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أمقدمة

النص بينة اكتشاف اأحدث أربـكو نقـديا تفجيرا ولعالقاته له يقينيـاتلتنظير

حيث الجملة عندبنيةأصبحتلسانيات خاصة النقد عرش على تتربع اكتشافالنص

وسمتكرستيفاجوليا أسلوبية وناصبالتظاهرة ارتحال في النـصوصلتتمثل غياب

بينها فيما .وذوبانها

لك مسيرتهإن طوال غيره متون على نصيا انفتاحا وقارئه إبداعه يحترم مبدع ل

رؤاهوذلكاإلبداعية و أسلوبه يجود الكمال،كي بلوغ في هذاطامحا يتأتى ،وال الفني

إالّ إبداعيةالهدف األديبباستراتيجية فيها للعالميبسط .رؤيته

يباإلستراتيجيةالقولإن اإلقاإلبداعية التناصـرارحتم التـيباستراتيجية هـيية

للنسق ااإلبداعيامتداد التناصية-ألخيرة،وهذه بحثـي-االستراتجية موضـوع هي

بـالذي التناص""وسمته الفجيعـةروايةفي"استراتيجية و الحلم لعـز-سرادق

جالوجي الموضوعياختيارسببولعل،"-الدين متحـرك؛لهذا مفهـوم ذو كونـه

مدى المتنسحريحكمه في النصي فـي،اإلبداعيالتثاقف الخـوض محاولـة وكذا

ذلك ،كل االرتحال و الذوبان و الغياب آلية طريق عن النصوص ألهبت فـيجزئية

الموضوع هذا أبعاد الستكناه منّي روايةمحاولة والفجيعة"عبر الحلم التـي"سرادق

التناصات من كبير دفٍق على والتاحتوت لألديـبتنميالمتنوعة واسـعة ثقافة عن

خاصةالجزائري الرواية. بصفة نظـرقدهذه لدي البحث فضول لغرائبيـةأثارت ا

مستوىالخارجيةبنيتها السرديلغتهاعلى أنوبنائها ،كمـا الخارجي للعالم ورؤيتها

الشابة األقالم من . كاتبها
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بمقدمة

وم واقعا يجعلهم واستراتجيته التناص مفهوم في التأمل منهإن مناص شروعا،ال

العدم من مبدعه أنشأه بريئا نصا نتصور أن يمكن ال .،حيث

خاللتناولتُ من المذكرة هذه األولفي التنـاص-الفصل لماهيـة -مفـاهيم

زمن كل عبر المتحركة الطبيعة ذي التناص مفهوم لضبط ثقافيمحاولة ،أمـاوسياق

الثاني الفصل سرادق-في في التناص والفجيعةتمظهرات ليكشففقد-الحلم جاء

التناص تمثل الروائيبأغلبعن المتن في الثالثحيثياته الفصل بنيـوي-،و تحليل

الحلم سرادق رواية في التناصية لإلستراتيجية كبعدين التناص ومستويات لمصادر

فيهفقد،البحثعمدةهوالذي-والفجيعة التكـوينيوظفت البنيوي لتحليـلالمنهج

الروائي .المتن

التاريخيةحاولت الناحية من التناص مصطلح تشكل تتبع األول الفصل ،فتعددتفي

العرب النقاد لدى واألمكنة العصور عبر تسمياته األول المبحث ،فجـاءالقـدامىفي

منها مسميات عدة تحت لديهم التناص االحتذاءمصطلح و السرقةاألخذ اقتصرو...و

له أصـالتهاتوظيفهم ومـدى ألصحابها األدبية األعمال نسبة بغرض المصطلحات ذه

الشعرية النصوص على يطفو قد تناص كل مطاردة فقـد. وكذا الثـاني المبحث أما

أن حتـى لـه ونظّروا النص مفهوم إلى تفطّنوا ،فقد الغربيين النقاد رؤية إلى تطرق

بـ وسمه الـنالفسيفساءبعضهم مفهوم من وانطالقا تعـالق، مـدى اكتـشفوا ص

يـشكل ومـا البعض بعضها في النصوص وذوبان غياب ومدى بينها فيما النصوص

النصي التماسك في تُسهم جمالية من النـصوص،ذلك عمر االعتـراف،وتُطيل وتفعل

األفكار تبادل عبر ألخيه اإلنسان فـيعبجميل الـنص عبـر قصد دون أو قصد ن

ال هذا شكل وقد المكان و فيهمبحثالزمان تناولت حيث الرحى الجانـبجـلُّقطب

الغربيةالتنظير التناص لنظرية النقدي التي أنـواع علـى وأشـكالهوركزتُ نـاص

ظاهرةومصادره، حول المحدثين العرب النقاد آراء ليدرس جاء فقد الثالث المبحث أما
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جمقدمة

حقق لما متأنية قراءة عبر األجداد أهمله ما تالفي بذلك محاولين الغربالتناص وقـده

التناص وآليات مستوايات فيه .أدرجت

،أذكـر ومراجـع مصادر عدة على األول الفصل في كتـاب":منهـااعتمدت

العسكرييبأل"الصناعتين األدباء"،هالل وسراج البلغاء ،"منهاج القرطـاجني لحازم

اإلعجاز"و الجرجاني"دالئل القاهر الغائب"،لعبد الـشعر-النص في التناص تجليات

عزامل"-العربي الشعري"و،محمد الخطاب مفتـاح" التناصإستراتيجية،تحليل لمحمد

النص"، و" لذة بارت النص" لروالن الكتـب"علم هذه كل اخترت وقد كريستيفا لجوليا

مفهوم تخدم لهاالتناصيةاإلستراتيجيةألنها الثاني.وتؤسس الفصل في تمظهرات-أما

الفجيعةالتناص و الحلم سرادق التناصـات-في فيه استخرجت الروايـةفقد مـن

،مستويات،(وصنفتها مصادرفيهاستعنتو،...)مصادر منهامراجعوبعدة أذكر

اإللهية": التوحيديألبي" اإلشارات العربي"وحيان األدب بروكلمـانل"تاريخ كـارل

األعالم"، في اإلبدا"كتابو،"المنجد في الجزائريعالمات نقديـةع لعبـد"،دراسات

هيمة .الحميد

فقد الثالث الفصل الكاتـبأما انتهجها التي التناصية اإلستراتيجية بالتحليل تناول

بعض التكوينيةوفق للبنيوية اإلجرائية التفسير(المستويات و العـالم-الفهم ،)رؤيـة

ال هذا منهافصلواستفاد ومراجع مصادر عدة Marxisme"كتابي:من et siences"

humainesاألدبي"و النقد و التكوينية غولدمان"البنيوية منـاهج"و،للوسيان فـي

السردي الخطاب ،" تحليل عـيالن والنقـد"ولعمر الـسرد نبيـل" فتنـة ،لـسليمان

الجزائرية–األدبيةمالمح" و الرواية في منور-دراسات هـذهر. ألحمد مـن اجيا

حّلاوغيرهاالكتب في البحثلمساعدة يطرحها التي .اإلشكاليات
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دمقدمة

صغرىكبرىإشكاليةلكل عنهاإشكاليات بحثي،تنبثق في تمثلها :حولكانولعل

وكذا- المجتمع عن وكشفها العالم رؤية عن تعبر الرواية في التناص لغة أن هل

؟ اإلجتماعية والتغيرات الطبقات صراع

مصادر- ساهمت الروائي؟كيف النص بنية تشكيل في التناص

النسيج- على تنعكس استشرافية نظرة ذات كانت الرواية في التناص بنية هل

؟ الرواية داخل الموجود االجتماعي

اسـتراتيجية- وفق إبداع هو أخرى إلى بيئة من النصوص بنقل االكتفاء هل

يستوعب مطاطي جنس السردي المتخيل أن بحجة والمـداركتناصية المعارف ؟كل

؟- السابقة النصوص من األخذ بحكم يفضحه أم النص يؤصل التناص أن هل

غيروهل- عن التناص مصادر من مصدر الروائيهغلبة النص مدىيفي بين

أم الواسعة األديب ويثقافة ؟يؤدلجه ضيقة خانة في حصره

المر نقص إنالمؤس الدراسات و الروايـةساجع و عمومـا الجزائري لألدب ة

هذا بحثي في واجهتني التي العوائق أكبر خصوصا يتعلـق،الجزائرية مـا خاصـة

التناص تتناول الموجودة الدراسات جّل أن حيث الروائية المتون في التناص بظاهرة

الـشعريوإستراتيجيته المتن األحيانفي أغلـب أنفـي التنـاص،كمـا دراسـة

علـىواستراتيجياته تعتمد التي التناص ظاهرة الن أصعب التكويني البنيوي بالمنهج

على لذلك المنهج هذا مع جزئيا تتنافى الخارجية ماالثقافة نوعا دقيقا يكون أن الطالب

تحليله .في

، لمشرفي االمتنان و الشكر بجزيل أتقدم أن إال يسعني ال اضلالفالدكتورختاما،

جلولي إلـىالعيد البحث هذا إخراج سبيل في اإلرشاد و بالنصح علي يبخل لم الذي

.  النور
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$مقدمة

أ أتمنى شيئاأخيرا ولو أضاف قد البحث هذا يكون التناصايسيرن درس لفهم

الروائيوواستراتيجيات المتن في زاد،توظيفه قد أنه الروايةاتعريفوأملي باألعمال

ال نظيرالجزائرية عن تقل ال التي األخرىاشابة األصقاع في .تها

املثرد قعر نعيم

في 2010-08-22:الوادي
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األول 7           +-"*(מ %+"*(' א%$#"ص                                                                    : الفصل

لغة-)أ النص":التناص ينصه: نصص ، الحديث نص ، الشيء رفعه: رفع

دينار بن عمرو وقال ، نص فقد ، أظهر ما عن: وكل للحديث أنص رجال رأيت ما

وأسند له أرفع أي ، الزهري

قولهم: يقال ومن ، إليه نصصته وكذلك ، رفعه أي فالن إلى الحديث نص

جعلت إذا المتاع أظنصصت شيء وكل بعض على نصصتههبعضه فقد ، يقال. رته

السؤال: الجبار في عليه أستقصي ال أي عذبته إال عبدا أناص ال فإني احذروني

الرجل ونصص ، والمشاركة المفاعلة بمعنى هنا فجاء ، منه مفاعلة وهي ، والحساب

عليه استقصى إذا نصا1"غريمه ينصه الشيء ونص القدر....حركّه: ، ونصتّ

،: نصيصا غلت األعرابي...بمعنى ابن األكبر: وقال الرئيس إلى اإلسناد .النص

ما: والنص" شيء على والتعيين ،...لتوفيق تنصيصا غريمه الرجل ونصص

وناقشه عليه استقصى أي مناصة ناصته القوم...وكذا وقيل....حمواازد: وتناص

والسنة القرآن منما: في عليه لفظهما ظاهر التناص2"األحكامدّل مصطلح يأت ثم ،

العربي المعاجم في اقترنةصريحا الذي المصطلح وبين بينه شاسع بون فهناك أتى وإن

يقابلها الناس ازدحام هي التناص إلى المعاني هاته أقرب ولعل ، اإلبداعية بالعملية

، الواحد النص في بينهما فيما النصوص التفاعلازدحام بمعنى القدر غليان وكذا

النصوص تفاعل .يوازيها

مج1 ، بيروت ، العرب لسان دار ، المحيط العرب لسان ، منظور بن محمد الدين د03جمال ص.ط. ، ، ت

648 .

مطبعة2 ، القاموس جواهر من العروس تاج ، الزبيدي الحسيني مرتضى جمحمد ، الكويت ، دبي ،18حكومة

،.د ص1979-ط ، .188–187م

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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اصطالحا-)ب : التناص

النقد-1 : القديمالعربيالتناصيف

التناص" تنظرIntertextualitéشكل التي النقدية التصورات لهدم أساسيا منطلقا

األ النص سإلى زاوية من ،دبي ذاته على لغويا نسقا فتعتبره ، فيكونية فالتفكير

فيبنى ، عزلته وتهدم اإلبداعي النص نقاء مبدأ تفوض مسارب بخلق يسمح التناص

تدعيم عن ناهيك ، النصية وغير النصية األنساق من غيره مع التداخل مبدأ وفق النص

جمالية والثانية ، فكرية األولى ، مرجعيتين على بناء النص 1"حوارية

نقد مصطلح المنيوالتناص الثانيحديث النصف خالل الغرب في يتشكل أخذ شأ

لجوليا كان ونقاد ، علماء عدة مجهودات على العشرين القرن Juliaكريستيفامن

Kristevaبالت األسلوبية الظاهرة هذه تسمية في كتابهانالسبق في من" اص أبحاث

عالماتي نتيجة" تحليل إلى وتوصلت أو" مفادها، ميزة التناص يستأن أنال طع

االستشهادات من كفسيفساء ينبني نص فكل ، اإلطالق على مكتوب أي منها هنّإ،ينفلت

آخر لنص وتحويل .2"امتصاص

وتنوع الترجمة وبفضل المصطلح لهذا االختراع براءة للغرب كان ولما

هاته عن النقدية الثقافية ذاكراتهم في البحث في سارعوا أن للعرب كان مرجعياتها

ترجمتهاالظاهرة في اختالفهم يسميه" رغم من التناصية( وآخرون) التناص( فمنهم

ثالث)  بـ) ةبالنصوصي( وفريق ورابع النصوص( ، فإن)تداخل ذلك ومع ،

كتاب1 في نقدية قراءة الروائي النص في والمرجعي الجمالي ، التمارة الرحمان الرواية: عبد في والتناص الكتابة

الرابط ،ينظر ربي الدايم للحبيب //:http: العربية habibdaim . maktoobblog . com.

الملك2 جعبد ، جدة ، األدبي النادي ، النقد عالمات مجلة ، التناص ونظرية األدبية السرقات فكرة ، ،1مرتاض

مايو1مجلد ص1991، ،71.
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األول 9           +-"*(מ %+"*(' א%$#"ص                                                                    : الفصل

األو مؤخرا) التناص( لالمصطلح الحديث استفاض أن بعد ، وانتشر شاع الذي هو

واألل األسلوبية النقدية المناهج والسيمائيةعن والبنيوية 1"الخ...سنية

مصطلح" شيوع من الرغم في) التناص( وعلى ، المعاصر الغربي النقد في

الرغم وعلى ، المعاصر العربي النقد في خافتة تزال ما أصداءه أن إال األخيرة اآلونة

و يزال ما فإنه ، األوروبي النقد في والدته على عاما أربعين من أكبر مضي ليدامن

المعاصر العربي النقد في 2"يحبو

بقوله المطلب عبد محمد أورده كما التناص كشفية'': إن أداة أصبح التناص

ينشأ الذي التداخل يخص فيما السواء على والجديد القديم النص مع للتعامل صالحة

تاريخ إلى متأنية وبنظرة ، الروائي النص إنتاج في يلعبه الذي الدور و األدببينهم

المرجعية،والنقد الداللة إلى القديمةوالعودة اللغوية المعاجم في التناص لمصطلح

في وذلك ، التوثيق عملية على داللتها هو ما حد إلى النقدية المنطقة من يقربها والذي

عناصره كل الستخراج الحديث صاحب متابعة طريق عن صاحبه إلى الحديث نص

منتاه بلوغ 3" حتى

ت القد للخطاب دراستهم عند العرب من القدماء البالغيون ظاهرةنبه إلى لعربي

بعضه فوق وتراكمها النصوص دي،البعضاتداخل مدىـوكان على الوقوف هو دنهم

1، دمشق ، العرب الكتاب اتحاد منشورات ، العربي الشعر في التناص تجليات ، الغائب النص ، عزام محمد

ص2001 ،27.

ص2 ، نفسه .27المرجع

القام3 عبد عند الحداثة قضايا ، المطلب عبد ،هحمد لونجمان للنشر العالمية المصرية الشركة ، الجرجاني ر

ط1995 ص1، ،136 .
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أصحابها إلى المنسوبة األعمال حوونقائهاأصالة ما ومقدار واالبتكار، الجدة من ت

لساب أصحابها به يدين ما مبلغ األأو من المبرزين من التقليدقيهم من 1واإلتباعدباء

شداد بن لعنترة بيت شطر هو القول هذا يؤكد ما من'': ولعل الشعراء غادر هل

األحبة''متردم على والبكاء األطالل على الوقوف على القفز استحالة يرى الذي

و بتراكيب أنجوالديار على يدل فإنه ، دّل إن وهذا ، مكرورة العربيمل الشاعر

تنب قد وغيره عدةالقديم قصائد في والمعاني الموضوعات تكرار إلى .هوا

جديدا"  نقديا وهجا األدبية السرقات إلى المعاصرين العرب النقاد أغلب أعاد ولقد

لها كفكرة نهوضها عند القديم النقد في الوهج بهذا حظيت أن بعد ومالبستها، ظروفها

تنا لعلهم أو زراعةوول، إعادة إلى يسعون وكأنهم ، األخرى المفاهيم من إطار في ها

األدبية السرقات تناولت التي اآلراء وأن ، لمعالجته وصالحة حديثة بآليات مهجور حقل

أوحى ما الشيوع من لها كان للتناص أصوال أو جذورا بينبأحيانالكونها تام تطابق

م أغلب يجمع ويكاد ، والسرقات تناالتناصية النقديون بمورثنا عالقتها في التناصية ل

التناصية مع ما صلة تحمل السرقات أن 2"على

األدبية السرقات مع كمصطلح التناصية وتداخلت تعددت ولقد

جديدة بآليات القديم نقدنا إليه أشار مما وغيرها األدبية السرقات إلى النظر ظل

يشي فهم ، المعاصرين النقاد من لعدد منهاجسا المنبثق الحديث بمنظورهم إليهم رون

، الحديثة مشاربهمالنظرية اختالف مع الدارسين أغلب عند بقبول الرؤية هذه وتحظى

بقوله التناصية لمصطلح عرض الذي الغذامي اهللا عبد ذلك إلى أشار وممن نظرة'': ،

بيروت: ينظر1 ، الثقافة دار ، األدبية السرقات ، طبانة ط1986بدوي ، ص2م ،03 .

2، القديم العربي األدب إلى التناصية رحلة ، العدواني الرابطمعجب : ينظر

www . m- adwani .8m . com / m . naagdi..
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ال وقع أو ، بالسرقات يسمونه األقدمون كان ما بها نصحح بعضهمجديدة بلغة .1"حافر

الإن التصحيح مرتبطفعل الغذامي رآه األحكامذي من التحول أحدهما اثنين بجانبين

على بظاللها ورمت سائدة كانت التي برصداألخالقية يتصل والثاني ، األدبية السرقات

حديثة بأدوات القديم .مالمح

نظ شبه األدبية السرقات إلى رأوا الذين هؤالء أبرز إعادةومن إلى تحتاج رية

يجب التي النقدية القضايا أكبر من جعلها الذي مرتاض الملك عبد جديد من البناء

تقنية بأدوات وقراءة جديدة صياغة إلى تحتاج فكرة رآها أن بعد وذلك ، بها االهتمام

التناصية كون إلى باإلشارة بحثه وختم ، أدبي"جديدة نص بين والعالقات التأثر تبادل

معرفةم عرفها العربي النقدي الفكر كان الفكرة وهذه ، أخرى أدبية ونصوص ، ا

الشعرية السرقات شكل تحت 2''معمقة

عنوانه في التناص و السرقات بين مرتاض منزاوج أكثر في عليها تأكيده مع

، بحثه في لها عرض التي النظرية إلى ، وجوبموقع إلى علىداعيا جديد بناء إقامة

السرقات،أنقا بناء السابقينض الرأيين تشابه كونهماومع في ومرتاض للغذامي

أنهماي إال األدبية السرقات لتحديث اقتراحا وموقفيمثالن منهما كل تصور في فترقان

كان فقد ، وشموله التغيير إمكان ثم ومن ، أوال السرقات إلى النظر في منهما كل

ف اإلسراع ضرورة إلى مندفعا عنمرتاض االبتعاد ضرورة على معتمدا الحل إيجاد ي

والخنوع(  3) الخضوع

1، الكويت ، الصباح سعاد دار ، والتكفير الخطيئة ، الغذامي اهللا ط1993عبد ص2، ،56.

ص2 ، التناص ونظرية األدبية السرقات فكرة ، مرتاض الملك .93-69عبد

الن: ينظر3 إلى التناصية رحلة ، العدواني القديممعجب العربي . قد
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رد الغامديوقد مرتاضصالح رأي وراء،على االندفاع عدم في واقترح

شعار تحت التأصيلسبقانهم-العواطف باب السرقات،-من توافق عدم فيه ورأى

ناجحة تكن لم بأنها مرتاض محاولة ووصف ، التناصية لمبأنالظاهرو".1مع النجاح

النظريات معطيات ببعض نستعين أن بين فرق فهناك اإلطالق على الكاتب يحالف

بصورة اكتشافها إلى العرب نحن سبقنا ندعي أن وبين الغريبة بأخرىالنقدية 2''أو

والحديث القديم بين فرقوا الذين من مفتاح محمد فيولعل فصال خصص فقد ،

التناصتحليل" كتابه استراتيجية الشعري كان''الخطاب الذي السادس الفصل وهو

النقدية''التناص''بعنوان الحقول وبعض التناص بين الكبير التداخل فيه عرض

للسرقات المالمح بعض في التطابق إمكان إلى إشارته مع ، والسرقات المثاقفة األخرى

ا بالضرورة يرى أنه إال التناصية مع علىاألدبية العملية''لتأكيد التي''الدراسة

العمل هذا أن على ، الخلط لتجنب مجاله ويحصر غيره من مفهوم كل يميز أن تقتضي

التاريخية الظروف وتتناول حدا على مفهوم كل تتناول مفصلة دراسة منهيقتضي .لكل

تأنعلىويؤكد معقدة لغوية ظاهرة إذسالتناص والتقنين الضبط على تعصي

الترجيح على وقدرته معرفته وسعة المتلقي ثقافة على تمييزها في التمحيصيعتمد 3و

لـ الرأي هذا على ما نوعا يوافق رأي عيد''هناك إلى''رجاء يدعو الذي

سيزيل ذلك ألن األدبية السرقات مصطلح تحت يعرف لما المتأني التحليل ضرورة

السابق: ينظر1 . المرجع

عدد2 ، عالمات ، والتناص السرقات على وتعقيبات مالحظات ، الغامدي ص02صالح ،183–189.

،: ينظر3 البيضاء الدار ، الثقافي المركز ، التناص إستراتيجية ، الشعري الخطاب تحليل ، مفتاح ،1992محمد

ص3ط ،119 .
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المصط حدود بسببه تتغيم كثيفا التراثيةضبابا الريبة تلك تنفي وربما ، صحته ومدى لح

لتتبع وإنما ، السرقة السابق مصطلحه تحت القديم النقد خطأ في لنقع ال النصوص تجاه

إبداع إعادة في تضيفه وما وتوظيفها تحركها قيم واستكشاف النصوص تلك تحوالت

مخالف وتشكيل .1جديد

العرب'' والنقاد الشعراء فإن يكن القدمومهما منذ السرقة أو األخذ إلى فطنوا قد

عهدأنإالّ في انتشاره إلى قياسا كثيرا ينتشر لم آثارها تقفي على وحرصهم بها ولعهم

يخوض أن جدا الطبيعي من وكان ، حدودا لها ويجعلون يتبعونها فأخذوا ، تمام أبي

األ أن يؤكد وما ، وغيرهم والجرجاني كاآلمدي النقاد كبار موجودانفيها واالحتذاء خذ

وبذلك أنفسهم الشعراء إقرار هو يقول2"ومشروعان زهير بن كعب فهذا ،

مكرورا" قولنا من ومعادا رجيعا إال نقول أرانا 3" ما

فارس ابن قول هو زهير بن كعب إليه ذهب ما يؤكد ما أمراء'': ولعل الشعراء

المق مدون وال ، الممدود ويقصرون ، ،الكالم ويؤخرون ويقدمون ، ....صور

ويستعيرون ويعيرون 4"....يختلسون

المبتدع" المعنى في تتحقق الشعرية السرقة أن على والجرجاني اآلمدي ويتفق

، عليه وقع من أول وأنه ، به خاص أنه وعرف ، بعينه لشاعر المخترع

عر: ينظر1 ، عالمات ، والتناص النص ، عيد مجلد18جاء ديسمبر05، ص1995، ،175-208.

2، الحديث األدب في الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة ، شبكة أبو إلياس شعر في التناص ، العايب يوسف

، باتنة ، لخضر العقيد ص2007-2006جامعة ،14 .

صادر3 دار ، الديوان ، زهير بن ،كعب بيروت ص1998، ،26 .

عمر4 تحقيق ، كالمها في العرب وسنن ومسائلها اللغة فقه في الصاحبي ، زكرياء بن فارس بن أحمد الحسن أبو

ط ، بيروت ، المعارف دار ، الطباع ص1،1993فاروق ، .267م
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األعشى كقول

امرؤا يواصلن ال الغواني األمرداوأرى وصلن وقد ، الشباب فقد

تمام كأبي شاعر جاء : وقالفإذا

مواقعا النساء من الرجال بهنمن****** أحلى أشبههم خدوداكان

هذ األعشىاكان بيت من مأخوذا 1"المعنى

ي العسكري هالل أبو الصناعتينفضلوهذا كتابه في السرقة على األخذ مصطلح

من":فيقول ألحد والصبليس تقدمهم من المعاني تناول عن غنّى القائلين األصناف

، عندهم من ألفاظا يكسوها أن أخذوا إذا عليهم ولكن ، سبقهم من قوالب على

في ويزيدها ، األولى حلتها غير في ويورودها ، تأليفهم من معارض في ويبروزها

فع فإذا ، ومعرضها حليتها وكمال تركيبها وجودة تأليفها بماحسن أحق فهم ذلك لوا

إليها سبق اشترط.2"ممن ولكن باألخذ أقر العسكري أن المعانيفيتجويدالالمالحظ

آخذ القا.لكل عبد تعرض باالحتذاءرهكما إياه اسما النصي التداخل لظاهرة 3الجرجاني

المقام هذا الصناقتوفي الجرجانهقاعبد : لبحتريلمثاالير

مجدك" الحساد ينقل متالعبعدمولن واطمأن رضوى تمكن 4"ا

القر1 إلى الجاهلي العصر من العرب عند األدبي النقد تاريخ ، إبراهيم أحمد ،طه الهجري الرابع الكتبن دار

للنشر، . 136ص،2007العلمية

ط2 العلمية، الكتب دار ، قميحة مفيد تحقيق ، والشعر الكتابة ، الصناعتين ، العسكري هالل ،2،1989أبو

.117ص

د: ينظر3 ، الثقافية اإلبداع رابطة ، المعاصر الجزائري الشعر في وجماليته التناص ، مباركي دط.جمال ،.، ت

.68ص

القا4 طهعبد ، بيروت ، العربي الكتاب دار ، التنجي محمد وتعليق شرح ، اإلعجاز دالئل ، الجرجاني ،2ر

ص1997 ،340.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



األول 15           +-"*(מ %+"*(' א%$#"ص                                                                    : الفصل

أب : تماميوقول

"عز تزيلوا أن جهدتم ويلملهولقد رسا قد أبان 1"مـَـفإذا

جريرا: والمالحظ مخاطبا الفرزدق لقول خفية بطريقة منهما كل : احتذاء

يتحلحل" هل الهضبات ذا ثهالن بناءنا أردت إن بكفك 2"فادفع

فوهناك ، المدلول مستوى على تكون من السرقات عنهمن يقول قدامة ذا

أن:المعاني غير من ، وآثر أحب فيما ، منها يتكلم أن وله ، للشاعر معروضة كلها

، الموضوعة المادة بمنزلة للشعر المعاني كانت وإذا فيه الكالم يروم معنى عليه يحظر

صناع كل في يوجد كما ، كالصورة فيها موضوعوالشعر شيء من فيها بد ال أنه من ة

إذا الشاعر وعلى ، للصياغة والفضة ، للنجارة الخشب مثل ، منها الصور تأثير يتقبل

والقناعة والبذخ والنزاهة والرفث ، والضعة الرفعة من ، كان معنى أي في شرع

التج من البلوغ يتوخى أن ، والذميمة ، الحميدة المعاني من ذلك وغير ، فيوالمدح ويد

المطلوبة الغاية إلى .3ذلك

فقد" القرطاجني حازم متجاوزاكانأما واإلبداع الحرية بين للعالقة فهما أكثر

نسيمه أن يمكن ما قدامة مشروع لتطوير النزوع في الكثيف والبالغي النقدي الركام

بين الفرق إدراك ، المعاصرة الجمعي''بلغة عليهوما''الالشعور لالشعورا''نطلق

األول،حيث''الخاص في واألحفاد األسالف عنوينفريشترك األسالف عن األحفاد د

.4''الثاني

صالسابقالمصدر1 ،340.

نفس2 صالمصدر ، .340ه

ط: ينظر3 ، مصطفى كمال تحقيق ، الشعر نقد ، جعفر بن ،2قدامة الخفاجي مكتبة . 19م،ص1948،

4، السرقات لقضية أخرى قراءة ، الشعري التناص ، السعدني المعارف،اإلسكندرية،مصطفى . 1991،منشاة

.31ص
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وممنإن ، فكرة كل في مرتسما يوجد ما ومنهاتصوالمعاني ، خاطر كل في را

ومنها ، بعض دون الخواطر بعض في ارتسامه يكون ،ماما الخاطر في له ارتسام ال

يكون ما يومنها وإنما ، بعض دون الخواطر بعض في إليهتهارتسامه بعضفيدى

ما وقت في .1األفكار

ب الشجاع كتشبيه متداول قديم المعاني من النقاداألفالمرتسم تعبير غرار وعلى سد

أنه القرطاجني عند الجديد ولكن ، الوجدانيات في مرتسمة معانيه فإن ، والبالغيين

النوع هذا عن الفنوعينبثق الملكية فيه تتضح دونرثان البعض يحوزه ما ألنه دية

الكثيرهو''اآلخر حيز إلى منه أقرب القليل حيز .2''إلى

وهو القرطاجني حازم لدى آخر نوع ندر''وهناك أنه فيه يقال الذي المعنى

نظيره وهو3"وعدم ، الشعر مكامن واستخراج االستنباط على قائم ألنه –عنده–،

العليايحت المرتبة ذلكومن''ل من القصوى الغاية بلغ فقد المعاني4" بلغها هذه ومن ،

إنسان لكل يتيسر وال األثير ابن يذكر فيما المبتدعة المعاني هي أن''المستنبطة إال

بكليم إليه أوحي من كل وال ، بحكيم كان فما ، عليه اهللا أقدره من ذلك على 5"القادر

المب بتعبيرهفالمعاني وهي ، التجلي مراتب من ومرتبة ، الخاصة هبة ''تدعة

مسألة عليك وردت إذا أنك فكما ، والمقابلة الجبر من المجهول الحساب بمسائل شبيهة

تونس: ينظر1 ، بلخوجة الحبيب تحقيق ، األدباء وسراج البلغاء منهاج ، القرطاجني ص1960حازم ،192.

نفس2 صهالمصدر ،192.

نفس3 صالمصدر ، .192ه

نفس4 صالمصدر ، .195ه

مطبعة5 ، الحميد عبد الدين محي محمد تحقيق ، والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل ، الدين ضياء األثير ابن

ص ، نشر سنة دون ، مصر ، الحلبي البابي .58مصطفى
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وتعتبر ، وأواخرها أوالها إلى وتنظر ، لبطن ظهرا وتقلبها تأخذها المجهوالت من

إلى الفكرة تخرج ذلك وعند وأوساطها معنىأطرافها عليك ورد إذا فكذلك ، المعلوم

الحسابية المجهوالت في كنظرك فيه تنظر أن لك ينبغي المعاني القول1"من وهذا ،

قوله في األثير ابن رأي مع وال'': يتفق ، الطرق غريب معنى في يقع إنما واإلبداع

لم غريب أمر في إال ذلك 2''مثلهيأتيكون

المعن من النوع هذا القولولندرة إلى مالوا فقد ، غرابة من به يرتبط لما ونظرا ى

ذلك كان ولو حتى بصاحبه المرتبط المعنى في السرقة تكون أن وتكفيهم ، باالحتذاء

و وتكرارهعاما عليه اإللحاح بكثرة ،اختص عليه الوقوع في لسبقه ارتباطه كان أو ،

ا هذا أن على الجرجاني والقاضي اآلمدي من كل اتفق األعشىوقد كقول سرقة لنوع

األمردا يصلن وقد الشباب فقد امرؤا يواصلن ال الغواني وأرى

وقالو تمام أبي شاعر جاء : فإذا

خدودا بهم أشبههم كان ومن مواقعا النساء من الرجال أحلى

األعشى قول من مأخوذا البيت هذا كأن

مروان بن الملك عبد يمدح عزة كثير قال : وإذا

يزينها در عقد عليها حصان عزمه يثن لن باألعداء هم إذا

المعتصم يمدح تمام أبو : وقال

الحصب سلسالها عن الثغور برد عن المستضامة الثغور قر عداك

بالبديع تمام أبو وشحه وإن سابقه عن مأخوذا البيت هذا 3كان

السابق1 صالمصدر ،40.

نفس2 صالمصدر ، .40ه

ال: ينظر3 تاريخ ، عباس طإحسان ، الرسالة ومؤسسة األمانة دار ، العرب عند األدبي ص1،1971نقد ،172.
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طباطبايق ابن زماننالمحنة''و: ول شعراء أشعارعلى في منا على منها أشد هم

قبلهم ساحرة؛كان وخالبة لطيفة وحيلة فصيح ولفظ بديع معنى كل إلى سبقوا قد ألنهم

بما أتوا فإن وكاني، القبول يتلق لم ، عليها يربى وال ، أولئك معاني عن قتصر

المملول 1"كالمطروح

دفاع اشتد هذا بنوعلى المحدثينالجرجانيالقاضيالعزيزعبدعلي اتهام عن

القدماء المعاني ع...بسرقة انصفت ما ومتى وقال العصرل، ثم عصرنا أهل أن مت

استغرق قد تقدمنا من وألن ، المذمة من وأبعد المعذرة إلى فيه أقرب بعدنا الذي

قد تكون أن أما ، بقايا على يحصل وإنما ، معظمها إلى وأتى إليها وسبق المعاني

منه رغبة الوصولتركت وتعذر ، مرامها واعتياص ، مطلبها لبعد أو بها واستهانة ا

معنى،إليها تحصيل في وذهنه خاطره وأتعب ، فكره وأعمل ، نفسه أحدنا أجهد ومتى

بعينه يخطئه لم الدواوين تصفح ثم ، مخترعا فردا تحشبه بيتا ونظم مبتدعا غريبا يظنه

حسنه من بغض مثيال له يجد كتابهغيروعلى"،2أو في األثير ابن ذكر المنحى هذا

كتاب في قرأ أنه السائرة البغدادي" المثل ألح ابن المبتدعة" مقدمة المعاني وأما ،

بها اختص وإنما ، شيء منها .3"المحدثونللعرب

ط ابن س''و: اطبابقال قد الذي المعاني الشاعر تناول فيإذا فأبرزها إليها بق

ال الكسوة من يأحسن لم عليها فيهتي وإحسانه لطفه فضل له وجب بل ويحتاج....عب

واستعارتها المعاني تناول في النظر وتدقيق الحلية إلطاف إلى السبيل هذا سلك من

والبصراء نقادها على تخفى حتى ،وتلبيسها إليها مسبوق غير كأنه بشهرتها وينفرد بها

صالسابقالمرجع1 ،172.

د:ينظر2 تحقيق ، الشعر عيار ، طباطبا ،/ ابن اإلسكندرية المعارف منشأة ، سالم زغلول ص1980محمد ،22 .

ص3 ، السائر .62المثل
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الجن غير في المأخوذة المعاني فيفيستعمل لطيفا معنى وجد فإذا ، منه تناولها الذي س

أو وجدهغتشبيب وإن ، المديح في استعمله وجدهالمديحزل وإن ، الهجاء وصف في

الناقة وصف الفي اإلنسان،فأو وصف في استعمله وصفرس في وجده اإلنسانوإن

بهيمة وصفه في عاستعمله معتذر غير وجوهها اختالف على المعاني عكس فإن لى،

اللطيف المعنى وجد وإن ، إليها يحتاج التي األبواب في واستعملها عكسها أحسن من

من المنثور ففي والرسائل الخطب في أو ، أخفىالكالم كان شعرا وجعله تناوله

1"وأحسن

اإلتباع"  يتم بمقتضاها التي األعراف من مجموعة يبين السابق فالنص

أن: اأوله المتأخر يعيب ال تجودتيشأنه أن شريطة المعنى في المتقدم مع رك

صوغه بالطريقة بل بالمعنى ليست فالعبرة القول أن"،2"طريقة أخذوها إذا وعليهم

تكون حتى تأليفهم من معارض في ويبروزها عندهم من ألفاظا من" يكسوها أجود

له السابق األولى"لكونها3''صنعة حليتها غير ا4''في هذا فقد يجعلوإذا لشرط

الفنيةألاعملية البنية إطار غير في العقل وضعه لمعيار خاضعة .خذ

عناصرها: ثانيهما تأخذ بحيث وصهرها األولية المادة بتحليل اإلخفاء في التفنن

المتبع النص في جديدة ملكة....مواضع يمتلك الذي للشاعر إال الصيغ هذا يتأتى وال

ا تخرج حتى وتبنى تصهر مختلفةخيالية إبداعية صور على الجديدة . ومميزةألعمال

طرفة كقول الدال إلى تعدتها بل بالمدلول فقد األدبية السرقة تنحصر العبدلم بن

ص1 ، الشعر عيار ، طباطبا .93-91ابن

ص2 السرقات لقضية أخرى قراءة ، الشعري التناص ، السعدني . 38مصطفى

ص3 ، الصناعتين ، العسكري الهالل .202أبو

ص4 ، السرقات لقضية أخرى قراءة ، الشعري التناص ، السعدني .39مصطفى
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وتجلّد أسى تهلك ال يقولون مطّيهم علي صحبي بها وقوفا

التالي القيس امرئ قول من أخذ : وقد

مطّيفوقو علي صحبي بها يقولوا وتجملهم أسى تهلك ال 1ن

، الجعدي النابغة أشعار في القيس المرئ المكررة والصور لأللفاظ تتبعه وواصل

الخيل*والشماخ وزيد ، والنجاشي ، زهير بن وكعب ، حجر بن وأوس ،2

األ'' قيد من أول هو عبيد أبو أول....وابدوقال هو ، غيره وقال ، الناس فتتبعه

ل في الثغر شبه فقالمن السيال بشوك : ونه

يفيض عذب وهو السيال كشوك ولونه السدود مثل 3"منابته

ماهكذا أوبذكرهسبقفإن األدبية السرقات الدالذاألخأن مستوى على تعددا

ظاهرةوالمدلول ولعل ،الشعريةالمعارضات، والمحدثين القدامى النقاد أحدشغلت ألنها

القديمة النقدية بعدالحقول المرتبة في تالية جاءت ولكنها ، التناصية مع توافقت التي

وإ ، األدبية بالمعارضاالمالحظذالسرقات تقول التي اآلراء قديماتقلة ملمحا

ظاهرةللتناصية، مع التناصية توافق من إسماعيل الرحمان عبد إليه لمح ما ذلك ومن

ع بعيد تلقائي بشكل تأتي التي الضمنية أوالمعارضة الصريحة المعارضة قصد ن

أ في التراثية القنوات في الشديد التداخل بسبب الشاعرالسرقة عند الالوعي عماق

،....المتأخر التناصية مع الضمنية المعارضة تطابق في اقتراحه لدعم صورة ويضيف

ببقية كبيرة شجرة في األغصان أحد كارتباط بتراثه الشاعر ارتباط ألن ذلك ويعلل

ص: ينظر1 ، ليدن ، والشعراء الشعر ، قتيبة .37ابن

الغطفاني* ضرار بن واإلسالم،الشماخ الجاهلية أدرك مخضرم، الرابط.شاعر . www.adab.com: ينظر

،: ينظر2 السعدني صمصطفى ، السرقات لقضية أخرى قراءة ، الشعري .43التناص

ص3 نفسه، .43المرجع
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التي جذوره عن مبتعدا أو بنفسه مستقال عنها ينفصل أن يستطيع ال فهو ، أغصانها

تحمل التي والمالمح السمات نفس حامال فيأتي األغصان من بغيره بقيةتربطه ها

طوال اختلفت وإن قصرااألغصان .1أو

ف ذلك في معتمدا ، تناصية الشعرية المعارضة تكون أن عيد رجاء يوينفي

رأياستهال على أو"لكروشته''له وآخر نص بين المقارنة عدم إلى فيه يدعو

أو بنص نصا نقارن أن يجوز ال أنه فيه حدد الذي وهو ، وعمل عمل بين الموازنة

التناص تحت تندرج أن يمكن معارضة كل فليست ، بعمل عمال .2نوازن

إلى"  تشير ، البالغي الحقل في ، عديدة مصطلحات ظهرت ،ولقد التناص

له واالقتباس: وتمثل ـ والتضمين ، والتلميح ، واإلشارة االستيحاء .الخ...مثل

الحاضر''فالتلميح'' النص من إشارات صدور ويعتمد ، التحسيني الجانب يؤكد

الغائب النص شعر) السابق( إلى أو مثل أو قصة إلى ترتد اإلشارات وهذه ،...

،يتم''التضمين''و مباشرا تجليا القصدية فيه وتتجلى ، شعريين نصين بين

أكثر أو ، بكامله البيت أو ، الشعري البيت من جزء باقتطاع ، الغائب النص إلى فيشار

الغائب النص حضور كان فإن ، المتلقي وعي مستوى مالحظة ينبغي وهنا ، بيت من

التداخل عملية بإعالن اكتفى شهرة .له

وهو''االقتباس''و ، ومحتواه بلفظه شعري بيت من شعرا الشاعر يأخذ أن هو

في يتمثل الذي االصطالحي بالمفهوم اللغوي المدلول فيه يرتبط تناصيا شكال يمثل

إضفاء وبهدف ، خطابه في محددا انزياحا يحدث أن للمبدع تتيح التي االستمداد عملية

،:ينظر1 جدة ، األدبي النادي ، الشعرية المعارضات ، إسماعيل الرحمان ص1994عبد ،26 .

ص:ينظر2 ، القديم العربي النقد إلى التناص رحلة ، العدواني . 06معجب
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بتضمينه صياغته من جانب على القداسة من الحديثلون أو الكريم القرآن من شيئا

من الغائب النص تخليص فيها يتم أن يجب وهنا ، القديم الشعر أو ، الشريف النبوي

داخل ، يتحرك أنه أي ، الحاضرة البنية في أساسيا جزءا ليصبح ، األصلية هوامشه

والغائب( ثنائية واحد) الحضور صعيد 1"على

أ تعددت أنه القول تحتخالصة القديم التراث في ومدلوالته التناص سماء

حضور باختالف ومختلفة ، األصلي المصطلح إلى القرب من ومستويات عدة مسميات

الظاهرة وكذااألسلوبيةهاته ، سطحيتها أو عمقها ومدى القديمة الشعرية النصوص في

عموما للنصوص المؤسسة الثقافية بالذاكرة .ارتباطها

ص1 ، الغائب النص ، عزام . 29محمد
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الغربيني. 2 النقاد عند : التناص

الفائتح العنصر في التناصأأناولت ظاهرة حول أسالفنا قاله ما بعض جمع

باإلجماع تعد الظياغربمنتجاالتي هاته خاليا عن تكشف نقدية وكممارسة اهرةكتسمية

النصوص تضاريس في هاألسلوبية وأقره المصطلح بهذا قال من أول ولعل جوليا''ي،

البلغاريةكر اللسانية Julia''يستفا Kristeva،النص في النصوص تداخل إلى تنبهت والتي

المح الغربيين النقاد رؤى في األول الهاجس كان األخير وهذا ، بوصفدواحد ، ثين

ت وبحيث ، شكال الصياغة قوة من قدر لها لغوية بنية البحثغالنص عن ذاته في نيه

تق امتدادات من خارجه هو اجتماعيعما هو ما شرك في أنع يمكن فيما ، سياسي أو

بلذته يمتعنا طليقا حرا النص ليحيل مؤلفه .يمنحه

رؤية في Ronald''بارتروالن''فالنص barthesاألدبـي للنتاج الظاهري ،السطح

مـا ووحيـدا ثابتـا شكال تفرض بحيث والمنسقة التأليف في المنظومة الكلمات سيج

ذل إلى سبيالاستطاعت 1''ك

بارت عند النص ؟barthesإن صـورة له هل ولكن ، إنسانيا شكال يمتلك جسد

؟ الجسد من كبير اشتقاق هو الجـسد...هل فيها يتبع التي اللحظة تلك هي النص لذة

الخاصة نفسهاأفكاره أفكاري له ليس جسدي ألن ، .2

تقتاجسدالنصبأنbarthesبارتيرى منعزلة ومنكجزيرة ذاتها من ت

متر1 بحث ، النص نظرية ، بارت كتابروالن ضمن التناصية''جم والمنظور. ..آفاق د" المفهوم ترجمة ، :

لل القومي المشروع ، للثقافة لألعلى المجلس ، البقاعي خير ،محمد ص1998ترجمة ،30 .

نفسه،:  ينظر2 .27المرجع
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جس وفاصال ، ومضمونا شكال ولغتها مؤلفافكرها جسديته عن فكرا النص ، ومندية ،

فكرة جاءته المؤلفهنا .موت

النقطةمن الذييهذه السيد هو النص ليكون النص داخل إلى المؤلف ذوبان بدأ

المؤلف قباني(يصنع نزار قول على تكتبني النص،)القصيدة بوساطةينقينتهذا ي

و مرئية ال لشاشات كامل وبالمقروئيةترتيب وبالمراجع بالمفردات انتقائية لمماحكات

ذلك.... نحبه قضى لقد ، النص ثنايا في ضائعا ، المؤلف اآلخر يوجد وهنا ، الخ

العاطف المدني شخصه وتوارى ، المؤسسة ،يالمؤلف هذا شخصه يعد ولم ، والسيري

ما كل من منالمجرد كل تعهد التي الرهيبة األبوة بتلك األدبي نتاجه ويعامل ، لديه

الحكاية وتجديد بتوطيدها العام والرأي والتعليم األدبي 1..التاريخ

ألنbarthesبارتترك التهيؤ حرية مستقال ونسيجا جسدا بوصفه للنص الحرية

عالقات في قبل؛أخرىنصيةيدخل نصيته النص يحقق أن فيشريطة الدخول

عنده النص كلمة ألن ، جديدة نسيجاعالقات النسيجتعني هذا نعد دمنا ما ولكننا ،

المعنى يختبئ وحجابا داخل) الحقيقة( منتوجا اآلن نشدد فإننا ، حية بطريقة وراءه

يتكون النص إن ، القائلة التوليدية الفكرة على تشابكالنسيج خالل من نفسه ويصنع

وتنحلمستمر نفس، تلقاء من يذوب العنكبوت مثل النسيج هذا في اإلفرازاتالذات في ه

لعكاشه .2البنائية

غيره عن النص لنصية ومفهومه للنص جسدية نبضات يلتمس أن بارت ويحاول

، والغربيين العرب النقاد يقولمن ، جسدا بوصفه النص النص:فعن عن حديثهم في

السابق: ينظر1 صالمرجع ،35  .

القومي: ينظر2 المشروع ، للثقافة األعلى المجلس ، البقاعي خير محمد ترجمة ، النص لذة ، بارت روالن

ص1998للترجمة ،65.
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الب أن يستااحثينيبدو العبارةلعرب هذه الحقيقي: عملون ؟الجسد جسد أي ولكن ،،

عنه ويتحدث ، المعلم يراه الذي الجسد إن ، األعضاء وظائف والعلماء : المشرحين

والشراح والنقاد النحويين نص هو اللغةذلك النص( وفقهاء خلقة نملك)إنه ولكننا ،

عال وال ، حصرا الشهوانية العالقات من مكونا للمتعة األولجسدا بالجسد له ذلك: قة

يحوي مفتوحا كشفا ليس وهو ، النص في الحال وكذلك ، أخرى وتسمية آخر تقسيم

المالمح وتلك ، المتقطعة األنوار تلك ، الحيوية الومضات تلك ، الحديث ومضات

كالبذور النص في والمنضدة .1المنساحة

إلى بارت للنصيعرج فيسوق كريستيفا بمتعريفاجوليا التي، نصيته يرسخ ا

بوصفه جسديته المعلوماتتجعل من نظام ذا لغويا داخليةبناء عالقات في وتداخل ،

ما عالقات أو عالقة في للدخول مهيأ يجعله بما ، جسديته للنص نصوصتحفظ مع

يقول حين وذلك ، وأصوليا: أخرى جامعا تعريفا مبدئيا أعدت قد كريستيفا كانت

، قالتللنص جهاز( :إذ بأنه النص نظامعبرنعرف توزيع يعيد ،لساني واضعااللغة

في ، المباشرة المعلومات ونقصد التواصلي، ملفوالحديث مع سابقةعالقة مختلفة ظات

متزامنة(  المتماثلة.)أو الرئيسية النظرية بالمفاهيم لها ندين التي كريستيفا تعريف هذا

التعريف هذا في دالمما: ضمنا ،رسات ِخلية ، التمعني ، ،واإلبداعية النص لقة

التناصـُّـتخل ، النص .2ق

وتعريفهمنالأغلبإن تعريفها بفضل كريستيفا بأن يعترفون والعرب الغربيين قاد

و بارت وكالهما ، ومفهوما صياغة التناص السياق–كريستيفابمصطلح هذا –في

السابق:ينظر1 .27ص. المرجع

مت: ينظر2 بحث ، النص كتابنظرية ضمن التناصية''رجم والمنظور...آفاق ص''المفهوم ،37.
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ت أن النص لنصية أيضا المفسحين من ال–عبركانا للمفهوم فعل رد نصبوصفها

الروس الشكاليين عند مفهومها–المغلق وفق إنتاجا ليصبح النص انغالقية تجاوز .عن

ب اإلنتاجية التناصومفهوم نواتج أحد هو مصطلحا ،المثمرة)Intertextuality( وصفه

كريستيفا عن بارت يرى كما منتوجإنتاجية،" فالنص أنه يعني ال ذلك عملولكن

صاحب فيها يتصل ذاتها الساحة لكن ، األسلوب في والمتصرف النص تقنية تتطلبه

وقارئه ال: النص طوال يعتمل تناولناهالنص أنّى ومن ال:وقت مثبتا مكتوبا كان ولو

اإلنتاج مدارك تعهد وعن االعتمال عن 1"يقف

بارت كريستيفا–ويفسح على–وفق يلتقيا لكي والقارئ إنتاجيةللمؤلف أرض

يكم ، شريكان يراهما حين ، أكثر بأنلالنص ، إلنتاجيته سعيا اآلخر عمل أحداهما

كما مثال التاريخية الناحية من ممكنا يراه يكن لم وما ، بتأويله للمؤلف القارئ يبصر

والقارئ والناقد للمؤلف ليس الناس لكل ملكا النص دوال تكون وبذلك ، بارت يوضح

لكل بل ، بتفقط تتعدد ، تنتهي ال لدالالت للدوال تأويله وفقوفق لداللة المنتجين عدد

إعادةخطابه دوائر وتدور تنطلق الناس،إ.التوزيعفاإلنتاجية لكل ملك الدال والنصن

وال كلل بال يعمل الذي الحقيقة المستهلكفي أو الفنان وليس ، 2ملل

المنتج القارئ وجود إلى بارت اطمأن ما صياغةللوإذا في الذائب والمؤلف نص

نصوالنص مع عالقة في ليدخل النص لهذا سبيال وجد إنتاج، في تثمر ، أخرى ص

، بـداللته تسميته على استقر ما النص"التناص"وهذا نظرية صلب في يراه والذي ،

كريستيفا اللغة: وفق توزيع يعيد النص هذه"أن التوزيع إعادة حقل تباد"وهو إن ل،

صالسابقالمرجع1 ،38.

كتاب: ينظر2 ضمن مترجم بحث ، النص إلى العمل من ، بارت التناصية''روالن والمنظور...آفاق ''المفهوم

ص ، سابق .20مرجع
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النهاية وفي ، مركزا يعتبر نص فلك في تدور أو دارت نصوص أشالء النصوص

م واحدة هو معه واإلتتحد التفكك سبل والنصوصن ، تناص هو نص كل ، نبناء

أو بطريقة الفهم على عصية ليست وبأشكال متفاوتة بمستويات فيه تتراءى األخرى

والح السالفة الثقافة نصوص نتعرف إذ ، جديدابأخرى نسيجا إال ليس نص فكل ، الية

موزعة وتعرض ، سابقة استشهادات النص–من نماذجقطع–في ، صيغ ، مدونات

، االجتماعيإيقاعية الكالم من وحوله...ونبذ النص قبل موجود الكالم ألن ،1

ربطا يربط حين ، كريستيفا عن فهمه كما وضوحا التناص مفهوم بارت ويزيد

نظ بين يستدعيواعيا سيدا بوصفه النص مؤلفه–رية دون صيغا–هو فضائه إلى

بوصفه التناص وبيت ، إليها يشير أخرى سياقات من أو ، أخرى نصوص من مجهولة

ما وفق االجتماعي جانبها النص نظرية يمنح معمتصورا تداخله في نفسه النص يجعل

أخرى التناص–نصوص يقول–وفق حين وذلك ، المنتج وضع قدر: "في التناصية

التأثير أو المنبع قضية على حتما تقتصر ال ، جنسه كان مهما ، نص فالتناص: كل

، عفوية شعورية ال استجالبات ، أصلها معرفة يندر التي المجهولة للصيغ عام مجال

يعطيومت الذي هو التناص االجتماعي–أصوليا–صور جانبها النص .نظرية

أنجينو مارك عرف markوقد anjinhoأنه على التقاطع: "التناص داخلهو

لتعبير أو) لقول( نص سابقة لتعبيرات النقل هو أو ، أخرى نصوص من مأخوذ

2" متزامنة

أنجينو" يطرحها التي المفاهيم خالل نقادanjinhoمن من كثير رؤية في للتناص

في تتعد ال الحداثيين بينها–الغرب وبارت–تناص كريستيفا قبل من طرحته عما

كتاب: ينظر1 ضمن مترجم بحث ، النص والمنظور...التناصيةآفاق''نظرية .42ص''المفهوم

ص2 ، الجديد النقد الخطاب أصل في كتاب ضمن ، أنجينو مارك ، التناص مفهوم ، المديني .103أحمد
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نفسه أو–وأنجينو التناص لكلمة فقط ، اللفظي المستوى على مستخدم بين ما

، أخرى Mikhailباختينميخائيلفـلملفوظات Bakhtinكريستيفا به تأثرت الذي مثال

أن يمكن مما أخرى كلمة أي وال تناص كلمة يستخدم ال التناص لمضمون فهمه في

كلمة استخدم وإنما ، معادلها واستخدم''تفاعلية''يكون ، لها عليةتفا'': بديال

و''السياقات سيمائية''، اجتماعية''و''تفاعلية األخيرة''لفظية–تفاعلية هذه وتأخذ ،

التناصية وضعية أنجينو يرى كما بآخر أو بشكل كريستيفا باختين"،"1عند عبر كما

Bakhtinبـ التناص عن الحواري''أيضا 2''التبادل

الرؤى هاته كلمة: وفق بالوظيفة' 'التناص" فإن تماما ينهض لم نقد مجال هي

لق ،البنيوية األسلوبية الظاهرة هاته جاءت كللتبعث–التناص-د في االضطرابات

التعبير إلى التجريبي المرجع ومن ، العمل إلى المؤلف من الذاهبة االتجاهية ''أنواع

الكل''اللغوي إلى الجزء من ، المتلقى التأثير إلى الينبوع التجليةومن إلى الرمز من ،

نقطة إلى الكبير الحرف من التساؤل موضع وسياجه خطيته النص في تضع ولكي ،

.3النهاية

جنيت" جيرار Gérardأما Genetteبين"بأنهالتناصيرىف من واحدة عالقة

أخرى بنصوص ضمنية أو صريحة بكيفية النص ،تربط خمس جيرار. عالقات ويسمي

Gérardجنيت Genetteالنصية بالمتعاليات الخمس العالقات laهذه transtextualité :

هي الغالب في ضمنية وأكثرها تجريدا النصية"أكثرها النص"أو"الجامعية " معمارية

l'architextualitéالع في ،وتتمثل جنسه مع النص يقيمها التي األحيانالقة بعض وفي

أنجينو1 ،: مارك كتاب...التناصية ضمن ، وانتشاره مفهومي حقل انبثاق في التناصية''بحث ص''آفاق ،76 .

المبدأ2 ، ،تودوروف صالح،الحواري فخري والنشرترجمة للدراسات العربية .1996،المؤسسة
ص ،82 .

ص: ينظر3 ، نفسه .83المرجع
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بسيطة بإشارة العالقة هذه إلى النوع،يشار تحديد أجل من الغالف ظهر على مدونة

الغالف على النص ،فعنوان النص إليه ينتمي الذي النتظاراألدبي القارئ وترقبيهيئ

النص سيشيره وإدراكهما موقفه ثمة من يحدد فيو ويؤثر البداية منذ النص لجنس

عنده القراءة عملية 1."توجيه

كم معرفية خلفية له القارئ أن ،وبما مستويات للقراءة تكون أن يمكن ، تلق

أيضا ألمعيتهموالكتاب حسب إبداعهم في التناص لظاهرة توظيفهم في يتفاوتون

ثم موهبتهم،ومن وأصالة من(ةوفطنتهم األخرى بالنصوص يرتبط عندما النص فإن

فيدمجها ، األخرى للنصوص حتما مغايرة كتابة لنفسه يحقق ، اللغوية ترابطاته خالل

المجردة العين تراها ال قد بطريقة والصامت الصوائت ثنايا بين ويضغطها أصلها 2في

تبرز مستويات لعدة تخضع ، كتابتها وإعادة الغائبة النصوص قراءة فإن ولذلك ،

أن ويمكن ، النصوص هذه مع التعامل في الكاتب لوضعهاكفاءة كريستيفا جوليا يرشح

صاحب ألنها ، المستويات الغائبهاته النص مع التعامل لمستويات المنهجي التحديد ة

الوصول من تمكننا الصحيحةالتي اإلنتاجية القراءة ثالثةإلى أنماط في : وحصرتها

الكلي-)أ : النفي

كليا منفيا الدخيل المقطع يكون مقلوبا،وفيه المرجعي النص وتكونومعنى

الغائبة تلميحة الغائبة النصوص إلى المستوىاإلشارة هذا في النص قراءة تكون كما ،

نباهة فيه ويشترط ، المستترة النصوص لهذه المحاورة على تقوم خاصة ، نوعية قراءة

وتستدل األصلية القارئ كريستيفا''وذكاء قول''جوليا من ''باسكال''بمثال

أدبية،دورية1 دراسات مجلة جنيت، جيرار حوارية إلى باختين حوارية من التناص مفهوم الكريم، عبد شرفي

،العدد .65،ص2،2008فصلية

طروس: ينظر2 ، جينيت األدب...جيرار على ص...األدب ،146.
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pascal :ي هذا أن إال ، أحيانا مني وتنفلت ، خواطري في أكتب بضعفيوأنا ذكرني

يلقن الذي والشيء ، الوقت طوال عنه أسهو إياهنالذي يلقنني الذي بالقدر درسا ي

أ ذلك ، عدميالمنسي معرفة إلى سوى أتوق ال .1نني

الم-)ب للمقطعين:وازيتالنفي المنطقي المعنى يظل هذاحيث أن إالّ نفسه هو

يمنح أن من يمنع معادياللنLautreamont" لوتريامون" ال جديدا معنا المرجعي ص

ال الرومانسية و العاطفية و المقطعلإلنسية هذا مثل األول تطبع ":"لألالوشفوكو"تي

أصدقائنا صداقة النطفاء االنتباه عدم الصداقة وهن على لدليل يصبح" وإنه والحال

لوتاريامون ص:"Lautreamontعند لتنامي االنتباه عدم الصداقة على لدليل داقةوإنه

. أصدقائنا

: الجزئي النفي ج)-

مع اإلبداعي نصه داخل ويوظفها األصلي للنص جزئية بنية فيه الشاعر ويتناول

بعض عن قولاألجزاءاالستغناء مثل حياتنا: "' 'pascalباسكال''منه نضيع حيث

ا هذا يماثل نجده ، ذلك عن نتحدث مقولةفقط في نضيعنحن: "''لوتاريامون''لقول

أ المهم ، ببهجة قطنحياتنا ذلك عن نتحدث .2ال

وضعتها- التي المستويات كريستيفا''وهذه القراءة''جوليا بدرجات تعرفنا

اسمه الشيء هذا لنا يكون حتى صحتها كبير''التناص''ومدى دور وللقراءة ،

هذا النصوص،في استقبال في كبير دور لها يكون .بحيث

،: ينظر1 المغرب ، البيضاء الدار ، توبقال دار ، الزاهي فريد ترجمة ، النص علم ، كريستيفا ط1991جوليا ،1

ص ،78 .

ص: ينظر2 ، نفسه .79المصدر
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: التناصعواأن.1

ومقام":المناصة-)أ سياق في أصلية نصية وبنية تشترك التي البنية وهي

والمماثلة المحاكاة تحقق وهي ، مستقلة كاملة بنيتها على محافظة وتجاوزها ، معينين

، التشابه العرب( أو عند مستقل باب وهي ، الشعرية السرقات في من) كما كنوع ،

والشخص القبلي يالهجاء

،: المتناصة-)ب سابقة نصية بنيات من مأخوذة ما نصية بنية تتضمن وهي

االستشهاد في تتجلى مباشرة وتكون ، منها جزء وكأنها تبدو عالقة في معها وتدخل

مباشرة غير أو ، واألشعار ، القرآنية ضمنية( باآليات اإليحاءات) أو في تتجلى

و ، البالغية فييوالظالل القراء الثقافيةختلف خلفياتهم حسب .تحديدها

عالقة:الميتناصية-)ج في ، محضا نقديا بعدا تأخذ ، المناصة من نوع وهي

المعارضات في وتتجلى ، أصل نصية بنية مع طارئة نصية بنية

ال األنواع منثوهذه مواقعها وتغير ، الفعل تتبادل وهي ، بينها فيما متداخلة ، الثة

آ إلى أدبي بعضاجنس بعضها مع وتتعالق ، آخر إلى نص ومن ، .خر

أو عربية تكون وقد ، ومعاصرة ، حديثة أو تراثية تكون قد النصية والمتفاعالت

تاريخية متفاعالت ، التراثية المتفاعالت فمن ، والتاريخ( أجنبية ، اإلسالمي العصر

األساطير ، القديم القرآ( ودينية) الخ...الحضاري ،اآليات القصصية اإلشارات ، نية

والمتصوفة األنبياء )وأسماء وأس( وأدبية... ، القديم الشعر ،من وطرفة ، عنترة ماء

الشعبية(وشعبية)الخ...القيس8وامرئ الحكايات وسير: من ، وليلة ليلة ذيةألف بن

والهاللية،يزن وشهريار، ، الحديث" .1)الخ....والسندباد المتفاعالت ،ومن ة

ص1 ، الغائب النص ، عزام .35محمد
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تاريخية نكبة( متفاعالت ، الحديث العرب تاريخ ونكسة48من وحرب67، ،73...

ومعاصرين( وأدبية) الخ محدثين شعراء من ) الخ...اقتباسات

التناصيإن ذاكرة) النص( التحليل من مستمدة عديدة نصوص فيها تلتقي شبكة

يخ وإذ ، تحديدها يصعب نصوص وحصيلة ، ،األديب بالحديث القديم فيها واألدبيتلط

جوليا وتقول ، بالموضوعي ،والذاتي بالعام والخاص ، بالتراثي واليومي بالعلمي

" : "كريستفا ا'آ# )+ ,-/013-14 79آ-5, )+ ه<.=;:#  " وآ# 0C;=2دات

أ7Hىا+=0Dص DJK<ص #.>L9 نسخ"1"أو هو األدبي النص أن يعني ال وهذا

، أخرى كتابةلنصوص في ومتباطئة متداخلة أخرى نصوص هو 2")مغايرة( وإنما

التناص.2 وهي: أشكال أشكال ثالثة في :وتتمثل

الن-)أ الذاتيالتفاعل تفاعل" :صي في الواحد الكاتب نصوص تدخل عندما وذلك

ونوعيا ولغويا ، أسلوبيا ذلك ويتجلى ، البعض بعضها .مع

الداخلي-)ب النصي نصوصحينما:التفاعل مع تفاعل في الكاتب نص يدخل

أدبية غير أو أدبية النصوص هذه كانت سواء ، عصره .كاتب

الخارجي-)ج النصي نصوص:التفاعل تتفاعل عندما نصوصالوذلك مع كاتب

بعيدة عصور في ظهرت التي .3" غيره

الوقو من يمكننا كونه في الخارجي أهمية فكرةوتكمن تطور مدى على ف

.األديب

مؤسسةأ1 ، وتطبيقياً نظرياً التناص ، الزعبي، طحمد ، األردن ، والتوزيع للنشر ص2،2000عمون ،12.

ص2 ، نفسه .35المرجع

ج3 ، الخطاب وتحليل األسلوبية ، السد الدين د2نور ، الجزائر ، والتوزيع والنشر للطباعة هومة دار ،.ط.، ت

. 11ص
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التناص.3 منحدد:مصادر نوعين مفتاح ''هما" التناص" محمد

واالختياري النصوص1''الضروري بين يحصل وكيف ، التأثر مبدأ من .منطلقا

الضرورية-)أ "المصادر ألن: كذلك تأثيرهوتسمى فيها ،ايكون وتلقائيا طبيعيا

في نجده ما وهو ، واحد آن في ومختارا أياكتاباتمفروضا الذاكرة صيغة في لعرب

كجنوح اختياريا سبيال األحوال من العديد في ويتخذ ، والشخصي العام الموروث

شا بنتاج ، الواعي التأثر إلى بحدودعالشاعر الواعي الشاعر كتقيد وراثية أو آخر ر

العربيةثقافة للقصيدة الطلية الوقفة في ذلك يتضح كما ، .معينة

استدعاؤه:الطوعيةالمصادر-)ب يتم التي ِقـبلاوهي فيمن عمدا الشاعر

في أساسية وهي خارجها أو ثقافته في ، سابقة أو متزامنة األدبينصوص النص

مصادرالمعاصر في تندرج متعددة مصادر وهي نفسثقافة، في وأجنبية ، عربية

هذا في مفتاح ويقول المبتذل: الشأنالوقت الذي–من هذا إن–قدمناهبعد يقول أن

بعضها يفسر فنصوصه ، يتجاوزها أو يحاورها أو السابقة آثاره يمتص قد الشاعر

، رأيه غير ما إذا لديه تناقضا تعكس أو بينها فيما االنسجام وتتضمن ، كما...بعضا

يتجاوزها أو يحاورها أو غيره نصوص يمتص الشاعر أن يقال أن المبتذل من أنه

و المقام الخريطةبحسب في مكانيا نصوصه أو نصه موضعة يجب ولذلك ، المقال

لشاعر عبدون ابن فقصيدة ، معين تاريخي حيز في وزمانيا إليها ينتمي التي الثقافية

األمم عن حكايات وتقدمتها ، نفسه الغرض في ومقطوعات ، قصائد سبقتها أندلسي

وكذتاريخيةأخبارالبائدة،و ، كذلك وتلتها ماوعاصرتها ضوء على قراءتها يتعين لك

عا وما ضرتقدمها لتلمس تالها وما واالختالفوصرها اإلئتالف 2"ب

ص1 ، الشعري الخطاب تحليل ، مفتاح . 122محمد

ص:ينظر2 ، نفسه . 125المرجع
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املعاصرين-3 العرب النقاد : التناصعند

صعوبة" رغم العربي النقد أوساط في طيبا صدى المصطلح هذا لقي

وتقليم آخر،ترويضه، إلى ناقد من ترجماته تعددت إذ التناص،أظافره، فهناك

النصي،التناصية، بل… التداخل فحسب الترجمة حدود في المشكلة تقتصر ولم

إلى فيتجاوزته حقيقيا وقبوال مصداقية لمنحه المصطلح على الشرعية إضفاء محاولة

هوأوساط المصداقية اكتساب خطوات أولى ،وكانت سواء حد على والقراء النقاد

االبحث في للمصطلح جذور ،وتضمنعن القربى وشائج تؤكد جذور ، النقدي لتراث

االختالفأبسط مالمح عن البحث قبل االئتالف 1"مستويات

مصطلح وبين األدبية السرقات بين الوصل صلة يجد أن مرتاض حاول

سؤاالفالتناص مرتاض التناصطرح إلى:حول ترقي التي الفكرة هذه حقيقة ما

الن النظرية ؟مستوى أن....قدية يقعدنابأناستنتجبعد بنظريات حافل عنهاتراثنا

بالعصرانية فيوالتخاذل اآلن تبدو غريبة نقدية لنظريات أصل من يسكنها عما الكشف

بالعصرانية مبهرج .2ثوب

األدبيةف منالسرقات البناء إعادة إلى تحتاج نظرية مرتاضيرىجديدشبه

منحيث، بها،جعلها االهتمام يجب التي النقدية القضايا فكرةأكبر رآها أن بعد وذلك

جديدة تقنية بأدوات وقراءة جديدة صياغة إلى بحثه. تحتاج كونوختم إلى باإلشارة

أدبية" التناصية ونصوص ما، أدبي نص بين والعالقات التأثر وهذه. ىأخرتبادل

الرابط1 ينظر أهراس،الجزائر، سوق األدبية،جامعة السرقات و عتيق،التناص ضفاف،:مديحة موقع

http://difaf.net/main/?p=14152006فيفري21بتاريخ .

ص: ينظر2 ، والتناص األدبية السرقات فكرة ، مرتاض المالك .71عبد
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م عرفها العربي النقدي الفكر كان السرقاتالفكرة شكل تحت معمقة .1الشعريعرفة

يرى ذلك التهجين"أنمرتاضرغم باب من السرقات لمصطلح القدماء رؤية

فقط يكتفون حين ، القشور عند السطحي علىووقوفهم السرقة إلثبات القصيدة بتشريح

كبيرا كان إذا وخاصة ، التصور2"الشاعر هذا جعل جماليات،مما على يقف ال

كلالقصيد يحاكم وإنما نصة من تنتقل نصغائبكلمة .حاضرإلى

سياق في مرتاض حاول بينآخوقد العالقة العربي القارئ يقرب أن بحثه من ر

و السرقة ،مفهوم التقارب هذا وعي في مع''التناص رؤيته في الشعرية فالسرقات

التعريف في والتسامح التعبير في لل: التجاوز ظاهر خفي مناقتباس جملة أو فظ

غالبا الشعر من واحد فيبيت صياغتها وإعادة ، ما سياق وفي هي.3" األلفاظ إذا

آني آخر في قديم نص وصهر تذويب .محاولة

كتابهاهتم في ال''مفتاح الشعريتحليل التناص–خطاب بتسليط''إستراتيجية

مهمة زوايا على التناصالضوء فحول المصطلح عالقة حيث من مصادره، ي

والعربية والالغربية المعارضة مثل بمصطلحات ، التيسمعا الثقافة حيث ومن ، رقة

تفسير وكذلك ، التناص عليها يكون أن وتالقيايجب انسجاما بالنص .النص

التأسيس المصطلح هذا وفق مفتاح المتلقيحاول و النص مبدع بين حيثلعالقة

نص" :يرى أي إنتاج أساس معرف،أن ركيزةهو هي المعرفة وهذه للعالم صاحبه ة

ِق من النص وجدتـتأويل فقد ، المسلمة هذه صحة على وبرهنة ، أيضا المتلقي بل

،ص: ينظر1 السابق .93ـ69المرجع

نفسه2 صالمرجع ،73.

ص3 ، نفسه .86المرجع
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في تتحكم التي اآلليات ضبط تحاول نظريات عدة لصياغة نفسانية لسانية دراسات

والفهم اإلنتاج "عملية ...1

التنا دراسة أن مفتاح محمد األمرويشير أول انصبت قد الحديث األدب في ص

و المقارن األدب حقول كتابـهفي في المناصرة الدين عز فعل كما المثاقفـة(المثاقفة

المقارن شكلي: والنقد نتيجة،2)منظور المصطلح إشكالية في العرب الباحثون دخل ثم

مصطلح عليه يطلق بنيس فمحمد النقدية والمدارس الترجمات الغائبا"الختالف لنص

بـ" يسميه مفتاح النصي"ومحمد فقال" التعالق عرفه تعـالق"حيث هـو -التنـاص

عالقة في مختلفة-الدخول بكيفيات حدث نص مع 3"نصوص

مفتاح بأنيرى يعتقد البعض الشاعرأن امتصاص حد عند تتوقف التناص عملية

سطحية رؤية في ، والتجاوز المحاورة لمجرد سابقة أخرى عليهلنصوص تقتصر

ولكن ، رأيهوحده وإنتاجفي تخليق عملية في ذاتها النصوص دون يعي أن يجب

هو وهذا للداللة السياقالتناص هذا في المضيء مفتاحالطرف يقول كما إن: ،

اإلنتاج ذلك كان سواء ، الحرية حدود في سابق إلنتاج معيدا إال ليس الشاعر أو الكاتب

و ، لغيره أو ، يمتصىمؤدلنفسه قد الشاعر إن يقال أن ، هذا بعد المبتذل من أنه هذا

وتضمن ، بعضا بعضها يفسر فنصوصه ، يتجاوزها أو يحاورها أو السابقة آثاره

العملية الدراسة فإن ولذلك ، رأيه غير إذ ، لديه تناقضا تعكس أو ، بينها فيما االنسجام

من النصوص سابق لمعرفة تاريخيا تدقيقا يقتضيتفترض كما بينهاالحقها يوازن أن

ص1 ، الشعري الخطاب تحليل ، مفتاح . 123محمد

،: ينظر2 للكتاب العامة المصرية الهيئة ، فصول مجلة ، الشعري النص دراسة إلى سبيالً التناص ، داغر شربل

،16المجلد القاهرة ، األول العدد ص1997، ،.

ا3 الخطاب تحليل ، مفتاح صمحمد ، .121لشعري
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صيرورتها ،،لرصد واحد بنص االكتفاء يتجنب كياناوأن نفسهواعتباره على 1منغلقا

مؤداهمفتاحشغل المضمونيكونأ":تساؤل في أو الشكل في هماالتناص أو

يظهرمعا ما إن بدء–؟ ذي إ–بادئ يعيد الشاعر ألن المضمون في يكون ماأنه نتاج

عاصره وما ،تقدمه مكتوبة غير أو مكتوبة نصوص أو...من صورة منها ينتقي أو

خارج مضمون ال أنه جميعا نعلم ولكننا ، رمزية قوة ذا تعبيرا أو ، دراميا موقفا

المتلقيالشكل،بل هادي وهو ، إليه ، والموجه المتناص في المتحكم هو الشكل إن

لذ تبعا األدبي النوع 2"لكلتحديد

التناص.1 : مستويات

طبيعة من انطالق منهاجهم باختالف النقاد اختلف فقد التناص مستويات عن أما

فقال ، شعرية أم كانت نثرية ، انطالقدنصوص التناص بنيس محمد النصاقسم من

التناص من مستويات ثالثة وميز ، الشعري

بنيس*  محمد عند التناص : مستويات

االجت)أ :رارمستوى

حياة"  ال جامد نمطي بشكل الغائب النص كتابة الشاعر يعيد هذاوفيه وساد ، فيه

اإل عصور في علىالنوع له قدرة ال سكوني بوعي الشعراء يتعامل حيث نحطاط

نهائيا ال إبداعا النص اعتبار

اإل)ب :متصاصمستوى

بأ اإلقرار من أساسا ينطلق حيث ، األول المستوى من متقدمة خطوة هميةهو

األصل ينفيان ال وتحول كحركة معه فيتعامل ، وقداسته الغائب .النص

صالسابقالمرجع: ينظر1 ، .129-130.

ص2 ، نفسه . 130-129المرجع
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الحوار) ج : مستوى

التعا المستويات أرقى إالوهو به يقوم ال ، النصوص مع إذمل ، مقتدر شاعر

المؤ النقد اإليعتمد مظاهر تحطم صلبة أرضية على نوعهسس كان مهما ستالب

لتقدي مجال وال ، وشكله أووحجمه فالشاعر ، الحوار مع الغائبة النصوص كل س

يغيره وإنما ، النص هذا يتأمل ال ال...الكاتب علمية نقدية قراءة الحوار يكون وبذلك

خالص عقالني كمفهوم بالنقد لها 1" عالقة

التناص.2 : آليات

التناصاعتبر أن مفتاح هوبالنسبةمحمد والزمان" للشعر والماء الهواء بمثابة

خارجهما له عيشة وال بدونهما له حياة فال ، لإلنسان .2"والمكان

والدارسين النقاد جل التناصيةلألدبيتفق للدراسات اآلليات تحديد صعوبة على

التي ، الخاصة آلياته نص لكل بأن ويقرون ، ومتنوعة متعددة النصية البنى ألن ذلك

با الناقل ويكتشفها ، والفاحصة الجادة دحتىلقراءة المجال هذا في اجتهد من . بين

لقصيدة التناصية قراءته خالل من بها قام مثمرة دراسة في استطاع الذي مفتاح محمد

كاآلتي وهي التناص آليات في هامة نتائج استنتاج من عبدون : ابن

التمطيط1 : آليات

والتصحيف(:اآلناكرام)أ بالقلب )الجناس

ب الجناس في تتمثل وبالتصحيفو والباكرام) القلب المحورمالكل: (، فالقلب) ة

مثل)لسع-عسل/لوق–قول( مثل والتصحيف أما)السهر-الزهر/نحل–نخل( ، ،

1، المغرب في المعاصر الشعر ظاهرة ، بنيس العودةمحمد .253ص،1979،دار

مفتاح2 ص. محمد ، الشعري الخطاب . 125تحليل
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ف المحور القارئمتشتأصواتهاتكونقدالكلمة انتباه يثير تراكما مكونة النص طوال ه

.الحصيف

:الشرح)ب

فالشاعر ، خطاب كل أساس هذاوهو إلى كلها تنتهي متعددة وسائل إلى يلجأ قد

يستعير وقد ، القصيدة أو المقطوعة عليه يبني ثم ، محورا األول البيت فيجعل المفهوم

صيغ في يمططه ثم ، األخير في أو الوسط في أو األول في ليجعله معروفا قوال

مختلفة

:االستعارة) ج

في والسيما خطاب كل في جوهري دور منلها الجمادات في تبثه بما الشعر

بحيث وتشخيص اإلحياة التعبير احتالل إلى هذا ويؤدي مكانيا حيزا زمانياستعاري

.طويال

:التكرار) د

والتباين التراكم في متجليا والصيغ والكلمات األصوات مستوى على .ويكون

الدرامي) هـ : الشكل

عد توترات يولد الصراعي القصيد جوهر القصيدةإن نمو إلى يؤدي مما يدة

و زمانيافضائيا

الكتابةيأيقون) و : ة

بأيقون تسميته يمكن ما إلى تؤدي التمطيطية اآلليات الكتابةيإن التشابه( ة عالقة

الخارجي العالم واقع وارتباط) مع المتباعدة أو المتشابهة الكلمات تجاوز فإن وبالتالي
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ببعض النحوية ،المقوالت البعض أشياءها هي ، ضيقه أو تحتله الذي الفضاء اتساع أو

الشعري الخطاب في دالالتها 1لها

:اإليجازآلية2

وتدع واالختصار التركيز على تعتمد عملية المحضة''ىوهي وهي''اإلحالة

القصائد لبعض شروحا نجد ولذلك ، العادي المتلقي ليدركها وتوضيح شرح إلى تحتاج

فيالتي المتناهية األوصاف إال فيها الشاعر يذكر ال إذ اإلحاالت هذه على تحتوي

المقابلة أن غير ، القبح في أو الشهرة في المتناهية األوصاف أو ، والحسن الشهرة

مسلمة استحضرت إذا خصوصا موضوع ذات غير تصبح باإليجاز الشعر''التمطيط

األرا''التراكمي بعض إلى قيست إذا السابقوحتى الالحقةةجيز أو يلها يكاد رىال

كبير 2فرق

بها قام التي الجادة المحاوالت من مفتاح محمد أقرها التي االجتهادات هذه وتبقى

التناصية الدراسات مضمار في .الباحثون

هذه اللغويةاآللياتإن التجربة وكثافة النصوص ومتطور متحرك مفهوم ذات

تت إذ ، فيها الكفيلوالتقنية هو تنوعه في األدبي والنص ، الثبات وعدم بالنهائية سم

أصل في األخير هذا ألن اكتشافها عن مسؤول التأويل أن كما ، اآلليات هذه بإفراز

أولهما ، مقولتين إلى يرجع وإجرائه وصيرورته القيم: نشأته عن المعنى غرابة

وث ، والفكرية والسياسية الثقافية القيم ، أي: يهماانالسائدة ، جديد بتأويل جديدة قيم بث

األلفةإ في الغرابة ودس األلفة إلى الغرابة 3رجاع

ص: ينظر1 ، السابق .129–127–126-125المرجع

نفسه،ص: ينظر2 .129المرجع

والتأويل: ينظر3 التلقي ، مفتاح نسقية" محمد ط"  مقاربة ، ،المغرب البيضاء الدار ، العربي الثقافي ،2المركز

.218،ص2001
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بالرواية والفجيعة–التعريف الحلم جالوجيسرادق الدين *لعز

في تقع المتوسط، القطع من القلم138الراوية أهل دار عن صدرت ، صفحة

سنة ، الجزائر ، .م2006بسطيف

بإهداء الكاتب الغرباء....إلي''بدأها التوحيدي''إلى حيان ألبي بفاتحة واتبعها

مركبي"  مطلبي....الهوى مركبي....والهدى عن أنزل أنا أصل....فال أنا وال

مطلبي بين....إلى العبارةهأنا بتمويه الخبر حقيقة عن مأخوذ .1"...ما

ب الروائي متنه بدأ المعهود عكس رقمالوعلى العنوان إلى انتقل ثم "-01–خاتمة

والمدينة فرعية" أنا بعناوين هذ،وأتبعها على وكانوسار ، الرواية كامل في المنهج ا

بمقدمة روايته أنهى ثم ، عنوانا وثالثون ستة الرئيسة العناوين أنه،عدد والمالحظ

أحيانا تفسيرية جاءت هامشا وعشرون أثنان عددها بلغ التي الهوامش استعمل

أخرى أحايين في استباقية أو ....واستذكارية

جالوجيالروائي* الدين موالي:عز عي1962دمن ، الجزائرنم ـ سطيف ، الماجستيرولمان شهادة على حاصل ،

روايـات وأربـع نقدية دراسات أربع له ثانوي، كأستاذ األدب،ويعمل و(في الحلـم والغيالن،سـرادق الفراشـات

الماء غسل الذي ،الرماد المحنة أدبيـة) الفجيعة،رأس أعمـال مـسرحيات،وأربع وأربع قصصية مجموعات وأربع

ــاللأل ــي.طفـ فـ ــدر ــريينصـ الجزائـ ــاء واألدبـ ــاء العلمـ ــوعة ــرابط.موسـ الـ ــر :ينظـ

http://www.djellaoudji.googlepages.com/cv.htm.

1، القلم أهل منشورات والفجيعة، الحلم سرادق ، جالوجي الدين ص2006عز ، . 07م

دار- ، بدوي الرحمان عبد تحقيق ، اإللهية اإلشارات ، التوحيدي حيان بيـروتأبو ، المطبوعات وكالة ، –القلم

ص1981الكويت ، .157م
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ال أحداث غرائتنحو منحى بإهداء،أسطوريا،يابرواية متنه الروائي يبدأ حيث

شخصية مع الرواية بطل فيها يتماهى بمقولة يتبعه للقارئ بالنسبة حيان''صدامي أبو

ن''التوحيدي مزقته الذي القلق ، والعزلةالمثقف واالغتراب التهميش فيغدوياط ،

المثقف إقصاء على وشاهدا رمزا البطل شخص في حيان أبي دورهاستدعاء .وتراجع

البياض طهر ويختلط الغرباء قبل من المدينة تستباح عندما واالغتراب المأساة تزداد

الفاسدة القيم وتشيع السواد الجديد" الغراب" ليخرج...بعفن المدينة سوادلسيد يبسط

تمرد أو معارضة ألي رافضا ، المدينة في كان وحلم بياض كل على ...جانحيه

البطل الجدييتحسر الوضع في...دعلى راغبا ، الواقع تجاوز محاوال الناس ينادي

كالقفز لكن ، المفاجئ الكابوس هذا خانعونلعلى المدينة الذل،غارقونأهل في

يخيب،والهوان مما ، أرضهم في الغزاة بحلول أفكارهامآراضون بأن الشاهد البطل ل

لترجع تعد ولم ، والزمن الناس المومسالمد"تجاوزها غيها" ينة .عن

وجوده جدوى البطل يطرح الوضع هذا استفهامهئفيلتج....أمام بعالمات

والمساعدة اإلجابة متلمسا الح" المجدوب" شخصيةمنالكبيرة الشخصية تلك لمـ،

البطل عزيمة من لتشد وتختفي تظهر ،التي أزره حّلوتشد الذي الخراب لمواجهة

وينطلق ، التبالمدينة اللعنة فهم محاوال الحقيقة عن للبحث البطل بالمكانالشاهد حلّت ي

في ومحاولةدارحلةوالعباد المدينة أصاب الذي العفن من انطالقا داخلية ئرية

األحبة عن والبحث بالمجدوب .1نونالحبيبة8إلى8والحنين8والشوق8االستنجاد

أفسد ما إصالح خاللها من حاول التي رحلته وجماعتهأثناء الغراب النسور–ه

واألخدان ، ونعل ، والثعالب في،–...والفئران فيلطخه" لةوـْـبـالِم" يسقط القذرة

الراهن:مقال: ينظر1 األسطوري والتخييل جالوجي الدين لعز والفجيعة الحلم سرادق رواية ، الساوري بوشعيب

النصضمن، في"سلطان جالوجيدراسات الدين عز ،الجزائر،" أعمال المعرفة . 451ص،" 2008،دار
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في ، المدينة في المستفحل والشر فريقالعفن صف في ويصبح قيمه على وينقلب مسخ

طو يدم لم ذلك ولكن ، المتعفنة القيم هذه عن المدافعين من وسيصبح ، ،يالالشر

عندما ويسيزول الشالل بماء المجدوب الشيخ حاليعيغسله إلى األولىده امعندته

قائمايرمي التغيير في األمل ويظل ، السابق وعيه وسيستعيد بالماء ...ه

كونية إشكاليات الرواية تطرح اإلنساني"عموما الكوني تعانق كتابة أمام إننا إذ

الضيقة المحلية النزعة أكبر،و1"وتتجاوز والشر،اإلشكالياتهذهلعل الخير ثنائية

عنهاحيث وتتولد ، والحياة الموت ثنائية أو ، والفجيعة الحلم إشكاليات تحتها تنضوي

الضدية الثنائيات من النور/ القبح( العديد ، األمن/ الجمال ، )الخوف/ الظالم ....

الذي المأساوي بالوضع زمنيا مرتبطة الحاضرفالفجيعة في المدينة إليه ،( آلت الزمن

والنسور والثعالب ، والفئران الغراب وأبطاله ، واألخدان. المتعفن إذ،...ونعل

صفاتهاالمال استدعاء إلى باإلضافة ، ومنفرة مقززة أسماء لها استعار الكاتب أن حظ

اآلوق الصفات في يتمثل والذي ، الخيانة: تيةبحها ، الخبث ، الفسادالسواد ، التخريب ،

( مفتقد.... هو ما على يحيل فهو الحلم المفقود( أم الزمن عن ،) البحث حب من

ونظام وصفاء ، ...ونقاء

للقيم وغياب حضور عبر ويختفي يظهر الذي الطيف وكأنها الثنائيات هذه جاءت

والنقا والصفاء والجمال والحب الخير قوى في تجسدت واإليجابية عبرالسلبية ء

وهي البطل الشاهد افتقدها الشمس" شخصيات النحل" و" نور الزهر" ،" عسل " شدى

الرمح" ، السلبية" سنان القيم أما ، للمدينة الجميل بالزمن تذكرنا شخصيات –وهي

بمعاني والقحطالعنف–جاءت والوباء ، الغرا...والتعفن والثعالببومثلها والفئران

. والنسور

. 448السابق،صالمرجع1
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المحكيأ األنبياء قصص عبر الثقافية والذاكرة للتراث بتوظيفه متنه الروائي صل

، والعجائب األخبار وكتب ، القرآن على االنفتاح ، التاريخي المحكي ، الصوفي

الطوفان قصة مثل القرآني والقصص الحديثة التعبيرية األجناس بعض على واالنفتاح

وكذا السالم عليه نوح إلى إشارة التاريخيةفي والقصص ، قومه مع موسى قصة

للعراق وغزوه هوالكو ...كقصة

على وقفزها طرحها غرابة هو الرواية هذه اخترت جعلني الذي السبب لعل

تعتمد التي السحرية الواقعية روايات إلى تميل ما حد إلى فهي المعهودة الكتابة نواميس

في يختلط برؤية الواقع تخييل على أفكارها بالصفي الواقعي بالراهنها التاريخي وفي

المسرودووالمستقبلي استرجاع بمتعة الشعر وسحر بالفجيعة الحلم فيها يتشاكل

القص خطّية المسترجعة بأفعالها لتكسر التاريخية الشخوص يستدعي والذي المحكي

لم نصي فضاء إلى القارئ تحيل ومفتوحة عديدة تأويالت عبر المتن وتؤصل وتنصف

قبلي من .عهده
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التناص-1 : أشكال

أدبية نصوص مع أو السابقة نصوصه مع وبناه دالالته في المبدع نص يتقاطع قد

عصره عن زمنيا بعيدة أو له معاصرة أدبية .وغير

صعيد فعلى ، النص أثرت الروائي متنه في نصية تفاعالت عدة الروائي استخدم

يوج الداخلي النصي الفصلالتفاعل عنوان الخشنة" د واألحذية والمالحظ1"هوالكو

عنوان توظيف في نصي تماس الوجود القصصيةفصلهذا المجموعة وقعوعنوان

الخشنة سنةاألحذية عبارة1981الصادرة تكررت كما ، األعرج لواسيني ، " م

الخشن عند"ةاألحذية مواضع عدة .....في المدي: " شرف يقدمان لألحذيةوهما نة

وجل...الخشنة أو خوف دون المدينة تساؤل2"ودخلت شكل في ووردت أين"، من

؟ الخشنة األحذية هذه من3"جاءت سلسلة شكل في الدود" لمتتاليةاالدالالتوجاءت

الخشنة....اللدود البحر...األحذية سياق،4"ماء في ورد على"خرآكما وقرأت

ارتياح الغراب الخشنةمالمح األحذية يستقبل وهو كبيرا .5"ا

عبارة توظيف الخشنة–إن حواس–األحذية جل يدغدغ المجازية صورتها في

خاصة بها ويعبث لتلـوث،القارئ جـاءت التي األحذية رائحة تكره التي الشم حاسة

المدينة في عذرية من تبقى .ما

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .65عز

ص2 ، نفسه .66المصدر

ص3 ، نفسه .72المصدر

ص4 ، نفسه . 77المصدر

ص5 نفسه، .93المصدر
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هوالك شخصية فصله عنوان في الروائي اسمهااستدعى ارتبط التي التاريخية و

الخشنة األحذية بعبارة وقرنها تذر وال تبقي ال التي الطاحنة الحروب ولعنة بالدمار

هوالكو حصار يشبه الذي الخانق والحصار بالمدينة حل الذي الدمار حجم إلى ليحيلنا

آخر روائي فضاء إلى السارد بنا يهرب آخر سياق وفي ، لبغداد ور،وجنوده فيفقد د

بعنوان الصخرة" فصل رحاب يظهر1" في الذي الصوفي للصمت استفهامي وصف

في المدينة على تطل التي الصخرة على جالس وهو المجدوب الشيخ أسارير "على

و مرة بيمناه عصاه ممسك صامتا أوقاته معظم هو يقضي أخرىولماذا بيسراه

؟ مرات ر،2"وبكلتيهما إلى العبارة هذه أمينتحيلنا للروائي طانيوس صخرة واية

الصوفيمعلوف السكون صفة وكذا ، الروايتين كال في الصخرة الرمز تناص ومدى

األخير هذا وصف في جاء فقد طانيوس والشاب المجدوب الشيخ من كل به يمتاز الذي

طانيوس" في الصخ...." "صخرة صعد بل ، أحدا يكلم وكانلم ، عليها وجلس رة

م األنظاراألمر عن غاب ، اختفى "عجزة ..3.

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .47عز

ص2 ، نفسه .48المصدر

طانيوس،د3 معلوف،صخرة ،طأمين الفارابي .310،ص1،2001ار
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ا النصي التفاعل أن مستوىالحظت على كان ، وذلكلداخلي ، الفصول عناوين

واآلتي الماضي جمالية ليعيش القارئ بمخيال زمنيا اللعب الكاتب من محاولة في ربما

في بنا تعود التي الكلمة هذه هوالكو رمز توظيفه نحو وذلك واحد آن إلىفي دالالتها

إلى تحيلنا التي ، الخشنة األحذية بعبارة ليربطها سحيق هيماض إذا ، الحالي الزمن

سر والعنونةلعبة عموما الخطاب ورتابة خطية ليكسر عناوينه في المبدع بها

.خصوصا

منها النصوص من العديد من كان فقد الرواية في الخارجي التفاعل عن أما

،والس الكريم ،القرآن ودمنه وكليلة ، وليلة ليلة ألف وقصص ، الشريفة النبوية نة

المتداولة الشعبية الحكايات ...وبعض

اإل الروائي اآلياتحاول بينها من كان مقدسة نصوص توظيف عبر بمتنه رتقاء

القرآني المتن مع خارجا وتتفاعل تتقاطع التي العبارات من العديد أورد فنجده القرآنية

منها عظيم: "نذكر كيدهن "إن القرآنية1.. اآلية مع تتناص حيث

} !"ِ$%& '(ُ*%+,"َ* '.ِ/ '(ُ*ِ+,"َ* (ِ0 1234ِ/ َ56َ7 ٍ91:1; (ِ0 '+ُ7 12%<"ِ=َ7 >َ?%@ 6'=َAَB{2وفي لترضى"، إليك 3" ..عجلت

CَD,9َEِF{و GH%@ %I,"َFِ/ 1JْAِL%&%M Nِ9َOَ? CَA%& P6َFMُ? ,!1Q من8حبل8جيدها8في"،و4}56َ7َ

.5"8شفق

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .54عز

اآلية2 ـ يوسف .28سورة

ص3 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 17عز

طه4 .84اآلية–سورة

ص5 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .18عز
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R'0%+ٍ{و (G0 ٌT,U%V 6%Qِ+"ِW XِB{1.علمتنا''وبين ما إال لنا علم &Aِْ!%{و2" ال َY %Iَ46%Z,U1[ ْ\]ُF6َ7

1!"ِ^%ZْF\ 1!"ِA%_ْF\ %J4َ? %I34ِ/ 6%`َE,=3A%& 6%0 3Yِ/ 6%`َF{3ش''وبين إن وإنا علينا البقر تشاكل لمهتدونلقد اهللا اء

M1+َE,a1=َF.%{و4" 123AF\ P6%b .ِ/ 634ِ/%M 6%`,"َA%& %2%:6%cَd %9َe%UF\ '.ِ/ %XِQ 6%0 6%`3F (G"%U1f %I':%@ 6%`َF 1g,;\ ْ\]ُF6َ7{5وبين أن" ، تريد

البحرين مجمع 0%{و6" تبلغ َhُA,:َ? C3E%V 1i%9,:َ? 6َF 1j6َEَkِF C%[]10 َ56َ7 ْlِ/%Mً6Uُe1V %Xِn,0َ? ,Mَ? ِ(,f%9,Z%UْF\ %o%=,L{7وبين

صبرا"   معي تستطيع U%p,9\ً{و8" فلن %Xِ_%0 %o"ِqَE,Rَd (َF %I34ِ/ وبين9}56َ7َ على''، اهللا

استوى \],Eَ[%<{و10" العرش ِr,9%_ْF\ CَA%& 1(%=,V'9F\{11وبين ما" ، فيها لكم فإن اهبطوا

IِFَl%\...{و12" سألتم ِ23AF\ %(G0 ٍsَnَtِ: ْ\,M1uv%:%M ُw%`َ^,R%=ْF\%M ُw3FxyF\ 1!ِa,"َA%& ,J%:ِ9ُD%M ,!ُEْFَz%[ 6'0 !ُ^َF '.ِ{َB ً\9,<ِ0 ْ\]ُqِU,Q

اآلية1 المسد .5سورة

ا2 صعز ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي .19لدين

اآلية3 ـ البقرة .32سورة

ص4 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .20عز

اآلية5 ـ البقرة .70سورة

ص6 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 20عز

اآلية7 ـ الكهف .60سورة

الحلم8 سرادق ، جالوجي الدين صعز ، .21والفجيعة

اآلية9 ـ الكهف .67سورة

ص10 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 22عز

اآلية11 ـ طه .05سورة

ص12 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .22عز
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6%=ِ: %IِFَl G|%ZْF\ ِ9,"َtِ: %}G"ِU'`F\ %.]ُAُEْe%f%M ِ23AF\ ِ~6%fvِ: %.M19ُkْ^%f ْ\]ُ46َ* ,!1a34َzِ:%.M1+َE,_%f ْ\]ُ46َ*'M وبين1}&%>%[\ْ أنسانيه" ، وما

أذكره أن الشيطان &%6U%Lً...{و2"إال ِ9,Z%UْF\ XِB 12َA"ِU%[ َyَ�3d\%M 1j%9ُ*ْlَ? ,.َ? 1.6َq,"'cF\ 63Fِ/ 12"ِ46%R4َ? 6%0%M{3،

الصدور" وبين في التي القلوب تعمى ولكن األبصار تعمى ال 6َF...{و4" إنها 6%a34ِ{َB

ِ@M1+ <F\ XِB XِE3F\ 1H]ُAُeْF\ C%=,_َd (ِ^َF%M 1@6%<,:zَْF\ C%=,_َd{5حتى" ،وبين تشكلت كبرى أحزاب خمسة

يسبحون فلك في أخرى مائة وست XِB{و6"اآلن !Tُ* %9%=َeْF\%M %" ,='cF\%M %@6%a'`F\%M َT,"3AF\ %|َA%# Nِy3F\ %]1Q%M

%U,R%f ٍIَAَB%.]1Z{7بين أيضا الهامش وفي يسعى" ، الغراب جاءه أن وتولى "عبس و8..

}C3F%]َd%M %" %U%&}1 {C%=,&َzْF\ 1jP6%W وبين9}}2{?َ. شعب" ، ثالث ذي بظل قلبي 10" ظللّت

اآلية1 ـ البقرة .61سورة

ص2 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .22: عز

اآليةسور3 ، الكهف .63: ة

ص4 والفجيعة، الحلم سرادق ، جالوجي الدين .22عز

اآلية5 ـ الحج .46سورة

ص6 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 28عز

اآلية7 ـ األنبياء . 33سورة

ص8 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 30عز

اآليتان9 ـ عبس ).2–1( سورة

ص10 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .31عز
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s%_1bٍ{و $ِ6َAَO Nِl %Tِ& CَFِ/ \]ُeِAَq4\{1وبين أدنى''، أو قوسين قاب اآلن B%H6َ7َ^6َ.%{و2"هي

Cَ4,;َ? ,Mَ? للشاربين" ،وبين3}7َ[,]%",)ِ سائغا الجميع وجوه على \(4َْ_%6'ِ{و4" عفنا XِB ,!ُ^َF '.ِ/%M

%}ِ:@ِ6'cAِF ً6t*ِv%[ ً6<ِF6%# ً6`%U3F ٍ' %;%M ٍ$ ,9َB ِ(,"%: (ِ0 ِ2ِ4]ُq1: XِB 6'=G0 !ُ^"ِe,R +4 ,- %9,Uِ_َF{5وبين تت" ، الثعالب راوجاءت

تسعى المدينة أقصى :Iِ%{و6" من %.M19ِ=َdْz%f َzَA%=ْF\ '.ِ/ C%[]10 6%f َ56َ7 C%_,R%f ِw%`fِ+%=ْF\ C%<ْ7َ? ,(G0 ٌT1W%@ P6%W%M

%}ِZِp6'`F\ %(ِ0 %IَF Xx4ِ/ ,. 19,#6َB َ/]ُAُEْe%"ِF{7سجيل" وبين من حجارة على P6%W{و8" وأمطر 6'=َAَB

%_%W 6َ419,0َ?ٍ;]ُn`'0 ٍT"GLِ[ (G0 ,- %@6%LِV 6%a,"َA%& 6َ4,9َq,0َ?%M 6%aَAِB6%[ 6%a%"ِF6%& 6%`ْA{9وبين تسعى" ، كتلة 10"خلناك

C%_,Rَd{و ٌw'"%V %XِQ \َlِ{َB 6%Q6َeْFَzَB{11خالف" ،وبين من ويده رجله /34ِ=%6{و12" لنقطعن

1[%@%M %2ّAF\ %.]1:@ِ6%Z1f %(fِy3F\ P\%2%W,(G0 !1aُA1W,@َ?%M ,!ِafِ+,fَ? %o3qَeُd ,Mَ? ْ\]1U3A%<1f ,Mَ? ْ\]ُA3Eَe1f .َ? ً\;6%RَB 3ِ ,@َ)\ XِB %.,]%_,R%f%M 12َF]
اآلية1 ، المرسالت . 30سورة

ص2 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .31عز

اآلية3 ـ النجم .09سورة

ص4 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .34عز

اآلية5 ـ النحل .66سورة

ج6 الدين صعز ، والفجيعة الحلم سرادق ، .35الوجي

اآلية7 ـ القصص .20سورة

ص8 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 38عز

اآلية9 ـ هود .82سورة

ص10 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .39عز

اآلية11 ـ طه .20سورة

12، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 41صعز
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ٍ45 ?Wَ,=%_ِ{%{و1}...#ِ ,!ُ '̂`%UxA%p)ُ '!ُO 4ٍ%5ِ# ,(G0 !ُ^َA1W,@َ?%M ,!ُ^%fِ+,fَ? '(%_xqَ7)ُ{2و ،},!ُE`%06 َ56َ712َF

ٍ46َA#ِ ,(G0 !ُ^َA1W,@َ?%M ,!ُ^%fِ+,fَ? '(%_xqَ7zَُAَB %9,ZGRF\ 1!ُ %̂=3A%& Nِy3F\ 1!ُ*17ِUَ^َF 1234ِ/ ,!ُ^َF %.َl6 ,.َ? َT,Uَ7...{3و ،},!ُE`%06 َ56َ7

%RَAَB %9,ZGRF\ 1!ُ %̂=3A%& Nِy3F\ 1!ُ*17ِUَ^َF 1234ِ/ ,!ُ^َF %.َl6 ,.َ? َT,Uَ7 12َFٍ46َAِ# ,(G0 !ُ^َA1W,@َ?%M ,!ُ %̂fِ+,fَ? '(%_xqَ7ُzَF %.]1=َA,_َd %4 ,]...{4،

النخلة" وبين جذع على ?bَ%+ ...{و5" ولنصلبنه 6%`  fَ? '(1=َA,_َEَF%M ِTْ�'`F\ ِgMُy1W XِB ,!ُ^' %̀UxA%pُzَF%M

Cَe,:?َ%M ً6:\َy%&{6وبين الحجر" ، بعصاك AُeَBْ`%6{و7" واضرب ِ2ِ0,]َeِF C%[]10 Cَe,RَE,[\ ِlِ/%M

ً6`,"%& %- %9,c%& 6َE%`ْO\ 12,`ِ0 ,~%9%Lَk46َB %9%L%ZْF\ َ/6%<%_G: Hِ9ْD\...{8وبين غربية" ، وال شرقية ال زيتونة

Fَ...{و9" ,]َF%M 1PXِn1f 6%aُE,fَ8 1;6َ^%f ٍw'"ِ:,9َ9 6َF%M ٍw'"ِ7,9%b 63F ٍwِ4]ُE,f8َ @6َ4 12,R%R,=َd ضبحا''وبين10}...!, العاديات

صح فالمغيرات قدحا بهفالموريات فوسطن نقعا به فأثرن fِ;6%_ْF\%M%6~ِ{و11"جمعابا

اآلية1 ـ المائدة .33سورة

اآلية2 ـ األعراف .124سورة

اآلية3 ـ طه . 71سورة

اآلية4 ـ الشعراء .49سورة

ص5 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .41عز

اآلية6 ـ طه .71سورة

ص7 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 49عز

ال8 اآليةسورة ـ .60بقرة

ص9 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .49عز

اآلية10 ـ النور .35سورة

ص11 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .49عز
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ً6Z,UَD}1 {ً6V,+َ7 ِ~6%fِ@]1=ْF6َB}2 {ً6Z,U1p ِ~\%7ِt1=ْF6َB}3 {ً6_ْeَ4 ِ2ِ: %.,9َOَzَB}4 {ِ2ِ: %(ْq%[%]َB

ً6_,=%W}5{{1وبين يؤمنونسو" ، ال تنذرهم لم أم أنذرتم أ ]%[%\P {و2''اء ْ\M19َkَ* %(fِy3F\ '.ِ/

%.]1`ِ0,: 1f َY ,!1Q,@ِy`ُd ,!َF ,' َ? ,!1aَd,@َy4َ?َ? ,!ِa,"َA%&{3}%.]1`ِ0,:1f َY ,!1Q,@ِy`ُd ,!َF ,' َ? ,!1aَd,@َy4َ?َ? ,!ِa,"َA%& P\%]%[%M{4وبين ،

المفاخرج'' إن يأمنها الناصحينأل من لك إني بك ?5M}C%<ْ7َ" ...تمرون ,(G0 ٌT1W%@ P6%W%M

%}ِZِp6'`F\ %(ِ0 %IَF Xx4ِ/ ,. 19,#6َB َ/]ُAُEْe%"ِF %Iِ: %.M19ِ=َdْz%f َzَA%=ْF\ '.ِ/ C%[]10 6%f َ56َ7 C%_,R%f ِw%`fِ+%=ْF\{6وبين باطنها''،

دود قبلها ومن \1H\َy%_ْFَ:...{و7''...دود ِ2ِA%Uِ7 (ِ0 1j19ِQ6َ&%M ُw%=,V'9F\ ِ2"ِB وبين8}6;ِ`121 ، "

فاستعصم شبقية ألنها نفسها عن "راودته Jَe3A9َ%Mِ{و9.. ِ2ِRْk34 (%& 6%aِE,"%: XِB %]1Q XِE3F\ 12ْd%;%M\%@%M

َ? XG:%@ 1234ِ/ ِ2ّAF\ َl6%_%0 َ56َ7 %IَF %J,"%Q ,JَF6َ7%M %H\%],:َ)\%.]1=ِF63$F\ 1<ِAْk1f َY 1234ِ/ %N\%]ْ= %0 %(%R,V{10به" وبين فامسكت وفر

اآليات1 ـ العاديات .5-4-3-2-1سورة

ص2 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .50عز

ـ3 البقرة .06اآليةسورة

اآلية4 ـ ياسين .10سورة

ص5 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 50عز

اآلية6 ـ القصص .20سورة

ص7 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 51عز

اآلية8 ـ الحديد . 13سورة

ص9 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 52عز

ـ10 يوسف .23اآليةسورة
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قبل من قميصه ;91:1ٍ{و1"من (ِ0 12%<"ِ=َ7 ,~'+َ7%M %H6%UْF\ 6َe%UَE1[\%M...{2وبين من''، شاهد وشهد

قال من: أهلها قميصه قدت الصادقينإن من وكانت فكذب a%b%Mِ+%...{و3''..قبل

%b%}ِ:lِ6َ^F\ %(ِ0 %]1Q%M ,Jَ7%+%<َB ٍT1Uُ7 (ِ0 '+ُ7 121<"ِ=َ7 %.6َ* .ِ/ 6%aِA,Qَ? ,(G0  +ِQ6{4وبين عليم''، ساحر كل وحشر

&%Aِ"!ٍ{و5'' ٍ9ِV6%[ xTُ^ِ: َ/]ُdْz%f{6و ،}ٍ!"ِA%& ٍ9ِV6%[ xTُ^ِ: Xِ4]ُEْ*\ 1.,]%&,9ِB َ56َ7%M{7وبين "

حد8ويأجوج كل من ينسلونومأجوج H%+%Vٍ{و8''ب xTُ* (G0 !1Q%M 1.]1Wْz%0%M 1.]1Wْz%f ,J%ZِEُB \َlِ/ C3E%V

%.]ُAِR`%f{9وبين إنسيا''، وال جنيا يكلم لن صوما p%[,60ً...{و10"نذر ِ(%=,V'9AِF 1~,@َyَ4 Xx4ِ/

ً61"ِR4ِ/ %' ,]%"ْF\ %!xAَ*ُ? ,(َAَB{11المدينة''،وبين حب قلبك bُ?%M,9ِ:1[\ْ...{و12"أشربت 6%`,"%<%&%M 6%`,_ِ=%[ ْ\]ُF6َ7

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .52عز

اآلية2 ـ يوسف .25سورة

ص3 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 52عز

اآلية4 ـ يوسف .26سورة

ص5 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .53عز

اآلية6 ـ األعراف . 112سورة

يونس7 اآليةسورة .79ـ

ص8 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 53عز

اآلية9 ـ األنبياء .96سورة

ص10 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 55عز

اآلية11 ـ مريم .26سورة

ص12 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 56عز
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%}ِ`ِ0,: 0 ,!ُE`ُ* .ِ/ ,!ُ^ُ46%>ِ/ ِ2ِ: ,!ُ*1910ْz%f 6%=%Rْ?ِ: ْTُ7 ,!ِQِ9ْkُ^ِ: َT,Lِ_ْF\ 1!ِaِ:]ُAُ7 XِB{1وبين مستنفرة''، حمر كأنه

قسورة من - {و2''..فرت %9ِk`َE,R  0  91=1V ,!1a34َzَ*{3وبين واد''، كل في أنهم تر ألم

؟ يفعلون ال ما يقولون وأنهم ، a%fِ"=1[.%{و4''يهيمون ٍ;\%M xTُ* XِB ,!1a34َ? %9َd ,!َFَ?}225 {%.]ُF]ُe%f ,!1a34َ?%M

%.]ُA%_ْk%f 6َF وبين5}}226{6%0 الخبائث''، من أهله وارزق خبيثا البلد هذا اجعل 6"اللهم

7َ{و ْlِ/%Mِ9ِ#@\ ِ' ,]%"ْF\%M ِ2ّAF6ِ: !1a,`ِ0 %(%06 ,(%0 ِ~\%9%=3=F\ %(ِ0 12َA,Qَ? ْAُ8,@\%M ً6`ِ06 ً\+َA%: \َy%ـ %Q ْT%_,W\ GH%@ 1!"ِQ\%9,:ِ/ َ56...{7،

الشياطين''وبين نعبد أن وبني 06ِ`6ً{و8''واجنبني %+َA%UْF\ \َyـ %Q ْT%_,W\ GH%@ 1!"ِQ\%9,:ِ/ َ56َ7 ْlِ/%MXِ`,U1`,W\%M

%'6%`,p)َ\ %+1U,_34 .َ? 'Xِ`%:%M{9قومها''وبين أعزة وجعلوا أفسدوها مدينة دخلوا إذا العساكر إن

A%_ْk%fُ[.%{و10''...أذلّة %IِFَyَ*%M ًw3Fِlَ? 6%aِA,Qَ? %- '2ِ&َ? \]ُA%_%W%M 6%QM1+%RْBَ? ًw%f,9َ7 \]ُA%# %; \َlِ/ َ/]ُA1=ْF\ '.ِ/ ,JَF6َ7{11وبين ،

البقرة1 .93اآلية-سورة

ا2 صعز ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي .57لدين

اآلية3 ـ المدثر . 50سورة

ص4 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .61عز

الشعراء5 .226–225اآليتان-سورة

ص6 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 63عز

اآلية7 ـ البقرة .126سورة

جالوجي8 الدين صعز ، والفجيعة الحلم سرادق ،63 .

اآلية9 ـ إبراهيم . 35سورة

ص10 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .63عز

اآلية11 ـ النمل .34سورة
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ما'' عابدة هي وال ، نعبد ما تعبد وال تعبد ما نعبد ال أحذيتنا ليست الخشنة األحذية

ديننا ولنا دينها لها ، لها نعبد ما عابدون نحن وال ، M6%0...{1"نعبد 1+1U,&َ? 6َF

%.M1+1U,_َd}2 {1+1U,&َ? 6%0 %.M1+ِ:6%& ,!ُE4َ? 6َF%M}3 {%U%& 6'0  +ِ:6%& 6َ4َ? 6َF%M,! +d+}4 {1+1U,&َ? 6%0 %.M1+ِ:6%& ,!ُE4َ? 6َF%M}5 {,!ُ^َF

ِ(fِ; %XِF%M ,!ُ 1̂`fِ;}6{{2مل''،وبين على آبائنا وجدنا وإناولقد ، ة

M1+َE,a 0.%{و3"8....مقتدون...لمهتدون8آثارهم8لىع !ِQِ@6َO6 CَA%& 634ِ/%M ٍw'0ُ? CَA%& 6َ4P6%:6 6َ4,+%W%M 634ِ/ \]ُF6َ7 ْT%:

Qِ@6َO6ِ!{و4} CَA%& 634ِ/%M ٍw'0ُ? CَA%& 6َ4P6%:6 6َ4,+%W%M 634ِ/ 6%Q]ُB%9ْE10 َ56َ7 63Fِ/ ٍ9fِy34 (G0 ٍw%f,9َ7 XِB %IِA,Uَ7 (ِ0 6%`ْA%[,@َ? 6%0 %IِFَyَ*%M

%.M1+َEْe وبين5}0  الميت" ....، من الحي الحي...يخرج من الميت 6..."ويخرج

:F]ُdِ9,"َtِِ{و P6%cَd (%0 Aُُ8,9َd%M GX%ZْF\ %(ِ0 %J'"%=َF\ 1. ِ9ْ�ُd%M ِJG"%=ْF\ %(ِ0 'X%ZْF\ 1. ِ9ْ�ُd%M ِT,"3AF\ XِB %@6%a'`F\ 1CِF]ُd%M ِ@6%a'`ْF\ XِB َT,"3AF\ 1C

ٍH6%RِV{7و}ِJG"%=ْF\ %(ِ0 'X%ZْF\ 1. ِ9ْ�1f >%]'`F\%M Gs%ZْF\ 1|ِF6َB %2ّAF\ '.ِ/%.]ُ^َB,: ُd C34َzَB 12ّAF\ 1!ُ^ِFَl GX%ZْF\ %(ِ0 ِJG"%=ْF\ 1. ِ9ْ�10%M

\J'"%=ْF%{و،8} 1. ِ9ْ�1f%M ِJG"%=ْF\ %(ِ0 'X%ZْF\ 1. ِ9ْ�1f (%0%M %@6%<,:)َ\M %o,='RF\ 1IِA,=%f ('0َ? 3ِ ,@َ)\%M ِP6%='RF\ %(G0 !ُ^ُ78ُ,9%f (%0 ْTُ7

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .66عز

اآليات2 ـ الكافرون .6-5- 4- 3-2: سورة

سرادق3 ، جالوجي الدين صعز ، والفجيعة . 72الحلم

اآلية4 ـ الزخرف .22سورة

اآلية5 ـ الزخرف .23سورة

ص6 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .77عز

اآلية7 ـ عمران آل .27سورة

اآلية8 ـ األنعام . 95سورة
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G:%+1f (%0%M GX%ZْF\ %(ِ0%.]ُe3Eَd %5 َBَ? ْTُeَB 12ّAF\ %.]ُF]ُe%"%RَB %9,0)َ\ \GX%ZْF{و1}19 %(ِ0 %JG"%=ْF\ 1. ِ9ْ�1f%M ِJG"%=ْF\ %(ِ0 'X%ZْF\ 1. ِ9ْ�1f

%.]1W%9ْ�ُd %IِFَyَ*%M 6%aِd,]%0 %+,_%: %3 ,@َzْF\ Xِ",Z1f%M{2وبين عدو" ، لبعض بعضكم 3" اهبطوا

\qِU,Qُ...{و 6%`ْAُ7%Mٍ}ِV CَFِ/  g6َE%0%M D9َeَE,R10 3ِ ,@َ)\ XِB ,!ُ^َF%M DM1+%& ٍE,_%UِF ,!ُ^ُn,_%: :%_,nُ^ُ!,{و4}[\ْ ْ\]ُqِU,Q\ َ56َ7

ٍ}ِV CَFِ/  g6َE%0%M D9َeَE,R10 3ِ ,@َ)\ XِB ,!ُ^َF%M DM1+%& ٍE,_%UِF{5،8حامية...ماهيهأدراك8ما8"8وبين ...نار

M,2%"ِQ%0%6...{و6"  6%0 َ/\%@,;َ?}10 {ٌw%"ِ06%V قتلوها" وبين7}}11{6َ4@  وما صلبوها وما

لهم شبهت "ولكن 1j]1UَA%p...{و8... 6%0%M 1j]ُAَEَ7 6%0%M ِ2ّAF\ َ5]1[%@ %!%f,9%0 %(,:\ C%R"ِ& %<"ِR%=ْF\ 6%`ْAَEَ7 634ِ/ ,!ِaِF,]َ7%M

\ %(fِy3F\ '.ِ/%M ,!1aَF %2GU1b ـ^ِ) َF%Mً6`"ِe%f 1j]ُAَEَ7 6%0%M G(3$F\ %g6%Uxd\ 3Yِ/ ٍ!ْAِ& ,(ِ0 ِ2ِ: !1aَF 6%0 12,`G0 %I%b XِkَF ِ2"ِB ْ\]ُkَAَE,#}157{{9

الكوثر''وبين أعطيناها \9َO,]َ^ْF%{و10''...ولقد َ/6% ,̀"َq,&َ? وبين11}/634ِ هوشانئهاإن''،

اآلية1 ـ يونس .31سورة

اآلية2 ـ الروم .19سورة

جالو3 الدين صعز ، والفجيعة الحلم سرادق ، .78جي

اآلية4 ـ البقرة .36سورة

اآلية5 ـ األعراف .24سورة

ص6 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .96عز

اآليتان7 ـ القارعة .11-10سورة

ص8 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .101عز

اآلية9 ـ النساء .157سورة

ص10 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .101عز

اآلية11 ـ الكوثر .01سورة
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I?َِ46%b%{و1''...األبتر '.ِ/19َE,:zَْF\ %]1Q{2الفصل عنوان وبين لك" ، ...{و3"هئت

%.]1=ِF63$F\ 1<ِAْk1f َY 1234ِ/ %N\%]=ْ%0 %(%R,Vَ? XG:%@ 1234ِ/ ِ2ّAF\ َl6%_%0 َ56َ7 %IَF %J,"%Q ,JَF6َ7%M{4وبين يهتدون" ، هم وبالنجم

العميقة الفجاج حوالك وفي واللب القلب ظلمات 1Q!,{و5..."في ِ!,L'`F6ِ:%M ٍ~6%05 %&%M

%.M1+َE,a%f{6وبين الدين" ، يوم إلى اللعنة عليك وأن رجيم إنك منها 56َ7َ{و7''اخرج

 !"ِW%@ %I34ِ{َB 6%a,`ِ0 ,. 19,#6َB{8األعلى" ،وبين ربكم \CَA,&َzْF{و9" أنا 1!ُ  ̂:%@ 6َ4َ? َ56َeَB{10وبين ال" ،

ا إال الطوفان من Bَ^6َ.%...{و11"لفلكعاصم 1. ,]%=ْF\ 6%=1a%`,"%: َ56%V%M %!ِV'@ (%0 3Yِ/ ِ2ّAF\ ِ9,0َ? ,(ِ0 %' ,]%"ْF\ %!ِp6%& َY

%}ِ7%9ْt1=ْF\ وبين12}0ِ)% تسخرون''، كما منكم نسخر فإنّا منا تسخروا "إن ...13

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .101عز

اآلية2 ـ الكوثر .3سورة

ص3 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .105عز

اآلية4 ـ يوسف .23سورة

جالوجي5 الدين صعز ، والفجيعة الحلم سرادق ،110 .

اآلية6 ـ النحل .16سورة

ص7 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 112عز

اآلية8 ـ ص .77سورة

ص9 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .119عز

اآلية10 ـ النازعات .24سورة

والفجي11 الحلم سرادق ، جالوجي الدين صعز ، .124عة

اآلية12 ـ هود .43سورة

ص13 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .124عز
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7َ[,{و (G0 ٌF %0 ِ2,"َA%& '9%0 6%=3Aُ*%M %IْAُkْF\ 1o%`,<%f%M%.M19َ�,Rَd 6%=َ* ,!ُ^`ِ0 19َ�,Rَ4 634ِ{َB 6'`ِ0 ْ\M19َ�,Rَd .ِ/ َ56َ7 12,`ِ0 ْ\M19ِ�%[ ِ2ِ0{1 .

التفاعل لجرد منّي محاولة كمفي وجود إلى تنبهت ، التناصاتكبيرالخارجي –من

القرآن–التفاعالت بتوظيف الكاتب يكتف ولم ، الكريم القرآن المتن من وردت التي

في فينصهالكريم ذلك وتمثّل ، وسلم عليه اهللا صلى الكريم الرسول بسنة استعان بل

بين التفاعل نجد حيث ، الرواية في الشريفة األحاديث بعض عين''نثر ال ما هي

أحد بال على خطر وال سمعت أذن وال الذي2"رأت الحديث هريرة"وبين أبو رواه

قال عنه اهللا رسول: رضي وسلمقال عليه اهللا صلى تعالى: [اهللا اهللا أعددت: قال

بشرالعب قلب على خطر وال سمعت أذن وال رأت عين ماال الصالحين إن]دي واقرءوا

أعين: [شئتم قرة من لهم أخفي ما نفس تعلم ]فال عليه... و''وبين.3" متفق

النار في ضاللة وكل ضاللة بدعة وكل بدعة نجيحوالح4"اتباعهم أبي رواه الذي ديث

قالصالعربا ، عنه اهللا رضي سارية وسلم: بن عليه اهللا صلى اهللا رسول وعظنا

فقلنا ، الدموع منها وذرفت ، القلوب منها وجلت اهللا: موعظة رسول كأنها!يا

قال ، فأوصانا مودع تأمر( : موعظة وإن والطاعة والسمع ، اهللا بتقوى أوصيكم

عبد الخلفاءعليكم وسنة بسنتي فعليكم ، كثيرا اختالفا فسيرى منكم يعش من فإنه ،

المهد وإياّالراشدين ، بالنواجذ عليها عضوا محدثةيين كل فإن ، األمور ومحدثات كم

صحيحضاللة حسن حديث وقال والترميذي داوود أبو . 5رواه

اآلية1 ـ هود .38سورة

ص2 ، والفجيعة الحلم سرادق ـ جالوجي الدين .32عز

الت3 إحياء دار ، المرسلين كالم من الصالحين رياض النووي، شرف بن زكريا أبو الدين محي العربيالحافظ راث

ص–بيروت– ، نشر سنة دون .691لبنان

ص4 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .80عز

الرابط5 :http: ينظر // elafco .com / naw -1 /htm
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يمت الذي والسند التوثيق في الخارجي التفاعل أيضا الشريفويتجلى الحديث به از

قوله صحيح": مثل بسند دمنة قال دنيازاد قالت الراوي 1"قال

شخوصاستضافت منهااالرواية نذكر ودمنةقديمة قول*كليلة في المقفع البن

عني" الكاتب الحكاية لرواية استعدادا وكالهما ودمنة كليلة جاءني حتى بها أثق ...فلم

نون الحسناء حبيبتي المدينة....عن وعن ميم حاء غرائبوعن من فيها وقع وما

.2"وعجائب

صوت أن وليلةكما ليلة في*ألف شهرزاد شخصية حضور عبر موجودا كان

في المباح" الرواية الكالم عن شهرزاد "سكتت ...3.

األصلي المتن في وليلة–ويقابلها ليلة فسكتت"و–ألف الصباح شهرزاد أدرك

الك المباحعن .4" الم

النصية الرواية بنية والخارجي الداخلي التفاعل شكلي من كل ذوبان أثرى ولقد

منها كان مصادر على االعتماد وليلة:عبر ليلة وألف الشريف والحديث الكريم القرآن

الحديثة المصادر من وغيرها ودمنة رواية...وكليلة الخشنة" مثل األحذية " ...وقع

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .124عز

الهندي* الفيلسوف ألفه الفارسي)ميدبشل( للملك) بيدبا( كتاب الملك أرسل الميالدي السادس القرن أوائل وفي ،

الحكمة أنوشروان( محب الفارسي) كسرى الفهلوية) برذويه( الطبيب إلى الهندية من الكتاب بنقل الفارسية( ليقوم

ع) القديمة الكتاب أحداث تدور ، العربية إلى المقفع ابن نقله الهجري الثاني القرن منتصف في ثم ألسنة، لى

آرا المقفع ابن خاللها من ويبث ، دبشليم للملك بيدبا الفيلسوف ويحكيها ، القويمئالحيوانات المنهج في السياسية ه

،ينظر توتل:للحكم األعالم،فردينان في .438،صالمنجد

ص2 والفجيعة، الحلم سرادق ، جالوجي الدين .126عز

القرن* بين وضعت حكايات حضرة264عددها14و13مجموعة في دينازاد ألختها شهرزاد السلطانة ،تحكيها

نشرها التي المهذبة الطبعة ،منها طبعاتها ،تعددت األزمنة تلك وأخالق وعوائد تاريخية بوقائع التنويه وفيها الخليفة

في اليسوعي صالحاني عديدة5األب لغات إلى وترجم العالمي األدب الكتاب دخل ،وقد لويس:ظرين. أجزاء

توتل فردينان األعالم،معلوف، في .47،صالمنجد

ص3 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .126عز

4، والتوزيع والنشر للطباعة القلم دار ، وليلة ليلة ص2006ألف ،07.
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: التناصمصادر. 2

من شيء فيها يبعث كي ويوظفها ، عليها يتكئ ومرجعيات مصادر كاتب لكل

، والمحيط المنشأ ثقافة تحددها ، ضرورية المصادر هذه تكون وقد والجمالية الحيوية

أي طوعية المصادر تكون وقد ، تلقائي بشكل الكاتب ويوظفها أنواعه تعمد–بكل عن

الكاتب قبل عن،من توظيفيطلبها محاوال السابقين لنصوص المتأنية القراءة طريق

الجديد نصه يخدم فيما منها .-شيء

عدة من الرواية أبرزهامصادرنهلت ولعل ، الكريم" ضرورية وتمثل" القرآن

السالم عليه يوسف قصة مثل القرآنية القصص من الكبيرة االستفادة في إن" ذلك

لعظيمكي أدر...دهن الملفلما ليعودكهن وأطلقنه عظيم ملك إال هذا ما اهللا حاشا قلنا ل

الوجه من الجانب أسود يرى وهو الحين ذلك ومنذ هو في1"حيث الكاتب استبدل حيث

بين الشبه وجه ولعل ، نصه في بالعجائز الكريم القرآن في وردن الالئي النسوة روايته

و المكر هو القصتين كال في والعجائز إليناالنسوة يسوق آخر موضع وفي ، الكيد

قوله في السامري قصة تلميح فيشكل بأيدينا''الكاتب نصنعه إله من أعظم هناك وهل

بأظفارنا... لعن...ننحته سماه ولقد ؟؟؟ أرواحنا من فيه ولكني" السارمي" ننفخ

رائعا اسما له واخترت ، الشنيع االسم هذا قبحون...استقبحت العظيمقبح...إنه ون

عمها... عواء الخواء فارضا...وتسعر صائبا...طنينا "فرحا فقصة2...

ا عليه موسى مع بعالسامري من موسى لقوم وإضالله مبسوطةلسالم العجل بعبادة ده

ولكن ، الكريم القرآن في وأصلها ، والقرطبي الكثير وابن كالطبري التفسير كتب في

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .54عز

صنفسهالمصدر2 ،16.
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بن قصص من والتفاصيلها لها مصدقين غير التفاصيل هذه نقرأ ونحن إسرائيل ي

يأت لم التي إسرائيل بني قصص حيال والجماعة السنة أهل مذهب هو كما ، مكذبين

القرآن في للقصة مجمال هنا ها وإليك ، تكذيبها وال تصديقها كتابنا في: في جاء فقد

السامري وأن ، العجل ذكر الكريم منالقرآن لهم جمعهصنعه الذي ،الذهب منهم

، السالم عليه جبريل فرس حافر موضع من أخذه الذي التراب من قبضة فيه وقذف

خوا له فصار جوفه في حقيقياروقذفه عجال صار إنه وقيل ، الحقيقي العجل كخوار

تعالى اهللا لقول ، ودم لحم #1[%\@ {: من 12َF ً\+%R%W ,5 ,Lِ& ,!1aَF %. %9,# َzَB...{1،مصير وكان

عدة في العجل ذكر وقد هذا ، البر في وذره ، السالم عليه موسى احرقه أن العجل هذا

األعراف سورة في موضعان هو قصة فيه ذكر ما لكن الكريم القرآن من مواضع

تعالى اهللا قال ، طه R%W%+\ً{: وسورة ,5 ,Lِ& ,!ِaG"ِA1V ,(ِ0 ِjِ+,_%: (ِ0 C%[]10 1' ,]َ7 َyَ�3d\%MَY 1234َ? ْ\,M%9%f ,!َFَ?  @\%]1# 123F

%}ِ=ِF6َ& ْ\]ُ46َ*%M 1jMُyَ�3d\ ,5"ِU%[ ,!ِafِ+,a%f َY%M ,!1a1=xAَ^1f{2تعالى اهللا وقال ،:}6%`ِ^ْA%=ِ: َ/ %+ِ&,]%0 6%`ْkَA,# َ? 6%0 \]ُF6َ7

%`ْByََeَB ِ' ,]َeْF\ ِw%`fِ8 (G0 ً\@\َ8,Mَ? 6%`ْAG=1V 6'`ِ^َF%M Nِ9ِ06'RF\ CَeْFَ? %IِFَyَ^َB 6%Q6}87 {\]ُF6َeَB  @\%]1# 12َF ً\+%R%W ,5 ,Lِ& ,!1aَF %. %9,# َzَB

%XِR%`َB C%[]10 12َFِ/%M ,!ُ 1̂aَFِ/ \َy%Q}88{{3''.

اسم في الحروف مواضع بعض تحريك عبر القارئ يراوغ أن الكاتب " أراد

اآلتي" السامري بالشكل يبين"السارمي" ليوردها كي القصة فحوى على حافظ لكنه

قصة أيضا واستعمل ، جماعته ولعن الغراب جراء المدينة في شاعت التي الفتنة مدى

اآليةسور1 ـ طه .88ة

اآلية2 ـ األعراف .148سورة

اآليتان3 ـ طه .88–87سورة
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الكاتب قول في إسرائيل بني قومه مع اهللا" موسى شاء إن وإنّا علينا البقر تشاكل لقد

.1"لمهتدون

شي الراوي األئااستعمل بأن للقارئ ليوصل اآلية للعيانمن واضحة الخير–مور

المدينة"والقوم–والشر موسى"أهل قوم شأن شأنهم أنفسهم على في.يعسرون ورد

فيه2"الهبوط" بعنوانفصلالرواية الفانين" ...وجاء من إنّك منها اخرج "قلنا ...
أن.3 لنا ليبين الرواية في إبليس قصة دمج الروائي م" حاول والغرور األدواءالكبر ن

آدم خلق بعد بها اهللا عصى معصية أول في األول السبب كانا فقد ، ألصحابها المهلكة

تعالى قال كما ، آلدم السجود ترك على إبليس حمال اللذان فهما ، :}ِwَ^ِ*%5 %=ْAِF 6%`ْAُ7 ْlِ/%M

%.6َ*%M %9%Uْ^َE,[\%M C%:َ? %""ِA,:ِ/ 3Yِ/ ْ\M1+%L%RَB %' %;@ ْ\M1+1L,[\%(fِ9ِB6َ^ْF\ له4}0ِ)% تعالى اهللا قال وحين ، :}َ56َ7

%Iُd,9%0َ? ْlِ/ %+1L,Rَd 3Yَ? %I%_%`%0 بقوله5}...6%0 فأجاب ،}...(ِ0 12َEْeَA%# %M ٍ@634 (ِ0 Xِ`َEْeَA%# 12,`G0  9,"%# ْ6َ4َ?

آدم6};ِ{ٍ من أفضل أنه الكاسد ورأيه الفاسد بفهمه إبليس فرأى لم، تعالى اهللا وأن ،

يرى أن من أعظم غرور وأي ، المفضول إلى بالسجود الفاضل أمر حين يعدل

اهللا رحمة من الطرد هو إبليس جزاء كان ولذلك ، خالقه من أعلم نفسه المخلوق

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .20عز

ص2 ، نفسه .21المصدر

ص3 ، نفسه .22المصدر

اآلية4 ـ البقرة .34سورة

اآلية5 ـ األعراف . 12سورة

اآلية6 ـ األعراف .12سورة
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تعالى قال كما ، للمتكبرين نصيبا فيها يجعل لم اهللا فإن ، الجنّة عن 56َ7َ{: واإلبعاد

,`ِ0 ْGِU,Q6َB%(fِ9ِ96'<F\ %(ِ0 %I34ِ/ ,. 19,#6َB 6%a"ِB %9'Uَ^َEَd .َ? %IَF 1.]ُ^%f 6%=َB 6%a{1.

هو المقصود أن أسطر عدة بعد لنكتشف ، القص خطّية أوراق الراوي أخلط لقد

هبوطه بمجرد اإلنسان في حاضر الشيطان أن الكاتب من إشارة في ، السالم عليه آدم

األرض إلى الجنّة الراويمن يقول لقد" حيث ، فبكى ، الخالء في عاريا نفسه ووجد

الخلد استوى...العرش....*فقد العرش على بالعرش...اهللا الفرش ...واستبدل

؟؟ خير هو بالذي أدنى هو الذي األحداث2"أتستبدلون بمزج الجميل التالعب هذا إن

ال نكهة للنص يعطي عدة سور من بعض مع الواعيوتراسلها الكاتب.تجريب أحضر

قصة الفيل" أيضا الك" أصحاب قول سجيل" اتبفي من حجارة علي ووردت"وأمطر

تعالىف قوله في الكريم القرآن ]T"GLٍِ{:ي (G0 -ٍ %@6%LِZِ: !ِa"ِ0,9َd{3.

اهللا وهبها التي العصا ومعجزة السالم عليه موسى سيدنا قصة الرواية في جاء

في الحجر": قوللنبيه بعصاك تعالى4"واضرب قوله الكريم القرآن في lِ/%Mِ{: يقابلها

ْ\]ُAُ* ,!1a%:%9,c'0 Hٍ6َ4ُ? +Tُ* %!ِA%& ,+َ7 ً6`,"%& %- %9,c%& 6َE%`ْO\ 12,`ِ0 ,~%9%Lَk46َB %9%L%ZْF\ َ/6%<%_G: Hِ9ْD\ 6%`ْAُeَB ِ2ِ0,]َeِF C%[]10 Cَe,RَE,[\

اآلية1 ـ األعراف .13سورة

تعالى* قوله في وذلك منها يقتربا أن حواء وزوجته السالم عليه آدم تعالى اهللا نهى التي الشجرة '1{: هي %;6 6%f 6%`ْAُ7%M

%L'cF\ ِjِyـ %Q 6%:%9ْeَd َY%M 6%=ُE?ْ ِb 1I ,"%V ً\+َ9%@ 6%a,`ِ0 %5ُ*%M َw'`%LْF\ %I1W,Mَ8%M %J4َ? ,(ُ^,[\%}ِ=ِF63$ْF\ %(ِ0 6َ4]ُ^َEَB .35اآلية–البقرة"}%9-%

ص2 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .22عز

الفيل3 .04اآلية-سورة

ص4 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 49عز
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G@ (ِ0 ْ\]1:%9,b\%M%(fِ+ِRْk10 ِ3,@َ)\ XِB ْ\,]َ= ,_َd َY%M ِ23AF\ ِAْ8{1سيلحق الذي الوبال عن كناية في وذلك ،

ذلك يؤكد ما ولعل ، فيها وفسادهم المدينة لعذرية وجماعته الغراب انتهاك جراء المدينة

، إنجائهم سبيل في قومه مع ومحنته السالم عليه نوح سيدنا قصة الروائي إدراج هو

الروايةوي في ورد فيما ذلك جذوعا" تمثل وأجر ألواحا كاهلي على أحمل المدينة دخلت

من فهرعوا للناس ذلك تراءى حيت جانب كل من فلفني حولي الغبار أثار مما خلفي

ينسلون وصوب حدب إلي...كل وجوههم عنت حولي عيونهم...وتجمهروا في

هون بلهاء وابتسامات كبيرة حالتيلعلهم...دهشة إلى عودتي أقصد تغيري الحظوا

نظر...األولى الحظوا ،العلهم عليهم أوزعها كنت التي اإلشفاق عجبوا...ت لعلهم

مناكيد عبيد إال هم وإن الناهي اآلمر إال الغراب فيهم كان وما األلواح هذه يجر لسيدهم

األنب،2" غربة الشاهد البطل غربة لتشرك معبرة األسطر هذه ،جاءت أقوامهم في ياء

قوله في الطوفان قدوم عن سرده معرض في السياق نفس إلى بعدها الكاتب " ليحيلنا

قادم سماعه" الطوفان وعدم به والتنكيل الشاهد البطل زجر نتيجة بالمدينة سيحل الذي

الذي العظيم بالدور الكاتب لينوه ، األنبياء مع رسالته في الروائي البطل يتماهى حيث

عنديق المطاف يصل حتى األخير في ليخلص سمع لو المثقف به من" وم عاصم ال

الفلك إال الطوفان...الطوفان من عاصم "ال بأن3... هذا السردي استلهامه ليكمل

اآلية هذه معين من ?َ{نهل ,(ِ0 %' ,]%"ْF\ %!ِp6%& َY َ56َ7 P6%=ْF\ %(ِ0 Xِ 1̀=ِ<,_%f ٍT%U%W CَFِ/ NِMv%[ َ56َ7%!ِV'@ (%0 3Yِ/ ِ2ّAF\ ِ9,0

%}ِ7%9ْt1=ْF\ %(ِ0 %.6َ^َB 1. ,]%=ْF\ 6%=1a%`,"%: َ56%V%M{4الرواية جو درجه الذي الغرائبي للمنحى وتواصال ،

ور قصةدفقد إلى إشارة ومأجوج" ت قوله" يأجوج بوابة" في عند العجائز واجتمعت

اآلية1 ـ البقرة .60سورة

ص2 والفجيعة، الحلم سرادق ، جالوجي الدين .122عز

ص3 ، نفسه .124المصدر

اآلية4 ـ هود .43سورة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



الثاني 66 4562'א3 א"012ص .- 'وא+( )'אدق א"#"מ                              : الفصل

وال الشياطين كل واستحضرن البوالة منالمبولة ، ومأجوج ويأجوج ، والمردة عفاريت

ض كل وعلى ينسلون حدب يأتونكل عليم...امر ساحر كل في1"..وحشر يناظرها

تعالى قوله الكريم 6W,9%#ً{القرآن %IَF ُT%_,Lَ4 ْT%aَB ِ3,@َzْF\ XِB %.M1+ِRْk10 %.]1Wْz%0%M %.]1Wْz%f '.ِ/ ِ(,"َ4,9َeْF\ \َl 6%f \]ُF6َ7

ً\ 1+%[ ,!1a%`,"%:%M 6%`%`,"%: َT%_,Lَd .َ? CَA%&{2.

الهرج مدى يثبت هذا ،إن رحمته تحت المدينة ترزح الذي المزعج والصخب

ه الكاتب إلينا نقل الخرابحيث بهذا تشي وشخوص ولغة رموز عبر الفوضى .ذه

محاوال أحيانا الحدود هذه عن يستقل قد ولكنه ، منشأه ولغته بيئته ابن الكاتب إن

المصادر يسمى ما عبر نصوصه عمر وتطيل تقوي أخرى دعامات على االستناد

التراثية المتون على اعتماده مثل وكليلة: الطوعية ، وليلة ليلة الحديثألف ، ودمنة

س والالحقة المتقدمة األخرى النثرية واألشكال القصص وبعض ، .أذكرهاالشريف

الشرس مخيالها ومكونات الغرائبي ومخزونها وليلة ليلة ألف رواية شكلت لقد

ربطنبعا الروائي من ومحاولة السردية األجواء شحذ سبيل في الرواية منه عبت

البحث وكذا بالحاضر علىالماضي والتنقيب التراثي ، الخزان مكوناتهالنفيسفي من

التي الختامية والجملة دنيازاد وأختها شهرزاد شخصية منها ورد فقد ، الجميلة السردية

والمتمثلة وليلة ليلة ألف المباح((تستعملها الكالم عن شهرزاد ))وسكتت ليستفيد...

ا عند تداوليتها في السحري وقعها من والتيالروائي الرواية مقدمة في بإدراجها لقارئ

نص أن لالنتباه والملفت ، الروائي للنص ختاما جاءت ألنها الخاتمة حكم في كانت

أن أشرت كما خاصة السرد بنهاية يوحي سياقها أن بيد ، الخاتمة حكم في جاء المقدمة

الم بنهاية تنبئ سمة وهي المباح الكالم عن شهرزاد سكوت أعلن تنالسارد

الروائي...الحكائي المتن في القص شهية ستفتح الحقيقة في .ولكنها

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .53عز

اآلية2 ـ الكهف .94سورة
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الغراب مثل الحيوانية شخوصها الروائي منها استعار فقد ودمنة كليلة عن أما

يقول السارد فنجد إلى: "والفأر قامته ومد ، األعوجين رجليه فمد الغراب وانتشى

الكبرياء رسمت وقد ذراعيه مستندا مشوهةالخلف لوحة وجهه شرنقه...على وحين

فسكتوا الكهرباء عنهم قطع وكأنما اسكتوا أن بمخالبه أشار مناخيره فاتحا وتسلل الغبار

واحدة أيضا1"دفعة الغراب لسان على يقول المقفع ابن الغراب: "وهذا قد: قال

فأفقأهما ، عينيه فأنقر ، نام إذ األسود إلى اليوم أذهب أن منهعزمت أستريح لعلي ،"2

دور يتقمص الذي المجدوب الشيخ وجود هي المتنين بين مشتركة سمة هناك أن كما ،

سرادق رواية في الشاهد للبطل الحكيمة السحرية الحلول يقدم الذي الورع الشخص

وصفه في وجاء ، والفجيعة أن" الحلم والعقل المنطق إلى وأقربها الروايات وأبلغ

الحكي الخيشالشيخ تبتلع النار وأن خيش من الكيس وأن نار من الشياطين أن نسي م

" ...3ي الذي الناسك الشيخ وجود فيرصويقابله الحكمة أوتي وورع حكيم أنه على

لقوله ودمنة كليلة الغراب: "قصة ضخما: (قال عريضا اشترى ناسكا أن زعموا

به فبصر يقوده به فانطلق ، قربانا منليجعله يأخذوه أن بينهم فأتمروا المكرة من قوم

له فقال أحدهم له فعرض ، ثم: الناسك ؟ معك الذي الكلب هذا ما ، الناسك أيها

اآلخ له لصاحبهعرض فقال ،: ر الناسك هذا كلباما يقود ال الناسك .4" ألن

اللإن كال في فاعلة كشخوص الحيوانات يوظف جعلته دواع متن ،نصينكل

فرضفاألول األصل هو الذي والثاني السردي للتراث وإحيائية فنية ألغراض كان

هويات تشفير آنذاك السائد السياسي الوضع نصهعليه رسائله،شخوص ليمرر

للحكماالمع .آنذاكرضة

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .15عز

2، المقفع بن اهللا ودمنةعبد تحقيق،كليلة الدين:ترجمة، شمس ا،إبراهيم للمطبوعاتمؤسسة .40صلنور

ص3 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .62عز

ص4 ، ودمنة كليلة ، المقفع بن اهللا .76عبد
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خطبة منها نذكر العربي األدب تاريخ في شهيرة خطب مع الرواية تناصت

الغراب قول في زياد بن ومخالبي...األخذان...اي'': طارق ، خلفكم منقاري

، تعودون وإليه تحتمون به ، بطني إال واهللا لكم وليس ، محيط بكم وحذري ، أمامكم

تطوفون كعبته العظيم..وحول باسمي وأنه ، الغراب الرواية1"إنه تقاطعت وكذلك ،

أيضا الغراب لسان على جاءت التي الثقفي يوسف بن الحجاج خطبة تهديدمع وفيها ،

يقول حيث السلطان عن المروق بعدم وحان: "ووعيد أينعت قد رؤوسا أرى وإني

،...قطافها سيفا للسلطان وإن طيفا للشيطان يدخل...وإن أن أحدكم أمرت ما واهللا

البلعوم هذا فاه( من رأسه) وفتح ألجزن غيره في على2"فدخل داللة هذا وفي ،

التي والقمع أتباعهالحزم و الغراب بطش جراء المدينة .تعيشه

الروائ المتن في حاضرا الشريف ليصفالحديث عكسية بطريقة استعمله حيث ي

خُ ودمامة وِخالغراب قولهـلقه في عنه" لقته أحدثكم أن نسيت هو...والغراب

فيه ركبت األصابع معروق الرأس صغير طويل نحيف نوعه من فريد متميز مخلوق

أ الدماماتكل وأنواع سمعت...شكال أذن وال رأت عين ال أن يعترف يراه من كل

بال على مثله خطر السياق3.."وال مع متوافقا جاء فقد الثانية للمرة توظيفه في أما

في نون الحبيبة وجمال سحر الشاهد البطل وصف حيث الشرف للحديث األصلي

المتن في ورد كما بالجنّة لتشبيهها فيقولمحاولة :األصلي

األرض" على درج ما أعظم ...هي

الماء في سرى ما ...أعظم

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .29عز

ص2 ، نفسه .29المصدر

ص3 ، نفسه .32المصدر
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الهواء في طار ما ...أعظم

الصغير ثغر على بريئة ابتسامة ...هي

الكبير القلب في الحب ...دفقة

الغزير الشوق ....دهشة

أحد بال على خطر وال سمعت أذن وال رأت عين ماال 1" هي

حيانفيوظفت أبو مقولة فمنها صوفية ومقوالت نصوص الروائي النص

مركبي" التوحيدي مطلبي...الهوى مركبي...والهدى عن أنزل أنا أنا...فال وال

مطلبي إلى العبارة...أصل بتمويه الخبر حقيقة عن مأخوذ بينهما واستعمل2..."أنا

أ عاشه الذي االغتراب إلى ليحيلنا المقولة ليكونهاته الفتن زمن في التوحيدي حيان بو

، الحكي سحر في للغوص مناسبا عبارةالجو السارد أورد في" كما حاضر هو إال

مقولة3" جبته اهللا" الحالج" وهي إال الجبة في . ما

توسع سريالية أبعاد للنص يعطي النص دهاليز في الصوفية األجواء إضفاء إن

تأوي حسب كل ، القراء .التهشريحة

التي الشعبية القصص من بعض أدرج بأن الطفولية حواسنا السارد يدغدغ كما

قصة النموذج عبر النوم يأخذهم حتى للصغار السمر عند الجدات واألقزام"تحكيها فلّة

تكبر"السبعة مقولها في لتتقمص المومس المدينة لسان على الرواية في الكالم ليأتي ،

بجمال فلة أب زوجة الساردوعجب قول في وذلك المرآة مشهد عبر يا−"ها مرآتي

1، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .44صعز

ص2 ، نفسه .07المصدر

صنفسهالمصدر3 ،18.
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صمتا القمر صفحة وأجابتها ؟؟ الجميالت أجمل هي من هزء...سخرية...مرآتي

الكالم...تعاليا...تكبرا.... عن سكتت القنوط ليل أدركها المدينة حنق اشتد فلما

م شوهن أن العجائز إلى أوحت و القمالمباح األصلي1"رحيا النص في وقفتويقابلها

وسألتها يوما المرآة قبال تصدق: المرأة لم ؟ البالد هذه سيدات بين سيدة أجمل هي من

اآلتي الجواب سمعت عندما أقول: أذنيها أن يجب ولكنني جدا جميلة إنك الملكة أيتها

ب صغير بيت في حية تزال ال وهي ، تمت لم فلة أن أقسم ، تلهالحقيقة فوق قائم ، عيد

الف تلك جمال فإن حقا جميلة الملكة أيتها أنك ومع جماال، أكثر يجعلها الفائق 2تاة

القمر من المومس المدينة غيرة بين الكاتب االجتماعي–ربط العرف في ارتبط والذي

تمامه في كالبدر أنت المرأة بهاء وصف في يقول كأن الجمال من–بقمة الملكة وغيرة

فلة .جمال

تمام ألبي الشعر من بيتا الروائي أورد : كما

األول" للحبيب إال الحب ما الهوى من شئت حيث فؤادك 3"نقل

الم السياسية األحزاب أحد مناصروا تدوالها شعبية مقولة الروائي استعمل حلةكما

في تمثلت تموت" ، وفيها تحيا تموت...فيها وعليها تحيا نقاتلوعليها سبيلها وفي

مقضيا أمرا ذلك كان هو4"فتقتل المقولة هذه في نموت: واألصل وعليها نحيا عليها

اهللا نلقى وعليها نجاهد سبيلها وفي الرواية...، صعيد على ولكن السياق نفس في كما

مع الراوي تناص القصصيةفقد أحدالمجموعة عنوان خالل من الخشنة األحذية وقع

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .54عز

الرابط2 http: ينظر : // www . nwwar . net / vb / archive.

ص3 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .107عز

ص4 ، نفسه .56المصدر
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الروايةال الخشنة" فصول واألحذية مثل1" هوالكو أخرى مواقع في وهما: "وكذا

ودخلت الجميع من غرة حين على جاءت التي الخشنة لألحذية المدينة شرف يقدمان

األكبر التحدي ضربات أرضها على وضربت وجل أو خوف دون "المدينة ...2

نص بها طعم عدة متون من السارد محانهل السه التجريب مغامرة عبر رديوال

الواقع وجع كثافة ألن تخييله عبر بالواقع صحيحة عالقة ربط إلى يرنو الذي الجريء

السائدة الكتابة أعراف عن يخرج مجنونا نصا تتطلب للقارئ بالنسبة الصورة وضبابية

والت اللغوية الزوايا مختلف من له متأنية قراءة عبر الواقع عقلنة كل...اريخيةمحاوال

المعاصر اإلنسان مع تتزامن التي اإلشكاليات بسراب اإلمساك سبيل في .هذا

جال1 الدين صعز ، والفجيعة الحلم سرادق ، .65وجي

ص2 ، نفسه .66المصدر
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التناص.3 : مستويات

، لألشياء اإلبداعية رؤيته تكوين لحظة ثقافيا غيره معين من يشرب مبدع كل

بعضا العكس أو إراديا يورد قد ، باإلبداع سبقوه ممن لغيره يعترف منولكي

الم عالمهالنصوص شكلت قطعا والتي وخياله ذاكرته جدران في علقت التي ثلى

تقترن قد إبداعية مرتبة لبلوغ منه محاولة في ذلك كل ، موهبته وألهبت اإلبداعي

أعماله تزور التي منها مقتطفات أو النصوص فإن ولذلك ، معين نص بجمالية

رب ، يلمسها أن دون يقتطفها قد كزهرةاإلبداعية عليها للمحافظة منه محاولة في ما

لينت ويرعاه ترتبته في ويزرعه نصيا مقطعا المبدع هذا يأخذ وقد ، الذبول جمخافة

ونض جماال أكثر آخر الكمال...جانصا من االقتراب في الطمع هو المبدع ديدن ولعل

...الفني

نقل عبر ، خارجية نصوص نتف أو نصوص عدة الرواية أواستضافت حرفي

على فجاء ، األصلية المتون على المبدع يضيفها التي الفنية اللمسة من شيء مع جزئي

الحرفي النقل للتوحيدي"رارجتاإل" شاكلة الرواية فاتحة في الراوي الهوى" قول

مطلبي...مركبي مركبي...والهدى من أنزل أنا مطلبي...فال إلى أصل أنا وال

بينهما... العبارةأنا بتمويه الخبر حقيقة عن "مأخوذ في-1.... وردت العبارة فهذه ،

السارد قول النوع هذا في أيضا ، تصرف دون حرفي بنقل األصلي علم: "المتن ال

علمتنا ما إال تعالى2" لنا قوله حرفيا القرآن في ويقابلها ،}6%0 3Yِ/ 6%`َF %!ْAِ& َY %Iَ46%Z,U1[ ْ\]ُF6َ7

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .07عز

ص-  ، اإللهية اإلشارات ، التوحيدي حيان .175أبو

ص2 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .19عز
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3A%&1!"ِ^%ZْF\ 1!"ِA%_ْF\ %J4َ? %I34ِ/ 6%`َE,={1السارد قول في ورد الحجر: "، بعصاك ،2" واضرب

القرآن في &%",`6ً{ويطابقها %- %9,c%& 6َE%`ْO\ 12,`ِ0 ,~%9%Lَk46َB %9%L%ZْF\ َ/6%<%_G: Hِ9ْD\ 6%`ْAُeَB ِ2ِ0,]َeِF C%[]10 Cَe,RَE,[\ ِlِ/%M

ُ? +Tُ* %!ِA%& ,+َ7%(fِ+ِRْk10 ِ3 ,@َ)\ XِB ْ\,]َ=,_َd َY%M ِ23AF\ ِAْ8G@ (ِ0 ْ\]1:%9,b\%M ْ\]ُAُ* ,!1a%:%9,c'0 Hٍ6َ4{3قوله في أيضا ورد ،''

مستنفرة حمر الكريم4''كأنه القرآن في - {يناظرها %9ِk`َE,R  0  91=1V ,!1a34َzَ*{5و ال''، زيتونة

غربية وال "شرقية R%R,=َd,12...{القرآنوفي6... ,!َF ,]َF%M 1PXِn1f 6%aُE,f8َ 1;6َ^%f ٍw'"ِ:,9َ9 6َF%M ٍw'"ِ7,9%b 63F ٍwِ4]ُE,fَ8

 !"ِA%& ٍP,X%b xTُ^ِ: 123AF\%M ِH6'`AِF َ56َ= ,0َzْF\ 123AF\ 1Hِ9ْn%f%M 1P6%c%f (%0 ِjِ@]1`ِF 123AF\ Nِ+,a%f ٍ@]ُ4 CَA%&  @] +4 ور7}6َ4@  فيكما د

به" الرواية فوسطن نقعا به فأثرن صبحا فالمغيرات قدحا فالموريات ضبحا والعاديات

القرآن8''جمعا في ورد 6Z,UَDً{:وما ِ~6%fِ;6%_ْF\%M}1 {ً6V,+َ7 ِ~6%fِ@]1=ْF6َB}2 {ِ~\%7ِt1=ْF6َB

ً6Z,U1p}3 {ً6_ْeَ4 ِ2ِ: %.,9َOَzَB}4 {ً6_,=%W ِ2ِ: %(ْq%[%]َB}5{{9.

اآلية1 ـ البقرة .32سورة

جالوج2 الدين صعز ، والفجيعة الحلم سرادق ، .49ي

اآلية3 ـ البقرة .60سورة

ص4 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .57عز

اآلية5 ـ المدثر .50سورة

ص6 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .64عز

اآلية7 ـ النور .35سورة

8، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .64صعز

اآليات9 ـ العاديات .5- 4-3-2-1سورة
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ا آبا" فيرارالجتأيضا لمهوجدنا آثارهم على وإنا ملة على مقتدون....تدونءنا

الكريم1..." القرآن وفي ،:}%.M1+َE,a 0 !ِQِ@6َO6 CَA%& 634ِ/%M ٍw'0ُ? CَA%& 6َ4P6%:6 6َ4,+%W%M 634ِ/ \]ُF6َ7 ْT%:{2حيث

بكلمة أمة كلمة إال األصلي المتن من الكاتب وأيضا،" ملّة" استبدل

حاميه" .... نار هيه ما أدراك وما هاوية تعالى3"فأمها w%fِM6%Qٌ{:وقوله 12 0ُzَB}9 {6%0%M

,2%"ِQ 6%0 َ/\%@,;َ?}10 {ٌw%"ِ06%V  @6َ4}11{{4.

اجت حدث فقد األخرى النصوص صعيد على قولرارأما في أخرى نصوص مع

تمام :أبي

الهوى" من شئت حيث فؤادك األولنقّل للحبيب إال الحب 5"ما

المستوى عن أما ، الرواية استعملتها التي االجترار مستويات لبعض بالنسبة هذا

التناصات صوغ الكاتب يعيد حيث األول المستوى من أرقى يعتبر والذي االمتصاصي

المثال سبيل على نذكر الكثير منه ورد فقد ، النص يخدم ما في: وفق الغراب استعمال

إذه عادية مرتبة في ودمنة كليلة في واستعماله الناهي اآلمر السيد دور في الرواية ذه

حاكم وليس .محكوم

الراوي قول شفق" وفي من حبل جيدها اهللا6"في ليقول ، المومس المدينة عن

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 72عز

اآلية2 ـ الزخرف .22سورة

ص3 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .58عز

اآليات4 القارعة .11-10-9سورة

ص5 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .107عز

ص6 ، نفسه .18المصدر
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لهب أبي زوجة عن وعالّ R'0%+ٍ{جالّ (G0 ٌT,U%V 6%Qِ+"ِW XِB{1.

النصوص الصعيد الراويوعلى قول اتحدوا: "األخرى العالم غرباء في2"يا

لينين مقولة إلى عمال" إشارة "اتحدواالعالميا

الرمز ذوبان في وذلك ورد ما حسب حواري مستوى يوجد أنه األحذية" كما

الكناية" هوالكو" ورمز" الخشنة السارد لنا ليربط ، الفصول عناوين من عنوان في

ف وردت وماالتي هوالكو وشخصية العصر هذا مع المتزامنة الخشنة األحذية العبارة ي

تاريخية تناصية حوارية هناك أن إذ ، دموي وتاريخ ودمار بطش من إليه ترمز

بالشعرية يتسم العنوان جعل ما وهذا آني وزمن سحيق ماض بين .جمعت

أ ال كي التشريح في الشيء بعض أختصر أن العنصر هذا في فيحاولت قع

المتون نفس تكرار عبر اإلطناب يفرضها التي والرتابة ، المتقاطعة النصوص تكرار

والمقاربات الموازنات .ونفس

اآلية1 ـ المسد .5سورة

ص2 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .11عز
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التناص.4 آليات

التمطيط-أ : آليات

وذلكيسهم وشدهه القارئ إدهاش في بتقنياتهما واإليجاز التمطيط آلية استعمال

بتحريك نصه في المبدع لعب مترادفاتعبر استعمال وكذا وتقاطعها بشكلالحروف

الحياةمتتابع الراوية أشياء في تبث استعارية وصور واإل...، الحذف يساهم يجازكما

وتك النص لغة ضغط في اللغوي هذا؛يفهاثواالقتصاد كل خالل من للقارئ يفتح مما

والتلقي التأويل .جمالية

آلية نصه في الروائي بين''ناكراماآل''وظّف بالقلب الجناس في ذلك وتمثل

نعللعن''كلمتي قوله''و "نعلأقصدلعنصاح" في هنا1... الكاتب ولّد لقد ،

وأهل السارد قبل من ملعون لعن السيد أن الفطن للقارئ تشي ضمنية ، جديدة داللة

.المدينة

عبارة" المومس''مثلت مرادف''المدينة شخصية مدينةوهي واالنهيار للموت ة

ودمار وخراب موت فيها شيء كل ، اإلنسان عالم عن وحولها2"منفصلة فيها تدور

ولعل–األحداث تقريبا النص أزقّة جّل تسميتها ساحت فقد ومحوريتها الراوية مفتاح

الروائي قول هو هنا المومس" الشاهد الشفاف*"والمدينة ثوبها في أمامي تتهادى

الهستيرية...وطباتها...ثدياها....حيتصاف ضحكتها جملة3"وتتعالى شكلت كما ،

يتصافح"  الشفاف ثوبها في أمامي ضحكتها...وطبتاها...ثدياها....تتهادى وتتعالى

مد" الهستيرية للقارئ ليبين المومس المدينة الراوي ذكر كلما تكررت نثرية ىالزمة

وظف الشنيع المآل المدينةوسخالاعة وفكر جسد تسلق .الذي

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 15عز

اإلبدا2 في عالمات ، هيمة الحميد ،ععبد نقدية" الجزائري ج" دراسات ، القلم أهل ط1رابطة ،2،2006،

.109ص

ف* الراويةوردت .مرة31ي

ص3 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .14عز
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نتيجة حرقته فيها يبث كي للراوي متنفسا الواسع بمفهومها المدينة شكلت كما

االستعارات رأسها وعلى البيانية بالصور يستنجد فنجده والمكان بالعباد حّل الذي المسخ

كقوله المعنى: "المكنية القلب على تهاوت السلمأ" و1"جدران الذي"و2"لتهم مادمك

عروقكزال 3"يتسلق

، إيقاعه من وسرع لمعاينة ووثّق الروائي النص خدم رافدا التكرار بنية شكّلت

الشأن هذا في ورد سوحب.....سوحب: "فقد

والغيهبربي والرنس الغراب ورب

والشيهب واللكام اللظام رب

سوحب....سوحب

والجفاف الجفاء ...رب

العجا والرجافرب ...ف

"سوحب...سوحب ...4

وكلمة المقطع هذا في مرتين تكررت سوحب ،" رب" فكلمة مرتين كذلك

يع حيث فيها لغة ال أنه المقطع لهذا الداللية البنية على الراويوالمالحظ بنا ود

، ودهشة سحر الكهان"إلى الكهنو*"سجع واإليقاع اللفظ من بالغريب المليء ،الفنية تي

والفجيعة1 الحلم سرادق ، جالوجي الدين صعز ،10.

ص2 ، نفسه .11المصدر

ص3 ، نفسه .20المصدر

ص4 ، نفسه .17المصدر

الكهان* وانق: سجع الجاهلية في عرف الخطابة من خاص عددضرب نالحظ سجعهم ففي ، الغسالم في رض

الجاهلي العصر في كانوا الرجال من طبقة فهم الكهان أما ، ظاهر والتكلف أعم والغموض أكثر المكررة القوافي

بن أكثر منهم الكاهن أحدهم على يطلق وكان ، الآللهة وبيوت العبادات أماكن في الوثنية الدينية الوظائف يشتغلون

والمأم ، النساءصيفي ومن الحارثي فقالت: ور عليهم بالغارة قومها أنذرت التي رئام بني كاهنة واللوح: وزبراء

كتاب ينظر ، الوادق والمزن ، الطارق والنجم ، الشارق والصبح ، الغاسق والليل ، ،: الخافق بروكلمان كارل

وتحقيق ترجمة ، العربي األدب ال: تاريخ دار ، النجار الحليم .358ص. 1998،5معارفعبد
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الراوية عليه سارت الذي التجريب منحى عموما ، هذا كل من الراوي قصده ما ولعل

شحذ سبيل في النص جو على ، الكهنوتية اللحظة هالمية من شيء إضفاء وخصوصا

المقطع في ومرادفات وعبارات ألفاظ عدة تكررت كما ، القارئ عند التأويل قدرة

مثل خلق'': الواحد أبانا إن منفردا''يقال ونحن''واحدا كله الخير على كلنا" استوى

شكل"قاطبة...عامة...كافة...جميعنا... على المقام هذا في التكرار ورد فقد

بين 1"قاطبة....عامة....جميعا...كلنا" وفي" متفردا" و" واحدا" مترادفات

على اسقاطه إمكانية هو المقطع هذا عن تجاوروالمالحظ باعتبار الكتابة أيقونية تقنية

وتتابعها .المرادفات

اآلتياُ المقطع في أيضا الكتابة أيقونية تقنية أيضا جماعة: "ستعملت وحملته

سمعا آذانهم ونصبوا صمتا الجميع تدثر حتى فوق فوق يعلو كاد وما األكتاف ...فوق

إله...طاعة...وانصاتا حضرة في "مكار...دمار...قهار...جباركأنهم ...2

المرادفات تتابع الكاتب"مكار...دمار...قهار...جبار" المالحظ من محاولة في

المعنى توصيل على اإلصرار ومتعددةعلى متناهية .بدالالت

اإليجاز-أ : آلية

التأويل حسن يحكمها متحرك مفهوم ذات تعتبر التي اإليجاز آللية بالنسبة أما

معانيالذ توليد وكذا ، السائدة القيم جل عن المعنى غرابة هما عاملين على يتكئ ي

الفني التجريب حيز في يدخل هذا وكل ، الواقع وتخييل الخيال واقعية عبر جديدة

الواقع مع والقارئ والنص ، المبدع ومكيف األدب ملمح يعتبر .الذي

ترويض محاوال ، تجريبيا الروائي النص الذينبدا األلم وضبابية المرحلة فوضى

تحوليمر وكذا ، المتن في لألصوات تداخل عبر المعاصر اإلنسان –المكان–بهما

والدود ونعل الغراب كالسيد الشخوص ومسخ ، فاعلة شخصية إلى في...المدينة

مخيال إلى المدينة بها تمر التي السرابية الصورة فضاعة تقريب الروائي من محاولة

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .21عز

ص2 ، نفسه .15المصدر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



الثاني 79 4562'א3 א"012ص .- 'وא+( )'אدق א"#"מ                              : الفصل

الكاتبالقارئ أن من"،والمالحظ ،باالنطالق والفنتازيا التجريد بغيةنحا المأزوم الواقع

رواية ندرج أن يمكن األخير االتجاه هذا إيحائية،ضمن بطريقة ولكن تناقضاته رصد

والفجيعة الحلم منك...سرادق الرواية تقترب وتصوراتما الفلسفية المحكيات

حول الف(الفالسفة ،فإذا)اضلةالمدينة قلبا الرواية هذه في نشهد ،لكننا

جالوجي الدين عز فإن والمساواة العدل فيها يسود جميلة مدنا تصوروا قد الفالسفة كان

ممسوخة مدينة تصور ،مخالفة فانتازية صورة مومس(يقدم 1).مدينة

ينهـلافرضتت ، مـشارب عدة عبر وجماليته النص فسيفساء لتشكل عوامل عدة

التيمنه اإلبداعية اللحظة تقتضيه ما حسب المبدع ثقافةيا وحسب التدوين أثناء بها مر

تناصية إستراتيجية الورق على وليقرر ، لألديب والتاريخي الراهن بالوضع اإللمام

الكتب معترك في سيدخل جديد كائن هو حيث من الجديد للمتن قواعد .تؤسس

الراهن،ص: 1 األسطوري والتخييل جالوجي الدين لعز والفجيعة الحلم السرادق رواية ، الساوري .447بوشعيب
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سأحاول الفصل هذا كبعـدينمقاربةفي التنـاص ومـستويات مصادر تحليل

الت الروائـيناصيةـلالستراتيجية المـتن شكلت التي البنيات تشعبات تتبع طريق ،عن

بالدراسة شفراتهالمنوط فك ومحاولة .الفنيةا،

في الفصلاسمورد بـهذا ومـستويات-الموسوم لمـصادر بنيـوي تحليل

الفجيعةالتناص و الحلم سرادق رواية في التناصية لالستراتيجية قبله-كبعدين ومن

والفجيعـة–المذكرةعنوانفي الحلـم سـرادق روايـة في التناص -استراتيجية

هوالمصطلحهذا،-استراتيجية–كلمة اليونانيـة" الذي الكلمـة مـن أصالً مشتق

)Strategos(القواتوكانت قيادة فن مجموعـة":*مولتكه%$" عنييو،1"تعني

الوصول وتحقيق إلدراك تستخدم التي الوسائل محـددإلىمن -,*()&،2"غرض و0/.

ا=;:9%608" ه234* ا=;,A@9ت 8C4;D< F@"H-"
3.

هذ من مصاحبمصطلحأنينالتعريفيننستنتج القصديةاالستراتيجية لمفهوم

للخ التخطيط عو غمار في اوض آلية مع يتواءم ما ما،وهذا علـىالروائـيشتغالمل

لم الذي السردي، شفهياالمتخيل حكيا أصـبحعفويايعد بـل الوقـت، تجزية بغرض

ل المحكم التخطيط تنفـيحكمه ال القصدية هذه كتابته،ولكن المراد النص هندسية يبناء

على الكاتب النصحرص قسمات على فنية لمسة على،إضفاء االبتعاد منه محاولة في

شر في المملةاالوقوع الميكانيكية .ك

1*JH) :L:@0وزNب،آ*R=ا 6C،*9آS T@V# 8;E*-،*WH=وا =XVرا#9ت 8@Z*,=ا ص،1997،ا=;]#"8 Z175@*وت

،245 .

مولتكه* فون Helmuth: األلمانيةب(هيلموت von Moltke (بروسيقائد) .أبريل24- 1800أكتوبر26

البروس).1891 الجيش أركان رئاسة معركة،يتولى في النصر إلى البروسي الجيش غراتسقاد Königكونيغ

grätzعام البروسية النمساوية الحرب في النمساويين توتل،لويس:ينظر.1866ضد فردينان فيمعلوف، المنجد

صاألعالم ،512 .

ا(*ل2 X@< اZ*اه@T،ا=8e)XRاd#:*ا-@D@8رواد،ادور ا=h:9ح XiC X;R< ا=*آ6 ا=4Vاء 8;E*-،k=9e=ا >8i:m،ا=LDء

8)*n;=ا 8prH=231ص.،م1956،ا .

3
J.Larousse,Le Grand La rousse,Ed ,Larouuse,Paris,1970,p.973.
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مـن الرواية لطبيعة نظرا تكويني بنيوي منهج التناص بنى لدراسة اخترت لقد

الموضوعاتية المومسالفجيعة(الناحية عنوا)..،المدينة طبيعة وكذا الـذيالفـصلن،

له محورا التناص من .يجعل

La:والتفسيرالفهم-1 Compréhension _l'explication

في شروعه هـذهأثناء مـن جـانبين بين غولدمان ،ميز األدبي العمل دراسة

والتفسيرالف: العملية Compréhensionهم et explicationيعر كتابه،حيث في ف

العلوم"  و ،الفهم"اإلنسانيةالماركسية للـنص الداخلي باالنسجام تتعلق قضية بأنه

النص، غير ،والشيء النص ،كل النص مع حرفيا نتعامل أن يفترض يبحثحيثوهو

األخيرداخل الشاملةهذا الداللية البنية لعمل"إذافالفهم.1"عن الدالة البنية وصف هو

ما و...أدبي الخارجية المؤشرات عن معزوال األدبي النص على تقتصر عملية أنه كما

دور تلعب شك دون من تكوينهالتي في هاما أماا >9s;rHالتفسير، tum= vw<د 4r0-8x@Hi=ا

.Zدyا t;,=ا و z4;S-ا=Xا=8 و 9C9"-ا *eأآ 8@HZ .0 ...
2

.

دراستهاالرواية التناصـاتالمراد من هائال زخما مكنوناتها في التـيتحمل ،

فني بوعي يبثها أن السارد هذا؛حاول في سأدرس الدالذلك البنية للتناصالعنصر خلية

لغته األيديولوجيبتناولهاعبر و االجتماعي السياق داخل وتعبير دراسة،كصياغة ألن

الوصف مرحلة في وارتكانها اللغة تجميد في يساهم كتركيب .السانكرونياللغة

رواية في التناص األقنعلغة و األوجه متعددة جالوجي الدين القارئعز تدوخ ة،

حينا يالمسها يكاد أحيانافال الحلم أو كالسراب باألسطوري،فهي الكاتب فيها يتوسل ،

الدهشة من شيئا القرائية اللحظة على يضفي لكي الخرافي المتلقيو لوقوعلويورط

1*JH) :Lucien Goldman,Marxisme et siences humaines,p.62.

2*o9,;=ا X|H=ا v9هH< .0 >q9R*ات -9ور(*({، *@WZ-8)*JH=ا اz9mSzت و ~<N;=وا ا4oyل .0 .0 درا8#

،*Dh=ا . 48،ا=LDا�*،ص2006وا=:iA@|@8،دار
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النصفي :فمثالالمتشعبنسيج

سوحب.....سوحب" 

والغيهبربي والرنس الغراب ورب

والشيهب واللكام اللظام رب

سوحب. ...سوحب

والجفاف الجفاء ...رب

والرجاف العجاف ...رب

"سوحب...سوحب ...1

شعرية يطفح المقطع الشعر،هذا يشبه ألنه فحـسبليس الخـارجي شكله في

يكتنفه الذي الغموض معناهوإنما بها يشي التي الزئبقية بـو الكـالم" وذلك تراكيـب

معنىال بال جذي تشكيل في الكلمة بوضع بتحريـر، ، متوقـع وغيـر مألوف غير ديد

العادية العقالنيةالكلمة غير مألوف،باللغة غير تأثيرا تولد هـذا2"والتي تعلـق وكذا ،

البخور برائحة يلقيهاالمقطع التي بالطقوسوالتعويذات عالقة له ما والعالمالدينيةوكل

رجوعه،اآلخر هو بالشعرية المقطوعة هذه يسم ما األوللألصواولعل المنبع و إذ،ل

تُ المقوالت بعض هناك الشأن بدايات فهيرجع الكهان، سجع إلى فيعر تحمل مقطوعة

المعنى بهذا الشعر روح إدراجطياتها طريق عن اللغوي الخرق مبدأ تستعمل أنها ،كما

اللغةكلمات إبالغية من القارئمفرغة أسر ضمان و للتأكيد أفقه، .وتخييب

ت كم أبرز القرآنيلعل التناص هو النص هذا في درج لـهناصي كانـت الذي

منها نذكر ، الرواية في الموجودة التناصات مجموعة من األسد العجائز"مقطع: حصة

القمر ال"3"و القمر؟ أين الرحبة السماء تجوالن كاألرجوحة عيناي أين…قمروراحت

ص1 ، 8,@Dh=وا TVR=ا #*ادق ، .EوNE 6)X=ا LC18.

2;@V#4ر(9،ط# ا=:4ز( ، و *WHV= ا=4Rار دار ،X|H=وا ا="*د 8H:0،t@iI ص92،2000ن ،106.

وا=Dh@,8،ص3 TVR=ا ،#*ادق .EوNE 6)X=ا LC52.
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يديها بكلتا تعصره سوداء سحابة يصارع هاهو منهـا...القمر؟؟ تملص وقد وهاهو

حزينا الخدين أسود خافتا مرهقا .يبدو

تغتاله أن أرادت التي السوداء السحابة آثار السواد ذلك إن كـادقالوا أن بعد منها ففر

عليه آثارها تركت فقد انهزمت وإن ولكنها أنفاسها . يلفظ

الخلو إلى وسعى حبا بها وهام المدينة عشق قد القمر إن ذلـكوقالوا لـه تم فلما بها ة

فقدت به فأمسكت وفر فاستعصم شبقية ألنها نفسه عن راودته أقصد نفسها عن راودها

قال أهلها من شاهد وشهد قُبٍل من :قميصه

الصا- من وكانت فكذب قُبل من قميصه قَدت دبـر...دقينإن من قميصه قدت وإن

الكاذبين من وكان …فصدقت

صدق هو كذبت ه…هي صدقت كذبهي .1"و

ويستمر القارئ إدهاش في سرديةالناص عوالم في به لغـةالزج عبـر عميقة

مواربة،مراوغة تلبسو يستعملصورةفلغته نجده المقطع هذا ففي ، السردي المشهد

أقواله في الشك و بالريبة مثقلة أقـصد: "مثللغة نفـسها عن راودها ذلك له تم فلما

شبقي ألنها نفسه عن ي2" ةراودته األصواتفهو تعدد هـو"Polyphonieستعمل الذي

بأقوال آخرينماستشهاد فتنة*تلفظين داخلسردليشيع المتلقيلالنصية مثلمـاتدويخ

المجتمعية البنية داخل الفتنة مصر عزيز امرأة زليخة النبـيآنذاكأشاعت بمراودتها

نفسه عن اليوسف القرآن في ورد ما هذا على شاهد )"'&%ِ#"ـ {كريموخير *ِـ( -,ـ+" )ِ%./0 ,1ْ3"4"50"6"5

9/0.ـ /8ِ,+7" =,>ْ;ِـ:, َ? Aِ@.ـ1, "B0"+ْC"D "E"F&GَH )I("6 ,1.@ِA ِ1ّ;/0 َL "M"D َN َO "Pَ/ "Q&'"- &Qَ/ َO"5 "R0"+&(َS0 ِQَT.;َU"5 ِ1ِFْ<.@ E"V{3يؤكد وما

ا="FZ9،ص1 .52ا=;Xnر

وا=Dh@,8،ص2 TVR=ا ،#*ادق .EوNE 6)X=ا LC52.

يحي* محمد ترجمة الخطاب، لتحليل المفاتيح المصطلحات مانغونو، اإلختالف،الجزائر،دومينيك اتين،منشورات

ص2008 ،100.

3&#4) . 23ا"(8-#4رة
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ــوات األص ــدد تع ــة تقني ــى عل ــب الكات ــرار بداإص ــي ف ــه ــةقول ي

تعصرهسوداسحابةيصارعهوها"المقطع يديهاء منهـا...بكلتا تملص وقد وهاهو

حزينا الخدين أسود خافتا مرهقا .يبدو

بالقمر العذاب ينتقل آخر مقطع شروفي غوايةالسحابةمن لـهالمدينـةإلى

الكاتب قول عشق" :في قد القمر إن الخالمدينةوقالوا إلـى وسعى حبا بها لـوةوهام

ذلك له تم فلما أقصدراودهابها نفسها وفرراودتهعن فاستعصم شبقية ألنها نفسه عن

أهلها من شاهد وشهد قُبٍل من قميصه فقدت به .1"فأمسكت

بتحميل الروائي يكتف الدالالتلم هذه كل المقطع هذا إلـىتناص تعـداه بـل

التمويه أقنعةاستعمال لغته اللوإلباس جمالية من االنزياحزادت استعمل عندما وذلك غة

القمرةستعاضباال بصورة يوسف صورة الجمـالعن كل القارئ ذاكرة في يمثل الذي

ودنوه البياض و الصفاء و السمو السماءو غيبـي،من هـو ما كل من قريب أنه أي

إشارة في األسود السحاب مع محنته معإلىوذكر يوسف الـرابط،زليخةمحنة ولعل

هذه وبين المـاءاألخيرة بـشارة يعنـي الـسحاب أن بحيث الخصوبة هي السحاب

األنثى تعني زليخة و األرض الحياةوخصوبة منها تولد سـوداءسـحابةولكنهاالتي

وكذا،أيملوثة األخالق شؤمفاسدة .نذير

موفق المجازية اللوحة هذه لماةتبدو بالغ الكاتب ولكن ، الشيء سموقارنبعض

القمربالسحابة زليخة(سمو و فقـط) يوسف األرض فـي األخيرة هذه سمو كان وإن

رفعها يجوز ال إذ ، ذلك يتعدى ال تـمولكن المقارنة وجه أن خاصة األنبياء مقام إلى

فضاء .السماءفي

المثقف اغتراب مدى تبيين الكاتب محاولة هنا القول كـلومجمل مـع ومحنته

،(الموجودات المومس الدودلسحاب،االمدينة األخدان، ، ......)لعن

وا=Dh@,8،ص1 TVR=ا ،#*ادق .EوNE 6)X=ا LC52.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



الثالث   *5+"ل %("و3 +20)د1 و0/*و")- א+*()ص &%$د"ن           : الفصل

1وא"8 /1אدق א+5+מ وא+=:"8$                                                           +;/*1א*":"8 א+*()2"8 67 

86

المبدعالكاتبرفعلقد األنبياءإالمثقف مقام رسـاليتهلى العقـولفي إلنـارة

تساعد التي القيم فاسدةاإلنسانبترسيخ األفكار كل من عقله تحرير . على

العجل و السامري قصة عن أسوقه آخر إلـه": فيمثال من أعظم هناك وهل

بأيد بأظفارنا… ينانصنعه الـسارمي… ننحته لعـن سماه أرواحنا؟؟؟ولقد من فيه ننفخ

رائعا اسما له واخترت الشنيع، االسم هذا استقبحت قبحـون… ولكني قبحـون…إنـه

عمها…العظيم عواء الخواء فارضا… وتسعر صابئا… طنينا علـيهم… فرحا وأطل

مسندة خشب من هيكال يحملون المبوله… رهط أمام يغرفوننصبوه الجميع إليه فهرع

ومـا بالهيكل، ويلصقون المبولة طمي النـصبمن كـان حتـى سـاعات إال هـي

أنين…شامخا له جسدا " …جئير… نعيق…إلها
1

.

الروائي تقنيةاستعمل الجزء هذا الكافكوفي إلىيالمسخ حيـث*كافكانسبة ،

فضاعة الموحية بلغته السرب عقول طالت التي المقرفة يدعومجتمعاألفكار ما بسبب

السارميإليه أنلعن أصلها،حتى التي السارمي لفظة في ينعكس األفكار في الخلط هذا

الذي الفكري والوباء التعفن مدى ليبين السارميطاالنالسامري لعن يلمسه شيء . كل

في وذلك السخرية السارمي: "وتستمر لعن سماه االسـمولقد هـذا اسـتقبحت ولكني

رائعاالشنيع، اسما له قبحون… واخترت العظيم…إنه المقطـع2"…قبحون هـذا إن ،

أسوء إلى سيء من التسميات و األفكار في الرداءة تفشّي مدى على كيـفيحيلنا إذ ،

هي التي السارمي لعن تسمية من الطـالعفيننتقل سوء و باللعنة تشي تسمية األصل

قب ــم اس ــى ــإل ترم ــا ألنه ــضاعة ف ــد أش ــي ه ــي الت ــون ــيءح ش ــل لك ز

ا="FZ9،ص1 .16ا=;Xnر

*9m09آ L:I0*اKafka :.m@W- ،=#. آ9-  ، 8@#4Z9m=ا 8Z9:m=ا Xرا� X,)، 8@I9;=y9Z ،وآ:  Z*اغ .0 X=و:*n|=ا، ا=4CXى

ا=;"'، ،9r:)*(# ا=R@9ة -9hه8 #i:آ (,*ض0. ، .*JH):توتل،لويس فردينان األعالممعلوف، في صالمنجد ،427.

وا=Dh@,8،ص2 TVR=ا ،#*ادق .EوNE 6)X=ا LC16.
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ذلك من هيهات ولكن حياتها، في للقبح عبثية فلسفة تتبنى الشخصية هذه لكأن حتى قبيح

، جمالية القبح في وجد ، اإلتجاه هذا تبنى من بعض أن بالدرسإذ المنوط المثال ولكن

البـول برائحـة المثال هذا يقترن عندما خاصة العفونة يطابق الذي القبح كـلوهو

ال الكاتباألشياء قول في وذلك خـشب" مقرفة مـن هيكال يحملون رهط عليهم وأطل

أمام… مسندة منالمبولهنصبوه يغرفون الجميع إليه المبولةفهرع ويلـصقونطمي

وما شامخابالهيكل، النصب كان حتى ساعات إال أنين…هي له جسدا … نعيـق…إلها

"…جئير
1.

صادمة اللغة نفسومحرجةجارحةهذه فلكل سليمة،ذات الطهـرطرة تحـب

السطحية الوضـعبمعانية عفونـة مـدى خاللهـا من رصد الكاتب أن إذ ، العميقة و

بالنابل الحابل واختالط تأزمه الصعدو جميع . على

األص اللغوي للتراث عودة ،كانت القرآني التناص مـنيلغة النهـل عبـر ، ل

المدالالت الخالدهذا الكريم-تن المحمديـة،فهوخلود-القرآن يرسـخالرسالة بـذلك

فراي–فرضية"بالقياس كتابه-نورثروب النقد–في ترى–تشريح اإلنجيلالتي بأن

األكبر القانون الغربييشكل القرآن.لألدب يكون العربـفهل لألدب أكبر قانونا يبدوره

الرمـوزاإلسالمي و العالمـات مـستوى علـى وكـذا المقصود التأثر مستوى على

النصي؟ وعيه ال في المضمرة الكون رؤية و األساليب مشروع.2."و التساؤل هذا إن

عميق وعي الوذو تشكيل في المقدسة اللغة األفضل،بدالئلية نحو وتهذيبه اإلنساني فكر

المـألوف وخـرق التجريـب من بشيء يعبر النص هذا في القرآني التناص نجد لذلك

1FZ9"=ا .16،صا=;Xnر

فرشوخ: نظري2 الفجيعةأحمد و الحلم سرادق في الشعبي األدب اشتغال ،طرائق المقاومة كتاب،،جمالية ضمن

السابق المرجع النص، .215،صسلطان
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تنسيب التوترإبو يعكس ما وذلك أوجه حمالة تصبح االخيرة هذه أن حيث اللغة الغية

االجتماعية الحياة في يتصادم ما جراء النص في وكذاأفمنالنفسي التـدفقسرعةكار

ال تطورالمعرفي ،جراء وجـبهائل ،لـذلك وتـشعباتها متطلباتهـا و الحياة منظومة

قلقة لغة عندماتناستحداث قايجسهافجر حتىكل التشعبيةرئ اإلرتباطات لبنيةتالمس

يتا الذي المعاصر، اإلنساني ،أشيـلقلق بينهمـا وأحيانا افتراضيا يصبح وأخرى أحيانا

أن التناص من المعاصرةبيصطبغفكان االنسانية التجربة .عمق

امتصاصي مستوى ذات مقولة اهتمامي اتحـدوا" استرعت العـالم غرباء 1"يا

عما-مع اتحدوايا العالم مـنحيث،-ل الكثيـر فيهـا بلغة البوح في الكاتب يستمر

باستعمالهوالغرابةالغربة الذات إقصاء فـيو أثـرت التي العبارات أكثر من واحدة

العاملة عشرالطبقة التاسع القرن الفـصلفي فـي ذكـره سبق الذي و لينين بزعامة

كالسابق إيحاءات تحمل العبارة هذه أن حيث مكنوناتهـابيرة، الملفـت.في الـشيء

هو الغرباءلألنظار اتحاد أرادطلب العبارةالكاتب، بهذه يصدمنا أوصـىأن ما عبر

فك ، يتحدوا أن الفرقاء للغرباء فكيف ، الصخرأبه من الندى يطلب بالناص فهـي،ن

محبطة ـِـطةلغة يشوبهاومحب ولكن تيمنا، وذلك األمل من الكاتبشيء بنجـاحمن

خاصةه المقولة عرفناذه الشعاراانتصإذا هذا البلشفيةواالتجاهر الثورة رسخته *الذي

العدل وأشاعت روسيا في القياصرة حكم الشيوعيحسبعلى .المنظور

18,@Dh=وا TVR=ا ،#*ادق .EوNE 6)X=ا LCص ،13 .

*8H# 8)*n@|=ا رو#@9 .0 }<9+ ا=:. ا=,;9ل 4fرة إ=,1917ه. 9r@0 TmR=ا t|:Iوا ،.I9e=ا z4m@I *n@|=9Z وأ/%9{ ،

*:Sdا ا=4r;Dر(9ت ا-9Rد 1@#3- إf*ه9 ,VC T-و،.hWVi=ا ا="04@9-@8ا=LRب ).U.R.S.S(اآ@8

*JH) :J.Larousse,Op.cit,p.1641.
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والدالليالرابطلعل الغرباء أرادبين الكاتب أن هو هم-للغرباءالعمال والذين

مث كل يمثلون المقام هذا ومبدعفي يـسود-قف الـذي الـتعفن على الثورة يعلنوا أن

الراهن سلطةالوضع بكل عالقة له ما النـوروكل أشـكال كـل تمنع العلـمفاسدة و

ينفذ القلوباأن و العقول انتإلى كانت القياصرةمثلما حكم على البلشفيين .فاضة

هذاالتناصلغة خالل اإليديولوجيالنصيالمقطعمن عقـدةاتتستضيف بدون

بالتطرف تتسم كانت ولو يستعملحتى ال وكيف الـصادمة، اللغـة هاتـه مثل الكاتب

البارودو و الدم رائحة منها تفوح التي والمـذاهبالفجائعية األفكـار صـراع جراء

وهوالطبقات أنتي، وأصـبحتتريد المثقفين أشباه فيه كثر زمن في المبدع معاناة نقل

األكل Fastالسريعثقافة Foodالغذاء األفكـاركمـافي االسـتعجاليفـي واألدب

العالقات الفيصلو .هي

بناءتكأتا في مـصالتناصيةلغتهاالرواية عـدة على ومـستوياتادرأيضا

وليلة،أخرى ليلة ألف رواية أبرزها من مجهـول،كان هو الذي النص ،الـراويهذا

استله منحيث الرواية فيمت النصية المباحو"بنيته الكالم عن شهرزاد …سكتت

وراح النهار ولى …حين

وصاح الطامس الدامس تثعبن …حين

و الزمان ضل …جاححين

ح عليك أقص أنا دنيازاد جانقالت وال إنسي يسمعها لم حيوان...كاية وال طائر وال

الزمان هذا وفي غبر بالعبر…فيما الكُثر… مليئة … والعظات

الغاويهو المومس هي دنيازاد تكون أن بها...الالهيه...الساهيه...خشيت أثق فلم

وكالهما ودمنة كليلة جاءني عنيحتى الحكاية لرواية الحسناء...استعداد حبيبتي وعن

وعجائب…نون غرائب من فيها وقع وما المدينة وعن ميم حاء .وعن
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الزمان: قال قديم في كان ما يا واألوان...كان العصر مـن...وسالف مدينة كانت

البلدان الجـانعاش...أغرب بنـي مـن ليسوا خلق الحيـوان...فيها وال...وال

لهم…اإلنسان البهتانوقعت إلى أقرب أحداث بطلها...فيها لكم فالنيرويها ".السيد
1

د ا#:Nم و ا=;9iح ا=Nmم 6C rS*زاد #4mت 9I*4آ)I=ا =*ا(8 Z;9@9زاد .mR9م+#Z

روا(:#6 .80 اCy;*ج .H@=#وا ا=LDا�*ي ا=;9(@8"ا=*وا�. tB<ر "&DEو 9<XHHC8J@H|:=ا 1KhI

#LMNO=4+ .QRST0 UWXYZ=د" وذ 0/.-,+)'آ)'&%$#! ا>;1345679 ABCD@?1ف ا>/FGHI7JKLMNDOPRSUVWXY)زاد Z\]^_` 1abcdefزاد

ا=،y90#*ار81af)ر ا9i2yر وا=R|\4ل;و 8,V|=ا 6< 9r@-3- }I9آ 8@"Hاري*^i=وا 8D@"`;=ا

8H)X;=ا ا=*و>8b@I9وأ#4ار t%4ا"d=ا  0Xf- }hI9آ .j:=ا 8<*r=ا -g78l%9h)زاد'د.... وا=9A@Rن

، 8#*W=ا ا=;Xن و=i]ة 8C4H;;=ا  :m=ه)جاj<ا 1l<ا 1CDف أXZأ: +9={ .... آ)'! أ(6 6<

*nn|=ا o9rD-9Z &t%L) وا=vH"@9ن ا=,9xiد ورؤوس 8zH)X;=وا  |V|=ا };) 90="4اد ا=)4ف ه4ا

ا=9Rآ;8 o4E4=ا "و
2

.

د &�Eو آNه;!9 أن ه4# 6@%H:;=ا ه'4(6 6@Z اz=:|9ء 8A|II.=9)@= X+)X;:= 8-@A;آ @/9زاد

R:h) U=4Zو 8V@=و 8V@= و=@th+8@i�9DC8Vن9أ=& 8V@= أ=& روا(8 .0 T=9Cا="*د إ=, t2XH=،

812#*S 8456VZ، >:;89*د .;<m%،=*?@=ا 6BCV,-4ر:"EF< tHIآ 6KLC ا=)NO)*,:=4QR#دة 8TU6= 1WX;A-فو

ا=:.و ا="Z9|8ا=)4pع 9r-9)9m% .0 rS*زاد eI*ه9 ,VC }Zدأ .

د L<ر  -9m=ا t;,:#اI9@9زادrV,E -3Z،*@Dhن 8@I 6V,-86=3-.ا="*د@# 9< .0

،8V%*;=ا 8,@i/  <  #9H:- 9rIy4ل[|@=  ]q4=ا #_@VC 1ia:V) ا=h|*ة ذات .0  -9m=ا 6m=و:

الغا"  المومس هي دنيازاد تكون أن أثـق...الالهيـه...الـساهيه..ويهوخشيت فلـم

18,@Dh=وا TVR=ا ،#*ادق .EوNE 6)X=ا LC126،ص.

ا=;9(28 t<ج،ر*Cyا .H@#وا-&=yا X,Z 8,Z9"=ا 8V@V=ا 8,E90-،FW<د،*WH=ا و =XVرا#9ت آH,9ن دار ط،

.7،ص1،1993
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عني الحكاية لرواية استعداد وكالهما ودمنة كليلة جاءني حتى هـذه1..."بها لغة تبدو ،

أ بالحمى المريض يصيب الذي الهذيان وكأنها الذالجملة العطشان الـسرابو يرى ي

أنماء في شك المومس،فالكاتب دالمدينة زي في تكـون"يازادنتنكرت أن وخشيت

هيد الغاوينيازاد الجديد. 2"ةالمومس بلغـةولعل النص استنجاد هو الطرح هذا في

ودمن قولهةكليلة لروايـة"في اسـتعداد وكالهما ودمنة كليلة جاءني حتى بها أثق فلم

عني بأناإيمانوذلك" .الحكاية المقفعمنه ابن جدالغة معبرة الوضـع،لغة تشخص

اإلبالغية وظيفتها صاحبهاووتؤدي تفضح مـنوةحكمورزانةأكثروهي،ال أمانا

شهر يحز بأن خشيتا ألنهما ودينازاد شهرزاد لدى الخوف لـبسي.رأسـيهمارايلغة

،فهو النظير منقطعة ببراعة والشخوص الزمن لغته نادرةيالكاتب بخفة لغتيمزج بين

منقص كل ودمنة،ة وكليلة وليلة ليلة ونضجألف كببسالسة بخيـوطيرين،تقني يلعب

ذلك على أدل وال يشتهي كما الزمن مع زمناللغة وسياقهمااختالف .الروايتين

تبيئإن ومحاولة لغتين في النص مغامرةتتوريط هو معا النزعةهما نحو جريئة

إذ اللغةالتجريبية، أسوار هتك لتخـدمأن وتطويعهـا جمالياتها في النبش الـسياقو

قفز يعد اللغةعاالمعاصر نواميس شفرةن لفك محمودا وجهدا اللغـةقداسـةالمعلبة

ـّعهاو احتواءتمن المعاصرالراهنتشعباتعن اإلنسان .وهم

التناصتلونت اللغة المعروضةموقفبحسب األمثلة عبـاءةفي تلـبس فتـارة ،

وتغرق تنفجر وأحيانا دوامالحزن في حولها الموجودات بكل دم من البـارودة طعـم

صدئ الرؤوسسيوفو حز أنهكها قولهمثـلّمة مـن" في رصاصـة انطلقـت لقد

18,@Dh=وا TVR=ا ،#*ادق .EوNE 6)X=ا LC126،ص .

hI"#،ص2 .126ا=;Xnر
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المبولة قرب جروه حيث إليه الجميع وهرع مقتال الغراب من فأصابت الغراب رشاش

…القذرة

الصدمة زعزعتني لقد الهدهد...معذرة من .مقتال*فأصابت

األيمن ذراعه في أصيب لقد حيا الجرحكان غور إالورغم القاني األحمر الدم وتدفق

يصيح مازال الهدهد :أن

يحميها- رب ...للكعبة

بمخالبهما يجرحانه حتى بعنف يجرانه وراحا بقوة فمه لعن والسيد الغراب وزم

كلمة إال سمعي يصل يكن : ولم

"……الطوفان
1

.

الكاتب يكتف انيةبإعالنلم لغة نـسجلتخريب إلى تعداها بل الجاهزة، قارئ

جديدة الموجودةدالالت التناصات لعنألغلب والسيد الغراب أن نجد المثال هذا ،ففي

الحقالهدهديالاغتحاوال بصوت اسمه ارتبط كانالذي الذي ،الهدهد حر صوت وكل

السالم عليه سليمان النبي الملكةعنمخبر القرآنعرش في ورد ما في *X"8ََـW"{سبأ

ِ1ِ( ْYِZُ3 &\َ/  "8ِ( ,Q]"GَH َN َTَ* ٍ_'ِM"( " &̀'َU5 !ُ#ْ%ِ'ٍَa"b"c EِDٍ* + ,ِ-ٍdِT"=}22 {ef_"g"5 )h@ِA./ َ0  1234hiُـj EِـD &Q35ُِ'"ـH"5 Xِ;&8َ3ُ#,ـ\&

k\'ِ9"V kl& "̀V  "#َ/"5 ٍm&)"n}23{{"*يصب الرواية في هو مخبروخبرموضوعحوها ،ليس

المفجعهذا اإلنـسانالنبأ حيـاة فـي اليـومي يمـس أصبح ما هو الرواية بثته الذي

*}o"6َH  َ/ ")ِ/  "D َN َTَ* "`&'.]/0 "_.Tَ<َ3"5 5672568ْ94"dِbِp َqْ/0 "EِD "7 َj &rَH{20اآلية- النملسورة  .

1*#، .EوNE 6)X=ا LC8,@Dh=وا TVR=ا .89،صادق

النمل،اآليتان* .22،23-سورة
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فاالمعاصر أسـطرآلن، تلتهمك ربما وغدا اإلعالم وسائل في القتل أخبار تطالع أنت

جريدة في مفجع تلفزيونيةيأوخبر نشرة نعيك خبر .تصدر

من كعواقبإن تنثرـتكميم أن تريد كلمة فـيشيئال النور أيلمـاتظمن

يبقالطوفانهومجتمع ال الذي الجسدي و الفكري يذرِعنف اهللا.وال لقول مصداقا

94ْ;َ#ِْ:...{:تعالى  <ِ3 61 +ْ=َ0 ُ> ,ْ#ِ?ْ94  @&\ُXtِـD &3َـ_4ِ& "̀= E"D"5 ْ0+,V َ]َ%&c0 ِ7ِA &\ُXِt=ِ4 E"V &\ُj5e4, "̀= "u.%"G &\ُXَ@+ُ;ِ3 َT,= "7+ُ/0"v"= َ?"5

=ِ4 E"V"75,_ِ/ "w  "#'ِ* &\,- ِ6 xt/0 ,R "Z&yَH "Pِz5ُ&/َـH"5 ِ{"`ِw|0"5  "'ْ@e_/0 )ِ* &\,#ُ/ "8&VَH &Qَ]ِb"G "Pِz5ُ&/َـ}َ* k`ِ* َj "+,-"5 &Q,8"'َ* ِ1ِt{1.

لغة تصحو األسئلةالتناصأحيانا من طوفان اآلتيـةفيعلى لمـاذا": األمثلة

أنا وبقيت الجميع األوغـاد؟؟…رحل هؤالء ألعاشر فيه البقاء قررت يوم علي اللعنة

الـشمس ونور النحل وعسل العسليتين العينين ذو واألسمر نون حبيبتي ضيعت األنذال

و الرمح وسنان الزهر ثالثـا…وشذا المدينـة طلقوا كلهم رجعة غير إلى ذهبوا كلهم

خلفهم حصياتورموا ورحلواسبع بها لهم صلة كل اآلن؟؟أي…ليقطعوا هم وحدهن اهللا

أمرهم مدنيعلم إلى وأحسنرحلوا أجمل الجبال…أخرى كهوف حياة*سكنوا وأقاموا

هناك الكهـوفأو…جميلة إحدى داخل عميق سبات في في…*غطوا غاصوا لعلهم أو

اللجةالبحر حيث*فحملتهم الجوهر .2"؟…يكلؤونإلى

البقرة،اآلية1 . 217-سورة

*}x7َH "Q&bِF"G &rَHِA28َBْ94  CD E2Fَ0ً b"�"V  "tِ3 "= &EِD 0+ُ@ َj ِ\'ِOx`/0"5{.الكهف . 9اآلية- سورة

*}ِA28َBْ94 GِH 2Iِ8ِJ4َKL MَN O D ,2- 1َPَHً04"_"V "dِtِc{ .11اآلية-الكهفورةس.

*},1ْ3َH"6  x8َ;َ* "! &`x"/0 )ِ;,w&40  "#َ/ َi'ِO>ًRSُ9 6Tْ# +ِU Vِ1.;ِ/ "7 "8&'َ;,c "#"D ,Q&8َ;&cَH"5 )ِFْ<َ@ ,Q&8َ;َ$ )h@ِA IR"6 &Qَ/ َO "`=ِ60"+َO EID k4x`"8eD k! &`"y ,1.@ِA َN َO  "#&'َO "c E"V &Qَ<"% َj"5

َ/ "Mْ/0 IR"6"dِ8{.44- اآليةالنملسورة.

28,@Dh=وا TVR=ا ،#*ادق .EوNE 6)X=ا LC56،ص.
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االغترابنشتم قمة المقطع هذا العينينحبيبضيعت(فيمن ذو واألسمر نون تي

الرمح وسنان الزهر وشذا الشمس ونور النحل وعسل إلـىالراوييحن،) العسليتين

العذوبـة تتـضمن المـذكورة األسـماء داللـة أن ذلك على أدل وال الجميل الزمن

الزهر( شذى النحل ا) عسل إلى التّـوق فـيو الضيم وإباء واالنعتاق نـور(لحرية

ال سنان التي)رمحالشمس، الجمرات برمي العبارة هذه تذكرنا حصيات سبع قوله وفي ،

هـؤالء أن إلـى النص من إشارة في ، الشيطان برجم االسالمية العقيدة في ارتبطت

و بلدانهم منقاطعوا وفروا وطيبتهم، بأدمغتهم وهاجروا حلمديارهم العـودةوضعوا

الكهوف إلى وسافروا حقيبة في وطنهم األنـذالالكهفكفتيةإلى األوغـاد ظلم جراء

في ورد الروائيمثلما .المتن

ال استعمال فـينالحظ سـبعة للعدد أشـواط7(روائي سـتة)سـبعة يقابلـه

نون-1 العسليتين-2وحبيبتي العينين ذو النحل-3واألسمر الشمس-4وعسل نور

الزهر-5 الرمح-6ووشذا .) …وسنان

لغة الراوي فيبيضاءاستعمل الرمح سنان كلمة إلـى) ...و(بعد إشارة أنفي

اسمه هو البياض الذيهذا ليكمـلالمفقود الهجرة فـيالـالفتيـةتعـداديريد سبعة

الجزء،*الكهف هذا في أنه هـذا" قالكما إلى جاء متى يعرفون ال أنهم األولون ذكر

وال القمة؟ هذه إلى وصعد المدينة ترك لماذا وال هـذهالمكان، اختار الـصخرةلماذا
ــصخور؟* ال ــن م ــا غيره دون ــذات ــمبال معظ ــضي يق ــو ه ــاذا ولم

باآلية* هذا ="Tُ+/ُ+7"{يذكرنا "5ٌ> X2+ Y`ِ- $َ m0"`ِD  ./ِA &\ِ#'ِ* ِ6 "8ُ3  َ;َ* ٌi'ِ;َO  ./ِA &\,#,8َ;&M"=  xD \ِ#ِ3x_ِMِ( ,\َ;&VَH )I(x6 iُO &\,#,bْ;َj &\,#,tِD َ'"5ً0_"GَH &\,#&tID \ِ#'ِ* ِQْ<َ%&Fَ3  َ/"5 ً0{ .

اآليةالكهفسورة ، -22 .

*}َN َO/ِ 1ْZR[94 Mَ9ِ\ D ,2] @َ0 ْKِ\  ^2]َ0 _َ0ً b"�"V ِ`&Z"bْ/0 )ِ* ,1َ;'ِb"c (ََ).30"5 ,*"`ُjْLَH &7َH ,7 َ]&'x%/0  ./ِA ,1'ِ@ "F@َH  "D"5 "f+,Zْ/0 ,Q'ِFَ@ )h@ِaَ*{.63اآلية- هفالكسورة .

بل" .... ، أحدا يكلم الصخرةلم األنظارصعد عن غاب ، اختفى معجزة األمر وكان ، عليها أمين"...وجلس

طانيوس،ص صخرة .310معلوف،
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عصاهصامتاوقاتهأ مرة*يمسك لمـاذاوبيمناه ولكن مرات؟ وبكلتيهما أخرى بيسراه

أبدا؟ السماء إلى ببصره .1"يرنو

السحيقة األزمنة مسائلة النص أخـرىيعيد بصفة ولكن االغتراب إلى برجوعه

الفجيعةثحي، هذه يواجه البطل الـسماءصمتبالتأملبالمجتمععنيأالنوجعل في

رمزا إال الناس يكلم ال أن السالم عليه زكريا النبي نذر .*2مثلما

بزخم الرواية تناصات منطفحت الـشكل،الشعريةكبير مـستوى على سواءا

الروايةالشعري ثنايا في شعريةالمبثوث في معالسردلغةأو المتباعدة الرموز مزج و

كخلط روايةبعض معلغة وليلة ليلة ودمنةلغةألف معكليلة الهدهد قصة لغة وصهر

بهلغة أنبا الذي نوحالطوفان .قومهالنبي

الخروقا من الكثير التناصية بنيتها في الرواية اللغةوظفت في االنزياحات و ت

سعيها في اللغة هذه قلق يعكس ،مما قداسةوالطرح على القفز و السرد خطية لتكسير

اللغة المعاصرنمذجة اإلنساني التوتر يستوعب نصي فضاء وخلق ،.

ا على طغت القرآنيكما التناص لغة الروائي جديـدةلمتن بيئة في وظفت التي ،

بدالالت لتُشحن الرواية المتأزم،وقدمعاصرةهي الراهن عن بفنية منفجرةعبرت بلغة

وها ،أحيانا أخرى تارة أخرىوغارقةدئة مرة دموع من يم ....في

*}َ`D [ O ِaْ9َ0 @َ)َ3  َ/ u"c+,D  "= &+ hT"M,= &\َ/"5 ً0`ِ(&_,D u./"5 ,7 "g  "#.@َ}َj evَ%&#َ3  "- "6  x8َ;َ*"7+ُ;"c&`,8ْ/0 xB"_َ/ ,- )َ"=  َ/ )h@ِA . 10اآلية-النملسورة.}.&

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين . 48عز

سلطان: ينظر2 كتاب والفجيعة،ضمن الحلم سرادق في التجريب وهاجس الرواية عالوي،شعرية الخامسة

ص السابق، .17النص،المرجع

*}h/ i"M&g0 IR"6 َN َOً/"= ")ً4b23 _ cdِ\ ٍeDR]َ0 َ>َg hَg  iDR,94  IjNَBُk cdَ0  !ُ# ]L َlDَmِ6 َX&(0ِ0"5 I)ِ% "Mْ/ ِ( &:Ib"c"5 ً01 ِCَj "Px(x6 `ُjْL0"5{.عمرانسورة اآليةآل ،-41.
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الفجيعة"لغة و الحلم راقيـة" سرادق وفنيـة ،بل فصيحة ولعـل...صحيحة

التمويه وهذا ، ونقاء وجماال وخلودا عمرا الرواية أمدوا االقتباس و التلميح و الترميز

ال العارية الكتابات من االبداع يميز الذي هو التصريحبالعبارة على أصحابها يعتمد تي

بذلك ، الساذجة السطحية و القائلة التقريرية عن يبتعد النص جعل ما وهو ، التفسير و

الدين و السياسة رجاالت لدى المفضل المنبري الخطابي األسلوب تحاشى .1..فقد

سـرادق رواية في فهو سلطان ألي تزلفا وال ترفا يكتب ال الروائي أن الظاهر

الـا فـي شـاهدنا كما الروائية الكتابة أعراف جل على متمرد والفجيعة صفحاتلحلم

المنظومـاتالسابقة فـساد جـراء اإلنـسان يعانيـه الذي القهر من للتخلص يكتب ،

أدباال كتـاب يميز ما هذا ولعل ، العقائدية و واالقتصادية السياسية و هـذهجتماعية

دفترةال تقطر نصوصهم جاءت ،وامالذين التسعيناتبسببفجيعة فتحتالتيعشرية

جهنم الجزائرنار الـديمقراطيعلى المسار تعثر المؤسـسةجراء وتـدخلت أنـذاك

حالة وأعلنت النظام إحالل في وأصـبحوالطالعسكرية ، الـبالد فـي ةالريبـتارئ

الجزائري،و رفاق الحذر و الواختلطالخوف أبناء أصبح و بالنابل الواحـدالحابل طن

يضعيقتتلون واآلخر هذا يسفه الباب،هذا ليفتحوا جيرانه بيت أما الـصباحعندطردا

إبنهم جثة الوطنيةفتصافحهم الخدمة ليؤدي ذهب مـن. الذي الموت ،شبع المـوت

الجثث فأصبحت الصورة التيانقلبت المنيةهي الإن. تالحق المـوت بيولـوجيهذا

المثقإخراسومحاولة األبدصوت إلى وغيره أنف بالكاتب مـنحدا الخروج يحاول

طال المرعب الكابوس وبينهذا الورق صفحات على أخرى حياة تهبه أن الكتابة من با

الوطن؟: ينظر1 اغتيال على الشاهد والفجيعة، الحلم سرادق رواية سطايحي، سلطان،ضمن!عمر كتاب

ص السابق، .402النص،المرجع
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ال أرادعالم كيفما يشكله الذي فيهـاحروف يغرقه أن يحب التي صـناعةوبالحالة ،إذا

أنتجواإلرهابالموت األخيرةكتاباتا، الوصية صدقكأنها بكل الميت يحرص التي

الخاص عالمه نقل في دقيقا يكون وأمالهأن بعدبفجائعه فيما ورثته الوصـية. إلى هذه

األزمة أدب والقلقهي السواد وثقافة الكراهية و الدم فلسفة من جعل االغترابالذي و

لديه، الكتابة المنحىوثارأعمدة المحـسو"..علىهذا و الرشـوة و بيةالبيروقراطيـة

السياسيو النفاق و واالنتهازية ،وقتل..التسيب االبتكار و االجتهاد و المبادرة حرية

المعارضةومصاد حق .1"...االختالفورة

مـنلقد" اإلنـساني الفكـر القـدم منذ الوجود أجل من الصراع فكرة شغلت

والبحر"إلى" سيزيف"إلى" جلجامش" ا" العجوز تـدفع التي الرؤية إلـىإنها إلنـسان

ممارسـةالمقاومة الوجود، ممارسة إلى الحاجة هي للواقع االستسالم وعدم والثورة،

ممكنة مجازفة بأعظم األمام إلى تقدما .2"تتضمن

على المرحلة هذه أدباء الراهن هذه سوداوية في فكانفترةاالستثمار دمويتها و

األ هذه أنتجت أنظارسرديامتخيالقالمأن إليه الدارسينشد و توسلالنقاد لما ،خاصة

ب سـياقاتاإلنسانيالتراثتطويعهؤالء يخـدم ما كل باستعمالهم وذلك نصوصهم في

منه نهلوا الذي التراث للون مراعاة دون السردية تراثنصوصهم األخير هذا امعتبرين

هذااكوني على أدل وال جالوجي، الدين عز الروائي الحلـمتعامل سـرادق وفـي

التـيالفجيعة السحرية الواقعية أصـولهامع فـي ،االتينيـاأمريكيـامنتجـهـي

األدبية1 منور،مالمح الجزائرية–أحمد الرواية في الكتاب،-دراسات وتوزيع للنشر الساحل ص2008،دار ،206.

كونديرا2 بارد،ط،جوزيف سمير ترجمة الظالم، ص1998،بيروت،1قلب ،125.
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و المورسكيين تاريخ وظف الذي األعرج واسيني الحفيـد" كيـشوت"دونعـودةو

جده آثار عن سيرفانتس"للبحث الـراهن"ميغال الجزائـري الوضع قراءة سبيل في ،

.آنذاك

األسلو مستوى في استفادوالطرحبأما جالوجيفقد الدين األعـرجعز واسيني

الوغيرهما في تعرف والتي المنظر تكبير تقنية األمريكيـةلمن باللقطـة السينمائية غة

الت هذه وظّفهـاإحدىقنيةـوتعتبر الذي أستورياس عند الروائية الكتابة خصائص أهم

روايتيه في كبير الرئيس”بشكل ذرة”و”السيد من شخـصية”ناس تـشويه إلى فيعمد

بحيث استرادا والسخرية“الدكتاتور لالشمئزاز مثيرا وظّف،1”يبدو الكاتبانوقد هذان

فعمـد الرواية في السلطة تمثّل التي الشخصيات وصف في التقنية إبـرازإلـىاهذه

موضوع منها يجعل ما على والتركيز الخلقية والضحكاعيوبها الوصففتحول.للتهكّم

نقـلإ عنـد الـراوي إليها يعمد التي التشابيه تلك عمقته ساخر كاريكاتوري رسم لى

واصفا،الصورة عنـدما“زكي“فيقول بالجزائر المركزي األمن مقر في السلطة ممثّل

االسباني الصحفي صديقه عن للسؤال  :قصده

زكي“ يستقبلني والنصفإاللم التاسعة الساعة أورا.على في غارقا تظهـر،قهكان ال

الشفق من النازل العمودي الضوء عليها ينكسر كان التي صلعته لمـاذا.إالّ أفهـم ال

تتجاوزهم التي المكاتب على دائما يصرون القامة عز. 2”قصيرو لدى آخر سياق وفي

جالوجي الفجيعةالدين و الحلم سرادق روايته في بكثرة التقنية هذه عنـديوظف وذلك

ال لشخصية عنه" :غرابوصفه أحدثكم أن نسيت فريـد…والغراب متميز مخلوق هو

أحمد1 أبو ا،حامد أمريكا في السحرية . 53ص،104،2001العدد،القصةةمجل،نيةالّتيلالواقعية

الجمل،ط2 الظالل،منشورات األعرج،حارسة . 109،ص1،1999واسيني
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أشـكال كـل فيـه ركبـت األصـابع معروق الرأس صغير طويل نحيف نوعه من

الدمامات خطـر… وأنواع وال سـمعت أذن وال رأت عين ال أن يعترف يراه من كل

بال على حتـى…مثله صـدره فـي رقبتـه فتغوص وينكمش معكوسا حذاءه ينتعل

عظام…شىتتال من كومة على مباالة دون وضعت بكماء صوانا رأسه 1".ويظهر

التسعينات بداية ومنذ الثمانينات أواخر في الجزائرية الرواية محاولـةناهضت

العالمية األنظمة مستوى على أو المتداولة السلط مستوى على سواءا الذاكرة مثلمحو

العولم من يجعل الذي الجديد العالمي يجبأمريكياانظامMondialisationةالنظام

ت أن الدول كل وثقافيادعلى واجتماعيا ثقافيا التأثير هذا ويمتد معطفه تحت وسياسياخل

مي،بحيث العالم الرواتأمصبح الكتابة كانت لذلك ، المفهوم بهذا طريـقئركا عـن ية

مقاومة العالمي و العربي الثقافي التراث وثقافاستلهام التياراتيةإنسانية و القوى لكل

واألقالم العقول تدجين تحاول بشدة.التي نفسه طرح الهوية سؤال أن هؤالءكما فكتب

وطنهم عن وطنهالكتاب في الغربة يعيش من الـذيفمنهم اإلنـسان قيمة تدني جراء

الكبريتكماساخبمسىأ و وليرمزانناللذاالملح في،لدمارالعقم وطنه يحمل واآلخر

لوحته في جسرا يرسم أو سفر يعبـر،حقيبة كـي األخير هذا يلون حتى الربيع ينتظر

المهاجرة األدمغة من الكثير و ضيعه الذي وطنه إلى .بأمان

مـنأسئلة الـوطن أو المدينة مفهوم تحول ،حول الجزائرية الرواية طرحتها كثيرة

ع هو فها الشراسة، إلى الوداعة ومن العفن إلى يقـولالطهر جالوجـي الـدين : "ز

كبير مبغًى ...مدينتي

الغريب المرير…وأنا الفزع …أجرع

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .32عز
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الغريب الغرباءأنا …التعساء…السعداء…أيها

…البلهاء…الممزقون…المشردون

غرباء اتحدوا* يا …األرض

اتحدوا األرض غرباء 1…يا
.

 A|;=ا ه4ا اc:d*اإن >Xfى 6hC *j@iآ .lH0 XnZق *i,)9نب"nId4ااpه .r0 #t:Z*d و

L@R=ا=*ؤوما اyم #Iوضأ*h;=ا 6< أ9r�9HZا=4ي ,VC ~";- ا=:. 8@I9R=ا X@=ا ...و

ا=*وا�. t;,:#اu<4اxه .z0 8|Z9:m=ا o*@dأّنو #�H< 9!I9;)إ ا=*وا(8# 9Rh%oت ,'VC

8@C*W=ا .A,) u<9r=90،(HV= 8;@+ N0 u<9r=ا 6m) T= وإن ا=;:6 Xآ[) ا=4ي ه4 u<9r=ا

ا=;Xnا+@8 إV=zو 8@C*W=ا #= -4mن أن 6m;) z T9آR=90 ا=�9He@9ت tآ 3Sن U=وذ ،(Hإذا

d%|,+9ق >9Rو=/.8 ه412 845@H|:=ا o478r= ا=*وا�;:. ا#<=:,;9ل إن ، 8W@A;r;=ا 9@IXCD=ا ا=9FG|iAت #IJ:i(:Iا

8@=9e< ا=;@NدXCا=8 8R@o 4< 9rV@(- X+ Xq... آ9ن ا=;|9و>8 أ9mSلأو-":;* 6< tmS ي

N:#z9نباAV"Z8Z9:m=ا.

>NOHأLM@2*ا 8QR=9وR< .TU0#و #Z4VWX#y 8Z[@H@E 8;n]̂ Z  àq4=3ىcdH) #fg-06*اد)Xij=ا LlmC

.opqEوNE6stuC6wxy< 9{|}I*:|< ، ا="!�"X�9ة ا=&%$"@#9@8 9Z=*وا(*()9ت 8,-.I*:|;=ا ا=012im*ى ا=456"*د(9ت

*)96< و/6 اX:Zاع .0 ا=|4ي أf*ه9 9r=، 8@W<9وه 6o@*ة 9C9;DZت T:r- 6o@*ة #*د(9ت

ا=89"@#9. T;<rhV=|:=9ا>?;Iإ 8AB)ا=*وا .DE0 8GH@IاXE4=ا و 8@i,WJK=ا 8MN6V=ا OPQ0ن =4STا ، ا=;,4VWrد و XYZ@Vي

و-|4( ، ا=|9>,8 8@=4;W=ا 86V=ا 6< ا=")*(8 ,24:-8hا�L=ا 9r-9ءاC2]اد
.

السابق،ص1 . 12المصدر

فرشوخ:مقال: نظري2 وأحمد الحلم سرادق في الشعبي األدب اشتغال ،طرائق المقاومة ،،جمالية ضمنالفجيعة

السابق المرجع النص، سلطان . 220،صكتاب
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العالم-2 La:رؤية vision du monde

العالم رؤية مصطلح التكوينيـةيعتبر البنيوية عليها تقوم التي المفاهيم أهم من

غولدمانيث،ح العالم" يحددها رؤية التطلعـاتإن مـن المجموعة هذه بالتحديد هي

اجتماعية مجموعة تضم التي اآلراء و المشاعر اجتماعية(و طبقة فـي)عادة ،وتجعلهم

المجموعات مع هذاتعارض جميعا يحققون مجموعة لدى حقيقي تيار فيولد ، األخرى

إلى ومنسجمة واعية بطريقة ماالوعي للعـالم. 1"حد الرؤيـة بطبقـةإن المرتبطـة

مع صراع في تدخل يجعلها معينة لكـلاجتماعية أن يعني وهذا الطبقات، من غيرها

نتيجة للعالم الخاصة رؤيتها متشابهةطبقة واجتماعية اقتصادية تحـدث...ظروف لقد

ال البنية طبيعة عن التكوينية البنيوية عن حديثه معرض في باعتبارهـاغولدمان ذهنية

األدبي؟ االبداع و االجتماعية الحياة بين العالقة بأنهـا2مجال وقـال عنها كشف حيث

ف" ظواهر اجتماعيةنليست ظواهر هي وإنما ، الذ" .ية وضعيةفاألفراد في يوجدون ين

ويقوم القادرونمماثلة وحدهم هم مشترك بنشاط الفـردون أمـا ذهنية بنية إنتاج على

ع فهو ذلكوحده تحقيق عن .3اجز

فإن وتواؤمها البنى هذه تصادم ضوء الموقـع" على هو األدب يعتبر غولدمان

الشعبالجدلي بروح الفرد عبقرية عنده تلتقي .4" الذي

1
Lucien Goldman,le dieu caché,Gallimard,Paris,1979,p.26.

التواصل: ينظر2 مجلة ضمن مقال ، غولدمان ولوسيان التكوينية البنيوية ولعة، واألدب-صالح اللغة في -دراسات

مختار،عنابة،جامع8العدد باجي جوان-ة ص2001،الجزائر، ،246.

3
Lucien Goldman,le dieu caché ,p.29.

العربية،ط4 األبحاث سبيال،موسسة محمد الترجمة راجع األدبي، النقد و التكوينية وآخرون،البنيوية غولدمان لوسيان

.113ص،لبنان،1،1984
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T=9,V= 90=*ؤ(8 ا=4ا+^ إذا .`0 >W:H*ة XDIه9 ا=:. 8A@"i=ا .C4=ا أ9mSل 6C &V:(-

9He:b#ا دون ا=9d|iAت tآ =Xى .C9;:Ezءا..fr09سhH=ا 8j<9C 9lrmV;) z .C4n=ا 6p< 8rEدر

*t@JH:=ا (A:"v@,4ن 6)4x=ا 8hz#Nh=ا و ا=m:|9ب وآi~9ر 8 h|e;=ا ا="4hnة X$HC 9&r=9D< XD- tZ،

9(r@=إ (H:;*4ن ا=:. 8@C9;:Ezا 8|iAV=.T=9,,V= ا=*ؤ(.8 8@o4n02 X2)XR:= X4=4d>9ن +X6م X8+و

أ9m:Sل 6@<Z اL@@;-;:Ezا ا=iA|<9ت .@0 8B=اوX:;=ا .C4D=ا.C4F=ا و  H+ا=4ا .C4J=ا 8L@C9،ه.

6m;;=ا.
1

ا>jاop-أ q`j<ا :Consience réelle

>NOD*د .QR0 *nTURH)و  V"WX=ا >]Z":4ى ,]̂VC 4د àE4<  cd+ا=4ا .C4fg=8اijC9;D=ا .lmCو

8C9;D=ا o4ه 8VmW;Z ni-*< 4r0 ، .q9RZ*ه9

الممكن-ب Consience:الوعي Possible

يت ،ولكنه الواقع الوعي عن ينشأ الممكن بالمـستقبلالوعي وعيا ليشكل ..جاوزه

مرتبط الممكن البدائلباآلمالفالوعي وتطرح الواقع تغير التي 2والحلول
.

مراسه، وطول اللغوية األداة ترويض على الكبيرة وقدرته الكاتب ثقافة إن طبعاً

القلقـ النفسية الحاالت وتصوير المحيرة الواقعية األسئلة التقاط إلى تؤهله مزايا ةكلها

المصيرية القضايا البشريةوإثارة قدللمجموعات ذلك أن إال األزمة، أسباب عن بحثاً ،

لألزمة الحقيقية األسباب على للوقوف يكفي يجبال لـدى،بل تكون نفـاذأن المبـدع

البشريةالبصيرة للجماعات الفعلي للوعي المباشرة معرفته حيث .3من

العرب،دمشق،:ينظر1 الكتاب اتحاد السردي،منشورات الخطاب تحليل مناهج في عيالن، ص2008عمر ،259.

و: ينظر2 التكوينية البنيوية ولعة، غولدمان،صصالح .254،256لوسيان

عامرخلم:ينظر3 فالرواية،وف الجزائرـوالتحوالت بال-ي المكتوبة الرواية مضمون في نقدية -عربيـةدراسات

العرب،دمشق، الكتاب اتحاد .105،ص2000،منشورات
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فجا نص والفجيعة الحلم سرادق العجـائبيرواية و الفانتاسـتكي فيه يلعب ئعي

أدوارا األسطوري ،و يكتفبارزة لم األسـاطيرحيث بتوظيف حـاولالناص بـل

الرواية في السردي الطقس والدهشة،أسطرة الغموض صبغة المتن هذا يعطي لدىمما

متلقي .كل

ع النص اجتماعيةفي طبقات الـسرديدة النـسج تخـدم لكي الروائي وظّفها

المدروس الجدولللمتخيل وهذا للعالم األديب رؤية الكاتـبوتحقق تقـسيمات يشرح

الرواية ثنايا في االجتماعية : للمجموعات

  5ط%8B אج  4ط%8B אج  3ط%8B אج  2ط%8B אج   1ط%8B אج

اج.ط

ومغت ربةمهمشة

المبدعون،(

)المثقفون

اج. ط

حاكمة

ومتسلطة

اج. ط

ومناصرة خادمة

الحاكمة للطبقة

)وصولية(

اج. ط

الديني التيار تمثل

المتصوف

الحيز طبقة

المأنسن

اإليجابي-المتآمر(

")الحلم"

)البطل(الشاهد-

الغرباء-

واعي( إنسان كل

أمته )بقضايا

األسمر-

العينين ذو

العسليتين

النحل- عسل

الشمس- نور

الزهر- شذى

الرمح- سنان

الهدهد-

الغراب-

السارمي- لعن

قبحون-

لـنع-

األخدان-

الدود-

الثعالب-

الفار-

المجدوب- الشيخ

موالنا- الشيخ

نون- الحبيبة

الحلم( ) المدينة

ــ- ةالمدينـــ

المومس

المبولة-
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الجـوضعت في االجتماعية للطبقات التقسيمات يـسهلهذه الـسابق؛كي دول

ا ولمجموعاتتصنيف الذهنيةمعرفةاالجتماعية .بنياتها

I-وطنهم في المغتربين المهمشين ):مدينتهم(طبقة

الذين المطحونين فئة الطبقة هذه وتنكرت)وطنهم(المومسينتهممدلفضتهمتمثل

أنهموأقصتهملهم وطنهم،ذنبهم الخرافيأحبوا العشق من جسرا القلب في له وشيدوا

قول مستغانميالروائيةوعلى &$"را"أحالم '(* 0134/.،أن ا$"! ،وأ07ى ا$('ن آ"-+

012453،02245# ا$"  2=;):1.89"وا>;9ى @1=?.ت BD9& &0ّاء اG<"Hت I/.J '=1KHا LNه ،

Q4;;91.و أرادت S2THأ07ى .94"U V:وآ .

Sه.ZH.2 و(^)"J:[\اS1/BK1Hأ _@"`Hا _aJ \b20ا:cا _d3;eH ، ا20QH.ء _) \3) و(_

اfHه0- ،]Sى h)0Hا اNj)"l(H>_اi%....-H.ن 'mi<S(Hا o7.رج عنوانهp.&0وا في وذلك

المدينة"  و يقول" أنا :حيث

أجاج" ملح …الغربة

أنا …والمدينةوحدي

الهوى السكينة… ثكلت …ثكلت

هاهنا ينمو ورد قمر… ال حبيبة… ال …ال

دفء الحزينال القلب … في

شوق وال غيث… ال أمين… وال حلم …وال

األنين القلب حبة من يبلسم حب …ال

والظالم أنا …وحدي

اآلداب،ط1 دار سرير، عابر مستغانمي، . 23،ص6،2007أحالم
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المعنى القلب على تهاوت …وجدران

السالم جواي من يغتال تثاءب …وغبار

والمدينة أنا …وحدي

الهوى السكينة…ثكلت "…ثكلت
1

المثقف اغتراب مدى بالفعل يعكس المقطع هذا بمدينـإن يتمـسك مـومسالذي ة

حياء دون العهر أن2تمارس بعد وحده بقي الكهف، كفتية الكهوف نحو أصحابه هاجر

الفاسدةوتركوه وحاشيته الغراب األرض...،يصارع حتى و العباد خذله المدينـة(لقد

البارزة) المومس بمفاتنها إغواءه حاولت التقته كلما ،حيث له قولهتنكرت المدينـة"في

ت ظلت التي الـشفافالمومس ثوبهـا فـي بصري أمام ثـدياها…تهادى … يتـصافح

العالي...شكوتاها بكعبها األرض المفـضلة…تضرب أغنيتها هـذا3."...تدندن إن ،

و حيفا أشد لهو الواقع لطبقةالوعي هيانكرانا الفئة هذه أن حيث الوطن في لمثقفين

تنير الشاعركلمن قول على العلم : طرق

تعـ بعلــم أبداًففــز به حياً أحيـاءـش العلم وأهل موتى .الناس

الـشيخ مع حواره في الشاهد البطل عن يتحدث عندما الكاتب يسوقه أخر مثال

يقول : حين

عني" تمنعها إليها تخرج ال أخشاها؟لم أصبحت لحظيها…أرهبها… لقد في أرى أنا

الشهوة الشبقية…شهيق …خوار

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .10عز

صنفسهالمصدر2 ،11 .

نفسه،ص3 .21،22المصدر
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طاقة بها لي تب…ليس أن الجميع…تلعنيأخشى تبتلع …إنها

المتهرئ المتهدل جسدها على بااللتصاق…كلهم التلذذ إال تحسن ال حلزونات …يغدون

أرفض االلتصاق…أكره…وأنا …أنبذ

تحب االلتصاق…تريد…تبغي…تعشق…تهوى…وهي .تطلب

تعشقني وحدي …تغشاني…تتعشقني…أنا

شيطان 1"…منبوذ…مطرود…ملعون…هي

تناق في البطل وقع أخـرىلقد جهة ومن بالمدينة متمسك هو جهة فمن كبير ض

عهرها و أخالقها من الرهاب .أصابه

تف مومس إلى المدينة تحول المثقف البطل شهد ،فـيلقد مريـد لكل مفاتنها تح

: قوله

للبلهاء"  ذراعيك تفتحين متى ؟؟…إلى

واألغبياء الحمقى تُرضعين متى ؟؟…إلى

تمارس المدينة أيتها متى حياءإلى دون جهارا العهر ؟..ين

الطحالب مفاتنك فوق تعرش متى تعلي… والخنافس… الفئران…إلى

2" ...قصورا

النقـاء و الفـداء و باالنتماء ذكره لطالما الذي المكان هذا في مصدوم هنا فهو

المكان هذا يمسخ كيف ، الجسام التضحيات ،ويصبح) المدينة(و المقـرف الشكل بهذا

ال عـنيضاجعه المثقـف سخط يكشف المنحى هذا إن ، نهارا جهارا أتباعه و غراب

والفجيعة1 الحلم سرادق ، جالوجي الدين صعز ،20.

صالمصدر2 .11نفسه،
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الشر أتباعهالغراب(طبقات ،الذين......)و النتانة و الجيف أنقاض على إالّ يعيشون

تفضيل هو هذا على أدل للوضهوال المدينةم إليه آلت الذي المتردي يقتاتون. ع أنهم يبدو

لهم المشاع الوطن مفاتن المريحاشتروهحيثمن بالتقسيط و الرمزي وباعوهبالدينار

النخاسة سوق . في

من فكان البطل الشاهد ضد أغلبهم تواطأ كـيهلقد أحيانا نفسه لمناجاة التجأ أن

وطن على وكمده حزنه الرجاليبدد أشباه فيه الكاتبتسيد قول في وذلك ، :

والمدينة…وأنا"  …وحدي

اآلسن بقايا الغديرمدينتي …بجوف

كبير مبغًى ...مدينتي

الغريب المرير…وأنا الفزع …أجرع

الغرباء أيها الغريب …التعساء…السعداء…أنا

…البلهاء…الممزقون…المشردون

غرباء اتحدوا* يا …األرض

اتحدوا األرض غرباء 1" …يا

ا=LRن و ا=X%4ة و 8Z*6=9Z 6#3  A|;=ا ا=*>،ه4ا ا=JH*ة te;)X@ّ"- E*اء &|e;V= 9د(8

و ا=4Hا(9 و9oدرت o40اyا آّ;;{ ، X#90ة 8AV#9هXr< .0 زا={ 9< 8@CاXZإ 8JR= tآ }V:+

*Z9R;=وا اN+yم .0 ا=R@9ة v4ه- إ2*اس أو-@{ 9< tmZ ...،%9و={

هذا على أدل واغتيالمحاولةهووال الـساردللهدهدأتباعهالغراب قـول : في

زعزع" لقد الصدمةمعذرة مقتال...تني الهدهد من .فأصابت

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .12عز
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الجرح غور ورغم األيمن ذراعه في أصيب لقد حيا إالكان القاني األحمر الدم وتدفق

يصيح مازال الهدهد :أن

إ- يحميها رب ...للكعبة

ولم بمخالبهما يجرحانه حتى بعنف يجرانه وراحا بقوة فمه لعن والسيد الغراب وزم

سمع يصل كلمةيكن إال : ي

1" ……الطوفان-

كبير فني وبصدق يدل المقطع هذا صـوتبإن إلسـكات الغراب جماعة حرص

المناهـضة المـدني المجتمـع تظاهرات في ويشارك يتكلم الذي الحر وكـلالمثقف

أن شأنها من التي المصيرالفعاليات وتقرير الرأي حرية الـدين.تبث عـز اختيار إن

للهدهد هدهـدجالوجي وبـين بينـه المشتركة للقرينة وذلك جدا موفق للمثقف كرمز

الوطن بهموم وإحاطته السياق هذا في المثقف فيقظة إذا ، اليقظ فـيسليمان وكتابتـه

البصرية و السمعية الوسائط كل في تصريحاته و وإعـالنالجرائد محـدق خطر هو

إذا خاصة ، وجماعته الغراب ومخططات نوايا قادهاعرفنالفضح التغيرات أغلب أن

ظلمات في طويل حكم بعد أوروبا شهدته الذي التنوير عصر ذلك على أدل وال مثقفون

ال وأعِدمالكنيسة والثقافة العلم ضد كانت متي جـاؤواعدة ألنهـم وعلمـاء كتـشفين

تنافب ونظريات معفرضيات يحملى المهما للظـواهرفحراإلنجيل خرافي تفسير من

الموجوداتالطبي أغلب و .عية

و لألحداث المثقف استشراف متعفنـة،إن سلطة ألي دائم قلق هو منير فكر فق

حلم كل يقتلون جماعته و مستقبل...فالغراب االستشراف...كل يفيد فعل .كل

ص1 السابق، .89المصدر
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البطـل شخصية تحته ترزح الذي الفعلي الوعي وهذا المرج و الهرج هذا إزاء

بار فإن وجماعته أرحبالشاهد لفضاءات لالنطالق موجودة زالت ما األمل عبـرقة

الطبقة لهذه الممكن لعـدةالوعي الحالمـة الوردية أحالمه عبر البطل هذا بتمني وذلك

تعيد قد فيالضائعةإنسانيتهليهإأشياء وبحثهاستحمتمثال كبيـرينضاره ولهفة بشوق

نونإلى قولهالحبيبة : في

مدينتي …آه

تذكرين وأضـغطهل األوردة بحرارة يسراك أمسك صامتين وأنت أنا نسير كنا حين

الشمس أشعة تشبه التي …أصابعك

كالفرح جسدينا فوق تتناثر مطر من زخات غير شيء …وال

الصمت غير شيء …وال

ياحسنائي تتكلمي ولم أتكلم أشياء…لم قلت أني أكثر...غير …وقلت

حكاية وأروع لغة أعظم الصمت ليس بهاأو يترنم ومازال األزل منذ الكون هذا قصها

سرمديا آذانهم...لحنا بغير يسمعون للذين بتهوفن كتبه الذي . ؟؟وذلك

البري والقمح الفرح لون يا حبيبتي …حسناء

والليمون والحلم الطفولة طعم …يا

السرو وكبرياء الصفصاف قامة …يا

البراءة…يا النسيم…نسيم …يابراءة

..الكُنه...العمق...اللب…السر…الجوهر…حالقوز...يا

الليمون المطر زخات …الشذا…األريج…ياطعم

لقيتها صدقا فضائها…هل في منها…؟سبحت الروح أريج ؟…؟نشقت

جميال حلما يكون أن يعدو ال األمر 1؟"لعل

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .27عز
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TqVR=ا #s:H)X< ,u=إ X9هWw=ا tyAi=ا TV%  -9m=ا &n) TVR=ا 86VZ"4ن{I 8}i@iR=ا "~- z *دا=: .

#V�9#ر ,VC9r= 9+4S 9ri:m) (h:R!ا=:. 4r0 ،#:H)X< 6C را�,8 4Zآ*(9ت TVR=ا ذاآ*ة .0 "

4Iن 8i@iR=9" ا$D)أر F&i,- ، 8Z4n((=ا L*<ر، ا=,h,9ف و *rA=ا L<رT.VR=ا 8Hn0%أ (2"*ج

L=ا Z*اري .0 X,:=.40و U6S ا=48ي 6<L:=ا ه>4ا ،t@;D=ا 6<#>C4EارX@Z 9B;H@% X9هWD=أا#FI

ا=ا#:@|! o*h# 6<4)4V#=4|Z":جميال حلما يكون أن يعدو ال األمر .1؟"لعل

قـاوم ا=;4Hتلقد 8J=3 X9هWL=وا ا=N6*اب 9PrV;R) .R:=ا#TC9i-أTr=9V,0وأ TrZ9XA2 .Z0

TVR=9ZU=وذ#|V,:Zt\VA=9Z ا=4+^4ف XHC 8i@iR=ا (4آ* .V9هE *C9S #I3آ و 8H)X;=ا ,eIy9Z

)8 àH)X;=ا 6cd< ,fg|i- 9ij<(4تlm;=ا 8oprE4ا;= Urs=9ءوذuvHh=ا -;4xyZt{|eآ*oو ا=:�~. ,!"eIyا ا=;%$*أة

8Z4n(=ماX,=ا .H,) ا=4ي ا=;4ت #Eو .0.

#':i@iR= X9هW=ا tAi=ا 8V#ا*< رسـالة"->**ةtآ)'jrنإّن أكتـب أن قررت لقد

بعيد أمد منذ أرها لم التي نون قط…لحبيبتي رسائلي على ترد لم التي إن2-"حبيبتي ،

هجرة إالّ الحرفمريرةهو والمالئلهذا البطل لدى الفارق صنع الذي فـيالمتلقيكي

لها التحتية البنية وكذا المدينة لكلمة الظاهرة الحرفحيث،البنية هذا )نـون(بذهاب

المـؤامرات)المدية(،*مدية= المدينةأصبحت و القتـل و بالـدم اسمها ارتبط التي

االنقالبات لذالكو نونفهو، عودة ميرجو للمدينةإلى المالئكي البعد يرجع حتى كانها

ودم دنس كل من . وخطيئةوتتطهر

o4,-ه 4/0E*- 623m;< .56Cو zإ ه89. 9;<< #>?:C9;Eو X9هWAB=ا tDEAi=ا =XGHى 8JK@H<yا o4MNه إن

#||R- 8|iA=92ءاdوا 8iR;=ا و ا="Nم .0 t0*) 9H/و ,H;:- 9rIأ k@%،.

ص1 السابق، .27المصدر

والفجيعة2 الحلم سرادق ، جالوجي الدين صعز ،14.

الكبيرة: المدية* توتلويس:ينظر. الشفرة فردينان األعالمل،معلوف، في صالمنجد ،752.
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X9هW=ا tAi=9Z ا=4اآ*ة 4Iنو=Z9Royi@iR#-,4د (|4ل:# k@%" :يوم علي اللعنة

األنذال األوغاد هؤالء ألعاشر فيه البقاء ذوقررت واألسـمر نـون حبيبتـي ضيعت

و الرمح وسنان الزهر وشذا الشمس ونور النحل وعسل العسليتين ذهبوا…العينين كلهم

صـلة كل ليقطعوا حصيات سبع خلفهم ورموا ثالثا المدينة طلقوا كلهم رجعة غير إلى

ورحلوا بها أجمـل…لهم أخـرى مدن إلى رحلوا أمرهم يعلم وحده اآلن؟؟اهللا هم أين

هناك… وأحسن جميلة حياة وأقاموا الجبال كهوف عميق…سكنوا سبات في غطوا أو

الكهوف إحدى حيـث…داخل الجوهر إلى اللجة فحملتهم البحر في غاصوا لعلهم أو

؟…يكلؤون

>:4Pرط tRAi=ا.T0UV:H)X< #Xi%#4Zه .\0 ا=i|^9ء ا9à:2ر 4cr0 9er@=إ .g;:H) .i:=9ءااpklh=ا

=#>Xnا+9 +9ل 9;=tnRH=ا t"pC #|)Xo#rC4د) 4tفقد" وه أنت حـبأما قلبـك أشربت

عاشق لها أنت متيم…المدينة بها هـوى…أنت فقـد هـوى فقـد…من هويـت إذا

لهوى…هويت هوى ِمن تهوى فأنت تهوى لهاوية…حين هاوية وفيهـا…من تحيا فيها

تموت...تموت وعليها تحيا أمـرا…وعليها ذلك كان وتقتل فتقتل تقاتل سبيلها وفي

. 1".مقضيا

ينسه لم الحيز لهذا الخرافي الحب هذا عـنإن وبحثـوا تفرقـوا الـذين أصحابه

براءة وأكثر وأصفى أنقى أخرى أبناءهافضاءات تلد التي كالعقرب أصبح وطنهم ،ألن

عن تأكلهم سباتجوعأولدثم في وغطّوا الكهوف إلى وحريتهم بأفكارهم فروا لذلك ؛

مكانهعميق إلى نون المالئكي الحرف رجوع انتظار .في

ص1 ، والفجيعة الحلم سرادق ، جالوجي الدين .56عز
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II-stYlv0و s/آ(w sxPy:

o4ا=:.ه 8AV":;=ا 8|iA=ا te;- 8uh=9ءاWx- 9z< t|:|-و -~9Wء 6 ;= 8")*R=ا  r-k$i-و

-9Wء، 6< .0  C*=ا.o9n< 8C4;D< 9rI9إrR=9n&< #)4ى 9*r;r) z، أ90ق 4Sاذ د>9ء،

nّ,-I، 8|@p/0=9ـاr"34hI }iT67mR=ا ُ#:Xّ9ة ,=>VC9@ArH/9Zو 8CD@/د(;|*ا 9FG9ه*هE ُو9mIJS3Z8@=4LMoل

9OPrVe;)،)اب*RS6=4ناUVRi+ ا=XY"9ر>.، 6[\,= ]zء) ، ه4abا،ه̂_ 8,E9pde< ,ghVC (:,4i+9jkن ا=4mnي

%@9ء)ا=;4>1ا=;8H)X(ا=6/4 ودون 9rIرا .9rEرا

الغراب الوطنيترأس هذا في الحكم فيـهعدويدواليب الناهي قـوللاآلمر

والترابعاش" الروائي األرض في سيدنا العبارة.الغراب مرددين خلفه الجميع ولهج

و أصواتهم بحت حتى يسكتوا أن دون فمدواستمروا الغراب وانتشى نتنا عرقهم تسايل

ذرا مستندا الخلف إلى قامته ومد األعوجين، وجههرجليه على الكبرياء رسمت وقد عيه

مشوهة مناخيره… لوحة فاتحا وتسلل الغبار شرنقه اسـكتواوحين أن بمخالبـه أشار

واحدة دفعة فسكتوا الكهرباء عنهم قطع "وكأنما
1.np#9Z ا=r6*اب أن ,tVC (Xvل 9x< ه4ا

9rVوأه 8H)X;=ا ,VC ا=|4رة #:AV#y =9i,:z#Nد وا#|:,Xاد 8=4VW~< إرادة 9rVZ9|)،8 H)X;=ا HZ"9ء

.ا=;4>1

-9Hص .0 ا="9رد 9HZ ا=6*اب(,4د 8iA24ل|@= ز(9د 6Zا /9رق 8iA2  <#Z9Roy

بكـم،…األخدان…يــا: ")اX$2yان( محيط وحذري أمامكم، ومخالبي خلفكم، منقاري

تطوفون كعبته وحول تعودون، وإليه تحتمون، به بطني، إال واهللا لكم .2"وليس

الغ يكتف حيـثلم ذلك إلى تجاوزه ،بل جسديا الشعب بترهيب بهـذهراب قلـب

النصر روح فحواها التي العزةالخطبة و الحرية للمسلمينو الخيبةبالنسبة داللة إلى ،

الرهاب المعنىو بهذا التاريخ أصبح التوجس، محـواو يمارس فالغراب الويل يعني

الخوفليزرعالجماعيةللذاكرة ذاكرة المحلّها الفكريو الشعبعقم .لدى

ص1 السابق، .15المصدر

والفجيعة2 الحلم سرادق ، جالوجي الدين صعز ،29.
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فكريا الشعوب تطور بنواميس المخل الفعل هذا بالإن مستوىغليانسيأتي على

الهدهد قول في ، العوام و المثقفين من الدنيا يصيح":الطبقة مازال الهدهد أن :إال

إ- يحميها رب ...للكعبة

ب يجرانه وراحا بقوة فمه لعن والسيد الغراب ولـموزم بمخالبهمـا يجرحانه حتى عنف

كلمة إال سمعي يصل : يكن

……الطوفان-

صوته يبح أن دون مرارا بها "...صدع
1

داللة لهو الطوفان الحقإن إلحقاق آٍت اليوم أن على الطبقـةواضحة لـصالح

الطوفان أرسل عندما السالم عليه نوح نبيه على وعده اهللا أتم كما ...المطحونة،

.&'h|e=ا &)*#4) 6,-Z ا=9/0DRج 823iA2  56< -98Hص إ=;:,  =>-9m=ا 9@AHZ tCD|:H)  FGA|;=ا 1IJhI .L0

(|4Nل kP@%،: "قطافها وحان أينعت قد رؤوسا أرى وإن...وإني طيفـا للـشيطان إن

سيفا البلعوم...للسلطان هذا من يدخل أن أحدكم أمرت لو فاه(واهللا فـي) وفتح فدخل

رأسه ألجزن .2"غيره

النمط بهذا الشعوب لتخويف آداة التاريخ النكبات،ولعلأصبح الهـزائمتاريخ و

تباعا العرب على توالت دليلالتي .خير

*;:") -9m=ا +4ل .0 وا=")*(8 الهدهد(علقـوه" ا=;"' هـرج)يقصد وسـط

المبولةومرج مدخل مربوط…*على صليب شكل على المسوس القذر النتن فمها على

والرأسالذراعين الفـموالساقين مائجـا…مكمم هائجـا الغـراب صـائال…وقـام

والفجيعة1 الحلم سرادق ، جالوجي الدين صعز ،89 .

نفسه2 صالمصدر ،29.
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الحاضرين…جائال في وخطب شدقيه بين من الزبد …يتطاير

الخونة…ذْأ…هـْأ- العمالء من يمولهمالملعون الذين المدينةالمندسين وأنهأعداء

أج من ضحى التي مقدساتنا أقدس في يشكك إنما المدينة حقيقة في الماليينبتشكيكه لها

ونفيس غال بكل والحقب الدهور عبر أبنائنا وبهتانـا…من إفكا إال يقولون إن لهم تعسا

" …مبينا
1

XRهXr=ا  VnTZ UV=وذ #:@S9%و &|e;=ا أXCاء TrIأ أ2*ى >*ة #:@S9%و ا=6*اب }ie)

W0 ا=Y6*اب *[JI 8rEو 6< k@% ، &|e;V= L<ر ه4 =O6/4]Vا=4ي و2_6�9 ta@;C XcهXr=ا ،ن

ا=We*90ء( 9rV@i# .0 >9ت اyرضا=:. o4r= X�9m;=ا *ZX .4gr0 ا=i"4اد 4kه ا=m6*اب =4oن إن

8q@اه*m=وا 4sR;=ا و ا=NuJم 809|e= L<*)م[wS *)4yI #{|@,I ه{4ا،، .�H,@0 ا=6!*اب S#9ب إذا

9hI3 ا=;4آ4رة ا=zzXت o4ه *@6:- أن t@R:";=ا 6;0 ،t@R:";=ا .%Xوث

,Z ا="*د 8AV# إ/Nق 0@|4ل4h8(إن #@I9<أ =@"*ب N@V+ 4r")  -9m=ا t,D)   :

منددة"  األصوات الغرابوتعالت بموت وفاقامطالبة جزاء أقصداللعين عفوا

الهدهد منبموت وحمله رأسه فجز الهدهد وقصد ثرثرته عن الغراب فكف وفاقا جزاء

ثم دما، يتقاطر حلقومهأذنه في رمحا قغرز عند األعلى إلى ليـراهورفعه المبولة مة

جميعا 2" الناس

هذه أرادهااألمنيةإن طويالالتي تدم بحملهالم المحـوناء ثقافـة ألن الورق

البناءتلألسفوالهدم ثقافة على وكأنهـاغلبت تتـسرب بل مجهودا تكلف ال أنها ذلك ،

العسل في .السم

والفجي1 الحلم سرادق ، جالوجي الدين صعةعز ،90.

نفسه،ص2 .90المصدر
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ا ه4ا 4oت 6< 42ف ه4 &|e;=ا XهXr=ا %V|4م .0 ر>~ d*ز وهy4إن ,:% *@2

oوراء 9rآ*:) ا=:. 8)*mh=ا ا"9fر E*اء 9@IX=ا .0 -;4ت z &|e;=ا 8AV# ،yن }@< .

ف ، هوإجماال الفئة لهذه الواقع الوعي وجماعتهخوفإن الـسارمي-الغراب لعن

األخيـرمن-الفظيعوقبحون هذا ألن الحر المثقف صوت في المتمثل الشعب ضمير

الع تنوير أفكارهبإمكانه في يحمل و البلدقول لهذا النماء و الخصوبة يقلق...ماء مما

ال و العقم صراعثقافة في فيجعلها الشعوب إلرادة التنويرأتخدير ثقافة مع .بدي

ه أحالم عن المجموعةأما الممكن-ذه إ-الوعي ضدفهي للثورة نية كل خراس

الحكم وتوريث ، الوضع وحاشيتههذا غطاللغراب األحزابتحت الديمقراطيةء .و

اإلنسان فإن العنصر هذا ختام فيعندمافي ما مكانا له ويتخذ الحياة، إلى يخرج

رغبتَه تعترض والحـسدالوجود، والغيـرة التدافع بالضرورة فيتولد اآلخرين، رغباتُ

كل.والعنف أثناء و تالق لحظة كل في ويتواجد اإلنسانية العالقات يسم فالعنف وهكذا،

الناس بين .1تحاور

1Levrat  J , La force du dialogue, Editions Marsam,Rabat,p23
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III-sxPys/آ(z<ا sxPtY< و0{)|1ة s0د(R)s7<j|ُو(:

8%&uh=ا o4()3ر(ه+,h=ا  ./=9,e=ا ، ا=X12ود ،t45,IانX782yا ،...(#:;:C9;Eو =6V<=*اب t@AE .CDه،

9F|Iش دون 9HIr|iّA- ، o*K<أوا }MR- -O-oXC9"Q*زح ا=|4UVرة)ا=S6*اب(، >9WXر(,# FZi@A- .\]0

9r9رآi-و.

C4;D;=ا o4ه ه_4ا3زرت .0 &|e;=ا 4oت T@;m- >9Rو=:# .0 ا=6*اب >)9AAت 8

وبعـدها: "ا=;9aeل وفخذي ساقي إلى صاعدا ويزحف قدمي يلتهم الدود سـيغتالبدأ

في المثقف،1"...الفحولة جسد ينخر الدود بههذا خـصوبةويعبث علـى وسيقضي

ال الخصوبة هو الثاني و الذكورة بمعنى ،األول وجهان وهناك كغـسيلالمثقف فكريـة

والمسخ المسح و التعذيب أدوات من وغيرها بـه،والمخ قام بما هذا حـراسيذكرنا

حسيـسن المثقف زوائد قطعوا الذين األعرج لواسيني الظالل حارسة رواية في الظالم

نهائيا وتغييبه إلسكاته منهم محاولة قـول. في عنـد التخويف و الخوف سلطة وتستمر

بعي:"الشاهد من ويطـويلمحت ساق على ساقا يضع الجدار على متكئا يقف الفأر د

تحد وقفة إنها دموعه…يديه سالت حتى ضاحكا انفجر اآلخر هو .رآني

أجزاؤه تناثرت الذي القط قف…تذكرت مثله قطا نفسي هلعاـتخيلت القلب ضرب…ز

فألفيتهـ جسدي أجزاء تلمست أن بعد مكانه ليستقر وعاد وشماال يمينا أضلعي افي

متالصقة غرابهم2".مترابطة مع المدينة يتسيدون األميون أصبح و الصورة انقلبت لقد

والضعف للتندر ومصدرا أضحوكة المثقف أصبح ...،حيث

كل ألن حوله التي الموجودات كل من ،يخاف مكان كل في مطاردا المثقف أمسى

الوحوش هذه يصارع وحده وتركوه هاجروا تاألصحاب ال . رحمالتي

والفجيعة1 الحلم سرادق ، جالوجي الدين صعز ،51.

ص2 ، نفسه .60المصدر
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IV-الديني التيار : طبقة

الطبقة هذه موالنايمثل الشيخ و المجدوب الشخـصي.الشيخ همـاناتهاتـان

اآلمنان تُاللذانالملجآن عندما الشاهد البطل إليهما األبـوابيذهب كـل وجهه في سد

الوطن حال جراء مبلغ أي اليأس به المومس(ويبلغ الم.المزري) المدينة جدوبفالشيخ

ال هؤالء يصفد من الروايـةهو قـول في ويرجمهم تعـالى" مخريبن اهللا واسـتخار

عملـه، فـي منهمكا وأحنائها األرض بأنحاء يطوف وراح بالعون فأمده به واستغاث

ظهره فوق يحمله كبير كيس في وضعه شيطانا اصطاد كلما عـددوكان زاد وكلما ،

بلغ إذا حتى الكبير الكيس انتفخ لـهالشياطين نقطـة آخـر وهي المومس المدينة هذه

الجبل إلى ذلك بعد وكيدهمليمضي شرهم من اإلنسانية ويخلص الشياطين .1" فيحرق

لتردعهـا ميتافيزيقيـة قوة يلزمها التي بالشياطين وأتباعه الغراب الروائي شبه

العزل األبرياء عن تصدها . و

ل مخالطته وجراء الشاهد والبطل الجـولعفن بهذا تأثر وأحـسالملـوثالسواد

وجسمه نفسه إلى يتسلل التبالخطر أسئلته معه وذهـبجمع الوطن حال عن حيرته ي

المجدوبإلى الشيخ حيث الماء بهنبع صنع وماذا الشيخ يصف ملفوفـامد":فقال يده

ثم كأرنب فحملني المخيف صمته المـاءفي حـوض وسط ...ضـغوت...رماني

إلى...لغوت...ثغوت أستمع وأنا اإلغماء موج فـيداهمني المشتعلة النار صوت

برجليهأحشائي فوقي المجذوب الشيخ وقفز وللمـاءينطفئ، شديدا دلكا يدلكني وراح

مني يخرج كالعهن رجليه تحت فأغدو شديد رها…نتن...عفنمور حتى بي ومازال

من فقفز فراتا سلسبيال وانساب وعذب الشالل بعيداماء " .فوقي
2

والفجيعة1 الحلم سرادق ، جالوجي الدين صعز ،61 .

نفسه،ص2 .120المصدر
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ا=9c;VJت 6e< 9ngV(<و *irAV= ر>Lkا  -9m=ا o4رn)  A|;=ا ه4ا .0 ا=;XDوب إن

ا=9hnmء و =9o|HVء Lq<ر 4sه، =XVروب >H@*ا Xu|0،و ozوا 6w<tyآ و 1IX{=ا 6}< oL�H-أدران

dا  i# ه4 ، 8u@A(=اr=94رمHV=09hW=ا و 8Z4n(=وا ا=9rAرة L<ر 9Z=;9ء ا#;# ا+:*ن ،8@

8@Z9@"Izا ا=;":,n@8. و #:Vu#أ t|fو ه;4># 6< X9هW=ا tAi=ا 8@n(W=ا o4ه }nV2 X|=

ا=;9ء .0 #Z ر>, أن X,Z#i@n) XZا ا=4ي &)L=ا #H< =@)*ج C*آ9 وC*آ# ا=4د(   Iرy9آ

6@|#9h=ا ا=|4م =z[rء #-*S9,< 8D@:I...

أن !%N;=ا"R;=ا ا=LDا�*(8 ا=*وا(8 .0 8hE4;=ا ا=!X(8Z46C.Hا=W)4ص ا=:@9ر

ا-" X$+r8;{ـِ'&ـ*+V;E9ءHe:-.#ا و0r,;|Z9/ودون اLّ%9T67JCyهRV=34*(92ت ا=:9"4اد T?@#9Z==>*ؤوس

8BC)روا 6EF< ا=4HI;Hذج ه4KLا tNO,=و .QRq9;=ا ا=|TU*ن 6WX< ا=:]9H@,"Zت 0:̂[*ة . à0 6)Xcd=رم"اj!"<ا"

ا=;4VAب ~q4)":#|r+و+9ل  h-*< 4nZت =R*ش X)L) :

آ.أ- X@Eا ا=*أس U"<6m;-إ-أ 6<~Z4=ا و#TV.|9ن #@VC eا ,Vo eا ر#4ل +9ل

":~Z4=ا ،4H"%30ا T:RZذ "إذا

u,-*- أن ،ار-,uودون Z|4ة ا=Xم *DhIا 8i+*=ا ,VC 6@m"=ا ،>*ر oاX).0 T"D=ا

%9دة ..."%*آ9ت
1

.

8|iA=ا o4ه >9Iz4(إن '@W=وا وا=,9iد-:;H,)ا=;XDوب =NiVد 6/4Zوا=)@* TVR-z

أ% oXHC TVJ)ُX.

س1 اختالف،طمحمد الورم،منشورات . 181،ص1،2002اري،رواية
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V-Zl'O/<ا #7z<ا sxPy)10%v/<ا-qQ(&8(ا")Yz<ا("

الطبقة وجهانهذه ومتضادانيمثلها مومس نـون(حلمأخرى،مدينة ،)الحبيبة

إغاضة عن تكف ال إلقـصائهالمومس منها محاولة في بمفاتنها وإغرائه الشاهد البطل

فضائه ألمن أمامه والخضوع التكسر عبر فبـذلكا التصرفات، لهذه كرهه تعرف نها

وتهميشه إقصاءه الروايةتضمن قول في :وذلك

...ياموالي… ياسيدي-"

وعلما رحمة أوتيت …يامن

لقـد عني؟ تمنعها إليها تخرج ال أخـشاهالم أرى…أرهبهـا…أصـبحت أنـا

الشهوة شهيق لحظيها الشبقية…في …خوار

طاقة بها لي أ…ليس تبتلعنيأخشى الجميع…ن تبتلع …إنها

أرفض االلتصاق…أكره…وأنا …أنبذ

تحب االلتصاق…تريد…تبغي…تعشق…تهوى…وهي .تطلب

تعشقني وحدي …تغشاني…تتعشقني…أنا

شيطان …منبوذ…مطرود…ملعون…هي

نتيجة الوضع هذا سئم الشاهد البطل أن غـدتتعهريبدو التـي األرض هـذه

لك ذراعيها تفتح باٍغمومسا المس،ل يد ترد نتيجةال المزيد وتطلب الجميع أمام تتعرى

لديها المفرط .الشبق

الخير على مجبولة حلم،النفس من وطنا مخياله في بنى الحبيبـةسماهفالشاهد

رسائلهنون على ترد ال لفظتهالتي لما تعويضية استجابة له شكلت التي الحبيبة هذه ،

من المومس العنـادلالمدينة أصوات مع يلهو ، صغيرا كان مذ فيها تربى التي أزقتها

.والعصافير
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عقله في خلق الصعداء الشاهد فيه يتنفس معماري فضاء لغياب بديالوطنانظرا

مـستغانمي أحـالم الروائية قول إ/q\" على اtرض uwdJ .ًy/.z) j;{H _@"|Hا}~� �z"0ة

هLN. 1"اNHه_ }� >:fQل اi<S(H$')ن(ABDB@ا$<�9.ه" \&H (.آ:)\ اN,Hي S.;zHا _0J "d$2< آ4{

وا07QHاب f8.:^3Hوا ...\<H"= أمسك: "�?{ صامتين وأنت أنا نسير كنا حين تذكرين هل

الشمس أشعة تشبه التي أصابعك وأضغط األوردة بحرارة …يسراك

كالفرح جسدينا فوق تتناثر مطر من زخات غير شيء …وال

الصمت غير شيء …وال

أتكلم ياحسنائيلم تتكلمي أشياء…ولم قلت أني أكثر...غير …وقلت

بها يترنم ومازال األزل منذ الكون هذا قصها حكاية وأروع لغة أعظم الصمت ليس أو

سرمديا آذانهم...لحنا بغير يسمعون للذين بتهوفن كتبه الذي . ؟؟وذلك

البري والقمح الفرح لون يا حبيبتي …حسناء

وال الطفولة طعم والليمونيا …حلم

السرو وكبرياء الصفصاف قامة …يا

البراءة…يا النسيم…نسيم …يابراءة

8g,@iA=ا  ij< X9هWlm=ا 9or@0 -;9qrه, 4tIن 8vwi@iRV= 9+4yzS *|A|- *A~�#yا ($#4آ*،ه9-!# 4&'r0

*A;=اا Cو ا=T@"H،ه4 و ا="*و و ا=9nhnف و 1;W=،T)VR=ا ا=;m+9ن =r-4ا ا=Hh/9ء X% FS9

>;4Hع tوآ z آ@& .>*4dبو

.0 9;mR:< ا=*وا�. XZا X|0 ا=d*1أ2@* ,VC[,Z  < 9r<9دn- و>Xى Tا=;9C4;Dت

.H)X3=ا ا=:@95ر ,7VC  "9R) #;V,=و ، ا=*وا(=8 8?@HZ .0 ا=9iرزة 8@i)*D:=ا 8CLH=ا ا=;,:XAل>6

، CV+ *ErE 6GC T)*Im=ا ا=|K*3ن !MhR) #Iأ 9H0*C إذا 8o92.O0 u@Q,) TV"S< 4Uافوه*W/أ

سرير1 عابر مستغانمي، صأحالم ،128 .
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8H)X<؛;<tZE أن ه\4 ه^4ا X`آ[) 9b< td,=و ،Xf@=9|:=ا و ا=,9hدات ,jVC 8lJ09R;=9Z #n-9@% T") 9

.0 ا=4اردة ا=|*3نا=:9o9Hت >Xnره9 -rV@mWpا=*وا(8 8rZا*d 6t< Td*v=ا ,xVC آ9، .z0*|@e

4:"~�< أن آ;"!9 ، اy%@%$9ن 6'(<dا و اEd:+**اري ,-.VC ا+:n01*ت ا=:934Hص 670.(9ت .o9n9::<

ا=*وا(8  Vdأ.
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اآلتية النتائج إلى توصلت المتواضع البحث هذا ختام :في

-اإلنسانيأن التواصل قدم قديمة ظاهرة الالتناص المتون ،وقـدبواسطة مكتوبـة

األسلوبية الظاهرة هذه حول النظر وجهات مـنتعددت ،فمنهم األمكنة و األزمنة عبر

تُ آداة تكون أن تعدو ال النصعدها على نصياجهز المتثاقفة أصـالةوص مـدى وتبين

األخرى النصوص من سرقته أو أخذه وعدم وجه.النص اعتُبرةومن فقد ، أخرى نظر

مؤصلة جمالية آداة فـيلنّصوصلالتناص النصوص وغياب ذوبان عالقة خالل من

البعض فسيفساءبعضها ذلك بقراءةثقافيةليشكّل المتلقي وتأويلهايستمتع .أبعادها

اعتباطا- يأتي ال النصوصالتناص يمكـنفي عـنألي،وال ينـسل أن كاتـب

اللغوية أوالمنظومة السابقة النصوص من مرجعية من له دب ال لثقافته،إذْ األسلوبية و

يتّك كي تقنياتهاعئالمتزامنة أو جمالياتها من شيء .لى

هذ- تلقي يستطيع فطنا قارئا بالموازاة يفرض هذا نـصاّكل لينـتج التناصي الدفق ا

إدراكآخر بـذلك محـاوال عدة ثقافات على االطّالع عليه يجب كذلك يكون وحتّى ،

احتوائه ومحاولة المبدع .امرامي

ضبط- عليه يصعب التناص حقل في الباحث المإن تتـأتّىصطلحهذا بدقّـة،وإنّما

ال التعاريف استخالص خالل من المصطلح مالمسة الباحـثمحاولة ليخـرج متعـددة

العلمي فضوله يرضي .بتعريف

النقدي- التجريب و والتمحيص للتطوير بحاجة التناص نظرية تحتـويمازالت كي

النص وهج من الحديثة،اإلبداعيشيئا النصوص الفنيألن وبالتداخل بالتجريب تتّسم
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124اخلامتة

8

ولعّل بينها ما اليومفي الحياة تفاصيل تعقّد عن ناتج هـذهيةهذا احتـواء وصـعوبة

المعاش الواقع و يتوافق ال فاتر نص في المعقدة .التفاصيل

التكوينية- البنيوية منهج جوانبهأن بعض علـىفي إجرائي منه أكثر جمالي فلسفي

لضبطه الحثيثة المحاوالت من ذلـكالرغم على أدل وال صارمة، نقدية آليات وتحميله

غولدمان لوسيان لأن يعط بلم الدالةلتحليلواضحةآليةهعدلدارسين مـاالبنية حسب

لحميداني حميد به األديولوجيا" أدلى و الروائي عيالن" النقد تحليـل"وعمر منـاهج في

" .السرديالخطاب

تنبعث- الدم ورائحة الفجيعة بطعم يحس الفجيعة و الحلم سرادق لرواية القارئ إن

الرواية صفحات ذلك،من إلينا؛كّل نقل الروائي تناصـاتألن عبـر بصرية صورا

المشارب المصادرمتعددة به،و يتمتّع واسع ثقافي رصيد عن التنم من ينمبـدععينة

.الجزائريين

النفسبدا- طويلة تناصية استراتيجية على معوال الرواية خالل من ،أذكاهـااألديب

القبتناصات للتناص فيها الغلبة لعل اإلسـالميةكثيرة الكاتـب ثقافة يعكس الذي رآني

.الواسعة

يـشحذ- حيـث للقارئ مكسب واسعة إسالمية ثقافة ذو الكاتب بأن القول الـنصإن

األصلية المتون على لإلطالع همته الرواية في .الغائب

حيلة- أنها أحيانا،هل للتساؤل يدعو الروائي انتهجتها التي بالطريقة التناص تطويع إن

بعـديةفن يهـضم لم الكاتب أن أم ؟ جديدة بأخرى وتحميلها القديمة الدالالت لتخريب

التناص المناسبة؟خصوصية السياقات في وضعه وكيفية

أسـطرة- خـالل مـن السحرية الواقعية من شيء فيها ، بامتياز تجريبية الرواية أن

وتخييله . الواقع
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أم- وتوصيف لغته نقل في الكاتب الحـواساستعمل تدغـدغ ونعـوت تسميات كنته

فكلمة أزقّة" المبولة" مباشرة من الكريهة الرائحة سيلتقط األنف ألن النفور على تبعث

الروائي .النص

الثقافي- الذاكرة في موغلة تراثية لغة الروائي استعملها التي اللغة نيـةةبدت تؤكّـد

القديمة النصوص نفائس إحياء في .الكاتب

األ- ونصهأن متزامنة الجزائري األدب في نصوص من نهل تواصلديب يؤكّد وهذا

بينها ما في األجيال و . النصوص

الكتابة- أثناء الجديدة الكاتب تصورات وفق التحويل يعني التناص .أن

إنتاج- إعادة هو إنما ، تفريغ وإعادة امتصاصا ليس التناص .أن

استيعاب- في كثيرا يوفق لم األنـساقالكاتب تحويـل إعادة التناص،باعتباره ماهية

تـساهم التي و الخاصة تصوراته وفق إنتاجها ليعيد القرائية، اآللة المست التي النصية

المؤثرات عديد .فيها
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  :.-%س א'&+*د% وא'&%א#" 

العظيم- نافعالقرآن عن ورش .برواية

:المصادر

1-، القلم أهل منشورات والفجيعة، الحلم سرادق ، الدين عز . م2006جالوجي

:المراجع

العربية باللغة : املراجع

القرن-1 إلى الجاهلي العصر من العرب عند األدبي النقد تاريخ ، أحمد طه إبراهيم

الهجري للنشر،الرابع العلمية الكتب .2007،دار

محمد-2 تحقيق ، والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل ، الدين ضياء األثير ابن

نشر سنة دون ، مصر ، الحلبي البابي مصطفى مطبعة ، الحميد عبد الدين .محي

د-3 تحقيق ، الشعر عيار ، طباطبا المعارف/ ابن منشأة ، سالم زغلول محمد

، .1980اإلسكندرية

وسنن-4 ومسائلها اللغة فقه في الصاحبي ، الحسن أبو زكرياء بن فارس بن أحمد

ط ، بيروت ، المعارف دار ، الطباع فاروق عمر تحقيق ، كالمها في ،1العرب

. م1993

عبد-5 ،إسماعيل جدة ، األدبي النادي ، الشعرية المعارضات ، .1994الرحمان

الماية-6 ،رمل واسيني األلف-األعرج بعد السابعة الليلة كنعان-فاجعة دار ،

ط النشر،دمشق، و . 1،1993للدراسات
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7-، القلم دار ، بدوي الرحمان عبد تحقيق ، اإللهية اإلشارات ، حيان أبو التوحيدي

ال بيروتوكالة ، .م1981الكويت–مطبوعات

القا-8 عبد الكتابهالجرجاني دار ، التنجي محمد وتعليق شرح ، اإلعجاز دالئل ، ر

ط ، بيروت ، .2،1997العربي

9-، حمد األردنالزعبي ، والتوزيع للنشر عمون مؤسسة ، وتطبيقياً نظرياً التناص

ط ،2،2000.

األسل-10 ، الدين نور جالسد ، الخطاب وتحليل والنشر2وبية للطباعة هومة دار ،

د ، الجزائر ، .  ت.ط.والتوزيع

االسعد-11 أخرى الشعري،قراءة مصطفى،التناص السرقاتني ،منشاةلقضية

.1991المعارف،االسكندرية،

دار-12 ، قميحة مفيد تحقيق ، والشعر الكتابة ، الصناعتين ، هالل أبو العسكري

العل طالكتب . 2،1989مية،

والت-13 الخطيئة ، اهللا عبد الصباح،الكويت،الغذامي سعاد دار ، .2،1993طكفير

14-، والتوزيع والنشر للطباعة القلم دار ، وليلة ليلة .2006ألف

15-، بلخوجة الحبيب تحقيق ، األدباء وسراج البلغاء منهاج ، حازم القرطاجني

.1960تونس

أحم-16 الخطابالمديني أصل في كتاب ضمن ، أنجينو مارك ، التناص مفهوم ، د

الجديد . .النقد

17-، اهللا عبد المقفع ودمنةبن الدين:تحقيقوترجمة،كليلة شمس إبراهيم

للمطبوعات، النور . مؤسسة

ط-18 ، مصطفى كمال تحقيق ، الشعر نقد ، قدامة جعفر ،2بن الخفاجي مكتبة ،

. م1948
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،بن-19 بيروت ، صادر دار ، الديوان ، كعب . 1998زهير

كالم-20 من الصالحين رياض ، زكريا أبو الدين محي الحافظ النووي شرف بن

العربي التراث إحياء دار ، نشر–بيروت–المرسلين سنة دون . لبنان

قتيبة-21 اهللابن عبد محمد ليدنمسلمبنأبو ، والشعراء الشعر ، .

العودةبني-22 ،دار المغرب في المعاصر الشعر ظاهرة ، محمد .1979،س

المعاصر-23 النقد مناهج في محاضرات ، بشير األصول-تاوريريت في في دراسة

الفجر،الجزائر والتطبيقية،دار النظرية االشكاالت و . 2006،والمالمح

اختالف،ط-24 الورم،منشورات ،رواية محمد .1،2002ساري

في"النصسلطان-25 جالوجيدراسات الدين عز المعرفة" أعمال ،دار

2008،الجزائر،

بيروت-26 ، الثقافة دار ، األدبية السرقات ، بدوي .2،1986ط،طبانة

م-27 فالرواية،وفخلعامر الجزائرـوالتحوالت مضمون-ي في نقدية دراسات

بالعربية المكتوبة العر-الرواية الكتاب اتحاد .  2000ب،دمشق،،منشورات

الرسالة-28 ومؤسسة األمانة دار ، العرب عند األدبي النقد تاريخ ، إحسان عباس

ط ،1،1971.

الشركة-29 ، الجرجاني القادر عبد عند الحداثة قضايا ، محمد المطلب عبد

، لونجمان للنشر العالمية .1995المصرية

ف-30 التناص تجليات ، الغائب النص ، محمد منشوراتعزام ، العربي الشعر ي

، دمشق ، العرب الكتاب .2001اتحاد

الكتاب-31 اتحاد السردي،منشورات الخطاب تحليل مناهج في ، عمر عيالن

.2008العرب،دمشق،
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اإلبداع-32 رابطة ، المعاصر الجزائري الشعر في وجماليته ،التناص جمال مباركي

د ، د.الثقافية ، .ت.ط

أح-33 اآلداب،طمستغانمي دار سرير، عابر ، .  6،2007الم

،ط-34 الفارابي طانيوس،دار ،صخرة أمين .1،2001معلوف

والتأويل-35 التلقي ، محمد نسقية" مفتاح الدار"  مقاربة ، العربي الثقافي المركز

ط ، ،المغرب .2،2001البيضاء

36-، الثقافي المركز ، التناص إستراتيجية ، الشعري الخطاب تحليل ، محمد مفتاح

، البيضاء .3،1992طالدار

األدبية-37 ،مالمح أحمد الجزائرية–منور الرواية في للنشر-دراسات الساحل ،دار

الكتاب، .2008وتوزيع

التوز-38 و للنشر الحوار دار والنقد، السرد ،فتنة سليمان سوريا،طنبيل ،2يع،

2000.

اإلبدا-39 في عالمات ، الحميد عبد ،عهيمة نقدية" الجزائري رابطة" دراسات

ج ، القلم ط1أهل ،2،2006.

املرتمجة : املراجع

التناصية-1 .آفاق والمنظور.. د" المفهوم ترجمة ، :، البقاعي خير محمد

ل القومي المشروع ، للثقافة لألعلى ،المجلس .1998لترجمة

وتحقيق-2 ترجمة ، العربي األدب تاريخ ، كارل ،،بروكلمان النجار الحليم عبد

المعارف .1998دار

ترجمة-3 ، الحواري المبدأ ، للدراسات،صالحفخريتودوروف العربية المؤسسة
.1996،والنشر
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األدب-4 النقد و التكوينية وآخرون،البنيوية لوسيان محمدغولدمان الترجمة راجع ي،

العربية،ط األبحاث .1984،،لبنان1سبيال،موسسة

البيضاء-5 الدار ، توبقال دار ، الزاهي فريد ترجمة ، النص علم ، جوليا كريستيفا

المغرب .1،1991ط،،

ا1/-ب،آ)وز&$" - 6 67آ-،35 8$:; <=?-#،-@A1وا D:1را;6ت <$F-G1ا <H;I=1ا،

K>6>Lوت،ا-$F،1997 .

جوزيف-7 بارد،ط،كونديرا سمير ترجمة الظالم، .1998،بيروت،1قلب

ادور- 8 ا%-ل D$>،رواد<$N$#ا-";Lا<O%D/16ح،ا"R1ا DS5 D=/> ا1-آ3 اV:1اء <=?-#

اX16O1،اF-اه8$ اZ=1-%>،اN1 ء <\^A1ا <S"_>،1956  .

باالجنبية :املراجع

Goldman Lucien:-1

-le dieu caché,Gallimard,Paris,1979.

- Marxisme et siences humaines,Gallimard,Paris.

2- J Levrat, La force du dialogue, Editions Marsam,Rabat.

القواميسمجعاامل : بالعربيةو

مطبعة-1 ، القاموس جواهر من العروس تاج ، الحسيني مرتضى محمد الزبيدي

ج ، الكويت ، دبي د18حكومة ،.، م1979-ط

بيروت-2 ، العرب لسان دار ، المحيط العرب لسان ، الدين جمال منظور بن محمد

مج . ت.ط. د،03،
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لويس-3 المطبعةمعلوف ، المشرق دار ، األعالم في ،المنجد فردينان توتل ،

ط ، بيروت ، .17الكاثوليكية

املرتمجة : القواميس

محمد-1 ترجمة الخطاب، لتحليل المفاتيح المصطلحات ، دومينيك مانغونو

اإلختالف الجزائريحياتين،منشورات ،،2008.

باللغات : األجنبيةالقواميس

1- Larousse. J,Le Grand La rousse,Ed ,Larouuse,Paris,1970.

الدوريات و : اCالت

حامد-1 أحمد ا،أبو أمريكا في السحرية 104العدد،القصةةمجل،الّتينيةلالواقعية

،2001.

2-، عالمات ، والتناص السرقات على وتعقيبات مالحظات ، صالح الغامدي

.02عدد

الهيئةداغر-3 ، فصول مجلة ، الشعري النص دراسة إلى سبيالً التناص ، شربل

المجلد ، للكتاب العامة القاهرة16المصرية ، األول العدد ،.

ع-4 ، عالمات ، والتناص النص ، رجاء مج18عيد ديسمبر05لد، ،1995 .

ولعة-5 التواصل،صالح واألدب-مجلة اللغة في باجي،جامعة8العدد-دراسات

جوان-مختار،عنابة .2001الجزائر،
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جنيت،-6 جيرار حوارية إلى باختين حوارية من التناص مفهوم الكريم، عبد شرفي

،العدد فصلية أدبية،دورية دراسات .2،2008مجلة

النقد-7 عالمات مجلة ، التناص ونظرية األدبية السرقات فكرة ، الملك عبد مرتاض

ج ، جدة ، األدبي النادي مجلد1، مايو1، ،1991.

اإللكرتونية : املواقع

النوار- www: موقع . nwwar . net / vb / archive

ويب- إسالم www: موقع . islam web . net

وفرات- نيل www: موقع . neelwafurat . com

ضفاف- /http://difaf.net/main: موقع

الينموقع- أون www: إسالم . islamonline . net

جالوجي- الدين عز www.djellaoudji.googlepages.com/cv.htm: موقع
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