على الشخصية ألنو مبعث على
القلق والروتُت ،ومن األزمنة القاسية على الشخصية القصصية أيضا تلك اليت تتبادؿ التأثَت والتبلعب ٔتصائر
الشخصيات نفسيا ،حُت تتداخل ُب اآلف الواحد وينطق اٟتاضر بألسنة الذاكرة وا١تاضي ،وبلغات ا١تستقبل ا١تستشرفة
اٟتا١تة ،فيكوف ىناؾ نوع من الصراع الداخلي لدو الشخصية القصصية ،فتنسحب حينها من بطولة النص تاركة
دورىا لسلطة الزمن حُت ينتصب الركيزة االساسية اليت تدور حو٢تا أحداث القصة ،وٕتسد ذلك ُب قصة "آخر
الظبلؿ" ١تنَت مزلييت حيث كاف الزمن حادا جدا على الشخصية« :تنقب عن ذاكرة بعيدة ،ذاكرة جسد مهزوـ ،رفعو
كفو اليمُت إٔب جبينو ،ىذه الناصية الكاذبة ،بُت ق ًفا وجبُت ،بُت أمس وغد ،ذاكرة مغيبة وغد غامض ٣تهوؿ ،ظل
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اٞتسد وقفا ْتدسو يقرأ صفحة حاضر مرير»  ،346واضطلع الزمن ىنا ٔتهمة التاريخ ٢تذا اٞتسد ا١تتعب بُت أزمنة
ثبلثة تتجاذبو لتسلط عليو تأثَتىا وٕتعل لو ذاكرة عرب مسافات الزمن ا١تختلفة ومراراتو ا١تتنوعة .بكل قسوة على
عكس ا١تكاف الذي يلوذ بو اإلنساف ُب ٛتيمية تتفاوت من شخص آلخر كما جاء ُب مقولة لسيزا قاسم تبُت الفرؽ
بينهما ُب مواجهة اإلنساف وىي فكرة «أف الزماف عدو اإلنساف ،بينما ا١تكاف ىو اٟتصن الذي ٭تتمي بو»

،347

وٓتاصة الزمن ا١تاضي الذي تشكل عملية اسًتجاعو حشرجة عاطفية إذا كاف اٟتدث ا١تسًتجع ٤تزنا ،أو مفرحا ٓب
يطل ،ويصبح اتكاء الشخصية على الذاكرة درسا ُب جدلية اٟتياة وا١توت /اٟتضور والغياب /ألف «معاودة عيش
الزماف الغابر معناه تعلمنا قلق ا١توت»  348كما يقوؿ باشبلر .وبكل ما ٖتملو ىذه االستعادة واالسًتجاع من قلق
وإحباط واهنيار ،و٘تتد سلطة الزمن على الشخصية ُب قهرىا وجلدىا واستعباد اٞتيد إٔب درجات مذىلة أحيانا وىو ما
عكستو قصة "خيط الروح" لبشَت مفيت ،حينما قهره الزمن – مثبل ُب مرحلة األزمة الوطنية ُب اٞتزائر .أو العشرية
السوداء كما اصطلح عليها ،حيث الزمن يذؿ ويكسر وٯتكر بالذات الساردة إذ تقوؿ «كنا ُب ا١تواجهة معاُ ،ب
الطريق الذي ال يفضي إٔب أي طريق ،وكانت اٟترب شرسة ،ما إف استيقظنا من النوـ حىت فاجأنا الرعب ،ودوت
أصوات االنفجارات من كل جهة ،كاف علينا ُب تلك اللحظة فقط قبوؿ الصمت ،وببؤس رحنا ننحٍت أماـ ٘تاثيل
ا١تمسوحُت ،ونرتل بذعر أناشيد النهايات» ،349وىو ما فعلو الزمن فعبل ذات مرور قاس مرير بوطن الكاتب.
ومثلما يتسلط الزمن على الكبار ،مثقفُت وعماال ،رجاال ونساء ،فإنو يتسلط بلطف ورأفة وحنية على األطفاؿ
فهذه شخصية قصصية من قصص ٚتاؿ بن صغَت تظهر كيف أف زمن الطفولة طافح باألشياء اٞتميلة ومبعث للفرح
على خبلؼ أزمنة طفولية قاسية؛ « كنت االبنة الصغرو ُب العائلة٤ ،تاطة بالرعاية والعطف ،كنا ال ننتهي من اللعب
حىت يأخذنا النعاس ،نقضي اليوـ هنيم على وجوىنا بُت أشجار التُت والرماف والعنب»  ،350كما تصور لنا قصة مطر
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منٌر مزلٌتً :الظل والجدار ،ص .36
347
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349
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ا١تسافة ٟتكيمة ٚتانة جريبيع سلطة الذاكرة على ا١ترأة ُب بعدىا عن بيتها ،فا١تسافة ا١تكانية تتحالف مع ا١تسافة
الوجدانية اليت يثَتىا حضور الزمن ا١تاضي ُب الغربة ،فيحدث ذلك قلقا ٢تذه ا١ترأة إذ تعًتؼ« :أدخل النزؿ بتعب
ا١تسافة ،وحديث ذاكرة ٓب تنطفئ ،وحديث مطر ٓب يقو على غسلي من أ١تي» .351
٭تدثنا عبد اللطيف الصديقي عن اٟتياة اإلنسانية بُت ٥تالب الزمن الثبلثة فيقوؿ «ىناؾ من األشخاص من
يعيش حاضره وىذه الفئة تبدو أكثر واقعية من غَتىا ،وىناؾ من يعيش ا١تاضي و٬تًتوف أفكارىم وتبعا لذلك تنتاهبم
اٟتسرة والندـ على ما فات وعلى ما ٓب يتحقق وىناؾ تكمن ا١تأساة ،وىناؾ من يعيش ا١تستقبل حيث تكتظ
خياالهتم بأماف كثَتة»  ،352و٧تد ىذه النماذج البشرية ا١تختلفة ٣تسدة ُب شخصيات القصة اٞتزائرية القصَتة اليت
تتنازعها أطراؼ األزمنة الثبلثة ،ففي قصة "كما ٓب يكن من قبل" لفاطمة بريهوـ تعيش الشخصية على ٍ
ماض أليم
منذ رحيل األحبة فتقوؿ« :ال أعرؼ كم من الزمن مر من يوـ أعلنت رحيلك ،فتحديد الزمن ٭تتاج إٔب من يعي وأنا
فقدت اإلحساس باألشياء»  ،353ويتسلط ا١تاضي ُب قصة "الظن واٞتدار" ١تنَت مزلييت ،على إحدو الشخصيات
ا١تثقلة هبموـ األمس وتركة الذاكرة ،كما يصورىا الكاتبٖ« :ترؾ من مكانو وأثقاؿ اٟتَتة تكبل خطواتو البطيئة
التائهة ،كانت الزوبعة ُب رأسو تغسل غبار السنُت لتعيد عليو أسئلة ذاؾ ا١تاضي ا١تنتظر»  ،354أما ليلى بطلة قصة من
قصص حسيبة موساوي فتعيش ماضيها بكل تفاصيلو احملزنة الصادمة اليت ٗتلد ُب ذاكرهتا فتعًتؼٓ« :ب ولن أنسى
تلك اللحظات اليت خلتها ٚتيلة وإهنا مرافئ لؤلوجاع ولكل اآلىات اليت كنت اختزنتها»

 ،355وىي بذلك ٘تتلئ

حسرة وأسى «فإنساف ا١تاضي يعيش لوعة وحسرة وتراه ٬تًت الذكريات وينسج ٢تا ماضيا»  356يعيش عليو فيفسد عليو
حاضره ومستقبلو معا ،وقد تصبغ النظرة إٔب الزمن صبغة سلبية تشاؤمية ترو الزمن عنصرا ىداما يقضي على قوو
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355
حسٌبة موساوي :لؽة الحجر ،ص .107
356
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اإلنساف» ،357ويشعر ا١تهزوـ حينها أف الزمن عدوه ٭تملو إليو من حزف وخوؼ وفراغ ،زمن يغيب فيو الرفيق/
األنيس /اٟتبيب ،وُب قصة "بيت النار" لربيهوـ شيء من ذلك الزمن السليب «الليل موحش ىنا ،وخالد ما زاؿ
يعوي ،دؼء صوتو ٬تعلٍت أ٘تٌت لو أ٘ب اآلف معك ،أنتمي إٔب نقطة عالقة ّتملة منفردة ُب أوؿ كراس»  ،358وتطوؿ
ساعات ىذا الليل السليب ا١تتسلط ا١توحش حيث ىذا «الليل طويل ،ثوانيو ٘تر قرونا من التعب وا٠توؼ تثقل صدري،
سيجارٌب ال تفلح ُب نفث خوُب ( )...وُب رأسي أٝتع دقات ساعات تتسارع ،وحُت أنظر ُب ا١ترآة أشاىد ساعات
يتساقط وقتها حبات رمل تقتل الزمن»  ،359إنو الزمن الذي ٯتنع ما نرغبو وٯتنح ما ٩تشاه من فقد وخوؼ ،ىذا الزمن
الذي يستبد بالعواطف واألفكار واألحبلـ ،يستبد أيضا باألجساد ،حيث يظهر فعل الزمن أوؿ ما يظهر على اٞتسد
بوصفها اإلطار /ا٠تارج /الظاىر /الواجهة ا١تادية للروح اإلنسانية اليت يستهدفها الزمن إذ «إف اإلنساف ال يشعر
بالزماف فقط من خبلؿ ما يبلحظو من تغَتات تلحق ما حولو من ٚتادات وكائنات ،ولكنو يشعر بالزماف أيضا من
خبلؿ ما يشعر بو من تغَتات على ا١تستويُت اٞتسميُ ،ب طفولتو وشبابو وشيخوختو ،والذىٍت ُب ماضيو وحاضره
ومستقبلو» ،360وىي ٕتليات الزمن على جسد أنثوي كاف باديس فوغإب قد صوره ُب قصة "طيناء" ،فيقوؿ« :مر
عاـ وعاـ ،والنار مازالت تشتعل ُب كل بقعة من جسدىا اللدف ،نار ىائجة وطائشة ،ال تبإب بالدمار ،ال ا١تاء
أطفأىا ،وال اٟتب وال حىت األنُت ،كل ما كاف فيها ٚتيبل قد تبدد واختفت نضارة الوجو ا١تشرب بالعفة
والكربياء» ،361وىي سنة التحوؿ اٞتسدي ا١توازي للتغَت الروحي بأسى وحزف بفعل مرور األعواـ ،وقساوهتا اليت
أهنكت الضعفاء ٦تن فارقت أرواحهم أجسادىم حُت بلغت درجة قساوة ا١تدد الطويلة العجاؼ ذروهتا كما ورد ُب
قصة "٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ" حيث وردت صورة ٢تذه الشخصية ا١تهزومة ا١تنتهاة« :الشعر كثيف غَت ٤تلوؽ منذ مدة
طويلة ،واٞتسم ىزيل وعليو أعراض جوع شديد ،وال ٭تمل أية عبلمة تدعو للشك ُب األسباب الطبيعية للوفاة» ،362
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سٌزا قاسم :بنٌة الرواٌة ،ص .80
358
فاطمة برٌهوم :بٌت النار ،ص .26
359
فاطمة برٌهوم :بٌت النار ،ص .26
360
كرٌم زكً حسام الدٌن :الزمان الداللً ،ص .49-48
361
بادٌس فوؼالً :طٌناء وقصص أخرى ،ص .9
362
جمال بن صؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .7

وتصرح إحدو الذوات الساردة ُب قصة "شيء من ذاكرة مهزومة" لوافية بن مسعود ٔتعاناة ىذا اٞتسد ،وبضيق
صاحبتو جراءه١ ،تا ٭تملو من ٍ
مآس سابقة فتقوؿ« :ضاقت نفسي ذرعا ّتسد اضطررت مرغمة على ٛتلو طيلة ىذا
العمر ا١تتهالك من األزمات واإلقامات اٞتربية ،فرمت بو على مقعد بائس وأخذتٍت ٨تو غيبوبيت».

363

كما أف الزمن كفيل بتغيَت حاالت الشخصيات وواقعهم من حُت إٔب آخر ومن حالة إٔب أخرو «وترتبط فكرة
التغيَت وحركة الزمن ْتقيقة أخرو غاية ُب األ٫تية من النوعية والقيمة ،فالتغيَت ٭تدث إما إٔب أفضل ،أو إٔب أسوأ ،أي
إف حركة الزمن ٖتمل ُب طياهتا تطورا إما إ٬تابا أو سلبا»  ،364وتتغَت شخصية البطل ُب قصة "رأس احملارب" لبشَت
مفيت ُب إتاه مغاير كاف الزمن كفيبل بتغيَته حيث يقوؿٓ« :ب أعد مراىقا بالفعل ،وٙتة أشياء كثَتة تغَتت ْتياٌب وٓب
تعد عندي نفس القناعات السابقة وصارت ٕب أنا اآلخر عادات جديدة و٥تتلفة ،وما كاف يسعد٘ب باألمس القريب،
صار يثَت قلقي اليوـ»  ،365ومثلما كاف للزمن سلط على الشخصية ُب ماضيها ،وحاضرىا ومستقبلها فإف لو سلطة
تغيَت طبائعها وقناعاهتا أيضا .ألف الشخصية كائن زمٍت بامتياز.
 -3-3الزمن وجسد النص /نفاصل النص الزمنية:
 -1-3-3الزمن والنصوص ا١توازية /الزمن ا١توازي:
يسري الزمن ُب شرايُت النص األديب بصفة دائمة ومتفاوتة ،ومثلما للزمن عبلقات ٔتكونات سردية كثَتة
كالشخصية وا١تكاف واللغة واألحداث ،لو عبلقة وطيدة ّتسد النص /ا١تنت من فواتح وخواًب نصية ،كما لو عبلقة مع
النصوص ا١توازية عناوين ،إىداءات ،لذلك أردنا من خبلؿ ىذا ا١تبحث أف نقتفي أثر الزمن ُب عوآب النصوص ا١توازية
أوال ،وذلك ١تا الحظناه من حضور الفت وٕتليات عديدة للظاىرة الزمنية ُب مفاصل ا٠تطاب ا١توازي ودالالهتا.
أ -/الزمن والعنواف:
363

وافٌة بن مسعود :وتحضرٌن على الهوامش ،ص .15
364
سٌزا قاسم :بنٌة الرواٌة ،ص .80
365
بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .44

بداية بالعناوين الرئيسية اليت كانت ذات ٤تموالت زمنية صر٭تة أو خفية وىي" :اٟتكاية الزائدة عن الليلة األلف"
٠تالد ساحلي اليت تلمح أللف ليلة سبقتها وىي تساوي أعواما وأشهرا ُب زمنها الطبيعي وٖتيل على نصوص غائبة
أللف ليلة وليلة من تراثنا العريب ،كما كاف عنواف "مات العشق بعده" للخَت شوار ذا طابع زمٍت من حيث أف كل
ا١تابعد ىو حيز زمٍت ٦تتد ،تعلم بدايتو من ٟتظة موت العاشق وتبقى هنايتو مفتوحة وىي بصمة الزمن البل٤تدود/
البلهنائي أو ا٠تلود.
وُب عنواف اجملموعة القصصية "شتاء لكل األزمنة" لبشَت مفيت داللة صر٭تة على حضور الزمن ،حيث الشتاء
فصل من فصوؿ السنة مقدر بثبلثة أشهر ،ولفظة "األزمنة" أيضا ٔتحمو٢تا اللفظي الزمٍت وداللتها الزمنية ىي
الدٯتومة ،حيث يصَت الزمن كلو شتاءً ،اما "إشعارات باقًتاب العاصفة" لنسيمة بوصبلح فدؿ على قرب زمٍت لبداية
العاصة ودؿ ايضا على حيز زمٍت ضيق ،كما جعلت المية بلخضر من عنواف ٣تموعتها مبعثا على طوؿ ا١تدة اليت
٨تتاجها لكي ننسى وذلك ُب عنواهنا "عصي على النسياف" ،كما أف صفة ا٠تلود قد ٛتلها عنواف ٣تموعة قصصية
حملمد راْتي "ميت يرزؽ" فا١توت عادة يعٍت النهاية لكنو ُب منطق ٤تمد راْتي ىو حياة أخرو يصَت فيها ا١تيت يرزؽ
ليعيش فيخلد وأوردىا بصيغة ا١تضارع "يرزؽ" للداللة على االستمرارية.
أما ُب العناوين الفرعية فقد كاف للزمن حضور الفت ومن ذلك ما تضمنتو عناوين "نسيمة بوصبلح" .366
كاف وطننا الصغَت /كنت يوما بشكل الرطب /موسم ا٠تروج من الدائرة.
فدؿ العنواناف األوالف على ٍ
ماض وبقي العنواف الثالث غَت ٤تدد زمنيا ُب لفظة "موسم".
ٛتلت العناوين الفرعية ُب "تفاصيل الرحلة األخَتة"  367لعقيلة راْتي إشارات زمنية كثَتة ومن ىذه العناوين:
 تفاصيل الرحلة األخَتة366

نسٌمة بوصالح :إشعارات باقتراب العاصفة ،ص .61/57/45
367
عقٌلة رابحً :تفاصٌل الرحلة األخٌرة ،ص . 48،47،44،39،20

 هناية مأساوية لزمن أسطوري. العودة إٔب الزمن األخضر. تداعيات اللحظة األخَتة. شوؽ. جفاؼ.فالرحلة تستدعي زمناُ ،ب العنواف الثا٘ب حضور لزمن أسطوريٍ ،ب الزمن األخضر ،وٟتظة أخَتة ،وشوؽ
يستدعي بعدا زمنيا ،وجفاؼ ،يدؿ على مضي زمن من دوف مطر .وىي كل دالالت وإشارات زمنية ُب ىذه العناوين
الفرعية.
ووٝتت المية بلخضر عنوانا من عناوين قصصها بالزمن وىو" :سيحدث ذات يوـ"

 ،368وىو استباؽ زمٍت

وتوقع ليوـ قادـ.
ب -/الزمن واإلىداء:
٘تيز إىداءاف اثناف من ٣تموع اجملاميع ا١تدروس بإشارتُت زمنيتُت ُب عتبة اإلىداء ،األوؿ ١تنَت مزلييت حُت
أىدو عملو «إٔب كل من أشعل ٢تذا الوطن مشعة ُب حلكة ىذه ا٢تجمة الغامرة»  ،369وىي إشارة إٔب سنوات األزمة
اليت عاشتها اٞتزائر ،ودؿ عليها من العنواف "حلكة" وىي الظلمة الشديدة اليت استدعت "مشعة" مهداة من األوفياء
٢تذا الوطن الذين خصهم القاص باإلىداء.
أما بشَت مفيت فقد كاف إىداؤه «إٔب عمارة ٠توص ذكرو صداقة ال تتوقف عن النبض واٟتب واٟترية» .370

368

المٌة بلخضر :عصً على النسٌان ،ص .55
369
منٌر مزلٌتً :الظل والجدار ،ص .05
370
بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة( ،د.ص) .

كاف ذا إشارة زمنية دلت على زمن الهنائي /ال يتوقف ،وىم العمر /الزمن ا٠تالد الذي يليق بصداقة ملؤىا النبض
واٟتب واٟترية ،وىو بذلك ينشد الدٯتومة وا٠تلود لصدقاهتما.
ج -/الزمن ُب الفواتح وا٠تواًب النصية:
تعد الفاٖتة النصية عتبة ىامة ُب جسد النص القصصي ،كتابة ومقاربة ،وٛتلت كثَت من فواتح القصص
القصَتة ا١تدروسة إشارات زمنية ،وكانت فواتح ظرفية هتيئ اإلطار الزما٘ب الذي تنطلق منو أحداث القصة ومن ذلك
الفاٖتة النصية لقصة "زىرة النرجس" ٠تالد ساحلي ُب ظرفيتها الزمنية:
«حُت رأيت التوقيت على الساعة الكبَتة ،الدائرية ا١تعلقة ُب عمود حديدي طويل ُب احملطة ،كانت الساعة تشَت إٔب
التاسعة وثبلثُت دقيقة بالضبط حلت الرتابة ٍب اليأس لتأخر القطار ،ضغط على األعصاب»  ،371وىنا تبدو سلطة
النص تبسط قيمتها على مفتتح النص ،فالزمن حاضر ُب الساعة اٟتائطية /مادة وُب "التاسعة وثبلثُت دقيقة" توقيتا،
وُب "تأخر القطار" تداعيات من رتابة وضغط ،وىو ُب كل اٟتاالت ذا قيمة كبَتة توحي بنص زما٘ب بامتياز.
اشتغلت حكيمة ٚتانة جريبيع على تضمُت فاٖتة قصتها "طنُت قلب ..رنُت مدينة" زمنا متضمنا ُب كثرة
توظيف الفعل ا١تاضي مثلما جاء ُب نصها« :ضل وجهتو قلبها ،أطلقت للريح ساقيها ،زاٛتت خطوىا ا١تثقل
ىواجسها ،صوت غريب ملحاح قريب إٔب سجيتها يتجاذهبا»  ،372وىو ٖتل زمٍت ُب الفعل ا١تاضي اٟتاضر بقوة ُب
الفاٖتة النصية ،وتوظف الكاتبة نفسها الزمن ُب فاٖتة نصية لقصة أخرو ولكن ْتشد عديد االلفاظ الدالة على
الزمن ،فجاء ُب قصة "صرخة العاـ اٞتديد"« :أنا وليلة راس السنة ..حساب ما بيننا ..حصاد األحرؼ اٟتَتو ُب
موسم النكتة ،عملية الطرح والقسمة احملصلة ُب النهاية خاوية ،وحدي ىنا ُب ٤ترايب»

371

خالد ساحلً :اللٌلة الزائدة عن اللٌلة األلؾ ،ص .61
372
حكٌمة جمانة جرٌبٌع :أنثى الجمر ،ص . 32
373
حكٌمة جمان جرٌبٌع :المصدر نفسه ،ص .25

 ،373وُب توظيف االلفاظ:

"ليلة/السنة/موسم" استثمار لعنصر الزمن واستفتاح القصة بإشاراتو كي يكوف إطارا ألحداث القصة ،ولكي يكشف
بتشويق تفاصيل النص وما يتخيلو ا١تتلقي من أحداث ليلة رأس السنة.
يتخذ الزمن دالالت مغايرة ُب الفاٖتة النصية عند ٤تمد راْتي من خبلؿ قصتو "مثلث متهاوي االضبلع"
ومن ىذه الدالالت :ا٠تيانة :حب النفس ،العذاب ،الضياع ،ا١توت ،واليت اجتمعت كلها ُب يوـ أحد من اآلحاد..
فإذا عشتم يوـ األحد كونوا على حذر خشية أف تقعوا ُب ما وقع فيو أبطاؿ ىذه القصة»  ،374وليس الزمن ىنا ذا
وظيفة ظرفية فضائية ألحداث القصة فقط ،بل لو وظيفة غرائبية تشويقية من خبلؿ توقع ما سيحدث يوـ األحد،
لذلك عمد الكاتب إٔب االستفتاح نصيا ْتَتة زمنية ٕتعل من ا١تتلقي يتوقع الكثَت.
استفتح خليل حشبلؼ قصتو "طائر الليل" بلمسة زمنية على عبلقة مباشرة بالعنواف وبا١تنت أيضا ،ودلت على
أف ٣تريات القص تدور ُب زمن ٤تدد ىو الليل حيث «الليل حلة متقشرة بوردات النجوـ ،نوافذ البيوت كواث لنهار
ٓب يولد .أصدقائي متناثروف ىنا وىناؾ»  ،375وكاف الليل فضاء لبقية أحداث القصة اليت كانت فيها الذات الساردة
ىي طائر الليل الساىر الساكن ا١تتأمل ،وذلك ما جسده الكاتب نفسو ُب فاٖتة قصتو "صحوة" وىو ٭تكي« :حُت
يقبل الليل ،تنفتح مسارب روحك بسهو السهر ،تقف شاىرا سيفك ُب الظبلـ ،تطعن خسر الريح ،تكتب ْترب
جراحك بضع كلمات ،وتعلن من شرفات بيتك عن زىرات ذات األكماـ ا١تشوكة ،وكمثل ١تح الربؽ ،تنزؿ آنيتها،
يسائلك الليل ضاحكا :ماذا جنيت»  ،376وكاف لليل ىنا دالالت الصحوة /الثورة /اٟتركة /الفعل /االنتفاضة ،عكس
دالالتو ُب مقدمة قصتو السابقة "طائر الليل" .أما "الليل" ُب العوآب القصصية لبلمية بلخضر فيحضر ُب الفاٖتة
النصية لقصة "الرحيل" ليحمل معا٘ب جديدة ،ىي مقدمات للرحيل ُب أطر زمنية تستمد سلطتها من الليل «أرخى
الليل سدولو والقمر ُب تلم الليلة تردد ُب غدو وآصاؿ
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محمد رابحً :مٌت ٌرزق ،ص.33
375
خلٌل حشالؾ :فراغ األمكنة ،ص .53
376
خلٌل حشالؾ :المصدر نفسه ،ص .37

الغرفة فارغة إال من عطر أنفاس شيخ ٭تتضر ُب الركن يصارع أشباح الوحدة القاتلة»

377

٭تضر الزمن ُب فاٖتة نصية عند منَت مزلييت ليدؿ على ضبابية الرؤية وغموض الرؤيا ،وعلى تبلش كبَت ينتاب
بطل قصتو «الظل ا١تنطقي» ُب سردىا حالتها« :ذاكرٌب امتؤلت ،وٓب يعد هبا مكاف للنبش ،يبدو أهنا النهاية ،يًتنح
ٯتينا ٍب مشاال ،إٔب األماـ ٍب إٔب ا٠تلف ،يرتكز على قدميو ٤تاوال الوقوؼ مستقيما ،يهز رأسو إٔب الفوؽ ،يرنو إٔب
السماء :قرص الشمس ىذا أـ قرص القمر؟»  ،378وُب حَتة تشخيصية لشمس تدؿ على هنار أو على قمر يدؿ
على ليل ،ضاع البطل بُت زمنُت منذ أوؿ القصة وىو اٟتضور الزمٍت الذي يبدأ النص إشكاليا/وجوديا.
كاف للزمن حضور الفت ايضا ُب خواًب /هنايات القصص القصَتة بصور وٕتليات ٥تتلفة ،وىذه مٌت بشلم ُب
قصة "سراديب القدر" تًتؾ للزمن القادـ/القدر القادـ /ا١تستقبل إمكانية الكشف عما استعصى عليها معرفتو ُب
راىنها فتقوؿ« :فغدا يقرر القدر مىت أغادر ىذه الظلماء ،وغدا يقرر القدر إٔب أين ينتهي ىذا السرداب ا١تظلم..
ٟتظات وأرسل لك حكاٌب عرب ىذا الربيد االلكًتو٘ب وانتظريٍت غدا ٔتطارنا ذاؾ»

 ،379واف ٗتتتم قسة ْتَتة

زمنية مفتوحة ملؤىا االنتظار والسؤاؿ والضياع فذلك خروج زمٍت متميز ،حيث "الغد" ىو كل شيء فيما اٟتاضر ال
يساوي شيئا إال الظلماء /السرداب ا١تظلم.
وٗتتم فاطمة بريهوـ قستها "التحليق ٖتت األرض" باستفهاـ زمٍت أيضا وىي تعود إٔب زمن بعيد كاف من
ا١تفروض أف يغَت مصَت شخصية من شخصيات قصتها:
«تأتيٍت ّتريدة صفراء اللوف ،فأدركت أهنا تعنيٍت ،ففتحتها على صفحة ٖتمل قصيت "وجهها اآلخر" وقبلها تعليقا
أبكا٘ب ( )...وكاف التوقيع من جارٌب نفسها ..فماذا لو قرأت ىذا التعليق من ٜتس عشر سنة مضت؟ » .380
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فمثلما عرفت اٟتقيقة ُب النهاية حتمت قصتها وأهنتها بزمن ،لن يعود.
يًتؾ خليل حشبلؼ للزمن القادـ سلطة الكشف واإليضاح وتبياف اٟتقائق ُب قصتو "ا٢تاتك" حُت ٮتتم ىذا
النص باستسبلـ للزمن القادـ وٖتميلو مسؤولية ال يطيقها فيقوؿ« :يوما ما سيكتشف الناس ىشاشة سَتتك»

381

ويبقى ىذا اليوـ ٣تهوال غَت ٤تدد.
يطوؿ الليل ببطلة قصة "الطفح" لبلمية بلخضر وفيو داللة على السهر واألرؽ والًتقب ليأٌب الصبح القريب ٦تزقا
لسكوهنا حيث تقوؿ المية بلخضر« :أحاوؿ الوصوؿ إٔب قلرار أعماقي ..أمد خطوة أخرو ..تلفحٍت نسمات
الذكريات؟
...
ٯتزقٍت صوت ا١تؤذف يرفع اذاف الفجر».382
ومثلما جعل الكتاب من "الصباح" مستهبل زمنيا لعديد قصصهم فإف المية بلخضر جعلتو هناية لقصتها ،مثلما كاف
"الصباح" ختاما نصيا لقصة "الغريب" للخَت شوار بعد ليل مليء وباحملاولة واألرؽ الذي ٭تتاج األدباء عادة فيقوؿ:
«يبدأ ُب الكتابة ،فيحس بأف القلم ٓب يطاوعو ..٭تاوؿ من جديد ..الدوائر تتسع ُب داخلو ،ارتعشت بو ٍب ...وقبل
أف يدركو الصباح سكت عن الكبلـ غَت ا١تباح ،ألف غصة دا٫تت حلقو ..فأشار بيده إٔب زجاجة ا١تاء» .383
كما ارخت نسيمة بوصبلح لقصة "موسم ا٠تروج عن الدائرة" وذكرت زمكاف كتابتها ،فكاف ا١تكاف "قسنطينة"
معلوما ولكن بقي التاريخ ٣تهوال ُب خا٘تة زمنية لقصتها تقوؿ« :قسنطينة ُب خريف قادـ»  ،384وللخريف دالالتو
العديدة من اندثار ،صفرة ،تناثر ،تغيَت ،كلو على عبلقة بعنواف القصة وأحداثها.
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من خبلؿ ىذا ا١تبحث "الزمن وجسد النص" تبُت لنا أ ،عنصر الزمن كاف يسري بقوة ُب شرايُت األعماؿ
القصصية ويقيم ُب مفاصل النص ْتضور متنوع وثري ،فكاتن الزمن حاضرا ُب العناوين الرئيسية والفرعية ،وُب
اإلىداءات والفواتح النصية وخوا٘تها أيضا.
أشار القصاصوف إٔب عنصر الزمن بألفاظ صر٭تة كالليل/النهار/الصبح/السنة/الغد /ومن خبلؿ ىذا اٟتضور
البلفت للزمن ُب جسد النص القصصي يصبح الزمن فعبل العمود الفقري للقصة القصَتة ،وتعامل معو كتاهبا بوعي
وحذر وفنية.
 -4إشكاليات الزمن القصصي:
حُت تتصفح ٣تاميع قصصية جزائريةٕ ،تد أف الزمن عنصر سردي أكرب من أف تقسمو إٔب زمن ماضي ،حاضر
ومستقبل ،وأعمق من اف تتناوؿ عبلقتو بعناصر أخرو كا١تكاف ،والشخصية واللغة واألسلوب ،إف الزمن يطرح
إشكاليات أخرو داخل النص األديب ،منها إشكالية ا١تقدس وا١تدنس ،حينما ترتبط بالزمن كاياـ عادية ،مناسبات،
أعياد ٥تتلفة ،ومنها إشكاليات الزمن بُت التشيؤ واألنسنة ،حيث ال يكتفي القصاصوف باستثمار الزمن حيزا قصصيا
بل يؤنسنونو لغاية ُب رؤيتهم ٢تذا ا١تكوف السردي ا٢تاـ ،كما أف ىناؾ إشكالية أخرو تتعلق بالزمن احملدد وا١تطلق
البل٤تدود ُب القصة اٞتزائرية القصَتة.
 -1-4الزمن بُت ا١تقدس وا١تدنس:
أ -/ا١تقدس:
ارتبطت حياة اإلنساف منذ األزؿ بالزمن ،أياما ،أعيادا ،مناسبات ٥تتلفة ،وكانت لو أزمنة يقدسها ،٭تتفي هبا،
يوليها اىتمامو ،يؤدي طقوسهأ ،تختلف مرجعيات ىذا ا١تقدس ،إف دينيا ،أسطوريا ،اجتماعيا ،أو وطنيا ،فلقد
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«احتفل البشر بالزمن ا١تقدس ُب شكل أعياد وطقوس تتكرر من عاـ آلخر»

 ،385وٗتتلف باختبلؼ الديانات

واألوطاف وا١تعتقدات وا١تناطق ،وارتبط ا١تقدس الديٍت عند نسيمة بوصبلح بيوـ العيدُ ،ب قسنطينة حُت تصوره من
زاوية ٥تالفة للمألوؼ من وصف للشعائر واألفراح ،إ٪تا العيد عند بوصبلح مبعث لذكر اٟتبيب الذي ٗتاطبو ُب يوـ
مقدس« :إنو العيد ،فيو تأخذ أنت شكل قسنطينة ،وتأخذ قسنطينة شكل العرائس الشفافة ،وشكل الوطن ،ويأخذ
حيب لك شكل عريشة صغَتة ،من الورد األٛتر واألمنيات»

 ،386وغذا كانت قد قرنت قداسة العيد بقداسة

٤تبوهبا/زوجها فإف ٢تذا ا١تقدس بركة البوح ،وقوة مد العواصف اليت قد تسلب وتفقد فرحة اآلخرين حيث تصور
الكاتبة ذلك ُب قصة "للنصوص السرية ىامش علٍت" إذ تقوؿ« :ولكن العاصفة تًتيث قليبل إذا عرفت أنك تكتب
ٕب قصيدة ،أو تشًتي ألطفالك مبلبس العيد وبعض الدمى»  ،387وكاف للزمن التارٮتي ا١تقدس حضور ُب القصة
القصَتة اٞتزائرية حيث احتفت بعض القصص باألعياد الوطنية ذات الطابع ا١تقدس ،فهذا باديس فوغإب ٭تدثنا عن
"نوفمرب" ولكن باحتفاء ٦تزوج ْتَتة ُب قصة "رحيل نوفمرب" حيث «تساءؿ بعض الذين صادفوه باألمس٦ ،تن ٓب يغَت
وٓب يبدؿ :ترو ٓبَ شاخ نوفمرب ىذا ا١تساء؟ ( )...وقاؿ آخر :انتقى قمة ُب أعلى الصخرة كي يبقى حيا ،تردد
تسابيحو تراتيل أطراؼ النهار»  ،388وٓب يستذكر فوغإب ىذا التاريخ /اليوـ ا١تقدس بالتهليل وا١تدح إ٪تا أضفى عليو
صبغة تأملية ْتَتة عن خروج جيل نوفمرب عن مبادئو وتنكرىم لو لذلك ىجرىم إٔب قم جبل ،ليبقى خالدا ما داـ قد
مات ُب قلوب الكثَت٦ ،تن ٓب يعد التاريخ اٞتزائري يعنيهم ،عكس ما كاف ْتس بو ٤تمد بطل قصة "الثائر" لدنيا زاد
بوراس حُت «نظر ٤تمد إٔب التاريخ فرآه ذلك السجل اٟتافظ لكل العناصر الروحية اليت كونت الوحدة الوطنية،
ا١تعنوية بُت أفراد الشعب» 389اٞتزائري األيب١ ،تا ُب ىذا التاريخ من دور ُب ربط أواصر احملبة بُت أبناء الوطن الواحد.
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وتطرقت ٚتيلة طلباوي ُب قصة "ظل اللهب" إٔب جانب من جوانب احتفاؿ البعض بليلة رأس السنة ا١تيبلدية
كمناسبة مقدسة عند ا١تسيحيُت ،وىي فرصة تستغلها شخصية قصصية لفتح صفحة جديدة مع اٟتياة معًتفة« :أريد
أف تكوف ليليت بشموع ؤتصابيح عتيقة ..غيمة وردية ساْتة ُب حلم ،كما يليق برأس السنة ،أريد أف أغسل معطفي
من أدراف الرتابة ُب عيٍت سندريبل حافية ..بأثواب رثة ألمنحها فرصة أف تكوف أمَتة لليلة»  ،390إنو ا١تناسبة ا١تقدسة
اليت كانت فرصة للتغيَت وا١تتعة ووىم اإلمارة كتعويض عن عآب بائس خبلؿ عاـ من الفقر والعراء.
يتحدث خالد ساحلي عن زمن مقدس آخر يعتربه بديبل/تعويضا/مبلذا للبعض وىو زمن اآلخرة /ما بعد
ا١توت ،كما جاء ُب قصة "زىرة النرجس" وفيها يصف شعور فقد األـ والشوؽ ليها« :وجو العجوز ذكرؾ بوجو أمك،
٘تنيت من كل قلبك لو تفتديها بكل ما ُب األرض ،زفرت أ١تا من داخلكٝ ،تعت صفارة القطار تعلن قدومو ،هتيأت
للرحيل أمبل ُب حلم تدعو بو اهلل ُب قلبك لو يتجلى ُب اآلخرة»  .391وتصَت "اآلخرة" ىنا زمنا مطلقا بديبل لزمن
منتو من دوف أـ ،ويصبح زمنا منشورا مرغوبا عوض زمن دنيوي منبوذ /غَت مرغوب من دوهنا .لذلك يظل ُب انتظار
ىذا اليوـ/الزمن اآلخر٘ ،تاما كما ٘تنت المية بلخضر على لساف ذاهتا الساردة ُب قصة "ظاىرة زيف" ،قائلة «ليت
الناس يصمتوف ،وينتظروف القيامة على مهل»  ،392ألنو زمن حقيقة وصدؽ عكس زمن دنيوي زائف إٔب حد بعيد.
وبُت زمن دنيوي وأخروي ىناؾ فاصل/معرب/زمن ا١توت الذي يكتسب قداستو من حيث أنو ال يكوف إال مرة واحدة
ال يتكرر ،لذلك يأخذ ىذا القدر من التقديس ،يقوؿ ٤تمد راْتي ُب قصة "ميت يرزؽ" « إذا ما أنت مت ،وقبل أف
توارو الثرو ،تأكد جيدا من أنك لست حيِّا»  ،393على اعتبار زمن ا١توت ٟتظة بوجهُت ،ميت إٔب عآب آخر ال ٭تيا
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موتو ،وحي ُب عا١تنا يعيش تفاصيل ما بعدىا ،فاإلنساف ٟتظتها «ينفصل عن الزمن اإلنسا٘ب ليكتسب الزمن قداسة
ما يؤدو من شعائر»ٗ ،394تتلف بُت الديانات والشعوب وا١تناطق.
أما ا٠تَت شوار وُب "البحث عن عطر اٞتازية" يصور لنا معيشة إحدو شخصياتو زمنا أسطوريا يهرب من خبللو من
زمن مدنس/عفن إٔب آخر مقدس/طاىرٚ/تيلٕ« ،تري وراء أحبلميٖ ..تتمي أحبلمي يب ،أتذكر أب زيد ،أو
إرـ ذات العماد ..أطبلنطيس ..ا١تدينة الفاضلة ..عرائس البحر ..اٞتازية ..أفقد تواز٘ب٘ ..تحي شاشة
دسيسَ ..
تفكَتي ..أٗتدر ٔتسحوؽ الواقع»  ،395وىو ىروب من زمن إٔب آخر عرب الشبكة األسطورية باستحضار روزىا،
أٝتائها البشرية/ا١تكانية بعيدا عن زمن واقعي مرير ألف «اإلنساف يفتقد معٌت زمنو البشري حُت ٮتطو داخل الزمن
األسطوري» ،396الفسيح/ا١تانح/ا١تعوض/البديل.
اكتسب زمن الطفولة طابع القداسة ُب كثَت من نصوص القصاصُت اٞتزائريُت ،بوصفو زمنا بريئا ،صافياٚ ،تيبل
حيث «٘تثل الطفولة ا١ترحلة اليت ال تشوهبا شائبة ،فتشع براءة ،وصفاءً وٚتاال»

 ،397وافتتح ٤تمد راْتي قصتو

"مسوس والديباجة" ٔتقولة للرافعي« :ىؤالء األطفاؿ الذين ىم السهولة قبل أف تتعقد..
ىؤالء األطفاؿ السعداء الذين ال يعرفوف قياسا للزمن إال بالسرور»  398وتسر وافية بن مسعود ُب قصة "حُت
ينسحب القمر" على أف تبقي طفولتها خالدة ألهنا الزمن اٞتميل إذ «لطا١تا استطعت اإلبقاء على طفوليت ُب دمي
على الرغم من سنيٍت الضائعة بُت سراب ا١تدف ،كنت أحتاج إٔب وجود الطفلة ُب أعماقي كي أعيش»

 ،399لكأف

اٟتياة ُب زمن غَت زمن الطفولة اغًتاب ،وضيقُ :ب حُت أف زمن الطفولة وداعة ،لطف٤ ،تبة ،أمن وانطبلؽ كما
تعًتؼ« :كنت االبنة الصغرو ُب العائلة ٤تاطة بالرعاية والعطف ،كنا ال ننتهي من اللعب حىت يأخذنا النعاس نقضي
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اليوـ هنيم على وجوىنا بُت أشجار التُت والرماف ،والعنب»  .400وتأخذ ليلة ا١تيبلد طابع القداسة ُب حياتنا لتصَت
بعدىا مناسبة وعيدا كل عاـ ،يؤرخ لولوجنا ىذا العآب ،وُب قصة "طنُت قلب ..رنُت مدينة" نعثر على ىذا الزمن
ا١تقدس كما جاء على لساف الساردة« :كم وددت ٟتظتها أف تقوؿ لو بأهنا ولدت ُب ليلة ثلجية وأهنا ٓب تصرخ ككل
ا١تولودين اٞتدد رغم بقائها للحظات دوف لفائف ألف القابلة انشغلت عنها بوالدهتا اليت كادت تفقد اٟتياة بينما
كانت ىي شاخصة بعينيها إٔب السقف»  ،401وُب ىذا ا١تقطع السردي أخذ ا١تقدس تفاصيل احمليط بو من أشخاص
وأمكنة وتفاصيل الوالدة بُت حياة وموت.
اقًتف الزمن ا١تقدس ٔتناسبات اجتماعية عديدة أخرو ،كالزواج تارٮتا/حياة ،وجسدت قصة "حبيب الروح" شيئا
من ذلك على لساف الذات الساردة« :سأظل ّتواره طواؿ العمر ،وماداـ ُب العمر بقية ،أظل ألسقيو ا٢توو وأعيش
اللحظات السعيدة ُب معبده ا١تقدس وامده بالعطف واٟتناف قدر ما أستطيع ويظل ُب قليب حبيب العمر»  ،402وىو
الزمن الذي اكتسب قداستو ٦تا احتواه من صفاء/حب/وفاء/ألفة ،وىي خصوصيات األزمنة ا١تقدسة اليت تشًتؾ فيها
ا١تناسبات الكونية كلها ،وتقدس فاطمة بريهوـ ٟتظة اٟتب ُب قصة "خيانة إلشعار آخر" ،وذلك ١تا ٖتملو من
ٟتظات ٚتيلة ملؤىا الوفاء ،األلفة إذ جاء على لساف ذاهتا الساردة« :كم اشتقت إليها قصصك اليت ٖتب أف ترويها
عل الزمن يعود ،وإياه أحبلمي اٞتميلة البعيدة ».403
على صدر طا١تا وافق أحبلمك ! وكم ذا أ٘تٌت أف أٝتعها منك ! ّ
أما بوصبلح ُب قصة "للبوح خارطة وفصوؿ" فظلت تبحث عن الزمن ا١تفقود /ا١تنشود بصفات ترغبها ووقع
خاص تنتظره ألف اٟتاضر/الواقع/الزمن العادي ال يوفر ٢تا ما تريد فتقوؿ« :الوقت اآلف ال يستجيب ..وأنا أفتش –
رٔتا – عن بداية الئقة للبوح ..عن فصل خامس ال يراوغ البدايات ..وال يستعجل ُب وضع نقطة ُب آخر السطر..

400

جمال بن صؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .90
401
حكٌمة جمانة جرٌبٌع :أنثى الجمر ،ص .35
402
دنٌا زاد بوراس :صرخة امرأة ،ص .16
403
فاطمة برٌهوم :بٌت النار ،ص .35

أعرؼ أنٍت سأتعب وأدوخ ..وستعرب٘ب الفصوؿ دوف أف أ٘تكن من أف أقوؿ :كانت قريتنا تضحك للشمس»

،404

وىو مطلب نفسي عميق داؿ ومشروع ،حُت يضيق الزمن الطبيعي/الواقعي بأحبلـ ورؤو اإلنساف ،فينشد زمنا آخر
ال ٤تدود ٔتواصفات ٚتيلة ،وىي رغبة ُب الدٯتومة وبوعي للخلود.
ب -/الزمن ا١تدنس/ا١تنبوذ:
اقًتف باألوقات واللحظات اليت دنست بأفعاؿ شنيعة منبوذة جعلت منو زمنا غَت مرغوب ،ونقلت إلينا القصة
القصَتة اٞتزائرية ٪تاذج كثَتة ٢تذا الزمن ا١تدنس ،وكانت مرحلة الطفولة األوفر حظا ُب القصة القصَتة بكل ما لصق
هبا من ٍ
مآس ،عذابات وأدراف تسبب فيها الكبار عادة ،تنقل لنا حسيبة موساوي ُب قصة "لغة اٟتجر" مأساة طفل
فلسطيٍت سرقت منو طفولتو بفرحها وبراءهتا واماهنا ،إذ يعًتؼ « :الليلة ا١تأساوية اليت عشتها ُب دير ياسُت جعلت
مٍت طفبل رجبل ،سكنت دموعي ،أحسست أف جسدي أصبح صلبا ،خشنا ،غادرتٍت أحاسيس الطفولة اليت ينعم هبا
ٚتيع أطفاؿ العآب»  ،405وليس ىذا الزمن الطفوٕب مسلوبا ومدنسا فقط بل مسروؽ ومهرب بطرؽ وحشية عاشها
الطفل الفلسطيٍت وصورىا حُت يقوؿ «منذ أف كنت رضيعا ..الشيء يزيل أٓب بزوغ أسنا٘ب إال وأنا أضغط على
اٟتجر بلثيت أسكن بو أ١تي ،كنت أٛتل حجارة أشبع من مصها بدؿ قطعة خبز»  ،406وتنقلنا قصة "انتصار الرجل
ا١تقتاؿ" ٠تالد ساحلي إٔب عوآب طفولية مغتصبة ال تقل أ١تا ومعاناة من سابقتها ،حُت يدنس زمن ا١تواليد غَت
الشرعيُت ويقضوف طفولتهم ُب دور االيتاـ منكسرين« :وقف الرجل وقد جعلك بقربو واضعا يده على شعرؾ.
 -ال أىل لو ا١تسكُت ،ال أحد يزوره آه يا طفلي الصغَت.

404

نسٌمة بوصالح :إشعارات باقتراب العاصفة ،ص .49
405
حسٌبة موساوي :لؽة الحجر ،ص .34
406
حسٌبة موساوي :لؽة الحجر ،ص .29

 ال أحد جاء لزيارتو منذ ثبلث سنوات .نعم ال أحد يأبو لو إال ا٠تَتين ا١تتقدمُت ببعض صدقاهتم وعطاياىم،لكن ال أحد ٭تضر ألجلو» .407
أما مٌت بشلم فتصور لنا مشاعر األطفاؿ اليتامى من دوف والديهم ،بكل فقد ،انتظار ،حلم ٣تروح كما ورد ُب قصة
"نص وسط من كل شيء" «رحيلك ا١تبكر مرغ طفوليت ُب الصمت والبكاء ( )...لو أنك ىنا أيب ..لو أنك جلست
ٖتاور٘ب وتبلعبٍت لو أنك فقط قرأت ٕب كل ليلة حكاية ايبٟ ،تفظت الكلمات ،لرتبتها ألخلق لغة خاصة يب كما
فعل كل األطفاؿ من قبلي».408
كانت السنوات األليمة اليت مرت هبا اٞتزائر من أحلك الفًتات وأصعبها وأكثرىا وقوعا لؤلحداث ا١تأساوية اليت
دنست زمنا ٚتيبل ٭تياه ىذا الوطن ،كما ذكر عيسى بن ٤تمود ُب قصة "ا١تفدو" « نظرا للظروؼ الصعبة اليت مرت
هبا ببلدنا ُب اآلونة األخَتة ] فقد [ أعلن عن وضع كل القوات ُب حالة طوارئ تفاديا ألية ٤تاولة إلحباط النصر
العظيم».409
وتنقل إلينا مٌت بشلم تفاصيل زمن مدنس آخرُ ،ب قصة "زمن الرحيل العاجل" زمن ملؤه ا٠تيانة حيث تقوؿ:
«ورحلت سلوو على عجل ،قبل أف أروي ظمأىا لكلمات أخر ٘تنتها ..على عجل اختصرت:
انتهى رمن اٟتب ..انتهى اٟتلم األماف،
اليوـ ،للخيانة والغدر» .410

407

خالد ساحلً :اللٌلة الزائدة عن اللٌلة األلؾ ،ص .29
408
منى بشلم :احتراق السراب ،ص .65
409
عٌسى بن محمود :رحٌل ،ص.51
410
منى بشلم :احتراق السراب ،ص .34

إف الزمن ا١تقدس ،زمن ملؤه االفراح ،السعادة ،الطمأنينة واالرتباط بعوآب علوية بكل صفاء ،طهر وثقة ،على
عكس الزمن ا١تدنس والذي ال يوحي إال باألحزاف ،االضطراب ،ا٠تيانة وا٠توؼ .وىذا ما حاوؿ كتاب القصة اٞتزائرية
القصَتة تصويره ونقلو من خبلؿ قصصهم.
 -2-4أنسنة الزمن:
ٓب يكتف القصاصوف اٞتزائريوف ّتعل الزمن فضاءً تتحرؾ فيو شخصياهتم ،وال عنصرا سرديا مكمبل للشركاء
السرديُت من أمكنة ،شخصيات ولغة ،ولكن أخذ الزمن شكبل آخر ُب ىذه النصوص حينما تأنسن وصار
شخصيات ٖتالفت مع شخصيات قصصية أخرو على بعضها ،على الذات الساردة /الشخصية الضمَت با٠تصوص،
وصار للزمن حراس وأطراؼ وانفعاالت كاإلنساف ٘تاما وكاف ذلك ألغراض فنية ٢تا عبلقات با١تضامُت القصصية ،فقد
جاء ُب قصة "صاحب اٞتراب" ١تنَت مزلييت أنو «كانت السماء صافية ،شديدة الزرقة ،كأهنا ٓب تكنها من قبل،
تكبدىا قرص الشمس البلمعة اليت راحت ٘تد أصابعها ا١تضيئة ،تداعب خصبلت ىذا الصباح»

 ،411حيث صار

للصباح خصبلت وللشمس أصابع ،وبينهما استعَتت وداعة البشر ودعاباهتم اٞتميلة ،داللة على مصاٟتة بُت عناصر
الطبيعة علينا أف ٨تياىا ٨تن البشر ،كما تأنسن الزمن ولبس عباءة اإلنساف /احملسوس منو نصوصا ُب قصة "انكسار
األسئلة" ٠تليل حشبلؼ ،فحُت "كاف الظبلـ يلملم اشبلءه ،والفجر يسفر عن وشاجو ،كنت أتدثر ٔتبلبس
قدٯتة" 412وحينما تؤنسن نسيمة بوصبلح الزمن فإهنا هتبو صفات بشرية قبيحة وٛتيدة ،تنتقد من خبل٢تا الواقع
واألمكنة والبشر أيضا ،وٖتمل ىذا الزمن ما ٓب تستطع أف تواجو بو ا١تعنيُت باألمر مباشرة ،فتقوؿ ُب قصة "عجبلت
لرجل استوائي" واصفة مدينتها قسنطينة« :كاف ا١تساء ثرثارا طباعة النحاس ُب ىذه ا١تدينة ،ومربكا طباعة النحاس،
وطيبا طباعة النحاس عندما جلسنا نصنع مدينتنا الورقيةٓ ،ب تكن فاضلة وٓب تكن عاىرة ،كانت تتقن فن الوقوؼ

411

منٌر مزلٌتً :الظل والجدار ،ص .45
412
خلٌل حشالؾ :فراغ األمكنة ،ص .65

على اٟتياد ،وفن التوحد باألبيض واألسود»  ،413فا١تساء ُب رؤية بوصبلح موسوـ بصفات البشر من ثرثرة ،إرباؾ
وطيبة ايضا ،فالزمن من البشر ،والبشر من اإلنساف وىذا التماىي بينهما والتقارب واالحتواء جعل الصفات واألفعاؿ
تتسرب بُت شيء ٣ترد وىو الزمن وبينكائن حي وىو اإلنساف ،فما األنسنة جينها إال نتاج حوار وتفاعل بُت اإلنساف
واألشياء.
ٕتعل حكيمة ٚتانة جريبيع من الزمن/الصباح كائنا بشريا ،طفبل بُت أحضاهنا تعايشو وتتفاعل معو ،كما ورد
ُب قصة "رغوة الذكرو" حُت تقوؿ« :صباحي طفل جائع ،يصرخ بعناد كأنو ٯتهد لتلك الطقوس ،فأىدىده على
إيقاع ز٧تي من قليب ا١تتخم على أرجوحة حلم أعلم أنو كاذب»  414وٓب تكتف جريبيع ببث روجح اإلنساف ُب جسد
ىذا الكائن الزمٍت /الصباح ،بل ٖتس ٔتا ٭تس من جوع ،وأٓب جعلو يصرخ ،وتتفاعل معو حُت هتدىده وتؤثث وجوده
ُب قلبها بأحاسيسها اإلنسانية ٕتاىو ،وبأراجيح ولو حلما.
ىناؾ قصاصوف آخروف ،اٗتذوا من الزمن كائنا بشريا عدوا من حيث ما نسبوا إليو من صفات بشرية ُب
أنسنتهم لو ،فهو ا١تؤٓب ،العنيد ،كما تصورتو حكيمة ٚتانة جريبيع ُب قصة رغوة الذكرو« :ىاىي ذاكرٌب اآلف على
رغوة فنجاف ،يأتيٍت أمسي العنيد ،تتدفق الصباحات والليإب تقفز إٔب روحي ٟتظة ليست ككل اللحظات ،أسابقها
قبل أف هترهبا رواسب اٟتاضر»  ،415و٬تعل ٚتاؿ بن صغَت الزمن شديد اإليبلـ على القلب ُب قصة "٘تثاؿ ا١توظف
اجملهوؿ" ُب قولو« :ىذا الغياب يؤ١تٍت اآلف وٯتضي كدبوس مغروس ُب عضبلٌب»  ،416فالغياب حدث اشد ما فيو
زمنو ،فكلما طاؿ زمن الغياب طالت عذابات ا١تنتظر ،وُب قصة "زوايا ا٠تريف" ،أنسنت ٚتيلة طلباوي ىذا الفصل
ا١تثَت ا١تتغَت واستفزىا صمتو وعيونو إذ تقوؿ« :ككل خريف ٮتتار ىذه الزاوية من الغرفة ويقف طويبل أماـ النافذة،
ينظر إٔب الشجرة الوحيدة ا١تنتصبة ُب ىذا الشارع ،وقد ٗتلت عن أوراقها بعدما أثقلها فصل رمادي صامت
413

نسٌمة بوصالح :إشعارات باقتراب العاصفة ،ص .13-12
414
حكٌمة جمانة جرٌبٌع :أنثى الجمر ،ص .39
415
المصدر نفسه ،ص.180
416
جمال بن صؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .09

417
العينُت»  ،كما تنقل إلينا حكيمة ٚتانة جريبيع صورة بشرية قاسية للزمن الذي يتحالف مع بشر آخرين أعداءً

للحب ضدىا فيصَت الوقت سارقا مانعا جائعا وىي اليت تنتظر وديعة ،منحة ،تفصلها عنها أوقات تأنسنت لتؤجل
حلمها ،كما تصور ُب قصة "طنُت قلب ..رنُت مدينة"« :الوقت يأكل الصرب ،ساعة ونصف فقط تفصل عن موعد
إقبلع طائرتو ،الدقائق والثوا٘ب تسابق سيف الذبابة ،الذي ٓب تصدئو رطوبة القلب وال الثلج ،تعد الثوا٘ب والدقائق
يتوقف نبضها وال تتوقف عقارب الساعة اٞتائعة إٔب قلبها»  .418ىنا يصبح الوقت إنسانا يأكل صربا و٬توع إٔب
القلب ،فبل يصَت الزمن فضاءً للتحرؾ فيو والعيش داخلو ،وال مساعدا على بلوغ ا١تراـ ،بل ينتصب حائبل بُت
اإلنساف ورغباتو.
يتضح من خبلؿ ىذه النماذج ا١تدروسة أف ىناؾ أنسنة للزمن ٦تثبل ُب الفصل ،األياـ ،الساعات ،وُب ا١تاديات
الدالة على الوقت كالساعة والعقارب ..كما كاف للزمن ا١تؤنسن من صفات اإلنساف ٤تمودىا ومذمومها ،وكاف
الصديق/ا١تبلذ وكاف العدو ا١تانع أيضا.

417
418

جمٌلة طلباوي :كمنجات المنعطؾ البارد ،ص .27

خبلصة الفصل الثا٘ب:
تطرقنا ُب ىذا الفصل إٔب مفهوـ الزمن وأ٫تيتو ُب القصة القصَتة اٞتزائرية بوصف الزمن مكونا سرديا ىاما ال ٯتكن أف
تقوـ القصة من دونو ،وبوصفو عنصرا قصصيا ذا أ٫تية بالغة ُب قياـ نسيج عبلقات متعددة وظيفية وداللية مع عناصر
القص األخرو كا١تكاف ،الشخصيات واللغة ،وفصلنا ُب تقنيتُت اثنتُت وظف هبما الزمن و٫تا تقنية
االسًتجاع/االسًتداد واليت كانت أكثر استعماال ُب ا١تدونة ا١تدروسة ،وتقنية االستشراؼ/االستباؽ وكانت اقل
استعماال ،وكاف النص القصصي اٞتزائري ُب ىذه الفًتة نصا اسًتجاعيا متكئا على الذاكرة بامتياز.
ُب تتبعنا لعبلقة الزمن باآلخر ،وقفنا على سلطة الزمن وعبلقتها بسلط أخرة تتداخل معها وتتضاد أحيانا
وتعاضدىا أحيانا أخرو ،منها عبلقة الزمن با١تكاف ،حيث كاف ٢تذين العنصرين عبلقة وطيدة ،إذ يستعجل الفصل
بينهما ُب العمل القصصي من جهة ،كما أف الزمن كاف ٭تيل على أماكن كثَتة ُب ىذه القصص خاصة ما تعلق منها
بأماكن الذاكرة واليت ٗتتزف ماضي الشخصيات كالبيوت القدٯتة ،ا١تدارس ،األرياؼ ،مثلما كاف للزمن عبلقات وطيدة
متنوعة مع شخصيات القصص وكاف ذاكرة ٢تا ،وذا ٤تموالت ذاتية/شخصية/مناسباتية ٥تتلفة ٢تا.
اٗتذ الزمن سلطتو مواقع كثَتة ُب جسد النص القصصي ،وسرو ُب شرايُت النص بصفة مكثفة ،بداية بسلطة
النص على العناوين الرئيسية والفرعية مرورا بتواجده ُب نصوص موازية أخرو كاإلىداء ،واالستهبلالت ،كما جاءت

كثَت من الفواتح النصية وا٠تواًب بصيغ زمنية واضحة ،وإشادية ُب مواضع أخرو ،وكاف الزمن مسيطرا بذلك على
مفاصل النص مشعا فيها دالالت كثَتة ،ومن خبلؿ ىذا الفصل خصلنا إٔب أف القاص اٞتزائري ُب ىذه ا١ترحلة ،قد
وظف الزمن ،ليس كحتمية فنية تستدعيها أدبية القصة القصَتة وإ٪تا كفنية تزيد العمل ٚتالية ،داللة و٘تاسكا ،وتعطي
ىذا اٞتنس األديب خصوصيتو بوصف الزمن القصصي عنصرا متميزا عن الزمن ُب أجناس أدبية اخرو .خاصة عندما
طرح إشكاليات جديدة تتعلق بالزمن بُت ا١تدنس وا١تقدس ،من جهة وبظاىرة أنسنة الزمن وفلسفتها داخل النص
القصصي اٞتزائري ا١تعاصر ،وىذا ما كشف أف الزمن ُب القصة اٞتزائرية القصَتة ُب ٪تاذج األلفية الثالثة ىو زمن
األدبية الشكلية من جهة ،وزمن العمق والرؤية والرؤيا من جهة ثانية.
الفصل الثالث :فلسفة المكاف في القصة القصيرة الجزائرية
 /1إشكالية المصطلح :الفضاء/المكاف.
قبل ا٠توض ُب فلسفة ا١تكاف ُب ا١تنت القصصي اٞتزائري ،آثرنا أف نقف عند حدود مصطلح الفضاء/ا١تكاف،
وذلك ١تا التبسهما من غموض وتداخل واستعماؿ بنفس ا١تفهوـ ،فمن الدارسُت من يورد٫تا ٔتفهوـ واحد ومنهم من
يفرؽ بُت ا١تفهومُت :الفضاء ،ا١تكاف ،ويعود ىذا االلتباس إٔب أف «االْتاث ا١تتعلقة بدراسة الفضاء ُب اٟتكي تعترب
حديثة العهد ،ومن اٞتدير بالذكر أهنا ٓب تتطور بعد لتؤلف نظرية متكاملة عن الفضاء اٟتكائي٦ ،تا يؤكد أهنا أْتاثا ال
تزاؿ فعبل ُب بداية الطريق» ،419إذ ال نكاد نعثر على دراسات كثَتة متخصصة ُب ىذا اجملاؿ إال بعض اٞتهود ا١تتفرقة
ىنا وىناؾ.
جاء ُب لساف العرب البن منظور ُب مادة "فضا" قولو" :فضا :الفضاء /ا١تكاف الواسع من األرض ،والفعل
فضا يفضو فضوا فهو ٍ
فاض ...وقد فضى ا١تكاف وأفضى إذا اتسع ،وأفضى فبلف إٔب فبلف ،إذا وصل إليو ،وأصلو أنو

419

حمٌد لحمٌدان  :بنٌة النص السردي ،ص .53

صار ُب فرجتو وفضائو وحيزه"  ،420وىنا يتخذ الفضاء – حسب ابن منظور – معٌت االتساع ،وتصَت لو تسميات
كالفرجة ،اٟتيز ،وقد فضل مرتاض ا١تصطلح ا١تنظوري "اٟتيز" ُب جل أعمالو النقدية للداللة على الفضاء/ا١تكاف،
ويعرفو ُب كتابو "القصة اٞتزائرية ا١تعاصرة"« :اٟتيز ،لدينا ،ليس ىو فقط الفراغ ولكنو يشمل االمتدادات وا٠تطوط
واألحجاـ واألوزاف والظبلؿ واالٕتاىات اليت تقع ُب حركة األسفار حىت لو كاف السفر أسطوريا»  421وبذلك يكوف
للفضاء ملمح مشوٕب لكل ا١توجودات من حيث إف الفضاء ٭تتوي كل كائن ْتركتو وسكوف وافعالو ألنو «٭تمل مع
ٚتيع الدالالت ا١تبلزمة لو ،واليت تكوف عادة مرتبطة بعصر من العصور حيث تسود ثقافة معينة أو رؤية خاصة
للعآب» 422فيصبح الفضاء انطبلقا من رؤية ٛتيد ٟتميدا٘ب ،اإلطار الذي تتشكل داخلو ا١توجودات ٚتيعها ،واالفكار
والرؤو والثقافات ،وتنطبع فيو بطابعو ،من منطلق أف للفضاء سلطتو على تشكيبلتو وجزئياتو ،ومكوناتو ،وأف لو
تأثَتاتو عليها .لذلك ٗتتلف ىذه الرؤو والثقافات باختبلؼ الفضاءات اليت ٖتتويها وتشملها وتشكل إطارىا وحيزىا
الذي تدور وتتحرؾ ،و«تنتظم فيو الكائنات واألشياء واألفعاؿ».423
أما عند "غاستوف باشبلر" فقد اقًتف الفضاء بالبيت حيث إف «كل األمكنة ا١تأىولة حقاٖ ،تمل جوىر بكرة
البيت ( )...وأف ا٠تياؿ يعمل ُب ىذا االٕتاه أينما لقي اإلنساف مكانا ٭تمل أقل صفات ا١تأوو»  ،424وعلى الرغم
من أف «الدراسات ا١توجودة حوؿ ىذا ا١توضوع ال تقدـ مفهوما واحدا للفضاء»  425لكن ٯتكننا حصرىا ُب ٚتلة
مفاىيم نوردىا كأنواع للفضاء ومنها:
 -الفضاء اٞتغراُب:
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422
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423
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425
حمٌد لحمٌدانً :المرجع السابق ،ص .53

ال ٗتلو األعماؿ السردية من فضاءات جغرافية تكوف مسرحا ألحداثها وإطارىا الذي تدور فيو تفاصيلها،
وتتموضع فيو شخصياهتا و «يفهم الفضاء ُب ىذا التصور على أنو اٟتيز ا١تكا٘ب ُب الرواية أو اٟتكي عامة ،ويطلق
عليو الفضاء اٞتغراُب»  426بأبعاده ا٢تندسية ا١تعروفة وىو بذلك «مقابل ١تفهوـ ا١تكاف ويتولد عن طريق اٟتكي ،إنو
ا١تساحة اليت يتحرؾ فيها األبطاؿ»  ،427إذ ال ٯتكن أف ينبٍت أي نص سردي من دوف فضاء تتحرؾ فيو الكائنات
السردية ٚتيعها :شخصيات وأحداثا ،لغة وزمنا ،وقد يضطر الناص إٔب اختيار الفضاءات اٞتغرافية بدقة متناىية ،ألف
٢تذه الفضاءات ٤تموالهتا التارٮتية ،النفسية ،العاطفية ،والثقافية.
وإذا كاف اصحاب ىذا الطرح جعلوا الفضاء كمعادؿ للمكاف ،فإنو ٯتكن التمييز بُت ا١تفهومُت واعتبار
«الفضاء أمشل ،واوسع من معٌت ا١تكاف وا١تكاف هبذا ا١تعٌت ىو مكوف الفضاء»  428وجزء منو وإف ٣تموعة من األمكنة
تشكل فضاء ،كما ٭تدث أف «يلتقي وصف ا١تكاف مع االنقطاع الزمٍتُ ،ب حُت أف الفضاء يفًتض دائما تصور
اٟتركة داخلو ،أي يفًتض االستمرارية الزمنية»  .429وىذا ما ٭تيل على أف التصرؼ مع ا١تكاف يكوف آنياٟ ،تظيا ،أما
تعاملنا مع "الفضاء" فيكوف مستمرا دائما« .ال بوصفو أمكنة تدور فيها األحداث والوقائع اٟتكائية أو تتمركز حو٢تا
الفاعلية الشعرية ،بل الفضاء كوعي عميق بالكتابة ٚتاليا وتكوينيا ،الفضاء كشكل ومعٌت ،الفضاء كذاكرة وىوية
ووجود ،الفضاء كسؤاؿ إشكإب ملتصق بوعينا الثقاُب واالجتماعي واٞتمإب وبنسيجنا السيكولوجي وا١تعرُب
وااليديولوجي» ،430وىذا ىو النوع من الفضاء الذي سنبحث ُب مكوناتو داخل ا١تنت القصصي اٞتزائري ا١تعاصر
بوصفو معادال للمكاف.
 -الفضاء النصي:
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427
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429
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يرتبط ىذا ا١تفهوـ بشكل النص األديب وما ٯتيزه عن غَته من األشكاؿ/األجناس األدبية األخرو ،فبنية الرواية
ليست كبنية القصيدة وال كبنية ا١تسرحية ،ومن ٙتة فإف فضاء القصة القصَتة اليت ٨تن بصدد دراسة أدبيتها لو
خصائصو ومكوناتو اليت ٘تيزه عن بقية األجناس األدبية األخرو حيث «يتمتع النص األديب بكياف خبلؽ وثري يؤثثو
الفضاء التشكيلي بطاقة فنية عالية ،تتوزع ُب ا١تكونات القادمة من مصادر ومرجعيات ٥تتلفة بعد انصهارىا ٚتاليا
على جسد الكياف بنسب ٥تتلفة»  ،431وإف لتعامل القاص بذكاء ووعي مع فضاءاتو النصية ىو ضما لنجاح
نصو/قصتو ،ألف ىذا الفضاء ىو ا١تؤثث للنص ،وقوة النص من قوة فضائو.
ٯتكن اعتبار الفضاء النصي – حسب ٛتيد ٟتميدا٘ب – بأنو «فضاء مكا٘ب أيضا غَت أنو متعلق با١تكاف الذي
تشغلو الكتابة الروائية أو اٟتكائية باعتبارىا أحرفا طباعيا .على مساحة الورؽ ضمن االبعاد الثبلثة للكتاب»

،432

طوال ،عرضا وارتفاعا ومنها اسم ا١تؤلف ،عنواف الكتاب ،وجنسو/العبلمة التنصيصية ،ودار النشر وبقية ا١تعلومات
ا١تتعلقة بالنشر والطبع أيضا ،وىو ما تطلق عليو فتيحة كحلوش "با١تكاف الطباعي" ،وتقوؿ ُب ذلك« :ونقصد بو
ا١تكاف الذي ٭تتلو النص على الصفحة».

433

 الفضاء كمنظور/كرؤية:يتحدد ىذا ا١تفهوـ من العبلمة الثنائية بُت الناص ونصو ،وذلك من حيث «الطريقة اليت يستطيع الراوي/الكاتب
بواسطتها أف يهيمن على عا١تو اٟتكائئ ،تا فيو من أبطاؿ يتحركوف على واجهة تشبو واجهة ا٠تشبة ُب ا١تسرح» ،434
فلكل كاتب الزاوية اليت ينظر هبا إٔب نصو ،وٯتكن للكاتب الواحد أف تكوف لو عدة منظورات للنص الواحد ،فتجده
يتعامل مع ىذه الكائنات النصية/القصصية وفق ما يراه األنسب وذلك ما ٯتكن أف نسميو "األسلوب" أو «ا٠تطة
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432
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434
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العامة للراوي/أو الكاتب ُب إدارة اٟتوار ،وإقامة اٟتدث الروائي بواسطة األبطاؿ»  435الذين ٮتتارىم ألحداث معينة
ُب فضاء يراه األنسب ٢تم.
 الفضاء الدالٕب:ىذا النوع من الفضاء ،يتعلق باٞتانب الدالٕب ألي عمل أديب ،من حيث إف لكل داؿ مدلوال ،والنص عبارة
عن ٣تموعة من الدواؿ اليت تتضمن ٣تموعة من ا١تدلوالت ،وىذا جوىر اللغة ُب وظيفتها اإلببلغية فالفضاء من ىذا
ا١تنظور «يشَت إٔب الصورة اليت ٗتلقها لغة اٟتكي ،وما ينشأ عنها من بعد يرتبط بالداللة اجملازية بشكل عاـ»  ،436إذ
إف لكل نص فضاءاتو الداللية اليت ٗتتلف من زمن إٔب آخر ،ومن قارئ إٔب ثاف.
 /1أ٫تية ا١تكاف ُب العمل القصصي:
للمكاف أ٫تية بالغة ُب النص القصصي ،كغَته من النصوص األدبية األخرو حيث «يقوـ ا١تكاف ُب النص بوظيفة
العمود الفقري» ُ 437ب جسد النص من حيث ىو األرضية اليت تدور فيها األحداث ،وتتوزع عليها الشخصيات ،بل
ٯتكن ع ّد «ا١تكاف ىوية العمل األديب»  438كلو ،ألنو يساىم ُب ترتيب الفعل السردي ،بشخصياتو وأحداثو وأزمنتو بل
يستحيل قياـ أي عمل أديب من غَت عنصر ا١تكاف ،ألف «ا١تكاف ُب القصة اٟتديثة ٓب يعد ٣ترد أداء لوظيفة إشارية
١تعٌت من ا١تعا٘ب الثابتة أو "ديكوار" ىامشيا ١تشهد من ا١تشاىد اٟتديثة ،إ٪تا صار عنصرا حكائيا ىاما قائما
بذاتو» 439لو سلطتو على األحداث ،والشخصيات واألفعاؿ داخل النص ،وعلى القارئ/ا١تتلقي أيضا ،ألف للمكاف
مدلوالتو الفكرية والنفسية واالجتماعية أيضا« ،ويعٍت ا١تكاف بالنسبة لئلنساف أشياء متعددة ،فهو ا١تأوو واالنتماء
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ومسرح األحداث»  440وكل ما ٯتكن أف ٮتتزف جزءًا ىاما من ذاكرة اإلنساف وٕتاربو ،وذلك على يقُت من أف
«ا١تكاف اٟتيز ال ٯتكن أف يعٍت شيئا كبَتا ،وغنما ا١تكاف الذي يعٍت ىو ا١تكاف التجربة»  ،441ا١تكاف اٟتدث ،ا١تكاف
الوقائع ،ا١تكاف الذي ٮتتزؿ فًتات من عمر ،وأجزاء من حيوات ،لذلك عكف الكتاب وا١تبدعوف على االشتغاؿ عليو
وتأثيثو ُب أعما٢تم األدبية بكل مكوناتو اليت ٕتعل منو مسرحا ىادفا داال ،يؤدي وظيفتو األدبية كمنا تؤديها عناصر
العمل األخرو« ،وٯتكن القوؿ إف ا١تكاف ليس ٣ترد وعاء خارجي أو شيء ثانوي ،بل ىو الوعاء الذي تزداد قيمتو
كلما كاف متداخبل بالعمل الفٍت»  ،442بل ويتجاوز كونو وعاء إذا كاف الناص واعيا بسلطة ا١تكاف وأدائو القوي
داخل النص ،ؤتقدرتو على صدارة العناصر األدبية داللة وتشكيبل ،كما أف العبلقة بُت الناص/الكاتب وا١تكاف
كمكوف رئيس داؿ ،من شأهنا أف تنعكس على عناصر العمل األديب األخرو فتتضافر معها لتشكل قوة/سلطة النص
الكلية« .وُب ثنايا ذلك اٟتديث بُت الذات ا١تبدعة وا١تكاف ا٠تارجي تنمو لغة أخرو ،وىذه اللغة ٗتتزؿ مبلمح شعرية
ا١تكاف ،حيث هترب األمكنة من حقيقتو ،ليبٍت ا٠تياؿ ا١تكاف اآلخر ،ا١تكاف اللغوي»  ،443وبذلك ٖتدد قيمة التعامل
مع ا١تكاف ،بوعي وعمق عوآب لغوية جديدة تعطي للمكاف مفهوما جديدا مغايرا خاصا بكل مبدع/ناص« ،ألف
ا١تكاف يبقى مفهوما ضروريا ،فبل وجود وال زمن وال حركة وال لوف وال ظل وال أشياء إال بو»

 .444إذ اٟتديث عن

ا١تكاف ُب أي عمل أديب ىو حديث عن العمق والدقة بعيدا عن ا١تعٌت السطحي فلم يعد ا١تكاف «األرضية اليت تتوزع
على خارطتها األحداث وال ىو الشكل الببلستيكي ا١تبٍت من الطوب واٟتجر والقصب ( )...كما أنو ليس متكأ
للفن الرديء الذي ٬تد ُب أجزائو مادة للوصف ا١تركب وإ٪تا ىو ذلك الشيء الذي يستحيل الفن بدونو أف يسمى
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فتٌحة كحلوش :بالؼة المكان ،ص .09
444
محمد الدؼمومً :المكان القصصً ،مجلة آفاق ،منشورات اتحاد كتاب المؽرب ،82-81 ،فٌفري  ،2012ص.25

فنا» ،445ومن ٙتة فإف حسن التعامل مع "ا١تكاف" من حسن وعي أ٫تيتو ودوره ُب العمل األديب بعيدا عن استغبللو
كتوشية وزخرفة البد منها ُب النص األديب.
إذا كاف للمكاف كل ىذه األ٫تية البالغة ُب األعماؿ الفنية عموما ،وُب األعماؿ األدبية ٣تملة ،فإف للمكاف ُب
النص السردي طابعو ا٠تاص ،إذ ٓب يعد «٣ترد إطار للحوادث ،بل بدأت ُب الظهور صورتو العضوية وخاصة على
مستوو نصوص السردْ ،تيث صار معربا عن حالة سردية شديدة ا٠تصوصية ُب كل مرة يظهر فيها ُب السرد» ،446
وصارت للمكاف وظائف متعددة داخل ا١تنت يستحيل أف يؤديها مكوف سردي سواه ،لذلك ع ّد «ا١تكاف واحدا من
أىم مكونات النص السردي»  447فلو مقوالتو وخصوصياتو وتأثَتاتو على شركاء السرد اآلخرين من زمن ،لغة
وشخصيات .لذلك فقد فشل من الكتاب من «يعتم عن قصد صورة ا١تكاف ويقتصر على إشارات عابرة تدعو إليها
الضرورة إلقامة اٟتكي» 448بعيدا عن الفنية ُب التعامل ،واٞتمالية ُب الطرح والوعي ُب التعامل.
كما يتخذ ا١تكاف مكانا عليا ُب القصة القصَتة كجنس أديب ٭تتفي با١تكاف احتفاءً خاصا و«تبقى القصة
القصَتة ُب تعاملها مع ا١تكاف حريصة على الفعل الذي يقع و٭تقق الدىشة والصدمة وا١تفارقة وا١تفاجأة»  ،449وىي
وظائف كثَتة معقدة مكثفة تسند وظائف العناصر القصصية األخرو لتكسب القصة القصَتة أدبيتها وخصوصيتها
ا١تختلفة عن األجناس األدبية األخرو« :واٟتقيقة أف توظيف ا١تكاف ُب اإلبداع القصصي من الوسائل الفنية ذات
األعماؽ البعيدة١ ،تا ٭تملو من مبلمح ذاتية ،وٝتات ٚتالية وعواطف إنسانية وٕتارب اجتماعية ٕتعل العمل متكامبل
فنيا» ،450ومثلما يتكئ ا١تكاف على مرجعيات اجتماعية وإنسانية كثَتة فإنو «يضفي على جو القصة حيوية ،ألنو
ٯتثل البطانة النفسية لقصة» ١ 451تا ٮتتزنو من ارتباطات عاطفية وجدانية بُت الشخصية وا١تكاف ،وألف كثَتا من
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ٌاسٌن النصٌرة :الرواٌة والمكان ،ص .15
446
هٌثم الحاج علً :الزمن النوعً وإشكالٌات النوع السردي ،ص .141
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450
أحمد طالب :االلتزام فً القصة القصٌرة الجزائرٌة المعاصرة ،ص .11
451
إٌفلٌن فرٌد جورج ٌارد ،نجٌب محفوظ والقصة القصٌرة ،ص .217

الشخصيات القصصية تنطلق ُب استذكار ماضيها ،وتتداعى خواطرىا حُت تتماس مع ا١تكاف أو بعض مكوناتو ١تا
يشكلو ا١تكاف من وعاء و٥تزوف ال يستهاف بو ٢تذه الشخصيات ،اليت تستمد ٝتاهتا من ىذا ا١تكاف إذ «للمكاف
خصيصة ال ٯتكن إ٫تاؿ شأهنا ُب إضفاء مزيد من الضوء على شخوص القصة ،فسمات الشخصية القصصية من
ٝتات مكاف عيشها ،القرية البسيطة غَت ا١تدينة الكبَتة ا١تكتظة ،وا١تدف ٗتتلف ُب ما بينها من مواصفات عدة،
ْتسب تركيبة سكاهنا وجغرافيتها»  ،452كما تنطبع األمكنة بطابع االجتماعية ١تا تؤديو من تواصل وتفاعل اجتماعيُت
بُت األفراد وا٢تيئات وا١تؤسسات كما يرو ذلك ياسُت الرشيد ُب قولو «للمكاف عندي مفهوـ واضح يتلخص بأنو
الكياف االجتماعي الذي ٭تتوي على خبلصة التفاعل بُت اإلنساف و٣تتمعو»  ،453بكل ما ٯتكن ٢تذا التفاعل أف
يعكس اٞتوانب ا١تختلفة للشخصية انطبلقا من العواطف ،األحاسيس ،التصورات ،الرؤو وبكيفيات التعبَت عنها
ا١تختلفة.
وهبذه ا١تكانة ا١ترموقة اليت بلغها عنصر ا١تكاف ُب بنية النص القصصي ،بوصفو بطاقة تقنية للقصة ،و٥تزونا دالليا فإنو
ٯتكن ٢تذا النص القصصي االنفتاح على عديد القراءات واالستثمار ُب التوقع والتأويل لدو ا١تتلقي ،ويصَت الرىاف
على ا١تكاف ضمن اسًتاتيجيات بناء النص وصياغتو واالشتغاؿ عليو ،بوصف ا١تكاف «مكونا من مكونات القص ُب
النص السردي ،وركنا من أركانو األساسية»  454وىو ما سنحاوؿ الوقوؼ عليو من خبلؿ قراءتنا الشتاؿ كتاب القصة
القصَتة اٞتزائرية على "ا١تكاف القصصي" ُب ىذه ا١تدونة.
 /3أنواع األماكن:
ليست ىناؾ مقاييس ٤تددة ودقيقة وثابتة ُب ٖتديد أنواع لؤلماكن ،سوو بعض االجتهادات من حيث التفريق
بُت أماكن وأخرو من حيث خصائص عكسية على شكل ثنائيات ضدية تساىم ُب إبراز الفرؽ بُت مكاف وآخر،
452

عدي مرانات :فن القصة ،ص .273
453
ٌاسٌن الرشٌد :رواٌة المكان ،ص .70
454
بشٌر الوسالتً :فن القص عند ٌوسؾ إدرٌس ،ص .489

إف على أساس االنفتاح واالنغبلؽ أو السكوف واٟتركة ،اٟتقيقي والعجائيب ،ا١تقدس وا١تدنس ...اْب .رغم تداخل كثَت
من ىذه األنواع مع أنواع أخرو ُب ا٠تصوصيات وا١تيزات ،لذلك فأي تصنيف للمكاف على اساس ىذه ا٠تصائص ال
يعدو أف يكوف ٤تاولة لضبط مكونات ىذه األنواع من األماكن وخصوصياهتا داخل ا١تنت القصصي اٞتزائري.
والوقوؼ على مدو اشتغاؿ القاص اٞتزائري على ا١تكاف ومؤثثاتو ووظائفو ،وعبلقة ىذا ا١تكوف القصصي بعناصر
القص األخرو اليت تبلور أدبية للقصة اٞتزائرية القصَتة.
 -1-3األماكن ا١تنفتحة وا١تنغلقة:
إف كثَتا من الدراسات ا١تشتغلة على ٖتديد أنواع األمكنة ُب العمل األديب ،قد صنفتها إٔب قسمُت :أماكن
منفتحة وأماكن منغلقة ،حيث األمكنة من ىذا ا١تنظور «ٗتضع ُب تشكبلهتا أيضا إٔب مقياس آخر مرتبط باالتساع
والضيق ،واالنفتاح واالنغبلؽ»  455وتشكلت من ىذا ا١تنطلق ثنائيات للمكاف ٫تا( :ا١تنفتحة/ا١تنغلقة)
و(ا١تتسعة/الضيقة).
إذا كاف ىذا أحد التصنيفات احملددة ألنواع األماكن بُت منفتحة ومنغلقة فإف من النقاد من يرو أنو «ليس ٙتة
فرؽ بُت مكاف مغلق وآخر منفتح ُب الفن ،أما عند الفناف فقد يكوف ا١تكاف ا١تغلق قيمة فنية وٚتالية رغم ٖتديد
مساحتو ،وقد يكوف أكثر ضيقا ٦تا ىو عند كاتب ضعيف ا١تخيلة»  ،456ومن ٙتة فإف افتاح األمكنة وانغبلقها ال
يتحدد وفق منظور ىندسي فيزيائي ،إ٪تا يتحدد وفق رؤية تتعلق بالناص ،أو رؤية ٚتالية ٘تحو كل ىذه اٟتدود
ا٢تندسية ،وىو بذلك حديث عن وعي الناص بنصو أوال ،ووعيو باألماكن اليت اختارىا مسرحا ألحداثو وشخصياتو
ُب ألفة واتساؽ وانسجاـ بُت ا١تكاف ومكوناتو من جهة ،ومن خبلؿ رؤيتو/منظوره ٢تذه األماكن من حيث انفتاحها
وانغبلقها« ،فتارة يصبح ا١تفتوح مكاف األلفة والسعادة ،وتارة ٕتنح الذات إٔب أماكن مغلقة ُب تلفف حوؿ نفسها
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حمٌد لحمٌدانً :بنٌة النص السردي ،ص .72
456
ٌاسٌن النصٌر :الرواٌة والمكان ،ص .45

لتجد السعادة ىناؾ ،وفاقا للعبة الكر والفر ُب صراع اٟتياة ،إذ إف الذات ٖتقق ىويتها مرة ُب ٘تددىا وانتشاره ،ومرة
ُب تكثيف نفسها»

457

 1-1-3األماكن ا١تنفتحة:
ليس ىناؾ ٖتديد دقيق مطلق للمكاف ا١تفتوح إال ما ورد من بعض الرؤو اٟتاصلة للدارسُت والنقاد ،فا١تكاف
ا١تفتوح قد يكوف «فضاء ال ٯتكن إغبلقو كالشارع والصحراء وا١تدينة»  458والغابة والبحر واٞتسد واحملطة أيضا على
أساس انو ال ٯتكن غلقها إما لشساعتها وامتداداهتا وإما ٟتركتها الدؤوب اليت ٕتعل من غلقها/إيقافها/تسكينها أمرا
مستحيبل.
أ -/ا١تدينة:
كاف للمدينة حضورىا البلفت ُب ا١تنت القصصي اٞتزائري ا١تعاصر كما أبدتو النماذج ا١تدروسة ،وكانت ٢تا
دالالهتا ا١تختلفة من قاص إٔب آخر ،ومن نص إٔب ثاف ،واختلفت صورة ا١تدينة تبعا لبلختبلؼ ا١تذكور ُب النص
والناص معا ،فجاءت بعض الصور جلية مؤثثة غنية باإلشارات ا١تكانية ،زاخرة باألثاث التكويٍت والتفاصيل واٞتزئيات
اليت تعكس اشتغاال على ا١تكافُ ،ب مقابل ذلك كانت ىناؾ صور باىتة سطحية ،ووردت ٣ترد إشارة إٔب مكاف بعينو
من دوف أي تواصل بُت ا١تكاف ومكوناتو من جهة ،وبُت ا١تكاف ومكونات النص القصصي من جهة ثانية.
يقارف خليل حشبلؼ ُب قصة "ا١تدينة ..انكسار األسئلة" بُت صدره الضيق ومدينتو الفسيحة اليت ٓب تتسع ١تا
٬تيش ُب نفسو إذ يقوؿ «ا١تدينة فسيحة إال أ٘ب أشعر بالضيق ،كاف ٙتة أناس ٝتر السواعد والوجوه ،ينحٍت بعضهم
على بعض ُب عناؽ يشبو مصارعة األكباش ،كنت أجوؿ كا١تضروب بقضيب ،فقد شعرت بشىت ا١تشاعر ٕتيش ُب
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إبراهٌم محمود خلٌل :النقد األدبً الحدٌث ،ص .185

صدري» .459وإذا قارف بُت فضاء ا١تدينة الفسيحة وفضاء صدره الضيق فإنو أفرغ ٤تموالتو النفسية القلقلة من خبلؿ
ما أقلقو من تصرفات أىل ا١تدينة ا١تتناطحُت ،من دوف أي تأثيب للمكاف بتفاصيل ىندسية أخرو من شأهنا ٗتصيب
٥تيلة ا١تتلقي وجعلو أقرب إٔب توقع شكل ما ٢تذه ا١تدينة٘ ،تاما كما اكتفى بشَت مفيت بوصف عابر ١تدينة قسنطينة
قبل أف يرتبط هبا نفسيا ُب قصة "مدينة اآلخرين" حُت يقوؿ« :كنت أشعر أف مدينة قسنطينة ٞتميلة بالفعل ،خاصة
بعد أف ٘تكنت من عبور بعض جسورىا ا١تعلقة ( )...مدينة منسجمة مع نفسها ومتناقضة مع بشرىا ُب العمق» ،460
فيما اتكأت وافية بن مسعود على ذاكرهتا وىي تصف قسنطينة ُب قصة شيء من ذاكرة مهزومة» و٦تا جاء فيها «و١تا
كربت أحبلمي ُب ىذه ا١تدينة أوقفها ا١تد الرجوٕب الذي ٭تكمها ،ال أمل أف تنظري إليها ،فلكما رفعت نظري إٔب
الفضاء ،اْتث فيو عنها يقابلٍت وجو انفجاري يضع حدا للحظة وانتهى إٔب انكسار آخر»

 ،461فا١تدينة عند بن

مسعود تضيق على شساعتها بأحبلمها وتنغلق من فضائها األعلى/أفقها ،وال توحي بأي انفتاح وانطبلؽ إنو انفتاح
ُب ا١تدينة من انفتاح األنفس اليت تسكنها ،على عكس ما رٝتتو حكيمة ٚتانة جريبيع ُب لوحتها القصصية "طنُت
قلب ..رنُت مدينة" ،فا١تدينة عندىا قضباف ذكورية وأقنعة ونفاؽ وكذب ،فاستحاؿ االنفتاح ا٢تندسي ا١تكا٘ب للمدينة
إٔب انفتاح على كل ما ٬تعلها ليست سوو ضفاء ١تا ال ٯتت للمدينة بشيء ،وىي ا١تفارقة اليت استجمعت القاصة
تفاصيلها ،إذ تقوؿ« :تنتقض الصرخة اٟتسية بأعماقها :يا مدينة العهر تطهري ،اطرحي عنك أقنعة الزيف ،اجرُب
سيل األلواف اجمللوبة ُب علب الكذب ( )...كانت وحدىا ال شريك ٢تا ُب ىذه العلياء ،أشهرت سيف ا١تواجهة ُب
وجو ٝتاسرة اللذة عندما استوردوا العهر وصادروا العفة ،صرخت ،ا٨تصرت الصرخة وصرخت ،وماتت الصرخة ُب
معًتؾ صلد من قضباف الذكورة اليت تلوي نسمة التغيَت من أنثى اٞتمر»  ،462إهنا ا١تدينة عندما تستحضر أحداثا،
وقائع ،متغَتات بعيدا عن وصف ١تكوناهتا األخرو ،إذ ٯتكن ١تدينة جريبيع ُب ىذه القصة أف تسمى وتوصف هبا
مدف كثَتة تشًتؾ معها ُب ىذه الصفات ،ألف ىناؾ تغييبا تاما للخصوصية ا٢تندسية للمكاف .كما حاؿ مدينة
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خلٌل حشالؾ :فراغ األمكنة ،ص .61
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حكٌمة جمانة جرٌبٌع :أنثى الجمر ،ص .33

اٞتزائر العاصمة ُب قصة "عرؽ الكاتب" لبشَت مفيت واليت وصفها على أهنا معرب للكثَتين من دوف رسم ١تبل٤تها
ا٢تندسية ٘تاما حيث يقوؿ« :ىناؾ من ال يعتربوف العاصمة إال طريقا للعبور ،ٯتكثوف شهورا ٍب ُب رمشة عُت تسمع
بالواحد منهم قد غادر ا١تدينة وىو ىناؾ ُب مرسيليا بالتأكيد ،وبعد عاـ أو عامُت يعود الرجل من بلد ا٠تَت بسيارة
من طراز أخَت وعروس فرنسية ىي اليت ٖتصل بفضلها على العمل واإلقامة»  ،463كما جعل مفيت من مدينة اٞتزائر
مصدرا للغٌت والفقر معا بكل تناقضات ا١تدف الكربو بالنسبة إٔب الوافدين والراحلُت عنها ألف «مدينة كاٞتزائر
العاصمة يدخلها يوميا اآلالؼ من ا١تواطنُت األعزاء وال يغادرىا إال القليل ،يأتوف بأحبلـ ويرحلوف عنها بأحبلـ
أخرو ،ىنالك من يأتيها مفلسا فيتحوؿ إٔب غٍت والعكس صحيح»  464ويكتفي خليل حشبلؼ ُب ذكره ١تدينتو
بليلها والتسكع فيها ،كمبلذ ،متنفس من غَت أي بناء ىندسي ٢تذا ا١تكاف قصصيا كما ورد ُب قصة "نوبة اٟتراسة
األخَتة" إذ يقوؿ« :ما يهمٍت ُب ىذه ا١تدينة سوو التطرؽ ليبل بُت شوارعها.
قاؿ اصدقاء :إنك سر ٦تراهتا وُب يديك مفاتيح ال ٖتتويها ٥تازف ا١تدينة.
ويضحكوف وتضحك معهم وتواصل سَتتك بُت األحياء».
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ويزيح عنها شكلها ا١تعروؼ بشوارعها و٤تبلهتا وحركتها ،و٬تعل منها ذات أطراؼ وصفات إنسانية ْتتة كالرقاد
واٟتلم ،وذلك ُب قصة "تلج مدينة جنوبية" حُت ذكر بأف «كل ا١تدينة ىبت من رقادىا تفتح ذراعيها ا٠تشنتُت
لتحتضن قطن الثلج ،كانت ٖتلم منذ زمن ببلل عميم يغسلها من غبار الصيف».
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اٗتذت ا١تدينة ُب ا١تدونة القصصية اٞتزائرية ا١تدروسة تصورات ٥تتلفة للكتاب اٞتزائريُت من حيث إهنا كانت
مبلذا للشخصيات من قلق الداخل وا١تغلق ،وكانت فضاء للسَت ومشاركة اآلخر الفعل االجتماعي ،وبقدر ما اشتغل
بعض القصاصُت على صورة ا١تدينة ا٢تندسية بقدر ما أ٫تلها آخروف واكتفوا باإلشارة إليها كمكاف لفظيا فقط.
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بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .110
464
بشٌر مفتً :المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
465
خلٌل حشالؾ :فراغ األمكنة ،ص .55
466
خلٌل حشالؾ :المصدر نفسه ،ص .45

ب -/الصحراء:
يرو حسن ٧تمي أف « متحفنا الًتاثي األديب حفل منو الشعر اٞتاىلي با٠تصوص بانفتاح كبَت وعميق وواع
على أ٫تية الفضاء ُب صياغة الوجود ا١تادي واإلبداعي ،الوعي بالفضاء كمكاف أوالٍ ،ب كعبلئق وكذاكرة
وكحنُت» .467إٔب ا١تكاف واإلنساف والوجود كلو من خبلؿ ما امتؤلت بو الصحراء من فراغ رىيب مؤثث ببواعث
للحب واٟتنُت ،كاإلنساف الذي شغل ا١تكاف ،وا١تكاف الذي شغل اإلنساف أيضا ،إذ األماكن نسكنها وتسكننا،
وتساءؿ فيصل حصيد « ىل قدر الصحراء أف تكوف موطن النبوات والعذابات والتصوؼ والتجرد واألسرار والنقاء،
الشعر واٟتكي»  ،468أـ إهنا موطن األحبلـ واٞتماؿ والتلبس باٟتياة واالنطبلؽ كما صورىا خالد ساحلي ُب قصة
"البلجئ السياسي" الذي «كاف يشاىد ُب التلفاز فيلما عن الصحراء بطبيعتها القاسية ،تنفس عميقا٘ ،تٌت لو كاف
واحدا من أولئك البدو الرحل ٖتت خيمة واسعة من الوبر ،مفتوحة اٞتوانب قانعا ٔتا ٯتلك ،ال يفسد حياتو أحد وال
يفسد حياة أحد ،حر طليق ُب ذاؾ الفضاء الفسيح ،واحات خضراء ،كثباف ورحاؿ ودياف ومراعي»

 ،469إهنا

الصحراء رمز ا٠تضرة ،اٟترية واٟتياة العميقة واالستقرار ،على عكس ما ٘تثلتو حسيبة موساوي من كوف الصحراء
فضاء للموت ،والعذابات وا٠توؼ ،يكاد يكوف مكانا عجائبيا ١تا تأثثت بو من صور للفجيعة واستحالة العيش كمنا
ورد ُب قصة "اٞتميلة وا١تارد" ،وىي تبدأ هبا قصتها« :صحراء قاحلة ..رياح تنبعت من كل االٕتاىات ،وضمئي يشتد
ويشتد ْتاجة إٔب أجاج ماء لعلو يرتوي فيكتفي بو ،تشققت شفيت واكتسى لوف الصحراء منها فرشا ال يريد فراقها،
عيناي ضافتا فاختبل هبما سيطاف الصحاري ليجعل منهما جداوؿ شاقة ذاؾ الوجو الذي كاف مشرقا من زمن
الربيع ...ترو ما الذي يرده؟»  ،470الصحراء عند موساوي فضاء مفتوح على القهر وا٠توؼ وسلطة ا١تكاف ا١تتجرب
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حسن نجمً :شعرٌة الفضاء ،ص .37
468
فٌصل حصٌد :الصحراء فً الكتابة السردٌة بوطاجٌن ،رواٌة أعوذ باهلل نموذجا ،أعمال الملتقى الوطنً الثالث للكتابة السردٌة ،2014 ،ص.32
469
خالد ساحلً :الحكاٌة الزائدة عن اللٌلة األلؾ ،ص .92
470
حسٌبة موساوي ،لؽة الحجر ،ص .80

ا١تغَت ،وليست مبعثا للحياة إال بعذاب وال للموت إال بقوة ،ا١تكاف ا١تنفتح على الذات اإلنسانية بعداوة كبَتة،
والتواصل مع اآلخر ْتقد ،فهي رمز للظمأ ،االندثار ،الشياطُت وا١توت معا ،وال تقل عن قسوة صحراء عبد اهلل الٕب
ُب قصتو "وىوو الصليب" حُت يستحضر صورة اإلنساف ُب فضاء منفتح على كل االحتماالت ،فسيح شاسع
مقارنة بكائن بشري يسكنو وحيدا صعيقا ُب حوار الساكن/ا١تسكوف ،الكل/اٞتزء ،ا١توت/اٟتياة ،ىذا الكائن ىو
«اآلف مسجى فوؽ رماؿ الصحراء البلىبة ،ال تقوو رجبله الدقيقتاف – كساؽ السنبلة الواىنة اليت كسرىا عبث
الريح – على ٛتلو ،حرؾ رأسو ببطء شديد رافقتو آالـ مبحرة ُب الرأس ،والعينُت والعنق ،وجفاؼ ُب اٟتلق يكاد
يشقو مزقا» ،471وىي كلها دالالت للصحراء ٕتمع بُت القسوة ُب ٢تب رما٢تا ،والقهر ُب قوة ٕتفيفها اٟتلق ،وُب أهنا
مكاف يقلق ،يفتح اٞتدؿ واسعا بُت اٟتياة وا١توت ،ومعركة البقاء األزلية بُت اإلنساف والصحراء ،الذي ظل يسكنها
ٓتوؼ ،وقلق ،ويروضها ٔتا استطاع كي ٖتنو وال تقسو وىي القاسية بطبعها ،أما ا٠تَت شوار ُب قصة "عبور" ،فقد
جعل من الصحراء معربا مكانيا قصصيا إلحدو شخصياتو العابرة ىذا الفضاء ا١تدىش ،إذ تتحدث الذات الساردة
عن الصدمة األؤب ُب ىذا الفضاء « أفتح عيٍت ّتهد كبَت ..فضاء أزرؽ ،فراش أصفر ،تلك ٝتاء بشمس واضحة،
وىذا رمل ،إهنا الصحراء ،أنا ُب الصحراء وحدي»  ،472وغذا كاف استفتاح اٟتديث عن الصحراء كاف برسم صورة
وشكل ٢تا ،من حيث ىي رماؿ وٝتاء ومشس وفراغ رىيب ،فإف الكاتب ٓب ٮتف رىبتو وخوفو وىو الوحيد هبذا
الفضاء الشاسع ا١توحش ،وىو ما يبقي صورة الصحراء دوما مرعبة ُب ذىن اإلنساف الذي يقًتب منها ،يسكنها ،أو
يعربىا ،على عكس من يراىا عن بعد بوسائط أخرو قد ٕتمل لو ا١تكاف .فلم تنطبع صورة الصحراء ُب شخصيات
القصة اٞتزائرية إال بطابع الرىبة ،ا٠توؼ ،ا١توت ،والقهر ،وٓب تأخذ من شكلها ا٢تندسي إال ما ظهر منو كالرماؿ،
ا٠تياـ ،وٓب تكد ىذه الشخصيات تقرأ فضاء الصحراء إال بسطحية فقط ،وٓب يتعامل القصاصوف مع ىذا ا١تكاف إال
موح وذي دالالت متعددة.
كمسرح ألحداث قليلة ٕتري فيو ،بعيدا عن عمق قرائي ،ووعي ُب التعامل مع فضاء ٍ
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عبد هللا اللً :فواتح ،ص.9
472
الخٌر شوار :مات العشق بعده ،ص .69

ت -/الشارع:
ارتبطت الدراسات ا١تتعلقة بالشارع كمكاف بفضاء ا١تدينة كثَتا ،حيث «يعد فضاء الشارع جزءًا ال يتجزأ من
فضاء ا١تدينة ،فهو ظلها ومرآهتا ،فضاء تنفتح عليو كل األبواب ،حيث يتحرؾ الناس ُب فضائو الواسع ويواصلوف
دٯتومتهم عربه ،ويسجلوف ٧تاحهم أو فشلهم من خبللو ،فالشارع بناء على ىذا التصور يعٍت أكثر من جغرافيا ،إنو
ا٠تط الفاصل بُت عا١تُت :عآب السر واٞتهر»  ،473إنو فضاء التفاعل بُت األفراد ،مرورإ ،تارة ،سياحة ،وغَتىا ،وىو
فاصل بُت فضاء مغلق (البيت) وفضاءات مفتوحة أخرو كاحملبلت وا١تقاىي وغَتىا٦ ،تا يشكل الفضاء ا١تنفتح الكبَت
وىو ا١تدينة ،وصورت ٚتيلة طلباوي شوارع قصصها ُب ابشع صورة وىي تنقل واقع كثَت من شوارعنا اليت تضيق با١تارة
أحيانا وتفتقد أجواء النظافة أحيانا فتقوؿ« :تسارعت خطاي ،الشارع كرجل خائن ،٭تيط أرصفتو بالوحل ،يبتلعٍت
الزحاـ ،ترفس األقداـ ما تبقى من الوقت»  ،474وقد كانت صورة الشارع مؤثثة ٔتكوناتو كالرصيف والزحاـ ،الوحل
أحيانا ،فيما جعل خليل حشبلؼ ُب قصة "اٟتلم الصباحي" للشارع صورة أخرو ووظيفة أخرو ،فهو للعبور ،والسَت
وللقاءات اٟتميمة ايضا بُت األحبة سياحة ُب ا١تدينة حيث يصور لنا أحد أبطاؿ قصصو وقد «اسًتؽ النظر إٔب
دواخلو ،لقد انبثق اٟتلم ثانية ،حلم هبا ترافقو على الرصيف ،يده تتشبك بيدىا ،كتفو يندس ضاغطا على
كتفها».
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أما ٚتاؿ بن صغَت ُب قصة "٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ" فقد بُت أف الشارع ٦تر العابرين ومستقر ا١تتسولُت
والدراويش ا١تعدمُت أيضا واف الشارع ينفتح على حاالت اجتماعية قاىرة مزرية كما جاء من ىذه القصة :حُت
« ُوجدت ىذه األوراؽ بُت طيات ثياب كهل مات على الرصيف ،وقد ذ 1كر ا١تارة أهنم رأوه عدة مرات ُب ىذا
ا١تكاف ،يردد عبارات غَت مفهومة ،ويلف على جسمو قماشا من الكتاب»  ،476ومن خبلؿ ىذه القصة تصَت للشارع
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أحمد زنٌبر :من تشاكل الفضاء إلى فضاء التشاكل ،مجلة آفاق ،منشورات اتحاد الكتاب ،المؽرب ،/ع  ،2012 ،82-81ص.35
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جمٌلة طلباوي :كمنجات المنعطؾ البارد ،ص .39
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خلٌل حشالؾ :فراغ األمكنة ،ص .20
476
جمال بن الصؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .20

دالالت أخرو غَت اٟتركة والتعامل بُت الناس ،إهنا داللة الضياع وصورة ا١تدينة العميقة ،ودالالت ا١توت وا١تعاناة وُب
صمت.
ت -/ا١تقهى:
كاف للمقهى مكاف حضور ُب القصة القصَتة اٞتزائري ة بصور ٥تتلفة إذ كاف للمقهى دور وفعل ُب واقعنا
ا١تعيش فؤلنو «ُب التشكيل الظاىري لفكرة ا١تقهى تكمن مقولة الوعاء ،حيث ال يركن بساكنيو ا١تؤقتُت ،بل يسوح
هبم ُب ربوع أمكنة أتوا منها وسوؼ يرحلوف إليها»  477فتكوف ا١تقهى بذلك معربا ،أو ٦ترا مصلحيا بُت أمكنة أخرو
كثَتة ولكن ذلك ال ٯتنع من اف يكوف ىذا ا١تكاف/ا١تعرب متنفسا لئلنساف ومكاف ألخذ قسط من الراحة و٤تاورة
الذات كما جاء ُب قصة "اٟتلم الصباحي" ٠تليل حشبلؼ ١تا «بدأ يغسل وجهو ،ذىب إٔب ا١تقهى ،كاف يشرب
قهوتو و٭تتسيها ٓتبز البارحة ،ساوره شيء من اٟتلم ،لو استمر لداـ ذلك التوحد ،وانزاح ىذا الوجود الرتيب ،شدة
الشوؽ أف يرو كرٯتة ،ولكن كيف ٕب أف أراىا وىي البعيدة»  ،478وبذلك تكوف ا١تقهى أحيانا مكانا للحلم والتفكر،
وكثَتا ايضا ما تكوف «ا١تقهى ملتقى الوالدات الفكرية ومنطلقا ٢تا كذلك ،ألهنا ٕتمع بُت األصدقاء والزمبلء ُب
الدراسة والعمل والنضاؿ أيضا كما يتحدث خليل حشبلؼ عن لقاء النخبة ُب ىذا ا١تكاف ُب قصة "شذرات من
قصة رجل ٭تمل ذاكرة" « :ساعة عودتنا إٔب ا١تقهى ،كانوا ٣تتمعُت ُب نفس الطاولة ،كاف ٝتَت زميلي ُب ا١تعهد
٤تتدا ،وسعيد يشَته ويسخر من ثورتو ،ويزداد ضحكو عندما يضرب الطاولة ،إٔب أف تًتاقص الكؤوس ،لقد وجدناىم
يتحدثوف عن سلوؾ الناس وما طرأ عنها (ىكذ)»  ،479وبذلك تكوف ا١تلتقى مكانا للحوار وقراءة اآلخر وتتبع أحواؿ
اجملتمع بالتحليل والتأمل .وىي وظيفة أخرو تضطلع هبا ا١تقهى أحيانا .كما كانت ا١تقهى مكانا إلجراء ا١تواعيد
واللقاءات بُت العامة ايضا مثلما صور ذلك بشَت مفيت ُب قصة "مداخل كثَتة ٞترح واحد" فيقوؿ« :دخلت ا١تقهى
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ٌاسٌن نصٌر :الرواٌة والمكان ،ص .79
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خلٌل حشالؾ :فراغ األمكنة ،ص .19
479
خلٌل حشالؾ :فراغ األمكنة ،ص .13

ا١تعفن والذي ٓب ٭تمل طواؿ مدة نشأتو أي اسم ،ىناؾ اخذت مقعدا ُب ا١تؤخرة ،وطلبت شايا بالعصَت إف أمكن
فأحضره النادؿ بسرعة قعدت أتأمل الوجوه اليت تدخل وٗترج كأهنا خلية ٪تل ،طلبت قارو من شخص كاف ٬تلس
بقريب ،لكنو رفض ْتجة أف "الدخاف صار غإب" ،تفهمت موقفو وأنا أدير رأسي عنو ،وأرو ديبوح قادما ْتركة فيها
الكثَت من التبخًت ،الكلب يعرؼ كم حاجيت إليو ماسة وضرورية اآلف ،صافحٍت وجلس كالثور ا١تنتفخ وبسرعة راح
يشتم ىذا ا١تقهى:
 -واش جابنا ٢تذا ا١تكاف ،ماشي كاف خَتتنا قهوة مليحة خَت»
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لك يكتف القاص باإلشارة إٔب ا١تقهى كمكاف للقاء ،والتموعد فقط ،بل راح يصف مكوناهتا ،من نادؿ ،أجواء
داخلية وحىت شكلها الرث ،كما جاء على لساف مرتاديها ،وبقدر اتكاء القاص على الوصف ا٢تندسي والتفاعلي
والشكلي للمقهى ،بقدر ما يعكس ذلك وظيفتها ودالالهتا ألف للمكاف عبلقة ٔترتاديو ،يعكس مستوياهتم أحيانا،
فلؤلغنياء مقاه ،وللعامة البسطاء مقاه أخرو تساير مستواىم ا١تعيشي ،أي إف كثَتا من ا١تقاىي تبُت التفاوت الطبقي
ُب اجملتمعات ،وينعكس ذلك ُب قصة "دعسوؽ" ١تنَت مزلييت حيث كاف ا١تقهى مكانا للبطالُت والفقراء ،وحىت من
اٞتامعيُت الذين ٓب ٭تصلوا على وظيفة بعد ،يقوؿ مزلييت واصفا أحدىم« :ىا ىو كماؿ ركُت ا١تقهى ٬تر حذاءً بليدا
ببلدة حظو ا١تشؤوـ ،وحسرتو على ضياع أحلى سنُت عمره ُب الدراسة وا١تطالعة ،آه يا كماؿ ضعت واحًتقت ،لن
يذكرؾ أحد»  ،481ويكوف ا١تقهى مكانا للقاء ا١تثقفُت وا١تبدعُت أيضا وىم يستذكروف أيامهم ومغامراهتم الكثَتة كما
يقوؿ مزلييت «آه ،أصدقائي األعزاء ُب ا١تقهى دوما ٬تتمعوف ،سوؼ يتجنبوف اٟتديث عٍت كي ال يعكر صفو
٣تلسهم ،وبدؿ ذلك سيتحدثوف عن خربشاهتم اٟتا١تة ،وصراعاهتم الو٫تية عن فتيات أخريات تعرفوا إليهم ُب
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ملتقيات ومناسبات ٥تتلفة»  ،482وا١تبلحظ أف منَت مزلييت يكتفي دائما باإلشارة إٔب ا١تقهى كمكاف للقاء ،دوف أف
يشتغل على وصف ا١تكاف إذ ا١تقهى ُب قصصو ىي شخصيات قصصو وحديثهم فيها ال أكثر.
ورد ُب اجملاميع القصصية ا١تدروسة ذكر بعض األماكن ا١تنفتحة ولكن ْتضور أقل من األماكن السابقة ،ومن ىذه
األماكن :الغابة ،كفضاء منفتح للزائرين والعابرين والرعاة ايضا ،ولكن ُب قصة "شذرات من قصة رجل ٭تمل ذاكرة"
أخذ ىذا ا١تكاف "الغابة" صورة مغايرة ٘تاما ١تا وجدت لو وعرفت بو ،فكانت أوؿ األمر مأوو لرجل فقَت اقاـ هبا بيتا،
ولكن ىذه «الغابة ٖتًتؽ ،النار تأٌب على كل شيء ،الكؤل ،الشيح ،أشجار الصنوبر ،الكبلب تركض إٔب أعلى
اٞتبل ،الذئاب تعوي ،أصوات ىشيم اٟتطب واألشجار الساقطة ..كل الناس خرجوا لرؤية غابتهم احملًتقة»  ،483إهنا
الغابة فضاء اإلنساف واٟتيواف معا ،واحًتاقها ىو خسارة لكليهما معا ،الغابة ىي االخضرار واٞتماؿ والظل والثمار
وا١تأوو ،ىي اٞتنة اليت صارت جحيما /نارا تفر منو كل اٟتيوانات واإلنساف أيضا وتساقط األشجار ،ىكذا صورىا
القاص بكل تفاصيلها وجزئياهتا وساكنيها وهناياهتا وىو اشتغاؿ عميق يبُت مكونات ا١تكاف وانفتاحو على كائنات
عديدة ومناظر ٥تتلفة واحتماالت كثَتة أيضا.
احملطة ىي إحدو األمكنة اليت وظفها القصاصوف ،وٓب ٗترج عن وظيفتها كمنطلق ،عبور ووصوؿ للمسافرين،
ولكنها أخذت شكل النهاية ُب قصة "ىوامش الوجع" ١تٌت بشلم ،ألف إدراؾ احملطة والوصوؿ إليها كاف موازيا لقراءة
نص روائي ،و« عندما توقف القطار ُب احملطة األخَتة ،توقفت عيناف عن مبلحقة حروؼ ىذه الرواية ،كنت قد
بلغت آخر صفحة لكن عيو٘ب ٓب تبلغ ا١تنتهىٓ ،ب تكتف من التهاـ جنوف الصدؼ ا١ترتبة بعناية إلقناع ذاكرٌب..
ذاكرٌب دوف كل القراء» ،484وٓب يتجاوز ذكر ا١تكاف ُب ىذه القصة اإلشارة ا٠تفيفة على ا١تكاف ،إهنا ٤تطة القطار اليت
تشبو أي ٤تطة قطار أخرو فبل ذكر ١تكوناهتا وبنية ا١تكاف بدقة ىنا ،مثلما ٓب يشر خالد ساحلي إٔب أي ميزة ٘تيز
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٤تطة اٟتافبلت ُب قصة "حكاية الذي رىن عقلو" إذ يقوؿ« :توقفت اٟتافلة عند احملطة الشرقية "الًتمينوس" صاح هبا
السائق البدين كثور :بشق األنفس ٯتكن أخَتا من شق ىذا الصف البشري٘ ،تكن من ا٢تبوط علقت رجبله برجل
فتاة ُب درج السلم ،وقعت على إثرىا فطارت احملفظة من يدىا وٟتسن حظها أف جسدىا اللطيف هتاوو على بدنو
فدفعتو بصدرىا ٍب أمستو بيديها ،اٛتر وجهها:
 يا لو من يوـ معوج ..ا١تعذرة أخي. ٓب ٭تدث شيء ،بسيطة أمور كهذه تتكرر يوميا بصورة أو بأخرو طاب يومك سيدٌب» .485كاف "البحر" اقل األماكن توظيفا ُب القصص القصَتة اليت تناولناىا بالتحليل ،عدا إشارات لفظية عابرة ال
تقًتب من "البحر" كمكاف ٘تاما ،بل كمكوف بسيط لفضاء آخر رٔتا ،وكانت الصورة الوحيدة عن البحر كمكاف
مستقل ُب قصة "األمل الضائع" لدنيا زاد بوراس ،حيث البحر متنفس ،وتعويض عن فقد وضياع لشخصيتها الذي
«كاف يقف بالساعات الطواؿ ينظر إٔب البحر ،ينظر إٔب تلك األمواج ا٢تادئة ،تلك السماء الصافية اٞتميلة ُب ليإب
الصيف الزاىية ،كاف ٭تب البحر ،و٭تب وقت األصيل ،يقف ينظر إٔب األفق ساعة الغروب»

 .486ومثلما البحر

مكاف للتنفيس والتأمل ،كاف للجسر دور ُب تفريغ ا١تكبوت والتعبَت اٟتر بتصرفات وافعاؿ شخصية ايضا كما ورد ُب
قصة "براءة بياض" ١تٌت بشلم وىي ٖتدثنا عن إحدو شخصياهتا تقوؿ« :منهك صوهتا العاري حاؿ انتصاهبا بُت
السماء واألرض على جسر سيدي راشدٖ ،تمل طائرة ورقية على جناحها األوؿ كتبت "الكتابة صناعة دىشة"،
وعلى جناحها اآلخر كتبت "الكتابة فعل احًتاؽ" غارقة ُب فراغ ٦تتد بُت دفتُت من صخرٕ ،ترىا ذاكرة الشجن
األٛتر للثوب االبيض الذي أرغمت على ارتدائو»  ،487لقد جعلت الكاتبة من اٞتسر مكانا بُت مكانُت :األرض
والسماء ،إذ يتوسط اإلنساف بداية وهناية٦ ،تزقا طرفُت للكتابة ،بُت صنعة دىشة وفعل احًتاؽ ،وبُت لونُت :أٛتر
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للشجن وابيض للحزف مرغمة .وكانت مٌت بشلم الوحيدة اليت وظفت اٞتسر وباشتغاؿ على تفاصيلو ا١توضعية
والداللية واٞتمالية أيضا.
كانت ىذه بعض األماكن ا١تنفتحة ىندسيا مقارنة بأخرو ،ولكن ا١تبلحظ أف كتاب القصة اٞتزائرية ٓب ٬تعلوا
من ىذه األماكن ذات دالالت عميقة لبلنفتاح ،إذا ٓب يكن اشتغا٢تم عليها من حيث مواصفاهتا ومكوناهتا
وخصوصياهتا واضحا ،بل اكتفى الكثَت منهم باإلشارة إليها فقط٦ ،تا ٬تعل األحداث التذي تقع فيها ٯتكن أف تنقل
إٔب أماكن أخرو بسهولة وببل ارتباؾ فٍت ،أي إف ا١تكاف ٓب يساىم ُب بناء ٣تريات القص بصفة واضحة جلية ،أي ٓب
تكن لكثَت من األمكنة أفعا٢تا السردية داخل القصة اٞتزائرية ،ألف ا١تكاف يعكس – بشكل أو بآخر – بنية الفرد،
واجملتمع ،والفئة االجتماعية والعمرية والفكرية لآلخر.
 -2-1-3األماكن ا١تنغلقة:
ىي أماكن صنفت منغلقة على أساس ىندسي حركي من حيث ىي فضاءات لئلقامة ا١تؤقتة كالبيت /الغرفة/
الفندؽ /الكوخ ،أو اإلقامة االبدية كا١تقربة ،أو اإلقامة العملية كا١تطبخ أو اإلقامة اٞتربية كا١تخفر والسجن والقفص أو
ألداء شعائر دينية كا١تسجد ،وا١تكاف ا١تنغلق قد «يكوف غرفة أو بيتا أو مدرسة أو مسجدا أو أي شيء آخر ٯتكن
إحجاـ أبوابو وإغبلؽ نوافذه»  ،488ولكن تبقى التسمية ٘تييزية بُت ا١تنغلق وا١تنفتح ىندسيا فقط ،ألف كثَتا من
األماكن ا١تنفتحة ىندسيا ٛتلت معا٘ب ودالالت الضيق واالنغبلؽ والكبت والقيد فيما دلت كثَت من األماكن ا١تنغلقة
دالالت االنفتاح على اآلخر ا١تختلف وصورت مدو االنطبلؽ ،والتحرر والفسحة واالمتداد ،لذلك ٯتكن اعتبار
التمييز بُت األماكن :انفتاحا وانغبلقا وأرضية ىندسية فقط فيما القراءة النفسية للمكاف ىي من ٖتدد شكلو
ودالالتو ،وسنحاوؿ أف نقرأ األماكن ا١تنغلقة – ىندسيا – ُب القصة القصَتة ونتعرؼ على ٤تموالهتا ودالالهتا ومدو
اشتغاؿ اٞتزائري عليها.
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أ -/البيت /الغرفة:
٭تدد ياسُت النصَت للبيت وظيفتها األساسية ذات الطابع االجتماعي بعيدا عن أية قراءة نفسية ٢تا كمكاف،
فالبيت لو «وظيفة اجتماعية شعبيةٔ ،تعٌت ال أحد يبنيها ٟتاجة نفسية ْتتة ،كما لو كانت قطعة اثاث ،بل وإف
تداخلت ىذه الرغبة ُب البناء تبقى مع ذلك رغبة خارجية»

 ،489لذلك فإف اإلنساف يفكر – أوؿ ما يفكر ُب

استقراره – ُب بيت يأوي إليو كأي فرد ُب اجملتمع ،و٧تد ذلك عند كل شعوب األرض ،وبعد ذلك ٮتتلف الناس ُب
أشكاؿ بيوهتم وألواهنا ،وتصاميمها ،ولكن غاستوف باشبلر ٬تعل ٢تذه البيوت ٤تموالت نفسية وعاطفية كثَتة زياد
على أهنا اجتماعية شعبية ،فهذه البيوت اليت نسكنها «تشكل عا١تنا وجوىر وجودنا ،إذ فيها ٪تارس أحبلـ يقظتنا،
ونستشعر ا٢تدوء الوريف الذي نستعيد من خبللو ذكرياتنا ا١تواضي و٩تطط ١تشاعرنا»

 ،490وبذلك تتعد وظائف

البيت/ا١تنزؿ ،منها االجتماعية لتكوين نسيج اجتماعي إقامي على شكل مدف ،قرو وأحياء ،وبذلك ذات طابع
أسري/عائلي ،كما أهنا ذات طابع فردا٘ب بوصفها مرتعا لؤلحبلـ والذكريات وراحة للنفس وسكينة ٢تا .ولليب جاذبيتو
وسلطتو على ساكنو مهما باعدت بينهما ظروؼ ا٢تجر واالبتعاد كما صور لنا ذلك ا٠تَت شوار ُب قصة "الوافد"
الذي «عندما تقدـ من البيت الذي احتل حيزا كبَتا من تفكَته أصبحت دقات قلبو تتزايد ،شعر بقوة ٖتاوؿ ٞتم
حركتو ،لكنو تغلب على األمر بإصرار ٓب يعهده ُب شخصيتو من قبل»  ،491لعلها قوة الشوؽ إٔب أوؿ منزؿ ،إٔب
مسقط القلب ،ومرتع الطفولة ،لذلك كاف االقًتاب من البيت مصاحبا ٔتشاعر جياشة زادت من نبضو وىو العائد
إليو كما قاؿ بذلك إبراىيم ٤تمد خليل عن ا١تكاف الذي «قد تصاحب وصف الكاتب لو مشاعر بالنسبة لؤلشخاص
ليكوف لدو ىذه الشخصية أو تلك مكانا أليفا يشبو ا١تنزؿ الذي يقضي فيو اإلنساف طفولتو فيتوؽ إٔب العودة
إليو» ،492وىو حوار الذات وا١تكاف من ا٠تارج عودة/رجوعا/مبلذا ،ومن الداخل ذاكرة٥ ،تزنا/مسقطا للرأس والقلب
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معا ،وبذلك ٯتثل ٪توذج البيت عند شوار انغبلؽ ا١تكاف على الذاكرة/األمس وانفتاحو على الذات اإلنسانية ا١تمتلئة
ٔتسكونات ا١تكاف األخرو ،من عواطف ومشاعر وذكريات كما جاء ُب قصة "لذة احملاولة" لعقيلة راْتي وىي ٖتدثنا
عن غرفتها «ىذه الغرفة ا١تسكونة بأشباح عواطفي ..وا١تؤثثة بأطياؼ من سبقو٘ب ٖتوي أقدـ خزانة عرفها تاريخ
البشرية٢ ،تا صورة نادرة ألمي وبقايا من رذاذ الشاي ،٭تز ُب نفسي أف هتوي يوما ما بفعل األقدمية» ٓ ،493ب تكتف
عقيلة راْتي بوصف ا١تكاف ومتكىتو التارٮتية بوصفو ذاكرة السابقُت وبقاياىم اليت تؤثث حاضرىا ،بل استشرقت ىذه
الذاكرة وبثت روح ا٠تلود واالستمرار فيها ،بل إهنا رفضت هناية ىذا التاريخ من رفضها لزواؿ ىذه ا٠تزائن الثمينة ٔترور
األياـ ،إنو ٖتويل ا١تكاف/الغرفة/ا٠تزانة من مكاف منغلق ىندسيا إٔب مكاف منفتح دالليا ورمزيا من خبلؿ إ٭تاءاتو إٔب
األمس وا١تستقبل بعيدا عن اآلف/اللحظة/اإلطار احملدد/ا١تغلق ،على عكس قراءة مفيت بشَت للغرفة ُب قصة "كاف
ٯتوت وىو يضحك" حيث كانت الداللة منحصرة ُب اللحظة ومنغلقة عن فعل وحيد انتهى ٔتغادرة الغرفة فكاف
االنغبلؽ ىو الفعل واالنفتاح يعٍت هناية الفعل/ا١تغادرة ،يقوؿ مفيت« :سألت زوجيت البارحة فقط عن ىذا الشخص ٔتا
أهنا تعرؼ كل جَتاننا وسكاف العمارة ا١تقابلة (٘ )...تنيت ليلتها لو ٓب أسأ٢تا عنو ،فلقد ظلت تتقلب ُب فراش النوـ
متحسرة من جراء ذلك ،ويكفي أف أقوؿ بأهنا حرمتٍت من ٦تارسة اٟتب معها»  ،494ىنا انغلقت الغرفة عن ساكنيها
فعبل زوجيا ال ٯتت للخارج إال بصلة السؤاؿ عن آخر خارج البيت سبب ىذا اإلشكاؿ ،لكن الغرفة ا١تقدسة اليت
جعلت للزوجُت دنست حُت انفتحت آلخر أجنيب ،فكاف انفتاح ا١تكاف على اآلخر خيانة ،واالنغبلؽ عليهما معا
انفتاح على عوآب مدنسة بعيدة «ذات ليلة مقمرة ..التقيا ُب غرفتهما الناعمة ،ظبل متقابلُت على طرُب الفراش ،كاف
عاريا وكانت عارية ،كانا ٣تردين من ذلك اللغز ا١تقدس ،إال من قلبُت وأعُت تتبادؿ النظرات ا٠تصيبة ،ثاقبة
ا٠تصوبة» ،495كما أف إشارة مفيت للفراش ٓب تكن اعتباطية ،بوصف الفراش أثاثا ومكونا لفضاء البيت ،ومسرحا
للفعل الذي أثث اٞتو بالغرفة ،ألف «االثاث الذي نلمسو ُب معظم القصص ال يقف عند ٣ترد إثارة أحاسيس القارئ
493

عقٌلة رابحً :تفاصٌل الرحلة األخٌرة ،ص .13
494
بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .36
495
محمد رابحً :مٌت ٌزرق ،ص.76

الذاتية فحسب ،بل نراه ٬تتاز ىذه ا١ترحلة إٔب القياـ بدور إ٭تائي موضوعي يساىم ُب تطوير ا١تضموف»  496كالسرير،
ا٠تزانة ،ا١ترآة وغَتىا .مثلما كاف "السرير" كأثاث مبعثا للخياالت كما جاء ُب قصة "الرجل الذي أكلو الواقع" لبشَت
مفيت إذ يقوؿ« :لوثو٘ب بالفعل ،من الداخل أقصد ،سأ٘تدد على السرير وأخاطر بتخيل ذلك ا١تناـ الذي لن يكوف
واقعا بذلك الزمن الذي أخالو قد مضى إٔب األبد»  ،497كما ٯتكن للسرير أف يكوف ا١تبلذ/ا١تهرب/مكمن األسرار
والتأمبلت األنثوية ٓتاصة اليت تربطها عبلقات ٛتيمة بو كما تقوؿ الذات الساردة ُب قصة "إبرة" حملمد راْتي:
«تراجعت إٔب بكائها وبُت يديها ا١تضمومتُت وصدرىا كظمت غيظا عاد عليها بالوخز ،ار٘تت على سريرىا غرست
أظفارىا ُب الوسادة ،أين دست عرباهتا وشهقاهتا وظل صوت ا١ترأة يغالب ٝتعها ،ويهز األنفاس ُب صدرىا
اليتيم»498وأف يضيق العآب ا٠تارجي بأنثى ،وتضيق هبا غرفتها وصدرىا الكاظم للغيظ ،ويضيق هبا سريرىا الذي
جرحت وسادتو ،وتضيق مدامعها بدموعها ،فذلك يعكس إحساس األنثى بالقيد والرقيب وسلطة اجملتمع الذكوري
وسلطة اٞتسد وا١تكاف معا كما يقوؿ بذلك صبلح صاّب عن نظرة ا١ترأة للفضاءات وعبلقتها هبا «فاٟتجر
االجتماعي على حركتها حجرة ،وطبيعة الثقافة اليت تلقتها حجرة ،واٞتسد ْتد ذاتو حجرة أكثر تعتيما
وإظبلما» ،499لذلك قد تشكل الغرفة لؤلنثى حلقة مغلقة من سلسلة طويلة من اإلحساس باالنغبلؽ ا٠تارجي
والداخلي من خبلؿ اإلحساس باآلخر/الرقيب .وقد يكوف البيت ىو ذاكرة ا١ترأة بكل أشيائو اٞتميلة وخيباتو القاسية،
كما جاء ُب قصة "عذابات فرح" ٟتكيمة ٚتانة جريبيع حيث تعًتؼ الذات الساردة« :كم ارغب اآلف ُب أف أشعل
صالو٘ب حبا أو كرىا لست أدري ..ىنا دموعي ..ىنا فجيعيت ..ىنا خيباٌب ..ىنا ٧تاحاٌب وكل ذكرياٌب ..بقاياي
شاىدة ُب كل ركن ،أثاري ُب كل شرب ،حىت عبقي ال يزاؿ يسكن اٟتيطاف»

 ،500اشتغلت الكاتبة على صب

عواطفها ُب ىذا ا١تقطع السردي وىي تبُت العبلقة الوطيدة اليت ٕتمعها باألشياء احمليطة هبا ُب بيتها من كتب
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أحمد طالب :االلتزام فً القصة الجزائرٌة المعاصرة ،ص .220
497
بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .106
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محمد رابحً :المصدر السابق ،ص .56
499
صالح صالح :سرد اآلخر ،المركز الثقافً العربً ،المؽرب ،ط  ،2003 ،1ص.142
500
حكٌمة جمانة جرٌبٌع :أنثى الجمر ،ص .60

ولوحات ومعلقات ،وذلك ألف «األشياء احمليطة بنا ليست مرتبطة بكياننا ارتباطا وثيقا ٢تا داللة على ا١تستوو ا١تادي
فحسب ،بل إننا نرو ىذه األشياء تساىم ُب إبراز اٞتانب ا١تعنوي من حياة الشخصيات ا١ترتبط هبا»  501ومن ذلك
العواطف وا١تشاعر واألحاسيس اليت تنتاب الشخصيات وٖتملها حينما تكوف ُب مواجهة رمزية داللية مع ىذه
األشياء.
إف البيت بوصفو مكانا ٓب يكن ذا طابع اجتماعي فحسب ،بل إف ٢تا دالالت نفسية وعاطفية ومبعث على
الذاكرة واٟتلم كما قاؿ بذلك باشبلر بوصف البيت مكانا ىادئا آمنا مبلذا ،مسكنا.
ب -/الشرفة:
قلما ٬تعل القصاصوف اٞتزائريوف "الشرفة" مكانا داال حركيا ذا دور مكا٘ب فعاؿ ُب نصوصهم ،رغم ما للشرفة
من موقع حساس يربط الغرفة كفضاء مغلق بالشارع واألفق كفضاءين منفتحُت ،وٓب نعثر على ٪تاذج قصصية ٖتتفي
بالشرفة مكانا عدا ُب قصص ٤تمد راْتي ،حيث ورد ذكرىا/توظيفها ُب قصة "منظر ال يرو من الشرفة" على أساس
أف الشرفة مكاف علي يربط الداخل با٠تارج ويؤىلو موقعو ا١ترتفع من رؤية أوسع وأبعد حُت يقوؿ« :من شرفتنا نرو
كل الدنيا ،أو باألصح نرو كثَتا ٦تا ُب الدنيا ٨تبو ونرتاح إليو ،البحر ،ا١تيناء ،النوارس ،والسنونوات ،السماء ،الشجر
والنخيل ،ٯتكننا أف نرو واجهة ا١تدينة كلها وىي تطل على البحر األبيض ا١تتوسط»  ،502فالشرفة ُب ىذا ا١تقطع ىي
ا١تكاف الذي ينفتح على أمكنة كثَتة :ا١تيناء ،البحر ،السماء ...حينها تنقل ا١تطل/ا١تستشرؼ من حدود
الغرفة/االنغبلؽ إٔب ال هنائية الفضاءات األخرو الشاسعة ،وٯتكن أف تصَت الشرفة مكانا ٦تنوعا على األنثى بوصفو
مكانا منفتحا على اآلخر الذي قد يرو ا١تطل األنثوي وذلك ما ال تسمح بو تقاليد الكثَتين ومنهم السارد حُت
يقوؿ« :رٔتا عشر سنوات من عمري غَت كافية ِٓبَ ٖترـ فتاة ُب ا٠تامسة عشرة من ا٠تروج إٔب الشرفة وتأخذ قسطا من
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التنفس واٞتماؿ ،إف أيب ال يرو شيئا ٦تا نرو ،ال يرو من ىذه الدنيا غَت مقهى الرصيف والعباد ُب ذىاهبم
وإياهبم» ،503كما ٖتدث ٤تمد راْتي عن وظيفة أخرو للشرفة قائبل« :ذكر٘ب با١تومس اليت ٕتاورىم بالعمارة ا١تقابلة،
واليت تقف طويبل على شرفة شقتها تتصيد الرجاؿ فيصعدوف إليها فتقدـ ٢تم نفسها أو إحدو بناهتا بعد االتفاؽ
على الثمن».504
ت -/ا١تطبخ:
ىو مكاف مهم ورئيس بالبيتٓ ،ب يلق االىتماـ البالغ من طرؼ القصاصُت ٘تاما ،وورد مرة واحدة ُب قصة
"كمنجات ا١تنعطف البارد" ٞتميلة طلباوي ،وكاف مكانا وظيفيا بامتياز كما ورد ُب القصة« :ىو أحد صباحاٌب
الباردة ،يتكوف غيمة ُب روحي ،أقف ُب ا١تطبخ أعد القهوة ،تربت رائحتها على شيء بداخلي ،تتسارع حركاٌب وأنا
أضع على ا١تائدة الفنجانُت ،علبو ا١ترىب ،علبو الزبدة»  ،505فا١تقطع السردي كشف عن وظيفة مكانية معروفة وىي
الطبخ وٖتضَت الفطور ومنو القهوة الصباحية ،وكشف عن مكونات ا١تكاف ومنها الطاولة ،الفناجُت ،كما أف صفة
االنغبلؽ فيو ثابتة واضحة.
ث -/ا١تلهى:
انفرد بذكره بشَت مفيت وجعلو مكانا لتناوؿ ا٠تمور بأنواعها وأيضا للقاءات العملية كما ُب قصة "مدينة
اآلخرين" حُت « َّ
رف ىاتف الغرفة وفهمت من كبلـ الصوت أف شخصا يريد٘ب أف أحضر إٔب أحد ا١تبلىي الليلية
ليكلمٍت ُب أمر ىاـ ( )...جلست وفتح النادؿ ا١تخنث زجاجة الويسكي ٕب وسألٍت إف كنت أريد شيئا آخر فنفيت
ليًتكٍت مع ىذا العآب اٞتديد»  ،506حيث توقف مفيت عند ا١تكاف ودالالتو مرورا ٔتكوناتو من زمن ليلى ،ونادؿ ٥تنث
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وزجاجات ويسكي ،كما انفتح ا١تكاف ا١تغلق/ا١تلهى على قضايا خارجية تعاِب بالداخل ،وعلى وظائف أخرو غَت
الشرب والسهر وىي العمل والتخطيط ..اْب.
ج -/الفندؽ/النزؿ:
يقيم بو عادة البعيد عن بيتو ،لذلك قد ينفصل ا١تقيم عن ٚتلة مشاعر وعواطف تربطو بالبيت وتنتابو مشاعر
جديدة ٔتكاف جديد.
ُب قصة "سراديب القدر" ١تٌت بشلم يطالعنا الفندؽ برغبات كثَتة تتملك األنثى وىي ٗتلو
بنفسها/جسدىا/رغبتها ،حُت يكوف ىناؾ ىامش لتأمل اٞتسد وقراءاتو حاضرا يؤثثو غياب ما ،خاصة ما تعلق منو
بغربة اٞتسد ورغبتو كما جاء ُب القصة «عدت إٔب غرفيت ،استلقيت على السرير ،وأسلمت فكري ٠تياالت مقتضبة،
ٓب تفارقٍت نشوٌب حىت وأنا أغسل اٞتسد با١تاء بالبارد ،قد تكوف أبعد من سطح اٞتسد ،قد تكوف ّتسد القدر ال
ّتسدي أنا»  ،507كما ٭تيل الفندؽ على اللقاء وااللتقاء باآلخرين الذين ٕتمعنا مهمة مشًتكة كا١تلتقيات والندوات
أيضا وتنقلنا حكيمة ٚتانة جريبيع إٔب فندؽ بفرنسا بتفاصيل لقاء أنثوي مؤدِب فتقوؿ« :مرسيليا الغرفة (  )336انا
وفاطمة وىاربل ،أي قدر ىذا ٚتع ثبلثتنا ُب وقت كاف البد أال ٧تتمع ُب تشرين األوؿ ،من اشتغاؿ قتيل باالنتفاضة
من تكرٙب ا١تبدعات ا١تتوسطيات ،إٔب جنوف البقر والعجل الذىيب ا١تهتاج»  ،508وٓب تتجاوز القاصة حدود اإلشارة إٔب
الفندؽ وا١تدينة ورقم الغرفة ،دوف تفاصيل وىندسة للمكاف ،مثلما أشارت إليو الكاتبة نفسها ُب قصة "مطر ا١تسافة"
وكاف داال على ا٠تيبة حيث تقوؿ« :أدخل النزؿ بتعب على ا١تسافة وحديث ذاكرة ٓب تنطفئ وحديث مطر ٓب يقو
على غسلي من أ١تي ،أِب غرفيت الواسعة أنتبو إٔب يدي وىي تشد على الورقة الصغَتة بقوة ،أفتح قبضيت ،كانت
اٟتروؼ واالرقاـ قد ا٪تحت ٘تاما ،يا لسخرية القدر رأسي وا١تطر يتحالفاف ُب وئاـ» .509
507

منى بشلم :احتراق السراب ،ص .57
508
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ح -/ا١تخفر:
ا١تكاف الذي وجد ليكوف مغلقا بإحكاـ و٘تهيدا للسجن واٟتبس ،وظفو ٤تمد راْتي ُب قصة "الباب العإب"
بكل معا٘ب التعنيف والقوة والضيق والظلمة ،يقوؿ «وحدث ذات ليلة أف اقتحم ا١تقر رجاؿ األمن واعتقلوا من اعتقلوا
من مشردين ومروجي ٥تدرات ،وُب ا١تخفر أحست با١تهانة والذؿ والرطوبةٍ ،ب اكتفوا بتوبيخي وتعنيفي ونصحو٘ب أال
أرتاد مثل ىذه األماكن»  ،510وٓب يكن ا١تخفر أرحم على شخصية من شخصيات فاطمة بريهوـ حُت اقتيدت إٔب
ا١تخفر كما ورد ُب قصة "هناية قصة مزعجة"« :مضى الوقت وال أعرؼ ليبل أـ هنارا كاف ،ساعيت ليست ُب يدي ،وال
نافذة ُب الغرفة ،وا١تصباح ال أجد قاطعتو؟ أحاوؿ أف أستسلم للنوـ دوف جدوو ،افتح الباب إنو مغلق ،أدؽ ليحضر
رجل ملثم يستفسر عن طليب:
 ١تاذا أنا ىنا؟ ال أعرؼ. مىت أخرج؟ ال أعرؼ. كم الساعة؟ ال أعرؼفيخرج».511
ٓب ٮترج "ا١تخفر" كمكاف عن إطار وظيفي وىو اٟتجر ،وحيز دالٕب وىو العذاب ،ا١تهانة ،اإل٫تاؿ ،التنكر،
ا٠توؼ ،كما ٓب يرد ا١تخفر كمكاف إال عند ٤تمد راْتي وفاطمة بريهوـ.
510

محمد رابحً :مٌت ٌرزق ،ص.128
511
فاطمة برٌهوم :بٌت النار ،ص .56

خ -/ا١تقربة:
ارتبطت ا١تقابر ُب األذىاف باٟتزف ،الفقد ،السكوف ،وا٠تبلء ،ورغم قلة من وظفوه من القصاصُت إال أنو كاف
قد ٕتاوز ا١تكانية الساكنة ،وجعلت منو وافية بن مسعود ُب قصة "ىم ..وا١تدينة والظبلـ" طرفا للحوار واآلخر الذي
تستفهمو وتستفسره أيضا – على قداستو واحًتامو – فتقوؿ:
« القبور الغافية على وجو اٟتياة ٖتمل عناوين شىت ١توعد واحد ،وأنا ٓب أزرؾ يوما فكيف الوصوؿ إٔب وجهك
النائمُ ،ب ىذا ا١تكاف ،القبور اٞتديدة ليست لو ،ترو ىل تشيخ القبور ْتجم السنُت اليت تبعثها ٨تو األعمق ،أـ
ٔتدو أوجاعنا أماـ عنف اللحظة حُت نًتؾ خلفنا كل األياـ وكل رصيد الذاكرة»  ،512وجعل البعض من زيارة ا١تقربة
ْتثا عن السكوف وا٠تلوة واالستئناس باألموات بدال من األحياء كما جاء ُب قصة "مدينة الوباء" ٟتسيبة موساوي:
« شق طريقو ا١تعتاد ليقطع منعرجا آخر أدخلو عآب السكوف ،كانت ا١تقربة أنيسة أخرو ٢تاتو الشر٭تة من
الناس )...( ،كانت ٔتثابة ا١تنتزه الذي يتوقف فوؽ أحد معا١تو ليستمتع با٠تلوة ويسامر األموات ،فبل أحد يعاتبو وال
أحد ينفر منو ،وال أحد يثور ُب وجهو»  ،513ولعل الصورة النادرة للقرب بوصفو مكانا/إقامة ،ىي أف يؤنسن كتعويض
لصاحبو الذي تشيأ جسدا ال يتحرؾ ،وذلك ما جسدتو وافية بن مسعود ُب قصة "ىم ..وا١تدينة والظبلـ" حيث
كتبت« :كل األٝتاء ٢تا قربىا ..وقربؾ غادرتو العبلمات وىجرتو اٟتروؼ ،شامخ مثلك ،حآب مثلك ،أخطأتو
اٞتموع وباركتو غربيت حُت عادت وٓب ٕتد غَت ما كتبت» .514
من خبلؿ قراءتنا لؤلماكن من حيث انفتاحها وانغبلقها ،خلصنا إٔب أف ىناؾ حضور الفت لبعض األماكن
ا١تنفتحة على حساب أخرو ،وذلك راجع للحراؾ االجتماعي ُب بعضها دوف اآلخر رٔتا ،كا١تدينة والتاريخ والبيت
على حساب اٟتديثة واحملطة ..اْب.
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وافٌة بن مسعود :وتحضرٌن على الهوامش ،ص .9
513
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كاف أف ىناؾ تنويع بُت األماكن ا١تنفتحة وا١تتعلقة داخل ا١تنت القصصي اٞتزائري ٢تذه الفًتة ،كما ٓب يكن
االنفتاح واالنغبلؽ إال ىندسيا ،ألف كثَتا من األمكنة ا١تنفتحة كانت منغلقة على ا١تقيمُت فيها ٦تن أحسوا بالقيد
واالستعباد والضيق ،وكثَت من مرتادي األماكن ا١تنغلقة كانوا أكثر إحساسا بالتحرر واالنطبلؽ واالنفتاح على اآلخر.
غلب الطابع اإلشاري إٔب ا١تكاف على الطابع التكويٍت البنائي وىو ما يطرح سؤاال عميقا عن مدو اشتغاؿ
القاص اٞتزائري على ا١تكاف وصف وإبراز للمكونات وذلك ما من شأنو أف ٬تعل ا١تكاف بوصفو عنصرا سرديا –
أكثر داللة وإ٭تاءً داخل النص –.
 -2-3األماكن ا١تقدسة وا١تدنسة:
تكتسب بعض األماكن قداستها من وظيفتها أو بعض خصائصها وأدوارىا ا٠تصوصية ومن ىذه األماكن،
ا١تسجد ،ا١تقربة ،ا١تدرسة ،بيت الزوجية ،بوصف ا١تسجد مكانا ألداء الشعائر الدينية وا١تدرسة/ا١تؤسسة العلمية منارة
للعلم وبيت الزوجية مكاف ألسرار الزوجية ،وبوصف ا١تقربة مكانا يسكنو ا١توتى ،وعادة ما تكوف لنا التزامات وطقوس
٥تالفة للعادة ُب ىذه األماكن.
وعلى قلة ذكر األماكن ا١تقدسة ُب القصة القصَتة اٞتزائرية ،إال أهنا ٓب تكن إطارا ١تا ١تمارسة طقوس منطقية،
وال فضاءات ٪تطية ،وٓب يكن تطرؽ القصاصُت إليها سطحيا ،ومن ذلك "ا١تسجد" الذي ورد ُب قصة واحدة فقط
عنواهنا "زلزاؿ ُب قلب رجل طيب" ٠تالد ساحلي ،وكاف ىذا ا١تكاف ا١تقدس قد دنستو تصرفات بعض شخصيات
القصة نفاقا ومراءاة وٖتويبل لوظيفتو من شعائرية دينية إٔب أغراض سياسية شخصية ،يقوؿ خالد ساحلي« :صديقك
الثري السياسي ا١تتدين صاحب اٟتسب والنسب ٮتطب حبيبتك ولو قصد واحد فقط ،حُت كاف ٮتطب من على
ا١تنابر ويعد الصابرين باٞتنة والنعيم كنت تشك ُب إخبلصو هلل ( )...صديقك السياسي الذي ال زاؿ يصعد ا١تنرب

خطب حبيبتك اليت كرىها ْتقد يوما وقاؿ أهنا شيوعية فاجرة ليبعدؾ عنها»  ،515لقد أعطى القاص لنا صورة ثانية
لبعض ا١تساجد اليت ٮترجها البعض عن وظائفها الدينية والًتبوية إٔب مآرب شخصية ُب السياسة والفكر السيء ،كأف
يستغل مثقف ،أو سياسي ا١تنرب ٠تدمة أغراضو ،وبذلك يلصق هبذه األماكن ا١تقدسة صفات ويز٭توف بذلك عن
ا١تسجد قداستو وىيبتو ،وىناؾ أماكن مقدسة أخرو بوصفها منارات للعلم ،نتوؽ إليها منذ الصغر ويكوف أوؿ يوـ
نلج فيو باب ا١تدرسة يوما مشهودا وتكوف صورة ا١تعلم ال تفارؽ ٥تيلتنا أبدا ،وبلكن ىذا ا١تكاف لو يوظف إال قليبل
ُب القصة اٞتزائرية وٓب يأخذ طابع القداسة فيما وظف منو وذلك إما من رجاؿ التعليم والًتبية أنفسهم أو من اجملتمع
الذي ٓب يعد ينظر إٔب ا١تؤسسات التعليمية نظرة احًتاـ وتقديس.
وُب مقطع سردي ١تنَت مزلييت يبُت صورة ا١تدرسة لدو طفل يدخلها ألوؿ مرة و«حينما دخل ا١تعلم القسم ٓب
يكن ّتناحُت وٓب يكن على رأسو قرناف كما ٗتيل ىشاـ الذي ظل واقفا دوف بقية التبلميذ يرمق ا١تعلم ُب اندىاش...
بينما وضع ا١تعلم ٤تفظتو على ا١تكتب ٍب عاد إٔب السبورة»  ،516إف ىيبة ا١تدرسة من ىيبة ا١تعلمُت الذين يرسم ٢تم
الطفل صورا ٥تتلفة لشدة تقديسهم قبل االلتحاؽ با١تدارس ،لكن تصرفات بعض ا١تعلمُت وإ٫تا٢تم للتبلميذ،
وتدنيسهم لعملهم ا١تقدس يؤدي بالتبلميذ إٔب تصرفات ال ٘تت إٔب العلم بصلة ،وُب نفس القصة "سكوت" يربط
منَت مزلييت بُت سكوت ا١تعلم وإ٫تالو وبُت رد فعل التبلميذ ،جرو« :دؽ اٞترس؟ ! ...فيما ظل ا١تعلم ُب مكانو ال
٭ترؾ ساكنا ..تسارع التبلميذ ُب فوضى عارمة إٔب خارج القسم ٍب إٔب خارج ا١تدرسة ..أين ٖتلقوا حو٢تا وراحوا
يتبولوف على سورىا دوف انقطاع ! فيما ظل العلم يرفرؼ وسط الفناء ،ويصفق للريح دوهنم»  ،517حُت يسكت ا١تعلم
عن النصح والًتبية والتوجيو يصَت ا١تكاف ا١تقدس/ا١تدرسة مدنسا ،مآال للتبوؿ عليو ورفضو ويكوف ا١تعلم حينها من قاـ
بذلك ،فيما الواجب أف يتكافل اٞتميل ألجل أف تصفق الراية الوطنية للمخلصُت ال للريح دوهنم.
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كما ذكرت أماكن أخرو مقدسة ُب بعض القصص كا١تقربة اليت كانت مكانا للسكينة وا٢تدوء وتعويضا للبعض
اآلخر عن تنكر األحياء كما جاء ُب قصة "مدينة الوباء" هني تبُت ىروب أحد ا١تفجوعُت من اجملتمع ،ومن موت
األحياء ،إٔب حياة األموات ا٢تادئة فتقوؿ« :شق طريقو ا١تعتاد ليقطع منعرجا آخر أدخلو عآب السكوف ،كانت ا١تقربة
أنيسة أخرو ٢تاتو الشر٭تة من الناس ( )...ساكنة ُب جوؼ مدينتو النائية ،ال يسمح منها العويل والنحيب ،فقد
كانت ٔتثابة ا١تنتزه الذي يتوقف فوؽ أحد معا١تو ليستمتع با٠تلوة ،ويسامر األموات فبل أحد يعاتبو وال أحد ينفر منو
وال أحد يثور ُب وجهو»  ،518وٓب تكن ا١تقربة ُب ىذه القصة مقصد التأمل النهايات وعواقب كل إنساف واالتعاظ
٘تاما ،بل كانت راحة من عذاب اجملتمع ،ومهربا من قسوتو ٘تاما كأي منتزه ،وىو خروج ا١تكاف ا١تقدس عن قداستو
أيضا.
يكشف لنا ٤تمد راْتي ُب قصة ٕتريد أيضا عن خفايا مكاف مقدس اجتماعيا وىو "بيت الزوجية" الذي ال
٬تب أف يكوف مكانا مفتوحا على اآلخرين كي ال يفقد قداستو ،لكن جعلو البعض مكانا آلخرين غرباء ،وسلبو
قداستو وىيبتو وخصوصياتو وأسراره الزوجية فيقوؿ« :وذات ليلة مقمرة ،التقيا ُب غرفتها الناعمة ،ظبل متقابلُت على
طرُب الفراش كاف عاريا وكانت عارية ،كاف ٣تردين من ذلك اللغز ا١تقدس»  ،519ورٔتا يكوف ىذا التدنيس بدوافع و٫تية
إيديولوجية كالتحرر باسم الفن واٟتياة الشخصية مثبل.
ىناؾ أماكن أخرو ٓب تكن ذات طابع قداسي ديٍت كا١تسجد وا١تقربة ولكنها جاءت ُب ٪تاذج قصصية ُب
صورة مدنسة إٔب حد كبَت ،بفعل اإلنساف ومنها ا١تدف ،ملتقى الغرباء والوافدين ،حُت ال تصمد ُب وجو ا١تد اٞتارؼ
لتقاليد وعادات جديدة لساكنيها الغرباء٦ ،تن ٭تملوف رؤو جديدة وإيديولوجيات ٥تتلفة غَت ٤تافظة ،أو يكوف ذلك
التحوؿ من سكاهنا األصليُت لدوافع كثَتة ،ورٝتت لنا حكيمة ٚتانة جريبيع صورة قائمة عن مدينة مدنسة ذابت ُب
الرذيلة وانقلبت على أصو٢تا األصيلة فتقوؿ« :تنتفض الصرخة اٟتبيسة بأعماقها :يا مدينة العهر تطهري ،اطرحي
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عنك أقنعة الزيف ،اجرُب سيل األلواف اجمللوبة ُب علب الكذب ( )...كانت وحدىا ال شريك ٢تا ُب ىذه العلياء،
أشهرت سيف ا١تواجهة ُب وجو ٝتاسرة اللذة عندما استوردوا العهر وصادروا العفة ،صرخت ،ا٨تصرت الصرخة
وصرخت ،وماتت الصرخة ُب معًتؾ صلد من قضباف الذكورة اليت تلوي نسمة التغيَت أنثى اٞتمر»  ،520لقد اٗتذت
ا١تدينة ُب ىذه القصة صورة مدنسة وٓب ٗتل من عقدة أنثوية ٕتاه الذكورة وإسهامها ُب نشر الفساد وتدنيس ا١تدينة –
حسب جريبيع – إذ تضيف ُب مقطع سردي آخر من ىذه القصة« :ىا ىم ذكور ا١تدينة القرية يهللوف كل ساعة
لكرنفاالت الدمى ..ينتشوف ..ليسافروا بعدىا ُب قنينة نبيذ زاحفة من وراء البحر ،تسخر من سقطاهتم وىم ال
يدروف».521
وٓب تكد خلو صورة الفندؽ/النزؿ ُب ا١تنت القصصي اٞتزائري من دنس ورذيلة ورغبة بشكل ما ،ولقد عرفت
كثَت من الفنادؽ بتوجهها إٔب االنفتاح على احملرـ/ا١تمنوع لكسب زبائن أكثر وتكوف بذلك مبلذا
للمكبوتُت/الراغبُت /الباحثُت عن ا١تتعة .وورد ذلك ُب قصة "مشهد" للخَت شوار متحدثا عن تواعد اثنُت على لقاء
للمتعة:
« ىػ ..ؿ ..و ..أنت إذف؟ كنت أفكر فيك باستمرار مىت سنلتقي؟
 .......... ال ..ال ..ال ..ال أحب ذلك الفندؽ القذر.»............ -
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ودنست تصرفات بعض األشخاص مؤسسات العمل ا١تختلفة وحولتها إٔب أماكن ١تمارسة الرغبات ا١تمنوعة
وأوكار للفساد وصورت لنا مٌت بشلم شيئا من ذلك ُب قصة "رجاؿ اٟتافة اٟتادة" حيث تقوؿ على لساف ذاهتا
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الساردة «ساقٍت إٔب مكتب ُب الطابق السفلي كاٞتاسوس ،تطلعت ُب ا٠تفاء ..كنت تضمها بُت ذراعيك تتعبد
ٞتسدىا ،تقبلها ،راضيةٖ ،تديدا راضية»  ،523أما ٤تمد راْتي فيوظف الشرفة ُب قصة "منظر ال يرو من الشرفة"
كمكاف مدنس تصطاد منو ا١تومسات زبائنهن ،وينتقل من مكاف داؿ على الراحة واإلطبلالت البهية واالنفتاح على
الشوارع واٟتياة ،إٔب مكاف مدنس منفتح على الرذائل ،وذي وظيفة إغرائية ،يقوؿ راْتي« :إهنا الشرفات ...الشرفات،
والنوافذ ،مغلقة ومفتوحة ،واطئة وعالية ..البد أهنا األبواب ا٠تلفية أو األمامية للبيوت اليت ال تطرؽ ..إهنا أبواب زينة
تغري بالدخوؿ ،ولكن ال ٬توز االقًتاب منها ( )...ذكر٘ب با١تومس اليت ٕتاورىم بالعمارة ا١تقابلة واليت تقف طويبل
على شرفة شقتها تتصيد الرجاؿ ،فيصعدوف إليها فتقدـ ٢تم نفسا أو إحدو بناهتا بعد االتفاؽ على الثمن» .524
من خبلؿ ىذه النماذج بدا لنا اشتغاؿ القصاصُت على األمكنة ا١تقدسة قليبل ،كوهنا أماكن ال تكوف عادة
مسرحا مناسبا لؤلحداث الكثَتة وا١تكثفة اليت يشتغل عليها الكتاب ،كما أف معظم األماكن ا١تقدسة اٗتذت صورا
معاكسة/ضدية لوظائفها اٟتقيقية وصفاهتا اليت ألبسها إياىا أبطاؿ القصص وشخصياهتا.
 -3-3األماكن الواقعية والعجائبية:
يشتغل القاص على أماكن ٥تتلفة تكوف مسرحا لؤلحداث القصصية ،وتكوف بعض ىذه األماكن حقيقية
مسماة ،كبعض ا١تدف ا١تذكورة ُب القصص ومنها :قسنطينة ،العاصمة ،عنابة ،وبعض األحياء ،كبللور ،باب
الواد...اْب .و٦تا ورد ُب ىذه األماكن اٟتقيقية مدينة قسنطينة كما جاء ُب قصة "مدينة اآلخرين" لبشَت مفيت يقوؿ
فيها« :كنت أشعر أف مدينة قسنطينة ٞتميلة بالفعل ،خاصة بعد أف ٘تكنت من عبور بعض جسورىا ا١تعلقة ()...
مدينة منسجمة مع نفسها ُب الشكل ومتناقضة مع بشرىا ُب العمق»  ،525وال يتفاجأ قارئ ىذا ا١تقطع من تسريد
ا١تكاف ٔتواصفاتو ألف من يعرؼ قسنطينة يعرؼ تفاصيلها وجسورىا ،فمفتٍت نقل ا١تكاف بواقعية وحقيقة ،كما ذكر
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اٞتزائر العاصمة ُب قصصو أيضا كمكاف مستمد من الواقع إذ يقوؿ« :مدينة كاٞتزائر العاصمة يدخلها يوميا اآلالؼ
من ا١تواطنُت األعزاء وال يغادرىا إال القليل ،يأتوف بأحبلـ أخرو ،ىناؾ من يأتيها مفلسا فيتحوؿ إٔب غٍت والعكس
صحيح» ،526كما أف ىناؾ أمكنة واقعية غَت مسماة كالبيت وا١تسجد وا١تدرسة وا١تدينة ،وال تفاجئ القارئ هبندستها
الغربية وال بأحداثها العجيبة ،لكن عمد بعض القصاصُت إٔب توظيف أمكنة عجائبية ٗتلق وقائع فانتازية ال تشاكل
الواقع أو تشبهو وىو ما ٮتلق نوعا من الكتابة األدبية/القصة مثبل غرائبية مدىشة «والفانتازيا ظاىرة أدبية تثَت الشك
ُب ذىن ا١تتلقي حوؿ انتماء اٟتكاية ٢تذا العآب الذي ٨تياه أـ عآب مغاير» ٓ 527ب أمكنتو وشخصياتو ولغتو ا٠تاصة بو.
واليت تشتغل على غَت العادي/ا١تدىش/ا٠تارؽ من األشياء ،ألف «الفانتازيا ٘تثل حالة اتضاد بُت ما ىو عادي وما ىو
ٔتنتهى الغرابة ،لتشكل من خبلؿ النسيج السردي مفارقة مبنية على الغرائبية»  ،528وقد جاء السرد عجائبيا ُب قصة
"نقطة الرجل صاحب الكراسة" حملمد راْتي حينما صار ا١تكاف مثارا ألحداث غريبة عجيبة بعيدا عن الواقع ٘تاما
فيقوؿ« :وبعد ساعة وُب ٟتظة وحركة كاألوليُت ،الحظ باستغراب بالغ اف فراشو ا١تسند إٔب اٞتدار اٞتانيب قد اقًتب
منو ،على ٨تو مثَت للنعاس ،تلفت إٔب اٞتانب اآلخر ،ا٠تزانة اقًتبت والتلفاز صار على مسافة منوٓ ،ب يعتدىا ()...
بدت أصابعو ا١ترتعشة نية مرتعشة لتقصي األمر ،امشأز وتساءؿ بعدـ اكًتاث عما ٬تري ُب ىذا البيت»  ،529وبقدر
ما كاف ا١تكاف واقعيا وىو البيت بأثاثها ا١تعروؼ :التلفاز ،السرير ،ا٠تزانة ،بقدر ما كانت األحداث غرائبية« ،ومن
ٝتات ا١تكاف ُب اٟتكايات العجيبة الواقعية»  ،530لكن ما يدور فيو من أحداث قد ٭توؿ القصة إٔب حكي عجائيب
غرائيب ،ٮترؽ ا١تنطق وٮتالف الطبيعة وذلك من صميم العمل الفانتازي حيث «عدت الفانتازيا شكبل من أشكاؿ
ا١تفارقة ألهنا ٗترؽ الطبيعة وا١تنطق وتقف بالضد منها من خبلؿ تأسيس منطقها ا٠تاص هبا» .531
 /4ا١تكونات ا١تكانية ُب القصة القصَتة:
526

بشٌر مفتً :المصدر نفسه ،ص .110
527
محمد ونان حاسم :المفارقة فً القصة القصٌرة ،ص .77
528
محمد ونان جاسم :المفارقة فً القصة القصٌرة ،ص .78
529
محمد رابحً :مٌت ٌرزق ،ص.68
530
حمادي المسعودي :الحكاٌات العجٌبة فً رحلة ابن بطوطة ،منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالقٌروان ،2001 ،ص.127
531
محمد ونان جاسم :المرجع السابق ،ص .77

ال يكتسب ا١تكاف أ٫تيتو من مكوناتو ا٢تندسية والفيزيائية فحسب بل إف أ٫تيتو تنبع ايضا من وعي الكاتب بو
كفضاء ذي أبعاد أخرو أكثر من فنية ،وذي ٤تموالت ٥تتلفة ٢تا وقعها على النص األديب بأزمنتو وشخصياتو ولغتو
أيضا ،ويكتسب ا١تكاف من خبلؿ ىذه ا١تكونات /االبعاد ا١تختلفة سلطتو على مكونات القص األخرو من جهة،
وعلى ا١تتلقي بوصفو متصفح أمكنة عديدة ُب العمل األديب الذي يتلقاه وىذا ما يثَت جدال واسعا حُت نتحدث عن
مكونات ا١تكاف/الفضاء« :اٞتدؿ الفاجع بُت حس الفضاء والوعي بو ،وبُت الفضاء ذاتو كتعقيد آخر ينشبك فيو
سؤاؿ التاريخ ،سؤاؿ اٞتغرافيا ،سؤاؿ الفكر ،وسؤاؿ الواقع ا١تعيش»

 532واسئلة أخرو كالسياسي منها ،التارٮتي

والديٍت أيضا ،فالقاص حُت يعمد إٔب اختيار أمكنة ٕتري فيها أحداث قصصو وتشغلها شخصياتو البد أف يكوف
على وعي ٔتا ٯتتلئ بو ىذا ا١تكاف من إشارات ٥تتلفة إٔب ىذه ا١تكونات واألسئلة واألبعاد.
 -1-4ا١تكونات االجتماعية للمكاف:
يرو ياسُت النصَت أف ا١تكاف يعد «الكياف االجتماعي الذي ٭تتوي على خبلصة التفاعل بُت اإلنساف و٣تتمعو،
ولذا فشأنو شأف أي إنتاج اجتماعي ٭تمل جزءًا من أخبلقية وافكار ووعي ساكنيو»  ،533فاألماكن ذات ا١تكونات
االجتماعية تعكس لنا ىذا التفاعل بُت أفراد اجملتمع وتنعكس فيها ىذه احملاورات االجتماعية ا١تختلفة ،ا١تتوزعة على
أمكنة ٕتسد ىذا التفاعل االجتماعي وتكوف اقرب إٔب الواقع ا١تعيش لئلنساف ُب يومياتو ،فلليومي عبلقة متينة
با١تكاف/الفضاء كما يؤكده سؤاؿ وجواب حسن ٧تمي« :أية عبلقة بُت اليومي والفضاء؟ واألكيد أف العبلقة بينهما
وثيقة ( )...و٫تا يشكبلف كبل إيقاعيا ملتحما»  ،534وينعكس ذلك ُب األعماؿ القصصية اليت تكشف عن ٤تموالت
األمكنة االجتماعية وعن عبلقة اإلنساف ٔتحيطو ،وتعد الشخصية القصصية «ٔتثابة ا١تعيار أو اجملهر اللذين تفحص
بواسطتهما نوعية الواقع االجتماعي الذي يشكل الرقعة اليت ٗتترب عليها مدو مصداقية النظرة الفنية للمبدع»
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حسن نجمً :شعرٌة الفضاء ،ص .38
533
ٌاسٌن النصٌر :الرواٌة والمكان ،ص .70
534
حسن نجمً :المرجع السابق ،ص .117
535
بشٌر بوٌجرة محمد :الشخصٌة فً الرواٌة الجزائرٌة (  ،)1983-1970ص.12

،535

وقد نوع القاص اٞتزائري من األمكنة القريبة من اليومي ا١تعيش واقًتب بذلك من اٟتياة االجتماعية لفئات عديدة
مبديا تفاعلها داخل األمكنة اليت تشغلها ،بداية بالبيت الذي نسكنو والذي وظفو ا٠تَت شوار ُب قصة "الطريق إٔب
بٍت مزغنة" بدالالت قريبة من يومياتنا فمثلما ىو مكاف لئليواء والراحة ،فقد يكوف مكانا يعكس قلق ساكنيو أحيانا
وورد ُب قوؿ شوار «البيت غوؿ ٥تيف ..يفتح فاه على وقع تيار بارد ،اٞتو كئيب ،كاف كافرا مات فيو ،اآلدمي كتلة
خاهنا االنتعاش ،عشش فيو سرطاف اٟتَتة ،شبكة من التجهم ٖتاصر تبلؿ وجهو ،العيناف تضخاف دمعتُت ماٟتتُت،
تتجوالف عرب تلك التبلؿ ا١تقفرة»  ،536وُب صورة قصصية ثانية لشوار ينقل إلينا تفاصيل مكاف داؿ جدا وىو بيت
الزوجية كنواة تكوينية جديدة للمجتمع فيقوؿ ُب قصة "سكن"« :كاف ٯتسك بيدىا والفرحة طافحة على عينيو يلح
عليها وىي مستسلمة قائبل:
ىل رأيت؟ ىذا ىو البيت بيتنا الذي حلمنا بو معا قبل الزواج ىل تذكرين؟ إنو األوسع واألٚتل ،ما أٚتل غرفة
االستقباؿ ىذه!».537
وينقلنا ٚتاؿ بن صغَت ُب قصة اٞتاواوي إٔب فضاء اجتماعي أوسع من البيت وذا أ٫تية بالغة ُب النسيج االجتماعي
وىو "العمارة" ١تلتقى لعائبلت ٥تتلفة الًتكيبات وما ٯتكن أف ينتج عن ىذا االختبلؼ من خبلؼ وائتبلؼ،
وعكست القصة بنية العمارة ىندسيا واجتماعيا أكثر من خبلؿ ظاىرٌب اإل٫تاؿ ،والكتابة على اٞتدراف ومدلوالهتا
فيقوؿ «العمارة ٦تلوءة أوساخا ،عموديا وأفقيا ،براز األطفاؿ على السلم ،والكتابة ا١تشوشة على اٞتدراف قلب ٮتًتقو
سهم و"ليلى حي"و...
كاف على ا١تنظفة عميت الزىرة أف ٗتلص ىذه العمارة من قمامتها»  538وبُت ا١تقطع السردي حجم التفاعل بُت
أفراد اجملتمع ا١تصغر/العمارة سلبياتو أحيانا فالسكاف مهملوف ،ا١تراىقوف يعتربوف وا١تنظفة برد فعل تنظيفي تعيد إٔب
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الخٌر شوار :مات العشق بعده ،ص .23
537
الخٌر شوار :المصدر نفسه ،ص .77
538
جمال بن صؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .87

العمارة حالتها األؤب ،أما خالد ساحلي فينقلنا إٔب مكاف ذي تفاعل اجتماعي من نوع خاص ٤تاط باإلنسانية
والرأفة ،إنو "دار األيتاـ" وينقل إلينا جانبا من يومياهتم ،وتفاعلهم فيما بينهم وال يغفل عن وصف ا١تكاف/ا١تلجأ
ومكوناتو ،فجاء ُب قصة "انتصار الرجل ا١تغتاؿ"ٝ« ،تعتهم يكلموف مديرة دار األيتاـ عن والديك اللذين قتبل
برصاص ٣تهوؿ غدرا ُب الشارع الضيق ،صرت اليتيم ا١توجوع ُب ىذا ا١تلجأ ا١توحش ،كانت ا١تديرة العجوز تنظر إليك
بعينُت ٦تتلئتُت بشرر ٥تيفتاف ٥ترجتاف سهاـ قسوة وكره ،أحسست ُب داخلك بكرىها لك»

 ،539وٖتاوؿ فاطمة

بريهوـ أف تبُت ُب قصة "حلم ليلة باردة" كيف يشتغل ٛتلة الشهادات اٞتامعية ُب مهن ال تتناسب ومستواىم وذلك
للظروؼ ا١تعيشية حيث يضطر جامعي للعمل ٔتوقف ليلي للسيارات «بعد أف خانو اٟتظ ُب الدراسةٍ ،ب درس أو ٓب
يدرس البد أف يعمل ،فالدارسوف ُب ىذه ا١تدينة يبيعوف قراطيس الكاوكاو ،لذلك يعجبو الطريق الذي اختاره من
األوؿ» ،540ويعكس ىذا ا١تقطع السردي التناقضات اٟتاصلة ُب اجملتمع اٞتزائري وحب العمل وتفضيلو على البطالة
من جهة.
غرفة الطفل أيضا ذو أ٫تية بالغة ٓب يشكلو ويعنيو بالنسبة إٔب األطفاؿ من دؼء ومرح ولكن حو٢تا بعض
األولياء إٔب مكاف معرب من خبلؿ تعنيف األبناء واإلساءة ُب معاملتهم لدافع أو آلخر كما تصور قصة "العوـ ُب
كامل األناقة" حملمد راْتي حيث «صار الطفل بغتة ُب غرفتو ،وحيدا خائفا فيما تولت أمو أمر تقدٙب الدفًت ألبويو،
ٟتظات صمت تواثبت كالنواح ،تدحرجت رويدا رويدا حىت ارتطمت بأذنيو نداء واعدا ،كأف اباه يطلبو وقد أرغى
وأزبد ،عنفو ،وٓتو ،رماه باٟتمق والتهاوف ،رماه بالدفًت الذي المس جبينو ،كأ٪تا وصمة عار تزيد أف تتشبث بو» ،541
وتنعكس عقلية اجملتمع من خبلؿ تصرفاتو كثَتا ُب األماكن العامة ،ألهنا أمكنة تفاعلية واسعة خاصة بُت من ال
يعرفوف بعضهم بعضا ،واٟتديقة مكاف عاـ للتنزه والراحة ٗترجو بعض التصرخات والنزوات عن وظيفتو وأجوائو اٞتميلة
إٔب أجواء ملؤىا الرذيلة واال٨تبلؿ كما حدث ُب قصة "حارس اٟتديقة يقطف زىرة" حملمد راْتي حُت كانت اٟتديقة
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خالد ساحلً :الحكاٌة الزائدة عن اللٌلة األلؾ ،ص .26
540
فاطمة برٌهوم :بٌت النار ،ص .75
541
محمد رابحً :مٌت ٌرزق ،ص.17

مسرحا ٟتادثة اغتصاب طفلة ُب عمر الزىور فصار ا١تكاف ٯتثل ٢تا الكابوس الذي ال تريد أف يتكرر وال أف تتذكره
أماـ أتراهبا فحُت «رأت الكثَت منهم يزحفوف صوب اٟتديقة ارتعبت ،خافت أف يطلعهم حارس اٟتديقة على سًتىا،
فدعت طويبل وعميقا أف ال يبوح بشيء ٦تا أتاه و٭تفظ األمر فيما بينو وبُت نفسوٍ ،ب استقلت ركنا من البيت،
وأخذت ٘تشط دميتها» ،542ومن األمكنة األكثر اقًتابا من اليومي ا١تعيش "ا١تقهى" ،مكاف شعيب لبلجتماع واٟتديث
واللقاء ،وتكوف ا١تقهى مقتصرة على الرجاؿ ُب القرو وا١تدف الصغَتة ،وحُت تلجها النساء تكوف اٟتادثة مثارا
للحديث كما صور ذلك منَت مزلييت ُب قصة "الوشم" بقولو« :مدينتنا ليست باحملافظة جدا ..وال با١تنفتحة جدا..
ولذا حينما تلج امرأة ا١تقهى ..ودوف أف تكوف متسولة ..فهذا أمر بإمكانو أف يصبح حدثا مثَتا ،خصوصا ،إذا ٓب
تكمل لباسها واكتفت بالقليل منو»  ،543وىذه األمكنة من شأهنا أف تثَت جدال واسعا وذلك من حيث أهنا تعترب
أماكن ذكورية لطبيعة اجملتمعات احملافظة وٓب تعرؼ االختبلط إال ُب ا١تدف الكبَتة والسياحية ويستحضر بشَت مفيت
مكانا ذا حركية دؤوبة وملتقى للناس من ٥تتلف الشرائح ،إنو شارع من شوارع العاصمة ليصف لنا بعض يومياتو ىناؾ
فيقوؿ« :نزلت إٔب شارع بلكور وُب االزدحاـ رأيت نفسي أتكور وأ٨تدر من غَت ىدؼ واضح ُب إتاىات ٥تتلفة،
سيارات من كل نوع ٖتدث ضجيجا مزعجا ،وكتل بشرية ببل حد تتمشى وتتطاحن فيما بينها تبدو كأهنا حاضرة
١توكب جنائزي» ُ ،544ب ىذه اللمحة السردية يضور مفيت اٟتراؾ الكبَت ُب شوارع العاصمة كوعاء اجتماعي كبَت فيو
الناس الكثَتوف ،والزحاـ ،والتطاحن والضجيج أيضا.
وتبقى األجواء نفسها داخل اٟتافبلت العمومية كمكاف متحرؾ فحُت «تصعد ُب اٟتافلة اليت تأٌب متأخرة على
الدواـ ستقاتل وٗتبش باألسناف واألظافر إف قدرت ،من أجل اٟتياة اليت تشبو اٟتياة»
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محمد رابحً :المصدر نفسه.23 ،
543
منٌر مزلٌتً :الظل والجدار ،ص .68
544
بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .53
545
بشٌر مفتً :المصدر نفسه ،ص .88

 ،545وليست اٟتافلة وسيلة

فقط ُب منطق ا١تبدعُت ،فبلمية بلخضر تغيب وظيفتها (اٟتافلة) كوسيلة نقل وترو فيها وُب ركاهبا عا١تا آخر يعكس
داخلها وذاكرهتا حيث تقوؿ ُب قصة "انعكاسات ا١تستحيل":
«تعج اٟتافلة بالركاب
كلهم يكتووف بأٓب الرحيل وكل وجو عاشق كنت أرو نفسي
الفرؽ بيٍت وبينهم..
أ٘ب أقبع ُب الركن وحيدة ..أْتث عن السلوو
وأرتزؽ العزاء ..علو ينسيك!!..
أما ىم فيحيطهم األحبة من كل جانب» .546
كانت ىذه ٪تاذج عن األمكنة اليت تصور اليومي والواقع االجتماعي ا١تعيش ،وتعكس العادات والتصرفات
والتقاليد الشعبية ،وعقلية الفرد واٞتماعة من البيت إٔب الشارع وا١تدينة وا١ترافق االجتماعية األخرو ،وكانت ٢تذه
األماكن/األوعية االجتماعية ٤تموالهتا ا١تختلفة اليت تبلزمها ُب النص القصصي وتؤدي وظائف مكانية عديدة
يستثمرىا الناص ُب تأثيث قصتو.
 -2-4ا١تكوف الديٍت:
كاف لؤلماكن ذات الطابع الديٍت حضور ُب القصة اٞتزائرية ،منها ا١تقدسة كا١تسجد ،الكنيسة ،ا١تقربة ،ومنها
االجتماعية اليت تكمل دورىا اإلصبلحي ،الوعظي كالبيت وا١تدرسة مثبل ،حيث «ال تقتصر فاعلية ا١تقدس ُب أماكن
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المٌة بلخضر :عصً على النسٌان ،ص .74-73

العبادة التقليدية ُب األدياف ولكن قد ٭توؿ الفرد ا١تكاف الذي يعيش فيو إٔب حيز يفيض بالقيم ا١تقدسة»

 ،547وٓب

يكن وعي القاص اٞتزائري با١تكاف ا١تقدس كبَتا ُب ثنايا القصص اليت درسناىا ،حيث ٓب تكن ىذه األمكنة سوو
إشارات عابرة ُب القصة ،كاف يكوف ا١تسجد مزارا للشخصيات أو أف يرو أو يسمع أذانو من ا٠تارج ،كما جاء ُب
قصة الباب العإب حملمد راْتي« :عدوت إٔب ا١تسجد ،بوابتو العظيمة مشرعة ،مشرعة بوجهي إ٪تا ال أحب الدخوؿ،
أل٘ب ال أصلي ،غَت أ٘ب دخلت صحن ا١تسجد مًتددا ،درت حوؿ الفسقبة»  ،548ويكتفي ا٠تَت شوار بذكر ا١تسجد
خارجيا ُب قصتو "طريق الشمس" فيقوؿ« :أخذتو سنة من النوـ بعد ٤تاوالت كثَتة ،وفجأة أيقظو مؤذف ا١تسجد
الذي أراد تذكَت الناس بأف الصبلة خَت من النوـ» 549لكن عبد اهلل الٕب صنع االستثناء ُب توظيف األماكن ا١تقدسة
بوعي وتركيز وتأثيث جيد حينما ٖتدث ُب قصة "وىوو الصليب عن الكنيسة ودرىا ُب ٘تسيح عدد من اٞتزائريُت
أثناء االستعمار الفرنسي للجزائر ،وٖتدث بتفاصيل ىندسية دينية عن ىذا ا١تكاف ا١تقدس فيقوؿ واصفا أحد األطفاؿ
اٞتزائريُت ا١تستهدفُت ُب عملية التمسيح وىو يدخل الكنيسة« :بدأ ٬توؿ بنظره فيما حولو ..ا١تكاف نظيف جدا،
مكيف ا٢تواء ،البياض يلوح ناصعا ُب كل جوانبو ،إشارات الصليب بكل اٞتدراف فوؽ أسرة ا١ترض ا١تنتشرة ُب انتظاـ
على أرضية الغرفة الفسيحة وقف على قدميو ٔتعجزة ،سار ٓتطوات ملتوية ٨تو الباب ،خارت قواه ،كاد يهوي لوال أف
تلقفتو بد "األخت" ا١تمرضة ،وبنعومة مفتعلة وصوت ماكر قالت لو:
 ال ..ال ٗترج اآلف٤ ..تمد العريب ينتظرؾ ُب ا٠تارج ليخنقك ،فبل ٗترج اآلف حىت يأٌب السيد ا١تسيح ليطردهويفتح لك باب السبلـ وا٠تَت سيحضر لك ا٢تدايا الكثَتة»

550

لقد جعل عبد اهلل الٕب من الكنيسة مكانا ذا وظيفة تبشَتية وزاوج بُت وصفو ىندسيا بدقة وبُت ذكر وظيفتو ودوره
من خبلؿ "األخت" ا١تمرضة ،ما ٬تعل قصة "وىوو الصليب" مشعة بدالالت ا١تكاف ورىبتو وفاعليتو كمكاف مانح
547

سٌزا قاسم :النص والقارئ ،ص .44
548
محمد رابحً :مٌت ٌرزق ،ص.124
549
الخٌر شوار :مات العشق بعده ،ص .61
550
عبد هللا اللً :فواتح ،ص.10

للمعٌت إ٬تايب من حيث تفاعل الشخصيات داخلية بأبعاده الدينية ،وذلك ما ٓب نعثر عليو ُب ذكر وتوظيف أماكن
مقدسة إسبلمية كا١تسجد.
 -3-4ا١تكوف التارٮتي لؤلمكنة:
ىي األمكنة اليت ٖتيل على حياة األمم السابقة مهما اختلفت ثقافاهتا ودياناهتا وأعراقها ،فتطبع تارٮتيا/ماضويا،
كما يقوؿ أٛتد طالب« :وقد يتخذ فضاء ا١تكاف – أحيانا – طابعا تارٮتيا ُب بعض األعماؿ اإلبداعية فينظر إليو
على أساس ارتباطو بعهد مضى» .551
وحُت تصفحنا ا١تدونة القصصية اٞتزائرية ا١تستهدفة عثرنا على أمكنة كثَتة ٔتحموالت تارٮتية ولكن ارتبط ىذا
التاريخ كلو بالثورة التحريرية الكربو ،فباديس فوغإب حدثنا عن الثورة التحريرية وخطي شاؿ وموريس ،حُت «كانت
اٟتدود الشرقية للوطن ا١تغتصب تشتغل وكاف على رفقائو اجتياز ا٠تط ا١تكهرب وا١تسيح با١توت ،حُت دا٫تتهم اآللية
ا١تدرعة ٓب يكن أمامهم خيار غَت خيار ا١تواجهة ،صوب بندقيتو نصف اآللية ٨تو حزمة الضوء الكاشف ورواح يدوي
بأعلى صوتوٖ :تيا اٞتزائر ،اهلل أكرب وتبعو الرفاؽ»  ،552وتظهر لنا حسيبة موساوي جانبا من ٫تجية ا١تستعمر ودورياهتا
القذرة على القرو وا١تداشر ٔتنطقة القنابل حُت تقتحم البيوت وتنتهك األعراض و«اقتحمت الباب ٚتاعة كبَتة
ترتدي الزي العسكري ،كاف يثَت رعب كل أىل القرية ،تسلل من بينهم أحد ا١تسؤولُت يسأؿ عن العريس ،كنت
ضعيفا ٟتظتها ،أخاؼ ا١توت ( )...اقًتب من أـ السعد وىو ٬تس أنوثتها ،يدغدغ أوصا٢تا ،ٯترر بأصابعو القذرة على
وجهها الطاىر العفوي ،ٯتنحها رجولتو العكرة»  ،553وكاف السجن أحد األماكن الثورية ا١تقدسة ،ألنو كاف يضم الثوار
واجملاىدين للتعذيب واالستنطاؽ ومنهم الشيخ الذي ٖتدثت عنو قصة "أّتديات االنعتاؽ" لعبد اهلل الٕب حُت يقوؿ:
«أما الشيخ الذي مؤل زنزانتو رىبة من دوف أف ٭ترؾ واحدا من أصابعو العشر ،فإنو ٓب يعبأ ّتدراف السجن وال
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أحمد طالب :االلتزام فً القصة الجزائرٌة المعاصرة ،ص .24
552
بادٌس فوؼالً :طٌناء وقصص أخرى ،ص .49-48
553
حسٌبة موساوي :لؽة الحجر ،ص .19

باألسبلؾ ا١تكهربة والكبلب ا١تتوثبة لتمزيق ٟتم اإلنساف (الشهي) وال تثَت ُب نفسو غضبات اٞتبلدين وزعقاهتم أدٗب
شعور با٠توؼ أو الفزع ،شفتاه وحد٫تا تتمتماف:
اهلل ..اهلل ..اهلل قيوـ السموات واألرض» .554
ٖتيل الصحراء أيضا على تاريخ اٞتزائر العميق ،حيث يزور وفد من ا١تعمرين صحراء اٞتزائر ومعهم جنود فرنسيوف
للحماية كما تذكر قصة "دشرتنا القدٯتة" لعبد اهلل الٕب« :زار واحتنا وفد مهيب من "معمري" الفرنسيُت برفقة اآلباء
البيض ٖتفهم ثلة من عساكر فرنسا األنذاؿ ،وألوؿ مرة ٨تظى من أبناء الرومية الكفرة بالتحيات والبسمات وبعض
ا٢تدايا».555
تعود بنا وافية بن مسعود ُب قصتها "ىم ..وا١تدينة والظبلـ" إٔب تاريخ التواجد اليهودي باٞتزائر ،وبقسنطينة
ٖتديدا ،حيث كاف ا١تكاف ال يتسع لليهودي وا١تسلم معا وذلك حُت يرفض أىل ا١تدينة يهوديا وينفونو بعيدا عنها
فتقوؿ القاصة« :كنت تقوؿ إف يهوديا مر با١تدينة وكاف أفرادىا قليلُت وحُت استهجنوه وشتموه غادر ا١تدينة وعندما
وصل إٔب أطرافها راقو أعلى التل وناـ فيو وكشكر للمكاف غرس عظما كاف ُب زاودتو ورحل ،و١تا ٪تت بعده الشجرة
ٝتاىا الناس "شجرة اليهودي" ،كنت تقوؿ ٕب إف من يسب الدين وا١تلة ٖتتها أو يقيم منكرا تصعقو فيغمى عليو
ويبلعو الًتاب حيا»  ،556وُب قسنطينة دائما يكشف لنا بشَت مفيت عن مرجعياهتا التارٮتية وعمقها اٟتضاري ُب قصة
"مدينة اآلخرين"« :كانت قسنطينة أٚتل من أف تصفها عُت كاتب ،ومع ذلك كنت أشعر بضيق وٓتوؼ داخل
األزقة ا١تتناسلة كمتاىة ورائحة التاريخ ا١تنفلتة من جدراف صدئة ٓب يعد ىناؾ ما يشَت إٔب قيمتها» .557
ويستحضر ا٠تَت شوار أمكنة أجنبية ولكن يبقى على بعدىا التارٮتي وعبلقتو بالثورة التحريرية فيقوؿ ُب قصة
"طريق الشمس" على لساف ٣تاىد جزائري« :كنت من بُت الذين أمر "موريس بابوف" بإلقائهم ُب هنر السُت ،وفعبل
554

عبد هللا اللً :فواتح ،ص.17
555
عبد هللا اللً :المصدر نفسه ،ص .72
556
وافٌة بن مسعود :وتحضرٌن على الهوامش ،ص .8-7
557
بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .21

رمو٘ب ُب ليلة من ليإب أكتوبر الباردة لكن اهلل شاء ٕب أف أعيش من جديد»

 ،558و٘تتد فاعلية التاريخ ُب أماكن

أخرو ومنها الفنادؽ وعبلقتها بثورة التحرير كما جاء ُب قصة "اٞتاواوي" ٞتماؿ بن صغَت« :اتصلت باجملاىدين
وقررت وضع قنابل ُب فندؽ "ا١تشرؽ" حاليا ،وبعد ساعتُت انفجرت القنابل وطارت الكراسي وجثث العسكر ُب كل
مكاف وساؿ الدـ غزيرا»  .559ويذكر لنا ٚتاؿ بن صغَت مدينة "سطيف" ١تكاف كاف مسرحا ألحداث ثورية كبَتة
وفيها ًب التخطيط لعدة عمليات ثورية كما جاء ُب قصة "اٞتاواوي" «ٓب ٘تر ثبلثة أشهر حىت علمت ٔتقتل خطييب،
عرفت أنو كاف يؤلف أناشيد عن الثورة و٭ترض الناس ُب مدينة سطيف ،لقد قتل ْتقنة سم» .560
كانت اٟتانة ملتقى لرجاؿ الثورة أيضا ،ومكانا يشع تارٮتا من خبل٢تم كما جاء ُب قصة "عرؽ الكاتب"
لبشَت مفيت حُت قاؿ« :لنبدأ من ىذا البار مثبل واٝتو "الديكي" صغَت ْتجم حفرة ُب األرض وبو ٜتس طاوالت
على األفضل وزبائنو من كل األصناؼ ،فهناؾ الشيوعي الذي خاب أملو ُب الثورة العمالية ا١تستحيلة ،ومناضلوف من
زمن بن بلة والداي حسُت وراقصات ُب سن الكهولة ،يربنت على األكتاؼ ويغنُت الشيخة الرٯتييت وفضيلة ادزيرية
( )...ىذا البار ٯتكن نعتو با١تقربة الكبَتةٞ ،تيل من الثوار البؤساء ُب ٟتظة انطفاء مشعتهم الكربو»  .561إنو ا١تكاف
الذي قلما ذكره الكتاب/القصاصوف اٞتزائريوف ٔتكوناتو التارٮتية ،لكن مفيت جعل منو ملجأ/مقربة ١تن صنعوا الثورة
و٣تد الوطن.
لقد تنوعت األماكن ذات احملموالت التارٮتية بُت ا١تدينة ،السجن ،ساحات ا١تعارؾ وحىت اٟتانات ،وإف
توظيف ىذه األماكن ُب القصة القصَتة بأبعادىا التارٮتية ٬تعل النص ذا التفات إٔب الذاكرة ا١تشًتكة ُب األزمنة،
و٬تعل من ا١تتلقي يقرأ أمكنة القصص قراءة أخرو من خبلؿ حوارات تارٮتية انكتبت أدبيا ،ما داـ األدب ىو كتابة
ثانية مغايرة للتاريخ ٖتريرا وتصويرا وتقديرا.
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الهٌر شوار :مات العشق بعده ،ص .63
559
جمال بن صؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .97-96
560
جمال بن صؽٌر :المصدر نفسه ،ص .96
561
بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .112

 -4-4ا١تكوف الثقاُب/العلمي للمكاف:
تتميز كثَت من الفضاءات واألمكنة ٔتحموالهتا الثقافية ا١تختلفة وإشعاعاهتا العلمية ا١تتعددة «ومنذ القدٙب وحىت
الوقت اٟتاضر كاف ا١تكاف ىو القرطاس ا١ترئي والقريب الذي سجل اإلنساف ثقافتو وفكره وفنونو»  562إذ عن لكل
مكاف خصوصياتو الثقافية ا١توازية ٠تصوصيات جغرافية وتارٮتية ودينية ،ويرو اليامُت بن تومي أف «ا١تكاف كفضاء
إقليمي ٮتتزف داللة ثقافية» ٘ 563تيزه عن أمكنة وفضاءات إقليمية أخرو ذوات دالالت ثقافية مغايرة أيضا ،وعندما
تتصفح ا١تدونة القصصية اٞتزائرية ٧تد أهنا استحضرت أمكنة/فضاءات ذات مكونات ثقافية/علمية كثَتة ،وكانت
تساىم مكونات أخرو ُب تأثيث القصة القصَتة بأنساؽ أخرو كثَتة ألف النص القصصي متنوع الشخصيات
وبدورىا الشخصيات ٥تتلفة ا١ترجعيات ،وىذا االلتفات القصصي لؤلنساؽ ا١تختلفة ا١تتعددة ٯتكن القصة القصَتة
كجنس أديب من توسيع آفاؽ احتوائها آلفاؽ ا١تتلقُت ا١تختلفة ا١ترجعيات أيضا ،ولكن ذلك يتحقق حُت يتعامل
كتاب القصة القصَتة مع ىذه األمكنة ومكوناهتا بوعي وعمق وحسن توظيف ،ألف «ثقافة ا١تكاف ُب القصة القصَتة
ٯتكن وحدىا أف تقدـ بعدا تفسَتيا خاصا هبا وأقصد ىنا احمللية وا٠تصوصية الثقافية ،إذ كثَت من النصوص القصصية
تتمثل واقعا حضاريا واجتماعيا ليس فقط بذكر أٝتاء ا١تدف واٟتارات وا١تعآب ،لكن باستحضار تفاصيل تؤثث ا١تكاف
حىت ولو ٓب تذكر أٝتاء فتنشط ا١تعلوـ ُب الذاكرة الثقافية ا١تشًتكة»

 ،564فحُت تذكر وافية بن مسعود "مسرح

قسنطينة" فإنو تستحضر تاريخ مكاف يشع ثقافة ويشكل جزءا ىاما من ذاكرة ا١تدينة ،فتقوؿ ُب قصة "شيء من
ذاكرة مهزومة"« :حضرتٍت يومها رغبة ُب العودة إٔب ا١تسرح ،ىذا الذي غرب زمنا طويبل ُب ىذه ا١تدينة ،حرـ من
لوائح زياراتنا عمدا ،لكننا ٓب نستطع إسقاطو من الذاكرة ،كاف أحد األماكن اليت تقوؿ سَتتا كما ىي» .565
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ٌاسٌن النصٌر :الرواٌة والمكان ،ص .70
563
الٌامٌن بن تومً ،سمٌرة بن حبٌلس :التفاعل البروكسٌمً فً السرد العربً ،ص .95
564
محمد الدؼمومً :المكان القصصً ،مجلة آفاق ،ع  ،82-81ص.26
565
وافٌة بن مسعود :وتحضرٌن على الهوامش ،ص .26

ومثلما كاف عنواف القصة متكئا على ذاكرة مهزومة ،مثلما صارت قسنطينة من دوف مسرح مكانا غَت مؤثث ثقافيا،
ألف ا١تسرح ذاكرة ا١تدينة ،وحُت يستحضر "ا١تسرح" كمكاف ذي ٤تموالت ثقافية عميقة دالة ،فإف النص القصصي
يصَت غنيا بأنساؽ ثقافية تلتفت إٔب الفٍت من التاريخ واألدب والسياسة واألسطورة وغَتىا ،كما أف مثل ىذه األماكن
ذوات ا١ترجعيات الثقافية تكوف مبلذا ومهربا وفضاءات للراحة والتأمل وأخذ قسط من ٚتاؿ الكوف ُب حياة
الشخصيات القصصية اليت تأىب تشيؤ اإلنساف ُب عصر اآللة/ا١تادة والتكنولوجيات اٟتديثة ،كما صور ٤تمد راْتي
ذلك ُب قصة "عفريتو ىائم"١ ،تا صار "ا١ترسم" مبلذا ،للفناف وفضاءً تعبَتيا عن حياتو تؤثثو خياالتو ورؤاه ورؤيتو
الكونية الفنية ا١تثقفة كموقف من اٟتياة والعصر ،يقوؿ ٤تمد راْتي« :ىو ال يكاد ٭تب حىت ٬تد العبلقة قد انقضت
فيبقى قبلو يعا٘ب متوثبا شاردا ،حبا ال يعرؼ لو طريقا وال ٬تد لو قرينا ،حبا ضائعا (٬ )...تد نفسو مدفوعا إٔب
مرٝتو ،إٔب قطعة القماش مدفوعا إٔب الريشة واأللواف ليقبض على قطعة تنفلت ،على عبلقة تتفلك ،إحساس يتبدد
ليقبض على امرأة يسجنها بلوعتو ليطمئن بالو وىو ٯتضي إٔب رحلة جديدة»  ،566كما ينقل إلينا خليل حشبلؼ ُب
قصة "موت غَت معلن" تفاصيل مكاف ذي مكونات ثقافية ىامة ورئيسة ُب صناعة العقل وبناء ثقافة اإلنساف وىو
"ا١تكتبة" اليت ٘تؤل اإلنساف معرفة وٗتًتؽ بو أزمنة الثقافات ا١تتعاقبة فيقوؿ« :كاف علي أف أعرج دئما على ا١تكتبة،
كي أمتلئ بكلمات لكتاب أشعلوا جذوة أحاسيسهم ،أما أنا فإ٘ب أحيل مشاعري إٔب زمن آخر»  ،567و٭تدثنا ا٠تَت
شوار عن ىذا ا١تكاف الثقاُب العلمي ا٢تاـ "ا١تكتبة ا١تنزلية" ُب قصة "الغريب" ،ويربط بُت غربتو وغربة أيب حياف
التوحيدي والغربة تعٍت ا١تكاف ،لكن توظيف "ا١تكتبة" كمكاف قصي عند شوار كاف يعٍت حوار األمكنة وتقاٝتها غربة
مرتاديها ،رغم التباعد الزمٍت بُت بطل قصة "الغريب" وأيب حياف التوحيدي ،يقوؿ شوار« :حدؽ ُب الكتب واجمللدات
ا١تبعثرة ،يقع بصره على كتاب "اإلمتاع وا١تؤانسة أليب حياف التوحيدي" ،ىذا الذي حَته ،كاف عزاءه ولعنتو وقدوتو،
ىذا الذي أحرؽ ٚتيع كتبو ُب ٟتظة يأس»  ،568إف مكتبة الغريب كمكاف قصصي "شواري" ال يكتفي بكونو مسرحا
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ألحداث قصصية وببعد ىندسي معروؼ ،إ٪تا يفتح ىذا ا١تكاف اٞتدؿ الفكري ا١تعرُب الثقاُب بُت اإلنساف ا١تعاصر
والًتاث إف كتبا ،شخصيات ،أفكارا ورؤو .ىذه مزية األمكنة ذوات ا١ترجعيات الثقافية حُت يعيها القاص ويستبطن
دالالهتا ويسوع إشعاعاهتا على النص أحداثا وشخصيات ولغة ،مثلم نقلنا ٤تمد راْتي إٔب مكاف مثقف ،صانع
للمبلمح الثقافية ألمة من األمم وىو مكتب األديب الذي ىو مصدر لرؤو أدبية ثقافية ٢تا انعكاساهتا على الفرد
واجملتمع ،حيث ىذ األديب «قابع على مكتبو ،غَت آبو ٔتا حولو ،مستلم لقلم أسود جاؼ ،بدا كمسؤولية مرىقة
يوكلها سطر سطر الحق فتتوأب وراء بعضها العض سراعا ،بدا منتهيا ،حسبو أف يكتب ،حىت أنو من فرط اإلغراؽ
استثقل مرة القياـ إٔب ا١ترحاض ومرة القياـ إٔب الثبلجة ( )...كأ٪تا الكتابة قد استقرت بو ُب النعيم األبدي ،حيث
صار مكانا علويا ال يرضى أف ٘تس مبلئكيتو»  ،569فمكاف مقدس مثقف كمكاف األديب ،حُت يتموقع وظيفيا رفقة
مكونات سردية أخرو يستدعيها ىذا ا١تكاف العابر لؤلزمنة واللغات ،يشكل جوا سرديا متميزا ،يعكس ما لؤلمكنة
ومكوناهتا ووظائفها من سلطة نصية.
استحضر بعض القصاصُت أمكنة ذات مدلوالت علمية ايضا ،كا١تدرسة واٞتامعة بوصفها طريقا إٔب عوامل
ثقافية علمية أكرب ،وبوصفها ٤تاضن أولية للعقل ا١تفكر وا١تثقف وا١تتعلم ،مثلم وظف باديس فوغإب "ا١تدرسة"
كمكاف للدراسة ،ورغم ما يكشفو ا١تكاف من فوارؽ اجتماعية بُت التبلميذ إال أف التفوؽ العلمي ىو الفاصل والغاية
واألفضلية ا١تنشودة ،يقوؿ ُب قصة "الوجو اآلخر"« :يوـ كنت تلميذا ُب مرحلة الثانوي ،وكاف أبوؾ عاطبل عن
العمل ،كنت تتعب رأسك الصغَت ُب ا١تفاضلة بُت أناقة زمبلئك ُب الصف ورداءة ما كنت ترتديو ،لقد كنت تشعر
أف مبلبسك الرخيصة تقلل من احًتاـ زمبلء الصف إليك ومع ذلك كنت تغالب ذلك الشعور بالتفوؽ ُب
الدراسة» ،570ويعود بناء عقيلة راْتي ُب قصة "العودة إٔب الزمن األخضر" إٔب ا١تدرسة/القسم/الذاكرة الطفولية حُت
كانت ا١تدرسة تعلمنا اٟترية ،اٟتب ،اٞتماؿ ،فتقوؿ« :حقا إهنا صدفة رائعة ،ىذا القسم ٭تفظ الكثَت من الذكريات
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اٞتميلةُ ،ب ىذا القسم كاف ا١تعلم يطلب منهم أف يرٝتوا االشجار وا١تنازؿ وا١تزىريات ا١تمتلئة بالورود ،أما ىي فكانت
تفضل رسم األٝتاؾ والقطط ،لقد عشقت اٟترية منذ صغرىا»  ،571كما اقًتنت ا١تدرسة ُب قصة "الوافد" للخَت شوار
بالذاكرة وا١تستقبل معا بوصفها معربا مكانيا وعلميا إٔب مراحل جديدة كما كاف مع ىذا التلميذ حيث «حقيبتو
الصغَتة على ظهره ذكرتو بالعودة من ا١تدرسة والفرحة ا١تصاحبة ٢تا ،السنوات البعيدة هتمز أعصابو لكنو ٭تاوؿ ُب كل
مرة ٖتاشي األمر وتوجيو فكره إٔب ما ىو آت» .572
كما كاف للجامعة كصرح علمي/ثقاُب حضور ُب ا١تدونة القصصية بوصفها مكانا جامعا ألفراد ٥تتلفُت فكريا،
اجتماعيا وعلميا ،ولكن ا١تبلحظ أف توظيف اٞتامعة كمكاف ٓب يكن بوصفها مؤسسة علمية ٗتلق حوارا علميا
ونقاشا فكريا بُت طلبة واساتذة ٤تسوبُت على النخبة اليت تتصدر الفئات االجتماعية األخرو ،ولكن وظفت كمكاف
جامع لفئات تتفاوت اجتماعيا وٗتلق شيئا من الطبقية كما جاء ُب قصة "اٟتركة والسكوف والضمة اٟتارة" حملمد
راْتي وىو يتساءؿ« :ال أعرؼ ما الذي جعل شابا بورجوازيا بشاب من طبقة كادحة؟ رٔتا ىي اٞتامعة :فلهذا ٝتيت
كذلك» ،573أما بشَت مفيت فيستحضر "اٞتامعة" كمكاف ليتساءؿ عن مصَت آالؼ الطلبة اٞتامعيُت ومستقبلهم
ا١تهٍت فيقوؿ ُب قصة "حافة السقوط"« :وصلت إٔب العمل ،اٞتامعة كيوـ اٟتضر ،والطلبة من اٞتنسُت ُب غلياف
مستمر ،تستطيع أف تقوؿ اآلف وقد وصلت إٔب ىذه اللحظة ،أنك متحسر على ىذا اٞتيل وعلى وضعو وبؤسو
و٥تاوفو وأحبلمو ا١تشنوقة وأنك على األقل ٘تلك شقة وعمبل ،أما ىم فما حا٢تم يا ترو بعد التخرج وما الذي
ٯتلكونو حقا».574
عكست كثَت من األماكن ذات ا١تكونات الثقافية ،اشتغاؿ القاص اٞتزائري على تنويع مكونات األمكنة
لتكوف القصص ذوات ٤تموالت متعددة تعكس التعدد التكويٍت ألفراد اجملتمع بُت الثقاُب والعلمي والسياسي...اْب.
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لكن كثَتا من األمكنة ذات احملموالت الثقافية ٓب تطرح بعمق النقاش الثقاُب والوعي بو واكتفى بعض القصاصي إٔب
إشارات إٔب ىذه األمكنة.
 -5-4ا١تكونات السياسية/االيديولوجية للمكاف:
قليلة ىي األمكنة ذات ا١تكونات السياسية ُب القصة اٞتزائرية القصَتة مقارنة با١تكونات ا١تكانية األخرو،
لكأف جيبل من القصاصُت اٞتزائريُت ٖتاشى ا٠توض ُب ىذه التجربة السياسية قصصيا ،وحىت اإلشارات السياسية
وااليديولوجية لدو القصاصُت كانت سطيحة عابرة ،و٦تا جاء ُب توظيف ىذه األمكنة ما كتبت عنو فاطمة بريهوـ
ُب قصة "بيت النار" تقوؿ« :أيب ٗتيفو التغَتات الكثَتة وا١تتوالية ،مشاكل اٟتزب أخذت كل تفكَته ووقتو ،وبيتنا
االجتماعات فيو ال تنتهي ،وأنا أحضر القهوة وجدتٍت أقوؿ :لعلنا وصلنا مرحلة النضج تسمح ٓتوض ٕتربة جديدة،
أما أيب فانفجر "والد البارح واش تفهمو ُب البوليتيك" ،وأما اآلخروف فالتزموا الصمت تقديرا لو»  ،575وتشَت ُب نفس
القصة إٔب الصراعات السياسية اليت تنطلق من خبلفات ايديولوجية ٥تتلفة فتقوؿ« :لو كنت بقيت النفصلت عن
االٖتاد ،ولضحكت من تلك ا١تعارؾ الدموية اليت دارت بُت اٖتادكم وبُت اليساريُت واإلخواف واليت كانت بالنسبة
إليك مرحلة حتمية وخطوة أؤب من أجل التعايش فالشعوب على مر تارٮتها ٘تر ٔتراحل ٦تاثلة لتصل إٔب قمة
الدٯتقراطية» .576وُب نفس السياؽ ،ينقلنا خليل حشبلؼ إٔب التناطح الفكري بُت فئات اجتماعية ٥تتلفة تأججت
ُب مراحل من تاريخ اٞتزائر حيث كانت «ا١تدينة تناـ باكرا ،بعد اذاف العشاء ،وىا ىم يدلفوف إٔب ا١تساجد أفواجا،
افواجا ،كانوا يتحركوف كسيل جارؼ ،لقد حسدهتم عن شيء ٓب أعرؼ كنهو أنا الرجل احملاط بأرفف الكتب ()...
وكاف ا٠تطيب ينصحهم باالبتعاد عٍت أنا ا١تارد ا١تتمرد ،ىناؾ فقط من يتغامزوف ،يومئوف بسياساهتم ٨تو
السماء» ،577وتوسع حكيمة ٚتانة جريبيع الفضاء اٞتيوسياسي لتنتقل ُب قمة عربية ٔتدينة عربية فتقوؿ« :يذوب
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الثلج بُت يدي كما اذابت ىذه اللحظات سنة بأكملها وٓب تذب ىزائمنا على طاوالت االجتماعات ،ىا أنا تذكرت
أهنم اجتمعوا آخر مرة (ُب مدينة عربية ىي قبلة للسواح) اغتسلوا ْترب ا٠تطابات ،تصافحوا على رقصة الورؽ ٍب مضوا
واعتكفوا ْتصوهنم ا١تعلقة واالنتفاضة عارية من كل حصن إال من قلوب متوىجة ألطفاؿ ٓب ٬تربوا يوما لعبة القفز
على حبل األحبلـ ..كربوا فجأة فجربوا القفز على حبل النار ْتجارة» .578
ما ٯتكن قولو من خبلؿ استعراض أىم ا١تكونات ا١تكانية ُب القصة اٞتزائرية القصَتة ،ىو تنوع األمكنة من
حيث مكوناهتا ،فكاف حضورا لؤلماكن ذات ا١ترجعيات االجتماعية واليت تناولت اليومي ا١تعيش للفرد واجملتمع،
تطرقت إٔب قضايا اجتماعية عديدة كالعمل والفقر ،والنقل واٟتياة العائلية ،كما أف األماكن ذات ا١ترجعيات الدينية
كانت حاضرة ُب ا١تنت القصصي اٞتزائري كا١تسجد والكنيسة وا١تقربة وغَتىا وكاف تعامل القصاصُت معها بوعي أقل
مقارنة با١ترجعيات االجتماعية للمكاف ،أما ا١تكونات الثقافية لبعض األمكنة فنقلت جزءًا من واقع ا١تشهد الثقاُب
والعلمي ُب اٞتزائر ٦تثبل ُب ا١تسرح وا١تكتبة واٞتامعة وا١تدرسة بوصفها دوائر علمية وثقافية ٢تا دورىا ا١تنوط هبا ،وكانت
ىناؾ إشارات خفيفة عابرة ألمكنة ٔترجعيات سياسية وإيديولوجية وكتلميحات من دوف تناوؿ عميق وواع لدالالت
ىذه األماكن ومقوالهتا.

 /5ا١تكاف واآلخر:
 -1-5ا١تكاف والشخصية القصصية:
٭تتل ا١تكاف حيزا ىاما ُب بنية القصة القصَتة ،ويشكل رفقة عناصر السرد األخرو كبل متجانسا يعكس
أدبية ىذا اٞتنس األديب مستقببل عن األجناس األدبية األخرو ،وللمكاف عبلقات متشابكة مع الزمن ،األحداث،
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وشخصيات القصص ،وىذا ما أردنا أف نتوقف عنده ُب ىذا ا١تبحث متسائلُت :ما طبيعة العبلقة بُت الشخصية
واألمكنة اليت شغلتها ُب ىذه النماذج القصصية؟ من منهما يؤثر ُب اآلخر؟ ا١تكاف أـ الشخصية؟ ما الذي يعنيو
كبل٫تا لآلخر؟ كيف اشتغل القصاصوف اٞتزائريوف مع ىذه الثنائية (ا١تكاف والشخصية)؟
ترو نبيلة إبراىيم أف عبلقة اإلنساف با١تكاف بدأت تشغل ا١تفكرين ُب اآلونة األخَتة ،ورٔتا يرجع السبب ُب
ىذا إٔب ٗتلخل عبلقة اإلنساف بأقدـ مكاف وارسخو وىو األرض ،نتيجة اْتاث الفضاء اليت تلح على اكتشاؼ عوآب
مكانية أخرو تنافس األرض ُب عبلقة ا١تكاف هبا ،ورٔتا رجع السبب ُب ذلك إٔب اإلفراط ُب زج اإلنساف ا١تعاصر ُب
عوآب مصنوعة»  ،579فاإلنساف ال يستطيع أف يكوف ُب ٟتظة ما خارج ا١تكاف ابدا ومن ٙتة فإف ىذا التبلزـ الدائم
اٟتاؿ واحملل ،بُت اٟتاضن
جعل البحث ُب عبلقة الكائن با١تكاف عميقة و٤تل ْتث دائم ١تدو «التفاعل اٟتاصل بُت ّ
واحملضوف ،بُت الكائن وا١تكاف ،ىذا التفاعل ال ٯتكن بأي حاؿ من األحواؿ التغاضي عنو نظرا للتبلزـ الكائن بُت
ىذين العنصرين ،إذ إف كل عنصر منهما يتأثر بفعل اآلخر وكل منهما يفعل باآلخر وينفعل بو»  ،580فاإلنساف يشغل
مكانا ما ُب حياتو ،للعيش والعمل والتنقل و٭تدث فيو تغيَتات ىندسية وثقافية ويسمو ٔتبلمح اإلنسانية ا١تختلفة،
وتصَت لو فيو ٕتارب متنوعة مع نفسو ومع اآلخر داخلو و«ا١تكاف اٟتيز ال ٯتكن اف يعٍت شيئا كبَتا وإ٪تا ا١تكاف الذي
يعٍت ىو ا١تكاف التجربة»  581ا١تكاف الذي ٭تتزف ٕتاربو وذكرياتو وكل ما صدر منو كما «يعٍت ا١تكاف بالنسبة لئلنساف
أشياء متعددة فهو ا١تأوو واالنتماء ومسرح األحداث» ُ 582ب واقعو ا١تعيش ويكوف للمكاف سلطتو ا١تضادة على
اإلنساف من حيث أنو «يؤثر ُب الناس بنفس القدر الذي يؤثروف ىم فيو ،فبل يوجد مكاف فارغ أو سليب ()...
فيفرض كل مكاف سلوكا خاصا على الناس الذين يلجونو»  583وينطبعوف ٓتصوصياتو ومثاؿ ذلك «األماكن الدينية
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تفرض علينا أف نرتدي مبلبس ٤تتشمة وأف نتكلم بصوت خفيض»  ،584مثلما تفرض عليما أماكن أخرو سلطتها
كاجملالس السلمية ُب االنضباط واللباس احملًتـ ،وا١تبلعب الرياضية وخصوصياهتا اللغوية والشكلية من ىنداـ األلبسة،
وتنفتح الطبيعة كمكاف على دالالت غَت اليت تدؿ عليها وتفرضها أماكن أخرو ،من اإلحساس باٟترية واالنطبلؽ
والراحة.
واىتمت األعماؿ األدبية برسم عبلئق ٥تتلفة بُت ا١تكاف والشخصيات القصصية «فمن خصائص القصة
القصَتة أهنا هتتم باألماكن الكاشفة للحاالت ولؤلوضاع ا١تتحكمة ُب الشخوص وحركتهم»  ،585كما يتم التعامل مع
ا١تكاف القصصي ْتسب األوضاع النفسية والعاطفية للشخصيات ايضا وذلك وعي من القصاصُت بتأثَت ا١تكاف على
مكوناتو اإلنسانية أيضا حيث «يتحكم ا١تكاف الفاعل باالنفعاالت الشعورية والنفسية للشخصيات ،و٭تركها على
وفق طبيعتو وال سيما ا١تكاف ا١تعزوؿ ا١تنفصل عن العآب ا٠تارجي ،فقد يثَت ىذا ا١تكاف تلك االنفعاالت ويزيد من
حدهتا» ،586كالسجن مثبل أو ا١تخفر كما عكستو قصة "الباب العإب" حملمد راْتي ،أين تبدو سلطة ا١تكاف واضحة
١تا كاف للمخفر من تأثَت على نفسية احملبوس ومشاعره ،يقوؿ راْتي« :وحدث ذات ليلة أف اقتحم ا١تقر رجاؿ األمن
واعتقلوا من اعتقلوا من مشردين ومروجي ٥تدرات ،وُب ا١تخفر أحسست با١تهانة والذؿ والرطوبةٍ ،ب اكتفوا بتوبيخي
وتعنيفي ونصحو٘ب أال أرتاد مثل ىذه األماكن»  ،587غَت أف ىناؾ أمكنة ليست معزولة عن العوامل ا٠تارجية ،مأىولة
متوفرة على كل شروط اٟتياة ا٢تنيئة والراحة ،لكن يشعر اإلنساف فيها باالغًتاب والوحدة ،وقصة "ا١تدينة ...انكسار
األسئلة" ٠تليل حشبلؼ ترصد جانبا من اغًتاب اإلنساف ا١تعاصر ،وتداعيات ا١تدينة فيطورىا على الذات العميقة
حيث يسرد اغًتابو «ا١تدينة فسيحة إال أ٘ب اشعر بالضيق ،كاف ٙتة أناس ٝتر السواعد والوجوه ينحٍت بعضهم على
بعض ُب عناؽ يشبو مصارعة األكباش ،كنت أجوؿ كا١تضروب بقضيب فقد شعرت بشىت ا١تشاعر ٕتيش ُب
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صدري» ،588إف شساعة ا١تكاف ا٢تندسية/اٞتغرافية ال تعكس حتما مساحات الضيق وجغرافية االغًتاب ُب النفس
البشرية ٘تاما ،فقد يشعر اإلنساف وىو ُب مكاف ضيق جدا برحابة صدره وسعة خواطره ،ويعمد بعض القصاصُت إٔب
إظهار مدو تأثَت الشخصية على ا١تكاف ووٝتو ٔتبلمح غَت اليت عرؼ هبا عند شخصيات أخرو حيث «يقوـ القاص
بإضافة الكثَت من التفاصيل على الشخصية ليدفعها لتمؤل اٟتيز الذي يريده»  589بالطريقة اليت يريد هبا تأثيث ا١تكاف
أحاسيس وعواطف ونفسيات ،مثلما عمدت دنيازاد بوراس إٔب سرد تفاصيل شخصية قصصية ىي "ليلى" لتظهر
للقارئ أجواء "الفراش" كمكاف مؤثث هبذه التفاصيل الشخصية لليلى ،كما ُب قصة "بسمة األمل" حيث ٖتدثنا
بوراس« :كلما أوت ليلى إٔب فراشها لتناـ أدركت ٘تاما أهنا لن تناـ فآالـ القلب ا١ترة ا١توجعة وآالـ الوجود السخيف
والذكريات الدامية لن ٕتعلها تغمض جفنها»  ،590إذ إف استحضار تفاصيل "ليلى" من آالـ القلب ،آالـ الوجود
السخيف ،الذكريات الدامية ،كاف تأثيثا عاطفيا ١تكاف األلفة والراحة والنوـ وىو الفراش ،لكن ٖتالف ىذه ا١تشاعر
الدامية جعل "ليلى" وىي على فراش النوـ "ال تغمض عينيها ،سهرا وارقا وىي مفارقة مكانية بامتياز ،مثلما ٖتوؿ
غرفة الفندؽ – وىي ُب أصلها للراحة – إٔب مكاف لؤلسئلة احملَتة وٟتوار الروح واٞتسد األنثوي كما تصوره مٌت بشلم
ُب قصة "سراديب القدر" على لساف شخصية قصصية أنثوية «عدت إٔب غرفيت ،استلقيت على السرير وأسلمت
فكري ٓتياالت مقتضبةٓ ،ب تفارقٍت نشوٌب ،حىت وأنا أغسل اٞتسد با١تاء البارد ،قد تكوف أبعد من سطح اٞتسد ،قد
تكوف ّتسد القدر ..ال ّتسدي أنا»  ،591وكشفت الذات الساردة وىي الشخصية الضمَتية/األنا الساردة ،كشفت
ىذا التفاعل بُت ا١تكاف وبينها مباشرة وبعمق ودوف وسائط وصفية و«يعد وصف ا١تكاف على لساف الشخصية
الساردة واحدا من أىم آلياهتا إليضاح نظرهتا إٔب أحداث القصة بكاملها وازمة وجودىا داخلها»  ،592ألف ىذا النوع
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من السرد يكوف اقرب إٔب ٖتديد عبلقة الشخصية با١تكاف كمكوف سردي تتحرؾ داخلو ،وبوصفو «وسيلة ١تعاٞتة
القيم ا١تغايرة أو احملايثة لو وارتباطها الوثيق باالنفعاالت الشعورية للشخصيات الفاعلة ُب النص السردي» .593
أما فتيحة كحلوش فتنحو با١تكاف دالليا إٔب ثنائية ضدية ىامة ٕتعل من ا١تكاف منقسما بُت "ا٢تناءة والعدوانية"
وتتحدد ا٠تاصيات من خبلؿ ٕتربة اإلنساف حُت ٖتدد عبلقتو با١تكاف حيث «إف معايشة مكاف ٚتيل ونقل ٕتربتو
يثَت ُب الذىن مباشرة ىناءة ذلك ا١تكاف ،والعكس صحيح ،فسلسلة اإلحباطات اليت يعانيها ا١ترء ُب مكاف ما ٕتعل
من ىذا األخَت مكانا عدوانيا»  594غَت مرغوب فيو إف استذكارا أو زيارة أو حياة فيو .مثلما ارتبطت اٟتديقة كمكاف
ُب ذاكرة طفلة اغتصبت فيو كما جاء ُب قصة "حارس اٟتديقة يقطف زىرة" حملمد راْتي فهذه الطفلة ١تا «رأت
الكثَت منهم يزحفوف صوب اٟتديقة ارتعبت ،خافت أف يطلعهم حارس اٟتديقة على سرىا ،فدعت طويبل وعميقا أف
ال يبوح بشيء ٦تا اتاه ،و٭تفظ األمر فيما بينو وبُت نفسو»  ،595ويتحوؿ ا١تكاف ا١تعروض باأللفة واٟتميمية والفرح إٔب
مكاف ٥تيف مرعب كالبيت الذي ٮتتزف ذكريات أليمة لئلنساف كما ٖتدث عن ذلك ا٠تَت شوار ُب قصة "الطريق إٔب
بٍت مزغنة" حيث «البيت غوؿ ٥تيف ..يفتح فاه على وقع تيار بارد ،اٞتو كئيب "كأف كافرا مات فيو " ..اآلدمي
كتلة خاهنا االنتعاش ..عشش فيو سرطاف البحَتة ..شبكة من التجهم ٖتاصر تبلؿ وجهو ،العيناف تضخاف دمعتُت
ماٟتتُت تتحوالف عرب تلك التبلؿ ا١تقفرة»  .596وبذلك ندرؾ اف ثنائية "ا٢تناءة والعدوانية" اليت ٖتدثت عنها فتيحة
كحلوش ،ىي من ٖتدد عبلقة الشخصية القصصية با١تكاف ،ومدو التفاعل اٟتاصل بينهما إف سلبا أو إ٬تابا .ألف
كبل من ا١تكاف واإلنساف يتفاعل مع اآلخر يتأثر بو ويؤثر فيو ،يسكنو ويسكن فيو أيضا.
 -2-5ا١تكاف وجدؿ األنوثة والذكورة:
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وردت كثَت من األمكنة القصصية اٞتزائرية وُب ثناياىا إشكاليات معقدة يتصدرىا جدؿ ا١تكاف بُت األنوثة
والذكورة .وا١ترأة وحرية شغل ا١تكاف والتنقل فيو ،والسلطة الذكورية على بعض األمكنة على حساب األنثى ،وكل ذلك
ٖتت عنواف حرية اختيار األمكنة وشغلها وتقسيمها بُت أماكن ذكورية وأخرو أنثوية ٖتت أغطية دينية ،أعراقية ،أو
شخصية متنوعة .و«يرتبط ا١تكاف ارتباطا لصيقا ٔتفهوـ اٟترية ،و٦تا ال شك فيو أف اٟترية – ُب أكثر صورىا بدائية –
ىي حرية اٟتركة ،وٯتكن القوؿ إف العبلقة بُت اإلنساف وا١تكاف – من ىذا ا١تنحى – تظهر بوصفها عبلقة جدلية بُت
ا١تكاف واٟترية» ،597وكثَتا ما شعرت الشخصيات األنثوية ُب القصص القصَتة بالقيد واٟتجر ا١تكا٘ب وتضيق ٢توامش
حريتها ُب شغل أماكن معينة أو التواجد والتحرؾ فيها« .فاٟتجر االجتماعي على حركتها حجرة ،وطبيعة الثقافة اليت
تلقنتها ا١ترأة حجرة ،واٞتسد ْتد ذاتو حجرة أكثر تعتيما وإظبلما»  598كما يرو صبلح صاّب ُب كتابو "سرد اآلخر"،
وكثَتا ما كاف اٞتسد األنثوي حائبل عن ولوجها أماكن بقيت ٤تصورة على الرجاؿ فقط ،انطبلقا من األمكنة القريبة
جدا من ا١ترأة كشرفة البيت الذي تعيش فيو كما تساءؿ ٤تمد راْتي عن ذلك ْتَتة ُب قصة "منظر ال يرو من
الشرفة"« :رٔتا عشر سنوات من عمري غَت كافية ألفهم ٓب ٖترـ فتاة ُب ا٠تامسة عشرة من ا٠تروج إٔب الشرفة ،وتأخذ
قسطا من التنفس واٞتماؿ :إف أيب ال يرو من ىذه الدنيا غَت مقهى الرصيف والعباد ُب ذىاهبم وإياهبم»

 599وىو

التخوؼ رٔتا من رؤية ىذه الفتاة ،إذ إف اإلطبلؿ من الشرفة ألخذ قسط من الراحة والتأمل واٞتماؿ لدو الذات
الساردة وىو شقيق الفتاة ،لكن الشرفة واإلطبللة األنثوية منها ٘تثل ألب كشفا للمستور وانفتاحا على أمكنة ٦تنوعة
من الرؤية وىي ا١تقهى والشارع ،إذ «كنت استغرب كيف اف ىذا ا١تنظر الطافح باألفق واالتساع ٓب يكن يشفع
ألخيت الشقيقة لدو أيب ...قبل أياـ شدىا من ذراعها وأخذ يوٓتها ويعنفها على ٨تو ٓب أعهده ،وٓب تعهده ىي أيضا
منو !! قاؿ إهنا ٓب تعد صغَتة ،كربت ٔتا فيو الكفاية ،ال يصح أف تقف بعد اليوـ على الشرفة تتفرج على الناس.
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ويتفرجوف عليها»  ،600ومن ىذين ا١تشهدين السرديُت يتضح أف جسد األنثى/فضاء اٞتسد ،ىو من يقف حائبل
بينها وبُت حوار مع فضاءات غَتية أخرو ،فاإلشكاؿ ليس ُب شرفة/مكاف تقف فيو ،وتشغلو ،بل ُب كوهنا صارت
كبَتة ،بالغة ،فصار يليق هبا فضاءات أضيق كما يرو والدىا ،خاصة إذا تعلق األمر بشرفات ا١تساكن ُب ا١تدف.
حيث اٟتركة الدؤوبة للمارة ،رغم إحساس األنثى بالراحة ُب الشرفة كما جاء ُب قصة "عذابات فرح" ٟتكيمة ٚتانة
جريبيع فتقوؿ« :أىرب حيث الشرفة مطلة على زقاؽ ضيق ،يسحبو أفق بعيد ،يًتامى ُب ْتره جبل "غريوف" لوحة
سرمديةٓ ،ب يتعاقب عليها نسخ األنامل»  .601كما ٯتكن للشرفات أف تكوف أماكن للتحاور عند النساء وىي بذلك
أماكن مؤنثة كما جاء ُب قصة "آخر الظبلؿ" ١تنَت مزلييت و«صباح اليوـ التإب ،أشرقت الشمس على امرأتُت تتبادالف
اٟتديث من على شرفتُت متجاورتُت»  602وٯتكن للشرفة أف تكوف بوابة بوح ىناؾ حيث «شجَتات التوت اليت ٖتف
ىذه الدار والشرفة اليت تطل منها تلك ا١ترأة ا١تقبلة بوجهها على سر تريد أف تكشفو فيها»  ،603وٓب ٗتف وافية بن
مسعود ٗتوفها من ىذا ا١تد الرجوٕب التسلطي على عوآب ا١ترأة ُب قصة "شيء من ذاكرة مهزومة" وىي تقوؿ« :و١تا
كربت أحبلمي ُب ىذه ا١تدينة أوقفها ا١تد الرجوٕب ،الذي ٭تكمها ال تنظري إليها ..فكلما رفعت نظري إٔب الفضاء
أْتث فيو عنها ،يقابلٍت وجو انفجاري يضع حدا للحظة وأنتهي إٔب انكسار آخر»

 ،604ويبقى جدؿ اجملتمع

الذكوري ،والقمع ا١تعنوي ٕتاه األنثى يكتسح األماكن والفضاءات القصصية شيئا فشيئا ،ولكن تلك األنثى «تنتفض
الصرخة اٟتبيسة بأعماقها ،يا مدينة العهر تطهري ،اطرحي عنك أقنعة الزيف ،اجر ُب سيل األلواف اجمللوبة ُب علب
الكذب ( )...كانت وحدىا ال شريك ٢تا ىذه العلياء ،أشهرت سيفها ُب وجو ٝتاسرة اللذة عندما استوردوا العهر
وصادروا العفة ،صرخت ،ا٨تصرت الصرخة ،وصرخت وماتت الصرخة ُب معًتؾ صلد من قضباف الذكورة اليت تلوي
نسمة التغيَت من أنثى اٞتمر»  ،605إف ىذا الصراع بُت الذكورة واألنوثة وٖتت مسميات عديدة كاف أكثر حدة وذكرا
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وتطرقا من طرؼ القصاصات اٞتزائريات على حساب القصاصُت ،وقد حاوؿ كبل٫تا أف ينقل مدو التضييق ا١تكا٘ب
على ا١ترأة انطبلقا من اقرب األمكنة إليها كالبيت والشرفة والشارع وغَتىا ،ويزداد األمر تعقيدا وجدال حُت يتعلق
األمر بأماكن ٤تسوبة على الذكورة كا١تقهى كما طرحها منَت مزلييت ُب قصة "الوشم" حيث يقوؿ« :مدينتنا ليست
باحملافظة جدا ..وال با١تنفتحة جدا ..ولذا حينما تلج امرأة ا١تقهى ..ودوف أف تكوف متسولة ..فهذا أمر بإمكانو أف
يصبح حدثا مثَتا ،خصوصا إذا ٓب تكمل لساهبا واكتفت بالقليل منو»  ،606وُب ىذا ا١تقطع السردي تصريح واضح
على أف ا١تقهى مكاف ذكوري فقط ،وأف ولوجو من طرؼ األنثى ٥تالف للعرؼ االجتماعي رغم أف األمر يتعلق
ٔتدينة ال بريف أو ٕتمع سكا٘ب صغَت ،غَت أف دنيازاد بوراس ُب قصة "حبيب الروح"تصر على لساف الذات األنثوية
الساردة أف األمكنة من دوف اآلخر/الذكر/اٟتبيب/الزوج/الصديق تكوف خرابا ..واغًتابا ..وأف األمكنة ٖتيا ْتياهتما
معا قريبُت ُب ألفة و٤تبة« :إنو روحي وروح نفسي الربيئة الطاىرة اليت ما أحست الراحة يوما إال ّتواره وما نعمت
بطعن اٟتياة إال بوجوده،
حُت أكوف بعيدة عنك اشعر وكاف شيئا ما ُب جسدي يؤ١تٍت اشعر أنٍت أفتقد احن حبيب وأحب رجل إٕب ُب
ىذا الوجود الواسع» ،607ىي الفضاءات اليت من شأهنا أف ٘تحو ىذا اٞتدؿ ا١تكا٘ب القائم بُت األنثوي والذكوري.
خبلصة الفصل:
من منطلق أف ا١تكاف ىو ىوية العمل األديب ،وإحدو الركائز سرديا ذا سلطة بارزة على ا١تكونات السردية
األخرو ،فقد احتفى القصاصوف اٞتزائريوف با١تكاف كثَتا ،وكاف اٟتيز االساس الذي احتوو أحداث قصصهم
ا١تختلفة.
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توقفنا عند أنواع ا١تكاف مبينُت أسباب تقسيمها ،ليس على أساس ٤تدد ودقيق وثابت ،ولكن على أسس
أخرو تساعدنا ُب إبراز خصوصيات أماكن ٗتتلف فيها عن أخرو .ومن ىذه األسس :االنفتاح واالنغبلؽ ،ا١تقدسة
وا١تدنسة الواقعية والعجائبية ،رغم أف كثَتا من األمكنة كانت ذوات خصائص متداخلة بُت أكثر من نوع.
تطرقنا أيضا إٔب مكونات ا١تكاف ُب القصة اٞتزائرية القصَتة بداية با١تكونات االجتماعية وا١تكونات السياسية
واإليديولوجية مرورا با١تكونات الدينية فا١تكونات الثقافية والعلمية ،حيث أثث القصاصوف ىذه األماكن ٔتدلوالت
متعددة وكاف ١ترجعيات األمكنة سلطتها ووىجها داخل القصة القصَتة.
كما عرجنا على إشكاليتُت أساسيتُت ُب مبحث "ا١تكاف واآلخر" و٫تا عبلقة ا١تكاف بالشخصية من حيث إهنما
عنصراف فاعبلف ُب القص وأف كبل منهما يتفاعل مع اآلخر ويتبادالف التأثَت والتأثر ،كما أف اإلشكالية الثانية
ا١تطروحة ىي :ا١تكاف وجدؿ األنوثة والذكورة ،بوصف األمكنة مثَتا ٞتدؿ الشغل والتحرؾ من طرؼ العنصر ا١تؤنث
وا١تذكر ُب اجملتمع ،فكانت كثَتا من األمكنة ٦تنوعة٤/ترمة على األنثى خبلؼ الرجل/الذكر .وىو ما خلف جدال
حوؿ حرية األنثى ا١تكانية واحتكار الذكورة ٢تا وىو ما انعكس ُب ا١تنت القصصي اٞتزائري وكاف أكثر حدة ُب الطرح
من طرؼ القصاصات اٞتزائريات.
لقد تعامل القصاصوف اٞتزائريوف عموما مع ا١تكاف تعامبل واعيا ،واستحضروه بوصفو إطارا جغرافيا ىاما بكل
٤تموالتو وتأثَتاتو وتأثيثاتو وٚتالياتو ُب النص ،ليتبُت أف ا١تكاف ركيزة ىامة ُب بنية وأدبية القصة اٞتزائرية القصَتة.

الفصل الرابع :اللغة كاألسلوب في القصة القصيرة الجزائرية.
 /1أىمية اللغة ككظائفها:
ىل اللغة وسيلة تواصل بُت االفراد وحامل لؤلفكار والرؤو وتعبَت عن ا١تكنونات؟ وذلك «بالنظر إٔب اللغة على
أهنا وسيلة نقل ا١تشهد من خلد ا١تتحدث والكاتب والشاعر ،إٔب ا١تتلقي ،مستخدمة ٢تذا الغرض كافة إمكاناهتا
ا١تادية وا١تعنوية حىت تتضمن قدرا معتربا من الصدؽ واألمانة»  ،608أ ليست اللغة اٞتسر الذي يربط ا١تبدع/الناص
با١تتلقي؟ ومىت استطاع الطرؼ األوؿ التحكم ُب ىذه الوسيلة واستغبلؿ إمكاناهتا ،استطاع الوصوؿ بنصو وأفكاره إٔب
ذىن ا١تتلقي ،واستطاع أيضا ٖتقيق اكتفاء ٚتإب لدو قارئو؟ وىل صحيح أف «اللغة ىي ا١تعيار األساسي ا١تعوؿ
عليو ،وذلك ١تا ٖتملو من طاقات ،وإمكانات فهي اليت تبعث على اإلدىاش أو عدمو أو الغرابة والوضوح ()...
فا١تادة األساسية اليت تشكل اإلغراء ليس ا١توضوع الذي تتحدث عنو لغة النص فقط ،بل اللغة نفسها»  609اليت قد
تكوف أساس النص واحملور الرئيس للعمل األديب ١تا تتضمنو من قدرات ىائلة على اإلثارة والدىشة ،و١تا تكتنزه من
احتياطي دالٕب وٚتإب كبَت؟ وما مدو انعكاس قدرة الناص/ا١تبدع ُب التعامل مع اللغة على النص األديب؟ من حيث
استغبللو الفردا٘ب ا١تتميز للغة ،حُت يقف أمامها وقفة مستثمر ،مستبطن ١تكنوناهتا والتسلح بطاقاهتا ُب مواجهة
ا١تتلقي ،ىل يتطلب ذلك أف يكوف عارفا باللغة ،وطرؽ استعماالهتا ،وسياقات استغبلؿ تشكيبلهتا؟ ما داـ «ا١تعٌت
شيء خاص بعبلقات داخل اللغة»  ،610فكثَت من ا١تعا٘ب اليت يستهدفها الناص ىي نتاج تراكيب لغوية خاصة
بالناص ذاتو الذي يراىن على اللغة حيث «الكاتب الناجح ىو الذي ٯتلك زماـ اللغة ،ويعرؼ كيف يستعملها
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حبٌب مونسً :شعرٌة المشهد فً اإلبداع األدبً (د.م.ج) الجزائر ،2009 ،ص.4
609
موسى ربابعة :جمالٌات االسلوب والتلقً ،ص .206
610
دٌفٌد وورد :الوجود والزمان والسرد ،فلسفة بول رٌكور ،تر :سعٌد الؽانمً ،المركز الثقافً العربً ،ط  ،1999 ،1ص.13

استعماال جيدا»  611كما يقوؿ بذلك النقاد ،إعبلء لشأف اللغة وجوديا وأدبيا ،فَتو ىيدغر «أف اللغة بيت الكينونة
 ،House Of The Bingإهنا ما يضمن إمكاف الوقوؼ وسط موجود منكشف ،فحيث تكوف لغة يكوف
عآب ،وحيث يكوف عآب يكوف تاريخ » ،612فبل وجود ببل لغة نسكنها ،نكوف هبا ،تسكننا «وعبارة ىيدغر "اللغة
بيت الوجود" تعٍت أف اللغة أداة يفصح الوجود عن ذاتو من خبل٢تا»  ،613ويقف عبد ا١تلك مرتاض متعجبا أماـ ىذا
البيت الصوٌب الوجودي حُت يقوؿ« :اللغة ! إهنا ىذا الوجود الصوٌب العجيب » ،614الذي يسكنها الوجود تارة وال
يتحقق إال هبا ،ويُسكنها أفكاره ،أحاسيسو ،مقاصده تارة أخرو ،وما داـ الوجود ذا طبيعة لغوية ْتتة واإلنساف جزء
من ىذا الوجود فإف «طبيعة اإلنساف عند جادامَت ينبغي أف ٖتدد بوصفها طبيعة لغوية ،وىي اليت ٕتعلو يظهر ،وال
تستخدـ اللغة بوصفها أداة إال إذا اعتربت نظاما من العبلمات واألحرو أهنا تفصح عن موقف ،أو ٕتعل موضوع
نص ما يتكشف .وىي ٘تيط اٟتجاب عن عا١تنا ( )...إذ ال عآب يقع خارج اللغة»

 ،615فبل يعرؼ

الكوف/اآلخر/الغَت/األنا إال باللغة ،وحُت تصَت نظاما من العبلمات الدالة ٯتكن اف تكوف قناة تعبَت وتواصل وربط
وكشف حيث «تشكل اللغة القناة وا١تعرب األساسُت اللذين تنسكب عرب٫تا ا١تعا٘ب واألحاسيس»  ،616كما اكتست
اللغة أ٫تيتها ُب حيز الدراسات األدبية من حيث إهنا ذات ٤تموالت فكرية كثَتة وإنو ال ٣تاؿ للحديث عن فكر دوف
اٟتديث عن لغة حاملة لو ألنو «٬تب على الفكر أف يتقولب ُب اللغة اليت توضحو وتنظمو»

 617وتقدمو للقارئ

واضحا على الدواـ ،ويعزز عدناف بن ذريل رأي ىيدغر ويقوو عماد اللغة كوف «اللغة سيدة العبلقات و٤تركة العآب
وكاشفة الوجود ،إهنا تعطي و٘تنح ،وعلى اإلنساف أف يسكن ُب بيتها فيحرسو ويرعاه»  618فتصَت اللغة صانعة العآب
بالكلمات بالنسبة إٔب اإلنساف ،وتبلغ ذروهتا السلطوية والوظيفية ُب عآب النص ألف «األدب لغة خاصة٢ ،تا قوانينها
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إٌفلٌن فرٌد جورج ٌارد :نجٌب محفوظ والقصة القصٌرة ،ص .200
612
عاطؾ جودة نصر :النص الشعري ومشكالت التفسٌر ،الشكرة المصرٌة العالمٌة للنشر ،مصر ،1996 ،ص.20
613
عاطؾ جودة نصر :المرجع السابق ،ص .53
614
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615
عاطؾ جودة نصر :المرجع السابق ،ص .20
616
إبراهٌم الحجري  :شعرٌة الفضاء فً الرحلة األندلسٌة ،ص .221
617
عبد الرزاق دوزاري :بعض األسس المعرفٌة لنظرٌة تشومسكً ،مجلة اللؽة واألدب ،ع ،2003 ،16 :ص.192
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الذاتية اليت ٖتكمها ،وىي قوانُت تكمن ُب ذىن األديب ،يكتسبها من خبلؿ التمرس والتعامل وا١تتواصل مع
النصوص األدبية» 619كما ٯتكنو من خبل٢تا أف يفجر طاقاتو اإلبداعية ألف اللغة ليست أداة تعبَت فحسب ،بل أداة
إ٭تاء وعنصر تشكيل ٚتإب ىاـ ُب األدب من حيث «إف ا٠تطاب األديب ينبٍت على اللغة ،فهو ال يعدو أف يكوف
سلسلة من الكلمات اليت تنتظم داخل اٞتمل أي إف القصة (أو القصيدة) ليست إال ٚتلة طويلة مركبة والذي ٯتيزىا
عن الكبلـ العادي ىو كيفية تنظيم وحداهتا اللغوية»  ،620من حيث استخدامها الفردا٘ب بأسلوب الناص الذاٌب
الشخصي البعيد عن االستعماؿ القاموسي بوصف األدب «صياغة لغوية لتجربة إنسانية عميقة ،أو إنو استخداـ
خاص للغة»  621كما يرو شكري عزيز ا١تاضي ،وُب ىذا االستخداـ ا٠تاص خروج باللغة من ا١تعيارية/النمطية إٔب
عوآب االنزياح والتخييل كما يرو سعيد بوطاجُت ُب «أف اللغة ا١تعيارية ٖتد من ا١تخيلة»  ،622وال ٗتدـ األدب بوصفو
إبداعا وٗتييبل وانزياحا وذلك ال «يكوف ُب اللغة اٟتقيقية ا١تباشرة والتقريرية ،وإ٪تا يكوف ُب التعابَت اليت ٘تثل خروجا
عن السنن ا١تألوفة» 623وىو ما من شأنو أف ٯتنح «لؤلديب شيئا من اٟترية ُب استعماؿ ىذه اللغة ،ليكوف الستعمالو
خصائص ٘تيزه»  ،624وليعكس اختبلؼ األساليب تنوع االستعماؿ اللغوي ومستويات االختيار الشخصي للغة إذ
«لكل كاتب طريقتو ُب اختيار الكلمات وترتيب اٞتمل وتنسيق اٟتوادث»  625وىو ما ٬تعل القارئ/ا١تتلقي ا١تتمعن
ا١تدقق يستطيع التمييز بُت كتابات غَته والتعرؼ على أصحاهبا ٔتجرد قراءهتا ،وذلك ألف لكل كاتب خصوصياتو ُب
الكتابة من حيث التعامل مع الظاىرة اللغوية ،انطبلقا من أصغر بنياهتا وىي اللفظ الذي يكوف فيو للكاتب إبداع
خاص حيث «األديب ا١تبدع ال يأخذ ألفاظو من الكتب وإ٪تا يستمدىا من نفسو ( )...والكاتب يبدع ألفاظو ،ألف
اللفظة كالوتر ال ٖتمل معٌت وإ٪تا ٖتمل معا٘ب وال ٗترج معانيها من ذاهتا ،إال إذ وفق األديب ُب توقيع انفعاالتو
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عليها» ،626كما «تشكل اللفظة ُب العمل الفٍت مرحلة من أىم وأخطر مراحل االختيار والًتكيب [حيث] تؤدي
وظيفة حساسة حُت ٖتتل موضعا تبث من خبللو إشعاعها ُب إتاىات عديدة وتستقبل ُب الوقت ذاتو إشعاعات
تلك االٕتاىات ا١تختلفة وألجل ىذا حظيت بالكثَت من العناية واالىتماـ ُب القدٙب واٟتديث»

 627وتظهر مقدرة

األديب ُب نقل اللفظة من ٚتودىا الدالٕب القاموسي إٔب حراكها التعبَتي النصي/السياقي بإعادة صياغة وتشكيل
جديد حيث «تلعب الصياغة دورا جديا ُب صناعة األلفاظ اللغوية ،ألف الضوء يتسلط ىنا على اللغة ُب حاليها:
مفردة كانت أـ مركبة ،أما أداء ا١تعٌت فيلعب دوره على صعيدين :الوضعي أو القاموسي الذي تقدمو ا١تعاجم اللغوية،
وا١تعٌت النسيب الذي تقدمو القرائن التعبَتية»  ،628ويكاد ينفرد االستعماؿ األديب على غَته من االستعماالت النصية
األخرو هبذا الرىاف على اللفظة وترحيلها من ٤تاضنها القاموسية الوضعية إٔب آفاهتا السياقية اإلبداعية لتولد دالالت
ومعا٘ب كثَتة وجديدة« ،فاللغة تبٌت وتركب ُب إطار تكوين أديب متكامل تفجر طاقاهتا التشكيلة والتمثيلية والببلغية
والداللية ،واللغة هبذه الكفاءة ؤتستويات ٥تتلفة بطبيعة اٟتاؿ ىي اليت ٖتدد منظور العمل األديب ُب مواجهة
الواقع» 629ويؤكد شكري عزيز ا١تاضي رؤية نبيلة إبراىيم للغة ُب قولو بأف «قيمة العمل األديب ال تتمثل ٔتقدار تضمنو
العواطف واالنفعاالت وال حىت بانفعالنا بو كقراء ،وإ٪تا القيمة لقوة االبتكار وا٠تلق األديب اليت تتمثل ُب جعل اللغة
قادرة على اإل٭تاء وامتبلؾ قوة التأثَت»  630لذلك عمد الكتاب ا١تعاصروف إٔب تكثيف لغتهم داخل النص من حيث
«شحن الكلمات ٔتعاف تربو على طاقاهتا العادية دوف االعتماد ُب ذلك على غَت األلفاظ ا١توجودة ُب النص»
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وذلك من حيث « اختيار اللفظة ٔتا يدعها تعرب عن قليل أو كثَت من ا١تعا٘ب بدال من ا١تعٌت الواحد»  632القاموسي
الوضعي الذي يليق باستخدامات ُب ٣تاالت علمية أخرو غَت األدب ،وهبذا التكثيف يتيح الناص للمتلقي فرصة
ابتكار دالالت/توقعات/تأويبلت للنص ،وىو ما ٭تسب للنص األديب ا١تعاصر ا١تكثف وا١تنفتح على تعدد القراءات
626

إٌلٌا الحاوي :فً النقد األدبً ،ج  ،3دار الكتاب اللبنانً ،بٌروت ،ط  ،1980 ،1ص.362
627
صالح رزق :أدبٌة النص ،ص .211
628
شفٌق البقاعً :األنواع األدبٌة ،مؤسسة عز الدٌن للطباعة والنشر ،بٌروت ،لبنان ،ط  ،1985 ،1ص.31
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نبٌلة إبراهٌم :فن القص ،ص .53
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شكري عزٌز الماضً :فً نظرٌة األدب ،ص .71
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محمد الصؽٌر بنانً :النظرٌات اللسانٌة والبالؼٌة واألدبٌة عند الجاحظ (د ،م ،ج) الجزائر ،1994 ،ص.267
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إٌلٌا الحاوي :فً النقد األدبً ،ج  ،3ص.363

النفتاحو على استعماالت خاصة متميزة للغة وىو لب ما دعت إليو ا١تدرسة الشكلية حيث نظرت إٔب «األدب على
أنو استخداـ خاص للغة ٭تقق ٘تيزه باال٨تراؼ بأفعاؿ ،وتشويهها ،فاللغة العملية تستخدـ استخداما يرتبط بأفعاؿ
التوصيل ،أما اللغة األدبية فليست ٢تا أية وظيفة عملية ،وإ٪تا ٕتعلنا نرو بطريقة ٥تتلفة»  633وٖتقق من رؤانا الفنية
اٞتمالية القرائية للنص ،للغة ،للوجود ،ما ال ٖتققو اللغة ا١تعيارية العملية .إذ «تنطلق ا١تدرسة الشكلية من مفهوـ أف
األدب استعماؿ خاص للغة ،حيث إنو يبعدىا عن استعماالهتا ا١تألوفة وىي من ٍب تركز على ىذا االستخداـ ا٠تاص
للغة ُب إطار العمل الكلي»  634وىو ما أكده رمضاف كريب ُب مقارنتو بُت اللغة العادية واللغة األدبية إذ «إف اللغة
األدبية تتميز عن اللغة ا١تستعملة ُب النشاطات العملية وغَتىا ،فاللغة األدبية جزء من النص األديب ،بينما ال نكوف
ُب بقية النشاطات سوو وسيلة أو عبلمة إشارية»  635وتتجاوز اللغة األدبية وظيفتها كقناة/أداة/وسيلة للتواصل إٔب
غاية ُب حد ذاهتا بوصفها جزءا من النص ومكونا ال ينفصل عن بقية ا١تكونات األخرو ُب تشكيل النص األديب،
كما أف «اللغة ا١تعيارية تقوـ على عبلقة االعتباط أو الضرورة بُت الداؿ وا١تدلوؿ ،تكوف مقصدية األلفاظ فيها ما
حددتو قواعد ا١تواضعة واالصطبلح ،بينما ُب اللغة األدبية أو الشعرية تسعى األلفاظ إٔب التماىي مع األشياء اليت
ٖتيل عليها .ىذه اللغة تقوـ على مبدإ االختيار والقصد فهي تتجاوز الدالالت العرفية إٔب بناء دالالت خاصة ال
مرجع ٢تا سوو ذاهتا» ُ 636ب النصوص األدبية ٥تتلفة األجناس ،وُب القصة القصَتة با٠تصوص بوصفها اٞتنس األديب
الذي نشتغل عليو ُب ىذا البحث ،والقصة القصَتة «تتعامل مع مساحة نصية أقل ،وىو األمر الذي يوجب كوف
إمكانيات اللغة فيها أشد حضورا داخلها لكي تسد فجوة ضيق ا١تساحة ،ولكي تستطيع – بناءً على ذلك – التعبَت
عن أحداث ىذه ا١تساحة الضيقة ُب أقل قدر ٦تكن»  ،637وتضيف نبيلة إبراىيم متحدثة عن لغة القصة القصَتة بأف
«أىم ٝتات ىذه اللغة كذلك أهنا ٓب تعد لغة سرد وظيفتها اٟتكي ،بل أصبحت لغة الًتكيز على األشياء ،والسبب
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رامان سلدن :النظرٌة األدبٌة المعاصرة ،تر :جابر عصفور ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع ،القاهرة ،ص .28
634
نبٌلة إبراهٌم :فن القص ،ص .07
635
رمضان كرٌب :فلسفة الجمال فً النقد األدبً( ،د.م.ج) ،الجزائر ،2009 ،ص.149
636
محمد زاٌد :أدبٌة النص الصوفً ،ص .27
637
هٌثم الحاج علً :الزمن النوعً وإشكالٌات النوع السرد  ،ص .39

ُب ىذا أهناؿ تلح على وجهة النظر وٕتعلها ُب الصدارة ،كما تلح على تقدٙب ا١تشاعر والتجربة الداخلية»  ،638كقراءة
للذات والوعي بأسلوب حداثي يراىن على اللغة منتشبل إياىا من رؤية تزويقية قدٯتة إٔب نظرة إشارية حداثية وقد
«جنحت اللغة اٟتداثية إٔب تقدٙب نفسها بوصفها لغة إشارة وإٯتاء أكثر منها لغة ببلغة وتزويق ،بل إهنا ذىبت إٔب
أبعد من ذلك حينما جعلت من أىدافها األساسية انتهاؾ ا١تعجم اللغوي السائد ومفارقة مألوفة بطريق األلفة عن
سياقها وخلخلة بنيتها الًتكيبية للتعبَت عن مستوو وعي حداثي جديد»

 ،639إذ تكوف اللغة حينها أعمق رابط

ٚتإب/تعبَتي بُت ا١تبدع وا١تتلقي وذلك ما ٯتكنها من مد جسور التواصل والتماىي مع الشركاء اإلبداعيُت (الكتاب
والقراء) وكذا الشركاء الفنيُت داخل النص األديب.
 /2مستويات اللغة /جدؿ الفصحى والعامية:
تعددت مستويات اللغة ُب النص القصصي اٞتزائري ا١تعاصر ،رغم أف الفصحى كانت لغة اٟتكي الغالبة ،إال
أف ىناؾ توظيفا للعامية ٢تجات ٥تتلفة وتوظيف للغات أجنبية أخرو داخل النصوص لدو بعض القصاصُت بدرجة
أقل ،وإذا كاف اجملتمع اٞتزائري يتسم هبذه الظاىرة ،أي يستعمل مستوو راقيا ُب اجملاؿ الفكري واألديب – الفصحى
– ومستوو آخر يستعمل على نطاؽ احمليط العائلي واالجتماعي – العامية»  ،640فإف ذلك قد انعكس على ا١تنت
القصصي الذي صار يزاوج بُت الفصحى والعامية ويقحم أحيانا لغات أخرو٘ ،تاما كاليت تشكل أحاديثنا وتعابَتنا
ا١تمزوجة بُت كل ىذه ا١تستويات ،اليت يتداخل فيها الفصيح كمعيار والعامي كمتداوؿ واألجنيب كدخيل ٦تا يولد
تناقضا استعماليا لدو الفرد و «وتتأتى مستويات اللغة تعبَتا عن ىذه التناقضات ا١تتعددة ا١تستويات واألشكاؿ»
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الطاغية ُب ٣تتمعاتنا ووضعيات حياتنا ،ووجهات نظرنا ،كما أف ىذا ا٠تليط من تعدد ا١تستويات قد ٮتلق تشابكا
واندماجا تصاغ بو القصص القصَتة١ ،تا ٭تملو كل مستوو لغوي من دالالت وإ٭تاءات ،تتوقف إ٬تابياهتا على نظرة
638

نبٌلة إبراهٌم :فن القص ،ص .245
639
صالح هوٌدي :مجلة الرافد ،ع  ،2009 ،143ص.109
640
كرٌمة أوشٌش :أثر الثنائٌة اللؽوٌة – العامٌة والفصحى – فً استعمال التراكٌب ،مجلة اللسانٌات ،ع  ،2003 ،8ص.20
641
محمد ساري :السلطة الكلنٌالٌة وجرائمها :قراءة فً رواٌة عزوز الكابران لمرزاق بقطاش ،مجلة المساءلة ،ع  ،1991 ،1ص.163

الناص ومقدرتو على االستثمار الفٍت ٢تذا ا١تزج والتوظيف ،وبعيدا عن الوقوع ُب االبتذاؿ اللغوي الذي من شأنو أف
يتناَب مع أدبية النص أصبل ألف «النزوؿ باللغة إٔب ا١تستويات ا١تبتذلة ،ىو بشكل من األشكاؿ مداىنة٤ ،تاولة
لبلقًتاب من قارئ ال يقرأ ،من واقع ليس ْتاجة إٔب األدب ،إنو تنازؿ ٣تا٘ب»

 ،642رغم أف عوامل نصية داخلية

تستدعي ىذا التنويع والتعدد ُب استعماؿ اللغة ،كشخصيات القصص القصَتة اليت عادة ما تكوف ذات تباين طبقي،
فكري ،علمي واجتماعي عكس رؤية عبد العزيز شرؼ ١تستويات اللغة عند شخصيات القص فحسبو «ال ٯتكن أف
نًتؾ لكل شخصية ُب القصة لغتها ،وإ٪تا نًتؾ لكل شخصية حقيقتها اإلنسانية»

 ،643وبالتإب فإف اختبلؼ لغة

الشخصيات داخل النص غَت ٤تكوـ باختبلؼ مراتبهم ومقاماهتم الفكرية والعلمية واالجتماعية ،وال ٯتكن للغة
الشخصية أف تعكس وضعها االجتماعي والفكري بصفة قطعية وثابتة ،فقد يتحدث الفبلح بلغة ا١تثقف إذا كاف
فبلحا مثقفا ،وقد يكوف حديث ا١تثقف بعيدا عن منابر العلم والثقافة ،عاديا بسيطا كحديث فبلح أو مواطن عادي
ومن ٙتة ٯتكن القوؿ «بأف الشخصية ىي اليت ٖتدد طريقة حديثها وأسلوهبا وكيفية بناء وعيها»  ،644وإنو من ا٠تطإ
االعتقاد بأف ٖتديد مستواىا يكوف بلغة نقحمها عليها وكبلـ نقو٢تا إياه.
يرو أٛتد طالب أنو «ال مانع من أف يستفيد الكاتب من الفصحى اليت تقًتب من االستعماؿ العامي ،وقد
يطلق على ىذه اللغة (الفصحى ا١تتوسطة)»  ،645ويربر لتعدد ا١تستويات عبد ا١تلك مرتاض حيث «يفًتض ُب
الشخصيات ا١تقدمة ُب أي عمل سردي أف يكوف بينها تفاوت اجتماعي وثقاُب وفكري ٦تا ينشأ عن ذلك بالضرورة
تفاوت ُب مستويات اللغة ا١تتحدث هبا»  ،646ويرو ٤تمد فتوح أٛتد ُب ىذه ا١تزاوجة بُت ا١تستويُت اللغويُت الفصحى
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السعٌد بوطاجٌن :الكتابة ووهم المرجع ،مجلة اللؽة واألدب ،ع  ،2001 ،15ص.370
643
عبد العزٌز شرؾ :األسس الفنٌة لإلبداع األدبً ،ص .215
644
ٌاسٌن النصٌر :الرواٌة والمكان ،ص .54
645
أحمد طالب :االلتزام فً القصة الجزائرٌة المعاصرة ،ص .215
646
عبد الملك مرتاض :تحلٌل الخطاب السردي ،ص .224

والعامية ٥ترجا فنيا للكتاب ،بل «٤تاولة التماس حل يتمثل غالبا ُب تطعيم الفصحى بالعامية أو ا١تزاوجة بينهما»

647

أثناء الكتابة ،خاصة ُب اٟتوار بُت الشخصيات.
نتوقف ُب البداية عند اللغة الفصحى وكيف ٘تثلها القصاصوف من خبلؿ شخصيات قصصهم متفاوتة ا١تستوية
التعليمي ،ا١تعيشي ،والثقاُب ،وكانت الفصحى أيضا ذات مستويات متباينة بُت الشخصيات فجاءت على لساف
بعضها لغة عادية ،تقتصر على االستعماؿ لفرض التواصل ا١تباشر ،بينما جاءت لغة بعض الشخصيات شاعرية ذات
صور أدبية الفتة تفوؽ مستوو التواصل ا١تباشر ،واالستعماؿ العادي ،واتسمت بذلك لغة األدباء والشعراء
واألكادٯتيُت ٓتاصة ،ومن ذلك ما جاء ُب حوار بُت أديب وصديقيو ُب قصة "أنا وىي وا١تفتاح" ١تنَت مزلييت:
«

أرفع السماعة ،أدير الرقم ،إنو يرف !! يتملكٍت الذعر من جديد ،فتتداعى لو كل أطراُب ،ألضع السماعة إذا

وأنصرؼ إٔب ٥تبئي ،كأي جندي جباف ،لكن فات األواف ،ىا ىي السماعة ترفع ،فيتهادو من خبلؿ صوت دافئ
رخيم يقوؿ:
 ألو من ؟مؤكد أف ىذا صوهتا ،صحيح أنٍت ٓب أٝتعو من قبل ،بل ٓب أرىا قط ،لكنٍت متأكد أف ىذا صوهتا ،لدي إحساس
عميق بذلك ،يزداد خفقاف قليب ،ليتلعثم لسا٘ب فبل أكاد ألفظ منو كلمة بل حرفا واحدا ،وبعناء كبَت قلت:
 ألو ..سعاد.. نعم ،من أنت؟وبدفعة واحدة ودوف انقطاع أو تردد أجبت ىذه ا١ترة:
أنا عبد العبيد ،عبد اٟتميد فاضل..
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محمد فتوح أحمد :جمالٌات الخطاب القصصً ،دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع ،القاهرة ،ط  ،2009 ،1ص.134-133

 آ ،آ ،عبد اٟتميد ،أخَتا ىتفت ،لقد كنت ُب انتظار مكا١تتك طيلة األياـ الفارطة ..كيف حالك؟استعدت أنفاسي ا٢تاربة مٍت بصعوبة ،وبعد أف شعرت بتحسن أكرب قلت:
ُب اٟتقيقة كنت مًتددا و٤ترجا بعض الشيء ،خصوصا وأف الوقت متأخر ( )...بفرحة ال تسعٍت وضعت
السماعة وعدت إٔب فراشي ،ال ألناـ بل ألفك القيود على خواطري كي تطَت إليها ،و٨تلق ُب ٝتاء ملكوهتا اٞتميل،
واليت راحت ٘تطر٘ب أمنيات وأسئلة كثَتة»  ،648إهنا لغة أديب من حيث حواره وردوده وٗتييبلتو القبلية والبعدية ،لغة
الصورة واالنزياح والشاعرية ا١تفرطة ،كما كاف بُت عاشقة وشاعر ُب قصة "بُت حضورؾ والغياب أتوسد الصمت"
ٞتميلة طلباوي ،حيث كاف اٟتوار مثقبل بالصور القصصية الراقية ،ؤتد شاعري قوي ،ولغة أدبية موغلة ُب الًتميز
والبديع حيث تقوؿ طلباوي:
« ىنا وقف بقامتو الفارغة ،نظر إٕب بعينيو الواسعتُت العميقتُت ،بكل النوارس اليت ألفت أف ٖتلق ُب ْتر٫تا ،وترتب
أفراح الوطن ،تعبق فيهما الشوارع واألزقة وتضح فيهما أصوات الباعة ا١تتجولُت ،فيتأكد ٕب بأنو الرجل الوطن ،أقًتب
منو فيبتعد بقدر ما كاف يباعد بُت القصيدة ،ليًتكٍت على ٚتلة مبعثرة اضاعت ا١تعٌت وتكدست فيها اٟتروؼٍ ،ب
ٯتضي إٔب شجر الكلمات يقطف ما لذ وطاب من فاكهة القصيد.
سألتو يوما وىو يقشر ا١تعٌت عن فاكهة ٟتظة ىاربة منا:
 ىل لديك توقيت معُت لكتابة القصيدة؟أجب:
أي توقيت تقصدين :التوقيت الذي يقيسو البشر هبذه الساعة ا٠ترقاء ،أـ توقيت ميبلد اٞتراح ،اليت ال تراىا
 ّعيوف البشر؟
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منٌر مزلٌتً :الظل والجدار ،ص .84-83

ال أدري حينها كيف قلت لو:
 -أنت ال تكتب شعرا إذف؟ »
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لقد ٨تت الذات الساردة/الشخصية الضمَتية بلغة اٟتوار منحى بعيدا عن لغة اإلفهاـ والتواصل وا١تتعارؼ إٔب لغة
تتجاوز ذلك إٔب أغراض ببلغية أخرو صورة وإشارة وكانت لغة عدوؿ عن ا١تتعارؼ عليو منها ،وانزياح عن ا١تعا٘ب
العادية ،متكئة على اخًتاؽ ا١تألوؼ من ىذه الًتاكيب اللغوية ،كما لو أف اٟتوار بُت شاعرين ،أديبُت يستلزـ لغة راقية
بليغة إشارية رامزة من الدرجة األؤب ،تتجاوز لغة فصيحة عادية تتخلل السرد أحيانا ويرو إبراىيم سبلمة أف اللغويُت
«فرقوا بُت لغتُت :لغة يقصد هبا الفهم واإلفهاـ وىي اللغة اليت ٕتري هبا األحداث العادية ،ولغة أخرو تتجاوز
اإلفهاـ ،إٔب ما وراءه من اٟتسن والقبوؿ واإلثارة وىي اللغة الببلغية واألدبية»  650ونعثر عليها ُب كثَت من تدخبلت
الشخصيات ا١تتعلمة أو ا١تثقفة أو ُب حوارات األدباء والشعراء .كما جاء ُب قصة "سنديانة القمر" ٟتكيمة ٚتانة
جريبيع حُت اٗتذت شخصية الصحفية الشاعرة من اللغة وسيلة منمقة ٗتيلية موغلة ُب االنزياح واإلشارة وتتجاوز
اإلفهاـ إٔب الغموض ا١تفعم بالصور القصصية/الشعرية ا١تركزة ،ا١تتتالية ،وىي تزاوج بُت لغة نثرية يتخللها نفس شعري
مكثف ،وتبعتها ١تقطع شعري يتكافل مع النثري ليشكبل مستوو لغويا رفيعا لشخصية شاعرة صحفية:
« كاف إٟتاحو ٛتى ظمأو إٔب دمي ..أتقدـ رغما عٍت خطوتُت ..اقف وُب رأسي شيء واحد فقط ..الصنم
ا١تهرب ،الدب ا١تغتاؿ ،الفرو ُب عنق اٟتسناء ..يعًتيٍت خوؼ موجع من تلك اليت خرجت من داخلي ،أحاوؿ
ترويضها ..وال هتدأ ..يصهل صوهتا ُب أعماقي ..اعرؼ جرأهتا ..إهنا ٗتونٍت ُب مثل ىذه ا١تواقف ستفضحٍت حتما
الليلة أماـ العرائس اآلدمية ا١تتحركة وأنا الصقر الساكن على ىامش أرصدهتم ،صفق اٞتميع قبل أف أنبس ببنت
شفة ..واىيو الساكنة بأعماقي تتمرد تلجم فم اجملاملة ،تطلق الكلمات سربا من النحل وٗترج الكلمات ٚترا:
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جمٌلة طلباوي :كمنجات المنعطؾ البارد ،ص .44-43
650
إبراهٌم سالمة :بالؼة أرسطو بٌن العرب والٌونان ،المكتبة األنجلوالمصرٌة ،ط  ،1992 ،2ص.312

رغم الربد واٞتوع
كم أنت وديع إنسا٘ب األوؿ !
صنت الوديعة..
ٖتتفلوف ..تنتشوف ٢تزٯتة دب
ما أخذلكم ..ما أجبنكم
تصفقوف لوحشية أنثى
تصفقوف لفرو كاف الطبيعة إرثا» .651
ولئن كانت لغة الصحفية الشاعرة بليغة شاعرية فإهنا ُب ا١تقطع السردي كانت أكثر ببلغة وانزياحا منها ُب
ا١تقطع الشعري/النثري وُب كبل ا١تقطعُت لغة رقيقة تعدؿ عن اللغة القاموسية العادية.
كما توظف مٌت بشلم ُب قصة سراديب القدر لغة ٦تتلئة بالصور واإلشارات ،لغة ُب مستوو الشخصية
ا١تتحدثة/الساردة بوصفها أديبة روائية ال تستطيع التخلص من لغتها بكامل إ٭تاءاهتا ُب حواراهتا مع اآلخر ،إنو تلبس
اللغة ،إذ تقوؿ:
«من بُت الكتب خرج جسد رجوٕب يافع ،مشع الوسامة ،ابتسم ٕب ،دنا ...وكانت تراقب من وراء الرؼ ا١تقابل،
سأؿ الوسيم عن حإب فابتسمت ،خلتو صاحب ا١تكتبة ٭تاوؿ إرشادي ،سألتو عن كتابك أنت ،ابتسم:
 تريدين نسخة أخرو١ ..تن ستهدينها ىذه ا١ترة؟جفت ابتساميت - :عفوا.
651

حكٌمة جمانة جرٌبٌع :أنثى الجمر ،ص .84

 حضرتك اقتنيتو العاـ ا١تضي ،وقلت إنك ستهدينو لرفيقة عزيزة أوصتك بو ()...اسًتسلت أصغي إليو ،وأسألو عٍت ..فيجيب ويبهر٘ب ،بُت رفُت من مكتبة خفيفة اإلضاءة ،وجدتٍت إٔتوؿ ُب أزقة
القدر الضيقة».652
ومن لغة األدباء إٔب لغة األكادٯتيُت ا١تولعُت بالفن ،والثقافة تأخذ اللغة الفصيحة مستويات جديدة ٕتمع بُت
دقة الوصف ،ووضوح الرؤية ووىج ا٠تياؿ ،كما ورد ُب قصة "خرافة" لوافية بن مسعود متحدثة عن قسنطينة ومسرحها
وأمكنتها وذاكرهتا حُت تسًتد بعضا منها أستاذة جامعية عاشقة للمسرح وا١تدينة معا وىي ٖتاور مهتما با١تسرح:
« ٓب أكن أريد اٟتديث كثَتا ،كاف العرض ُب هنايتو ،أنا أردت أف أمارس سلطة ا١تاضي كي أرو ىذه
اللحظات ،من ىذا ا١تكاف تتغَت الرؤيا وتصبح خارج زمن اللحظة ،خارج اآلف ،يسدؿ الستار وتعلو التصفيقات،
وعند اٞتزائريُت طبعا تعلو بعض الزغاريد على غَت العادة أيضا أحملك سعيدة ىنا سَتتا ،ألست تعودين إٔب الواجهة؟
أظننا سنعود ،منهكوف رٔتا لكننا أحياء.
خرجت سريعا على أمل أف أعود ُب الغد لكن الزعامة أرادت قطع مساري:
 -ىل ٯتكن أف أحدثك قليبل ،ال ٯتكن أف ترحلي دوف أف نعرفك ونعرؼ رأيك ُب عرض اليوـ؟»

653

أما عبد اهلل الٕب فينقل إلينا التناقض اٟتاصل بُت ا١تستوو العلمي لؤلكادٯتيُت واحتكامهم بالواقع ا١تعيش
بثقافتو وتقاليده ومن ٙتة تظهر لغة الشخصيات لغة عادية واقعية قريبة من حيث العامة ،وذلك ُب قصة "قميص
العار" حُت يصطدـ الزوجاف ليلة زفافهما بعادات بالية تفرض إظهار قميص العروس كدليل على عذريتها ،و٫تا
الزوجاف الدكتوراف ا١تتعلمات حُت ٯتكر هبما العرؼ االجتماعي والتقليد السائد:
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منى بشلم :احتراق السراب ،ص .60
653
وافٌة بن مسعود :وتحضرٌن على الهوامش ،ص .30-29

«أنا األستاذ اٞتامعي ،دكتوراه ُب علم االجتماع ٖتاصر٘ب التقاليد ا٢تجينة ،وأنساؽ للعادات الصدئة ..وأضع
نفسي ٤تور تندـ وفكاىة ُب أعز ما ٯتلكو اإلنساف ..الرجولة ..البكارة ..ىذه ا١تعادلة ا١تعقدة كابوس رىيب ٬تثم فوؽ
صدور النساء والرجاؿ على السواء ..وأنا األستاذ اٞتامعي الذي يزلزؿ مدرجات اٞتامعات سخرية وتسفيها ألعماؿ
ا١تاضي البالية اليت تدمر العبلقات االجتماعية وتعبث ٔتصائر الفتياف والفتياف ولطا١تا استدللت بأقواؿ األطباء وعلماء
النفس لنسق خرافة البكارة اليت ليست معيارا أخبلقيا مطلقا»  ،654لقد جاءت لغة األكادٯتي مصبوغة ٔتصطلحات
ٗتصصو ُب علم االجتماع ،بعيدة عن أي انزياح وشاعرية ،قريبة من الواقع ا١تعيش الذي يتصارع معو ُب مثل ىذا
ا١توقف.
إف لغة الطلبة واٞتامعيُت ال ٗتلو من مقاربة لكثَت من انشغاالهتم إذ يعربوف عنها بطرقهم ومستوياهتم ولغتهم
اليت ٕتمع بُت مستويُت فصيحُت ،أدبية بليغة أحيانا وعادية للتواصل فحسب ،أحيانا أخرو ،كما صورتو قصة
"شذرات من قصة رجل ٭تمل ذاكرة" ٠تليل حشبلؼ حيث ينقل إلينا حوارا بُت زمبلء ُب اٞتامعة:
« ساعة عودتنا إٔب ا١تقهى ،كانوا ٣تتمعُت ُب نفس الطاولة ،كاف ٝتَت زميلي ُب ا١تعهد ٤تتدا ،وسعيد يثَته
ويسخر من ثورتو ( )...وجدناىم يتحدثوف عن سلوكات الناس وما طرأ عنها ،لكزت ٝتَت ٔترفقي قائبل إف الغضب
(مودة) ،كاف صديقي ىادئا وحزينا ،تداخلت األصوات وكلت األلسن من اٟتديث ،سألنا عن رأيو فقاؿ إف رأيو ال
يهم وقد يزيدكم حَتة على حَتة ولكن ٝتَت أّب عليو:
 أنتم تعرفوف العقد ،لقد بنيت أكثر عبلقاتنا على العقد واإلنساف إذا كاف مليئا بالعقد ال يتحرؾ إال منخبل٢تا.
وقاؿ مصطفى الصامت أكثر األحياف:

654

عبد هللا اللً :فواتح ،ص .82-81

 انا ال أتفق معك ،العقد أنشأت عباقرة.قاؿ مصطفى:
 ىذا ُب الشعر ،لكن ُب أشياء عملية ال أظن.قاؿ ٝتَت :ىل ىناؾ من ىو خاؿ منها؟ » .655
كما كاف لؤلـ لغتها ُب ا١تنت القصصي اٞتزائري أيضاُ .ب حنوىا ،أمومتها ،رأفتها ،وعيدىا ومن ذلك ما جاء ُب
قصة "غربة" حملمد راْتيُ ،ب جو عائلي تتحاور األـ واألب وبينهما وليد/طفل يزعج والده:
« قاؿ صوتو ا١تنسحب ببل مباالة من بُت أسطر اٞتريدة" :أبعدي الولد عن ا١تكاف ،إنو يعيق عمل اٞتميو ،فقد
يرتكب ٛتاقة ما" ا٨تسر عنها ثوهبا وىي ترفع الولد إٔب الفراش ،بنرباهتا حُت ىزت سبابتها تصطنع هتديدا !
 اجلس ىنا وال تتحرؾ ،حىت ال يغضب بابا فيحرض الغوؿ ليأكلك ،وراحت منكبة تنظف األرضية..كانت ٘تعن التحديق بالببلط و٘تعن ُب تلميعو كانت كأهنا ٘تنحو البياض من بياض مقلتهاٍ ..ب عثرت بإبرة..
ٛتدت اهلل على أهنا ٓب تقع بُت يدي الصغَت»  ،656أما لغة األـ ُب قصة "زلزاؿ ُب قلب رجل طيب" ٠تالد ساحلي
فهي لغة فصيحة مستمدة من واقع لغوي عامي معيش قريب من الكبلـ العادي ولو أنو يتكئ على صور ببلغية،
حُت تصف األـ ابنها:
« ابٍت ٚتاؿٚ ،تيل كالقمر وكبَت قد الدنيا»
ىكذا كانت تقوؿ دائما وتفخر بك ،ىكذا حكت لك العجائز ما كانت تقولو ٢تن من زماف»

 ،657وللطفل لغة

مثقلة با١تفارقات واألسئلة العجائبية الغريبة اليت تفوؽ عقلو وسنو و٥تيالو ،وتتجاوز ا١تنطق كثَتا ،وال تعكس كمستوو
655

خلٌل حشالؾ :فراغ األمكنة ،ص .13
656
محمد رابحً :مٌت ٌرزق ،ص.53

الطفل العمري ٘تاما كما جاء ُب قصة "مسوس والديباجة" حملمد راْتي حُت «تساءؿ وىو يضع سبابة على شفة
تدلت من حَتة صبيانيةٓ ،ب ال يكوف العمر ْترا مثبل !؟ قبل عاـ عمري ٝتاء ،وبعد عاـ عمري قرنفلة ! ٍب عمري قطة،
ٍب عمري لوف ،لوف أزرؽ ٍب لوف أٛتر ٍب لوف أسود ! ٍب تضاحك ُب داخلو حيث كاف يرو عمره قبعة ،وعمره سيجارة
كاليت بُت شفيت ابيو الذي انتبو إذّاؾ إٔب ضحكو فزجره ُب ود إٔب أف ينتبو إٔب واجبو ا١تدرسي ( )...فكر كثَتا وٓب
يكتب شيئا على الورقة ،قاؿ ُب ذات نفسو حينما يكرب لن يصبح شخصا مهما وال رساما كما ٗتيل دوما ،اٟتقيقة
الوحيدة الثابتة ُب يقينو اآلف ،أنو مىت يكرب صار عجوزا ىرما ومقيتا» .658
ٗتل القصص القصَتة ا١تتناولة من لغة رجاؿ الدين ا١تفعمة بالغيبيات والتبشَت والوعظ أحيانا ،كما ٖتدثت
ٓب ُ
بذلك ُب الكنيسة "األخت ا١تمرضة" كشخصية دينية وظفها عبد اهلل الٕب ُب قصة "وىوو الصليب":
«أحسن الشيخ بقدوـ "األخت ا١تمرضة" فعاد إٔب سريره على عجل ،فرمتو بنظرة مريبة ٍب أقبلت على الصيب:
 انظر ماذا أحضرت لك يا جوزيف! ... أنا اٝتي يوسف ...؟ بل أنت جوزيف ىذه إرادة السيد ا١تسيح الذي أعطاؾ ىذه ا٢تدية من الشوكوالطة ..اال ٖتب السيدا١تسيح؟ خذ ..تذوؽ؟ »

659

و٘تتلئ لغة الشيخ وعظا وقد كاف قريبا من الطفل «فقاـ إليو ووضع يديو على منكبيو الغضُت وحاوؿ هتدئتو بلطف..
رمقو الطفل بنظرة حائرة وحرؾ لسانو بصعوبة:
 -من ىو السيد ا١تسيح؟ وىل ىو حقا الذي يعطي دائما ا٠تبز و٤تمد يسرقها مٍت !؟
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خالد ساحلً :الحكاٌة الزائدة عن اللٌلة األلؾ ،ص .11
658
محمد رابحً :مٌت ٌرزق ،ص.135
659
عبد هللا اللً :فواتح ،ص.10

 ال يا بٍت ،ال تصدؽ ىؤالء النصارو ،إهنم يريدوف منك ترؾ دينك لتصبح نصرانيا مثلهم فحذار حذار أفٮتدعوؾ؟
 و١تاذا يفعلوف ذلك يب يا عمي؟ إهنم يكرىوف اإلسبلـ ونيب اإلسبلـ ٤تمد العريب» .660وكما كانت لغة القس الفرنسي ُب قصة "دشرتنا القدٯتة" ٤ترضة مبشرة مغرية مو٫تة ماكرة حُت زار دشرة جزائرية
وقف بُت أىلها خطيبا:
«يا أبنائي ..أحبوا فرنسا وطنكم اٞتديد ،يا أبنائي أحبوا أباكم الذي ُب السماوات ..أحبوا ا١تخلص الذي
مات فداءً ألبنائو ا١تخطئُت ،ىو واحد ُب ثبلثة وثبلثة ُب واحد "األب واالبن وروح القدس".
إف طلبتم الغذاء أعطاه لكم السيد ا١تسيح (وأشار إٔب القائد بعينيو) فأمن األخَت بغباوة على كبلمو كثور يهز
قرنيو ويزفر ٔتنخريو إذا رأو العلف الذىيب والشعب السندسي.
ٍب أضاؼ كبَت النصارو قائبل:
 وإف أردًب لباسا أو أغطية أو حلوو ألبنائكم ..فاطلبوا كل ذلك من أبيكم الذي ُب السموات السيدا١تسيح...
يا يسوع ا١تخلص (وضم كفيو إٔب بعضهما وأدنا٫تا من وجهو مشَتا إٔب السماء)» .661

660

عبد هللا اللً :المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
661
عبد هللا اللً :المصدر نفسه ،ص .73

وظف ا٠تَت شوار ُب قصة "البحث عن عطر اٞتازية" شخصية "اٟتكيم" الذي ال يتحدث إال بلغة رامزة،
مشفرة ،إشارية تًتاوح بُت غموض ودىشةٛ ،تالة ١تعا٘ب أبعد من سطح القراءة األوؿ ،ملتفتة إٔب الًتاث ا١تتنوع ،ديٍت
أسطوري ،لغة تشبو لغة الدراويش العارفُت والنساؾ و٦تا جاء ُب أقوالو:
«الزـ بيتك يا بٍت ..ال تنطلق حىت يفيض التنور.
الفرس البيضاء ىائمة على وجهها وعطر اٞتازية ٥تبأ ُب الرماؿ» .662
ٓب تبق اللغة الفصحى إحدو ا١تستويُت اللغويُت :الفصحى/العامية فحسب ،بل صارت ذات مستويات
تراوحت بُت اللغة البليغة اإلشارية الرامزة ،ا١تمتلئة خياال وشاعرية ،وبُت لغة قاموسية عادية ال تقبل أكثر من قراءة
واحدة ،وكاف ٢تذين ا١تستويُت للغة الفصيحة عبلقة بالشخصيات القصصية إذ كانت لغة األدباء والشعراء وا١تثقفُت
واألكادٯتيُت لغة فصيحة راقية مثقلة بالصور واالنزياحات ،فيما ظلت لغة غَتىم قريبة من اللغة العادية.
حُت ننتقل إٔب اٟتديث عن توظيف اللغة العامية ُب القصة اٞتزائرية القصَتة ،فإننا ٧تد أنفسنا أماـ مستويات
متعددة ٢تذه اللغة ،بداية من تنوع اللهجات العامية ،إٔب اشكاؿ ىذا االستعماؿ العامي من ٍ
أغاف ،أمثاؿ ،وتراكيب
حوارية تتقارب أحيانا من اللغة الفصيحة .من حيث اختبلؼ بنية الشخصية اجتماعيا ،علميا وُب ذلك يقوؿ ٤تمد
ساري «تربز ىذه ا١تستويات حسب الوضعية االجتماعية للشخصيات ومكانتها الثقافية والفكرية والعلمية» .663
وظف ٚتاؿ بن الصغَت ٚتلة عامية ُب قصة "اٞتاواوي" تعكس لغة التعامل ُب منطق التجارة إذ يقوؿ« :خرجت
أْتث عن أحد يساعد٘ب على إخراج ا١تياه ،الشقق كلها مغلقة ،وال تسمع فيها حركة فكرت ُب صاحب الدكاف
ا١توجود بالطابق األرضي ،والذي أشًتي منو كل مستلزماٌب ،قطب جبينو وتفتحت شفتاه ُب اقتصاد كبَت وصعوبة
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الخٌر شوار :مات العشق بعده ،ص .42
663
محمد ساري :السلطة الكلنٌالٌة وجرائمها :قراءة فً رواٌة عزوز الكابران لمرزاق بقطاش ،مجلة المساءلة ،ع  ،1991 ،1ص.164

"مانقدرش ٩تلي ا١تشًتية"»  .664وتتحدث فاطمة بريهوـ ُب قصة "بيت النار" عن السياسي وفكره فتأٌب لغتو العامية
ٛتالة ١تعاف ودالالت يرمي إليها فتقوؿ« :أيب ٗتيفو التغيَتات األخَتة وا١تتوالية ،مشاكل اٟتزب أخذت كل تفكَته
ووقتو وبيتنا االجتماعات فيو ال تنتهي ،وأف أحضر القهوة وجدتٍت أقوؿ "لعلنا وصلنا مرحلة النضج" أما أيب فانفجر:
"والد البارح واش تفهموا ُب البولتيك"».665
كما وظف بعض القصاصُت اللغة العامية كمقاطع من أغنيات عربية أو جزائرية ،أي إننا إذ نقرأ ىذه القصص
هبذه ا١تقاطع ٧تد أنفسنا أماـ مستويات ٥تتلفة للعامية وال ٮتفى أف «اختبلؼ اللهجات العامية ُب القطر الواحد ،وُب
األقطار العربية عامة ،واستعماؿ للهجة العامية اليت يعرفها الكاتب أو يتصورىا يؤدي ُب مثل ىذه اٟتاالت إٔب بلبلة
وسوء فهم»  ،666إذ كاف التباين واضحا بُت اللهجات داخل القطر الواحد أو األقطار ا١تختلفة ،و٦تا وظف ُب
األغا٘ب الشعبية العامية ما جاء ُب قصة "أحبلـ ٖتت القصف" حملمد راْتي:
«ُب حفل زفافها رقصت هبستَتيا على وقع األنغاـ والزغاريد
"نضرب با١توس ،ا١تكحلة والكابوس
نرسكي ونقمر وعليها را٘ب مقيوسا"
حاوؿ أحد ا١تدعوين إيقاُب عن الرقص بعدما سقطت ُب ا٢تواء وال أدري كيف أحكمت قبضيت واهنلت على وجهو
بالضرب ،كنت قد ىشمت تقاسيمو فيما تواصلت األغنية:
نوقف ونطيح دالٕب نوقف ونطيح
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جمال بن الصؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .88
665
فاطمة برٌهوم :بٌت النار ،ص .27
666
محمد ٌوسؾ نجم :فن القصة ،ص .122

نوقف ونطيح دالٕب مانيش مليح»

667

وتكتفي نسيمة بوصبلح بتوظيف عنواف شهَت ألغنية لبنانية بلهجة قريبة إٔب الفصحى لكنها بطباع عامي لبنا٘ب
تقوؿ:
« ١تاذا استعجلتم مواسم الربد ،وجعلت أساوري ٗتسر كل الرىانات ،قبل أف تكمل فَتوز أغنيتها/اٟتلم..
"خذ٘ب على ببلدي "
ٓب تكن أغنية ٤تايدة أبدا ..كانت نبضة إضافية لقلبينا معا»

668

ووردت العامية ُب بعض القصص على شكل أمثاؿ شعبية ومقوالت شائعة بُت العامة ،تقوؿ فاطمة بريهوـ:
« مازلت أذكر وفاتو جيدا ،لقد رحل ُب ىدوء غريب ! حىت أ٘ب شككت ُب موتو ..آخر ما روو ٕب كانت
حكاية "سي ٤تمد" الذي دخل ببلدا كثَتا وخرج منها٥ ،تر البحار وقطع الصحاري ،جاب الدنيا يبحث عن أوالده،
وزوجتو اليت قالت قبل أف تطَت:
"إذا كنت عاشق وعشاؽ أٟتقٍت لببلد الواؽ -واؽ"» .669
وىي عامية قريبة جدا من الفصحى ،إف ٓب تكن فصحى كتبت ُب شكل نطقها العامي فقط وىو :إذا كنت
عاشقا وعشاقا ،اٟتقٍت إٔب ببلد الواؽ -واؽ.
ومن األمثاؿ ما ورد ُب قصة "اٞتاواوي" ٞتماؿ بن صغَت:

667

محمد رابحً :مٌت ٌرزق ،ص.55
668
نسٌمة بوصالح :إشعارات باقتراب العاصفة ،ص .54
669
فاطمة برٌهوم :بٌت النار ،ص .9

«ما زلت أتذكر كيف تغَتت قسمات وجهها ،وكيف صدر بريق من عينيها ا٠تافتتُت وقد تلقت استدعاء من
مصلحة الربيد من أجل استبلـ طرد مؤمن عليو،
ظلت ليلتها ٗتمن ،تطرح األسئلة وٕتيب عليها ،ما ىذا الطرد الذي جاء يكسر ىذه الرتابة وىي قليلة
الوإب».670
عبارة "قليلة الوإب" أصلها "قليلة الوٕب" مثل يضرب ١تن ٓب يكن لو من يقف جنبو وقت الشدائد وليس ذا عوف
كبَت من غَته ،لكن ٚتاؿ بن صغَت وظفو بصورتو العامية اليت ال ٗتتلف عن الفصيحة إال قليبل جدا ،وغَت بعيد عن
مستوو اللغة الفصيحة يوظف بشَت مفيت عبارات عامية ُب ىذا ا١تقطع السردي من قصة "حافة السقوط":
«تصعد ُب اٟتافلة اليت تأٌب متأخرة على الدواـ
ستقاتل وٗتبش باألسناف واألظافر إف قدرت من أجل اٟتياة اليت تشبو اٟتياة ( )...ال أحد سيجزـ إف أخربتو هبذا
الشيء ،ىناؾ من يعتقد بذلك ٥تلصا وىناؾ من ٭تتج يرفض ويصرخ" :الببلد مليحة والشعب ماشي مليح" كبلـ
يدخل وٮترج من الشفاه اليت أدمنت الرغي والسب والتوعد واالنتظار» .671
وعمد بعض الكتاب إٔب توظيف العامية ُب اٟتوار بشكل مكثف ألف اٟتوار يعرب عن الشخصيات ومواقفها
أكثر ٦تا يعرب عن أداء القاص ومواقفو ،وهبذا يكوف استخداـ العامية ُب اٟتوار ضربا من الواقعية اللغوية ُب نظر
قصاصنا» 672وىو الرأي الذي يدعمو ٤تمد يوسف ٧تم ُب قولو« :ال تدخل العامية ُب األسلوب القصصي إال ُب
ا١تواقف اٟتوارية ،فالكاتب الذي يلجأ إٔب طريقة السرد ا١تباشر ،أو إٔب الطرؽ الفنية األخرو ال ٭تتاج إٔب أف ٭تدث

670

جمال بن الصؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .90
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بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .88
672
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قراءه بلغة عامية ،ولكن أكثر الكتاب يلجؤوف إليها ُب اٟتوار لتضفي عليو صدقا وحيوية وواقعية»  ،673ووظف بشَت
مفيت العامية ُب قصة "مداخل كثَتة ٞترح واحد" من خبلؿ حوار بُت صديقُت ُب ا١تقهى:
« أرو ريبوح قادما ْتركة فيها الكثَت من التبخًت ،الكلب يعرؼ كم حاجيت إليو ماسة وضرورية ،اآلف
صافحٍت وجلس كالثور ا١تنتفخ وبسرعة راح يشتم ىذا ا١تقهى:
 واش جابنا ٢تذا ا١تكاف ،ماشي كاف خَتتنا قهوة مليحة خَت؟حاولت أف أدخل ا١توضوع مباشرة:
 جبت األمانة معاؾ. -بصح عندـ شهر ُب يديك ماترجعهاش عبلبالك واش يصَت»

674

وُب حوار بُت أستاذة جامعية وأحد ركاب حافلة عائدة من عنابة إٔب قسنطينة توظف وافية بن مسعود العامية:
«تكوـ جيدا وانتظر ٟتظات صحوي ٍب سأؿ:
 تقري ُب عنابة؟ٓب يكن لدي سبيل لتأجيل الكتابة أكثر
 صح أف انقري ُب عنابة ،ردت خيبيت هبدوء. ٕتي كل يوـ؟ سؤاؿ عثر عليو الوجو متسلبل من سلة التفكَت البلمنهجي فرأو أف يعاقبو بصفعي بو. ٧تي الصباح ونروح العشية داٯتا..كاف علي التفصيل بدقة ال ٖتتمل أي استفسار بعدىا».
673

محمد ٌوسؾ :فن القصة ،ص .121
674
بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .119

675

ٓب توظف العامية كمستوو لغوي خاص بالعامة من الناس ولكنها ُب اٟتوارات القصصية كانت لغة ا١تثقفُت واألدباء،
ألهنم يتواصلوف هبا مع غَتىم بعيدا عن الفصحى ،كما جاء ُب قصة "الرجل الذي أكلو الواقع" لبشَت مفيت:
« خرجت بإتاه ا١تقهى ا١تقابل ،كالعادة قهوة حليب بالكرواساف ،وٟتسن اٟتظ ٗتليت عن عادة قراءة
اٞترائد ا١تعفنة للعقل واليت ٘تلؤؾ بالغيبة من البداية ،بالرغم من تطفلي ا١تستمر على أخبار اليوـ وأحاديث القنابل
واجملازر غَت ا١تسلية ،عمر صاحب ا١تقهى ىو الذي يذكر٘ب بالتفاصيل ا١تزعجة:
عشر البارحٝ ..تعت بيها ُب باش جراح.
 ىاـ ماتو َكل شيء يتداخل ُب رأسي ا١تتداخل وأنا أٝتع األخبار ا١تذىبة للصحو:
 ٮتي قلت لك ماٖتكيليش..ا١تثقف ىو ا١تثقف ،إنساف غَت عادي ،أو على األقل يفًتض فيو ذلك».

676

ُب النماذج السابقة لتوظيف العامية ُب القصة اٞتزائرية القصَتة ٓب يكن ىناؾ تباين طبقي استعمإب للعامية ،فلم
تكن ىناؾ عامية لئلنساف العادي وال عامية مغايرة للمثقف أو ا١تتعلم٘ ،تاما كما اللغة الفصيحة اليت ٓب تبد
فرقا/تباينا/اختبلفا ُب ا١تستويات الثقافية/العلمية/االجتماعية لدو الشخصيات بصورة جلية رغم أف بعض النقاد يرو
أف اللغة «ٗتتلف حسب الطبقات االجتماعية وطبقات العمر وا١تكاف والزماف»

 677ألف «الشخصيات ينبغي أف

تتباين مستوياهتا موقعا ولغة تبعا لواقعها»  678وتبعا الختبلفها ُب مستويات عديدة منها االجتماعية ،الفكرية ،وذلك
ما ٮتلق اختبلفا ُب بنية الشخصية اليت ىي «ىذا العآب الذي تتمحور حولو كل الوظائف وا٢تواجس والعواطف
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وافٌة بن مسعود :وتحضرٌن على الهوامش ،ص .19-18
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بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .103-102
677
الٌامٌن بن تومً ،سمٌرة بن حبٌلس :التفاعل البروكسٌمً فً السرد العربً ،ص .73
678
عمر بن قٌنة :فً األدب الجزائري تارٌخا ،أنواعا وقضاٌا وأعالما( ،د.م.ج) ،الجزائر ،1995 ،ص.178

وا١تيوؿ» ،679وىذه العواطف وا١تيوالت ىي متكآت اللغة ومنطلقاهتا التعبَتية ،لذلك وجب على القاص «أف ٬تسد
رسم شخصياتو وأف ٬تعلها تصدر ُب أقوا٢تا عن منطق اٟتياة اليت أرادىا ٢تا ا١تؤلف أف تعيشها»  680وبكل اختبلفاهتا
ويصَت «من غَت ا١تعقوؿ ُب القصة على اإلطبلؽ أف ٬تعل الكاتب شخوصو تتكلم ٔتستوو لغوي واحد» .681
وتبقى مقدرة القاص ىي من تتحكم ُب ضبط مستويات اللغة ُب القصة القصَتة ،فبل ٭تدث ىناؾ نشوز قرائي
لغوي لدو ا١تتلقي حينما ال تتبلءـ الشخصية مع ا١تستوو اللغوي الذي ارتبطت بو.
 /3ظواىر أسلوبية ُب القصة اٞتزائرية القصَتة:
إذا كانت اللغة ركيزة ىامة ُب العمل األديب ،فإف طريقة التعامل معها ىي ما ٖتدد ٘تيزه وتعدده عن غَته ،وإف
ىذا االستعماؿ للغة ىو ما يصنع أسلوب الناص ويصقلو ْترية ُب االقًتاب واالستغبلؿ الواعي ٢تذه اللغة اليت ٯتكن
للدارس/القارئ أف يقف ويعتمد عليها ُب التمييز بُت اسلوب كاتب وآخر ،غذ األسلوب كما يرو صاّب بلعيد
«طريقة خاصة ُب استعماؿ اللغة ،أو ٝتة ما ،أو طريقة ما ٖتدد ىوية ا١تمارسة اللغوية ُب سياؽ معُت»

 682لذلك

نعتمد ُب دراستنا لؤلسلوب على تقصي ىذه االستعماالت ا٠تاصة الفردية للغة داخل النص األديب حيث «األسلوب
ىو حصيلة ٦تارسة الظاىرة األدبية والتعامل معها» ُ 683ب نظر عبد اٟتميد بورايو ،أما أٛتد طالب فَتو أ ،األسلوب
ىو «الطريقة األدبية اليت ٮتتارىا الكاتب لتحقيق أىدافو الفنية وا١تتمثلة ُب ٣تمل عناصر العمل األديب ( )...ومن أىم
عناصر األسلوب؛ السرد واٟتوار»  684والببلغة أيضا ألننا «عندما ندرس أسلوب الكاتب – أي الوسيلة األدبية اليت
ٮتتارىا – ندخل إٔب منطق الببلغة»  ،685والتعرؼ على الكيفية اليت أفاد فيها الكاتب من عوامل اللغة ُب صياغة
العناصر اليت تشكل على العمل األديب ،أي ٖتقيق أدبية األدب ،وٖتقق متعة القراءة الدو متلقيو ،ويساعد الكاتب
679
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682
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683
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684
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685
محمد ٌوسؾ نجم :فن القصة ،ص .113

ُب ذلك ذكاؤه وحسو األديب ،فاألسلوب «أصبح مبلمح تعرب عن عبقرية الكاتب»

 686الذي ٭تسن بناء نصو

واستثمار كل اإلمكانيات اللغوية ا١تتاحة من أجل ٖتقيق أدبية النص إذ إف «الكاتب الذي ال يعٍت بأسلوبو ،ال يعلق
أ٫تية كبَتة على أفكاره ألف اإلنساف إذ كاف واثقا من صدؽ أفكاره ومتأكدا من أ٫تيتها على أفكاره ألف اإلنساف إذا
كاف واثقا من صدؽ أفكاره ومتأكدا من أ٫تيتها فإنو ال يًتدد ُب أف يبذؿ اٞتهد إلخراجها ُب أوضح أسلوب
وأٚتلو» ،687وذلك ما ٯتيزه عن أساليب غَته ،وما يضمن من ٖتقيق أدبية نصو الذي يبتعد بذلك عن النصوص غَت
األدبية ،فاألسلوب حد فاصل إذف بُت األديب وغَت األديب ،ويرو فرحات بدري العريب أف «منطق األسلوبية األدبية
ىو دراسة شعرية النص وأدبيتو»  ،688واألسلوبية ىي اليت اختصت النص األديب بالدرس لتقصي العناصر ا١تشكلة لو،
واليت ينبٍت عليها النص ،للحكم على أدبيتو من دوهنا حيث األسلوبية ىي «العلم الذي ٯتكن دارس األدب من ٚتع
معطيات ٤تددة ودقيقة عن االختيارات الفردية من ٦تارستو اللغوية ،أي ٦تارسة أدبية لؤلسلوب»  689كما يرو صاّب
بلعيد ولؤلسلوب عبلقة بالناص فهو ذاتو وروحو وىو «ا١ترآة العاكسة لشخصية وفكر الباث ،واألسلوب موجود ُب
ذاتو وبعد ٟتظة الوالدة واإلبداع ينفصل عن الباث أي الكاتب ولكنو يظل دوما ا١ترآة اليت تتجلى فيها ما فجره
الكاتب من شحنات لغوية كحمل طاقة فكرية عن طريق النظم بُت األلفاظ والتمازج بينها ُب ا٠تطاب»  ،690ويؤكد
شفيق البقاعي مقولة إف األسلوب إنشاء شخصي مرتبط بصاحبو وأف النص من الناص طرائق وأساليب ُب مقاربة
اللغة/األداة للوصوؿ إٔب ا١تتلقي بنص ٭تقق أدبيتو حيث «األسلوب ىو طريقة الكاتب أو الشاعر ُب أداء إنشائو
وإيصاؿ فكره عن طريق اللغة ا١تكتوبة أو احملكية» .691

686

عدنان بن ذربل :اللؽة واألسلوب ،ص .151
687
عبد الرحمان عبد الحمٌد علً :النقد األدبً بٌن الحداثة والتقلٌد ،دار الكتاب الحدٌث ،القاهرة ،2005 ،ص.166
688
فرحات بدري العربً :األسلوبٌة فً النقد العربً الحدٌث ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،ط  ،2003 ،1ص.149
689
صالح بلعٌد :نظرٌة النظم ،ص .157
690
محسن بن ضٌاؾٌ :وسؾ إدرٌس كاتب القصة ،دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزٌع ،تونس  ،1985ص.135
691
شفٌق البقاعً :األنواع األدبٌة ،ص .32

إذا كانت ىذه بعض مفاىيم ٥تتلفة الرؤو لؤلسلوب ُب األدب عموما ،وإذا كاف «التعبَت بأسلوب فٍت ٭تتاج
إٔب كثَت من ا١تراف والدربة والصورة البيانية ا١تشرقة»  ،692فإف «أسلوب القصة ىو الطريقة اليت يستطيع هبا الكاتب أف
يصطنع هبا الوسائل بُت يديو لتحقيق أىدافو الفنية»  ،693وذلك باستحضار وتوظيف عناصر ىذا اٞتنس األديب من
"زمكاف" ،شخصيات ،أحداث ،و٤تاولة التعبَت عنها بلغة خاصة وأسلوب سردي متفرد ،ٮتدـ ىذه العناصر من أجل
ٖتقيق أدبية القصة القصَتة ،ويرو ٤تمد زايد أف األسلوب «ىو أحد الدعائم الكربو اليت يقوـ عليها فن السرد»

694

عموما وفن القصة القصَتة با٠تصوص ألهنا «فن ٭تتاج إٔب كثَت من اٞتهد وا١تثابرة سواء ُب تعلم التكنيكات أو
أساليب الكتابة ا٠تاصة بو»  695ألهنا على قصرىا من حيث الشكل/اٟتجم ،إال أهنا تتطلب الًتكيز ،الدقة،
والتكثيف ،وتتطلب لغة خاصة وأسلوبا متميزا «ٯتثل الطاقة اإلبداعية للمبدع ،تلك الطاقة اليت تتجسد وتتفاعل ُب
النص اإلبداعي من خبلؿ ظواىر األسلوب ا١تختلفة»  ،696واليت سنتوقف عند البعض منها ٦تا كاف لو اٟتضور
البلفت ُب القصة القصَتة اٞتزائرية ا١تعاصرة ،كأساليب :التناص ،التكرار ،السخرية.

- 1التكرار:
شاع اسلوب التكرار ُب ا١تدونة القصصية القصَتة اٞتزائرية بأشكاؿ ٥تتلفة ،حيث تكررت كثَت من األلفاظ
وا١تفردات ،واٞتمل والعبارات ،واٟتروؼ أيضا ،ومنها ما دؿ على الزمن وا١تكاف ،األفعاؿ واألٝتاء ،األلواف والصفات
واألعداد.
692

محمد ٌوسؾ نجم :فن القصة ،ص .115
693
محمد ٌوسؾ نجم :المرجع نفسه ،ص .113
694
 ،ص .324
محمد زاٌد:
695
شاكر عبد الحمٌد :األسس النفسٌة لإلبداع األدبً ،ص .31
696
محمود درابسة :مفاهٌم فً الشعرٌة ،دار جرٌر للنشر والتوزٌع ،ط .2010 ،1

إذا كاف التكرار ٬تسد «شكبل من أشكاؿ الًتابط ا١تعجمي على مستوو النص ،ويتمثل ُب تكرار لفظ أو
مرادؼ لو ُب اٞتملة»  697فإنو ذو إشعاعات داللية عديدة داخل النص األديب ،ويلعب دورا ُب تعميق ا١تعا٘ب كما أف
اٞتمل والعبارات ا١تكررة تستقطب ا١تتلقي وتصَت بؤرة ٭تاوؿ القارئ أف يتخندؽ فيها للوقوؼ على مقصدية الكاتب
من تكرارىا ،زيادة على ما ٖتملو العبارات واأللفاظ ا١تتكررة من بعد إيقاعي ٮتزف جزءً من ٚتالية النص وأدبيتو،
وينزاح بلغة النص من معجميتها إٔب أدبيتها «فالتكرار األسلويب ىو تعبَت عن حالة نفسية وشعورية يضطر ا١تبدع
لتكرار حرؼ أو اسم أو فعل يتجاوز من خبللو ا١تبدع حدود ا١تألوؼ ُب اللغة وُب القوؿ ،وىذا شكل من أشكاؿ
االنزياح» ،698ولذلك يعمد قارئ النص/ناقده حتما إٔب تفكيك بنيات الظاىرة التكرارية وتتبع دالالهتا« ،فالتكرار ُب
النص األديب ٬تسد القيمة األسلوبية ا٢تامة ُب بنية النص وىو ظاىرة ذات قيم أسلوبية متنوعة» .699
رغم أف "فولفغانغ كايزر" يرو بأف «أبطأ حالة من حاالت التصاعد الببلغي تكرار اللفظة نفسها»  ،700إال أف
ىذه البنية الصغرو – اللقطة – تعد من أكثر اٟتاالت ا١تتكررة ُب ا١تنت القصصي اٞتزائري متوزعة على حقوؿ داللية
كثَتة ،ألوانا ،أزمنة ،أمكنة ،وأٝتاء.
تكرر لفظ اٞتبللة "اهلل" ُب قصص عديدة لكتاب ٥تتلفُت وجاء ىذا التكرار توحيديا عقديا ذا أبعاد روحية
عميقة يستمد منها اإلنساف قوتو ُب اٟتياة رغم عذاباهتا ،وىذا ُب قصة أّتديات االنعتاؽ لعبد اهلل الٕب إذ يصور لنا
بار ُب سجوف االحتبلؿ الفرنسي:
معاناة شيخ ٍّل
« أما الشيخ الذي مؤل زنزانتو رىبة من دوف اف ٭ترؾ واحدا من اصابعو العشر ،فإنو ٓب يعبأ ّتدراف السجن وال
باألسبلؾ ا١تكهربة والكبلب ا١تتوثبة لتمزيق ٟتم اإلنساف الشهي ،وال تثَت ُب نفسو غضبات اٞتبلدين وزعقاهتم أدٗب
شعور با٠توؼ أو الفزع ! شفتاه وحد٫تا تتمتماف:
697

محمد األخضر صبٌحً :مدخل إلى علم النص ،ص .83
698
محمود درابسة :مفاهٌم فً الشعرٌة ،ص .163
699
محمود درابسة :المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
700
فولفؽانػ كاٌزر :العمل الفنً اللؽوي ،تر :أبو العٌد دودو ،ج  ،1دار الحكمة ،الجزائر ،2000 ،ص.184

اهلل ..اهلل ..اهلل قيوـ السموات واألرض ..وٯتد هبا صوتو ُب ترٖب شجي وٕتيبو اٞتدراف بصدو متناسق مع
تسبيحو كأ٪تا ىي تنبض باٟتياة».701
أما تكرار لفظة اٞتبللة "اهلل" ُب قصة "اإلخبلء" ٠تليل حشبلؼ فقد اٗتذ داللة ٥تالفة ،حيث كاف التكرار إلظهار
اإلعجاب باألشياء وا١ترئيات فيقوؿ:
« كنت ال أدخل بيتا إال وثبت نظري على نظاـ األشياء واختيار التحف
اهلل ..اهلل» .702
ال يكتفي لفظ اٞتبللة ُب ىذا ا١تقطع على اإلعجاب واالنبهار فقط ،وقد يكوف للفظ األوؿ تلك الداللة ولكن
اللفظ الثا٘ب تأكيد وتكثيف ايضا ،كما يرو ٤تمود درابسة بأف «لظاىرة التكرار أبعادا أسلوبية وداللية ،فالكلمة
الثانية ُب السياؽ ال ٖتمل ا١تعٌت األوؿ نفسو ( )...ولكن الكلمة الثانية ٖتمل معٌت إضافيا جديدا ىو مربز وجودىا
وىو معٌت التأكيد أو التعجب أو الًتكيز»  ،703وينطبق اٟتكم على األلفاظ اليت تكرر أكثر من مرتُت كما ورد ُب
قصة "الفأر يقرض العادة" حملمد راْتي حُت كرر لفظة "كذا" ثبلث مرات ،يقوؿ:
« ضحك األب كثَتا واسًتخى ُب الضحك وىو يعيد تفاصيل اٟتادثة ..كذا وكذاٍ ..ب كذا ..فيما كاف قرار
اسًتضاء زوجتو يكاد يكتمل ُب ذىنو»  ،704فهذا تكرار ليس للتأكيد بل للتفصيل والتعديد ،وتتابع أحداث الواقعة
مشهدا مشهدا ،لذلك وردت كل لفظة كلقطة واصفة استغٌت من خبل٢تا القاص على سرد األحداث واكتفى بإظهار
تعددىا إشارة بتكرار للفظ "كذا" وىو شائع االستعماؿ ُب األوساط الشعبية اٞتزائرية كثَتا.

701

عبد هللا اللً :فواتح ،ص.17
702
خلٌل حشالؾ :فراغ األمكنة ،ص .26
703
محمود درابسة :مفاهٌم فً الشعرٌة ،ص .164
704
محمد رابحً :مٌت ٌرزق ،ص.44

تتكرر الضمائر أيضا ُب بعض ا١تقاطع السردية كما ُب قصة "متواطئوف" ٞتماؿ بن الصغَت ،لتدؿ على
االنفصاؿ ال االتصاؿ ،وعلى الفردية/اٞتماعية ،التعدد واالختبلؼ ،وعلى التفرؽ واالجتماع ،يقوؿ« :لقد صلب
عدة مرات وعدة مرات طورد ،أندد بتواطئنا ٚتيعا على صلبو..
أنا ،أنت و ِ
أنت وأنت ىناؾ ...وانتما القابعاف ُب الوسط ٘تضغاف العلك وتلوكاف األلفاظ ..وأنت وانا وىن..
َ
وىم كلهم وكلنا قتلناه قبل أف يضع اللمسة األخَتة»  ،705إنو تكرار ضمائر تشًتؾ ُب اٟتضور الصرُب لتدؿ على
شراكة ُب الفعل وىو القتل والوأد ١توىبة ىذا الػ "ىو" ،الذي «انتحر ..نعم انتحر ..ال ٣تاؿ للشك ُب ذلك ..ال..
ال ..أؤكد لكم أنو انتحر١ ،تاذا تصروف على عدـ تصديق ذلك ،اقوؿ انتحر بعدما شرب قارورة من روح ا١تلح» .706
لقد تكرر فعل "انتحر" ىنا أربع مرات تأكيدا وٖتسيسا بذنب ما ،وكاف ُب صيغة ا١تاضي الذي يعٍت الوقوع،
االنتهاء ،استحالة اٟتياة بعد ا١توت.
كما كررت دنيا زاد بوراس فعبل ماضيا أربع مرات ُب بداية قصة "صرخة امرأة" وىو تكرار قلما يرد ُب فاٖتة نصية
يزيدىا قلقا وإثارة كما كامل جسد النص ،وكانت اللفظة ا١تكررة فعبل صرخة امرأة إذ تقوؿ« :طلقٍت

! آه طلقٍت..

طلقٍت ..طلقٍت.
أيها الرجل ِٓبَ َٓبْ تعرؼ بعد قيمة اٝتك وقدسية عنوانك سبحاف القائل :الرجاؿ قواموف ..ولكن

ىبل فهمت
! ّ

معٌت القوامة ،ىبل استوعبت يوما ما تفعلو هبذه اإلنسانة الربيئة اليت وقفت ّتانبك كل خطوات عمرؾ»  ،707انطلقت
القاصة/الذات الساردة من ٟتظة نطق بلفظ داؿ على هناية عبلقة زوجية وىي الطبلؽ لكنها لفظة دلت على بداية
معاناة مع بداية القصة ،لتتكئ على الوازع الديٍت كمهرب/عزاء ،تربير ،وسرعاف ما يتكرر األمس/الذاكرة ُب داخلها

705

جمال بن صؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .100
706
جمال بن صؽٌر :المصدر نفسه ،ص .99
707
دنٌا زاد بوراس :صرخة امرأة ،ص .10

فتسًتجع بعض أيامها مع طليقها ،لقد كاف تكرارا مربكا ُب الفاٖتة النصية وُب ما أشاعو من دالالت ُب ا١تنت،
انعكست قلقا طواؿ مسافات العبلمات النصية.
أخذ تكرار الفعل ا١تاضي الناقص طابعا خاصا ُب قصص نسيمة بوصبلح ففي كل قصصها كانت تستند على
ذاكرهتا كما قرأناىا زمكانيا ،وكاف ىذا االتكاء ظاىرة لفظية من خبلؿ حضور "كاف" ومشتقاتو الصرفية اليت تزيد
السرد حركة ،واٟتاضر انفتاحا على ا١تاضي:
« كانت الفوضى ترتب أشيائي ومزاجي وساعة نومي عندما طالعٍت وجهك ُب جريدة مبللة ..كانت
الدروب تفضي إليك بشره ماطر ..وٓب تكن ٖتسن العد حىت العشرة ،كانت أشياؤؾ تقتفيك وترحل عنك ..وكنت
هتاجر ُب ٥تارج اٟتروؼ ا٢تامسة»  ،708وتستمر نسيمة بوصبلح ُب استحضار أسلوب التكرار لتكرار أسلوب
االستحضار ا١تاضوي لذكرياهتا الزمنية بدال من اٟتديثة ُب قصة "عجاالت لرجل استوائي":
« كاف صباح الثا٘ب من نيساف يغري بأف أسكن ُب الشعر يغري بسفر طفوٕب ٣تنوف ُب األلواف وُب األشكاؿ
وُب األطباؽ ..كاف صباح الثا٘ب من نيساف يفضح بعض عيوف الربيع الذي ال ٬تيء ،عندما خرجت أٛتل طفوليت
ا١تثقلة ٔتوت كل صورنا العائلية اليت يناـ عليها وجو أمي..
كاف ذلك الثا٘ب من نيساف ..عندما أعلن النخيل عن ىجرة مستعجلة إٔب أقاليم الصقيع وأعلن رفضو ا١توروث لكل
أغا٘ب البحر اليت ٪تت على إيقاعها قبل ميبلدي اجملوف بالشرود والعراء..
كاف الثا٘ب من نيساف ..يغري باحًتاؽ اٟتماقة ..وكانت الغرابيل الكثَتة ..تغري بإعادة ترتيب الرؤو واٟتسابات
والذاكرة» ،709كاف يوـ ا١تيبلد واحدا "الثا٘ب من نيساف" لكنو تعدد لفظيا ودالليا ،وُب كل مرة كاف ىذا اليوـ يلبس

708

نسٌمة بوصالح :إشعارات باقتراب العاصفة ،ص .11-10
709
نسٌمة بوصالح :المصدر نفسه ،ص .9

أحداثا جديدة وتصورات ٗتتلف عن سابقو ،كثفت بوصبلح من استحضار الذاكرة ا١تتشعبة ُب الدوراف حوؿ بؤرة
زمانية واحدة ُب يوـ ا١تيبلد ولكن دوراف بأشكاؿ اسًتدادية ٥تتلفة لؤلحداث..
ٕتسد المية بلخضر ُب قصة "الرحيل" حاالت متعددة للرحيل ،الفقد ،الشوؽ ،االنتظار ،وحَتة السؤاؿ
واالستفهاـ عن سوابق عاطفية قاسية ٓب تغادر ذاكرهتا وٓب ترحل حُت رحل الفاعلوف فتكررت ا١تكائد وا٠تيبات ُب
قصتها وىي تقوؿ مستفهمة:
ليإب الطواؿ !
«أجًت حلم العمر فيك و ّ
كم خدعت !
كم سهرت !
كم شكوت اليأس يأسي !
ارتعبت ّأال نعود !
لكننا لن نعود».710
تكرر االستفهاـ فتكرر حرؼ من حروفو وىو "كم" ،تأكيدا عليو لكن ا١تفارقة أف هناية االستفهامات كانت
بعبلمة تعجب ،وىو التضاد بُت عبلمات لغوية "كم" وأخرو غَت لغوية " !" يعطي لبلستفهاـ معاف ودالالت أخرو.
تتكرر لفظة "آلالؼ" ُب قصة "الباقي من العجاالت " ثبلث مرات لتدؿ على الكثرة إذ تقوؿ:
« آالؼ الصور ،آلالؼ الوجوه العابرة ،آلالؼ العيوف اليت ال يعنيٍت بريقها – أو انطفاؤىا – تفاجئٍت بعدىا
صورتنا معا أنا وأنت».711
710

المٌة بلخضر :عصً على النسٌان ،ص .48

بقدر ما دؿ التكرار على الكثرة بقدر ما أكسب القليل/ا١تفرد صورهتا معا قيمة كبَتة تتحدو الكثرة أ٫تية ،وىو
تكرار للتقابل بُت شيئُت/قيمتُت ،تفننت األنثى الساردة ُب ا١توازنة بينهما وىي تكرر جنوسيتها:
«كنت أنثى ،وكاف فيك من افًتاء الغابات ،ما يريك نبضي ا٢تارب إٔب حيث الساعات اٟتائطية تنفي كل
أزمنيت إٔب جزرؾ السرمدية..
كنت أنثى وكاف شره ا١تطر ُب عينيك ينفيك داخل دائرة االستواء ،كنت أنثى وكاف ا٢تروب من مواٝتك يظهر
بعض العتب الطفوٕب الذي ال تغريو حبات اٟتلوو وال يعييو النط على اٟتبل..
كنت أنثى وكانت األغا٘ب ٖتملٍت إليك ُب شكل رسائل شاحبة ضايقتها مراكز الربيد..
كنت أنثى وكاف صوٌب ٭تتل كل الفضاءات اليت تأوي إليها ىربا من ا١تساحة ا١تمتدة ما بُت عينينا» .712
يظل تكرار األنوثة ملفوظا ومعا٘ب يأخذ أشكاؿ الثورة عند بوصبلح ثورة على الذكورة والواقع واألمكنة ،ىي
الذات الساردة ُب ىذه القصة ا١تفًتو عليها ،ا١تربكة ،ا١تنفية إٔب عوآب اٞتفاؼ والقحط ُب ظل تعنت الرجل.
ٮتتتم ا٠تَت شوار ُب قصة "النائمة واللص" مقطعو السردي ٔتطاردة تكرارية لفعل سرقة اآلخر للذات احملبة
العاشقة ،إنو ُب تكراره للجملة ا١تنسوخة "إهنا ٕب" يوقظ النائمة ويطرد اللص ،إنو تكرار التنبيو والسماع ا١تتلقي صوب
الًتاكيب اللغوية حُت تتخذ دالالهتا أساليب جديدة منها التكرار ،يقوؿ شوار:
«عروسي النائمة ُب شعرىا ،قطعت ُب سبيلها سبعة ْتار ،قدمت عمري مهرا ٢تا ،كتب ٕب عمر جديد..
عدت هبا ..أٛتلها على كاىلي ،ال أحس با١تخاطر إهنا ٕبٕ ..ب وحدي» .713

711

نسٌمة بوصالح :إشعارات باقتراب العاصفة ،ص .17
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الخٌر شوار :مات العشق بعده ،ص .36
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ويكرر ا٠تَت شوار لفظة "الصحراء" ومعها كثَت من مشتقاهتا ا١تكانية كالرمل ،األصفر ،السماء ،وذلك ُب قصة
"عبور" ،ومن اإلشارة األؤب للعنواف كمكاف ،يأٌب ا١تنت مكانيا بامتياز وكفضاء صحراوي ،داال على السفر ،الغربة،
ا٠توؼ ،التيو ،الضياع وىي كلها دالالت للفظ واحد تكرر مرات ليؤثث ا١تقطع السردي خبلءً وقفرا:
« أفتح عيٍت ّتهد كبَت ..فضاء أزرؼ ..فراش أصفر ..تلك ٝتاء مشس واضحة وىذا رمل ..إهنا
الصحراء ..أنا ُب الصحراء وحدي ..ما الذي أتى يب إٔب ىنا؟ أنا ٓب ار الصحراء قبل اليوـ ..قبل ماذا؟ ما معٌت
اليوـ؟ ما ىذه اإلشارات برأسي؟ أنا ال أعرؼ شيئا» .714
ويأٌب التكرار إنكاريا ُب قصة "هناية قصة مزعجة" لفاطمة بريهوـ حيث تقوؿ:
« أحاوؿ أف أستسلم للنوـ دوف جدوو ..أفتح الباب ..إنو مغلق ،أدؽ فيضحر رجل ملثم يستفسر عن
طليب:
 ١تاذا أنا ىنا؟ ال أعرؼ. مىت أخرج. ال أعرؼ. كم الساعة. ال أعرؼ.فيخرج».
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الخٌر شوار :المصدر نفسه ،ص .69
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فاطمة برٌهوم :بٌت النار ،ص

لقد ٛتل ىذا اٟتوار أسلوبُت تكراريُت بوجهُت ببلغيُت متضادين ،تكرار إنشاء/استفهاـ وتكرار خرب/جواب،
تكرار استفهاـ السائلة بثبلثة أخرو لبلستفهاـ١ :تاذا-مىت -كم ،وكاف اٞتواب تكرارا بصيغة ثابتة/ساكنة ،سكوف اٞتو
داخل السجن برتابتو القاتلة وهناياتو اجملهولة ،حُت خرج السجاف ،لتدخل السائلة ُب عوآب من حَتة طويلة.
لقد كاف ألسلوب التكرار حضور كبَت ُب ا١تدونة القصصية اٞتزائريةُ ،ب بناىا اإلفرادية والًتكيبية ؤتحموالت
داللية زمكانية و٘تثل حاالت وأٝتاء وافعاؿ ،وكاف ألسلوب التكرار أبعاده الداللية وٝتاتو اٞتمالية.
 /2ا٠تطاب الساخر:
اٗتذ بعض كتاب القصة من "السخرية" أسلوبا ُب معاٞتة بعض ا١تواضيع ،وجعلوا منها فنا يقًتبوف فيو من عديد
القضايا اليت تشغلهم انطبلقا من القضايا اليومية ا١تعيشة ُب طابعها االجتماعي إٔب قضايا سياسية ،ثقافية وتارٮتية،
وُب االقًتاب من مصطلح السخرية تلمح ذلك «التداخل ا١تفاىيمي بُت مصطلحات من قبيل :الضحك واحملاكاة
الساخرة ،وا٢تجاء والتحكم والفكاىة وا١تفارقة وا٢تزؿ»  ،716وٕتتمع التسميات ٚتيعها على قراءة اآلخر من زاوية
٥تالفة للمنطق واٞتد والنمطي غَت ا١تثَت ،إهنا قراءة لئلنساف بكل عوا١تو إذ «السخرية فن تأمل وتصوير الواقع وأحداثو
وما ٭تيط ْتياة الناس وأفعا٢تم»  ،717ويقًتب ٤تمد وناف جاسم من ىذا الفن ليبُت بعض أركانو ُب قولو «السخرية
( )IRONYا١تفارقة ،و٢تا ركناف أساسياف ٫تا:
التهكم واالستهزاء ا١تقروناف بالتوقع ،وخيبة وينتج عنهما الضحك أو االبتسامة ،وليس بالضرورة أف يكوف ىدفها
إسعاد ا١تتلقي ،وتشتغل ُب منحيُت ٥تتلفُت ٫تا الفرح والنزح من خبلؿ إثارة مشاعر اآلخرين واستفزازىم ،أي إف ٢تا
٣تالُت ٫تا نوعا األدب :ا١تأساة وا١تلهاة» .718
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محمد الزموري :شعرٌة السخرٌة فً القصة القصٌرة ،منشورات مجموعة الباحثٌن الشباب فً اللؽة واآلداب ،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،مكناس
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محمد ونان جاسم :المفارقة فً القصص ،ص .120

يشتغل ا٠تطاب الساخر على خرؽ أفق التوقع ،و٥تالفة النتائج ا١تتوقعة ،بأدوات من اليومي ا١تعيش
احملزف/ا١تفرح ،السيء/اٟتسن ،ا١ترغوب/ا١تنبوذ ،وتنقلو إٔب متلق بأسلوب غَت متوقع ،مستفز ،مثَت ،و «يستمد ا٠تطاب
الساخر موضوعاتو من ا١تواقف اليت تثَت االنتباه ،والشك أف انتقائية ا١تواضيع ىي انتقائية واعية تقوـ على فقو الواقع
و٘تثل القضايا اجملتمعية األكثر جاذبية»  ،719ويضطلع ا٠تطاب الساخر بوظائف عديدة ٗتتلف من إنساف إٔب آخر ُب
٣تمل األحواؿ فإف «السخرية برزت كأداة لشحذ الوعي وتعرية جيل اجملتمع وأالعيبو»  720وبأساليب فنية ٥تتلفة منها
اللغوية ككبلـ الشخصيات وأحاديثهم ومنها اللغوية كالعبلمات واإلشارات الطباعية ا١تختلفة كما تقوؿ مليكة كينا:
«تنقسم مؤشرات السخرية إٔب ما ىو نصي كشكل الطباعة وعبلمات الًتقيم وما ىو مصاحب لكبلـ
الشخصيات».721
آثرنا التطرؽ إٔب أسلوب السخرية ُب بعض العناوين القصصية بوصفها جزءًا من النص وعتبة/واجهة أؤب
بالنسبة للمتلقي ،وقد جاءت كثَت من ىذه العناوين ٖتمل طابع السخرية بأشكاؿ ودرجات ٥تتلفة.
يعنوف ٤تمد راْتي ٣تموعتو القصصية بعنواف ساخر "ميت يرزؽ" وىي مفارقة بُت متضادين ا١توت/اٟتياة تعبَتا
عن حالة بؤس اجتماعي رىيب ألحياء كاهنم أموات ،وصفهم با١تيتُت لوال أهنم يرزقوف بذلة وعناء كاألحياء ،أما
باديس فوغإب ُب قصة "عودة الدرويش" فيلغي العقل والعقبلء لعدـ جدواىم وفائدهتم ،ويقًتح الدراويش بدائل ٢تم
ما داـ الدرويش ُب طيبتو ال يظلم كما يظلم العقبلء وىي مفارقة بُت عاقل ظآب و٣تنوف عادؿ مرغوب .ويأٌب عنواف
"قميص العار" ساخرا من عادات اجتماعية بالية تشًتط القميص ا١تخضب بدـ العذرية دليبل على شرؼ ا١ترأة،
وتسخر حكيمة ٚتانة جريبيع من اجملتمع العريب بعنواف ساخر مثَت "الفرؽ نقطة" وىي مقاربة لغوية للفظيت "دبابة"
و"ذبابة" كجناس ناقص ،الفرؽ بينهما نقطة لكن الذين ٖتركهم ذبابة وال تعنيهم الدبابة ىم ا١تعنيوف بالسخرية ،ويأٌب
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حافٌظ اسماعٌل علوي :لؽة الخطاب الساخر ،ص .57
720
محمد الزموري :شعرٌة السخرٌة فً القصة القصٌرة ،ص .10
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عنواف "٫تس الذباب" ١تنَت مزلييت ليجمع بُت ٚتالية ا٢تمس وقبح الذباب ليجمع بُت نقيضُت تعبَتا عن تناقض صارخ
لدو كثَت من البشر ،وأكدىا بعنواف ثاف "كيف اصبحت حشرة" ،داللة على رقي وتطور يصيب البعض حىت يصَت
حشرة ذات ٫تس وكبلما مسموعا عن عامة الناس.
يسخر ٚتاؿ بن صغَت من واقع معيش ٭ترـ اإلنساف أحبلمو وتطلعاتو و٭توؿ مسراتو حسرات ،وآمالو قنوطا،
وذلك ُب قصة "٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ" حيث يقوؿ:
« إف من دواعي قنطي واكتئايب ٜتس أفكار:
 وقيت ضاع حروؼ منثورة أكاد أفقدؾ يا وحيدٌب ُب العآب اشتعل الرأس شيبا وبلغت من الكرب عتيا ٓب أكن ُب مستوو آمالك وانتظارؾ حصيلة ملؤىا الفراغ وا٠تسراف».722حُت يضيع الوقت وتفقد حبك وتشيخ شابا فتيأس خاسرا فذلك مفتتحو سخرية بافتتاحية عهدناىا بداية كل
طلب خطي مفادىا "إف من دواعي سروري" ولكن ٚتاؿ بن صغَت نقلها معكوسة ،نقيض الواقع التواصلي بُت
ا١توظف ومسؤولو ،ويتعدو األمر أف يسخر اإلنساف من مسؤولو أحيانا إٔب السخرية من أقاربو وإنزا٢تم منزلة ا١تسؤوؿ،
فيتحوؿ عرض اٞتدة على حفيدىا الزواج إٔب مراسبلت ومبلسنات ساخرة ٖتكمها أعراؼ ا١تواطن واإلدارة ال أعراؼ
اجتماعية عريقة ،يقوؿ ٚتاؿ بن الصغَت« :عندما أٟتت علي جدٌب بفكرة الزواج منذ ٜتس وعشرين هبتت ّتوايب
البليغ ،نظرا الرتباطي بفتاة ذات عينُت ٚتيلتُت وشعر أسود وطوؿ

1ـ  ،63ووزف  60كغ ،وبناء على رسائلها

ا١تؤرخة ُب  05جواف  1963و 7سبتمرب فإ٘ب أحيط ،..وْتثت عن وصف يليق بوقار جدٌب ،فإنٍت أجد نفسي ُب
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جمال بن الصؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .38

حالة عدـ قبوؿ عرضكم ا١تؤرخ ُب  4جانفي  ،1965وتقبلن مٍت فائق الشكر ،ترين أنٍت وُب جدا»  ،723ويسخر
ٚتاؿ بن صغَت ايضا من مسؤولُت ٭تتقروف العماؿ ،فَتصد لو ٣تموعة من األلقاب الرفيعة الدالة على التفخم والرفعة
ولكنو يقصد من ورائها السخرية منو فيقوؿ« :تقبلوا سيادة ا١تدير ،معإب ،حضرةٝ ،تاحة ،فضيلةٝ ،تو ،فخامة،
يسعد٘ب يا نزاىة التاجر ،يشرفٍت أف أحيطكم علما» .724
للواقع االجتماعي حضور ُب ا٠تطاب الساخر لدو بشَت مفيت ُب ٣تموعتو القصصية شتاء لكل األزمنة،
ويتناوؿ قضية النقل صعوبتو ووسائلو غَت البلئقة ،فيقوؿ ُب قصة "حافة السقوط":
« تصعد ُب اٟتافلة اليت تأٌب متأخرة على الدواـ ستقاتل وٗتبش باألسناف واألظافر ،إف قدرت من أجل اٟتياة
اليت تشبو اٟتياة قدرؾ (ىل ىو فعبل قدرؾ) ،ال أحد سيجزـ إف أخربتو ٔتثل ىذا الشيء»  ،725لقد نقل مفيت حاالت
واقعية يعيشها ا١تواطن يوميا مع وسائل النقل ُب بعض األماكن ،لتصَت ٤تاولة ركوب اٟتافلة خطوة ٠توض معركة
باألسناف واألظافر ،صراع من أجل البقاء ..من أجل الوصوؿ.
ويسخر مفيت ُب قصة "النائم حىت يستيقظ" من واقع مرير وفقر مدقع يلدغاف اإلنساف ُب بعض أحياء العاصمة،
عاكسا بذلك مدو التناقض اٟتاصل ُب ا١تستوو ا١تعيشي لسكاف العاصمة بُت الغٌت الصارخ والفقر البلذع ،يقوؿ:
« الليل يسقط بغزارة ،واٟتزف يضغط بقوة ورائحة السردين ا١تقلي تصلو من بنايات قزديرية وأكواخ رثة ،كثَتا ما
كاف ٯتر عليها ُب عودتو إٔب البيت ،ويقف طويبل لَتو عآب باب الواد اٟتقيقي ٖتت ٣تمع "كيتاٌب" السياحي ُب
تلك احملطة توقف الكلب ا١تتشرد عن اللحاؽ بو وراح ينبح من اٞتوع ٍب سارع ٨تو أكياس القاذورات اليت كانت
تتحلق حو٢تا أنواع عديدة من اٟتيوانات البهيمية والبشرية».726
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أما ٤تمد راْتي ُب قصة "مثلث متهاوي األضبلع" الساخرة بداية من عنواهنا الذي أخذت لفظة "متهاوي"
مكاف "متساوي" ،فقد صور لنا التفكك العائلي ٦تثبل ُب قصة عائلة تتكوف من ثبلثة أفراد هتاوت بعد أف مات الوالد
ألجل عشيقتو وماتت الوالدة ألجل عشيقها وبقي االبن الصغَت متشردا ضائعا وجاء السرد بأسلوب ساخر ٮتالف
كل توقع ،أحداثا ،ولغة:
« ظل الطفل ىناؾ على الرصيف حيث نشأ وترعرع جلب الطريق شطريو ،وعلى جنبيو ،وعلى الرصيفُت
ا١تتقابلُت مات والداه ،أمو كفنت ُب فستاف سهرة براؽ السواد ،ودفن أبوه ُب جسد امرأة شقراء ! وقد ذىبت إٔب عُت
ا١تكاف وقرأت على شاىده قرب أمو "ماتت يوـ أحد سنة ألفُت وواحد وفساتُت" وعلى شاىدة أبيو " مات يوـ أحد
على الساعة الواحدة وهندين"»  ،727ومن السخرية بأشخاص حىت تتحوؿ بعض توارٮتهم من ارتباط بزمن/وقت إٔب
ارتباط بأشياء وحوادثٓ ،ب يسلم واقع الًتبية والتعليم من سخرية بعض القصاصُت اٞتزائريُت من خبلؿ بعض
شخصيات ىذه القصص ،حيث حاوؿ ىؤالء نقل واقع ا١تدرسة اٞتزائرية بكل تناقضاهتا ورسم منَت مزلييت لوحة مشينة
١تدرسة ضيعها أىلها فضيعت تبلميذىا ،يقوؿ« :دؽ اٞترس؟ ! فيما ظل ا١تعلم ُب مكانو ال ٭ترؾ ساكنا ..تسارع
التبلميذ ُب فوضى عارمة إٔب خارج القسم ٍب إٔب خارج ا١تدرسة ،أين ٖتلقوا حو٢تا وراحوا يتبولوف على سورىا دوف
انقطاع ! فيما ظل يرفرؼ وسط الفناء ويصفق للريح دوهنم»  ،728فحُت ال يتحرؾ ا١تعلم بالنصح والًتبية ا٢تادفة
والتعليم على أسس سليمة ،فإف مصَت ا١تدرسة ا٠تراب لتصَت ٤تط سخرية جيل من التبلميذ يتبولوف عليها ،وال يبقى
منها إال العلم /الوطن /ا٠تلود ،يسخر من ا١تعلمُت وا١تتعلمُت معا .ويسخر اإلنساف أحيانا من جسده ،من فضاء ٓب
٭تمل إال الدنس ،حُت يتحوؿ إٔب مدنس بفعل ظروؼ اجتماعية أو إنسانية أو نفسية ،كما جاء ُب قصة "ٕتريد"
حملمد راْتي:
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«ذات صدفة تبادال نظرتُت ..بعد أياـ ٚتعت بينهما نظرة أخرو ،راحت تستطيل يوما بعد يوـ ،نظرة طويلة
انعقدت بينهما على ألسنة معقودة ،وإشارات خفيات مًتددات حينما انفك لساهنا حكت:
اكتشفت جسدي على يدي فظاعة رجل ساعة اغتصاب قاسية ،كنت ُب السنة الثانية عشرة من عمري ٟتظة
اكتشفت فظاعة الرجل وفظاعة اٞتسد ،ومنذئذ تذوقت مرارة أف يكوف ٕب جسد» .729
امتدت السخرية إٔب ٣تاالت أخرو ،فمن الواقع االجتماعي اليومي ا١تعيش إٔب الواقع السياسي حُت ٮتاطب
ا١تواطن نفسو ساخرا "كيف أصبحت حشرة" وىي عنواف لقصة ٖتدث فيها منَت مزلييت ساخرا من نظرة السياسي إٔب
اجملتمع واالفراد ،حُت يفتقد حسو اإلنساف ليتحوؿ إٔب ٝتسار انتخايب يتاجر بذمم الشعب ،يقوؿ« :حضرة الزعيمة
إننا بأوضاع مضنية خطَتة وببلدنا تعا٘ب من الداء ما يصعب دواؤه و٬تلي سقامو ،إننا نغرؽ ُب ْتر من الدماء ()...
ولكنها قاطعتٍت:
 ٨تن ال يهمنا ما ٭تدث بينكم ،إننا نريد العيش بسبلـ ،نريد ا٠تبز ألبنائنا ،واألماف ،وإال فالفناء للجميع.صمتت قليبل ٍب اسًتسلت:
 من ىو زعيمكم؟ -رئيس الدولة (قلت)».
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يصور لنا خالد ساحلي ُب قصتو "زلزاؿ ُب قلب رجل طيب" تواري بعض ا١تسؤولُت السياسيُت ٓتطابات دينية وذلك
ألجل ٖتقيق مآرب دنيئة ،كما جاء ُب القصة:
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« صديقك السياسي ا١تتدين ،حُت كاف ٮتطب من على ا١تنابر وبعد الصابرين باٞتنة والنعيم ،كنت تشك ُب
إخبلصو هلل ،وزميلك الذي ٗترج من اٞتامعة ُب العاـ نفسو تغَت سلوكو معك بعدما صارت لو ٟتية طويلة تغطي
وجهو وأسفل ذقنو كلما رآؾ يصعر وجهو عنك ،كلهم متآمروف عليك» .731
٭تدثنا ٚتاؿ بن الصغَت عن واقع الثقافة ا١تزري ،ا١تتآكل ،إذ ٓب يعد االستثمار ُب الثقافة ٣تديا ،يقوؿ ُب قصة
٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ:
« إنٍت ُب برد جليدي ،وإنٍت ُب صخب االجتماعات وحيد وحيد كغربة عصفور صغَت ٗتلف عن أسراب
الطيور ا١تهاجرة ،سألت كل اصحايب فلم أجد معجما ،وصاحب آخر مكتبة يستعد لفتح "أكل خفيف" نصحٍت
بعدـ ترديد كلمة "شعر" ألنو ٯتكن تعرضي لشبهة أو شك ُب قدراٌب العقلية»

 ،732إهنا سخرية من ٣تتمع ساخر

با١تثقفُت وبالثقافة ،إٔب درجة أف البعض يستخسر أف تكوف اٞتميبلت صوتا وشكبل شاعرات ،حظا من قيمة الشعر
كما ورد ُب قصة "كاؼ ونوف" لعبد اهلل الٕب:
« سحقا ٢تا من شاعرة ،ىذه الرجعية الظبلمية تنفث سحرا ال شعرا ،كأ٪تا اٞتن يكتبوف ٢تا ٘تائم اإل٢تاـ
خسارة أف يكوف ىذا الصوت الغرد ١تتخلفة ٤تافظة»

 ،733وكأف الساحة تطلب السحر/اٞتمل/الشكل ،ال

الشعر/القيمة/األدب.
ٓب يكن ا١تشهد التارٮتي اٞتزائري ٔتعزؿ عن الكتابات القصصية اليت تناولت منو تواريخ بارزة بشيء االزدراء ١تن
شوىوا التاريخ وجعلوه مطية ١تآرب ومناصب فقط ،كما جاء ُب قصة "رحيل نوفمرب" لباديس فوغإب:
« تساءؿ بعض الذين صادقوه باألمس٦ ،تن ٓب يغَت وٓب يبدؿ ،ترو ِٓبَ شاخ نوفمرب ىذا ا١تساء؟
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قاؿ أحدىم أنو حُت عشت الرؤية ُب ناظريو ترؾ إرثا ثقيبل خلفا وشد الرحاؿ إٔب القمم.
وقاؿ آخر :انتقى قمة ُب أعلى الصخرة كي يبقى حيا ،تردد تسابيحو تراتيل أطراؼ النهار ،انتقى وحده دوف
شريك فسحة ُب البهاء ،تعانق أنفاسو نسمات الشتاء ( )...كاف نوفمرب يسرؽ من بيوت ا١تتخمُت نفحات من
العطر والياٝتُت و٬تمع بأحبائو الربكات من شظايا األٓب ،كي يرسم حصوف اٞتائعُت ُب صربىم ،حُت استبد بو اليأس
من ٕتهم وجهاء ا١تدينة ا٠تالدين ُب عزىم وا١تًتفُت ،شد الرحاؿ إٔب القمة الشماء كي ٮتلد ُب الذاكرة عراجُت تيو
وكربياء» ،734كما تسخر حكيمة ٚتانة جريبيع من الوضع العريب ا١تزري ،وتشتت األمة وضعفها أماـ الدبابة الغربية،
ُب قصة " الفرؽ نقطة" فتقوؿ:
«تسقط عيٍت على فنجاف القهوة ،كانت الذبابة تسبح ُب جوفو ،يتآب جدي ،ألوؿ مرة أرو دموعو ٓب تكن
تشبو أي دمع ،٭تكم يده على قلبو الذي أراد أف يسقط من صدره ..دبابة وذبابة ُب يوـ واحد ،والفرؽ نقطة واحدة،
مستنقع ىزٯتة ..جثة ..خيانة ..يسقط جدي ُب غيبوبة النبأ ،تكمل الذبابة لعبتها ،تعزؼ بارتياح نوتة ا٢تزٯتة» ،735
إهنا مفارقة بديعية بُت لفظتُت تشكبلف جناسا ناقصا "دبابة" و"ذبابة" وبُت قوتُت غَت متوازيتُت لكنهما هتدداف الفرد
العريب ،دبابة وذبابة.
لقد استحضر ا٠تطاب القصصي الساخر كثَتا من القضايا االجتماعية ،السياسية والدينية بأسلوب تراوح بُت
التهكم واالزدراء واٗتذ ىذا ا٠تطاب حملموالتو صيغ ا١تفارقة بُت واقعُت ،مظهرين ،متناقضُت.
 /3ظاىرة التناص /استحضار الغائب:
إف تداخل النصوص وتقاطعها واستحضار بعضها للبعض اآلخر ،كما يسمى بالتناصٓ ،ب يعد ىذا منحصرا
ُب اجملاؿ الشعري فحسب ،فكثَت من النصوص القصصية تضمنت ٤تاورات نصية كثَتة ،وتقاطعات بُت متوف ٥تتلفة،
734
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كانت ٢تا ٕتليات واضحة ُب ا١تدونة القصصية اٞتزائرية ا١تعاصرة ،ترو "جوليا كريستيفا" بأف «النص ترحاؿ لنصوص
أخر وتداخل نصي ،ففي فضائو تتقاطع وتتنافس ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرو»  ،736وٖتضر بعض
النصوص ُب نصوص جديدة بطرؽ وأشكاؿ ٥تتلفة ،ويصبح أي نص ىو عبارة عن نصوص سابقة بأدوات الناص
اٟتاضر ،بوصفو قارئا سابقا ٢تا ،وبوصفها جزءًا من مرجعيتو األدبية/النصية ُب الكتابة ،وىذا ما ٝتي "تناصا"
ويتحدث ريفاتَت عن ىذه النصوص السابقة/الغائبة/ا١تستحضرة ،وىي «٣تموعة النصوص اليت ٧تد بينها وبُت النص
الذي ٨تن بصدد قراءتو قرابة ،وىو ٣تموع النصوص اليت نستحضرىا من ذاكرتنا عند قراءة نص معُت»  ،737أما ٤تمد
وناف جاسم فَتو أف «التناص ُب أبسط تعريفاتو يعٍت أف ٭تتوي نص أديب ما تضمينا أو اقتباسا أو تلميحا أو إشارة
من نصوص سبقتو تارٮتيا»  738وُب تراثنا النقدي العريب ما يدؿ على أف ىذا التداخل النصي قد لقي االىتماـ
واالصطبلح معا حيث «اشار إليو بعض النقاد العرب ٖتت مصطلح ما أٝتوه "التضمُت" وفصل ىؤالء النقاد ُب
أشكالو والوانو بشكل يؤكد تنبو الًتاث النقدي والببلغي ١تثل ىذه الظاىرة مصطلحا ومفهوما»  ،739ويضيف حسُت
ٜتري عن ىذا االىتماـ النقدي العريب بظاىرة التناص يقوؿ:
« عرؼ كثَتا ُب الببلغة العربية القدٯتة اليت رصدت حدوده واشكاؿ ٕتلياتو ُب النص األديب ،وذلك بدقة تفوؽ
ا١تصطلح اٟتديث وتفصيبلت ٓب تبلغها ٟتد الساعة اإلشكالية ا١تتعلقة ٔتفهوـ مصطلح التناص ُب الدراسات اٟتديثة،
مثل السرقات الشعرية واحملبوب منها وا١تذموـ واالقتباس»  740ولكن عرؼ ىذا ا١تفهوـ ُب الدرس النقدي ا١تعاصر
ٔتصطلح التناص حيث « تعود تارٮتية مفهوـ "التناص"  Intertextualitéإٔب دراسات ا١تقارنُت (األدب ا١تقارف)
ورٔتا قبل ذلك بكثَت ،وقد درس ا١تقارنوف ىذا ا١تفهوـ واستعملوه أداة ٖتليلية ،وتناولوه ٖتت عنواف "عبلقة التأثَت
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والتأثر"» 741وذلك ُب معرض دراستهم للمشًتؾ ا١توضوعاٌب بُت النصوص األدبية ذات الثقافات ا١تختلفة أما ُب
«النقد ا١تعاصر حاولت السيميائيات اٟتديثة ونظرية األدب احتواء ىذا ا١تفهوـ وتوظيفو توظيفا أداتيا/إجرائيا»  742إذ
صارت كثَت من النصوص تتخذ من ىذه األداة سبيبل حملاورة نصوص سابقة أو معاصرة ٢تا من أجل إنتاج نصوص
جديدة حيث «يشكل التناص مظهرا من مظاىر إنتاج النصوص وتناسلها»  ،743وصار مسلما بو قولنا إف أي نص
ىو عبارة عن نصوص سابقة استحضرىا الناص وطبعها بأسلوبو ا٠تاص ،وذلك من منطلق قراءتو القبلية ومطالعاتو
ٞتملة من نصوص تتفاعل فيما بينها داخلوٍ ،ب ال تلبث أف تستقيم نصا جديدا أفاد من ىذه النصوص ا١تقروءة ،ألف
«النص ىو عبارة عن نصوص أخرو تداخلت فيما بينها بطرؽ ٥تتلفة ،وما التناص إال تلك التقاطعات والتداخبلت
ما بُت النصوص ُب النص الواحد ،أو أنو استدعاء نصوص للمشاركة ُب بناء نص جديد وفق تقنيات خاصة ومتعددة
وطرؽ وآليات ٥تتلفة»  744بعيدا عن استحضار نصوص غَتية غائبة بغَت وعي ألف «التناص ٔتفهومو الدقيق ال يعٍت
ضم النصوص أو الشواىد إٔب جنب بعضها البعض ولكنو يعمل على إدخا٢تا ُب شبكة من العبلقات اٟتية»  745وفق
ليطعم هبا نصو حيث تذوب ىذه ا١تستحضرات
اسًتاتيجية مسبقة للناص ،و٤تاولة منو أف يلتفت إٔب نصوص أخرو ّ
النصية الغَتية وال يذوب النص والناص ُب نصوص اآلخرين ،إذا أحسن الناص التناص و٤تاورة نصوص غائبة فإف
ذلك «يتيح للنص قدرة مذىلة على ا١تناورة والتحرؾ وااللتفات ٨تو ا١تاضي – بوصفو مًتاكمة نصية – وامتصاصو
» 746ومن ٙتة يصبح االتكاء على النصوص الغائبة سندا وزيادة للنص ُب كل داللة وتوىج ،دوف أف يكرر الناص
نصوصا سابقة أو يبدي النص اٟتاضر تنافرا ٚتاليا أو دالليا مع النص الغائب ،بل إف حسن التعامل مع ىذه
النصوص الغائبة «يسمح بفتح حوار بُت العمل األديب والنصوص الثقافية األخرو ا١تختلفة»  ،747وحىت الدينية منها
والتارٮتية واألسطورية ،ألف عيوف الناص منفتحة على كل ما يزخر بو خياؿ اإلنساف ،وُب كافة اجملاالت من أجل
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استثماره أدبيا كاف «يلجأ إٔب عوامل متعددة كأف يقتبس القرآف الكرٙب أو يستشهد باٟتديث النبوي ،أو أقواؿ
اٟتكماء ،أو أشعار العرب إليصاؿ اٟتدث إٔب أقصى دالالتو»  ،748وُب ىذا االنفتاح على عوآب أخرو قراءة جديدة
للعآب/اآلخر بأدوات خاصة ،بوصف النص اٟتاضر رؤية جديدة تتكئ على نصوص سابقة وتتميز عنها ،حيث
«النص مدونة كبلمية باعتباره حدثا تواصليا تفاعليا ،توالديا تربطو بواقعو الثقاُب وشائج ٥تتلفة أ٫تها التناص ،حيث ال
فكاؾ للمؤلف من شروط الزماف وا١تكاف والذاكرة ،فالنص يعكس رؤيتو للعآب ،والتناص يكشف عن طبيعة ىذه
الرؤية من خبلؿ البحث عن النصوص األؤب اٟتاضرة صراحة أو ضمنا ُب بنية الداللة النصية»  ،749ويسعى كل ناص
من خبلؿ ىذا االلتفات إٔب نصوص غائبة ،إٔب تأثيث نصو وجعلو منفتحا/متسعا/غنيا باإل٭تاءات وا١تقوالت
اٞتديدة ،كما يقوؿ بذلك شكري عزيز ا١تاضي بأف «النص وفق مفهوـ التناص ببل حدود إنو حيوي ديناميكي متغَت
من خبلؿ تشابكاتو مع النصوص األخرو وتوالده من خبل٢تا»  ،750حيث « ٯتثل كل نص فضاءً تلتقي فيو نصوص
عديدة ٔتا تتضمنو من رؤو فكرية وحضارية ٥تتلفةْ ،تكم الكاتب مزجها بطريقتو ا٠تاصة فيشكل نصا منسجما»

751

متناسقا ٯتكن أف يغري القارئ/ا١تتلقي الذي يقرأ النص األديب اٟتاضر الظاىر بكل ٕتليات نصوصو الغائبة ا١تتخفية
وىو بذلك يدخل ضمن «عملية قرائية تفاعلية للنص اٟتاضر ُب ضوء صلتو ٔتنتجات ذىنية سابقة» .752
حاوؿ الدارسوف تقسيم التناص إٔب أنواع أو اقساـ ،ويقصد بأقساـ التناص «آليات توظيف النص السابق ُب
النص البلحق»  753ومن ىذه اآلليات :االجًتار ،االمتصاص ،اٟتوار ،من حيث إف التناص االجًتاري ىو عبارة عن
إعادة كتابة للنص الغائب مع احملافظة على مظاىره الشكلية أما "التناص االمتصاصي" فهو امتصاص ١تعا٘ب ودالالت

748

طالل حرب :أولٌة النص ،ص .53
749
محمد زاٌد :أدبٌة النص الصوفً ،ص .370
750
شكري عزٌز الماضً :فً نظرٌة األدب ،ص .202
751
محمد األخضر الصبٌحً :مدخل إلى علم النص ،ص .101
752
محمد لخضر زبادٌة ،حبٌبة مسعودي :أدبٌة البنٌة النصٌة فً ضوء العملٌة اإلبداعٌة والممارسة النقدٌة ،دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع،
القاهرة ،ط ،2008 ،1ص.26
753
سامٌة محصول :التناص بٌن المصطلح والمفهوم ،مجلة دراسات أدبٌة ،ص .74

النص الغائب وإعادة صياغتو وفق رؤية الناص ،أما "التناص اٟتواري" فهو إعادة تشكيل جديد للنص الغائب بعيجا
عن ٤تموالتو ومراميو األصلية ،إذ ٯتكن للناص ٖتوريو والتضاد معو.
يرو عبد الستار جرب األسدي أف «أشهر تقسيم ثنائي للتناص ىو:
- 1التناص الظاىر أو الصريح [وٯتكن ألي قارئ مطلع على النص السابق الوقوؼ عليو من أوؿ نظر أو ٝتاع
ألف النص السابق يكوف واضح ا١تعآب].
- 2التناص ا١تستًت [ ال يقف عليو إال القارئ اٟتصيف سريع االستحضار والربط وا١تقارنة ،ولو ٥تزوف ثقاُب
معترب ،وألف النص السابق يكوف مطموس ا١تعآب]».

754

٨تاوؿ اآلف الوقوؼ عند بعض التناصات الواردة ُب ا١تدونة القصصية ا١تدروسة ،للتعرؼ على النصوص الغائبة
ا١تتناص معها وعلى الكيفية/االسًتاتيجية اليت حاور هبا القصاصوف ىذه النصوص ،وما دالالهتا ُب النصوص اٟتاضرة.
استحضر ٚتاؿ بن صغَت النص القرآ٘ب٦ ،تثبل ُب سورة مرٙب ،وقصة زكرياء ،والصرب والعقم واألمل واالنتظار،
يقوؿ ُب قصة "٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ":
« إف من دواعي قنطي واكتئايب ُب ٜتس أفكار:
 وقيت ضاع حروفا منثورة. أكاد أفقدؾ يا وحيدٌب ُب العآب. اشتعل الرأس شيبا ،وبلغت من الكرب عتيا. ٓب أكن ُب مستوو آمالك وانتظارؾ. حصيلة ملؤىا الفراغ وا٠تسراف».754

755

عبد الستار جبر األسدي :ماهٌة التناص ،مجلة الفكر والنقد ،المؽرب ،ع  ،28ص.67

ُب قوؿ ٚتاؿ بن صغَت" :اشتعل الرأس شيبا وبلغت من الكرب عتيا" استحضار لسورة مرٙب وقولو تعأب:
«
»

756

ولو شئنا تصنيف ىذا التناص على رأي عبد الستار جرب األسدي ،لكاف تناصا ظاىرا صر٭تا ،فيبدو للقارئ وللوىلة
األؤب أنو تقاطع مع سورة مرٙب.
أما من حيث داللتو ،فقد ٚتع بُت عبلمات الكرب ،الشيخوخة من حيث اشتعاؿ الرأس وبلوغ الكرب ،ولكن
من دوف يأس ،وال قنوطُ ،ب اآلية الكرٯتة ،أما ُب ا١تنت القصصي فإف "ا١توظف اجملهوؿ" يئس وماتع كمدا ،وىو تضاد
بُت النص اٟتاضر والغائب ،من حيث الدالالت.
وبشيء من التلميح البعيد ،وبأسلوب فٍت يغيد بشَت مفيت امتصاص معا٘ب عديدة من النص القرآ٘ب ومن
"سورة النمل" ،وقصة سيدنا سليماف مع ىذا الكائن العجيب ،ويوظفها ُب قصة "وأنت نازؿ إٔب بلكور" ،يقوؿ:
« ْتثت عن مقهى ُب ذلك ا١تنعطف ،فرحت ألنٍت رأيت واحدا بو طاوالت وكراسي ،منذ الثمانينات و٨تن
نشرب القهوة واقفُت ،ونأكل واقفُت وقاؿ الشاعر :من زرع ا٠توؼ بقلوبنا
حىت صرنا كالنمل
٧تري إٔب جحورنا ىاربُت» .757
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جمال بن صؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .38-37
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سورة مرٌم :اآلٌات:
757
بشٌر مفتً :شتاء لكل األزمنة ،ص .55

ىروب الشاعر واآلخرين من واقع مرير ،ووضع أمٍت خطَت مرت بو اٞتزائر ،ومستقبل ٥تيف ،ىو ُب طقوسو
ىروب النمل من سيدنا سليماف كما جاء ُب السورة:
«
»
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إف استحضار ىذه القصة ٔتكوناهتا ىو استحضار لواقع صعب يعيشو اإلنساف ُب مرحلة حرجة بُت ثنائيات ضدية
منها :القوة/الضعف ،ا٠توؼ/األماف ،االستقرار/الثورة ،غَت أف ابتسامة سيدنا سليماف وعدلو كاف ُب قصة مفيت قهرا
وخوفا وفرارا من واقع وعدو مستًت ال رٛتة فيو وال ابتساـ ،إنو واقع مدموع.
يستحضر ا٠تَت شوار ُب قصة "النائمة واللص" النص القرآ٘ب/سورة "

" وقولو تعأب:

«ولقد خلقنا اإلنساف ونعلم ما توسوس بو نفسو و٨تن اقرب إليو من حبل الوريد»  ،759فيقوؿ:
«ظلي ثقيل ..أٛتلو بصعوبة على ظهري ..أجري بقوة ..الدـ يسيل ..األدٙب ٭تمر ..العجوز تغيب ُب ا١تدو..
السراب ..ىا ىو السراب ..ىناؾ على ضفة الرؤية ..إ٘ب أراه أقرب إٕب من حبل الوريد»  ،760حاوؿ شوار أف يبُت
مدو ضبابية الرؤية وتيو اإلنساف ،وضياعو ُب زٛتة ْتثو عن ذاتو ُب زمن الدـ ،والدمار ،وبدؿ من أف يكوف اهلل أقرب
إليو من حبل الوريد ،كهروب إٔب ا٠تالق ،كاف السراب أقرب ،إنو استحضار نص غائب داللة على قرب بُت األشيءا
الذوات والصفات.
يتناص ٚتاؿ بن صغَت مع أشعار ا١تتنيب ُب قصة ٘تثاؿ ا١توظف اجملهوؿ حُت ٭تور بيتا شهَتا من أبياتو لفظا
ومعٌت فيكوف النص اٟتاضر:
758

سورة النمل :اآلٌات
759
 :اآلٌة
سورة
760
الخٌر شوار :مات العشق بعده ،ص .36

«البيك والروترينغ الشفاؼ يعرفٍت * وحرب الصُت واألوراؽ والقلم».761
والنص الغائب:
ا٠تيل والليل والبيداء تعرفٍت * والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
ا١تتنيب – فارسا – تعرفو ا٠تيل والليل والبيداء والسيف والرمح والقرطاس والقلم ،و"ا١توظف اجملهوؿ" – كاتبا – تعرفو
االقبلـ واألوراؽ واٟترب..
إف استحضار نص ا١تتنيب ٤تاولة القتناص التصاؽ الصفات ببعض الناس فيصَتوف معروفُت هبا ،كالفروسية عند
ا١تتنيب ،والتخطيط والكتابة عند "ا١توظف اجملهوؿ".
تتكئ نسيمة بوصبلح على نص تراثي وتستلهم منو رغبة اٟتكي ،وشهية البوح ،فتقوؿ ُب قصة "كاف وطننا
الصغَت":
«ٓب يكن لليلة العاشرة بعد األلف قمر ،وٓب تكن لشهرزاد وحكاية ٖتشو هبا أذف الشتاء ،ا١تدينة باردة جدا ،والدروب
ال ترحم شحوب ا١ترايا ،وانقطاع األمنيات وانت ٓب تعد تقدر على التوـ بعيدا عن حكايا النبض ا١تستطيل على طوؿ
مساحة عينيها الغامضتُت ،والساعة الصفر توغل ُب االقًتاب» .762
تستحضر بوصبلح أجواء الكيد السردي النسوي ٦تثبل ُب شهرزاد وْتكي دافئ ُب مدينة باردة ،وشهريار العصر تعود
على حكاياىا ُب انتظار ٟتظة االنطبلؽ/ساعة الصفر ،لكأف ا١تدينة ا١تعاصرة بغربتها/اغًتاب أىلها ٖتتاج إٔب أحبلـ،
نبوءات ،ولو من خبلؿ حكي افًتاضي ،و٫تي ،دافئ ُب مدف ،عوآب ،أزمنة باردة ،ملؤىا االغًتاب والضياع .وقد
أحسنت القاصة ٤تاورة النص الغائب وامتصاص معانيو وٖتوير دالالتو
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جمال بن صؽٌر :تمثال الموظؾ المجهول ،ص .42
762
نسٌمة بوصالح :إشعارات باقتراب العاصفة ،ص .45

خبلصة الفصل الرابع:

الفصل الخامس:

مالمح التجريب ؼم القصة الجزائرية القصيرة.

إف حديثنا عن القصة القصَتة اٞتزائرية الراىنة -نص األلفية الثالثة – ىو حديث عن مبلمح التجريب على أكثر
من صعيد تشكيلي ٢تذا النص :معماريتو٘،تفصبلتو،تسييجاتو،وتعالق كل ىذه البصمات مع ا١تضامُت
وا١توضوعات،وصار للتجريب حيز يتوسع تدر٬تيا ُب فضاءات الكتابة القصصية اٞتزائرية الراىنة،و

«يثير مصطلح

التجريب التباسا كبَتا ُب الدراسات النقدية العربية ،فلقد نظر النقاد إٔب التجريب بازدراء وإقصاء ،وٓب يهتموا بو
كجمالية أدبية إال ُب العقدين األخَتين من القرف العشرين»

 .763وقد يكوف ٢تذا اإلقصاء دوافع منها التمسك

بالقوالب ا١توروثة وعدـ ا١تغامرة ُب إحداث تغيَت ُب بنيتها ،إٔب أف ظهرت ىناؾ بوادر ٕتريب واشتغاؿ مغيار على
النص القصصي عمل على ٖتطيم النظريات األدبية ا١تعيارية اليت تقدس أدبية النص وٖتدد لو أشكاال ال ٬تب ا٠تروج
عليها ،وصار للقصاصُت التجريبيُت مواقف من ىذه األشكاؿ النمطية كما يقوؿ ٛتيد ٟتميدا٘ب « :ال أظن أف كل
القصاصُت التجريبيُت كانوا ٭تسوف بأي قرب من مفهوـ "النظرية األدبية" واعتقد أف سبب ذلك راجع إٔب ٕتارهبم ا١ترة
مع ما ٯتكن أف أٝتيو النظريات األدبية ا١تعيارية الصنمية اليت ال تتعب من ٖتويل جنس من األجناس األدبية بقواعده
و٤تدداتو إٔب ٤تراب دائم لتقدٙب طقوس الطاعة الدائمة»

 ،764لذلك عمد ىؤالء القصاصوف إٔب صياغة ٕتارهبم

القصصية اٞتديدة صياغة تتماشى ورؤاىم الفنية والشكلية ا١تغايرة ،وفق تصورىم هبذا اٞتنس األديب مكسرين أصناـ
النظرية األدبية ا١تعيارية ،ألهنم أرادوا أف يكتبوا عصرىم بأدواهتم ووفق رؤاىم ،بشيء من التجريب و«أصبحت القصة
القصَتة تبحث ٢تا عن ٕتنس من خبلؿ مغامرة الكتابة فتحررت من ذلك الطابع الكبلسيكي الذي كاف يسجنها ُب
إطار ما كاف يسمى بػ"القالب القصصي" وأصبحت ٢تا مساحات جديدة للتجريب والتخييل حىت أهنا اقًتبت من
 -763عبد اللطيف الزكريٚ :تالية التجريب ُب القصة ا١تغربية القصَتة اٞتديدة٣ ،تلة آفاؽ ،ع ،82-81 :ص.126
ٛ -764تيد ٟتميدا٘ب٨ :تو نظرية منفتحة للقصة القصَتة جدا ،مطبعة آنفو برانت ،ا١تغرب ،ط  ،2012 ،1ص.16

القصيدة الشعرية اليت تتميز بالرؤيا بدؿ الرؤية»  ،765خبلفا لعقود سبقت حُت اقًتف التجريب بأجناس أدبية أخرو،
وصار ىذا ا١تصطلح متداوال «ُب النقد ا١تسرحي والنقد الروائي ونادرا ما نتحدث عن التجريب ُب النقد القصصي،
وكأف القصة القصَتة ٓب تراود التجريب وؿ ٘تارسو بصنوؼ ٥تتلفة والواقع أف التجريب ُب القصة القصَتة العربية
ا١تعاصرة حقيقة إبداعية ال ٤تيد عن اإلقرار واالعًتاؼ هبا»  .766وقد ٖتدث ٤تمد مصطفى سليم عن ظاىرة التجريب
عموماُ ،ب الفنوف واآلداب ورأو «اف ا١تبدع حينما يضمر التجريب الثوري ُب الفن وىو ٯتارس فعل اإلبداع أمر ال
ينقص من جدوو اٞتنس األديب الذي ٯتارسو عليو التجريب ،بل ال يسهم ُب ٖتطيمو أو اهنياره ،شريطة أف ينطلق
التجريب ا١تتجاوز للراىن اإلبداعي من (النوع األـ) رغبة ُب ا٠تروج بقوانُت القصة القصَتة – مثبل – من حالة
التهاوي أو اإلبقاء عليها دوف تطور و ٍاع»  ،767وىو ما قد ٮترج ىذه الثورة الفنية من ٚتالية التجريب إٔب فوضى
التخريب ،فالتجريب عن وعي ينطلق من معرفة ٔتكونات اٞتنس األديب وخصائصو وتارٮتو الفٍت ،قبل االشتغاؿ على
تطويره والعمل على صياغتو بطرؽ وفنيات جديدة ،وفق رؤو معاصرة ،ألف التجريب بغَت وعي فٍت وثقافة أجناسية
وحس ٚتإب من شأنو ٘تييع األمور وهتدٙب البنيات األساسية وحس ٚتإب من شأنو ٘تييع األمور وهتدٙب البنيات
األساسية ألي جنس أديب ٖتت غطاء اٟتداثة/التجريب الفٍت ،كما «يكوف رصد مبلمح اٟتداثة ُب القص أمرا مرىونا
بالتطور ا١تميز ُب مسَتة اٞتنس األديب ،وعرب عناصره اٞتوىرية ا١تتصلة بالشكل أو األداة ،ألهنا احملك الرئيس ُب إبراز
النضج الفٍت والتغيَتات الطارئة على البنية»  ،768مثلما سنحاوؿ ُب ىذا الفصل تتبع مبلمح التجريب ورصدىا ُب
القصة القصَتة اٞتزائرية ٢تذا القرفٕ .تريب على الصعيد التشكيلي ٢تذا النص ،من حيث معماريتو٘ ،تفصبلتو،
تسييجاتو ،إحاالتو ،وتعالق كل ىذه الفنيات مع مضامينو وموضوعاتو.

٤ -765تمد عز الدين التازيٚ :تالية القصة القصَتة٣ ،تلة آفاؽ ،ع  ،82-81ص.11

 - 766عبد اللطيف الزكريٚ :تالية التجريب ُب القصة القصَتة ا١تغربية اٞتديدة٣ ،تلة ىفاؽ ،ع ،82-81ص.126
٤ - 767تمد مصطفى سليم :القصة وجدؿ النوع ،الدار ا١تصرية اللبنانية ،ط ،2006 ،1ص.58
٤ - 768تمد مصطفى سليم :ا١ترجع نفسو ،ص.58

 _1التداخل األجناسي /نحو النص الموسوعي المفتوح:
تنفتح القصة القصَتة اٞتزائرية على أجناس أدبية أخرو عديدة كالشعر ،ا١تسرح والقصة القصَتة جدا ،وتتميز
هبذا التداخل/اٟتوار األجناس الدائم ،الذي يضفي عليها ٝتات فنية خاصة ،فتكوف بذلك النص اٞتامع/ا١توسوعي،
الذي ٯتكن ا١تتلقي من مطالعة أجناس أدبية عديدة ُب قالب قصصي قصَت ،إذ تتحاور ىذه األجناس فيما بينها،
بسبلسة وفنية يشتغل فيها القاص على التنويع األجناسي اللطيف ،حيث «تذوب اٟتدود بُت األجناس األدبية ،إذ
يتداخل ُب النسيج القصصي ا٠ترب واٟتكاية ،وا٠ترافة ،والقصة واٟتكمة وا١تثل واألقصوصة والسَتة وا١تقاؿ والشعر
واٟتوار ا١تسرحي»  ،769وعلى رغم ىذا التداخل واٟتوار والذوباف األجناسي الذي تشهده القصة القصَتة فإف ىناؾ
من النقاد من ال يستصيغ ىذا التداخل إال إذا بقي كل جنس أديب ٤تافظا على أدبيتو ٥تافة الدخوؿ ُب خلط
أجناسي ىداـ ويرو ىيثم اٟتاج علي أنو «قد شاعت ُب اآلونة األخَتة إتاىات هتدؼ إٔب ٖتطيم الفوارؽ بُت
األجناس األدبية من أجل تداخل بينها للخروج ٔتا يسمى الكتابة عرب النوعية ،وإذا كاف من ا١تمكن النظر إٔب ىذه
االٕتاىات بوصفها طرقا لئلبداع ،فغن واحدا من أىم وظائف النقد األديب أف يسَت عكس االٕتاه ،ليحدد الفوارؽ
و٭تلل ا٠تواصُ ،ب صورة تقًتب من روح العلم»  ،770وىو ٗتوؼ مشروع من حيث ضرورة ضبط خصوصيات كل
جنس ،وىذا أمر سابق لتجربة التجريب ،ولكن للتجريب آلياتو ُب ا١تزج بُت ىذه األجناس من حيث ٖتافظ على
بنياهتا ا١تستقلة ،كما ٯتكن أف تكوف ىذه األجناس ُب تداخلها ذات طابع أجناسي متميز ُب حوار فٍت بينها داخل
 _ 769ثناء أنس الوجود :قراءات نقدية ُب القصة القصَتة ا١تعاصرة ،ص.169
 - 770ىيثم اٟتاج علي :الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي ،ص.11

النص ا١توسوعي/اٞتامع/ا١تفتوح .حيث صارت حدود القصة القصَتة تسع كل ىذه األجناس« ،ومع اتساع ىذه
اٟتدود ٞتنس القصة القصَتة وباعتبارىا كتابة سردية فقد ظلت تتقاطع مع سرود أخرو»  771ذات صلة هبا ويرو عبد
اٟتميد شاكر أف «القصة القصَتة وثيقة الصلة بالشعر وا١تسرح ولكنها متميزة عنها»

 772بأدبيتها/مكوناهتا

وخصوصياهتا ،لذا فإف اٟتديث تداخل أجناسي ُب القصة القصَتة ىو حديث عن حوار أجناسي ال يلغي أحد
أطرافو الطرؼ اآلخر ،حديث عن نصوص مستقلة بنيويا/فنيا تتضافر من أجل أف تشكل نسيجا ٭تتويها وال يلغيها.
أ -الشعر الفصيح كالعامي:
اشتغل بعض القصاصُت اٞتزائريُت على توظيف الشعر الفصيح والعامي /الذاٌب والغَتي ُب ٣تاميعهم
القصصية ،ونتوقف اآلف عند توظيف النصوص الشعرية الفصيحة أوال ،ونبدأ بنصوص شعرية ذاتية/ىي ألصحاب
القصص ذاهتم والذين عرؼ بعضهم كشعراء ُب الساحة األدبية اٞتزائرية كذلك ،ومن ىؤالء حكيمة ٚتانة جريبيع اليت
وظفت مقطعا شعريا فصيحا ُب قصة "سنديانة القمر" مقدمة لو:
« كىا ىي الساكنة بأعماقي تتمرد ،تلجم فم المجاملة تطلق الكلمات سربا من النحل ،كتخرج
الكلمات جمرا.
رغم البرد كالجوع
كم أنت كديع إنساني األكؿ !
صنت الوديعة
تحتفلوف ..تنتشوف لهزيمة دب
٤ - 771تمد عز الدين التازي:

ٚتالية القصة القصَتة٣ ،تلة آفاؽ ،ع ،82-81ص.12

772عبد اٟتميد شاكر :األسس النفسية لئلبداع األديب ،ص.24

ما أخذلكم ..ما أجبنكم
تصفقوف لوحشية أنثى
تصفقوف لفزك كاف للطبيعة إرثا »

773

٭تسب النص ٕتنيسيا على ما يسمى بالقصيدة النثرية ،وورد على نظاـ السطر ،تعرب فيو القاصة عن رفضها لئلشهار
التلفزيو٘ب الذي يستعمل األنثى أداة تظهر وحشية ا١ترأة ٕتاه اٟتيواف ..فلم تستطع الرفض إال شعرا ،لكأف الشعر
ٯتنحها سلطة الرد ،ويعجز القص عن ذلك ،رغم أف مقاطعها السردية اليت سبقت مقطعها الشعري كانت أكثر فنية.
عمد خليل حشبلؼ ُب قصة "نسر ببل أجنحة" إٔب توظيف مقطع شعراء/نثري ،يعرب فيو عن ٟتظة تأمل
يقوؿ:
«كأف القمر يزيل ضوءه كشمعة من كوخ مظلم كأخذت أنزع ثيابي قطعة قطعة كرحت أنشد قصيدا:
ىا أنذا أمامك يا اهلل
كما الصخرة
أك كما ىذه الشجرة
أريدؾ أف تفتتيني إلى ذرات في التربة
كل ذرة تحملها الرياح
كتخلقني متوحدا من جديد» .774
 - 773حكيمة ٚتانة جريبيع :أنثى اٞتمر ،ص.84

انتقاؿ القاص من الربوح سردا ،تسريد الذاكرة ،إٔب شعرنة ا١توقف ا١تهيب الصوُب التأملي ،ا١توقف الذي ال
يسعو الفضاء السردي فتفر بو الذات الساردة إٔب الذات الشاعرة لتصويره ،والتعبَت عنو ،وىو موقف ال يقل إثارة فنية
من موقف عاطفي آخر عاشو بطل قصة "ا١تدينة ..انكسار األسئلة" حينما ارتد عن السرد إٔب عوآب الشعر كما
يضيف حشبلؼ:
«كاف ىناؾ مقطع من الشعر يهتف بي كيشد ألياؼ قلبي:
يموت الحب االبيض
كالريش األبيض
ايو يا حبا بريئا صرت ذكرل مضنية
ايو يا حبا في عراىا الفاحش ضعت
تنحي علي باسطة ذراعيك
أقوؿ :ال
أعطيك خاصرتي
يمر الموج مطوحا كأفراس منقولة بالريح
كمزيدة بالشهوة»

775

 - 774خليل حشبلؼ :فراغ األمكنة ،ص.22
- 775

باديس فوغإب :طيناء وقصص أخرو ،ص.74-73

كما وظف القاص باديس فوغإب ُب قصة "اٟتسناء والوحش" مقطعا شعريا ذاتيا ،يسند مقوالتو السردية السابقة ُب
قصة ملؤىا اٟتب ،اللقاء ،والغربة ُب عوآب األنثى ،يقوؿ:
« غالبتو الكلمات كساحت على لسانو كمضى ينشد:
الشا رع الطويل مضى يغور في األفق امتدادا
كعلى ضفتيو تشابكت أيدينا
كاالذرع حاصرت الخصر الدقيق
آه من ذا الشارع حين تداعى
كخبت عند أقدامو مصابيح الطريق
اشتقت إليك كأنت معي
عطرا كياسمينا يزين خطواتك الموغلة في التيو
آه منك يا سارة يا ممشوقة القد»

776

أما ُب قصة "تاريخ ونبض" فتضمن القاصة/الشاعرة نسيمة بوصبلح مقطعا شعريا موزونا من نصوصها الشعرية،
وىي صاحبة ديواف "رقصة التانغو" ،تقوؿ:
«لم تعد لي حجة للبقاء ..غير أف أطيل النظر إلى اللوحة المعلقة على جدار المطعم ..كأتذكر أكؿ
قصيدة أرسلتها لك على عنواف الجريدة:
 - 776باديس فوغإب :طيناء وقصص أخرو ،ص.74-73

يحاصرني نبضك المستحيل
كتهزأ بي ريحك المصطفاة
اقوؿ أحبك
يخرجني حجم ذاؾ السفر
كتلتف حولي الدركب العطاس
كيسرؽ من راحتي القمر »

777

٨تس من خبلؿ ىذا اٟتضور الشعري ُب القصة كاف ىناؾ مسافات روحية ال يقدر على قطعها إال بأنفاس
شعرية عميقة ،وىو ما نبلمسو من تناغم بُت البنيتُت الشعرية والقصصية عند بوصبلح ،بكثَت من التجانس والتجاور
اللطيف ،غَت ا١تنفر ،على عكس النص الشعري الذي وظفتو دنيازاد بوراس ُب قصة "علة نفسي" وإف كاف على
عبلقة بعنواف القصة ومتنها إٔب حد ما ولكنو ٓب يذب ُب القصة كثَتا فيبدو للقارئ أنو مقحم.
«فالغواص يغوص أعماؽ البحار ليكشف أسرارىا كيعرؼ خباياىا ،كأنا أغوص أعماؽ ذاتي ،بحر
حياتي ألكتشف علتي كأعرؼ خبايا نفسي:
إنني احترت ..كال جواب لحيرتي! ..
ماذا أريد..؟ كماذا أشتهي !؟
أ أريد الحياة !؟ أم حياة...؟

 - 777نسيمة بوصبلح :إشعارات باقًتاب العاصفة ،ص.43

اريد السعادة ! ..أين أجدىا! ..
أ في أعماؽ البحار؟ أـ على ضفة الوادم ..؟
أـ في البرارم الواسعة؟ أـ في الصحارم ؟
كإف كدتها ..فأين أخبئها ..؟
كأنا أخشى حتى من ذاتي
أخشى أحالمي كآىاتي
أخشى آالمي كتأكىاتي».778
كما ضمنت الشاعرة مقطعا شعريا/نثريا ُب قصة "معاناة" يناجي فيو االبن امو ويعكس تقديره ٢تا:
«كل معٌت ُب اٟتياة ،وكل سر من أسرار النفس ،ال يستطيع أف يفسر ما بداخل ٤تمد يناجي أعز ٥تلوؽ لو
ُب الوجود كيف وسبحانو يوصينا هبا و٬تعل رضاىا من رضاه وحبها من حبو..
يناجي محمد أمو قائال:
أما ييا منبع الحناف الصافي
أمي يا رمز الخير الجارم
أمي يا صورة الكوف الجميل
يا أركع رسم في خيالي
 - 778دنيا زاد بوراس :صرخة امرأة ،ص.52

أنت ..أنت الهناء! ...
أنت ..أنت الرجاء! ...
أنت األمل ..أنت الوجود ..أنت الحياة
ابتسامتك حناف تدفعني لتحقيق ذاتي...
لو عشت أقبل يديك كرجليك ما كفيتك حقك !»

779

يقًتب ىذا ا١تقطع كثَتا من اللغة التقريرية العادية اليت ال تصنع فارقا ٚتاليا مع لغة القصة ،وال فرؽ بينهما إال ُب
معمارىا العمودي/السطري على شاكلة الشعر فقط.
إذا كانت العينات القصصية السابقة قد تضمنت نصوصا شعرية ُب متنها ،فإف ٕتربة المية بلخضر جاءت
متفردة ُب توظيف النص الشعري ُب ٣تموعتها ،حيث قدمت جملموعتها "عصي على النسياف" بنص شعري ٭تمل
العنواف نفسو ،إنو اقتساـ عادؿ بُت اٞتنسُت شعرا وقصة ،تقوؿ ُب ىذا ا١تقطع الشعري/االستهبلٕب:
«باكية سفني في المرفأ تبكيني
يحرقني الدمع
يحرقني ..ثم يرميني
...
كنت يقيني
 - 779دنيا زاد بوراس :صرخة امرأة ،ص.60-59

فلماذا تعذبني؟ !
كلماذا ..ألكواـ الحزف ترميني ؟
كنت كجدم كجنوني
 ..لو تدرم ..كنت ليلكة تحميني !!
كم كاف ألمك يؤملني ..كما كاف حزنك يبكيني...
فلماذا اليوـ تقتلني ؟؟
لو تدرم أنو منك تكويني
...
ال أعرؼ في األرض مكانا !!
لو كاف فيها ما ينسيني ! ؟ »

780

ومهدت القاصة لقصتها "الرحيل" بنص شعري عنوانو "فرش ١تا يأٌب" يتحدث عن الرحيل أيضا ،والفراؽ واللقاء،
تقوؿ فيو:
« أرل أنو حاف كقت الرحيػ ػػل

كلم يبق في ملكنا غير العوي ػ ػ ػػل

ككنػ ػػا إذا أن ػػت تػأتػ ػػي تػزكر يضػي ػػع الضيػػاع كيفنى العويػػل
أيػ ػػا يػ ػػوـ فػي ػػو لقان ػػا تبػػارؾ

يػبػػارؾ فػيػػك اللػقػػاء الػجػلػيػ ػػل

 - 780المية بلخضر :عصي على النسياف ،ص.09

ضمائ ػػر لنػا حين تناجيك نأسػى

لػم ػػا نػح ػػن ق ػػد ضػيػعػنا الجليل ؟

كح ػيػ ػػن كػنػػا الػتػقػيػنػػا ل ػمػاذا ف ػػي يػومػه ػػا ج ػػاء كقت الرحيل ؟
كف ػػي لػيػل ػػة الػموت جاء يتمتم
لماذا كقالت لم نرحل؟

أي ػػا مػهػجػت ػػي جاء كقت الرحيػل
فالحب ال ينحني كال قد يستقيل !».781

حُت تقدـ المية بلخضر جملموعة قصصية بنص شعري ،ولقصة قصَتة بقصيدة فإهنا ٕتعل من الشعر عرابا فنيا
للقصة ،ومفتاحا رمزيا لولوج عوآب السرد الفسيحة .ما داـ النصاف :الشعري والقصصي ىنا من ذات مبدعة واحدة.
ىناؾ ٕتارب أخرو لقصاصُت جزائريُت ُب توظيف الشعر وتضمينو قصصهم ولكن ىذه األشعار لغَتىم ،سواء
لشعراء جزائريُت أو لشعراء عرب ،ويستحضر ا٠تَت شوار ُب قصة "الطريق إٔب بٍت مزغنة" مقطعا شعريا لعاشور فٍت
يقوؿ شوار:
« اراد استرجاع "جازية بني مزغنة" في ذىنو ،الخاؿ يتمرد ،ينفتح الشعر في ذاكرتو ،يحضر عاشور
فني قائال:
كبع ُد فمن أين أبدأ؟
كانتهى؟
تقدمت الدكرة الفلكية عن كقتها
كتأخر طيفك عن كقتو

 - 781المية بلخضر :عصي على النسياف ،ص.43

صوت كطيفك يغفو بعيدا
فصاح بي القلب في صمتو
ىذه األرض ليست كما تشتهي»

782

يتقاطع ا٠تطاباف :القصصي لشوار والشعري الفٍت ُب أسئلة وجودية عميقة ،والبحث عن الذات والوطن ،واإلحساس
بالغربة/االغًتاب ،وُب ىذا التقاطع إضافة جادة لفكرة حوار األجناس األدبية وتكافلها معا إلضفاء دالالت جديدة
للنص بتناغم واتساؽ ٚتيلُت ،كما حضر الشعر النزاري ُب قصة "وٖتضرين على ا٢توامش" لوافية بن مسعود وىي
تعًتؼ:
«أريد أف أضع في مسجلتي شريطا لكاظم الساىر أسمع من خاللو صوت نزار قباني يردد:
يدؾ التي حطت على كتفي
كحمامة نزلت لكي تشرب
عندم تساكم ألف أمنية
يا ليتها تبقى كال تذىب»

783

وتضمن عقيلة راْتي قصتها "رائحة العاصمة" عطر الشعر األندلسي اٞتميل ُب عبلمة شعرية مسجلة البن زيدوف
ُب نونيتو الشهَتة فتقوؿ متحدثة عن يوميات زميبلهتا:
«كماذا عن صديقتنا الشاعرة..
 - 782ا٠تَت شوار :مات العشق بعده ،ص.24

 - 783وافية بن مسعود :وٖتضرين على ا٢توامش ،ص.73

أحسدىا على العالم الوىمي الذم تعيش فيو ،كانت دائما تقوؿ:
أضحى التنائي بديال عن تدانينا
كناب عن طيب لقيانا تجافينا
ما زلت اذكر أكؿ مرة تعرفت فيها عليها ،حدثتني عن شغفها بالمتنبي ،كقالت أنها تعيش معو قصة حب
كأنهما سيتزكجاف عن قريب».784
يستند القاص عيسى بن ٤تمود ُب قصتو "مهمة ابٍت إنسانية" على مقطع شعري حملمود درويش ،وتدور أحداث
القصة بفلسطُت وتصور معاناة الفلسطينيُت ومطارداهتم من طرؼ الصهاينة ،يقوؿ:
« دخلت ماما تحمل صينية القهوة ،صوت المذياع ال يزاؿ يأتي ىادرا:
أبي من أسرة المحراث
ال من سادة نجب
كجدم كاف فالحا
امتدت يده مرة أخرل إلى المذياع:
انا ال أكره الناس
كال أسطو على أحد
كلكني إذا ما جعت
 - 784عقيلة راْتي :تفاصيل الرحلة األخَتة ،ص.27

آكل لحم مغتصبي»

785

اختارت دنيا زاد بوراس بيتا شعريا لطرفة بن العبد لتضمنو قصتها "الوداع" اليت تتحدث فيها الذات الساردة عن
رحيل عنها وىي تتوعده بأياـ ثرية ما كاف ٬تهل ،وٓب ٕتد من يقف جنبها/موقفها إال طرفة شاعرا:
«الوداع يا رجل ..يا من ظننتك رجلي
عبارات كانت ترددىا سلمى بصوت خافت حزين بصوت مبحوح أثقلتو المتاعب كاألحزاف ،خرجت ىذه
الكلمات مشحونة بزفرة من األسى ،كلمات معبأة باآلىات كاآلالـ ،آالـ الماضي كآىات الحاضر ( )..كانت
تردد أشعارا كتميل إلى قصائد العصر الجاىلي كمنها طرفة بن العبد حين يقوؿ:
ستبدم لك األياـ ما كنت جاىال ** كيأتيك باألخبار من لم تزكد » .786
مثلما عثرنا على نصوص شعرية فصيحة متضمنة ُب القصص القصَتة ،فإف للشعر الشعيب حضوره ُب ىذه
اجملاميع ولكن بدرجة أقل وتنوع ىذا الشعر بُت ذاٌب وغَتي ،ومن ذلك ما استحضره القاص عيسى بن ٤تمود ُب
قصة "١تس اجملداؼ" من أشعار أٛتد فؤاد ٧تم ،وُب مقاطع متنوعة ،يقوؿ:
«الصوت يتوغل في أذنيو ترانيم حزينة
حلفت بالمرحمة
كالدـ كالملحم ْو
كالفارس الي حمى
 - 785عيسى بن ٤تمود :رحيل ،ص.12-11
 - 786دنيا زاد بوراس :صرخة امرأة ،ص.27

ما أمشي كرا
نهض متباطئا من فراشو ،راح يصغي ،الصوت خارج الغرفة
ما أمشي كرا األنذاؿ
ما أمشي كرا األنذاؿ».787
لقد اختار بن ٤تمود مقاطع لفؤاد ٧تم تدؿ على التحدي والرفض واإلصرار على عدـ اتباع التيار ،مقاومة،
جهادا ،نضاال ،وىي كلها أفكار كانت ٘تؤل عقل بطل قصتو ،لذلك كاف النصاف الشعري والقصصي متبلزمُت
متداخلُت متبادلُت للمعا٘ب واإل٭تاءات.
كما وضعت ٚتيلة طلباوي بيتا شعريا ٣تهوؿ القائل ،ورٔتا يكوف ٢تا ،وذلك ُب قصة "تلوساف" ،يقوؿ:
« تلوساف يا رمال أبيض في جبهة األمس ،كبقايا شمس ال تموت ،تتوىج في دفاتر ايامنا ،كتسكب
الريح صوتا أزليا يغني المجد التليد ..من صهوة حلمك تنزؿ خالتي البتوؿ إلى الجناف ،تلفح كجهها األسمر
خيوط شمس سافرة ،تتمرغ السنوف في تجاعيده كتبقى غصة في صوتها المبحوح كىو يغني للسنابل
كللحشائش:
زرعي ضاقت ركحو كأىلي بغاك يركحو

ىناشي يا الحمادة ىناشي يا ّأماليو».
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إنو الشعر ،ا١تواويل ا١تصاحبة لعملية اٟتصاد ،والبذر ،واالشغاؿ الفبلحية باألرياؼ ،لذلك استحضرتو طلباوي
وىي ٖتدثنا عن تلوساف ىذه ا١تلكة اليت عاشت ٔتدينة تاغيت باٞتنوب اٞتزائري.

 - 787عيسى بن ٤تمود :رحيل ،ص.8-7

ٚ - 788تيلة طلباوي :كمنجات ا١تنعطف البارد ،ص.07

ونعثر ُب قصة "الباقي من العجاالت" على بيتُت من الشعر الشعيب توظفهما بوصبلح ُب ىذه القصة اليت
تتحدث عن رحيل األحبة وقسوة اٟتب ،ووىج الذكرو ،ومرارة الشوؽ ،وحدة االنتظار:
« أذكر يومها ،أمطرت كثيرا في قسنطينة ،كأمطرت كثيرا في ضفة ما من ضفاؼ القلب ..يومها ..لم
يعد للمساءات نرد ..كال مقهى ..كال أعقاب سجائر ..يومها أذكر أني نسيت كل شيء ..إالؾ أنت المعلق
في نقطة ما من ىذا السماء ،نسيت كل شيء فال شيء يهم ..ما يهم حقا ..ىو أنك ىناؾ ..ىو أنني حزينة
حد الوجع ..ىو أف أغنية طاغية ..تصر على أف تنبعث بكل األلم الممكن لتختزؿ كل األغاني:
َخ ْذ ِؾ الزماف كراح
مازارني أرت ػ ػػاح

طيف
كاللي بقالي ْ
كِنَّ ْو سحابة صيف» .789

وتوظف بوصبلح مقطعا شعريا شعبيا ُب قصة "كنت يوما بشكل الرطب" ،تقوؿ:
«كاف كالدؾ أك كالدم حالقا ..تتكاثر بين يديو الرؤكس ..ككانت فاتحة موسم األغاني لديو تقوؿ:
علي – غػػديػ ػػت لػق ػػداـ فالػشػنػاي ػػع كالباط ػػل
نجمة يا نجمة ما بقالك صواب فاللوـ ّ
أبقػ ػػام بالخػي ػػر يا المته ػػوم ػػة بػ ػ ػ َّػي – ى ػ ػػذا آخ ػ ػػر كداعػنػػا كالػوعػػد كػمػل»
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ُب ىذه القصة تتعالق دالالت األغنية/ا١تقطع الشعري مع اٟتالة النفسية للبطلة ،تقوؿ بوصبلح:
«كاف يغني ككنت تنعسين ،في نومك رأيتني ،تمسكت بي كتمسكت أنا بضفائرؾ ،توحدنا بكل
الصخور كمارسنا كل أنواع النط على الحبل» .791
 - 789نسيمة بوصبلح :إشعارات باقًتاب العاصفة ،ص.20
 - 790نسيمة بوصبلح :ا١تصدر نفسو ،ص.59

كخبلصة ٢تذا ا١تبحث ،عن توظيف الشعر الشعيب والفصيح ُب القصة اٞتزائرية القصَتة ،فقد تنوع الشعر
الفصيح بُت ذاٌب وغَتي لشعراء جزائريُت وتضافر الشعر والسرد معا ُب إعطاء معا٘ب جديدة للقصص ،وكانت ىذه
ا١تقاطع الشعرية ذائبة ُب متوهنا القصصية عدا بعض التنافر بُت بعض ا١تقاطع والنصوص ،بدا أصحاهبا كأهنم أقحموه
من غَت توليفة فنية.
كما عثرنا على نصوص من الشعر الشعيب ُب عديد القصص ولكن بدرجة اقل من الشعر الفصيح ،وكاف بعض
ىذه األشعار الشعبية عبارة عن أغاف متداولة ،أشعار مغناة.

ب -القصة القصيرة جدا:
تضمن بعض القصص القصَتة مقاطع سردية على شاكلة القصة القصَتة جدا/الومضة القصصية ،وٯتكن أف
نفصلها عن ا١تنت فتشكل بنياهتا قصصا مستقلة بذاهتا ،وال نقصد هبا تلك القصص القصَتة جدا اليت وردت مستقلة
بعناوينها ُب ثنايا اجملاميع القصصية ،وتوفرت ىذه الومضات على خصائص القص من شخصيات وزمكاف وحوار
وتكثيف.
وردت بعض ىذه الومضات القصصية ُب مستهل القصص القصَتة ومن ذلك ما افتتح بو خليل حشبلؼ
قصتو "اإلخبلء" ،يقوؿ:
«  -أف تخلي؟
 -تعني أف نترؾ أرضا سكنت بينا بالركح ؟

 - 791نسيمة بوصبلح :ا١تصدر نفسو ،الصفحة نفسها.

 -نعم أعني ذلك ،ىذه األرض لم نستطع أف نتجذر فيها ،ىذا الخليط الذم لم يتماكج».
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يتوفر ىذا ا١تقطع السردي على مكونات قصة قصَتة ،بداية ْتوار شخصيتُت تتبادالف النقاشُ ،ب فضاء زمكا٘ب
بُت بلغة مكثفة ُب حيز سردي ضيق جدا تضافرت فيو عناصر القص على أداء ا١تعٌت ،وجاءت بقية ا١تقاطع السردية
التالية ٢تذه الومضة ٔتثابة شرح التفاصيل األخرو عن األرض وا١تصَت والتواجد اإلنسا٘ب بأرض أجداده.
لدو قراءتنا لقصة "فرارىا ضر٭تو" حملمد راْتي عثرنا على ومضة قصصية مكتملة ا١تبلمح القصصية ،وٯتكننا
أف نقرأىا بعيدا عن أجزاء القصة األخرو ،وجاء ُب الومضة القصصية:
«حالما اشتد قوامها ،مشت إلى المعهد ،طريق ممتد في استقامة كلها اخضرار ظليلة الشجر ،ىنا حيث
يقبع المعهد ،المكاف ىو الشاىد الوحيد كالعارؼ الوحيد ،اقتربت من مكاف الحادث ركيدا ركيدا ،كقفت عند
الشجرة كأخذت تعاين المشهد بعناية ما ..شاىدت بقعا من دـ الزالت عالقة بحشائش نابتة على حافة
الرصيف ..إنها تحتفظ اآلف بفتات بقعة الدـ التي تشبثت بها يومذاؾ في دفتر مذكراتها» .793
صور القاص سلطة ا١تكاف ،الحتوائو حدث االصطداـ ،وخرب ا١توت واجتماع الناس ،وحفظو ذاكرة من عادت
إليو لتستعيد حبيبها بقعا دمويةُ ،ب تداخل زمكا٘ب الفت بُت حاضر وماض ،بتقنية االسًتجاع ،بلغة مكثفة إشارية
مقتصدة ،وحوار بُت ذات العاشقة وا١تكاف ،ومع الزماف ،ومع حوادث ظلت تستعيدىا ،إنو ا١تعهد – مكانا – بكل
٘تفصبلتو الزمانية حُت ٮتلد ُب ذاكرة بشرية وتتضافر كل ىذه العناصر السردية ُب قالب قصَت جدا ،تتضمنو قصة
قصَتة.

 - 792خليل حشبلؼ :فراغ األمكنة ،ص.25

٤ - 793تمد راْتي :ميت يرزؽ ،ص.31

وبتكثيف شديد ،وّتمل فعلية زادت السرد سرعة وحركية ،وباكتماؿ بنيوي ضمن خالد ساحلي قصة "البلجئ
السياسي" ومضة قصصية قصَتة جدا ،يقوؿ:
« كنت حينها ال تتقن االنجليزية كال األلمانية ،كانت لكنتك ملتفة كمالمحك العربية ،كنت تعاني حينها
االضطهاد النفسي ،تعارفنا في المتحف ،كبرت صداقتنا بعدىا ،توطدت عالقتنا أكثر ،لم يكن االئتالؼ صعبا
علينا ،خاصة كقد رأيت فيك صفات أفتقدىا في غيرؾ» .794
يضمن ا٠تَت شوار ومضة قصصية بطلها "عصفور" ،ومن خبل٢تا سرد لنا تفاصيل كثَتة مكثفة متتالية ُب صورة
قصصية مكتملة بدقة فيقوؿ عن ىذا «الشحركر الذم عانق الصمت السرمدم ..تحرؾ ..أحس بالماء يمأل
جوفو ..حركتو أصبحت بطيئة ..يريد التحليق كلو في ىذا القفص .ال يقول على الطيراف ..يلملم قوتو ..ينظر
يمينا كشماال ..يحاكؿ الشرب مرة أخرل ..كال يقول على ذلك ..يتمنى كجود آلة تفرغ ما في جوفو من ماء
كما في ذىنو من ىواجس ،يحس بالدكائر التي في دمو تتسع ..الجفاؼ يغزك كيانو الشلل يقتحم مفاصلو..
يحاكؿ المقاكمة ..الجفاؼ يستولي على جسده الصغير ،يصل إلى قمة رأسو ..يستحيل جثة مرمية داخل
قفص معدني» ٖ ،795تس أف ٢تذه القصة بداية وهناية تتخللهما أحداث وافعاؿ وعوامل كثَتة ،وُب حيز مكاف ضيق
وزما٘ب كذلك ،بلغة مركزة ،وألفاظ ذات ٤تموالت كثَت تكشف عن مأساة كأنو ُب سجن صيا٘ب ٭تاوؿ ليلقى مصَته،
بكل ما ُب الومضة من رموز وإشارات وإ٭تاءات.
كما ٧تد أحيانا بعض القصص القصَتة قسمت إٔب قصص قصَتة جدا بعنواف واحد ،و٧تد كذلك بعض
القصص القصَتة جدا مستقلة بعناوينها وردت بُت قصص قصَتة ،وكثَت من اجملموعات القصصية كانت قصصها

 - 794خالد ساحلي :الليلة الزائدة عن الليلة األلف ،ص.94
 - 795ا٠تَت شوار :مات العشق بعده ،ص.51

األخَتة قصصا قصَتة جدا ،وىذا ما تركناه للمبحث األخَت ُب ىذا الفصل بعنواف" :القصة القصَتة جدا ،البديل
األجناسي اٞتديد".
ج -حضور النص المسرحي:
نعثر على مقاطع من نصوص مسرحية ُب قصص جزائرية ولكن ٓب يكن حضورىا بكثافة كالشعر أو الومضة
القصصية .ومن ىذه ا١تقاطع ا١تسرحية ما جاء ُب قصة "رحيل" لعيسى بن ٤تمود والذي يهيئ للمشهد ا١تسرحي
ٔتقاطع سردية تتحدث عن شيخ يفكر ُب الرحيل ،فسارع أىل القرية إٔب شراء ٦تتلكاتو وتنوعت الشخصيات ودار
بينها ىذا اٟتوار ا١تمسرح:
«  -لم نر أحدا من ابنائك ىذا الصباح.
(قالها أحد الحضور)
رد الشيخ :ال يزالوف نياما إلى ىذه الساعة ،أقسم أنني سأتركهم دكف حقل كدكف ديار ،سأبيع جميع ممتلكاتي
ما دامت ضائعة ال محالة.
 انا سأشترم منك الحقل.كآخر :كأنا سأشترم منك المنزؿ.
ثالث :كأنا سأشترم البقرات كاألغناـ.

صفق الجمهور لهذا المشهد ..انتهى التصفيق كالستار يسدؿ ،خرج الممثلوف ،الواحد تلو اآلخر ،ساد
القاعة ىدكء تاـ ،غير أف دائرة الضوء بقيت تطارد الظالـ» .796
عمد عيسى بن ٤تمود إٔب تأثيث نصو ٔتشهد مسرحي متكامل التقنيات ،بداية با١تمثلُت ،فاٟتوار ،على الركح
واستعماؿ ا١تؤثرات كاألضواء داخل القاعة ،واٞتمهور ،وىو ما ينقل قارئ/متلقي القصة إٔب أجواء ا١تسرح من خبلؿ
ىذا ا١تقطع.
تنقلنا ٚتيلة طلباوي إٔب الركح مباشرة وىي تصف لنا ا١تشهد األخَت من مسرحية تعاِب موضوعات عدة منها:
الفقر ،ا١تعاناة ،والعذاب ،ورٔتا كانت ىذه األحداث وا١توضوعات أقرب إٔب أف ٘تثل ُب مشهد مسرحي من أف تسرد
قصصيا ،تقوؿ طلباوي ُب قصة "ظل اللهب":
«تحولت الجثة على الخشبة إلى نار ،ال مكاف ىناؾ سول أللسنة اللهب:
صورة الجدار انقسمت نصفين ،تهاكل ظلها على كجهي تطاير بعض غبار صوتي:
 سأصلبك جحيم فقرم ،سأذيقك عذاب بؤسي كيتمي ستحل لعنتي من طلوع الصبح.أسدؿ الستار ،انتهت المسرحية».797
على ندرة النصوص ا١تسرحية ُب القصة القصَتة إال أهنا كانت إضافة فنية ،لعبت دورا ُب وضوح كثَت من ا١تعا٘ب
وفجرت كثَت من الدالالت ،ورٔتا كانت ىناؾ بعض ا١تواقف وا١توضوعات استدعت ا١تشهدية أكثر من الصورة

القصصية ،كما كاف ُب ىذين النموذجُت.

 - 796عيسى بن ٤تمود :رحيل ،ص.18-17

ٚ - 797تيلة طلباوي :كمنجات ا١تنعطف البارد ،ص.42

 -2سلطة الخطاب الموازم:
إف ا١تتصفح للمدونة القصصية اٞتزائرية اٞتديد ،يلمح ذلك ا١تد النصي ا١توازي الكبَت ،الذي سيج النصوص
القصصية وأحاطها من كل جانب متنوعا بُت نصوص متوازية خارج النص كالعناوين الرئيسية واإلىداءات
واالستهبلالت ،أو داخل ا١تنت كالعناوين الثانوية وا٢توامش الشارحة الكثَتة ،وىو ما يفتح باب السؤاؿ عن مدو
اشتغاؿ القاص اٞتزائري على تأثيث ٣تاميعو القصصية هبذا الكم ا٢تائل من النصوص ا١توازية والعتبات ا١تختلفة .ففي
عشرين ٣تموعة قصصية تضمنت مائتُت وٙتاف وسبعُت قصة عثرنا على أربعمائة وسبعة وٙتانُت نصا موازيا ،أي إف
عدد النصوص ا١توازية يكاد يشكل ضعف عدد القصص القصَتة ،وتوزعت العتبات على ثبلثة وٜتسُت عنوانا ثانويا
واربعة عشر استهبلال رئيسا ،وستة وأربعُت استهبلال فرعيا ،وعلى ستة عشر إىداءً رئيسا وٜتسة عشر استهبلال
فرعيا ،وعلى ست وٜتسُت خا٘تة زمنية وٜتس عشرة خا٘تة مكانية.
 -االستهالالت/المقدمات:

تنوعت االستهبلالت الرئيسية بُت ذاتية كتبها أصحاهبا ،وغَتية لنقاد وكتاب ٥تتلفُت ،وإذا ما بدأ اٟتديث عن
االستهبلالت الرئيسية وعددىا أربعة عشر استهبلال ،فإننا ٧تد بعض القصاصُت يوظف أكثر من استهبلؿ ُب بداية
اجملموعة القصصية ،وىو ما يطرح السؤاؿ واضحا :ما جدوو ىذه االستهبلالت؟ أال ٗتلق نوعا من الفوضى
ا١تفاىيمية ُب بداية عمل قصصي؟ ما الذي ستضيفو ىذه ا١توازيات االستهبللية الغَتية – خصوصا – للمنت.
يوظف بشَت مفيت أربعة استهبلالت غَتية لكتاب عرب وغرب ،و٬تعل منها واجهة/فاٖتة جملموعتو القصصية،
فيجد القارئ نفسو أماـ نصوص غَتية قبل القراءة للقاص نفسو وىذه االستهبلالت:
« "ككل ما أفعل ،كل ما أحس ،كل ما أعيش ،لن يكوف سول عابر أقل اختفى من الحياة اليومية لشارع مدينة
ما"
فنراندك بيسوا
كتاب الالطمأنينة.
"كلتكن كل األشياء في العالم باطلة لديو
ذلك ما ركتو لنا ذات مساء على حافة العالم
عصابات الريح على حافة المنفى"
ساف جوف بيرس
المنفى
"الخسوؼ كشيك
كالعالم ىذا المساء سيخلع تضاريسو
كيتشظى دكنما جلبة"

أمين صالح
ندماء المرفأ ندماء الريح.
"يخامرني أحيانا أف الموت ىو الشيء الوحيد الذم ال يعتمل فينا تجاىو أم شعور ،إنو صورة فننا ،السبيل
الوحيد لنستطيع التعبير"
بوؿ أكستر
في بالد األشياء األخيرة»

798

ويستهل ا٠تَت شوار ٣تموعتو ٔتقولتُت اثنتُت ،األؤب لكاتبها "إيريك كينتوف" والثانية للكاتب الفيلسوؼ
"نيتشو" ،هبذا الشكل:
«"إف مؤلف ىذا الكتاب ليس حيا فيما يفعل ،إذ ليس ىناؾ تبادؿ ما كإنما أراه يشبو أنبوبا ،تتسرب
منو الحياة ،كإنو ألنبوب ممتاز إال أنو لكي يعيش اإلنساف حقا يجب عليو أف يكوف أكثر من ىذا"
ايريك كيننتوف معلقا على كتاب "أعمدة الحكمة السبعة" للورنس العرب من كتاب "الالمنتمي" لكولن
كيلسن.
"سلوا النساء لتعلموا أف ال لذة في التوليد ،فالدجاجة تبيض صائحة كالشاعر يبدع متألما ..لقد حل
بكم نحس الوالدات أيها المبدعوف"
نيتشو – ىكذا تكلم زرادشت» .799

 - 798بشَت مفيت :شتاء لكل األزمنة ،ص.09

 - 799ا٠تَت شوار :مات العشق بعده ،ص.05

وإذا كاف بعض القصاصُت يفتتحوف ٣تاميعهم القصصية أكثر من استهبلؿ فإف بعض الكتاب يوردوف أكثر
من تقدٙب ألعما٢تم ومن ذلك القاصة عقيلة راْتي اليت قدـ ٢تا ٣تموعتها "تفاصيل الرحلة األخَتة" مقدماف ،أكادٯتي
وىو شريبط أٛتد شريبط ،وعبد اجمليد عمراف.
و٦تا ورد ُب تقدٙب الدكتور شريبط:
«كتعد األديبة الصاعدة عقيلة رابحي من أىم األقالـ الجيدة ،كمن أبرز المواىب الطالعة من زخم األزمة
كرحمها ،إذ تستلهم نصوصها ،عوالمها من كوابيس األحالـ كنتوءات شوارع المدف الحضرية ،كفواجع اليومي،
كتمردىا على أنماط الكتابة المألوفة»  ،800ويقدـ القاص عبد اٟتميد عمراف للقاصة ايضا و٦تا قالو ُب كتاباهتا
وفيها« :عقيلة رابحي التي تحفظ نصوصها كما الشعراء ،تنتج تلك اللوامع المستنيرة من القصص القصيرة
جدا قصص الجهشة كالحكي الهارب صوب مستحيل اإلمساؾ ..مما يجعل عقيلة منطلقة في ىذا الذىوؿ
الشهي للكتابة السردية».801
أما عن االستهبلالت الفرعية فقد كانت كثَتة جدا ،بلغ عددىا ستة أربعُت استهبلال ،لثمانية كتاب فقط،
وكاف البلفت للنظر ىو القاص خالد ساحلي الذي جعل لكل قصة استهبلال خاصا فكاف لثماف وعشرين قصة ٙتانية
وعشروف استهبلال ،وكاف فعبل ٢تذا ا٠تطاب االستهبلٕب سلطتو ا١تتوزعة على مدار اجملموعةٓ ،ب يعد االستهبلؿ ٭تتل
صدارة اجملاميع فقط بل ٭تتل صدارة القصص ذاهتا ،وصار النص ا١توازي يزاحم النص الرئيس/األصل ُب الفضاء
الطباعي ٢تذه اجملاميع ،وكعينة من ىذه اجملاميع ،نأخذ ٣تموعة :اٟتكاية الزائدة عن الليلة األلف واليت تضمنت
استهبلالت غَتية ،إليليزابيت براوف ،نيتشو ،ولياـ جيمس ،جربائيل مارسيل ،ىنري ميللر ،وغَتىم ،واختلفت
مضامُت و٤تموالت ىذه النصوص ا١توازية ،وصار ٢تا خطاب مواز ٠تطاب ا١تنت ،فيجد القارئ نفسو يقرأ حطابُت ُب
 - 800عقيلة راْتي :تفاصيل الرحلة األخَتة ،ص.10
 - 801عقيلة راْتي :ا١تصدر نفسو ،ص.12

الوقت نفسو ،وكأف ىذا االستهبلؿ بطاقة دخوؿ وىوية للقصة ،خاصة أف أغلبية االستهبلالت لكتاب غربيُت وكل
القصص تدور ُب بيئات جزائرية ٤تلية ،ويتساءؿ القارئ إف كاف من األقرب واألجدو أف ٩تتار لقصص تتناوؿ ٤تليتنا
وخصوصياتنا نصوصا موازية لكتابنا؟ أـ للقاص مداخل فنية أخرو ُب ىذا االستحضار.
اشتغل القصاصوف أيضا على العناوين الثانوية داخل القصص أيضا وىو ما جعلها – القصص – تتجزأ مقاطع
قصَتة جدا ٘تيل إٔب الومضة القصصية القصَتة جدا ،وبلغ عدد ىذه العناوين الثانوية ثبلثة وٜتسُت عنوانا ،توزعت
على ٙتا٘ب ٣تاميع قصصية ،وكانت المية بلخضر األكثر استعماال للعناوين الثانوية ٔتجموع ٙتانية عشر عنوانا،
ونسيمة بوصبلح بسبعة عناوين ،ومفيت بسبعة عناوين أيضا ،يليهم ٚتاؿ بن صغَت بستة عناوين ،وا٠تَت شوار وعيسى
بن ٤تمود ٓتمسة عناوين ،وٚتيلة طلباوي بأربعة عناوين وعبد اهلل الٕب بعنواف واحد.
لفت انتباىنا أيضا العدد الكبَت للخواًب الزمانية ُب القصص وا١تقدر عددىا بست وٜتسُت خا٘تة ،لسبعة
كتاب فقط أرخوا لقصصهم ،مرة باليوـ والشهر والسنة ومرة بالسنبة فقط ،أو الفصل والسنة ،أما ا٠تواًب ا١تكانية
فكانت أقل بكثَت وٓب تتعد ٜتس عشرة خا٘تة ،لكاتبُت اثنُت نسيمة بوصبلح بثبلث عشرة خا٘تة ،كلها بقسنطينة –
مكانا – ومنَت مزلييت ٓتا٘تتُت مكانيتُت – عنابة معا –.
كما كانت ىناؾ نصوص موازية أخرو ٘تثلت ُب ا٢توامش الشارحة اليت تأٌب اسفل الصفحة لتشرح شيئا من ا١تنت،
ولكن ا٢توامش اليت وردت ُب قصص مٌت بشلم كانت متفردة ُب وظيفتها ،فلم تكن شارحة فحسب ،بل جاءت
تكملة لعبارات وحوارات ومقوالت ُب ا١تنت ،وىي ٕتربة فريدة ُب ا١تدونة القصصية اٞتزائرية ا١تدروسة ،وغَتىا ُب ا١تنت
القصصي اٞتزائري والعريب ُب حدود إطبلعي ،ومن ىذه ا٢توامش ما ورد ُب قصة ىوامش الوجع:

« ىا أنا كقد أتممتها أضح حركفا صغيرة على حوافها  ،1كأكرط غيرم بها ،عليا صديقة الطفولة كجدت
الركاية تقتحم حقيبة يدىا ،تجاكر أقالـ العيوف كأقالـ الشفاه» .802
ىامش -1 :كأنها ذكرتني بشيء حصل معي
اكتشفيو بنفسك ..محبتي.
ال يعترب ىذا ا٢تامش شارحا للفظة "حوافها" ،إ٪تا ىو ٚتلة ٯتكن وضعها ىناؾ لتأخذ ترتيبها وسياقها ىناؾ ،ولكن
القاصة وضعتها ُب ا٢تامش ،لتجعل من ا٢تامش فضاء للقراءة أيضا ،وليس للشرح والتفصيل فقط ،فيمكن أف نقرأ
ىذا ا١تقطع السردي هبذا الشكل:
« ىا أنا كقد أتممتها ،أضع حركفا صغيرة على حوافها (كأنها ذكرتني بشيء حصل معي اكتشفيو
بنفسك محبتي) كأكرط غيرم بها ..علي صديقة الطفولة كجدت الركاية تقتحم حقيبة يدىا ،تجاكز اقالـ
العيوف كأقالـ الشفاه".
وُب القصة نفسها تضع ىامشا آخر يكمل ا١تنت وفيو:
« تقع على كلمات سطرتها صديقتي بقلم الرصاص

 2تكاد تمزؽ الصفحات كتفر رافضة قوؿ

معانيها».803
أما ا٢تامش فجاء ليبُت ىذه الكلمات اليت سطرهتا الصديقة وفيو:
«ىل أنت مجنونة لتصدقي ركاية ،أك كتابا أصفر ،أك حتى نظرية ،خلتك أذكى بقليل .الموت حق ..كطريقة
موتنا ال يعرفها غير خالقنا».804
 - 802مٌت بشلم :احًتاؽ السراب ،ص.8
 - 803مٌت بشلم :احًتاؽ السراب  ،ص.9

تضيف بشلم ىوامش أخرو ُب قصة "ىوامش الوجع" فتقوؿ:
«فتحت ،بدؿ كجهي ،كجدت الركاية في صفحاتها األخيرة ،يوحي بأسرار النبض

 ،1أخذتها كىي تعلق

كتضحك
 -شريرة تعرفين مالك الفؤاد»

805

أما ا٢تامش فكاف سردا ٢تذه األسرار اليت ٝتتها أسرار النبض:
« -1رئيسي السيد الوقور ياسر طلب يدم ..ىل تصدقين أممممممم ىل أكافق؟ ؟
الحقيقة كافقت كانتهى ،أنا ال أحسن مقاكمة سحر رجل يقرأ الركايات ..أكؼ ..أكؼ من الركايات» .806
أما حكيمة ٚتانة جريبيع فكانت أوردت ىامشا شارحا ُب قصة "رغوة الذكرو" وىي تبُت عنواف رواية ٖتدثت
عنها ُب ا١تنت تقوؿ:
«كاف للموت كلداف ركاية لكاتبة يهودية تدعى "يائيل داياف" كقفت في ركايتها موقفا عدائيا ضد العرب
كاعتبرتهم نازيين جدد».807
ويعد ىذا ا٢تامش شارحا فقط وليس لو أي دور فٍت ُب ا١تنت القصصي .وللقاصة نفسها ىامش شارح ثاف ُب
قصة "عذابات فرح" شرح فيو اسم "غريوف" الوارد ُب القصة فتقوؿ:
«غريوف جبل يقع في إقليم عين مليلة بالشرؽ الجزائرم» .808
 - 804مٌت بشلم :ا١تصدر نفسو  ،ص.11 - 805مٌت بشلم :ا١تصدر نفسيو  ،الصفحة نفسها.
 - 806مٌت بشلم :احًتاؽ السراب،الصفحة ..11
 - 807حكيمة ٚتانة جريبيع :أنثى اٞتمر ،ص.44

وبنفس الطريقة تشرح ٚتيلة طلباوي اسم "تلوساف" ُب ا٢تامش فتقوؿ:
« -1تلوساف اسم ملكة عاشت بمدينة تاغيت بالجنوب الغربي الجزائرم» .809
يشرح ا٠تَت شوار ُب قصة "مات العشق بعده" "التوباد" فيقوؿ:
« الجبل الذم كاف يرعى عنده قيس بن الملوح كليلى العامرية في صغرىما» .810
من كل ىذه ا٢توامش تكاد ا٢توامش اليت أوردهتا مٌت بشلم تنفرد بوظيفتها اؿ ؼنية ا١تسندة للمنت القصصي ،حُت
تكملو وال تشرح جزءًا منو.
من خبلؿ ىذه النماذج من النصوص ا١توازنة ،استهبلالت ،عناوين ثانوية ،وىوامش وخواًب زمكانية نستنتج أف
القصة اٞتزائرية القصَتة قد أقامت عبلقات فنية مع النصوص ا١توازية ،وكاف ٢تذا ا٠تطاب ا١توازي سلطتو على ا١تنت
فعبل بوصفو مكمبل وشارحا ومسا٫تا ُب ٕتلي معانيو ،وٓب يكن ىذا ا٠تطاب ا١توازي ٣ترد تسييج ٢تذه القصص ،ويعد
ىذا االحتفاء بالنصوص ا١توازية مطهرا/ملمحا من مبلمح التجريب الفٍت ُب ا٠تطاب القصصي اٞتزائري ا١تعاصر.

 - 808حكيمة ٚتانة جريبيع :ا١تصدر نفسو ،ص.58
ٚ - 809تيلة طلباوي :كمنجات ا١تنعطف البارد ،ص.07
810ا ٠ -تَت شوار :مات العشق بعده ،ص.19

 -3القصة القصيرة جدا/البديل األجناسي الجديد:
٘تيزت بعض اجملاميع القصصية اٞتزائرية باحتوائها على قصص قصَتة جدا ،سواء بُت قصص قصَتة ،أو ُب
هناية اجملاميع القصصية .وأشار إليها القصاصوف ،إشارات ٕتنيسية هبذا ا١تصطلح "قصص قصَتة جدا" ومنهم من
يستغٍت عن عناوين ىذه القصص ومنهم من يضع لكل قصة قصَتة جدا عنوانا فرعيا خاصا هبا.
لقد شهد ا١تنتج األديب العريب ُب السنوات ا١تاضية– خاصة مع بداية القرف اٞتديد– ظهورا الفتا ٞتنس أديب
جديد وىو "القصة القصَتة جدا" «ىذا الفن ا١تعاصر بامتياز والذي استطاع ُب ظرؼ وجيز أف يفرض نفسو ُب عآب
السرد ويتجاوز فن القصة القصَتة على ا٠تصوص ويضاىيها أحيانا ويتميز عنها»

 811وذلك لتوفره على ٚتلة من

ا٠تصائص اليت ٘تيزه عن أجناس أدبية أخرو وعن القصة القصَتة با٠تصوص ،إذ «القصة القصَتة جدا ىي نص قصَت
جدا ٯتتاز بالتكثيف ،وبعض القصص ٖتتوي على (حدث وبعد مكا٘ب وزما٘ب) ولكنها ال تلتزـ هبا كلها ومن
ٛ - 811تيد ٟتميدا٘ب٨ :تو نظرية منفتحة للقصة القصَتة جدا ،مطبعة آنفو برانت ،فاس ،ط ،2012 ،1ص.03

مقومات القصة القصَتة جدا عنصر اإلدىاش واإلثارة ،كذلك االنطبلؽ نت توقف فكري أو فلسفي ،تتوافر فيو
القصدية القصصية ،يعرض ُب أسلوب موجز ومركز ٮتتزؿ العآب ُب تكثيفو»  ،812ويضيف ٤تمد مساعدي ُب معرض
حديثو عن خصائص ىذا اٞتنس األديب اٞتديد« :ارتبط اسم القصة القصَتة جدا بببلغة اإل٬تاز والتكثيف ،فالدواؿ
فيها ال ٖتيل على معاف بعينها وإ٪تا تستعدي مدلوالت شىت ْتسب ما تثَته ُب ا١تتلقي من أحاسيس وانفعاالت
ومعارؼ وقيم ،القصة القصَتة جدا ال تصرح وإ٪تا هتمس ُب أذف القارئ بالتلميح واإلشارة والرمز»

 .813وصارت

للقصة القصَتة جدا تقنياهتا ا٠تاصة هبا كجنس أديب يستقل بأدبيتو عن القصة القصَتة ،وىذه «الوسائل التقنية اليت
ابتكرهتا (ؽ ؽ ج) من أجل توليد دالالت ومواقف معاصرة تتجاوز أحيانا ما كانت القصة القصَتة مثبل تعرب عنو
بوسائلها السردية األكثر رحابة»  ،814ومن ىذه التقنيات ،التكثيف ،اإل٭تاء ،واإلشارة ،وذلك بلغة خاصة مكثفة
تقًتب من لغة الشعر ،وتزيد من تقارب الشعر والنثر أكثر وٗتلق جدال بينهما وإف «جدؿ الشعر والنثر معا ىو ما
ٯتد القصص القصَتة جدا بكثافة عالية ٘تلي على القارئ قراءة مزدوجة و (القاؼ قاؼ جيم) متوترة ،موحية ،موجزة،
٥تتصرة» 815كما يرو ٤تمد مساعدي أف «ىذه الكثافة تضفي على القصة القصَتة جدا أبعادا شعرية رؤيوية تورط
القارئ ُب مغامرة البحث عن عمق ىذا االمتداد الدالٕب ومدو اتساعو ،كما أهنا تعصف باأللفة وٖتتفي بالغرابة من
خبلؿ مد جسور بُت العآب ا٠تارجي (عآب األشياء واحملسوسات) والعآب الداخل (عآب األحاسيس وا١تشاعر والقيم)
بطريقة تنجلي هبا األشياء وكأهنا ليست مفارقة للذات والذاكرة بقدر ما ىي متلبسة ٔتا ٬توؿ ُب أعماقنا» .816
وُب ىذا الربط بُت عا١تُت فسيحُت :عآب األشياء ا٠تارجي وعآب األحاسيس الداخلي ،يشتغل القاص على التقاط
صوره/ومضاتو من زوايا نظر خاصة وحادة ومتميزة جدا ،بكثَت من الدقة والًتكيز ألف «زاوية النظر ُب القصة القصَتة
 - 812عز الدين ا١تناصرة :األجناس األدبية ُب ضوء الشعريات ا١تقارنة ،ص.126
٤ - 813تمد مساعدي :القصة القصَتة جدا – قراءة نسقية – ٣تلة قاؼ صاد ،منشورات ٣تموعة البحث ُب القصة القصَتة با١تغرب ،ع،2011 ،10
ص.74
ٛ - 814تيد ٟتميدا٘ب٨ :تو نظرية منفتحة للقصة القصَتة جدا  ،ص.03
 - 815عز الدين ا١تناصرة :األجناس األدبية ُب ضوء الشعريات ا١تقارنة ،ص.126
٤ - 816تمد مساعدي :القصة القصَتة جدا – قراءة نسقية – ٣تلة قاؼ صاد ،ص.75

جدا صغَتة ٤تدودة توفر – على صغرىا – تأمل عآب واسع فسيح ،فرغم ما ُب ىذه الزاوية من ضيق ٤تدود ،فإهنا
تفتح أفقا واسعا عميقا ،يقبل القراءة والتأويل والتأمل ،وال ٯتكن أف نقصر ٦تيزاهتا على ا١تقياس الكمي ا١توصوؿ
باٟتجم ،أو بعدد ٤تدد من األسطر والكلمات .وغنما تتميز بسمات فنية ٗتص ىذا النوع األديب وٕتلو اختبلفو عن
القصة القصَتة والرواية»  ،817على الرغم من أف «حضنها اٞتيٍت السردي ا١تمتدة جذوره ُب الرواية والقصة
القصَتة».818
إف حديثنا عن القصة القصَتة جدا ُب ىذا ا١تبحث ىو ْتث ُب إمكانية أف تكوف القصة القصَتة معربا سرديا
إٔب القصة القصَتة جدا ،وذلك أف «ىذا الفن تكوف ُب سياؽ التطور القصصي العريب اٟتديث بعيدا عن تأثَت
الغرب ،فنشأة القصة القصَتة جدا متصلة بالتطور اٟتاصل ُب القصة القصَتة»  ،819أي إف ىناؾ تناسبل أجناسيا،
وتولدت من خبللو (ؽ ؽ ج) من القصة القصَتة ،وتطرح فرضية البديل األجناسي اليت تكفلت هبا ( ؽ ؽ ج)،
وتأكد ُب بعض اجملاميع القصصية – بتواجد ىذا البديل – أف تكوف (ؽ ؽ) معربا أجناسيا إٔب جنس أديب جديد،
ولكل منهما مقوماتو وخصوصياهتا وذلك ما جعل ٛتيد ٟتميدا٘ب يؤكد« :إف اٟتسم ُب انتماء القصة القصَتة جدا
ٞتنس القصة القصَتة ال ينبغي ( )...أف يلغي خصوصياهتا النوعية ،وال عبلقتها ا١تلموسة مع معظم األجناس
األدبية».820
ُب عودتنا إٔب ا١تدونة القصصية اٞتزائرية ا١تدروسة٬ ،تنس ا٠تَت شوار ثبلث قصص بإشارة ٕتنيسية "قصص
قصَتة جدا" ويعنوف قصصو الثبلثة :سكن – مشهد – سيارة ،هبذا الًتتيب وتأٌب ىذه القصص القصَتة جدا ُب
ترتيبها٘ /توضعها بُت القصص القصَتة ،يقوؿ شوار ُب قصة "سيارة":

ٝ - 817تَت سحيمي :شعرية القصة القصَتة جدا٣ ،تلة ا١تسار ،ع ،96-95منشورات اٖتاد الكتاب التونسيُت ،2013 ،ص.28
ٛ - 818تيد ٟتميدا٘ب :ا١ترجع السابق  ،ص.03
ٛ - 819تيد ٟتميدا٘ب ٨ :تو نظرية منفتحة للقصة القصَتة جدا  ،ص.21
ٛ - 820تيد ٟتميدا٘ب :ا١ترجع نفسو  ،ص.22

«الفرحة أفقدتو توازنو ..لم يجد من يكلم ساعتها فانخرط في الحديث مع نفسو..
 نعم أنا في الحقيقة ،حلمي تحقق ..إنها ىي ..السيارة التي حلمت بها طويال ..بل ىذه خير من التيكانت في الحلم ..لم أكن أعلم أنني أمتلكها بهذه السرعة ..سوؼ أقهر كبرياء أقراني بسياراتهم
التافهة ..سيارتي أجمل بكثير..
كاسترسل في الحديث كالدموع في عينيو ..أصبح يبكي من شدة الفرخ كلم يحس بالقادـ نحوه
الشيخ يتقدـ إليو كقد تأثر لذلك المشهد كانخرط معو في الفرح..
القادـ ىو أمو التي قبلتو طويال كعندما ناـ في حضنها أخذتو إلى سريره ،ثم أخذت السيارة ككضعتها فوؽ
الخزانة».821
ومن ٕتليات اكتساح القصة القصَتة جدا للساحة السردية والقصصية القصَتة با٠تصوص ،ىو اشتغاؿ بعض
القصاصُت على ٕتزئة قصصهم القصَتة إٔب مقاطع قصَتة جدا وعنونتها لتصَت مستقلة ٘تاما ،ومن ذلك ما قاـ بو
ا٠تَت شوار ُب قصة "البحث عن عطر اٞتازية" حيث جعلها ٜتس قصص قصَتة جدا بعناوين مستقلة ىي :أعراض
أولية ٢تلوسة قادمة – الشيخ والطوفاف – جنوف – صوت من الضباب – النار وا٠تيوؿ.
كانت القاصة عقيلة راْتي ُب ٣تموعتها القصصية تفاصيل الرحلة األخَتة ،األكثر عبورا من القصة القصَتة إٔب
القصَتة جدا .حيث تقاسم اٞتنساف فضاء القص ،وكاف لػ (ؽ ؽ ج) حضور بثبلثة أشكاؿ ٥تتلفة؛
أما الشكل األوؿ فهو ورود ىذه القصص بعد إشارة ٕتنيسية "قصص قصَتة جدا".
تقوؿ راْتي:
 - 821ا٠تَت شوار :مات العشق بعده ،ص.80

قصص قصيرة جدا...

«
 -انتصار

تجرم الرياح بما نشتهي
فهل ىي الصدفة أـ أننا أحرقنا المواعيد المؤجلة
 الرئيسكاف يعانق طفلو المشتعل كيسقي ما بقي من ظمأ الوردة..
فيما كانوا يخيطوف فزاعة ألطفالنا القادمين
 العاشقلم يعد بإمكانو أف يرسم كجهو فتأبط جرحو كمضى.
ىو اآلف راحل صوب احتراقها
كاف آخر فتى شيعتو القبيلة
 الزكبعةتفاصيل مهملة من البدايات األكلى
كقليل مما تيسر من الجنوف » .822
أما الشكل الثا٘ب لتجليات القصة القصَتة جدا عند عقيلة راْتي فهو أف تكوف عبارة عن مقاطع مرقمة تنضوي ٖتت
عنواف واحد مثل:
«تداعيات اللحظة األخيرة
 - 822عقيلة راْتي :تفاصيل الرحلة األخَتة ،ص.36

-1غارقة في أحالمها..
قبل أف يرف ىاتفها بالفاجعة
-2الساحة مملوءة بالنسوة الالئي جئن لتقديم كاجب العزاء.
رمت حقيبتها كتسمرت في فناء البيت
كفجأة ىوت دكف سابق إنذار.
-3تذكرت آخر مرة رأتو فيها
كاف مددا في فراشو ينتظر اللحظة الحاسمة».

823

من قراءة ىذه ا١تقاطع ٯتكن القوؿ إهنا تشكل نصا قصصيا قصَتا واحدا جزئ إٔب مقاطع/مشاىد ،وىو ٕتزيئ
اجملزأ فعبل لكأف القصة القصَتة جدا صارت ٘تثيل إٔب التناىي ُب الصغر.
أما الشكل الثالث فهو أف ترد القصة القصَتة مستقلة بعنواف وال تسبقها إشارة ٕتنيسية توضح بأهنا من جنس
القصة القصَتة جدا ومثاؿ ذلك:
« غربة
 - 823عقيلة راْتي :تفاصيل الرحلة األخَتة ،ص.44

ىل أنت غريب حقا ،أـ إف إحساسي بالغربة جعلني اراؾ كذلك .عندما كصلت إلى حافة الدنيا قررت أف
أكاصل المسير ،ىويت ألني تخيلتك ىويت قبلي كأنك في األعماؽ أسير ،فقلت:
ىر ركعة القدر حينما نسكن معا كلو زمنا قصيرا ثم نموت معا ،فكالنا ركح تواجو المصير» .824
أو كما جاء ُب قصة ٍّ «:د
تحد
تمكنت أنا كالتائهوف من كلوج حافة الدنيا كأراد كل كاحد منا أف يعاكد السير حتى يصل إلى نقطة االنطالؽ
آه كم عانينا من االنزالؽ ،كما أطوؿ المسافة بين الحافة كاألعماؽ» .825

خالصة الفصل الخامس:
ظهرت مبلمح ٕتريب عديدة ُب القصة القصَتة اٞتزائرية ا١تعاصرة ،لعل أبرزىا ذاؾ التداخل األجناسي الكبَت
بُت السرد والشعر ،حيث كاف للشعر الفصيح والشعيب ُب متوف القصص ،لشعراء جزائريُت وعرب ،وقد ٖتاورت ىذه
النصوص السردية والشعرية ،لتشكل نصا قصصيا موسوعيا ينفتح على عوآب شعرية غنية باإل٭تاء والرمز ،كما كاف
للقصة القصَتة جدا – كجنس أديب مستقل – حضور ُب ىذه اجملاميع ،وقد عثرنا على مقاطع من نصوص مسرحية
ضمن ىذه القصص القصَتة ،طعمت القص ٔتبلمح مسرحية ومشاىد ٥تتلفة ،وتولد عن ىذا اٟتوار األجناسي طابع
خاص للقصة القصَتة ٬تمع بُت الصورة السردية ،وا١تشهد ا١تسرحي ،والصورة الشعرية.

 - 824عقيلة راْتي :ا١تصدر نفسو ،ص.45
 - 825عقيلة راْتي :ا١تصدر نفسو ،ص.46

وا١تبلحظة الثانية ىي اٟتضور البلفت للنصوص ا١توازية ٦تثلة ُب االستهبلالت الذاتية والغَتية ،وكذا العناوين
الثانوية ،وا٠تواًب الزمكانية واليت كاف لو الدور الفٍت البارز ُب القصة القصَتة كما ظهر شكل جديد للهوامش اليت صار
٢تا دور تكميلي للمنت وليس دورا شارحا.
تعرفنا ُب ا١تبحث الثالث أيضا على القصة القصَتة جدا بوصفها بديبل أجناسيا للقصة القصَتة ألهنا ٗتللت كثَت
من القصص القصَتة بأشكاؿ ٥تتلفة ومن ٪تاذج ذلك ،ا٠تَت شوار وعقيلة راْتي اللذين ضمنا قصصهما القصَتة،
قصصا قصَتة .وىو ما طرح فرضية أف تكوف القصة القصَتة معربا سرديا /أجناسيا إٔب القصة القصَتة جدا.
خا٘تة:
إف مقاربة النص األديب بالتحليل والنقد ليس باألمر السهل ا٢تُت ،ألنو ٭تتاج إٔب مرجعية معرفية ،ومنظومة
منهجية ناضجة جادة ،كما أف ٤تاولة التوغل ُب عوآب النص القصصي اٞتزائري ٭تتاج إٔب التحلي ٔتجموعة من
األدوات القرائية واإلجراءات ا١تساعدة على استكناه ىذه النصوص وا ستبطاهنا.
وبعد ىذه القراءة ُب ا١تنت القصصي اٞتزائري ُب ىذه الفًتة ا١تمتدة على أكثر من عقد من الزمن ،أي بُت
عامي  2000و ،2012خلصنا إٔب نتائج كثَتة منها:
 حققت القصة القصَتة اٞتزائرية – ُب الفًتة ا١تدروسة – أدبيتها باكتساهبا ٢تويتها الفنية ،واستقبلليتها عنأجناس أدبية أخرو كالرواية وا١تسرح والشعر ،وذلك من خبلؿ ما ٘تيزت بو من خصائص فنية ،ومكونات نصية،
وبنيات داخلية بارزة ،وقيم وظواىر أسلوبية خاصة ،جعلت منها جنسا أدبيا ذا سلطة على القارئ/ا١تتلقي يستمدىا
من أدبيتو.
 كاف النصص القصصي مسيجا بنصوص موازية كثَتة جدا ،وكانت ٔتثابة ا٠تطاب ا١توازي/ا٢تامشي ،الذيٯتارس على القارئ سلطة ا٢تامش ا١توازية لسلطة النص/ا١تنت لتتحالف السلطتاف/ا٠تطاباف/النصاف على أفق القارئ.

 ٓب ترد النصوص ا١توازية ُب بداية اجملاميع القصصية وٓب تكتف بنواجد مقدماٌب/أوٕب ٦تهد لولوج عوآب جسدالنص ،كاالستهبلالت الداخلية/الفرعية ،والعناوين الثانوية ،وا٠تواًب الزمكانية وا٢توامش.
 أدت النصوص ا١توازية وظائف عديدة ،منها اإلغرائية ،الوصفية فالتوضيحية ،واختلفت مرجعياهتا بُت أدبية،دينية ،ثقافية ،سياسية وتارٮتية.
 كاف لبعض النصوص ا١توازية تأثَتا على بنية النص القصصي ،حيث سا٫تت العناوين الثانوية – مثبل – ُبٕتزيئ القصة إٔب مقاطع قصَتة ،جعلتها تبدو ومضات قصصية جدا .وىذا ما مهد ٟتضور القصة القصَتة جدا
كجنس أديبُ ،ب ا١تدونة القصصية اٞتزائرية ا١تعاصرة.
 كاف للزمن – بوصفو مكونا سرديا ىاما – سلطتو النصية الكبَتة ،إذ اشتغل القصاصوف على تفاصيلو،ومكوناتو ،بتقنييت :االسًتجاع ،واالستباؽ ،بلمسات فردية لكل قاص.
 سيطر السرد االسًتجاعي على ٣تريات القص ُب ىذه ا١ترحلة ،وكانت الذاكرة ا١تنطلق الغالب لكل التجاربتقريبا ،مع استعماؿ قليل نادر لتقنية االستباؽ واالستشراؼ.
 تعددت عبلقات الزمن كمكوف قصصي باآلخر ،فكاف ذا روابط ٥تتلفة باألمكنة كفضاءات لؤلحداث،وبالشخصيات كمحركات ٢تا ،وكاف الزمن ذا ٤تموالت ذاتية/عاطفية/شخصية ٢تذه الشخصيات.
 تواجد الزمن ُب مواقع كثَتة من جسد النص القصصي بداية من النصوص ا١توازية ،كالعناوين واإلىداءاتواالستهبلالت ،إٔب ا٠تواًب وا٢توامش ،كما جاءت كثَت من الفواتح النصية بصيغ زمنية ٥تتلفة.
 اشتغل القاص اٞتزائري على توظيف الزمن ليس بوصفو حتمية فنية تؤطر األحداث و٘توضعها حسبحاالهتا ،بل كاف ىذا التوظيف ٟتاجة ٚتالية ،داللية ،عميقة رامزة ،تزيد القصة ٘تاسكا وتعبَتا.

 شكل ا١تكاف ركيزة أساسية ُب بناء القصة القصَتة وعكس ىوية األعماؿ القصصية كثَتا ،وكانت لو سلطتوعلى مكونات السرد األخرو ،وتنوعت عبلقاتو هبا ،بوصفو اٟتيز الذي تدور فيو األحداث وتتحرؾ فيو الشخصيات،
وتتخذ فيو اللغة اشكا٢تا ا١تختلفة ومستوياهتا ا١تتعددة.
 تنوعت األمكنة ُب القصة اٞتزائرية القصَتة ،بُت منفتحة ومنغلقة ،وبُت مقدسة ومدنسة ،كما كانت ٢تذهاألماكن أبعاد ٥تتلفة تنوعت بُت االجتماعية ،السياسية ،الثقافية/العلمية والدينية.
 تشكلت بُت ا١تكاف واآلخر عبلقات ٥تتلفة ،ؤتستويات متباينة ،فكاف للشخصيات ارتباط وثيق با١تكافذي احملموالت العاطفية النفسية واإلنسانية بالنسبة إليها ،نظرا للتفاعل الدائم القائم بُت ىذين ا١تكونُت القصصيُت:
ا١تكاف والشخصية.
 فتحت بعض القصاصات اٞتزائريات اٞتدؿ واسعا حوؿ احتكار األمكنة بوصفها فضاءات حركة وحياةلكبل اٞتنسُت ،وكيف أهنا صارت ٖتت سلطة ذكورية ،تسيطر على كثَت من ىذه األمكنة ورفض الذكوري لتأنيث
ىذه األمكنة كا١تقهى والشرفة.
 استحضر القصاصوف اٞتزائريوف ا١تكاف استحضارا فنيا ٚتيبل ،وتعاملوا معو بوعي فٍت ،بوصفو إطارا ذا٤تموالت وتأثَتات ،تؤثث النصص القصصي ّتدية ،واختلفت طريقة التعامل واالحتفاء با١تكاف من كاتب إٔب آخر.
 توزعت سلطة ا١تكاف على أجزاء ٥تتلفة من القصص القصَتة ،انطبلقا من عناوينها ،اليت جاء الكثَت منها ذاطابع مكا٘ب ،سواء العناوين الرئيسية أو الفرعية أو الثانوية ،كما كانت كثَت من الفواتح القصصية دالة على ا١تكاف
وصفا وتأطَتا ومنطلقا ،ووردت بعض ا٠تواًب ا١تكانية ُب القصص دالة على أمكنة كتابة ىذه النصوص القصصية.
 كما أحسست ُب جوليت داخل البناء اللغوي والًتكيب األسلويب للقصص ا١تدروسة ،أف ىناؾ رىانا كبَتا٢تؤالء القصاصُت على اللغة ،فعمدوا إٔب اختيار األلفاظ والعبارات ،وتكثيف اللغة ،مبتعدين عن حشد األلفاظ على
حساب حشد ا١تعا٘ب ،مستثمرين اللغة والتوليد الدالٕب.

 تأرجحت لغة القصة القصَتة اٞتزائرية ُب ىذه ا١ترحلة بُت مستويُت رئيسيُت ٫تا :الفصيحة والعامية ،وىو ماولد لغة ثالثة ٯتكن أف نطلق عليها "العامية الفصيحة أو الفصيحة العامية" ،أو "اللغة الوسطى" .وذلك قد يكوف
مربره الشخصيات القصصية ومستوياهتا ا١تعيشة ،االجتماعية ،العلمية والثقافية ،واليت تستدعي مستويات لغوية مبلئمة
ومنسجمة حىت تبتعد عن النشوز واالرتباؾ التصوري/القرائي لدو ا١تتلقي.
 وقفنا على ظواىر أسلوبية شائعة ُب ا١تنت القصصي ،لعل أبرزىا ظاىرة التناص ،اليت ٓب تعد مقًتنة با٠تطابالشعري فحسب ،بل اجتاحت القصة القصَتة أيضا ،وتنوع التناص بُت االلتفات إٔب النص الديٍت ،األديب ،والًتاثي،
وتباينت مستويات التناص بُت كاتب وآخر ُب اسًتاتيجيات استحضار ىذه النصوص الغائبة ،وتنوع التكرار بُت
تكرار لؤلٝتاء ،االفعاؿ ،الصفات ،العبارات ٔتدلوالهتا الزمكانية .وكاف لظاىرة السخرية حضور ُب ا١تنت القصصي ولو
بدرجة أقل ،حيث استعمل القصاصوف أساليب ساخرة ُب معاٞتة القضايا االجتماعية والسياسية والدينية.
 كاف للتجريب الفٍت مبلمح ٥تتلفة ُب ا١تدونة القصصية اٞتزائرية ٢تذا القرف اٞتديد ،لعل أبرزىا تداخلاألجناس األدبية وحوارىا داخل النص القصصي القصَت ،انطبلقا من الشعر الفصيح والعامي ،إٔب القصة القصَتة
جدا ،فحضور مقاطع مسرحية أيضا .وىو ما جعل من القصة القصَتة تتصف بسمات النص ا١توسوعي/ا١تفتوح،
اٞتامع ألجناس أدبية عديدة وا١تنفتح على أشكا٢تا ومقوالهتا.
 من مبلمح التجريب كذلك اكتساح النصوص ا١توازية للقصة اٞتزائرية ،إذ ٓب تعد ىذه ا١ترافقات النصيةمقتصرة على العناوين والتقدٯتات ُب بداية اجملاميع القصصية ،بل امتدت إٔب أجزاء النص وداخلو أيضا وُب ختامو،
وكانت ذات حضور كمي كبَت ،ونوعي غٍت باإل٭تاءات ومنها:
ا٢توامش ،االستهبلالت والعناوين الثانوية الداخلية.

 كاف للقصة القصَتة جدا ُب اجملاميع القصصية ا١تدروسة حضور مكثف أيضاُ ،ب مواضع ٥تتلفة من اجملاميع،وىو ما يطرح فرضية أف تكوف القصة القصَتة معربا أجناسيا إٔب أجناس أدبية أخرو ،وأف تكوف القصة القصَتة جدا،
بديبل أجناسيا للقصة القصَتة أيضا.
خا٘تة:
إف مقاربة النص األديب بالتحليل والنقد ليس باألمر السهل ا٢تُت ،ألنو ٭تتاج إٔب مرجعية معرفية ،ومنظومة
منهجية ناضجة جادة ،كما أف ٤تاولة التوغل ُب عوآب النص القصصي اٞتزائري ٭تتاج إٔب التحلي ٔتجموعة من
األدوات القرائية واإلجراءات ا١تساعدة على استكناه ىذه النصوص وا ستبطاهنا.
وبعد ىذه القراءة ُب ا١تنت القصصي اٞتزائري ُب ىذه الفًتة ا١تمتدة على أكثر من عقد من الزمن ،أي بُت
عامي  2000و ،2012خلصنا إٔب نتائج كثَتة منها:
 حققت القصة القصَتة اٞتزائرية – ُب الفًتة ا١تدروسة – أدبيتها باكتساهبا ٢تويتها الفنية ،واستقبلليتها عنأجناس أدبية أخرو كالرواية وا١تسرح والشعر ،وذلك من خبلؿ ما ٘تيزت بو من خصائص فنية ،ومكونات نصية،
وبنيات داخلية بارزة ،وقيم وظواىر أسلوبية خاصة ،جعلت منها جنسا أدبيا ذا سلطة على القارئ/ا١تتلقي يستمدىا
من أدبيتو.
 كاف النصص القصصي مسيجا بنصوص موازية كثَتة جدا ،وكانت ٔتثابة ا٠تطاب ا١توازي/ا٢تامشي ،الذيٯتارس على القارئ سلطة ا٢تامش ا١توازية لسلطة النص/ا١تنت لتتحالف السلطتاف/ا٠تطاباف/النصاف على أفق القارئ.
 ٓب ترد النصوص ا١توازية ُب بداية اجملاميع القصصية وٓب تكتف بنواجد مقدماٌب/أوٕب ٦تهد لولوج عوآب جسدالنص ،كاالستهبلالت الداخلية/الفرعية ،والعناوين الثانوية ،وا٠تواًب الزمكانية وا٢توامش.

 أدت النصوص ا١توازية وظائف عديدة ،منها اإلغرائية ،الوصفية فالتوضيحية ،واختلفت مرجعياهتا بُت أدبية،دينية ،ثقافية ،سياسية وتارٮتية.
 كاف لبعض النصوص ا١توازية تأثَتا على بنية النص القصصي ،حيث سا٫تت العناوين الثانوية – مثبل – ُبٕتزيئ القصة إٔب مقاطع قصَتة ،جعلتها تبدو ومضات قصصية جدا .وىذا ما مهد ٟتضور القصة القصَتة جدا
كجنس أديبُ ،ب ا١تدونة القصصية اٞتزائرية ا١تعاصرة.
 كاف للزمن – بوصفو مكونا سرديا ىاما – سلطتو النصية الكبَتة ،إذ اشتغل القصاصوف على تفاصيلو،ومكوناتو ،بتقنييت :االسًتجاع ،واالستباؽ ،بلمسات فردية لكل قاص.
 سيطر السرد االسًتجاعي على ٣تريات القص ُب ىذه ا١ترحلة ،وكانت الذاكرة ا١تنطلق الغالب لكل التجاربتقريبا ،مع استعماؿ قليل نادر لتقنية االستباؽ واالستشراؼ.
 تعددت عبلقات الزمن كمكوف قصصي باآلخر ،فكاف ذا روابط ٥تتلفة باألمكنة كفضاءات لؤلحداث،وبالشخصيات كمحركات ٢تا ،وكاف الزمن ذا ٤تموالت ذاتية/عاطفية/شخصية ٢تذه الشخصيات.
 تواجد الزمن ُب مواقع كثَتة من جسد النص القصصي بداية من النصوص ا١توازية ،كالعناوين واإلىداءاتواالستهبلالت ،إٔب ا٠تواًب وا٢توامش ،كما جاءت كثَت من الفواتح النصية بصيغ زمنية ٥تتلفة.
 اشتغل القاص اٞتزائري على توظيف الزمن ليس بوصفو حتمية فنية تؤطر األحداث و٘توضعها حسبحاالهتا ،بل كاف ىذا التوظيف ٟتاجة ٚتالية ،داللية ،عميقة رامزة ،تزيد القصة ٘تاسكا وتعبَتا.
 شكل ا١تكاف ركيزة أساسية ُب بناء القصة القصَتة وعكس ىوية األعماؿ القصصية كثَتا ،وكانت لو سلطتوعلى مكونات السرد األخرو ،وتنوعت عبلقاتو هبا ،بوصفو اٟتيز الذي تدور فيو األحداث وتتحرؾ فيو الشخصيات،
وتتخذ فيو اللغة اشكا٢تا ا١تختلفة ومستوياهتا ا١تتعددة.

 تنوعت األمكنة ُب القصة اٞتزائرية القصَتة ،بُت منفتحة ومنغلقة ،وبُت مقدسة ومدنسة ،كما كانت ٢تذهاألماكن أبعاد ٥تتلفة تنوعت بُت االجتماعية ،السياسية ،الثقافية/العلمية والدينية.
 تشكلت بُت ا١تكاف واآلخر عبلقات ٥تتلفة ،ؤتستويات متباينة ،فكاف للشخصيات ارتباط وثيق با١تكافذي احملموالت العاطفية النفسية واإلنسانية بالنسبة إليها ،نظرا للتفاعل الدائم القائم بُت ىذين ا١تكونُت القصصيُت:
ا١تكاف والشخصية.
 فتحت بعض القصاصات اٞتزائريات اٞتدؿ واسعا حوؿ احتكار األمكنة بوصفها فضاءات حركة وحياةلكبل اٞتنسُت ،وكيف أهنا صارت ٖتت سلطة ذكورية ،تسيطر على كثَت من ىذه األمكنة ورفض الذكوري لتأنيث
ىذه األمكنة كا١تقهى والشرفة.
 استحضر القصاصوف اٞتزائريوف ا١تكاف استحضارا فنيا ٚتيبل ،وتعاملوا معو بوعي فٍت ،بوصفو إطارا ذا٤تموالت وتأثَتات ،تؤثث النصص القصصي ّتدية ،واختلفت طريقة التعامل واالحتفاء با١تكاف من كاتب إٔب آخر.
 توزعت سلطة ا١تكاف على أجزاء ٥تتلفة من القصص القصَتة ،انطبلقا من عناوينها ،اليت جاء الكثَت منها ذاطابع مكا٘ب ،سواء العناوين الرئيسية أو الفرعية أو الثانوية ،كما كانت كثَت من الفواتح القصصية دالة على ا١تكاف
وصفا وتأطَتا ومنطلقا ،ووردت بعض ا٠تواًب ا١تكانية ُب القصص دالة على أمكنة كتابة ىذه النصوص القصصية.
 كما أحسست ُب جوليت داخل البناء اللغوي والًتكيب األسلويب للقصص ا١تدروسة ،أف ىناؾ رىانا كبَتا٢تؤالء القصاصُت على اللغة ،فعمدوا إٔب اختيار األلفاظ والعبارات ،وتكثيف اللغة ،مبتعدين عن حشد األلفاظ على
حساب حشد ا١تعا٘ب ،مستثمرين اللغة والتوليد الدالٕب.
 تأرجحت لغة القصة القصَتة اٞتزائرية ُب ىذه ا١ترحلة بُت مستويُت رئيسيُت ٫تا :الفصيحة والعامية ،وىو ماولد لغة ثالثة ٯتكن أف نطلق عليها "العامية الفصيحة أو الفصيحة العامية" ،أو "اللغة الوسطى" .وذلك قد يكوف

مربره الشخصيات القصصية ومستوياهتا ا١تعيشة ،االجتماعية ،العلمية والثقافية ،واليت تستدعي مستويات لغوية مبلئمة
ومنسجمة حىت تبتعد عن النشوز واالرتباؾ التصوري/القرائي لدو ا١تتلقي.
 وقفنا على ظواىر أسلوبية شائعة ُب ا١تنت القصصي ،لعل أبرزىا ظاىرة التناص ،اليت ٓب تعد مقًتنة با٠تطابالشعري فحسب ،بل اجتاحت القصة القصَتة أيضا ،وتنوع التناص بُت االلتفات إٔب النص الديٍت ،األديب ،والًتاثي،
وتباينت مستويات التناص بُت كاتب وآخر ُب اسًتاتيجيات استحضار ىذه النصوص الغائبة ،وتنوع التكرار بُت
تكرار لؤلٝتاء ،االفعاؿ ،الصفات ،العبارات ٔتدلوالهتا الزمكانية .وكاف لظاىرة السخرية حضور ُب ا١تنت القصصي ولو
بدرجة أقل ،حيث استعمل القصاصوف أساليب ساخرة ُب معاٞتة القضايا االجتماعية والسياسية والدينية.
 كاف للتجريب الفٍت مبلمح ٥تتلفة ُب ا١تدونة القصصية اٞتزائرية ٢تذا القرف اٞتديد ،لعل أبرزىا تداخلاألجناس األدبية وحوارىا داخل النص القصصي القصَت ،انطبلقا من الشعر الفصيح والعامي ،إٔب القصة القصَتة
جدا ،فحضور مقاطع مسرحية أيضا .وىو ما جعل من القصة القصَتة تتصف بسمات النص ا١توسوعي/ا١تفتوح،
اٞتامع ألجناس أدبية عديدة وا١تنفتح على أشكا٢تا ومقوالهتا.
 من مبلمح التجريب كذلك اكتساح النصوص ا١توازية للقصة اٞتزائرية ،إذ ٓب تعد ىذه ا١ترافقات النصيةمقتصرة على العناوين والتقدٯتات ُب بداية اجملاميع القصصية ،بل امتدت إٔب أجزاء النص وداخلو أيضا وُب ختامو،
وكانت ذات حضور كمي كبَت ،ونوعي غٍت باإل٭تاءات ومنها:
ا٢توامش ،االستهبلالت والعناوين الثانوية الداخلية.
 كاف للقصة القصَتة جدا ُب اجملاميع القصصية ا١تدروسة حضور مكثف أيضاُ ،ب مواضع ٥تتلفة من اجملاميع،وىو ما يطرح فرضية أف تكوف القصة القصَتة معربا أجناسيا إٔب أجناس أدبية أخرو ،وأف تكوف القصة القصَتة جدا،
بديبل أجناسيا للقصة القصَتة أيضا.
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ملخص:
تناولنا في هذه األطروحة"أدبيةَ القصة القصيرة الجزائرية"في الفترة
الممتدة بين عامي 2000و2012م.

َ ونشأة،بعد التمهيد لهذه الدراسة بمدخل نظري تناول مفهومَ األدبية
تم التطرق إلى النصوص،القصة القصيرة الجزائرية وتطورَها
كما،وإشكالياتِ الزمن وفلسفةِ المكان في القصة،العتبات/الموازية
وتم،تناولنا مستوياتِ اللغة وبعضَ الظواهر األسلوبية التي وسمتها
التطرق إلى بعض مالمح التجريب الفني في المجاميع القصصية
وتعد هذه الدراسة محاولة للتوقف عند أدبية القصة القصيرة،المدروسة
.الجزائرية في هذه الفترة

Abstract :
This dissertation studied the literariness of the Algerian short story
during the time span 2000-2012AD. After a theoretical introduction to
the study concentrating on defining the concept of literariness and the
arrival of the Algerian story and its growth, we started analyzing
parallel texts/thresholds and the philosophy of time and space in the
story.
The level of language and some stylistic aspects, in addition to the
aspects of experimentation in the aesthetic building in some collections
of the studied stories, were another important part of the work.

