الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العاي و البحث العلمي

جامعة قسنطينة 1
كلية ٓالاداب و اللغات

رقم التسجيل ...................

قسم آدا67ا واللغة العربية

الرقم التسلس9ي...................

بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراﻩ العلوم Cي ٔالادب الحديث و املعاصر

إعداد الطالبة:

إشراف :

م IJبشلم

أ.د ذياب قديد

لجنة املناقشة
ٔالاستاذ

الرتبة

الصفة

الجامعة
الاخوة منتوري -قسنطينة رئيسا

عزيز لعكاي)('

أستاذ التعليم العا#ي

دياب قديد
الطيب بودربالة

أستاذ التعليم العا#ي
أستاذ التعليم العا#ي

رشيد قريبع

أستاذ التعليم العا#ي

الاخوة منتوري -قسنطينة عضوا مناقشا

رابح طبجون

أستاذ التعليم العا#ي

املدرسة العليا لألساتذة  -قسنطينة

عضوا مناقشا

عبد الحميد هيمة

أستاذ التعليم العا#ي

قاصدي مرباح  -ورقلة

عضوا مناقشا

الاخوة منتوري -قسنطينة
حاج لخضر -باتنة

 2015/2014الموسم الجامعي 1436/1435

مشرفا و مقرر
عضوا مناقشا

 

 

  
إعداد الطالبة:
م IJبشلم

إشراف :
أ.د ذياب قديد

بفضل من ﷲ
وبمساندة عائل YZو أصدقائي و الزمالء
و توج]6ات أساتذتي
املشرف د.دياب و املشرف املساعد صب_ي بستاني
و أساتذة من مختلف الجامعات ع9ى رأسهم د .شعيب حليفي و د .رشيد قريبع
وفقت إلتمام هذا البحث
فلهم م YJجميل الشكر و عظيم العرفان





ارتبطت الرواية الجديدة Kي ٔالاوساط الثقافية ؤالادبية الجزائرية بفكرة التجريب والبحث
عن منفذ من انغالق الشكل القديم ،الذي لم يعد قادرا ع\ى التعب YZعن متغYZات الحياة
الجديدة ،ما جعل البحث عن فضاء يستوعب ذلك الاحساس بالخيبة واabيار الثوابت
والتحوالت العميقة Kي الرؤى هاجسا لدى املبدعZن ،الشباب مaiم بشكل خاص ،لذا كثYZا ما
استعمل مصطلح الرواية الجديدة للتعب YZعن كتابات الشباب ،مع أن الحديث عن الرواية
الجديدة نقديا وأكاديميا ،يتخذ منpى آخر ،فاملصطلح يحيلنا ع\ى مجموعة من ٔالادباء لم
يجمع بيaiم غ YZرفض الشكل القديم للرواية والبحث عن أشكال جديدة فاختلفت التجارب
الروائية من نص ألخر عند ٔالاديب الواحد ،ويحيلنا زمنيا ع\ى فYxة امتدت من خمسينيات
ح{ zستينيات القرن املا|(' Kي فرنسا ،غ YZأن آثارها Kي الرواية العربية ما تزال واضحة ح{z
ٓالان ،مع فارق Kي الرؤية والتشكيل بZن ٔالادبZن الفرن(' والعربي مردﻩ سيطرة البناء التقليدي
للرواية ع\ى املبدع واملتلقي معا ،خاصة وأن هذﻩ ٔالاخYZة تمر بنفق من تكرار التجارب
والدوران Kي دائرة تجريب لم يصنع الفرق إال مع نماذج قليلة.
بالعودة إ#ى الفضاء الروائي الجزائري نجدنا حاليا أمام انفتاح ّ
يسر عملية النشر والتوزيع
نسبيا ،فظهرت Kي الساحة الثقافية طبقة من الروايات لكتاب يوصفون بالشباب تقابلها
طبقة من النصوص الروائية تعود لكتاب من جيل سابق ،ورغم ما يفصل الفئتZن فنيا
فإabما تشYxكان Kي منبع هذا ٕالابداع وهو انتماؤهما لفضاء واحد بحموالته الفكرية والثقافية،
الاجتماعية والسياسية ،التاريخية والواقعية ،خاصة وأن الرواية الجزائرية لم تفقد صلaا
ً
فضاء متنازعا عليه ع\ى امتداد الحقب التاريخية،
بتاريخ وواقع الجزائر ،البلد الذي مثل
فضاء مأزوم يسم الشخصيات بأزماته ،وينقل لها مأساته ،هذا الفضاء بكل إشراطاته
وتاريخه وواقعه كان له عميق ٔالاثر Kي الرواية الجزائرية ،سواء "التقليدية" أو الرواية
الجديدة ،وهو ما دفعنا الختيار هذا املوضوع.
رغم أن البحث Kي مجال شعرية الفضاء يتخذ مسارات متشعبة ،إال أن هذا التشعب
والاختالف أثرى شعرية الفضاء بمباحث متعددة تساهم Kي إضاءة النص .لعل نقاط
الاختالف تعود إ#ى كون مصطلح الفضاء ذاته مصطلح متعدد الاختصاصات




 ،Multidisciplinaireيتوزع مفهومه ع\ى أك Yمن علم ما أف( zإ#ى ثرائه واتساع دالالته،
وتوظيفه كمصطلح .ومثله مصطلح شعرية الفضاء الذي تأخرت العناية به مقارنة بمصطلح
الزمن مثال ،وملا التفت إليه الباحثون تم ذلك بشكل فردي ،فتشكلت جملة من الدراسات
املستقلة منهجا ورؤيا ،خلفت مسارات بحث متباينة ،مستقلة غالبا ،يتج\ي هذا Kي النقد
الغربي ،أما Kي النقد العربي ،فإن أغلب الدراسات ال{' تناولت هذا املوضوع ارتكزت ع\ى
التقسيم الذي وضعه حميد لحميداني ،وفيه كث YZمن الوجاهة وإن كان أثبت قصورﻩ مع
التوسع Kي مفهومي الفضاء والفضاء الروائي ،خاصة ونحن نتعامل مع الرواية الجديدة ال{'
أو#ى روادها عناية خاصة للمكان Kي الرواية ،وتفضية الرواية ،وبلغت عنايaم به إ#ى حد
الاهتمام بالفضاء املوضو¡ي للكتاب ،وحجمه وتوزيع السواد ع\ى البياض فيه ..وغYZها من
املباحث ال{' أفرزها تطور تقنيات الطباعة ،وخصوصية كتابة تالحق عالم ٔالاشياء وتموضعها
Kي الفضاء ،وتعمق ٕالاحساس باغYxاب ٕالانسان Kي فضائه وتدلل ع\ى ذلك ليس بالصياغة
اللغوية فحسب ،بل بالشكل أيضا ألabا ترى أن الشكل دال أيضا ،فكان لزاما تعميق البحث
Kي مفهومي الفضاء والفضاء الروائي ،للتوصل إ#ى شعرية للفضاء الروائي تكون كفيلة بتوفYZ
مصطلحات وإجراءات تعZن ع\ى قراءة الفضاء الروائي Kي الرواية الجديدة Kي الجزائر.
و من أجل الكشف عن دالالت ٔالافضية وتقديم قراءة للفضاء Kي الرواية الجديدة
الجزائرية ،كان البد من البحث Kي و¡ي الروائيZن بالفضاء وطرق تشكيلهم له نصيا ،الاشتغال
ع\ى هذا املقصد يضعنا Kي مواجهة جملة من ٔالاسئلة ،ال{' من شأabا تحديد مسار البحث،
وإضاءته ،فكان أول ما واجهنا هو :ما الفضاء؟ وما الفضاء الروائي؟ وما شعرية الفضاء
الروائي؟ وكيف ُيقرأ الفضاء الروائي؟ تضعنا هذﻩ ٔالاسئلة أمام أسئلة أك Yتحديدا عن كيفية
قراءة النقد الغربي للفضاء الروائي ،وكيف قرأﻩ النقد العربي ؟ وكيف تعامل النقد الجزائري
وشعرية الفضاء Kي الرواية الجزائرية؟ وهل أوفها حقها من الدراسة؟ ما أصناف الفضاء ٔالاكY
ظهورا Kي النص الروائي الجديد؟ وما دالالت هذا الحضور؟ وما صلaا باملرجع الواق©ي بكل
أنساقه الثقافية؟ ما السياقات ال{' وردت فaªا هذﻩ ٔالاصناف؟ ولم تم اختيار هذا الصنف
بالذات Kي هذﻩ الرواية أو تلك؟ ما ٔالاحداث أو ٔالافعال أو ح{ zالدالالت ال{' ارتبطت بمختلف





ٔالافضية ،وما أك Yالثيمات ظهورا Kي الفضاء الروائي؟ ولم ¬ي؟
و إذ نطرح هذﻩ ٔالاسئلة ع\ى الرواية الجديدة بالجزائر فألننا لم نجد باملكتبة الجزائرية ما
يفيض Kي تناول هذﻩ الرواية من هذﻩ الزاوية ،وإن كنا قد وجدنا دراستZن متباعدتZن زمنيا،
ٔالاو#ى لـ شارل بون الذي يطرح اشكالية الفضاء Kي البلدان املستعمرة ،ؤالابعاد الرمزية ال{'
يتخذها الفضاء فaªا ،غ YZأنه مؤلف يعود إ#ى ثمانينيات القرن املنصرم ،وهذا ما يبعدﻩ عن
النصوص الجديدة ووعaªا بالفضاء ما بعد الكلونيا#ي ،وما ارتبط به من اشكاالت وما يحيل
عليه من دالالت ،ع\ى عكسه يتجه ٔالاخضر بن السايح Kي "جماليات املكان القسنطي "'±إ#ى
نص أحدث زمنيا ،هو رواية ذاكرة الجسد ،ليقرأ املكان Kي دراسة ¬ي نموذج للدراسات
العربية ال{' غالبا ما تسقط عن عاتقها البحث النظري ،لتأتي بجانب تطبيقي ،تستخرج فيه
التقاطبات املكانية ،أو تعرض ٔالاماكن ووصفها ،وناذرا ما تتعدى ذلك ،ما يجعل الاستفادة
مaiا ضئيلةK ،ي غياب تأط YZنظري واضح ،تكتفي أغلب الدراسات العربية بمالحقة ٔالاماكن
الواردة Kي النص الروائي ،وما جرى a³ا من أحداث ،ودالال´aا من حيث ٔالالفة أو العدائية
متأثرين بدراسة باشالر ال{' ترجمها غالب هلسا ووسمها بـ "جماليات املكان" ليمتد أثر هذﻩ
الYxجمة Kي الخطاب النقدي العربي ،ويوجهه صوب الاهتمام باملكان ع\ى حساب مفهوم
الفضاءٔ ،الاوسع ؤالاشمل ،والذي نجد له تحديدا أك Yدقة مع الدراسات املغربية ال{' تستند
إ#ى النقد الغربي نظريا ،بدءا بـ حميد لحميداني وتقسيمه أصناف الفضاء إ#ى  :فضاء جغراKي،
ون ،'(µودال#ي ،والفضاء كمنظور ،وهو التقسيم الذي يعتمدﻩ أغلب الباحثZن من بعدﻩ ،إ#ى
أن تأتي دراسة حسن نجم' ال{' تقدم قراءة Kي الفضاء الدال#ي "ملطولة" سحر خليفة
الروائية ،ثم دراسة الفنانة التشكيلية حورية الظل ال{' أوضحت خصوصيات الفضاء Kي
الرواية الجديدة ،بكث YZمن الدقة أحيانا ،وبأحكام مسبقة أحيانا أخرى ،مع ذلك يبقى
لدراسaا ع\ى هنا´aا أهمية كبYZة ،سواء من حيث الجهد النظري الذي استقصت فيه بعض
املسارات البحثية Kي شعرية الفضاء ،أو Kي النتائج ال{' توصلت لها قراء´aا للفضاء Kي الرواية
الجديدة العربية ،ممثلة برواية إدوار الخراط.
و نظر لقلة الدراسات العربية ال{' يمكن الارتكاز إلaªا Kي تناول شعرية الفضاء ،كان




الاهتمام ٔالاك Yºمنصبا ع\ى الدراسات الغربية ،سواء القديمة مaiا أو ٔالاحدث ،ح{ zيتسz±
الفهم السليم لتطور املصطلح ،وآليات البحث فيه ،فكانت العودة إ#ى جرار جينيت ويوري
لوتمان وفيسجربر ،و روالن بورنوف ،لننت¼' عند دراسة ٔالامريكي جوزيف.إ .كيس½ Yالذي أفاد
من املسارات البحثية السابقة وأسس ملفهوم ٕالا¾aام الثانوي ،كما اعت Yºشعرية الفضاء منهجا
Kي قراءة الرواية ،محددا مصطلحاته ،ال{' ليست أك Yمن أصناف الفضاء ،غ YZأن تحديدﻩ
جاء وافيا ،ثريا من الناحية النظرية ،ما يجعل من دراسته ٔالاشمل مقارنة باملسارات البحثية
ٔالاخرى ،ال يعيaÀا سوى ترك ¿Zالباحث ع\ى العالقة ال{' تربط الرواية بالفنون الجميلة ،ما
جعله يحيد عن مجال النقد مضيعا فرصة إثراء رؤياﻩ بالجعل من شعرية الفضاء منهجا
نقديا .لننت¼' بالبحث إ#ى تخصص  La géocritiqueالذي كان له الفضل ٔالاك Yºع\ى
القسم التطبيقي من البحث ،إ#ى جانب دراسة L’espace dans le roman africain

 francophone contemporainال{' كان الاعجاب a³ا من أقوى الدوافع الختيار البحث
Kي شعرية الفضاء.
هذا التنوع Kي مناهل البحث ،جعل ٔالاطروحة تتجه إ#ى أك Yمن منهج نقدي بغية التوصل
إ#ى قراءة تستحضر كل ما تس z±لها من مصطلحات ،وإن كان البحث ارتكز ع\ى شعرية
الفضاء الروائي ال{' يرى فaªا كيس½ Yمنهجا نقديا ،ونرى نحن فaªا آلية إجرائية جمعت بشكل
مÃaiي املصطلحات ال{' سنaا الدراسات السابقة لها .أما قراءة الفضاء الروائي فإabا تضطر
الباحث لالس¿xادة من املناهج النقدية بالنظر إ#ى تشعب عالقته بباÄي املكونات الروائية من
جهة ،و لكونه املجال الذي تتشكل فيه الدالالت من جهة ثانية .وجدنا أنفسنا ننتهج املنهج
التكام\ي؛ فنعود إ#ى السيميائية ونحن نحلل الدور العام\ي للفضاء Kي النصوص الروائية ،وإ#ى
النقد الثقاKي ونحن نتناول الخلفية املعرفية للنصوص النسائية ال{' أنثت فضاءها ،ونرتكز
ع\ى النقد الجغراKي  La géocritiqueونحن نتناول أصناف الفضاء ،ونأخذ من نظرية
دوائر القرب  Proxémiqueونحن نتناول تأث YZالفضاء ع\ى الشخصية ،وغYZها من الحقول
املعرفية ال{' كان لها ٔالاثر الكبK YZي إثراء القراءة.
لنخرج a³ذا البحث الذي نرجوﻩ جامعا ملا تفرق من مسارات البحث Kي مجال شعرية




الفضاء ،وعارضا ملصطلح الفضاء لغة واصطالحا Kي أك Yمن تخصص ،والذي تغيا Kي القسم
التطبيقي منه تجاوز السائد ،ليتناول أصناف الفضاء Kي وظيفaا وتشخيصها معا ،وال يكتفي
بعرضها كما درجت ع\ى ذلك أغلب الدراسات ،ليتجاوز السائد مرة أخرى وهو يتناول
ٔالافضية ال{' يسمها كس½ Yبالهندسية وال{' لم يسبق أن تناولaا دراسة عربية ،لينت¼' إ#ى
الفضاء املطابق املولد حيث يتحول النص الروائي إ#ى فضاء تYºز فيه "فكرة مهيمنة" فاختار
البحث ٔالافكار ٔالاك Yبروزا و¬ي العنفٔ ،الانوثة ،الذاكرة.
الستيفاء هذﻩ املباحث جاءت ٔالاطروحة مقسمة إ#ى بابZن هما الباب النظري "ضبط
مصطلحات البحث" ،جاء Kي فصلZن تطرقنا Kي الفصل ٔالاول ملصطلح "الرواية الجديدة" ،من
حيث تسميaا والتجارب التجديدية السابقة ال{' مهدت سبيل التجديد للروائيZن الجدد ،ثم
توقفنا عند مختلف تعاريف الرواية الجديدة ،سواء عند الغرب أو عند العرب الذين حاولوا
التمي ¿ZبZن الرواية الجديدة الفرنسية والعربية .لنعود إ#ى سياق نشأة هذﻩ الرواية Kي ٔالادبZن
الفرن(' والعربي ،وأهم سما´aا الفنية حيث اتجه اهتمامنا إ#ى البحث Kي السمات الفنية
للرواية الجديدة بشكل عام ،خاصة وأن هذﻩ السمات ال تظهر جميعا Kي العمل الواحد بل
تظهر بشكل متفرق مختلف من عمل آلخر ،ما يحتم ع\ى البحث رصدها وٕالاحاطة a³ا ح{z
نتمكن من اختيار املدونة الروائية.
أما الفصل الثاني فتناولت فيه مصطلح "شعرية الفضاء"ً ،
بدءا بالحديث عما جاء حول
مصطلح الفضاء Kي الYxاث العربي ،ثم انتقلت إ#ى املفاهيم املعاصرة للمصطلح ألنه مصطلح
توسع اعتمادﻩ مع تطور العلوم ما أكسبه مفاهيم جديدة ،تسهم ٕالاحاطة a³ا Kي تيس YZفهم
التعاريف الاصطالحية ال{' وضع الدارسون للفضاء الروائي ،وهو املبحث التا#ي الذي يقدم
البحث ،حيث تتبعنا مجموعة من الرؤى ال{' تناولت تعريف الفضاء الروائي ،وال{' أسهمت
بدورها Kي تأسيس شعرية الفضاء الروائي ،هذا املبحث الذي لم نتمكن من تناوله بشكل
مجمل ،ألن شعرية الفضاء ليس بحث مYxاكما تطور ع Yºالاجaادات ،بل إabا عبارة عن
مجموعة من املسارات البحثية تتبعها البحث Kي الخطابZن النقديZن العربي والغربي ،كما
خصصنا مبحث للدراسات ال{' تناولت شعرية الفضاء Kي الرواية الجزائرية رغم قلaا.




وسمنا الباب الثاني من الدراسة بـ "شعرية الفضاء Kي الرواية الجديدة Kي الجزائر" قدم
هذا الباب قراءة للمxن الروائي ،الذي تم اختيارﻩ Kي ضوء الخصائص الفنية ال{' تم رصدها
Kي الباب السابق ،وألن عدد الروايات ال{' نجد a³ا واحدة ع\ى ٔالاقل من هذﻩ السمات كث،YZ
اختار البحث رواية من كل فYxة زمنية ،فكانت التفكك ال{' تعود إ#ى ما قبل أحداث  ،88مع
رمل املاية وذاكرة الجسد اللتZن تتناوالن هذﻩ ٔالاحداث ،تلaªا رواية الو#ي الطاهر يعود إ#ى
مقامه الزكي من مرحلة التسعينات ،ال{' حرص البحث ع\ى تجنب ما ينتم' مaiا ألدب ٔالازمة
أو ما سم' باألدب الاستعجا#ي ،ثم تتوا#ى النصوص من ٔالالفية الثانية ،ال{' آثر البحث جعلها
ٔالاك Yحضورا Kي املدونة ،نظرا لجد´aا فلم يتم تناولها قبال ،كما أن أغلaÀا يعود إ#ى كتاب
شباب كثYZا ما ¾aملهم النقد ح{ zونصوصهم تتوج خارج الوطن ،كما هو الحال ووصية
املعتوﻩ ،ال{' كانت آخر ما أضيف للمدونة سنة  ،2013لخصوصية تعاملها مع الفضاء.
ّ
قسم هذا الباب هو ٓالاخر إ#ى فصلZن ،تعرضنا Kي الفصل ٔالاول إ#ى أصناف الفضاء من
ِ
مرج©ي ،ومتخيل ،وهندK '(Ðي عالقaا بباÄي املكونات السردية ،مع ٕالاشارة إ#ى خصوصية
الفضاء املرج©ي Kي وصية املعتوﻩ حيث يشخص الفضاء املرج©ي بوصف عجائ 'Ñيجعل
القارئ يعتقد أنه أمام فضاء متخيل.
أما الفصل الثاني فإنه يرى Kي الرواية فضاء تتجاور وتتفاعل فيه الخطابات واملكونات
السردية ،و´aيمن فيه بعض ٔالافكار ،اختار البحث ٔالاك Yبروزا من بيaiا و¬ي العنف ؤالانوثة
والذاكرة ،ليتناولها بدراسة تجمع بعض عناصر الفضاء الن '(µكالعتبات ،وأفضية النص
والثيمات املرتبطة a³ا ،فكان أن خصص املبحث ٔالاول للعنف وهو ثيمة لصيقة بالنص
الروائي الجزائري Kي مراحله املختلفة ،وللتفصيل Kي تجلaªا باملدونة الروائية تناول البحث
الفضاء الضاغط الذي مثل عامال سرديا Kي كث YZمن املشاريع السردية Kي النصوص الروائية،
و مشاركا Kي خلق البعد املأساوي للنص الروائي ،ثم عرضنا ٔالافضية ال{' أطرت أحداثا
عنيفة ،لنعرج بعد ذلك إ#ى فضاء ٔالانوثة مستقصZن ٔالافضية ال{' يموضع a³ا الروائيون
الشخصيات ٔالانثوية ،لنعود بالبحث Kي تأنيث الفضاء الروائي Kي أك Yمن مبحث متناولة
حضور الجسد ٔالانثوي ع\ى لوحات أغلفة الروايات ،تأنيث ضم YZاملتكلم ،و بروز أشياء ٔالانzÓ




Kي الفضاء الروائي ،وكتابة الذات ٔالانثوية املعYºة عن الحياة الداخلية لألن ،zÓوتخييل الحميم'
املتمثل Kي العائ\ي وٕالايرو ،'(Ðثم ثيمة الكتابة عند ٔالان ،zÓوكذا كتابة التفاصيل .ليتناول
املبحث ٔالاخ YZفضاء الذاكرة وحضورها ع\ى مستوى القصة والخطاب ،إذ تمثل موضوع
بعض الروايات ،ليتجسد ذلك ع\ى مستوى الخطاب بتشظي الزمن والتدا¡ي الحر لألحداث،
والتناص التاريÔي الذي يمثل ذاكرة جماعية تجاور الذاكرة الفردية ،ثم يستلهم من أماكن
الذاكرة ٔالاحداث التاريخية مYºزا الدالالت التاريخية والثقافية ال{' تعكس هذﻩ ٔالاماكن.
نظرا لحداثة املوضوع وصعوبة الخوض فيه ال{' ما كانت لتتيسر إال باعتماد مراجع
أجنبية لقلة ما أفادتنا به املراجع العربية ،لكن الaiل مaiا لم يتأت إال بالYxجمة ،ال{' مثلت
أك Yºصعوبة واجهت البحث ،خاصة إذ نجدنا أمام مصطلحات مستحدثة ال مقابل لها Kي
القواميس العربية .لكن بعون من ﷲ وتوفيقه أتممنا هذا البحث الذي نرجو أن يكون لبنة
تعZن غYZنا ع\ى بناء قراء´aم للنص الروائي الجزائري ،أما ما فيه من تقص YZفهو حس ،'Ñوال
مناص من الاعYxاف به ،بعد الاعYxاف بجميل أستاذي املشرف ٔالاول الدكتور دياب قديد صYºا
ونصحا ،سندا وموجها ،لجميل فضلك ،وطيب معاملته يفيض الشكر والعرفان دون أن
نوفيه حقه .دون أن أن( zعون أساتذتي وزمالئي الذين ساندوا مسYZتي Kي هذا البحث وكان
لهم أفضال وإن كان املقام ال يتسع لذكرها جميعها ،فإنه لن يضيق عن شكرهم ،شكرا جزيال
طيبا ،وع\ى رأسهم أستاذي د .شعيب حليفي د .رشيد قريبع اللذين رافقا البحث منذ مراحله
ٔالاو#ى ،أستاذي املشرف الثاني صبpي بستاني من  INALCOالذي تحمل مشاق عدة
إعدادا لYxب '(µطويل املدى ،ولم يبخل ع\ي بالجهد والوقت وحسن التوجيه ،وزمي\ي أمينة
بن سويكي وعمار بن طوبال ،والشكر مرفوع للجنة املناقشة لقراء´aا هذا البحث ،متحملة
مشاق القراءة والنظر واملتابعة ،فلهم م '±أسم zمعاني الشكر والتقدير.
و الحمد هلل Kي البدء وKي الختام
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-1التسمية
الرواية الجديدة ¬ي التسمية ال{' أطلقها الصحفي إميل ه½Yيو  Emile Henriotع\ى
حركة أدبية فرنسية سميت أيضا بـ :مدرسة النظر ،مدرسة دار مينوي ،ظهرت Kي أوائل
الخمسينيات من القرن املا|(' ،وقد ُعرفت أعمال هذا الاتجاﻩ بعدة مصطلحات أهمها Kي
النقد الغربي :الرواية املوضوعية ،رواية الضد ،الرواية الطليعية ،الرواية التجريبية؛ أما Kي
النقد العربي فقد ُعرفت بعدد من املصطلحات مaiا:رواية الالرواية ،الرواية التجريبية ،رواية
الحساسية الجديدة ،الرواية الطليعية ،الرواية الشيئية ،إال أن املصطلح الذي شاع أك Yمن
غYZﻩ هو "الرواية الجديدة" 1وهو املصطلح الذي قبله كتاب هذا الاتجاﻩ بارتياح إذ توصف به
حركaم ٔالادبية ،ال{' اتفق جل من انتسب إلaªا أabا ليست مدرسة أدبية ،بل إabا حركة أدبية
عامة اهتمت بالرواية .فالتسمية تع '±إذن عددا من املحاوالت التقت انطالقا من أبحاث
فردية Kي رفضها لبعض ٔالاشكال الروائية ال{' كانت سائدة قبلها؛ كالرواية النفسية أو
التحليلية أو رواية الحب أو الفعل ،وبحaØا عن أشكال روائية جديدة قادرة ع\ى التعب YZوعن
عالقات جديدة بZن ٕالانسان والعالم ،ف¼' تشمل ّ
كل الذين عزموا ع\ى خلق الرواية أي ع\ى
خلق ٕالانسان.2
وع\ى إقرار الروائيZن الجدد بنقاط التقاaÙم وتقارa³م يؤكدون ع\ى أوجه الاختالف ال{'
تفرق بيaiم ،فكانوا ُمصرين ع\ى »تفرد كل واحد مaiم Kي نشاطه ،ولم يجمعهم  -حسب زعمهم -
سوى نشرهم الذي دار Kي الدار نفسها "منوي Minuitوقد أثبتت العشريات املوالية لذلك
سلوكهم الفرداني الشخ ،3« '(µهو ما أدى ببعض النقاد إ#ى القول بأن التسمية هنا إشكالية
ألنه Kي الحقيقة ال وجود لفريق يعZن a³ذا الاسم ،وأن الخطاب النقدي اصطنع هذﻩ العبارة

 :1ساندي سالم أبو سيف ،الرواية العربية وإشكالية التصنيف ،دار الشروق ،عمان ،2008 ،ص.223 ،222
 :2أالن روب غارييه ،نحو رواية جديدة ،ترجمة مصطفى ابراهيم مصطفي ،تقديم :لويس عوض ،دار املعارف ،مصر ،د.ت،
ص.9
 :3لوران فليدر ،الرواية الفرنسية املعاصرة ،تر :فيصل ٔالاحمر ،منشورات مخ YºالYxجمة Kي اللسانيات ؤالادب ،قسنطينة،
 ،2004ص.55
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ال{' تحتم الحقا ملؤها بوسائل ش{ .1zلكن وع\ى الرغم من تفرد تجربة كل واحد مaiم ،فإabا
جميعا كانت تلتقي عند النقطة الجوهرية و¬ي الخروج بالرواية إ#ى آفاق تجريبية جديدة.

-2التجارب السابقة:
هذا ال يع '±أabم أول من جدد Kي الرواية بل إن تجربaم ،كانت مسبوقة بعدد من
التجارب ،لعل أهمها رواية "مزيفو النقود  "Les Fause Monnayeursألندري جيد
» (1951-1869) André Gideالذي رفض أن يكون للشخصية "حالة مدنية" ) أي اسم
شخ ،'(µولقب عائ\ي وشجرة قبلية ،أو بشرية ينتم' إلaªا( ،ومالبس يرتد¾aا ،وعالمات مم¿Zة
تجعله بطال متم¿Zا ع\ى مذهب النقاد التقليديZن « 2كما رفض أن يكون لروايته موضوع
محدد ،بل اabا بنيت ع\ى غياب املغامرة ،بسبب تقاطع شخوصها وتعدد الرؤى فaªا ،وقد
ّ
عدت تأمالته Kي هذﻩ الرواية بمثابة إعالن عن رواية درجات مليشال بوتور  .3أما الثورة الكYºى
Kي فن الرواية فقد كانت مع تيار الو¡ي حيث »انتقل محور الرواية من الخارج إ#ى الداخل،
وبعد أن كان الطابع ٔالاسا '(Ðللرواية هو تسلسل ٔالاحداث ،بما كان يقتضيه هذا من إسقاط
لشخصية البطل Kي الخارج أو تفاعل البطل Kي الخارج « .4تجاهلت هذﻩ املدرسة العالم
الخارâي ،واعتYºت الحياة الباطنية لإلنسان ¬ي املسرح ٔالاك Yºاملكتفي بذاته .وقد كانت بدايا´aا
مع دي جاردان K Du Jardinي روايته "لقد قطعت أشجار الغار Les Lauriers son

 ،"coupésلتبلغ القمة مع جيمس جويس ووريثيه فYZجينيا وولف  Verginia Wolfووليم
فوك½ ،William Faulkner Yوكذا مارسيل بروست ) (1922-1871وهو من نفى التصور
الذي يرى Kي الرواية مجرد شكل مرتجل للحياة املقدمة Kي صورة فن ،حقيقة متحولة Kي
صور شعرية ،وذلك Kي روايته الشهYZة "بحثا عن الزمن الضائع A la recherche du

 ،" temps perduال{' كسرت تقاليد الرواية و¬ي تنكتب بضم YZاملتكلم ،و»تقدم تفكYZا
:Claudette Oriol-Boyer , nouveau roman et discours critique, ellug, Grenoble, 1990, p31

 :2عبد امللك مرتاضK ،ي نظرية الرواية ،بحث Kي تقنيات السرد ،سلسلة عالم املعرفة ،املجلس الوط '±للثقافة ،الكويت،
 ،1990ص59
:3محمد الباردي ،الرواية العربية والحداثة ،دار الحوار ،ج ،1ط ،2سورية ،2002 ،ص 41
:4آالن روب جرييه ،نحو رواية جديدة ،ص 10
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بالغ الدقة والكمال حول الجنس الروائي نفسه « 1ح{ zأن عددا من النقاد ومaiم روالن
بارث  Rolland Bartesرأوا أن بروست Kي هذﻩ الرواية أنجز الرواية وأجهز علaªا ،كونه آخر
الكالسيكيZن وأول املجددين.
كان للروائي التشيكي فرانز كافكا  (1924-1883) Franz Kafkaذي نزعة
التجديدية والتثويرية إسهام معتK Yºي تطور الرواية الغربية من خالل رواياته الثالث )املسخ
 ،La metamorphose 1916املحاكمة  ،Le procés 1925والقصر Le 1926

 ،( châteauتج\ى تجديدﻩ Kي رسم الشخصيات ،حيث لم يكتف بتجريدها من خصائصها
املدنية بل تعدى ذلك إ#ى تجريدها من اسمها ؛ والاكتفاء Kي روايته القصر بأن رمز للشخصية
املركزية بالحرف "ك" .تقع شخصيات كافكا دوما Kي فخ مجتمع تخضع لقواعدﻩ دون أن تفهم
معناﻩ ،وسط عالم روائي غريب عب 'Óال يطاق ،يختلط فيه باستمرار الواقع باإلدهاش.

2

باإلضافة إ#ى ما تمتاز به نظرة كافكا من يأس ناتج عن عبثية الوجود ،مما جعل كتاباته تتسم
بالغموض والضبابية ،ع\ى الرغم من نضجها الفكري.
شكلت الرواية الوجودية خطوة مهمة أخرى Kي تاريخ تطور الرواية ،مع العلم أabا ال
تنأى كثYZا عن الرؤيا ال{' وسمت روايات بروست من » نفي كون الرواية شكال مرتجال للحياة
املقدمة إ#ى القارئ Kي صورة من الفن جميلة؛ كما تaiض أيضا ع\ى نفي كون الرواية حقيقة
متحولة Kي شكل شعري(La réalité transfigurée en poésieتعود أهمية الرواية
الوجودية Kي هذا املسار التجديدي لقيمaا الفنية إذ لم تكن مجرد تطبيق للفلسفة الوجودية
فـ ألب YZكامو  A. Camusكان روائيا أك Yمنه فيلسوفا ولروايته "الغريب "L’etranger
أهمية بالغة Kي مسYZة الرواية خاصة من حيث أسلوa³ا املوضو¡ي ،ولغaا الحيادية ،3أما
"الغثيان  "La nauséeلسارتر فقد برزت فaªا "ٔالاشياء".

 :1ماري غابرييل سالما ،قرن من ٔالادب ،مجلة ٓالاداب ٔالاجنبية ،تر :عدنان محمود محمد ، ،ع  ،125س  ،2006إتحاد
الكتاب العرب ،دمشق ،ص http://www.awu-dam.org
 :2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها
 :3محمد الباردي ،الرواية العربية والحداثة ،ص39
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أما املدرسة السريالية فقد كانت املحطة ال{' أفادت الرواية ع\ى مستوى الشغف
بالعجيب  Le Merveilleuxوالشاذ  L’insoliteوالتحرر من ٔالاشكال القديمة وخلخلaا،
فأصبحت الرواية حاملة لكل ٔالاشكال ٔالادبية من شعر واعYxافات وبيانات ،وبذلك تجاوزت
الرواية الحدود ال{' كانت تفصلها عن غYZها من ٔالاشكال ٔالادبية  ،1فطرحت بصفة جدية
طبيعة الجنس ٔالادبي ذاته خاصة مع جورج باتاي  G.Batailleالذي رأى Kي الرواية نوعا
يجمع بZن الاعYxافات والتأمالت الفلسفية ،والبحث الصوKي .موريس بالنشو M. Blanchot

الذي يعتقد أن الكاتب ليس لديه ما يقوله ،ولكن عليه أن يقول هذا الال÷('ء ،هكذا تصبح
الرواية مقاطع سردية محور البحث فaªا ¬ي اللغة ال الحكاية وال ح{ zالتقانات السردية.
كان للمدرسة الروائية ٔالامريكية حضور الفت Kي تطوير الرواية من خالل إدخالها
لطائفة من التقانات السينمائية ع\ى السرد ،كما هو الحال Kي روايات أرنست هيمينغواي
 (1961-1898) Ernest hemingwayوجون دوص باصوص John Dos Passos

).(1970-1896
هاجمت روايات هذﻩ الفYxة مساوئ املجتمع ٔالامريكي من ناحية املوضوعات ،أما من
الناحية الفنية فقد هاجمت البنية السردية ال{' تحYxم التسلسل الزمK ،'±ي صورته الرتيبة
فعمدوا إ#ى بناء روائي تركب فيه الفالشات بعضها فوق بعض  .Flashes justaposésأهم
جديد جاءت به هذﻩ املدرسة تقنية "املناجاة" .Le monologue intérieur2

-3الرواية الجديدة  -التحديد الاصطالrي:
واف ملاهية هذﻩ
يفرز مصطلح الرواية الجديدة مسألتZن ؛ ٔالاو#ى ¬ي غياب تعريف ٍ
الرواية ،لتتوزع املادة املعرفية ع\ى تاريخ ظهورها ،وال½¿عة التجديدية ال{' م¿Zت كتاa³ا ،وأخYZا
وهو ٔالاهم التقانات ال{' استحدثت ،و¬ي مالحظة تشمل النقد العربي والغربي معا .من هذا
املنطلق سار ضبطنا للمصطلح ع\ى الدرب ذاته ،تحريا للدقة Kي تحديد الرواية بخصائصها
الفنية.
 :1املرجع السابق ،ص39
:2عبد امللك مرتاضK ،ي نظرية الرواية ،ص 69
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Kي الثانية نجد تعدد التسميات الناتج عن الفروق الدقيقة بZن هذﻩ التسميات ،لنأخذ
مثال "الرواية الشيئية" و"الرواية التجريبية" فاألو#ى تحيل إ#ى الاتجاﻩ الذي سلكه آالن روب
غرييه ،املعتمد أساسا ع\ى الوصف الدقيق واملحايد للعالم ،بينما تتسع الرواية التجريبية
لتشمل كل رواية تجرب تقانات سردية جديدة .أما اعتماد التسمية الشائعة "الرواية
الجديدة" فال يقدم مفهوما دقيقا أو محددا ،فـ "الجديدة" صفة يمكن أن تلحق بكل جديد* وال
تقتصر ع\ى مدرسة أو مجموعة واحدة ،وهو الفهم السائد Kي النقد العربي بشكل عام ،حيث
تدخل كل الكتابات التجديدية تحت هذﻩ التسميةK ،ي حZن تقتصر هذﻩ التسمية Kي النقد
الغربي ع\ى مجموعة معينة من النصوص ،وليس فقط الكتاب ،مع أن أالن روب غرييه يؤكد
ع\ى أن صفة الجديدة تالزم كل رواية جديدة من حيث الشكل ،ضاربا لفكرته مثاال بـ فلوب،YZ
وكافكا ،وجويس ،كل أعاد ابتكار الرواية Kي ذا´aا ،ومن هنا يأتي رفضه لكون الرواية الجديدة
مدرسة ،بل إabا حسب رأيه »حركة الرواية )(...ألن الرواية تتجدد ،وال يمكaiا إال أن تتجدد«

1

أما ما ظهر من رواج فكرة موت الرواية الجديدة ،وبروز الرواية "الجديدة الجديدة" فال يرى
فيه غ" YZكناية فارغة" ،عن حركة التجدد ال{' تالزم الرواية.
ليبقى البحث عن تعريف ملصطلح "الرواية الجديدة" غامضا ح{ zبـ "معجم مصطلحات
الرواية" ،إذ ال نع Yعن تعريف للرواية الجديدة ؛ بل نجدﻩ يعتمد مصطلح "الرواية املضادة "
ويعرفها بأabا تلك ال{' تعارض ٔالاساليب الشائعة Kي الفن ،فتبحث عن الجديد من خالل
تسليط الضوء ع\ى القديم مبينة هزاله وعقمه .ويرجع املصطلح إلـى شارل سوريلch.sorel

Kي كتابه "الرواية املضادة أو حكاية الرا¡ي ل¿Zيس" الذي أصدرﻩ عام  ،1633كاشفا فيه تفاهة
الروايات الرعوية ،ثم ما لبث أن شاع استعمال املصطلح للداللة ع\ى كل نتاج روائي يسخر
من مواضعات الرواية السائدة ،ليعيد له سارتر الاعتبار عام 1945م وهو يوظفه Kي تقديمه
لكتاب "صورة مجهول"  Portrait d’un inconnuلنتا#ي سروت  N.Sarrauteحيث
* :النقاشات ال{' دارت بZن نقاد وكتاب شباب ع\ى صفحات امللحق الثقاKي لجريدة الخ ،Yºع\ى امتداد املوسم 2013-2012
استعملت مصطلح الرواية الجزائرية الجديدة a³ذﻩ الداللة ،أي التجارب الروائية الجديدة ال{' صدرت عن كتاب شباب،
أو كتاب ينشرون أو#ى روايا´aمK ،ي مقابلة بجيل السبعينات.
 :1جوزيف الصائغ ،لقاء حواري مع "بابا" الرواية الجديدة آالن روب غرييه ،املستقبل12 ،تشرين ٔالاول  ،2012ص 20
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عرفها بأabا الرواية ال{' تحافظ ع\ى مظهر الرواية وحدودها ،مع ذلك تعمل ع\ى معارضaا من
الداخل ليس للداللة ع\ى ضعف النوع الروائي بل لتنبه إ#ى أننا نعيش Kي عصر التفك ،YZوأن
الرواية تفكر Kي نفسها.
ثم تبنت جماعة تل كل Tel Quelاملفهوم وذهبت به بعيدا ؛ فلم تكتف بجعل
الحكاية أو الشخصيات مدارا للبحث بل وسعته ليشمل اللغة وفكرة التمثيل نفسها ،كما
أدرجت ضمن الروايات املضادة الرواية ال{' تعري تقنيات الفن الروائي أمام القارئ من خالل
تصوير رواية Kي طور التكون

1

الرواية الجديدة ¬ي إذن ثورة الرواية ع\ى الرواية ،ف¼' لم ترم الخروج من عباءة هذا
الجنس ٔالادبي غ YZأabا أعادت رسم معامله الكYºى ،ح{ zلتبدو فنا مختلفا Kي كث YZمن
أساسياته ؛ فمادة الفن لم تعد الذات ) النفس ٕالانسانية( وإنما املوضوع )العالم الخارâي( ،أو
ما يسميه روب غرييه "ال)('ء" ،ألن هذﻩ الذات كما يراها الروائيون الجدد منفعلة ال فاعلة
Kي العالم الخارâي ،هذا الاهتمام باألشياء جعلهم يحطمون "الزمن" ويحلون مكانه "املكان" ألن
وجود ٔالاشياء Kي املكان أوضح وأرسخ منه Kي الزمان ،محطمZن بذلك أهم املبادئ ال{' سارت
علaªا الرواية ح{ zالحرب العاملية الثانية ،ومصرين ع\ى تجديد "القوالب" ؤالاشكال Kي الفن،
مرتكزين ع\ى مبدإ أن لكل عصر أشكاله وقوالبه ،غ YZأن الحديث عن الشكل وكذا عن العالم
الخارâي ال يلüي دور ٕالانسان Kي الرواية ،ألن الانسان هو املقياس الذي تحدد به زاوية الرؤية،
وهو العامل ٔالاساK '(Ðي تحديد هذﻩ الزاوية برغم كل ما يقال عن انفعاله بال)('ء بدال من
فعله فيه.2
يصف "قاموس الرواية" الرواية الجديدة بالتيار قص YZالعمر ،الذي ظهر Kي سنوات
الخمسينات وانت¼ zبعد خمس عشرة سنة من ظهورﻩ ،كما اعYxض مؤلفا القاموس ع\ى
التسمية ألن كل إبداع جديد يستحق هذﻩ الصفة ،إضافة إ#ى اعYxاضهما ع\ى وصفها بـ
َ
"الـمدرسة" متسائلZن عن امكانية وصف تيار ُع '±بجنس أدبي واحد بـ"املدرسة ٔالادبية" ،من ث ّم
 :1لطيف زيتوني ،معجم مصطلحات نقد الرواية ،مكتبة لبنان ناشرون ،لبنان ،2002 ،ص 102
 :2أالن روب غرييه ،نحو رواية جديدة ،ص12
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استعمال صفة عائلة أدبية جديدة  nouvelle famille littéوهما يذكران الروائيZن
الجدد مقسمZن ّإياهم إ#ى طبقتZن Kي ٔالاو#ى :أالن روب غرييه  ،A.R.Grilletنتا#ي ساروت
 ،Nathalie Sarauteكلود سيمون ، Claude Simonروبار بانÃي ،Robert Pinget
ساموال بكيت  ،Samuel Beckettكلود أولييه  ،Claude Ollierميشال بوتور
 Michel Buttorومارغريت ديراس  Marguerite Durasبينما يظهر Kي الطبقة الثانية
الذين التحقوا بصفة متفاوتة الديمومة والتYºير باملجموعة :كلود مورييه

Claude

 ،Maurieكاتب يسZن  ،KatebYacineجان كايرول  ،Jean Kerrolجان باري فاي
 ،Jean Barry-Fiفليب سولر  ،Philippe Solersوجان ريكاردو  Jean Ricardoالذي
سيتحول لـ الو¡ي التنظYZي للرواية الجديدة.

1

ليعرف هذا القاموس الرواية الجديدة من خالل أربعة مكونات فنية )جمالية( و¬ي:
أ6 .اية الحبكة :فالحكاية املروية Kي الرواية لم تعد أك Yمن أكسسوار .وKي حال
وجودها ¬ي ال تحYxم املسار الخطي أو الكرونولوâي لألحداث ،بل تتيه Kي تعاريج معرفية تنتشر
ضمن الفضاء الدال#ي.
ب .موت الشخصية :أو باألحرى تراجعها Kي سلم ٔالاولويات الروائية.
جـ .غزو ٔالاشياء :هذا الانسان غ YZاملتناسق غرق Kي عالم ال إنساني حيث تسيطر
ٔالاشياء .فالوصف الدقيق لحبة طماطم ،أو عنكبوت ،أو للوحة ،هو السمة البارزة ال{' أجازت
وسم هذا التيار بـ "مدرسة النظر" ثم بـ "ٔالادب املوضو¡ي"
د .امللفوظية ٕالاشكالية :بفقدان الشخصية مل¿Zا´aا فقدت أنا  -ها "  ،son "moiكما
فقد السارد أنا  -ه  ،" je" sonوصارت الضمائر الواقعة فاعال كثYZة ،متغYZة ،غ YZمحددة،
والجمل متعددة ٔالاصوات .polyphonique

2

إ#ى هذﻩ املكونات الفنية يضيف القاموس :الاستعانة بالتناص ،متيفة التيه ،أو البحث
: Yves Stalloni, dictionnaire du roman, Armand Colin, Paris, 2006, p174
: Ibid, p 175
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)ال{' تتخذ بنية البولي('( ،رفض كل ال¿xام أيدولوâي ،التفك YZبعناية Kي أسلوب
التأليف ح{ zليبدو كتصميم علم'  ،canevas scientifiquesامليتاروائي ،اللعب مع
املتلقي )التحفٕ ،¿Zالاثارة ،تضليل(..
أما بعد تراجع هذا التيار أو العائلة ٔالادبية كما وصفها القاموس ،فقد خلف وراءﻩ أدبا
تجريبيا محكوما حتما بالنضوب ،وانت¼ zأعضاء هذﻩ املجموعة منخرطZن Kي املركز بعد أن
مثلوا الهامش ،بنيلهم للجوائز ٔالادبية ،وانضمام غرييه لألكاديمية الفرنسية.

1

Kي محاولة لتأصيل مع z±الرواية العربية الجديدة يرى فخري صالح بتمايز هذﻩ ٔالاخYZة
عن نظa´YZا ٔالاوروبية بل الفرنسية ع\ى وجه التحديد ،دون أن ينكر أabا تأخذ عaiا بعض
املالمح ،غ YZأن استفاد´aا هذﻩ ال تجعل مaiا:
» محاكاة للرواية الفرنسية الجديدة ألن غرض الرواية الجديدة العربية ،هو
وصف تشوش الرؤية والقبض ع\ى تماسك ٔالاشياء و¬ي تaiار ،بينما يتلخص
غرض الرواية الفرنسية الجديدة Kي وصف ٔالاحاسيس ٕالانسانية وقد
تشيأتK ،ي وصف غياب ٕالانسان واغYxابهK ،ي منظومة الحضارة الرأسمالية
الغربية املعاصرة .وبما أن املع Yºعنه مختلف فإننا نتحدث عن شكلZن
مختلفZن من أشكال الرواية«

2

تتماي ¿Zالروايتان ع\ى مستوى "غرض الرواية" كما يرى فخري صالح ،وإليضاح رؤياﻩ
يضع مقومZن تقوم علaªما الرواية العربية الجديدة هما »صفة الاليقينية مضافة إلaªا صيغة
الانaاك الشك\ي « 3بينما يحصر الرواية الجديدة الفرنسية Kي مدرسة النظر ال{' تعتمد
الوصف الخارâي لألشياء.
يعاب ع\ى تمي ¿Zفخري صالح هذا خطآن معرفيان ؛ أولهما أن الاليقZن ال يقتصر ع\ى
َﱠ
سار Kي نظa´YZا الفرنسية ،وال أدل ع\ى ذلك من مؤلف ناتا#ي
الرواية الجديدة العربية ،بل انه ٍ
: Ibid,p175

:2فخري صالحK ،ي الرواية العربية الجديدة ،منشورات الاختالف ،ط ،1بYZوت ،2009 ،ص13
 :3املرجع نفسه ،ص14
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ساروت صاحبة عصر الريبة  ،L’ère du soupçonالذي يعكس عنوانه نزعة الاليقZن
عندها ،مع ذلك يرى فخري صالح بغياa³ا.
أما الخطأ الثاني فهو نسبة انaاك الشكل القديم للرواية الجديدة العربية دون
الفرنسية مع أنه أهم مبادئ الرواية الجديدة الفرنسية.
أما إدوار الخراط فقد ّ
غ YZالتسمية واحتفظ بالخصائص الفنية ،فاستبدل "الرواية
الجديدة" بـ "الحساسية الجديدة" ودرسها Kي القصة من خالل مؤلفه "الحساسية الجديدة،
مقاالت Kي الظاهرة القصصية" الصادر عن دار ٓالاداب سنة  ،1993وKي ٔالادب عموما Kي مؤلفه
"أصوات الحداثة" الصادر عن الدار ذا´aا ،ست سنوات بعد ٔالاول.
يعرف الخراط الحساسية الجديدة من خالل "الانقالب الشك\ي" الذي أدخلته التجارب
الروائية الجديدة ع\ى الشكل الروائي الذي كان سائدا ،من خالل تقنات جديدة ¬ي:
ّ
»كسر الYxتيب ّ
ردي الاطر ّ
الس ّ
التقليدية ،الغوص إ#ى الداخل
ادي ،فك العقدة
ال التعلق بالظاهر ،تحطيم سلسلة الزمن السائر Kي خط مستقيم ،تركب
ّ
ً
اللغة ّ
املكرسة ،ورمaªا -
ٔالافعال :املضارع واملا|(' واملحتمل معا ،و´aديد بنية
abائيا -خارج متاحف القواميس ،وتوسيع داللة "الواقع" لكي يعود إلaªا الحلم
ؤالاسطورة والشعر ،مساءلة  -إن لم تكن مداهمة  -الشكل الاجتما¡ي
ّ
القائم ،تدم YZسياق اللغة السائد املقبول ،اقتحام مغاور ما تحت الو¡ي،
واستخدام صيغة "أنا" ال ّ
للتعب YZعن العاطفة والشجن ،بل لتعرية أغوار
ّ
الذات ،وصوال إ#ى املنطقة الغامضة ،املشYxكة ،ال{' يمكن أن ّ
أسمaªا "ما بZن
ّ
الذ ّ
تحل ٓ -الانّ -
اتيات"و ال{' ّ
محل "موضوعية" مفYxضة«.1
ّ
الخراط ع\ى أن هذﻩ التقنيات ال تختصر Kي كوabا "الانقالب الشك\ي" ع\ى
ثم يؤكد
النظام ٔالادبي القديم ،بل إabا منصهرة مع "رؤية" و"منpى لإلدراك"  .2وبعد استقصائه
 :1ادوار ّ
الخراط ،الحساسية الجديدة ،مقاالت Kي الظاهرة القصصية ،دار ٓالاداب ،بYZوت ،1993 ،ص ص 12 ،11
 :2ادوار ّ
الخراط ،أصوات الحداثة ،دار ٓالاداب ،بYZوت ،1999 ،ص 29
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لألعمال ٔالادبية يخلص الخراط إ#ى وجود تيارات فرعية متعددة Kي الحساسية الجديدة ،غYZ
أن حدودها ما ¬ي باملنيعة ،ذلك أنه يمكن أن تتداخل وتتشابك و¬ي:
 -1التيار العضوي وهو تيار الحياة الداخلية وكتب فيه ّ
كل من السوريZن حيدر حيدر
وخليل النعيم' ،والجزائرية أحالم مستغانم' ،املغربي أحمد املدي ،'±ومحمد حافظ رجب،
محمد مYºوك ،محمود عوض عبد العال ،وإدوار الخراط من مصر.
 -2الكتابة الشيئية ال{' تعكف ع\ى وصف الواقع الخارâي وصفا محايدا ،دقيق
التفاصيل ،يصل فaªا اغYxاب الانسان غايته القصوى وفيه يدرج " بحYZة املساء" إلبراهيم
أصالن" ،الخطوبة" لaÀاء طاهر" ،الولع" للعراقية عالية ممدوح ،محمود الورداني ،عبدﻩ جب،YZ
زكريا تامر ،إلياس خوري وبعض كتابات التسعينات.
 -3التيار الفانتازي ،أو الواق©ي السحري حيث تسقط الحدود بZن الواقع املحسوس
وشطحات الخيال والخرافة والحكاية الشعبية .وقد كتب فيه يح zالطاهر عبد ﷲ ،جمال
الغيطاني ،عبد الحكيم قاسم ،محمد مستجاب ،نبيل ّ
نعوم جورâي ،الطيب صالح ،ميلودي
شغموم ،إلياس فركوح.
 -4التيار الواق©ي الجديد الذي يحتفظ بالتكنيك التقليدي ،وما يم ¿Zكتابه عن القدامى
هو تلك الدقة والصرامة ال{' تقف حدا قاطعا ،مما يجعل روايا´aم مختلفة كليا عن
سابقا´aا ،وقد جمعوا إ#ى ذلك رفض السلطة التقليدية ومساءلaا ،وقد يعمدون إ#ى تكنيك
الرواية داخل الرواية ،ومن أبرز كتاب هذا التيار يوسف العقيد ،عالء ّ
الديب ،خYZي شل،'Ñ
محمد املن( zقنديل ،سلوى بكر ،صنع ﷲ ابراهيم.
 -5تيار استيحاء الYxاث العربي التقليدي ،التاريÔي ،أو الشع ،'Ñأو الصوKي ،من كتاب
هذا التيار يذكر يح zالطاهر عبد ﷲ ،محسن يوسف ،جمال الغيطاني ،نعوم جورâي...
إ#ى هذﻩ التيارات يضيف ّ
الخراط ظاهرة الكتابة ع - Yºنوعية ال{' تكسر فaªا الحدود ما
بZن ٔالاجناس ٔالادبية ،يتضاءل فaªا السرد مقابل هيمنة الشعر ،و¬ي ظاهرة تعود لفYxة
ٔالاربعينيات غ YZأabا ازدادت أهمية Kي العقود الالحقة .ثم يلحق بدراسته تقنيتZن حديثتZن
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نسبيا Kي ٔالادب العربي هما :أوال دمج اللغة التسجيلية ،لغة الوثائق والصحف والتقرير
املباشر مثل قصاصات الصحف Kي اللغة السردية .ثانيا تقنية املحارفة أو ٔالاصاتة أي
استخدام الحرف بشكل متكرر ،ملهاجمة املستحيل وهو هنا عبور الفجوة بZن املوسيقى
كصوت بحث والداللة اللغوية ،ودمجهما معا.

1

رغم دقة الخراط Kي استقصاء خصائص ما أسماﻩ بالحساسية الجديدة فإن كل ما
ذكر ال يبتعد عما ذكرناﻩ سابقا عن الرواية الجديدة الفرنسية باستثناء ما لحظه من عودة
الروائيZن إ#ى الYاث ،ال{' م¿Zت الرواية الجديدة العربية عن نظرير´aا الفرنسية ،ونحن نقر
a³ذا التمايز ال نن( zطبعا ما للتناص من أهمية Kي الرواية الجديدة الفرنسية ،وال{' ال تلüي
وجاهة مالحظة ّ
الخراط ،ألن هذا التناص الYاثي يحمل رؤيا ُمسائلة ،وحوارا مع الذات هوية
وواقعا.
بعيدا عن املقارنة وإثر ًاء ملفهوم الرواية الجديدة Kي النقد العربي تراكم عدد من
املساهمات مaiا ما أوردﻩ سعيد يقطZن Kي إطار تمي¿Zﻩ بZن املراحل التطورية للسرد العربي ،إذ
تطرق للرواية الجديدة ال{' يدرجها ضمن السرد املتقطع والسرد املرسل )مقابل السرد
املحكم الذي م ¿Zالرواية التقليدية( ؛ ذلك أabا »اتخذت تجليات جديدة عمقت تطورها ونأت
a³ا عن الصور ال{' اتخذ´aا Kي abاية الستينات .هذﻩ التجليات الجديدة ¬ي امتداد للتحول
العام الذي عرفه أسلوب الرواية العربية 2« .مما جعله يدمج املرحلتZن معاK ،ي املرحلة ٔالاو#ى
واملرتبطة بسنوات الستينات ت ّم كسر عمودية السرد عن طريق السرد املتقطع فيغيب التوالد
السب 'Ñلألحداث ،لتب z±ع\ى التشعب وتعدد املسارات الحكائية.
أما Kي الثانية فتغيب القصة abائيا ليقدم الراوي أو الرواة موادا حكائية متعددة مع
محاوالت للتفكK YZي السرد أو التعليق ع\ى املواد الحكائية أو التساؤل حولها ،ح{ zغدا العمل
الروائي بدورﻩ موضوعا للبحث مع امليتارواية.
 :1ينظر :ادوار الخراط ،أصوات الحداثة ،ص ص  ،41 -30والحساسية الجديدة ،ص ص 20 -18
:2سعيد يقطZن ،قضايا الرواية العربية الجديدة ،الوجود والحدود ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2010 ،ص ص 150 ،149
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يلتقي الاتجاهان ) السرد املتقطع واملرسل ( Kي مهاجمaما للقصة ال{' تب z±فaªما ع\ى
التفكك فينجم عن ذلك تكس YZخطية الزمن ،وأحيانا غياب املؤشرات الزمنية كما يتعدد
الرواة وتعدد اللغات والخطابات وصيغ تقديم املادة الحكائية ،ح{ zصارت الرواية ملتقى
عالمات عدة يتجاور فaªا الخطاب الصحفي ،واليوميات والتاريخ والعجائب والسياسة
ؤالاحالم والتداعيات ،إ#ى جانب اللغات الخاصة والتصوف وحساب الجمل ،تتصل هذﻩ
التقانات اتصاال وثيقا بالثيمات املعالجة Kي الخطاب وال{' تدور Kي فلك السيا - '(Ðرؤية -
بأساليب تعددت من التسجيل والتقرير إ#ى السخرية والaكم.

1

-4سياق النشأة:
تماشيا مع هذﻩ الرؤية فإن الرواية الجديدة تعب YZعن ّ
حدة ٔالازمات املصYZية ال{'
واجهت ٕالانسان ،ودفعت بالذات املبدعة إ#ى خوض غمار تجربة فنية مختلفة عن السائد،
بحث عن فعل إبدا¡ي يعيد النظر Kي كل ÷('ء وذلك » Kي ظل تفتت القيم واه¿xاز الثوابت،
وتخرق املبادئ ،واملقوالت ،وغموض الزمن ٓالاتي ،والخروج عن املنطق املألوف واملعتاد «،2
فاألشكال الفنية السابقة ما كانت لتفي بغرض التعب YZعن واقع جديد ،تزاحمت فيه عوامل
عدة سارت باإلنسان إ#ى القلق والشك ونزعة الاليقZن ،بعض هذﻩ العوامل تاريÔي وبعضها
حضاري ،ومن أهمها نذكر الحرب العاملية الثانية ال{' خلخلت املفاهيم بعنف ما أحدثت من
دمار حضاري ،وموت املاليZن من البشر ،من بيaiم علماء ومفكرين ومخYxعZن ،فالنازية لم
تaiزم إال بعد »أن كانت احتلت كثYZا من ٔالاقطار ) (...بل معظم البلدان ٔالاوروبية من روسيا
شرقا إ#ى فرنسا غربا .مثل ذلك الاحتالل البشع ،وإن كان قص YZالزمن ما كان ليم(' دون أن
يYxك آثارﻩ الكYºى Kي عقول البنيات املفكرة للمجتمعات ٕالانسانية « 3ال{' ُسكنت بالشك
والريبة ،وتصدعت قيمها وكث YZمن مفاهيمها ،فكان نتيجة ذلك هو الانحسار Kي لحظة تاريخية
تتطلب التغي ،YZوهو بالفعل ما حصل إذ تمت الثورة ع\ى ٔالاشكال السائدة Kي الفنون ؛
 :1املرجع السابق ،ص ص 166 -124
 :2ساندي سالم أبو سيف ،الرواية العربية وإشكالية التصنيف ،دار الشروق ،عمان ،2008 ،ص 226
 :3عبد امللك مرتاضK ،ي نظرية الرواية ،ص52
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بظهور موجة جديدة Kي السينما ،التاريخ الجديد ،الفلسفة الجديدة ،أما Kي ٔالادب فقد أعلن
الخطاب النقدي نضوب أشكال التخييل التقليدية) جورج باتاي ،موريس بالنشو ،ميشال
لوريس( ،بالتوازي مع غزو البنيوية للفكر وٕالابداع .كما شهدت الفYxة ّ
تغ YZالحياة الاجتماعية
والاقتصادية ب¿xايد الانتاج الصنا¡ي ،وبروز ال½¿عة الفردية .هذﻩ التحوالت عززت التيارات
املحتجة ،واملواقف الساخرة مما سيطلق أدبا الأدبيا  ،alittératureتكون الرواية الجديدة
أك Yتمظهراته وضوحا.

1

ظهرت الرواية الجديدة بفرنسا حيث كان للمبدعZن عالقة بحرب أخرى ؛ ¬ي حرب
الجزائر ال{' هزت الشعب الفرن(' هزا عنيفا كما فعلت قبل ذلك معركة ديان بيان فو
بالفيتنام ،وال ّ
أدل ع\ى تأث YZثورة التحرير بالنخبة الفرنسية من بيان  121الذي تم اصدارﻩ
Kي  5سبتمK .21960 Yºي السياق ذاته يأتي امتالك السالح الذري كواحد من العوامل ال{' كان
لها تأثK YZي ظهور الرواية الجديدة ،ذلك أنه يمثل ´aديدا دائما للبشرية جمعاء ،تضيع أمامه
قيمة ٕالانسان ؛ كما سبق وحصل Kي اليابان بقصف مدينتZن وإباد´aما بالكامل ،دون أدنى
اعتبار لقيمة ٕالانسان.
و يضيف عبد امللك مرتاض عامال آخر ،هو غزو الفضاء ،وصعود يوري غارغارين
 Iouri Gargarineللفضاء الخارâي ،ثم هبوط املركبة ٔالامريكية ع\ى سطح القمر.
يبقى لدار النشر مينوي  Edition de Miuitالفضل ٔالاكK Yºي ظهور الرواية
الجديدة ،خاصة وأabا كانت أعماال "شاذة" ربما ما كان ليغامر غ" YZجYZون لندون" بنشر هذﻩ
ٔالاعمالK ،ي تلك الفYxة ،فاإلسراع بنشرها وإيصالها للقراء يعود الفضل فيه لدار النشر.

-1-4خصوصية السياق التاريxي العربي:
إذا كان هذا هو حال الرواية الجديدة بفرنسا من حيث نشأ´aا وتطورها فإن الرواية
الجديدة العربية ال تبتعد كثYZا عن مناخ ما بعد الحرب ،فقد كان ظهورها Kي فYxة هيمنت
: Yves Stalloni , dictionnaire du roman ,p173, 174
 :2ينظر :ازغيدي محمد لحسن ،مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الجزائرية ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،
 ،1989ص215
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فaªا عالمتان دالتانٔ ،الاو#ى شيوع مناخ الهزيمة بسبب »تلك ٔالاحداث الجسام ال{' تناوب
وقوعها الفجائ©ي Kي ٔالارض العربية مرة إثر مرة ،فكانت املادة الخام ال{' يحاول الروائي العربي
خلقها روائيا وإعادة تشكيلها سرديا ،ولعل من أكYها ارتباطا بمسار الرواية العربية:أحداث
الخامس من حزيران عام  ،1967والتأكيد ع\ى هذا السبب بالذات ال يع '±أنه كان السبب
املباشر Kي ظهورها« 1ولكنه بما سبقه وما ترتب عنه من أحداث كان دافعا قويا للروية
العربية للتجديد والتطور ح{ zتستوعب الواقع الجديد بمأساته الكYºى.
أما العالمة الثانية ف¼' انطالق روح التغي YZالاجتما¡ي ،2ذلك آن الهزيمة كانت abاية
وبداية Kي آن واحد ،فقد اكتملت a³ا حلقات التدهور العربي كاشفة لكل ٔالاوضاع »املدججة
ّ
املخدرة أو املضللة ،ح{ zإذا حدث زلزال حزيران  1967كانت الثورة ع\ى كل ÷('ء
بالدعاية
ممكنة« 3بعد خيبة أمل كبYZة ،ظلت تحفر عميقا Kي وجدان أبناء ٔالامة ،السيما املثقفون
الذين أدركوا أن الهزيمة لم تكن عسكرية فقط ،بل إabا حضارية بالدرجة ٔالاو#ى ،وأن تجاوزها
يتطلب إعادة التفكK YZي الب z±الفكرية ،والاجتماعية ،والسياسية والاقتصادية ،والثقافية
للمجتمع  ،4وفتح الباب واسعا أمام أسئلة الروائيZن ،ال{' حاصر´aم ودفعaم للبحث عن
أشكال جديدة وتجارب جديدة تستجيب لنفورهم من الواقع الذي لم يعد محتمال ،وال هم
قادرون ع\ى تفسYZﻩK ،ي ظل الشعور بالخيبة الذي تال الهزيمة و ّ
تعمق الاحساس باليأس
والنفور لدى الفئات الجديدة Kي املجتمعات العربية ،هذﻩ الفئات ذات التطلعات الوطنية
والتوجهات الديمقراطية ،و¬ي تكتشف التحالف بZن الفئات البورجوازية والسلطة ،واستمرار
هذﻩ ٔالاخK YZي الدفاع عن مصالحها رغم هزيمaا.

5

وبالرغم من أن الهزيمة تلaا حرب أكتوبر عام  1973ال{' كان الانتصار فaªا عربيا ،فإن
 :1محمد صابر عبيد ،سوسن البياتي ،الكون الروائي ،قراءة Kي امللحمة الروائية امللهاة الفلسطينية إلبراهيم نصر ﷲ،
املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بYZوت ،2008 ،ص9
 :2عبد الرحمن بوع\ي ،الرواية العربية الجديدة ،منشورات كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية ،وجدة ،وجدة ،2001 ،ص425
 :3ابراهيم السعافZن ،الرواية العربية تبحر من جديد ،دراسات Kي الرواية العربية الحديثة ،العالم العربي للنشر والتوزيع،
دبي ،2007 ،ص 16
:4محمد رياض وتار ،توظيف الYxاث Kي الرواية العربية املعاصرة ،إتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،2002 ،ص 12
 :5املرجع السابق ،ص16
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آثار الهزيمة لم تختف abائيا ،بل إن حرب  73نفسها عدت هزيمة بدليل أن ال ÷('ء تغK YZي
ٔالامة العربية ،وإن كانت حققت بعض ما كانت الجماه YZالعربية Kي حاجة إليه ،فقد كانت لها
»بشقaªا ٕالايجابي والسل 'Ñداللة هامة ألabا كانت الدليل املؤكد ع\ى وجود أمة ولو Kي حالة
متقلبة بZن الفعل والالفعل بZن النصر والالنصر بZن الهزيمة والالهزيمة « 1ألن النصر والهزيمة
يعنيان حضور هذا املجتمع وتأثرﻩ باألحداث.
تلت الحرب كما سبقaا أيضا فYxة كمون؛ اتسمت بالهدوء ،اتجهت فaªا الجماه YZإ#ى
تعميق الو¡ي باللحظة التاريخية من خالل دخولها Kي صراع من أجل حقوقها ،غ YZأن
الجماه YZوفئة ٔالانتلجنسيا ؤالاحزاب التقدمية والحركات ٕالاسالمية تعرضت جميعا لظاهرة
القمع ،الذي ينقلنا إ#ى الحديث عن انطالق روح التغي YZالاجتما¡ي ال{' سعت إلaªا البنية
التحتية للمجتمع العربي ،غ YZأabا كانت بنية غ YZمتجانسة مما جعل الحركات التغيYZية غYZ
قادرة ع\ى ممارسة تأثYZها بشكل إيجابي ،ألن ذلك يتطلب وجود واقع متماسك.

2

لن يتغ YZحال ٔالاجيال املوالية من ٔالامة العربية ،فبعد الهزيمة تأتي التحوالت ال{'
وقعت بعد حرب الخليج 1991م واحتالل العراق والتمزق الذي عرفته القضية الفلسطينية
بعد اتفاقية أسلو 1993م 3رغم هذﻩ الخيبات املتتالية كانت الواجهة الثقافية فاعلة بحملها
لشعار الفضح والكشف ،بعود´aا للما|(' واستقراaÙا للحاضر ،ومساءلaا للYxاث Kي إطار
بدافع من وعaªا بضرورة تحقيق انقالب ثقاKي يسهم Kي
الاهتمام ببناء "الهوية" الحضارية،
ٍ
خلق ثقافة جديدة.
كان من الطبي©ي أن يتأثر امليدان ٔالادبي a³ذﻩ الحركة الفكرية ؛ فكان أن ثار الشعر
ع\ى القصيدة التقليدية مع بدر شاكر السياب ونازك املالئكة...و غYZهما ،وبرز املسرح الجديد
بريادة نعمان عاشور وألفريد فرج...أما الرواية ففتحت صفحة جديدة مع مطلع الستينيات
تمثلت Kي حركة الرواية الجديدة ،أو ما عرف بالحساسية الجديدة ،متأثرة بموجة الرواية
:1عبد الرحمن بوع\ي ،الرواية العربية الجديدة ،ص428
 :2املرجع نفسه ،ص429
 :3سعيد يقطZن ،قضايا الرواية العربية الجديدة ،ص 161

26

 "&    :

     !" #$ :

الجديدة الفرنسية ،ورواية تيار الو¡ي ،والرواية الوجودية ..فقد وجدت Kي الرواية الغربية
بشكل عام والرواية الجديدة الفرنسية خصوصا ما يستجيب للمتغYZات ال{' شهدها املجتمع
العربي بعد النكسة  1بكل الغموض الذي صار يلف مصٕ YZالانسان العربي ،وشعورﻩ بأنه مهدد
بالذوبان والتال÷(' Kي ظل تفتت القيم واه¿xاز الثوابت وتمزق املبادئ وتشتت الذات
الجماعية ،وحYZة الذات الفردية وتشظي ٔالابنية املجتمعية ،فكان البد من اللجوء إ#ى
جماليات مغايرة ملا كان سائدا ،وألن الفYxة تم¿Zت »بـاتساع التعليم الجام©ي والبعثات
الطالبية إ#ى أوروبا ،مع اتساع نسK 'Ñي الYxجمة« 2فقد مثلت لحظة مثاقفة مختلفة عن
سابقا´aا ،استفادت فaªا الثقافة العربية من املنجز الروائي الغربي ،ووجدت ضالaا Kي الرواية
الجديدة ،ال{' قدمت شكال تعبYZيا جديدا فتح أفق تنويع املحكي » من تشخيص للواقع إ#ى
اقYxاب من أسطرة الواقع ،ومن تشغيل وتوظيف املواد التاريخية والYxاثية إ#ى توظيف الشكل
املسري واستعمال الوثائق واستلهام اشكال القص الشع ،'Ñومن الشهادة ع\ى تحوالت
الواقع إ#ى تفج YZاللغة ،انباء العالم الروائي ع\ى مسارب التخييل« 3مستفيدة من املنجز
الغربي ،ومؤسسة لفراد´aا وخصوصيaا كوabا نموذجا عربي ،يمتح من الواقع العربي قلقه،
موضوعاته ،ومادته الYxاثية.

-2-4املسار التطوري للرواية الجزائرية:
للوقوف ع\ى مسار التطور للرواية الجزائرية ،والكشف عن تحوال´aا ،كان لزاما ع\ى
البحث العودة لتاريخ هذا الجنس وتطورﻩ بالجزائر ،انطالقا من نصوصه التأسيسية ال{' يرى
فaªا واسئ '±الاعرج إشكالية Kي تاريخ هذا الجنس ،تطرح أك Yمن سؤال حول إمكانية بناء
مشروع » بكامله ع\ى الشفوية وع\ى ÷('ء غ YZملموس ؟ كيف نكتب تاريخ جنس أدبي مجمل

:1ينظر :عبد الرحمن بوع\ي ،الرواية العربية الجديدة ،ص 431وما بعدها
 :2محمد برادة ،الرواية العربية ورهان التجديد ،كتاب دبي الثقافية ،دار الصدى ،ماي  ،2011ص37
:3محمد عز الدين التازي ،مغامرة الشكل وارتياد واقع جديد ،ضمن :حوار الرواية العربية ،جامعة املعتمد بن عباد
الصيفية ،الدورة ،2001 ،16منتدى اصيلة ،الرباط ،2003 ،ص67
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1
ً
وانaاء بمراحل تطور هذا الجنس بالجزائر،
نصوصه غائبة بZن تونس والجزائر ومدن أخرى «

واملالبسات ال{' أدت إليه.
يمكن رصد تطور الرواية الجزائرية من خالل مسارين هما :مسار الرواية املكتوبة
بالفرنسية والثاني مسار الرواية املكتوبة بالعربية .يعود أول نص روائي جزائري مكتوب
بالفرنسية إ#ى سنة 1912م وقد نشر متسلسال Kي جريدة "الحق" وحمل عنوان "مسلمون
ومسيحيون" لكاتبه أحمد بوري ،الذي قفز ع\ى تناقضات الواقع وصور العالقة بZن املسلمZن
واملسيحيZن ع\ى أabا بغاية الانسجام والوئام.
فيما يعيد "جان ديجو" املؤرخ ٔالاول لألدب الجزائري املكتوب باللغة الفرنسية
انطالقة هذا الجنس ٔالادبي إ#ى سنة  ،1920وذلك من خالل نص "أحمد بن مصطفى القومي"
لصاحبه القايد بن الشريف .وهو ما ال ينكرﻩ بعض الباحثZن ،غ YZأabم »يتجاهلونه Kي الوقت
ذاته ،كما يتجاهلون كل ذلك ٔالادب الذي كتبه الجزائريون بالفرنسية Kي فYxة ما بZن
الحربZن ،2«.حيث ظهرت بعد الحرب العاملية ٔالاو#ى مجموعة من ٔالاعمال ٔالادبيةK ،ي هذﻩ
الفYxة ال{' عرفت فaªا العدائية املستحكمة بZن الجزائريZن والفرنسيZن بعض الانفراج ،ساعد
ع\ى ذلك الاجراءات السياسية وٕالادارية ال{' اتخذ´aا الحكومة الفرنسية؛ بإلغاaÙا معظم مواد
قانون "ٔالاندجZن" العنصري* ،ردا لجميل الجزائريZن الذين شاركوا Kي الحرب تحت العلم
الفرن(' ،إضافة إ#ى استعداد املحتلZن لالحتفال بالذكرى املئوية لالحتالل فكان البد من إبراز
املYºرات الحضارية الستمرار الاحتالل فكان أن شجع النظام املستعمر ٔالادب ،ويسر نشر
إبداعات كتاب من ٔالاها#ي ،لتظهر Kي العشرية املوالية ) (1930-1920خمسة أعمال أدبية
 :1واسئ '±الاعرج ،مجمع النصوص الغائبة ،أنطولوجيا الرواية الجزائرية التأسيسية 2 ،التأصيل الروائي ،الفضاء الحر،
 ،2007الجزائر ،ص 3
:2أحمد منورٔ ،الادب الجزائري باللسان الفرن(' ،نشأته وتتطورﻩ وقضاياﻩ ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر،2007 ،
ص 89
* :يسم zأيضا بالئحة كريميو أو الانديجينا .وهو القانون الذي اكتسبت بفضله السلطة ٕالادارية اختصاصات وصالحيات
السلطة القضائية ،فسقطت بذلك ضمانات حرية ٔالافراد بحجة إقرار النظام ،بامتالك الحاكم العام سلطة توقيع
العقوبات دون محاكمة ،والخذ بمبدإ املسؤولية والجماعية ،والعقاب الجما¡ي ،كما أتاح هذا القانون لرؤساء البلديات
حبس ٔالاشخاص ومصادرة أمالكم دون محاكمة.
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من بيaiا رواية "زهراء امرأة املنجم'"  ،Zohra,la femme du mineurلـ عبد القادر حاج
حمو سنة 1925م ،ورواية "مأمون بدايات مثل أع\ى" Mamoun,l’ébauche d’un
 idéalلـ شكري خوجة سنة 1928م ،ثم روايته "العلج أس YZبربروسيا" El-Euldj,

 captif des barbaresquesسنة 1929م ،ورغم انتقاء الكتاب بعناية ممن يؤمنون
بفضل الاستعمار ع\ى البلد فإن أعمالهم عكست بعض الاشكاالت ال{' تطرحها الحضارة
الغربية ،مaiا شرب الخمر ،ولعب القمار ،وتعاطي الحشيش ...أما روايات الفYxة املوالية وال{'
تمتد من  1929وح{1948 zم فقد تمحورت حول مسألة منح الجنسية الفرنسية
للجزائريZن ،وهجرة الفالحZن ليتحولوا إ#ى عمال وما يضعه املعمرون من عراقيل Kي طريقهم،
و¬ي سبع روايات ،مaiا "مريم بZن النخيل" لـ محمد ولد الشيخ 1934م ،و"بولنوار ،ف{z
جزائري* لـ رابح زناتي 1941م ،و"لي\ى فتاة جزائرية" لـ جميلة دباش 1948م ،لتجد هذﻩ
املواضيع استمرارها Kي الرواية الجزائرية ملكتوبة باللغة الفرنسية ،وتتسع أك Yلتشمل قضايا
ذات بعد حضاري وثقاKي ودي 1'±تمثلت أساسا Kي مناقشات فرحات عباس لفكرة ٓالاثار املدمرة
لالحتالل العربي لشمال إفريقيا ،وإن كان بعض الروائيZن تأثروا أيضا بكتابات املستوطنZن
من مدرسة "الجزأرة" K Les algérienistesي قضايا مثل إباحة الزواج بZن الجزائريZن
والفرنسيZن ،وذلك Kي الروايات ال{' كتبت ح{ zسنة 1952م ،وKي هذا السياق تندرج رواية
"ابن الفق "YZلـ مولود فرعون ال{' كتبت سنة 1939م .وبحلول سنة 1948م تصدر رواي{'
"إدريس" لـ ع\ي الحمامي ،و"لبيك" لـ مالك بن ن ،'Ñاللتان ستخرجان عن فكرة ٕالادماج،
وحركة "الفتيان الجزائريZن" ،ويطرح مالك بن ن 'Ñوللمرة ٔالاو#ى موضوع الكفاح املسلح ،أما
ع\ي الحمامي فهو مفكر اسالمي كما تعلن عن ذلك مؤلفاته .ليتشكل بعد روايتaªما املنعطف
الحاسم ع\ى مستوى املضمون بظهور رواية "الدار الكبYZة" ملحمد ديب سنة 1952م ،و¬ي
تتجاوز صالونات املثقفZن ومناقشا´aم الفوقية عن العدالة واملساواةK ،ي ظل الحكم
*  :فرحات عباس هو أول من فتح النقاش حول هذﻩ القضية وكرس استعمال صفة "الف{ zالجزائري" ،يمكن مراجعة:
ٔالادب الجزائري باللسان الفرن(' ،ص 98
 :1أحمد منورٔ ،الادب الجزائري باللسان الفرن(' ،ص100
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الاستعماري ،ووهم التعايش السلم' بZن "ٔالاها#ي"و املعمرين ،عن طريق الدعوة إ#ى الاندماج
من خالل الزواج املختلط ،ب½¿ولها إ#ى أدنى طبقات املجتمع للكشف عن هموم البسطاء
بوصف هموم البسطاء وعامة الشعب ،ويتأكد هذا التغي YZمع روايتيه الالحقتZن :الحريق
 ،1954ومهنة الحياكة  ،1957ثم روايات أخرى لكتاب آخرين من مثل رواية "نوم العدل"
 1955لـ مولود معمري و"نجمة"  1956لـ كاتب ياسZن .تتحول ال½¿عة احتجاجية ال{' طبعت
هذﻩ الروايات إ#ى نزعة نضالية ثورية Kي الروايات الصادرة أثناء فYxة الثورة من مثل:
"الانطباع ٔالاخ 1958 "YZلـ مالك حداد" ،رصيف إفريقي"  1959و"من يذكر البحر" 1962

ملحمد ديب" ،التلميذ والدرس" " ،1960رصيف ٔالازهار ال يجيب"  1961لـ مالك حداد،
"أطفال العالم الجديد"  1962لـ آسيا جبار "ٔالافيون والعصا"  1965لـ مولود معمري،
"أصابع الaiار"  1967لـ حسZن بوزاهر" ،أسالك الحياة الشائكة"  1969لـ صالح فالح.1
بعد منتصف الستينيات والانقالب الذي أطاح بـالرئيس بن بلة )  19يونيو(1965
يظهر توجه جديد للرواية اتسم بال½¿عة السياسية الانتقادية ،نشر أغلبه Kي فرنسا من أهم
روايات هذﻩ الفYxة" :رقصة امللك" " ،1968إله أرض الYºبر"  1970و"معلم الصيد"  ،1973لـ
محمد ديب ،و"املؤذن"  1968لـ مراد بوربون" ،التطليق" " ،1969ضربة شمس"  1972لـ
رشيد بوجدرة ،و"موت صالح باي"  1980لـ نبيل فارس .ويستمر هذا التوجه الانتقادي الحاد
ح{ zبعد وفاة بومدين Kي ديسم 1978 Yºمع روايات رشيد ميموني "الaiر املحول"  1982ال{'
يش YZعنواabا إ#ى تحول الثورة ع\ى يد العسكر عن مسارها النضا#ي ذي الطابع الشع ،'Ñوعن
أهدافها الاجتماعية الطموحة ،هذﻩ الحدة نجدها Kي روايته "طومب¿Zا"  1984وKي روايات
الطاهر جاووت "م½¿وع امللكية" 1981و"الباحثون عن العظام" .1984

2

يستمر هذا الطابع بعد مظاهرات أكتوبر  ،1988وصدور دستور  23فيفري K ،1989ي
رواية "شرف القبيلة"  1989لـ رشيد ميموني .هذا السياق التاريÔي وانعكاساته الاجتماعية
ستؤثر أيضا ع\ى الرواية املكتوبة بالعربية ،فيتمزق الحلم ٕالاشYxاكي ومعه النص الواق©ي،
 :1املرجع السابق ،ص108
 :2املرجع نفسه ،ص121
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وتتج\ى هذﻩ التمزقات ع\ى جسد النص الروائي .بعد هذﻩ املراحل سيأتي املد ٕالاسالمي Kي
التسعينات والعنف الذي يليه فتنبثق روايات كتاa³ا Kي الغالب من الصحفيZن ،وسمت
أعمالهم بـ "ٔالادب ٕالاستعجا#ي" وإن كان البحث يفضل وصفها بأدب ٔالازمة.
املسار الثاني لتطور الرواية الجزائرية هو مسار الرواية املكتوبة بالعربية ،ال{' نشأت
متأخرة مقارنة بنظa´YZا املشرقية ،فقد ظهرت أو#ى املحاوالت Kي أربعينيات القرن العشرين،
مثل غادة أم القرى ألحمد رضا حوحو ) عن مطبعة التليل بتونس ،سنة  ،(1951الطالب
املنكوب لعبد املجيد الشاف©ي )عن دار الكتب العربية بتونس ،سنة  ،(1957الحريق لنور
الدين بوجدرة )عن الشركة التونسية لفنون الرسم ،سنة  ،(1967صوت الغرام ملحمد منيع)
عن مطبعة البعث بقسنطينة ،سنة 1(1971والطريق الدامية ألحمد الخطيب...إ#ى أن ألف
عبد الحميد بن هدوقة ) (1996-1925ريح الجنوب) (1971فكانت باكورة ٕالانتاج الروائي
الجزائري ،2الذي سيتجه نحو الواقعية بأنواعها النقدية والواقعية الاشYxاكية ،والواقعية
الساذجة ،وإن مثلت بعض روايات سنوات السبعينات* تجارب رائدة فنيا وموضوعاتيا ،فإن
تجارب أخر لم تضف الكث YZللمشهد ٔالادبي الجزائري وسقطت Kي السطحية واملباشرة.
غ YZأن اللقاء مع الرواية الغربية وتحديدا مع الرواية الجديدة الفرنسية من جهة ،ومع
الرواية الجديدة العربية من جهة ثانية ،وKي ظل تغ YZمعطيات الواقع ،جعل الرواية تتحرر
من » ّ
التبويق إلديولوجيا أو نظام« 3وتتجه نحو التجريب كاسرة للنموذج التقليدي ،املب '±ع\ى
وضوح الحبكة ،وٕالايديولوجيا الاشYxاكية ،فشهدت الثمانينات »ظهور جيل جديد من كتاب
الرواية أك Yعنفا Kي مالمسة الواقع الجزائري ،وأك Yإصرا ًرا ع\ى اخYxاق السائد السردي من
خالل نزعته التجريبية الباحثة عن أفق حداثي« 4جديد يمكنه من التعب YZعن واقع مستجد
:1محمد قاسم' ،ببليوغرافيا ٔالادب املغاربي املعاصر ،مؤسسة النخلة للكتاب ،املغرب ،2005 ،ص137
:2سعيد سالم ،التناص الYxاثي ،الرواية الجزائرية نموذجا ،عالم الكتاب الحديثٔ ،الاردن2010 ،
* :يمكن مراجعة ببليوغرافيا ٔالادب املغاربي ،القسم الخاص بالرواية الجزائرية ،فيه كل العناوين وسنوات ٕالاصدار.
 :3محمد برادة ،الرواية العربية ورهان التجديد ،ص40
 :4بوشوشة بن جمعة ،التجريب والحداثة السردية Kي الرواية العربية الجزائرية ،املطبعة املغاربية للطباعة والنشر ،تونس،
 ،2005ص9
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تطبعه خيبة ٔالامل باالستقالل ،من بZن روايات تلك الفYxة _ وال{' تندرج تحت مفهوم الرواية
الجديدة _ وقع ٔالاحذية الخشنة  ،1981أوجاع رجل غامر صوب البحر ،1983نوار اللوز -
تغريبة صالح بن عامر الزوفري  ،1983مصرع أحالم مريم الوديعة  ،1984ما تبقى من سYZة
لخضر حمروش  ،1985ورمل املاية-فاجعة الليلة السابعة بعد ٔالالف  ،1990لواسئ '±الاعرج،
وزمن النمرود  1985لـ الحبيب السايح ،ورائحة الكلب ،1985 ،حمائم الشفق ،1988
لـ جيال#ي خالص ،وطيور Kي الظهYZة  ،1976ال¿ºاة  ،1982عزوز الكابران 1989لـ مرزاق
بعطاش ،والتفكك  ،1982املرث  ،1984ليا#ي امرأة آرق  ،1985معركة الزقاق  ،1986فو|(z
ٔالاشياء 1990لـ رشيد بوجدرة ،وغYZها من التجارب الروائية 1ال{' ستستمر باستثمار واحد أو
أك Yمن سمات الرواية الجديدة ،لتندرج Kي إطار التجريب والبحث الدائم عن جديد ،سوء
تعلق ٔالامر بكتابات الشباب ،أو كتابات الروائيZن من أجيال سابقة ،فتمتد بذلك الرواية
الجديدة منذ ظهورها Kي هذﻩ الفYxة وح{ٓ zالان.
-5السمات الفنية للرواية الجديدة:
لم يستسغ الروائيون التعب YZعن هذا الواقع املريب الاليقي '±عند الغرب ،والطافح
بالخيبة عربيا ،بالطرائق السردية القديمة ،ال{' رست أسسها مع "الرواية التقليدية" املحددة
»بالعناصر التالية:بناء شخوص وسرد حكاية ودراسة طبع من الطبائع أو وسط ما وتحليل
أهواء«  2مؤكدين أن التقنات التقليدية » لم تعد صالحة الستيعاب جميع العالقات الجديدة
ال{' تنشأ « 3عن التطور السريع والدائم الذي يشهدﻩ العالم ،فاتجه اهتمامهم إ#ى التجريب،
سعيا لخلق أشكال جديدة يمكaiا استيعاب الواقع الجديد ،معتمدين Kي ذلك ع\ى حرية
املبدع ،ال{' تخوله تجاوز الكتابة وفق نموذج سابق ،لتحقيق خصوصية تجربته ٕالابداعية
حيث يعد كل نص »مناسبة للتقدم Kي البحث ،فالكاتب يعتقد أن كل رواية من رواياته تنبش
نظريaا الخاصة« 4خالقة فرادة تجربaا ٕالابداعية ،مما ُيصعب الحديث عن سمات فنية،
:1ينظر :املرجع السابق ،ص9
 :2محمد الباردي ،الرواية العربية والحداثة ،ص 69
 :3ميشال بوتور ،بحوث Kي الرواية الجديدة ،تر:فريد أنطونيوس منشورات عويدات ،بYZوت  -باريس ،ط ،1986 ،3ص8
 :4املرجع السابق ،ص75
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أو تقنيات سردية تجمع كل ٔالاعمال الروائية ال{' تنضوي تحت تسمية الرواية الجديدة،
وذلك بالنظر الختالف توجهات الروائيZن ،مما دفع بعض النقاد للقول بوجود روائيZن جدد ال
روايات جديدة ،وقد س©ى غاتيان بيكون إ#ى تقسيم الرواية الجديدة إ#ى مدرستZن ٔالاو#ى:
مدرسة النظر و¬ي ال{' تجعل من ال)('ء ال من ٕالانسان موضوعا لها فتحاول وصفه وتحليله
بالطريقة الطبيعية ،وروادها أالن روب غرييه ،وكلود سيمون ،ومشيل بوتور .أما املدرسة
الثانية فقد أسماها الباطنية ؛ و¬ي ال{' تتخذ من املونولوج الداخ\ي محورا تدير عليه
أعمالها ،وطابعا تتسم به ،يم¿Zها عن غYZها من الروايات ال{' تعتمد ع\ى املونولوج أabا
تتمادى Kي الكشف عن طوايا النفس وخبايا الالشعور ،ويدرج a³ا صمويل بيكيت ،وناتا#ي
ساروت.1
رغم اختالف الروائيZن الجدد عن بعضهم البعض ،فإن رفضهم للتقاليد الروائية ال{'
كانت سائدة قبلهم يجمعهم ،كما تجمعهم الرغبة Kي انaاك الشكل ،والتعب YZبصورة جديدة
عن العالم يسمaªا هؤالء الروائيون بـ "الواقعية الجديدة" ال{' ترفض مفهوم الانعكاس،
وتفصل بZن الرواية كوabا عاملا تخييليا وبZن العالم الواق©ي حسب ما ذهب إليه أالن روب
غرييه ،ف¼' ال تحيل ع\ى هذا العالم بل تكتفي باإلحالة ع\ى ذا´aا .أما ميشال بوتور فYZى أن
للشكل داللته ع\ى العالم الواق©ي ،فع\ى الروائي التفتيش عن ٔالاشكال الخيالية الجديدة ال{'
تتمتع بقوة استيعاب كYºى ،ألabا تلعب دورا ثالثيا بالنسبة ملفهومه للواقع يتمثل Kي ٕالايضاح
والارتياد ،والتطبيق ،2تتجسد عالقة الرواية بالواقع من خالل الحكاية ،و¬ي جزء خادع
حسب رأيه دائما -من الحقيقة ،سبب وجودﻩ هو الحاجة إلaªا ،إabا توضح الحقيقة،أو توضح العالم الواق©ي.
ليع Yºالروائيون الجدد عن نظر´aم املختلفة للواقع ،عمدوا إ#ى تجريب تقنات سردية
جديدة يكسرون a³ا النموذج السابق بإلغاء حضور الشخصية الروائية أو إلغاء الحركة Kي

 1موريس جانÃي ،سمات الرواية الجديدة ،مجلة املعرفة ع ،3سوريا ،ص25
 :2ميشال بوتور ،بحوث Kي الرواية الجديدة ،ص7
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الزمان ،أو جعل املكان هو الشخصية الفاعلة  ،1واعتماد جماليات التفكك بدال من جماليات
الوحدة والتناغم ،بتفكيك أوصال الحبكة ال{' كانت قائمة ع\ى التسلسل والYxابط ،وتحطيم
مبدأ الواقعية ،بتدخل الروائي ومخاطبته للقارئ مباشرة ،وإفساح املجال لتدخل ٔالاساطYZ
ؤالاحالم...وغYZها من السمات ال{' خرجت a³ا الرواية الجديدة من عباءة الرواية قبلها ،بكل
توجها´aا.
لكن الالفت لالنتباﻩ Kي تجربة الرواية الجديدة أabا وظفت عناصر شكلية وداللية
بطريقة بارزة ،غ YZأabا لم تكن بالضرورة من استحدا aا فقد وجد بعضها أو جلها Kي نصوص
سابقة »إال أن كيفية توظيفها وسياق انتاجها يكسباabا داللة وتحققا مختلفZن« 2ومن ابرز
هذﻩ العناصر:
-1-5الحكاية : Histoire

ارتبطت الرواية الجيدة Kي التقليد الروائي بالقصة الجيدة ،فكل رواية ¬ي قبل كل ÷('ء
حكاية تروى ؛ والحكاية a³ذا املع¬ z±ي املادة ٔالاولية ال{' تنب '±علaªا الرواية فـ¼' ماد´aا ،و» ¬ي
العالم الذي يقدمه النص الروائي ،أي ٔالاحداث والشخصيات واملكان والزمن و¬ي تتكون
تدريجيا مع تكون الرواية أو مع س YZالقراءة « ،3فجودة الرواية كانت دوما متعلقة بقدرة
الروائي ع\ى بناء عوالم القصة بجزئيا´aا وتفاصيلها ،وإعطاaÙا »منطقا متكامال ير´aن إ#ى
خصوبة الوصف ،ودينامية السرد والسيكولوجيا العميقة للشخصيات ، ، ،كل ذلك يشكل
املرمى البعيد الذي ¾aدف إليه الروائي ٕالا¾aام بالواقع« 4فالقدرة ع\ى حكي القصة تندرج
ضمن "السرد املحكم" وهو أحد املم¿Zات البنيوية للنوع الروائي ،والذي سيتم الشروع Kي
تجاوزﻩ بدء من محاوالت الرمزيZن الذين كانوا يزدرون القصة املحكمة البناء.
ليتعرض هذا التقليد للنقد والنقض معا ع\ى يد الروائيZن الجدد الذين زاوجوا بZن
 :1فخري صالحK ،ي الرواية العربية الجديدة ،ص 11
 :2محمد برادة ،الرواية العربية ورهان التجديد ،ص47
 :3لطيف زيتوني ،معجم مصطلحات نقد الرواية ،ص77
 :4سعيد يقطZن ،قضايا الرواية الجديدة ،ص 168
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التنظ YZواملمارسة ،مسجلZن »تصورهم من خالل انتقادهم للفهم التقليدي ،ع\ى مستوى
الو¡ي واملمارسة للقصة والشخصيات والزمان والال¿xام« 1وغYZها من القضايا الفنية والفكرية
ال{' كان الابداع الروائي يس©ى من خاللها إلعطاء منطق للعالم ؤالاشياء بأن يقدم عاملا روائيا
متكامال يجد منطقيته Kي مرجعيته للعالم الخارâي.
َ
توجه نقد الروائيZن الجدد الحاد نحو القصة والشخصية ،وقد خصوا هذين املكونZن
باالنتقاد الحاد ألن »النقد التقليدي عودنا ع\ى أن نرى فaªما أساس السرد«K 2ي حZن رفضوا
القصة املتقنة ال{' تروى بطريقة موضوعية ويفهمها كل الناس ،وترتبط برؤيا اجتماعية،
كتلك القصص ال{' خلف بلزاك  Balzacوروائيو القرن التاسع عشر .وال{' لم تعد مناسبة
للتعب YZعن املتغYZات املتسارعة لعالم الروائيZن الجدد ،وهو ما دفعهم للبحث عن أشكال
جديدةK ،ي هذا السياق يقول ميشال بوتور» :توافق ٔالاشكال املتنوعة للقصة حقائق متنوعة.
ذلك أن العامل الذي نعيش فيه يتغ YZبسرعة كبYZة والتقنيات التقليدية للقصة لم تعد
صالحة الستيعاب جميع العالقات الجديدة ال{' تنشأ عن هذا الوضع الجديد .فينتج عن
ذلك قلق دائم؛ ويتعذر علينا أن ننظم Kي ضمYZنا جميع املعلومات ال{' ´aاجمه ألن ٔالادوات
الكاملة تنقصنا ،3«.هذا ٕالاحساس بقصور الحكاية عن التعب YZعن العالم ومتغYZاته دفع
بالروائيZن الجدد للبحث عن أشكال جديدة تتناسب وعاملهم ،وتع Yºعن احاسيسهم اتجاﻩ
هذا العالم.
أما الحكاية بمفهومها القديم فقد سعوا لتحويلها وجعلها مجرد حادثة أو اخفاaÙا تماما
كما هو الحال Kي رواية أالن روب غرييه الغYZة ،أو تصبح حركة خالصة أو اكتشافا بطيئا،
مثلما هو حال رواية كلود سيمون  C.Simonالريح Le Ventال{' تتطور وفقا لحادثة من
الطراز التقليدي ،ينفaªا املؤلف Kي كل صفحة ،ألن غايته ٔالاساسية بناء روايته من هذا النفي

 :1املصدر السابق ،ص169
 :2سامية أحمد سعيد ،الرواية الفرنسية املعاصرة ،عالم الفكر ،املجلد الثالث ،العدد  ،1982 ،3وزارة ٕالاعالم Kي الكويت،
ص 152
 :3ميشال بوتور ،بحوث Kي الرواية الجديدة ،ص 7
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وبناء عليه ،أما بكيت فقد استبدل ٔالاحداث باملواقف

1

يعود سبب رفضهم للحكاية إ#ى أن العالقة املرجعية للرواية بالواقع – حسب رأ¾aم –
بدل أن تقرب العالم ،وتجعله أك Yوضوحا وقربا ،جعلته يفقد الحياة شيئا فشيئاK ،ي حZن
تتغيا الرواية الجديدة بناء العالقة بالواقع بشكل أك Yصالبة وأشد تماسكا وفاعلية ؛ غ YZأن
الواقع Kي نظر الروائيZن الجدد مختلف عن الواقع املتعارف عليه واملبتذل ،إنه واقع جديد،
تشرح ناتا#ي ساروت  Nathalie Sarrauteذلك بقولها » :هذا الواقع ليس أبدا واقع الكاتب
الروائي ،فهو مجرد مظهر يوهم بالواقع .الواقع بالنسبة للروائي هو املجهول والالمرئي ،هو ما
يراﻩ بمفردﻩ ،وما يبدو له أنه أول من يستطيع رصدﻩ .الواقع لديه هو ما تعجز ٔالاشكال
التعبYZية املألوفة واملسaلكة عن التقاطه ،مستلزما طرائق وأشكاال جديدة ليكشف عن
نفسه«¬ ،2ي دعوة إذن لتجدد النظرة للواقع وليس فقط لتجديد أشكال التعب YZعنه.
ترتب عن رفض الحكاية والشخصية رفض للقيم السيكولوجية ،وأخالقية
وايديولوجية ،فتخلصت روايا´aم من ٔالايديولوجيات املاركسية واملسيحية والالدينية،
واستبدلaا بالصراحة والالمعقول ؛ فالرواية الجديدة تتطرق بشكل صريح لكل املواضيع:
الدين ،السياسة ،السلطةٔ ،الاخالق ،أسرار الدولة والعائلة ولم تعد هناك حصون ال يدخلها
الكاتب 3مجسدين بذلك رغبaم Kي بناء أدب يأخذ باالعتبار تطور املجتمع والواقع غ YZأن هذا
ال½¿وع نحو التجديد والرغبة بكسر نمطية الرواية التقليدية ممثلة بأهم مكونا´aا ومaiا
الحكاية ليست تجاوزا تاما للحكاية ،أو إلغاء كامال لوجودها ،ألن الرواية الجديدة اكتفت
بتحويل الحكاية كما ذكرنا سابقا ،وبقيت الحكاية قائمة Kي عدد كب YZمن الروايات نذكر مaiا
ع\ى سبيل املثال رواية حكاية  Histoireلـ كلود سيمون  Claude Simonوعنواabا يحمل
Kي ذاته » داللة بليغة – فهو يؤكد أن آثار هذا الكاتب لم تصل بعد إ#ى رفض هذا املفهوم

 :1سامية أحمد سعيد ،الرواية الفرنسية املعاصرة ،ص 152
 :2نتا#ي ساروت ،الكتابة الروائية بحث دائم ،ضمن الرواية والواقع ،تر:رشيد بن حدو ،منشورات عيون املقاالت ،املغرب،
 ،1988ص12
 :3املرجع السابق ،ص 153
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ٔالاساK '(Ðي النص السردي« ،1روايات ناتا#ي ساروت ¬ي ٔالاخرى لم تخل من الحكاية وإن كانت
حسب رأي بعض النقاد »مجرد خيط دقيق يسمح بجمع الحركات النفسية حول معان
مختلفة ويمنعها من التشتت إ#ى ماال abاية « .2انتفت عن الحكاية سمات التماسك والوضوح
ال{' كانت تطبع الرواية التقليدية ،وهو ما ينطبق بشكل عام ع\ى الرواية العربية إذ لم تغب
الحكاية تماما عن الرواية الجديدة العربية ،بل إن هذﻩ ٔالاخYZة تتضمن غالبا مجموعة من
ٔالافعال ؤالاحداث يمكن إعادة سردها ،كما يمكن أن تتضمن الرواية الواحدة أك Yمن
حكاية ،بعبارة أدق تتفرع الحكاية الواحدة وتتعدد Kي الرواية الواحدة ،ويتم تمي¿Zها عادة
بYºوز طبقتZن سرديتZن ،لنأخذ مثاال ع\ى ذلك الرواية الجزائرية "رمل املاية" لواسئ '±الاعرج
ال{' تتضمن حكايتZن ٔالاو#ى حكاية دنيازاد وامللك شهريار ،والحكاية الثانية ترو¾aا دنيازاد ورواة
آخرون ¬ي حكاية بش YZأملورو ،لتلتقي الحكايتان معا Kي آخر الرواية ..يمكننا دراسة هذا
التفكك وسمة ثانية من السمات الفنية للرواية الجديدة وهو الحبكة ال{' تفتت وتعددت Kي
أعمال هذﻩ املدرسة.
-2-5الحبكة :INTRIGUE

الحبكة ¬ي مصطلح أساK '(Ðي الحكاية ،ترتبط كل مaiما باألخرى ،فإذا كانت الحكاية
¬ي املادة ٔالاولية للرواية ،فإن الحبكة ¬ي »بنية النص أي النظام الذي يجعل من الرواية بناء
متكامال .فتسلسل ٔالاحداث البسيط ال يصنع رواية بل يصنعها ترتيب الوقائع واستخالص
النتائج .فالحبكة حركة حيوية تحول مجموعة من ٔالاحداث املتفرقة إ#ى حكاية واحدة متكاملة
ضمن إطار حدث رئي(' .و¬ي ال تتكون من ترتيب الظروف بل من تقدمها وتراجعها وتطورها
وتحولها من حال إ#ى حال جديدة 3«.وفق نظام معZن يسهم Kي شد ٔالاجزاء بعضها ببعض،
ولهذا ترتبط الحبكة بالزمن ذلك أن أهمية الحدث ليست Kي مضمونه بل Kي موقعه ،وتوقيت
ذكرﻩ ،ذلك أن موقع الحدث داخل سلسلة من ٔالاحداث هو ما يمنحه مع ،z±وهو تتابع خاضع
 :1محمد الباردي ،الرواية العربية والحداثة ،ص 115
 :2املرجع نفسه ،ص 117
 :3لطيف زيتوني ،معجم مصطلحات نقد الرواية ،ص72
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لصراع ما ،يعمل ع\ى شد القارئ إلaªا.
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1

لم تغب الحبكة عن كل ٔالاعمال الروائية الجديدة بل إن بعض الروايات تبدو فaªا
الحبكة قائمة Kي بعض عناصرها ع\ى ٔالاقل ومaiا روايات آالن روب غرييه "املمحوات"
ّ
املتلصص" لتبلغ ذرو´aا Kي روايته "بيت املواعيد" ،وهو شأن روايات ميشيل بوتور ونتا#ي
و"
ساروت ،بينما تكاد تزول Kي روايات أخر مثل "الغYZة" آلالن روب غرييه ،ورواي{' "الولد"
و"التحقيق" لروبار بانÃي .Robert Pinget
يكمن تYºير فك الحبكة من طرف الروائيZن الجدد بالعالقة املتينة ال{' تربط شكل
النص الروائي بالرؤيا الجديدة للواقع ،وال{' دفعaم إ#ى ّ
تغي YZهندسة النص ،معوضZن
التسلسل التاريÔي بلقطات سردية وومضات وصفية متناثرة محطمZن التسلسل الخطي لسرد
الحوادث ،ومبتعدين بذلك عن صياغة حبكة واضحة املعالم.
كما عوضت الرواية غياب الحبكة أو تفككها باعتماد جماليات التجاور وال¿xامن،
فيتجاور عدد من ٔالاحداث ّ
تم الاشتغال ع\ى ّ
كل مaiا Kي حد ذاته فإذا كانت العالقة السببية
منتفية بيaiا مما جعلها »مفككة Kي الظاهر ألabا متعددة ومتنوعة وتفقد النمو العضوي
2

الداخ\ي .ومع أabا تبدو غ YZمYxابطة – Kي الوهلة ٔالاو#ى – فإabا أحداث منتقاة ومصقولة«
بحيث تكون دالة Kي نفسهاّ ،
كل مaiا حدث ف '±ال مجرد واقعة ،وتجاورها يمكن القارئ من
تركيب املع z±الك\ي الذي تصورﻩ هذﻩ ٔالاحداث بشكل مجزأ.

من عوامل إضعاف الحبكة Kي الرواية الجديدة وصف ٔالافعال اليومية ،أو ما يصطلح عليه
بالعادي أو اليومي ،حيث تقوم الحكاية Kي رواية "درجات" مليشال بوتور مثال ع\ى أفعال يومية
عادية يمارسها مجموعة من الطلبة والتالميذ ،فYxد مجزأة ومفصلة ،مما يفقد التوتر الداخ\ي بZن
ٔالافعال فال تنمو ٔالاحداث متوترة لتجد حلها Kي الaiاية .من ذلك أيضا رواية "مرور الحدأة" للكاتب
نفسه و"الولد" و"التحقيق" لروب YZيانÃي ،وكذا "بيت املواعيد" لروب غرييه...و غYZها.
 :1سعيد علوش ،معجم املصطلحات ٔالادبية املعاصرة ،دار الكتاب اللبناني ،بYZوت ،1985 ،ص64
 :2شكري عزيز املا|(' ،أنماط الرواية العربية الجديدة ،سلسلة عالم املعرفة ،املجلس الوط '±للثقافة والفنون وٓالاداب،
 ،1990الكويت ،ص104
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أما من الرواية الجزائرية فيمكن أن نمثل برواية شهقة الفرس لسارة حيدر ال{' تسرد
يوميات زوجة كاتب ،تتعاطى الحشيش والاكستازي وتدخن وتثمل Kي بيaا لينطلق خيالها
بصور وتمثالت ال تتطور وال ¬ي تخضع لتطور العقدة العهود من تأزم وانفراج ،ترد Kي مشاهد
متجاورة.
إن الالفت للنظر Kي موضوع الحبكة Kي الرواية الجديدة سواء الفرنسية أو العربية هو
اعتمادها الحبكة البوليسية ،غ YZأabا ال تخضع لقوانZن النوع وشروطه ،من ذلك مثال
املمحوات واملتلصص وبيت املواعيد ،وكذا Kي جدول ٔالاوقات ،والتحقيق..وغYZها كث ،YZأما عن
الرواية العربية فيمكن أن نذكر أخبار عزبة املن(' ،الحداد ،شكاوي املصري الفصيح والرماد
الذي غسل املاء للروائي الجزائري عز الدين جالوâي.
6}-3-5شيم الزمن:
´aشيم الزمن من املظاهر الدالة ع\ى توق الرواية الجديدة للتجديد ،إذ تس©ى لكسر
خطية الرواية التقليدية ال{' تحافظ ع\ى التتابع املنطقي لألحداث املسرودة ،بينما تعتمد
ٔالاو#ى زمنا متداخال يتنوع بZن املا|(' والحاضر واملستقبل لتتحرك ٔالاحداث ذهابا وإيابا ع\ى
هذﻩ ٔالازمنة بشكل خاضع للكتابة فقط دون أي ترتيب منطقي ،فقد تبدأ الرواية من abاية
الحكاية وتس YZباتجاﻩ املا|(' البعيد أو القريب ،أو تبدأ من املنتصف الحكاية لتس YZباتجاﻩ
املا|(' والحاضر واملستقبل ،وهكذا يتنوع س YZالزمن Kي هذﻩ الروايات املعتمدة » ع\ى
جماليات التفكك بالدرجة ٔالاو#ى ،أي ع\ى جماليات التجاور والتوازي وال¿xامن 1«.ال السببية
والتسلسل التاريÔي كما ألف قارئ الرواية التقليدية.
تتعدد مظاهر ´aشيم الزمن Kي الرواية الجديدة ،لذا نجد Kي غالبية الروايات إخالال
بالتسلسل الزم '±إذا تفتقد ٔالاحداث للنمو الطبي©ي والسببية ،وهو مظهر لم تبتدعه الرواية
الجديدة غ YZأabا استفادت منه ووظفته ،فكان التجاور واحدا من سبلها فـ » ال ترسم حبكة
باملع z±التقليدي للكلمة ،أي قصة لها بداية وعقدة تصل إ#ى قمة ) (...بل حكايات مختلفة
 :1املرجع السابق ،ص 104
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تظهر كاللوحات Kي ملحات سريعة وأفعال دقيقة « 1يقع ع\ى عاتق القارئ اكتشاف تباين
أزمنaا.
وKي غياب عالمات دالة سيعمل هذا التباين ع\ى إفقاد القارئ املرجعية الزمنية ،كما
هو الحال ورواية طريق الفلندر  La route des Flandreحيث تYxاكم ٔالافعال فال ¬ي تÃيء
متوالية وال ¬ي تتعلق سببيا ببعضها البعض ،بل ان الرابط الوحيد بيaiا هو الراوي جورج.
تعتمد رواية  Géorgiquesلكلود سيمون التجاور بشكل يجعلها تبدو كمشكاة استثنائية
ُ ّ
تنبعث مaiا خيوط سردية متعددة .تعرض هذﻩ الرواية نموذجا آخر للعقبات ال{' تعلق
الزمن ،و¬ي املوارد السردية ال{' يتغذى مaiا السرد ؛ يجد القارئ ست صفحات تصف لوحة
لديفيد ،يتبعها وصف الرخام ،فتتجاور املقاطع الوصفية دون أن تعطي أي انطباع زم .'±أما
الصفحات ٔالاو#ى من هذﻩ الرواية فإabا تعرض مراحل حياة ¬ي نفسها متجاورة ،تلaªا
مقتطفات من كتابات قديمةK ،ي شكل لوحات سردية ،ال رابط بيaiا غ YZالتجاور الذي يسهم
مع ّ
تقدم القراءة Kي تكون املع z±الذي ُرصفت هذﻩ املشاهد ألجل الداللة عليه .كما أن
الضم" YZهو" الذي يقوم بالسرد يتغ YZما بZن فYxة الطفولة وفYxات أخرى ،ومع تقدم القراءة ال
تعود الطبقتان السرديتان ) الخط املائل ،والخط الروماني( تشYZان إ#ى تباين الفYxات الزمينة
ما بZن املا|(' والحاضر ،بل يقع ع\ى عاتق القارئ اكتشاف الفYxة الزمنية مستعينا باملراجع
ال{' سيوفرها السرد.
إ#ى جانب التجاور نجد ال¿xامن ووفرة اللحظات املخ¿xنة تشكل مظهرا آخر من مظاهر
´aشيم الزمن Kي الرواية الجديدة ،ال يتعلق ٔالامر بالقفز الاستذكاري بل بتناسخ اللحظة Kي
تكاثرها ،مما يحيلنا ع\ى سمك املجال الزمن الذي تصرح رواية "الريح"  le Ventلكلود
سيمون أabا تبحث عن شخوصها فيه ؛ Kي"سمك الزمن".
ومن ذلك أيضا ما نجدﻩ عند إحدى شخصيات كلود مورياك Claude Mauriac

الذي يحاول إيجاد مقابل كتابي  graphiqueيYºز ع YºخانتZن ٔالافكار املصاحبة لشخصيته
:1أمينة رشيد ،تشظي الزمن Kي الرواية الحديثة ،كتب عربية للنشر والتوزيع ٕالالكYxوني ،ص 27
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الروائية :الذي يتأمل Kي الوقت نفسه حياته الشخصية والحياة البائسة ال{' تعرضها عليه
وسائل ٕالاعالم.

1

Kي حZن يوظف بوتور التقطيع الفضائي حيث يلتحم الزمان واملكان لتشكيل الوحدات
السردية ،فتبدو الرواية تراكما ملجموعة من الوحدات الزمكانية .فيتعدد الزمن بتعدد ٔالامكنة
Kي روايته التعديل ال{' تمثل رحلة باتجاﻩ روما ،املكان ٔالاول هو القطار والزمان هو الحاضر،
¾aشم هذا الزمن عن طريق العودة لحياته السابقة أي الزمن املا|(' واملكان الذي غادرﻩ
باريس ،وكذا عن طريق تخيله لحياته املأمولة مع سيسيل فيكون الزمن هو املستقبل واملكان
روما ،وهو ما نجدﻩ أيضا Kي رواية التحقيق »حيث تفقد ٔالافعال كل نمو زم ،'±إذ تخضع
الوحدات السردية بصفة أساسية إ#ى التقطيع الفضائي« 2يرتبط فيه الحاضر بالتحقيق الذي
يجرى مع الشخصية ويتم Kي شكل سؤال وجواب ،ليشكل الجواب ´aشيما لخط الزمن
السائد عن طريق العودة للما|('.
نجد مظهرا آخر من مظاهر ´aشيم الزمن نجدﻩ Kي رواية الغYZة  La Jalousieألالن
روب غرييه ،حيث تتشابه ٔالافعال وتتكرر إ#ى درجة أن القارئ ال يعرف إن كان الفعل وقع مرة
واحدة وسرد عدة مرات ،أم أنه حصل أك Yمن مرة .إضافة إ#ى أن الفصل ٔالاخ YZيبدأ
بالكلمات ذا´aا ال{' افتتح a³ا الفصل ٔالاول ،وهو ما عمد إليه سم YZقسيم' أيضا Kي روايته
يوم رائع للموت ،حيث كرر Kي "الفصل ٔالاول مكرر" بدايات املقاطع السردية من "الفصل
ٔالاول" ،ما يجعل الزمن الدائريا Kي هاتZن الروايتZن ،وهو ما نجدﻩ أيضا عند الطاهر وطار Kي
روايته الو#ي لطاهر يعو إ#ى مقامه الزكي حيث ويعود السرد لألفعال ذا´aا أك Yمن مرةK ،ي
نقاالت سريعة تكسر الخط التطوري للزمن ،وتعود به للما|(' التاريÔي ،ليمارس الو#ي الطاهر
الفعل )القتل( أك Yمن مرة Kي أك Yمن زمن وأك Yمن مكان .يجد هذا التشظي الزم '±والتقطيع
الفضائي مYºرﻩ Kي الحالة الصوفية ال{' يعيش الو#ي الطاهر ،يبنما يجد التقطيع الفضائي
:Francine Dugast-Portes, Le nouveau Roman,une césure dans l’histoire du récit,sous la

1

direction de,Henri Mittrand, Nathan,p65,66

 :2محمد الباردي ،الرواية العربية والحداثة ،ص 259
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مصوغه Kي كل من ذاكرة الجسد ورمل املاية Kي الذاكرة ،حيث تتدا¡ي املشاهد دون رابط
ُ
منطقي بيaiاK ،ي حZن تب z±التفكك لرشيد بوجدرة ع\ى تجاور لوحات سردية مستقلة ،يمكن
للقارئ إعادة ترتيaÀا والبدأ ّ
بأ¾aا شاء دون أن يحدث ّ
أي خلل.
-4-5إنكفاء الشخصية:
الشخصية من أهم مكونات البناء الروائي ،ال{' توقف عندها كثYZا النقد املعاصر ،ألن
بعض الروائيZن الجدد قد جعلوا من طمس الشخصية Kي روايا´aم طريقا جديدا Kي التشكيل
الروائي ،كما فعل لكافكا Kي رواية القصر الذي حرم شخصيته من كل خصيصة قد تم¿Zها
بما Kي ذلك اسمها واكتفى باإلشارة إلaªا معتمدا الحرف "ك".
وع\ى غرارﻩ س©ى الروائيون الجدد إ#ى محو مالمح وتاريخ وخصائص الشخصية الروائية
فـ »بعد خمسZن عاما من املرض...سجل موت الشخصية أك Yمن مرة « 1حسب أالن رأي روب
غرييه وقد أقر بمو´aا أعظم النقاد وأكYهم جدية كما وصفهم ،مع ذلك لم يستطع أحد
إسقاطها من ع\ى املنصة ال{' وضعaا علaªا رواية القرن التاسع عشر.
يYºر هذا الروائي هجومه ع\ى الشخصية بمتغYZات العصر فنحن Kي عصر رقم
التسجيل  L’ère du matriculeحيث لم يعد للفرد تأث YZع\ى مسار عصرﻩ كما كان شأنه
Kي عصر بلزاك فقد كان الاسم مهما Kي ذلك العصر » فقد كان سالحا يبارز به وأمال Kي النجاح
والتمرين ع\ى السيادة والغلبة .كان مهما أن يكون للمرء وجه Kي هذا الكون الذي كانت تمثل
ً
فيه الشخصية وسيلة وغاية كل بحث .أما اليوم فعاملنا أقل ثقة بنفسه وربما أك Yتواضعا
مادام تخ\ى عن فكرة القوة العظم zللشخص ولكنه أك Yطموحا مادام يبحث عما بعد
ذلك« 2عن سبيل نحو حداثة روائية تجسد هذا التحول نحو عالم أقل تمركزا حول الذات.
فانكفأ البطل وبرز كل من الشخصية املسطحة والبطل السلK 'Ñي الرواية الجديدة الفرنسية
وكغYZها من السمات الفنية انتقلت هذﻩ املالمح إ#ى الرواية الجديدة العربية.

 :1أالن روب غرييه ،نحو رواية جديدة ،ص34
 :2املرجع نفسه ،ص 36

42

 "&    :

     !" #$ :

من أهم مظاهر تسطيح الشخصية Kي الرواية الجديدة الفرنسية حرماabا من الحالة
املدنية l’état civilوكذا من ٔالابعاد النفسية العاطفية والانفعالية ،وعدم التعرض
لسلوكا´aا وتصرفا´aا بالتYºير النف(' الذي كانت تزخر به الروايات قبل ،لالبتعاد a³ا عن
التفرد والتم ،¿Zفكل ÷('ء عالق Kي نسيج التشابه »إننا نقرأ فقط إشارات نوعية )رجل ،امرأة،
ص ('Ñوضمائر )هو¬ ،ي ( 1«..فقد اختفى اسم والاسم العائ\ي للشخصية ،وتاريخها وممتلكا´aا،
وصار يشار إلaªا بحرف واحد كما Kي رواية الغYZة ألالن روب غرييه حيث يشار للشخصية
بالحرف "أ" ،وهو ما نجدﻩ أيضا Kي رواية سرادق الحلم والفجيعة للجزائري عز الدين جالوâي
الذي أشار للشخصية النسائية بالحرف نون.
كما أشار الروائيون الجدد للشخصية بألفاظ العموم أو بالضمائر لتصبح قاسما
مشYxكا بZن عدد من الشخصيات دون أن يتمكن القارئ من التمي ¿Zبيaiا .وقد تعمدت بعض
الروايات تقليص الفروق بZن الشخصيات إ#ى حد أن شخصيتZن تحمالن الاسم ذاته كما Kي
رواية بيت املواعيد لروب غرييه؛ حيث تحمل شخصيتان الاسم كيم ،ويوضح السارد أنه ال
يمكن تمي¿Zﻩ إال من أذن صينية ،أما Kي رواية املمحوات ّ
فإن الشخصيتZن تحمالن نفس
القسمات.
ينقطع التواصل بZن الشخصية املسطحة والشخصيات الروائية ٔالاخرى Kي النص
الواحد فاألسئلة ال{' تطرحها تعرف سلفا أabا لن تحصل ع\ى إجابا´aا ،والكالم الذي تحدث
به ال يبلغ املسامعK ،ي رواية العشب لبوتور مثال »يتكلم الشيخ كأنه ال يتوجه إال لنفسه وال
يتحدث إال لذاته وحدها ،ال ينتظر جوابا ولن ينتظرﻩ أبدا« 2أما Kي رواي{' روبار بانÃي التحقيق
والولد فإن الشخصيات ال تتجسد إال لغويا من خالل لغaا وليس لها حضور غ YZهذا .أما
نتا#ي ساروت فتحافظ ع\ى تفرد الشخصيات ،مع ذلك تحرمها من العمق النف(' الفردي ،إذ
تضعهم Kي وضعيات متشاa³ة فينفعلون تحت تأث YZمن العوامل الخارجية املثYZة .إضافة إ#ى
حركات آلية.
تسطيح الشخصية عملت الرواية الجديدة ع\ى تشيئaا بجعلها تأتي أفعاال و
ٍ
 :1جان ريكاردو ،قضايا الرواية الحديثة ،تر :صياح الجهيم ،مطبعة وزارة الثقافة ،دمشق ،1988 ،ص 95
 :2محمد الباردي ،الرواية العربية والحداثة ،ص 221
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 -5-5الوصف:
يتفاجأ قارئ الرواية الجديدة بYxاجع الحبكة والشخصيات Kي صناعة العمل الروائيو
وفرة الوصف ،الذي يشكل عنصرا أساسيا Kي البناء الف ،'±غ YZأنه مختلف عن تلك املقاطع
ال{' كان بإمكانه القفز علaªا دون قراء´aا Kي الرواية التقليدية ،ألنه إن قفز علaªا قد ال يجد ما
يقرأ ؛ ذلك أن الحضور ٔالاكK Yºي الرواية الجديدة هو للوصف الذي ما عاد يد¡ي تمثيل
الواقع بل إنه تحول إ#ى وصف خالق يخلق املع 1z±عكس ما كان عليه Kي الرواية التقليدية
حيث كان الحقا باملع z±متمما له ،ويضرب جان ريكاردو مثاال عنه بالصفحات ٔالاو#ى من رواية
"أورسول مYZويه" لبلزاك حيث يجري وصف الشخصية بعد أن يحدد مع z±الوصف بعبارة
سابقة عليه ،مما يجعل »مزية الوصف هنا أن يYºهن ع\ى مسبق« 2ما يجعله عامال زخرفيا ال
يعول عليه Kي فهم النص وهو ما ّ
يصوغ القفز ع\ى صفحات الوصف Kي الرواية التقليدية إذ
أabا لن تفعل غ YZعرض مع z±تم شرحه مسبقا.
ع\ى العكس تماما Kي الرواية الجديدة الوصف لم يعد إطارا للوحة بل إنه هو اللوحة
ذا´aا ،لم يعد يتطرق للديكورات أو إبراز بعض العناصر املهمة Kي الرواية ألن الرواية تغYZت
فلم يعد هناك غ YZأشياء وجمادات ال تكشف عن ÷('ء وال تع Yºعن مع ،z±فالهدف من
الوصف لم يعد تمثيل واقع موجود مسبقا وجعل القارئ يرى أشياء هذا العالم بل إنه يس©ى
فقط إ#ى تأكيد وظيفته الخالقة.
يطول الوصف Kي الرواية الجديدة ،ليستعاض به عن القصة والشخصيات دون أن
تربطه a³ما عالقة عند التشكل Kي النص .ينطلق الوصف غالبا من ÷('ء صغ YZعديم ٔالاهمية،
ويمتد Kي رسم املشهد بطريقة قريبة من الفن الفوتوغراKي وسينمائي ،وهو ما دفع بعض
النقاد إ#ى وسم املجموعة بـ "مدرسة النظر" ،غ YZأن روب غرييه يفند ارتباط الوصف عندﻩ
بالفن الفوتوغراKي ألنه ال ينقل الصورة التامة بل إنه يولد من جزء صغ ،YZمن ÷('ء عابر
ليتعلق بالجزئيات فYZتaÀا ويمد مaiا خطوطا وأشكاال ،ثم يعود ويناقض نفسه فجأة ويكرر
 :1جان ريكاردو ،قضايا الرواية الحديثة ،ص 165
:2املرجع نفسه ،ص140
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نفسه ح{ zإذا اعتقد القارئ أنه بدأ يلمح شيئا ما تكدست الخطوط ؤالاشكال وأحيطت
الصورة بالشك والحYZة ،فيكتشف القارئ أن هذا الوصف لم يYxك شيئا متماسكا وراءﻩ،1
ذلك أنه وصف خالق مبدع وليس مجرد نقل لواقع قائم خارج النص.
يعمل الوصف ع\ى تحطيم » ترتيب اللوحة التقليدي والبصري ،صنيع التكعيبيZن
والفنانZن الذين جاؤوا قبل التجريديZن Kي الرسم ،ليس لهم من هدف مشYxك إال أن يحملونا
ع\ى الاحساس بوجود انفكاك بZن الرؤية والحقيقة ،بZن العقل والجما#ي« .2رغم هذا الaشيم
للوصف فإن مالحظة النقاد صائبة Kي حق عدد من املقاطع الوصفية Kي الرواية الجديدة،
و¬ي مقاطع تتتبع التفاصيل بدقة بصرية بالغة وتعرضها بحيادية غ YZمتأثرة برؤيا الواصف
أو تأويله ،ومن كل داللة أو عمق رمزي فعيون الواصف Kي روايات روب غرييه ¬ي لذلك
الرجل الذي يسK YZي املدينة دون أي أفق ،دون أي قوة غ YZقوة تلك العيون 3والسبب Kي هذا
املنpى لروب غرييه هو ايمانه بأن ٔالاشياء موجودة بشكل مستقل Kي العالم الخارâي باستقالل
تام عن ٕالانسان ،فحقيقة العالم الوحيدة تكمن Kي حضورﻩ هنا  ،être-làوالبد لألدب أن
يأخذ هذﻩ الحقيقة بعZن الاعتبار.
تتسم بعض مقاطع وصفية بالاليقZن ،كما هو الحال Kي رواية طريق الفلندر مثال حيث
يمس الشك كثYZا من املقاطع الوصفية ،فتكون ضحية للتعب أو الصدمة ،الليل أو تحريفات
سبaÀا الذاكرة أو الخيال.

4

من أهم موضوعات الوصف Kي الرواية الجديدة ٔالاشياء ال{' تتخذ وجودا محايدا
مستقال عن الشخوص ،فالواصف Kي "التعديل" يصف كل ما يشاهدﻩ Kي القطار ؛ أثاث
العربات وما يحمل فaªا ،كل ما يحمله ركاب العربات ،وكل ما يYxاءى خارج القطار ،مهما كانت
قيمة ٔالاشياء املوصوفة .والراوي Kي "الغYZة" يصف كل ما يراﻩ من داخل البيت وخارجه ،فتبدو
ٔالاشياء قائمة بذا´aا مستقلة.
 :1ينظر :أالن روب غارييه ،نحو رواية جديدة ،ص131
:2ر.م ألبYZيس ،تاريخ الروابة الحديثة ،تر :جورج سالم ،منشورات عويدات ،ط ،2بYZوت ،1982 ،ص444
: Francine Dugast-Portes, Le nouveau Roman, P96
: Ibid,P99
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يتناول وصف موضوعا آخر هو الصور بكل أنواعها؛ سواء تعلق ٔالامر باللوحات الزيتية
أو الحائطية ،الطوابع الYºيدية ،الصور الفوتوغرافية والصور املنقوشة ال{' ستمثل مادة
سردية يلجأ إلaªا الروائيون الجدد ،ذلك أabم ال يكتفون باألحداث والشخصيات كما هو حال
الرواية التقليدية ،من ذلك مثال وصف كلود سيمون ملضامZن الطوابع الYºيدية ،ووصف
بوتور للصور الفوتوغرافية املعلقة ع\ى الجدار Kي رواية الريح ،أما روب غرييه فيصف Kي
املمحوات لوحة زيتية وKي "توبولوجيا مدينة الشبح" أوراق اللعب ال{' ستوصف أيضا Kي
"طريق الفالندر" ب)('ء من الاقتضاب ،كما ُعرف عن ميشال بوتور اهتمامه الكب YZبالفنون
التشكيلية ح{ zإنه ركب نصوصا قائمة ع\ى لوحات لرسامZن معروفZن ،بينما يلعب تمثال
"مو "z(Ðملايكل آنجلو دورا كبYZا Kي رواية التعديل إ#ى جوار لوحات وتماثيل جناح موليار بقصر
.les Tuileries

ال يكتفي الروائيون الجدد بوصف هذﻩ الصور بل إabم يتخذوabا موادا سرديا ،مaiا
تتشكل املشاهد السردية ،ومaiا تخرج الشخصيات الروائية ،وتتفجر املوضوعات والدالالت،
كما هو الحال مع رواية كلود أولييه "أور أو بعد عشرين سنة" وكذا رواية "بيت املواعيد" و"Kي
املتاهة" ألالن روب غرييه .1حيث تظهر صورتان ٔالاو#ى حقيقية Kي الشارع والثانية لوحة تمثل
املشهد نفسه تتحرك الصورتان فيمر ص 'Ñبالجندي ويقودﻩ ا#ى تقاطع شارعZن وقد كان واقفا
بتقاطع شارعZن أيضا ،ثم وKي رواية تالية يمر ص 'Ñبالجندي دون أن نعرف إن كان هو نفسه
الصٔ 'Ñالاول ،ليمر Kي رواية ثالثة ويقود الجندي إ#ى املق¼ zالذي قدم للقارئ مرسوما ع\ى
اللوحة املعلقة ع\ى جدار غرفة خالية ،لتعود وتبدأ الحكاية من جديد ،هكذا يكون الكتاب
فخا للقراءة ،يمزج العناصر السردية ببعضها لبناء نص "متاهة".
كما يتناول الوصف ٔالافعال اليومية وقد تطرقنا لبعض الروايات ال{' تعتمدﻩ إلضعاف
الحبكة.

:1ينظر :محمد الباردي ،الرواية العربية والحداثة ،ص 275-273و
Francine Dugast-Portes, Le nouveau roman ;p100
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-6-5املكان:
املكان Kي الرواية التقليدية إطار تحصل ضمنه ٔالاحداث ،وهو ما جعل الروائيZن
يرسمون معامله »رسما واضحا ،أو رسما معماريا ،يجعلك تحس بحقيقة الح ¿Zوواقعيته
وتاريخيته جميعا« 1وقد وضعوا لذلك بعض الاعتبارات مaiا :رسم املكان العام أو املركزي
ووصفه وتحديد معامله ،ورسم ٔالاماكن الثانوية أو الجزئية ال{' تطرأ عليه مع تنقالت
الشخصية ،و¬ي ما رفضه الروائيون الجدد قائلZن بأن مبالغة الروائي وKي تحديد معالم
ٔالاماكن تجعله غ YZصادق فهو يوهم القارئ باألمانة الجغرافية ،ما يجعل من أماكنه ال ¬ي
جغرافية وال ¬ي خيالية.
يتج\ى املكان Kي الرواية الجديدة من خالل عالقته بالشخصيات ،فنجد Kي عدد كبYZ
من الروايات الشخصية الرئيسية تقوم برحلة قصد البحث أو التحقيق ،عند روب غرييه
مثال يYºز مع z±الرحلة Kي "املمحوات" و"املتاهة" Kي ٔالاو#ى ينتقل "والس" و"ماتياس" Kي الرواية
ٔالاو#ى إ#ى مدينة وKي الثانية إ#ى جزيرة ،وكالهما يرحل قصد البحث فـ "والس" يبحث عن
عناصر الجريمة ال{' كلف بالبحث عaiا ،و"ماتياس" يمتطي دراجته ويتنقل بحثا عن حرفاء
لشراء ساعاته.
كما نجد مع z±الرحلة عند باÄي الروائيZن الجدد من ذلك ميشال بوتور Kي "جدول
ٔالاوقات" و"التعديل" Kي ٔالاو#ى يقوم السيد "ريفال" برحلة تربص ،وKي الثانية يسافر البطل من
باريس إ#ى روما بحثا عن عشيقته ،ليتحول محور بحثه إ#ى بحث عن الذات وكشف لها .كلود
سيمون من جهته يربط املكان بالشخصية عن طريق الرحلة Kي "طريق الفلندر" وال{' يتج\ى
مع z±الرحلة والتنقل Kي عنواabا ،ومثلها رواية "أور أو بعد عشربن سنة" ال{' تمثل رحلة Kي
مدينة أثرية.
املع z±الثاني الذي يحدد عالقة الشخصية باملكان هو مع z±التيه ،والذي يعكسه
عنوان رواية "املتاهة" لروب غرييه واملع Yºليس فقط عنالكيفية ال{' يوظف a³ا هذا الروائي
:1عبد امللك مرتاضK ،ي نظرية الرواية ،ص 131
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املكان بل وطريقة توظيف الروائيZن الجدد له بشكل عام؛ ذلك أن مع z±التيه يتج\ى بشكل
كبK YZي رواية "املمحوات" من خالل الحركات ال{' تقوم a³ا الشخصية وال{' تتكرر باستمرار
بشكل يوي بضياع الشخصية Kي املكان ،فـ "والس" يجد نفسه Kي مدينة تتشابه فaªا واجهات
املحالت والبنايات ال يمكنه تحديد مسارﻩ ،فيدور Kي حلقة لينت¼' إ#ى املكان ذاته .وهو العنصر
الذي تستثمرﻩ رواية "جدول ٔالاوقات" ملشيل بوتور حيث تجد الشخصية نفسها أمام شوارع
متشاa³ة وأماكن تفقد مa´¿Zا فتتيه Kي املكان واك Yمن ذلك تتيه Kي الزمان أيضا ،إذ أabا تجد
نفسها لم تتقدم Kي الزمان بل إabا Kي اللحظة ذا´aا ،وح{ zاملكان الذي تلجأ إليه غ YZمحدد
الهوية إabا قاعة سينما مجهولة الهوية.
املثال املقابل لحالة الضياع Kي املكان ذاته ¬ي حالة التنقل السريعة بZن عدة أماكن
كما هو حال رواية بوتور "درجات"  DegrésوKي هذا السياق يندرج التقطيع الفضائي لرواية
"التحقيق" لروبار بانÃي حيث تغرق الشخصية Kي تعدد ٔالاماكن والاحساس بالضياع والتيه.
هكذا يفقد املكان Kي الرواية الجديدة عنصر الثبات والثقة ال{' كان يوفرها
للشخصيات ،ويجعلها تعيش حالة من التيه والضياع بتشابه معالم ٔالاماكن ال{' تلجها
الشخصيات.
 -7-5التشYء :chosification
التشيؤ هو لفظ نحته لوكاتش للتعب YZعن النظرية الثانية ملاركس حول الاستالب∗ ال{'
تتناول تحول املوضوعات إ#ى سلع Kي ظل النظام الرأسما#ي ،مما يغ YZزاوية النظر إلaªا من
القدرة ع\ى تلبية حاجات ٕالانسان إ#ى قيمaا التجارية ،مما جعلها خاضعة لقوانZن السوق ال
لحاجات املسaلك إلaªا ،وتأخذ عملية ٕالانتاج بذلك صبغة موضوعية ،وتطüى الصيغة
الشيئية ع\ى السلع عوضا عن محتواها الاجتما¡ي وٕالانساني .ال يعود السبب Kي التشيؤ
»للتقنية أي للقوة املنتجة امليتة ،بل لعالقات ٕالانتاج الاجتماعية السائدة ،هذﻩ العالقات ال{'
∗ :الاستالب كمدلول فلسفي هو انفصال جزء من الذات وتجسدﻩ Kي موضوع يعود ليتحكم فaªا ،وغالبا ما يستعمل بمعz±
الاغYxاب.
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تفرض تحويل كل النشاطات ٕالانسانية وكل املنتجات إ#ى سلع أي إ#ى أشياء تحمل Kي ذا´aا
قيمة تبادلية« 1فتستقل عن الناس لتعود وتسيطر علaªم مشعرة إياهم بقدرية الوضع
السائدو حتميته ،مما أفقد ٕالانسان خاصيته وعينيته.
يمتد هذا الشعور بفقدان الخصوصية من العالقات الاجتماعية ،إ#ى أن يصبح طابعا
مم¿Zا للكتابة الروائية ،فبعد أن فقدت الشخصية الروائية مالمحها املم¿Zة والتاريخها وس½Yاها
تتكون من خالل أشياaÙا ال غ ،YZذلك أن الرواية الجديدة تنتهج التش'ء محولة ما ليس شيئا
إ#ى ÷('ء؛ من ذلك العاطفة والفكر مما جعل ٔالاشياء Kي الرواية الجديدة تكتسب طبائع
ليست مaiا ،دون أن تتقاطع مع ما كانت تفعله الرواية التقليدية من اسقاط ملشاعر
الشخصية ع\ى أشياaÙا ،حيث اعتمد بلزاك مثال ع\ى ٔالاثاث لوصف تاريخ ٔالاسرة؛ فإذا كانت
املقاعد موزعة فإن ذلك يدل ع\ى أن أحوال ٔالاسرة قد ساءت .2فاألشياء توظف بشكل يجعل
مaiا صورة عن ٔالاصحاa³ا ،مما يفقدها ما يسميه روب غرييه استقالليaا.
ع\ى عكس ذلك لن تكون ٔالاشياء Kي الرواية الجديدة انعكاسا »غامضا لروح البطل
الغامضة ،لن تكون صورة آالمه أو ظل رغباته...ح{ zتثبت إ#ى أي حد ¬ي غريبة ع\ى
ٕالانسان« 3هذﻩ الوفرة لألشياء مضافا إلaªا غياب الشخصية باملع z±املألوف جعل الرواية
الجديدة عرضة النتقادات مفادها غياب ٕالانسان عن هذﻩ الرواية ،وهو ٔالامر الذي يفندﻩ
روب غرييه مؤكدا أن ٕالانسان موجود Kي كل صفحةK ،ي كل سطر ،وKي كلمة ألن ٔالاشياء ال
تتمتع بأي حضور خارج مجاالت الرؤية ٕالانسانية الواقعية مaiا والخيالية.
وبالعودة إ#ى روايته "الغYZة" مثال نجد وصف ٔالاشياء داعما للسرد ،وشخصية الواصف
تتكشف من خالل ٕالاشارات ال{' يبaØا ؛ إذ يخوله موقع العZن من تبئ YZبعض ٔالاشياء بصريا،
فهو عندما ينظر للبيت أو الزرع ،تمنحه بعض ٔالاشياء جسما إ#ى جوار الشخصيات املعينة

:1محمد سبيال ،مدارات الحداثة ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بYZوت ،2009 ،ص38
 :2ينظر :ميشال بوتور ،بحوث Kي الرواية الجديدة ،ص 54
 :3أالن روب غارييه ،نحو رواية جديدة ،ص29
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بشكل صريح أ وفرانك :كر '(Ðثالث ،غطاء ثالث ،أحذية رياضية صامتة  1نقطة املراقبة هذﻩ
ُ
خطط لها من طرف "الغYZة" فتصنع ٔالاشياء الشخصية الغائبة ال{' ال ترى إال Kي أشياaÙا.
والتش'ء ال يقتصر ع\ى رواية الغYZة لروب غرييه ،بل إنه يتجاوزها إ#ى عدد كب YZمن
الروايات نذكر مaiا ع\ى سبيل املثال ال الحصر :روايته أيضا املتلصص  Voyeurال{' كرست
فقرات طويلة مaiا لـ ال÷('ء  ،des rienوروايات كلود سيمون درس Kي ٔالاشياء leçon de

 chosesبعنواabا الدال ،و"حكاية"...Histoireو غYZها من الروايات ال{' تعرض سYZة ٔالاشياء
باالعتماد ع\ى البصر دون إغراق ٔالاشياء بعاطفة الواصف أو بالحالة النفسية لصاحaÀا ،مما
يشوب الوصف بالحيادية واملوضوعية objectivitéتشعر القارئ أabا »لغة باردة ،هادئة
النYºة ،ليس فaªا احتدام أو حرارة العضوية والتورط ،من حيث الرؤية تعتمد نظرة العZن
الصاحية ال{' ترصد "ٔالاشياء"من الخارج ع\ى نحو "موضو¡ي" ال تتدخل فيه "الذات" وال
يختلج باالنفعال« ،2تستأثر ٔالاشياء باملركز وتصور بتقنية فوتوغرافية أو سينمائية وبتتبع
دقيق للتفاصيل ،فيتحول النص الروائي إ#ى »وصف أدبي لعالم اختصر Kي ظاهرﻩ« 3ع\ى
الطريقة السينمائية ال{' يرى فaªا غارييه مستقبل ٔالادب.
-8-5التأصيل ال اثي:
يعود بنا الحديث عن التناص واملادة السردية Kي الرواية الجديدة إ#ى عالقة هذﻩ
الرواية بالواقع وكيف أabا كسرت هذﻩ العالقة وصارت Kي واحد من إمكانا´aا التجريبية تحيل
ع\ى أعمال فنية؛ لوحات ،تماثيل ،صور ،طوابع بريدية..هذا عن الرواية الجديدة الفرنسية،
أما العربية فصارت تحيل إضافة إ#ى ما سبق ع\ى الYxاث السردي والفلسفي العربي القديم،
وح{ zع\ى التاريخ .غ YZأن البحث Kي "التأصيل الYxاثي" ال يقتصر ع\ى فكرة التناص ،بل يحيلنا
ع\ى واحد من أبرز التيارات Kي الرواية الجديدة العربية )و هو العنصر الوحيد الذي نتجه فيه
مباشرة للرواية الجديدة العربية( ال{' يجملها إدوار الخراط Kي خمس ¬ي:
: Francine Dugast-Portes, Le nouveau roman, P98

:2إدوار الخراط ،أصوات الحداثة ،ص 153
: Michel Raimond, le roman depuis la révolution, Armand Colin ,Paris, p 242
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 تيار التش'ء التيار الداخ\ي العضوي التيار الواق©ي السحري التيار الواق©ي الجديد تيار استيحاء الYxاث.وهو من جهة أخرى التيار الذي يكسر النموذج الغربي بالعودة للYxاث العربي ،عودة
كان البد مaiا ليس لالستفادة مما يتيحه الYxاث من امكانات للتعب YZعن الواقع فقط ،ولكن
ملساءلة هذا الYxاث وتمحيصه .وقد كانت الروايات املندرجة تحته من الكYة بما يصوغ
دراسaا وتحديد مصطلح تنتظم تحته .ظهرت عدة مصطلحات أهمها رواية توظيف الYxاث
عند بن جمعة بوشوشةK ،ي حZن اكتفي محمد رياض وتار ،وسعيد يقطZن بالجمع بZن الرواية
والYxاث دون اعتماد املصطلح السابق ،بينما اعتمد النقاد املغاربة ومaiم جميل حمداوي
تجريب التأصيل ،واختار الجزائري سعيد سالم مصطلح التناص الYxاثي ،أما فوزي الزمر#ي
فقد وظف مصطلح التأصيل الYxاثي ،وقد آثر البحث اعتماد ٔالاخ YZلوضوحه وداللته ع\ى
ّ
ٔالاجناسية املشYxكة بZن
اتجاﻩ الروائيZن »إ#ى انشاء نصوص سردية منطوية ع\ى العناصر
طبقة النصوص الروائية ومنفتحة ع\ى خصائص الYxاث السردي العربي«ّ 1
فتلونت روايا´aم
بلون مح\ي باعتمادها فلسفة تناصية ترى النص مرتبطا بالضرورة بعالقات تناصية مع غYZﻩ
من النصوص .غ YZأن ظاهرة التناص ال تقتصر ع\ى رواية التأصيل الYxاثي العربية ،بل إabا
تمس كل النصوص بش{ zأنواعها ،ولو أننا نعود للرواية الجديدة الفرنسية فإننا نجدها
تعتمد التناص سواء بالعودة إ#ى نصوص الكاتب ذاته أو نصوص كتاب آخرين فتتشكل
ٔالاماكن والشخصيات بعيدا عن الوصف الذي يوهم بالواقعية ،من ذلك الفصل الصغK YZي "
تيبولوجيا مدينة الشبح" الذي يقوم ع\ى محاكاة ساخرة لقصص ٔالاطفال )القبعة الصغYZة
:1فوزي الزمر#ي ،شعرية الرواية العربية ،بحث Kي أشكال تأصيل الرواية العربية ودالال´aا ،مؤسسة القدموس الثقافية،
سوريا ،2007 ،ص9
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الحمراء ،اللحية الزرقاء( .1إ#ى جانب الرواية الجديدة كان ثمة عدد من الروايات ال{' آثرت Kي
هذا ال½¿وع نحو التناص Kي مقدمaا رواية أمريكا الالتينية ال{' فتحت أعZن الكتاب العرب
ع\ى نصهم الYxاثي "الليا#ي" بعد أن وظفه الروائي الكولوم 'Ñغابرييل غارسيا مارك.¿Z

2

يرجع سعيد سالم عوامل ظهور هذﻩ الاتجاﻩ Kي الكتابة الروائية بالجزائر إ#ى عاملZن؛
ٔالاول غ YZمباشر يلخصه Kي الهجرات إ#ى الجزائر وما خلفته من أثر ع\ى املخيلة الشعبية؛ من
ذلك الفتوحات ٕالاسالمية ودخول مختلف الفرق ٕالاسالمية من الخوارج ،والشيعة ،وكذا
هجرة ب '±هالل ،ودور املساجد ،كل هذﻩ العوامل ساهمت Kي تغذية الخيال الشع 'Ñبقصص
بطولة ذات طابع أسطوري أك Yمنه تاريÔي.

3

أما العوامل املباشرة فيعيدها إ#ى كون »الYxاث جزءا جوهريا Kي حياة ٔالامم والشعوب؛
فهو كان وال يزال خزان علم ومعرفة .يغYxف منه كتاب الرواية الجزائرية 4«.بمقادير مختلفة
كما وكيفا.
وهو وإن كان يعYxف باختالف الروائيZن Kي ٔالاخذ من هذا الYxاث فإنه لم يلتفت إ#ى
جانب هام من هذا التناص الذي يبدو جليا أنه ليس مجرد إعجاب كما ذكر ،وإنما هو
محاورة ومعارضة ،وتشكيك مما يجعلنا نرى Kي التناص الYxاثي تيارا يسaدف إعادة قراءة
الYxاث ،ال بعثه وإحياءﻩ كما كان ٔالامر مثال مع مرحلة سابقة من تاريخ ٔالادب العربي وما يعرف
ب ّ
كتاب املدرسة ٕالاحيائية ،الذين عادوا للYxاث مقلدين.
عودة الرواية الجديدة ¬ي عودة الباحث عن أشكال تعبYZية جديدة ،تسaدف التجديد
Kي الشكل الروائي الذي انتقل من الغرب ،إلبداع أشكال جديدة تناسب الواقع العربي
وتناسب بذلك موضوعا´aا ،فكانت الYxاث شكل وموضوع رواية التأصيل الYxاثي.
استفادت هذﻩ الرواية من التناص وما يتيحه من استيعاب وتحويل لنصوص أخرى،
: Francine Dugast-Portes, Le nouveau roman, P104
:2ينظر :محمد رياض وتار ،توظيف الYxاث Kي الرواية العربية املعاصرة ،ص13
 :3سعيد سالم ،التناص الYxاثي ،الرواية الجزائرية نموذجا ،عالم الكتاب الحديثٔ ،الاردن ،2010 ،ص ص173-169
 :4املرجع نفسه ،ص175
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غ YZأabا تفاوتت Kي درجات هذا التحويل والاستيعاب ،ذلك أن النص الروائي انفتح ع\ى الYxاث
من خالل شكلZن؛ ٔالاول يتم اعتماد نوع سردي قديم بوصفه شكال ُينطلق منه لبناء الرواية
من ذلك مثال السYZة ،املقامة ،الرسالة ،الرحلة .أما Kي الثاني فتنطلق الكتابة الروائية من نص
قديم محدد الكاتب والهوية ،لتتفاعل معه منتجة دالالت جديدة ،تعكس Kي املقام ٔالاول
موقف الروائي من الYxاث ومن الرواية Kي مفهومها الغربي ،ودالة من جهة أخرى ع\ى مقاصدﻩ
الفكرية والجمالية.
تعددت أشكال الاستفادة من الYxاث بتعدد فروعه ،فكان أن اتجهت بعض الروايات
لألدب الشع 'Ñممثال بالسYZة الشعبية كما هو الحال Kي رواية "الجازية والدراويش" لـ عبد
الحميد بن هدوقة ) ،(1983وكذا رواية واسئ '±الاعرج "نوار اللوز – تغريبة صالح بن عامر
الزوفري" ال{' ركز فaªا واسي '±تعلقه » بـ "السYZة" كنوع سردي له مالمحه الشعبية ،وحاول
التفاعل معه بطريقة خاصة ،ال تقف عند حد املحاكاة أو التحويل ،ولكنه تجاوز ذلك إ#ى
"املعارضة" ال{' تYºز من خالل نYºة السخرية بل السخرية الالذعة«a³ 1ذا تكون نوار اللوز
رواية كتبت Kي قالب سردي تراثي هو السYZة ،بو¡ي نقدي يطمح إ#ى تجاوز حالة املثاقفة
بحضور فع\ي لثقافة بديلة تكون قوية ومتينة .مثل هذا التوجه نحو السYZة الشعبية نجدﻩ
أيضا Kي "ملحمة الحرافيش" لنجيب محفوظ ،و"تغريبة ب '±حتحوت إ#ى بالد الجنوب" ملجيد
طوبيا.
كما حظيت "ألف ليلة وليلة" باهتمام ال يقل عن الاهتمام بسYZة ب '±هالل ،لم يقف
عند العرب فحسب بل تجاوزهم إ#ى روائيZن من أمريكا الالتينية ،ولعل من أشهر الروايات
العربية ال{' اشتغلت ع\ى نص الليا#ي "ليا#ي ألف ليلة" لنجيب محفوظ" ،ألف ليلة وليلتان"
لهاني الراهب" ،بدر زمانه" ملبارك ربيع ،وكل من "رمل املاية ،فاجعة الليلة السابعة بعد ٔالالف"
و" جملكية آرابيا ،أسرار الحاكم بأمرﻩ ،ملك ملوك العرب والعجم والYºبر ،ومن جاورهم من
ذوي السلطان ٔالاك "Yºلواسئ '±الاعرج ورمل املاية ¬ي "مخطوطة" الرواية الثانية كما يصرح
الناص Kي صفحة ص  653من جملكية أرابيا.
 :1سعيد يقطZن ،الرواية والYxاث السردي ،من أجل و¡ي جديد بالYxاث ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2005 ،ص87
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حاكى واسي '±الهيكل التنظيم' لـ "ألف ليلة وليلة" مستبدال الراوية شهرزاد بدنيازاد
متخذا بذلك موقفا أوليا من الYxاث ليكتمل التصور والقارئ يالحظ التحويالت ال{' طرأت
ع\ى القصص ال{' اقتبسها من الليا#ي لYxد بتفاصيل مختلفة وabايات معدلة أيضا .املالحظة
نفسها نسجلها حول تناص "جملكية أريبا" الYxاثي بشكل عام سواء ما تعلق بالنص القرآني أو
القصص القرآني ،أو ما تعلق بالتاريخ ،ال{' خضعت Kي أغلaÀا للتحويل إما صياغة أو داللة.
يشكل النص الدي '±معينا خصبا تعود إليه الروايات ال{' اعتمدت تأصيل الYxاث،
مقتطعة من القرآن الكريم شواهد أو تعاب YZتمزجها بلغة الرواية لaÀaا بعدا جماليا دالليا ،من
أمثلة ذلك Kي الرواية الجزائرية "سرادق الحلم والفجيعة" لعز الدين جالوâي ،بعنواabا الذي
يش YZبوضوح إ#ى النص الدي ،'±و¬ي Kي هذا تشبه "أشجار القيامة" لبش YZمف{' ال{' وإن
استعارت مصطلح القيامة إال أن متaiا لم يعxن بالتناص الYxاثي ،ع\ى عكس "النف YZوالقيامة"
للروائي التون(' فرج الحوار الذي استفاد من النصوص الدينية ال{' تناولت القيامة.
إ#ى جانب التناص الدي '±تزخر "سرادق الحلم والفجيعة" بYxاث البيئة املحلية من
طقوس ومعتقدات وتقاليد قديمة ،مزجaا بالقصص القرآني لتتفاعل أشكال مختلفة من
الYxاث ،مYية الرواية باإلشارات والرموز اللغوية املستنبطة من النص القرآني والقصص
القرآني واملوروث الشع.'Ñ
إ#ى جانب هذا يعد توظيف التاريخ من أهم ألوان تأصيل الرواية العربية ال{' عادت
إليه بشكل جديد مختلف عن الرواية التأسيسية )روايات جورâي زيدان مثال( حيث اتخذت
من هذﻩ العودة مسلكا تجريبيا يخولها قراءة واقعها والتعب YZعنه بل وح{ zتفسYZﻩ انطالقا من
املا|(' ،ذلك أن الروائيZن يرون Kي التاريخ »نسقا فكريا متكامال ،تتفاعل فيه أبعاد الزمن
الثالثة :املا|(' والحاضر واملستقبل« 1فاستثمروا املادة التاريخية من منظورهم الخاص،
مبتغZن وراء ذلك اسقاط املا|(' ع\ى الحاضر وإ¾aام القارئ أن املا|(' لم يعد ذلك املكون
املنقطع عن الوجود البشري بل إنه يمتد ويستمر Kي حاضر التاريخ كما Kي مستقبله ،وقد
 :1بوشوشة بن جمعة ،التجريب والحداثة السردية Kي الرواية العربية الجزائرية ،ص274
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برزت أسماء كثYZة Kي هذا املنpى نذكر مaiا ع\ى سبيل املثال جمال الغيطاني ،ويوسف العقيد
Kي مصر ،بنسالم حميش وأحمد التوفيق وامليلودي شغموم Kي املغرب ،وواسئ '±الاعرج،
بوجدرة Kي الجزائر ،هذا ٔالاخ YZالذي جمع Kي روايته "معركة الزقاق" بZن التاريخ العربي
الاسالمي تحديدا واقعة خليج الزقاق ال{' تمكن فaªا طارق بن زياد من فتح ٔالاندلس ،وبZن
تاريخ الجزائر املعاصر ممثال Kي حرب التحرير ،ال{' تناولها Kي روايته التفكك أيضا ،مستعيدا
ذكريات حرب التحرير ،ومص YZزمالئه من الحزب الشيو¡ي إبان الثورة .وهو ما فعلته أحالم
مستغانم' أيضا معتمدة الذاكرة ¬ي ٔالاخرى الستعادة أحداث من الثورة التحريرية ،ومقارنaا
بما يحصل Kي جزئر الاستقالل ح{ zأحداث أكتوبر  .1988أما واسئ '±الاعرج فيمزج الحكاية
لشعبية بالنص التاريÔي ،بل يجعل مaiا أداة لنقض التاريخK ،ي روايتيه رمل املاية وجملكية
أربيا.
حاول الروائيون العرب الاستفادة من هذﻩ التصورات الغربية Kي بناء الرواية الجديدة
وتكييفها ،فأنتجوا نصوصا تستمد تقنا´aا من الرواية الغربية ورؤياها من هويaم وثقافaم ،ما
جعلهم يحدثون تغيYZات Kي الرواية الجديدة طبعaا بخصوصيات ذاتية وجماعية ،مشكلZن
لبعد جديد Kي الرواية الجديدة العربية عامة والجزائرية بشكل خاص .فلم يكن انتقال
الرواية الجديدة إ#ى ٔالادب العربي مجرد محاكاة أو تقليد ،بل سياق الخيبة والشك والتشيؤ
الذي أفرز البحث عن معادل ف '±جديد يشبه السياق العربي Kي انكسار حلمه وضياع يقينه
من دفع باملبدعZن للبحث عن أداة فنية أقرب للواقع للجديد ،فوجدوا ضالaم Kي الرواية
الجديدة الفرنسية ال{' ّ
غييب مالمح الشخصية الروائية ،وفككت الحبكة ،وهشمت الزمن،
وابرزت قيمة ٔالاشياء ع\ى حساب الانسان ،معYºة عن عصر الخيبات وازدراء الانسان،
واكتساب أشياء تفوق قيمته هو ذاته .وألن العربي يقف أمام سؤال الهوية ،والتخلف
الحضاري ،وضيق أفق حرية التعب YZفإنه سار بتقنية التناص نحو الYxاث القديم ،مقتبسا،
ومحوال ،ومسائال ،لتتم ¿Zرواية التأصيل الYxاثي عن الرواية الجديدة ،كاسرة للنمط الغربي Kي
كتابaا باألجناس واملادة الYxاثية.
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شعرية الفضاء الروائي:
قبل الخوض Kي شعرية الفضاء الروائي ال بد من التطرق إ#ى املصطلح الفضاء لكونه
مصطلحا إشكاليا ؛ تتنازعه تخصصات مختلفة كالرياضيات والف¿Zياء والجغرافيا وفن العمارة
والفلسفة ؤالادب ،وهو ال يعود من أحدها إال بحمولة معرفية تسهم بقدر أو بآخر Kي إيضاح
مفهومه ،وهو ما يس©ى مبحثنا ٔالاول للملمة أطرافه املوزعة وتقديم تصور من شأنه توضيح
هذا املفهوم لدى القارئ من حيث الرؤية والداللة.
-1الفضاء:
 -1-1الفضاء Cي ال اث العربي:
مصطلح الفضاء من املصطلحات الوافدة للمعجم الاصطالي العربي ،ف¼' حديثة عهد
مقارنة بـ "املكان" ذي الامتداد Kي الYxاث الفلسفي والصوKي عند املسلمZنK ،ي حZن نصادف
لفظة "الفضاء" Kي بعض الشروح ال{' تتناول ألفاظا قريبة منه ،مثل املكان والح ،¿Zاملألو
الخالء.
ح{ zالقرآن الكريم ال يأتي ع\ى استعمال كلمة "فضاء" مطلقا ،فال يرد Kي القرآن كامال
َ
ال َز ْوج ﱠم َك َ
إال الفعل أف(K zي موضع واحد هو قوله تعا#ىَ »:وإ ْن َأ َر ْد ﱡت ُم ْ
ٱس ِت ْب َد َ
ان َز ْو ٍج َوآت ْي ُت ْم
ِ
ٍ
َ ً َ َ َْ ُ ُ ْ
ً
ً ْ ً
َ َ َْ ُ ُ َ َ
َ ً ََْ ُ ُ َ
ِإ ْح َد ُاه ﱠن ِق ْنطارا فال تأخذوا ِم ْن ُه ش ْيئا أتأخذون ُه َُ aْ ³تانا َوِإثما ﱡم ِبينا ﴿َ ﴾٢٠وك ْيف تأخذون ُه َوق ْد
َ ً َ ً
ُ
َ َ ْ
َأ ْف َ( َٰ zب ْع ُ
ض ُك ْم إ َٰ #ى َب ْ
ض َوأخذ َن ِمنكم ِّميثاقا غ ِليظا ﴿ .1« ﴾٢١فسر القرط 'Ñالفعل "أف("z
ع
ٍ
ِ
بما يقتضيه سياق ٓالاية الكريمة ،بغية التوصل الستنباط الحكم الشر¡ي مaiا ،فرأى Kي
ٕالافضاء املخالطة وهو رأي يرتكز فيه إ#ى املع z±اللغوي الذي نجدﻩ أيضا Kي لسان العرب،
َ ً
يقول» :وأصل ٕالافضاء Kي اللغة :املخالطة ،ويقال لل)('ء املختلط :فضا« 2غ YZأن صاحب
َ ْ
لسان العرب أضاف إ#ى مع z±املخالطة  -وهو يشرح هذﻩ ٓالاية  -مع z±الانaاء يقول »أي ان َت¼z
 :1سورة النساءٓ ،الايتان .21-20
:2أبو عبد ﷲ محمد بن أبي بكر القرط ،'Ñالجامع ألحكام القرآن ،واملبZن ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان ،تحقيق عبد
ﷲ بن عبد املحسن الYxكي ،ج ،3لبنان ،2006 ،ص168
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و َأوى ،ﱠ
عداﻩ بإ#ى َألن فيه معَ z±
وصل« 1معززا مع z±املخالطة بمع z±الوصول ،ومضيفا قيمة
ِ
معنوية وهو يعتمد الفعل آوى ،الذي يوي باأللفة والسكينة ،لتكون من أهم املعاني املرتبطة
بالفعل أف( ،zخاصة عند توظيفه Kي سياق قريب من سياق ٓالاية الكريمة ،كالذي أوردﻩ
صاحب لسان العربَ :وأ ْف َ
ضيت إ#ى فالن ّ
بسري ،ليصبح املتلقي مأوى للسر.
ِ
إن الاستعمالZن السابقZن )ٓالاية الكريمة ،ومثال ابن منظور ( يوحيان للمتلقي بأن
الجسد فضاء يأوي إليه ٓالاخر حسب ٓالاية الكريمة ،وفaªا فعل ٕالايواء متبادل مما يجعل
الجسدين فضائZن قابلZن للمخالطة .فيما جسد السامع حسب سياق العبارة الثانية فضاء
يأوي السر.
أما من الناحية اللغوية فإن الفضاء يتخذ مع z±الخلو والاتساع ،وقد استشف ابن
منظور هذﻩ الداللة من حديثه  مخاطبا النابغة الجعدي ال يف(' ﷲ فاك أي ال يجعله
فضاء ال سن فيه .2فالفضاء هو املكان الخا#ي ،الفارغ ،الواسع ،و¬ي املعاني ال{' توردها
املعاجم العربية للفظ الفضاء ،بدءا بلسان العرب الذي أسهب Kي شرح اللفظة ،وانaاء بباÄي
املعاجم ال{' لم تزد ال)('ء الكث YZع\ى ما ذكرﻩ .مما يجعلنا نرجح عدم تطور دالال´aا رغم
ازدهار الفلسفة ومختلف العلوم مثل الهندسة والفلك عند املسلمZن .وعدم شيوع استعمال
اللفظة استعماال اصطالحيا عند املسلمZن ،خاصة وأننا ال نجدها Kي كشاف اصطالحات
الفنون والعلوم ،وال Kي موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب ،وإن كنا وجدنا
مصطلحات تقYxب مaiا و¬ي املكان والح ¿Zوالخالء ،وال{' وضعت لها النسخ الحديثة من
الكشاف مقابالت بالفرنسية وٕالانجل¿Zية مaiا مصطلح .L’espace
يحدد لسان العرب املع z±اللغوي للفظة فضاء؛ "باملكان الواسع" ،وبأنه "الساحة وما
َ
اتسع من ٔالارض" ويضيف بصياغة أخرى أنه "الخا#ي الفارغ الواسع من ٔالارض" ،وأن البلد
املف(' هو "العراء الذي ال ÷('ء فيه" .إ#ى هذﻩ املعاني يضيف استعماالت أخرى فYZى Kي
 :1ابن منظور ،لسان العرب ،تحقيق:عبد ﷲ ع\ي الكب ،YZمحمد أحمد حسب ﷲ ،هاشم الشادلZن املجلد  ،5دار املعارف،
مصر ،ص3430
 :2املصدر نفسه ،ص 3431
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1

لم ¾aمل ابن فارس الفعل أف( zواملرتبط باآلية الكريمة السابقة الذكر ،بل إنه قدم
للفعل تخريجا فيه كث YZمن بعد النظر حيث رأى Kي ٕالافضاء تشبaªا لـ »مقدم جسمه )الرجل(
بفضاء ومقدم جسمها بفضاء فكأنه الÄى فضاءها بفضائه 2«.فالجسد مشبه بالفضاء عند
ابن فارس ،وهو يقيس ع\ى هذا التصور Kي فهم ٕالافضاء بالسر ،وإفضاء اليد إ#ى ٔالارض.
ع\ى الرغم من ورود لفظة الفضاء Kي املعاجم العربية ،ال{' تناول َaا بالشرح اللغوي،
مستعينة بالسياقات القرآنية ،والشواهد الشعرية Kي بيان مختلف دالال´aا ،فإننا لن نعY
علaªا بشكل صريح Kي كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،وال ح{K zي موسوعة مصطلحات
الفلسفة عند العرب ،فالكلمة وإن كانت معروفة ومتداولة لم تدخل الدائرة الاصطالحية،
يجدها القارئ ترد عفوا Kي سياقات معنية ،3دون أن ُيلتفت لها بالشرح .ولعل مرد ذلك إ#ى
شيوع استعمال كلمات أخر مثل املكان ،الح ¿Zوالخالء ،إ#ى هذﻩ ٔالاخYZة ينسب دالالت ¬ي
أقرب للفضاء مaiا للخالء.
لم يمنع هذا من وجود تمثل واضح ملع z±الفضاء والفرق بينه وبZن املكان ،فيعرفون
هذا ٔالاخ YZبأنه بـ » كل موضع تمكن فيه املتمكن« ،4و" ليس يخلو ÷('ء من أن يكون بمكان
ً
بتة "و قد بينوا حدود املكان بأabا " حيث التقى ٔالافقان ،املحيط واملحاط" فيكون "سطح
الجسم الحاوي وسطح الجسم املحوي يسم) zمكانا( وليس للفراغ وجود" ألن "املكان من قبيل
الحس".
هذا التمي ¿ZبZن املكان والفراغ الذي قد يمتد بZن الحاوي واملحو ّي ،أو بZن املحويات،
يتعمق وابن سينا يؤكد أن "املكان ليس هو الفضاء" ،5وكذا إخوان الصفاء بتأكيدهم ع\ى أن
:1املصدر السابق ،ص ص 3431 ،3430
 :2ابن فارس ،مقاييس اللغة تحقيق عبد السالم هارون ،ط ،3ج ،4مكتبة الخانÃي ،مصر ،1981 ،ص508 ،
 :3يستعمله ابن سينا أثناء تعريفه للمكان Kي رسالة الشفاء.
:4اخوان الصفاء وخالن الوفاء ،الرسائل ،املجلد  ،3دار صادر ،دت ،ص 387
:5ينظر :جYZار جهامي ،موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب ،مكتبة لبنان ،ناشرون ،ط ،1998 ،1ص ص840 ،838
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الذين »قالوا :إن املكان هو الفضاء ،إنما نظروا إ#ى صورة الجسم ،ثم ان¿xعوها من الهيو#ى
سموها بالقوة الفكرية ،وصوروها Kي نفوسهم ،وسموها فضاء ،وإذا نظروا إلaªا و¬ي Kي
الهيو#ى سموها املكان« 1فالفضاء متخيل يتشكل Kي النفس ع\ى عكس املكان الذي يدرك
بالحواس  -كما أسلفنا سابقا -و¬ي واحدة من ٕالاشارات القليلة ال{' يذكر فaªا "الفضاء" ،و¬ي
ع\ى قلaا ت)(' بتمثل واضح للفضاء و ّ
تم¿Zﻩ عن املكان.
أورد الaانوي اعYxاض الفالسفة املسلمZن ع\ى ما نسب إ#ى أفالطون من قول بأن
املكان هو الفضاء» 2قالوا Kي توجيه كالمه ملا ذهب إ#ى أن املكان هو الفضاء والبعيد املجرد
سماﻩ ) (...بالصورة ألن الجواهر الجسمانية قابلة له بنفوذﻩ فaªا دون الجواهر املجردة ،فهو
كالجزء الصوري لألجسام وهذان القوالن إن حمال ع\ى هذا فال محذور ،وإال فال اعتداد a³ما
لظهور بطالabما 3«...هذا التمي ¿ZبZن الفضاء واملكان ،وهذا الـتأكيد ع\ى تمايز كل مaiما عن
ٓالاخر يؤكد التمثل الدقيق للفالسفة املسلمZن للمعنيZن ،ووضوح التصور عندهم ،وإن كانوا
لم يعنوا بوضع مفهوم واضح للفضاء فألنه  -ع\ى ٔالارجح  -لم يكن مصطلحا عندهم ،أما
ّ
املعرفة به والYºهان
املكان فقد كان موضوع مناقشات عدة أفضت إ#ى وضع عدد من املقوالت ِ
علaªا .4يضيف إلaªا الجرجاني Kي التعريفات قوله تعريفا للمكان املعZن الذي يرى أنه » عبارة
عن مكان له اسم سم' به بسبب أمر داخل Kي مسماﻩ كالدار فإن تسميته a³ا بسبب الحائط
والسقف وغYZهما وكلها داخلة Kي مسماﻩ « ،5منتقال بتعريف املكان من الجدل الفلسفي
املجرد الذي كان دائرا بZن الفالسفة إ#ى النظر أليه Kي ﱡ
تجس ِدﻩ الواق©ي ،فعرفه Kي تعيينه
باسم يرتبط أساسا بمكوناته.
لم تخرج التصورات املقدمة من الفالسفة العرب عن تلك ال{' قدمaا قبلهم الفلسفة
 :1اخوان الصفاء وخالن الوفاء ،الرسائل ،ص20
 :2يوضح د.حسن مجيد العبيدي معتمدا ع\ى شرح يpي بن عدى أن أفالطون أورد قوله هذا ع\ى سبيل التشبيه فقط.
ينظر:نظرية املكان Kي الفلسفة ٕالاسالمية ،ابن سينا نموذجا.
 :3محمد ع\ي الaانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،تحقيق :ع\ي دروج ،ج ،2مكتبة لبنان ناشرون ،لبنان،1996 ،
1234
 :4ينظر :حسن مجيد العبيدي ،نظرية املكان Kي الفلسفة ٕالاسالمية ،ابن سينا نموذجا ،نينوى2008 ،
:5ع\ي محمد بن ع\ي الجرجاني ،التعريفات ،نسخة إلكYxونية عن مكتبة املدني ،ص125
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ٕالاغريقية والرومانية القديمة بل كانت عبارة عن محاورة لها »تYxاوح بZن الائتالف
والاختالف« 1عaiا – ح{ zال نقع Kي التكرار -نمثل لذلك بتمي ¿Zأرسطو بZن الفضاء واملكان
حيث يعد »املكان الحدود الحافة بموضوع محتو ّ ٍي « 2وهو التعريف الذي ذكرناﻩ سابقا "
حيث التقى ٔالافقان ،املحيط واملحاط .ع\ى عكس الYxاث الفلسفي يحفل الYxاث الشعري،
بمفهوم الفضاء ،وإن نحن خصصنا القصيدة الجاهلية ،وجدنا الفضاء عامال ضروريا
لفهمها ،ليس فقط Kي بعدﻩ املكاني الذي يرى أدونيس أن له وجهZن ؛ وجه يجذب ،ألن فيه
تحققات الفروسية ،ووجه يخيف ألنه يأتي بمفاجآت السقوط ،3بل أيضا Kي بعدﻩ الدال#ي،
من حيث هو فضاء للذاكرة ،ولألنوثة ..وغYZها من ٔالافضية ال{' يمكن للقراءة أن تشيد،
انطالقا من نص احتفى بفضائه احتفاء مساءلة لم تقتصر ع\ى التصوير بل امتدت لتجسد
وعيه وشكه.
 -2-1الدالالت املعاصرة لـ لفظة "فضاء"

إن لم يكن ملصطلح الفضاء حضور كبK YZي الYxاث العربي فإن الدراسات املعاصرة أولته
أهمية معتYºة ؛ سواء Kي الدراسات ٔالادبية والفلسفية أو ح{ zالعلمية .ما أثرى معناها اللغوي
أو الاصطالي .فكلمة Espaceالفرنسية و Spaceالانجل¿Zية تعودان إ#ى ٔالاصل
الالتي Spatium'±ال{' تعK '±ي ٔالاصل »الامتداد الالمحدود الذي يحوي كل الامتدادات
الجزئية املحدودة« 4أو هو املجال كما تحددﻩ دائرة املعارف الفرنسية  ،Larousseال{'
جمعت تعاريف متعددة للفضاء ،افتتحaا بالعودة إ#ى ٔالاصل الالتي '±للفظة الفرنسية ؛
فالفضاء  Espaceهو اسم مذكر ،أصله الالتي spatium '±بمع z±مجال ،لتسهب بعد ذلك
Kي ذكر الدالالت املعاصرة للفظة فضاء:
 :1حسن نجم' ،شعرية الفضاء املتخيل والهوية Kي الرواية العربية.بYZوت ـ الدار البيضاء ،املركز الثقاKي العربي،2000 ،
ص36
 :2ينظر :ج.إ.كس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي ،تر :لحسن حمامة .املغرب.أفريقية الشرق ،2001:ص 19
 :3أدونيس ،ع\ي أحمد سعيد إس ،Yºديوان الشعر العربي ،دار املدى للثقافة والنشر ،سوريا ،1996 ،ج ،1ص19
:4خالد حسن حسZن ،شعرية املكان Kي الرواية الجديدة ،الخطاب الروائي إلدوار الخراط نموذجا ،كتاب الرياض ،83
مؤسسة اليمامة الصحفية ،ص 81
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 1مجال ،سطح ،حجم ،الذي نحتاجه حولنا .2 .جزء من مجال يحتله ÷('ء ما.3.الفYxة
الزمنية .4 .املسافة بZن شيئZن .5.مكان مخصص لنشاط ما ،لغرض معZن :أفضية السYxخاء
ٔالاطفال.6.الوسط الذي تتحرك فيه الكواكب.7.املنطقة الواقعة خارج نطاق الغالف الجوي
ٔالار|(' ،أين يمكن أن يتحرك ما هو طائر ؛ من أنشطة صناعية أو بحثية تسلط ع\ى هذا
املجال :غزو الفضاء...

1

تأخذ دائرة املعارف Kي تعريفها للفضاء بالجانب الحضاري أك Yمما تأخذ بالجانب ٔالادبي
أو الفلسفي ،ف¼' لم تعد إ#ى اللفظ Kي استعماله الاصطالي إال Kي العلوم مثل الرياضيات
والطوبوغرافيا..وغYZهما .وال تعرض لتطور الدالالت املرتبطة بالفضاء Kي الفكر الغربي ،بل إabا
تقYxب كثYZا من الاستعماالت املعاصرة للفظة  -كما يبZن الجزء الذي اقتبسناﻩ من التعريف -
ال{' تو#ي عناية » بأفعال السكن والاحتضان والتجسد والتمكن Kي الزمان وغYZها«  2و¬ي
استعماالت ال تخلو من فائدة Kي إيضاح مع z±الكلمة ،بل ّ
تيسر رسم تصور واضح عن
الفضاء ،خاصة وأنه يربطه باإلنسان ،والنشاط ٕالانساني ،وبالزمن .و¬ي العناصر ٔالاساسية
لبناء مفهوم الفضاء ،يمكن ٕالافادة مaiا Kي تحديد معناﻩ الاصطالي ،ح{ zوإن لم تالمس
مفهوم الفضاء الروائي ،الذي انتقل للعربية عن طريق الYxجمة ،فتعددت ترجماته فمصطلح
 Espaceالفرن(' ،وٕ Spaceالانجل¿Zي ،قد لقي ترجمات تختلف تبعا ملستويات املYxجم
ذاته؛ لعل أقدمها هو املكان ،الذي اعتمدﻩ املرحوم غالب هلسا Kي ترجمته ملؤلف غاستون
باشالر  G.Bachlerdوعنونه بـ "جماليات املكان" ،ليعتمدﻩ شاكر النابل(' Kي دراسته
املوسومة بـ "جماليات املكان Kي الرواية العربية" ال{' اهتمت باملكان Kي روايات هلسا .ليتداول
الدارسون هذا املصطلح جنبا إ#ى جنب ومصطلح الفضاء »بتسامح عفوي« 3إ#ى حد تختلط
فيه املفاهيم ،ويغيب التمي ¿ZبZن حدود هذين املفهومZن .فيما سعت بعض املحاوالت الجادة
لتعريف لضبط املصطلح Kي النقد ٔالادبي العربي ،مaiا ما اقYxحه عبد امللك مرتاض ،الذي -
: Le petit Larousse illusté, La Rouse , Paris 2012, p 419

1

 :2محمد حسن الزار¡ي ،إنشائية الفضاء Kي الفنومينولوجياK ،ي دالالت تقوم الفضاء بZن املعرفة والفن ،مجلة عالمات ،ع
 ،32س  ،2009املغرب ،ص 6
 :3حسن نجم' ،شعـرية الفضاء ،ص42
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وإن كان ي©ي الفرق بZن املصطلحZن-فإنه اتخذ لنفسه منpى مغايرا ،للتعب YZعن هذا الو¡ي،
فيوضح أن املكان مرتبط بما هو جغراKي واق©ي ،ويعطي عن ذلك أمثلة تشرح توجهه هذا مaiا
القاهرة ،الحسZن..1و غYZهما من املعالم الجغرافية ،املؤسسة ع\ى معالم حضرية ،أما
مصطلحا الح ¿Zوالفضاء فإabما أشمل ،أوسع ،وأشسع من املكان ،ويفضل استعمال الح ¿Zعن
استعمال الفضاء ،ويقصد باألول ما هو خراKي أو أسطوري أو ح{ zهند '(Ðمثل الخطوط
ؤالابعاد ،أو املجسمات مثل ٔالاشجار ؤالاabار .أما عن سبب تفضيله ملصطلح الح ¿Zعوضا عن
ً
ً
الفضاء فيعلل بـ :إنه يعتقد ّأن الفضاء أوسع من أن يشمل الح ¿Zشموال تفصيليا ،وأشسع
داللة من أن يحتوي هذﻩ املساحة الضيقة ألنه مصطلح ُيفهم منه ﱡ
كل هذا الفراغ الشاسع
الذي يحيط بنا من الكون الخار ّ
âي ،فال يمكن وهو a³ذا املع z±وبداللته هذﻩ ع\ى كل هذا
الاتساع ،أن ُيطلق ع\ى مكان محدود باملساحة واملسافة تركض فيه أحداث رواية ليكون
توظيفه هناك من الحرمان ،وقصور الذوق اللغو ّي .لهذا يخلص إ#ى اقYxاح مصطلح الح¿Z
بديال عن الفضاء ألن للفضاءK ،ي ّ
تصورﻩ ،مدلول أوسع من مدلول لفظ الح ¿Zالذي ُيتصرف
ً
ً
ً
ّ
ّ
ٔالادبي شعرا كان أم سردا .2منطالقا من
النص
فيه ،تبعا لورود أطوارﻩ ،وتعرض أحواله Kي
هذا الفهم للفرق بZن مدلوالت اللفظتZن يفضل مرتاض الح ¿Zويؤخر الفضاء ،ألنه ينظر إليه
كتسمية ملا هو ممتد ،ال تحدﻩ حدود فهو عندﻩ يحيل ع\ى الفضاء الخارâي ،فYZاﻩ بنفس
الاتساع ،رغم أن ألYºت اينشتZن يقدم تعريفا للفضاء ع\ى قدر من التحديد ،ولشرح ذلك
يعطي مثاال بسيطا يشرح به نظرته ؛ يتمثل Kي تجربة الصندوق حيث »إننا نستطيع أن نرتب
ٔالاشياء بطريقة معينة داخل الصندوق ح{ zيمت\ئ ،وإمكان مثل هذﻩ الYxتيبات أمر يتعلق
بال)('ء املادي ،بالصندوق ،إنه ÷('ء مالزم للصندوق ،إنه الفضاء الذي يحتوي الصندوق،
وهو ÷('ء يختلف باختالف الصناديق« 3بإغالق الصندوق يكون الفضاء ذا حدود معينة
 :1عبد امللك مرتاض ،تحليل الخطاب السردي ،معالجة تفكيكية سيميائية لرواية "زقاق املدق" ،ديوان املطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،1995 ،ص.245
ّ
ّ
ّ
 :2عبد امللك مرتاضْ ،
السبع املعلقات ،مقاربة سيمائية /أنYxوبولوجية لنصوصها ،منشورات إتحاد الكتاب العرب،1998 ،
ص 89
 :3نقال عن :عبد الرحيم ،مراشدة .الفضاء الروائي ،الرواية Kي ٔالاردن نموذجا ،الرواية Kي ٔالاردن نموذجا ،وزارة الثقافة،
ٔالاردن ،2002 ،ص.46
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وليس منفتحا إ#ى ماال abاية كما تصور مرتاض.
أعاد بعض الباحثZن ومaiم عبد الرحيم مراشدة اقYxاح مرتاض هذا لقلة اطالعه ع\ى
مفهوم الح ¿Zعند الفالسفة العرب عامة والaانوي بشكل خاص ،1وعند مراجعة "كشاف
اصطالحات الفنون" نجد الحK ¿Zي اللغة هو »الفراغ مطلقا سواء كان مساويا ملا يشغله أو
زائدا عليه أو ناقصا عنه« 2أما املتكلمون فال يتصورون ح¿Zا أك Yºمن املتح ¿Zأو أقل منه،
وأغلب كتب اللغة -ع\ى ما أورد الaانوي دائما  -ترى بأن الح ¿Zواملكان متساويان .والح ¿Zعند
الفالسفة هو البعد املتوهم ،والشارح التفتازاني يقارنه باملكان فيقول أن »الح ¿Zأعم من
املكان ألن الح ¿Zهو الفراغ املتوهم الذي يشغله ÷('ء ممتد« 3أما إن لم يشغله أي متح ¿Zفإنه
يكون خالء وهذا ٔالاخ YZهو »الفراغ املوهوم مع اعتبار أن ال يحصل فيه جسم« 4لكن الaانوي
يعود ليؤكد ع\ى القول بتساوي الح ¿Zواملكان لغة واصطالحا؛ وخالصة ما أوردﻩ أن الح ¿Zهو
فراغ متخيل ،يشغله جسم ما سواء كان أوسع أو أضيق منه ،وأنه عند بعض الفالسفة
العرب مرادف للمكان ،وع\ى هذا يكون قاصرا مقارنة بلفظة الفضاء ،وهو عند بعض
الفالسفة أوسع من املكان لكنه مرهون باملتح ¿Zالذي ال يمكن أن يزيد أو ينقص عنه امتدادا،
وهو هنا أيضا مقيد وال يحقق املع z±الذي تحققه لفظة أو مصطلح الفضاء الذي يفYxض أنه
أوسع من املكان ،ح{ zأن اليبين ¿xيرى أن » الفضاء ) (...ناتج عن جمع ٔالامكنة كلها« 5وبتطبيق
هذﻩ الفكرة ع\ى الرواية كما فعل حميد لحميداني 6فإن مجموع ٔالاماكن ال{' ترد Kي النص
ٔالادبي  -الرواية ع\ى وجه الخصوص ¬ -ي ما يشكل فضاءﻩ.

 :1عبد الرحيم ،مراشدة .الفضاء الروائي ،الرواية Kي ٔالاردن نموذجا ،ص ص57 ،56
 : 2محمد ع\ي الفاروق الaانوي ،كشاف اصطالحات الفنون ،تحقيق:د لطفي عبد البديع ،ومحمد حسنZن ،وزارة الثقافة
وٕالارشاد القومي ،مصر ،1963 ،املجلد ،1الجزء ،2ص 39
 :3املصدر نفسه ،ص 39
 :4املصدر نفسه ،ص 40
 :5ج.إ.كس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي ،ص20
 :6حميد لحميداني ،بنية النص السردي من منظور النقد ٔالادبي ،املركز الثقاKي العربي ،بYZوت ،الدر البيضاء ،الطبعة ،2
ص6
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-2الفضاء الروائي
وجاهة الانتقاد الذي قدمه كانط لتعريف الفضاء بأنه مجموع ٔالامكنة يجعلنا نعيد
النظر Kي عدد من تعريفات الفضاء الروائي أيضا ،فمثال التعريف الذي يقدمه حميد
لحميداني واملعتمد Kي عدد غ YZقليل من الدراسات العربية ينص ع\ى أن الفضاء الروائي هو
مجموع ٔالاماكن الواردة Kي الرواية ،مع أن الفضاء ال يمكن أن يخ¿xل Kي مجموع أجزائه من
جهة ،ومن جهة ثانية الفضاء الروائي أوسع من ٔالاماكن الواردة Kي النص الروائي ،وال{' ال
تعدو كوabا واحدا من عناصر النص عليه أن يرتبط بباÄي العناصر لتشييدﻩ ،هذا ال ينقص
من أهمية املكان الذي يمنح للمتخيل بعدﻩ الواق©ي ،1وهو يصف أماكن مرجعية يعرفها
القارئ ،أو يكتشفها من خالل القراءة ،أو متخيلة تتحرك فaªا ٔالاجساد لتصنع الحدث ،مع أن
مهمة املكان ال تقتصر ع\ى وصف الفضاء املخصص للحدث أو تحديدﻩ بل إabا تتعدى ذلك
إ#ى » تنظيمه تنظيما دراميا ) (...فمجرد ٕالاشارة إليه يع '±أنه جرى )سيجري( فيه أمر ما «.2
للمكان Kي النص بعد ف '±ي½¿اح به عن الحسية املباشرة ،ونقل املكان بكل جزئياته ،ليأتي
فقط ع\ى تشخيص ما يحمل دالالت معينة تYي النص ،ألن وصف املكان بأثاثه وديكوراته »
هو نوع من وصف الشخصية الذي ال غ z±عنه« 3ح{ zيتوقع القارئ مستقبل الشخصية أو
يفهم بعض أبعادها.
و كما أن املكان Kي الواقع محمل بدالالت أو هو دال ع\ى أشياء أخرى غ YZذاته ،فإن
املكان املعروض Kي الرواية هو شكل مختار للداللة ع\ى ÷('ء آخر هو ٕالانسان ،4الذي يمنحه
مجاال للفعل واملمارسة رغم أنه يبدو ظاهريا أنه يفرض عليه حدودا ف¿ZيائيةK ،ي »املقابل ¾aب
نفسه كنمذجة مادية الشتغال وملء وظائف متعددة :الوظيفة ٔالاساسية للمكان الحاضن
و¬ي الحماية ،وظيفة سوسيواقتصادية ،إيديولوجية ،وغYZها .يتحول الفضاء إذن إ#ى نظام
:Henri Mitterrand, Le discours du roman ,P.U.F , Paris , 1980,P194

 :2شارل كريفل ،املكان Kي النص ،ضمن الفضاء الروائي ،تر :عبد الرحيم حزل ،افريقيا الشرق ،املغرب ،2000 ،ص 80
 :3ميشال بوتور ،بحوث Kي الرواية الجديدة ،ص 53

1

4

:Algirdas Julien Greimas , Sémiotique et sciences sociales, éditions du Seuil , France,
1976, P130
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دال :حيث تYºز البنيات الاجتماعيةٕ ،الايديولوجية ،القيمية ،وتصبح ظاهرة للعيان Kي ٔالاماكن
ؤالاشياء« 1املعروضة ع\ى القارئ ،ذلك أن املكان ،سواء Kي الواقع أو Kي النص املتخيل ،ال
يمكن أن يفلت من صلته باملعاش ،هو قبل كل ÷('ء فضاء معاش كما يؤكد غريماس ،يرتبط
به ٕالانسان بعالقة تتسم بااللتصاق والتالزم¬ ،ي عالقة أوثق من عالقته بالزمن ،ألن املكان
يدرك إدراكا مباشراK ،ي بعد الح(' ،كما أنه يدرك Kي بعدﻩ الاجتما¡ي أيضا ،بل إنه » الحافظ
للبعد الاجتما¡ي بشكل ال يمكن اهماله« 2كما تؤكد ذلك البحوث حول املدينة ،ذلك أنه خرج
من مرحلة الالتمايز والعماء )وفق الرؤية امليثيولوجية( إ#ى مرحلة الaندس وتحول بالتا#ي إ#ى
فضاء ثقاKي ،وفضاء جما#ي ف ،'±هذا الانتقال من موقع ف¿Zيائي صرف إ#ى فضاء ثقاKي تم من
خالل الانسان ووعيه باملكان ،هذﻩ "الحاسة املكانية" ال{' أتاحت الفرصة لالنسان ع\ى
الانتظام Kي املكان باإلقامة كمرحلة ٔالاو#ى ،ثم تخييله ودمجه Kي املمارسات الجمالية؛ من أدب
ومسرح ،وسينما ،وفنون تشكيلية..و غYZها  ،3مما يجعل من تلقي الفضاء مهمة مزدوجة ´aتم
Kي املستوى ٔالاول بقيمة املتخيل Kي الفضاء ٔالادبي ،وال ´aمل القيمة املرجعية ال{' تربطه
باملعيش ،وهذا ال يع '±حالة ادماج للمرج©ي Kي النص ٔالادبي ،بل يع '±القبض ع\ى لحظة
تقاطع النص بالفضاء الثقاKي )الواق©يٕ ،الادراكي ،الجغراKي (..للكشف عن »مضمر
ٕالايديولوجيا السائدة ال{' تفرض رؤية معينة للمشهد )الطبي©ي( ،للمدينة وللمسافات« ،4مع
ذلك يعارض بعض الباحثZن هذﻩ الفكرة ويرون ،دون أن يجانبوا الصواب ،أن املكان الذي
يرد Kي الرواية إنما يدل داخل نظام هذﻩ الرواية ،فاقدا بذلك قيمته التعيينية ال{' تكون له
Kي الواقع ،ومتحوال إ#ى رمز  ،5تتوقف داللة الفضاء املوظف Kي الرواية ع\ى طريقة توظيفه،
والهدف الذي يرجوﻩ الكاتب من ذلك التوظيف ،الذي تكتشفه القراءة.
1

: Florence Paravy, L’espace dans le roman africain francophone contemporain, (19701990) ,L’Harmattan ,Canada – France, 1999,P7

2

: Michel Maffesoli ,l’imaginaire dans l’espace urbain post-moderne, in: Imaginaire de
l’espace , espaces imaginaires, E.P.R.I, faculté des lettres et sciences humaines , Maroc ,
1988, P23

 :3خالد حسن حسZن ،شعرية املكان Kي الرواية الجديدة ،ص ص 63 ،62
 :4حسن نجم' ،شعرية الفضاء ،ص 40
 :5شارل كريفل ،املكان Kي النص ،ضمن :الفضاء الروائي ،ص 73 ،72
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و لعل الحرص ع\ى الامساك a³ذﻩ الدالالت هو ما جعل عددا من الدراسات تقتصر ع\ى
تناول املكان Kي الرواية ،وتسقط من حساa³ا باÄي أصناف الفضاء الروائي ،ال{' ال تقل أهمية،
بل إن من ُعa³ '±ا من الباحثZن يرون فaªا الجانب ٔالاهم.
يذهب كل من جان ياف تادييه  Jean Yves Tadieبـ جلبار ديران K G. Durandي
تعريف الفضاء ٔالادبي إ#ى القول بأن الفضاء ٔالادبي هو باملع z±الح(' غالبا ما يكون ع\ى
الصفحة تنظيما للبياض ع\ى السواد  1وإذا كان ه½Yي ميYxان يرى أن دراسات تشكل الصفحة
والكتاب أضحت بمثابة " تعليقات مألوفة" ،فإن جYZار جينات يولaªا أهمية كبYZة مؤكدا أنه "ال
ً
يمكن اعتبارها أمرا عرضيا ،أو غ YZذي أهمية" ،فـ "فضائية الكتابة" ¬ي عندﻩ رمز لفضائية
اللغة العميقة ،و¬ي وليدة حضارة غربية تع z±بالوسائل البصرية 2.ذلك أن الفضاء الن'(µ
يخاطب هذﻩ الحاسة مباشرة ،كونه الفضاء الذي تتحرك فيه عZن القارئ ،3لتكتشف
الكتاب ،هذا ٔالاخ YZالذي اتخذ له ميشال بوتور تعريفا هندسيا محضا باعتبارﻩ حجما يحتل
أبعاد املدى الثالثة  .4و ُ
تناول الكتاب باعتبارﻩ فضاء موضوعيا ال يغفل الجانب الجما#ي فيه،
الذي يتبدى Kي اشتغاله ع\ى الحجم ،الشكل ،واللون و¬ي أو#ى العالمات ال{' يالحظها املتلقي،
ًّ
تزمنيا Kي مرحلة ثانيا ¬ي تصفحه .و¬ي
يلaªا الاشتغال ع\ى شكل الخط ،تعاقب ٔالادلة ،وترتيaÀا
العناصر ال{' تعa³ z±ا شعرية الفضاء الن ،'(µيضاف إلaªا تصميم الغالف بكل عناصرﻩ من
اسم الكاتب وعنوان الرواية واسم دار النشر ،وطريقة وضع العناوين الداخلية ،وتقسيم
الفصول ،ووضع املطالع ،ويضيف ميشال بوتور عناصر أخر ،بكث YZمن التفصيل ألنه تناول
املوضوع Kي أي مؤلف وليس Kي الرواية فحسب مما فتحه ع\ى أصناف كثYZة ،نذكر مaiا:
الحجم أو السمك ،الكتابة ٔالافقية والعمودية واملنحرفة ،الهوامش والفهارس ،حجم
الحروف وسمكها ،وحجم الفراغات ال{' تفصل بيaiا ،الرسوم ؤالاشكال ،الصفحة ضمن
:voir Jean Yves Tadie, Le récit poétique , P.U.F édition , France , 1978,P47

 :2جYZار جينيتٔ ،الادب والفضاء ،ضمن :الفضاء الروائي ،تر :عبد الرحيم الحزل ،ص 14
:3حميد لحميداني ،بنية النص السردي ،ص. 56
:4ميشال بوتور ،بحوث Kي الرواية الجديدة ،ص .111
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الصفحة أو التأط YZكما اسماﻩ لحميداني ،الكتابة املائلة أو السميكة أو املمططة ،أو غYZها من
التنويعات الطباعية .typographiques

ال يقتصر الفضاء من وجهة نظر البحث ع\ى املكان الذي تجري فيه ٔالاحداث ،ويحددﻩ
يان مانفريد بشكل موجز ودقيق بقوله أنه »البيئة ال{' تتموضع فaªا ٔالاشياء والشخصيات،
وبصورة أك Yتحديدا ،البيئة حيث تتحرك وتعيش فaªا الشخصيات« ،1سواء أشارت إليه
الرواية أو وصفته ،أو أوحت به ،وال هو يقتصر ع\ى فضاء النص رغم تعدد وتنوع املباحث
فيه بل إن الرواية فضاء ممتد رغم أنه ليس بـالالمنته »وال املستمر ،ال موحد الخصائص ،وال
هو متناسق ،لكنه محدود ،م\يء بالعقبات ،متصدعّ ،
معرف باتجاهات ؤالاماكن املم¿Zة،
محشو بالصوت ،واللون ،والرائحة« ،2يحدد ماديا بالكتاب ،ويمتد دالليا إ#ى القارئ خالقا
فضاء ديناميا يم¿xج فيه النص بتأويل القارئ ،الذي سيكتشف أماكن الحكاية املرجعية مaiا
واملتخيلة سواء كانت حلمية يوتوبية ،أو عجائبية أو ح{ zكابوسية ،بعد أن يلتقي بصرﻩ
بالفضاء الن '(µللروايةK ،ي تشكيله ومن خالل لغته ،فالفضاء الروائي يتم ¿Zعن غYZﻩ من
ٔالافضية بكونه فضاء لفظيا ،كما يشدد ع\ى ذلك فيسجربر.
يتكون فضاء آخر لدى القارئ »ألن فعل القراءة هو فعل خلق« 3لفضاء آخر هو فضاء
القراءة الذي لن يع Yعليه جاهزا ،بل يجب دوما أن ننتجه نحن بأنفسنا ،4ليضم كال من
التأويل القارئ للنص ،ومختلف القراءات ال{' تناولت الرواية الواحدة ،وكذا عالقة النص
بنصوص أخر سواء كانت للكاتب ذاته أو لكتاب آخرين معاصرين أو سابقZن ،فيما يسمz
بالطرس أو التناص بشكل عام ،حيث يشتغل نص ع\ى فضاء نص آخر.
يYxك للقارئ دورا هاما Kي تأويل هذا الاشتغال كما يYxك له دورا هام أيضا داخل
النسيج الن '(µككل ،كونه خاصية جوهرية للخطاب كما يرى تودوروف ،وهو أحد طرKي
الحقل الدينامي الذي يتشكل حول كل رواية ،ال يتضح حضورﻩ فقط من خالل املقدمات
:1يان مانفريد ،علم السرد ،مدخل إ#ى نظرية السرد ،تر:أماني أبو رحمة ،دارنينوى ،سورية ،2011 ،ص128
:Jean Weisgerber, L’espace romanesque , Edition L’Age d’homme, Lausanne, 1978,P19

 :3جوزيف.إ.كس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي ،ص 201
: Jean Weisgerber, L’espace romanesque, P11
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املؤلفية ،تواريخ املخطوطات ،تصديرات الناشرين ،مقدمات املحررين بل ح{ zمن خالل
مراقبة النص لهذا القارئ حZن يقوم بتوجaªه املباشر ،أو ترك الثغرات Kي القص ،أو ترك
صفحات بيضاء ليشتغل علaªا )مثال البياض بZن الفصول يفسر بمرور فYxة زمنية ما ،أو تغYZ
املكان..أو غ YZذلك(a³ .ذﻩ ٔالادوار وغYZها نلمح حضور القارئ ضمن النص ليشكل "النص غYZ
املكتوب"  1الذي يمثل امتدادا للكتاب محدود الحجم.
لإلحاطة a³ذﻩ الجزئيات وغYZها تشتغل شعرية الفضاء الروائي بوصفها مقاربة لقراءة
الرواية Kي تفضئaا ،تماما كما طمح بعض الكتاب إ#ى »أن يفهم القارئ آثارهم ع\ى نحو
فضائي بدل اعتبارها متوالية« ،2ألن الفضاء اسYxاتيجية Kي الكتابة ،فيجب أن يكون
اسYxاتيجية للقراءة كما يرى حسن نجم' بكث YZمن الوجاهة ،خاصة ونحن نتطرق للنص
الروائي الجديد الذي كتب مفتتا ،متجاورا ،تحتل التفضية فيه أهمية قصوى ،بل إabا إحدى
العالمات املم¿Zة للكتابة الجديدة.
الحديث عن هذﻩ الثنائية )التتابع/التجاور ( يعود بنا للتقسيم ٔالاول مع غو´aولد
ليسنيغ KLessingي كتابه "الوكون" 1766 Laocoonم ،حول جماعة الوكون ،حيث م¿Z
ُ
بZن مقولتZن Kي الفن ؛ تبٔ z±الاو#ى ع\ى التعايش Kي الفضاء؛ صفaا الجوهرية ال¿xامن ٓالاني،
والثانية ع\ى التعاقب Kي الزمن صفaا التتابع ،وa³ذا يكون ٔالادب والسينما ،والرقص
واملوسيقى فنونا زمنيةK ،ي حZن يكون النحت والعمارة فضائيZن ،م¿xامنZن آنيا وعكسيا.رأى
ليسينغ بوجود حدود منطقية بZن هذين الشكلZن من الفنون ،ولم يلتفت إ#ى أن الفنون
الفضائية تعتمد التتابع أحيانا ،تماما كما أن الفنون الزمانية تعتمد التجاور ،فيما يصطلح
عليه كس½ Yباإل¾aام الثانوي وهو تواجد أحد عناصر شكل من أشكال الفن Kي شكل آخر

3

بعبارة أوضح ،فإن ٕالا¾aام الثانوي للفضاء Kي الرواية هو ظهور عنصر الفضاء من الفنون
الفضائية Kي هذا الفن الزم ،'±وال{' لن يقتصر تأثYZها ع\ى الجانب الشك\ي فقط ،كما قد
:1ينظر :جوزيف.إ .كس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي ،ص ص 223ـ 225
 :2املرجع نفسه ،ص 27
 :3املرجع نفسه ،ص26
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نختصرها متسرعZن Kي حجم الكتاب أو لون الغالف ،بل إabا تمتد ح{ zمضمونه ،بل وأهم
من ذلك إن الفضاء يحدد طريقة تشييد النص _ معمارﻩ _ كما أنه يحدد الدالالت ال{'
سYxتبط بالحكاية من خالل تحديد أماكaiا.
وهو ما تقرﻩ الدراسات املعاصرة حول الفضاء ،القYxاب من نتائجها وٓالاليات ال{' بلغaا
تلك النتائج ،كان البد من تق '(µشعرية الفضاء Kي الخطاب النقدي العربي والعربي.
 -2شعرية الفضاء Cي الخطاب النقدي
لعل أول ما يالحظه الباحث حول تداول مصطلح "شعرية الفضاء" هو أن بعض
تفصل بZن مصطلpي الفضاء والشعرية ،و¬ي تقدم قراءة فضائية للنص الروائي،
الدراسات ِ
بينما يرى البحث أن شعرية الفضاء مصطلح واحد ،ما جعلنا نبتعد عن تناول مصطلح
الشعرية بشكل منفصل فذلك سيخرجنا من الرؤية ال{' ننتهج ،وال{' يمثل أ.ج.كيس½ Yواحدا
من الدارسZن الذين فصلوا فaªا وأوضحوها ،وإن كان سبقه غYZﻩ إ#ى اعتماد املصطلح دون
شرح تفصي\ي.
تتجسد شعرية الفضاء من خالل اعتبارين هما»أوال :استخدام الفضاء بحسبانه
تشييدا شكليا Kي النص ،وثانيا:طبيعة الفضائية بوصفها منهجا نقديا للقراءة« ،1يبدو للوهلة
ٔالاو#ى أن القول بالفضاء تشييدا شكليا للنص الروائي يتعارض والقول بأن الكتابة فن زماني
يعتمد التوا#ي ،ولحل هذا التناقض يعتمد كيس½ Yمصطلح الا¾aام الثانوي للفضاء Kي الفنون
الزمانيةK ،ي حZن نجد أن الدراسات ال{' تتناول تفضية النص الروائي صارت من الكYة بما
يجعلنا ال نحتاج اثبات تفضيته .ليبقى السؤال حول كيفية دراسة هذﻩ التفضية ،وتطوير
شعرية الفضاء بوصفها منهجا نقديا للقراءة ،وهو ما فعله كيس½ ،Yغ YZأنه سار بالبحث Kي
اتجاﻩ خاص هو دراسة الفضائية Kي الرواية بادماجها بعدة حقول تتضمن النظرية ٔالادبية
والفكر العلم' واملمارسة الفنية ،وركز Kي بحثه ع\ى هذﻩ ٔالاخYZة ،و¬ي عالقة الفن الزم'±
"الرواية" بالفنون التشكيلية ،والنحثK ،ي حZن يرت!' البحث الافادة أك Yمن النظرية ٔالادبية،
 : 1املرجع السابق ،ص 13
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واملسارات البحثية السابقة Kي مجال دراسة الفضاء الروائي ،و¬ي الدرسات ال{' نستعرض
أهمها فيما ي\ي:
 -1-3شعرية الفضاء Cي الخطاب النقدي العربي
شكل مصطلح شعرية الفضاء محور اهتمام عددا من الدارسZن وأخذ جانبا مهما Kي
بحو aم ،لكن الالفت لالنتباﻩ أنه كان يعاني من الغموض نتيجة قلة الدراسات ال{' تحلل
املفهوم وأداة البحث فيه ،ما انعكس ع\ى مستوى الدراسات الالحقة فكان عدد غ YZقليل مaiا
بسيطا يفتقر الدقة والYxك ،¿Zو¬ي Kي مجملها مرتكزة إ#ى النقد الغربي فال نجد بيaiا دراسة
تقدم مقYxحها الخاص آلليات دراسة الفضاء الروائي ،بل إabا جميعا تعود للمنجز النقدي
الغربي ،لتشرحه أو تطبقه ع\ى مدونات عربية ،بدرجات متفاوتة من الاستيعاب.
و إن كان تقديم تصور شخ '(µأمرا غ YZمتاح لكل دارس فإن تقديم املفهوم أمر ال
مفر منه ،مع ذلك تaرب الدراسات العربية من السؤال النظري وال تقدم تعريفا لهذا املكون
الروائي ،بل تتجه مباشرة لتطبيق املتوفر من إجراءات ع\ى النصوص السردية ،تاركة فراغا
مهوال Kي املفهوم ،الذي يفYxض أن ال تتأسس أية دراسة إال بعد ضبطه ،لغويا وهذا أمر يسYZ
نجدﻩ Kي عدد من الدراسات خاصة الرسائل الجامعية ،واصطالحا وهو الناذر وإن وجد فإنه
غالبا عبارة عن مسرد للتعريفات الغربية ال{' لو منهج عرضها لكانت ذات فائدة ،ولكن الحال
أabا تساق بغ YZفهم عميق مما يجعلها قليلة الفائدة .أك Yمن هذا يغيب التجانس بشكل كليا
Kي هذﻩ املدونة النقدية وهو ما صعب جدا التعامل معها فنحن لسنا أمام مسار بحث وإنما
أمام مؤلفات متعددة يسلك كل مaiا مسارا فرعيا ويس YZببحثه Kي اتجاﻩ قد ال يلتقي مع غYZﻩ
مطلقا ،مما أجYºنا ع\ى التعامل مع كل مرجع ع\ى حدى.
قبل التطرق لهذﻩ الدراسات ،البد من ٕالاشارة إ#ى الYxجمة ال{' كان لها فضل ال يمكن
أن ينكر ع\ى موضوع الفضاء Kي النقد العربي ،نقصد تحديدا ترجمة غالب هلسا لكتاب
غاستون باشالر  ،La Poétique de l'espaceوعنونته بـ "جماليات املكان".
تأثر الباحثون العرب a³ذﻩ الYxجمة ،بشكلZن اثنZن ؛ إيجابيا باجaادهم Kي متابعة هذا
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املوضوع ،بعد أن أدركوا أهميته ،وسلبيا بأن الخطأ الذي ارتكبته الYxجمة ما يزال ساريا Kي
كث YZمن البحوث ،فال نجد تمي¿Zا دقيقا بZن مصطلpي الفضاء واملكان Kي غالبية الدراسات،
بل إن مصطلح املكان يحتل النسبة ٔالاكK Yºي عنونة البحوث نذكر ع\ى سبيل املثال ال
الحصر:جماليات املكان Kي الرواية العربية ،أنسنة املكان ،شعرية املكان Kي الرواية الجديدة،
قضايا املكان الروائي ،املكان Kي الشعر ٔالاندل(' ..وغYZها كث YZجدا .بل إن الالتباس يمس
املفهوم ذاته ،فح{ zالدراسات ال{' تعلن أabا ستدرس الفضاء الروائي نجدها تقتصر ع\ى
دراسة املكان ،وقد تتجاوزﻩ إ#ى دراسة الفضاء الطبا¡ي ،وتتغافل عن غYZهما من أصناف
الفضاء الروائي ،وهذا ما سنجدﻩ مع املؤلفات ال{' تتبعناها ،وقد اقتصرنا ع\ى تلك ال{'
أفردها أصحاa³ا لدراسة شعرية الفضاء الروائي ،دون التطرق لل{' جعلته جزئية من بحث
أوسع.
و قد أختار البحث الYxك ¿Zع\ى املؤلفات الحديثة ،وتقديم إضاءة سريعة للمعروفة ؛
ألننا نفضل تناول املؤلفات الجديدة تعريفا a³ا ،واستفادة من رؤاها وتحليال´aا ،دون إغفال
ٔالاقدم ألabا بمثابة رك¿Zة لكل بحث يتناول الفضاء.
ﱠ
من أو#ى الدراسات العربية ال{' تناولت موضوعنا مؤلف العراÄي ياسZن النص" YZالرواية
واملكان" الذي صدرت طبعته ٔالاو#ى سنة  ،1980وبالنظر إ#ى حداثة املوضوع ،وافتقار الكاتب
إ#ى السند املعرKي الرصZن ،فقد بدا أن الجهد املبذول أك Yºبكث YZمن النتائج املتوصل إلaªا ،مع
ذلك ال ينتفي فضله Kي توجيه العناية للمكان Kي الرواية ،خاصة وأنه اتخذ من إبراز »العالقة
بZن املكان وفن الرواية ،ع Yºرؤية تاريخية وفنية « هدفا لدراسته ،ولتحقيقه انتقى »الروايات
الجادة ال{' صدرت مرحلة الخمسينات « 1فكان له السبق Kي لفت الانتباﻩ إ#ى أهمية املكان
الروائي ،رغم افتقار دراسته لـ »ٓالاليات املنهجية واملفاهيمية« 2وإغراقها Kي الانطباعية ،و¬ي
املالحظة ال{' ستتكرر مع مؤلفه الثاني "إشكالية املكان Kي النص ٔالادبي" الذي جاء ست
سنوات بعد ٔالاول مع ذلك لم يتجاوز هناته ،وال هو تجاوز»ٕالاشكالية ،ولم يقدم ما يقود إ#ى
 :1ياسZن النص ،YZالرواية واملكان ،دراسة املكان الروائي ،ط ،2دار نينوى  ،2010ص19
 :2حسن نجم' ،شعرية الفضاء املتخيل ،ص53
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تنظيم ٔالافكار أو الوصول إ#ى أيسر حل نظري« ،1هذﻩ الانطباعية Kي تناول الفضاء نجدها
بشكل أسوء عند شاكر النابل(' Kي مؤلفZن أيضا ٔالاول "مدار الصحراء ،دراسة Kي أدب عبد
الرحمن منيف" ،والثاني "جماليات املكان Kي الرواية العربية" يتناول ٔالاول كما ي)(' بذلك
عنوانه أدب عبد الرحمن منيف ويخصص جزء منه لـ " جماليات املكان وتشكيالت الزمان"
وفق منهج أسماﻩ الدارس "املنهج امللحم'" أعفاﻩ من الارتكاز ألي نظرية أو بحث سابق ،وقد
علل ذلك بأن كتابه موجه للقارئ العادي.
أما الثاني فقد خصص كما يش YZالعنوان للبحث Kي جماليات املكان Kي الرواية العربية
بينما قصر صاحبه الدراسة ع\ى روايات غالب هلسا ووقع تحت تأث YZترجمته وشغفه
باألهمية دراسة املكان ،غ YZأنه لم يفد من ترجمة هلسا ملؤلف باشالر فجاء بحثه انطباعيا
بعيدا عن املنهجية والعلمية.
ليتطور الفهم مع الناقدة املصرية س¿Zا قاسم Kي مؤلفها "بناء الرواية" لعل الفضل Kي
ذلك يعود إ#ى إطالعها واعتمادها ملقاربات كل ميشيل بوتور ،جلب YZديران ،مYZسيا إلياد ،يوري
لوتمان وغYZهم من النقاد الغربيZن الذين أسسوا ملفهوم الفضاء ٔالادبي ،مع ذلك فإن قراء´aا
له ال تتجاوز حد ّ
عدﻩ ٕالاطار الذي تقع فيه ٔالاحداث.
بالعودة إ#ى املغرب العربي ،نجد أن دراسات املغاربة تقدمت خطوات هامة Kي فهم
وتحليل الفضاء Kي النصوص الروائية ،من أو#ى هذﻩ املؤلفات "بنية الشكل الروائي" لحسن
بحراوي الذي خصص الباب ٔالاول لدراسة املكان Kي الرواية املغربية وقدم لدراسته بتتبع
ملفهوم الفضاء ،والتمي ¿ZبZن الفضاء املوضو¡ي ،والفضاء الحكائي متكأ ع\ى الخطاب النقدي
الغربي ،مقدما تأطYZا نظريا هاما وواضحا ،غ YZأنه حZن يتجه إ#ى التحليل فإنه سيختار
»مفهوم التقاطب ) (...أداة مركزية للبحث« ،2مما أدى بالدراسة إ#ى تجاهل أصناف الفضاء
الذي تطرق لها سابقا ،والاكتفاء بتتبع التقاطبات املكانية ،و¬ي من وجهة نظر البحث غYZ
 :1بلسم محمد الشيباني ،الفضاء وبنيته Kي النص النقدي والروائي ،رباعية الخسوف إلبراهيم الكوني نموذجا71 ،2004 ،
 :2حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،الفضاء ،الزمن ،الشخصية ،املركز الثقاKي العربي ،بYZوت –الدار البيضاء،1990 ،
ص41
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كافية للكشف عن شعرية الفضاء Kي النص الروائي ،وال تتيح _-كما يالحظ حسن نجم' » -
ٕالامساك بجوهر الثقافة ٔالادبية Kي النص املحكي «.1
ومن أهم الجهود النقدية ما جاء به الناقد املغربي حميد لحميداني ضمن مؤلفه بنية
النص السردي الذي عاد كما أسلفنا إ#ى النقد الغربي واستفاد من آراء متفرقة جمعها وبz±
ع\ى أساسها تصورﻩ الذي ّ
يقسم أصناف الفضاء الحكائي – كما أصطلح عليه – ووصفها بـ
ٓالاراء و¬ي :الفضاء الجغراKي وهو معادل املكان ،الفضاء الن ،'(µالفضاء الدال#ي ،وأخYZا
الفضاء كمنظور أو رؤية ،وكان له الفضل Kي توضيح العالقة بZن املكان والفضاء بأن مجموع
»ٔالامكنة ،هو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليه اسم:فضاء الرواية « ،2ليوسع هذا املفهوم كل
محمد برادة ،ومحمد بنيس ،وكذا حسن نجم' الذي استأنس Kي ذلك بـ ج.إ.تاديي وخلص إ#ى
أن كل نص فضاء ،و¬ي نظرة أشمل وأدق ،غ YZأabا ال تنفي عن مؤلف لحميداني حقيقة أنه
كان مرجعا أساسيا للدراسات ال{' تناولت الفضاء الروائي ،رغم أنه لم يخصص بالكامل له،
إال أن وضوحه ،ودقته املنهجية جعلتاﻩ رك¿Zة أساسية Kي دراسة هذا املوضوع لعدد غ YZقليل
من الباحثZن.
ﱠ
إ#ى جانب هذا هناك مؤلف آخر كان له تأث YZكبK YZي دراسة الفضاء الروائي هو شعرية
الفضاء املتخيل والهوية Kي الرواية العربية لحسن نجم' الذي ارتكزت إليه معظم الدراسات،
خاصة وأنه أوضح بكث YZمن الصرامة عيوب ترجمة غالب هلسا ملؤلف غاستون باشالر وال{'
ترتب عaiا التباس بZن مفهومي الفضاء واملكان.
دراسة حسن نجم' تعYxف أabا ال تتطلع لبناء نموذج نظري ،بل إنه يجمع كما هائال من
املراجع ٔالاجنبية ال{' تناولت الفضاء والقراءة يقتطع مaiا عبارات مقتضبة تشتت القارئ أكY
مما توضح الفكرة ،ليستند إ#ى الجهد الذي بلورﻩ »يوري إيزنزفيغ )K(Uri Eizenzweigي
دراسته "الفضاء Kي النص وٕالايديولوجيا:مقYxحات نظرية" وكذا رؤية جوزيف فرانك

 :1حسن نجم' ،شعرية الفضاء املتخيل ،ص57
 :2حميد لحميداني ،بنية النص السردي ،ص63
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)K (J.Frankي دراسته "الشكل الفضائي Kي ٔالادب الحديث"« 1بشكل أساK '(Ðي تقديم قراءة
لألعمال الروائية لسحر خليفة ،بكل ما لهذا املxن من خصوصية ،كوabا كاتبة تجسد كتابا´aا
مثاال أساسيا لطرح سؤال الفضاء ،ف¼' الكاتبة ال{' تمارس نشاطها ٕالابدا¡ي داخل ٔالارض
املحتلة ،وتعيش Kي تماس يومي مع مغتصب هذا الفضاء ،كما شرح نجم' وهو يوضح أسباب
اختيارﻩ لهذﻩ املدونة.
و ألنه حدد هدفه من دراسة الفضاء بشكل دقيق فإنه اتجه مباشرة صوب هدفه،
إنتاج قراءة لهذا النص ،إabا دراسة تع z±بفضاء القراءة بالدرجة ٔالاو#ى ،وما الفضاء الروائي
إال اسYxاتيجية Kي قراءة تلك ٔالاعمال الروائيةـ كشفا عن مالمح الهوية ،الفكر السيا،'(Ð
وٕالايديولوجيا املبثوثة Kي نصوص روائية توصف عادة بأabا ال تكتب أدب مقاومة ،ويخلص
حسن نجم' إ#ى وصف أدa³ا باملقاوم.
Kي نفس السياق تدرج دراسة منيب محمد البوريم' 2الذي يتخذ من الفضاء مدخال
لقراءة رواية الغربية لعبد ﷲ العروي ،غ YZأن الدراسة أقدم فحظها من استيعاب املفهوم
ومن املراجع ٔالاجنبية املعينة ع\ى ذلك أقل من دراسة نجم' ،مع ذلك أمسكت بفضاء هذﻩ
الرواية وأهم م¿Zاته بعد أن قدمت للبحث بقسم نظري تناول رؤيا ه½Yي ميYxان ،ومفهوم
الكرونوتوب عند باختZن ،لتتناول تشخيص أماكن الرواية وعالقا´aا بالشخصيات ،وكذا
دالال´aا ،فيخلص منبيب محمد اليبوري إ#ى أن الفضاء Kي رواية الغربية لم يكن إطارا
لألحداث ،ولم يوصف وصفا تزيينيا بل جاء ذكرﻩ وظيفيا ،محمال بدالالت رمزية.
كانت هذﻩ الدراسات أساسا تستند إليه كل الدراسات الالحقة Kي تناول الفضاء
الروائي ،إ#ى جانب املراجع ٔالاجنبية ،غ YZأن املالحظة السابقة حول تفاوت درجات استيعاب
مفهوم الفضاء ،والفرق بينه وبZن املكان ،لن تختفي بل إننا سنعود ونلحظها مجددا Kي
الدراسات الحديثة )زمنيا( ،ح{ zإننا أبعدنا عددا من هذﻩ الدراسات لعدم تقديمها أي فائدة
:1حسن نجم' ،شعرية الفضاء املتخيل ،ص6
 :2منيب محمد البوريم' ،الفضاء الروائي Kي الغربيةٕ ،الاطار والداللة ،سلسلة دراسات تحليلية ،دار النشر املغربية ،املغرب،
1984
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تذكر ،واكتفينا بال{' وجدنا فaªا شيئا من التجديد.
 -1-1-3دراسات عربية بمرجعية عربية
تقتصر بعض الدراسات العربية Kي تتبعها للمصطلح ع\ى الارتكاز إ#ى بحوث ودراسات
عربية ،أو مYxجمة ،وقد ال يكون لهذا ٔالامر أهمية Kي مجاالت البحث جميعا غ YZأن له
انعكاسات واضحة حZن يتعلق ٔالامر بالبحث Kي موضوع الفضاء الروائي ،ملا لهذا املوضوع من
خصوصية ،ألنه ال يتوافر للباحث إطار معرKي أو إجرائي واضح املعالم يمكنه العودة إليه ،بل
إن البحث Kي الفضاء الروائي ما يزال -رغم ما حظي به من اهتمام – عبارة عن جملة من
التصورات املبثوثة Kي مراجع غربية ينتقي مaiا كل باحث بقدر استطاعته ،أو حسب ما
يناسب مدونته.
من هنا كان للدراسات ال{' لم تعد للمراجع الغربية أو تلك ال{' عادت بقدر محدود
سمات مشYxكة تم¿Zها ،لذا جمعها البحث Kي إطار يوحدها.
 -1-1-1-3الظل الفضائي عند عزوز ع9ى إسماعيل:
بحث عزوز ع\ي إسماعيل ،أصدرته دار العZن واملوسوم بـ" شعرية الفضاء الروائي عند
جمال الغيطاني" سنة 2010م ،ولقي عناية إعالمية معتYºة ،غ YZأن ٕالاطالع عليه يصيب
القارئ بخيبة كبYZة ،ذلك أن الباحث كثYZا ما يخلط بZن الفضاء واملكان وال يكاد يقف ع\ى
حد فاصل بيaiما ،رغم أنه اطلع ع\ى عدد من الدراسات الهامة Kي هذا املجال مثل كتاب
حميد لحميداني Kي بنية النص السردي من منظور النقد ٔالادبي وكذا كتاب ج.إ.كس½ Yشعرية
الفضاء الروائي ،إال أنه يتجه مباشرة لدراسة املكان ،معتقدا أنه يتناول الفضاء ،وقد يكون
مرد ذلك إ#ى فقر املباحث النظرية ال{' خلت من الضبط الدقيق ملفهوم الفضاء وشعرية
الفضاء ،وجاءت سطحيةمن جهة ،وغ YZقادرة ع\ى تحديد املفهوم من جهة أخرى .فحZن يتجه
لضبط املفهوم الاصطالي للفضاء نجدﻩ بعد صفحات من استعمال املصطلحZن كما لو
أabما مYxادفان ،يتطرق ملعاني كلمة مكان Kي القرآن الكريم وKي الشعر الجاه\ي ليعقب Kي
القفرة املوالية مباشرة مستعمال "الفضاء" كما لو أن تعريفه للمكان أغناﻩ عن تعريف
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الفضاء .أما الفضاء الروائي فيوجزﻩ Kي كونه »شكل الكلمات املكتوبة ع\ى الصفحات
ﱠ
واملتخيلة Kي الذاكرة« ،1وهو ليس الخطأ املعرKي الوحيد الذي يقع فيه بل إن املؤلف يعج
باألخطاء وبعضها يستع '(µتفهم الوقوع فيه؛ من ذلك مثال حديثه ّ
عما يسميه عبد امللك
مرتاض باملظهر الخلفي للفضاء ويقصد به » "املظهر غ YZاملباشر" ؛ بحيث يمكن تمثل الح¿Z
بواسطة كث YZمن ٔالادوات اللغوية غ YZذات الداللة التقليدية ع\ى املكان...مثل قول قائلK ،ي
أي كتابة روائية:سافر ،خرج ،دخل ،أبحر 2«...بينما ي('ء الباحث الفهم ويشرح قصد
مرتاض من املصطلح بشكل خاطئ ع\ى أنه »يقصد بذلك املشهد الذي نراﻩ Kي الوصف نحو
املدرسة والبيت والطريق واملسجد كخلفية للشخصية ع\ى مسرح ٔالاحداث« 3وشتان بZن
املفهومZن ،وقد يكون سبب هذا النوع من ٔالاخطاء قلة الزاد النقدي للباحث ،ذلك أن لغته
تكاد تخلو من املصطلحات النقدية.
وقد أوقعه هذا القصور Kي تمثل املفاهيم والفروق الدقيقة بيaiما Kي نقص كبYZ
للمبحث التطبيقية أثناء تناول الفضاء الروائي عند جمال الغيطاني؛ إذ نجدﻩ يقتصر ع\ى
دراسة ٔالاماكن الواردة Kي مدونة بحثه "دفاتر التدوين" Kي الفصلZن ٔالاول والثاني املعنونZن ع\ى
التوا#ي بـ أصداء املكان ،وتعالقات الزمان باملكان ،ليعرج Kي الفصل الثالث ع\ى دراسة
الخطاب الروائي فيتناول عددا من املصطلحات نظريا ثم يحلل ظهورها Kي مدونته دون أن
يبZن عالقaا بالفضاء الروائي وال ح{ zباألماكن ،بل إنه تناولها وهو غ YZمدرك مطلقا ألهميaا
Kي بحثه ،وقد يكون متبعا فقط ملا وجدﻩ لدى غYZﻩ من الباحثZن.
بالوقوف ع\ى لغة الدراسة نجدها لغة انشائية تكاد تخلو من املصطلحات النقدية،
باستثناء العناوين الفرعية ،كما نجد تضمينا لعبارات من مراجع أخر دون ٕالاحالة إلaªا ،مما
يخل باألمانة العلمية ،يتج\ى ذلك خاصة والباحث يذكر الفكرة ال{' يرى فaªا جديد بحثه
وال{' أسماها الظل الفضائي دون أن يشرح مطلقا مصادر فكرته ،أما مضموabا فال يتجاوز
 :1عزوز ع\ي إسماعيل ،شعرية الفضاء الروائي عند جمال الغيطاني ،دار العZن ،مصر ،2010 ،ص 47
:2عبد امللك مرتاض ،نظرية الرواية ،ص124
 :3املرجع السابق ،ص 47
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الفضاء الدال#ي .وال{' ركز جل اهتمامه علaªا وأهمل غYZها من أصناف الفضاء مما أوقع بحثه
Kي السطحية ألن دراسة الفضاء الدال#ي تتطلب امتالك فكرة واضحة عن باÄي ٔالاصناف .وح{z
أثناء قراءته للنصوص نجدﻩ ينساق إ#ى ٔالاحكام الجاهزة ويردد ما يعرفه كل قارئ عن جمال
الغيطاني ،باستثناء الفصل الثاني الذي جاءت بعض تحليالته مثYZة لالهتمام ،جميلة
الصياغة.
-2-1-1-3الفضاء الروائي عند ج ا ابراهيم ج ا:
إن القارئ لعنوان كتاب ابراهيم الجندي 1يعتقد مباشرة أن الباحث سيتجه إ#ى مجمل
روايات جYºا ويتخذ مaiا فضاء روائيا يبحث Kي مكوناته وتفاعل هذﻩ املكونات ،وأصناف هذا
الفضاء الروائي ،غ YZأننا ال نجدﻩ ينطلق من هذا الفهم ،بل يتجه إ#ى كل من باشالر
وجانفسجربر وباختZن ليجمع مادة معرفية تعينه ع\ى ضبط املصطلح ،ينتقل Kي ذلك بZن
شرح التقاطبات والتعريف بالكرونوتوب ،وتقديم لسرد سYZة الروائي جYºا ،ثم يفاâئ القارئ
Kي القسم بالتطبيقي بأنه سيجد فصوال تنظYZية مطولة حول الزمان ووجهة النظر ثم املكان،
مع فقرات قليلة تتناول املدونة الروائية بالتحليل ،يغيب فaªا بشكل كامل الو¡ي بعالقا´aا
وتأثYZا´aا ع\ى الفضاء الروائي ،مما يفقدها مYºر وجودها.
أما الفصل الاخ YZالذي خصصه للمكان فقد كان مثقال باالقتباسات املطولة تنظYZا
لطبيعة املكان الروائي وأهميته ،وعند الانتقال لتشخيص املكان نجد الباحث يسهب Kي
الحديث عن الوصف ووظائفه ،ليأتي جوهر املبحث وهو دراسة تشخيص املكان Kي روايات
جYºا Kي شكل أمثلة مقتطعة من الروايات ،مسبوقة أو متبوعة بتعقيبات ال تتجاوز
السطرين.و ٔالامر نفسه يتكرر مع فصل أنواع املكان.
-3-1-1-3الفضاء الروائي ،الرواية Cي ٔالاردن نموذجا:
يبحث عبد الرحيم مراشدة Kي "تاريخية املصطلح" ،فيمهد لدراسته بتناول مرجعية
مفهوم الفضاء اللغوية ،بالعودة إ#ى املعاجم العربية حيث لم يجد تطورا يذكر Kي مفهوم
:1ابراهيم جنداري ،الفضاء الروائي عند جYºا ابراهيم جYºا ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد2001 ،

80

 "& ( '   :

     !" #$ :



الفضاء ،إ#ى أن انت¼ zإ#ى كشاف اصطالحات الفنون الذي اس¿xاد صاحبه من مختلف علوم
عصرﻩ ليقدم مفهوم الفضاء موزعا بZن مصطلحات قريبة منه ،ينتقل بعد ذلك إ#ى تتبع
املسار التطوري للمفهوم Kي الفلسفة عند الغرب ثم عند الفالسفة املسلمZن و¬ي Kي مجملها
تتمحور حول املكان أما الفضاء فال يأتي إال من خالل الحديث عن املكان.
و هو يبحث Kي "حركية الفضاء الروائي" يتطرق لعدة مفاهيم أساسية ،يرتكز Kي ذلك
ع\ى مؤلف تودوروف "الشعرية" ويدعمه ببعض املراجع ،فنجدﻩ يتطرق للعالقة بZن الفضاء
املرج©ي والفضاء التخيي\ي ويرى أن »املسافة بZن الواقع )Kي الوجود املحقق( والواقع الخيا#ي
Kي النص ¬ي مجال حركة املتلقي« 1فذكر مدينة ما تجعل املتلقى يستحضر جملة من السمات
املرتبطة a³ا .ينتقل لإلشارة للفضاء الن '(µوما قد يتداخل فيه من فنون وأجناس ،و¬ي
اللفتة ال{' لم نجدها عند غYZﻩ من الباحثZن ،غ YZأن افتقار البحث للمصطلحات والشروح
يقلل من إمكانية ٕالافادة من طرحه ،وهو يتعرض للفضاء الطبا¡ي ،ومن بعدﻩ للفضاء الدال#ي
الذي سYZتكز فيه ع\ى تودوروف ،ويخلص إ#ى استنتاج وجود »فضاءات Kي النص بقدر الدوائر
الداللية ال{' يبعaØا القارئ /املتلقي Kي النص .فنحن هنا وفق هذا الفهم ،وبإعادة القراءة نكون
أمام فضاءات متجددة بتجدد القراءة « 2يشكلها القارئ وفق مرجعياته وخYºته.
يفتتح الباحث الجانب التطبيقي من دراسته بتناول الفضاء املرج©ي ،دون ذكر هذا
املصطلح بل انه اكتفى بعنونة الفصل بـ "الفضاء والواقع" يحلل فيه ظهور بعض املدن
ؤالاماكن باسماaÙا الصريحة Kي النصوص الروائية ويبحث Kي دالالت توظيفها .وينتقل لدراسة
"الفضاء الروائي والايدولوجيا" ليتابع فيه تجليات املاركسية والوجودية Kي النصوص
النصوص الروائية ،من خالل الشخصيات الروائية غالبا ،ومن خالل ٔالاماكن واملساحة
النصية Kي مرات قليلة ،ثم يعرج Kي فصل موسوم بـ "الفضاء الروائي والحضارة" ع\ى دراسة
الصدام الحضاري Kي النصوص الروائية سواء كانت الحضارات الواردة Kي الروايات معاصرة
أو مستعادة من التاريخ.
 :1عبد الرحيم مراشدة ،الفضاء الروائي ،ص 37
 :2املرجع نفسه ،ص53
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ثم يعرج ع\ى عدد من ٔالافضية ¬ي :فضاء املكان ،فضاء الزمان ،وفضاء الشخصية،
وفضاء اللغة الروائية ،ثم شعرية الفضاء ليتناول تحت هذا العنوان التقانات السردية،
فيقدم تحليال بنيويا دون أن يوضح فيه عالقaا بالفضاء الروائي .إضافة إ#ى أنه Kي تحليل كل
فضاء من ٔالافضية السابقة الذكر يتناول روايات جديدة وال يعود إلaªا Kي الفضاء املوا#ي ،مما
يجعلنا نستنتج أنه الفضاء الروائي بالنسبة له هو الروايات ٔالاردنية إجماال ،وأنه لم يدرس
الفضاء فaªا باعتبارﻩ مكونا بنيويا ،بل اكتفى بالتحليل البنيوي لهذﻩ الروايات ،وهو ما يجعلنا
نتساءل عن مدى صواب هذﻩ الرؤية.
إذن كان ترك ¿Zهذﻩ الدراسات النقدية متمحورا حول البحث Kي مفهوم الفضاء،
والذي ضبط بالعودة إ#ى معانيه اللغوية والفلسفية ،ع\ى الرغم من جهودها Kي الكشف عن
مفهوم الفضاء ودالالته ،إال أabا عجزت عن الوقوف عند هذا املصطلح ،فلم تقدم تصورا
واضحا ملفهوم الفضاء وال لخصوصية الفضاء الروائي العربي ،بل أك Yمن هذا عدد غ YZقليل
من الدراسات لم تكن محيطة بمفهوم الفضاء وال ح{ zبأنواعه ،كما رأينا سالفاK ،ي حZن
اكتفت دراسات أخرى باالقتصار ع\ى بعض ٔالانواع دون غYZها ،مما يخل بالقراءة الفضائية
للنص الروائي.
 -2-1-3دراسات عربية بمرجعيات غربية
يندرج Kي هذا ٕالاطار بشكل أسا '(Ðالدراسات املغاربية عموما ،وال{' ترجع للنقد الفرن('
بشكل كب YZجدا ،متخذة منه قاعدة ترتكز علaªا Kي بناء التصور النظري للموضوع ،ومن ثمة
الانطالق مaiا لتشييد القراءة الفضائية للنص الروائي .وقد ذكر البحث عددا من الدراسات
املغربية ع\ى غرار بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي ،بنية النص السردي لحميد لحميداني،
والفضاء السردي لحسن نجم'...و غYZها ،وكلها دراسات ال غ z±عaiا Kي تناول الفضاء الروائي،
يجمعها قاسم مشYxك هو أabا ال تؤسس لتصور عربي محض ،بل تنقل وتناقش أحيانا التصور
الغربي ،غ YZأن استيعاب هؤالء النقاد للمادة املعرفية ال{' يتناولون جعلهم يوفقون Kي تقديم
قراءات قيمة للنصوص ال{' تناولوها ،ال تخرج a³ا عن إطارها العربي وال تلوي عنقها ،بل
تكشف شعرية الفضاء فaªا ،بتفاوت ال يمكن إنكارﻩ ،ومن جديد هذﻩ الدراسات:
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-1-2-1-3الفضاء Cي الرواية العربية الجديدة:
ع\ى عكس املؤلفات السابقة تسهب حورية الظل "الفضاء Kي الرواية العربية الجديدة
مخلوقات ٔالاشواق الطائرة إلدوار خراط نموذجا" Kي شرح املصطلح وتتبعه Kي النقد الغربي
وكذا العربي ،فتقدم قراءة Kي أهم التصورات الغربية خاصة ما جاء به رواد الرواية
الجديدة ،وجهود روالن بورنوف ،ه½Yي مYxان ،شارل كريفل ويوري لوتمان .لتنتقل بعدها
للخطاب النقدي العربي حيث عادت إ#ى أو#ى الدراسات حول املكان و¬ي عمل العراÄي ياسZن
النص YZلتعرج ع\ى دراسة س¿Zا قاسم لتختم بالدراسات املغربية لكل من حسن بحراوي
وحميد لحميداني ومحمد منيب البوريم' .لكن املؤلف يخيب انتظار القارئ الذي ينتظر ضبطا
واضحا ملفهوم الفضاء الروائي ،أو ع\ى ٔالاقل تمي¿Zا بZن مختلف أصنافه ،فيفاجئه الاقتضاب
الشديد من الباحثة ،ال{' استعرضت Kي عبارات موجزة مقتبسة غالبا الفرق بZن بعض
أصناف الفضاء الروائي بعد أن عرضت Kي فقرة موجزة مع z±الفضاء Kي بعض التخصصات،
ال يجد لها القارئ أي صلة أو أي تأث YZع\ى مفهوم الفضاء الروائي ،مما يجعلنا نتساءل عن
سبب إدراجها.
و إن كانت الباحثة لم تؤسس لرؤيا جديدة Kي تناول الفضاء الروائي إال أabا ،استغلت
املادة النقدية الغربية بشكل جيد و¬ي تلج ٔالاقسام التطبيقية بو¡ي نقدي واضح فلم يكن
»اختيار املaiاج استجابة ساذجة ملا يفد علينا من تيارات نقدية غربية« 1بل إabا أخضعaا
لخصوصية الرواية فبحثت Kي أشكال الفضاء من حيث عالقته بالواقع فقسمته إ#ى متخيل
وواق©ي لتقسم هذا ٔالاخ YZإ#ى فضاء خارâي يتسم بالعدوانية تدرسه Kي عالقته بالشخصية
ؤالاشياء ولغته املحايدةّ ،
تشيؤ ٕالانسان وتأنسن ٔالاشياء .وفضاء مغلق آمن ،تدرسه باعتبارﻩ
فضاء لتبئ YZالجسد ٔالانثوي ،بلغة شعرية ¾aمش فaªا الفضاء ليحتفى بجزئيات الجسد 2.غYZ
أن تأمل الشواهد ال{' أدرجaا فيما يخص الفضاء الخارâي ،ال يجدها تمتاز كلها بحيادية
 :1حورية الظل ،الفضاء Kي الرواية العربية الجديدة مخلوقات ٔالاشواق الطائرة إلدوار خراط نموذجا ،دار نينوى ،سورية،
 ،2011ص9
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اللغة ،بل إabا أحيانا تأتي بلغة شعرية تغلب علaªا ذاتية السارد ،والسبب ع\ى ٔالارجح هو
طغيان ٔالاحكام املسبقة ع\ى الدارسة ،ال{' نجدها Kي مواضع عدة من الكتاب تسبق أحكامها
الجاهزة ،والناتجة عن إملامها بخصائص الفضاء Kي الرواية الجديدة ،فتعرض املالحظات أو
النتائج قبل التحليل ،وهذا ال يعيب جهدها ،ألن رواية إدوار خراط تقYxب كثYZا من الرواية
الجديدة الفرنسية ،ومما يجعل التحليل والنتائج املقدمة وجaªة وهامة.
القسم الثاني هو الفضاء املتخيل الذي »يمتلك الطابع الذاتي ،ألنه ) (...يستحضر من
خالل التذكر والحلم ؤالاسطورة والعجائ 1«'Ñوقد ربطته الباحثة بالبيت القديم املفقود بما
جمع من قيم ٔالالفة والعجائ ،'Ñثم فضاء املرآة الذي مثل فردوس الطفولة املفقود ،الذي
يستعيدﻩ السارد حلميا Kي عالم املرآة.
الفضاء الثالث هو فضاء الكتابة والذي تقتصر الباحثة Kي تناوله ع\ى الفضاء الطبا¡ي
باالرتكاز إ#ى ما جاء به كل من جنات ،تادييه ،مYxان وبتور فتتناول لوحة الغالف والعنوان
والكتابة العمودية بشكل سريعا دون التوقف عند فضاء النص وما قد يظهر فيه من تجاور
للوحات ،أو اقتباسات تحيلنا ع\ى أفضية نصية أخرى.
Kي الفصل الثاني من الدراسة تتطرق لتشخيص الفضاء حيث تتناول بإسهاب تداخل
الفنون واعتماد الرواية ع\ى تقنات من الفن التشكي\ي ومن السينما ،وكذا وصف الفضاء
واندغامه Kي السرد ،وإن كانت بعض الشواهد غ YZمقنعة ،فتبدو عد´aا املعرفية أقوى من
تقنات الرواية ،لكن ما تجدر ٕالاشارة إليه هو تحليلها والتأويل الذي تقدمه للفضاء Kي كل
أقسام الدراسة.
الفصل الثالث ؤالاخ YZهو فصل موجز عن وظائف الفضاء ،تناولت فيه باقتضاب
عالقة الفضاء بغYZﻩ من "املكونات الروائية" ،يعاب ع\ى هذا الفصل أنه ال يأتي بالجديد ألabا
سبق وأوضحت كل هذا Kي الفصول السابقة .وقد درست الباحثة فيه عالقة الفضاء بالسارد
– الشخصية ،حيث تحول الفضاء ذاته إ#ى شخصية تضطلع بدور عام\ي فيكون مساعدا أو
 :1املرجع السابق ،ص131

84

 "& ( '   :

     !" #$ :



معارضا للشخصيات .ثم ايقاعية الفضاء ال{' يخلقها تكرار العودة للفضاء الواحد »بطرق
مختلفة ومتباينة« 1مما يخلق "التواتر التكراري".
لتعرج ع\ى عالقة الفضاء بالحدث وكيف أن الفضاء تحول من مجرد إطار تجري داخله
ٔالاحداث إ#ى واحد من العناصر ال{' يتأسس علaªا الحدث؛ ألن رمزية الفضاء املتخيل تفتح
ٔالاحداث ع\ى تأويالت متعددة .ال{' تتأثر بتعدد زوايا النظر والتأثيث املكان .لتتناول بعد ذلك
عالقة الفضاء بالزمن وكيف يعمل الفضاء ع\ى تسريع وتبطيء الزمن.
هذا املؤلف وإن كان ال يؤسس لرؤيا خاصة وجديدة Kي دراسة الفضاء الروائي إال أنه
إضافة نوعية Kي مجال الدراسة ،ملا حققه من متابعة دقيقة للفضاء Kي الرواية الجديدة من
جهة ولعدم انسياقه خلف املناهج الغربية ،بل إن استفادته مaiا واعية ،خدمت تحليل
الخطاب الروائي ،بشكل أثرى البحث ،غ YZأن الباحثة وبعد ما بدلت من جهد Kي التحليل لم
تقدم شيئا جديدا عما يعرف عن خصائص الفضاء Kي الرواية الجديدة ،رغم خصوصية
الكتابة عند خراط ،ولعل مرد ذلك لسيطرة ٔالافكار املسبقة علaªا.
-2-2-1-3شعرية املكان Cي الرواية الجديدة:
ﱠ
يتناول هذا املؤلف الخطاب الروائي عند إدوار الخراط ،يفتتحه الباحث بتتبع
مفهومات عامة عن املكان ٔالانYxوبولوâي ،والثقاKي لتكون بمثابة تأسيس للحديث عن املكان
الروائي بعدها ،وهو يعتمد مصطلح املكان دون الفضاء عن و¡ي ودراية إذ يرغب بتخصيص
دراسته ،وتضييق مجال اهتمامها باملكان فحسب ،وعدم مدها لتشمل الفضاء الروائي،
فيحدد موضوعه بأنه»ٔالامكنة املتواجدة ع\ى الشريط اللغوي ،ال{' تعد ساحة صراع للقوى
النصية ،هو الذي يشكل بؤرة للقراءة وموضوعها وهدفها Kي الاستنطاق والتأويل 2«.مستبعدا
غYZها من ٔالافضية رغم اقرارﻩ بأهميaا Kي استنطاق النصوص إال أنه يبعدها ألabا –حسب
رأيه  -مازلت Kي بدايaا كأدوات إجرائية ،ويخلص إ#ى القول بأن دراسته ستطرح املكانية

 :1حورية الظل ،الفضاء Kي الرواية العربية الجديدة ،ص306
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بوصفه اسYxاتيجية قراءة.1
يقوم منهجه ع\ى تحديد بنية املكان الروائي وآليا´aا مستندا Kي »الكشف عن البنية
الفضائية إ#ى مفاهيم أو مقوالت نعوم تشومسكي  N.Chomskyالخاصة بالبنية اللسانية«

2

ال{' يمكن تفريعها –حسب تشومسكي -إ#ى مستوى سطpي وعميق ،ولالنتقال من ٔالاول للثاني
يتم وفق قوانZن عمليات التحويل والتوليد.
أما عن آليا´aا فيذكر :آلية التضمن والاشتمالٓ ،الالية العكسية ،آلية التضاد ،آلية
التجاور .لينتقل بعدها للبحث Kي الفضاء والعالقات النصية ،فيدرس ضمaiا عالقة الفضاء
بالزمن الروائي ،الفضاء والشخصية الروائية ،ثم الفضاء واسYxاتيجية الوصف ليسهب Kي
تقديم وظائف الوصف وآلياته وعناصرﻩ وعالقة الوصف بتقنيات تقديم املكان .لينتقل Kي
محور ثالث إ#ى املكانية وتفكيك النص حيث يحدد آليات القراءة املكانية للنص – حسب
تعبYZﻩ  -ال{' تنطلق من تحديد بنية الفضاء فمقاربة العالئق النصية بينه وبZن باÄي القوى
النصية وأخYZا مقاربة الفضاء Kي أشكاله وتجلياته ،أبعادﻩ ووظائفه ،مستعينا بجملة من
املفاهيم ¬ي :التقاطب ،الحد ،الفضاء الن ،'(µالتشظي.
بعد تناوله لهذﻩ املفاهيم النظرية ينتقل إ#ى الدراسة التطبيقية ،حيث يتناول كل
رواية ع\ى حدى فيتتبع ٔالاماكن الواقعية واملتخيلة ،ووصفها ،والتناص مع أمكنة من مختلف
الحقب التاريخية املصرية بقراءة ال تبتعد كثYZا عن النتائج ال{' توصلت إلaªا حورية الظل،
باستثناء الرواية ٔالاخYZة يقZن العطش ال{' قدم فaªا ثنائية جديدة ¬ي رامة املكان/املكان رامة
ليوضح فaªا التداخل الذي تنسجه الرواية بZن املكان والشخصية ،ثم يYºز ثيمة أخرى ¬ي
املكان الطعZن أو املطعون الذي يتعرض ملحاولة إماتة ،أما باÄي الفصول فل تبتعد عن
التحليل السابق ،مع فارق Kي ترك ¿Zودقة مؤلف حورية الظل.

1املرجع السابق ،ص141
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-3-2-1-3الفضاء وبنيته Cي النص النقدي والروائي:
سعت الباحثة بلسم محمد الشيباني إ#ى ضبط الفرق بZن املكان والفضاء ،باستقصاء
مفهوم الفضاء عند عدد من الباحثZن ،فأوردت أثناء ذلك مالحظaا عن حسن بحراوي الذي
يعتمد جملة من املصطلحات بشكل عشوائي ،غ YZأن العودة لهوامش بحaØا تجعل الباحث
يالحظ أabا ال تحيل إ#ى التعاريف ال{' أورد´aا واحتجت a³ا مما يجعلنا نجزم أabا لم تطلع ع\ى
املؤلف املذكور ،وإال لكانت الحظت أن بحراوي ضبط كثYZا من املصطلحات ال{' يعتمدها،
وإن كان أحيانا قليلة يورد بعض املصطلحات بشكل غ YZمYºر ،من ذلك مساواته بZن املكان
والفضاء الجغراKي  -و¬ي مساواة شائعة عند غYZﻩ أيضا K -ي حZن ترى الباحثة أن » الفضاء
الجغراKي ال يعادل املكان ) (...فالجغرافيا تعطي انطباعا لذهن القارئ بوجود صفات
طوبوغرافية ،ومواضع محسوسة يمكن الرجوع إلaªا والتماسها خارج النص .وبذلك يصبح
الفضاء الجغراKي جزءا مما قد يتضمنه الفضاء داخل النص ،وليس هو املكان نفسه«1و ¬ي
مالحظة بنيت ع\ى أساس انطبا¡ي.
و بعد تتبع جملة من التعاريف ال{' قدمها نقاد عرب أو غربيZن ،تخلص إ#ى توزيع
املصطلحات إ#ى مجموعات ثالث تشٔ YZالاو#ى إ#ى املصطلحات املتعلقة بالرواية كوabا نصا
إبداعيا سواء تعلق ٔالامر بتلك ال{' تحدد وجود الفضاء Kي الرواية دون إحالة ع\ى خارجه ،أو
تلك ال{' توجد Kي الرواية وتحيل إ#ى مرجع خارج ن ،'(µأو ما يجسد رؤية الكاتب لفضاء
نصه .فيما تجمع تحت املجموعة الثانية املصطلحات ال{' تتعلق بكيفية ظهور النص ع\ى
الصفحات وتدرج فaªا الفضاء املوضو¡ي للكتاب .لتتضمن املجموعة الثالثة ما يتصل بمفهوم
اللغة "فيستل وجودﻩ املجازي من اللغة نفسها" ،وتقصد بذلك الفضاء الدال#ي ،وفضاء
التعب.YZ
لتعود الباحثة وتجمع ما فرقته تحت مصطلح واحد وهو الفضاء الحكائي الذي أخذته
عن حميد الحميداني دون تدقيق Kي هذا للمصطلح ،الذي أوردﻩ الحميداني Kي بداية مبحثه
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فقط متسائال عن »املقصود بالفضاء Kي الحكي« 1ليعود ويستعمل مصطلح الفضاء الروائي،
الذي أهملته الباحثة وذهبت إ#ى أن فضاء الحكي هو املصطلح الجامع ؤالانسب لدراسة
الفضاء الروائي وأصنافه ،وهو موضوع هذا الفصل من بحaØا.
ال نجد لهذا الجهد التنظYZي أثرا Kي مقاربaا للنص ؛ إذ تركت كل ما ذكرته Kي القسم
النظري وعادت للتنظ YZمجددا ملفهوم التقاطبات بشكل موجز جدا ودون عودة للمراجع
ٔالاصلية وإنما اكتفت بتعريفZن موجزين ،انتقلت بعدها للتطبيق ،دون كب YZاستفادة مما
قدمته Kي القسم الخاص بالفضاء Kي النقد الغربي والعربي حيث أسهبت Kي "محاورة"
الدراسات السابقة خاصة العربية مaiا ،حيث تجلت دقة قراء´aا Kي عدد هام من املراجع Kي
حZن أخفقت بشكل كبK YZي فهم عدد آخر أذكر هنا بشكل خاص دراسة حسن نجم' .هذا ال
ينقص أبدا من قيمة مؤلفها خاصة وأabا تحرت الدقة العلمية Kي خطوات بحaØا ،وأسهبت Kي
تقديم الدراسات العربية سواء "الكتب" أو املقاالت وخصت الدراسات الليبية بفصل خاص.
3-1-2-4-La poétique de l’espace dans la littérature arabe
moderne:

يضم "شعرية الفضاء Kي ٔالادب العربي الحديثط ثالثة عشر بحثا حول الفضاء Kي
ٔالاعمال ٔالادبية العربية املعاصرة ،من إعداد مجموعة من الدارسZن ،تحت اشراف كل من:
بطرس حالق  ،Boutres Hallaqروبن أوستل  ،Robin Ostleستيفن ويلد .Stefan Wild
اتجهت عناية البحوث إ#ى الفضاء الصحراوي بشكل خاص ،متجنبة املشكالت
الحضارية واملدينية ال{' تحف تمثيالت الفضاء Kي النص العربي املعاصر ،حيث تم تناول
أعمال الروائي للي 'Ñابراهيم الكوني ) والذي كان حاضرا وأد#ى بشهادته خالل أشغال اللقاء (
أما تلك البحوث ال{' لم تجعل من أعمال الكوني محط بحaØا فقد تناولت الفYxات ٔالاو#ى
للaiضة ،ذلك أن ثمة إجماع بZن الدارسZن ع\ى التأريخ لحداثة ٔالادب العربي بما بعد حملة
نابليون وما يسم zبالaiضة ،وإن كان هذا الاجماع صائبا مع ٔالاجناس ٔالادبية الشعرية ال{'
 :1حميد الحميداني ،بنية النص السردي ،ص 53
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تحول مسارها وجماليا´aا بعد "الaiضة" فإنه ال ينطبق ع\ى فن الرواية ال{' تم تناولها بإسهاب
Kي هذا املؤلف ،وأن الحساسية الجديدة Kي الكتابة ٔالادبية  -وال{' تندرج كتابات الكوني تحaا
– لم تر النور إال Kي ستينيات القرن املا|('.
يبقى أن للمؤلف قيمة علمية ونقدية كبYZة ،فتقديم بطرس حالق يربط بZن النظرة
الجديدة للفضاء بعد قاليلو وبZن النظرة الجديدة لإلنسان واملسماة باإلنسانية ،وما ترتب
عaiا من فردانية معاصرة.
هذا عند الغرب أما عند العرب فهو يرى أن العربي لم يلتفت لفاعلية مفهوم الفضاء إال
بعد أن تم الاعتداء ع\ى فضاaÙم بحملة نابليون ع\ى مصر ،وبدفاعهم عنه سيكتشفون
فضاءهم الخاص وكذا فضاء ٓالاخر ،خاصة مع البعثات العلمية.
أما عبد الفتاح كليتو Abdelfattah Kilito 1فيتجه للبدايات ٔالاو#ى متناوال التحول
من فضاء املقامة إ#ى فضاء الرواية ،ليتخذ من مؤلف "الساق ع\ى الساق" للشدياق نموذجا
للرواية العربية Kي بدايا´aا ،وبالتا#ي نقطة تحول ،تلتقي مع الفن الYxاثي Kي توظيف مفهوم
السفر ،وتختلف Kي داللة هذا السفر ،فهو ال يوي باالنفتاح ع\ى ٓالاخر Kي املقامة ،كونه
محددا بحدود مملكة الاسالم ،ال يظهر معالم واضحة لآلخر وإن ورد ذكرﻩ أحيانا قليلة ،بينما
يقلص الشدياق مسافة سفرﻩ ويعوض ذلك بإظهار عالم جديد لم يسبق تصويرﻩ Kي ٔالادب
العربي وهو أوروبا ،يغيب عندﻩ مفهوم الثغر الذي فقد دالالته ،وتظهر الرحلة البحرية ال{'
كانت ناذرة Kي املقامة ،كما أنه ينتقل بقارئه من مفاجأة إ#ى أخرى واصفا املكان وعاداته
ودياناته وكل جديد فيه ع\ى عكس املقامة ال{' ال يؤدي تغي YZاملكان فaªا إ#ى تغK YZي الدالالت.
أما الفرق الجوهري كما يرى كليتو هو Kي ظهور املرأة وغياب السجع ،حيث أو#ى الشدياق
أهمية كYºى للمرأة ،وتحسر لعدم تمكن النساء من قراءة مؤلفه بسبب عدم تعليمهن ،كما
أنه جعل السارد يسافر رفقة امرأة بينما يغيب تماما ذكر املرأة Kي املقامة إال Kي إشارات ناذرة.

1

:Abdelfatta Kilito,De l’espace de la séance à l’espace du roman,in: La poétique de
l’espace dans la littérature arabe moderne, presse Sorbonne Nouvelle, 2002, France ,P 17
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لوك وي\ي ديووفلDeheuvels Luc-Willy 1فيتجه لدراسة املكان اليوتوبي Kي
أعمال الكوني ،مكتفيا بمساءلة الجغرافية املتخيلة ومواجهaا باألساط YZالغربية املتصلة
بأطلنتس ،والتمثالت العربية ٕالاسالمية ال{' يرى أabا ال تدع مجاال الشتغال الخيال بعد أن
قدمت فYxة بدايات ٕالاسالم النموذج املطلق للمدينة .مع ذلك يستق '(µاملكان اليوتوبي Kي
املخيال العربي و¬ي ثالثة أنواع:أولها املدينة الانسية القريبة من مركز العالم ،إرم ذات
العماد ،ومدينة شداد املكسوة بذهب العالم كله ،وال{' بنيت لتنافس جنة املؤمنZن فكان أن
عوقبت بفناء سكاabا وضياع الطرق املؤدية إلaªا ،فاتبطت بالالمكان.
ثانaªا جزر ومدن abاية العالم ال{' وصفت Kي حكايات ألف ليلة وليلة ،واملتموقعة Kي
مناطق الريبة بZن عالم الدنيا وعالم ٓالاخرة ،أماكن مبشرة بالخلود Kي الفكر الصوKي الشي©ي
خاصة ،الذي يجعل مدنا رائعة مبنية خارج الزمان واملكان.
ثالaØا جزيزة الحكيم الغائبة عن حكايات ألف ليلة وليلة والحاضرة Kي السرود
الجغرافية خاصة تلك املرتبطة باالسكندر ٔالاك ،Yºكما وردت عند ابن طفيل الذي وضع بطله
ي بن يقضان Kي جزيرة معزولة لYxبيه الغزالن ،ثم يكتشف بالحدس النظام ٔالافالطوني
الجديد كما حدث Kي الاسالم .لYxكز الدراسة ع\ى رصد مالمح املكان اليوتوبي وتناصه مع
التصور الغربي ؤالاساط YZالعربية.
تجنح ريمة سليمان  Rima Sliemanنحو التأويل Kي بحaØا املوسوم مدينة ،واحة،
فالة:نفي الوجود ،فتتتبع حركة الشخصيات Kي مغادر´aا للواحة واتجاهها نحو الصحراءK ،ي
مجموعة ابراهيم الكوني القصصية "وطن الرؤى السماوية" ،مؤولة لهذﻩ الحركة بأabا عودة
ملا قبل الخلق ،نقطة التحام الكائنات ،كما التحم ٔالاب وٕالابن ببعض ثم بالصحراء .خالل
قراء´aا التأويلية ،تتتبع ريمة سليمان دالالت ٔالامكنة ؤالاشياء املتولدة Kي كل مرحلة من مراحل
السفر مثل :الريحٔ ،الاب والابن ال{' تقرؤها Kي ضوء الفكر الدي '±املسيpي ،والصمت الذي
ترى فيه وسيلة لتشرب هذا الال÷('ء بZن ٔالاشياء ،ألن الكلمة عائق بZن ٕالانسان والعالم
1

:Luc -Willy Deheuvels, Le lieu de l’utopie dans l’œuvre d’Ibrahim al-Kawni, in: La
poétique de l’espace dans la littérature arabe moderne,P25
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املحيط به ،تمنع ٕالاصغاء ،من هنا تأتي أهمية الصمت ،الذي يمثل انصهارا مع املوجودات
املحيطة ،وطريقة مللء هذا الفراغ العازل ،بفراغ آخر هو الصمت

1

أما صبpي بستاني Sobhi Boustani 2فيتجه Kي دراسته إ#ى وصف الفضاء وشعرية
العبارة ليخلص للتوازن الذي يخلقه غسان كنفاني بZن الال¿xام والجما#ي Kي نصوصه ٔالادبية.
تناولت الدراسة الوصف Kي فاتحة الرواية ،وبالتحديد خلفية املشهد L’arrière

plan de l’actionبما فaªا من وصف للمشاهد املتعاقبة أثناء س YZالحافلة دون إملاح
لجماليات الوصف أثناء الحركة ،ليعرج ع\ى اللغة والعبارة اللسانية

Langue et

expression linguistiqueحيث ´aيمن ثالثة أنواع من ٔالاساليبٔ ،الاول تصويري وسم
وصف املناظر الطبيعية ،الثاني يمزج الخالب  Pittoresqueبالواق©ي ،اعتمد لوصف مدينة
عكا ،والثالث واق©ي وصف به عالم الحافلة الصغ.YZ
لينتقل بعدها الستقصاء اشتغال شعرية الفضاء ،فيتطرق لوصف الفضاء Kي الفاتحة
النصية ،ثم الوحدات الاسلوبية ال{' تشكل باتحادها الصور والاستعارات الفضائية ،هذﻩ
ٔالاخYZة تخلق تكامال بZن الفضاء الطبي©ي والفضاء داخل الحافلة حيث هيمن اللون ٔالاحمر
ع\ى املشاهد املوصوفة ممهدا لألحداث ال{' ستقع Kي الجزء الثاني من النص و¬ي إراقة دماء
الركاب وجريان دمهم بحمرته.
لم يغفل الباحث ٕالاشارة إ#ى ما يقدمه وصف الركاب من دالالت اجتماعية متعلقة
بالفئة الاجتماعية ال{' ينتمون إلaªا.
تتطرق الباحثة إزباال كامرا دي أفليتو  Isaballa Camera d’Aflitto 3للفضاء
1

: Rima Sleiman, Ville, oesis, désert: La négation de Création, in: la poétique de l’espace
dans la littérature arabe moderne, p 51
2
:Sobhi Boustani, Organisation espace-récit dans la nouvelle description et narration, in: la
poétique de l’espace dans la littérature arabe moderne, p 107
2
: Isaballa Camera d’Aflitto,L’espace Kabus, in: la poétique de l’espace dans la littérature
arabe moderne, p121
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الكابو ،'(Ðمن خالل نوعZن ٔالاول هو الفضاء املغلق الذي رصدته Kي عدد من الروايات
العربية ،املشرقية خاصة ،أما الثاني فهو الفضاء املفتوح الالمتنا¬ي الذي يخلق نفس الشعور
بالقلق والضياع ،املرتبط بالعصر ،وبالرواية العربية الحديثة.
أما البحث الختامي فكان هو ٓالاخر ع\ى قدر من ٔالاهمية ألنه يالمس كسابقه مفهوم
الفضاء ٔالادبي بشكل عميق ،فقد تناول ياف غونزالس كيجانو – Yeves Gonzalez

K Quijanoي بحثه "من أجل سياسة للفضاء" ،Pour une politique de l’espace
الفضاء ٔالادبي العربي الذي رأى فيه فضاء محكوما بثالث دوائر ،تبدأ من النشر وأهمية مكان
النشر ،ثم دور الصحافة ال{' يراها شديدة التأث YZع\ى شعبية النص ،وانتشارﻩ ،مقررا أن
ٔالادب العربي لم يفرض مؤسساته وقواعدﻩ الخاصة ال{' تخوله التحرر من القيود التكوينية
ال{' تفرضها مجاالت مجاورة ،بدء باإلعالم والصحف.1
Kي الدائرة الثالثة يتطرق لعنصر هام أيضا وهو التواجد بالعاصمة أو العواصم الكYºى
ال{' ي½¿ح نحوها الشباب املبدع بحثا عن املجد ،مثل القاهرة ال{' كان يسافر إلaªا الكتاب
املغاربة من الجيل ٔالاول بعد الاستقالل ،لتعوضها باريس مع ٔالاجيال الالحقة من بيaiم ع\ى
سبيل املثال عبد ﷲ العروي .يذكر الباحث عددا من العواصم ويثبت تأصل فكرة ال½¿وح من
خالل ٔالاعمال ٔالادبية ال{' تتناول س YZكاتب وكيف أabا تجعل من لجوئه إلحدى العواصم
الكYºى مرحلة من مراحل حياته ،غ YZأن البحث ال يتعمق Kي شرح أسباب هذﻩ الظاهرة.

1

: Yeves Gonzalez – Quijano , Pour une politique de l’espace, la poétique de l’espace dans
la littérature arabe moderne, P206
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-2-1-3دراسات حول شعرية الفضاء Cي النص الروائي الجزائري
-1-2-1-3شارل بون وفضاء الهوية
يسم شارل بون  Charles Bonnدراسته إلشكالية الفضاء Kي الرواية الجزائرية Kي
 ،Problématiques spatiales du roman algérienوينطلق فaªا من فكرة مفادها
أن الفضاء يكتسب أهمية كYºى Kي البلدان ال{' كانت مستعمرة ،ذلك أنه يمثل فaªا مقوما
أساسيا Kي تحديد الهوية ،يتخذ بعدا رمزيا كونه الفضاء الذي تمت التضحية ألجل
اسYxجاعه ،فع\ى امتداد الفضاء الجغراKي ،تمتد هوية تتحدد باملكان واللغة ،ليتخذ من هذﻩ
الفكرة منطلقا للتطرق إلشكالية الهوية الجزائرية ،ال{' يكتب أدa³ا بلغتZن غريبتZن ٔالاو#ى ¬ي
لغة املستعمر السابق ،ويقصد الفرنسية ،والثانية ¬ي اللغة ال{' تعكس هوية بدوية و¬ي
العربية ،فالصيغ املعa³ Yºا عن الفضاء ¬ي صيغ غYZية عن هذا الفضاء ،أضف إ#ى ذلك أن
بعض الصيغة ال{' تمت استعار´aا من الفرنسية ل ُتخرج بحروف عربية .وإذا كان ٔالادب هو
صيغ مم¿Zة ناتجة عن العالقات ال{' تجمع اللغة والفضاء -رغم أabا ال تنفصل عن
ٕالايديولوâي – فإن الخطاب ٔالادبي والخطاب ٕالايديولوâي الجزائريZن يالزمهما خطاب غريب
ولد خارج أرض الجزائر ،و¬ي مالزمة أيضا للقراءة .ومن هذﻩ املقدمات ينتقل شارل بون لطرح
إشكالية دراسته وال{' تتمحور حول وجود كتابة املكان ،وعن كيفية تحديد الكتابة
لتموضعها.
فيتطرق للمدينة – فضاء الرواية مؤكدا ع\ى أن الرواية فن مدي ،'±ومع ذلك ،تكتب
الرواية الجزائرية عن الريف والفالح ،مستندة Kي ذلك لإليدلوجيا السائدة بعد ٕالاستقاالل،
ال{' اهتمت بالقرى .أما حZن تكتب عن املدينة قبل الاستقالل فإن املدينة تمثل فضاء
معاديا ،قاتال ،لهذا تحس كما لو أabا جرح¬ ،1ي مجال "ٓالاخر"K ،ي زمن "ٓالاخر" ،ما يجعل من
أدب هذﻩ الفYxة ،أدبا معYºا عن التمزق والاقتالع.
تعود هذﻩ الدراسة ملتابعة صورة املدينة Kي عدد من الروايات الصادرة قبل وبعد
1

:Charles Bonn, problématique spatiales du roman algerien ,entreprise nationale du livre,
Alger,1986,p24
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ٕالاستقالل Kي فصلها الثاني ،مقYxحة مقاربة إيديولوجية لألدب ،تستقريء ما أسماﻩ بمكان
التلفظ ،من هذا املنطلق يربط قراءته للنصوص الروائية الجزائرية املكتوبة باللغة الفرنسية
باإليديولوجيا السائدة ،ال{' أثرت علaªا وع\ى صورة املدينة فaªا ،مشYZا إ#ى أن الخطاب
ٕالايديولوâي السائد قد ¾aمش ٔالاعمال ال{' تجانب رؤياﻩ .من هذﻩ القراءات يلج إ#ى الفصل
الثالث املخصص لـ فضاء القراءة ،ليتطرق إلشكالية كتابة الرواية املغاربية للقارئ
املتخصص ،مما يجعل النص الروائي ال يشتغل إال بـفضل املؤسسة الجامعية وداخلها ،وهو
ما جعل القراءة تتغ YZفبعد أن كانت قراءة ´aتم باملضمون ،واملواقف ،صارت قراءة تسaدف
التحليل النف(' أو الال¿xام باملناهج عوض جعلها وسيلة لفهم أفضل للنص.
ينتقل بعدها إ#ى أفق التوقع لدى القارئ Kي ظل انخفاض املقروئية ،وسيادة النماذج
ال{' يكرسها ٕالاعالم ،غ YZأن هذﻩ املباحث ٔالاخYZة طüى علaªا الجانب النظري ،مما جعلها هامة
لفهم بعض املصطلحات ،وأقل أهمية Kي مجال تلقي النص الروائي الجزائري املكتوب باللغة
الفرنسية.
-2-2-1-3التفاعل ال وكسيمي Cي السرد العربي:
يعود هذا املؤلف إلال اليامZن بن تومي ،وسمYZة بن حبيلس ،و¬ي دراسة منفتحة ع\ى
النص العربي بشكل عام ولم تقتصر ع\ى النصوص الوطنية كما هو حال كث YZمن الدراسات
العربية ،ال{' سيتم ¿Zعaiا أيضا بكونه أول مؤلف عربي مخصص لنظرية الYºوكسيما.1
يتغيا الباحثان تقديم قراءة Kي دوائر القرب ،كما يعلن عن ذلك العنوان الفر¡ي
للكتاب ،وألجل ذلك يمهد الباحثان لقراء´aما بقسمZن نظريZنٔ ،الاول عبارة عن ترجمة لواحد
من بحوث إدوار تي هال Edward T Hallموسوم بـ "كالم الفضاء" وهو عبارة عن شرح
لفكرة هال عن ٕالاقليمية عند الحيوان ثم عند ٕالانسان ،مستعرضا بعض مشاكل ٔالامYZكي
املغYxب الناتجة عن اختالف فكرة الفضاء عند ثقافات أخر ،يلج قبلها لذكر خصوصية
ٕالاقليمية عند عدد من الشعوب_الثقافات.
 :1اليامZن بن تومي ،سمYZة بن حبيلس ،التفاعل الYºوكسيم' Kي السرد العربي ،قراءة Kي دوائر القرب ،منشورات الرابطة
العربية للفلسفة ،ابن النديم ـ دار الروافد الثقافية ،2012 ،ص9
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Kي القسم الثاني؛ النظري أيضا يتطرق الباحثان لـ "ماهية الYºوكسيما" انطالقا من
جملة من املصطلحات ٔالاساسية ،أهمها التبليغ الYºكسيم'ٕ ،الاقليمية ،النظام الYºوكسيم'...
ويخلص لتقديم مالحظات حول الYºوكسيما .ما يعاب ع\ى هذا الفصل رغم الجهد التنظYZي
املبذول فيه قلة الاستفادة منه بسبب ضعف الYxجمة ال{' تسببت Kي ظهور اللغة بشكل
أقرب للغرابة منه للعلمية ،إضافة إ#ى استعانة الباحثZن باللغة ٔالاجنبية بدل تعريب
املصطلحات ،استعمال بعض املصطلحات Kي لغaا ٔالاصلية مما يضعف الاستفادة من بحaØما،
الذي بدا جليا عسر تعاملهما معه.
عسر لم يقتصر ع\ى الجانب النظري فحسب بل رافق القسم التطبيقي أيضا ،حيث
جاءت دراسة رواية فضيلة الفاروق "اكتشاف الشهوة" مقتضبة؛ اقتصرت هذﻩ الدراسة
املوسومة "تأنيث الYºوكسيم'" ع\ى مالحظات حول الرواية اعتمد´aا الدراسة منطلقا لربط
الرواية بفكرة ٕالاقليمية ،رغم السطحية الكبYZة Kي التحليل والانتقاالت غ YZالواضحة من
فكرة إ#ى أخرى دون روابط ّبينة بZن هذﻩ ٔالافكار ،ح{ zأن القارئ يستنتج أabا مجرد مالحظات
جمعت لبناء قراءة ،كان أهم محاورها عتبة العنوان Kي ضوء املنظورات الYºوكسيمية،
متابعZن للحركة والسكون ،وانتقال الساردة من مدينة قسنطينة إ#ى باريس ،وكيف أن
الجسد يغ YZممارساته وفقا لتغ YZاملدلول الثقاKي للمكان .ع\ى غرارها قراءة نص السعيد
بوطاجZن املوسومة "إيطيقا املوت وتنا¬ي السرد" قراءة ركزت ع\ى املكان وارتباطه بالذاكرة،
الزمن ،والس YZة الذاتية ،وأولت أهمية كبYZة للعتبات كما هو شأن املبحث السابق الذكر،
وإن كان موضوعها مجموعة قصصية ال رواية.
ع\ى خالف املبحثZن السابقZن ،جاء املبحث املخصص لرواية "املرفوضون" لـ سعدي
ابراهيم  -و¬ي الرواية ال{' تتناول حياة املغYxب الجزائري وما يالقيه من اضطهاد عنصري من
قبل الفرنسيZن ،وقد يكون ملوضوعها هذا الفضل ٔالاكK Yºي ثراء هذا املبحث الذي يدرسها،
واملوسوم " تجربة املكان Kي رواية املرفوضون" أدق تحليال ،وأوسع موضوعا ،حيث تناول
املبحث نوع العالقات بZن املتحدثZن Kي الرواية فوجدها خاضعة العتبارات ثالثة ¬ي الجنس،
السن ،واملكانة الاجتماعية .ثم نوع اللغة املستعملة Kي الحوار وهو املبحث الذي استعان كثYZا
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باللسانيات ،ليليه مبحث تحليل املفردات الذي اختYZت فيه مقاطع نصية وتم تحليلها من
حيث طبيعة اللغة املستعملة فaªا مع ايضاح سياق التلفظ ،تلها جدول تحلي\ي ثان وردت
فيه مقاطع نصية مع شرح السلوكات الYºوكسيمية فaªا ،فكان هذا الجزء من الدراسة ذا
ﱠ
صلة وثيقة بموضوع املؤلف ،تالﻩ مبحث تناول تقنية الوصف متتبعا موضوعات الوصف من
مأكل ،وأثاث وغYZها ،لبيان الصالت الاجتماعية ال{' تخضع لها هذﻩ املوصوفات.
-3-2-1-3جماليات املكان القسنطي ،YJقراءة ٔالاخضر بن السايح لـ "ذاكرة الجسد":
تتغيا قراءة ٔالاخضر بن السايح البحث Kي »طبيعة الفضاء Kي تلك املدينة ) (...وأبعادﻩ
الداللية ،والرمزية«K 1ي رواية ذاكرة الجسد لـ أحالم مستغانم' ،يفتتح هذا البحث مباشرة
باملباحث التطبيقية دون تقديم نظري يوضح السند املعرKي الذي يرتكز إليه ،فانقسمت
الدراسة إ#ى ثالثة فصول تطبيقية ؛ عنون ٔالاول بـ "قسنطينة وتداعيات املكان" وهو الفصل
الذي أجمل فيه البحث جل نتائجه بشكل جعل باÄي الفصول تكرارا لها ،مع توسعة تمثلت
Kي التعليق ع\ى مقاطع نصية من الرواية ،لم تبتعد كثYZا عن القراءة الواردة Kي الفصل ٔالاول،
هذا ال ينقص من قيمة هذﻩ الدراسة ال{' تتبعت املكان القسنطي ،'±محددة "قرائنه" ودالالته
الرمزية ،متوصلة إ#ى تحديد شعرية املكان القسنطيK '±ي هذﻩ الرواية صوتيا من خالل إيقاع
الجمل ،ولغويا من خالل اعتماد الكاتبة لغة الجسد املفعمة باإليروسية ،و¬ي تصف املكان
وصفا ابتعد عن الفوتوغرافية ليالمس الشعوري والفكري ،ويخلق مشاركة عاطفية بZن
السارد واملتلقي Kي عشق املكان الذي يسكن الواصف رغم غربته وبعدﻩ عنه .فهو مكان
داخ\ي ،ت½¿فه الذاكرة ،فيأتي مثقال بمشاعر السارد ،وحامال ألبعاد فكرية ،إيديولوجية
وسوسيو ثقافية ،خاصة وأن السارد استغله لتمرير نقدﻩ الاجتما¡ي ملا آل إليه الوطن ،وكذا
ما انaت إليه القضايا القويمة .فجاء هذا املكان مكانا ثقافيا أك Yمنه جغرافيا ،مكانا مؤنثا
يلتبس بالشخصية الروائية "حياة" وبالروائية ال{' كتبته معتمدة لغة الجسد ،ولغة املشاعر
ال{' تم ¿Zالكتابات النسوية عموما ،كما نقل البحث عن دراسة بوشوشة بن جمعة "الرواية
النسائية املغاربية ".
ٔ:1الاخضر بن السايح ،جماليات املكان القسنطي ،'±قراءة Kي ذاكرة الجسد ،منشورات دار ٔالاديب ،الجزائر ،2007 ،ص5
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كان هذا ُليYى بشكل أفضل لو أن الفصل الثاني الذي خصصه لدراسة قرائن املكان،
جاء Kي شكل تتبع للتقطبات املكانية ،ال{' كان يش YZإلaªا الدارس بZن فينة وأخرى ،مع ذلك لم
يعتمدها بشكل مÃaiي كان ليغ '±الدراسة ،ويوضح آليات اشتغال هذﻩ ٔالاماكن داخل هذا
املxن الروائي الذي ¾aمن عليه املكان القسنطي '±بشكل جعل ٔالاخضر بن السايح يعدﻩ
شخصية فاعلة Kي النص ،أك Yمaiا إطار لألحداث.
-2-3شعرية الفضاء Cي الخطاب النقدي الغربي:
تأخرت العناية بالفضاء الروائي مقارنة بالزمن ،وملا التفتت عناية الدارسZن له،
اختلفت الزاوية ال{' تناوله مaiا كل دارس ،مما أف(a³ zم إ#ى تقديم مشاريع متمايزة ،ال تقدم
مقاربة وافية لدراسة الفضاء الروائي ،بل شكلت مسارات بحث مختلفة ،يعYxف a³ذا هي½Yي
ميYxان إذ يصرح أنه »ال وجود لنظرية مشكلة من فضائية حكائية ،ولكن هناك مسارا للبحث
مرسوم بدقة ،كما توجد مسارات أخرى ع\ى هيئة نقط متقطعة« ،1ما يجعل من مقولة
الفضاء »مجاال مفتوحا لالجaاد والتصورات املتعددة ال{' لم تصل إ#ى حد بلورة نظرية
عامة«.2
رغم ما يطبع هذﻩ املسارات من تباين وتشتت فإabا تقدم إضاءة ال غ z±عaiا لدراسة
الفضاء الروائي ،من اوائل الدراسات الغربية ال{' تناولت الفضاء ٔالادبي " La poétique de

 "l’espaceلغاستون باشالر  Gaston Bachelardال{' ترجمت للعربية من طرف غالب
هلسا بـ "جماليات املكان" ،و¬ي الدراسة ال{' تستلهم عمق التأمل الفلسفي املتكئ ع\ى املنهج
الظاهراتي Kي دراسة القيم الرمزية املرتبطة باملناظر ال{' تتاح لرؤية السارد أو الشخصيات Kي
أماكن إقامaم كالبيت والغرف املغلقة أو ٔالاماكن املنفتحة ،الخفية أو الظاهرة ،املركزية أو
الهامشية..و غYZها من التعارضات ال{' تعمل كمسار يتضح فيه تخيل الكاتب والقارئ معا

3

سعيا منه للقبض ع\ى الدالالت واملعاني وتحديد القيمة الانسانية للمكان Kي ذاكرة ٕالانسان
 :1حميد لحميداني ،بنية النص السردي ،ص 53
 :2سعيد يقطZن ،قال الراوي ،البنيات الحكائية Kي السYZة الشعبية ،املركز الثقاKي العربي ،املغرب ،ط ،1797 ،1ص238
: Jean Weisgerber , l’espace romanesque , ed, L’age de l’homme , 1978, p 9
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ووجدانه ،من خالل املنجز الف '±والشعري بالخصوص.
انصبت دراسة باشالر بشكل أسا '(Ðع\ى ٔالاماكن ٔالاليفة لكوabا ٔالاشد وقعا Kي وجدان
ٕالانسان ،بناء ع\ى إعطاء » الصور قيمها ٔالانطولوجية وطرح جدل الداخل والخارج ،والذي
يؤدي بنا إ#ى جدل املفتوح واملغلق« 1لتجد هذﻩ الفكرة ؛ فكرة التقاطبات امتدادها مع جورج
بريك ولوتمان وغYZهم من الدارسZن ،لكن قبل أن تصل الدراسات إ#ى صياغة هذا املفهوم
واعتمادﻩ مرت دراسة الفضاء Kي النقد الغربي بمرحلة اقYxن فaªا الفضاء بالزمان ،وذلك بتأثYZ
من دراسة باختZن حول الكرونوتوب الذي يعرفه بأنه» الYxابط ٔالاسا '(Ðللعالقات الفضائية
والزمنية كما تمت معالجaا Kي ٔالادب)...فهو ( يع Yºعن التالحم بZن الفضاء والزمان ) (...نحن
نستعمل الكرونوتوب كصنف أدبي للشكل واملضمون ،دون مساس بدورﻩ Kي باÄي مجاالت
الثقافة ،2«.لتؤكد ها الYxابط دراسة فيليب غاسباري Philippe Gasparini '±ضمن قسم
تاريخ – جغرافيا من مؤلفه حول السYZة الذاتية ،حيث ّ
تم تناول الفضاء Kي هذﻩ املرحلة
مجردا من قيمته ٔالادبية ،ولم يتم تناوله ألجل ذاته Kي دراسة أدبية أو شعرية ،بل فقط ألجل
قيمته الرمزية أو النفسية.

3

بعد هذﻩ الفYxة ستظهر مجموعة من الدراسات Kي مجا#ي السيميائية وعلم السرد
 narratologieال{' ستمثل الجهود ٔالاو#ى Kي تجلية مفهوم الفضاء ،وال{' انتقى البحث
بعضا مaiا ليعرض مختلف مسارات البحث ال{' تناولت الفضاء Kي النقد الغربي.
-1-2-3عالقة الفضاء باألدب
يرتبط الحديث عن عالقة الفضاء باألدب كما رصدها جنيت G. Genetteعادة بما
يصطلح عليه بالفضاء الدال#ي املتحقق Kي النص عن طريق الصورة ،والدالالت املجازية .غYZ
أن متابعة جنيت تجعل القارئ يقف ع\ى أنواع أخر من الفضاء الروائي أولها وهو ٔالاقل
 :1غاستون باشالر ،جماليات املكان ،تر :غالب هلسا ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ط ،1987 ،3ص 31
: Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard,1978, pp.237-138

2
3

:Anne-Sophie Gomez, L’ecriturede l’espace dans l’œuvre de Thomas Bernhard et de Paul
Nizon, Essai de poétique comparée, Peter Lang, suisse, 2013,p p75-78.
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مالءمة لدراسة عالقة الفضاء بالرواية  -حسب رأيه  -هو ٔالاماكن ال{' تصور الرواية فينتقل
إلaªا القارئ عند القراءة ع Yºالخيال ،وال{' تكثف العناية a³ا عند بعض الكتاب نتيجة
ّ
مشكلة ما أسماﻩ فالYZي " Valéryالحالة الشعرية L’état
حساسية تجاﻩ املكان
ِ
 ،"poétiqueفيمكن أن يحفل ٔالادب a³ذا الصنف من الفضاء الروائي الذي يرى جنيت أنه
ال يتصل بلغة النص ال{' ¬ي جوهرﻩ  ،1غ YZأن وصف املكان ال يتم إال باللغة ،ووجود املكان
Kي النص ال يكون إال باللغة.
أما ٔالاصناف الفضائية ال{' يعتد a³ا جنيت رغم أنه يعتYºها بسيطة وأولية ¬ي
ّ
املم¿Zة ،يكتسب فيه ّ
كل عنصر صفته من موقعه
"فضائية اللغة" فـ »اللغة نظام من العالقات
ِ
داخل النظام ،ومن العالقات ٔالافقية والعمودية ال{' يقيمها بالعناصر القريبة واملجاورة« 2كما
أضاف إ#ى هذا التصور اللساني عن فضائية اللغة Kي ذا´aا إشارة أخرى إ#ى أن اللغة نفسها "
تف('ء كل ÷('ء" ذلك أabا بطبيعaا تعد ٔالاقدر ع\ى "ترجمة" العالقات الفضائية أك Yمن أي
نوع آخر من العالقات مما يدفعها للتعب YZعن باÄي العالقات معتمدة العالقات الفضائية ع\ى
سبيل الاستعارة والرمز فتتكلم عن كل ÷('ء »بألفاظ الفضاء« 3يقYxب هذا التصور كثYZا من
فضائية ٔالاسلوب الذي يتطرق له بعد الحديث عن فضائية الكتابة .ويربطه بالصورة وفق
التصور البال$ي لها ،ذلك أن الصور »تبطل خطية الخطاب« 4بازدواجيaا إذ تؤدي داللتZن
حرفية ومجازية ينحفر بيaiما فضاء دال#ي يلüي خاصية التعاقب.
يرى جنيت Kي فضائية الكتابة »رمزا لفضائية اللغة العميقة« 5تنتج هذﻩ الفضائية عن
التأثYZات البصرية املنتظمة ع\ى الصفحة من شكل الخط وسمكه ،وتنظيم الصفحة وهيئة
الكتاب ككل .حيث يYxاجع التصور الزم '±للقراءة كوabا تعاقبا للساعات ،لتتخذ تصورا
فضائيا بالنظر للكتاب ع\ى أنه وحدة تامة تتجاور فيه املشاهد املتباعدة وترتبط بعالقات
 :1جYZار جنيتٔ ،الادب والفضاء ،ضمن الفضاء الروائي ،تر :عبد الرحيم حزل ،أفريقيا الشرق ،2002 ،ص 12
 :2معجم مصطلحات نقد الرواية ،ص126
: Gerard Genette, Figures2,Ed du Seuil,1969,p47

 :4املصدر السابق ،ص126
 :5جYZار جنيتٔ ،الادب والفضاء ،ضمن الفضاء الروائي ،ص14
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ليس فقط تلك ٔالافقية )النحوية ،التسلسلية( بل أيضا ـ و¬ي ٔالاهم ـ عالقات "عمودية أو
عرضانية" تفرضها التوقعات والاسYxجاعات مما يجعل القراءة فعل اخYxاق لسمك الكتاب
"Kي كل جهاته ،واتجاهاته وأبعادﻩ" وليس مجرد تالحق لساعات القراءة.
املظهر ٔالاخ YZمن مظاهر فضائية ٔالادب هو "فضاء ٔالادب" ويتجسد من خالل النظر إ#ى
ٔالادب ع\ى أنه نتاج ضخم يتجاوز حدود الزمان واملكان .ال يرمي هذا التصور إ#ى إلغاء البعد
التاريÔي Kي ٔالادب بل يقصد إ#ى التعرف ع\ى »آثار التضافر والرجعية ال{' تجعل بدورها ٔالادب
ميدانا شاسعا وتزامنيا تلزم معرفة عبورﻩ Kي كل الاتجاهات« .1فتتم قراءة الكتاب الحا#ي Kي
ضوء الكتاب املا|(' ،يعطي أمثلة عن ذلك بما فعله بروست وهو يتحدث عن الجانب
الدوستويفسكي Kي مدام دوسيقي ،'±وتكريس ثيبودي لكتاب كامل لYºكسونية مونطZن ،مؤكدا
أن هذا الدمج بZن املا|(' والحاضر من مهام النقد ٔالاساسية .ويمثل أخYZا لفضاء ٔالادب
باملكتبة ال{' تقدم ٔالادب Kي كليته متيحة العبور Kي كل الاتجاهات.
يو#ي جنيت أهمية كYºى لتفضية ٔالادب ،وال ¾aمه تتبع بنية املكان Kي النص الروائي وال
عالقته بباÄي مكونات النص ،بل إنه يرى بإمكان تحقق فضائية لألدب وهو الفن الزماني ،كما
تتحقق Kي الفنون الفضائية ذا´aا ،كالرسم مثال ،لتتج\ى هذﻩ التفضية من خالل اللغة
والكتابة ،وينفتح ٔالادب ككل ويتحول إ#ى فضاء تتجاور فيه النصوص.
-2-2-3تشخيص الفضاء الروائي ووظائفه
يفتتح روالن بورنوف  Roland Bourneufمقاله معضالت الفضاء بإيراد مقابالت
بZن عدد من ٕالاشارات املكانية ال{' قدمها بعض الروائيZن ،مYºزا الاختالفات Kي التعامل مع
الفضاء بوصفه مكونا بنائيا للنص الروائي .حيث يش YZإليه بعض الروائيZن بعبارة مقتضبة،
ويقدمه آخرون من خالل أزيد من عشر صفحاتK ،ي حZن يضيفه كتاب آخرون إ#ى قائمة
شخوص الرواية .ليعYxف بورنوف أن الروائي يقدم»لقارئه ،دائما ،حدا أدنى من ٕالاشارات
"الجغرافية" ،سواء اقتصر فaªا ع\ى نقاط استدالل إلطالق خيال القارئ ،أو ّ
توسع فaªا
 :1املرجع السابق ،ص17
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فجعلها استكشافات ممنهجة لألمكنة« 1ال{' ال تتسم باملحايدة بل إabا تتج\ى Kي أشكال
وتتخذ معان متعددة ،ح{ zإabا تكون سبب وجود الروايةK ،ي بعض الحاالت ،والبحث Kي
تغYZات ٔالامكنة وإيقاع تلك التغYZات وأسباa³ا يكشف أهمية ٔالامكنة Kي الرواية ،إذ أabا تضمن
لها الوحدة والحركية ،وتؤثر ع\ى باÄي العناصر الداخلة Kي تكوين الرواية ،فالفضاء يحدد
مص YZالشخصية Kي رواية مدام بوفاري ،ويجعل سريان الزمن أمرا محسوسا ،كما أنه
يستعمل لYxجمة نفسية إيما ،فوصفها ملا تراﻩ بعيaiا عوض تحليل نفسيaا.
بعد تتيع تعالقات الفضاء مع غYZﻩ من العناصر الروائية أهم ما جاء به بورنوف
دراسة الفضاء والوصف  -التقنية ال{' من خاللها يشخيص الفضاء -عارضا ألنواع مختلفة
من وصف الفضاء Kي الرواية مaiا؛ وصف شاطوبرايان البانورامي لضفاف ميشاسي،'Ñ
ٕالاشارات السريعة املتشذرة لـ أراكون ،والحدود الفضائية الصارمة ال{' يفرضها غارييه ع\ى
الحدث فيقتصر ع\ى الركن ذاته دائما Kي رواية الغYZة »كأنما يمدنا بملفوظ عن معضلة
هندسية« 2بعزله لقطعة من البناية كأنه يقصد سجن القارئ والشخصية معا داخلها.
يش YZبورنوف إ#ى تناظر الوصف وفن الرسم ألن مصادر الرسام صارت تحت تصرف
الروائيZن » إنه يتنقل بحسب املشهد املوصوف معدال بكل جرأة املسافة ال{' تفصلهما وٕالاطار
وزاوية الرؤية) (...حيث العالقة بZن الرواية والرسم ال تتوضح فقط Kي العالقة التاريخية،
ولكن تحت زاوية وسائل التعب YZعن الوصف« 3من بيaiا التداخل الاجنا '(Ðواستفادة الرواية
من فن الرسم و¬ي تشخص فضاءها ،فالروائي تماما كما هو حال الرسام يج¿xئ قطعة
ويؤطرها ويقف ع\ى مسافة تحدد وجهة النظر Kي سكوabا أو إمكانية تنقلها ع Yºالفضاء
الستكشافه .يتم اكتشاف هذﻩ التنقالت Kي فن الرسم من طرف املتلقي ،بينما Kي الرواية
حيث »ال يكون الوصف إال "تعاقبيا" فيوجه الكاتب نظر املالحظ ع\ى امتداد السبل ال{' قام
هو نفسه برسمها داخل الفضاء« 4معتمدا لعبة الخطوط ٔالافقية والعمودية ،ليشكل الضوء
 :1روالن بورنوف وريال أو#ي ،معضالت الفضاء ،ضمن الفضاء الروائي ،ص87
 :2املرجع نفسه ،ص99
 :3حورية الظل ،الفضاء Kي الرواية العربية الجديدة ،ص 40
 :4املرجع السابق100 ،
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العنصر الرئي(' Kي تأليف كث YZمن اللوحات الروائية ألن الضوء Kي الرواية كما Kي فن الرسم
ّ
»يقطع الكتل ؤالاحجام أو يخلطها ببعضها ويغK YZي املنظورات ؤالالوان 1«.والروائيون مثل
الرسامZن يفضلون ألوان بعيaiا ،ح{ zأنه يمكن وضع قائمة إحصائية باأللوان ال{' يستعملها
الروائي ،كما فعل صاحب  .l’espace humainتعزز هذﻩ العالقة بZن وصف الفضاء
والرسم والروائي يوظف كثYZا من الرسامZن أو اللوحات كما هو الحال وزوال وروب غارييه ع\ى
سبيل املثال ال الحصر.
إ#ى جانب اللون والضوء يمكن أن ّ
يضمن الروائي لوحته أصوات بواسطة املوضوع
ِ
وعدد من الشخوص وتعبYZا´aا ،كما يمكنه أن يفيد من خصائص ٔالاصوات املكونة للكلمات
نفسها ،أو إيقاع النص برمته ،ليوي بالضجيج أو الصمت .يفيد الروائي من السينما أيضا
وهو يستعمل املشهد البانورامي ،والتنقل ،وعمق املجال ،وألعاب الضوء ،ومباعدة ال)('ء
وتغيٕ YZالاطار وموضعة الشخصية وإدماجها Kي وسطها.

2

يوضح الدارسان تطور وصف ٔالامكنة الروائية الذي انتقل من مرحلة يكاد يكون
مرفوضا فaªا »رفضا تاما ،إ#ى جعله تسلية مستوعبة للواقع ،ومن كونه لوحة عرضية
متناغمة ،إ#ى كونه جردا دقيقا وجافا« 3وع\ى امتداد هذﻩ املراحل ظل الوصف محكوما
بالتبعية للسرد بموجب قانون ضم '±مسلم به ح{ zإنه يكاد ينعدم Kي الروايات املوجهة
لإلسaالك السريع مثل الروايات البوليسية مثال ،فالقارئ يرفض الوصف املجاني ويريدﻩ
متصال بالقصة ح{ zولو كان مجرد ديكور ،والروائيون أنفسهم أقروا بضرورة إقامة توافق ما
بZن القصة ووسطها املحيط .وقد خضعت هذﻩ الفكرة للتطور شأabا Kي ذلك شأن تطور
مفهوم الوصف عموما ووصف الفضاء ع\ى وجه التحديد ،فبعد أن كان يختصر غالبا Kي
عبارات عامة تمثل غالبا َ
موضعة للشخصيات Kي روايات القرن السابع عشر ،تعمقت صالته
a³ذﻩ الشخصيات Kي رواية القرنZن الثامن والتاسع عشر ،فما عاد مجرد خلفية أو ديكورات
 :1حورية الظل ،الفضاء Kي الرواية العربية الجديدة ،ص102
 :2املرجع نفسه ،ص 112
 :3املرجع نفسه ،ص99
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يمر علaªا الشخوص بنظر´aم الالمبالية ،بل توثقت صالت الفضاء الروائي بالحياة الباطنية
للشخصيات ،يعمل ع\ى إضاء´aا ،ويبلغ حد التطابق معها .وقد وجهت بشكل خاطئ مع بعض
روايات القرن التاسع عشر خاصة تلك ال{' جاءت ع\ى شكل نظرية ذات طموح علم' تعطي
أهمية كYºى للوسط ،فاحتل وصف الفضاء فaªا املقام ٔالاول إ#ى حد محو الشخصيات ،مما
تسبب وabاية القرن التاسع عشر برد الفعل الذي اتجه إ#ى تفكيك القطعة الوصفية ،وعدم
تقديم وصف الفضاء لذاته ،بل إن الرواية الحديثة اتجهت إ#ى وصف الفضاء ع\ى نحو ما
تراﻩ الشخصية أو الراوي ،كما هو شأن روايات بروست ،مارلو ،أراكون ،روب غرييه ،الذي
يؤكد ع\ى أن عدم واقعية املشاركة العاطفية بZن الشخصية والفضاء.

1

يطرح وصف الفضاء مشكلة املحاكاة ،وعالقة النص ٔالادبي بالعالم ،ويرى بورنوف أن
الفضاء يكشف عن الاهتمام الذي يوليه الروائي للعالم ،وعن مقدار ونوعية ذلك الاهتمام،
ثمة روايات يعكس فaªا تشخيص الفضاء نوعا من التوافق بZن ٕالانسان والعالمK ،ي حZن
يعكس Kي أخرى التعارض بيaiما ،وسواء كان »عدوانيا أو وديا ،فإنه يظهر بدرجات من
السيولة والصالبة ،من الشفافية والثخانة ،فالفضاء يبدو كأنه يمpي ،أو يستسلم لالنسان
الذي يع Yºعنه 2«.أو يفرض إرادته ع\ى ٕالانسان ،وهذا النوع من الفضاء "الضاغط" مهيمن Kي
الروايات الحديثة يذكي الثورة حينا ،ويذكي القلق أحيانا أخرى .و ّ
يحمله الروائي مع z±فلسفيا
فموضوعة املتاهة مثال تYxجم قلق البشر إزاء عالم ال يجدون لهم مكانا فيه ،يقابلها السفر
الذي يفتح الفضاء أمام ٕالانسان مشكال وعدا بالسعادة .وقد تولد عن محكي السفر أدب كبYZ
يوسم عادة بالهروبي ،ألن السفر مرتبط ارتباطا وثيقا باالغYxاب ،والافالت من الشرط البشري
والتيه.
يمكن إجمال دراسة بورنوف للفضاء الروائي Kي عدد من النقاط الهامة ،ال{' كان له
السبق Kي طرح بعضها ،فقد تطرق إلشكالية تشخيص الفضاء الروائي ،وتطورﻩ بتطور مفهوم
الوصف وأهميته ،والعالقة الناتجة عن هذا التطور بZن وصف الفضاء وفن الرسم .كما
 :1روالن بورنوف وريال أو#ي ،معضالت الفضاء ،ضمن الفضاء الروائي ،ص ص108 -103
 :2املرجع نفسه ،ص120
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تطرق لعالقة الفضاء بباÄي املكونات الروائية خاصة مaiا الشخصية ،وما تحمله هذﻩ العالقة
من دالالت ومعاني فلسفية ،وما تع Yºعنه عن عالقة ٕالانسان بالعالم.
-3-2-3منظومة التقاطبات:
لن نقتصر Kي بحث هذا العنصر ع\ى ناقد واحد وإن كنا ننطلق من يوري لوتمان
 ،Youri Lotmanألن التقاطبات الفضائية ستجد تطور لها مع غYZﻩ مما يدفع البحث
الستقصاء هذا التطور Kي املفهوم.
يركز لوتمان اهتمامه ع\ى سيميائية الفضاء Kي كتابه La structure du texte

 ،artistiqueحيث أفرد فصال ملشكلة الفضاء الف ،'±وقد أرجع أسباب نشأة الاهتمام به
لظهور»بعض ٔالافكار والتصورات ال{' تنظر إ#ى العمل الف '±ع\ى أنه مكان تحدد أبعادﻩ
تحديدا معينا « ،1فهو فضاء منته يحاكي موضوعا المتناهيا.
يشاطر لوتمان جنيت فكرة أن ٕالانسان يع Yºبالعالقات الفضائية عن عدد من العالقات
ٔالاخرى ،ويرجع سبب ذلك إ#ى أن ٕالانسان يدرك العالم إدراكا بصريا ،مما يؤدي به إ#ى اعتماد
لغة العالقات الفضائية Kي »وصف الواقع ،وينطبق ذلك أيضا ع\ى ما هو إيديولوâي صرف«

2

فمفاهيم مثل "أع\ى  -أسفل"" ،يسار  -يمZن"" ،قريب -بعيد"...و غYZها تستخدم Kي بناء نماذج
ثقافية تشتمل ع\ى ما هو فضائي فتكتسب معاني جديدة مثل"قيم-غ YZقيم"" ،حسن'(Ð -ء"،
"ٔالاقربونٔ -الاغراب" .ليخلص إ#ى أن » نماذج العالم الاجتماعية والدينية والسياسية
ؤالاخالقية العامة ال{' ساعدت ٕالانسان ) (...ع\ى إضفاء مع z±ع\ى الحياة ال{' تحيط به)(...
تنطوي دوما ع\ى سمات مكانية« 3تأخذ أحيانا شكل تضاد ثنائي ينطوي ع\ى سمات مكانية،
مشكلة بذلك تراتبية سياسية أو اجتماعية تشدد ع\ى التعارض الحاصل بZن "الطبقات
العليا" والطبقات الدنيا" وتارة Kي شكل تقابل صفات أخالقية بZن "اليمZن" و"اليسار".
 :1يوري لوتمان ،مشكلة املكان الف ،'±تر :س¿Zا قاسم ،ضمن جماليات املكان ،مجموعة من الباحثZن ،عيون املقاالت ،الدار
البيضاء ،ط  ،1988 ،2ص68
 :2حورية الظل ،الفضاء Kي الرواية العربية الجديدة ،ص 46
 :3املرجع السابق ،ص69
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وفق هذا التصور تصبح ٔالانظمة التاريخية واللغوية القومية للفضاء ،أساسا ينظم
صورة العالم و ّ
تكون هذﻩ الصورة نسقا إيديولوجيا متكامال يتعلق بنمط معZن من الثقافات
ؤالانساق الفضائية ال{' ينتجها نص معZن أو مجموعة من النصوص ،تكتسب داللة من
1

خالل وضعها Kي إطار أبنية العالم هذﻩ  ،كما هو الشأن Kي أشعار تيوتشيف Tioutche

وزابولتسكي Zaboltskiال{' يرصد لوتمان التقاطبات املكانية فaªا ،ويقارabا مع دالال´aا Kي
ثقافات مختلفة ليجدها ال تلتفت للتفاس YZالسائدة Kي عدد من الثقافات بل تبدع دالال´aا
الخاصة ،حيث يتضاد العلو والانخفاض مثال عند تيوتشيف ليوازي العلو الاتساع
والانخفاض الضيق ،فيتطابق ٔالاول مع الحياة والثاني مع املوت .أما عند زابولتتكي فإن
للبنيات املكانية دور هام أيضا ،حيث يرتبط عندﻩ العا#ي بمفهوم البعيد ،واملنخفض يرادف
دوما القريب ،مما يجعل الحركة تنتظم Kي محور عمودي ال غ ،YZوتتسم داللة املحور أع\ى
أسفل عندﻩ بداللة أخالقية يأتي فaªا الشر من ٔالاسفل ،بينما يأتي الخالص من أع\ى ،غ YZأن
هذﻩ الدالالت ال تلبث أن تتغ YZبتغ YZالقصائد ،ح{ zإن لوتمان يسجل التغ YZامللموس
للعالقات املكانية عند هذا الشاعر خاصة مع قصيدته "مناهضة إله الحرب" ،حيث تنتظم
إ#ى جوار مفهوم العلو -الانخفاض سمة أساسية ¬ي التضاد "مغلق  -مفتوح" فيجسد املغلق
Kي النص Kي شكل صور مكانية مختلفة مaiا الدار ،املدينة والوطن ،تتصف هذﻩ الصور
2

باألمان ؤالالفة والدفء ،متعارضة مع املكان الخارâي وسماته الغربة ،الYºود والعدوانية.
ُيكسب النظر للفضاء Kي النص من هذﻩ املنطلقات مفهوم ّ
الحد أهمية كبYZة ،بوصفه
ِ
عنصرا فضائيا يقسم الفضاء Kي النص إ#ى شقZن ال يتداخالن ،وال يمكن للشخصيات
املتواجدة بأحدهما اخYxاق ٓالاخر ،يقوم بيaiما اختالف Kي البنية الداخلية .والطريقة ال{'
يفصل a³ا الحد بZن شقي النص تمثل خاصية من خصائص النص الجوهريةُ ،يالحظ عند
جوجل الفصل بZن عالم النبالء ع\ى الطراز القديم عن العالم الخارâي عن طريق دوائر

 :1يوري لوتمان ،مشكلة املكان الف ،'±ص70
 :2املرجع نفسه ،ص ص81 ،80

105

 "& ( '   :

     !" #$ :



عديدة ذات مركز مشYxك ،تحميه وتعضد حصانة العالم الداخ\ي ،وتمنع النفاذ إليه.

1

يطور لوتمان مفهوم الحد وهو يوسع دائرة "املوضوع السيميوطيقي" ويطرح مفهوم
"سيمياء الكون" مستثمرا مفهوم الكون الحيوي الذي يرى صاحبه  -وهو عالم الف¿Zياء الرو'(Ð
 فYZناديسكي أن الذات البشرية ال تعد موضوعا بحد ذا´aا مستقال عن الكون ،الذي ال يعدبدورﻩ فضاء ف¿Zيائيا موجودا خارجها ،بل إنه الكون الذي تسبح داخله هذﻩ الكائنات وال{'
يمكن أن ال تحمل الحياة خارجه .2ليصوغ لوتمان مفهوم سيمياء الكون ال{' يحددها بأabا
»فضاء سيميوطيقي ضروري لوجود والشتغال اللغات املختلفة ،وليس بمثابة جماع للغات
املوجودة؛ بمع z±واحد سيمياء الكون لها وجود سابق ع\ى هذﻩ اللغات وتوجد Kي حالة تفاعل
دائم معها « 3وع\ى الرغم من أن مجموعة من ٔالافضية السيميوطيقية محددة بوضوح من
خالل الوصف الذاتي النحوي للغة املعينة ،فإabا Kي الواقع عرضة لالجتياح بواسطة ٔالاشكال
الانتقالية.
ُيضمن تماسك نسق سيميوطيقي معZن بفاعلية قانونZن هما ٕالاثنانية والالتناظر ،حيث
يتوجب فهم ٕالاثنانية كمبدأ يتحقق من خالل التعدد ،فاللغات تتكاثر داخل مجال الفن،
تحتل بعضها املركز فيما تتموقع ٔالاخرى Kي الهامش حيث يظهر الالتناظر جليا بZن مركز
َ
املركز »طبقات سيمياء الكون ال{' تطمح ألن تبلغ مستوى
سيمياء الكون وهامشها .يحتل
الوصف الذاتي ،غ YZأabا تفقد )بشكل متواقت( ديناميaا؛ بعد استنفاذ كل إمكانيا´aا Kي
الالتحديد« 4فتفقد مرونaا وقابليaا للتطور ،كلما ابتعدنا عن املركز لالقYxاب من الهامش
نجد أن العالقات بZن املمارسات السيميوطيقية واملعاي YZاملفروضة أصبحت أك Yتوترا وهو
املجال الذي ترى فيه اللغات الجديدة النورٔ .الانواع الهامشية من الفن تعد أك Yثورية وينظر
إلaªا ع\ى أabا أك Yفنية لتتحول بموجب ذلك إ#ى ظاهرة مركزية تفرض قوانيaiا ع\ى العصر.
هذا التطور له خصوصياته Kي مجال ٔالادب ألن ٔالاثر الف '±يمكن أن "يموت" ثم يعود للحياة
 :1يوري لوتمان ،مشكلة املكان الف ،'±ص81
:2يوري لوتمان ،سيمياء الكون ،تر :عبد املجيد نو ،'(Ðاملركز الثقاKي العربي ،بYZوت -الدار البيضاء ،2011 ،ص7
 :3املرجع نفسه ،ص 15
 :4املرجع نفسه ،ص42
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ليتسم بالراهنية .إن ما هو "وظيفي" ليس الطبقة الزمنية ٔالاك Yحداثة ،بل كلية التاريخ ال{'
تحتو¾aا النصوص الثقافية ،مع ذلك يخضع تاريخ ٔالادب لوجهة النظر التطورية للعلوم
الطبيعية فيصف الئحة الكتب ال{' صدرت Kي سنة معينة وليس ال{' قرئت.
يعد الفضاء الداخ\ي لسيمياء الكون غ YZمتساو وال متناظر وموحد ومنسجم Kي ٓالان
ذاته ،يتكون من بنيات Kي حالة مواجهة ،تعد الحدود من بZن ٓالاليات ٔالاو#ى للتفرد
السيميوطيقي ،فكل ثقافة تبدأ بتقسيم العالم إ#ى الفضاء الداخ\ي الخاص "بي" والفضاء
الخارâي فضا"aÙم" ليؤول هذا التقسيم ٕالاثناني وفق تيبولوجية الثقافة املعنية .والحدود ¬ي
النقاط ٔالاك Yحساسية لسYZورات العملية السيميائية ،تتسم ¬ي ٔالاخرى باإلزدواجية ف¼'
تفرق وتوحد Kي آن ،ف¼' وسيلة للتواصل وحاجز لتحقيقه ،تنتم' لثقافتZن متجاورتZن ،الثنZن
من سيمياء الكون متالصقتZن .لها وظيفة الغشاء الحيوي الذي يغطي الكون الخاص بنا و¬ي
تصفية وتكييف ما هو خارâي مع ما هو داخ\ي؛ كمعالجة نص منتم إ#ى لغة مختلفة وترجمته
داخل لغ{' الخاصة .وهو ما يحصل حZن تغزو نصوص جنس أدبي ما فضاء جنس أدبي آخر
»يصبح التجديد واضحا حZن تصبح املبادئ الرئيسية لجنس مبنينة Kي تعالق مع قوانZن نوع
آخر ،وحZن يندمج هذا النوع "ٓالاخر" عضويا داخل البنية الجديدة ،مع الحفاظ ع\ى ذكرى ما
من نسقه السابق Kي التسننZن« 1تجعلها تبدو انزياحات Kي املفتاح الجما#ي للسرد ٔالادبي.
a³ذا يكون لوتمان قد طور مفهوم الحد وهو يطور سيمياء الثقافة موضحا مرونة
الحد وقابليته لالخYxاق ،مما ينتج حركة Kي طبقات سيمياء الكون تغ YZمواقعها فيتم الانتقال
من الهامش نحو املركز.
وجدت دراسة لوتمان حول التقاطبات باعتبارها أداة انتاج للداللة ،امتدادا عند كل
من جورج ماتوري  G.Matoréوجان فيسجربر G.Weisgerber؛ حيث سيعمل ٔالاول ع\ى
توسيع منظورات لوتمان حول الفضاء Kي كتابه الفضاء الانساني L’espace humain

مالحظا كثافة حضور املصطلحات الفضائية Kي قاموسنا ،مما جعله يشدد ع\ى تصنيف هذﻩ
 :1املرجع السابق ،ص51
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املصطلحات وفق تقابلها جدليا لتجمع مث z±مثK z±ي تعارضات ) (Antinomiesلوضع قائمة
من ٔالازواج الجدلية ع\ى نحو :قريب/بعيد ،أع\ى/أسفل ،صغ/YZكب ،YZدائري/مستقيم،
سكون/حركة ،منفتح/منغلق ،متصل /منقطع ،أبيض/أسود...

1

أما فيسجربر فيقدم أهم إضافة Kي هذا املنpى ،من خالل مشروعه الفضاء الروائي
 L’espace romanesqueالذي لفت فيه الانتباﻩ إ#ى أهمية اللغة Kي تشييد فضاء الرواية،
وتنويع تضاريسه وإبراز تمظهراته ع\ى عكس فضاءات أخر كفضاء السينما واملسرح ال{' يتم
إدراكها بواسطة حاس{' السمع والبصر بينما يدرك الفضاء الروائي بوساطة اللغة اللفظية
املكتوبة ،لتصبح نسقا يؤسس لفضاء املحكي ٔالادبي وينظم مواصفات الفضاء ع Yºتحققات
تخييلية تتصل بوصف ٔالاحياز املكانية ،وقياس تضاريسها وامتدادا´aا ،مؤكدا a³ذا ع\ى
خطورة اللغة Kي تشخيص ٔالامكنة وتنويعا´aا ما بZن واقعية ورمزية وعجائبية ،فالفضاء
الروائي ال يكون بالضرورة حقيقيا بل غالبا ما يتم انتاجه من قبلنا حيث يتم استيالدﻩ من
إمكانية تشكيل ٔالالفاظ املتخيلة.
و هو يعرض امتداد هذا املفهوم Kي الدراسات السابقة يتطرق لتأسيس أرسطو
للمنطلقات Kي حديثه عن "أجزاء وأنواع املكان" ال{' تأتي  -حسب أرسطو  -متقاطبة ،ويسجل
أن هذا املس©ى وإن كان يتخذ من إمكانات الفضاء موضوعا له فإنه ظل حبيس مواضعات
الانسان املالحظ Kي وضع الوافق ،من جهة و¬ي من جهة ثانية فإabا ظلت عاكسة لألبعاد
الكالسيكية من قبيل :الطول ،العرض ،الارتفاع.
كما أعاد النظر Kي مشروع "ماتوري" الذي أخذ عليه أنه لم يجعل التقابالت تؤثث
فضاء الحكي إال بمقدار مطابقة الشخصية للمحيط ؛ فيما يذهب فيسجسربر إ#ى أن الفضاء
الروائي ليس إال مجموعة من العالقات املوجودة بZن ٔالامكنة واملحيط وديكور الحدث
والشخصيات...فتكون ٔالاعمال التخييلية قابلة لالنتظام Kي قوائم وفق منظومة التقاطبات
الفضائية ،فبقدر ما تتضاعف هذﻩ التقاطبات يغت '±الفضاء.
 :1محمد الزموري ،شعرية الفضاء Kي القصة القصYZة ،آنفو برانت ،املغرب ،2010 ،ص32
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من هذﻩ املنطلقات ينYºي إلعادة النظر Kي قانون التقاطبات استنادا إ#ى ٔالابعاد
الكالسيكية للفضاء :الطول ،العرض ،الارتفاع .أما التقاطبات ٔالاخرى فيمكن استخالصها من
مفاهيم:املسافة والاتساع والحجم و¬ي Kي مجملها تتعلق بالقياسات  ،Mesuresأما
الدرجات  Proportionsف¼':قريب /بعيد ،صغ/YZكبab ،YZائي/الabائي ،محدود/المحدود.
يفYxض فيسجربر أن هذﻩ ٔالافضية ¬ي أفضية خالصة ألabا تعكس حكما بالقيمة ،تأتي بعدها
مختلف ٔالاصناف املتعلقة بالشكل  Formeوال{' تنتظم Kي سياقها :دائري/مستقيم ،والحركة
 Mouvementال{' تستند ع\ى فكرة الزمن :سكوني/دينامي ،تمدد/تقلص ،انجذاب/نفور،
وجهة أفقية/وجهة عمودية ،أما فضاء التواصل  Communicationفتنتظم فيه:
منفتح/منغلق ،داخل/خارج .وبفضاء الاستمرارية فيتلخص Kي :متصل/منقطع ،ويمكن أن
نلحق بذلك العدد  Nombreالذي يستند Kي مفاهيمه ع\ى :التعدد/الوحدانية،
جمهور/وحدة ،مأهول/مقفر ،متحضر/متوحش ،كما يمكن إضافة عنصر ٕالاضاءة
 L’éclairageال{' تتمثل Kي :م('ء/مظلم ،أبيض/أسود.

1

a³ذا يكون مشروع فيسجربر عرض ٕالاطار نظري لشعرية الفضاء الروائي من خالل قوة
اللغة ودورها الوظيفي Kي التخييل ،قام من منطلقه هذا بتعديل املنطلقات السابقة ليمد
التقاطبات الفضائية بحرية أك Yºانعكست ع\ى خصوبة التحليل؛ فلم يعد الفضاء قادرا ع\ى
تشخيص ٔالابعاد الهندسية ٕالاقليدية وتغطية الظواهر املادية فحسب ،بل تجاوزها إ#ى ظواهر
روحية  ،Spirituelsمن خالل ما أسماﻩ باالستعارات الفضائية

Métaphores

.spatiales
-4-2-3شعرية الفضاء الروائي  -ج.إ.كس :
يسaدف ج.إ.كس½ Yمقاربة مركزية التفاعل بZن الفنون الزمنية والفنون الفضائية،
والطريقة ال{' يلتمس a³ا فن الرواية العناصر الفضائية لتحقيق وحدته الجمالية ،متخذا من
كتابات فلوب YZوتولستوي ومان وهاردي وديك½¿ وبروست ولورنس وجيمس وسYZفانتس وغYZهم
 :1املرجع السابق ،ص ص 36-32
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محكا تطبيقيا ملا يعرضه من تصورات نظرية .وهو ما يجعل مaiا مقاربة » مم¿Zة و"مبتكرة" ع\ى
مستوى الطرح )(...نجد فيه)ـا( تصورا مركبا يمتح من النظريات النقدية الحديثة ،والفنون
الفضائية كالنحت والرسم واملعمار ،مستفيدا من التصورات ال{' قدمها الروائيون أنفسهم
عن أعمالهم ،مطبقا ع\ى مxن يشمل الرواية ٔالامريكية ،والروسية ،والاسبانية ،والفرنسية،
وٕالانجل¿Zية«.1
تربط هذﻩ املقاربة تطوير شعرية الفضاء Kي تحليل العمل ٔالادبي باعتبارين أساسيZن:
ٔالاول التعامل مع الفضاء ع\ى أنه تشييد شك\ي للنص ،والثاني اعتماد طبيعة الفضائية
منهجا نقديا للقراءة.2
إذا كان ٔالادب حسب رأي ليسينغ فنا زمنيا » يحاكي موضوعات تتصف بصبغة الفعل
ٕالانساني ،والفعل تعاقب ،والتعاقب حركة ،والحركة زمان ،فالشعر فن زماني« 3كما يخضع Kي
تكوينه ملقاييس مثل ٕالايقاع ودرجة السرعة  4فإنه يستخدم الخصائص الفضائية كإ¾aام
ثانوي Kي تشبه بالفنون التشكيلية من رسم ،ونحت ،وفن معماريa³ ،دف توسيع الطبيعة
الزمنية الجوهرية.
ترتكز الدراسة الفضائية للفن الزم '±إ#ى »إدماج عدة حقول تتضمن النظرية ٔالادبية
والفكر العلم' واملمارسة الفنية الفضائية والبحث الفلسفي« 5هذا الاتجاﻩ نحو ٕالا¾aام
الثانوي للفضائية يعود إ#ى عدد من الدراسات ،ال{' تناولت الفضاء Kي مختلف امليادين
العلمية ،والنقدية والفلسفية أهمها املبادئ ٕالاقليدية وفلسفة اينشتZن ،إضافة إ#ى ٔالابحاث
ال{' تستق '(µعناصر الفن التشكي\ي Kي القصيدة ،وكذا عدد من الدراسات النقدية ال{'
:1أحمد فرشوخ ،تأويل النص الروائي ،السرد بZن الثقافة والنسق ،Top edition ،املغرب ،2006 ،ص57
 :2إ جوزيف كيس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي ،ص 13
:3نعيم الياKي ،الشعر بZن الفنون الجميلة ،دار الجليل ،دمشق ،1983:ص ،17ملخص عن مقالة الوكون لـ"غو´aولد افريم
لسنغ" طبعة  1959بسلسلةEvry Mans Lib :
:4س¿Zا أحمد قاسم ،بناء الرواية ،دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة،1988 ،
ص74
 :5إ جوزيف كيس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي،ص 13
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تناولت فضائية ٔالادب؛ يأتي Kي هذا السياق محاولة جوزيف فرانك الYºهنة ع\ى أن الصور
والYxكيبات الكلمية ال تتوقف معانaªا ع\ى العالئق الزمنية ،بل باألحرى ع\ى الارتداد والتعاقب
ٓالاني وخلوصه إ#ى أن ٔالادب الحديث يتحرك باتجاﻩ الشكل الفضائي ،وأن بعض ٔالادباء
يأملون أن يفهم القارئ آثارهم ع\ى نحو فضائي بدل اعتبارها متوالية.
و كذا س©ي فرانك الكوميس للYºهنة ع\ى أن التدفق الزم '±للقص Kي مدام بوفاري
متوقف لصالح التجاور ،وأن الزمن الخالص عند بروست إدراك Kي أي لحظة من الزمن،
بمع z±فضاء .كما يصرح موراي كريغر أن لغة الفنون الفضائية ¬ي املعجم الواKي الستكشاف
الفن الزم .'±يرتكز كس½ Yع\ى هذﻩ التأكيدات ليخلص إ#ى أن الفضاء وإن كان إ¾aاما ثانويا Kي
الفن الزمن ،فإنه إ¾aام ال مفر منه ،وأن "الثانوي" لفظ اسم' ضمن هذا السياق وليس
تقييميا.

1

يؤدي ٕالا¾aام الثانوي للفضاء أربع وظائف:أولهاـ من حيث إنه ا¾aام ثانوي فعال
وواسطة تتحقق عYºها الخصائص الفضائية Kي الفن الزم ،'±ويتم تلقي الصورة والYxكيبات
الكلمية من خالل الارتداد والتعاقب ٓالاني.
الوظيفة الثانية :تتج\ى من خالل ٔالانواع الهندسية كالنقطة والخط واملستوي واملسافة
ألن اللغة عمودية 2مفضاة أك Yمaiا أفقية وتتابعية
الوظيفة الثالثة :تكمن Kي عالقة الرواية بالفنون الفضائية كالرسم ،والنحت ،وفن
العمارة ،ال{' تمد ٔالادب باملشهد ،وخلق الشخصيات ،والشكل الوظيفي ع\ى التوا#ي ،الذي
يم¿Zﻩ برتراد راسل من خالل »املجازات البالغية وعناصر الكلمة ،والجملة ،والفقرة ،والفصل
Kي أي رواية كلها معمارية Kي نزوعها نحو تسييج فضائي«

3

الوظيفة الرابعة :تؤثر ع\ى الفعل التأوي\ي حيث إن النص يخلق حقال "مطابقا مولدا"
Kي حضور القارئ الذي يدخل Kي عالقة دينامية مع النص.
 :1جوزيف إ كيس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي ،ص ص 28 ،27
 :2املرجع نفسه .ص 28
 :3املرجع نفسه ،ص 29ـ نقال عنthe problem of Infinity considered historically.pp 145-50:
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غ YZأن هذﻩ الوظائف ال يمكن دراسaا Kي العمل ٔالادبي إال من خالل مفاهيم مفتاحية
أهمها ٔالاصناف الثالث للفضائية.
أصناف الفضائية:تتحقق الفضائية Kي العمل ٔالادبي من خالل توظيف خصائص الفضاء مثل الحجم،
والنقطة ،وغYZهما ،داخل البناء الزم ،'±فيتم ¿Zفaªا ثالثة أنواع من ٔالافضية :الهند'(Ð؛
ويرتبط بالعناصر ٔالاقليدية ،الاحتما#ي الناتج عن عالقة ٔالادب بالفنون الفضائية ثم من
خالل معمار الرواية .واملطابق املولد املتصل بالبعد الوظيفي أو التأوي\ي ،الذي يتصل فيه
الزمان بالفضاء لبناء داللة النص 1وهذا ال يتم إال باالعتماد ع\ى املفهوم ٕالاجرائي الذي
اقYxحه أيزر وهو القارئ الضم '±الذي يسهم Kي توضيح التأويالت املمكنة للنص انطالقا من
بنيته اللغوية.
أ ـ الفضاء الهند :Yقد يتبادر للدهن ربط هذا العنوان بتقسيم غالب هلسا للفضاء،
الذي أورد فيه عنصر الفضاء الهند ،2 '(Ðوذلك Kي أشغال ندوة الرواية العربية ،وقصد به
ٔالاماكن ال{' يصفها الكاتب بدقة وحياد ،وقد انتقد رؤيته محمد برادة موضحا أن كل
ٔالاماكن لها أشكال هندسية

3

نستخدم املصطلح باملع z±الذي عزاﻩ له جوزيف إ.كيس½ Y؛ والذي يضمنه الفضائية
الهندسية بعناصرها ٔالاقليدية ،كالنقطة والخط واملستوي ،وال{' ال تقتصر ٕالاشارة إلaªا
ألهميaا من خالل ربطها بوجهة النظر فحسب ،وإنما من خالل التطور الهام للفضائية
الهندسية من حيث ¬ي صورة ومفهوم Kي الرواية أيضا.
´aدف نشأة تقنية النقطة الفضائية إ#ى ربط عالقة تبادلية ع\ى نحو شك\ي بالجانب
املوضوعاتي Kي الرواية ،لتتشرب نوعا خاصا من موضوعات¬ ،ي تلك املتعلقة بالعزلة ،النبذ
الاجتما¡ي ،الوحدة الوجوديةٔ ،الانانية ،اليتم ،املس ٔالاحادي  ،monomaniaقضايا
:1سعيد يقطZن ،قال الراوي ،ص239
 :2محمد عزام ،شعرية الخطاب السردي ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دمشق.2005:ص 68
 :3حسن نجم' ،شعرية الفضاء ،ص 52ـ نقال عن:أشغال ندوة الرواية العربية:واقع وآفاق.ص395و ما بعدها.
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ٕالابعاد...و غYZها من أشكال العزل .النقطة a³ذا التصور تسهم Kي ابراز الجانب الشك\ي لوجهة
النظر وتقوم Kي الوقت ذاته »بدور الصورة الحاسمة Kي الرواية ،من حيث إن "مستوى"
املجتمع ) (...يشكل الحقل الذي تكون فيه هذﻩ "النقطة" معزولة 1«.يمثل كيس½ YلYºوز هذﻩ
املوضوعات بالرواية الرسائلية ال{' تستغل مفهوم فرد منعزل Kي موقع ما ورد فعله لفرد
آخر .وبشكل عام فإن الشخصيات تشكل » نقطا تعيش "تصادمات" كما تع Yºعن ذلك جورج
إليوت« ،2غ YZأن خلق الشخصيات  caractérisationبحد ذاته ناتج عن تصادم الكلمات،
فاسم شخصية قد يصبح بؤرة الرواية يث YZمن الانفعاالت ما يغ YZمسارات الحكي ،ليتحول
الجسد إ#ى كلمة a³ذا الYxابط بZن الشخصية كنقطة والكلمة كنقطة أيضا يف(' بنا هذا
الYxابط للبحث عما لقب بالنظرية العضوية لتشكل الرواية 3؛ فهل يمكن اختصار رواية ما،
يجيب فيلهم ِلسYZلو مشaÀا مسرحية هاملت بجذع شجرة بأغصان كبYZة وصغYZة ،وبراعم
وأزهار وفاكهةK ،ي حZن يرى تولستوى Kي مقدمة روايته "الحرب والسلم" أن » أهم ÷('ء Kي
أيما أثر ف '±توفرﻩ ع\ى نوع من البؤرة – بمع z±مكان تلتقي فيه كل الخيوط املشعة أو تنبعث
منه ،ويتعZن ع\ى هذﻩ البؤرة أال تكون قادرة ع\ى شرح نفسها تماما بالكلمات« 4ع\ى عكسه
يعYxف جويس أن "ايزابل أرتشر" كانت بذرة فكرته.
هذا التصور الفضائي لكتابة الرواية نجدﻩ عند عدد من الروائيZن فجويس مثال يعد
النقطة الفضائية مركزا يحافظ ع\ى توازن العمل ،ومنه تتم معالجة املوضوع ،وينطلق
ّ
الاهتمام ،أما سارتر فيصف روايته الغثيان بأabا مشكلة من لحظات واسعة ولينة تنتشر مثل
بقعة زيت ،أما داريل مانسيل فYZى Kي »"قطرة املداد" ال{' تفتتح الرواية املنهج العضوي
املطبق ع\ى املع z±العضوي« 5والنقطة ال{' صورت Kي أك Yمن صورة لدى الروائيZن تحمل
دائما دالل{' التمدد والتقلص ،لتشكل البؤرة ال{' يتكشل مaiا العمل.
 :1جوزيف.إ .كيس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي ،ص49
 :2املرجع نفسه ،ص 59
 :3املرجع نفسه ،ص51
 :4املرجع نفسه ،ص66
 :5املرجع نفسه ،ص55
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Kي شكل آخر تف('ء الرواية الحكي باعتماد النقطة الفضائية Kي ارتباطها بالزمن ،نجد
ذلك مع الخصوصية ال{' تتخذها اللحظة "ٓالان" حZن يوقف سYZورة الزمن لتتحول "ٓالان" إ#ى
نقطة ت('ء املا|(' ،فيشكل الحاضر املا|(' الذي يج\ي Kي شكل لوحات متجاورة ،ع\ى
عكس ما هو معتاد من أن املا|(' هو الذي يفسر الحاضر من خالل السYZورة الزمنية أو
السببية لألحداث.
يخضع ٕالادراك الهند '(Ðلألماكن Kي الرواية للمخططات الهندسية ال{' ترسمها
الشخصيات ،أو اعتماد الروائي لتقنية التناظر ،أو حساب املسافات ...فيما تخضع املشاهد
لوجهة النظر ،سواء كانت ثابتة أو متحركة.
يعYxف كس½ Yأن دراسة الخط ضمن الرواية ¬ي مسألة صعبة ،ذلك أن الخط
املستقيم واملعقد واملتوازي ال يحدث Kي الطبيعة بل فقط Kي دهن ٕالانسان ،مع ذلك فقد
شكلت »استعارة "الخط" منظورا موحيا أخصب الكث YZمن البصائر النقدية« 1فقد استعمل
ه½Yي جيمس الصورة الخطية "الخيط" لتوصيف أحد أهم بنيات الرواية من خالل رواية
"السفراء" حيث يغدو وجود واحدة من الشخصية الروائية وظيفيا ،ف¼' مساعدة القارئ،
وتدخلها بما هو خيط مYºر ع\ى نحو عميق ،ليخلص ضمن تمي¿Zﻩ للخيط كمساعد للقارئ،
للتأكيد ع\ى أن نظرية الخط ،بZن الخيط واملركز ،وبZن الروائي والقارئ¬ ،ي العنصر
الهند '(Ðاملركزي Kي الرواية.

2

أما شكلوفسكي فيحدد نوعا آخر للخط وهو الخطية أو التنضيد ،وهو نوع يحدد مناهج
َ
البطل
تشييد القصة  ،histoireفثمة نوعان Kي ٔالاول ال يرتبط الفعل واملنفذ ،تالحق فيه
املؤثر ُ
ات ،دون أن يبحث عaiا ،أما Kي النوع الثاني فYZتبط الفعل باملنفذ ،ليكشف تودوروف
عن نوعZن أيضا من الخطوط ،لكaiا تتم ¿Zبكون النوع ٔالاول أفقيا ُيع z±بإماطة اللثام عن
ٔالاحداث ،والثاني عمودي يع z±بالبحث عن معرفة هذﻩ ٔالاحداث.
إن تشييد العالقات الداخلية للسرد تستعمل الخط بشكل تواز أو تدرج أو نقيض،
 :1أحمد فرشوخ ،تأويل النص الروائZن ،ص 58
 :2جوزيف.إ .كيس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي ،ص ص 62 ،61
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حيث يزود التوازي بمنهج سهل غ YZأنه يطرح اشكالية تقنية عن خلق ٕالا¾aام بتالÄي الخطوط
املتوازية ،املتباعدة جغرافيا أو ذهنيا أو شعوريا أو حكائيا .يشكل التعارض بZن الشخصيات
والفئات»الشكل ٔالاك Yتعقيدا للتوازي« 1كما يمكن أن يمتد ليشمل الYxابطات بZن
الوضعيات؛ من ذلك مثال رؤية املكان نفسه Kي حالZن متعارضZن .يالحظ شكلوفسكي أن
»نسق النقيض Kي الواقع حيلة التوازي تم التماسها بتعارض حرKي« 2يتخذ صيغة محور
املرج©ي يعزل بروز الخط الهند '(Ðضمن الرواية.
يشكل البناء املتشذر نوعا هاما من فضائية الرواية ؛ ال{' ال تتبلور من خالل عناصر
متعاقبة ،بل تتطور ضدا ع\ى هذﻩ العناصر ؛ ليغيب الاستمرار والحبكة والخاتمة ،وال تكون
a³ذا التصور مجYºة ع\ى أن تتخذ لها فكرة واحدة ،أو حدث واحد .تستقل ٔالاجزاء Kي هذا
البناء وينفتح الشكل ،و¬ي تعتمد عادة ع\ى التكرار والتعاقب أو تناوب الخطوط الفضائية
وهما م¿Zتان فضائيتان تدعمان التوازي الهند.'(Ð
أما املستوي فيتشخص من خالل صيغة الطرس املف('ء ،الذي يسمح بتواحد
مستويZن لغويZن بشكل آني ،أثناء القراءة الالزمنية ،ال{' تركيب أعماال مختلفة واحدا فوق
ٓالاخر ،باالتكاء ع\ى م¿Zة التأويل السا¡ي إ#ى كشف نص ثان أصيل ع Yºالنسيج الن'(µ
الظاهر ،الذي يتصور كمستو تتم قراءته بتج\ي غYZﻩ فيه.
يمثل كس½ Yلهذا النوع من الفضائية بـ "دون كشوت" لسرفانتس ،حيث نجد Kي هذا
النص مستويات تشكل طرسا يشمل الروايات البطولية  Romancesاملاضية ،كوabا
نصوصا سابقة  Ur-textsكتب علaªا سرفانتس ،إ#ى جانب نصوص ممكنة كتبت بعد نصه
مثل "جوزيف اندروز" )1742م( و"كيشوت ٔالان1752) "zÓم( و"كيشوت الروي" )1772م(.
يجسد النص إذن ماضيه ومستقبله أيضا 3ويكشف تشدرﻩ وتشقق حدودﻩ ،وتزحزح
تماسكه ،ممثال التعدد Kي الواحد ،حيث يكتشف القارئ :الرواية والرواية املضادة والالرواية،
 :1املرجع السابق ،ص ص 70 ،69
 :2املرجع نفسه ،ص 63
 :3املرجع نفسه ،ص ص 65 ،74
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والالرواية البطولية ،الريفية ،امللحمية ،الشطارية.



1

ب -الفضاء املحتمل :يرتبط املحتمل بالجوانب التشكيلية Kي العمل ٔالادبي ،وتداخل
هذا ٔالاخ YZمع الفنون الفضائية ٔالاخرى كالرسم ،النحت ،والهندسة املعمارية .هذا الشكل من
الفضائية يج\ي الخصائص الفنية الفضائية Kي فن الرواية ،من خالل الخصائص الفضائية
ُ
لألدب حZن ُيرسم املشهد ،وتـنحت الشخصيات ،و ُيشيد الكتاب.
إذا كان لكل من هذﻩ الفنون ماد´aا الخاصة فإن مادة ٔالادب لغته ،ال{' ترتكز إ#ى
التجريد الذهK '±ي تأسيس العالقات بZن وحدا´aا لكن »املكان الشعري ال يعتمد ع\ى اللغة
وحدها ،وإنما يحكمه الخيال الذي يشكل املكان بواسطة اللغة ع\ى نحو يتجاوز قشرة الواقع
إ#ى ما يتناقض مع هذا الواقع غ YZأنه يظل..واقعا محتمال« 2ممكن التجسد ع\ى أرض الواقع،
إذ أن جزئياته حقيقية وظفت Kي سياق تخيي\ي.
ما نقوله عن املكان ينطبق أيضا ع\ى الشخصيات ال{' تصور عادة Kي شكل نماذج
إنسانية متكاملة ٔالابعاد تستوKي الخصائص الجسمية ،النفسية والاجتماعية .انتبه أرسطو إ#ى
ذلك ودعا الشعراء إ#ى أن يسلكوا طريق الرسامZن املهرة الذين إن أرادوا تصوير ٔالاصل رسموا
صورة أجمل 3وإن كانت ال تبتعد كثYZا عن الصورة ٔالاصلية – الواقعية ،ف¼' صورة محتملة.
يم ¿Zكس½ YبZن املكان واملشهد وهو يتناول أج\ى شكل من أشكال الفضائية املحتملة
واملتمثل Kي ترابط التصويري a³ماّ ،
مبينا أن للمكان م¿Zة بشرية ع\ى عكس املشهد ،كما أنه ال
يمكن حذفه بينما يمكن ذلك مع املشهد ،واملكان ثابت تتحقق وظيفته الفضائية ع\ى نحو
بارز ضمن هذا الثبات ،ع\ى عكس املشهد ،وهو Kي نظرية الرواية لحظة درامية Kي موقع
محدد Kي الزمان واملكان ،تعتمد فضائيته ع\ى املوقع ،سواء أخذ باملع z±التصويري أو بكونه
وضعية إطارية ملا هو درامي.
 :1أحمد فرشوخ ،تأويل النص الروائZن ،ص 59
:2اعتدال عثمان ،إضاءة النص ،قراءات Kي الشعر العربي الحديث ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،ص7
:3ع\ي بن تميم ،السرد والظاهرة الدرامية ،دراسة Kي التجليات الدرامية للسرد العربي القديم ،املركز الثقاKي العربي،
املغرب ،2003 ،ص93
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ثمة عدد من املواقع تتكرر بشكل كب YZع Yºتاريخ الرواية من ذلك مثال البيت ،السلم،
السجن ،الغرفة ،ال تقتصر أهمية هذﻩ املواقع Kي كوabا وضعية إطارية ألن ٕالانسان يسكaiا،
بل تتعدى ذلك إ#ى كون ٔالاحداث تقع هناك ،أي أabا تحتضن اللحظة الدرامية ،فتمثل
مشاهد ،يتم عرضها عن طريق الوصف الذي يكون » متلبثا ع\ى ٔالاشياء والYxتيبات واملأخودة
بعZن الاعتبار Kي آنيaا ،يبدو معلقا جريان الزمن ويساهم Kي تمديد القص يشكل م¿Zة Kي
الفضاء« 1محققا بذلك للتأجيل ع\ى مستوى القصة .كما أنه مرتبط بفن الرسم فيخضع
لتقناته وأهمها التأطK YZي حالة الواصف الثابت حيث ال يمكن أن يتجاوز حدود الفضاء بل
إن الروائي » بتثبيته ملسند اللوحة أو لكامرته عند إحدى النقط Kي الفضاء املستحضر،
سيكتشف الروائي كل قضايا التأط ،YZوالتأليف ،واملنظور ،بما ¬ي قضايا يصادفها الرسام«

2

ال يقتصر التأط YZع\ى تحديد فضاء اللوحة الوصفية بل يمتد لتحديد فضاء القص
وذلك حZن يتم تضمZن قصص جديدة داخل القصة ٔالاو#ى ،سواء بعد مشهد وصفي يYºر هذا
التضمZن ،أو بعد توصيف لفظي ألثر ف '±معZن ييسر الولوج للقصة املضمنةK ،ي الحالتZن
يلتمس املؤلف »حيلة التأط (encadrement or enchassement) YZيبدو العنصر
الفضائي Kي القص جليا لكونه يصبح أرضية ،أي عنصرا استيعاديا لقص موسع« 3يضرب
كس½ Yلذلك مثال بالقص Kي الحمار الذه 'Ñحيث تستعمل حكاية "كيوبيد وبيسيشيه" كإعاقة
للقص ع\ى نحو واضح.
إن التأط YZوالتوصيف اللفظي عنصران فضائيان Kي الرواية يقويان النظام الفضائي
ضمن الدينامية الزمنية ،والتماس الفضاء يجلو ٔالاخالÄي والخلقي ،وكذا الداللة الجمالية.
يربط كس½ YبZن وصف الشخصيات الفضائي وبZن فن النحت ،مؤسسا فكرته ع\ى أفكار
ثالث محددة Kي التقليد النقدي حول فن النحت ،و¬ي أن التماثيل قد تكون ناطقة وحية،
وأن فن النحت يقت(' ضمنا ٕالا¾aام الزم '±الثانوي ،وأخYZا أن للشخصيات Kي ٔالادب عالقة
: G.Genette,Fiogures2,p59
 :2جوزيف.إ .كيس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي ،ص 106
 :3املرجع نفسه ،ص 106
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صريحة مع ٔالاشياء املنحوتة 1.تصدق هذﻩ الحياة ال{' وهبت للتماثيل ع\ى خلق الشخصيات
ٔالادبية من خالل "التخييالت" مثيالت التماثيل ،ال{' جسدها نحات يد¡ي إكزيتوقراط
السيوني الذي ألف أعماال Kي شكل نYي حول مواضيع فنية حاول فaªا أن يتفوق بالشكل
اللفظي ع\ى ما أنجزﻩ Kي الشكل الغراKي ،وع\ى نهجه سار عدد من املؤلفZن ،أما Kي الرواية
فنجد الصور مشتقة مما هو فع\ي كما هو الحال Kي"ابنة العم بيت" لبلزاكK ،ي حZن يعيش
قارئ "الفون املرمري" ٕالاحساس بالحجم النح{' ،حيث ٕالا¾aام الثانوي مرئي من خالل
توصيف فونه الفع\ي واملنحوت ،وتوصيف فاعلية الحجم بدقة .ليتواتر ظهور العنصر النح{'
لخلق الشخصيات Kي روايات أخر مaiا ع\ى سبيل املثال " مزيفو النقود"" ،سوق الغرور"،
"أبراج بارتشي."Yx

2

تسوغ توترات ثالث عملية ٕالا¾aام الثانوي بالنحت Kي خلق الشخصيات ،و¬ي توترات بZن
الداخل والخارج مدمجة قضية وجهة النظر والحجم ،بZن الYºوز والتماثل ،وبZن النقش
والقولبة .يتشكل التعارض بZن الداخل والخارج القلب الفعال للحجم ،ألن لكل تمثال
فضائZن ٔالاول يحتله والثاني يشكله ،هذﻩ الثنائية ¬ي Kي الوقت ذاته عالقة أخالقية وجمالية؛
إذ يشكل املفهوم ٔالاخالÄي بالتعالق املتبادل بZن الشكل والحياة الباطنية منهجا شكليا لخلق
الشخصيات بواسطة ٕالا¾aام الثانوي الخاص بالنحت.
يستلزم تشييد الرواية فضائيaا املعمارية ،يعود استخدام املعماري لـ تينيانوف سنة
1929م وهو يصف "التطور ٔالادبي" مقيما تطور الرواية ،حيث ّ
تطرق لعالقة الشكل
بالوظيفة واصف إياها بـ غ YZالعرضية »فتنوعية الوظائف لعنصر شك\ي ما ،وربط عنصر
شك\ي بوظيفة ،كلها قضايا هامة Kي التطور ٔالادبي« 3الذي يتعZن ع\ى دارسه توضيح قضية
التفاعل التطوري بZن الوظائف ؤالاشكال .ذلك أن الوظيفة عندﻩ ¬ي العالقة املتبادلة ألي
عنصر بآخر ضمن ٔالاثر ٔالادبي من جهة أو#ى ،وضمن النسق ٔالادبي ككل من جهة ثانية.
 :1جوزيف.إ .كيس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي ،ص 120
 :2املرجع نفسه ،ص ص 129 -125
 :3املرجع نفسه ،ص 159
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الوظائف نوعان ؛ ٔالاول هو الوظيفة الذاتية وتمثل العالقة املتبادلة لعنصر بعناصر مشاa³ة
Kي آثار أخرى ،والثاني هو الوظيفة امل¿xامنة و¬ي عالقة العنصر بعنصر مختلف Kي نفس ٔالاثر،
a³ذا التصور تكون الوظيفة ¬ي العالقة املتبادلة ،ويكون الشكل منهج هذﻩ العالقة .يطابق
هذا التعريف تعريف سوزن النغر للفن املعماري بأنه "شكل وظيفي" ،وسواء كان الفضاء
املعماري Kي عمارة أو Kي رواية فإنه قائم بذاته ،ومع ذلك مع Yºعن العالم الذي يحيط به "
يبعد ويشكل العالم الخارâي".

1

يتم تشييد نص القص باعتماد ثالثة مناهج ¬ي :تجاور قصص مختلفة ،تطويق قصة
ّ
داخل أخرى ،والتناوب ،أما الكتاب فإنه حجم بمقت( zبنيته املYxاكبة يتشكف Kي عرض آني
للعZن ،بدل النحو املتتا#ي ع\ى ٔالاذن .فالكتاب ترتيب للكالم ع\ى امتداد فضاء ثالثي ٔالابعاد،
ترتب الصفحة فيه فضائيا أيضا ،لتتضمن العمودي ؤالافقي واملائل ،كما يمكن أن تتضمن
أيضا الهوامش والحوا÷(' وكلها عناصر فضائية .يضاف إلaªا عناصر أخر تعد الوحدات الكYºى
لتشييد املكتوب و¬ي الفصل والكتاب أو الحجم )املجلد( اللذان يمتلكان وظيفة ترتيب
القص ،ويؤثر الفصل ع\ى ٕالايقاع ،بينما تظل الوحدات ٔالاصغر ،للكلمات ،والجمل والفقرات
الكتل الصغYZة جدا ال{' ال{' يتم من خاللها بناء م½¿ل التخييل ،فمهما كان املع z±الحرKي
الخاص للكلمة )العالقة العمودية( فإن املع z±الدقيق ال يوجد بمعزل عن املع z±الايحائي
)العالقة ٔالافقية( 2.يحدد طول الجمل Kي الفقرات سرعة السرد ،وايقاعه.
جـ ـ املطابق املولد Genidentity :وهو مصطلح مستحدث يحيل ع\ى التداخل الفضائي
للقارئ والشخصيات والنص ،باعتبارهم يتعايشون Kي حقل دينامي الزم '±يسمح بالتأويل »إن
موضوع التأويل هو مع z±غ YZمحدد) (...باإلضافة إ#ى "توالديته" يتم ¿Zاملع z±كذلك بـ
"التقاسمية"« 3أي أنه نموذج التجربة املشYxكة بZن املؤلف والقارئ ،يتحول القارئ بفعل هذا
التساكن والنص ضمن حقل دينامي واحد ،إ#ى مؤلف لكتاب ثان انطالقا من الكتاب الذي
 :1جوزيف.إ .كيس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي ،ص159
 :2املرجع نفسه ،ص ص 177 -164
 :3املرجع نفسه ،ص194
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يقرأ ،بعض صفحاته مقسمة بدقة ومدرجة بحسب إرادته ضمن مواقع أخرى من القص.
النقد Kي جوهرﻩ "خطاب حول خطاب" ،إabا هذﻩ امل¿Zة الدينامية ،والتما¬ي ضمن
الحقل الالزم '±تجعل من العمل ٔالادبي ممتدا خارج ذاته Kي الفضاء ،غ YZمتطابق مع حدود
شكله املادي مفضيا إ#ى حاالت دينامية مYxاكبة ومتداخلة فيما بيaiا بشكل متبادل ،يحل هذا
الحقل الدينامي التعارض بZن "الداخل" و"الخارج".
و الحقل الدينامي هو واحد من خصائص الرواية يكون بموجبه »القارئ ع\ى نحو الزم'±
شخصيات ومؤلف نصه ،ومؤوال .الحقل الدينامي للرواية ،املألوف Kي ٔالاثر وعند مؤلفه
ومؤوله هو اللغة بطبيعaا الدينامية ،حقل يسمح بتداخل املعنيZن املطابق وٕالايحائي« ،1و¬ي
ٕالاشارة ال{' تعود بنا إ#ى مفهوم جنيت Kي الصورة ،ح{ zأن كيس½ Yيعود ليستشهد بمقبوس
من كتابه .كما يعود إ#ى فكرته عن ٔالادب بوصفه فضاء كليا وهو يتناول الوجه ٔالاول من
املطابق املولد ،وهو توليد نص من نص ،حيث تستد¡ي قراءة نص ما عالقة مع غYZﻩ من
النصوص سواء نصوص الكاتب ذاته ،أو نصوص أخرى ،سابقة عليه ،أو معاصرة له،
فالنص حسب رأي تودوروف هو "دائما تحويل لتحويل آخر ،وهو كذلك مولد محتمل
لنصوص الحقة ،من أمثلة هذﻩ الدينامية عالقة "مسخ الكائنات" بنص "صورة" لجويس،
والعالقات ال{' تنتج بZن أعمال الكاتب الواحد؛ حيث » تبدو النصوص املختلفة لكاتب ما
تنويعات لبعضها البعض ،معلقة ع\ى بعضها البعض وموضحة بشكل متبادل لبعضها
البعض« .2فالنصوص يمكن أن تنتج نصوصا أخرى كما أن التأويالت قد تنتج تأويالت
جديدة ،أي أن الكتاب قادر ع\ى شغل حجم ع Yºحقل دينامي يوحد النص واملؤول ،أو الكلمة
ومظهر¾aا الحرKي والدال#ي.
املظهر الثاني للمطابقة املولدة هو تحويل الزمن إ#ى فضاء ،حZن يغيب ارتباط الحكاية
املروية بالزمن الكرونولوâي ،لYxتبط بالزمن السيكولوâي أو الحالة الصوفية ،أو حZن يدمج
الزمن بالفضاءK ،ي حال كان موضوع الرواية هو حقبة زمنية معينة فإabا »بدقة علمية قد
 :1املرجع السابق ،ص 200
 :2املرجع نفسه ،ص 206
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تموقعت Kي الفضاء«
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1

تتج\ى أهمية أخرى للمطابقة املولدة من خالل مفهوم القارئ املحتمل Lecteur

 virtuelالذي يظهر Kي السجال الداخ\ي للن Yعند باختZن ،وKي مفهوم القارئ الضم '±عند
آيزر ،والقارئ املحتمل عند تودوروف؛ حيث يظهر كل من املرسل /الراوي ،أو املؤلف ،واملرسل
إليه /القارئ املحتمل معا ع Yºالحقل املطابق املولد للنص الروائي.

2

انطالقا من هذا فإن كيس½ Yأسهم بدراسة الفضائية Kي الرواية من خالل املفاهيم ال{'
أوردها ،ويكون بذلك ألم بأغلب ٔالافكار والطروحات ال{' جاء a³ا سابقوﻩ ،مع ذلك يؤاخذ
لألسباب التالية:
 إسهابه Kي تتبع النقاشات النظرية ؛ الذي وإن كان يدعم طرحه فإنه يشتت القارئ،ويحيد به عن التطبيق وهو ٔالاهم لجالء فكرته.
 حZن يتجه للتطبيق يطبق ع\ى نماذج مختلفة ومتفرقة ولم يكشف عن كل أصنافالفضائية Kي كل نص ع\ى حدة ،مما يوي بعدم إمكان تطبيق هذا النموذج ع\ى رواية
منفردة.
ركز كيس½ Yجهودﻩ إلثبات فضائية الرواية وعالقaا بغYZها من الفنون ،أك Yبكث YZممايرتÃى منه وهو كشف جماليات الفضائية Kي الرواية ،وآليات اشتغالها.
ليحتل مفهوم الفضاء مجاال واسعا Kي الدراسات املعاصرة ،يشهد ع\ى ذلك العدد
الكب YZللقاءات الجامعية حول هذا املوضوع ،فقد »صار الفضاء املوضوع املفضل للتناول
البح ،'Óيتضح ذلك Kي تضاعف عدد الدراسات واملؤتمرات املخصصة للمنظر الطبي©ي منذ
سنوات Kي فرنسا ع\ى سبيل املثال« ،3ما أدى إ#ى ظهور بحوث تقف ع\ى الحدود ٔالادبية
والجمالية ،مaiا – ع\ى سبيل املثال ال الحصر -كتابة الفضاء الذي تتناول فيه الكاتبة مسألة
 :1جوزيف.إ .كيس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي ،ص212
 :2املرجع نفسه ،ص223

3

:Michel Mathieu,Jean-Claude:Espace et poésie,actes du colloque des 13,14 et 15juin
1984,Pressesde l’Ecole Normale supérieure,1987,p8
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التصوير ٔالادبي للفضاء ،بعبارة أوضح كتابة الفضاء ،كما هو واضح Kي عنوان مؤلفها،
منطلقة من طروحات بالنشو وليسينغ ،ما جعلها تبدو مقتنة بأن ٔالادب ال يمكنه أن يقتحم
مجال الفضاء مثل النحث والفنون التشكيلية ال{' تشتغل ع\ى اللون والشكل .لتخلص إ#ى أن
ٔالادب ال يصور الفضاء بل يولدﻩ ويجعل املتلقي بحس به ،و¬ي رؤية أفضل من تلك ال{'
يوفرها التمثال مثال.
املؤلف الثاني الذي نود ٕالاشارة إليه هو "الفضاء الروائي Kي الرواية الفرونكفونية
ٕالافريقية املعاصرة" الذي تناول روايات تم إصدارها ما بZن سن{' 1970و 1990م وهو مؤلف
ع\ى قدر كب YZمن ٔالاهمية بالنظر إ#ى ضخامة متنه من جهة ،وإ#ى منهجه Kي تناول الفضاء،
ذلك أنه قدم قراءة للفضاء الروائي طرحت بشكل ج\ي إشكالية الفضاء Kي دول متخلفة
تختلف نظر´aا للفضاء بشكل ك\ي عن النظرة الغربية ،فالفضاء بالنسبة مايزال موضوعا
اشكاليا خصبا ،فهو الفضاء املتنازع حوله ،وهو املأساوي ،املأزوم ،املستعمر..و غYZها ،كما لم
يفت الباحث تناول الفضاء Kي عالقته بباÄي املكونات الروائية.
لتتجه الدراسات ٔالاحدث نحو مجال أك Yتخصصا فيما يسم zبالنقد الجغراKي
 La géocritiqueوهو العلم الذي يدرس الفضاء الانساني 1بشكل عام فينفتح ع\ى عدد
كب YZمن املوضوعات مaiا املدينة واملنظر الطبي©ي ،واملكان السياي ،واملتاهةو غYZها كث،YZ
يدمج أثناء تناولها بالدراسة الجما#ي ؤالادبي بالثقاKي.

1

: Jean-Marie Grassin,Poétique de la ville et de compagne,ou qui est dieu s’il existe ,
in:L’écrivain auteur de sa ville,Pulim, Collection Espace,France,2001,p9
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يتخذ الفضاء موقعZن مختلفZن Kي صلته بنظرية ٔالادب موقعZن مختلفZن ،إذ يمثل Kي
املوقع ٔالاول مكونا من بZن مكونات السرد ،يتضافر وعناصر أخر لتشييد النص الروائي
وعندها يدور البحث حول ٔالافضية املرجعية واملتخيلة ،واملوضعة ؤالاثاث والديكور وغYZها،
بينما تنعكس ٔالادوار Kي الحالة الثانية لتصبح نظريات السرد  théories du récitمكونا من
مكونات الفضاء ،1ألن النص بكامله يصبح فضاء تشتغل مختلف النظريات للكشف عن
مكوناته ،فهو تشييد ندرس معمارﻩ ،ومختلف العناصر املتفاعلة ضمنه.
ففي الحالة ٔالاو#ى يشكل الفضاء مكونا سرديا Kي النص ،وهو ما يصطلح عليه باملكان
الروائي ،الذي كان يقدم Kي الرواية الواقعية عن طريق الوصف ليشكل إطارا للحدث ،حيث
يتطلب حضور الشخصيات ووقوع ٔالاحداث إطارا مكانيا تقع فيه .أما الرواية الجديدة فقد
انتهجت سبيال أخر Kي عرض أماكaiا ال{' ال يفي مصطلح املكان لتحديدها ف¼' ليست
بالضرورة أماكن بل إن »استعمال ٔالافضية Kي النصوص الروائية يتجاوز كونه مجرد ٕالاشارة
املكانية ،ليمثل نظاما داخل النص« 2يخضع لحضور ٔالاماكن ونوعها ،وايقاع ذلك الحضور،
كما قد تتشعب هذﻩ ٔالاخYZة وتتعدد ،إ#ى حد أننا قد نجد حضورا ألشكال خاصة مaiا
"الالمكان" ع\ى سبيل املثال ال التحديد ،الذي ال يمكن بأي حال من ٔالاحوال تناوله ضمن
مقولة املكان ،ما يجعل من استعمال هذا املصطلح وغYZﻩ من املصطلحات قاصرة ،من ذلك
مثال مصطلح الفضاء الجغراKي الذي يعتمدﻩ حميد الحميداني والذي قدمت الباحثة الليبية
بلسم الشيباني انتقادا وجaªا له مفادﻩ أن هذﻩ التسمية توي بما هو جغراKي من تضاريس
وغYZها أك Yمما توي باملكان املعاش Kي حد ذاته ،ويمكن أن نعزز هذا الرأي بالعودة إ#ى معz±
الجغرافيا املصطلح املكون من شقZن هما Gé: terre et graphê: description :فتع'±
حرفيا "وصف ٔالارض" ،وال يبتعد التعريف الاصطالي عن هذا املع z±فالجغرافيا ¬ي دراسة
1

:Abdellah Mdarhi-Alaoui , Le concept d’espace dans les théories du récit, in: Imaginaire
de l’espace , espaces imaginaires, EPRI, Maroc, 1988, P 57
:Jean – Pierre Goldenstein , Lire le roman, De Boeck, Belgique ,2005,P104
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ووصف سطح ٔالارض لتقديم تصور واضح عنه خالل عصر معZن ،أما Kي التعريف القامو'(Ð
ف¼' تقدم ع\ى أabا العلم الذي يتخذ موضعا له كال من الظواهر الف¿Zيائية ،البيولوجية،
والبشرية املتموضعة ع\ى سطح الكرة ٔالارضية...

1

العودة لهذا التعريف تجعل البحث يقر بوجاهة رأي بلسم الشيباني ،لكننا نرى بأن هذا
الرأي صائب فقط Kي حال استعمال "الفضاء الجغراKي " للتدليل ع\ى أماكن مثل البيت
والغرفة والشوارع وغYZها من ٔالافضية الجزئية ،غ YZأن اخراجه بشكل تام من مجال النقد
الجغراKي  La géocritiqueيعد إجحافا أيضا ،قد يودي إ#ى خلل اصطالي ،فهو يطلق ع\ى
واحد من مجاالت اشتغال هذا النوع من النقد ،نقصد بشكل خاص ما يعرف بـ paysages

وهو املبحث الخاص باملناظر الطبيعية Kي النص ٔالادبي ،وال{' ال نجد عناية a³ا Kي نقدنا
العربي .كما يتم اعتمادﻩ Kي وصف ٔالافضية الواردة Kي النصوص الرحلية ،سواء كانت مناظر
طبيعية أو إحاالت جغرافية.
و¬ي حاالت ال نجدها Kي متننا الروائي مما يجعلنا نعتمد مصطلح الفضاء ،متجاوزين
قصور مصطلح املكان ،الذي يحيل – كما أشرنا سابقا -إ#ى الاستعمال الف '±للمكان كإطار
للحدث .ذلك أن تغ YZاستعمال املكان Kي النصوص الجديدة يعود إ#ى انتقال املكان ذاته عYº
مراحل تاريخية طويلة من مرحلة الالتمايز والعماء إ#ى الaندس 2وبالتا#ي إ#ى مكان ف '±جما#ي ؛
وإ#ى مكان ثقاKي ،محمل بجملة من القيم الداللية والسيميائية املستحدثة ،دون أن تنكفئ
التصورات املثيلوجية والالهوتية عن الاشتغال Kي ذهنية الكائن ٕالانساني ،ودون أن يقفد
املكان حمولته امليتاف¿Zقية املشبعة بالثقافات املحلية.
هذا الYاء الذي انت¼ zإليه املكان بجمعه بZن قيم معاصرة وأخرى قديمة ميثيولوجية
أخرجه من الاستعمال الضيق Kي النص الروائي ،إ#ى استثمار واسع النطاق مع الرواية
الجديدة ال{' منحته Kي حاالت كثYZة دور البطل.

: Le Petit Rober, édition de 1977, article “Géographie” ,p862

 :2ينظر :خالد حسZن حسZن ،شعرية املكان Kي الرواية الجديدة ،ص 62

127

1

  ( '  :

    

 "&   )* + , :

و نحن إذ نتناول الرواية الجديدة Kي الجزائر ،فإننا أمام مجموعة من ٔالاسئلة قد يكون
أهمها :ما أصناف الفضاء ال{' وظفت الرواية الجزائرية ،وكيف وظفaا؟ وملاذا؟ ما الدور الذي
أسندته الرواية الجزائرية لفضاaÙا الروائي ؟ وكيف تعاملت مع املكان ؟ هل اكتفت بجعله
إطارا لألحداث أم أabا جعلت منه عامال دراميا يساهم Kي خلق ٔالاحداث ؟ وإذ نفYxض مبدئيا
إ#ى أن الروائي الجزائري واع بأزمة الفضاء ال{' نعيش ،وأنه البد أن يساهم Kي تجليaا والتفكYZ
فaªا من خالل نصوصه ،فإننا نفYxض أيضا أن للفضاء حضورا كثيفا Kي هذﻩ الرواية،
وبأصنافه املختلفة ،خاصة مaiا الرج©ي ،املتخيل والهند.'(Ð
-1الفضاء املرج¤ي:
إن تناول الفضاء Kي النص الروائي يقف بالقارئ دائما عند الاشكالية العتيقة املتمثلة
ُ
Kي عالقة الن '(µباملرج©ي ،هذﻩ العالقة ال{' تطرح بإلحاح مع نصZن من مدونتنا هما يوم رائع
للموت ،وكيف ترضع من الذئبة دون أن ّ
تعضك ،وبشكل أقل مع رواية شهقة الفرس ال{'
انكتبت وفق اسYxاتيجية مغايرة تماما لسابقتaªا .وإن كان املرج©ي ال يغيب بشكل تام Kي باÄي
الروايات فإنه يحضر لكن Kي صيغة خطاب تاريÔي كما Kي رمل املاية ،حيث تحضر املدن
والشوارع وح{ zالجبال ٔالاندلسية ،لكaiا ال تطرح ٕالاشكال السابق الذكر ألabا جزء من نص
التاريخ ،كما اقتبسه أو حوله النص الروائي.
أو يحضر ضمن فضاء الذاكرة كما هو الحال Kي ّ
كل من اكتشاف الشهوة وذاكرة
ٍ
الجسد؛ حيث تحضر قسنطينة فردوسا مفقودا ،وباريس إطارا للقاءات ما يجعلها أفضية
داللية Kي حZن تنفرد الروايات الثالث السالفة الذكر بوفرة غ YZمYºرة للمكان تطرح بسفور
سؤال العالقة بZن املرج©ي والن.'(µ
يعود بنا الحديث عن املرج©ي إ#ى ثنائية واق©ي /متخيل ،غ YZأن طرKي الثنائية غامضان،
يستعمالن غالبا كمسلمات ال يدقق فaªا ،ونظرا لزئبقية املصطلح البد من وقفة مع املصطلح
توضحه وتساهم Kي تحديدﻩ.
يحدد سعيد يقطZن الفضاء املرج©ي بشكل موجز دقيق بأنه الفضاء الذي يمكن أن يرد
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Kي أحد مصنفات الجغرافية أو التاريخية القديمة  ،1غ YZأن هذا التحديد ال يحل اشكالية
عالقة الفضاء املرج©ي بالتخييل ،عالقة ٔالاشياء الكلمات ،عالقة الواق©ي باللغوي ،إذ أن
ُ
الفضاء ح{ zإن نقل بأدق تفاصيله إ#ى النص الروائي فإنه يكتسب دالالت جديدة Kي سياقه
الجديد ،ليظل النص الروائي مرتبطا باملتخيل ال بالواق©ي؛ الذي ستطرأ عليه جملة من
التحوالت أوال وهو »يخYxق و¡ي الكاتب فيتشبع بعناصر "ذاتية" وثانيا عندما تتم ترجمته إ#ى
لغة« 2هذﻩ اللغة ال{' ال تستغرق ما تراﻩ العZن أو ما يدركه الو¡ي ،هذا القصور هو ما يصفه
جون فرنسوا ليوطار بالتجربة ال{' تعيشها الذات وتتعذر عن التعب ،3 YZال ألن الكلمة »غYZ
كاملة وتقع إزاء املرئي Kي عجز تجهد عبثا لتجاوزﻩ ،وإنما ألabما ال يمكن أن يخ¿xل أحدهما Kي
ٓالاخر ،فعبثا نقول ما نراﻩ ،ألن ما نراﻩ ال يسكن أبدا فيما نقول« ،4فما يقال هو املتخيل الذي
ال يعكس الواقع بشكل مرآوي ،كما أنه ال يبعدﻩ تماما عن دائرة اهتمامه ،بل إن كل حدث
تخيي\ي إنما هو »إطار متضمن لوقائع حدثية محاذية¬ ،ي بمثابة أبعاد نصية ال يقوم التخييل
إال ع\ى مستويا´aا« ،5وتعييaiا هو بمثابة اقYxاب من حقيقaا ،وألن الحقيقة كما حسم ذلك
ديكارت ال يمكن ادراكها ،فإن اللغة تقYxب من الواقع Kي بعض عناصرﻩ دون أن تماثله كليا،
وكون الواقع يتعالق مع داللة ممثلة لتصور ما ،وأن هذا التصور بدورﻩ ممثل بواسطة حد
لغوي ما ،يمكن أن يكون –ع\ى خالف الحقيقة -قابال ألن يتعرف عليه Kي مستويات معينة،
خاصة Kي مستوى إدراك املع z±املوضو¡ي لذلك الحد اللغوي الذي ليس أك Yمن تصور عن
ال)('ء الواق©ي.
فيما ينحو املتخيل بقوة نحو التناظر مع مع z±الواقعية سواء تعلق ٔالامر بال)('ء أو
الظاهرة .كما يتأكد معناﻩ ببناء متماسك وabائي ،يماثل املتبديات الفعلية ال{' تؤطر حياة

 :1سعيد يقطZن ،قال الراوي ـ البنيات الحكائية Kي السYZة الشعبية ،ص ص244 ،243
 :2روالن بورنوف وريال أوي\ي ،معضالت الفضاء ،ضمن الفضاء الروائي ،ص 115
 :3ينظر:يوري إيزنزويك ،الفضاء املتخيل ،تر :عبد الرحيم ُحزل ،مجلة فكر ونقد ،ع ،33س ) ،2000نسخة إلكYxونية(،
http://www.aljabriabed.net/n33_09huzal.(2).htm#_ednref1

 :4امYºتو إيكو ،الكلمات ؤالاشياء ،تر:بدر الدين عرودكي ،مركز الانماء القومي ،لبنان ،1990 ،ص34
:5حورية الظل ،الفضاء Kي الرواية العربية الجديدة ،ص 72
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املجموعات الاجتماعية املختلفة 1.فالرواية فضاء متخيل ،ح{ zوإن جاءت ع\ى ذكر أحداث أو
أماكن واقعية ،ألن تحديد املكان باسمه أو بالوصف املطابق للواقع ال يعيد تشكيل املكان
املرج©ي ،بل إن الخطاب هو الذي يصنع الفضاء 2الروائي .ؤالاماكن الواردة Kي الرواية كلها
متخيلة بالنظر إ#ى أن ٕالابداع الروائي ينب '±ع\ى التخييل ،لنجد أنفسنا مرة أخرى أماما
إشكالية درست كثYZا تتمثل Kي عالقة الواقع بعرضه Kي النص الروائي ،وال{' تتحدد وفق
مبدأين؛ يؤسس املبدأ ٔالاول لتمي ¿Zجيد بZن الواقع والتمثيل ،بشكل يغ '±عن طرح أسئلة عن
تراتبية املستويات ،بعبارة أوضح ،التمثيل ال يمثل مطلقا بديال عن الواقع ،ألنه منفصل عنه
بشكل تام ،ومغاير له )عوالم متخيلة بعيدة عن الواق©ي( .فيما يجعل املبدأ الثاني من التمثيل
ملحقا بالواق©ي ،فالتمثيل يش YZللواق©ي ،إما بشكل منفتح) كما هو شأن فن الباروك( ،أو
مغلق )كما Kي حالة الواقعية ،أو الطبيعية( ،3لكن ما يقال عن هذﻩ املذاهب الفنية ،ال ينطبق
ع\ى ٔالادب ما بعد الحداثي ،ذلك أن العالقة بZن التخييل والواقع انقلبت ،خاصة من حيث
املسافة الفاصلة بZن الواقع املتعZن وصيغ تمثيله فنيا ،حيث يقل الاحساس بالتشابه بZن
جزئيات الواقع وتمثيلها ،مع ذلك ال ينفك التمثيل عن إعادة تشكيل الواق©ي ،أو باألحرى
الخYºة عن الواقع ،ألن ادراك الواقع يختلف باختالف املدرك وهو ما عYºت عنه ناتا#ي ساروت
شارحة أن الواقع ليس متعينا سهل ٕالادراك إنما »هو املجهول والالمرئي ،وهو ما يراﻩ)الروائي(
بمفردﻩ ،وما يبدو له أنه أول من يستطيع رصدﻩ ،فالواقع لديه هو ما تعجز ٔالاشكال التعبYZية
املألوفة واملسaلكة عن التقاطه ،مستلزما طرائق وأشكاال جديدة ليكشف عن نفسه« ،4وكل
عمل أدبي يتخذ هذا املنpى مبتعدا عن الواقعية الحسية ،ومناقضا ملا تظهرﻩ ،يساهم Kي
كشف ما ينطوي عليه الواقع ،فالواقعية الالواقعية تشكل أداة أك Yارباك بقليل من غYZها

:1عبد اللطيف محفوظ ،عن حدود الواق©ي واملتخيل ،مجلة فكر ونقد ،ع ،33س  ،2000نسخة إلكYxونية،
http://www.aljabriabed.net/n33_08mahfud.(2).htm#_ednref8
2

:Bertrand Westphal ,La géocritique ,réel fiction espace,Les éditions de Minuit , France,
2007, p 134
:Ibid,p 141

 :4نتا#ي ساروت ،الكتابة الروائية بحث دائم ،ضمن :الرواية والواقع ،ص12
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1

ع\ى الرغم من ذلك لم تختف تماما ٔالاشكال ٔالاخرى لتمثيل الفضاء من الرواية
الجديدة الجزائرية ،بل إن مدونتنا تعتمد الصيغ الثالث املذكورة سالفا ،وهو حال الرواية
بشكل عام ،حيث تدرج املرج©ي ،واملتخيل للتعب YZعن الواقع ،كما تعتمد الخيا#ي لخلق
أفضية مناسبة لحبكaا )كما هو الحال وأفضية الخيال العلم' مثال( ،بل إن القرن العشرين
أحدث ثورة Kي العالقة بZن الخيا#ي والواق©ي ،فصار هذا ٔالاخ YZهو الذي يستلهم من الخيال،
لتشييد أفضيته )غ YZأن هذا غائب Kي أدبنا وواقعنا معا( ،حيث تس YZهذﻩ العالقة Kي اتجاﻩ
واحد ،هو استلهام املتخيل من الواق©ي ،يعود السبب Kي ذلك إ#ى كون الفضاء سؤالا جوهريا
Kي حياة الجزائري ،بما يفرضه من ضغوط ،وما يحفه من خلفيات تاريخية ،واجتماعية
خاصة .ح{ zأن اسماعيل يYºير شكل من الفضاء املرج©ي ،فضاء عجائبيا يؤطر قصة املعتوﻩ

2

ال{' يتكرر فaªا الحدث الواحد بaiايات مختلفة ما يجعلها تقف بقارaÙا عند لحظة من الYxدد
ُ ّ
دون العثور ع\ى تفس YZملا يحصل غ YZعته السارد .كما أن هذا الفضاء املرج©ي الذي شخص
عجائبيا كان مالئما للحس الساخر الذي طبع بعض مقاطع النص وال{' توي بالضغط الذي
يمارسه الفضاء ع\ى الشخصية الروائية وبالضرورة ع\ى ساكنيه Kي الواقعK ،ي ارتباط كبYZ
بZن الكتابة وفضاaÙا املرج©ي الذي ال يقتصر ع\ى يYºير وروايته بل يمتد لكل روايات املxن ،ما
يجعلنا نفYxض أن الفضاء Kي الرواية الجديدة الجزائرية سؤال مركزي ،ال يقتصر ع\ى تشكيل
إطار للحدث ،بل إنه سؤال هوية ،وبحث Kي خصوصيته ،وتأزمه الذي يطبع الحياة ويطبع
النص ،ح{ zوهذﻩ الرواية ال تتجه بشكل مباشر إ#ى تمثيل الواقع ،فإabا لم تقطع صلaا به
كليا بل اabا تحيل عليه ،بشكل "إيحائي" بتعب YZجينات.
يتجه يYºير إ#ى اختيار اسم يبدو للوهلة ٔالاو#ى أن فيه الكث YZمن التفاؤلية "ديار الشمس"
:voir:Bertrand Westphal ,La géocritique,p142,143

 :2اسماعيل يYºير ،وصية املعتوﻩ ،كتاب املوتى ضد ٔالاحياء ،ميم للنشر ،الجزائر2013 ،
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كأننا بصدد مكان تنطلق منه الشمس لتنشر نورها ع\ى العالم أجمع ،كأنه الفضاء الذي
يجتمع فيه كل جميل نوراني ،ليصطدم القارئ بعكس ذلك كله وهو يكتشف أن التسمية
أطلقت ع\ى سبيل السخرية من فضاء أبعد ما يكون عما يجري Kي العالم ،معزول عنه ،مغرق
Kي خذالن ساكنZن وإبعادهم عن كل شكل من أشكال الحياة.
يتجه يYºير إ#ى تشغيل الوظيفة ٕالاشارية Kي وصفه لفضاء الرواية ،وصف يقيم »عالقة
حكائية مع السياق التخيي\ي ،أك Yمما يقيم عالقة محاكاة مع املرجع الواق©ي« ،1وهو إذ اختار
محاكاة مرجع واق©ي فإن هذا ٔالاخ YZأقرب للمتخيل منه للواق©ي ،فكل أوصافه تجعل القارئ
يعتقد أنه أمام لوحة غرائبية ،ال فضاء مرج©ي ،وليش YZإ#ى الدالالت ال{' يتغياها الواصف،
استبد ٔالاخ YZبإتمام صورته غالقا املجال ع\ى دور قارئه Kي التخيل إلتمام اللوحة ،كأن
الواصف يجد Kي القارئ شخصية نصية تنازعه فعل التخييل ،فسارع إ#ى منازعته والانفراد
بتشخيص الفضاء معلنا من البداية ع\ى لسان السارد أنه »لن أترك لكم حرية Kي تخيل« ...

2

ألنه سيأتي ع\ى وصف الpي بتفاصيله ،بدأ باملوضعة فـ ي ديار الشمس جزء من ي أك Yºهو
صون م¿Zون )مائة دار( ،الكل يجتمع Kي مدينة الجلفة.
ثم تأتي » شهادة ٔالاجزاءٔ ،الاك Yأو ٔالاقل أهمية« 3ال{' تتضافر لYxسم صورة اجمالية
لهذا الفضاء:
»...ح' هذا محاطا بثالث مقابر ،مقYºة للنصارى ،وأخرى للaªود ،وكYºى
للمسلمZن ،وبZن املقابر الثالث حصن يسم" zالحبس" وهو سجن لم يحدث
أن دخله أحد سكان ّ
الpي ،لهذا فقد كنا نجهل تماما ما هو هذا الحصن
الحصZن الذي يجتمع أمام بابه العا#ي أها#ي املساجZن محملZن بقفف ٔالاكل
والسجائر«

4

 :1محمد نجيب العماميK ،ي الوصف بZن النظرية والنص السردي ،دار محمد ع\ي للنشر ،تونس ،2005 ،ص 188
 :2اسماعيل يYºير ،وصية املعتوﻩ ،ص 20
: Jean Roudaut, Les villes imaginaires dans la littérature française, p 85

 :4املصدر السابق ،ص 20
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يتم الوصف Kي هذا املقطع عن طريق القول ،فيحدد الواصف ،وهو كاتب الوصية
أجزاء الpي املتمثلة Kي املقابر الثالث والسجن ،وإذا كان السجن مستغلقا ال يملك الواصف
القدرة ع\ى وصفه إال من الخارج كما رآﻩ ،ألن أحدا لم دخله من أهل ديار الشمس ،لينقل
صفته من الداخل ،فإن الحال يختلف مع املقابر الثالث ال{' ستكون حاضرة Kي الكث YZمن
املقاطع السردية ،بل إabا موضع أك Yمن حدث Kي النص ،وما حضورها Kي الفاتحة النصية
إال إشارة لألتي من ٔالاحداث ال{' ستدور a³ا.
وذلك توظيف معروف للمكان ،غ YZأن الجديد الذي يقدمه وصف الفضاء Kي هذﻩ
الرواية هو أن هذا الفضاء يش YZإ#ى قيمتZن اثنتZن Kي هذا النص ٔالاو#ى خارج نصية ،و¬ي
التعايش بZن الديانات أو "حوار ٔالاديان" الذي يمثله Kي النص بروكسيميا القرب بZن املقابر
الثالث والتواجد السلم' لها Kي هذا الفضاء ،وهو ما تعلنه الرواية ،ويمثل إحدى ثيما´aا ال{'
تنفتح من خاللها ع\ى ما هو كوني ،موجهة متلقaªا من الصفحات ٔالاو#ى لهذﻩ الفكرة ال{'
ظهرت القرن املا|(' Kي الكنيسة الكاثوليكية ) 1965 – 1962م( ،1وكانت قبل ذلك نادت a³ا
فرنسا )1932م( حZن ارسلت ممثيلZن عaiا إ#ى علماء ٔالازهر ،للتحاور معهمK ،ي حZن تكتفي
الرواية بعبارة موجزة تغيب الجانب املعرKي وتبقي فقط ع\ى الفكرة »حوار ٔالاديان الذي
يتحدثون عنه« 2كأabا ترفعها شعارا ،أو تأشYZة عبور نحو الكونية ،لكن القارئ الذي يالحظ
سخرية يYºير ،واشتغاله ع\ى ٔالاضداد ،سيدرك أنه يرمي لنفي وجود هذﻩ الفكرة ال إلثباته،
وهو ينسaÀا للموتى.
أما القيمة الثانية ف¼' حكائية ،تتعلق بثيمة املوت ،الفضاء الذي يحدﻩ املوت ممثال Kي
مقابر ثالث ،سيمتد املوت ليشمله بالكامل ،و¬ي الثيمة ال{' يركز علaªا النص بشكل كب ،YZإabا
حالة املوت ال{' يعيشها ٔالاحياء ،وقد تجردوا من كل سمات الحياة .تتضح هذﻩ الداللة
ٕالاشارية للوصف تدريجيا مع كل مقطع جديد يتناول شظية من الفضاء ،أو مكونا من
مكوناته ،و¬ي كثYZة سنكتفي بوصفه لسكان الpي Kي قوله:
 :1عبد الرحيم بن صمايل السلم' ،الحوار بZن ٔالاديان ،حقيقته وأنواعه ،نسخة إلكYxونية ،ص www.almoslim.net

 :2اسماعيل يYºير ،وصية املعتوﻩ ،ص20
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» كان أغلب شباب الpي ال يملكون بطاقات الهوية ،ال شهادات حياة وال
شهادات وفاة ،وال موقفا من الحياة ،ال يملك أهمهم حسابا بنكيا)(...
الشيوخ من سكان ديار الشمس يواجهون الYºد بقشابيا´aم ،ويتجهون أواخر
الشهر إ#ى الYºيد ليقبضوا معاشهم ،النساء كأabن من عائلة واحدة ال يلتقZن
كثYZا ،وأخبارهن تسري بيaiن بال نظام اعالمي جديد أو قديم ،أما ٔالاطفال
فيجaدون التخاذ مواسم للعب ،موسم "البوبراي" موسم "ال "'Ñوموسم
دائم للعب بكيس الحليب املعبأ بالقش بدل كرة حقيقية«

1

إن ما ¾aمنا من هذا املقطع ليس بنيته Kي ذا´aا ،مع أن دراسaا تجعنا نالحظ أن
الواصف أحاط بكل أنواع السكانٔ ،الاطفال ،الشباب ،النساء ،وأخYZا الشيوخ ،معتمدا ع\ى
قدرة العZن Kي رصد املظهر والفعل ،وع\ى نمط الوصف بالقول ،الذي يضطلع به الراوي
نفسه إ#ى مروي له Kي امللفوظ  Le narrataire dans l’énoncéيحضر ع\ى امتداد
الوصية من خالل عالمة نحوية ¬ي ضم YZاملخاطب أنتم ،تعمل ع\ى استدعاء املتلقي ليشارك
فيما يبüي الراوي تبليغه .2بل إن ما ¾aمنا أك Yهو ارتكاز هذا املقطع الوصفي ع\ى املرجع
الواق©ي ،فهذﻩ ٔالاوصاف رغم ما قد يبدو فaªا من مبالغة¬ ،ي أوصاف مستندة للواق©ي ،يمتح
منه مكوناته وخصائصه ،وأنساقه الثقافية ،كألعاب ٔالاطفال ،والثياب..وغYZهما .وإن نحن
أضفنا إ#ى هذا الوصف الذي يغلب عليه حضور النفي مكثفا دالالت الغياب ،إ#ى الفضاء
املسيج بمقابر ،واملقابر حضور دال ع\ى الغياب ،نصل إ#ى املع z±الذي تش YZإليه أغلب
املقاطع الوصفية Kي هذﻩ الرواية ،إabا ترسم غياب الحياةK ،ي "حياة" سكان هذا الفضاء
املرج©ي الجزئي ،الذي يضمه مرجع ك\ي هو الجلفة املدينة الجزائرية الداخلية ،والذي يعYº
عنه السارد الثاني شقيق املعتوﻩ ،صراحة بينما كان نص الوصية يش YZإليه من خالل
الوصف ،يقول السارد » فنحن سكان الpي أقرب إ#ى املوتى منا ألحياء«.3
 :1اسماعيل يYºير ،وصية املعتوﻩ ،ص 51
:2ينظر :ع\ي عبيد ،املروي له Kي الرواية العربية ،كلية ٓالاداب منوية ،تونس ،2003 ،ص ص 171 ،170
 :3املصدر السابق ،ص 137
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ليمثل الفضاء املرج©ي موضوع الكتابة وقضيaا ،بعد أن مر بو¡ي الكاتب ليخرجه لنا
كما أدركه ،فضاء ميت يحكم ع\ى ساكنيه باملوت ،وتغيب مع وصية املعتوﻩ كل القضايا
الفلسفية Kي السيطرة ع\ى الفضاء وغYZها ليتحول الفضاء Kي هذﻩ الرواية إ#ى قوة ضاغطة
تتحكم بمصٕ YZالانسان وليس العكس ،فتدفع به للهروب ،نحو ما تصفه الرواية بالالمكان
وهو فضاء ذهa¾ '±رب إليه السارد » :العالم ٔالابيض الذي حو#ي يجYºني ع\ى الهدوء ،ال أعY
ع\ى ما يمكن أن أحركه ،ال أتنفس ولست يقظا ) (...صوت الرجل الذي أتمثله أشيب ّ
الرأس
بنظارات كالسيكية كبYZة ،ويرتدي ٔالابيض الدنيوي ،كان يتحدث عن رف(' الاستجابة للعالج
والخروج« 1تضعنا هذﻩ ٔالافضية مجتمعة أمام عوالم أقرب للعجائ 'Ñمaiا للمرج©ي ،اجتماع
مقابر بديانات مختلفة ،والوادي الذي يغرق كل سنة فقراء القرية ،وبيت مالك الحزين بما
فيه من كائنات غريبة إ#ى جانب ٔالافضية الذهنية ال{' ¾aرب إلaªا السارد تجعل من اجتماع
هذﻩ الافضية عوالم عجائبية أك Yمaiا واقعية.

-1-1املهجر وقلق الهوية:
يتج\ى الفضاء الواق©ي إذا من خالل ادراج اسم العلم الجغراKي أو ما يصطلح عليه بـ
 Toponymieألماكن معروفة يمكن العثور علaªا Kي مصنفات الجغرافيا ،بينما يظهر
املتخيل Kي شكل استaªامي ،عٔ Yºالاحالم والكوابيس والعجائ 'Ñؤالاسطوري ،وإن كنا ال نع Yع\ى
هذﻩ ٔالانواع جميعا Kي مدونتنا ،فإن a³ا أصناف غ YZقليلة ،تفتح املجال لرصدها وقراء´aا،
ولعل أول ما يلح ع\ى القارئ هو ذلك الحضور املكثف للفضاء املرج©ي Kي رواية عمارة
لخوص ،2والتدقيق Kي املوضعة من خالل اسم العلم الجغراKي ،فأحداث روايته تدور Kي روما
عاصمة إيطاليا ،لكنه لم يكتف بتحديد املدينة–فضاء الرواية حيث تجري ٔالاحداث ،بل راح
يدقق Kي موضعة الشخصيات ؤالاحداث؛ فالشخصية املحورية أمديو يقيم مع زوجته
استيفانيا Kي شقaا املطلة ع\ى حديقة ساحة فيتوريو )ص (15أما وكالaا السياحية فتقع Kي

:1املصدر السابق ،ص24
 :2عمارة لخوص ،كيف ترضع من الذئبة دون أن ّ
تعضك ،منشورات اختالف ،الجزائر2006 ،

135

  ( '  :

    

 "&   )* + , :

شارع نازيونا#ي )ص .(50صديق أمديو ٕالايراني بارويز القادم من "شYZاز " يتخذ له مجلسا قرب
النافورة املقابلة ملدخل كنيسة سانتا ماريا ماجوري )ص  ،(16البقالة ال{' يقصدها معه تقع
Kي ساحة فيتوريو ،وأحد املطاعم ال{' عمل a³ا يقع Kي ساحة نافونا )ص  10وص .(27مركز
الشرطة يقع بشارع ِجنوفا )ص  ،(143 ،54 ،24 ،20املطار يحدد اسمه أيضا مطار
فيوميشينو )ص (53وكث YZغYZها من ٔالاماكن ال{' تحدد بأسماaÙا ،ما يطرح سؤالا بد¾aيا عن
سبب التدقيق Kي ذكر ٔالاماكن بأسماaÙا ،أ لم يكن ليكفي عمارة القول مركز شرطة ،ومحطة
وهكذا...؟ إن ذكر اسم العلم لتحديد املكان – كما يعلل إيكو  -ليس سوى حيلة تسمح
باإلشارة باألصبع ،أي الانتقال خلسة من املكان الذي نتكلم منه ،إ#ى املكان الذي نرى فيه ،أي
بإغالق الواحد ع\ى ٓالاخر بسهولة كما لو كانا متناسبZن 1.وإذا كان اسم العلم قد اعتمد Kي
الرواية الواقعية لخلق الا¾aام بواقعية املحكي ،فإنه عند عمارة لخوص استعمال للتكنية عن
أصالة املحكي  2وهو يتضافر ومع عناصر أخرى ليشكل بعدا معرفيا Kي النص اشتغل عليه
عمارة لخوص بشكل مكثف ،وهو يتطر للسينما ٕالايطالية وأعالمها ،وجبات الطعام ٕالايطالية،
وكذا أطعمة أخر من بلدان أخرى؛ ¬ي بلدان املهاجرين الذين يأتي السرد ع\ى ألسنaم،
إضافة إ#ى بعض املعلومات التاريخية ؤالاسطورية أحيانا أخرى ،ما يجعل من بروز أسماء
ٔالاماكن منسجما واسYxاتيجية الكتابة ال{' ينتهجها لخوص ،ولم يفته أن نبه قارئه إلaªا وهو
يضع كلمة نصر حامد أبو زيد Kي الغالف الخلفي" :هذﻩ سمة الفن الحقيقي الذي يجسد متعة
املعرفة من خالل الجميل".
كما أن لهذﻩ ٔالاسماء Kي ذا´aا شعرية غنائية ناجمة عن تركيبaا املعجمية  3ال{' كان
ليظهر أثرها بشكل أوضح لو أabا وردت Kي قصيدة ،ألن حجم الرواية الكب YZيخلق تباعدا بZن
هذﻩ ٔالاسماء فال ينتبه القارئ للنغم الذي يحدثه ورودها وتكرارها ،مع ذلك فإن وجودها من
جهة وغرابaا بالنسبة للغة العربية من جهة ثانية؛ ف¼' مYxجمة حرفيا عن ٕالايطالية يلفت
 :1امYºتو إيكو ،الكلمات ؤالاشياء ،ص 34
: Henri Mitterand, Le discours du roman,p 194

2

: Frédéric Martinez, Géographie réelle et imaginaire dans l’œuvre de Paul De Jean Touler,

3

thése de doctorat, dirigée par:Pierre-Luis Rey, Université Paris Ⅲ,France , 2006,p 30
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الانتباﻩ إلaªا Kي ذا´aا محققا الوظيفة الجمالية من إيرادها ،بغض النظر عن وظيفaا Kي
النص ،ال{' تتضح بمجرد أن نعرف أن أحداث هذﻩ الرواية تدور Kي املهجر ،وأن جل
الشخصيات فaªا هم من املهاجرين ،أو أabم نازحون نحو روما من مناطق مختلفة من إيطاليا،
يطرق السرد من خاللهم إلشكالية الهوية ،ما يجعل الفضاء عنصرا مهيمنا فaªا يYºز الفروق
بZن املوطن ٔالاص\ي ) الفردوس املفقود( واملهجر بأنساقه الثقافية املختلفة ،ال{' لم يستطع
جل املهاجرين التأقلم معها بل ان بعضهم يرفضها تماما ،كما هو الحال عند برويز الذي ال
يستطيع التأقلم ،وال تقبل الطعام ٕالايطا#ي ويضمر كرها كبYZا للبي¿xا يعYxف به قائال»:أنا أكرﻩ
البي¿xا كرها ال نظ YZله ،لكن هذا ال يع '±أن '±أكرﻩ كل من يأكلها!« ،1بينما يحس نفسه ملكا
حينما يدخله أمديو للمطبخ ويYxك له فرصة طبخ أطباق إيرانية ،يستعيد من خاللها فردوسه
املفقود طعما ورائحة.
»يفتح #ي أمديو باب املطبخ قائال":مرحبا بك Kي مملكتك يا ملك الفرس!" ثم
يغلق الباب ويYxك '±وحدي ساعات طويلة .أشرع دون تأخK YZي تحضYZ
أطباق إيرانية متنوعة مثل غورمة س¿ºي وبرﻩ كباب وكشك بادمجال
وبوراني كدو .الروائح ال{' تعم املطبخ تنسي '±الواقع ومشاكله وأتخيل
نف(' Kي مطعم' Kي شYZاز«

2

من خالل الطبخ والرائحة يستعيد بارويز لساعات فردوسه املفقود ،املوطن ٔالاص\ي،
حيث كان طباخا ورث » أصول الطبخ أبا عن جد«3مع ذلك هو يشتغل غاسل صحون Kي
إيطاليا ألنه يرفض تعلم الطبخ ٕالايطا#ي مبديا كرها للبي¿xا والسباغي{' وأخوا´aا كما يوضح،
لكن ملاذا يكرﻩ طباخ تعلم أصول طبخ جديدة؟ ملاذا يكرﻩ برويز الطبخ ٕالايطا#ي ؟ أ ليس ألن
الطبخ واحد من أنساق ثقافية »تارخية أزلية وراسخة ،ولها الغلبة دائما« 4ألabا تحدد هويته،
فتعلم الطبخ ٕالايطا#ي ´aديد صريح لهويته ،وحكم ع\ى حلمه بالعودة لشYZاز بالفناء ،بعد
 :1عمارة لخوص ،كيف ترضع من الذئبة دون أن ّ
تعضك ،ص10 ،9
 :2املصدر نفسه ،ص 17 ،16
 :3املصدر نفسه ،ص17

:4عبد ﷲ الغدامي ،النقد الثقاKي ،قراءة Kي ٔالانساق الثقافية العربية ،املركز الثقاKي العربي ،ط ،3املغرب ،2005 ،ص 79
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الاندماج باملجتمع ٕالايطا#ي إن هو أتقن أصول طبخه .الكرﻩ هنا إذا مجرد ردة فعل نفسية ع\ى
´aديد هويته 1ردة فعل اabزامية سلبية ،يفضل فaªا بارويز الطرد من العمل ع\ى تعلم الطبخ،
ردة فعل سلبية أخرى تمثلها شخصية الخادمة البYZوفية ال{' تستكZن للبكاء أمام مشكلaا إذ
¬ي ال تملك وثائق تحدد هويaا الجديدة كمهاجرة ،فال تجد غ YZالبكاء Kي الساللم بعد أن
صعب علaªا البكاء Kي املرحاض ألنه » موحش وحزين«

2

ال يمكن ملاريا كريستينا الاشتغال إال Kي وظيفة ال تطالaÀا بالوثائق و¬ي خدمة عجوز
إيطالية تمنعها من مغادرة بيaا إال لساعات قالئل أسبوعيا ،تتجه خاللها مباشرة ملحطة
ترمي '±حيث يلتقي املهاجرون من البYZو تتناول معهم الطعام ،وتحاد aم ،كأabا تنحسر عائدة
إ#ى ذا´aا وهويaا ،مقوية انتماءها لجماعaا ،لتعزز شعورها باألمان الذي ينتج من ادراك
املكان الذي تحتله الجماعة ال{' تنتم' إلaªا ،معززة شعورها باالنتماء واملشاركةK 3ي وجودها
بيaiم ،ذلك أن أغلaÀم يعيشون نفس ظروفها ،ويشaÀوabا Kي كل ÷('ء  -بتعبYZها-
اللجوء إ#ى التكتل نجدﻩ عند البنغاليZن أيضا الذين انتظموا Kي جمعية تجارية تعيaiم
اقتصاديا ،مما سمح لـ إقبال بالعيش Kي ظروف اقتصادية أفضل من غYZﻩ من املهاجرين،
مقارنة مثال بـ بارويز وماريا ،مع ذلك يرفض مثل غYZﻩ من البنغاليZن إرسال بنا´aم إ#ى املدارس
ألن العناصر النسقية باقية ومتحكمة فaªم Kي طرائق تفكYZهم ،رغم ما جرى من تغYZات
ثقافية أو حضارية تظل هذﻩ التغYZات شكلية ال تمس سوى الجوانب الخارجية ،بسبب تحكم
النسق فaªم 4ما يمنعهم من استيعاب الثقافة الجديدة ،والعيش وفق أنساقها.
يوظف لخوص الشخصية Kي إطار مسألة الهوية ال{' تناقشها روايته ،لكن هذﻩ املرة
من خالل النسق الثقاKي لالسم ،الذي يمثل أحد املحددات ال{' تسم شخصية بعيaiا من
خالل تسجيلها Kي بطاقة تعريف ،ؤالاسماء كما هو معروف تختلف باختالف الثقافة واللغة،
 :1أليكس ميكشيل\ي ،الهوية ،تر :ع\ي وطفة ،دار الوسيم للخدمات الطباعية ،سوريا ،1993 ،ص 160
 :2عمارة لخوص ،كيف ترضع من الذئبة دون أن ّ
تعضك ،ص73
 :3املرجع السابق ،ص 152
:4عبد ﷲ الغدامي ،النقد الثقاKي ،ص72

138

  ( '  :

    

 "&   )* + , :

والجنسية أيضا ،من هنا يخلق لخوص العقدة مع البنغا#ي الذي يتحول إ#ى مشكلة كYºى ،إذا
أن ٕالادارة ٕالايطالية ال تستطيع التمي ¿ZبZن اسمه ولقبه ،ما يتسبب Kي خطأ باالسمُ ،يدخل
إقبال أم YZﷲ دائرة من املخاوف والتوجس .كما يضعه هذا الاسم تحت نظر – بتعب YZسارتر
– الجزائري الذي يتقن العربية ويرى Kي اسمه كفرا.
الوجه املعاكس لحالة إقبال هو أمديو الشخصية املحورية Kي النص الذي خضع اسمه
بيسر للنسق الصوتي للغة ٕالايطالية فتغ YZمن أحمد إ#ى أمديو:
»عندما سأل '±ساندرو عن اسم' ،قلت له :أحمد ،فنطق اسم' دون حرف
الحاء أي ِأمد ألن ٔالابجدية ٕالايطالية ال تتوفر ع\ى هذا الحرفK ،ي الaiاية
1
ناداني باسم أمديو«
َ
» أ ِم ْد )(Amedهو أمديو ) !(Amedoمن عادتنا Kي روما حذف الحروف ٔالاو#ى
2
أو ٔالاخYZة من ٔالاسماء«
هكذا تحول الاسم من اسم عربي إ#ى اسم إيطا#ي ،وتحولت معه هوية البطل بنظر
غYZﻩ ،فكان واحدا ،من عوامل تحديد هويته بالنسبة لباÄي الشخصيات الذين يعتقدون
جميعا أنه إيطا#ي إلتقانه اللغة ومعرفته الدقيقة بروما ،وتاريخها من جهة ،واسمه ٕالايطا#ي
من جهة ثانية.
لكن مشكلة الهوية Kي هذا النص ليست مرتبطة بفضاء الغربية فقط بكل ما فيه من
حنZن ،وظلم ٓالاخر ،وصراع حضاري ،بل إن املسألة تطرح ح{ zمع ٕالايطاليZن أنفسهم ،الذين
ال يتقبلون بعضهم البعض وينظرون لبعضهم نظرة استعالء فaªا الكث YZمن التعصب
والكراهية ،فاألستاذ الجام©ي القادم من الشمال ينسب لسكان روما والجنوب »الكسل
والYثرة والتخلف والنميمة والإليمان بالشعوذة بالYºبرية« 3بل ويذهب إ#ى أبعد من ذلك إذ
 :1عمارة لخوص ،كيف ترضع من الذئبة دون أن ّ
تعضك ،ص113
:2املصدر نفسه ،ص105
:3املصدر نفسه ،ص 86
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يرى أن »الوحدة ٕالايطالية خطأ تاريÔي ال يغتفر« .1تتكرر مسألة الهوية Kي هذا النص الذي
اتخذها ثيمة أساسية ،ليعرض حلها ممثال Kي شخصية أمديو املتسامح الذي ال يتوانى عن
مساعدة املهاجرين ،لكن ٔالاهم من ذلك هو اندماجه باملجتمع ٕالايطا#ي بعد أن ّ
عدل اسمه
ِ
وهو يخضع للنسق الصوتي للغة ٕالايطالية ،كما أنه أتقن اللغة فقد كان » يرضع من ٕالايطالية
كل يوم« 2والذي تنازل عن »وطنه ولغته وثقافته واسمه وذاكرته« 3ألنه املتسامح املنفتح
الذي يرغب بالتحرر »من قيود الهوية ال{' تقودنا للهاوية!من أنا؟من هو؟من أنت؟من أنتم؟«

4

ٔالاسئلة ال{' رآها تافهة ،مسببة للصراع ،غ YZأن آخر عواء ألمديو عاد مجددا ألسئلة الهوية
"التافهة" كما وصفها سابقا »:من أنا؟ أحمد أم أمديو؟ ) (...إ#ى م{ zيدوم هذا املنفى؟« 5فتعود
أسئلة الهوية تتسكع بينه وبZن ذاته ،ليقدم بذلك نموذجا لإلنسان املعاصر التائه Kي املكان،
والتائه بينه وبZن ذاته ،الذي يعيش Kي عالم تتقارب فيه الثقافات ،وتتقلص املسافات بيaiا
بسرعة فائقة ،ف¿Zداد » وهم التعايش يكون شعور ٕالانسان هو الحاجة إ#ى معرفة من يكون
ضمن منظومات ثقافية تخYxقه وبإحساس بالهوة تتسع بينه وبZن ذاته«

6

لتأتي الشخصية املناقضة إabا شخصية املتعصب ممثلة Kي شاب إيطا#ي يك '±نفسه
غالدياتور ،غ YZأننا ال نعرف عنه الكث YZألنه سيقتل Kي املصعد ،الفضاء محل الصراع Kي
الرواية ،ح{ zإن عنوان الرواية Kي طبعaا ٕالايطالية هو "صراع الحضارات حول مصعد Kي
ساحة فيتوريو" ،والذي يعكس الصراع حول الفضاء بشكل مطلق ،يحرم منه البعض
كماريا ،ويمارس الوصايا علaªا البعض كـ أنطزنيو ،ويستغله البعض كما يشاء فقط ألنه ألنه
إيطا#ي مثل الغالدياتور الذي يتبول Kي املصعد وحZن نaÀه بارويز رد عليه صارخا أن »لو قلت #ي
 :1عمارة لخوص ،كيف ترضع من الذئبة دون أن ّ
تعضك ،ص85
:2املصدر نفسه ،ص120
 :3املصدر نفسه ،ص117
:4املصدر نفسه126 ،
 :5املصدر نفسه ،ص150
 :6الونيس بن ع\ي ،الهوية الثقافية من الانغالق الايديولوâي إ#ى الانفتاح الحواري ،قراءة Kي رواية كيف ترضع من الذئبة
دون أن ّ
تعضك ،ندوة بمخ Yºالتمثالت الثقافية لقسم اللغة ؤالادب العربي بجامعة ت¿Zي وزو2014 /04/09 ،
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هذا الكالم مرة أخرى ،فإني سأبول Kي فمك! أنت Kي بي{' ،ال حق لك Kي الكالم! هل فهمت أ¾aا
ٔالاجن 'ÑالحقYZ؟) (...إيطاليا لاليطاليZن!إيطاليا لإليطاليZن!إيطاليا لإليطاليZن!« 1وبعد قتله Kي
املصعد تشتبه الشرطة مباشرة بأمديو املختفي ألabم اكتشفوا أنه مهاجر وليس إيطاليا،
ليكشف السرد عن الوجه ٓالاخر للهوية ،حZن تصبح أداة قمع من طرف العنصري ،انطالقا
من نظر´aم املشوهة عن ٓالاخر ٔالاجن ،'Ñالوافد ع\ى فضاaÙم ،بأنه مجرم منحرفK ،ي حZن
يكشف السرد عن حقيقة مغايرة فـ غالدياتور سرق كلب جارته وكالهما إيطا#ي ،و¬ي من
انتقمت منه بقتله ،قتلة شنيعة كقتله لكلaÀا.

-2-1املسار واس اتيجية للكتابة
يرتبط الفضاء Kي "يوم رائع للموت" بركنZن من أركان الكتابة؛ التقنات السردية من
جهة ،والرؤيا الفلسفية من الجهة الثانية ،لكن قبل الخوض Kي عالقة الفضاء بالرؤيا
الفلسفية Kي رواية يوم رائع للموت ،البد من ٕالاشارة إ#ى أن املقاربة الفلسفية لألعمال ٔالادبية
الكYºى قديمة ،غ YZأن طرح العالقة بZن ٔالادب والفلسفة لم تفرض نفسها موضوعا للبحث
إال Kي وقت قريب ،بعد انقضاء فYxة بنت فaªا الحداثة النقدية والبنيوية مaiا خاصة ،نقدها
مستبعدة السياق التاريÔي والسYZذاتي والفلسفي للنص املدروس ،مع أنه من غ YZاملعقول
التعامل مع فكر الكاتب دون التطرق للشروط الخاصة للتلفظ.
لتظهر هذﻩ العالقة Kي عدد من الدراسات من بيaiا ع\ى سبيل املثال ال الحصر؛ ٕالارث
النقدي لباختZن وما خلفته أعماله من تأثK YZي هذا املجال ،وبشكل خاص فكرة الحوارية ،إ#ى
جوارها الصفحات ال{' كتaÀا ميالن كونديرا  Milan Kunderaحول الحكمة Kي الرواية،
وال{' تناولت الشك والاليقZن والنسبية Kي الرواية .ومع كانط سيصبح ممكنا بل وضروريا
تمي ¿Zمصطلحات وأسئلة العالقة بZن الفلسفة ؤالادب .مع أن كل عمل أدبي معرض حتما
الستقبال فكرة فلسفية ،فإن ٔالادب الحداثي ارتبط بالفلسفة وفق صيغتZن اثنتZنٔ ،الاو#ى
هايدجYZية )نسبة إ#ى هيدجر ( Kي شكلها التأم\ي ما بعد امليتاف¿Zيقي .أما الصيغة الثانية ف¼'
 :1عمارة لخوص ،كيف ترضع من الذئبة دون أن ّ
تعضك ،ص22
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الصيغة الفوكوية )نسبة إ#ى فوكو( ؛ و¬ي صيغة التعاون السعيد بZن ٔالادب والقصيدة خاصة
وبZن الفلسفة حيث يمثل ٔالادب عودة انعكاسية للغة نحو ذا´aا ،ملفوظ غ YZمتعد يكشف Kي
ٓالان ذاته قدر الفكر املا بعد متاف¿Zيقي.

1

غ YZأن حضور الفلسفة Kي ٔالادب يطرح بشكل أسا '(Ðالسؤال الجما#ي ،عن إمكانية أن
يخصص العمل ٔالادبي مكانا ضمن شعريته للفكر الفلسفي ،خاصة إذا عدنا لالنتقادات ال{'
وجهت لرواية ٔالاطروحة ،ح{ zأن البعض ال يرى فaªا رواية ،أما كامو فيعلق ع\ى رواية
الغثيان لساتر مشYZا إ#ى أنه Kي الرواية الجيدة يجب أن تخرج الفلسفة Kي شكل صور ،ألن
الرواية ليست فلسفة بل ¬ي صورة.

2

تتجسد الفلسفة من خالل الحبكة أو من خالل الحوار Kي الرواية ،ال{' تعد من أقدر
ٔالاجناس ٔالادبية ع\ى استيعاب ٔالافكار الفلسفية ،خاصة الفكر الوجودي الذي ُ
سهل عليه
التسرب للرواية ،ألن هذﻩ الفلسفة ارتبطت بالذات ٕالانسانية ،وأسئلة الوجود ،مبتعدة عن
أسئلة الفلسفة قبلها وموضوعا´aا العتيقة كاملنطق وما وراء الطبيعة وغYZها.
أما روايتنا "يوم رائع للموت" فليست بالرواية ٔالاطروحة ،وال نجد فaªا دفاعا عن
ٔالافكار الفلسفية أو مناقشة لها بشكل واضح ،بل إن روايتنا استفادت من الفلسفة الوجودية
Kي بناء حبكaا ،ال{' تنطلق من مقوالت الاختيار والحرية والفعل وٕالارادة عند الوجوديZن،
يمثلها قرار حليم بن صادق ،بالتصدي للوقائعية وعرضية حادث املوت بأن يجعل منه فعال
يختار بنفسه وقته وطريقته ،غ YZأن قسيم' لن يستمر Kي هذا املنح z±ليقنع قارئه a³ذﻩ ٔالافكار
بل سYZتد نحو مقولة العبث مYºزا عددا كب YZمن ٔالاحداث العرضية Kي شكل مفارقات ماد´aا
املتداول اليومي ،يوردها بأسلوب ساخر يYºز عرضية ٔالاحداث وعبثية الوقائع .لYxتبط هذﻩ
الفكرة بشكل خاص باملسارات ال{' تسلكها الشخصيات ،ما يخلق ترابطا بZن الفضاء والرؤيا
1

: voir: Philippe Zard , Littérature et philosophie , un « Vieux différend »,in: Littérature et
philosophie,Presse université, France,2002,pp8 -14
2

: citer par: Fabrice Thumerel ,Philosophie et critique du roman,in: , Littérature et
philosophie,p200

142

  ( '  :

    

 "&   )* + , :

الفلسفية Kي هذا النص.
ّ
أي من الشخصيات ،البد من إيراد
لكن ،وقبل الحديث عن مسار ٍ l'itinéraire
مالحظة هامة ¬ي أن "يوم رائع للموت" حددت ¬ي أخرى أمكنaا بدقة ،فحليم وعمار يقيمان
بباش جراح ،وعمار يقYxن اسمه باسم حيه إلعطائه صفته املم¿Zة فهو "شيكور الديسات"،
موقع انتحار حليم هو »احدى عمارات عدل بالكاليتوس« ،1املحطة ال{' يفYxض أن عمار
الطونبا انتحر a³ا ¬ي "محطة حسZن داي" وموعدﻩ مع نيسة بوتوس بـ »حديقة الحرية
بديدوش مراد« 2صديقه الذي يرد Kي النص بصفة "معرفته" يقيم بـ بوهارون ،أما الشقة
الجديدة ال{' تنتقل إلaªا عائلة حليم بن صادق فتقع Kي »الضواي الشرقية بالكاليتوس،
بمكان اسمه أوالد الحاج ع\ى طريق الدار البيضاء« 3محددة ليس فقط اسم العلم ،بل
باملوقع الدقيق.
إن نحن اعتمدنا تفس YZإيكو املذكور سابقا وقلنا أن قسيم' قصد الاشارة مباشرة إ#ى
مواضع الحدث ،هذا يع '±أن قسيم' يوجه نصه ملن يعرفون هذﻩ ٔالاماكن وبالتا#ي يستنتجون
مباشرة الدالالت املرتبطة a³ا ،غ YZأن هذا الافYxاض ليس صائبا ألن أغلب ٔالاحياء ال{' يذكر
قسيم' ليست من قبيل ٔالاماكن املعروفة ع\ى نطاق واسع هذا من جهة ،من جهة أخرى نجد
أن قسيم' يعمد إ#ى استعمال الهامش لشرح العبارات الواردة Kي املxن باللهجة الجزائرية مما
يع '±أنه افYxض قارئا ال يفهم هذﻩ اللهجة فمن أين لهذا القارئ أن يعرف ٔالاحياء ال{' يأتي
السرد ع\ى ذكرها.
إن الختيار هذا النوع من املوضعة ال{' يش YZللمكان باسم العلم عالقة بخصوصية
النص ،بموضوعه وتقنات انكتابه ،وله صلة وثيقة أيضا بكاتبه ،فسم YZقسيم' صحفي ،و¬ي
مسألة لها أهمية خاصة Kي ٔالادب الجزائري والرواية ع\ى وجه التحديد؛ حيث مازجت تقنات
الكتابة الصحفية كتابة الرواية ،وهو ما نجدﻩ عند عدد كب YZمن الروائيZن الصحفيZن ،ؤالامر
 :1سم YZقسيم' ،يوم رائع للموت ،منشورات اختالف ،الجزائر ،2009 ،ص 9
2

:المصدر نفسه ،ص 96
3
:المصدر نفسه105 ،
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ينطبق ع\ى جل أعمال قسيم' .إن قراءة يوم رائع للموت تشعر القارئ لجل مقاطع النص أنه
يطالع تقريرا صحفيا ،وإن كان البحث ي©ي جيدا أن اللغة الحيادية سمة الرواية الجديدة،
فإن الفرق رغم ذلك يبقى واضحا ما بZن كتابة حيادة تتغيا التش'ء وكتابة صحافية ال تملك
أن ت½¿اح عن التقريرية.
هذا ال ينفي أن هذﻩ الرواية وجدت لها تقنات تناسب موضوعها ورؤياها ،فأسماء العلم
ال{' أورد´aا بكثافة ¬ي Kي كث YZمن ٔالاحيان تحديد ملسار تسلكه الشخصية الروائية ،أو
موضعة تتيح الوصف بما يحققه هذا ٔالاخ YZمن وظائف إشارية أو رمزية.
افتتح قسيم' روايته بمشهد انفصال قدمي حليم بن صادق عن الحافة ليجد نفسه
¾aوي ،منفذا قرارﻩ باالنتحار ،فالقارئ أمام فعل وجودي ليس»مجرد أداء ،أو مجرد نشاط،
ألن الوجودي يرى أن الفعل بمعناﻩ الصحيح شخ '(µبمع z±عميق ،ويشمل ٕالانسان ككل،
فهو يتضمن الفكر ،والانفعال الطا$ي 1«Passionجاء هذا الفعل بعد أشهر من التفكYZ
والتخطيط ،ليتوصل حليم إ#ى قتل نفسه مفتيا لنفسه بأنه مضطر مستندا إ#ى ٓالاية الكريمة
َ
ََ ْ َ
َ
ْ ُ َ
اضط ﱠر غ َْ Yَ Zب ٍاغ َوال َع ٍاد فال ِإث َم َعل ْي ِه«∗و ٓالاية كما هو معروف واردة Kي سياق مغاير
»ف َم ِن
تماما ،فقد وردت بعد حكم تحريم أكل لحم الخ½¿ير والدم وما أهل لغ YZﷲ بهK ،ي حZن ال
وجود آلية تذكر الانتحار ،ألن كلمة الانتحار  suicideحديثة نسبيا ،ظهرت Kي القرن السابع
عشرK ،ي حZن استعملت قبل ذلك عبارة قتل النفس ،و¬ي الواردة Kي القرآن الكريم Kي قوله
َ َ ُ َْ ُ
تعا#ى» :وال ت ْق ُتلوا أن ُف َسك ْم«** و¬ي آية اختلفت تفاسYZها مع ذلك تم ٕالاجماع ع\ى تحريم
الانتحار .2تتجاوز الرواية مناقشة مسألة الانتحار رغم أن بطلها مثقف ،ليأتي افتاؤﻩ لنفسه
بتلك ٓالاية تحديدا كفعل ساذج ،ال ينم عن مستواﻩ الثقاKي ،كأننا بالكاتب يكتب ع\ى عجل
لتنفيذ خطة شكلية دون أن يكلف نفسه عناء إثراء الجانب املعرKي والفكري لنصه.
:1جون ماكوري ،الوجودية ،تر:امام عبد الفتاح امام ،سلسلة عالم املعرفة ،املجلس الوط '±للثقافة والفنون وٓالاداب،
الكوت ،1982 ،ص195
∗:سورة البقرةٓ ،الاية 173
** :سورة النساءٓ ،الاية 29
 :2رجاء بن سالمة ،املوت وطقوسه من خالل صحيح البخاري ومسلم ،رؤية للنشر والتوزيع ،مصر ،2009 ،ص266
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يتخذ إذن حليم بن صادق قرارﻩ الحر الذي يكسر به الوقائعية  1Facticityال{'
صادرت عمرﻩ كامال ح{ zأن قرار الانتحار هو »أول ما استطاع اتخاذﻩ منذ أن وطأت قدماﻩ
الحياة ،فهو لم يخ Yxأبويه وال اخوته وال اسمه وال ح{ zما حدث له الحقا« 2ما جعله يشعر
بالسعادة وهو للمرة ٔالاو#ى ينجز فعال من اختيارﻩ ،ليحقق ذاته ،تلك الذات ال{' تملك أن
»تأخذ املبادرة Kي الفعل « 3ح{ zوإن كان هذا الفعل هو املوت ذاتهٔ ،الاهم بالنسبة لحليم بن
صادق أنه كسر قاعدة القدر واختار أخYZا الفعل وامتلك ٕالارادة لتنفيذﻩ ،ثم يجد Kي اختيارﻩ
هذا دافعا يراﻩ مناسبا ،فليست الدوافع ¬ي ال{' تفسر الاختيار ،وإنما الاختيار هو الذي يفسر
الدافع :إذ أن الاختيار يقع ع\ى الدافع نفسه ،وعلة الاختيار ¬ي أنه أراد أن يكون كذا .فاإلرادة
إذن عالقة بالذات وشعور شخ ،'(µيكون به "بطلنا" إيجابيا بالنسبة لنفسه 4.فيYºر لنفسه
فعله هذا بالشاعرية ال{' يضفaªا الناس ع\ى املنتحر وربطهم لهذا الفعل باملأساة العاطفية
مع أن ال مأساة عاطفية Kي حياته سوى خيبة عادية مع خطيبة خانته ،ثم يYºر اختيارﻩ
طريقة انتحارﻩ بأنه اختار »أطول طريقة ممكنة ،ألمتحن شجاع{' وح{ zأسخر من الحياة «

5

سخرية ستتحقق ع\ى امتداد النص كتابة ،لكن حليم لن يسخر من الحياة بل ¬ي ال{'
ستسخر منه إذا ينجو من املوت املحتوم الذي خطط له ،ويتغ YZبشكل كامل مسار حياته بعد
أن تلتفت السلطات إليه ،غ YZأن املوت لم يبتعد كثYZا بل جاء بعد أربعة أيام من محاولة
الانتحار ،دون حاجة لعمارة وال لشجاعة؛ فقد فارقته الحياة وهو مستلق يتس\ى بأكل
مكسرات صار بوسعه اقتناؤها بعد أن كان يصعب عليه اقتناء سيجارة ،ليقتله الYxف كما لم
تقتله الفاقةa³ ،ذﻩ امليتة تنتفي كل املعاني ال{' رصد النتحارﻩ ،تنتفي الشجاعة ،والشاعرية،
والاختيار الحر ،بل إن حياته ذا´aا تفقد كل مع ،z±فلم يمت Kي مهمة صحفية ،وال فقYZا ،وال
حر الاختيار ،مات ببساطة مستلقيا بكل راحة كما لم يعش أبدا.
:1حسن حماد ،مفهوم العبث بZن الفلسفة والفن ،دار الحكمة ،مصر ،2002 ،ص39
 :2سم YZقسيم' ،يوم رائع للموت ،ص9
 :3جون ماكوري ،الوجودية ،ص17
:4ينظر :ربجيس جوليفيه ،املذاهب الوجودية ،من ك YZكجورد إ#ى جان بول سارتر ،تر:فؤاد كامل ،دار ٓالاداب ،لبنان،
212 ،1988
 :5سم YZقسيم' ،يوم رائع للموت107 ،
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يعكس موت حليم بن صادق فكرة سارتر عن عبثية املوت فهو الذي يرى أن املوت غYZ
قادر ع\ى أن يمنح الحياة أي مع ،z±بل ع\ى العكس ،إنه يسلب من الحياة كل مع .z±يستمد
طابعه العب 'Óمن كونه "واقعة عرضية" -تماما مثل واقعة امليالد  -فهو يأتي إلينا من الخارج
ويحيلنا إ#ى الخارج.

1

غ YZأن املوقف العب 'Óليس وقفا ع\ى املوت Kي هذﻩ الرواية ،بل إنه يمتد لaªيمن ع\ى
النص ويتحول إ#ى الرؤيا ال{' يعكسها نصنا هذا .فكل مسار Kي الرواية إال وتتدخل فيه وقائع
عرضية تفرغه من كل مع ،z±ال ينطبق هذا ع\ى املسارات السردية – بتعب YZتودوروف – فقط
بل ح{ zع\ى املسارات الطبوغرافية ال{' تسلكها الشخصيات .عمار الطونبا مثال يفر من
"القتل" بعد أن سمع والدته تسر لشقيقaا بأabا قتلت والدﻩ ،فيغادر البيت هربا من فظاعة
هذا الفعل فيسلك املسار التا#ي:
»لذلك اكتفى بالهرولة بغ YZهدى وهو يتمتم "ال يمكن..مستحيل" .لم يدر
بنفسه إال وهو Kي حسZن داي ،سار كل املسافة بZن باش جراح وحسZن داي
دون أن يشعر)(...بحث عن مق¼ zمفتوحة ،وحZن وجد واحدة بحومة
الشوالق ،تذكر أنه مفلس«

2

»خرج عمار الطونبا متملصا ،وهو يظن أنه غافل صاحب املق¼ zوناذله ،ثم
سار ع\ى قدميه ح{ zبلغ ساحة أول ماي ،ومن ثم وجد نفسه Kي باب
الوادي)(...بلغ باب الوادي ،حاول أن يقتل الوقت بالتسكع Kي أسواقها ،قتل
ساعة Kي السوق املغطاة وساعة أخرى Kي سوقها الشعبية ،ثم عاد أدراجه
إ#ى ساحة الشهداء)(...قرر أن يعود إ#ى حومة الشوالق لعله يجد "معرفته"،
ولكن املسافة بدت له مستحيلة ع\ى قدميه ،لذلك فكر أن يصعد
الحافلة«.

3

 :1حسن حماد ،مفهوم العبث بZن الفلسفة والفن ،ص44
 :2سم YZقسيم' ،يوم رائع للموت ،ص ص 43 ،42
:3املصدر نفسه ،ص ص 57 ،56
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و بالفعل يستقل الحافلة رغم أنه ال يملك دينارا واحدا فقد أنفق كل ما أعطته والدته
ع\ى الخمر واملخدرات ،وKي الحافلة ¾aينه القابض ،ويأخذ منه بطاقة التعريف كضمان ع\ى
أنه سيدفع الحقا ثمن التذكرة ،ثم صادف أن نزال كالهما Kي محطة "بروسات" ليتبع عمار
القابض الذي غادر عمله متجها نحو محطة القطار ،حيث سيتعرض لهجوم مباغث من
عمار ،ال ينقطع عن ضربه إال ليمهله فرصة البحث عن البطاقة ال{' كان أخذها منه Kي
الحافلة » وإذ ذاك انaز القابض الفرصة وفر بجلدته Kي اتجاﻩ القطارK ،ي حZن اختبأ عمار
خوفا من الناس ،ولكنه سرعان ما أظهر نفسه وهو يرى القابض يسحق تحت القطار« .1
و بغض النظر عن الخلل Kي الحبكة واغفال الكاتب لحقيقة أن عمار ال يستطيع بلوغ
الرصيف للسبب ذاته الذي اختارﻩ قبل صفحات لصلته بالقابض؛ وهو عدم امتالكه لثمن
التذكرة ،فإن ما ¾aمنا هنا أنه عمار بدأ هذا املسار Kي الفضاء فارا من فضاء فيه ٌ
موت كان
يلوم نفسه عليه ،وهو قتل والدته لوالدﻩ ،بعد اكتشافها أنه خاabا مع حبيبة عمار ،منتقال
من ي ألخر لينت¼' Kي فضاء آخر للموت يكون هو السبب املباشر فيه ،فهو قاتل القابض
رعبا ،ليتساوى الفضاءان الفار منه وإليه Kي فرض موت عر|(' ،فأين املفر من هذﻩ العبثية
ال{' تطبق فكaªا ع\ى عمار .بموت القابض »يتج\ى عبث الوضع ٕالانساني جالء كامال« 2وال
يكتفي قسيم' بعرض عبثية وضع عمار بل يعمق املفارقة مع هذﻩ الشخصية Kي عدة مواضع
من القص أوالها ما يرتبط a³ذا الحدث حZن يعلق عليه الراوي » :قتل شخصا يجهل اسمه«..

3

هكذا يرسم قسيم' عبثية املوت Kي صورة كاريكاتورية نافذة ،يستمدها من التداول الحياتي
ليعكس من خاللها املفارقات اليومية ،واملفارقة لعبة عقلية ¬ي باألساس سالح هجوم Kي
السرد ،وما هذا السالح إال الضحك الذي يتولد عن التوتر الحاد وليس عن الكوميديا

4

وليعمق الكاتب الاحساس بفظاعة املوقف ،والالجدواى يختار لشخصيته مسارا طويال تقطع
 :1املصدر السابق67 ،
 :2حسن حماد ،مفهوم العبث بZن الفلسفة والفن ،ص45
 :3سم YZقسيم' ،يوم رائع للموت ،ص90

ً
 :4ينظر :جاسم خلف الياس – شعرية القصة القصYZة جدا ،دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ،دمشق،2010 ،
ص154
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فيه أحياء العاصمة ذهابا ثم إيابا ،لينت¼' عمار عند املوت الذي فر منه.
ُ
إن الوفرة الكبYZة ألسماء ٔالاماكن لم تعتمد فقط لخلق هذا الاحساس لدى القارئ،
وتقديم الرؤيا العبثية بل إن لها دورا كبYZا ع\ى مستوى النص ،تحديدا ع\ى مستوى
اسYxاتيجية الكتابة حيث وفر طول هذا املسار الفرصة للراوي لزيادة عامل التشويق بجذب
اهتمام جمهورﻩ عن طريق إثارة أسئلة Kي أذهاabم ،وتأخٕ YZالاجابة علaªا خاصة ٔالاسئلة
املتعلقة بالزمنية )ما الذي سيحدث بعد ذلك؟( .1كما وفرت الفرصة إلطالة السرد ،والسماح
بتقطيع النص وسردﻩ Kي مواضع متفرقة من الكتاب)صفحات متباعدة( ،تمنح الكاتب
الفرصة إلضافة تفاصيل وتعليقات جزئية Kي كل مرة يعود فaªا لسرد هذا املسار .املرة ٔالاو#ى
ال{' يذكر فaªا هروب عمار جاءت Kي الصفحة الثانية ؤالاربيعZن ) (42حيث يذكر الراوي رغبة
عمار بالهرب ثم يسوق Kي شكل اسYxجاع مختصر سبب هذﻩ الرغبةK ،ي شكل خطاب منقول
غ YZمباشر»:أمه قتلت أباﻩ بسبب حبيبته نيسة بوتوس« ،2يضيف إلaªا الراوي تعليقا عن أن
مأساته أعمق من الYxاجيديا ٕالاغريقية ،ثم ينفي عنه إطالعه علaªا ليتخذ ذلك مدخال
للحديث عن دراسته ال{' توقفت باكرا ،لتكون ذلك سببا لعدم التأمل ،والانطالق Kي الهرولة،
ليصل Kي الفقرة املوالية إ#ى مق¼ zيستمر السرد Kي نقل مشهد ما حصل Kي املق¼ zع\ى امتداد
ثالث صفحات )¬ي ،(45 ،44 ،43يقف بعدها السرد ،عند تسلله مغادرا املق¼ ،zوينتقل
السارد إ#ى املقطع رقم ثمانية) (8عائدا إ#ى حليم بن صادق الذي يعيش ثوانيه ٔالاخ YZهاو من
أع\ى العمارة ،وتتم العودة إ#ى مسار عمار الطونبا Kي abاية املقطع ذاته) (8ليذكر الراوي فرارﻩ
ويتخذﻩ صلة السYxجاع )مع أن الحديث عن عمار كله يأتي Kي شكل اسYxجاع ألنه مات كما هو
مفYxض قبل انتحار حليم(مآثرﻩ Kي حيه وعالقته بحليم ،ليعود مرة أخرى لتحديد مسارﻩ منذ
خروجه من املق¼ zح{ zصعودﻩ متسلال للحافلة ،ينقطع السرد مرة أخرى ،ليفتتح املقطع
التاسع) (9بمشهد حليم بن صادق ليعود بعد أربع صفحات من املقطع ذاته إ#ى عمار،
باعتماد الراوي لتشابه الحالة بZن حليم وعمار صلة لالنتقال )و هو الغالب Kي كامل النص(
:1ديفيد لودج ،الفن الروائي ،تر:ماهر البطوطي ،املجلس ٔالاع\ى للثقافة ،مصر ،2002 ،ص20
 :2سم YZقسيم' ،يوم رائع للموت ،ص42
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عائدا إ#ى عمار ومسارﻩ حيث يعرض هذﻩ املرة مشهد امساك القابض به واهانته له .ليتوقف
كالعادة وينتقل إ#ى املقطع العاشر ) (10ثم يعود إ#ى مسار عمار لكن Kي املقطع الوا#ي )(11
يعرض مشهد متابعته للقابض إ#ى غاية مقتل هذا ٔالاخ .YZهنا ينت¼' سرد املسار الذي سلكه
عمار هربا من املوت وانaاء إ#ى املوت .وما بيaiما كانت فرصة للسارد السYxجاع تفاصيل من
حياته ومن عالقته بحليم سيكون لها دور Kي ٔالاحداث املقبلة .فاستعمال الفضاء هنا له صلة
بالشخصية الروائية ال{' أضاء السرد مالمحها من خالل صلaا باملكان وفعلها فيه ،كما أن له
صلة بالسرد حيث ثم اسYxجاع عدد من الحوادث ،ال{' سيب z±ع\ى أساسها القادم من
النص ،ناهيك عن داللته ع\ى مستوى الرؤيا إذ يعمق فكرة العبثية.
لم يكن مسار عمار هو الوحيد الذي ذكرﻩ النص a³ذا التفصيل بل ثمة مسارات أخرى
و¬ي تؤدي الوظائف نفسها ع\ى مستوى السرد ،والرؤيا ،وتفاديا للتكرار نختصر Kي ذكرنا ملسار
"السيس كانز" والذي جاء ذكرﻩ أوال Kي النص:
»Kي الثالثZن من شهر ماي عام  ،2008تأكد خ Yºحصول اتحاد الحراش ع\ى
نقاط مقابلة سابقة بسبب خطأ Kي تشكيلة الفريق الخصم)(...لذلك فقد
أحدث هذا الخ Yºفرحا عظيما Kي نفوس أنصار الحراش ،فخرجوا إ#ى
الشوارع مهللZن) (...كان بعضهم إذ ذاك Kي باش جراح ينتظرون أن يكتمل
عددهم ليسYZوا إ#ى الحراش سالكZن الطريق العام املار بجنان مYºوك
وبيالم ،ومن ثمة املنطقة املعروفة بالطاحونة املتواجدة ع\ى بعد أمتار قليلة
من ساحة الحراش «

1

هذا املقبوس بلغته التقريرية ال{' ال نجد a³ا عبارة واحدة ت½¿اح لتصنع جماليته،
إضافة إ#ى الدقة Kي إيراد الخ Yºوتفاصيله كما هو شأن التقارير الصحفية ،يصف مسار
الحشود الفرحة بحصول ناد¾aا ع\ى نقاط مقابلة ،هو نفسه املسار الذي سيسلكه "السيس
كانز" محموال ع\ى ٔالاكتاف:
 :1املصدر السابق ،ص ص24 ،23
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» املهم هو أن السيس كانز وجد نفسه ع\ى ٔالاكتاف يحمل حمال ح{ zبلغ
الحراش ،وهناك أطلقت ٔالايادي صراحه ،ونسيه حاملوﻩ)(...فوجد السيس
كانز نفسه هائما ع\ى وجهه ،فقد كانت هذﻩ أول مرة تطأ قدماﻩ الحراش«

1

و بينما هو كذلك يراﻩ حليم بن صادق »و يتم z±أن يكون مشهد املجنون ع\ى ٔالاكتاف
آخر ما يذكر حZن يكون Kي الهواء .لم يكن يدري أن أمنيته ستتحقق الحقا ،ولكن دون أن
تدخل إ#ى قلبه ما تمناﻩ من البهجة« 2بل ع\ى العكس تماما ستتسبب رؤية السيس كانز
جالسا ع\ى الرصيف الذي يتطلع منه املارة النتحارﻩ بشعور بالخيبة .هكذا بتناقض بسيط Kي
الشعور حاصل خالل فYxة قصYZة يشكل النص الحس العب ،'Óوخلو أي رغبة أو ميل من معz±
عميق ،كل ÷('ء عر|(' طارئ متغ .YZمع العلم أن شخصيات قسيم' ال تمارس العبث Kي
حيا´aا ،بمع z±أن لها إرادة ورغبة تجاﻩ الحياة وليست مثال كشخصيات نجيب محفوظ Kي
ثرثرة فوق النيل الذين »ال يكYxثون ل)('ء مما يدور حولهم من أحداث ،وإن اكYxثوا فبدافع
السخرية« ،3غ YZأabا )شخصيات يوم رائع للموت( ح{ zوإن اهتمت واختارت مصYZها بإرادة
حرة ،وسعت للفعل تبقى خاضعة للوقائعية ،ولعبثية ٔالاحداث ال{' تأتي عرضية ،ألن قسيم'
يخلق ومن خالل شخصية حليم تحديدا شخصية الوجودي ،مع أن حليم ال يطرح أسئلة
وجودية ،إال أن حياته تع Yºعن ذلك بشكل كنائي فيه كث YZمن الفنية ،فالرواية نص سردي
سلس يناسب القارئ البسيط الذي يبحث عن سحر الحكاية ،ومن خالل هذﻩ ٔالاخYZة ،بل من
خالل الحبكة تحديدا يمرر قسيم' للقارئ املثقف )ح{ zال نقول املوسو¡ي بتعب YZإيكو( رؤيا
نصه.
ال يرتبط العبث Kي يوم رائع للموت فقط باملسارات الطبوغرافية ،ال{' تمثل جزءا من
املسارات السردية للشخصيات ،بل ع\ى مستوى عالقaا بالفضاء أيضا:

 :1سم YZقسيم' ،يوم رائع للموت ،ص25
 :2املصدر نفسه ،ص48
 :3حسن حماد ،مفهوم العبث بZن الفلسفة والفن ،ص87
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»بدا ٔالامر غريبا أن يتملك رجل يسكن Kي بجاية شقة Kي العاصمة ،وال
تملك عائلة بكاملها ولدت وعاشت Kي العاصمة نصف سقف فaªا«

1

»دخل املسجد فوجدﻩ مكتظا ) (...كان ٕالامام يخطب Kي الناس حول
النظافة Kي الاسالم ،وكان الجميع يتظاهر بالفهم والخشوع ،بمن فaªم
صاحب القميص ٔالابيض رغم انشغاله بأنفه ،فقد شعر ب)('ء يسد
منخاريه ،فأدخل إa³امه Kي أنفه بحثا عنه ،وحZن وجدﻩ ،اكتشف أنه ال
÷('ء مهم ،فمسح يدﻩ ع\ى سجاد املسجد وهو ال يكف عن هز رأسه موافقا
ع\ى ما كان يقوله ٕالامام عن النظافة«

2

بكث YZمن السخرية يعيد قسيم' تشكيل املفارقة بZن الفضاء والفعل املمارس فيه،
عاكسا الحس العبK 'Óي عالقة ٕالانسان بفضائه ،إذا كيف يتملك من يعيش خارج املكان
جزءا منهK ،ي حZن ال تستطيع مجموعة تعيش بذلك املكان ذاته عمرا أن تملك أبسط جزء
منه .الصلة ذا´aا نجدها Kي فضاء العبادة الذي يحث ع\ى النظافة Kي حZن يلوث هو ذاته من
قبل روادﻩ الحريصZن ع\ى العبادة.
هكذا يلتقط قسيم' مشاهد من املتداول اليومي ،ويعيد صياغaا بكث YZمن السخرية،
ليعمق ٕالاحساس بمأساة العبثية والالجدوى.

-3-1أنسنة الفضاء السياrي:
لم تحفل سارة حيدر بتحديد املدينة – فضاء روايaا شهقة الفرس ،3بل اكتفت
بإشارات تكفل موضعة ٔالاحداث والشخصيات ال غ ،YZلكن ذلك لم يمنعها من إضفاء عمق
دال#ي ع\ى هذﻩ ٔالاماكن ال{' ُ
اعت ِمدت باقتصاد شديد ،يعود الفضل Kي ذلك إ#ى شعرية لغaا،
املتحررة من املرج©ي بشكل ك\ي؛ بل إن أماكaiا ال تحيل ولو ح{ zبشكل رمزي ع\ى الفضاء
الجزائري ،بل تستد¡ي الذاكرة القرائية ،إabا أماكن وليدة املتخيل الذي يمتح من الثقافة
1

 :سم YZقسيم' ،يوم رائع للموت ،ص 105

 :2المصدر نفسه ،ص ص 114 ،113
:3سارة حيدر ،شهقة الفرس ،منشورات اختالف ،الجزائر2007 ،
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والقراءات السابقة ،أك Yمما يمتح من الواقع الجزائري ،فاملزرعة مرتع الخيول والفرس ال{'
تنازع البطلة بطولة النص ،بل إabا تشكيل رمزي لواحدة من صور البطلة ذات ٔالانا
املتشظية ،املوزعة ع\ى أك Yمن شخصية Kي النص .هذﻩ املزرعة ال تمث بصلة لواقع ٔالاماكن
الريفية الجزائرية إabا أشبه ما تكون بمزرعة معلقة بZن السماء ؤالارض ال وجود لها إال Kي
خيال الكاتبة ،الذي لم يجعل لها أي صلة بالواقع ،بل عزز صال´aا بالنص الثقاKي و¬ي تؤثaØا
بشخصية تحمل اسم علم أدبي "تولستوي" الذي تك '±به والد زوجها.
رغم هذا الاغراق Kي تخيل الفضاء ،تعود بنا سارة حيدر إ#ى املرج©ي ،تحديدا من خالل
أماكن سياحية ،لتضع نصها Kي مواجهة الواق©ي واملرج©ي ،كأabا تبحث عن معابر تخرج أدa³ا
»من ٔالادبية وتضعه Kي مواجهة "حقيقة " ذات صلةK ،ي رؤية إنسانية أصيلة Kي تفكYZها Kي
العالقة بZن الفضاء والسياحة والجمالية «  1جاعلة من صفحات قليلة ضمن روايaا مختYºا
للمحتمل ،تجرب فيه اللقاء بZن الجغرافيا املتخيلة والجغرافيا السياحية ،املتشاa³تان كثYZا
كما يرى بول ريكور  ،Paul Ricoeurبل واملتعايشتان Kي كث YZمن الحاالت فاملكان السياي
موضوع النصوص ٔالادبية؛ الرحلية مaiا خاصة ،واملكان السياي هو عند الوكاالت السياحية
نص سردي يجاور صورة فوتوغرافية ضمن فضاء املطويات ال{' تقدم للسياح.
جاء السياي Kي شهقة الفرس مقYxنا بالسفر تقول الساردة »:وعندما يصل ٕالادراك هذا
الحد من ٔالالم والخيبة كعادتي ،أحمل حقيب{' وأسافر 2«...ناشدة فضاء مختلفا عن فضاaÙا
وألنه »ال يوجد سفر دون أسطورة ،دون حلم بـ زمكان مختلف ،ودون التفاف نحو الالواق©ي،
دون انفتاح آفاق غجرية « 3فإن الساردة تجعل من هذا الفضاء الغYZي فضاء لتطه YZالروح
تغتسل فيه باملطر» :بلد مازال ي½¿ل املطر فيه بغزارة ويغسل الذاكرة والروح« 4لتبلغ الانعتاق
1

: Bertrand Westphal et Lorenzo Flabbi, présentation, in: Espaces tourismes esthétiques,
sous la direction de: Bertrand Westphal et Lorenzo Flabbi,Pulim ,France,2009,p7

 :2سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص117

3

: Françoise Clary, Espace et paysage dans l’imaginaire poétique caribéen: le voyage
allégorique de Kamau Brathwaite, in: Géographies imaginaires, textes réunis par Laurence
Villard , publications des Universités de Rouen et du Havre ,France,2008, p173

 :4املصدر السابق ،ص117
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و¬ي الحالة ال{' تطاردها من بداية النص ح{ab zايته ،املوضوع الذي تتعد املشاريع السردية
لتحقيقه من دون أن تبلغه ،لكaiا مع السفر ستحقق وهما آخر شبaªا به إنه ،الشعور بأabا
"ولدت من جديد" هذا الوهم اللذيذ الذي يرتبط باألن zÓوفكر´aا عن ذا´aا وسعaªا الدائم لـ
»العودة إ#ى فردوس الطفولة ،ومن الناحية الرمزية ،إ#ى نوع من التلذذ املر|(' باألنوثة )(...
بالجسد ٔالاك Yعذرية من الطبيعة نفسها«K 1ي رواية تحتفي بالجسد ،والشهوة وكل ما هو
إيرو ،'(Ðتبحث فaªا الساردة عن مغامرات جنسية جديدة Kي كل مرة مع رجل جديد لم
تستث '±من ذلك شقيق زوجها ،بل اabا اشaت ح{ zوالدﻩ ،وتعددت خيانا´aا له ،كما تعددت
تجارa³ا ،ما يجعل من الوالدة من جديد وهما جميال يمنحها الحق Kي البدء من جديد Kي
طقوس اللذة والاشaاء ،لكaiا هذﻩ املرة لن تبحث عن رجل جديد بل ستستعيد ذكرى زوجها
املتوKيK ،ي حنZن إليه تشاركها فيه ٔالاماكن السياحية ،فاسطنبول تستقبلها »بجفاء أفهمه
جيدا ..توقعت أن تراني برفقة زوâي ) (...وأنا ال{' اعتقدت أني سأجدﻩ هنا حاملا أحط قدمي
ع\ى أول ش Yºمن أرضك« 2اسطنبول تتوقع وصول الزوج مع الساردة و¬ي نفسها توقعت أن
تجدﻩ باسطنبول ،ال{' تمثل مكان الذاكرة ،املشYxكة بيaiما ،فقد سبق وأن زاراها معا ،فكأن
الساردة تفر من فراغ أيامها Kي غيابه نحو فضاء كان قد احتله سابقا متوقعة أن تجدﻩ به.
ما خيبه التوقع لن يخيبه الخيال إذ ستجدﻩ لكن صورة خيالة هاربة »و هناك Kي
أق z(µالشارع املنفلت من الساحة الكYºى وسط سكينة الليل ،ظهر #ي أخYZا ،محلقا Kي
العتمة ،مبتسما كعادته Kي لحظات الطمأنينة والراحة« 3تطاردها Kي ٔالازقة محتفية بجسدها
مرة أخرى وبالحب الذي ستمارسه قبلة من شفاﻩ خيال زوجها ،ال{' ال يYxك غ YZوصية أخYZة
"أكت."'Ñ
لتتخذ أسطنبول داللة أيروسية ،تماما كاملطر وككل ÷('ء Kي فضاء هذﻩ الرواية ،حينما

:1مالك شبل ،الجنس والحريم روح السراري ،السلوكات الجنسية املهمشة Kي املغرب الكب ،YZتر :عبد ﷲ زارو ،افريقيا
الشرق ،املغرب ،2010 ،ص89
2سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص118
 :3املصدر نفسه ،ص 125
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»تص YZاسطنبول مكانا ال يصلح إال للحب« 1لتعرض الساردة اسطنبول ومواقعها السياحية
»كطوبوغرافيا ليس فقط ف¿Zيائية ،ولكن أيضا اجتماعية وثقافية ) وتاريخية ( )(...مرسومة Kي
الفضاء بخيال املحتلZن واملعمرين« 2وملوكها املتعاقبZن ،معرضة عن التوصيف اللفظي ملا
تراﻩ العZن من معالم سياحية ،ومكتفية بعبارات موجزة مستقاة من التاريخ املدينة:
» وها أنا Kي كنيسة "سانت صوKي" ال{' تحولت بعد استحواذ محمد الفاتح
ع\ى القسطنطينية إ#ى مسجد "أيا صوفيا" كما تحولت القسطنطينية إ#ى
إسطمبول..مسجد مازال يحتفظ برائحة املاء املبارك وحفيف املالئكة حول
يسوع املصلوب وسط غمام البخور وتعاويذ القس وهو يتلو قداس ٔالاحد..
ودموع قسطنطZن وهو يرى عاصمة امYºاطوريته تaاوى بZن ذرا¡ي الفاتح
الYxكي غريب الوسامة)(...
و ها أنا أمام ق" Yºأبو أيوب ٔالانصاري" الذي تحول من مجرد ق Yºإ#ى مكان
مقدس يتلقى فيه كل سلطان جديد سيف الخالفة ويقوم بتوزيع العطايا
ع\ى جنود ٕالانكشارية وإلقاء كلمة أمام أعضاء الديوان بمناسبة تخلصه
من أخيه أو أبيه واعتالئه أخYZا عرش الخالفة«..

3

تغيب ثقافة العZن Kي هذﻩ املقاطع ويحضر املرجع السياي باسم العلم مباشرة دون
توصيف لفظي لهذﻩ ٓالاثار وما فaªا من تحف ،ليتناص الخطاب الروائي مع الخطاب التاريÔي
والراوية تعرض Kي شكل ومضات موجزة مركزة نبدة عن تاريخ املعالم سالفة الذكر ،كأننا
أمام تعريف Kي مطوي سياحية ،غ YZأن اللغة الشعرية ت½¿اح عن التقريرية مشكلة صورا
متخيلة عن هذا املكان ،متغذية من الخطاب الدي '±املسيpي Kي املقبوس ٔالاول ،مشكلة
متتالية من الصور الحسيةّ ،
شمية "رائحة املاء املبارك" والبخور ،سمعية "حفيف أجنحة
املالئكة" و"تالوة قداس ٔالاحد" وبصرية " يسوع املصلوب وسط غمام البخور" و"دموع
 :1املصدر السابق ،الصفحة نفسها

2

:Marie-José Hanaï,La réinvention de l’espace dans le roman prophétique Mexicain, in:
Géographies imaginaires, p85

 :3سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص120
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قسطنطZن" ،لتعرض املكان Kي صور متخيلة تخYxق الزمن وتراكب عصورا مختلفة Kي عبارة
واحدة ،بلغة شعرية تحررت من حدود املرج©ي كما تراﻩ العZن وقدمته مرجعا سياحيا بأبعادﻩ
التاريخية والثقافية ،وبما طرأ عليه من تغK YZي القيمة من عصر آلخر ،كما هو الحال Kي الجزء
الثاني من املقبوس الثاني كأن املكان السياي Kي عرف سارة حيدر ال يأخذ قيمته من تشكيله
البصري وإنما مما تسمه كل من روسانا بونادييه  Bonade Rossanaوايغو فو#ي Ugo

 Volliبـ »اشتغال صيغ تعزيز امل¿Zة السردية« 1فهذﻩ السرود حول املرجع السياي تخلق
أسطورته الخاصة وتصنع من خاللها قيمته.
لكن الساردة املهوسة بالتفاصيل ال تكتفي بالتقاط ما هو تاريÔي فقط بل إabا ترصد
بعض املشاهد من اليومي» :بعض الباعة املتجولZن وهم ينادون ع\ى سلعهم « 2لYxسم صورة
متكاملة ،بوجهZن مختلفZن ٔالاول عن مدينة ترتقي لسماء القد '(Ðوثراء التاريخ ،والثاني ت½¿ل
به إ#ى اليومي املألفوف.
ال تكتفي سارة حيدر بتصوير املرجع السياي Kي هذين البعد بل إن لغaا الشعرية،
تمنحها مجاال واسعا للتخييل ،لتخلق من خالله مدينة آخرى ال ¬ي باملرجعية السياحية
بشكل ك\ي ،وال ¬ي باملتخيلة تماما ،إabا اسطنبول وقد أنسaiا السرد ،ؤالانسنة كما يصفها
مرشد أحمد بكث YZمن الحماس تعد »من أروع القيم الجمالية Kي الفن ،ألabا رؤيا فنية فائقة
ال تخضع للمقاييس املنطقية ،وال تشابه ٔالاحداث الواقعية ،يضفي فaªا الفنان صفات
إنسانية محددة ع\ى ٔالامكنة 3«...إما بمنحها أعضاء أو جسدا بشكل عامK ،ي عملية تجسيد،
أو بتشخيصها والذي يتم بإسقاط صفات إنسانية علaªا ،وهو ما فعلته شهقة الفرس؛ منحت
السطنبول جسد وصفات ٔالان zÓمتوسلة Kي بعض ٔالاحيان بالتشبيه لتوضيح الصورة،
ومستغنية عنه مستمرة Kي وصف أعضاء أو مشاعر املدينة – ٔالان ،zÓمن ذلك مثال صورة
الجسد العمالق الذي يخفي كل موضع منه جرحا قديما ،رغم التئامه ما تزال أسباب الجرح
:citer par:Bertrand Westphal,Vacances sur papier,in:Espaces tourismes esthétiques,p 8

 :2سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص120
 :3مرشد أحمد ،أنسنة املكان Kي روايات عبد الرحمن منيف ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،مصر ،2003 ،ص8
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تدفع للبكاء ،فتaiمر دموعها ع\ى ٔالاعضاaÙا ال{' ليس غ YZاملساجد والقالع:
ّ
»كل مكان تطأﻩ قدماي Kي هذﻩ املدينة يذكر بجرح قديم Kي جسدها
العمالق...جرح ربما تكفلت تغYZات الزمن بتضميدﻩ لكن هناك دائما إشارة
إليه ،إ#ى حكايته النازفة ودموعه ال{' لم تجف بعد ،بل تغمر املدينة
بأسرها) (...وتنساب هادئة وحامضة ع\ى خدود املساجد والقالع«...

1

لكن ال أحد اهتم a³ذﻩ املواجع ال{' يخفaªا هذا الجسد ،الذي كان سببا Kي مأسا´aا؛ ألن
حسنه يعم' عن مواجعها ،ويشيؤ املدينةٔ-الان ،zÓيجعلها الجسد املشت¼ zالذي ال يصüي ألنينه
أحد» :مدينة لم يفهمها أحد ألن ال أحد أصüى إلaªا« .2اكتسبت املدينة إذا جسدا عمالقا مرة،
وفاتنا مرة أخرى ،ودمعا يع Yºعن حسرا´aا ووجعها ،لتشكل صورة الحسناء املكلومة.
تشكل سارة حيدر اسطنبول Kي صورة معاكسة و¬ي »تaاوى بZن ذرا¡ي الفاتح الYxكي
غريب الوسامة« 3لتشكل صورة امرأة تنساق وراء شهو´aا مخلفة الزوج العاجز لaب نفسها
لرجل أقوى "تولد بZن يديه من جديد" .تعود ثيمة الوالدة من جديد Kي صورة أخرى تتحول
وفقها اسطنبول إ#ى امرأة تستعيد عذريaا ،ونظرا´aا الطفولية ،و¬ي تغتسل باملطرK ،ي إشارة
إيروسية أخرى:
»تعود للمدينة عذريaا ٔالاو#ى فتختفي أسماء املغتصبZن وتتطهر الجراح
القديمة)(...و يختفي الحقد من عينaªا اللتZن صارتا فجأة عي '±طفلة لم
تعرف من الحياة سوى حنان ٔالابوين ولون الفراشات«...

4

تستعيد املدينة طفولaا ،الحلم ٔالانثوي ،ومعه تستعيد سطوة جمالها ع\ى ٓالاخرين،
فيعود السرد لالحتفاء بالجسد ،جسد الدينة كما سبق وأن احتفى بجسد ٔالان zÓالساردة،
ال{' تشظت ذا´aا ع\ى امتداد السرد إ#ى عدد من النساء ٔالاخريات من بيaiن هذﻩ الصور
 :1سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص 120
 :2املصدر نفسه ،ص 119
 :3املصدر نفسه ،ص 120
 :4املصدر نفسه ،ص121
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الثالث للمدينة .إن اسطنبول املدينةٔ-الان zÓأنسنت لتع Yºعن ادراك ٔالان-zÓالراوية لذا´aا Kي
صور متعددة ،وما أنسنة املدينة إال عملية إسقاط قامت a³ا الذات ٕالانسانية املبدعة
ملشاعرها وعواطفها وخصائصها ع\ى املوضوع املؤنسن .1فالساردة ترى Kي نفسها »أرضا عامرة
بالYوات يتعاقب علaªا الغزاة والفاتحون« 2الذين اختار´aم ¬ي بنفسها ،واختارت أن تخون
زوجها معهم ،واحدا تلو ٓالاخر ،ثم ¬ي املرأة ال{' يعرضها زوجها أمام أصدقاaÙا جسدا
مشت¼ ،zفال يلتقطون غ YZسطوة جمالها ،ثم ¬ي »الطفلة ال{' تطارد الفراشات«.
فاملرجع السياي Kي شهقة الفرس ال يكتفي بوظيفة معرفية Kي النص ،بل إنه يأتي
بمحمالت لها دالالت تاريخية واجتماعية ،ثم إن سارة حيدة تتخذ من أنسنته وسيلة لعرض
مأساة أنثاها الساردة ،أو مأساة ٔالان zÓبشكل عام.

 :1مرشد أحمد ،أنسنة املكان Kي روايات عبد الرحمن منيف ،ص8
 :2سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص122
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-2الفضاء املتخيل
كانت بداية الاتجاﻩ نحو املتخيل ،والابتعاد عن املرج©ي ،وال{' وجدت أسسها Kي النقد
املعادي للمحاكاة la critique anti-mimétiqueالذي نشأ خاصة Kي مجال ٔالاخالقيات،
مهتما بشكل خاص بالنص املوجه لفئات حساسة مثل الشباب والنساء ،لتتسع دائرة
اهتمامه الحقا مع ظهور ديمقراطية القراءة وانتشارها بZن مختلف الفئات الشعبية ،دخل
بقوة Kي مجال الفنون Kي abاية القرن التاسع عشر) (19واتخذ شكله الaiائي كمدافع عن الفن
الخالص.
لتأتي الحداثة وتكون من أهم نتائجها تحرير املمارسة الفنية من الاشتغال املرج©ي Kي
مجال ٓالاداب ،ثم اتجهت العناية نحو العامل املشYxك بZن كل ٔالاجناس ٔالادبية أال وهو اللغة،
وليحقق أي عمل أدبي أدبيته فعال عليه أن يتحرر من الخضوع لبعض الاشتغاالت املرجعية،
وبشكل أوسع من أي نوع من تمثيل للعالم الواق©ي 1 .وفتح املجال الشتغال اللغة دون حاجة
لال¾aام بواقعية املروي ،هذا الاشتغال اللغوي سيحرر الرواية ويدمجها بالحلم مع فرانز كافكا
الذي »نجح Kي تحقيق ما نادى به من بعدﻩ السYZياليون دون أن يحققوﻩ فعال :صهر الحلم
بالواقع«K 2ي خطوة يعدها ميالن كونديرا انفتاحا غ YZمتوقع ،أك Yمنه استكمال تطور ،انفتاح
يجعل من الرواية فضاء تستطيع فيه املخيلة أن تتفجر ،كما Kي الحلم ،متحررة من ضرورة
الاحتمال ال{' ال مفر مaiا.
غ YZأن التخييل ؤالافضية املتخيلة بشكل خاص ليست غريبة Kي ٔالادب العربي القديم،
فإذا كان الشعر القديم لصيقا باملرج©ي )و هو يعتمد التسمية للمكان املرج©ي( ،فإن السرد
تحرر منه ،وانطلق يشكل عوامله املتخيلة بكل أنواعها ،ونقصد ع\ى وجه التحديد ألف ليلة
وليلة ،بكل ما رسمته من قصور وسراديب وبحار وغابات وغYZها من ٔالاماكن وليدة املخيلة،
وال{' نجد أثرها Kي الرواية الجديدة الجزائرية خاصة مع واسئ '±الاعرج الذي استلهم من هذﻩ
1

: Jon-Arild Olsen,L’esprit du roman , œuvre fiction et récit, Peter Lang , Allemagne,2004,
pp 119 - 122

 :2ميالن كونديرا ،فن الرواية ،تر :بدر الدين عرودكئ ،الاها#ي للطباعة والنشر ،سوريا ،1999 ،ص23
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العوالم أفضية روايته"رمل املاية" ال{' تتعالق مع الليا#ي ع\ى أك Yمن مستوى وليس ع\ى
مستوى ٔالافضية املتخيلة فقط ،ومثله عز الدين جالوâي الذي استفاد من نص الليا#ي وكذا
من كليلة ودمنة ثم أطلق العنان ملخيلته ال{' أسست مدينته املومسK ،ي حZن نجد روائيZن
آخرين لم يعودوا إ#ى هذا املوروث السردي مع ذلك شكلوا أفضية متخيلة لروايا´aم من ذلك
سارة حيدر ،بش YZمف{' اللذين شيدا أفضية نصية ما ¬ي إال عالمات تتحدد Kي الوقت ذاته
بانغالقها ع\ى نفسها ،وعدم استقالليaا حZن تقابل بالواقع  1ذلك أabا وإن اتخذت أسماء أو
صورا تفصلها عن الواقع حرفيا ،فإabا تعود لتحيل عليه دالليا.

-1-2كنائية ٔالافضية املتخيلة
ع\ى خالف الروايات ال{' استندت إ#ى أفضية مرجعية ،اختارت روايات أخرى تشييد
مدن متخيلة ،ترتبط بصالت متفاوتة باملدن املرجعية ،يرسمها الروائي وفق اسYxاتيجية
معينة ،تختلف من رواية ألخرى ،لتشكل أفضية محتملة ال ¬ي موجودة فعال Kي الواقع وال ¬ي
تشكيالت خيالية بشكل ك\ي ،بل اabا مزج بZن الواق©ي واملتخيل كما فعل بش YZمف{' وهو
يموضع ي الثقب بالجزائر العاصمة مازجا املتخيل باملرج©ي ،أو أن يشكل الروائي مدنا
متخيلة بالكامل غ YZأabا تحمل سمات املدن الواقعية كما Kي رواية سرادق الحلم والفجيعة.2
يذكر جZن ياف تاديي نوعZن من املدن Kي ٔالادب ؛ ٔالاو#ى مدن تخييلية تحمل اسم مدينة
مرجعية دون أن تحمل سما´aا وهو يمثل لذلك برواية هيليوبوليس ال{' لم تحمل أي من
سمات مدينة طيبة املصرية ،أما النوع الثاني فهو ع\ى العكس من سابقه ،تحمل فيه املدينة
الروائية معالم املدينة الواقعية دون أن يذكر اسمها صراحة Kي النص؛ كما فعل كافكا مع
براغ Kي روايته املحاكمة ،لتبقى العالقة رهن ما يسميه ميشال بوتور باإلحالة التخييلية بZن
الفضاء الواق©ي والروائي.
1

:Abdallah Lissigui, La représentation de l'espace dans l'oeuvre d'Alain Robbe-Grillet,
thése de doctorat dirigée par: Philippe Hamon, Universite Paris Ⅲ, 1996,p 53

:2جالوâي عز الدين ،سرادق الحلم والفجيعة ،منشورات أهل القلم ،الجزائر2006 ،
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إحالة تجعلنا نتساءل عن سبب استعمال مدن متخيلة ،وعن الحاجة إلaªا Kي ظل وجود
مدن مرجعية تحمل السمات والدالالت ال{' تروم الرواية تصويرها ،يمكن أن نرجح السبب
السيا '(Ðوهو أن السلطة السياسية ترفض تحد¾aا بشكل مباشر 1وهو ما نتلمسه Kي رمل
املاية؛ حيث اختار واسئ '±الاعرج اسما منحوتا من كلمتZن هما الجمهورية واململكة ليشكل
اسم فضاء الرواية ،الذي ال هو باألو#ى وال بالثانية بل أخذ مaiما معها لتتشكل
الجملكية»)نظام خراKي يجمع بZن الجمهورية واململكة(ال{' دخلها ال يعلم أمن الغفوة
املتوسطية أم من غرناطة« 2بإشارة مرجعية غ YZصريحة مع ذلك يمكن أن نستنتج أabا إحدى
دول حوض البحر ٔالابيض املتوسط ،العربية خاصة؛ ألن إشكالية نظام الحكم ال تطرح Kي
بلدان الضفة الشمالية بالحدة ذا´aا.
يعود السبب Kي هذا التعتيم إ#ى موضوع هذﻩ الرواية؛ ال{' تتناول الاستبداد بالحكم،
وجرائم الحكام العرب منذ الدولة ٔالاموية ،والذي يكرر نفسه عصرا بعد عصر ،وهو ما دفع
واسي '±إ#ى التكنية عن الجزائر ،معتمدا نوعZن من الكناية ٔالاول نلمسه Kي التسمية ،بإطالق
اسم جديد ع\ى املدينة الروائية ،و¬ي تقنية منتشرة بZن عدد من الروائيZن العرب ،قد يكون
أشهر مثال ع\ى ذلك ¬ي خماسية عبد الرحمن منيف "مدن امللح" حيث استبدل املدن داخل
شبه الجزيرة العربية بمدن متخيلة ،بينما أبقى ع\ى املدن املرجعية من خارجها.
أما النوع الثاني من التكنية هو مع الزمن حيث اعتماد التاريÔي بدل املعاصر ،للكشف
عن ممارسات السلطة ،يؤكد هذا الاحYxاز الذي نتلمسه أيضا من خالل السياق التاريÔي
فالرواية كما يش YZواسيK '±ي ختامها كتبت بالجزائر العاصمة Kي الثاني عشر ) (12من شهر
ماي سنة  1988أي أشهر قليلة قبل أحداث أكتوبر ،و¬ي الفYxة ال{' اتسمت بالكث YZمن
املشكالت الاجتماعية ،إضافة إ#ى مشكلة الاستبداد بالسلطة وغياب حرية التعب ،YZال{' تصرح
a³ا الرواية Kي فصلها ٔالاخ » :YZعندي دعوة من ٔالامن ) (...لقد طالبوا بحرق رواية "فاجعة

: Yves Reuter, Introduction à l’analyse du roman, Armand Colin , 3e édition ,France,2005

 :2واسئ '±الاعرج ،رمل املاية ،فاجعة الليلة السابعة بعد ٔالالف ،دار كنعان للدراسات والنشر ،سوريا ،1993 ،ص13
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الليلة السابعة بعد ٔالالف .ومصادر´aا « 1وهو الفصل الذي يعود فيه واسي '±إ#ى الحاضر ليعYº
بشكل مباشر عن مصادرة الرأي والنص ٔالادبي ،وهو السبب ٔالارجح لتغي YZاسم املدينة
الروائية ،واستبداله باسم جديد يع Yºعن موقفه من السلطة ،موقف نقدي ،يرى فaªا
الفاقدة للشرعية ،املستبدة ال{' ال تحتكم إ#ى نظام سيا '(Ðمعروف ،بل تتبع أهواء الحاكم
الذي يبدي ما يحلم به شعبه "الجمهورية" ويخفي رغبته بالبقاء Kي الحكم ،خالقا بذلك
مزيجا هجينا غ YZمسبوق Kي علوم السياسة.
يبقى أن أهم سبب للتحرر من الفضاء املرج©ي ،وتخييل أفضية النص هو رغبة الكاتب
بإدراج نصه ضمن فن الرواية ،والانزياح به عن التاريخ أو التوثيق التاريÔي ،إضافة إ#ى ÷('ء
من الرغبة Kي تأكيد ابتعاد روايته عن الرواية التاريخية ال{' تضع همها ٔالاساK '(Ðي سرد
الوقائع ؤالاحداث كما جرت) 2روايات جورâي زيدان مثال( .فاملدينة املتخيلة "الجملكية"  -أو
¬ي بلد بالكامل -سمحت باستدعاء شخصيات من السرد القديم كشهريار ودنيا زاد ،ومن
النص القرآني سيدنا الخضر ،ومن الثقافة الشعبية كاملجذوب ،ما أبعد الرواية عن التقريرية
واملباشرة وجعلها فضاء مفتوحا يجمع بZن أك Yمن خطاب ،تفاعلت هذﻩ الخطابات فيما بيaiا
راسمة رؤيا النص ،ولYZبطها الكاتب بسياقها السوسيوتاريÔي عاد Kي الفصل ٔالاخ YZإ#ى الفضاء
املرج©ي"العاصمة" والزمن املحدد بزمن الكتابة »اندفعت داخل شوارع العاصمة ال{' فقدت
الكث YZمن انوثaا ونورها .كانت مدينتنا وكانت لنا .مدينة تسحب بحرا .وبحرا ينام حزينا عند
أقدام املدينة« 3أما الصلة بZن الفصول السابقة بفضاaÙا املتخيل وزماabا املمتد ألربعة عشر
قرنا ،وبZن الفصل ٔالاخ YZفو تحديدا الشبه بZن الرواية والواقع الذي أفرزها ،فالقمع وتكميم
الحريات هو ذاته ،لكن الصلة ٔالاقوى ¬ي الفضاء فالبش YZالشخصية املحورية Kي الفصول
السابقة ألقي به Kي السراديب ملا قال الحقيقة ال{' اخ¿xنت ذاكرته ،وواسي '±شخصية
الفصل ٔالاخ YZتتوقع أيضا أن تساق إ#ى السراديب بعد أن قالت الحقيقة Kي شكل رواية ¬ي
تحديدا هذﻩ.
:1املصدر السابق ،ص421
:2نبيل سليمان ،أسرار التخييل الروائي ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،سوريا ،2005 ،ص31
 :3واسئ '±الاعرج ،رمل املاية ،ص422
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يسقط السبب السيا '(Ðمع الروايات الصادرة حديثا دون أن يختفي الفضاء املتخيل،
الذي ترسمه "أشجار القيامة" مثال بعد أن تحدد الفضاء الك\ي الذي يضمه وهو املدينة
الواقعية )الجزائر العاصمة( ال{' تضم الفضاء الجزئي املتخيل وهو ي الثقب.
املدينة املرجعية Kي أشجار القيامة ¬ي الجزائر العاصمة :اختار ها بش YZمف{' لتضم حيه
املتخيل »كان أك Yºي ع\ى ما أظن Kي مدينة الجزائر« ،1وبما أن الpي الذي ستدور فيه
ٔالاحداث ال مرجعا جغرافيا له ،فإن الروائي اتجه إ#ى ابتداع لغة خاصة باملكان تبدأ من
التسمية لتنتقل إ#ى سرد طقوس تأسيسه ،2فكان أن حدد موضعته Kي مدينة الجزائر ،ثم
هندسته وساكنيه.
ليبZن وجود الفضاء املرج©ي Kي الرواية أن سبب اعتماد الفضاء املتخيل ليس سياسيا،
بل هو السبب الف ،'±الذي ينقل املكان من املتعZن إ#ى املحتمل ،فيتعدد املرج©ي ليصبح أي
ي من العاصمة ،وبشكل أوسع أي ي من الجزائر ،هذا من حيث عالقته باملرج©ي ،أما عن
عالقاته النصية فهو يفتح املجال واسعا للوصف ،من جهة ويشكل مع هذا الوصف حقال
ديناميا لتلقي الفضاء ،من جهة أو#ى كرؤيا للكتابة والثانية كقراءة التلقي ،ال{' ستتجه أول
ٔالامر حتما لالسم الذي اختارﻩ الكاتب للفضاء املتخيل.
اتجه مف{' إ#ى مفردة توي باملع z±بشكل مباشر و¬ي الثقب ،ال{' توي بأن هذا الpي
شرخ Kي الفضاء العاصم' ،شق أو خرق ،يعيب فضاء العاصمة ،مكثفا الدالالت السلبية
للتسمية ،ال{' توي مباشرة للقارئ بأن املكان مأزوم ،جمع كل أشكال الفقر واملعاناة ،ناهيك
عما توي به من ظالم )ظلم( ،وألم.
يحرر الفضاء املتخيل الكاتب من قيود املرج©ي ،ويفتح املجال واسعا لتشخيص
الفضاء ،الذي يعمد فيه مف{' Kي الغالب إ#ى ارفاق اسم الpي بصفة أو مجموعة صفات
متتالية سلبية دائما ع\ى سبيل التدمر أو الشتم من ذلك مثال :ي الثقب امللعون واملهمل
 :1بش YZمف{'  ،أشجار القيامة ،منشورات اختالف ،الدار العربية للعلوم ،الجزائر ،بYZوت ،2005 ،ص38

2

: Jean Roudaut, Les villes imaginaires dans la littérature française, Hatier, France, 1990,
p85
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والحزين )ص (30أتوجه للpي القدر )ص  (66هذا الثقب ،أهرب من هذا الpي امللعون)ص.(69
ليتجه إ#ى الوصف Kي أحيان قليلة ،بحيث يتخلل املقطع الوصفي سرد بعض ٔالاحداث،
أو العكس يأتي املقطع السردي وتتخلل أحداث تكون بمثابة معلنات للمقطع الوصفي من
ذلك :الخروج للتجول " كنت أتجول" ،أو الجلوس Kي شرفة الطابق التاسع ،ال{' تمنح
بموضعها العا#ي القدرة ع\ى وصف الpي ،من طرف السارد ذاته» :نجلس لوقت طويل Kي
شرفة الطابق التاسع ،وال{' كانت تسمح #ي بالنظر إ#ى حينا القذر بصورة كاملة ،كانت
العمارات مكتظة ح{ٓ zالاخر ،محاطة بسياج من البيوت القزديرية 1«.بعد هذا املنظر الك\ي
يتجه الواصف Kي مقطع آخر إ#ى وصف جزء من الفضاء املتخيل ،ولتسويغ الوصف يأتي ع\ى
الخروج Kي جولة صباحية:
» ...كنت أتجول بZن دهال¿Zﻩ )ي الثقب( املتعرجة ،واملحفورة واملخنوقة
واملبنية ع\ى أشكال مخروطية ال هندسة لها ،وال منطقا جماليا يحكمها)(....
مشيت ح{ zوصلت إ#ى ما يشبه الحديقة الصغYZة ) (...ما تزال بعض
ٔالاشجار الهرمات تقف بتعال بائس ،وأوراق خضراء ،ولكن خضر´aا غYZ
بائنة ،إال ملن ينظر إلaªا ،وa³ا أيضا مقاعد خشبية) 2« .ص (86 ،85
هذا املقط©ي املب '±ع\ى ترسيخ املوضوع العنوان Kي بداية املقطع ،ليتجه مباشرة إ#ى
عناصرﻩ الدهال ،¿Zالحديقة ،ويوسع كال مaiا ،ثم ينتقل Kي مستوى آخر إ#ى العناصر املكونة
للحديقة و¬ي ٔالاشجار واملقاعد ،موسعا لها أيضا ،ما ¾aمنا من املقطع هو السمات السلبية
ال{' يلحقها بالفضاء ،وهو يصورﻩ معتمدا ع\ى حاسة النظر لبناء مقطع وجودﻩ ضروري Kي
النص » إلنه بمثابة العZن ال{' يطل مaiا املتلقي ع\ى عالم النص« 3والفضاء ال{' سيجري فيه
ٔالاحداث ،ذلك أن لهذا الفضاء الضاغط الدور الاساK '(Ðي أحداث الرواية ،وصناعة
الYxاجيدي فaªا ،ما يجعلنا نتساءل عن عالقة هذا الفضاء املتخيل بالفضاء الواق©ي ،أو
 :1بش YZمف{'  ،أشجار القيامة ،ص38
:2املصدر نفسه ،ص ص 86 ،85
 :3حبيب مون(' ،شعرية املشهد Kي الابداع ٔالادبي ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2009 ،ص 116

163

  ( '  :

    

 "&   )* + , :

أفضية السYZة الذاتية للكاتب ،الذي يقيم بالجزائر العاصمة ،وما هذا الوصف الذي جاء به
إال تمثيل للفضاء الواق©ي ،ح{ zوهو يحمل اسما متخيال ،فإنه ال يعدو كونه تسجيال للفضاء
املتخيل ع\ى الفضاء الواق©ي 1يأخذ مكوناته ،وصفا´aا.
-2-2فضاء املرآة للذات املتشظية
للمرآة مكانة هامة Kي النصوص القديمة بشكل خاص ،خاصة Kي ٔالادب ٔالاوربي ،حيث
ترتبط باألن zÓالحاملة للمرآة ،كما أabا قد تكون ٔالاداة ال{' تفتح ٓالافاق للبطل ،2ح{ zأن بيYx
شنايدر  Peter Schnyderيؤكد أن الحديث عن املرآة ليس تافها مطلقا ،إذ املفYxض فaªا
أن تعكس الواقع ،وإن لم يكن خفيا أن املجتمع الغربي يرى Kي املرآة شيئا صنميا )معبودا(،
يعكس نرجسية واعية بحدودها ،فإن هذا التصور بالذات يضع حضور املرآة أدبيا موضع
تساؤل ،وباالبتعاد عن النظرة النصف مأساوية الفاترة للتطلع من وراء املرآة ،يفتح بشكل
أو#ي الحديث عن عالقة املرآة بما وراء الواق©ي؛ املرآة كنقطة انطالق لكل تمثيل جما#ي 3وهو
ما ¾aمنا ألن حضور املرآة Kي النص كأثاث أو ك)('ء بشكل عام ،ال يمنحها خصوصية ،إال Kي
حدود اشتغالها ووظيفaا تلك ،كما أن حضورها بوصفها فضاء لالنعكاس كما هو الحال Kي
رواية التفككحيث تمثل املرآة الفضاء الذي ينعكس عليه وجه ساملةK ،ي طفولaا فيثYZ
ضحكها ال بسبب املرآة وإنما فقط بسبب الوجه امللطخ بالYxاب والدموعa¾..» :رع a³ا إ#ى الحمام
ويجلسها ع\ى كتفيه ويYxكها أمام املرآة تنظر إ#ى نفسها وتبكي تبكي وتنظر إ#ى نفسها من خالل
الدموع والطZن واللعاب والخنب والرعام )(...فيسمع بكاءها ينخفض تدريجيا) (...ح{ zيكف
abائيا وعند ذاك تطلقها قهقهة مدوية« 4يقYxن التحول من البكاء إ#ى الضحك بصورة الوجه ال
باملرآة Kي ذا´aا ال{' تفقد كل دالال´aا وترتد نحو داللaا ٔالاو#ى كوabا فضاء لالنعكاس فقط مما
يفقد حضورها أي شعرية أو انزياح ،فال تعد وفق ذلك فضاء متخيال ،واملالحظة نفسها
1

: Jean Roudaut, Les villes imaginaires dans la littérature française, p 10
: Einar Mar Jonsson , le miroir, naissance d’un genre littéraire, Les Belles Lettres ,France
1995, p9
3
:voir: Miroirs – Reflets , Esthétique de la duplicité , sous la direction de: Peter André
Bloch et Peter Schnyder, Presses Universitaires de strasbourg ,France, 2003, p6
2

:4رشيد بوجدرة ،التفكك ،ط ،2الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر  ،1982ص 30
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نسجلها مع اشتغال املرآة Kي مرحلة عمرية الحقة ¬ي شباب ساملة.
أما ما ¾aمنا من املرآة Kي هذا املبحث فكوabا فضاء مقYxنا بذات الشخصيات ،ذوات
متشظية تظهر Kي أك Yمن صورة ،تعيش احدى صورها Kي املرآة كما هو الحال Kي رواية شهقة
الفرس ،أو تعد املرآة فضاء حميميا معشوقا يحتفظ بتقاسيم البطل املغيبة من املxن كما هو
الحال Kي وصية املعتوﻩ.
تحضر املرآة عند سارة حيدر ،لكaiا ال تحتل مساحة نصية معتYºة ،بل تشتغل حZن
تعمد الساردة إ#ى تشظية ذا´aا ،وتوزيعها ع\ى أك Yمن شخصية Kي النص¬ » ،ي جنية الليل
حZن يعلو صراخ الشهوات ،ويتضاعف الظمأ الغامض للخلود املؤقت¬..ي الكاتبة ال{' ترفض
أن تصدق ذلك)¬ (...ي كولومبيا Kي ماضaªا الحاشد بالفرسان والجياد« 1والطفلة ال{' تركض
خلف الفراشات ،وأخYZا امرأة املرآة ،السجينة ال{' تبحث لها عن وطن ،وإن كانت املرآة Kي
الغالب ¬ي ÷('ء  objectمرتبط باألن ،zÓوال½Yجسية ،وٕالايرو ،2'(Ðالثيمات ال{' ت¿xاحم Kي
رواية شهقة الفرس ،غ YZأن امرأة املرآة لن تسهم Kي تكثيف هذﻩ الدالالت ،بل ستتخذ
مشروعا سرديا مغايرا للمتوقع ،إنه البحث عن وطن ،خارج فضاaÙا ٔالاص\ي )املرآة( ،الذي
يمثل سجنا لها ويضعها Kي حالة افتقار للحرية ،ولبلوغ هدفها  /موضوع رغبaا ،تستعZن
بالساردة ،ال{' يفYxض أن تقوم بمشروع عر|(' تبلغ من خالله الغيوم ،لتتحرر امرأة املرآة
لحظaا وتعود إ#ى وطaiا:
»  -أريد أن أعود إ#ى وط'±؟
 وأين هو وطنك؟ Kي مكان ما ،خلف الغيوم.. لطاملا طاردت الغيوم بحثا عنه لك '±لم أنجح Kي اللحاق a³ا.. -ستلحقZن a³ا يوما وعندها ،أرجوك ،ال تYxاج©ي ودعي '±أعد إ#ى وط«..'±

3

 :1سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص80
: Einar Mar Jonsson , Le miroir,p9

 :3املصدر السابق ،ص29
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اللحاق بالغيوم ليس أك Yمن املوت ،ووطن امرأة املرآة ليس أك Yمن انتقال الساردة إ#ى
الحياة ٔالاخرى ،و¬ي ال تعٓ '±الاخرة ،بل مجرد بداية ما للخلود ،تس©ى الساردة فعال لبلوغ
الهدف و¬ي تستبدل الحشيش بحبوب الاكستازي ال{' تصاب بعدها بنوبة وتنقل للمستشفى
» هنا حقنوني بما يلزم ألعود إ#ى رشدي وأن( zكل ÷('ء عما حدث هناكK ،ي ما وراء الغيوم،
ع\ى مشارف وطaiا..تلك املرأة ال{' بالرغم من كوabا ٓالان مسجونة خلف مرآة البيت ،ما زالت
ت*ن بصمت Kي أذني ..تaم '±بالخيانة..تذكرني يوم تضرعت إ#ي أال أتراجع حZن أجد لها
وطaiا 1«..مع ذلك خانaا وعادت للحياة ،كأن حرية احداهما تلüي حرية ٔالاخرى ،ما يذكرنا
بثيمة رغبة الفنان ببعث الحياة Kي فنه كما ظهرت Kي كتابات القرن التاسع عشر Kي أروبا،
ولكaiا رغبة مصحوبة بخوف عميق؛ الخوف من أن ال تكون هذﻩ الحياة ممكنة إال بذريعة،
بأن تكلف ثمنا باهظا :الصورة لن تصبح حية إال اذا زرع a³ا جزء يK .ي غالب الاحيان يتعلق
الامر بالروح ...تحريك الانعكاس أو الصورة يستد¡ي موت ٔالاصلK 2...ي حZن أن الساردة
تتمسك بالحياة ،رغم رغبaا الجامحة بالوصول إ#ى ما وراء الغيوم ،وبدء حياة أخرى "هناك"،
فإن ما يربطها بالحياة "هنا" ،هو حب زوجها الذي تواجه به ا´aامات امرأة املرآة لها بالجºن:
» -جبانة..
نعم معك حق..أنا جبانة..لك '±أحبه ..أتفهمZن ؟ أحبه 3«..يتحول املساعد ذاته إ#ىمعارض لتحقيق املشروع السردي المرأة املرآة ،وعدد غYZها من الشخصيات الروائية ،ال{'
تشYxك جميعا Kي بحaØا عن ÷('ء ال تدركه ،تكاد تبلغه ثم تعود دونه ،والذي يبدو من خالل
السرد أنه املوت ،بصفaا بابا لحياة أخرى ¬ي الخلود غ YZأننا نؤوله باملع ،z±كأن كل
الشخوص الروائية ال تبحث إال عن املع z±من الحياة واملوت ،قراءة يدعمها إ#ى جانب أحداث
النص ،الحوار بZن املوت والحياة:
»  -املوت :أظن أن البشر لم يفهموا بعد سبب وجودي Kي حيا´aم..
 :1سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص 35
: voir: Peter André Bloch, in: Miroirs – Reflets, in: Esthétique de la duplicité.

 :3املصدر السابق ،ص 36
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 -الحياة :وأظن أabم لم يفهموا كذلك سبب وجودهم Kي حياتي«..

1

جاء هذا الحوار Kي خاتمة الرواية ،مؤكدا أن كل ما ذكر Kي الرواية من وسائل لبلوغ
ّ
املع ،z±أخفقت ،فال الجنس وال الحشيش ،وال الفلسفة ،وال ح{ zالكتابة بلغت البطلة غايaا.
يحضر تشظي الذات Kي وصية املعتوﻩ بشكل أقل بروزا ،ألن الرواية تتجه إ#ى سرد
ٔالاحداث ال{' ستك Yوتتضاعف ،فالحدث الواحد يسرد أك Yمن مرة ،وقد يسرد بشكلZن
مختلفZن تماما ،مثل اختفاء ادريس ال{' ترد Kي وصيته ع\ى أabا فرار إ#ى بيت عمته ،بينما
يسردها شقيقه بأabا نقل إ#ى مستشفى ٔالامراض العقلية ،وحادثة القتل ال{' تسرد مرة ع\ى
أن ضحيaا ادريس ،وKي مرة ثانية صديقه ،لنكتشف Kي آخر الرواية أن ال أحد مaiما قتل..و
غYZها.
لكن هذا لم يمنع من تشظي ذات ادريس فهو يظهر Kي مxن الوصية بصوتZن ٔالاو#ى ¬ي
إدريس والثانية ¬ي الرائي الذي »عاش م©ي وعاش بعدي ،فلم يرﻩ أحد غYZي ،كان الرائي
ع\ي ويقف شاهدا Kي كل ما مر بي موجودا بجان 'Ñوبي Kي آن ألجل هذا ّ
الذي يشرف ّ
ظل ّ
سرا
ال يعلمه أحد ،2«...ال يمثل الرائي أك Yمن ذات ادريس لكaiا حيادية تجاهه ،ال تعيش
انفعاالته ،بل تدرس ٔالاحداث بشكل موضو¡ي ،وتنازعه السرد لتتم فراغات يفYxض أنه ال
يعرفها ،أو تعقب ع\ى سردﻩ ،انطالقا من صورة ادريس ال{' كونaا هذﻩ الذات عنه ،وال{'
تختلف عن صورته عند سكان حيه ،الذين الحقوا به Kي البداية صفة الارهابي ،ألنه يص\ي
الجمعة واملغرب والعشاء Kي املسجد ،وبسبب صدمaم ال{' تك Yºكلما طالت لحيته .إ#ى جانب
الارهابي رآﻩ بعضهم متدينا ،صوفيا ،رجل مخابرات ،مجنونا أما هو فصورته عن نفسه
تختلف عن كل هذا ،و¬ي صورة مرتبطة بالجسدي ،والجسد بشكل عام مرآة صاحبه 3لكن
ادريس ال يقدم وصفا لجسدﻩ ،بل انعكاسه ع\ى املرآة ،تحديدا انعكاس صورة وجهه ،الذي
يختصر جسدﻩ بالنظر إ#ى مكانته »فالجسد كاملجتمع مقسم إ#ى مراتب ومنازل ،فمنه الرفيع
 :1سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص139
2

 :اسماعيل يYºير ،وصية املعتوﻩ ، ،ص19

 :3فؤاد اسحاق الخوري ،ايديولوجيا الجسد ،رموزية الطهارة والنجاسة ،دار الساÄي ،لبنان ،1997 ،ص 1
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ومنه الوضيع« 1وادريس يختصر جسدﻩ Kي وجهه ،العضو الذي يم ¿Zصاحبه ،ويحدد هويته،
ويث YZمشاعر ٕالاعجاب باآلخر غالبا ،وال½Yجسية عند ادريس الذي حZن أراد شحن ذاته
الجسدية بدالالت ) 2و¬ي حاجة لدى الانسان( اختار لصورة وجهه صفة الYºاءة ،فـشكلت
بصفaا هذﻩ » محور اعجابي« 3لكن حZن تغYZت حياته وتغYZت معها دالالت وجهه ،عامل
الصورة وما ¬ي إال انعكاس لوجهه ،كما يعامل الجسد بالكامل ،فصب غضبه علaªا وأحرقها،
مرتكبا جريمة فظيعة كما يعتقد.
الهشاشة وال½Yجسية ال{' جعلت ادريس يرى ذاته تتجسد Kي انعكاسها ع\ى صورة
فوتوغرافية¬ ،ي ال{' ستجعله يعتقد أن املرآة تحفظ مالمحه ،فال يملك إال أن يعانقها
ويقبلهاK ،ي صورة تعكس نرجسيته ،ولكaiا أيضا نتيجة للوحدة ال{' يفرضها ع\ى نفسه ،وال{'
ال أنيس له فaªا غ YZانعكاسه ع\ى صورة املرآة ،ال{' جعل منه »واحدا ومتعددا Kي الوقت
ذاته« 4وحZن يلتقى باآلخر ممثال Kي السعدي ،بدل الاتصال الايجابي به ،الذي يحوله إ#ى فرد
منفتح ،يحصل العكس بأن تزعزع الدالالت ال{' كان حشدها لوجههK ،ي لقاaÙا بالواقع
املوضو¡ي ،الذي جعلها تختفي ،فينشأ لدى ادريس مشكلة وجودية تقلق احساسه بذاته

5

وصورة جديدة عaiا مرتبطة بالدالالت ال{' نقلها له السعدي » :الوجه الذي انفجر عليه
السعدي منذ نصف ساعة واصفا إياﻩ باألبله واملعتوﻩ والساذج«  6السعدي إذا سيحتل دور
املرسل بدال من ادريس الذي كان يرسل لذاته قيما إيجابية حول وجهه ،وحZن تغ YZاملرسل،
تغYZت القيم ،فتغ YZاملشروع السردي من اعجاب واحتفاظ بالذات ملخصة Kي وجهها ،إ#ى
غضب ورغبة Kي ´aشيم الذات» لم يعد بوس©ي مواصلة رعاية الوجه لهذا ّ
ع\ي أن أغYZﻩ أو

 :1املرجع السابق ،ص 3
 :2كرس شلنج ،الجسد والنظرية الاجتماعية ،تر :م z±البحر ،نجيب الحصادي ،كلمةٕ ،الامارات العربية املتحدة،2009 ،
ص232
 :3اسماعيل يYºير ،وصية املعتوﻩ ،ص108
4
: Peter André Bloch, Miroirs – Reflets –Spiegelungen, in: Miroirs – Reflets , Esthétique
de la duplicité, p 14

 :5كرس شلنج ،الجسد والنظرية الاجتماعية ،ص232
 :6اسماعيل يYºير ،وصية املعتوﻩ ،ص109
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أمزقه« 1لكن وجهه لم يكن مرتبطا بجسدﻩ ،بل بانعكاس وجهه ع\ى املرآة ، ،فهو حZن يروم
معاقبة نفسه يكسر املرآة ،بضرa³ا ع\ى وجهه » :نزلت مالمpي شظايا ولم أر قطرة دم واحدة
بعد هذﻩ الجريمة«2ال{' سيكتشف القارئ أabا لم تقع ألن شقيق ادريس سيجد املرآة وتشكل
جزءا من مYZاث شقيقه ،ويمنحها نفس املكانة ال{' كانت لها مع شقيقه ،ح{ zأنه يتوقع أن
يجد مالمحه ثابتة علaªا » يدي اليم z±تقYxب دون أمر م '±نحو املرآة كأabا تس©ى لتسويaا)(...
لم أجد هذا التوتر وأنا أقرأ ٔالاوراق املليئة باألسرار والغرائب ،لكنٓ '±الان أصبحت مصابا
بلعنة حقيقية) (...قلبت املرآة ونظرت إ#ى وج¼' ،أردت أن أتصور وجه إدريس وأصاب بالرعب
فلم يحصل«  3ألن العجيب لم يكن Kي ذات املرآة بل Kي القيم ال{' أسندها إلaªا إدريس Kي
سردﻩ ،و¬ي بعدﻩ مجرد فضاء تنعكس عليه الصور ،وتكتشف من خالله الهويات ع\ى
اختالفها.
-3-2املتاهة
التغYZات ال{' تطرأ ع\ى املجتمع Kي تكوينه الاقتصادي ،الديموغراKي ،الاجتما¡ي والتق،'±
ال يمكن أن ال تكون لها انعكاسا´aا ع\ى الكتابة؛ يمكن أن نضرب مثاال ع\ى ذلك بالتوسع
الحضري  l'urbanisationللقرن التاسع عشر والعشرين الذي فرض ثيمة املدينة ،لعبت
هذﻩ ٔالاخYZة أدوارا مختلفة Kي الرواية معوضة ٔالاماكن ال{' كانت متداولة قبلها مثل القالع،
القصور ،الغابة ،الساحة..وغYZها ،وقامت بشكل رمزي مقام مسارات مكانية واجتماعية من
خالل ّ
قيمية أحياaÙا )أحياء راقية وجميلة ،أحياء وضيعة( وهو ما شغلته فضيلة الفاروق Kي
روايaا اكتشاف الشهوة مثال لتYºز الفرق بZن بطلaا باني ٓالاتية من ٔالاحياء الشعبية
لقسنطينة وما عانته من قتل عمها من طرف الارهاب ثم انتحار حبيبته بسبب اب¿xاز أحد
املسؤولZن لهاK ،ي حZن ال يعرف قريaÀا املقيم باملنظر الجميل وهو من ٔالاحياء الراقية عن كل
هذا شيئا ،لتYºز من خالل هذا التناقض أثر ٔالافضية القسنطينية ع\ى ساكيaiا ،واملأساة ال{'
:1املصدر السابق ،الصفحة نفسها
 :2املصدر نفسه110 ،
 :3املصدر نفسه134 ،
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يفرضها الفضاء ع\ى املتواجدين فيه.
حققت املدينة من هذﻩ الناحية الدرامية وظائف املكانية آخرى ¬ي اللقاء،
الخطر..وغYZها ،فيما وصفته جوليا كريستيفا بغياب التعارض العمودي ما بZن ٔالاماكن،
واستبداله بالبعد ٔالافقي الواحد حيث يشتمل املكان الواحد ع\ى الفضيلة والرذيلة معا .1كما
منح هذا النوع الجديد – Kي تلك الفYxة -امكانية الوصف لألوساط ومن يرتادها من فئات
اجتماعية .وأخفت بZن طيا´aا استعارات جديدة :املدينة الحيوان ،املدينة كأدغال...وغYZها.
كما أعادت تشغيل التصورات القديمة :السراديب ،املتاهات ،السلطة الخفية ،السحرية
 pouvoir occulteملجتمعات سرية تعيش بكواليس املدينة.

2

هذﻩ التصورات القديمة عادت بشكل قوي مع الرواية الجديدة ال{' أعطت أهمية
كYºى للمكان ،عكس الاهتمام السائد قبلها الذي يرى بأولية الزمان ،ومن ثم عادت إ#ى
ٔالاسطوري ،و¬ي تشييد املدينة املعاصرة ،لتبدو نسخة مستحدثة عن فكرة قديمة تبدو ٔالاكY
مالءمة للتعب YZعن و¡ي الذات املبدعة بفضاaÙا ،الذي يبدو متاهة مع عدد كب YZمن الكتاب
نذكر ع\ى سبيل املثال ال الحصر كافكا ،بورخيس ،روب غارييه..و غYZهم ،وقد شغل الطاهر
وطار هذا التصور لكن بإعطائه شكال جديدا ،ينم عن أصالة الكاتب Kي استثمار ما هو
مطروح من أفكار واستيعاa³ا وتمثلها وإعادة انتاجها بما يوافق خصوصيته التاريخية
والاجتماعية ،والجغرافية أيضا Kي هذﻩ الحالة.
-1-3-2أسطورة املتاهة:
تعود ثيمة املتاهة إ#ى املهندس ٔالاول ديدال  Dédaleوالذي شيدها لتكون مسكنا
وسجنا ملخلوق هجZن هو املينوتور ،الكائن املكون من نصف إنسان ونصف ثور ،والذي كان
لعنة سلطaا ٓالالهة ع\ى العائلة املالكة Kي جزيرة كريت ،تمثلت Kي حب جنوني من امللكة لثور
أبيض أخرجه إله البحر .كان ديدال هو من شيد تمثاال خشبيا Kي شكل بقرة مجوفة تيسر
1

: Voir: Julia Kristeva, Le texte du roman, approche sémiologique d’une structure
discursive transformationnelle, The Hague, France, pp181,182
2
:Yves Reuter , Introduction à l’analyse du roman, p16
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ال¿xواج بZن امللكة والثور ،ليولد لهما املينوتور ،الوحش الذي يقتات ع\ى اللحم البشري،
ولس Yxهذﻩ الفضيحة Kي حق امللكة شيد ديدال قصر التيه  ،labyrintheيلخص بورخيس
أسطورة هذا املخلوق بقوله:
»املينوتور le minotaurنصف آدمي نصف ثور ،ولد من قصة الحب ال{'
جمعت باسيفائي  Pasiphaéملكة كريت بالثور الذي اخرجه بوسيدون
ُ ّ
شكل الحيلة ]بقرة مجوفة[ ال{' يسرت
 Poséidonمن البحر ،ديدال م ِ
تجسيد حب كهذا ،ب z±املتاهة املعدة الحتجاز وإخفاء الابن الوح)(' .هذا
ٔالاخ YZيأكل اللحم البشري ليتغذى ،ملك كريت طالب أثينا بضريبة سنوية
تمثلت Kي سبعة شبان وسبع شابات .قرر ثيسيوس  Théséeاملعفى من
هذﻩ الضريبة التطوع لتحصيل نصيبه مaiا .أريان  Arianeابنة امللك
تعطيه خيطا ح{ zال يضيع Kي ٔالاروقة ؛ يقتل البطل املينوتور ويتمكن من
مغادرة املتاهة«

1

لكن اختصار املتاهة Kي أسطورة واحدة هو امساك لخيط دال#ي ضئيل جدا ،ألن املتاهة
جاءت نتيجة تقاطع مصائر شخصيات كثYZة ،مما يمنحها دالالت متعددة ،حيث ال تقتصر
ع\ى داللة الضالل الذي حكم a³ا ديدال ع\ى الوحش ليستمر بالركض ع Yºأروقة املتاهة دون
أن يصل أبدا إ#ى مخرجها.
إن الضالل ٔالابدي وإن كان بؤرة هذﻩ ٔالاسطورة ليس داللaا الوحيدة ،ألن ثمة العقاب
بالقتل ع\ى كل من يدخلها أيضا ،سواء ٔالاضحيات البشرية ٔالاثينية ،أو ح{ zالوحش ذاته
الذي سينت¼' قتال ع\ى يد البطل ٕالاغريقي ثيسيوس.
إن الخطيئة داللة أو#ى سابقة ع\ى التيه والقتل ،ألabا سبب املتاهة أسطوريا ،و¬ي
ٔالاخرى ينطبق علaªا قانون املتاهة فال أحد نجا مaiا :امللك مينوس أخلف وعدﻩ لأللهة ،بعد
أن مكنت له كما طلب مaiا ،الخطيئة الجنسية ال{' ارتكبaا امللكة باسيفائي بأن تجاوزت
: Philippe Forest ,texte & labyrinthes, Editions InterUniversitaires, France, 1995, p9
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حدود الطبيعة ،ديدال الذي كان عونا للملكة Kي تجسيد رغبا´aا ،تيتيوس قدم إ#ى كريت
الجتثاث خطيئة والد الذي تسبب Kي قتل أندوغيوس وجلب غضب مينوس ألثينا ،آريان الذي
تخون والدها وتعZن شقيق قاتل شقيقها...
ليالزم الشعور بالذنب كل أبطال هذﻩ ٔالاسطورة :مينوس بعد عقوقه لآللهة يتقبل
عقاa³ا ويتحمل عالقة زوجته غ YZالسوية بالثور ،ديدال الذي يسر هذﻩ العالقة وكان سببا
مباشرا Kي والدة الوحش ،وامللكة ال{' تتحمل تبعات انجرافها العاطفي نحو حيوان لتج '±ثمرة
ذلك ابنا متوحشا يقتات ع\ى البشر .وتيتيوس الذي يحمل ذنب والدﻩ.
غ YZأن املتاهة وإن كانت بكل هذﻩ املأساوية ،فإن لها وجها آخر ¬ي منصة لإلقالع نحو
مص YZأفضل ملن يتقن قانوabا ويفلت مaiا :تيسيوس الذي خطى بانتصارﻩ ع\ى الوحش خطوته
ٔالاو#ى نحو العرش ،وديدال الذي يتعلم داخلها الطYZان وينطلق نحو حرية مستحقة ومصYZ
جديد ملؤﻩ التقدير مع ملك آخر.
و املتاهة قبل كل هذا وبعدﻩ ¬ي الغرور املهلك :مع مينوس الذي اغ Yxبملكه وأخلف وعد
ٓالالهة ،وإيكار الذي غرﻩ التحليق ،فأهمل تعليمات والدﻩ وانت¼ zغارقا Kي البحر.
هذﻩ بشكل موجز أهم ما تحيل عليه املتاهة من دالالت ،ف¼' ليست باألسطورة وحسب
كما أabا ليس مجرد ثيمة ،إabا شبكة من الدالالت ،كثافaا وعمقها ٕالانساني أهالها لتصبح
خ YZتعب YZعن ٕالانسان املعاصر بعد قرون طويلة من حصولها إن كانت حصلت فعال* أو
سردها إن كانت مجرد تخييل ،ما ¾aمنا مaiا أabا عادت للظهور والرواية الجديدة مع روب
غارييه وروايته Kي املتاهة ،Dans le labyrinthوميشال بوتور Kي جدول ٔالاوقات
 ،L’emploi du tempsوقبلها مع جويس Kي بورتريه الفنان Kي شبابه Portrait de

 ،l’artiste en jeune hommeوكافكا Kي القصر  Le ChâteauوغYZها ،لYxتبط بشكل
كب YZباملدينة املعاصرة ،خاصة مع كافكا الذي يضيع بطله وسط بYZوقراطية محيطه.
*:و هو املفYxض لوجود عدد من املواقع ال{' يرجح علماء ٓالاثار صلaا باألسطورة كما تم اكتشاف موقع آخر سنة  2009هو
عبارة عن شبكة معقدة من ٔالانفاق يعتقد أabا املتاهة ٔالاسطورية ،غ YZأabا تبعد عن قصر مينوس بعشرين ميال ،وإن
أحاط الشك a³ذﻩ املواقع ٔالاثرية ،فإن ٔالاصل وهو ٔالاسطورة تبقى ٔالاك Yإثبات ،وإلaªا يعود الباحثون.
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-2-3-2املتاهة الزمكانية:
يبتعد الطاهر وطار عن املدينة ويتجه إ#ى الفيف ،والفيف كما ورد Kي املعجم الوسيط
هو الصحراء الواسعة املستوية ،والطريق بZن جبلZن ،واملكان تضرب فيه الريح ،واملعٔ z±الاول
هو الذي ينطبق ع\ى روايتنا "الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي" ،فـيف الطاهر وطار هو
صحراء واسعة مستوية ،تكثف دالالت التيه بكوabا صحراء أوال ثم بدالل{' الاتساع والاستواء.
غ YZأن الاختيار لم يقع علaªا ألجل هذﻩ الدالالت فحسب بل يمكن أن نعلل اختيار الروائي
للصحراء كوabا مكانا له دالالته الضاربة Kي عمق الYxاثي ،كردة فعل مزدوجة ،تشتغل Kي
مستوى أول ع\ى الكتابة عند وطار ،حيث يمكن قراءة اختيارﻩ للصحراء ع\ى أنه ردة فعل
ع\ى الروايات الكYºى للقرن العشرين ال{' اختارت املدينة فضاء لها ،من ذلك مثال باريس Kي
بحثا عن الزمن الضائع  ،A la recherche du temps perduشنغهاي Kي La
 ،condition humaineمانشسK Manchester Yxي جدول ٔالاوقات L’Emploi du
 ،tempsنيويورك عند كل من روب غارييه  Robbe-Grilletودوس باسوس Dos

 ،PassosبارلZن عند دوبالن  ،Doblinفيينا عند موسيل Musil1وغYZها كث ،YZوهو ردة
فعل ع\ى فكرة املدينة Kي حد ذا´aا ،ال{' يفر مaiا الو#ي الطاهر وقد أصيبت بوباء غريب ين('
ٕالانسان دينه »فيضpي ،ودونما إعالن عن ذلك ،أو احساس به ،ال هو باملسلم وال هو
بالكافر« .2ليمثل الخروج من املدينة انسحابا من مواجهة الحضارة ووأدا لها ،ألجل الحفاظ
ع\ى الدين ،دون أن يوفق الو#ي Kي ذلك ألنه سيدخل فضاء متاهياa¾ ،يمن عليه الضالل ال
الهداية كما تصور.
لكن وقبل التطرق للمتاهة البد من الوقوف عند تركيب الفضاء Kي هذﻩ الرواية ،إننا
لسنا أمام فضاء واق©ي ،تنقله لنا حواس الروائي كما يوهم بذلك اشتغال يبدو للوهلة ٔالاو#ى
أنه ثقافة العZن ال{' تشكل مشاهد بصرية ،بل إن املشاهد ¬ي تركيب ع\ى طريقة الرسم
التجريدي الذي يتخذ من أشكال مختلفة مادة أولية لYxكيب شكل جديد هكذا ّ
يشيد وطار
: Jean Yves Tadié, Le roman au 20e siècle, Piere Belfond, France, 1990,p125

 :2الطاهر وطار ،الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،موفم للنشر ،الجزائر  ،2004ص21
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فضاء روايته ،بانتقاء معامله من الYxاث ،و¬ي التلة الرملية والفيف ،الزيتونة ،املقام الزكي
ليشكل مaiا »مكان تجريدي« 1كل مكون من مكوناته مكثف الداللة ،كونه منتقى من الYxاث Kي
رواية تعود إ#ى الYxاث عودة نقدية واعية ،تجردﻩ من هالة القداسة ال{' يحيطه a³ا بعض
املتعصبZن له ،لتنتقي منه مقاطع تناسب رؤياها والتوجه الفكري )أيديولوجية( لكاتaÀا.
تحمل الصحراء نفس سمات املتاهة ،ف¼' ´aديد دائم باملوت عطشا أو جوعا أو بلدغة
حيوان من حيوانا´aا الصغYZة الوحشية ،مملكة املوت كما Kي مصر القديمة وحضارة ما بZن
الaiرين حيث يدفن املوتى وينفى املحكوم علaªم واملنبوذون اجتماعيا ،2نحو فضاaÙا القا'(Ð
والعنيف ،أما Kي املسيحية القديمة فقد كان الخروج للصحراء بمثابة مغادرة للحياة
الاجتماعية ،وهو ما حصل مع بطل الرواية الو#ي الطاهر الذي غادر املدينة املعاصرة وخرج إ#ى
الصحراء فارا بدينه مبتعدا عن مجتمعه .والصحراء ¬ي Kي فYxة أقرب موطن الشاعر العربي
وقبيلته ،حيث الفاقة وشظف العيش ،والظعن بحثا عن إمكانات تتيح الحياة ،و¬ي سؤال
املوت الذي يطرح ع\ى الشاعر الجاه\ي بإلحاح .ثم ¬ي بعد ذلك م½¿ل الوي ع\ى الرسول
محمد  و¬ي الفضاء ٔالاول للفتوحات وحروب الردة ،وما تالها ع\ى امتداد التاريخ ٕالاسالمي.
تحمل الصحراء Kي النص الثقاKي نفس دالالت املتاهة ،كوabما فضاء للضالل ،لكaiما
أيضا فضاء يحتم التعامل معه ال كمكان فقط وإنما كـ زمكان ،إabما تمثالن بامتياز »صورة
الفضاء الخاضع للزمن« 3بعبارة أوضح الخاضع لثقل الزمن ،الذي يبدو معلقا كأنه غYZ
محسوس مطلقا ،لكنه مع ذلك يستمر Kي امل(' دون وجود قرائن تدل عليه ،غ YZتعاقب
الليل والaiار ،ح{ zالفصول تفقد تمايزها Kي هذين الفضائZن.
مع ذلك لم يكتف وطار a³ذﻩ الدالالت الثقافية املعروفة عن الصحراء وراح يشيد
متاهته مكانيا وزمانيا معا ،وال{' تتضح معاملها Kي هذﻩ الرواية حZن يرغب الو#ي الطاهر بأداء
:1سعدية بن ستي{' ،الفضاء الحكائي Kي رواية الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،قراءة سيميائية ،تجريدية املكان ،امللتقى
الوط '±الرابع للسيمياء والنص ٔالادبي ،جامعة بسكرة ،الجزائر ،2006 ،ص300

2

:Charlotte Mery de Montigny , L’image culturelle et littéraire du désert, thèse de doctorat ,
Université Paris Ⅲ, France , 2005, P6
3
: Marie-Claire Ropars-Wuilleumie , Écrire l’espace , PUV ,France,2002, p 119
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ركعتZن تحية لأل ض ال{' حل a³ا ،ويشرع بالبحث عن القبلة ،ال{' ّ
تحدد الاتجاهات
ر
ِ
الجغرافية ليكتشف ضياع الاتجاهات ،فقد »كانت القبلة عادة عندما يكون Kي هذا املوقع
وقبالة املقام الزكي ع\ى يمينه باستدارة ربع دائرة .استدار لكن املقام ظل يقابله 1«.مغYZا
موقعه .املعلم الوحيد الذي يمكن أن يمثل مرجعا ¾aتدي من خالله الو#ي إ#ى قبلته ،يفقد
هذﻩ امل¿Zة ويتحول إ#ى حجر أساس Kي تشكيل املتاهة ،حيث »اتجاهات ٔالاربعة فقدت قيمaا
الجغرافية كما فقدت مدلوال´aا« 2وتساوت Kي انعدام فائد´aا Kي تحديد املواقع ،ح{ zالفيف
الذي يتواجد به الو#ي الطاهر ال يمكن تحديد موقعه الجغراKي »لكن هذا الفيف أين يقع«

3

وإذ يرد السؤال حول موضعته من طرف السارد الذي يفYxض أن يكون العارف بذلك ،فإن
هذا يضاعف عامل الحYZة ،والتيه اللذين يضع النص القارئ Kي مواجهaما منذ الفاتحة
الروائية ويعمل ع\ى امتداد الصفحات ٔالاو#ى ع\ى تعميق هذا ٕالاحساس ليس فقط بضياع
موضعة فضاء املحكي ،وضياع ٕالاتجاهات داخله ،بل وأك Yمن ذلك تحرك املكان الذي
يفYxض فيه السكون والثبات؛ يتحرك املكان إذن لتشرع املتاهة باإلنبناء مباشرة بعد أن
الحظ الو#ي ضياع الاتجاهات ،وتوجه لالستظالل بالزيتونة ،بأن يتعدد املقام مع كل التفاتة،
وبدل أسوار وأروقة املتاهة ستتشكل الدائرة ذات الداللة الصوفية ،ركن آخر من أركان
املتاهة Kي هذﻩ الرواية بعد الصحراء ،فابن عربي Kي فصوص الحكم ،وKي شرح سورة نوح
تحديدا)الفص النوي( يمجد الحYZة والبلبلة ،ويرى فaªا طريق املعرفة 4.لكن السارد لن
يوظف التصوف ع\ى مستوى املكان إال Kي ثيمة الحYZة ليعتمدﻩ مع الزمن بشكل أوسع .أما Kي
املكان سيعمد إ#ى املعالم ال{' أثث a³ا مستوي الصحراء وأولها املقام ليجعله يتعدد مشكال
دائرة من قصور ¬ي نسخ طبق ٔالاصل عن املقام ٔالاص\ي ومع ذلك يرفض الو#ي إطالق اسم
املقام علaªا:

 :1الطاهر وطار ،الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،ص13
 :2املصدر نفسه ،ص19
 :3املصدر نفسه ،الصفحة نفسها
 :4ينظر :أيان أملوند ،التصوف والتفكيك ،درس مقارن بZن ابن عربي ودريدا ،درس مقارن بZن ابن عربي ودريدا ،تر:حسام
نايل ،املركز القومي للYxجمة ،مصر ،2011 ،ص 114
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» تضاعفت ع\ى مد بصرﻩ ،تتصاقب Kي دائرة متساوية ٔالابعاد) (...بدت
الدائرة Kي ٔالاول بقطر مساحته نصف ميل ،ثم أخذت تضيق كلما تأملها.
دائرة رهيبة تتشكل من قصور شامخة Kي فيف سحيق ،لها لون واحد هو
اللون الرمادي الباهت ،تتضايق زاحفة نحوﻩ ونحو العضباء.
إabا تضيق دون أن تفقد قصورها حجمها أو املسافات ال{' تفصل بيaiا،
ودون أن يختفي أي واحد مaiا«.

1

تتشكل املتاهة Kي هذا الفيف من خالل الYºج الوحيد املشيد فيه وهو املقام الزكي الذي
يتعدد مشكال دائرة تقYxب من الو#ي دون أن تتقلص املسافات بيaiا ،وال ح{ zأن ينقص
عددها »كأabا صورةٔ ،الابعاد فaªا متوقفة بعد أن حدد´aا الرؤية ٔالاو#ى«K 2ي وصف سريا#ي،
يبتعد عن كل واقعية ،قد يجد تYºيرﻩ الطبي©ي الوحيد Kي أabا »السراب الذي يحسبه الضمآن
ماء«) 3الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،ص ،(15هذﻩ الظاهرة الصحراوية وأحدى مكونات
صورة الصحراء Kي املخيال الثقاKي بشكل عام ،وال{' لم يستثمرها النص ،ألن الطاهر وطار
فضل تشكيل متاهة جديدة لكل عنصر فaªا داللته دون اعتماد ع\ى الكلشaªات السابقة.
ينطبق ذلك ع\ى الزمن أيضا حيث لم يكتف يما توي به الصحراء من زمن »متوقف،
ملüى ،مق ،z(µأبدي ،آخر ،ال إنساني ببساطة« ،4زمن معلق كأنه ال يمر وال يتغ ،YZمرد ذلك
إ#ى حالة السكون والثبات الظاهري ع\ى امتداد سطح الصحراء ،والذي ال يكتفي به أيضا
وطار بل وينقل الثبات إ#ى الشمس أيضا ،ملغيا بذلك الحركة الوحيدة للزمن Kي الصحراء و¬ي
حركة قرص الشمس ،لتتلبسها ¬ي أيضا حالة الذهول ،فتبدو ثابتة Kي » منتصف السماء ال
تنم عن أي توجه لها« .5الظل هو مكون آخر ملتاهة الطاهر وطار ،وهو مرتبط بالشمس طاملا
أabا ثبتت Kي مكاabا ،فإنه سيثبت أيضا ع\ى صورة واحدة ،ولن يضطلع بمهمته Kي التأشYZ
 :1الطاهر وطار ،الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،ص ص 16 ،17
 :2املصدر نفسه17 ،
 :3املصدر نفسه ،ص 15
:Charlotte Mery de Montigny , L’image culturelle et littéraire du désert ,p 441

 :5املصدر السابق ،ص14
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للزمن »:ظل الو#ي الطاهر يرفع كفيه ) (...ساعات طويلة ال يتوقف إال ليلقي نظرة جانبية ،لعل
الشمس تحركت فمد ﷲ الظل .لكن شيئا من ذلك لم يحدث ) (...الظل ي½¿ل مباشرة تحت
العضباء غ YZميال ال لهذﻩ الجهة وال لتلك«a³ 1ذﻩ الصورة البصرية ،املعاكسة لقوانZن
الطبيعة ،يشكل وطار َ
الضالل Kي الزمكان حيث سكون الظل ال يع '±فقط تعليق الوقت ،بل
وضياع الاتجاهات الجغرافية أيضا ،ال{' تعتمد أيضا ع\ى الشمس وظل .لتتشكل متاهة
عمادها الصور البصرية والسمعية أيضا حZن يسمع الو#ي أصوات ال يستطيع تحديد
مصدرها وال جنس صاحaÀا ،مدخال قارئه Kي حالة من الYxدد والحYZة البد أنه قابل a³ا الظهور
املفاâئ ألحد معالم الفضاء وهو الزيتونةK ،ي العبارة ٔالاو#ى من الرواية ،تتموضع الزيتونة فوق
التلة الرملية » فوق التلة الرملية ،عند الزيتونة الفريدة « 2الزيتون طبعا ليس من عناصر
البيئة الصحراوية ،بل إن ورودها خاضع ملا ذكرناﻩ سابقا من أن وطار اختار أن يؤثث فضاء
القصة بديكور رمزي ،له امتداداته الداللية Kي الYxاث ،والزيتونة ¬ي الشجرة املباركة Kي النص
َ
َ
َ
القرائِ ...﴿ '±م ْن ش َج َر ٍة ُم َب َارك ٍة َزْي ُتون ٍة *﴾..و¬ي الشجرة ال{' أقسم a³ا تعا#ى Kي سورة التZن،
وال{' تكرر ذكرها Kي القرآن مرات عديدة ،ما جعلها شجرة مرتبطة باملقدس ،وباألولياء
الصالحZن Kي املعتقد الشع 'Ñبشكل عام ،ووطار ليس الوحيد الذي ربطها باألولياء Kي الرواية
فح{ zسرادق الحلم والفجيعة لعز الدين جالوâي تأتي ع\ى ذكرها ،وتجعلها مسكن الو#ي
الصالح أيضا ،غ YZأن وطار نقلها لبيئة غ YZبيئaا ،ليشغلها دالليا غ YZعابء بقوانZن الطبيعة
ال{' ما ف{ +يكسر سردﻩ.
عند الزيتونة تتوقف العضباء معلنة الوصول إ#ى "أرضنا" كما يصف الو#ي الطاهر هذا
الفضاء ،وإلaªا يلجأ ليستظل بعد أن حYZﻩ ضالله عن القبلة ،قبل أن يشرع الزمان واملكان
بالتعدد من حوله ،وتحaا يالحظ الظل الذي » يمثل شبه خارطة ملناطق ليست غريبة عن
مخيلته« ،3لكن أي خريطة من أي ذاكرة؟ إن كان ما تدركه الحواس خارجا عن الطبيعة
 :1الطاهر وطار ،الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،ص.14
 :2املصدر نفسه ،ص 13
*:سورة النورٓ ،الاية 35
 :3املصدر السابق ،ص14
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فكيف الحال بما تدركه الذاكرة.
كل ما م( zمن موضعة سريالية حدد´aا الفاتحة الروائية ما هو إال مقدمة حسية
ملتاهة أك¬ Yºي متاهة الكتاب ككل ،حيث يتعدد املكان والزمان ،بتعدد الحاالت ال{' تأخذ
الو#ي ،ويتحول السرد ككل إ#ى متاهة يدخلها ليس الو#ي فقط وإنما قارئ الرواية أيضا.
-3-3-2متاهة الكتاب  /الكتاب املتاهة:
كل كاتب هو حتما متورط Kي ثالث متاهات مYxاكبةٔ ،الاو#ى تيه القراءة حيث عليه ايجاد
طريقه Kي متاهة ٕالابداع -أدواته ومصادرﻩ الخاصة -وذلك قبل الشروع بالكتابة .الثانية تيه
الصنعة ،حيث يتخذ الكاتب دور مهندس يطمح لوضع التصميم ديدا#ي )نسبة إ#ى ديدال(،
إabا متاهة تنظيم املتخيل .ثالثا ،الكتاب بحد ذاته هو متاهة حيث ¾aيم القارئ باحثا عن
املقصدية ،ليفهم كل ÷('ء أو ال ÷('ء ،وهذا متوقف ع\ى الخط الفكري الرابط بZن الكتاب
والقارئ ،إabا متاهة الكلمات وتلقي الكتاب.

1

ال{' تبدأ Kي روايتنا هذﻩ من سؤال البداية تحديدا ،من أين تبدأ هذﻩ الرواية ؟ هل
تؤشر الفاتحة الروائية دائما ع\ى بداية الروايةK ،ي حالة "الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي"
يتخذ السرد شكال دائريا ،أو كما وصفه الطاهر وطار "لولبيا" ليس من السهل العثور ع\ى
بداية أو abاية القصة ،ألabا كلما انaت تعود لالبتداء مجددا.
مع ذلك سنفYxض أن القصة تبدأ كما بدأت ٔالاسطورة بالخطيئة ،وإذا كانت الخطيئة
Kي ٔالاو#ى خطيئة جنسية تم فaªا الاعتداء ع\ى حدود الطبيعة ،فإن الخطيئة Kي روايتنا اعتداء
ع\ى الحياة ذا´aا ،بسفك الدماء ،القتل الذي سيتسبب Kي ضالل الو#ي عن مقامه هو قتله
لبالرة ،ال{' ؛ وحZن أدركت قرب abايaا طلبت أن تموت خنقا وأن ال يسفك دمها » :اقتل'±
خنقا يا موالي وإياك وسفك دمي« 2لتجنب الو#ي لعنaا ،ال{' تنت¼' إ#ى الضالل ،ضالل تجسد
ع\ى مستوى القصة Kي صورة متعددة ،أو#ى هذﻩ الصور » ستلحقك بلوى البحث ع .'±ع'±
1

: Pemelope Reed Doob , The idea of the labyrinth, from classical antiquity through the
middle ages, Cornell University Press , USA , 1990, p xii

 :2الطاهر وطار ،الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،ص80
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فال تع Yxع\ي ،ح{ zوإن كنت تحت قدميك« 1وهو ما تناولناﻩ أعالﻩ ،من تيه الو#ي Kي الزمان
واملكان ،وسعيه الحثيث لبلوغ مقامه » الذي تحول إ#ى ذات أخرى ،فكل اقYxاب منه ،هو Kي
حقيقة ٔالامر ابتعاد آخر« 2ما يجعل املقام ي½¿اح عن داللته املكانية ليتخذ دور مركز املتاهة
ال{' تنطلق منه كل خطوطها ،وأول هذﻩ الخطوط هو هذا البحث عنه ،فيما يتعدد وينغلق
دون الو#ي ،غ YZأن هذا البحث عن املكان كان مرفقا ببحث ثان عن هدف ثان ال يعرفه الو#ي،
مع أنه يعرف أنه:
 شعر برغبة عارمةK ،ي أن يع Yع\ى ÷('ء آخر ¾aمه كثYZا .ما هو؟ إنه ال يدريه،ولكن يحس بأنه متشوق ،وأنه Kي حاجة ماسة إليه ،ليتمم شيئا ما فيه ينقصه.
)ص(81 ،82
 بالرة بنت تميم بن املعز تعاودﻩ ) (...ليس كمجرد رغبة ظلت تدفعه Kي الفيفسعيا وراء ال ÷('ء )ص (20
ما كان يبحث عنه املو#ي ما هو إال بالرة ال{' سفك دمها فلحقته لعنة البحث عaiا ،دون
أن يع Yعلaªا و¬ي تحت قدميه ،تس YZبه حيث يشاء ،وقد حملت آثار جرمه ع\ى أذنaªا
املشقوقتZن.
وإن كان ال يستطيع ح{ zتذكر ذلك ،ألن لعنة ثانية لحقته¬ ،ي فقدان الذاكرة ال{'
توعدته a³ا بالرة»:ينمpي مخزون رأسك وال تستعيدﻩ إال بعد قرون فيعود إليك قطرة فقطرة
ونقطة فنقطة« .3لتكون هذﻩ الاستعادة  /الاسYxجاع بمثابة وسيلة فنية يخلق وطار باعتمادها
متاهة الكتاب بحيث تعود هذﻩ الذاكرة قطرة قطرة ،وتحضر Kي شكل مشاهد تاريخية يطرح
من خاللها بداية القتل Kي مرحلة الخالفة ،من خالل حروب الردة ،وتحديدا من خالل حادثة
قتل خالد بن الوليد ملالك بن النويرة ،ال{' تحولت »Kي املشهد ٕالاسالمي إ#ى ما يشبه الفتنة،

 :1املصدر السابق ،ص79
:2عبد الرزاق بن دحمان ،الرؤية التاريخية Kي الرواية الجزائرية املعاصرة ،روايات الطاهر وطار أنوذجا ،دراسة تحليلية
تفكيكية ،رسالة دكتوراﻩ ،جامعة باتنة ،الجزائر ،2013 ،ص172
3

 :الطاھر وطار ،الولي الطاھر يعود إلى مقامه الزكي ،ص79
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أو بداية الحس الYxاجيدي Kي الثقافة ٕالاسالمية ،والتبش YZببداية تحجر الفكر الدي ،1«'±ال
يحضر الخطاب التاريÔي املرتبط بالذاكرة إال من خالل الشخصيات الروائية ،حيث كانت
العودة إ#ى هذﻩ القضية من خالل الطلبة والطالبات الذين تدارسوها وخلصوا إ#ى تزكية رأي
عمر بن الخطاب ،والال¿xام به ،دون استفادة من شكوك الخطاب التاريÔي كما هو حال النص
ما بعد الحداثي عادة 2بل اكتفت باإلشارة إ#ى اختالف ٓالاراء حول القضية ،لتسهب Kي
تفصيلها .بالطريقة نفسها ستحضر قصة بالرة ٔالامYZة الزيرية ال{' تزوجت من الناصر بن
علناس بعد توقيع الصلح بZن ٔالامYZين الحمادي والزيري ،ليشيد لها الناصر قصورا شامخة
بقلعة ب '±حماد K ،3ي حZن ترد Kي النص وقد تسمت باسمها إحدى شخصيات القصة ،ويأتي
السرد التاريÔي ع\ى لساabا ،وبضم YZاملتكلم ،لتشبه نفسها بابنة مجاعة ملمحة إ#ى فكرة
"الخطيئة املتوارثة" ال{' ب '±علaªا النص ،و¬ي الخيط الرابط بZن الشذرات ال{' يقتبسها من
التاريخ ،فـ »املادة السردية الYxاثية ال تشكل بقعا منفصلة Kي النص« 4ألن الرؤيا تربط بيaiا،
الكتابة تعود للتاريخ ليس إلصدار أحكامها عن الحوادث ال{' انق( zزمaiا ولم تعد أك Yمن
شهادات يخامرها الشك  5بل تعود إلaªا فاتحة إياها Kي دعوة إلعادة قراء´aا ،ونقض سلطوية
التاريخ ،وهو من جهة ثانية »يحتوي واقعا معقدا متشابكا من خالل موروث الجماعة«

6

فيكون التاريÔي ٔالاداة ال{' يلجأ إلaªا النص الروائي للتعب YZعن الواقع املأزوم ،بكل تناقضاته
وعناصر الصراع فيه.
لم يكتف وطار a³ذا التاريخ القديم بل اتجه إ#ى التاريخ املعاصر ،الذي يشهد تكرار
الخطيئة ذا´aا ،و¬ي ٕالاقتتال بZن املسلمZن ،من خالل اللعنة الثالثة ال{' حلت بالو#ي الطاهر:
 :1عبد الرزاق بن دحمان ،الرؤية التاريخية Kي الرواية الجزائرية املعاصرة ،ص 170

2

: Fiona Mclntosh-Varjabédian, Écriture de l’histoire et regard rétrospectif, clio et
Épiméthée, Honoré Champion Éditeur, France, 2010, p9

 :3رشيد بورويبة ،الدولة الحمادية ،تاريخها وحضار´aا ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1977 ،ص 70
 :4صالح فخريK ،ي الرواية العربية الجديدة ،ص 181
: Ibid, p7.

5

 :6رزان محمود ابراهيم ،خطاب الaiضة والتقدم Kي الرواية العربية املعاصرة ،دار الشروق للنشر والتوزيعٔ ،الاردن،2003 ،
ص 258
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»ستلحق بك بلوى خوض غمار الحروب ،فتشارك Kي حروب جرت ،وحروب
تجري ،وKي حروب ستجري ،إ#ى جانب قوم تعرفهم ،وقوم ال تعرفهم وال
تفقه لساabم ،وال تدري ملاذا يحاربون.
أحذرك با موالي من سفك دمي .ستلحقك بلوى حز الرؤوس وخنق ٔالاطفال
والعجائز والعجزة ،وحرق ٔالاحياء.
تموت ألف ميتة وميتة ،ويسقي دمك كل صقع رفع فيه ٓالاذان«..

1

و بالفعل يشارك الو#ي الطاهر Kي عدة حروب جرت وتجري Kي التاريخ املعاصر Kي مناطق
مختلفة من الدول املسلمة ،وهو Kي الغالب اقتتال "ٕالاخوة ٔالاعداء" .وليتمكن الطاهر وطار من
دمج هذﻩ الشذرات التاريخية ،اعتمد ع\ى الحالة الصوفية ال{' يعيشها الو#ي ،وتحقق له
ٕالانتقال الزمكاني بشكل يس ،YZخالقا متاهة الكتاب املب '±أوال ع\ى التشظي ،حيث يقف
السرد عند حاضر الو#ي التائه Kي الصحراء ،ليعيش حالة  -داخل الحالة ألن التيه ذاته حالة
– تنقله إ#ى زمان ومكان مختلفZن ليشارك Kي حروب عديدة ،نكتفي بذكر أهمها و¬ي مجزرة
الرايس ال{' تعود إ#ى صيف  ،1997وال{' يشارك الو#ي فaªا ُمصدرا لألوامر ع\ى مستوى
القص أما ع\ى مستوى الخطاب فإن الرواية أخذت الوقائع من التاريخ مثل توقيت الحدث،
ونوع ٔالاسلحة ،ثم س 'Ñالفتيات ،وبقاء الجيش ع\ى أطراف القرية وعدم تدخله إال بعد خروج
القتلة مaiا ،وغYZها من التفاصيل ال{' أخذت من الخطاب التاريÔي ،كما فعل مع التاريخ
القديم.
Kي كل مرة ي¿xعم الو#ي الطاهر املعارك ويكون آلة للقتل ،ما يعود بنا إ#ى فكرة
املينوتور ،الذي »يمكن أن يكون ّأيا كان ،ألنه يقدم مسلمة أن املتاهة ممتدة لتشمل كل
العالم« 2سواء خصصنا العالم الروائي أو العالم الواق©ي ،يظهر الو#ي الذي يفYxض فيه
التسامح والورع ،وهو يأتي عكس ذلك؛ وهو يقتل دون سبب واضح ،هذا التناقض Kي
شخصية الو#ي هو التناقض الذي رافق الخطاب الدي '±منذ عهد الخالفة ،ذلك أن حسن
 :1الطاهر وطار ،الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،ص79
: Avdré Siganos ,Le minotaure et son mythe, PUF écriture, France, 1993, p106
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اسالم الصحابة لم يمنع خطيئة القتل Kي زماabم ،لتتناسل الخطيئة وتستمر لصيقة بالدي'±
ح{ zالعشرية السوداء – Kي الرواية -ألن الاقتتال كما يتفرض كان من طرف الجماعات
الاسالمية .ومجزرة الرايس تحديدا تبنaا الجماعة ٕالاسالمية املسلحة  ،GIAوإن كنا نقر بأن
الخطاب التاريÔي اليقي ،'±فإن ما ¾aمنا هو رؤيا النص ،واملتاهة السردية ال{' شيد وطار
وجعل مينوتورها الشخصية الدينية ال{' التصقت بالقتل ،ومارسته ع\ى امتداد التاريخ ،من
خالل الحاالت الصوفية ال{' تعa¾Yxا.
يرتبط الركن الثاني Kي متاهة الكتاب بعامل التكرار ،أو البناء الحلزوني أو "اللول"'Ñ
كما وصفه وطار Kي تقديمه لنصه ،ذلك أن الحدث السردي ال يتطور إال بقدر ضئيلK ،ي حZن
تكون الغلبة للتكرار Kي كل مرة ينتقل الو#ي إ#ى حالة جديدة يتكرر فعل القتل ،وال نجد
أحداث جديدة غ YZتنويعات Kي مشاهد القتل ،أما حZن يعود إ#ى الفيف فإنه يعود للبحث عن
مقامه والتنقل من إحدى صور املقام إ#ى التاليةK ،ي تيه ودون بلوغ الغاية ،كأن السرد يتخذ
من الخطيئة  /القتل بؤرة نصية ينطلق مaiا خط السرد وهو الضالل دوما ليعود إلaªا ويعاود
ٕالانطالق مجددا بشكل متاهة ال متناهية ،ال تنت¼' ح{ zوالقارئ يبلغ الصفحة ٔالاخYZة "هبوط
إضطراري" .يمكن أن يعود القارئ إ#ى الفصل ٔالاول " تحليق حر" أو إ#ى أي فصل يختارﻩ ليبدأ
من جديد ،بالركض بZن فصول الكتاب ال{' بنيت بلبنات الYxاث ،لتشيد متاهة الكتاب ،املرآة
ال{' تنعكس علaªا متاهة جزائر العشرية السوداء.
-4-2املدينة والفنتاستيك
الرواية الوحيدة ال{' تناولت املدينة بنظرة شمولية ال بوصفها أماكن منفصلة ¬ي رواية
سرادق الحلم والفجيعة ،لعز الدين جالوâي ،وإذا قابلناها مع مدينة مف{' وقسيم' و¬ي
العاصمة ،املمثلة Kي أحياء دون أخرى ،تعاني النمو الديموغراKي ،والفو|( zالعمرانية،
وٓالافات ٕالاجتماعية ،والفقر وغYZها ،ومع مدينة بوجدرة و¬ي العاصمة أيضا ال{' تتسبب Kي
تفاقم إصابة البطل بالسل بسبب همومها ،أو مدينة واسئ '±الاعرج )العاصمة( وأحالم
مستغانم' )قسنطينة( ال{' فقدت نورها ،واغYxب سكاabا فaªا ،تحت عنف الحاضر،
وانحرافات السلطة ،ومدينة فضيلة الفاروق و¬ي قسنطينة الطبقية املقسمة بZن أحياء غنية
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وأخرى فقYZة ،مدينة تمارس الجنس سرا ،وتقمع ٔالان zÓعلنا ،ثم حضور باريس عند كل من
مستغانم' وفضيلة الفاروق Kي صورة يوتوبيا إيروسية ،فإن ما يم ¿Zالسرادق عن كل هذﻩ
الروايات هو أabا تطرقت للمدينة Kي شكل صور جزئية ،من خالل أفضية جزئية مقتطعة من
الفضاء الك\ي للمدينة ،وإن كانت رمل املاية حالة خاصة ،ألن املدينة فaªا ¬ي نموذج تاريÔي
منظور إليه Kي لحظة واحدة ¬ي لحظة السقوط ،والضياع.
أما السرادق ف¼' تقدم مدينة متخيلة وليست مرجعية ،وهو الفرق ٔالاول بيaiا وبZن
الروايات السابقة ،ثم ¬ي تعرض املدينة بشكل ك\ي معمارا ،وأفضية جزئية متفاعلة ضمن
الفضاء الك\ي ،ثم ¬ي ممارسات سياسية واجتماعية ،أي أabا تعرض املكان وأنشطته ،غ YZأن
هذا العرض ابتعد عن التمثيل الواق©ي ،فتحررت من القيود الكالسيكية ،والتحمت باملتخيل
من خالل الفنتاستيك ،مبتدعة عاملها الذي ليس باملرادف للحقيقة وال هو رمز لها ،بل إنه
عالم مبتدع له رؤاﻩ نحو العالم الواق©ي

1

لتحقق مدينة جالوâي انزياحا مزدوجاK ،ي املرة ٔالاو#ى ت½¿اح عن الصورة الجزئية ال{'
قدمaا الروايات السابقة الذكر ،ومن جهة ثانية ت½¿اح عن تمثيل املدينة Kي ٔالادب الغربي
الذي صورها Kي بعدها ٕالاقتصادي ،أو Kي الدمار الذي ألحقته الحروب والصناعة a³ا ،خاصة
Kي فYxة الحربZن العامليتZن؛ ال{' من أشهر أمثلaا قصيدتي ت.إس.إليوتK ،ي "ٔالارض الخراب"
و"الرجال الجوف" ،2لتظهر بعدها صور أخرى للمدينة الغول الذي يلaم كل ما تنتجه ٔالارض
والبحار واملحيطات ،3واملدينة املتاهة مع الرواية الجديدة الفرنسية ،واملدينة بال مزايا مع
موزيل ،4واملدينة الفاضلة بمختلف الصور ال{' اتخذ´aا ع\ى امتداد العصور.5
أما مدينة جالوâي ف¼' مدينة اندمج فaªا شكالن ٔالاول تظهر فيه ،مؤنسنة إذ أabا تملك
 :1ينظر :شعيب حليفي ،شعرية الرواية الفانتاستيكية ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،لبنان ،2009 ،ص 10
 :2مختار ع\ي أبو غا#ي ،املدينة Kي الشعر العربي املعاصر ،سلسلة عالم املعرفة ،املجلس الوط '±للثقافة والفنون وٓالاداب،
الكويت ،1995 ،ص 6
:Jean Duvignaud, Lieux et non lieux, edition Galilée,France,1977, p13

 :4ينظر :جان إيف تادييه ،الرواية Kي القرن العشرين.
 :5يمكن مراجعة :ماريا لويز برنYZي ،املدينة الفاضلة ع Yºالتاريخ ،تر :عطيات أبو السعود ،سلسلة عالم املعرفة ،املجلس
الوط '±للثقافة والفنون وٓالاداب ،الكويت1997 ،
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جسد أن » zÓتaادي أمام بصري Kي ثوa³ا الشفاف ..يتصافح ثدياها ..شكوتاها ..تضرب ٔالارض
بكعaÀا العا#ي ..تدندن أغنيaا املفضلة« 1كما تملك إحساس امرأة أيضا ،ع\ى ٔالاقل نوع من
املشاعر هو الحب » ألabا تحبa´ ..'±واني ..تتعشق ،2« '±وهو Kي صورة ثانية اشaاء »´aادت
نحوي تر$ي كالبع YZلقد اشتد ظمأها..عطشها ..سغaÀا..تسعرت شهو´aا..شبقيaا..عشقها،
ومدت نحوي أصابعها املعروقة تريد أن تضم '±إ#ى صدرها« 3والذي يتعدى السارد إ#ى غYZﻩ،
من املتواجدين a³ا ،ما جعلها تتحول إ#ى مومس كما يصفها السارد قارنا املدينة دائما
باملومس ،وأحيان قليلة العاهرة ،كما لو أن هذا الYxكيب هو اسمها.
و هو a³ذا ال يبتعد كثYZا عن واحد من أهم موضوعات الشعر الحديث سواء Kي ٔالادب
الغربي ،أو العربي الذي تأثر a³ذﻩ الثيمة فكتب عدد غ YZقليل من الشعراء عن املومس وقرنوا
وجودها باملدينة ،من ذلك مثال قصيدة "البüي" ل½¿ار قباني من ديوانه قالت #ي السمراء
)1944م( ثم السياب بقصيدته املومس العمياء )1954م( ثم صالح عبد الصبور ،وحجازي
وأمل دنقل ،وسعدي يوسف رغم اختالف طرائق التناول ،4يمكن أن نضيف قصيدة مبüى،
ف¼' ٔالاقرب لروايتنا ،ذلك أن السياب جعل فaªا "بغداد مبüى كبK ،" YZي حZن جعل جالوâي
املدينة Kي ذا´aا مومسا ،مباحة لكل من يحل a³ا.
و هو اختيار مYºر بوقائع لغوية وواقعية ،فاملدينة Kي اللغة مؤنثة ،وKي معظم ٔالاحيان
ً
ً
ً
كانت حركة التاريخ ضد املدن فتحا واجتياحا واغتصابا لها ولنساaÙا ،وملواردها و¬ي ما تزال إ#ى
اليوم ،ثم أن الكاتب يألف هذﻩ الصورة الجنسية Kي زمن يشيع فيه الاغتصاب Kي املدن الكYºى كما
تشيع الدعوة إ#ى الانطالق التام من القيود املتصلة بالجنس )الدعارة( ولذلك يجد الكاتب هذﻩ
الصورة قريبة املنال ؤالاداء

5

 :1جالوâي عز الدين ،سرادق الحلم والفجيعة ،ص ص 19 ،20
 :2املصدر نفسه ،ص71
 :3املصدر نفسه ،ص31
 :4مختار ع\ي أبو غا#ي ،املدينة Kي الشعر العربي املعاصر ،ص 101
 ::5عبد الحميد هيمة ،داللة املكانK ،ي رواية "سرادق الحلم والفجيعة" لعز الدين جالوâي ،دنيا الوطن ،دراسات نقدية Kي
روايات عز الدين جالوâيhttp://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/236338.html 2011 /08/31 ،
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أما التجسد الثاني لهذﻩ املدينة هو الشكل املعماري ،الذي يظهر هندسaا الخاصة،
و¬ي تتخذ شكل البلدات ،أو املدن املتواضعة من حيث تنظيمها املعماري الذي تلتقي فيه كل
الخطوط Kي نقطة املنتصف ،ما يحيلنا ع\ى فكرة وسط املدينة Kي املدن الجزائرية ،وال{' ما
تزال قائمة بالنظر إ#ى صغر هذﻩ املدنK ،ي "وسط املدينة" تجتمع النصب ال{' تمثل السلطة
الدينية )الكنيسة( والسلطات املدنية ٔالاخرى) البلدية ،محافظة الشرطة( 1عادةK ،ي السرادق
يضم هذا املركز السجن واملبولة وهما صرحان سياسيان يرتقي الغراب )الحاكم( املبولة
لالتصال بسكان املدينة » مبولة املدينة تفغر فاها متثائبة وقد سربل السوس كل أسناabا
فaاوت¬ ...ي أشبه ما تكون بفم عاهرة متقاعدة أدمنت الخمر والتبغ .وبجوارها كان السجن
يقف شامخ السرادق مزينا باألسالك الشائكة ..وتنا¬ي إ#ى مسم©ي أنZن وعويل وانتحاب«..

2

فيما تغيب عنه باÄي ٔالاماكن ٕالاقتصادية مثال أو السياحية أو أي نوع من النصب التذكارية
ال{' تتوسط املدن عادة لaيمن أماكن السلطة السياسية وحدها ،فاملبولة مكان ممارسة
السلطة وتحديد السلطة باملكان الذي يمارسها فيه ممثلوها ¬ي قاعدة ثابتة Kي الخطاب
السيا '(Ðللدول الحديثة؛ البيت ٔالابيض والكريملن خ YZمثال ع\ى ذلك ،و¬ي Kي الوقت ذاته،
بالنسبة ملن أطلقوا علaªما هذﻩ التسمية ،أماكن بارزة ،لرجال وهياكل السلطة 3ورجل
السلطة الوحيد Kي الرواية هو الغراب دون أي منازع .أما السجن فهو مؤسسة السلطة
العقابية خاصة وأن السارد ال يورد Kي وصفه سوى الصورة السمعية لألنZن والانتحاب ،ما
يجعل منه مكانا للتعذيب ،والتعذيب ال يطال املجرم العادي ،بل املعارض للسلطة السائدة.
يعزز وسط املدينة املومس بصرح دي ،'±ينصبه الغراب ،ويتمثل Kي اله املدينة الذي
أسماﻩ قبحون ،والذي شيد إ#ى جوار املبولة » أطل علaªم رهط يحملون هيكال من خشب
مسندة نصبوﻩ أمام املبولة فهرع إليه الجميع يغرفون من طم' املبولة ويلصقون بالهيكل ،وما
¬ي إال ساعات ح{ zكان النصب شامخا« 4لتجتمع السلطتان الدينية ممثلة بنصب ٕالاله،
1

: Marc Augé, Non - Lieux , introduction à une anthropologie de la surmodernité ,édition
du Seuil,France,1992, p 85

 ::2جالوâي عز الدين ،سرادق الحلم والفجيعة ،ص31
:Ibid, p82

 :4املصدر السابق ،ص16
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والسياسية ممثلة Kي املبولةK ،ي املكان ذاته وبيد الشخص ذاته أيضا ،بكل ما لهذﻩ املوضعة
من رمزية تعود بنا إ#ى نظام السلطة Kي الجزائر حيث تنضوي السلطة الدينية )أو كل
السلطات( تحت السلطة السياسية.
من أماكن الاتصال يذكر السارد أيضا املق¼ ،zالذي يشخصه معتمدا الوصف ملكوناته
ومaiا» :السقف ملعب تمارس فيه العناكب هويا´aا املفضلة..أجساد مaالكة هنا وهناك
كرؤوس ماشية منحورة« 1ثم لروادﻩ الذين يجعلون منه فضاء للتواصل وهم القوال ببنديرﻩ
وكالمه الذي لم يفهم منه السارد شيئا فلم ينقل لنا مضمونه ،مع أن غYZﻩ فهموا وأجزلوا
العطاء لقوالهم ،ثم تأتي املدينة لتغ YZنوع الاتصال من لفظي إ#ى جسدي ،وهم يلتصقون
بجسدها .إضافة إ#ى أن املق¼ zرغم وصفه بالشعبية واقYxانه فعال a³ذﻩ العوالم من خالل
حضور القوال ،فإabا تتخذ منعرجا آخر و¬ي تتحول إ#ى فضاء ملمارسات السلطة ،حيث تم
الاجتماع تحت اشراف الغراب لـ » تشكيل أحزاب سياسية لينتقلوا بذلك إ#ى الحياة
الديموقراطية تأسيا باألمم املتحضرة« 2لتتحول إ#ى أحد أفضية السلطة.
عن ´aيئة املدينة يذكر السارد أن سكاabا لم يشاؤوا تضييع الوقت واملال إلقامة قنوات
لصرف القاذورات )ص (14أما بيو´aا فـ »كل املنازل بال سقوف..كل الجدران مضعضعة
مaاوية والدخان وحدﻩ سيد املوقف ¾aدي لألنوف روائح العفن والعطن«.3
يلتقي تشخيص أفضية املدينة كلها عند نقطة أساسية ¬ي أنه قبيح ،منافر للطبع،
مخالف للغرض ،مشتمل ع\ى الفساد والنقص ،هذا القبح صورﻩ الفنان تصويرا جميال،
ﱠ
املصور ،وهو ما يعرف بجماليات القبح،
تستحسن نفس القارئ التصوير وإن كانت تنفر من
ال{' يرى هيجل أن العمل مهما كانت ٔالاشياء ال{' يحاكaªا ) و¬ي هنا متخيلة( قبيحة فإabا ال
تجعل العمل نفسه قبيحا ،ألن العمل الف '±يتمتع بقيمة جمالية منفصلة عن جمال ال)('ء

 :1جالوâي عز الدين ،سرادق الحلم والفجيعة،ص13
 :2املصدر نفسه ،ص 28
 :3املصدر نفسه ،ص 57

186

  ( '  :

    

 "&   )* + , :

وقبحه ،ألن القبح ليس مضادا للجمال ،وإنما يشتغل Kي ٔالادبيات كأحد أنواعه ،1خاصة وأنه
اختيار ف '±مYºرK ،ي هذﻩ الرواية ،ال{' تكتب املكان ،ح{ zأن حضورﻩ Kي الرواية حضورا قوي
»فقد طüى املكان Kي رواية )سرادق الحلم والفجيعة( ع\ى العناصر ٔالاساسية للخطاب
السردي وKي مقدمaا الشخصيات والسرد« 2ؤالافضية كلها مرتبطة بالسلطة كما رأينا ،فجاء
وصفها بكل ٔالاوصاف القبيحة ،ما يجعلنا نستنتج رؤيا النص ال{' ترى Kي السلطة كل هذا
القبح.
و تتعزز هذﻩ الفكرة ونحن نرى اختفاء جماليات القبح من وصف ٔالاماكن الهامشية
ال{' ال تولaªا السلطة اهتماما ،من ذلك املقطع املعنون بـ "Kي حضرته" حيث يشخص املكان
من خالل مؤثثاته » ّ
تصاعد أفنان البخور ..تسبح Kي ملكوت ﷲ ..تطقطق النار مسبحة ..تحمر
وجنتاها ..شفتاها ..عيناها ..جيدهاK ..ي جيدها حبل من شفق 3« ..حيث تختفي الروائح الكر¾aة
ويعوضها البخور ،ويحضر اللون ٔالاحمر ،والصوت العذب من خالل التسبيح ،وتستعيد اللغة
جماليا´aا و¬ي تتناص والقرآن الكريم ،دون تحديد للعبارات املقتبسة بل بدمجها مباشرة بلغة
الوصف ،لYxهZن اللغة بالقد ،'(Ðونقل القارئ إ#ى أجواء ٔالاولياء الصالحZن واملتصوفة.
بالطريقة ذا´aا سيغيب الغبار والقادورات قرب الصخرة خارج املدينة حيث مجلس املجذوب
»كان املجذوب يجلس إ#ى ظل صخرة كبYZة ) (...ينظر إ#ى السماء كتمثال مرمري قديم وضع
دونما عناية عند سفح صخرة كبYZة أحاطت a³ا حشائش خضراء يانعة« 4يعود اللون Kي هذا
املقطع أيضا ،وتغيب جماليات القبح ،ويشكل الوصف منظرا طبيعيا جميال ،معتمدا ع\ى
حاسة العZن فقط لغياب الروائح ،إضافة إ#ى تأثيث هذا املكان بالزيتونة و¬ي الشجرة املباركة
Kي الثقافة ٕالاسالمية ،والشالل رمز الحياة ،الذي سيضطلع بتطه YZالسارد بعد مسخه.

 :1أسماء نيازي طاهر ،جماليات القبح Kي فن العمارة ،موقع الجامعة التكنلوجية العراق،
/http://www.uotechnology.edu.iq
 :2عبد الحميد هيمة ،داللة املكانK ،ي رواية "سرادق الحلم والفجيعة" لعز الدين جالوâي ،دنيا الوطن ،دراسات نقدية Kي
روايات عز الدين جالوâيhttp://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/236338.html 2011 /08/31 ،
 ::3جالوâي عز الدين ،سرادق الحلم والفجيعة ،ص18
:4املصدر نفسه ،ص 48
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ال يختلف حال سكان املدينة املومس كثYZا عن الخراب العام الذي يسردقها ،وإن كنا ال
نعرف أشكال الجميع إال أننا نعرف أشكال الشخصيات الرئيسة و¬ي Kي مجملها شخصيات
حيوانية ،من ذلك؛ الف*Yان ،النسور ،السيد نعل ،والغراب ،يأتي وصفها مشوها أك Yمنه
محاكيا للهيئة الحيوانية ،توظيفا لثيمة املسخ ال{' ستتج\ي بوضوح أكK Yي مسخ السارد ذاته
إ#ى خفاش ،هذﻩ الثيمة ال{' تعد من أهم الثيمات القادرة ع\ى »ٔالاضطالع برسم حالة التشوﻩ
والتصدع الكب YZالحادث ع\ى مستوى الواقع « 1املع Yºعنه ،كما أabا من الثيمات ٔالاك Yفاعلية
Kي الوسط الفانتاستيكي ،ما جعل جالوâي يعتمدها Kي تشكيل شخصياته الروائية ،ذات
َ
املشوهة للسلطة السياسية ومن والاها .يذكرنا توظيف املسخ
املظهر الحيواني معمقا الرؤيا
برواية كافكا ال{' اتخذت من املسخ الحيواني أداة للداللة ع\ى الوضاعة ال{' آل إلaªا الكائن
البشري .ودعما لسردية العجيب حيث تحصل أحداث ال يمكن أن تفسر بقوانZن العالم
املألوف ،مaiا ما امتصه املxن الروائي من الفولكلوري Kي حكاية العجائز والقمر ،وأحداث
أخرى ال تستوعaÀا إال تسمية الفانتاستيكي 2وهو الغالب ع\ى هذﻩ الرواية ،من ذلك مثال
استعالء الف*Yان وقو´aا ،س YZاملدينة Kي طرقات ذا´aا ،جمع الشياطZن Kي كيس ...وغYZها كثYZ
ألن كل ٔالاحداث Kي الرواية ¬ي من هذﻩ الفئة ،و¬ي Kي الغالب ذات دالالت رمزية ،تحيل ع\ى
أحداث تجد تاريخية أو سياسية.
بالنظر إ#ى موضوع الرواية ال{' تلتصق بسردية الطابو وسردية التاريÔي راصدة
اللحظات السياسية Kي تاريخ املجتمع ،بعضها انت¼ zفعليا مثل الانتقال للديمقراطية الذي
ذكر سابقا وانفجار عدد هائل من ٔالاحزاب غ YZذات داللة ألن السيد نعل أسس أك Yºحزب،
وألüى بذلك جدوى ٔالاخرى ال{' تبدو من أسماaÙا بال طائل من ٔالاساس ،وهو الحدث الذي
يجد مرجعيته Kي تاريخ الجزائر ،وانتقالها من نظام الحزب الواحد إ#ى التعددية الحزبية ال{'
أقرها الدستور أربعة أشهر بعد أحداث أكتوبر 1988م ،ثم تكاثر ٔالاحزاب السياسية ال{' ال
تملك خطابا معارضا .وبعضها ٔالاخر يعد من قبيل الحقيقة الثابتة مثل اكتشاف السارد
 :1الخامسة عالوي ،العجائبية Kي الرواية الجزائرية ،دار التنوير ،الجزائرن ،2012ص264
 :2شعيب حليفي ،شعرية الرواية الفنتاستيكية ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،لبنان ،2009 ،ص143
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للحكام الفعليZن من وراء الغراب ،وهم الف*Yان النسور Kي النص.
و لعل هذﻩ الرؤية الغاصة بالطابو السيا '(Ðالذي يفرض ضغوطا ،يخاف الكاتب
التعب YZعaiا خوفا من الا´aام بالخروج عن ٕالاجماع الوط ،'±وال سيما Kي زمن ٔالازمة 1ال{'
تمثلت Kي العشرية السوداء وما كان يمكن أن يتعرض له من تخوين و´aديد بالقتل ،لكل من
يصرح بخطاب معارض ألحد طرKي ال½¿اع ،خاصة وأن الرواية تمت كتابaا سنة  1999كما هو
موضح Kي abايaا ،وما قبلها )زمن الكتابة( كان أحلك فYxات العشرية السوداء¬ ،ي ما دفع
بالكاتب إ#ى اختيار شخصيات حيوانية ،مستوحاة من عوالم كليلة ودمنة واملجاز ٔالاليغوري،
لهذا الكتاب ذي التلقي املزدوج حيث إنه موجه Kي آن واحد للنخبة الباحثة عن املعرفة
السياسة والحكمة ،وكذا للعامة الراغبة Kي املتعة والتسلية 2تلعب فيه رمزية الحيوان الذي
يتحول إ#ى قوى فاعلة Kي السرد تشيد مساراته الخطابية والداللية
و ع\ى عكس الشخصيات املحورية ال{' جاءت Kي هيئة حيوانية ،تمت أنسنة الجمادات،
كالنخلة والصخرة والهدهد والزيتونة ،واملدينة Kي حد ذا´aا Kي قلب لكل قوانZن الواقع املألوف
Kي مدينة فنتاستيكية ،يسمها النص باملومس ،ما هذﻩ الصفة إال رؤيا عن املدينة حZن تقYxن
بالسلطة السياسية.

 :1وداد مكاوي محمود ،عجائبية الرؤيا عند يوسف )ع( ،مجلة جامعة بابل للعلوم ٕالانسانية ،املجلد  ،20ع  ،2س ،2012
ص 369
 :2أحمد فرشوخ ،جماليات املقاومة ،طرائق اشتغال ٔالادب الشعK 'Ñي سرادق الحلم والفجيعة ،دنيا الوطن ،دراسات
نقدية Kي روايات عز الدين جالوâي،2011/08/31 ،
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/236338.html
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-3الفضاء الهندY
Kي هذا املبحث ننتقل من البحث Kي تمثيل الفضاء روائيا صوب البحث Kي وظائف
ٔالاماكن ال{' تتجاوز كوabا إطارا للحدث ،إ#ى الاضطالع بوظيفة سردية و¬ي ترتبط بغYZها من
املكونات النصية ،خالقة داللة الحدث الروائي ،لكن ال يمكن الحديث عن الوظائف إال إن
نحن مررنا بتشخيص الفضاء والتبئ ،YZهذﻩ التقنية الروائية ال{' تYºز أهميaا بشكل كبYZ
حZن نتناول ٔالاصناف الطوبوغرافية ال{' اعتمدت النصوص ،وكيفية توظيفها حكائيا،
لتتعدى كوabا مجرد أشكال إ#ى تشكيل فضاء هندK '(Ðي النص ،مرتكزاته ٔالاساسية ¬ي
الهندسة ٕالاقليدية ،بعناصرها املختلفة النقطة والخط ،والدائرة ،ال{' تحيل ع\ى موضوعات
اجتماعية كما هو حال النقطة مثال ال{' ترتبط بـ » قضايا ٕالابعاد ،واليتم ،والاغYxاب
الوجودي ) (...قضايا ٔالانانية ،والوحدة واملس ٔالاحادي« 1وغYZها ،كما ارتبطت ٔالاشكال
الهندسية ٔالاخرى بالخط والدائرة بالحدث من جهة وببنية النص من جهة أخرى .ما جعلها
تحظى بعناية الرواية الجديدة ،خ YZمثال ع\ى ذلك عناية روب غارييه بالشكل الدائري الذي
يظهر ع\ى املستوى الطوبولوâي فاألماكن تتخذ الشكل الدائري Kي املمحوات ،كما اتخذت
ٔالاشياء شكال مستديرا مaiا الساعات Kي املتلصص ،كما يظهر ع\ى املستوى السردي ،حيث
تطرح قراءة الرواية ع\ى سؤال البداية ،أين يمكننا موضعة بداية وabاية رواية روب غارييه،
إن الكتابة التخييلية عند غارييه تبدو كما لو أabا خاضعة لحركة دائرية و¬ي تنفذ جملة من
التوافقات داخل و/أو مابZن نصية .2 intra et/ ou intrertextuelles
إن كان هذا حال الفضاء الهندK '(Ðي الرواية الجديدة الفرنسية فإن السرد الجزائري
لم يكن بمنأى عن هذﻩ الهندسة الروائية ،وللوقوف ع\ى مدى اهتمام الرواية الجديدة
الجزائرية بالفضاء الهند '(Ðنعود الستقصاء كل من الخط والدائرة Kي املتون الروائية،
ونعوض النقطة بالغرفة ال{' تمثل نقطة Kي مكان أك Yºدوما ،ومع ذلك تتضمن أفعاال ويكون
لها دور فاعل Kي درامية النص.
:1جوزيف.إ.كيس½ ،Yشعرية الفضاء فالروائي ص 50
:Abdallah Lissigui, La représentation de l'espace dans l'œuvre d'Alain Robbe-Grillet, p86
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-1-3الغرفة
الغرفة من ٔالاصناف الهندسية الحاضرة Kي كل النصوص الروائية ،إabا الفضاء املغلق
الذي ّ
يؤمن العزلة ،والحميمية ،ما جعله يرتبط دراميا بثيمتZن مهيمنتZن Kي املدونة الروائية
هما الحميمية والعنف ،لتYºز ثيمات أخرى أقل ظهوراK ،ي مواضع متفرقة.
Kي الغرفة يحصل فعل التخييل ،الذي ينتج السرد Kي كل من "كيف ترضع من الذئبة
دون أن تعضك" و"أشجار القيامة"K ،ي ٔالاو#ى الغرفة ¬ي املرحاض الذي يتم فيه سرد مذكرات
أمديو ،وهو الفعل الذي يطلق عليه "العواء" ملا فيه من ارتباط باملدينة -فضاء الرواية روما،
ورمزها ٔالاسطوري "الذئبة .يوفر املرحاض العزلة ال{' تناسب سرد املذكرات ،بعيدا عن باÄي
غرف البيت ال{' تقاسم أمديو فaªا زوجته ،ال{' ال تعرف الكث YZعنه ،ما يجعل سرد املذكرات
أمرا يحتاج لالنفراد دوabا.
Kي الرواية الثانية تعددت الغرف ،لكن الغرفة ٔالاساسية Kي السرد ¬ي غرفة ٕالانعاش
ال{' ينطلق مaiا التخييل ،والتذكر ،خالقا سردا مقطعا فضائيا ،مابZن هذﻩ الغرفة وباÄي
أمكنة الفصل ٔالاول من الرواية ،وهو الفصل املسرود بلسان الراوي.
تشكلت عوالم رواية أشجار القيامة إذن انطالقا من هذﻩ الغرفة حيث سجن البطل ،أو
تخيل أنه مسجون Kي غرفة انعاش .النقطة أو البؤرة ال{' ينطلق مaiا خط الحكاية املروية
»بلسان الراوي« كما عنون الفصل.
غرفة ٕالانعاش ¬ي ع\ى املستوى الثيم' العزلة ؤالالم الذي يصنع الYxاجيدي Kي النص
»غرفة ٕالانعاش ،وحدة قاسية ،وألم فضيع« 1إضافة إ#ى الخوف املتأتي من ثيمة أخرى
مهيمنة Kي كامل مدونتنا الروائية¬ ،ي العنف ،وال{' تYºز إ#ى جوارها ثيمة أخرى وإن كانت أقل
تكرارا ¬ي الحميم'؛ حيث استعاد ذكرى حبيبته فاءٔ ،الان zÓالحلم ،أو ٔالان zÓاللغة ،ال{' خلقaا
خياالته ال غ ،YZامرأة تخ¿xل حلمه بالثورة ،من خالل مشهد واحد يصفها فيه تدخن ثم تلقي
عقب سجار´aا وتأخذ سيارة أجرة )طاك('( نحو "السماء" ؛ لتبقى مجرد ذكرى أو خيال رجل
 :1بش YZمف{' ،أشجار القيامة ،ص 56
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يعرف أنه ال يقدر ع\ى الثورة ،فيخ¿xلها Kي صورتZن املرأة ال{' تكسر العرف ،والكتابة ال{' ¬ي
بذا´aا فعل ثورة ع\ى القائم ،أو فعل تخييل الثورة كما Kي النص.
تذكرﻩ فاتن بـ فاء و¬ي تقوم باستنطاقه معتقدة أن فاء ¬ي املسؤولة ٔالاو#ى عن
التخطيط للثورة بينما يستعيدها الراوي خياال عشقيا ،يتما¬ى به بحميمية ،يفسرﻩ تارة ع\ى
أنه ٔالان zÓالحلم وأخرى ع\ى أنه أن zÓاللغة »..فاء الجميلة.املرأة ال{' أحببaا Kي الحلم ،والرؤيا،
وشطحات الخيال ،املرأة ال{' ال أستطيع تأكيد وجودها« ،1مالم يشفع له عند فاتن ال{'
مارست عليه عنفا معنوي و¬ي تجYºﻩ ع\ى تذكر ما ال يذكر ،ليتعرض لعنف جسدي بعد أن
تغادر يائسة ،ويخلفها زميل لها قوي البنية ،يقوم باستنطاقه وضربه مع كل انكار لتذكر ما
يسأل عنه.
ال يقتصر ظهور هاتZن الثيمتZن ع\ى غرفة الانعاش بل نجدها أيضا Kي بيته الذي يتكون
من غرفة واحدة ،والذي يشخصه الراوي عن طريق الوصف و¬ي حالة ناذرة ،حيث يالحظ
القارئ ندرة التشخيص Kي مدونتنا ،ال{' تجعلنا نرجح قلة العناية بالجانب الجما#ي للفضاء،
وقلة تأثر الكتاب بالفنون التشكيلية من جهة ،وعدم تشغيلهم لوظائف الوصف من جهة
أخرى ،فهم يفضلون املع z±الصريح الذي تع Yºعنه مفردة واحدة Kي الغالب وبشكل مباشر،
من ذلك استعمال بش YZمف{' للوصف باملفردة الواحدة )قذرة ،أقذر( Kي العبارتZن ٔالاخYZتZن
من املقطع الوصفي القص YZالذي يشخص فضاء البيت"» :سكنت Kي بيت من غرفة،
ومرحاض بدهل ¿Zعمارة Kي ي الثقب".كانت العمارة قذرة ،وغرف{' أقذر 2« ...هذا املقطع
القص YZاملعتمد ع\ى القائمة ،و¬ي الدرجة صفر من الوصف ،يقدم وصفا موجزا للبيت ،ال
يمكن بحث عالقة تشخيص الفضاء فيه بالفنون التشكيلية ،ألن تشخيص الفضاء Kي
مدونتنا الروائية ال تجعلنا نطرح ٔالاسئلة ال{' فتحها الرواية الجديدة الفرنسية ،ذلك أننا أمام
مقطع ال يشغل وظائف الوصف بل يش YZإ#ى املكونات البيت ال{' وردت Kي شكل قائمة
قصYZة ،ثم يموضع مكانه ،ليعتمد مفردة واحدة بعد ذلك وهو يصف العمارة والغرفة ،تYxك
 :1املصدر السابق ،ص20
 :2املصدر نفسه ،ص32
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هذﻩ املفردة للقارئ حرية تخيل درجة قذارة الغرفة ،خصوصا وأن للكلمة معنينZن ٔالاول
حرKي مرتبط بقلة النظافة ،والثاني إيحائي له داللة الاجتماعية ترتبط عموما بما هو غYZ
أخالÄي ،أو غ YZإنساني ،أما السياق الن '(µفيشغلهما كالهما.
مع ذلك وفرت هذﻩ الغرفة ال{' صفaا القذارة فضاء حميميا للتواصل بZن الراوي
وأصدقائه و»كانت موعدا للصعاليك" هكذا كنا نسم' أنفسنا أيامها ،محض ادعاء ال غ.1«YZ
وجلسات سمرهم »أصبحت غرف{' تتسع للعديد من املقربZن) (...كانت لقاءاتنا تدوم لوقت
طويل من الليل abذي ،ونضحك ،ولم نكن نفكر Kي ÷('ء« 2جلسات السمر ال{' ستكون سببا
Kي الزواج الثاني لكريمة والخيبة الثانية ،لتعود إ#ى السارد و¬ي مصرة ع\ى الانتقام منه،
فتوفر لها الغرفة فضاء مغلقا معزوال نسبيا ّ
عما يحيط به ،بمسافة حميمية تمكaiا K-ي غياب
باÄي ٔالاصدقاء -من تحويل الغرفة إ#ى فضاء أنثوي تمارس فيه أعمال أن» zÓتطبخ #ي ) (...كانت
تفضل البقاء م©ي وح{ zالنوم ع\ى سريري«  3فتنفتح الغرفة ع\ى ٕالايرو '(Ðلتندرج بالسرد
مشاهد الاتصال الجسدي بZن الشخصيتZن »فتحت فجأة أزرار فستاabا ،ظهرت تفاحتان
صغYZتان ،يانعتان فغمر´aم* بالقبل ،وامتد ٔالامر إ#ى أماكن أخرى Kي جسدها ،وبسرعة غرقنا
Kي غيبوبة امللذات والنسيان« ،4ما يزيد ثقة السارد بكريمة ،ثقة تستغلها لدس حبوب
الهلوسة بطعامه ،فتكون هذﻩ الحبوب سببا Kي تخيل وقائع الفصل ٔالاول من الرواية املشيد
وفق التقطيع الفضائي بZن غرفة ٕالانعاش وغرفة النوم ،أو غرفة ٕالانعاش وواحد من أمكنة
الفصل ،تنطلق ٔالاحداث من ٔالاو#ى Kي السرد الحاضر حيث واجهة القصة ٓالان ،وخلفية
الخطاب ٓالان 5والثانية عودة الذاكرة للما|(' عن طريق الاسYxجاع.رو ¬ي أحداث ستفندها
باÄي الفصول املروية ع\ى ألسنة شخصيات أخر ،لكن الفصل ٔالاول K-ي رأيينا -رواية مكتملة
ال حاجة لها بباÄي الفصول ال{' لم تفعل غ YZم\ئ البياضات الداللية ال{' خلق الفصل ٔالاول،
 :1بش YZمف{'  ،أشجار القيامة ،ص32
 :2املصدر نفسه ،ص56
:3املصدر نفسه ،ص45
* :فغمر´aما.
 :4املصدر نفسه ،ص59
 :5يان مانفريد ،مدخل إ#ى نظرية السرد ،ص 114
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ف¼' حسب رأي البحث تغلق باب التأويل وتعدد القراءات ،كما قلصت دور القارئ ،من قارئ
إيجابي يؤول ويمأل الفراغات إ#ى قارئ سل 'Ñيكتفي بشهادة باÄي الشخصيات ،بل أك Yمن ذلك
ُحدد تلقي النص Kي الفصل املوسوم "بلسان القارئ" وهو الفصل الذي ال نجد له صلة بباÄي
الفصول ،كما أن هذﻩ الفصول لم تتبع التقطيع الفضائي وال التشظي الزم '±اللذين شيد
وفقهما الفصل ٔالاول ،ما يجعلها تنقص من القيمة الجمالية للرواية وتفتح املجال النتقاد
املعمار الن.'(µ
هذﻩ الثيمات ال{' وسمت فضاء الغرفة عند بش YZمف{' ¬ي نفسها ما تحيل عليه باÄي
ٔالافضية Kي النصوص الروائية غ YZأabا ال تأتي متداخلة كما هو الحال و" أشجار القيامة" بل
تخص كل رواية غرفها بثيمة؛ Kي "القريبة كاف" 1الغرف ¬ي أفضية للعنف ،فغرفة السارد ¬ي
نقطة معزولة ينطوي فaªا ع\ى نفسه ،مبتعدا عن حياة أقرانه ما يجعلها فضاء يمارس فيه
العنف ع\ى ذاته ،مع ذلك ¬ي فضاء للذاكرة والابحار نحو العالم الداخ\ي للسارد الذي
يعرض حياته الداخلية من ذكريات وهواجس.
مثلت غرفة شقيقه مصدرا للعنف النف(' عليه )ع\ى الراوي( أيضا ،كون ٔالاول الابن
الذي تفضل ٔالام وانتقاما من القدسية ال{' تضفaªا ٔالام ع\ى تلك الغرفة ،يستضيف a³ا فتاة
ُ
كان التقاها وقد ألقيت Kي الشارع ،لتتحول الغرفة إ#ى فضاء للعنف النف(' ،تحديدا الYxهيب
الذي مارسه ع\ى الفتاة ،لينت¼' بقتلها Kي غرفة املطبخ.
الفعل نفسه تمارسه والدة عمار الطونبا Kي "يوم رائع للموت" و¬ي تقتل زوجها Kي غرفة
نومهما محولة ّإ¾aا من فضاء حميم' إ#ى فضاء للعنف ،يتكرر القتل أيضا Kي "كيف ترضع من
الذئبة دون أن تعضك" لكن هذﻩ املرة Kي املصعد ،الفضاء املغلق الذي وإن كانت مساحته
أصغر من غرفة عادية ،فإنه يمتلك خصائصها الهندسية ،وKي الرواية يتحول إ#ى فضاء
للعنف حيث تحصل فيه جريمة قتل ألحد سكان العمارة الذي كان يلقب نفسه بغالدياتور.
أما Kي "اكتشاف الشهوة" يحضر عنف جسدي ؛ جن(' تحديدا ،ع\ى املرأة حZن تصور
:1ياسمينة خضرا ،القريبة كاف ،ترab :لة بيضون ،الفرابي ـ سيديا ،بYZوت2011 ،
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باني دخلة زوجها a³ا ،وال{' تمت Kي املطبخ بسرعة وعنف ودون استئذاabا .أما Kي "رمل املاية"
فإن الغرف فضاء العنف كثYZة ،ذلك أن البطل تعرض للتعذيب من طرف محاكم التفتيش
ثم من طرف ٔالاتراك ،ما جعله يتنقل من غرف إ#ى أخرى مورس عليه فaªا العنف.
هذا Kي الحكايات املضمنة أما Kي الحكاية ٕالاطارية فإن الحرملك كان فضاء العنف الذي
مورس ع\ى الجواريK ،ي حZن حضر فضاء حميم' هو غرفة دنيازاد حيث تروي حكايaا للملك
ويأتي السرد ع\ى إيراد مشاهد إيروسية تتخلل فعل الحكي .يحضر ٕالايروK '(Ðي "اكتشاف
الشهوة" أيضا Kي وصف القبلة داخل املصعد ،والاتصال الجسدي Kي صحن البيت ،وKي
الحمام بZن باني وتوفيق .كما يحضر Kي "شهقة الفرس" Kي غرفة نوم الساردة ،وغرفة شقيق
زوجها إدوارد كوabا أماكن مغلقة تمنح الاحساس باألمان الذي يدفع بالجسد للتعب YZبحرية
عن رغباته واتباع غرائزﻩ.
الغرفة Kي التفكك فضاء آمن يوفر حرية الحكي ،والكتابة ،واستعادة املا|(' ،ما|('
الثورة التحريرية والحزب الشيو¡ي ،إabا فضاء البوح والاعYxاف بالنسبة لـ الطاهر الغمري،
بأخطاء الحزب الشيو¡ي أثناء الثورة ،إذ يرى أنه تخلف عن القيادة وعن املبادرة ما تركه
ذيليا تابعا لغYZﻩ ،وجلب ويالت التصفيات الجسدية ألعضائه الذين انخرطوا بالثورة من ِقبل
الثورة نفسها.ويعري السارد املا|(' Kي فضاء الغرفة ،غ YZأabا من هذا املنطلق فضاء للعنف،
عنف يمارسه طاهر الغمري ع\ى نفسه ،وهو يسجaiا بZن ذكرياته ويعاقaÀا عن تخلفه عن
رفاقه ،وبقائه ع\ى قيد الحياة بينما تمت تصفيaم جميعا.
تحضر الغرفة كفضاء لإلبداع Kي "ذاكرة الجسد" من خالل أربع غرف :معرض الرسم
الذي الذي تعرض فيه اللوحات الزيتية للسارد ،وال{' تمثل فضاء للتواصل يلتقي فيه
البطالن ،وغرفة خالد Kي بيته العائ\ي بقسنطينة ال{' يشرع بالكتابة فaªا فتكون هذﻩ
النقطة/الغرفة منطلق السرد والابداع ،املرسم Kي بيت خالد واملرسم Kي كلية الفنون الجميلة
حيث يلتقي بكاثرينK .ي "وصية املعتوﻩ" أيضا تتحول الغرفة بما توفرﻩ بانغالقها من أمان
للمعتوﻩ ،إ#ى فضاء لإلبداع يرسم ع\ى جدراabا جداريات ثالث »ثالث رسومات غريبةK ،ي
الجدران الثالثة للغرفةّ ،
الرسم ٔالاول لطيف امرأة ورجل Kي حالة عناق ربما ،أو أحدها يخنق
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ٓالاخر ،الرسم الثاني لرجل يمسك خنجرا مزروعا بقلبه ،ونقاط كأabا ّ
الدم تتخلص من أسر
ّ
القلب ،والجدار الثالث يحمل رسما مركبا ،لثالثة وجوﻩ خلف بعض ،كأabا Kي صف نحو
الجحيم ،وتقرأ كل عZن القفا الذي يسبقها ،كأabم امرأة ورجالن يتبعاabا 1«..وال يقتصر وجود
هذﻩ الرسوم ع\ى ربط هذﻩ الغرفة باإلبداع ؛ بل إن وجودها Kي الصفحات ٔالاو#ى من الرواية
يجعل من تشخيص هذﻩ الغرفة ورسومها يشغل الوظيفة السردية La fonction

 narrativeحيث يستبق أحداث الحكاية ،ويعلن بشكل غ YZمباشر عن أن الوصية ستتمحور
حول هذﻩ الشخصيات الثالث .فتشخيص الغرفة عن طريق الوصف من العوامل املساهمة
Kي»بناء الوحدة القصصية ،واملضفية ع\ى العملية السردية حركيaا وقيمaا الفنية« 2إضافة
إ#ى كوabا تعزز الجانب الدرامي و¬ي تشوق القارئ ،وتدفع بوجهة النظر الجوالة لالشتغال
بكثافة واضعة القارئ »Kي موقع تقاطع بZن التذكر والYxقب )«(Retentio- Protension

3

تذكر معالم الرسم ورموزﻩ وترقب مص YZالشخصيات ومدى تطابق الرسم ؤالاحداث.
و الغرفة أخYZا ¬ي الفضاء العجائ 'Ñالذي يلتقي فيه السارد Kي رواية سرادق الحلم
والفجيعة بشخصية فaªا صوفية ال يذكر اسمها وال ُيعرف a³ا بل يكتفي بعنونة املقطع الروائي
بـ "Kي حضرته" لتكون عتبة ممهدة لتقبل أوصافه ،ال{' تخرج عن املألوف وتضع القارئ Kي
لحظة تردد أمام هذا الذي يرى ظاهرا وباطنا دون أن يرفع بصرﻩ ،بل إنه ال يرفع بصرﻩ ألنه ال
يرى بالعيون ..ال تجد هذﻩ ٔالاوصاف الفوق-طبيعية تفسYZها إال إن أعيدت إ#ى العوالم
الصوفية ال{' سيتشكل وفقها فضاء الغرفة ،ال{' يزيaiا ويملؤها ،لتتصاعد فaªا أفنان البخور
وتطقطق النار مسبحة .4لتتوا#ى أحداث ال يمكن تYºيرها إال بأabا حالة صوفية مaiا ع\ى سبيل
املثال» :ارتجفت جنبات بدنيa´ ..رأ جسدي..بقي هيك\ي العظم' منتصبا وحدﻩ دون قطعة

 :1اسماعيل يYºير ،وصية املعتوﻩ ،ص 12
 :2محمد الناصر العجيم' ،الخطاب الوصفي Kي ٔالادب العربي القديم ،الشعر الجاه\ي نموذجا ،مركز النشر الجام©ي،
تونس ،2003 ،ص 293
 :3فولفانغ إيزر ،فعل القراءة ،نظرية جمالية التجاوب )Kي ٔالادب( ،تر :حميد لحميداني ،الجال#ي الكدية ،منشورات مكتبة
املناهل ،املغرب ،ص 5
:4جالوâي عز الدين ،سرادق الحلم والفجيعة ،ص18
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واحدة من لحم ،ارتعدت عظامي وتمتمت بZن أسناني«  1هذﻩ الحالة العجائبية ال{' آل إلaªا
السارد ،ال يمكن تYºيرها وفق قوانZن الطبيعة ،بل تندمج Kي مجال العجائ ،'Ñالذي لن نجد لها
تفسYZا إال ع\ى أabا حالة صوفية "Kي حضرته" والهاء ضم YZمتصل يعود ع\ى شخصية غYZ
معروفة Kي السرد ،ال نعرفها إال من خالل تفاعل السارد معها.
املنpى الصوKي ذاته نجدﻩ Kي "الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي" بل أك Yوضوحا ،حيث
الحوادث العجائبية ال{' ال تفس YZطبي©ي لها ،وال يمكن إال عدها حالة صوفية يعيشها الو#ي،
ويتخيل فaªا كل هذﻩ الحوادث ،من بZن هذﻩ الحوادث ال{' كانت الغرفة فضاء لها أن
الطالبات املائتZن يؤتZن كل ليلة وجميعهن Kي وقت واحد من طرف شخص واحد هو الو#ي
نفسه ،والقناديز بدورهم رفعوا عريضة يشتكون فaªا من طالبة واحدة تشوش عقولهم
وتبلوهم بالنسيان فينمpي كتاب ﷲ من صدورهم .2ما يجعل الغرفة فضاء للعجائ ،'Ñوتخيل
الحميم' ،مع أن الثيمتZن تندرجان ضمن حالة صوفية ولدت ٔالاحداث والدالالت النصية Kي
رواية الطاهر وطار ،الذي مكنه احتكاكه بالYxاث من الاشتغال ع\ى أك Yمن مستوى Kي املقطع
الروائي الواحد.
ال نبتعد كثYZا عن ٔالاجواء الYxاثية لكن بدل املعرفة الصوفية يقدم إسماعيل يYºير
الثقافة الشعبيةK ،ي اعتقادها بالعجائ 'Ñوالعوالم الفوق طبيعية surnaturel؛ من عوالم
الجن أو "الكائنات الخيالية" ال{' تقابل مفردة fantômeالدالة ع\ى ٔالاشباح ؤالاوهام
ؤالاطياف والتخيل ،و¬ي كلمة شعبية من مفردات القرن الثاني عشر ) ق 12م( تندرج تحت
مصطلح مصطلح  le fantastiqueالعائد إ#ى القرن الرابع عشر )ق14م ( .3يروي ادريس عن
لقائه a³ذﻩ الكائنات Kي بيت سليمان والد صديقه السعدي ،بعد أن تغذى خياله من ٔالاقاويل
ال{' أشيعت حول سلميان؛ ويعYxف باإلصغاء إلaªا »كنت Kي صغري أصüي إ#ى أحاديث الناس
عن سحر الرجل )سليمان( وشعودته واستحضارﻩ الجن« 4ما جعله يو#ي هذا البيت وغرفة
 :1املصدر السابق ،ص19
 :2الطاهر وطار ،الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،ص24
 :3الخامسة عالوي ،العجائبية Kي الرواية الجزائرية ،دار التنوير ،الجزائر ،2013 ،ص 33
 :4اسماعيل يYºير ،وصية املعتوﻩ ،ص 44
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امللك الحزين تحديدا الاهتمام ويقدم ع\ى تشخيصها ثم سرد الحوادث العجيبة ال{' يفYxض
أنه شاهد a³ا ،وهو يشخص هذﻩ الغرفة يعمد إ#ى اختيار الركن الذي يحتوي كتب وأدوات
امللك الحزين دون غYZﻩ ،ألabا تش YZإ#ى شخصية سليمان وتسهم بفعل ذلك Kي تأكيد ما
سYZويه الراوي من رؤيته .يتم املقطع الوصفي باالنتقال إ#ى الغرفة الداخلية ال{' تحيل علaªا
غرفة امللك ،حيث كان ينام السعدي ومعه نام الراوي أك Yمن مرة ،يصف هذﻩ الغرفة من
خالل مكونا´aا؛ الصور وخزانة املطبخ "بيفي" ال{' كان يضع السعدي a³ا ثيابه وأدواته
املدرسية ،ثم ينتقل إ#ى مقارنaا بغرفته هو ٔالاك Yضيقا ونورا ،مكررا أن غرفة السعدي أوسع
وأقل إضاءة ما يجعل مaiا مسرحا مثاليا ألحداث فنطاستيكية ،تعزز ٕالاحساس بالخوف
خاصة والريح تؤججه ،فيخرج الكائن الفوق طبي©ي Kي صورة رضيع بوجه مخيف » ورأيت
الطفل يجري Kي أرجاء الغرفة ،حاولت أن أقاوم وجودﻩ ،نفضت عي '±أك Yمن مرة فكانت
تصحح #ي وجودﻩ وتضيفه نشاطا وحيوية ،هل لطفل Kي هذا العمر أن يفعل كل هذا؟! قفز
وانقلب Kي السماء ورقص 1«...لتأتي العائلة كلها فجأة لتطاردﻩ ثم وفجأة أيضا يYxكونه
ويعودون للنوم ما يبقي ادريس Kي حYZة ال يجد فaªا تفسYZا ملا يحصل معه وسط هذا الفضاء
العجائ.'Ñ
تكون الغرفة a³ذا نقطة أساسية Kي صناعة العامل الدرامي Kي النص الروائي الجزائري،
و¬ي الشكل الهندٔ '(Ðالاك Yحضورا فيه ،يقدمها بوجدرة بو¡ي هند '(Ðكب YZوهو يصفها أكY
من مرة Kي رواية التفكك باملكعب ،بينما تقدمها باÄي الروايات Kي حميميaا ،خاصة وأن أغلب
هذﻩ الروايات ¬ي روايات تقتصر ع\ى شخصية محورية أو اثنتZن )نستث '±رمل املاية( ما
يجعلها توظف ٔالافضية املغلقة ال{' تحد عدد الشخصيات وتفتح املجال لثيمات كالحميم'
والعنف والعجائ 'Ñال{' ال يمكن أن تتم Kي أفضية مفتوحة أو عامة كالخطي مثال.

-2-3الخطي
ينفتح الخطي ع\ى ٔالافقي والعمودي ،فيضم الشارع والرصيف ،والساللم وبشكل خاص
 :1املصدر السابق ،ص46
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Kي يوم رائع للموت سيكون لالمتداد العمودي للعمارة دور أساK '(Ðي الرواية ،ذلك أن هذا
الشكل الهند '(Ðهو بؤرة القص ال{' ما كان للقصة أن تشيد دونه.
كما يشمل الحديث عن الخطي البناء الخطي للرواية وهو ما يفتقر إليه متننا الروائي،
ألن الرواية الجديدة تشظي زمaiا ،وتفكك حبكaا ،ما يبتعد a³ا عن السرد الخطي ،فكل
روايات املxن تكسر الامتداد الخطي عن طريق الاستباق والاسYxجاع ،أو تفكيك الحبكة كما Kي
رواية التفكك.
¾aتم الفضاء الن '(µأيضا بالخطي من حيث الكتابة ٔالافقية والعمودية ،ما نالحظه Kي
املدونة الروائية هو هيمنة الكتابة ٔالافقية حيث ال تظهر املقاطع العمودية إال Kي نصوص
قليلةK ،ي شكل حوارات كما هو الحال Kي أشجار القيامة ال{' يظهر a³ا عدد من الحوارات بZن
"الكاتب" وغYZﻩ من الشخصيات .أو Kي شكل مقطوعات شعرية يدرجها الكتاب بسردهم ،نجد
هذا عند فضيلة الفاروق ،بش YZمف{' وعز الدين جالوâي ،الذي يضيف إ#ى هذﻩ املقاطع
الشعرية )شكال( قصر العبارات السردية ،واعتماد النقطتZن املمتابعتZن ،ما يحد من امتداد
السواد ويوسع مساحة البياض Kي الفضاء الن ،'(µويوي بأن "الشاهد" يلهث وهو يسرد هذﻩ
العبارات خاصة تلك ال{' تسرد فرارﻩ من املدينة» :أجري ..أعدو ..أختفي خلف شجرة شمطاء
تYxمد تذروها الرياح«..

1

كسرت بعض الروايات الامتداد الخطي للقراءة و¬ي تدرج الهوامش مثل يوم رائع
للموت ال{' وظفت الهوامش لتقديم شرح بالفصpى للعبارات الواردة Kي املxن بالعامية
الجزائرية» :واش خرجك هاذ الوقت :معناها "أي ÷('ء أخرجك Kي هذا الوقت املتأخر؟" .سور
راك أومبان Kي الدخان :معناها "أكيد أن سجائرك نفذت"« ،2ي)(' وجود هذﻩ الهوامش بأن
القارئ الضم '±لهذا النص ليس جزائريا ،بل أن كاتبنا يوجه نصه للقارئ املشرÄي الذي يعYº
دوما عن عدم استيعابه للهجة الجزائرية ،وبالنظر إ#ى وجود دار نشر مشرقية ،يحتل اسمها "
الدار العربية للعلوم" الركن ٔالاع\ى من غالف الرواية ،أع\ى اسم الكاتب وعنوان الرواية ،له
 :1جالوâي عز الدين ،سرادق الحلم والفجيعة ،ص10
 :2سم YZقسيم' ،يوم رائع للموت ،ص 73
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أثرﻩ ع\ى اهتمام الكاتب وتصورﻩ املسبق لقارئه املفYxض ،وأهمية هذا القارئ .وظفت
الهوامش Kي سرادق الحلم والفجيعة بشكل ف '±لتأجيل السرد وإدراج وتضمZن معلومات
جديدة للمxن الروائي ،أما ع\ى مستوى الفضاء الن ،'(µف¼' تعمل ع\ى كسر الامتداد الخطي
للقراءة ،و¬ي تدرج حركة انتقال عمودية بZن املxن والهامش.
إن الخطي كشكل طوبوغراKي له دورﻩ Kي الحكي نجدﻩ أك Yبروزا Kي يوم رائع للموت،
ال{' تدور أحدا aا Kي فضاء مفتوح ،بينما تأتي ٔالاحداث املسYxجعة من ٔالافضية املغلقة غالبا.
أول ما يفتتح به السرد Kي يوم رائع للموت هو مشهد خطي يجتمع فيه ٔالافقي
والعمودي ،فالحافة ال{' يقف عندها حليم امتداد خطي ح{ zوإن كانت ع\ى ارتفاع شاهق،
حققه الامتداد العمودي الرتفاع العمارة ،هذﻩ املسافة العمودية الكبYZة ) 15طابقا( أدخلت
الخوف لقلب حليم ،مربكة بذلك ثقته بقرارﻩ Kي الانتحار ،خالقة مأساوية اللحظة ع\ى
مستوى القصة ،لكaiا ع\ى مستوى السرد تنمح الفرصة لسرد أحداث تخللت الفYxة ال{' ¾aوي
فaªا جسد حليم بن صادق ،مaiا محاولته التحكم بجسدﻩ؛ » فحاول أن يدير رأسه بشكل
يمكنه من الرؤية إال أنه شعر بضغط شديد مصدرﻩ من أسفل يمنعه من الاستدارة )(...
اكتفى بمد رقبته وثنaªا بدرجة أو درجتZن« 1من زاوية الرؤية هذﻩ يتحقق اللقاء بZن العمودي
ؤالافقي مرة ثانية ،ليس ليفتتح السرد مباشرة باملأساوي ،كما Kي الفاتحة النصية ،ولكن
لتحقيق تماسك الحبكة ،واستمرار السرد.
العZن من موقعها العمودي املرتفع ستلمح ٔالافقي املنخفض ،لتكون الاستدارة بمثابة
معلن عن بداية مقطع وصفي يشخص من خالله الpي السك ،'±وينت¼' إ#ى رصيفه حيث
يقف أناس يراقبون سقوطه:
»رأى نصف الطريق الفاصلة بZن عمارته الشامخة ومبان سكنية أشبه
ما تكون بعلب إسمنتية وضعت كيفما شاء ،سكنات يعتقد أصحاa³ا أabا
فيالت وتعتYºها السلطات بيوتا غ YZشرعية ،أما هو فكان يراها مجرد
1

 :المصدر السابق ،ص21
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علب إسمنتية قابلة للسكن ،ثم رأى رصيفا بمحاذاة هذﻩ السكنات
وأشخاصا يقفون عليه ،ويرفعون رؤوسهم وكأabم ينظرون ل)('ء Kي
ٔالاع\ى..بالطبع كانوا ينظرون إليه«

1

هذا اللقاء بZن ٔالافقي والعمودي سيكون له دور املحفز لحليم بن صادق الذي أحب
تطلع الجماه YZإليه ،وقد تجتمعت بعد تع Yأحد املصلZن املغادرين للمسجد بساÄي السيس
كانز )املجنون( الجالس ع\ى الرصيف وسقوطه ع\ى أكياس القمامة ،ولحظة محاولته الوقوف
ملح حليم ¾aم بالقفز ،وأشار إليه فتجمع باÄي املصلZن ع\ى الرصيفK ،ي منظر أبهج حليم
وابتعد به عن لحظة الشك Kي قرارﻩ ،ثم ما يلبث أن يكتشف عبثية الرغبات ٕالانسانية ،وهو
يرى املجنون وقد كان يرغب بأن يكون منظر هذا املجنون آخر ما يراﻩ ،غ YZأن رؤيته من ذلك
الارتفاع أصابته بالخيبة ال بالفرح الذي توقع ،وأخYZا فإن اللقاء بZن العمودي ؤالافقي سيكون
سببا Kي نجاة حليم من املوت منتحرا ،ملغيا حرية الاختيار ملصYZﻩ ،ومؤكدة سلطوية لقدر ،إذ
يتسبب تزاحم املتفرجZن بتعطيل حركة الشاحنة ال{' تنقل أثاث بيته فيقع علaªا ،وينجو ألن
عائلته جعلت ٔالاغطية فوق ٔالاثاث.
خلق سم YZقسيم' باللقاء بZن ٔالافقي والعمودي تماسك حبكته ،بل وسخريaا بابزار
املفارقات الحياتيةK ،ي صور بسيطة دالة .هذا عن التقاط الخطي أما عن العمودي مفردا
فقط كان فضاء للموت من خالل اختيار حليم بن صادق الرتفاع العمارة سبيال لالنتحار،
لكن قبل الوصول لسطحها وجد املصعد معطال فخطر له املوت تعب أثناء صعود الخمس
عشرة طابقا .أما ٔالافقي فقد مثل فضاء للتواصل بZن املصلZن ثم بZن حليم وبيaiم ،ح{ zوإن
كان مجرد تواصل بصري Kي الحالة الثانية ،غ YZأن ٔالافقي وإن كان له دور Kي الحبكة فإن
أهميته ال تظهر ع\ى مستوى وظيفته الفضائية وإنما ع\ى مستوى التشخيص ،الذي يربطه
باملرجع الواق©ي ليقدم صورة عن الفضاء الجزائري وقد الحظنا هذا Kي اختيارﻩ اسماء
الشوارع وفقا ملوقعها الواق©ي ،التسجيلية ذا´aا نجدها Kي وصف الرصيف إذ نجدﻩ يتجه إ#ى
غياب النظافة عنه ،فيبدو أننا نقرأ نقدا اجتماعيا ال نصا روائيا يطرح قضايا فلسفية ،ذلك
 :1سم YZقسيم' ،يوم رائع للموت ،ص ص 21 ،22
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أن القارئ الذي تقابله أفكار وجودية Kي النص يتوقع أن يحيله الوصف ع\ى أفكار من
املستوى ذاته ،كالت)('ء أو العزلة أو غYZها من الثيمات ال{' نجدها عند كتاب الرواية
الجديدة ،ورغم أن وصف الرصيف عند قسيم' يدمج بالسخرية فإنه يخيب توقع القارئ
املتطلع نحو ما هو أعمق.
تمثل الساللم أيضا امتدادا عموديا يوفر العزلة Kي عمارة يتصارع سكاabا من أجل
املصعد ،بينما تلجأ ماريا كرستينا غونزالK ¿Zي "كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك" إ#ى
الساللم لتبكي حظها العاثر هناك بعد أن جربت املرحاض ولم يناسaÀا ألنه »موحش وحزين،
ال يأتي أحد إلنقادي .أفضل الساللم ألن السنيور أمديو ال يستعمل املصعد ،إنه الوحيد الذي
يسأل '±عن حا#ي ،أحكي له وأبكي Kي حضنهa´ 1«.رب ماريا من غضب العجوز روزا ال{' تتطYZ
من البكاء ،وقد تطردها من العمل إن ¬ي رأ´aا تبكي ،فتفر إ#ى الساللم ،حيث تجد ٔالانس
والسلوى Kي أمديو الوحيد الذي يعطف علaªا.
تمثل الساللم فضاء لالستئناس Kي يوم رائع للموت أيضا حيث يلتقي حليم وعمار
الطونبا ليال فaªا ،ألن الساللم Kي العمارة الجزائرية ال تحقق العزلة إال ليال ،لغياب املصاعد،
فتدور بيaiما أحاديث حميمية يسر فaªا عمار لحليم بما يعتمل Kي صدرﻩK ،ي حديث حميم'
يستأنس فيه أحدهما باآلخر.
يحضر الخطي Kي باÄي الروايات بشكل أقل كثافة ما يجعله يفتقر لخلق داللة Kي النص
من ذلك مثال ما نجدﻩ Kي "شهقة الفرس" خط النور )ص  (49+48الذي تالحقه البطلة
فيتحول إ#ى ما يشبه السراط)ص  (48كل ما سواﻩ هاوية سحيقة ،ال تفلت مaiا إ#ى بإتباع
شهوة اللحظة ،كما يحضر Kي ٔالاشياء مثل الطريق إ#ى الوطن )ص( 49القطار)ص ،(52
وامليYxو الذي تشaÀه بالحبل )ص ،(56أما Kي رمل املاية فيحضر Kي شكل استعارات خط
الحكاية ،خيط النور ،خط الحكاية...و غYZها و¬ي استعارات وأشياء مثل القلم ،غ YZأنه ال
يتخذ داللة إال بمقابلته بالشكل هند '(Ðآخر هو الدائري.
 :1عمارة لخوص ،كيف ترضع من الذئبة دون أن ّ
تعضك ،ص ص 73 ،74
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-3-3الدائري
يحضر الخطي إذن Kي "رمل املاية" أيضا Kي شكل أشياء أو بالتحديد ÷('ء واحد هو
"القلم" بداللته العميقة عن الكتابة وعن التاريخ الرسم' ممثال بشخصيات تاريخية مaiا
الطYºي:
»الوراقون إ#ى جانب معاوية ٔالايمن يaيؤون لنجر أقالمهم القصبية وكتابة
التاريخ املروي داخل العادات الهمجية ،يبحثون عن الدواة ليحرقوا
مدادهم وصوفهم ) (...ح{ zأنت؟؟؟ ماذا فعلت أ¾aا الطYºي بقلمك؟؟؟ ملاذا
جردته من كل حنZن وشوق لقد كنت وراقا كغYZك .تنجر ٔالاقالم وتدعو
الرعية«...

1

القلم الخطي يستعZن بالدواة الدائرية لـ "يحرق" ؛ بعبارة أخرى التاريخ الرسم' يستعZن
بصمت الدائرة ليفرض خطابه الخاص ،غ YZأن الدائرة Kي هذﻩ الرواية لم تكن دوما صامتة،
بل إabا تشكل خطاب الهامش الذي يس©ى ألن يصبح مركزيا ،مستعينا أيضا بالخطي الذي
سيأتي Kي شكل استعارة ¬ي "خيط الحكاية" الشفوية الذي يقوم مقام تاريخ الهامش ،والذي
يقابل خط الكتابة التاريخية الرسمية ،يأتي ع\ى سردﻩ الرواة Kي الحلقة.
ليقابل الخطي الدائري Kي هذﻩ الرواية؛ الخطي بما هو قلم وسلطة وتاريخ متسلسل
يد¡ي اختالف الحوادث املتوالية ،سنة بعد أخرى ،وعصرا بعد أخر ،بينما الحلقة الدائرية
تروي فaªا ٔالافواﻩ الدائرية ،أحداثا تكرر نفسها منذ أربعة عشر قرنا ،بل وتعيد نفسها ع\ى مر
العصور؛ فسيدنا الخضر ،والقتل والحاكم الظالم ¬ي نفسها ،رغم اختالف العصور ،كأن
تاريخ الهامش حلقة مغلقة تتكرر فaªا الظواهر منذ قرون.
البش YZاملوري(' ممثل الهامش Kي هذﻩ الرواية محاط بـ ٔالاشياء الدائرية أيضا ،كنوع من
التوازن الذي يخلقه النص ،وهو ينحاز للهامش أيديولوجيا ،للشفوي ع\ى حساب املكتوب
تاريخيا ،وأخYZا للدائري ع\ى حساب الخطي هندسيا ،فالبش YZيلجأ إ#ى الكهف ذي الهندسة
 :1واسئ '±الاعرج ،رمل املاية ،ص 23
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الدائرية ،ويحمل نقودا ذهبية دائرية ،كما يجد إ#ى جوارﻩ حZن يستيقظ دلوا ،دائريا أيضا،
إضافة إ#ى ما ذكرناﻩ سابقا من أن الحكاية تروى داخل حلقة دائرية الشكل.
يضاف إ#ى الدائري العلو Kي "الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي" حيث شيد املقام من
سبعة طوابق ارتفاعا ،بينما اتخذ الشكل الدائري ،ثم شرع يتعدد ويتكاثر مشكال دائرة أيضا،
واختفت منه الصومعة و¬ي ٔالاخرى ذات شكل دائري ،تحضر من خالل غياa³ا إذ يفتقدها
الو#ي الطاهر.
كما يحضر الدائري وبكثافة من خالل الجسد ٔالانثوي الذي تم¿Zﻩ استدارة الوجه
واتساع العيون ،أما عند الو#ي فنجد العمامة و¬ي من ثيابه ،والحلقة و¬ي من طقوسه ،هذﻩ
ٔالاشياء الدائرية ع\ى قلaا خلقت كثافة حضور هذا الشكل الهندK '(Ðي هذﻩ الرواية من
خالل التكرار ،إذ أن هذﻩ الرواية تتخذ من التكرار وسيلة لخلق املتاهة السردية ،فالوجه
ٔالانثوي هو ذاته لدى املائتZن طالبة ،واملقام هو نفسه يتضاعف ثمان وتسعZن مرة  1مشكال
دائرة أيضا.
ال يقتصر حضور الدائري Kي هذين النصZن الروائيZن ع\ى املستويZن السابقZن فقط _
الطوبوغراKي وع\ى مستوى ٔالاشياء _ بل تعداهما إ#ى مستوى الكتابة ذا´aا ال{' ستتخذ ¬ي
ٓالاخرى مسارا دائريا ،يلüي الخطية البسيطة للمسار السردي ،ويجعل مaiا مرآة عاكسة
للمستويZن السابقZن ،بل تضافرت املستويات الثالثة لتعزز ،من الناحية التقنية ،التجانس
بZن هذﻩ املستويات الثالث ،ال{' تشكل وفق هذا التصور البنية الهندسية املتجانسة للنص
ُ
الروائي .وتحكم ،من الناحية الداللية ،الاحساس باالنغالق ،وضبابية الaiاية ،بل ربما
استحالaا ،وعدم القدرة ع\ى تحديد مص YZأك Yتفاؤال ،بل وأك Yمن ذلك الحكم ع\ى هذﻩ
املجتمعات العربية الاسالمية بالبقاء عبدا لتاريخه القديم يعاود عيشه بكل مآسيه وال
يستفيد منه للتقدم باتجاﻩ الغد .محكوم بالعودة الدائمة لتكرار ٔالاخطاء ذا´aا ومعاناة ٔالاهوال
ذا´aا ،بشكل أعم ٕالايمان بأن التاريخ يكرر ذاته ،ع\ى ٔالاقل Kي هذﻩ املنطقة ال{' يوحدها

 :1الطاهر وطار ،الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،ص 17
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الاسالم ويم¿Zها كما تعلن عن ذلك "رمل املاية" والسارد يكرر "منذ أربعة عشر قرنا" ،أما
الطاهر وطار فيعلaiا بقلمه Kي املقدمة ال{' خطها لنصه معلنا أنه »يتناول حركة الaiضة
الاسالمية ،بكل تجاويفها وبكل اتجاها´aا ،وأساليaÀا أيضا«.

1

يمكن استقصاء البناء الدائري من خالل فضائZن اسYxاتيجيZن Kي الروايتZن هما
الفاتحة النصية والخاتمة أو الaiاية ،اللتZن يفYxض القارئ اختالفهما وتمايزهما عن املسار
التطوري للنص ،تتموضع ٔالاو#ى Kي الصفحة ٔالاو#ى للنص وتقابلها الثانية Kي آخر صفحة ،غYZ
أabما Kي هاتZن الروايتZن تصبحان إشكاليتZن ،فأين تبدأ كل من رمل املاية والو#ي الطاهر يعود
إ#ى مقامه الزكي وأين تنaيان ،هل تسعفنا البنية الخطية إلدراك كل من البداية والaiاية ؟
ينطلق السرد الروائي Kي الرواية الثانية من الصفحة الثالثة عشر ) (13ذلك أن النص
كان مسبوقا بعتبات تمثلت Kي الاهداء ومقدمة الكاتب ،أما الaiاية فقد جزئت إ#ى ثالثة
فصول متعاقبة تبدأ من الصفحة الخامسة والعشرين بعد املائة ) (125وتمثلت Kي محاوالت
الهبوط ٔالاو#ى والثانية ،ؤالاخرى ال{' تتطابق حرفيا مع الفاتحة الروائية ،أو الفصل ٔالاولK ،ي
شكل تناص داخ\ي ،يقتبس حرفيا أجزاء متفرقة لكaiا دالة من الفاتحة النصية ،فـ " محاولة
الهبوط ٔالاو#ى" ¬ي نقل حرKي للفقرتZن ٔالاو#ى والثانية من الفاتحة النصية مج¿xئتZن من
الصفحة ٔالاو#ى للسرد )ص 13من الكتاب ( .و"محاولة الهبوط ثانية " ¬ي ٔالاخرى اقتباس
حرKي من الفصل ٔالاول تحديدا من الصفحة السادسة عشر ) (16وح{ zالصفحة الثامنة
عشر ) ،(18أما "محاولة هبوط أخرى" ال{' يفYxض أن تن¼' السرد فإabا تعود إ#ى أول فعل قام
به الو#ي الطاهر بعد عودته إ#ى مقامه ،وهو فعل الصالة ،ولكaiا كانت Kي الفاتحة النصية
ركعتZن تحية للمقامK ،ي حZن صارت صالة كسوف Kي هذا الفصل ،بعد تحويل لفظي Kي
وصف الشمس ال{' كانت "Kي منتصف السماء ال تنم عن أي توجه لها " Kي الفاتحة الروائية
تحديدا Kي الصفحة الرابعة عشر ) ،(14وصارت " سوداء ،الظل فaªا ،حالة كسوف " وهو ما
يYºر التحويل الذي أجري ع\ى بعض عبارات الخاتمة ،لينت¼' النص باالقتباس الحرKي ،الذي
وإن كان Kي ٔالاصل نقال أمينا من القرآن الكريم ،فإنه يعود بالقارئ إ#ى الفاتحة النصية حيث
 :1املصدر السابق ،ص9

205

  ( '  :

    

 "&   )* + , :

ذكر أول مرة Kي الصفحة الرابعة عشر ) ،(14لتنغلق الدائرة وتتطابق الaiايات ال{' اقYxحها
الروائي مع الفاتحة النصية ال{' اختار ،وبداللة مضافة من الكسوف الذي يمثل حالة من
غياب النور ،كما لو أن سنوات الذهول والتيه عائدة لتبدأ من جديد ،لكن دون أدنى نور قد
يضيa.ا.
غ YZأن القراءة وإن احYxمت اختيارات الكاتبK ،ي تشييد فاتحة وخاتمة لنصه ،فاabا
ستالحظ بيسر أن هذا اختيار محكوم باسYxاتيجية اوضحنا مغزاها ،وهو منح السرد مسارا
دائريا ،وفتحه ع\ى التكرار املستمر ،وصفه الكاتب Kي مقدمته بـ البناء اللول 'Ñالذي ال يضع
خاتمة بل يقYxح مجموعة من الaiايات وتختمها بخاتمة ¬ي هبوط اضطراري ومحطة القالع
جديد 1يكون منطلقا أوال لتكرار ٔالاحداث ذا´aا .فإabا ال تسلم a³ذا املنطلق ذاته ،وتتساءل هل
هذﻩ الفاتحة ¬ي البداية الحقيقية لهذﻩ الرواية ،وإن لم تكن ¬ي فأين ¬ي البداية ،ماذا كان
قبل الهبوط ،وقبل العودة ،أين كان الو#ي ،وملاذا عاد¬ ،ي ٔالاسئلة ال{' ال يجيب عaiا النص،
بل يخلفها فراغات تملؤها القراءة ،كل قراءة ع\ى حدى ،والبحث يرى أن البداية كانت بسفك
الدم الذي اقYxفه الو#ي الطاهر والذي أدخله Kي حالة التيه ال{' ستتعدد وتصبح حاالت يتعدد
فaªا الفعل ٔالاول "سفك الدم" ،الذي يتلوﻩ التيه ،والتيه بدورﻩ يدفع إ#ى سفك الدم لتنغلق
الدائرة بZن هذين الفعلZن ،اللذين سيتكرران ع\ى امتداد الفضاء الدال#ي املتولد من أي
ّ
يدلل ع\ى ذلك بعالمات زمانية ¬ي
قر ٍ
اءة ،أو أabا رؤية شخصية من الكاتب للتاريخِ ،
الشخصيات ؤالاحداث التاريخية ،كخالد بن الوليد ،عمر بن الخطاب ،متمم بن النويرة ،بالرة
وغYZها ،وبعالمات جغرافية كـ الجزائر العاصمة ،القاهرة ،وأخرى كثYZة يتكرر فaªا فعل القتل
الذي يتلوﻩ الضياع الذي يودي بدورﻩ إ#ى القتل ،بشكل لول 'Ñممتد زمانيا ومكانيا.
إن كانت رواية "الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي" يسرت ع\ى قارaÙا مالحظة بناaÙا
الدائري ،وأعانه الكاتب من خالل املقدمة ال{' خط لنصه ،فإن "رمل املاية" ال تفعل ،بل ع\ى
قارaÙا بدل الجهد إلدراك تقنية تشييدها ،دون تسليم لظاهر معمارها الذي تتوا#ى فيه
الفصول ،دون إشارة واضحة ألي تكرار ،ذلك أن الفصول عنونت بأرقامها التسلسلية دون
 :1الطاهر وطار ،الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،ص11
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أي إشارة إ#ى مضمون الفصل أو موقعه من أحداث القصة ال{' تفتتح بفعل الحكي وتختم
بتسليم نسخة من الرواية لصديقة الكاتب ،مما يعab '±اية فعل الحكي ،هل ينم هذا التوا#ي
املنطقي عن خطية السرد Kي هذﻩ الرواية؟
يفتتح واسئ '±الاعرج فاجعة الليلة السابعة بعد ٔالالف بدفن آخر البسمات Kي قلب
دنيازاد وانسحاa³ا "نحو الفراغ" ،بعد أن أدركت أن الليلة السابعة بعد ٔالالف ع\ى وشك
الانaاء ،دليلها Kي ذلك قدوم "البش YZاملوريسكي " الذي روت حكايته للملك فا´aمها "بالدروشة
والتبوهليل" لتنتقل مباشرة إ#ى آخر حدث Kي حياة هذا امللك ،وهو محاولة البحث عن سكينه
ليقطع رأسها فلم يجدﻩ ،هكذا يقدم واسي '±لنصه مستبقا ٔالاحداث وضاما البداية للaiاية،
فaiاية امللك املستبد ستكون تحديدا حZن يحاول قتل دنيازاد ،املشهد الذي سنجدﻩ Kي آخر
الرواية فاالستباق الذي قام به الراوي يجعل القارئ يركض ع Yºالصفحات ليصل إ#ى اللحظة
ال{' انطلق مaiا مغلقا دائرة الحكي ومنaيا عند البداية ،فاتحا ٔالاحداث ع\ى احتمال التوالد
والتكرار مرات ومرات ع Yºأفضية زمنية مختلفة وهو ما سيؤكدﻩ املxن الروائي الحقا.
قبل ذلك وبالعودة إ#ى الحدث ٔالاول الذي ذكرناﻩ وهو "الانسحاب" نحو الفراغ من طرف
دنيازاد ،والحدث الثاني الذي تخ Yºعنه وهو "خروج" املوريسكي القادم من ٔالاندلس ،لYZوي
حكاية الليلة السابعة بعد ٔالالف وتروي عنه حكايته وحكاية الليلة ،ثم مقارنaا بآخر حدث Kي
النص وهو "خروج" الكاتب واسي '±بعد دعوة تلقاها من "محاكم التفتيش" كما ك z±عن ذلك،
ذنبه روايته "فاجعة الليلة السابعة بعد ٔالالف" ال{' طالبوا بمصادر´aا واحراقها.
فبداية الرواية ال{' تنطلق من خروج البش YZلرواية الحكاية ثم ما تبع ذلك من أهوال
تنت¼' عند خروج آخر هو خروج واسي '±الذي يفتح توقع القارئ ع\ى العودة ملعاناة العذابات
ذا´aا ،فتتطابق الشخصية الروائية مع الكاتب وتتطابق البداية مع الaiاية غالقة املسار
السردي ليتخذ الشكل الدائري ،وينفتح ع\ى التكرار بنفس املعاناة Kي سبيل "الحكاية".
عند أحالم مستغانم' يحضر الدائري Kي الفاتحة الروائية من خالل ٔالاشياء ،أشياء دالة
ّ
نحاسية
ع\ى املكان القسنطي '±كوabا جزء من تقاليد املنطقة ،ومم¿Zة لها » :صينية قهوة
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كبYZة علaªا إبريق ،وفناجZن ،وسكرية ،ومرش ملاء الزهر ،وصحن للحلوياتK.ي مدن أخرى
ّ
تقدم القهوة جاهزة Kي فنجان وضعت جوارﻩ مسبقا ملعقة وقطعة سكرa³ 1«...ذا املقطع
الوصفي الوارد Kي شكل قائمة ملكونات صينية القهوة القسنطينية ،تتجاور أشياء دائرية،
ترتبط قسنطينة مباشرة وابتداء من الفاتحة النصية بالدائري ،ليؤكدﻩ البطل وهو ال يرسم
غ YZالجسور بانحناءا´aا وتعرجا´aا.
هذا الشكل الطوبوغراKي ،سيسم الشق العربي أو الجزائري من خالد Kي مقابل الشق
الغربي الفرن(' الذي يفتقر للدائري .وإن لم تكن بدوائر مغلقة بل أنصاف دوائر ،أو ما
يسميه السارد بالتعاريج ،ال{' تسم مدينته وأنثاﻩ ،وتوحدها Kي لوحة رسمت a³ا املدينة كناية
عن ٔالان» :zÓربما لم تكوني أنت ،ولكن هكذا أراك ،فيك ÷('ء من تعاريج هذﻩ املدينة؛ من
استدارة جسورها ،من شموخها ،من مخاطرها ،من مغارات ودياabا) (...ودوارها«  2يجتمع
لألن zÓواملدينة الشكل الدائري ،ممثال Kي التعاريج وٕالاستدارة ،ويضيف إلaªا السارد املغارات
ذات الشكل الدائري ،وأخYZا الدوار الذي يستمد تسميته من الاستدارة رابطا الشق الجزائري
من حنينه بالدائري؛ أشياء ،مدينة وجسدا أنثويا.
يتج\ي الدائري Kي نمط الحياة القسنطينية حيث يتكثف حضور الشكل الدائري Kي
وصف حياة يشaÀها السارد بالدوران Kي الفراغ:
شعرت Kي لحظة ما ،أننا نطوف جميعا حول هذﻩ املدينة الصخرةع\ى من نرمي هذا الح Iªالذي امتألت به جيوبنا لفارغة حضرني لحظaا عنوان رواية ملالك ّحداد "ٔالاصفار تدور حول نفسها"
 تمنيت لو أن '±قرأ´aا ،عساني أجد تفسYZا لكل هذﻩ الدوائر ال{' تحولنا إلaªا ليتوهم أنه يم)(' إ#ى ٔالامام دائما ،ويموت دون أن يكتشف أنه كان يدور Kي حلقةمفرغة ..وأنه ق( zعمرﻩ دائرا حول نفسه !
 :1مستغانم' أحالم ،ذاكرة الجسد ،دار ٓالاداب ،ط ،15بYZوت ،2000 ،ص 8
 :2املصدر نفسه ،ص167
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 ال يكاد ينت¼' من دورة ح{ zيبدأ Kي أخرى تدور به بطريقة أو بأخرى حول همومهالصغYZة اليومية؟
 ترى هذﻩ الجرائد ) (...ليست سوى رباط عين«ن وأنا تراني لم أعد أعرف امل)(' إ#ى ٔالامام Kي خط مستقيم ال يعود بي تلقائيا إىالوراء..إ#ى هذا الوطن الذاكرة؟
 وهذا الوطن..من أين له هذﻩ القدرة الخارقة ع\ى ي املستقيمات ،وتحويلها إ#ىدوائر..وأصفار !
 ها ¬ي الذاكرة سياج دائري يحيط بي من كل جانب .تطوق YJأول ما أضع قدمي خارجالبيت.
يتخذ الدائري Kي هذﻩ املقاطع داللة سلبية ،عن التوقف والYxاجع ،التقهقر ،والخواء،
إنه بشكل مجمل يتخذ داللة الصفر ،شكال ومع ،z±وما كثافة حضور ٔالاشياء الدائرية ال{'
شددناها Kي العبارات السابقة إال تعميق لالحساس a³ذا الخواء والتقهقر ،فتنوعت السياقات
ال{' تحتوي الدائري ،من أهل قسنطينة إ#ى صورة الجمل Kي تونس إ#ى الشخ) '(µلخالد بن
طوبال( إ#ى العام الذي يشمل الوطن بالكامل والداللة واحدة ،تنطبق ع\ى الجميع ،و¬ي داللة
الصفر الذي يراوح مكانه وال يضيف شيئا وال يتقدم بل يكتفي بالعودة إ#ى الوراء ،وخاويا من
كل مع ،z±غ YZممثل ألي إضافة ممكنة للحياة .غ YZأن عبارة #ي املستقيمات فaªا داللة
أخالقية ،فا#ي يحمل مع z±سلبيا هو التحويل نحو ألسوء وألسوء هنا هو "الصفر" الال÷('ء،
من التقدم املستقيم إ#ى الYxاجع بعد فقد القيمة.
ح{ zالسرد يأتي دائريا ،ذلك أن البطل يستعيد العبارة ذا´aا Kي كل من الفاتحة
والخاتمة" :الحب هو ما حدث بيننا ،ؤالادب هو كل ما لم يحدث" 1كأنه انت¼ zإ#ى النقطة ذا´aا
ال{' انطلق مaiا ،مغلقا املسار السردي ليشكل دائرة ،تكتمل ونحن نجد أن الحدث ٔالاول
تموضع بقسنطينة ،وهو بداية كتابة الرواية ،بينما الحدث ٔالاخK YZي الرواية هو العودة
 :1مستغانم' أحالم ،ذاكرة الجسد ،ص ،7ص 403
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لقسنطينة ،فكأن الحدث ٔالاخ YZسابق ع\ى ٔالاول والسرد لم ينته بل التف ليعود نحو البداية.
يصيب ساملة Kي رواية التفكك دوار واحساس بأabا تحولت إ#ى دائرة مفرغة تشبه كثYZا
ﱡ
احساس خالد Kي ذاكرة الجسد ،احساس يسببه الفضاء املحيط a³ا وتخلفه الذي يشعرها
»..و كأabا حلقة مفرغة ال تدري اين طرفاها ووجهه ،تبلله حبات الدمع كاألقراص ال{' Kي
حقيبة اليد« 1يعتمد بوجدرة التكثيف ذاته للشكل الدائري Kي مقطع قص YZيتضمن الشكل
الطوبوغراKي للربوة ،املسار الدائري الذي تسلكه ساملة و¬ي تس YZنحو بيت والد¾aا ،ثم ٔالاشياء
الدائرية حبات املطر ،أقراص منع الحمل ،الوجه ،الجمجمة ،والشعور النف(' بالدوار،
ويرفع من الاحساس باملفارقة بZن واقع يصنع الدوار وتحدي هذا الواقع من طرف ساملة ٔالانzÓ
ال{' تتحداﻩ.
تج\ى الفضاء الهند '(Ðمن خالل معمار النصوص الروائية الجديدة ،ال{' شيدت
دائريا ،خارجة عن السرد الخطي لتقليدي ،كما كان له حضور من خالل طوبوغرافيا ٔالامكنة
النصية ،وح{ zمن خالل ٔالاشياء ،لYZتبط بمواضيع العزلة والابداع ،العنف والحميم'،
وليكون الشكل الهند '(Ðاستعارة فضائية تش YZإ#ى دالالت خاصة أهمها التخلف والتقهقر.
غ YZأن هذا الحضور لم يكن بكثافة كبYZة ،ولم نلحظه Kي كل الروايات ،وهو ما يعكس
قلة اهتمام الكتاب a³ذا الفضاء Kي نصوصهم ،وعدم ادراكهم ألهميته ،خاصة حZن يوظف
ليعكس الرؤيا بشكل غ YZمباشر ،كما رأينا مثال مع رمل املاية ال{' خلقت تقاطبا بZن ٔالاشكال
الهندسية ذا´aا ،لهذا الغرض.

: 1رشيد بوجدرة ،التفكك ،ص18
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بالعودة إ#ى صلة الفضاء بنظرية ٔالادب ال{' تتحدد كما أوردنا Kي الفصل السابق
بموقعZن مختلفZنK ،ي املوقع ٔالاول يمثل الفضاء مكونا هاما من بZن مكونات السرد ،يتضافر
مع عناصر أخر لتشييد النص الروائي ،بينما تنعكس ٔالادوار Kي الحالة الثانية لتصبح نظريات
السرد مكونا من مكونات الفضاء ،1ألن النص بكامله يصبح فضاء تشتغل مختلف النظريات
للكشف عن مكوناته ،فهو تشييد ندرس معمارﻩ ،والعناصر املتفاعلة ضمنه ،ومختلف
الخطابات والنصوص ال{' »تخYxقه وتتفاعل فيه عن طريق أشكال ش{ zمن الحوار والجدل«

2

والتفاعل بZن النص الروائي والقراءة يسمح للنص بالتوسع الدال#ي ،ويتحول إ#ى مكان لتوجيه
مزدوج وديناميكي نحو النظام الدال الذي أنتجه وكذلك نحو السياق الاجتما¡ي والثقاKي الذي
يشارك فيه بوصفه خطاب ورسالة نصية بإمكاabا أن تتحول إ#ى نتاج للتفاعل بZن النص وبZن
فعل فهم القارئ ،وت½¿ع دائما إ#ى إيقاظ مع z±لم ُيصغ بZن صفحات النص املطبوعة  3غ YZأن
هذﻩ القراءة لن تنطلق من فراغ؛ فإن كان الكاتب ينطلق من أفق فكري وجما#ي ،يكيف
تصرفه Kي املوضوعات والفكر ،وتدبYZﻩ للغة ،وسياسته لألشكال ؤالاساليب ،وتمرسه بالجنس
ٔالادبي ،وتصورﻩ للكتابة ،وذخYZة قراءاته ،فإن القارئ أيضا يمتلك أفقا فكريا وجماليا يشرط
ّ
تلقيه للنص ٔالادبي وتعبئته باملع z±وتأويله لبنيته الشكلية 4واهتمامات تخصه أو تخص
الجماعة ال{' ينتم' إلaªا ،فينطلق مaiا جميعا Kي قراءته للفضاء الروائي ،وإن كان Kي الحقيقة
ال يقرأ الفضاء ،بل يقرأ أشياء وموضوعات وهوامش وظالال ذات امتدادات وعالئق فضائية
Kي حقل سردي حكائي له خصوصيته وذاكرته وبنيته السيكلوجية واملعرفية منتظمة وفق
اسYxتيجية تأليفية تحتاج إ#ى أفق اسYxاتيÃي ينتج القراءة ،ذلك أن القارئ يدخل "املجاa³ة"
1

:Abdellah Mdarhi-Alaoui , Le concept d’espace dans les théories du récit, in: Imaginaire de
l’espace, espaces imaginaires, P57

 :2أحمد اليبوري ،دينامية النص الروائي ،منشورات اتحاد كتاب املغرب ،املغرب ،1993 ،ص15
 :3الطاهر رواينية ،النص والقارئ ومرايا النص ،التجسيد النصاني للقارئ Kي رواية "املوت والبحر والجرد" لفرج حوار،
مجلة اللغة ؤالادب ،جامعة الجزائر ،ع ،14س ،1999ص238
 :4هانس روبرت ياوس ،جمالية التلقي ،من أجل تأويل جديد للنص ٔالادبي ،تر :رشيد بنحدو ،مكتبة بستان املعرفة
للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،2003 ،ص10
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مع النص مسلحا بحاجاته وكفاءاته ،معلوماته ونواياﻩ ،ووفقا ملصلحته وثقافته ،1لتندمج
ٓالافاق Kي حقل دينامي يتولد منه واحد من املسارات املحتملة للقراءة ،كما يمكن أيضا أن
تتولد منه أعمال أدبية جديدة ،من ذلك تولد رواية من رواية أخرى عند واسئ '±الاعرج الذي
ولد عمله "رمل املاية" عمل الالحق جملكية أربيا ،واللتZن تولدتا بدورهما عن اندماج نصوص
سابقة Kي الفضاء الروائي ،لعل أهمها نص الليا#ي ال{' تم تحويله وفق رؤيا النص الناقضة
2

للخطابات السابقة ،سردية كانت أم تاريخية .و¬ي واحدة من ٔالافكار املهيمنة Leitmotif

ال{' ¾aدف هذا الفصل الكشف عaiا Kي املدونة الروائية املختارة ،حيث نرى Kي هذﻩ الروايات
أفضية ´aيمن علaªا ثيمات خاصة ،نتغيا البحث عaiا ،والبحث Kي عالقaا باألمكنة الروائية،
والدالالت ال{' تولد هذﻩ العالقات.

 :1حسن نجم' ،شعرية الفضاء ،ص ص 76 ،75
:2جوزيف إ كيس½ ،Yشعرية الفضاء الروائي ،ص 219
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-1فضاء العنف/عنف الفضاء
العنف من املصطلحات ال{' تتقاطع Kي تناولها عدة اختصاصات ،ما بZن فلسفة،
وعلم نفس وعلم الاجتماع ،وعلم القانون...و ¬ي لهذا التشعب عصية عن التعريف الدقيق
الشامل ،غ YZأننا نعرض تعريفات موجزة ،ت('ء املصطلح؛ فالعنف Kي اللغة الخرق باألمر
وقلة الرفق به ،وهو الغلظة والفظاظة ،أعنف ال)('ء أخذﻩ بشدة ،واعتنف ال)('ء كرهه
والتعنيف التوبيخ واللوم 1وهو Kي معناﻩ الاصطالي السلوك املشوب بالقسوة والعدوان،
والقهر وٕالاكراﻩ...تستثمر فيه الدوافع والطاقات العدوانية استثمارا صريحا بدائيا ،كالضرب
والتقتيل لألفراد والتكس YZوالتدم YZللممتلكات ،واستخدام القوة إلكراﻩ الطرف املقابل وقهرﻩ،
ويمكن أن يكون العنف فرديا كما يمكن أن يكون جماعيا ،2كما يمكن أن ال يكون ظاهرا بل
مجرد ضرر نف(' ،كما يرى محمد سبيال بأن العنف إلحاق ٔالاذى والضرر بكائن أو مجموعة
بشرية بحيث يكون هذا العنف إما ماديا أو جسميا أو نفسيا ومعنويا ،بوسائل مختلفة تسبب
للمتلقي آالما وخسائر متفاوتة.3
إن العنف وفق هذﻩ التعريفات ،مادي ومعنوي ،وبأشكاله املختلفة من عدوان ،وقتل
وغYZها ثيمة هامة Kي املدونة الروائية الجزائرية ،بل إنه ثيمة مهيمنة ع\ى الفضاء الروائي
الجزائري ،صاحبت نشأة الرواية الجزائرية وتدرج حضورها فaªا مع تطور هذا النص ،نظرا
للصلة ال{' تربط النص الروائي بالواقع الذي أنتجه ،فهو لم »يتجاوز منطقة الحقائق ولو
شط به الخيال« 4وتغايرت فيه التقنات السردية ،بقي »التاريخ الوط '±يشكل خلفيaا
ٕالايديولوجية واملعرفية«  5بما مر به من مراحل وسمها عنف الواقع »فمن عنف املقاومة إ#ى
عنف الثورة ،إ#ى عنف النظام الحديدي ،إ#ى عنف الحركات ٔالاصولية .مراحل مسربلة

 :1ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد التاسع ،ص ص 258 ،257
 :2فرج ﷲ عبد القادر وآخرون ،موسوعة علم النفس والتحليل النف(' ،الكويت ،1993 ،ص.51
 :3محمد سبيال ،مدارات الحداثة ،ص189
 :4سيد قطب ،النقد ٔالادبي أصوله ومناهجه ،دار الشروق ،ط ،6لبنان ،1990 ،ص 11
 :5عالل سنقوقة ،املتخيل والسلطة ،رابطة كتاب الاختالف ،الجزائر ،2000 ،ص 13
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بالدماء ،مسكونة بالقسوة ،منطوية ع\ى صوت الحديد والنار ،دائما 1«.سواء Kي مرحلة
ُ
الاستعمار والخطاب الثوري من أجل الاستقالل ،ثم مرحلة ما بعد الاستقالل وخطاa³ا املر ِاجع
أو املحتفي بالثورة من بيaiا رواية التفكك ال{' تراجع دور الشيوعيZن Kي الثورة ،والتصفية
الجسدية ال{' تعرضوا لها رغم أabم حملوا السالح كغYZهم من املجاهدين ،وتدور العوالم
الروائية حول الناâي الوحيد من مجموعة من الشيوعيZن يمارس هو ٓالاخر ع\ى نفسه عنفا
نفسيا وهو يستعيد التاريخ ،ويحاكم حزبه وتخليه عن الريادة ،كما تصور عنف ٔالافراد Kي
املجتمع الجديد ،مجتمع الجزائر املستقلة.
بعد أحداث أكتوبر  1988نحا النص الروائي منpى مغايرا وهو يتحول إ#ى خطاب
معارض لنظام السلطة 2نجد رواي{' أشجار القيامة وذاكرة الجسد تصوران ٔالاوضاع املزرية
ال{' آلت إلaªا البالد ،والحلم بثورة تغسل الظلم الاجتما¡ي ،فالعنف نابع من الفضاء ذاته،
بفقرﻩ وقهرﻩ لإلنسان.
أما رواية التسعينات أو ما سم' Kي الخطاب النقدي الجزائري باألدب الاستعجا#ي وإن
كنا نفضل مصطلح "محكيات ٕالارهاب" ،فإabا ستتج\ى بوصفها رد فعل مباشر ع\ى املصادرة
املتالحقة للحياة  3صورت وبشكل تقريري غالبا العشرية السوداء بكل العنف الذي سادها،
Kي شكل لوحات سردية دموية املشاهد ،نقلت جرائم القتل ،وخاصة قتل املثقفZن والساسة
كقتل الرئيس السابق محمد بوضياف* ،واملجازر ال{' نقلت بلغة صحفية إ#ى النصوص
الروائية ،خاصة أن أغلب روايات تلك الفYxة من تأليف روائيZن  -صحفيZن ،وإن لم يكن
وطار من هذﻩ الفئة فإنه هو ٓالاخر نقل صورا لالقتتال ونقل املجازر Kي روايته الو#ي الطاهر
يعود إ#ى مقامه الزكي.
 :1شرف الدين ماجدولZن ،الرواية الجزئرية ،من عنف الثورة إ#ى ثورة العنف ،ضمنٔ:الادب املغاربي اليوم ،قراءات
مغربية ،منشورات اتحاد كتاب املغرب ،املغرب ،2006 ،ص199
 :2ينظر :عالل سنقوقة ،املتخيل والسلطة ،ص 41
 :3املرجع السابق ،ص201
* :نش YZهنا إ#ى رواية دم الغزال ملرزاق بقطاش ،أما قتل املثقفZن فيمكن أن نمثل لها برواية متاهات الليل لحميدة
العيا÷('
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لتعود الرواية مرة أخرى لتصوير عنف الواقع وما يسودﻩ من ظلم واضطهاد Kي سرادق
الحلم والفجيعة ووصية املعتوﻩ اللتZن صورتا مرة أخرى عنف الفضاء وتأثYZﻩ ع\ى
الشخصيات.
تخلل هذﻩ الفYxات نصوص اتخذت لها من غ YZالشأن السيا '(Ðموضوعا أساسيا من
ذلك اكتشاف الشهوة ال{' وإن ألقت الضوء ع\ى فYxة التسعينات وجعلت العنف بؤرة
الحكي ،ف¼' السبب Kي مرض الساردة الذي أدى إ#ى تحرر مخيلaا ال{' شكلت أحداث الرواية،
فإabا انتصرت لألن zÓوالعنف املمارس علaªا ،وصورت املرأة تحت ضغط الرجل العنيف
جسديا ونفسيا.
لتكون هذﻩ الثيمة من أك Yالثيمات حضورا Kي املدونة الروائية ،ح{ zأن الفضاء ذاته
يشكل فضاء ضاغطا يخلق مأساوية النص وهو يرسل قيمة املوت للذوات ،كما أن ٔالاماكن
الواردة Kي املxن الروائي Kي أغلaÀا أماكن حاضنة لفعل عنيف ،يدور الصراع فaªا أو حولها.
-1-1الفضاء الضاغط صانعا ملأساوية النص الروائي:
درجت الرواية ع\ى تحديد أفضيaا أو ع\ى ٔالاقل الاشارة إلaªا ،إذ أنه ال يمكن تخيل
حدث روائي غ YZمؤطر زمنيا ومكانيا ،لذا ُيختار املكان بدقة ليناسب الحدث املرتقب مفيدا
بذلك Kي »الاقتصاد الروائي ) (...فالقارئ إزاء وصف من الاوصاف ال يملك إال الاعتقاد Kي
ً
قرارة نفسه "بأن أمرا ما سيحدث هنا"« 1فاملكان املعروض هو حتما املكان ٔالانسب من بZن
كل ٔالامكنة لنوع التخييل الذي تعتمدﻩ الرواية .هذا ما نجدﻩ Kي بعض روايات املدونة ؛ Kي
رواية "القريبة كاف" لـ ياسمينة خضرا ع\ى وجه التحديد ،حيث ّ
تم اختيار املكان وهو دار
كبYZة Kي منطقة ريفية ،بعيدة نسبيا عن باÄي البيوت ،مما يسهل ع\ى البطل ارتكاب جرائمه
املتتالية بما وفرﻩ له هذا املوقع من عزلة تجعل ال أحد ينتبه له وهو يقتل الشابة ال{'
استضاف ،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية وفر له هذا الفضاء القروي أماكن مثل الب* Yالذي

 :1جـ.بـ .كولنستZن ،الفضاء الروائي ،ضمن :الفضاء الروائي ،تر :عبد الرحيم ُح َز ْل ،ص 33
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ُ
اقYxبت مaiا ودفعت a³ا Kي الفراغ « 1دون أن يشك به
يسر له اغتيال قريبته "ك" إذ اكتفى بـ» :
أحد مطلقا.
وإن كان هذا الفضاء القروي املعزول قد يسر جريمة – بل جرائم  -البطل إال أنه ال
يمكن القول أنه يحتل دور املساعد ألن هذﻩ الجرائم لم تكن بمثابة مشاريع للذات ،ألن
مشروع الذات K -ي املقطع السابق  -هو الاتصال بكاف ال{' تث YZاعجابه بمرحها ،غ YZأabا
أثارت سخطه و¬ي »تزعق زعيقا حادا بغباء Kي الب* 2«Yبينما كان الصراخ يزعجه » :يYxاءى #ي
ّ
أن '±أسمع رأ '(Ðيتشظى .أكرﻩ الضجيج ،ال ÷('ء ال يطاق مثل الضجيج « 3؛ فمشروع البطل
ُ
لم يكن قتلها بل فقط كف الضجيج عنه ،والاتصال بالهدوء الذي ان¿xع منه ،ألنه ال يطيق
هذﻩ الحالة الانفصالية عنه ،وكيف ملن يعيش Kي أعماقه معزوال عن العالم ،أن يحتمل
أصوات ٓالاخرين وصخaÀم ،ولتحقيق مشروعه والاتصال مجددا بالهدوء ال يجد مانعا من
القيام بمشروع رديف هو إلقاء قريبته Kي الب* Yح{ zينقطع ضجيجها.
مما يجعلنا ندرك أن الفضاء لم يكن له دور Kي صناعة مأساوية النص املنبثقة أساسا
من الشخصية ال من فضاaÙا .وأن اختيار ياسمينة خضرا لهذا الفضاء ،غايته مناسبة نوعية
ٔالاحداث ال{' سيسوق ال غ.YZ
وهو فضاء يذكرنا بYxف الريف ٔالاوروبي أك Yمما يعود بنا إ#ى أزمات الريف الجزائري،
رغم قلة تشخيصه الذي اقتصر فيه الكاتب ع\ى ما يشكل اطارا لألحداث وديكورا يوي
بدالالت خاصة تسهم Kي تطور الحدث .ولم يقدم الفضاء كسؤال Kي حد ذاته ،ولم يسع إ#ى
تعميق الو¡ي بالفضاء وأزمته وال عرضه كـ » بعد جوهري من أبعاد الكائن ،وكسؤال يخYxق
الكيان العربي بأبعادﻩ الجغرافية ،والثقافية ،والسياسية « 4بالحدة ال{' تطرقه باÄي الروايات،
ح{ zإن سلمنا بأنه يشخص أثر العزلة Kي ٔالافضية الريفية ع\ى الفرد ،فإن هذﻩ العزلة ذا´aا
 :1ياسمينة خضرا ،القريبة كاف ،ص 93
 :2املصدر نفسه ،ص103
 :3املصدر نفسه ،الصفحة نفسها
 :4حسن نجم' ،شعرية الفضاء ،ص 5
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غ YZمتوافرة a³ذا الشكل Kي الريف الجزائري ،فالفضاءKي رواية لقريبة ك لم يكن مختارا بل
مفروضا ع\ى الكاتب الذي يرتبط بوطن ما؛ الكاتب الجزائري الذي يتخذ من مدينته أو من
عاصمة البالد مسرحا ألحداث روايته ،ليس ألabا املكان ٔالانسب ألحداث روايته ،بل ألabا
فضاؤﻩ/موطنه الذي ألهمه النص ،أو بعبارة أدق ألنه الفضاء املأزوم الذي يعمق الو¡ي،
ويكون سببا Kي انبثاق الرؤيا ،إنه الوطن املحفوف باملوت واملسبب للموت ،ح{ zإن
الشخصيات الروائية تؤكد انفصامها عن الحياة واستالa³ا من طرف فضاaÙا الخاص:
» نحن Kي ديار الشمس خارج الوقت ،وبعيدون جدا عن العالم وعن
ٔالاحداث ال{' يصنعها البشر«

1

»...كنت تجهل ) (...وجود أحياء أخرى ،ناهيك عن مدن ودول وبحار
ومحيطات ) (...ال أحد يفكر Kي ترك هذا الفضاء ،السحري ،كان
تجمعا خارج العوملة والحداثة والتكنولوجيا ،تجمعا يأسر لحظة
تاريخية أخرى غ YZال{' تحكم العالم«

2

هذا الفضاء املأزوم الذي ال يوفر فرصة الاتصال بالعالم ،وال مجرد أن يعيش ابناؤﻩ
عصرهم ،هذا الفضاء الذي يأسر الانسان خارج الزمن ،ويبقيه خارج "الحياة" هو املرسل
الذي يودي بكل الشخوص الروائية إ#ى العيش أقرب ما يكون لألموات ،أما ادريس فقد اختار
مشروعا سرديا مضادا ،اختار الهروب من هذا الفضاء وضغوطه ،والانسحاب نحو ذاته
ممارسا حياة مختلفة ،يسمها غYZﻩ بـالعته ،أما هو فيكتشف من خالل انفصاله عن فضاaÙم
"الالمكان" الذي ينتفي Kي ألم وعيه بمكانه »غاب عندي جسدي تماما ولع\ي غبت عنه لكن'±
متأكد أني لم أمت .انتقلت إ#ى العالم الذي أتحدث منه دون عذاب« 3محققا بذلك مشروعا
مختلفا ناشدا الحياة ،لكaiا حياة أخرى ،يؤثaØا الوهم ،و"الكتابة" كان يكتب ما اسماﻩ
وصيته ،ال{' لم تتضمن أمرا وال abيا ،بل انه كان يكتب » تاريخ الpي من خالله ،كان شاهدا
 :1اسماعيل يYºير ،وصية املعتوﻩ ،ص 53
 :2املصدر نفسه ،ص51
 :3املصدر نفسه ،ص 125
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ع\ى موتنا جميعا ،وألنه لم يقبل املوت فإن الجميع اعتYºوﻩ شخصا مريضا« .1بينما كان
منكفئا ع\ى ذاته يكتشف أفضية أخرى ويمارس كتابaا ،ما يجعل الفضاء Kي عالقته a³ذﻩ
الشخصية الروائية ينYºي بأدوار عاملية مختلفة باختالف املقاطع النصية – طبعا -أول هذﻩ
ٔالادوار هو دور املرسل الذي يوعز بقيم سلبية ¬ي املوت والركود والفقر ..وغYZها لسكان الpي
وإدريس من بيaiم ،فيحققون مشروعهم العيش فيما أسماﻩ السارد بحياة كاملوت .بينما
يضطلع ادريس بمشروع مضاد هو الانفصال عن الفضاء والانكفاء ع\ى ذاتهK ،ي مرحلة
انكفائه هذﻩ سيكتشف ادريس فضاء آخر هو “الالمكان" كما يسميه السارد ،والذي ال ¾aدو
كونه فضاء ذهنيا ،ويصبح مشروع ادريس السردي هو الحفاظ ع\ى اتصاله a³ذا الفضاء
الذي يع Yºعنه الرائي بقوله »لن تعود بسهولة ،هناك Kي داخلك كل ÷('ء كل ÷('ء ينصبك
سيدا ،أنت البعد واملسافة والزمن واللون والروح والجسد ،هذا التصنيف يمنع عنك الخارج
ويمنعك عنه « 2ما يجعل هذا الفضاء يحتل خانة موضوع الرغبة Kي النموذج العام\ي.
ليقرر ادريس كتابة وصيته ال{' تتغيا Kي واحد من أهدافها تخليد ي ديار الشمس
فضاءﻩ املعيش عن طريق الكتابة ،يقول ادريس »هكذا ستكون #ي وصية ،سيقرأ الناس
كتابي) (...وسأخلد ديار الشمس Kي التاريخ«K 3ي هذا املقطع يصبح الفضاء مرسال إليه
مستفيدا من املشروع السردي للذات.
هذا الحضور الدائم للفضاء Kي املشاريع السردية للشخصية املحورية يجعلنا نستنتج
دورﻩ Kي صناعة الحدث وتراجيدية النص ،وأنه يحتل دور البطل الذي لوالﻩ ما عاشت هذﻩ
الشخصية كل هذا التوتر وال وجدت أساسا عقدة النص ،إنه طرف أسا ،'(Ðبل انه محرك
النص ٔالاول وصانع مأساويته .وإذ نقصر النظر ع\ى مشروع الكتابة نجد الدافع إليه
واملستفيد منه هو الفضاء ،ونتساءل أال يمكن محو الفاصل بZن الكاتب ادريس والكاتب
اسماعيل يYºير ألن الوصية ¬ي القسم ٔالاك Yºمن الرواية وما عداها هو مجرد تلق لها،
1

 :اسماعيل يYºير ،وصية املعتوﻩ ،ص 129

 :2املصدر نفسه ،ص103
 :3املصدر نفسه ،ص 98
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لنتساءل أال يتطابق الدافع والغاية من مشروع الكتابة بZن املؤلف وشخصيته الروائية ،البد
أن للكتابة عند يYºير أسبابا وغايات أخر لكنه Kي وصية املعتوﻩ تحديدا يكتب الفضاء،
الفضاء املأزوم الذي يحيل الحياة إ#ى شبيه املوت ،والذي يقاومه )الفضاء( ويقاومها )املوت(
بالكتابة ألجل أن ُيخلد اسمه وفضاءﻩ معا.
هذا الو¡ي املرير نجدﻩ عند بش YZمف{' أيضا Kي "أشجار القيامة " حيث يقدم السارد
أوصافا لحيه ال تختلف كثYZا عن ٔالاوصاف السابقة ال{' تنسب للفضاء املوت ،التسبب Kي
موت قاطنيه موت تتعدد أشكاله ،بZن فقر وحرمان ،ومخدرات وغYZها:
»عذابات الحياة Kي هذا الpي ،ي الثقب الكريه الذي زادت نسبة
أطفاله ،وتكاثر نسله ،وصاروا ٓالان مثل جيش جرار بال كرامة ،يجر
نفسه بيأس نحو مقصلة معدة له مسبقا .سيذهب إ#ى املوت
طواعية ،راملوت بكافة ٔالاشكال ،رمن الجوع ،أو الحرمان ،أو البالهة،
أو الكحول واملفقدات للعقول والرجولة«...

1

»سأن( zبأن '±ولدت Kي ذلك الpي ،ربما ألنه لم يكن حيا كاألحياء
ٔالاخرى) (...كان حيا معدوما ،ويسكنه ما كان ينعaم املختار
بالحشرات ،ال قدحا وال شتما ،بالناس الذين ال يحملون Kي دمهم أي
حياة ،ولكaiا الحياة نفسها كانت تقاومهم ،وكانت تطلب مaiم املوت
Kي كل ثانية«

2

Kي ي الثقب الذي ال يعد إال باملوت والفقر والجريمة ينشأ بطل رواية اشجار القيامة،
لYxبطه أول ٔالامر عالقة زمالة بكريمة ال{' جمعته a³ا مسافة اجتماعية ¬ي املدرسة والpي،
عمد إ#ى تحويلها ملسافة شخصية وهو يسa³ YZا إ#ى » أماكن مخفية عن الناس ،بالقرب من

:1بش YZمف{' ،أشجار القيامة ،ص ص 46 ،45
:2املصدر نفسه ،ص49
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حديقة البلدية ،وهناك كنت أطلع بشهوانية غريبة ع\ى كافة أعضاءها∗ الجنسية « ،1ثم
ُ
تـقرر ¬ي الانتقال إ#ى املسافة الحميمية 2سنوات بعد ذلك حZن » رفضت أي احتكاك مع
ٓالاخرين ،كانت تفضل البقاء م©ي )Kي غرفته( وح{ zالنوم ع\ى سريري «a³ 3ذا التغK YZي املسافة
بZن الشخصيتZن تتغ YZنوعية عالقaما لتأخذ مجرى حميميا ،يخول لكريمة ّ
تسي YZحياة البطل
عن قرب ،حيث ستشرع Kي دس حبوب منشطة للخيال ،موترة لألعصاب ،ومتلفة للعقل
)حسب اعYxافها Kي القسم الثاني من الرواية( ،ستكون سببا Kي تدم YZحياته ودخوله Kي متاهة
من الهذيان ؤالاوهام تنت¼' بموته ،و¬ي نفسها حاالت الهذيان ال{' تتخلل النص ،ؤالاحداث
ال{' تخيلها ولم يعشها السارد ،ليتحول النص إ#ى وقائع ال يقدر السارد ع\ى اثبات صحaا،
ليتم دحضها Kي القسم الثاني من الرواية ع\ى ألسنة باÄي الشخصيات الروائية.
ج z±ي الثقب ع\ى كريمة ال{' تسربت باكرا من الدراسة ،فلم تتمكن من بناء حياة
مستقلة لها ،بل بقيت متعلقة بالسارد الذي جمعaا به دوائر قرب مختلفة ،لتكون بتعلقها
الشديد هذا سببا Kي إتالف عقله ،خاصة وأن العيش Kي مثل ذلك الpي سهل علaªا الحصول
ع\ى تلك املهلوسات.
هكذا تجعل أشجار القيامة من املكان بطلها الذي يتسبب بعقدة النص و¬ي لقاء
البطل بكريمة ال{' ستمنحه الحبوب املهلوسة ليتكون العدد ٔالاك Yºمن أحداث الرواية من
هلوسات البطل وخياالته ،غ YZأن أثر الفضاء ع\ى هذﻩ الشخصية ال يقف هنا بل ليتعداﻩ
ليحدد عالقاته بباÄي الشخصيات ال{' تجمعه a³م جميعا مسافة اجتماعية كوabم سكان
حيه ،ومسافة شخصية أحيانا وهو يتعرف ع\ى اسماعيل Kي عربة القطار.
هذا من حيث دوائر القرب أما عن املشروع السردي املجهض Kي هذﻩ الرواية وهو
مشروع الثورة ال{' يحلم a³ا البطل فإن الدافع إلaªا هو تحديدا الفضاء ،بضغطه ومآسيه
∗ :أعضاaÙا
 :1بش YZمف{' ،أشجار القيامة،ص 43
:2ينظر :ادوار.تي هول ،البعد الخفي ،تر :مليس فؤاد اليحٔ ،zالاهلية للنشر والتوزيعٔ ،الاردن ،2007 ،ص ص 172 - 161
 :3اسماعيل يYºير ،وصية املعتوﻩ ،ص45
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وكل املعاناة ال{' تلف ساكنيه .ليحتل الفضاء مرة أخرى دور املرسل Kي مشاريع عدة تختلف
باختالف تقطيع النصK ،ي املثال السالف مثال املشروع السردي هو الثورة الذي يبقى Kي
حالة نفي الفعل نظرا لوجود ذات غ YZكفأة للقيام به ،1تعوض الذات افتقارها هذا بمشروع
آخر هو الكتابة عن الثورة تحديدا ،وهو نوع ثان من الهروب الذي يلجأ إليه البطل ومدفوعا
بما يبثه فضاؤﻩ من قيم سلبية ليجد املساعدة ع\ى تنفيذﻩ فيما قدمته كريمة من حبوب
منشطة للخيال ،فإن كان ما كتب السارد هو الجزء ٔالاول من الرواية فإننا هنا أيضا نجد أن
موضوع الكتابة هو الفضاء ذاته.
هكذا تكون أشجار القيامة قد شغلت الفضاء بطريقتZنK ،ي ٔالاو#ى جعلت منه سبب
لقاء مختلف الشخصيات Kي الرواية فكان سببا Kي والدة الحبكة ،وKي الثانية جعلته مرسال
يحفز ع\ى خلق ٔالاحداث وتغذية الحبكة وبالتا#ي صناعة البعد املأساوي للنص.
ال يبتعد سم YZقسيم' كثYZا Kي تصويرﻩ لفضاء روايته "يوم رائع للموت" عما قدمته
أشجار القيامة ،فالpي  -فضاء الرواية هو ي فق YZكب YZالكثافة السكانية ،يعج بـاملزطولZن،
واملخنثZن ،واملتسربZن باكرا جدا من املدارس فحليم »أول وآخر من دخل الجامعة Kي
الديسات«K 2ي هذا الpي يعيش حليم بن صادق ،يحتاج سيجارة فال يجد بجيبه ثمaiا ،ي½¿ل
للشارع ليفتش عن أعقاب رماها املدخنون ،قد توفر له حاجته من النيكوتZن ،لينتبه إ#ى ما
آلت إليه حياته من فقر 3رغم أنه صحاKي ،بالإلضافة إ#ى الفشل العاطفي الذي يعذبه ،بعد
اكتشافه خيانة خطيبته وانفصاله عaiا ،فيقرر الانتحار مستعمال الفضاء ذاته بأن يلقي
بنفسه من أع\ى احدى عمارات عدلa³ ،ذا الاسم الرمزي الذي يعمق الاحساس بالظلم الواقع
ع\ى الصحفي الذي يسرق رئيسه راتبه.
الpي الذي اختارﻩ قسيم' لبطله هو باش جراح ،وهو من ٔالاحياء العاصمية املعروفة

1

: A.J.Greimas, J.Courtés, sémiotique, dictionnaire raisonné de langage, tome2, Classiques
hachette, Paris,1986,P77

:2سم YZقسيم' ،يوم رائع للموت ،ص55
:3املصدر نفسه ،ص 73
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بكثافaا السكانية ،وأحياaÙا القصديرية ،1لكن سم YZقسيم' لم يدخل بطله لألحياء
القصديرية بل أبقاﻩ Kي عمارة لينتقل مaiا أهله مجYºين ،ويكون أثاث بيaم منجيه من الانتحار
بعد أن يقع مباشرة فوقه ،هذا الاختيار لم يكن لضرورات فنية فقط ،بل وشخصية أيضا
ألن قسيم' ،يريد أن ينقل لنا صورة جزئية عن وطن يضطر فيه الصحفي لالنتحار ،ال صورة
واقعية عن وطن الفئات املحرومة جميعا ،وإن كانت هذﻩ الصورة الجزئية تمنح قارئ يوم
رائع للموت ،الاحساس الفظيع بالضغط الذي يمارسه الفضاء ع\ى هذا الصحفي ابن الpي
الفق ،YZالذي جعله كائنا مفتقرا ألقل قدر من الكرامة بسبب الفاقة ،وكYة املسؤوليات ال{'
ع\ى عاتقه ،فهو مقيم مع أسرته ،وتواجدﻩ معهم Kي فضاء مشYxك يحتم عليه الانفاق علaªم
ح{ zوهو املعدم الذي ناذرا ما يستلم مقابل أتعابه ،ال{' يسرقها مديرﻩ .هل كان مديرﻩ ليتجرأ
ع\ى ذلك لو كان حليم ابن واحد من ٔالاحياء الراقية ،طبعا ال فالفضاء الذي تنتسب إليه
الشخصية الروائية هو هنا أيضا سبب معانا´aا ،وخالق الحس املأساوي Kي النص ،خاصة إذا
عندنا إ#ى املYºرات ال{' يسوقها حليم النتحارﻩ وال{' تبدو رومانسية فـ » أك Yما جعله يقتنع
بفكرة الانتحار ،ما تحمله من شاعرية يضفaªا الناس ع\ى من يقتل نفسه) (...يعلم ما سيقوله
الناس" ..:مات Kي سبيل الحب" 2«.هذا التYºير الرومان(' ال{' حملته الصفحات ٔالاو#ى من
الرواية للقارئ ليس سوى عامل تشويق ولعب مع املتلقي الذي سيبحث عن قصة الحب
العظيمة ال{' دفعت بطلنا لالنتحار ،فال يع Yسوى ع\ى خيبات شاب بل صحفي ع\ى وجه
التحديد من ي فق ،YZيضطلع هذا الفضاء بدور املرسل ملا سيحصل من ٔالاحداث تماما كما
Kي الروايتZن السابقتZن مع اختالف Kي طبيعة ٔالاحداث ،لكن الaiاية كما سبق وأن الحظنا ¬ي
الهرب لعدم امتالك القدرة ع\ى التغي ،YZوالهرب الذي اختارﻩ حليم بن صادق هو الانتحار.
الكاتبات أيضا ّ
مسهن الفضاء املأزوم وضغطه فاندفعن يصورنه ،كما فعلت فضيلة
الفاروق Kي "اكتشاف الشهوة " حيث وظفت دوائر القرب بشكل يكشف إكراهات الفضاء؛
حZن كانت باني Kي قسنطينة كان اللقاء بالرجل خاضعا للمسافة الاجتماعية أو العامة ،وبعد
 :1زهYZة مجراب ،بلدية باش جراح ،شريان العاصمة الحيوي يتنفس القصدير ،جريدة الشروق اليومي2013/03/07 ،
نسخة إلكYxونيةhttp://www.echoroukonline.com/ara/articles/164010.html :
:2سم YZقسيم' ،يوم رائع للموت ،ص8
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انتقالها إ#ى باريس تحقق لها اللقاء مع الرجل Kي املسافة حميمية ،أوال مع الزوج الذي تقيم
معه Kي البيت ذاته ،مما خوله التواجد ع\ى مسافة شخصية مع البطلة والدنو إ#ى مسافة
حميمية ،ح{ zدون موافقaا ،بل ونفورها منه »حاصرني Kي املطبخ ،مزق ثيابي ،ثم طرح'±
أرضا واخYxق '±بعضوﻩ« .1لتبدأ قصة أخرى من مسافة اجتماعية ،وعن طريق الجارة ماري
ال{' ُ
ستعرف باني بآيس ،الذي لن يحتاج إ#ى تقليص املسافة ألجل التواصل الحميم فقد تم
له ذلك للمرة ٔالاو#ى Kي فضاء عام »مق¼' "دوماغو" بـ "بولفار سان جرمان"« ،2ألن باريس ال
تفرض حدودا ع\ى الصلة بZن الرجل واملرأة ،بل اabا والوضع كذلك تلعب دور املساعد الذي
ييسر ويبارك هذﻩ الصلة الحميمية ،تصور فضيلة هذﻩ املباركة Kي شخص الناذل الذي
»وضع ) (...الفاتورة ع\ى الطاولة وهو يبتسم ثم انصرف«.3
يتحول الاتصال بآيس إ#ى املشروع السردي لباني Kي هذا املقطع من النص تصفه بـ
"ٔالاهداف العاطفية" وقد تحولت Kي » ظرف تلك الفYxة القياسية ،أصبحت امرأة مهروسة

∗

بشفاﻩ ولحية« 4آيس.
Kي املقطع املوا#ي يتغ YZاملشروع السردي ويصبح موضوع الرغبة هو الاتصال بتوفيق
والذي سيتحقق أيضا بفضل باريس الـ » الجميلة ،بأهداب تقول الشهوة ،وشفاﻩ تبتسم «،5
باالنتقال من قسنطينة إ#ى باريس فتحت حياة جديدة لباني ،فاكتشفت الرجل ،واكتشفت
جسدها وشهو´aا ،واختYºت انفعاال´aا اتجاﻩ رجال مختلفZنK ،ي مقارنة بZن فضائZنٔ ،الاول
قسنطينة مدينة القهر والتغييب ال{' قتلت أنوثة باني ،وباريس املدينة املتحررة ال{' تكشف
الشهوة وتمنح الحب لباني.
القسم املوا#ي من الرواية يعود بالقارئ إ#ى قسنطينة مرة أخرى Kي عشرية الوطن
:1فضيلة الفاروق ،اكتشاف الشهوة ،رياض الريس ،لبنان ،2005 ،ص 8
 :2املصدر نفسه ،ص29
 :3املصدر نفسه ،ص 30
∗ :مهوسة
:4املصدر نفسه ،ص32
:5املصدر نفسه ،ص 80 ،81
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السوداء ،حيث القتل والعنف هو طابع الفضاء ،هنا تفقد البطلة التحكم بمشاريعها
السردية ويسa³ YZا الوعaªا نحو الهروب ¬ي ٔالاخرى ،نحو الالمكان ،لكن هذﻩ املرة ليس نحو
املوت بل نحو الخيال ،ليكتشف القارئ أن كل ما مر به من أحداث ما كان غ YZفضاء ذه'±
ملريضة نفسانية ،قررت نفسيaا الهشة ال{' لم تتحمل ما يرسله الفضاء من عنف ،أن تهجر
ذلك الفضاء وتقيم بفضاaÙا الذه ،'±مشكلة مما قرأت سابقا ،حوادث تؤثث "الفضاء الحلم".
ليستعيد الفضاء دورﻩ العام\ي الذي احتله Kي الروايات السابقة ويعود مرسال مؤثرا بضغوطه
ع\ى الشخصيات دافعا a³ا نحو الفرار منه.
ع\ى عكس هذﻩ ٔالادوار ال{' كان فaªا الفضاء مؤثرا بضغطه ع\ى الشخصيات ،تطالعنا
ّ
تعضك" لـ عمارة لخوص ،بمكان آخر يحتل دور موضوع
"كيف ترضع من الذئبة دون أن
الرغبة Kي املشروع السردي للشخصية املحورية Kي هذا النص أمديو ،الذي يتخذ له من
السيطرة ع\ى املكان هدفا من إقامته بروما فضاء غربته ،ال{' ال تحمل كما قد يتوقع القارئ
»أمل العودة إ#ى جنة عدن « 1الوطن ٔالاص\ي مع بطلنا بل مع شخصية أخرى من شخصيات
الرواية وهو ٕالايراني بارويز الذي يستمر املوطن ٔالاص\ي مؤثرا ع\ى حياته بالغربة ،فيطبعها
بالعادات القديمة ،ح{ zوإن لم تتماش واملدينة الجديدة ال{' يقيم a³ا ،كأabا أمله الوحيد
بالعودة القريبة .بارويز القادم من شYZاز والذي ال ينفك يحلم بالعودة إلaªا ،ح{ zإنه لم يتمكن
من تغي YZعاداته ،مما تسبب Kي ضياع كل فرصة عمل تتاح له ،لكوabا تتناKى ومنصبه ٔالاص\ي
Kي شYZاز.
بينما يغيب تماما هذا الحنZن والتمسك باملوطن ٔالاص\ي عند أمديو الذي يس©ى
"للرضاعة من الذئبة" روما كما رضع التوأم رومولو وريمو )رومولوس وريموس( Kي أسطورة

∗

1

: Jean-Pierre Makouta-Mboukou , Literatures de l’exil, des texts sacrés aux oeuvres
profanes,etude comparative, L’Harmattan ,Paris , 1993,P 231

∗ :تقول ٔالاسطورة ،أن رومولوس وريموس ولدا Kي املدينة ٕالايطالية القديمة ألبا لونجا .وكان امللك نوميتور يحكم ألبا
لونجا إ#ى أن أقصاﻩ عن الحكم أخوﻩ ٔالاصغر أموليوس .وقام )أموليوس (بقتل أبناء نوميتور ،وأرغم ابنة نوميتور ريا سلفيا
ع\ى أن تصبح كاهنة عذراء Kي معبد ٓالالهة فستا .وتبقى عذراء بحكم القانون .كان أمل أموليوس أن يحول ذلك بZن ريا
ً
سلفيا وبZن أن تنجب أطفاال ¾aددون عرشه.
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بناء روما » :ما ¾aم '±حقا هو كيف أرضع من الذئبة دون أن تعض ،1« '±هذا الوضع املعكوس
الذي يجعل من الغربة هدفا Kي املقطع ٔالاول من الرواية يجد تYºيرﻩ Kي املقطع ٔالاخ YZمaiا؛
حيث يشرع صوت عبد ﷲ بن قدور بتعرية ما|(' أمديو أو أحمد بالجزائر العاصمة» :بدأت
محنة أحمد عندما ماتت خطيبته بهجة بنت الجYZان« 2قد يكون موت الحبيبة سببا لفرار
الانسان من الفضاء الذي كانت تقيم به ،كنوع من الهرب من الذاكرة ،لكن Kي هذﻩ الرواية
تنحو ٔالاحداث منpى أك Yواقعية و¬ي ترتكز ع\ى الفضاء املرج©ي ،وتصور ثيمة املوت قتال،
العنف الذي يمارس Kي الفضاء والذي يجعل من أحمد املسالم كما وصفه عبد هلل بأنه كان
»محبوبا ومحYxما Kي الحومة .ال أذكر أنه تخاصم مع أحد رغم أن الاشتباكات بZن أوالد الحومة
وأبناء الحومات املجاورة عادة منتشرة بكYة Kي أحياء الجزائر العاصمة 3«.يفر أحمد من فضاء
محكوم بالعنف ،كان سببا Kي اغتيال خطيبته ويتجه للغربة لتصبح ٕالافادة من غربته
مشروعه السردي ،وهذا ما يحقق له مشروعا آخر هو البقاء Kي حالة انفصال عن الوطن
ٔالام ،كونه فضاء ضاغطا مشبعا بقيم املوتK ،ي حZن تنشد الشخصية الروائية قيما أخرى
¬ي الحياة ،ال{' لن يكون الاتصال a³ا يسYZا ذلك أن فضاء الغربة الذي لجأ إليه أمديو
سيواجه فيه بقيمة أخرى ¬ي العنصرية ،ونبذ املهاجرين ،القيمة ال{' ستتحكم Kي صناعة
=لكن ٕالاله مارس أغوى ريا سلفيا ،فأنجبت منه رومولوس وريموس فأمر أموليوس بإعدام ريا سلفيا ،ووضع طفلaªا Kي
سلة ،وقذفهما Kي abر تي .Yºليقي a³ما الaiر ع\ى الشاطئ فإذ بذئبة تجد الطفلZن وتتو#ى رعايaما .وهو املشهد ال{' تحول إ#ى
موضوع لفن النحت والرسم,
اكتشف را¡ي غنم ُيد¡ى فاوستولوس الطفلZن ،فتعهدهما هو وزوجته بالرعاية بوصفهما طفلZن لهما .وعندما شب
ْ
الطفالن ،عرفا حقيقة نسaÀما ،أسقطا أموليوس وقتالﻩ ،وأعادا نوميتور إ#ى عرش ألبا لونجا.
وشرعا Kي بناء مدينتaªما ،غ YZأabما اختلفا بشأن اختيار املوقع .ولحل الخالف ،اتفقا ع\ى أن ُيؤخذ برأي من يرى مaiما ً
عددا
أك Yºمن النسور الطائرة .
فزعم رومولوس أنه رأى ً 12
نسرا ،فكان ذلك عالمة من ٓالالهة ع\ى اختيارﻩ دون شقيقه الذي ظن بأن شقيقه غشه هو
الذي رأى  6نسور فقط .وبعد أن بدأ رومولوس Kي بناء سور حول املوقع الذي اختارﻩ ،جاء ريموس ووثب من فوق الخندق
ُ
الذي كان سيحمل أساس السور ،وأثناء تخطيه للخندق سخر من أخيه رومولوس .وبسبب هذا الغدر قتل ريموس إما بيد
أخيه رومولوس ،أو بيد أحد رجاله .وأصبح رومولوس بعد ذلك الحاكم ٔالاوحد للمدينة ال{' سماها روما ع\ى اسمه،
عاما ،اختفى بعدها بطريقة غامضة أثناء عاصفةً .
وحكمها لـ ً 38
وطبقا ألسطورة الحقة ،أصبح رومولوس هو إله الحرب.
 :1عمارة لخوص ،كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك ،ص 95
:2املصدر نفسه ،ص 131
:3املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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الحبكة الروائية ،و¬ي تجعل منه مaما بالقتل ،ملجرد أنه مهاجر ،فتتوا#ى الشهادات Kي حقه،
مشكلة املxن الروائي ،وتأتي الخاتمة الروائية لتسم الفضاء املهجري بسمة أخرى ¬ي العدل،
ال{' ستحفظ قيمة الحياة للمهاجر أمديو ،وهو ينصف ويYºأ من القتل.
يتسبب الوطن بهجرة أبنائه Kي رواية ذاكرة الجسد مرتZن ؛ املرة ٔالاو#ى يغادرﻩ خالد
للعالج Kي مشروع سردي يتغيا ٕالابقاء عليه Kي حالة اتصال بقيمة الحياةK ،ي تونس البلد
املجاور ،الذي يتسم باألمان Kي زمن الحرب الجزائرية ،وهو ما دفع باملجاهدين وخالد واحد
مaiم للهجرة إليه طلبا للعالج ،أو طلبا لألمان كما هو حال عائلة " '(Ðالطاهر" ال{' أرسلها إ#ى
تونس طلبا لألمان املفتقد Kي فضاء الحرب ،حيث ¾aمZن الخوف واملوت ،كما Kي ٔالافضية
السابقة .يمثل الوطن ٔالام "الجزائر" فضاء ضاغطاa¾ ،يمن فيه املوت والقهر ،يدفع
لالنسحاب منه إما بالهجرة نحو أفضية جغرافية أخرى ،أو باالنسحاب من الحياة نحو
العوالم الداخلية للشخصيات فيما يشبه الجنون أو ما تصفه "وصية املعتوﻩ" بالعته ،أو
الاختالل النف(' كما هو حال السارد Kي "القريبة كاف" ،ليخلق ذلك الضغط الحبكة الروائية
ويكون دافعا للكتابة ،كتابة وصية تؤرخ للفضاء وساكنيه Kي وصية املعتوﻩ ،كتابة الثورة ع\ى
الفضاء Kي "أشجار القيامة" ،سرد الصراع حول الفضاء Kي "رمل املاية" ،التأريخ للوجع Kي
"ذاكرة الجسد" و"اكتشاف الشهوة" والعواء والادالء بالشهادة حول واحد من قاط '±الفضاء
Kي "كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك" ،فالفضاء هو البطل Kي هذﻩ النصوص الروائية،
ُ
ومن ضغطه تتفجر الحوادث ،وتخلق مأساوية النص الروائي.
-2-1أفضية العنف:
ٔ-1-2-1الافضية املفتوحة-العنف الذكوري:
إذا كان الفضاء مرسال Kي النصوص الروائية بما يمارسه من ضغط يدفع الشخصيات
إ#ى الاضطالع بمشاريعها السردية املختلفة لالنفصال عن القيم ال{' يبث ذلك الفضاء ،فإن
هذﻩ الشخصيات/الذوات ¬ي نفسها ستمارس العنف أو يمارس علaªا Kي أفضية عدة ،كل
أنواع ٔالافضية ال{' تطرقنا لها سابقا¬ ،ي أفضية للعنف ،بدءا باألفضية املفتوحة ال{' شكلت
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فضاء للعنف اللفظي Kي التفكك ؛ حيث يتعرض السارد لعبارات السب البذيئة ملجرد
َ
بصبية مارين أو واقفZن بالحافلة »واش 'Ñيماك روح تعطي...و رواح تحاسب ،1«'±كما
تحديقه
تتعرض ساملة للتحرش ملجرد مرورها بالشارع ،الفضاء املفتوح الذي يصنف ذكوريا ملجرد
كونه مفتوحا ،وتقابل ¬ي ٔالاخرى العنف الذي تتعرض له بعنف لفظي ،و¬ي "تكفر" وتشتم
كل من يتعرض لها)ص 17مثال( .ليتحول الشارع وهو فضاء العبور ال أك ،YيفYxض فيه أن
يكون فضاء للقاء والاتصال ،فيÃيء ٕالاتصال سلبيا ،بل صراعيا ،من غ YZبرنامج سردي
محدد ،إنه صراع نابع من فراغ وينت¼' للفراغ ،صراع اللحظة ،يحمل قيمة دفاعية "ورواح
تحاسب "'±رغم عدم وجود هجوم ،كأننا بالصراع Kي حال من التأجج غ YZاملعلن ،والذي ال
تYºرﻩ أو تشرحه لنا الرواية بل تYxكه عالمة للفضاء ،وأك Yمن ذلك عالمة للمرحلة.
نع Yع\ى ثمر´aا Kي الروايات الالحقة ،حZن يتحول العنف اللفظي إ#ى عنف جسدي،
واعتداء بالقتل .القتل هو املشروع السردي الذي سYZتبط بالفضاء املفتوح Kي الو#ي الطاهر
يعود إ#ى مقامه الزكي ،حيث يتحول الفضاء املفتوح إ#ى ساحة حرب تفتقد دوما إ#ى غاية
واضحة ،إabا حالة من الصراع Kي الفضاء ،من أجل موضوع قيمة غائب ،ليبقى القتل القيمة
املهيمنة ع\ى هذا الفضاء:
بينما هناك ،جنب أوالد عاللK ،ي الرايس خارج النفق ولكن Kي ظلمة ال
تشقها سوى ،رصاصات محمرة ،تخيط الفضاء أو لهيب منبعث Kي م½¿ل
من املنازل ،أو نار عقبت انفجار قارورة مآلى بالب½¿ين واملسام YZوالح.z(µ
وجدت نف(' ،مضطرا إلصدار ٔالاوامر ،فرحت أفعل دونما تردد.
لم أكن أعرف القوم ،لكن يكفي أabم كانوا يشنون حربا.
ضعوا حول كل شجرة برتقال عدة ألغام.
موهوا ،فقد يسلكون سبيال غ YZمتوقع دعوا جزءا هاما من الطريق غYZ
ملغم ،ثم ازرعوها ،خاصة ع\ى ٔالاطراف ،حيث سيتوزعون مفرنقعZن
:1رشيد بوجدرة ،التفكك ،ص5

229

  ( '  :

    

 "& ( ' - ./  :

حZن يصيaÀم غضب ﷲ.
ّ
املدخل الرئي(' لغموﻩ ،واكمنوا حوله .كل من يقدم ،اصلوﻩ نارا .املنافذ
ٔالاخرى للpي ،سدوها بكل الوسائل ،ال داخل وال خارج.
ال ي Kي الpي.

1

إن هذا املقبوس الطويل الذي يحتوي الكث YZمن أفعال القتل ،ال يوضح Kي حق من
سYxتكب وال ما سبب إيقاعها a³م ،بل إن الو#ي الطاهر الذي تو#ى إصدار ٔالاوامر ال يعرف مع
ّ
املسوغات العقلية ال
من يقاتل وال ضد من ،كأنه يرسم صورة "عنف ال عقالني" »مع أن
تعوزﻩ هو الذي يعرف كيف يجد أفضلها حZن ي½¿ع إ#ى التفجر« 2والعنف Kي هذﻩ الرواية
مرتبط بالجماعات ٕالاسالمية ال{' تتخذ من الجهاد ذريعة للعنف ،وتمنحه بذلك لبوس
املقدس الذي يبعد به عن حقيقته املدنسة ،غ YZأن املسوغات املذكورة ،مهما تكن وجaªة ،ال
تستأهل أبدا أن تؤخذ ع\ى محمل الجد ،ألن العنف نفسه ُي ِلحفها النسيان ،لذا لم يبق Kي
النص غ YZصور عنف مباح ،بلبوس القدسية الذي يرتديه ،موجها إ#ى عزل ال يمثلون أي
´aديد للقتلة ،كما أabم ال يمكن أن يمثلوا موضوعا للجهاد ،بل إabم ضحية بديلة عن
املوضوع ٔالاص\ي للعنف وهو الفئة الحاكمة ،وألabا بعيدة املنال ،فقد استبدل العنف
باملخلوق الذي يث YZغضبه مخلوقا آخر ال صفة له -أو علة توجب حلول صواعق العنف به

3

ما يجعل من الفئة الثانية تتجه للعنف ¬ي ٔالاخرى ،يسود العنف الطرفZن ،خالقا التمايزا
عنفيا بZن ٕالاخوة ٔالاعداء ،صورته الرواية من خالل التشابه Kي الصورة البصرية» :قوم ع\ى
ﱠ
َ
رؤوسهم قلنسوات من صوف مزركش بعضه أبيض وأسود ،بعضه تتخلله ألوان تختلف بZن
ٔالازرق ؤالاخضر ،لهم لpى مخضبة بال ﱠ
حناء ،تبلغ لدى بعضهم ﱡ
الركب ،يرتدون جالبيب رمادية
تعلوها طبقة خفيفة من تراب ،علaªا معاطف إفرنجية مشدودة بأحزمةK .ي عيوabم الكحل،
وKي شفاههم السواك« والسمعية» :لم يفهم من لغaم ومما هم يفعلون سوى إطالق
:1ينظر :الطاهر وطار ،الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،ص85
 :2رينيه جYZار ،العنف و ّ
املقدس ،تر :سمYZة ريشا ،املنظمة العربية للYxجمة ،لبنان ،2009 ،ص 19
 :3املرجع نفسه ،ص19
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الرصاص « والشمية» :رائحة املسك بالغ الحدة « ،1يسود تشابه تام بZن ٔالاخوة ٔالاعداء ،ال
يمنعهم من ٕالاقتتال ،فيتساوون Kي تدم YZالنظام الثقاKي ،ذلك أن الضربات ال{' يكيلها ٕالاخوة
ٔالاعداء بعضهم لبعض ال تصيب ٔالاشخاص فقط ،بل تزعزع امللكية والديانة ،ويتحول تاريخ
الدين إ#ى تاريخ للجماعات ال{' تتخذ العنف تعبYZا عن التدين ،مجافية مبادئ الرحمة
والتسامح ،ح{ zإن املريدين وجدوا Kي أنفسهم الحجة Kي العودة إ#ى حادثة قتل خالد بن
الوليد ملالك بن النويرة ،لتصحيح التاريخ واملسار العنيف الذي اتخذﻩ خالد ،والذي سيتوالد
ع\ى امتداد تاريخ انتشار هذا الدين )ٕالاسالم( مزعزعا أهم أركانه ،ومaiا حرمة دم املسلم ع\ى
املسلم ،كما تذكر هذﻩ الرواية ،وحرمة مال املسلمZن كما تش YZرمل املاية »ال يا سيدي ال
يجوز .إنه ملك العامة وال يجب ٕالاستفتاء فيه.ح{ zالتفكK YZي ذلك حرام« ،2ترى رواية رمل
املاية Kي العنف الذي يسم ٔالافضية املفتوحة نتيجة حتمية للظلم الذي يسلطه الحاكم ع\ى
الرعية واغتصابه ألموالها بدءا من معاوية الذي واجهه أبو ذر الغفاري بحرمة التصرف Kي
أموال املسلمZن ،فانت¼ٔ zالاخ YZمبعدا إ#ى الصحراء ليتوKى a³ا ،ويتكرر العنف ع Yºالتاريخ
ٕالاسالمي ،لألسباب ذا´aا ،وينت¼' عند الجمليكية حيث يخرج السكان بقيادة العلماء السبعة
والبش YZاملوريسكي للفضاء املفتوح "شوارع الجملكية" ويقابلوا بقصف طائرات قادمة من
القاعدة ٔالامريكية ،ومدافع مشاة القصر ،ما يخلف قت\ى من صفوفهم ،يشيعون بأقل عدد
ممكن خوفا من القذائف ال{' قد تلقى Kي أية لحظة.
ما يجعل من ٔالافضية املفتوحة ،أفضية للموت الذي ال يمثل مشروعا سرديا تضطلع
به الذوات الفاعلة ألجل الاتصال بقيمة ما ،بل إنه هو القيمة ذا´aا ،وال ÷('ء مرجو من ورائه،
كما تبZن املقبوسات من رواية الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،بينما نستنتج Kي رمل املاية
أن موضوع القيمة هو البقاء Kي الحكم ،الاتصال بالسلطة وهو موضوع تتنازع عنه الفواعل،
ما يجعل العنف يتخذ طابع املحاكاة ٕالايمائية" ،فالذين خرجوا إ#ى الشارع متأهبون للعنف
ردا ع\ى اعتداء محتمل من القصر وجنودﻩ ،مYºرين عنفهم باستعدادات ٓالاخر للعنف ألجل
 :1الطاهر وطار ،الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،ص29
 :2واسئ '±الاعرج ،رمل املاية ،ص21
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الحفاظ ع\ى صلته بالحكم .والقصر وجيشه أيضا يتخذون العنف دفاعا ضد العنف املرتقب
من العلماء ومن سار معهم ،وٕالافالت من دائرة العنف يتطلب سلب الجماعتZن نماذج
العنف ال{' تولد محاكيات جديدة ،بإقناعهم أن واحدا مaiم فقط هو املسؤول عن هذﻩ
املحاكاة العنيفة 1وهو Kي رمل املاية الحاكم نفسه "شهريار بن املقتدر" الذي س©ى العلماء
السقاطه عن الحكم ،كما سعت دنيازاد إ#ى اغتياله بمساعدة ابaiا واملؤرخ )والد ابaiا(
ؤالاجانب ،وبالفعل انaت "الحكاية" باغتيال امللك ،لكن أيضا بموت البش YZاملوريسكي ،ورغم
ّ
يولد العنف تاريخا
انتصار العلماء والعمال والطبقات الشعبية ع\ى السلطة الحاكمة لم ِ
جديدا وال هو أخرج مجتمعا جديدا من أحشاء املجتمع القديم كما يرى إنغلز ،2فقد انaت
"الرواية" بمصادرة الفضاء املفتوح الذي كان فضاء للعنف واملوت ،ويحكم عليه بحضر
ً
ابتداء من هذا الصباح« 3فاقدا بذلك خاصيته الجوهرية و¬ي
التجول »حالة الحصار أعلنت
الانفتاح ،لينغلق دون العابرين ،ويتحول بالفعل ذاته إ#ى مولد للعنف ،ذلك أن هتك الحضر
يودي للقتل كأننا بالرواية تبدأ مسارا جديدا من العنف املستقب\ي الذي لن ينت¼' بانaاء
الزمن التاريÔي الذي سردته "الحكاية" وبل ينتقل إ#ى الزمن الواق©ي الذي تحيل عليه
"الرواية" ،ما يفتح باب السؤال حول عالقة هذا العنف باملرج©ي ،السؤال يجر معه أسئلة
عدة طرحت وما تزال تطرح ع\ى املشهد الثقاKي وٕالابدا¡ي الجزائري حول أدب مرحلة
التسعينيات من القرن املا|(' ،حول التمثيل والحساسية الجديدة Kي الكتابة الروائية ،وفكرة
قتل ٔالاب وغYZها من القضايا ال{' يستمر النقاش حولها ح{ٓ zالان ،لكن ما ¾aمنا مaiا هو
التمثيل فقط ،حيث إن رواد الرواية الجديدة دعوا إ#ى اعتبار ها »تشخيصا لذا´aا ،وال ل)('ء
غ YZذلك « 4فإن روايتينا تمثالن مرحلة تاريخية طüى فaªا العنف والقتل Kي الواقع ،وانعكس
ع\ى املتخيل الروائي ،بل إننا أمام تسجيلية جديدة تؤرخ للمرحلة التاريخية ،وتطعم السرد
بالشهادات ؤالاخبار كما فعل الطاهر وطار وهو ينقل مذبحة الرايس كمؤرخ يتابع أحد aا
ّ
واملقدس ،ص147
 :1ينظر :رينيه جYZار ،العنف
 :2نقال عن :محمد سبيال ،مدارات الحداثة ،ص 198

 :3واسئ '±الاعرج ،رمل املاية ،ص421
 :4محمد الباردي ،الرواية العربية والحداثة ،ص81
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ويحدد مكاabا وتوقيaا ،وما وقع فaªا من أحداث ،وإن لم يكن نقال تقريريا كما هو حال بعض
روايات املرحلة ،ألن السرد توسل بالحالة الصوفية ليذيب الخطابات املنقولة عن أزمنة
مختلفة Kي خطاب تخيي\ي واحد متجانس وجعلنا فيه وطار »نقرأ واقعا من لغة ح{ zونحن
نقرأ الواقع ذاته«  1أما واسي '±فقد اعتمد التناص ليخلق عاملا موازيا للعالم الواق©ي يتممه
ويوضحه ويبحث Kي جذور العنف فيه كما تج\ى Kي ٔالافضية املفتوحة.
لم تتخلص الرواية الجزائرية من العنف بانaاء فYxة التسعينيات ،وما عرف خاللها من
أدب استعجا#ي اتسم بالتسجيلية للمجازر وأعمال العنف بشكل عام ،بل حضور هذﻩ الثيمة
يمتد ح{ zأدب القرن الحا#ي ،ليخرج العنف من دائرة الصراع حول الفضاء الن¿xاع السلطة
املبسوطة عليه ،إ#ى صرعات اجتماعية بZن الذوات؛ صراع ع\ى املستوى الوجودي تصطدم
فيه رغبة السارد Kي يوم رائع للموت برغبات ذوات أخر تتحكم بمصYZﻩ كمدير عمله الذي
يسطو ع\ى راتبه وحبيبته ال{' تخونه وأهله الذين يستغلون دخله الزهيد ،والسلطة ال{' لم
تمنحه سكنا هذا الفشل Kي »اثبات الذاتية وان¿xاع اعYxاف ٓالاخر a³ا« 2ولد بنفسه نزوعا
للعنف ال يمكن أن يوجهها اتجاﻩ من ولدوها بنفسه ،فعاد ووجهها اتجاﻩ نفسه ،ليقرر
الانتحار هروبا من ضغط فضائه الاجتما¡ي عليه ،أ ليس » الانتحار ،باملفهوم الشائع ،هو قبل
كل ÷('ء ،فعل ناجم عن اليأس يقوم به شخص لم يعد متعلقا بالحياة ،3«.فاملوت Kي هذﻩ
الرواية هو الخالص من "الالحياة" ال{' يعيشها البطل ،ما يجعل منه املشروع السردي
ٔالاساK '(Ðي الرواية ،وثيمة مهيمنة ع\ى الفضاء الن '(µالذي يعرض صورتZن للموت ،موت
معنوي تعانيه الشخوص الروائية املحكوم علaªا بالحرمان والaميش والصمت عن كل ذلك،
ليكون هذا املوت املعنوي سبب انتحار السارد ونقاط ضعفه ال{' يتسلل التيار القادم من
الخارج ليحثه ع\ى تدم YZذاته ،متغلغال بسهولة فائقة Kي داخله 4خاصة وأن السارد يرى Kي
 :1ينظر :أمينة بلع\ى ،املتخيل Kي الرواية الجزائرية ،من التماثل إ#ى املختلفٔ ،الامل للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر
 ،2011ص 134
 :2محمد سبيال ،مدارات الحداثة ،ص 193
:3إيميل دوركايم ،الانتحار ،تر :حسن عودة ،منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ،وزارة الثقافة ،سوريا ،2011 ،ص9
 :4املرجع نفسه ،ص 129
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الانتحار القرار الوحيد الذي له سلطة الاختيار فيه بعد حياة من القهر والخيبات املتتالية لم
يخ Yxولم يقرر شيئا مaiا .غ YZأن املوت لم يقتصر ع\ى الانتحار الذي انت¼ zبالفشل بل انه
أثثت الفضاء السردي بكثافة ،سواء Kي صورته املعنوية حيث تحضر بكثافة كبYZة مفردات
مثل :ألم ،خطر ،خوف ،مأساويا ،إضافة إ#ى كلمات :قتل ،انتحار وموت ،ال{' تحضر إحداها
ع\ى ٔالاقل Kي كل صفحة تقريبا.
كما يحضر Kي صورة قتل مرتZن؛ ٔالاو#ى قتل والدة عمار لوالدﻩ ،والثانية ضرب عمار
للقابض الذي لم يجد غ YZالفرار من الضرب فتلقفه عبور القطار وأودى بحياته ،لتبقى
محاولة السارد قتل نفسه عنفا موجها نحو الذات وإن لم تؤتي ثمارها ،فإنه توKي بعدها ،وفاة
صور´aا الرواية بكث YZمن السخرية ،إذا ما قوبلت بشجاعته باإلقدام ع\ى الانتحار بأطول
طريقة ممكنة -كما يعلق السارد -بسبب الفاقة ليموت Kي خاتمة الرواية بسببه الYxف ،وهو
يتناول مكسرات تسببت باختناقهK ،ي يوم ال جمال فيه بعد أن كان اختار يوما "رائعا" ليموت
فيه ،فهو الذي ال يستطيع الاحتفاء بالحياة ،احتفى بموته وخطط له بدقة ،كأنه أسعد
أحداث حياته ،معمقا مأساوية النص الذي يصور معاناة الطبقات املسحوقة من املجتمع
وهو يجعل املوت الحدث الذي يستحق الاحتفاء Kي حيا´aا.
ّ
و إن كان املوت والقتل والعنف اللفظي ¬ي ما أثثت به ٔالافضية املفتوحة ،فإن املغلقة
لن تبتعد كثYZا عن هذﻩ ٔالاشكال من العنفK ،ي رواية يوم رائع للموت دائما تقتل والدة عمار
طونبا كما  -ذكرنا -والدﻩ Kي غرفة النوم ،الغرفة ال{' يفYxض أن تحمل دالالت الحميمية
وٕالايرو ،'(Ðتتحول إ#ى فضاء للعنف والزوجة تكتشف خيانة زوجها ،فتضربه ،وال تكتفي
بذلك بل تأخذ الوسادة وتجهز عليه .وألن ٔالافضية املغلقة ترتبط غالبا باألن zÓفإن العنف فaªا
موجه نحو ٔالان zÓغالبا؛ Kي رواية القريبة كاف تتعرض العاهرة للYxهيب ثم الضرب فالقتلK ،ي
غرفة النوم ثم املطبخ ع\ى التوا#ي ،حيث يجهز علaªا السارد بطعنات متتالية بالسكZن ،ح{z
تنفق ،ويستمر رغم ذلك غ YZمكتف ،بسبب الخلل النف(' الذي يعانيه ،والذي يدفعه
لسلوك العنف ضد كل من يجانب رغبته ،بما Kي القريبة كاف ال{' يكن لها إعجابا خاصا ،ثم
يلقي a³ا إ#ى قعر الب* Yملجرد أabا لم تلزم الصمت حZن رغب هو بذلك.
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 -2-2-1صراعات ٔالان¯C Iي ٔالافضية املغلقة
Kي كل من رواي{' التفكك واكتشاف الشهوة تتعرض ٔالان zÓللعنف املعنوي أيضاK ،ي
ٔالافضية ال{' يفYxض أن توفر لها السكينة »Kي القلب الذي يحمينا ،قلب البيت« ،1تعيش
ساملة الخوف من والدها ،الذي ال يبدي أي اهتمام a³ا ،وأك Yمن ذلك شوﻩ اسمها »...أبوها Kي
الدار ،فقد كانت تخافه و´aابه وهو ال يعبأ a³ا ويقول ساعة يغضب":اسم©ي يا طفشة" مرددا
ذلك كلما أراد منادا´aا ،فما كان من أفراد العائلة أن راحوا ينادوabا a³ذا اللقب« 2تYºز
شخصية ٔالاب Kي التفكك والخوف الذي يبعثه Kي نفس ساملة ،واملسافة الشعورية ال{'
تفصله عaiا ،وال{' تمثل Kي الالمباالة من جهته والخوف من جهaاK ،ي مقاربة لواقع ٔالاسرة
الجزائرية Kي تلك الفYxة ال{' كانت فaªا ما تزال أسرة تقليدية حيث » السلطة ٔالابوية )(...
محاطة بالهيبة ال{' تجمع بZن الاحYxام والرهبة Kي آن واحد« 3هذﻩ الصورة لألب تعود Kي
التمثل الجم©ي إ#ى مرتكزات دينية واجتماعية وثقافية واقتصادية متوارثة ،و¬ي كأي سلطة
أخرى تفYxض وجود متسلط وخاضعZن ،غ YZأن ساملة لم تكن بالخاضعة لهذﻩ السلطة ال{'
كسرت نفسيaا وشوهaا ،بل اabا قابلaا بالرفض والتجاوز ،تجاوز لم يقف عند حدود ٔالاب
شخصا فحسب بل ٔالاب رمزا أيضا ،أ ليس ٔالاب ممررا لقيم املجتمع ،و¬ي تجاوزت الاثنZن
معا ؛ تجاهل ٔالاب بالتعلق بالشقيق الذي عوضها عن حنان ٔالاب وسندها لتب '±شخصية
قوية متحررة من القيود ٕالاجتماعية ومن كل سلطة ذكورية ،بشكل مبالغ فيه ،خاصة
والرواية تصورها نافرة من الرجال شديدة الازدراء لهم ،ثم صاحبة عالقات جسدية متعددة،
ما جعلها شخصية ساملة تبدو أقرب للصورة املثالية ال{' يحلم a³ا املثقف أو الكاتب ،وليست
نموذجا اجتماعيا واقعيا ،رغم أن تفاصيل حيا´aا قريبة جدا لواقع ٔالاسرة الجزائرية.
تمزج فضيلة الفاروق ¬ي ٔالاخرى الواق©ي باملتخيل Kي اكتشاف الشهوة لسرد العنف
ضد املرأة ،القضية ال{' كانت تطرح بإلحاح Kي بداية النضال من أجل تحرير املرأة ،وتعرضها
:1غاستون باشالر ،جماليات املكان ،ص61
:2رشيد بوجدرة ،التفكك ،ص31
 :3عدنان ع\ي الشريمٔ ،الاب Kي الرواية العربية املعاصرة ،عالم الكتاب الحديثٔ ،الاردن ،2008 ،ص 19
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منتقدة بحدة النظام ٔالاسري الجزائري ) والعربي بشكل عام( الذي ´aيمن عليه ال½¿عة ٔالابوية/
البطريكية ،ال{' تتج\ى Kي سيطرة ٔالاب ع\ى ٔالاسرة والعالقة الهرمية ال{' تنظم أفرادها ،وتقوم
ع\ى أساس العمر والجنس ،يتم فaªا التواصل بZن الابناء وٓالاباء عموديا وليس أفقيا ،فيتخذ
التوصل من أع\ى إ#ى أسفل طابع ٔالاوامر والتبليغ وتوجيه التعليمات والتلقZن واملنع...أما من
ٔالاسفل إ#ى ٔالاع\ى فيتخذ طابع الâYxي وٕالاصغاء والانصياع والاسYxحام 1...تجسد فضيلة
صورة املرأة الخاضعة لهذﻩ القيم Kي شخصية شا¬ي شقيقة الساردة ،بينما تتمرد هذﻩ
ّ
ٔالاخYZة ع\ى كل تلك القيم ٔالاسرية والاجتماعية )باعتبار ٔالاسرة مبلغة ومحافظة ع\ى القيم
الاجتماعية( غ YZأن الشخصيتZن ال تنجوان من أشكال العنف ٔالاسري ،ما يفتح السؤال عن
عالقة ٔالان zÓبفضاء البيت ،الذي يخسر قيم ٔالالفة والحماية ؤالامان ،ويرتبط  -بوصفه فضاء
تحكمه السلطة الذكورية  » -بالنفور والضيق والضجر ،والفراغ ،ف¿Zرع فaªا التوتر النف('،
وتتولد لد¾aا الرغبة Kي التمرد والثورة « 2ال{' لن تجر ع\ى باني سوى عنف آخر ،أخطر من
ٔالاول ،حيث كانت تعاني من تقييد حريaا Kي التنقل واختيار الرفقة Kي مرحلة الص ،zÑوبعد
خرقها للمنع ،يتو#ى ٔالاخ معاقبaا بأن أضرم النار Kي سريرها ،ما جعلها تعاني نفسيا من غياب
ً
صعبا ﱠ
ع\ي أن أؤم إ#ى فرا÷(' إذا ما نعست ،كنت أرتم' ع\ى أي كنبة Kي
الشعور باألمان» :صار
الدار وأنام «ٓ 3الاثار النفسية لهذﻩ الحادثة ستستمر مع باني طوال عمرها ،حيث ستعاني دوما
من ٔالارق .يتو#ى ٔالاخ معاقبة باني نيابة عن والدﻩ ،مستندا إ#ى هرمية العالقات ٔالاسرية ال{'
تضعه مباشرة بعد ٔالاب ،طفال ونائبا له عند اشتداد عودﻩ لتبقى املرأة Kي ذيل ٔالاولويات
ٔالاسرية ،علaªا يقع عنف الجميع ،فاألخ يرغمها ع\ى العودة لزوجها ،ويتخذ العنف سبيال
لتحقيق ذلك ،بالتعنيف والشد من الشعر والضرب ،صورة الشقيق يفعل a³ا ذلك تعيد إ#ى
ذاكر´aا مشهد والدها وهو يشد والد´aا من شعرها بالطريقة نفسها ويردد العبارات ذا´aا،
فالعنف متناسل Kي هذﻩ ٔالاسرة ال{' تتجه نحو »إعادة انتاج التسلط ٔالابوي وترسيخه بدال
 :1املرجع السابق ،ص23
 :2هنية مشقوق ،العنف ضد املرأة Kي روايات فضيلة الفاروق ،مجلة أبحاث Kي اللغة ؤالادب الجزائري ،جامعة محمد
خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،ع  ،6س www univ biskra.dz ،2010
:3فضيلة الفاروق ،اكتشاف الشهوة ،ص14
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من الحد من فاعليته« ،1هو يورث من جيل إ#ى جيل من خالل مؤسسة ٔالاسرة ،ال{' تربي
أبناءها ع\ى الثقافة الذكورية ،فال ٔالاخ أمان وال ح{ zالزوج حماية وسك z±للمرأة .وكما أن
بيت ٔالاهل كان فضاء للسلطة الذكورية ؤالابوية ،بيت الزوجية هو ٓالاخر يفتقد لقيم ٔالالفة
والسكينة ،وباني ال{' غادرت السلطة ٔالابوية ال{' مثلها كل من ٔالاب ؤالاخ ،تقابلها سلطة
ذكورية بعنف أك ،Yºيبدأ بالغربة ال{' تحسها عند ولوجه بسبب ما قابلها من أشياء أنzÓ
أخرى تحتل فضاء البيت وتحاصرها رغم الغياب الجسدئ ،الاشياء زاحمت باني ،وحاصر´aا:
»قبل أن أدخلَ .
ص ُع َب ﱠ
ع\ي أن أشعر بارتياح بعدها وامرأة أخرى تشاركي الغرفة.كانت تمأل
الغرفة« 2ونفaا نفسيا خارج بيت الزوجية ،ما أفقدها كل احساس باالنتماء أو الطمأنينة ال{'
ترافق الاحساس بالبيوت عادة .ليتعمق هذا الشعور لد¾aا و¬ي تجد نفسها أمام غربة ثانية
تتكشف سريعا ¬ي غربة الزوج /الفضاء الجسدي العاطفي والفكري الذي "لزمها أك Yمن
ساعة لتتبادل بعض الكلمات معه" ثم تقرر الهروب منه والاحتماء بالحمام ،تجنبا لالتصال
الجسدي به ،ويصبح فضاء غريبا عaiا ،ال يحقق لها ًّ
أي من قيم ٔالالفة ،بل ع\ى العكس
دفعها لتحق YZذا´aا والشعور بأabا عاهرة ال زوجةK ،ي ضغط نف(' مارسه علaªا وجود مود
معها بالبيت ذاته والجو املشحون بالغضب الذي ّ
عم فضاء البيت ،ليتحول إ#ى عنف جسدي
بعد أسبوع ،وهو يرغمها ع\ى الاتصال الجسدي الذي وصفته بأفعال كلها عنيفة :حاصرني،
مزق ،طرح ،'±اخYxق ،'±يقابلها Kي القفرة املوالية نفي لفعلZن فقط هما انتظرته ،غ YZأabا لم
تنف الفعل مباشرة بل نفت الفعل يحاول السابق لكل فعل مما تمنت ،كأabا a³ذا الYxكيب
الطويل للجملتZن لفعليتZن مقارنة بسابقا´aا تعمق الشرخ بZن املنتظر ،املحلوم به وما حصل:
لم يحاول أن يوج.'7لم يحاول أن يفهم شيئا من لغة جسدي ،3ألنه ببساطة متشبع بثقافة
ُ
فتحت الباب ،فاستقبل'±
ذكورية تع\ي م½¿لته وتحط من ٔالان ،zÓح{ zأabا تخوله ضرa³ا » حZن
بصفعة أوقعت '±أرضا ،ثم تمادى Kي ضربي) (...لم أستطع فتح عي ،'±وال تحريك يدي ،وال

:1عدنان ع\ي الشريمٔ ،الاب Kي الروية العربية املعاصرة ،ص25
 :2فضيلة الفاروق ،اكتشاف الشهوة ،ص 8
 :3املصدر نفسه ،ص8
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قدميُ ،
كنت باملختصر املفيد ميتة« ،1كل ما فعل وما لم يفعل مود مرتكز إ#ى نظرته لذاته
وال{' استقاها من مجتمعه املع\ي للرجل واملعامل للمرأة بدونية ،سلبaا دورها وحقها ،عنفaا
عن كل محاولة لالستقالل بالرأي أو التعب YZعن نفسها ما خول للرجل »ممارسة العنف
ضدها ،فتشعر بذلك بالحقارة والحقد تجاهه باعتبارﻩ رمزا للعنف«  2تقابل عنفه بالخيانة Kي
هذﻩ الرواية ألن العائلة العربية »شديدة الوطأة ) (...ال تعدﻩ )الفرد( ألن يقارن ويناقش بقدر
ما تنم' فيه الالتواء والازدواجية« ،3فتدفع بالساردة باني إ#ى الخيانة الزوجية ،مكونة عددا
من العالقات املبتورة ،ال{' كانت ¬ي ٔالاخرى بمثابة عنف تمارسه ع\ى ذا´aا و¬ي "تشعر
بنجاسaا" ،4كما أن تلك العالقات لم تكن موفقة ،بل إabا وقعت ع\ى عاشق سادي ¾aمل
مشاعرها ويكتفي بجسدها الذي يتصل به Kي ٔالاماكن املغلقة ،حيث يحتضن املق¼ zأو#ى
قبلهما ،ومكتبه أول اتصال جسدي لهما يعمق تعلقها به ،بعد أن تكون قد تعرفت عليه Kي
شقة جار´aا فتكون هذﻩ ٔالاماكن املغلقة إيذانا بميالد مشاعر مختلفة عند باني ،مشاعر من
ٔالامان والحب والشهوة ال{' تكتشفها مع أيس ،غ YZأنه يعدد العالقات الجسدية ،فال تمتلك
منه شيئا ما يدخلها Kي دائرة من ٔالالم والفقد يؤزم حالها النفسية.
ٔالافضية املغلقة وإن كانت أفضية ٔالان ،zÓإما تختار أو تج Yºع\ى التواجد a³ا ،فإabا لم
توفر لها قيم الحماية ؤالالفة ال{' يفYxض أن توفرها ،بل مثلت أفضية للصراع مع ٓالاخر
الرجل املتسلط الذي ينت¼' بسحقها نفسيا وجسديا .غ YZأن هذﻩ ٔالان zÓوإن كانت ضحية
يمكaiا أيضا أن تأتي برد فعل قوي ،تمثل Kي التمرد Kي الروايات السابقة ،واتخذ منpى أكY
عنفا Kي رواية كتaÀا الرجل ،فأسند إلaªا جريمة القتل Kي الفضاء املغلق الذي يوفر لها غطاء
للجريمة Kي كل من رواية يوم رائع للموت وكيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك ،غ YZأن
عمارة لخوص وهو ي¼'ء ٔالاسباب والدوافع لقاتلته لم يصف لنا الجريمة ،وال يمكننا تخيل
كيف لسيدة من الرهافة بحيث تعشق كلaÀا أن تقتل شابا يافعا قويا بطعنة سكZن Kي
 :1املصدر السابق ،ص58
:2هنية مشقوق ،العنف ضد املرأة Kي روايات فضيلة الفاروقwww univ biskra.dz ،
:3عدنان ع\ي الشريمٔ ،الاب Kي الروية العربية املعاصرة ،ص25
 :4فضيلة الفاروق ،اكتشاف الشهوة ،ص66
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املصعد ،ما يجعلنا نعيد النظر بحبك القصة ،غ YZأabا ع\ى املستوى الدال#ي أصابت هدفها
بدقة ،فاملصعد وهو الفضاء املغلق ،الذي يتم ¿Zعن غYZﻩ من ٔالاماكن البيتية بكونه فضاء
مشYxكا بZن كل السكان ،ما جعل من هذﻩ امللكية الجماعية محل صراع بZن سكان العمارة Kي
ّ
تعضك ليس فقط ألنه فضاء مشYxك ما يجعله
رواية كيف ترضع من الذئبة دون أن
بالضرورة محل صراع

1

وتنافس ،بل ألن هذﻩ العمارة تضم سكانا من أعراق مختلفة،

فتجسد بذلك صراع الهويات حول الفضاء ،فاإليطا#ي الشما#ي الذي يقزم ٓالاخرين ويعظم
ذاته يس©ى لفرض هيمنته ع\ى هذا الفضاء من خالل وضع قوانZن لتسيYZﻩ ،والفتات عند
مدخله ،ألنه يرى ذاته ٔالاك Yتحضرا ،والوحيد القادر ع\ى تنظيم الفضاء وتسيYZﻩ ،أما بندتا
ال{' تدين ب '±جلد´aا وتعدد أخطاءهم» :هل نحن شعب مجبول ع\ى الخيانة؟ Kي الحرب
العاملية الثانية قاتلنا مع ٔالاملان ثم انقلبنا علaªم وتحالفنا مع ٔالامريكيZن(...).نحن شعب
غريب! قتلنا موسولي '±وعشيقته كالريتا Kي ساحة عمومية Kي ميالنو ،قمنا بطرد امللك
وعائلته إ#ى الخارج ومنعناهم من العودة ،تحدينا قداسة البابا والكنيسة املبجلة 2«...فإabا
تكتفي بتنبيه كل من يستعمل املصعد بالرفق به ،بشكل أقل ّ
حدة ،حZن يتعلق ٔالامر بسكان
العمارة ٕالايطاليZن أو من تظaiم كذلك مثل أمديوK ،ي حZن تلجأ للصراخ والشتائم حZن يتعلق
ٔالامر بواحد من املهاجريZن كبارويز الذي يقع معها Kي مشكلة لغوية كلما كلمته ،معتقدا أabا
تشتمه ،أما مريا كرستينا و¬ي املهاجرة غ YZالشرعية ال{' تعمل لدى عجوز من سكان العمارة
فقد منعت تماما من استعماله ،بحجة وزabا الزائد ،أما ٕالايطا#ي الشاب الذي يلقب نفسه
بغالداتور فإنه يستعمل املصعد ،بشكل تملكي ،كأنه ملكية خاصة له ،يعيث فaªا فسادا
متجاهال كونه فضاء مشYxكا ،إذ يستعمله لغرضه ٔالاص\ي كما يستعمله Kي غ YZذلك متبوال فيه
متجاهال وجود مشاركZن له فيه .بشكل رمزي يعكس هذا الصراع حول املصعد صراع الهويات
للسيطرة ع\ى الفضاء ،الذي تمثل له الرواية بإيطاليا ،ويمكن التمثيل له بأي فضاء آخر
كالجزائر Kي فYxة الاستعمار حيث يورد السارد Kي رواية التفكك مثال؛ عبارات مقتضبة تصف
الكمائن ال{' كان ينصaÀا للعدو املستعمر ،ويرى فaªا كفاحا ألجل تحرير ٔالارض منه ،داخال
Voir: Florence Paravy, l’espace dans le roman africain francophone contemporain , p46

 :2عمارة لخوص ،كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك ،ص43
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معه Kي صراع بالفضاء حول الفضاء ،يتخذ طابعا عنيفا هو الثورة Kي رواية التفكك
ومحاوالت فرض الهيمنة Kي رواية كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك ،وهو Kي رأي يوهان
فان مارتن الشخصية الهولندية Kي رواية عمارة لخوص صراع حضارات تجسدﻩ الجنسيات
املختلفة لسكان العمارةK ،ي حZن يYxفع هو عنه ،بحكم الرÄي الحضاري الذي بلغته هولندا،
فرؤيته لذاته جعلته يقزم خالفات الجماعة ويع Yºعن ذلك بشكل عنيف أيضا هو الصراخ
a³م ،داخال بذلك Kي دائرة العنف ال{' يعود سبaÀا لصراع الهويات حول الفضاء ،صراعا جعل
منه املكان ٔالافضل ملمارسة العنف حيث تختارﻩ إلزابتا فابياني لتنفيذ جريمaا باغتيال
"الغالدياتور"» :اختارت املصعد ألنه مصدر ل½¿اعات بZن سكان العمارة 1«...فيتحول املصعد
من موضوع للصراع إ#ى فضاء له وللعنف ،كون الفضاء املأزوم لن يولد غٔ YZالازمة.

 :1عمارة لخوص ،كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك ،ص148
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-2فضاء ٔالانوثة  /تأنيث الفضاء
تتخذ ٔالان zÓالكاتبة من فضاء النص الروائي مجاال إلبراز هويaا ٔالانثوية ،وتأكيد
خصوصيaا من خالل السرد ،وهو الفعل الذي ورثته عن سلفها ٔالاو#ى شهرزاد ،سواء كان
ذلك بفعل وا¡ي تستند فيه إ#ى مرجعيات نسوية ،لتنتصر لقضايا ٔالان zÓوما يقع علaªا من
ظلم ،وقهر وتغييبK ،ي ظل مجتمعات متمركزة حول املذكر ،أو دون أن تقصد إ#ى ذلك،
وتظهر رغم ذلك هويaا ٔالانثوية من خالل لغة السرد أو سرد س YZالشخصيات نسوية .وإن
كانت الشخصيات النسوية ال تغيب عن النص الروائي املكتوب من طرف الرجل ،الذي
يستحضر ٔالان zÓهو ٓالاخر ،لكن وفق منظور خاص »ٔالان zÓالجسد ،ؤالان zÓالرمز ،ؤالانzÓ
الروح « ،1ليؤنث مقاطع من سردﻩ وهو يروي سYZة ٔالانوثة من وجهة نظرﻩ ،وقد استأثر
بالتعب YZعن حال املرأة العربية سواء بلسانه أو منتحال لساabا ،قاصدا تعرية ما يعتقدﻩ
دواخل ٔالان ،2zÓهذﻩ الرؤية ال{' ثارت ضدها الكتابة النسوية ،ساعية إ#ى الخروج عن الصورة
النمطية ال{' رسمها عaiا الرجل ،وال{' تكرس دونيaا ،إ#ى الانتصار للذات ٔالانثوية ،وهويaا
وقدر´aا ع\ى الفعل ،وهو ما نجدﻩ Kي كتابات فضيلة الفاروق من مدونتنا ومليكة مقدم
الجزائرية املقيمة Kي فرنسا وغYZهما كث YZمن الروائيات الجزائريات ،غ YZأن ثمة روائيات لم
يفلxن من الثقافة ال{' تدين املرأة وتقزم وضعها ،وتؤخرها إ#ى رتبة التابع للذكر ،يمكن أن
نذكر Kي هذا التوجه أحالم مستغانم' وال{' تنتصر لهيمنة الثقافة ٔالابوية بشكل واضح Kي
روايaا "ٔالاسود يليق بك" ،أما Kي "ذاكرة الجسد" و¬ي محل دراستنا فتكتفي برسم صورة
املعشوقة بكث YZمن الشاعرية املبتعدة عن الواقعية ،لتسيس الحبكة وتجعل من املرأة مجرد
صورة رمزية ،كما يحصل Kي كتابات الرجل ،حيث ٔالان zÓرمز لوطن يعشقه املجاهد املعطوب
وي¿xوجه العسكري.
ما ¾aمها Kي هذا املبحث ليس الفارق بZن كتابة ٔالان zÓوالرجل ،بل البحث Kي ٔالافضية
ٔ :1الاخضر بن السائح ،سرد املرأة وفعل الكتابة ،دراسة نقدية Kي السرد وآليات البناء ،دار التنوير ،الجزائر ،2010 ،ص11
:2ينظر :هويدا صالح ،نقد الخطاب املفارق ،السرد النسوي بZن النظرية والتطبيق ،رؤية للنشر والتوزيع ،مصر ،2014
ص8
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ال{' تشغل ٔالان ،zÓوكيف تؤنaØا ،ثم النظر إ#ى الرواية بوصفها فضاء يؤنثه السرد.

-1-2أفضية ٔالان¯I
يعكس الحضور املحدود للشخصيات الروائية املؤنثة Kي ٔالافضية املكانية انحصار
الحضور Kي املكان الواق©ي ال{' تعيشه املرأة الجزائرية ،ح{ zإن أماكaiا تكاد تنحصر Kي
ٔالاماكن املغلقة وهذ ما يتج\ى Kي الغرفة غالبا ،ولعل هذا ا يYºز Kي رواية أشجار القيامة حيث
ال تظهر كريمة إال Kي ٔالافضية املغلقة :غرفة الراوي ،بيت أهلها يوم عرسها ،ثم ّ
بي{' الزوجية،
أما فاء فإabا ٔالان zÓكما يحلم به الراوي ،الصورة املناقضة لكريمة املتحررة من سلطة
املجتمع ،ال{' ستظهر Kي فضاء مفتوح "محطة القطار" ثم تختفي ،وال تظهر إال ذكرى .أما أول
امرأة تظهر Kي الرواية لتختفي الحقا فإabا تظهر Kي غرفة الانعاش و¬ي الفضاء املغلق الذي
يوفر ٔالامان لها ،كما توفرﻩ باÄي ٔالافضية املغلقة لباÄي الشخصيات النسائية Kي املxن ،ذلك أن
ٔالانK zÓي املجتمع ٔالابوي تفرض علaªا الحماية بشكل يحد من حريaا Kي التنقل ،فال تظهر إال Kي
ٔالاماكن املغلقة وغالبا برفقة رجل ،وإن كان الحال كذلك ،فإن حبكة رواية أشجار القيامة
تفقد ارتباطها بمرجعها الواق©ي ،فإذا كان أق z(µما تخيله الراوي عن املرأة املتحررة هو
التواجد Kي فضاء مفتوح مختلط تدخن سيجارة ،فكيف بامرأة تقليدية نشأت Kي ي شع'Ñ
أن تتمكن من زيارته بمفردها Kي شقته وتق(' ليال معه وتنت¼' إ#ى ٕالاقامة معه ،أين هو
حصار املجتمع الذكوري الذي يحد من حرية املرأة.
يبدو هذا الحصار أك Yوضوحا Kي وصية املعتوﻩ ال{' ال تظهر فaªا الشخصيات النسائية
إال محاطة بالجدران ؤالابواب ،وإن رغºن بالخروج كان ذلك تحت رقابة الرجل أبا كان أو أخا
أو زوجا ،ملتحفات بـ "بوعوينة" وهو رداء يس Yxكامل الجسد إال عZن واحدة ،يعرض السرد
هذﻩ الصورة وهو يصف بنات بورقيبة..» :عندما كانت نساء بيته بصدد الخروج وركوب
السيارة كن ينحنZن وال يركºن معتدالت ) (...أما هو فينتصب بعصاﻩ يتحرش بنظراته العابرين
لعل أحدهم يدير رأسه « ،1فالخروج من بZن الجدران مغادرة للفضاء املفYxض لألن،zÓ
 :1اسماعيل يYºير ،وصية املعتوﻩ ،ص59
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وخارجه البد أن توضع Kي فضاء مغلق آخر )السيارة( وذلك تحت رقابة تمنع تلصص العيون
ع\ى الجسد ٔالانثوي املشت¼ ،zالذي ُيقابل اشaاؤﻩ بسجنه ،مباشرة حZن تبدأ عالمات البلوغ
تظهر عليه ،كما فعل بورقيبة بابنته فطيمة ال{' كانت تتجول مع صديقaªا ادريس والسعدي،
ثم فصلها والدها عaiما وفرض علaªا املكوث بالبيت بينما استمرا بالتمتع بحريaما.
تأتي هذﻩ الصور بشكل مقتضب Kي رواية ترصد غرائبية الحياة التقليدية Kي مجتمع
ريفي منغلق ع\ى ذاته ،وما كان حال النساء إال جزءا يسYZا مaiا ،ع\ى عكس فضيلة الفاروق
وسارة حيدر اللتZن أفردتا روايتaªما لألنzÓ؛ ٔالاو#ى Kي محيطها الخارâي وما يفرضه علaªا،
والثانية لسرد الحياة الداخلية لألن .zÓقبل التطرق لذلك نرصد ٔالافضية ال{' تتواجد فaªا
ٔالان ،zÓفنجدها ال تختلف كثYZا عن سابقaا إabا الغرف بمختلف أنواعها ،وKي غ YZهذﻩ
ٔالافضية املغلقة ال نجد ٔالان.zÓ
تتموضع الساردة Kي "اكتشاف الشهوة "Kي غرفة ،مباشرة وKي افتتاحية الرواية ،رغم
ُ
أabا سافرت إ#ى باريس فإabا سافرت مباشرة لتنغلق Kي فضاء غرفة لم تعد الستقبالها ،ذلك
أن امرأة أخرى تحتلها بالغياب الدال ع\ى حضور سابق باملكان وع\ى حضور دائم بالذاكرة،
وإن كانت لن تظهر مجددا Kي السرد رغم أabا إشارة سردية هامة ،تكت(' أهميaا من ورودها
Kي الفاتحة الروائية ما يجعل القارئ ينتظر دورا لها فيما يأتي من السرد لكaiا تختفي بشكل
ك\ي ،ويتمركز السرد حول ٔالانا الساردة فحسب وكل الشخصيات الواردة الحقا ما جاء السرد
ع\ى ذكرها إال لصلaا a³ذﻩ الساردة.
و بما أن هذﻩ الغرفة وردت Kي الفاتحة الروائية فقد قامت الساردة بتشخيصها عن
طريق الوصف
»أما غرفة النوم ،ال{' كان يجب أن تكون غرفة عريسZن فلم تكن
كذلك ،كانت كئيبة بألوان باهتة ،وكانت صورة زوجته السابقة رابضة
قرب السرير ،بعينZن زرقاوين وابتسامة باردة ) (...كانت تمأل الغرفةK .ي
الخزانة بعض ثياa³ا الداخلية ،و"صندل" بكعب رفيع ،وزجاجة عطر
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نسائي ع\ى "الكومودينة" ،وKي الحمام وجدت فرشاتZن لألسنان
استنتجت أن إحداهما لها«.

1

يقدم هذا املقطع الوصفي ع\ى قصرﻩ وصفا من مستويات ثالثة Kي املستوى ٔالاول
الغرفة بتوسعaا ال{' تتضمن اللون والحالة املزاجية )الكآبة (K ،ي املستوى الثاني تظهر بعض
من مكونا´aا :الصورة ،السرير ،الخزانة ،الكومودينة ،الحمامK ،ي املستوى الثالث نجد
محتويات العناصر السابقة ،وكل ما التقطته عZن الواصفة و¬ي ذا´aا الساردة ¬ي أشياء تعود
للزوجة السابقة ،تدعم به الفكرة ال{' افتتحت a³ا نصها و¬ي الهيمنة الذكورية ع\ى حيا´aا
واتخاذ عائلaا؛ تحديدا رجال عائلaا لقرار الزواج بدال عaiا ،فتغادر فضاء ال حرية لها فيه،
لتنتقل إ#ى فضاء ال تملكه ،بل يصعب علaªا مجرد الاحساس باالرتياح فيه.
تقع ٔالاحداث املوالية Kي كل من املطبخ ،وغرفة الجلوس من الشقة الباريسية ،و¬ي
أماكن مغلقة جميعها ،أما حZن تأتي الساردة ع\ى ذكر ا أماكن املفتوحة فإabا ال تروي أحداثا
معينة وقعت a³ا ،فال مشهدا Kي املكان املفتوح إabا مجرد أماكن عبور ال يقع فaªا ÷('ءK .ي
قسنطينة تذكر الساردة أفضية نسائية أخرى تعود لطبيعة املجتمع القسنطي) '±و الجزائري
عموما( هو الحمام ،تحديدا حمام دقوج حيث تلتقي النساء فيتم فيه عرض الجسد ٔالانثوي،
الذي فجعت الساردة و¬ي تكتسبه Kي بدايات البلوغ ما جعلها تحجم عن الذهاب للحمام.
لتمكث بفضاaÙا املغلق ) البيت( ،يدفعها توقها للتحرر منه ،والتواجد بفضاء مفتوح إ#ى
مالزمة الشرفة ،الحد بZن الفضاء املرغوب املمنوع "الزنقة" » عالم الرجال الطليق«،2
والفضاء املفروض علaªا والذي ترفضه البيت .تتعدد البيوت Kي النص وتبقى الشخصيات
النسائية كلها سجينة البيوت أو ع\ى ٔالاقل ٔالافضية املغلقة ،من بيaا Kي قسنطينة إ#ى بيaا Kي
باريس ،إ#ى شقة جار´aا اللبنانية ،إ#ى غرفة مكتب آيس ،املصعد ،غرفة املشفى..و غYZها من
ٔالاماكن املغلقة ال{' توفر الحماية لألن ،zÓالكائن ٔالادنى الذي ال يحدث شيئا Kي مكان منفتح أو
عام ،بل يبقى سجZن ٔالافضية املغلقة ،املتشاa³ة فال تتنوع ٔالاماكن ال{' تتموضع فaªا
 :1فضيلة الفاروق ،اكتشاف الشهوة ،ص ص 8 ،7
:2املصدر نفسه ،ص18
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الشخصيات النسائية Kي النص ،وال ح{ zتتنوع ٔالافضية Kي النص الذي تكتب ٔالان ،zÓفهذﻩ
أحالم مستغانم' تقصر أفضية روايaا ع\ى النوع املغلق ،وتموضع شخصيا´aا النسائية باملثل
Kي هذا النوع من ٔالافضية فـ عتيقة أول شخصية نسائية يقدمها السرد ،تتموضع Kي بيت
زوجها ،والبطلة حياة تتموضع Kي بي{' عمها ،وبيت خالد ،وقاعة معرض الرسم ،وخالد يلتقي
جدة البطلة Kي بيaا بتونس بينما تسرع والد´aا للتس Yxبإحدى الغرف زيادة Kي التضييق
والاحتجاب ،والنساء الهاربات من القرى املجاورة يتسYxن بZن جدران »أك" Yºدار مغلقة"«،1
ح{ zكاترين و¬ي املرأة الفرنسية ال{' يفYxض أabا تتمتع بقدر أك Yºمن الحرية ال يستغل السرد
تحررها ذاك لخلق مشاهد Kي أفضية مفتوحة ،بل يموضعها Kي أفضية مغلقة فال تظهر إال Kي
معهد الرسم كموديل ،وKي بيت خالد ،ع\ى عكس الشخصيات النسائية Kي "كيف ترضع من
الذئبة دون أن تعضك" ال{' تحضر فaªا النساء Kي أفضية مفتوحة مرتZن ٔالاو#ى مع ماريا
كريستينا غونزال ¿Zال{' ´aتم برعاية عجوز ثمانينية فال تغادر فضاءها املغلق )البيت( إال Kي
عطلaا ٔالاسبوعية لتذهب »رأسا إ#ى محطة ترمي '±وأقصد املكان الذي يلتقي فيه املهاجرون
من بYZو ) (...أشعر كأن '±عدت إ#ى بيتنا Kي ليماّ ،
أح' وأقبل الذين أعرفهم والذين لم أرهم
من قبل ،ثم أجلس ع\ى رصيف املحطة وأبدأ Kي الaام ٔالاطعمة البYZوفية 2«...يتسم هذا
الفضاء املفتوح بسمات البيت العائ\ي ،إنه يمنح ماريا ٕالاحساس باأللفة Kي غربaا ،ويمنحها
وجوها تشaÀها من حيث ٔالاصل ٕالاث ،'±واللغة وح{ zالطعام ،إabا تستعيد بخروجها إ#ى هذا
الفضاء الاحساس باالنتماء الذي تفقدها إياﻩ غربaا ،وتواجدها الدائم Kي فضاء مغلق رفقة
عجوز غريبة عaiا نسبا ولسانا ،وثقافة ،فما يكون مaiا إال الهرع إ#ى فضاء تتوفر فيه أنساق
ثقافية من بيئaا ٔالاصلية ،كأabا تعود للوطن ،إنه فضاء حاضن يحتو¾aا ،وهو ما يفسر
تواجدها فيه.
أما املرة الثانية ال{' تتموضع فaªا الشخصية النسائية Kي فضاء مفتوح ف¼' خروج
إلزابتا فابياني إ#ى ساحة فيتوريو حيث »راحت تس YZحافية القدمZن ) (...ح{ zتظهر للجميع
 :1أحالم مستغانم' ،ذاكرة الجسد ،ص 313
:2عمارة لخوص ،كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك ،ص74
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أabا فقدت عقلها« 1وتبعد الشaÀة عن نفسها ،ما يسهل علaªا قتل جارها غالدياتور ،الذي
سرق كلaÀا وتسبب بموته .ليسند الكاتب لشخصية نسائية ليس فقط الانفتاح ع\ى ٔالافضية
العامة واملفتوحة بل أك Yمن ذلك يخصها بالعنف الجسدي الذي ال يتحقق عادة إال للرجل،
Kي ÷('ء من املساواة بZن الجنسZن الذي يتأتى من طبيعة املجتمع الذي يدور فيه السرد.
أما تواجد املرأة الجزائرية خارج حدود ٔالافضية املغلقة فقد جاء Kي روايتZن كتaÀما
الرجل لYZسم صورة املرأة املتحررة ال{' تكسر قيود املجتمعK ،ي abاية السبعينات وبداية
الثمانينات من القرن املا|('K .ي رواية التفكك تخرج ساملة للشارع املفتوح مغادرة مقر عملها،
فتواجه إما بتحرشات لفظية من الرجال »و هم يحاولون صيدها بكلمات خنوعة وساذجة«،
ترد ع\ى أحدهم بعنف لفظي أيضا »فيخاف و¾aرب مغYZا طريقه قاطعا نحو الرصيف
ٓالاخر« ،2أو بعروض لطيفة Kي ظاهرها حZن »تمر السيارات الفخمة محشوة بسائقaªا وعزلaم.
يتمهل ويوقف أحدهم سيارته .يفتح الباب من جهaا.أين ذاهبة؟ من املمكن اصطحابك إ#ى
دارك؟تفض\ي .ال تخاKي...اني م¿xوج و#ي أوالد كثYZون...ال ت½¿عÃي...أنا رجل محYxم وأشغل
منصبا عاليا جدا ،3«..يصبح عبور املرأة باألفضية املفتوحة ،يعرض حريaا لالنaاك من طرف
الرجل املحتل لهذﻩ ٔالافضية ،إما بشكل مباشر عنيف ،أو بشكل غ YZمباشر ،بالعرض اللطيف
كما هو لحال واملقطع الثاني ،وإن كان وجود املرأة Kي ٔالافضية املغلقة Kي هذﻩ الرواية لم يؤمن
لها الحماية والحرية ،ذلك أن والد ساملة كان يمارس علaªا عنفا لفظيا أيضا وهو يكنaªا
بأسماء مهينةK ،ي طفولaا ،ما يجعل تواجدها ح{ zبZن جدران البيت غ YZآمن ،وال مريح لها.
بالطريقة ذا´aا تتمرد ماريوشا Kي "رمل املاية" وتخرج للعيش مع املجذوب ،فتظهر Kي
حلقات املجذوب Kي الحديقة والسوق ،تعزف ع\ى البانجو وترافقه بالغناء /السرد ،وقد كانت
»طالبة جامعية Kي علم التاريخ أو الاقتصاد لم تنه دراسaا ألن املادة نزعت من الYºنامج
الجام©ي ،حZن أرادت أن تعمل سئلت كثYZا عن سبب اختيارها للمادة .لها قصة مع أستاذها !!
:1املصدر السابق ،ص148
:2رشيد بوجدرة ،التفكك ،ص17
:3املصدر نفسه ،ص 19
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وحرمت بعدها من مزاولة أي عمل « 1فارتبطت باملجذوب متمردة ع\ى فساد املدينة وحكامها،
تمارس تحررها Kي ظل حماية املجذوب ،واحYxام أهل املدينة لها .وإن كانت رمل املاية ال تنتpي
الواقعية Kي رسم مسارها القص ،'(µبل تخلق عوالم عجائبية و¬ي تحاكي ألف ليلة وليلة
لتمثل واقعها دون أن تعكسه بشكل مباشر ،ما يجعل من ماريوشا صورة رمزية ،تعكس
إيمان املؤلف الضم '±باألن ،zÓيؤكد ذلك أن رمل املاية تنحث شخصيات نسوية أقرب
للمثالية فماريوشا صوت املعارضة للسلطة الحاكمة ،الصورة املتولدة من ماريانة الغجرية
الحرة ال{' قتلت زوجها لتنال حريaا ،فيما تظهر دنيازاد صوت الحكمة ال{' تسرد ع\ى امللك
abاية حكمه/استبدادﻩ ،وتساهم فaªا.
ال تنت¼' مغادرة ٔالافضية املغلقة دائما باالحYxام الذي نالته ماريوشا ،بل تقابل أحيانا
بالعنف ،ليس اللفظي فحسب كما هو حال ساملة بل الجسدي Kي رواية "القريبة كاف" ،حيث
تغادر هذﻩ القريبة البيت رفقة الراوي للعب Kي مزرعة مهجورة فدفع a³ا إ#ى أعماق الب*ُ YليعY
علaªا الحقا »وقد كسرت إحدى ساقaªا ،وجحظت عيناها رعبا...قيل #ي أabا تم(' وقaا تنقل
من عيادة إ#ى مصحة عقلية ،وأن الظلمة ترعaÀا .2«...خارج الدارة حيث كانت تتمتع القريبة
كاف بحماية تؤمaiا سيدة البيت )والدة الراوي( اعتدي الراوي علaªا جسديا وترتب عن ذلك
تأزم نف(' استمر معها عمرا.
العنف والاضطهاد الذين يمارسان ع\ى النساء دفعا بكث YZمن الكاتبات إ#ى اتخاذ
النسوية مرجعية ترتكزن علaªا Kي تشييد العوالم الروائية ،لعل أبرزهن Kي الجزائر فضيلة
الفاروق ،فيما تتجه سارة حيدر إ#ى ابراز الهوية ٔالانثوية ،دون مرجعية نسوية ،وكلتاهما تعمل
ع\ى تأنيث الفضاء الروائي.
-2-2تأنيث الفضاء الروائي
حدد عبد ﷲ ابراهيم الهوية السردية للرواية النسوية العربية استنادا إ#ى»ظهور أحد
 :1واسئ '±الاعرج ،رمل املاية ،ص60
 :2ياسمينة خضرا ،القريبة كاف ،ص 93 ،94
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املكونات الثالثة ٓالاتية أو اندماجها معا ،و¬ي:نقد الثقافة ٔالابوية الذكورية ،واقYxاح رؤية
أنثوية للعالم ،ثم الاحتفاء بالجسد ٔالانثوي« ،1لتم ¿Zالنص ٔالانثوي عن ذاك الذي يكتب
الرجل ،وإن كنا ال نروم K -ي هذا املبحث  -مناقشة مصطلح الكتابة النسوية ،الذي دار حوله
جدل بZن رافضيه بشكل ك\ي واملنتصرين له ،بل ¾aمنا البحث Kي الفضاء الن '(µالنسائي
بشكل عام عن كل ما هو أنثوي خالص ،سواء ارتكزت الكاتبة إ#ى مرجعية نسوية كما فعلت
فضيلة الفاروق ،أو ال ،كما هو حال سارة حيدر ،فمدار السؤال Kي هذا املبحث يتمحور حول
عوالم ٔالان ،zÓوهل تعكس الكتابة الفرق بZن الجنسZن؟ تتأتي أهمية السؤال ونحن نعرف أن
ثمة كتابا اهتموا باملرأة وكتبوا عaiا ،بل ودافعوا عaiا Kي كتابا´aم ،فما الفرق بZن كتابة
موضوعها املرأة وكتابة املرأة ذا´aا؟
بعيدا عن تجاذب ٓالاراء حول وجود كتابة نسوية أو رفض هذا املصطلح مطلقا ،تعمد
الروائيات إ#ى تأنيث الفضاء الروائي ،وأحيانا دون قصد كالغالف الذي غالبا ما يأتي Kي صورة
جسد أنثوي ،وهو من تصميم دار النشر غالبا ،وأحيانا يفرض ع\ى الكاتبة فرضا ،مع ذلك
يبقى أيقونة أساسية تش YZإ#ى استحضار ٔالان zÓاملغيبة Kي الخطاب الثقاKي نصيا ،لYxوي خa´Yºا
أو سa´YZا ال{' تؤول ع\ى أabا سYZة الكاتبة ذا´aا ،إذ أن »هناك اتفاقا ضمنيا بZن القراء،
السيما Kي مجتمعاتنا املحافظة ،مؤداﻩ أن الصلة بZن الكاتبة وبطلaا القصصية أمر بدي¼'
ومفروغ منه ،2«.يعزى هذا التصور إ#ى دونية املرأة Kي هذﻩ املجتمعات وعدم الاعYxاف لها
بالقدرة ع\ى الابداع.

-1-2-2الجسد ٔالانثوي عتبة نصية
ال يقتصر حضور ٔالان zÓع\ى ٔالافضية الحكائية بل إabا تستحضر أيضا Kي الفضاء
الن ،'(µتحديدا ع\ى الغالف ،غ YZأن هذا الاستحضار للجسد ألنثوي ليس حكرا ع\ى
النصوص النسائية ،بل يمتد للنصوص الروائية ال{' يكتب الرجل.
 :1عبد ﷲ ابراهيم ،السرد النسوي ،الثقافة ٔالابوية ،الهوية ٔالانثوية ،والجسد ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،لبنان،
 ،2011ص5
 :2هويدا صالح ،نقد الخطاب املفارق ،ص 172
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إذا كان الغالف أول ما يقابل القارئ قبل عملية القراءة ،بل وقبل اقتناء الكتاب ،ما
يجعله أقرب للواجهة ،املكونة من أربع وحدات غرافيكية ¬ي الصورة واللون ،والتجنيس
والعنوان ،وال{' تعد جميعها أيقونات توي بكث YZمن الدالالت ،وتشتغل بشكل متكامل
مشكلة لوحة فنية ،تعرض نفسها ع\ى املتلقي ممارسة إغراءها عليه ،ومرغبة إياﻩ باقتناء
الكتاب ،فإن هذا الدور التسويقي للغالف ،ال يلüي كونه عتبة هامة تش YZإ#ى مضمون
النص/الكتاب ،وتوجهاته الفنية ،واتجاهاته ٔالايديولوجية والفكرية ،وتضمZن صورة أن zÓع\ى
الغالف تش YZإ#ى استحضارها نصيا ،إما شخصية رئيسية ،أو ساردة ،أو مرويا لها ،كما هو
الحال ورواية ذاكرة الجسد ألحالم مستغانم'؛ حيث الشخصية النسائية مروي لهأ ،الانzÓ
الجزائرية ،القادمة من بالد الراوي ال{' فر مaiا بعد أن خذله التوجه الجديد لساسaا ،يلتقي
صدفة بـ"حياة" ويقع Kي حaªا ليؤلف لها الرواية.
تحمل صورة الغالف »رسالتZن ٔالاو#ى تقريرية ،والثانية تضمينية ومستمدة من ٔالاو#ى«K 1ي
الرسالة ٔالاو#ى صورة ٔالان zÓال{' تظهر ع\ى غالف الرواية لن تأخذ من سمات الشخصية
ٔالانثوية Kي مxن الرواية غ YZكوabا عربية ،فصورة الغالف ال{' توسطت اسم الكاتبة الذي
تموضع أع\ى الغالف ،وعنوان الرواية املتموضع أسفل الصورة ،عبارة عن لوحة من فن
الاستشرق ،تظهر فaªا امرأة ملتحفة بالبياض وممددة ع\ى فرش فيما يشبه الشرفة ،خلفها
وإ#ى جوارها ستار أحمر قاني ،وأمامها آنية نحاسية ،ال يظهر من الجسد ٔالانثوي سوى ساق
عارية ،أما الباÄي فملتحف باألبيض ،يطل من تحته ثوب وردي.
ال تمثل هذﻩ اللوحة مشهدا من الرواية وال ¬ي صورة متخيلة للبطلة حياة ،فال عالقة
مباشرة تربطها بأحداث الرواية ؛و¬ي إذ تورط القراءة Kي لعبة املع z±كما يقر ماتز ،وتدفعها
للبحث عن العالقة بZن الصورة بوصفها عالمة أيقونية  signe iconiqueوبZن املxن
اللغوي ،حيث تجسد اللوحة  /الغالف أن zÓشرقية )جزائرية( أن zÓمن الذاكرة ،تجسد املا|('

 :1قدور عبد ﷲ ثاني ،الصورة مغامرة سيميائية Kي أشهر ٕالارساليات البصYZة Kي العالم ،الوراق للنشر والتوزيعٔ ،الاردن،
 ،2008ص25
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املشرق للبالد ،وبذخها ونعيمها املا|('،
مدنيaا ال{' مaiا تأتي البطلة حياة،
وقسنطينة ال{' تعيشها أحالم هاجسا ،عYºت
عنه روائيا من خالل نص الرواية ،1وحنينا
من خالل صورة الغالف ،ال{' ال تربطها صلة
بالنص غ YZالذاكرة ،كالهما عودة بالذاكرة
إ#ى املا|(' وإن اختلفت الفYxة ال{' يحيالن
علaªا ،الصورة ع\ى الغالف ¬ي حياة ،حبيبة
خالد ،و¬ي أمه و¬ي كل امرأة قسنطينية،
و¬ي رمز لهذﻩ املدينة بأصالaا واشراقة ماضaªا الذي كان ملهم الريشة ،كما بطلتنا ألهمت ¬ي
ومدينaا الشخصية الرئيسية خالد.
أما الطبعات املوالية فتظهر فaªا صور مختلفة سنقف عند الطبعة الخامسة عشر ال{' يظهر
فaªا وجه أن¬ zÓي أن zÓاللغة ،الكاتبة ذا´aا
بتعديالت ع\ى الصورة الفوتوغرافية لتتحول
إ#ى لوحة أيضا ،لوحة فتوشوب تلعب بالنور
والظل  ،وتؤطر باألخضر ع\ى خلفية من ورق
الYºسيم جالب الحظ خضراء أيضا ،ع\ى
خلفية خضراء فاتحة ،أعالها شريط أخضر
داكن مكتوب عليه "الرواية الفائزة بجائزة
نجيب محفوظ لإلبداع ٔالادبي  ،"۱۹۹۸هذﻩ
العبارة قد تكون املYºر للصورة الفوتوغرافية

 :1ينظر :فتيحة شفYZي ،فضاء املدينة Kي رواية "ذاكرة الجسد" شعرية التناص ،مجلة ٔالاثر ،ع ،18س  ،2013ص 78
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ع\ى الغالف ،إنه فرض الحضور ليس من خالل ٕالاسم فحسب ،بل من خالل الصورة أيضا،
إabا ترسيخ وجود لألن zÓال{' دفع a³ا النجاح إ#ى "الظهور" ،رغم ما تفرضه إرغامات الثقافة
الذكورية من احتجاب واخفاء لألن ،zÓما يجعل صلة النص بصورة الغالف ¬ي صلة الانتماء،
مع أabا قد تخرج عن ذلك لتمثل دعما للربط بZن الكاتبة وبطلaا ،خاصة وأن الراوي يقوم
بتهجئة اسم الكاتبة ناسبا إياﻩ للمروي لها» :بZن ألف ٔالالم وميم املتعة كان اسمك تشطرﻩ
حاء الحرقة..و الم التحذير « 1إضافة إ#ى أن أحالم تعتمد املزج بZن سa´YZا وسYZة بطلaا،
خاصة فيما يخص أماكن السYZة الذاتية ،وأماكن الرواية و¬ي قسنطينة وباريس ،وكالهما
مشYxك بZن السYZة الذاتية للكاتبة وروايaا ،كما أن البطلة كاتبة ..وغYZها من ٕالاشارات ال{'
يبaØا النص.
عند سارة حيدر صورة الغالف تجسد واحدا من مشاهد الرواية ذا´aا ،لكaiا أك Yمن
ذلك توي بإيروسية النص ،من خالل صورة ٔالان zÓاملمددة ع\ى فرش حمراء ،يظهر الشق
العلوي من جسدها بفستان مفتوح ناحية الصدر والذراعZن ،أما الشق السف\ي فتتآكل ألوانه
أمام ما يشبه آثار ريشة الرسم السوداء ،ال{' ستمتد لتغطي باÄي مساحة الغالف ،الصورة
ُ
بالكامل شكلت كلوحة من الفن الانطبا¡يK ،ي رسالة تقريرية يمكن أن نربطها باملشاهد ال{'
تبدو فaªا الساردة ثملة أو محششة )ص 81
مثال( ،ممددة ع\ى أرضية غرفaا ،غ YZأن
الصورة بما لها من جماليات الجسد ٔالانثوي
املفعم باإلغراء ،تجعلنا نعيد قراء´aا Kي صلaا
بباÄي العتبات املجاورة لها ،وKي صلaا باملxن
ذاته.
وٕالاهداء الذي خطته الكاتبة مرفوعا إ#ى
هYZوس )ايروس( ،وهو إله الحب والرغبة
 :1مستغانم' أحالم ،ذاكرة الجسد ،ص37
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والجنس عند ٕالاغريق ،أما باملxن فكث YZمن املشاهد إيروسية صيغة بلغة شعرية ،معتمدة
الكتابة بالجسد.
وبالعودة إ#ى الغالف نجد من ألوانه ٔالاحمر لون ٕالاثارة والحب والعاطفة ،ؤالازرق
الفاتح اللون الرومان(' الهادئ ،وهو لون الطاقة ؤالامان والاستقرار الذي يحققه ارتباط
الساردة بزوج عاشق ،ؤالاسود لون الغموض والجاذيبة ،و¬ي سمات الساردة بخياال´aا
الغامضة ،ومغامر´aا مالحقة حبة غبار ،دالالت هذﻩ ٔالالوان توي بسمة السرد و¬ي ٕالايرو.'(Ð
ليمثل غالف شهقة الفرس عتبة موحية بمضمون املxن الروائي ،ثيماته وأسلوب كتابته.
ُ
Kي النص الروائي الذي يكتب الرجل تستحضر ٔالان zÓع\ى الغالف أيضا ،ويكون لها
عالقة بإحدى الشخصيات Kي الروايةK ،ي سرادق الحلم والفجيعة صورة الغالف وجه امرأة
قبيحة بمكياج فاقع ،ما ¬ي إال تجسيد للمدينة العاهرة ال{' أنسنت -كما رينا سابقا ،-فكان
وجه امرأة تفتقر للجمال وأك Yمن ذلك تكدس ألوان املكياج الفاقعة ،ال{' توي بتأجج
الرغبة الذي يصفها a³ا الراوي Kي املxن الروائي ،يعزز ذلك شكل شفاهها الكبYZة.
لكن الصورة ترتبط بالعنوان أيضا من حيث
جمعه بZن متناقضZن الحلم/الفجيعة ،فكان
نصف الوجه مضاء بينما النصف الثاني
أسودا ،ال يظهر منه إال العZن والشفاﻩ.
غ YZأن الوجه ال يحتل كامل مساحة الغالف،
بل إن بالخلفية مجموعة من ٔالايقونات
ٔالاخرى ال{' لها عالقaا بعالم الرواية
العجائ ،'Ñأشجار كثيفة إ#ى جوار الوجه ،بيaiا
أناس Kي وضعية أقرب إ#ى طقوس العبادة،
بالقرب مaiم يظهر شكل ٔالابنية الدينية بقبaا
والهالل فوقها ،ما يذكرنا بأحد مشاهر الرواية وهو مشهد تشييد ٕالاله قبحون ،أو ع\ى ٔالاقل
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ُ
طقوس التعبد إليه .هذا التقابل بZن املضاء واملعتم Kي وجه ٔالان zÓيجد Kي العنوان  ،وح{K zي
املxن الروائي تفسYZﻩ ،ذلك أن الرواية قائمة ع\ى التقابل بZن الخ YZوالظلم ،بZن القذر والنقي،
ح{ zأن التطه YZمن املسخ الذي يتعرض له الشاهد يتم باملاء ال غ.YZ
Kي الطبعة املوالية تغيب كل هذﻩ التفاصيل ،وال يبقى ع\ى صورة الغالف غ YZالوجه
املشطور بZن الظلمة وٕالاضاءة ،والقبة
بالهالل الذي يعلوهاK ،ي ترك ¿ZللYxم ¿Zالذي
يشغله الغالف ،فال يرى القارئ إال التضاد
ع\ى وجه قبيح يتصدر الواجهة ،وخلفه يظهر
الرمز الدي '±الذي يرتبط بلغة النص الYية
بالتناص القرآني.
أطرت هذﻩ اللوحة الصغYZة باألسود ،وهو
وإن كان لون الوقار الذي أضفى كثYZا من
الجمال ع\ى الغالف وأظهرﻩ Kي شكل أكY
وقارا وجدية ،فإنه لون التشاؤم ،الذي قد
يوي بأن الصراع بZن النور والعتمة ع\ى الوجه ينت¼' إ#ى عتمة ممتدة ع\ى باÄي مساحة
الغالف.
أما بش YZمف{' فيستحضر الجسد ٔالانثوي ع\ى امتداد نصف الغالف ٔالامامي ،أما النصف
الثاني فمجرد خلفية خضراء داكنة تخفي النصف الثاني من الجسد وتمنع عريه التام.
الجسد املرسوم باللون الب '±الداكن ،وهو لون الصYºو الجلد ،وهو ما عاشته الشخصيتان
الروائيتان كريمة وزهرة.
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أما املالمح ال{' اختارها املصمم ألن zÓالغالف
فتحيل إ#ى ٔالالم والوحدة ،فاملرأة Kي الصورة
تحتضن جسدها بيدها ،و ¬ي نفسها
مرسومة باللون الب '±الداكن ،جسدها ح{z
Kي عريه تعب YZعن ٔالالم ال عن ٕالاغراء ،الذي
يأتي عادة بألوان اهية ،فاللون هنا ّ
عتم
ز
ع\ى جماليات الجسد ٔالانثوي ،لينقل نفسية
الشخصية الروائية ،والوسط الاجتما¡ي
والبيئة املحيطة a³ا »فتساهم دالالت اللون
Kي نقل الدالالت الخفية ؤالابعاد املستYxة Kي النفس البشرية« ،1للشخصيات النسوية الواردة
Kي الرواية.
غ YZأن هذا الغالف سحب سريعا تحت ضغط الانتقاد الذي وجه إليه ،انتقاد لم يربط
بZن عتبة الغالف ومxن الرواية فيما يبدو ،ألن الصورة موحية بمشاعر الشخصية الروائية
كريمة ،كما توي بأجواء النص الYxاجيدية ،بل نظر إليه بشكل سطpي ع\ى أنه جسد عار،
فوجهت انتقادات أخالقية للكاتب الذي كان وقتئذ غ YZمكرس ،فما كان منه إال أن حذف
صورة ٔالان.zÓ
ع\ى غالف القريبة كاف Kي طبعaا الفرنسية صورة طفلة تلف جسدها باألبيض،
كاستباق ملص YZالقريبة كاف ال{' انaت إ#ى التنقل من عيادة نفسية إ#ى أخرى ،فالرداء ٔالابيض
قد يمثل مالبس املشفى أو أغطيaا ،فالجسد ٔالانثوي Kي الصورة له صلة مباشرة
بالشخصيةالروائية ،وبالعنوان الذي يش YZإلaªا مباشرة.

 :1عبد الفتاح نافع ،جماليات اللون Kي شعر ابن املع ،¿xمجلة التواصل ،ع  4جوان س  ،1999ص 125
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أما Kي الYxجمة العربية فقد اختار
املصمم صورة تمثل ٔالام ،سيدة عجوز وسط
فناء بيت ريفي ،هو البيت الذي يروي منه
السارد ،أما ٔالام ف¼' املقيمة الوحيدة معه
بالبيت ،سيدة يتقدم a³ا السن دون أن تفقد
شيئا من صالبaا ،وهو ما توي به صورة
الغالف المرأة مسنة رغم انحناء جسدها ،إال
إabا واقفة ،رمزا لالستمرار ،وسط فناء دار
هأ،الاشبه بقلعة لسلطaا ،كما كانت توي
بذلك للسارد.
ع\ى غالف رمل املاية تحضر ٔالان zÓنصا تراثيا ،املرأة Kي نظرة أو#ى تذكر بشهرزاد Kي ثياa³ا
وٓالانية املجاورة لها ،والدف الذي بZن يد¾aا ،غ YZأن الدف الذي رسم عليه وجه رجا#ي قد
يكون لشهريار أو ألحد الشخصيات الحكائية Kي قصصها.
تحيل صورة الغالف ع\ى عوالم ألف ليلة
وليلة ،وبإضافة وحدة غرافيكية أخرى ¬ي
العنوان الفر¡ي "فجعة الليلة السابعة بعد
ٔالالف" ،يدرك التحويل الذي سيطرأ ع\ى
النص السابق ،ذلك أن ٔالاحداث تتجاوز زمن
الليا#ي ال{' انaت ليلة واحدة بعد ٔالالفK ،ي
حZن تدور أحداث الرواية Kي الليلة السبعة
بعد ٔالالف ،افتتاحية الرواية ¬ي ٔالاخرى تYºز
هذا التحويل وشهرزاد تنسحب مخلفة فعل
الحكي لشقيقaا دنيازاد ،ويمتد التناص
التحوي\ي للنص للسابق ع\ى امتداد النص الالحق.
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إن استحضار الجسد ٔالانثوي ع\ى أغلفة الرويات املذكورة لم يكن تسليعا له ،وجعله
مجرد » سلعة وبضاعة معروضة للرجال« 1الغرض مaiا فقط جذب القارئ من خالل
الصورة ،بل إن له صلة بمشاهد الرويات والشخصيات النسائية الواردة فaªا ،مجسدة
لحاال´aا النفسية ،أو ألحد مشاهد الرواية ،أو إيحاء بعوالم أو أحداث الرواية.

 -2-2-2ضم« املتكلم  -عودة الصوت املغيب ثقافيا
إذا كان الحكي هو نصيب ٔالان zÓبعد أن احتكر الرجل الكتابة ،محكما سيطرته ع\ى
الفكر اللغوي والثقاKي وع\ى التاريخ من خالل كتابة هذا التاريخ بيد من يرى نفسه صانعا له

2

ما جعلها تغيب عن التاريخ ،فإن نصيaÀا ذاك "الحكي" أهلها لالضطالع بالسرد ،فكانت الرواية
¬ي الفضاء ٔالاك Yرحابة »إلعالء صوت النساء وانطالقها بلسان حالهن) (...الشك أن الرواية
¬ي املجال الذي يتسع للتأريخ ملا تغفله السلطة الذكورية) (...وإثبات خصوصيaا« 3ولعل أول
خطوة خطaا ٔالان zÓالكاتبة Kي تأنيث سردها ¬ي استعمال ضم YZاملتكلم "أنا" بدل ضم YZالغائب
"هو" ،لتخرج بذلك من مرحلة الصمت إ#ى إعالء صو´aا ،وإثبات وجودها كائنا غيبته الثقافة،
وجعلت منه كائنا تابعا لرجال ٔالاسرة أو الجماعة ،تحولت بالكتابة »من كائن مندمج إ#ى ذات
مستقلة تتكلم بضمٔ YZالانا وبالخطاب الaiاري املكشوف« ،4مYºزة ٔالانا ٔالانثوية ومعلية صو´aا،
كما فعلت فضيلة الفاروق Kي اكتشاف الشهوة و¬ي تسرد بضم YZاملتكلم يوميات بطلaا ٔالانzÓ
باني » :لم أحلم Kي تلك الليلة .فقد فات '±قطار ٔالاحالم ،وترك '±واقفة ع\ى محطة مقفرة تنعق
فaªا غربان الخيبة« 5ومثلها سارة حيدر ،أما أحالم مستغانم' Kي ذاكرة الجسد فقد جعلت
ٔالان zÓمرويا لها أما الراوي فهو رجل؛ فاقد ذراعه ،تجعله عاهته الجسدية رجال ناقصا،
والرجل الناقص صورة ثانية لألن zÓكما تقرر فلسفة ارسطو بأن »الجسد ٔالانثوي ناقص

 :1عبد ﷲ الغدامي ،املرأة واللغة ،املركز الثقاKي العربي ،املغرب  -لبنان ،2006 ،ص 31
 :2املرجع نفسه  ،ص7
:3هويدا صالح ،نقد اخطاب املفارق ،ص 176
 :4املرجع السابق ،ص131
5فضيلة الفاروق ،اكتشاف الشهوة ،ص9
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ومشوﻩ ومعيب ،ألنه نتاج عن عجز Kي القدرات الطبيعية لإلنسان فاملرأة رجل عاجز 1«..وهو
التفس YZالذي قدمته بعض القراءات لتوظيف أحالم مستغانم' ٔالان zÓلراو رجل ،وجعلته
يعاني من عاهة يبدو معها جسدﻩ ناقصا ،ما يجعل منه مكافئا لألن.zÓ
غ YZأن هذا الراوي والكاتب التخيي\ي يضع أحالم مستغانم' Kي عالقة مباشرة مع
كتابة أخرى ¬ي كتابة الرجل ،الذي كان يحتكر الكتابة فما كان من الكاتبة إال أن تركته يروي
ويكتب بينما تم\ي عليه ¬ي بصو´aا املؤنث املختفي وراء رجل مقوض يكتب بيد واحدة ،اليد
املفقودة ال الباقية ،يكتب عن الذاكرة وa³ا 2ما تمليه عليه املؤلفة ٔالان zÓال{' نشأت Kي بيئة
ترى فaªا كائنا ناقصا ،فما كان مaiا إال أن ردت بالكتابة ع\ى هذﻩ الثقافة ،ووبYxت يد الرجل
ليخرج من الحرب إ#ى الرسم ثم الكتابة ،رامزة إ#ى زمنZن ثقافيZن هما زمن الفحولة حيث كان
الرجل الكامل املحارب ،وزمن ثان هو عصر ثقاKي جديد يخرج الرجل فيه من الفحولة ذات
السلطان املطلق واليد العليا فوق كل ما هو مؤنث ،ليصبح مجرد صوت كتبت به املرأة
وجعلته ينكتب ناقصا وخاسرا وجعلت لسانه يجري ضد فحولته 3.فماذا يسرد عن ٔالانوثة ؟
هذا الراو الرجل يكتب للمرأة وعن املرأة كل ما تتمناﻩ لنفسها:
» ها أنت ذي تتقدمZن كأمYZة أسطورية ،مغرية شهية ،محاطة بنظرات
الانaÀار وٕالاعجاب ..مرتبكة..و مربكة ،بسيطة..مكابرة
ها أنت ذي ،يشaيك كل رجل Kي ّ
سرﻩ كالعادة ..تحسدك كل النساء
حولك كالعادة..
و ها أنذا -كالعادة  -أواصل ذهو#ي أمامك«.

4

 :1عبد هلل ابراهيم ،السرد النسوي ،ص 19
 :2وردة معلم ،سرد ٔالانوثة Kي رواية ذاكرة الجسد ألحالم مستغانم' ،ضمن :الكتابة النسوية ،التلقي الخطاب والتمثالت،
إشراف محمد داود ،فوزيو بن جليد ،كريستZن ديYxيز ،املركز الوط '±للبحث Kي ٔالانYxوبولوجيا الاجتماعية والثقافية،
الجزائر ،2010 ،ص 211
:3عبد ﷲ الغدامي ،املرأة واللغة ،ص184
 :4مستغانم' أحالم ،ذاكرة الجسد ،ص354
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يرسم الراوي الرجل صورة مثالية لألن zÓاملروي لها ،إنه يسرد حلم ٔالان zÓبأن تكون
مشaاة من كل الرجال ،محسودة من قرينا´aا من النساء ،فالراوي الرجل ما هو إال قناع
يختفي خلفه صوت ٔالان zÓاملؤلفة الضمنية ،ال{' تؤنث الفضاء السردي بالسرد عن أن،zÓ
وجعلها موضوع السرد واملروي لها Kي آن »تYxاءى بزخم Kي السرد الهائل ،ال بل والفظيع للصور
ال{' تستثٓ YZالاخر:الذكر« 1كما تشت¼' كل امرأة أن تكون ،و¬ي Kي الوقت ذاته ،صور ترسم
ٔالان zÓاملث\ى كما تشaªaا الثقافة الذكورية ال{' تشبعت a³ا املرأة Kي غياب تصور لها عن ذا´aا،
بل وصارت تس©ى ¬ي بنفسها إ#ى بلوغ القيم الجمالية ال{' سنaا تلك الثقافة ،إن هذا السرد
الافتتاني بصوت الرجل ليس سوى الكلمة ال{' تحلم بسماعها ٔالان zÓعن ذا´aا ؛ الاعYxاف لها
بالجمال وفق مقاييس الرجل .سرد أحالم مستغانم' الذي يرى فيه ابراهيم محمود تجسيدا
لجمال لذائذي كما هو مشت¼ zذكوريا هو أيضا متكأ لألن zÓال{' ال ترى ذا´aا إال مشaاة ،وفق
قيم ذكورية أيضا ،ألن ال قيم نسوية للجمال فالنساء »يتعرضن لتثقيف متواصل Kي أن هذا
ما يجعلها جذابة ومثYZة « 2ما يجعلهن يسعZن إلرضاء ذوق الرجل معتقدات أabن يرضZن
أنفسهن .وهو ما حصل Kي هذﻩ الرواية ال{' يرى فaªا عدد من الدارسZن احتفاء بالذكورة،
بينما ¬ي احتفاء باألنوثة أيضا واشباع لaiمها للسماع عن جمالها ،وإشباعا لل½Yجسية ٔالانثوية،
ال{' تحضر بكثافة Kي هذا الفضاء السردي ،املروي من طرف راو رجل.

-3-2-2تأثيث الفضاء السردي باألشياء
تتجسد أنوثة الفضاء الروائي بعد الضم ،YZوهو الحضور الصريح لألن zÓمن خالل
صوت الساردة Kي اكتشاف الشهوة وشهقة الفرس ،واملروي لها Kي ذاكرة الجسد ،وحضور غYZ
مباشر من خالل أشياaÙا ،إذ أن السرد النسائي يحتفي باألشياء ٔالانثوية بشكل بارز ،وال تخلو
أي رواية من رواياتنا الثالث من حضور أشياء ٔالان.zÓ
تؤثث فضيلة الفاروق فضاءها السردي بأشياء أنثوية :ثياب داخلية ،صندل بكعب
رفيع ،زجاجة عطر نسائي ،فرشاتZن لألسنان .أما أحالم مستغانم' فتفتتح السرد بالحديث
 :1ابراهيم محمود ،زئبق شهريار ،جماليات الجسد املحظور ،دار الحوار ،سورية ،2012 ،ص 189
:2عبد ﷲ الغدامي ،املرأة واللغة ،ص30
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أيضا عن أشياء أنثوية لكaiا من أثاث البيت ،لها صلة باآلنية النحاسية Kي صورة الغالف:
ّ
نحاسية كبYZة علaªا إبريق ،وفناجZن ،وسكرية ،و ّ
مرش ملاء
»لتعود بعد لحظات ،بصينية قهوة
الزهر وصحن للحلويات ،1«.آنية تحملها ٔالان zÓوتقدم فaªا ٔالاكل املرتبط أيضا باألنٓ ،zÓالانية
وإن كانت لوازم بيتية فإabا مرتبطة باألن ،zÓقريبة من عوالهما ،لهذا يلتفت لها سارد أحالم
مستغانم' رغم أنه رجل ،التفت للتفاصيل اللصيقة بعالم ٔالان zÓو¬ي ٓالانية .نوع آخر من
ٔالاشياء يرتبط باملعتقدات الشعبية للنساء يذكرها السرد أيضا و¬ي »..كانت تزورها Kي تونس
كل مرة محملة بالشمع والسجاد والدعوات ،متنقلة بZن ضريحها ومزار)سيدي عمر
الفاياش(« 2عادات النساء وأدوا´aن ،وأدعيaن حاضرة Kي فضاء سردي يحكمه صوت رجل،
وتتحكم به مؤلفة ضمنية ،تؤنث الفضاء الروائي بلوازم أنثوية ما كان ليلتفت لها الرجل ،ألabا
من صميم عوالم املجتمع النسوي.
للساردة Kي شهقة الفرس أشياء من نوع مختلف ،إabا حبة الغبار ال{' تطارد
والحشيش والخمر و¬ي عموما أشياء لصيقة بعالم الرجال أك ،Yلكaiا ترتد نحو ٔالانوثة و¬ي
تجعل من املرآة فضاء متخيال ينفتح ع\ى عالم امرأة أخرى "امرأة املرآة" ال{' ليست سوى
جزء من الذات املتشظية للساردة.
املرآة من أقرب ٔالاشياء لألن ،zÓبل إabا تكاد تكون رمزا لعوالم ٔالان ،zÓغ YZأabا ليست
مجرد ÷('ء أو أثاث؛ إabا ثيمة Kي ٔالادب والثقافة ،والحديث عن املرآة ليس تافها مطلقا ،وإن
كان املفYxض فaªا أن تعكس الواقع ال غ ،YZفإنه ليس خفيا أن املجتمع يرى Kي املرآة شيئا
يعكس نرجسية واعية بحدودها ،3و¬ي الداللة ال{' تYºز Kي نص الرواية ،ال{' تحتفي بأنوثة
الساردة ع\ى امتداد السرد ،وتجعل مaiا محط مديح من طرف كل شخوص الرواية ،مديح
مؤسس كما رأينا سابقا مع ذاكرة الجسد ع\ى قيم ذكورية للجمال¬ ،ي نفسها القيم ال{'
تس©ى الساردة إلثبا´aا لذا´aا ،تصور نفسها مشaاة من طرف كل الرجال ،ح{ zشقيق زوجها،

 :1مستغانم' أحالم ،ذاكرة الجسد ،ص8
 :2املصدر نفسه ،ص109
:Peter Schnyder , Avant-propos, Miroirs – Reflets, Esthétique de la duplicité,P6
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أما هذا ٔالاخ YZفيختصر صورة هذﻩ ٔالانK zÓي عبارة ¬ي »حبيب{' نمرة مشaاة ح{ zو¬ي غارقة Kي
بحار من الجبس 1«..رغم مرضها والتفاف الجبس حول جسدها تأتي الكاتبة بالصوت الذكوري
ليعYxف لها بأabا ما تزال مشaاة ،مشبعة نرجسية ٔالانوثة ،ورغبaا الدائمة بأن تبقى "ٔالاجمل"
ليس فقط أمام املرآة بل أمام مرايا من نوع آخر ،ليست غ YZعيون الرجال الذين ينطقون أو
يسعون إلaªا "اشaاء".
هذﻩ ال½Yجسية محاصرة بإدراكها لقصورها ،الذي تصورﻩ الساردة Kي صور مختلفة،
مaiا العجز عن إيجاد وطن امرأة املرآة ،العجز عن القبض ع\ى حبة الغبار والغيمة ال{'
تطاردها الساردة Kي لحظات الثمالة ،وأخYZا Kي خيانة جسدها الذي خذلها Kي لحظة انعتاق
ولم يبلغ a³ا املنت¼ ،zوانaت محاطة بالجبس لYxميم الجسد ،ولعل موت الزوج Kي "الفضل
ٔالاخ "YZوهو أول فصول الرواية هو لحظة الانكسار الرمزية لهذﻩ ال½Yجسية ،ذلك أن الزوج
صورة مثالية لرجل يتقبل كل خطايا زوجته a³دوء ال يجد تYºيرﻩ إال Kي إشرافه ع\ى املوت،
هذا الزوج املحب املتفهم ،كان مرآ´aا السحرية ال{' تظهرها ٔالاجمل دوما ،خاصة وأنه يخذل
غYZها من النساء ليبقى معها ،يموت ويخلفها دون ذلك السحر الذي يؤجج نرجسيaا.

-4-2-2كتابة الذات ٔالانثوية  -كتابة الداخل
تؤنث الكاتبة إذن الفضاء الروائي بتأثيثه بأشياء أو عادات يومية أو ح{ zمشاعر
كال½Yجسية Kي النصZن ٔالاخYZين ،غ YZبعيد عن املشاعر ،يأتي سرد العالم الداخ\ي لألن zÓمن
أهم ما يم ¿Zالرواية النسائية ،كأنك باألن zÓحZن »تكتب ّ
نصها تكون قد كتبت ذا´aا ،هذﻩ
ّ
تتحول إ#ى عالمة أنثوية جاذبة مستقطبة لجميع املحاور ٔالاخرى« 2وبؤرة تنطلق
الذات ال{'
ً
مaiا كل خيوط الحكاية ،هذﻩ الذات امللخصة Kي الجسد بنية خارجية ولغة كتابة من جهة
و¬ي عالم الداخل ،دواخل الشخصية ٔالانثوية بكل هواجسها ومشاعرها ،ورؤيaا للعالم من
الجهة الثانية.

:1سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص27
ٔ :2الاخضر بن السائح ،سرد املرأة وفعل الكتابة ،ص100
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تغيب هذﻩ ٔالاخYZة عند أحالم مستغانم' ألن الراوي الرجل شخصية من الرواية تحرمه
"الرؤية مع" من ٕالاحاطة بعوالم املروي لها الداخلية ،ال{' يمكن أن تتحقق Kي حالة راو عليم
أو راو شخصية نسائية كما هو الحال والروايتZن ٔالاخريZن :شهقة الفرس واكتشاف الشهوة؛
Kي ٔالاو#ى ترسم الساردة وتلون العالم كما تراﻩ أو ٔالاصح كما تحسه Kي لحظة احتضار زوجها،
Kي حوار داخ\ي يق '(µأفكارا ليثبت أخرى:
»عندما رأيته يحتضر ،لم أفكر كيف وملاذا وإ#ى أين ..بل قلت فقط أن
هناك شيئا غريبا سوف يحدث بعد لحظات Kي هذﻩ الغرفة الصامتة..لم
أفكر أن '±أحبه وأن '±سوف أحزن ع\ى موته كما لم أحزن من قبل ..بل
قلت فقط أن حياتي ال{' سأعيشها من دونه سوف تكون غريبة
أيضا..لم أفكر Kي الجنون ،أو أين ÷('ء يشaÀه ،الذي بدأ يزحف ببطء
ع\ى أجواء البيت ،يغمر ألوان الجدران والستائر وإذ بي أكتشف أن كل
÷('ء صار رماديا؛ بل قلت فقط إن الرمادي ربما هو اللون الحقيقي لكل
÷('ء وأن وحدهما الخيال والخوف من الوحدة يلونان ٔالاشياء Kي
أعيننا«

1

»...لكن شيئا ما تغ YZيا صديقي..هناك جزيرة غرقت كاألتلنتيد تحت مياﻩ
املحيط ..هناك امرأة ماتت Kي داخ\ي منذ المست يدي عنقه فوجدته
ً
صامتا )..(...هناك كتاب انطوى منذ رحيله ،مع بعض الصفحات ٔالاخYZة
ً
ال{' بقيت بيضاء وال{' لن أجرؤ أبدا ع\ى تلطيخها..
هناك هذﻩ الغرابة ال{' تغمر كل ÷('ء..لم يعد أي ÷('ء بسيطا بالنسبة
إ#ي (...)..كل ما كنت أفعله من قبل ويبدو #ي غاية Kي البساطة صار ظواهر
غريبة تث YZخوKي(...)..و هناك أشياء أخرى ترعب '±دون أن أفهم ملاذا«..

2

هذا الطول املفرط للمقبوسات ي)(' بعوالم هذﻩ الرواية ال{' تنفتح فaªا الساردة ع\ى
:1سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص7
:2املصدر نفسه ،ص ص 10 ،11
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ذا´aا متلذذة باإلنصات لصو´aا الداخ\ي الذي يعيد تشكيل عالم ما بعد موت الزوج ،حيث
الذات بؤرة حب\ى بالدالالت الرمزية وتحوال´aاK ،ي خطاب يصدح باالنزياحات الدالة ع\ى
الوجع ٔالانثوي 1وع\ى الخوف والغربة Kي عالم سيخلو من مرآة ذا´aا السحرية ،الزوج املشكل
Kي صورة مثالية ،شهريارها املفتون a³ا ،الذي يشaªaا Kي كل حاال´aا ،ويتقبل كل ما تأتي ع\ى
فعله من تعاط للمخدرات ،وادمان للكحول ،وأك Yمن ذلك يحيطها بالرعاية والحماية ح{z
من ممارسا´aا ذا´aا ،كل هذا يؤول إ#ى abاية سYxفع عن العالم الحلم' الذي صورته الفصول
املوالية من الرواية ال{' حصلت قبل الوفاة كرونولوجيا ،سYZفع عaiا غشاوة ٔالالوان الaÀيجة
لتYxاءى Kي لون واحد هو الرمادي الذي يخلق احساسا بالخوف ،والرعب من كل ÷('ء :من
سجائرها ،قهو´aا ،شروق الشمس ،غروa³ا وال{' تضع لها دالالت جديدة نابعة من نفسها
املنكسرة املرعوبة ،ح{ zأن اشراقة الشمس تصبح بالنسبة لها ´aديدا بكارثة ستقع ،والغروب
مشهد آثم ...وغYZها من الصور ال{' ترسم لنا رؤية هذﻩ الذات ٔالانثوية للعالم بعد أن ترملت،
رؤية محكومة بالخوف من كل ÷('ء حولها.
ُي ّ
غيب الغياب القصري للزوج ٔالان zÓمaiا ،باملوت أيضا "هناك امرأة ماتت Kي داخ\ي"
املرأة ال{' ماتت ¬ي واحدة من ذوات الساردة ،ال{' رأينا Kي الفصل السابق انشطارها إ#ى ذوات
متعددة ،ستموت إحداها Kي الفصل ٔالاول من الرواية املوسوم "املفصل ٔالاخ "YZوهو أخ YZمن
حيث الYxتيب الكرونولوâي لألحداث ،لنعود ونكتشفها ع\ى امتداد الفصل املوا#ي "تفاصيل بال
أهمية" وبشكل أقل Kي الفصل الذي يليه "أصداء" بينما تعود Kي الفصل ٔالاخ YZاملوسوم
"محاولة اخYxاع الفصل ما بعد ٔالاخ " YZإ#ى حياة ما بعد وفاة الزوج بذات الساردة ال{' اختفت
)ماتت( ،الذات الغارقة ب½Yجسية يعززها الزوج املفتون ،واعجاب أصدقائه ،وأسرته ،إضافة
إ#ى اشaاء شقيقه لها ،تسرد هذﻩ ٔالانا رغبا´aا ،ورؤياها لذا´aا ،من خالل عيون ٓالاخرين ،عيون
ٓالاخر الرجل ،فتصور نفسها Kي شكل ير|(' ذوقه ،ويشبع نرجسيaا تماما كما رأينا Kي ذاكرة
الجسد.
تضع فضيلة الفاروق حدودا بZن الحلم والواقع عكس سارة حيدر ال{' صورت
:1ينظرٔ :الاخضر بن السائح ،سرد املرأة وفعل الكتابة ،ص 103
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شهريارها Kي صورة حلمية بحثة ،لعدم ارتكازها ألي مرجعية واقعية ،بينما ساردة فضيلة
تفصل بZن العاملZن ع\ى ٔالاقل Kي الفصول ٔالاو#ى من الرواية حيث تسرد عواملها الداخلية
محددة حلمهاK ،ي "رجل" »الشاب ٔالاسمر )ُ (...
تحل سمرته ﱠ
ع\ي كليل رومان(' جميل« 1الحلم
البسيط ألي فتاة ،فارس ٔالاحالم الذي تنتظر النساء ،حلم بسيط يكلل سنوات من الانتظار
وينت¼' بخيبة كYºى و¬ي تصطدم برجل الواقع ،املخيب للحلم بعنفه وتناقض طباعهما الذي
ينت¼' بفشل الزواج.
العوالم الداخلية للساردة "باني" محكومة بالحلم ،أحالم اليقظة ال{' تورطت a³ا وصار
ُ
صعبا علaªا التخلص مaiا ،بعد أن ُ
ضيق علaªا الفضاء وصارت تمنع من مغادرة البيت،
لتنطلق املخيلة وال تتمكن من وضع حدود لها» :و تورطت Kي أحالم اليقظة لتصبح مشكل{'
الكYºى ،أحلم وأنا أدرس،
أحلم وأن آكل،
أحلم وأنا أم)(' ،أقطع الطريق وأنا ساهية...
و أنجو من ألف حادث Kي اليوم.
أحلم.
أخYxق الشبابيك ال{' أصبحت مغلقة بأحالمي ،أخYxق حراسة "إلياس" #ي ،2«.يضيق
الفضاء ويغلق ع\ى باني فتنطلق مخيلaا لتفتح ما أغلق Kي وجهها ،وتصنع لنفسها عاملا آخر
"داخليا" طاملا أabا محرومة من العالم الخارâي ،الذي يحتكرﻩ الرجل ،لكن هذﻩ املخيلة
ُ
ستنطلق ألبعد من مجرد أحالم اليقظة ،بل تصنع لـ "باني" حياة جديدة بينما تمpي ذاكر´aا
ُ
بالكامل ،ويجد القارئ نفسه أمام وقائع تجاوزت ثل 'Óالرواية تمpى ليحل محلها أحداث أخر
بشخصية جديدة لـ "باني" الكاتبة ،ثم لـ "باني" املصابة a³روب انفصامي تسبب لها به عنف
ُ
الفضاء "الجزائر Kي عشريaا السوداء" حيث قتل زوجها الذي مpي تماما من ذاكر´aا ،وراحت
1فضيلة الفاروق ،اكتشاف الشهوة ،ص9
:2املصدر نفسه ،ص ص21 ،22
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املخيلة ترسم أحداث حب Kي مكان مغاير ،بعيد عن الجزائر وقسنطينة ،فضاء آمن هو
باريس ،تخت Yºفيه الحب.
كأننا بعوالم الرواية بالكامل جزء من العالم الداخ\ي للبطلة "باني" ال{' ستجمع بZن
الجسد بكل عدته التاريخية والاجتماعية والثقافية والواقع املعاش جزائريا ،1غ YZأabا جميعا
مجرد محاور منطلقة من بؤرة أساسية ¬ي نفس باني ،برؤيaا للعالم من حولها ،وبرؤيaا
لذا´aا ،ذات ٔالان zÓالقسنطينية Kي عزلaا داخل أفضية محددة سلفا ،ومؤطرة بسلطة
ذكوريةّ ،
تضييق الفضاء الخارâي ،وتراقب الوجود الجسدي لألن zÓبجسدها الYºاني ،وأك Yمن
ذلك تتسلل إ#ى نفسها ،عاملها الداخ\ي ،الذي وإن كان يتخذ من الحلم وسيلة للهروب من
القيود ،فإنه خارج الحلم ،يدرك محدوديته ،وانحسارﻩ ،وسيطرة ٓالاخر عليه ،وهو يتملكها من
الداخل زارعا الخوف بعاملها الداخ\ي ...» :والدي وأ<ي إلياس ،هما اللذان ال يزالان قابعZن Kي
داخ\ي ولم يختفيا أبدا من مب z±الخوف الذي شيداﻩ Kي قل .'Ñح{ zوأنا هائمة Kي شوارع باريس
ينتاب '±شعور غريب بأن أحدهما يتعقب '±ويراقب (...)'±بدافع الخوف ُ
كنت أغادر ٔالاماكن كلها،
وأخ\ي الذاكرة من كل الرجال الذين عرفت 2«..سلطة ٔالاب ؤالاخ ،سلطة الذكورة Kي النظام
ُ
ٔالابوي ال{' تحكم قبضaا ع\ى عوالم ٔالان ،zÓوتتحول إ#ى حصار ع\ى الذاكرة والفكر ،سياج
من الخوف مضروب ع\ى عالم باني الداخ\ي ،حيث يصطرع الخوف والحلمٔ ،الارق والهروب،
وآالم ٔالانK zÓي املجتمع القسنطي '±ال{' ُت ّ
غيب احساس الشخصية النسائية بذا´aا وأنوثaا،
وتغيب ال½Yجسية ال{' زينت عوالم الروايتZن السالفتZن ،ليعوضها ٔالالم والهروب ،تستبدل
الهوية ٔالانثوية بالهرب مaiا ورفضها ،فباني ترفض بشدة أنوثaا ،كل ما يجعل مaiا أن zÓتقابل
تغ YZبنيaا الجسدية بالخجل ،وتفرض ع\ى نفسها الاحتجاب بعيدا عن العيون ال{' ستكتشف
حتما تحولها إ#ى أن ،zÓفتنسحب من ٔالافضية النسائية كالحمام الذي كانت تزورﻩ كل خميس،
وتكتفي باالستحمام Kي البيت ،حركة هروب أخرى يلجأ لها البطل Kي الرواية ،كنا الحظناها Kي
الروايات السالفة ،لكن هذﻩ املرة الهرب من الهوية ٔالانثوية ،ال{' تسبب لها الحرج ،بل إن
 :1ابراهيم محمود ،زئبق شهريار ،ص 203
:2فضيلة الفاروق ،اكتشاف الشهوة ،ص ص13 ،14
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بلوغها كان "نكسة" بالنسبة لها وجدار الوهم الذي أقامته بيaiا وبZن أنوثaا يaدم ،فتجد
ُ
أصبت بالنكسة الحقيقية )K (...ي
نفسها جنسا تخجل أن تكونه »وحZن بلغت سن البلوغ
الرابعة عشرة من عمريُ ،
كنت واثقة أن ما أصاب البنات لن يصيبK '±ي عمرهن ،وقد عشت
ذلك الوهم ع\ى طريق{' .1«.بZن رفض ٔالانوثة وعدم القدرة ع\ى "اقناع ﷲ" برغبaا بأن تكون
ذكرا ،تقف الطفلة Kي منطقة وسطى » كنت الص 'Ñذا الضفائر الطويلة والقدمZن الوسختZن،
والفستان الذي يتمزق لسبب ما ،والحلق الذي يضيع Kي "سوق العصر" أو Kي "الجزارين"«

2

تحضر ٔالاشياء ٔالانK zÓي هذا املقطع :الضفائر ،الفستان ،الحلق ،لكنه حضور خافت ومشوﻩ،
كأنوثة ممزقة مرفوضة بقوة من الداخل ،رفض سيتحول إ#ى غضب يسكن ٔالان zÓويفصلها
عن هويaا ،ويدفع a³ا إ#ى أفضية مفتوحة عكس ما أرادت لها السلطة ٔالابوية ¬ي ٔالاحياء
القديمة لقسنطينة ،حيث تخلق لها عاملا من الانطواء والرفض ،مزيج من املشاعر السلبية
تشكل العالم الداخ\ي ،عالم أن zÓتعيش وهم الذكورة اعتقادا مaiا بأabا ستكون ّ
حرة بمقدار
تطابقها مع الرجل ،وهم يتطابق مع الجهود املبكرة للحركة النسوية ،ال{' الزمها الوهم القائل
بالتماثل بZن املرأة والرجل ،لكن هذﻩ الفكرة ستلقى نقدا من ٔالادبيات النسوية ال{' ستبZن أن
الهدف هو الاختالف املانح لهوية ٔالان 3zÓالاختالف الذي سيظهر Kي صور عدائية ،وأخرى ودية
بZن ٔالان zÓباني والشخصيات الذكورية Kي النص ،بدأ برجال العائلة.

-5-2-2تخييل الحميمي
تشتغل كل من فضيلة الفاروق وسارة حيدر بشكل مكثف ع\ى تخييل
الحميم' fiction de l’intimeاملتجسد من خالل ثالث خصائص؛ فالحميم' يتمثل فيما
هو قريب والعائ\ي واملتحفظ عليه ،4وإذا كان العائ\ي Kي شهقة الفرس غ YZمرتكز إ#ى مرجعية
واقعية وال إ#ى الفلسفة النسوية بطروحا´aا املعادية للسلطة ٔالابوية ،ألن تصويرها للعائ\ي
مثا#ي إ#ى حد بعيد ،أقرب للحلم منه ألي مرجع واق©ي ،فإنه حاضر بكثافة Kي اكتشاف
 :1املصدر السابق ،ص 15
 :2املصدر نفسه ،الصفحة نفسها
 :3عبد ﷲ ابراهيم ،السرد النسوي ،ص 77
: R.Salado et autres, La fiction de l’intime, Edition Atlande , Belgique, 2001, P22
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الشهوة ال{' تعري السلطة الذكورية الحاكمة للعالقات العائلية بنظام »يتمK ¿Zي جوهرﻩ
بالعدوانية والبنية الهرمية« 1ال{' يحتل فaªا رجال العائلة مرتبة املركز ،مرتبة أقرب لأللوهية
املتحكمة وامل½¿هة عن الخطأ ،فهذا إلياس الشقيق يحرق فراش الساردة بعد أن رآها مع
عصابة "أبناء الرحبة" وتلقى فعلته مساندة بل وافتاخرا من طرف ٔالاب ؤالام ذا´aا.
صورة أخرى لقهر ٔالان zÓتطالعنا a³ا الكاتبة Kي افتتاحية الرواية ¬ي الaميش الذي
يلüي عقل ٔالان zÓوحريaا Kي اتخاذ القرار ،ويجعل تقرير زواجها أمرا عائليا بحثا ال صلة لها به:
»جمعتنا الجدران وقرار عائ\ي بال«a¾ 2مش النظام ٔالابوي الذي تعمل الرواية ع\ى تعريته
ٔالان zÓواستبعادﻩ لعقلها وقدر´aا ع\ى الاختيار واتخاذﻩ القرار نيابة عaiا ،ألabا Kي رأيه مجرد
جسد ،بينما يحتكر هو العقل والتدب ،YZكما فعل و¬ي تعود إليه مطلقة فيعد أن يسوي كل
÷('ء مع زوجها ويعيدها إليه ،لتلعب دور الزوجة بازدواجيته كما هو حال والد´aا ووالدها،
ً
بل حال املرأة Kي املجتمعات التقليدية بشكل عام؛ مرة يريدها الرجل رمادا ،ومرة جمرا يخفي
كينونaا ٕالانسانية وراء حجب ٕالاهمال والاستبعاد ،لكنه يستدعaªا وقت الرغبة واملتعة دون
أن ّ
تغ YZالحميميات من نظرته إلaªا ،ف¼' الغريبة املجYºة ع\ى الطاعة abارا ،و¬ي مع ذلك
املشaاة ليال ،شهوة ال تخلق عاطفة بل تبقي املرأة Kي خانة الهام)(' املغفل ،ال تحظى ح{z
بمنادا´aا باسمها بل تنادى بـ "يا مخلوقة" أو " َ
امرا" ،3ويمعن Kي تسخيف رأ¾aا ،ح{ zصارت
تستسخف نفسها كردة فعل طبيعية ،وتقتنع بما يفرضه علaªا الرجال من حجب وغلق ح{z
للنوافذ ،ومنع من الخروج ،لتبقى محاصرة بقوانZن وأعراف جعلت مaiا عورة يجب اخفاؤها
باللباس وحجaÀا عن ٔالانظار Kي ثوب أو وراء ٔالاسوار ،فارضة علaªا حماية مشددة من طرف
املجتمع وجاعلة إياها موضوع كل الانتقادات واملراقبة وٕالاكراهات.

4

تعري الساردة Kي اكتشاف الشهوة كل هذﻩ الظواهر ،منتقدة املجتمع التقليدي بثقافته
الذكورية ،لتقدم رؤيaا للحل والسرد يتحول عن العائ\ي إ#ى القريب واملسكوت عنه )املتحفظ
 :1عبد ﷲ ابراهيم ،السرد النسوي ،ص62
2فضيلة الفاروق ،اكتشاف الشهوة ،ص7
:3املصدر نفسه ،ص 54
:4رحال بوبريك ،بركة النساء ،الدين بصيغة املؤنث ،أفريقيا الشرق ،املغرب ،2010 ،ص52
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عليه( ،بعد أن تستبدل الفضاء القسنطي '±بفضاء غربي هو باريس ،ال{' يتفتح a³ا الجسد
ٔالانثوي و"يكتشف الشهوة" ،فتتغ YZلغة الرواية ،تحضر الكتابة بالجسد ،والخطاب ٕالايرو.'(Ð
يتفتح الجسد إذا Kي فضاء مشبع بالحرية ،بعد أن توا#ى عليه القهر العائ\ي مع ٔالاب
ؤالاخ ثم الزوج ،فيخوض تجاربه الختيار الحبيب ٔالانسب ؛ تجربة الحب ٔالاو#ى تبدأ جسديا -
دوما -بقبلة ع\ى املأل وسط فضاء عام هو املق¼ ،zويتجسد من خالل توق جسدي إ#ى جسد
"إيس"K» :ي ظرف تلك الفYxة القياسية ،أصبحت مهوسة بشفاﻩ ولحية رجل « ،1تكتشف من
خاللها الشهوة ،والتعلق برجل يفهم جسدها ويجعله يتفاعل بل ويتوق إليه ،الصورة
املناقضة تماما لصورة الزوج الجلف الذي »لم يحاول أن يوج .'7لم يحاول أن يفهم شيئا
من لغة جسدي ،أن¼ zالعملية Kي دقائق ،ورمى بدم عذري{' مع ورق "الكلينكس" Kي الزبالة«

2

ليتحول الجسد إ#ى محك حقيقي للمشاعر والعالقات ،بZن البطلة باني وذا´aا ،وبيaiا وبZن باÄي
الشخوص ،إيس املعشوق ألنه جعل جسدها يتوق لاللتحام به ،ويرتقي a³ا إ#ى الاحساس
بالعودة للبداية إ#ى والدة ما ،تخرج مaiا امرأة أخرى ،وهذي الصورة ال{' تتكرر Kي كتابات
النساء ،مرتبطة بمخيال ٔالان zÓال{' ت©ي إن لم تعش تجربة الوالدة ،وتصور من خاللها العودة
إ#ى مرحلة ما قبل الزواج ،إ#ى الانطالق والحرية ،الفرح املنعتق من السلطة الذكورية ،وما
ّ
تصبه من ألم جسدي ع\ى ٔالان.zÓ
أما مود الزوج الذي يمتلكها ،فإن خذالنه لجسدها جعلها تكرهه وانaت منفصلة عنه،
ومثله شرف الذي لم يوفق لجعل القبلة معراجا للحب ،فقط ألabا لم تحقق املبتüى ،ليأتي
بعدهم توفيق الذي سيكتشف مغارات ٔالانوثة العميقة Kي باني.
الالفت للنظر أن فضيلة ال تكتفي بجعل بطلaا باني تكتشف نفسها جسديا ،بل إabا
تكتشف ٓالاخرين جسديا أيضا ،كما أabا تع Yºعن حاال´aا من خالل الجسد ،ف¼' حZن تلتقي
توفيق أول مرة تصفه جسديا ،وتتأثر مباشرة بمالمحه» :كان متوسط الطول ،بشعر أسود

1فضيلة الفاروق ،اكتشاف الشهوة ،ص32
:2املصدر نفسه ،ص 8
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طويل يالمس الكتفZن ،وبشرة ذات بياض أعرفه ،ومالمح تتوغل مباشرة بالقلب« 1ليخرج
الجسد من كونه مجرد آلة للمتعة إ#ى تصور جديد يجعل منه أداة تواصل ،وفضاء له دالالت
تختلف بZن خلق ٕالاحساس باألمان والحب Kي حالة جسد توفيق وإيس اللذان منحا البطلة
الحب والاحتواء ،أو فضاء عدوانيا منفرا يبعث ع\ى الشعور بالغربة والنفور كما هو الحال
وجسد مود وشرف ،هذﻩ الكتابة بالجسد تقويض للثقافة الذكورية ال{' حصرته Kي مفهوم
واحد هو املتعة الجنسية ،وبناء لنسق معرKي يaiض فيه هذا الجسد باعتبارﻩ مرادفا للذات
ويص YZبفعل ذلك هوية لها 2سواء كانت هذﻩ الذات أنثوية أم ال ،فاألمر سيان عند فضيلة
الفاروق ،الجسد هو نقطة الالتقاء والتواصل والحكم ،بفضل الجسد اكتشفت باني أنوثaا
ورجولة إيس ،كما اكتشفت الحب مع توفيق ،وتحولت إ#ى امرأة أخرى ،وصفaا من خالل
الفضاء املكاني الغربي "باريس" » صباحا ..كانت جميلة ،بأهداب تقول الشهوة ،وشفاﻩ تبتسم،
وشمس أك Yإشراقا من ذي قبل« ،3املدينة ٔالان zÓليس سوى باني نفسها بعد ليلة حب مع
توفيق ،الذي قلب تاريخها وأخرجها من دوامة خيبا´aا ،لتتحول إ#ى امرأة أخرى ،اجتمع لها
ٕالانطالق ،التحرر ،القوة ع\ى املواجهة ،الفرح ،الثقة بجمالها.
غ YZأن كل هذا لم يمح من ذهن بطلة فضيلة الفاروق نسق القيم النمطي املكرس،
الذي يستند إ#ى مرجعيات عقائدية وعرقية ،والذي يجعل من تحرر الجسد ٔالانثوي وممارسته
للحب دون رابط الزواج خطيئة ويدخلها Kي خانة العيب اجتماعيا ،والزنى دينيا ،و¬ي الفكرة
ال{' تبقaªا الكاتبة مYxسبة Kي الو¡ي بطلaا باني ،ال{' كانت » بZن قوسZن من الحشمة والعار
دون بوصلة« 4مYxددة بZن رغبaا بأن تحب وبZن الاحساس العميق فaªا بأن ما ترتكبه "عيب"،
وأabا تحولت إ#ى عاهرة ،فاتحة بذلك النقاش حول قضيتZن هما الزواج التقليدي الذي
´aاجمه الرواية منذ بدايaا ،ثم فكرة العيب ال{' تقيد الجسد ٔالانثوي ،و´aبه للزواج التقليدي
الذي يؤسس ألسرة أبوية النظام ،و¬ي من املوضوعات ال{' ترتكز فaªا للفلسفة النسوية ،ال{'
:1املصدر السابق ،ص 50
 :2ينظر :هويدا صالح ،نقد الخطاب املفارق ،ص 158
 :3فضيلة الفاروق ،اكتشاف الشهوة ،ص ص 80 ،81
:4املصدر نفسه ،ص80
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ترى Kي ٔالاسرة ٔالابوية صناعة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي » رأى أن عليه أن يعمل
بسرعة وقسوة كي تكون الفكرة الرئيسية Kي الاسالم ٔالاسرة البطريركية« ،1هذﻩ املرجعية
الفلسفية ¬ي ما جعل بطلة فضيلة الفاروق تبقى أسYZة خوفها رغم تحررها وابتعادها عن
الفضاء القسنطي '±الذي كان يفرض علaªا هذﻩ ٔالافكار )الرواسب ( فرأت Kي نفسها عاهرة،
غ YZأن العهر Kي الرواية فينشطر ليحيل إ#ى داللتZن ؛ تعود ٔالاو#ى إ#ى الثقافة الذكورية ال{'
تلصق هذﻩ الصفة بكل امرأة ترتبط بعالقة جسدية غ YZمؤطرة بالزواج وهو ما رأته Kي نفسها
وتعدد العالقات الجسدية مع الرجال ،أما الثانية فتعود إ#ى الفكر النسوي الذي يرى Kي وهب
املرأة نفسها إ#ى زوج لم تعرفه قبل الزواج عهرا ،وتقتبس الروائية مقولة لباولو كويلو يرى فaªا
الجنس دون حب عنفا يمارس ع\ى النفس والجسد .وهو ما جعلها ´aاجم الزواج التقليدي من
خالل الشخصية الروائية مود ،والعنف الذي مارسه علaªا جسديا ونفسيا ،لم تتجاوزﻩ
البطلة وتبلغ العالقة الجسدية املبنية ع\ى مشاعر الحب إال بعد تجربتZن جسديتZن فاشلتZن،
اكتشفت فaªما ٓالاخر الرجل فعشقت ٔالاول بعد قبلة لكنه خذلها ،بينما لم تتأثر بقبلة الثاني
مما جعلها تب Yxعالقaا به ،ليبقى الجسد طريقة باني Kي معرفة ٓالاخر واكتشاف أنوثaا من
خالل هذا ٓالاخر.
أما الكتابة بالجسد فال تقتصر ع\ى املشاهد الإليروسية من الرواية ،بل إن الجسد
طريقة للتصوير Kي رواية اكتشاف الشهوة ،ترصد من خالله أدق ٔالاحاسيس واملشاعر دون
ّ
خجل أو مواربة ،معها يشتبك نبض الجسد مع نبض النصK ،ي لغة متآلفة مبدعة خالقة،
نلمس فaªا فاعلية الجسد ،فاعلية الصورة البالغية املستمدة منه ،وتشكيالت شعرية ت('ء
أفق النص املؤنث 2وتصبغه بصبغة إيروسية مرهفة ،ال تكاد ترى ،مع أن جماليaا تمنح لذة
قراءة النص املؤنث ،الذي يحضر فيه الجسم فكرا ووعيا ي½¿اح عن تصوير الرجل له ،ويحضر
لغة ،صورا بالغية تع Yºعما هو ح(' كما تع Yºعما هو محض شعور وعاطفة ،ما يجعل من
الجسد أحد أهم مؤثثات الفضاء الروائي النسوي » فالجسد هو سيل الكتابة عند املرأة
 :1فاطمة املرني(' ،الحريم السيا ،'(Ðالن 'Ñوالنساء ،تر :عبد الهادي عباس ،دار الحصاد ،سوريا ،ص87
ٔ :2الاخضر بن السائح ،سرد املرأة وفعل الكتابة ،ص 195
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ونارها ال{' ال تنضب ومعجز´aا ال{' لم تكتمل ،فمن الجسد تقبض املرأة ع\ى شيطان لغaا
ومن معجمه تزين السرد« ،1بالجسد تع Yºفضيلة عن املرض وعن الحب ،وبالجسد ترسم
املدن وح{ zاملشاعر:
 - 1عبارة قديمة ملالك حداد تطوق '±من كل الجهات)...ص (41
 ال أدري بالضبط كيف ّعريت عواطفي أمامه ) ص(63
 حZن تم)(' ،يبدو املجتمع مدهوسا بقدمaªا فعال)...ص(36ً
مساء ،تحت قبعة سوداء من الغيوم ،يبدو
 - 2شارع "مونYºناس" Kي السادسة
رجال مشكوكا Kي أمرﻩ) .ص (36
باريس جميلة ومتوهجة )ص ....(41الشعر الذي تقوله باريس Kي صالونات تضجبالتصفيق )ص(42
 تنام قسنطينة Kي حضن رجل شرس ،بال قلب ،بال مخ ،وبال صوت .وتسرقأنفاسها خلسة من مساء يختنق .وتقول الشعر الذي يجعلنا نبكي )ص (42 ،41
 -3جسدي ملaب ،فرا÷(' ملaب ،عيناي تدمعان ..منظري مخيف) .ص (42
 كان جسدي مفككا .وقد حلمت بيد باردة تمر ع\ى بعض املواضع) .ص (43 من فرط الحب شعرت بقدمي تنبضان) .ص (37 كيف ضاجع '±من الدبر ،وكيف أصبت بعطب Kي مؤخرتي لهذا السبب ،أصبحعذابي ٔالاك Yºدخو#ي إ#ى الحمام لقضاء حاج{'K ،ي كل مرة كانت مؤخرتي تتمزق
وت½¿ف) .ص(52
اخYxنا ثالثة أمثلة أوردناها Kي مجموعات ثالث لنبZن أن الكتابة بشرط الجسد لم
تقتصر ع\ى مستوى واحد من التعب ،YZفقد حضرت Kي شكل صورة بالغية ،كما حضرت
ٔ :1الاخضر بن السائح ،الرواية النسائية املغاربية والكتابة بشروط الجسد ،مجلة الخطاب ،منشورات مخ Yºتحليل
الخطاب ،الجزائر ،ع ،4س ،2009ص 71
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تجسيدا للفضاء املكاني ،ومنحه جسدا أنثوي ،ينت)(' أو يتألم ،تماما كجسد الساردة ،و¬ي
أخYZا تحضر للتعب YZعن الاضطهاد الذي تعانيه املرأة Kي الزواج التقليدي ،الذي يمنح الزوج
حق استباحة الجسد ،كل الجسد ،ممارسا عنفه ع\ى الزوجة ال{' ال حق لها بالتصرف Kي
جسدها ،وال حق لها باملتعة كما توضح الحقا ع\ى لسان الشقيقة شا¬ي ،ال{' تزوجت من
جام©ي مع ذلك تعاني ٔالالم والحرمان ذا´aما معنويا وجسديا.
عند أحالم مستغانم' وسارة حيدر تتخذ املدينة جسدا أنثويا ُيغرق الرجل بإيروسيته
»وبادلته الحب بصدق وكشفت له عن بقاع اللذة املخبئة تحت زي الضباب والتاريخ،1«..
يفصل الحوار هذﻩ البقاع » تركيا امرأة يا حبيب{' ،قبب املساجد abودها ،وأشعة الشمس
خصالت شعرها الذه ،'Ñوضف{' البوسفور عيناها ومياهه دموعها ،والجسور سيقاabا«...

2

كأننا باملدينة ال تكتسب صبغة جمالية إال و¬ي تتخذ جسدا أنثويا هو عالمة الجمال الكامل،
واملدينة ال تتحول إ#ى هذا املع z±إال بتوسط الجسد »فصور العالم ال يمكaiا أن "تؤسس
باملع "z±إال عن طريق التحسيس  sensibilisationالذي يفرضه علaªا توسط الجسد « 3إنه
الوسيط الذي به يدرك العالم والشرط لتكونه كلغة.
بينما تلتبس ٔالان zÓباملدينة قسنطينة ال{' تكتسب أطرافا باردة ،وشفاها محمومة Kي
ذاكرة الجسد)ص ،(13والسارد ¾aـaÀا جسدا أنثويا مرة ،ويجعل من البطلة ذا´aا مدينة
ويساو¾aا بقسنطينة مرة أخرى ،لتصبح رمزا لها ،بل ورمزا للوطن ككل ،حZن ت¿xوج عسكريا
و¬ي ابنة الشهيد وحبيبة املجاهد معطوب الحرب ،الذي يحب ٔالان/ zÓاملدينة  /الوطن،
ليأخذها منه مجاهدو اللحظات ٔالاخYZة قبل الاستقالل ،والعسكر ،تماما كما حصل مع
الوطن ،وكما يحصل مع كل املدن العربية» :مدينة فتحت اليوم عنوة بأقدام العسكر ،ككل
مدينة عربية« 4تتساوى املرأة باملدينة وترتدي املدينة أثواب املرأة القسنطينية» :تزحف نحوي

:1سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص119
:2املصدر نفسه ،ص76
:3فريد الزا¬ي ،النص والجسد والتأويل ،أفريقيا الشرق ،املغرب ،2003 ،ص43
 :4مستغانم' أحالم ،ذاكرة الجسد ،ص365
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قسنطينة ملتحفة مالء´aا القديمة«K 1ي رواية تحتفي باألن ،zÓوبالفضاء القسنطي،'±
فتستحضر عالمات دالة عليه ،وتمزج بيaiما وبZن املرأة حد الالتباس ،لتفجر لغaا السردية
بنفس شعري طافح باالستعارات.
للجسد املشت¼ zحضور مكثف Kي الروايتZن أيضا ،فكلتاهما تحتفي بالجسد ٔالانثوي Kي
إغرائه وغوايته وفتنة جماله ،ال{' يعلaiا الحوار صراحة» :حبيب{' نمرة مشaاة« 2ثم تعرضها
املشاهد ٕالايروسية Kي هذﻩ الرواية ،و¬ي كثYZة جدا ،غ YZأن ما يم ¿Zهذﻩ الرواية عن ٔالاخريZن
¬ي أن الجسد املشت¼ zليس الجسد ٔالانثوي ،بل إن هذا ٔالاخ YZهو املشت¼' لجسد الرجل،
ألجساد رجال متعددين Kي النص ،تتقلب الساردة بZن رغبaا بزوجها ،ثم بشقيقه ثم بصديق
قديم ،وتستسلم لهذﻩ الرغبات جميعا ،لتبقى ٔالاخYZة و¬ي الرغبة بوالد الزوج معلقة ،غ YZأن
ال الجسد ٔالانثوي وال الذكوري موصوف Kي الرواية ،والواضح أabا اسYxاتيجية Kي الكتابة ،فال
يبقى من الجسد سوى التعب YZعن اشaاء ٓالاخر له» :قل #ي ،أال تفكر ٓالان رغما عنك بذوق
شفتaªا ونكهة صدرها وهو يلهث فوق صدرك ،3«...أو املشاهد الإليروسية ال{' تصور الاشaاء
من خالل تصوير الالتصال الجسدي » يداعب شعري بحنان ،ي½¿ل بسبابته نحو شف{'،
يرسمها من جديد ثم تتابع الإلصبع السحرية مسa´YZا نحو تفاح الخطيئة ،4«...تسرد الكتابة
بالجسد املسكوت عنه الجن(' ،لكن بلغة شعرية تلمح وال تصرح ،و¬ي من أهم خصائص
الكتابة النسوية ،و¬ي تخرج رغبات املرأة بأن تشت¼ ،zكما تع Yºعن اشaاaÙا لآلخر الرجل،
كاسرة للطابو ،ولصورة املرأة املتعففة ،بخدش املسكوت عنه اجتماعيا ،بل أك Yمن ذلك
تجعل سارة حيدر من بطلaا /الساردة امرأة متعددة العالقات تخون زوجها ح{ zمع شقيقه،
ويخوabا مع عشيقة هو ٓالاخر ،ويتقبل كل مaiما خيانة ٓالاخر ،وكأننا بالروائية ترسم لنا
الزواج املثا#ي ،القائم ع\ى التحرر الجن(' ،ملغية الجدل القائم بZن املقدس واملدنس والسبب
يعود دوما إ#ى تحررها من املرج©ي ،حيث ال تعكس املجتمع الجزائري وال الثقافة الذكورية
 :1املصدر السابق ،ص 25
:2سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص27
:3املصدر نفسه ،ص 63
 :4املصدر نفسه ،ص 12
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ال{' تحكم املجتمعات التقليدية ،بل تتخذ منpى حلميا مكتوبا بمنظار جسدها تستقي نزعaا
من املرحلة الرومانسية Kي ٔالادب Kي تخييل الحميم' الذي ¾aيمن عن املxن الروائي بالكامل ح{z
لتبدو الرواية أشبه بـ »"اسYxيبتٔ ¿Zالادبي" الذي يشكل التعري واستعراض الجسد الشبقي
الراقص وامللتوي ،من حرقة العشق« 1محتفية باألنوثة Kي إغراaÙا وغوايaا ،وح{ zبرغبا´aا
الجنسية ،مشكلة لوحات إيروسية ´aيمن ع\ى املxن الروائي ،ما يجعلها خليقة بالرفع إ#ى
هYZوس الوارد Kي ٕالاهداء.
يحضر الجسد Kي العتبات النصية لـ"ذاكرة الجسد" لي)(' ذلك بحضورﻩ املكثف Kي
املxن ،هذا ٔالاخ YZسيتحول إ#ى نص شارح للنص ٔالاول وهو العنوان ،هذا ٔالاخ YZمركب من
اسمZن مضاف أحدهما لآلخرٔ ،الاول هو ذاكرة ،وال{' ستتدا¡ى ع\ى امتداد الفضاء الروائي
مستعيدة Kي الفصل ٔالاول ماض بعيد نسبيا هو حياة البطل Kي حرب التحرير ،وKي باÄي
الفصول ماض قريب هو عالقة البطلة حياة/أحالم بالراوي ،وإن كان هذا التقسيم يخYxق Kي
أحيانا كثYZة بعبارات تعود للما|(' البعيد.
ما بZن الجسد والذاكرة تواطؤ Kي مxن الرواية كما Kي العنوان ،الجسد املوسوم
تاريخيا ،يحمل النقص أيقونة تاريخية ،وذاكرة مشهرة Kي وجه الحاضر ،والرواية تخ¿xل كل
مخزونات الجسد »Kي التشوﻩ التاريÔي الذي يحاول تحقيق معادلة البقاء باالرتماء Kي أحضان
اهتمام ٓالاخر واملتعة وتحقيق الذات« ،2ليس ذاك التشوﻩ إال ذاكرة مرئية ،ألabا محمولة ع\ى
الجسدK ،ي التحام تام بZن الح(' واملعنوي ،وبZن الاسمZن املكونZن للعنوان ،فالصلة بيaiما
تتجاوز ٕالاضافة النحوية ،إ#ى الالتحام التام...» :أنت الرجل والجرح Kي آن واحد ..وأنت الذاكرة
املعطوبة ال{' ليس هذا الجسد املعطوب سوى واجهة لها« 3؛ واجهة تصبح هوية لحاملها،
الجسد عند هذا الراوي الرجل هوية تماما كما هو عند ٔالان ،zÓيصفه بو¡ي تام بأنه بطاقة
تعريفه وأوراقه الثبوتية )ص ،(53تقدمه دون عناء لكل من يراﻩ ،إنه الشهادة التاريخية ال{'
 :1هويدا صالح ،نقد الخطاب املفارق ،ص169
 :2يح zالشيخ صالح ،حداثة الYxاث /ثراتية الحداثة ،قراءات Kي السرد والتناص والفضاء الطبا¡ي ،دار الفائز للطباعة والنشر،
الجزائر ،2009 ،ص 58

 :3مستغانم' أحالم ،ذاكرة الجسد ،ص73
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تعلن عن نفسها وتحرج من ال تاريخ له ،ورغم ذلك ال يحيل هذا الجسد ع\ى الفخر بقدر ما
يحيل ع\ى ٔالالم والخوف والخيبة و¬ي الدالالت ال{' ارتبطت بالجسد عند فضيلة الفاروق
أيضا ،مع فارق Kي جنس السارد الذي كان أنٔ .zÓالالم عند خالد ح(' إثر إصابته ،ثم ألم
معنوي إثر بYxﻩ ،يشaÀه باليتم.
الجسد Kي هذﻩ الرواية هو أيضا فضاء ،وإن كان متموضعا Kي فضاء آخر أوسع منه،
فإنه Kي عدد من الصور البالغية ،يتشكل فضاء تحل فيه الذات مرة » فأين يمكن أن نسكن
بعد ذلك إن نحن ّ
أهناﻩ..و إن هو رفض أن ين( zذلك؟« ،1كما قد تقيم فيه الذكريات ،أو
يقيم فيه ٓالاخر مجازيا ،ليشكل أثاثا داخليا لبعض الجسد:
 وكاد القلب املؤثث بذكراك أن يفرغ منك شيئا فشيئا وأنت تجمعZنً
حقائب الحب ،وتمضZن فجأة لتسك '±قلبا آخر)ص ( 16
وهاهو خ Yºنعيه يقفز مصادفة من مربع صغK YZي جريدة إ#ى العZن..ثم إ#ى
القلب)..ص(247
ّ
فهناك جثث يجب أال نحتفظ a³ا Kي قلبنا )ص (386
Kي تعامل ح(' محض مع الجسد وجعله وعاء يمتأل بأحاسيس ،ع\ى رأسها ٔالالم،
والحب ،كأن ٔالان zÓال تدرك العالم من حولها وال تدرك ذا´aا إال من خالل الجسد ،فتع Yºعن
الحب والهجر باالمتالء والتفريغ للجسد من ذلك الشخص ،معطية مع z±السك z±للحب ،كأن
الحبيب يسكن جسد حبيبه ويخلق بذلك الشعور بالسكينة ،أما ٔالالم فيتلقاﻩ الجسد
درجات أوالها العZن ال{' تطالع الخ YZفقط ،ثم القلب موضع ٔالالم ،كأن الجسد فضاء ممتد
وبكل موضع منه يتموضع إحساس ما ،والقلب املكرر Kي املقبوسات السابقة موضع الحب
ؤالالم.

:1املصدر السابق ،ص 336
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-6-2-2الكتابة عن الكتابة وكتابة التفاصيل
الكتابة عن الكتابة أو ما يصطلح عليه بـ "ما وراء القص" ،وإن تعددت املصطلحات
ال{' تش YZإليه؛ مثل الاستبطانية ،الانطوائية ،ال½Yجسية ،رواية الو¡ي الذاتي ،الانعكاس
الذاتي ،ضد الرواية ،التخريف ،رواية التمثيل الذاتي...و غYZها ،حاضرة بكثافة Kي النصوص
الروائية النسوية ،وهو وإن لم يكن حكرا علaªا ألنه واحدة من تقنيات الرواية املعاصرة ،فإن
الرواية النسوية توظفه للرد ع\ى سؤال كتابة ٔالانK ،zÓي حد ذاته ،بعد أن اقتحمت ما كان
حكرا ع\ى الرجل ،ها ¬ي تعمد امليتاقص ملناقشة كتابaا ،من خالل السرد الذي يجعل نفسه
موضوعا للحكي ،وهو رواية عن الرواية أي الرواية ال{' تتضمن تعليقا ع\ى سردها وهويaا
اللغوية .1تعليقات نجدها Kي رواياتنا النسائية الثالثK ،ي كل من ذاكرة الجسد واكتشاف
الشهوة يعلق الراوي ،وهو كاتب الرواية نفسه ع\ى نصه ليطالعنا بتفاصيل كتابته ،فباني
كتبت روايaا Kي املطبخ ليال ،ح{ zال تن( zما تعيشه Kي حال تعرضت مرة أخرى للعب املخيلة
ال{' سبق وأن محت ذاكر´aا وعوضaا بأحداث متخيلة ،أما Kي ذاكرة الجسد فالراوي خالد
عاش قصة حب مع املروي لها أيقظت فيه ذكريات الثورة ،ومواجع الوطن ،فقرر كتابة كتاب
يدفaiا فيه ،كما تفعل ¬ي عادة مع ضحاياها ،أما شهقة الفرس و¬ي الرواية ال{' ¾aيمن فaªا
ضم YZاملتكلم "أنا" وال يظهر ضم YZالغائب إال ناذرا فإabا تفاجئنا Kي abاية النص ب"كلمة
املؤلف" لنكتشف أن مؤلفها الضم '±هو زوج الساردة ،وهو كاتب يكتب ألجل الكتابة وال ينشر
نصوصه ،مع ذلك أهداها هذا الكتاب وطلب مaiا اخراجه لـ "ٓالاخرين".
تلتقي الروايات الثالث Kي أن اعتمادها للميتاقص أف( zإلثارة »أسئلة عن العالقة
بZن الرواية والحقيقة« 2أسئلة لها أهمية خاصة حZن يتعلق ٔالامر بكتابة املرأة ال{' يرى فaªا
القارئ انعكاسا لسa´YZا الذاتية ،وترد فضيلة الفاروق من خالل الحبكة ،حZن تجعل من باني
تكتب نتاج املخيلة ،ال تفاصيل الواقع ،ف¼' تكتشف أabا عاشت قصة حب محتشمة انaت
:1ه' ساوما ،ما وراء القص تقانة واقعية الو¡ي الذاتي ،ضمن :جماليات ما وراء القص ،دراسات Kي رواية ما بعد الحداثة ،تر :أماني
أبو رحمة ،دار نينوى ،سوريا ،2010 ،ص13
:2املرجع نفسه ،ص 14

275

  ( '  :

    

 "& ( ' - ./  :

بالزواج من مهدي الذي ال تذكرﻩ مطلقا ،ولم يكن واحدا من أبطال قصص الحب ال{'
عاشت ثم كتبت ،بينما ترد مستغانم' من خالل العبارات الافتتاحية » الحب هو ما حدث
بيننا .ؤالادب هو كل ما لم يحدث«K 1ي مقابلة مباشرة بZن الحب وهو الحياة الخاصة ؤالادب،
قاطعة الصلة بيaiما ،غ YZأن الكتابة ال تتنصل من الذاكرة بل بالعكس تب z±علaªا كل من
ذاكرة الجسد واكتشاف الشهوة.
وإن كانت الرواية ٔالاخYZة تروي ذكريات تخييلية ،ركبaا املخيلة ال غ ،YZفإabا Kي ذاكرة
الجسد ذاكرة وطن كما س½Yى Kي الفصل املوا#ي ،يبقى الفارق ٔالاساK '(Ðي هذﻩ الكتابة هو Kي
القارئ املفYxض لها الذي تحددﻩ باني بنفسها ،ف¼' تسرد لنفسها Kي حال تالعبت a³ا املخيلة
مجددا ،أما Kي ذاكرة الجسد فيحدد باملروي له البطلة حياة  /أحالمK ،ي شهقة الفرس القارئ
املفYxض هم "ٓالاخرين" لذا ال نجد لها صلة بأنا الساردة بل إن الحديث عن الكتابة ،يأتي Kي
شكل اقتبسات من الفالسفة ،أو شرح لرؤيا املؤلفة الضمنية عن الكتابة ،وتمثل بيان كتابة
يعZن القارئ ع\ى فهم توجه الكاتبة لسرد متحرر من كل مرجعية والاغراق Kي تتبع تفاصيل
"الفراغ" كما تحددﻩ ،و¬ي تشرح الكتابة الروائية كما ¬ي عند زوجهاK» :ي الرواية ،تزدحم
الوجوﻩ ال{' اكتشف للتو أabا مجرد تجليات لذاته املختنقة ) (...لكaiا لن تجعله يكتشف أي
÷('ء خارج عن معرفته ) (...رواياته دائرة مغلقة..و كل باب يبدو له منفذا لعالم جديد ليس
سوى نافذة تطل ع\ى الغرفة املجاورة« 2الكتابة عوالم منغلقة ع\ى ذا´aا ،ال تحيل إال ع\ى
كتابة أخرى ،أما املرجع الواق©ي فمبعد ،ألن ليس ع\ى الكتابة اكتشاف أي ÷('ء غ YZذات
كاتaÀا ،وهو ما نجدﻩ Kي هذﻩ الرواية ،ال{' تتعدد فaªا ذات الساردة ،ويختفي الواقع ،ويتكثف
مع ذلك حضور التفاصيل الجزئية ،ال{' تسرد "الفراغ" ذلك أabا ال تسرد أحداثا محتملة بل
إabا ال تعدو كوabا تأمالت أو توهم سببه املخدرات » :ملن هذﻩ النظرة ال{' تطل من خلف عي'±؟
عندما أفكر بأن '±أرى ،من يستمر Kي الرؤية بينما أنا مشغول بالتفك YZ؟ من هذا الذي
يرصدني ومن أية نقطة يفعل ذلك؟ )K (...ي الطرف الغارق تحت مياﻩ الالو¡ي ،يوجد كائن آخر
 ::1مستغانم' أحالم ،ذاكرة الجسد ،ص7
:2سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص69
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يتجسس علينا..كائن هو نحن ولكنه غريب..قطعة منا لكننا ال نشعر a³ا غالبا« 1يطüى السرد
التأم\ي ع\ى الفضاء الروائي ،مبعدا النص عن خلق حبكة واضحة ،واغراقه بشعرية
التفاصيل ،ال{' تخلق شعرية لغته ،وتجعل منه نصا منغلقا ع\ى عوامله الخاصة ،أو دائريا
بتعب YZالساردة Kي الاقتباس السابق.
كتابة التفاصيل من خصائص الرواية النسائية ،ذلك أن ٔالان zÓتعمد إ#ى تتبع
التفاصيل الدقيقة معتمدة ع\ى العZن الالقطة »القادرة ع\ى ٕالاملام بأدق التفاصيل ،وقد برر
بعض النقاد ذلك بأن طبيعة املرأة ´aتم بأدق التفاصيل ،لتصوير خصوصية العالم
النسوي« 2بعاداته وأشيائهK .ي شهقة الفرس ُي ّ
شيد السرد ع\ى التفاصيل الصغYZة ،والكاتبة
تمارس كتابة التفاصيل هذﻩ بو¡ي ي)(' به عنوان الفصل الثاني من الرواية":تفاصيل بال
أهمية".
تروي الساردة عن التسوق ،وعن النفاق الاجتما¡ي الذي اعتادت العيش به من خالل
صورة ٔالاقنعة ال{' تبحث عaiا:
 اقتنيت فستانا رائعا للسهرة ،ومنذ عودتي ال أكف عن التفك YZبه..ملاذاأشYxي فستانا وخزان{' عامرة بالثياب وأغلaÀا جديدة لم يلبس؟ ملاذا لم
أشعر باأللم وأنا أخرج حاملة كيس املقتنيات فأجد فتاة صغYZة ذات
ثياب رثة تبيع الزهور Kي "ساحة الحمام"؟ ملاذا اشYxيت مaiا زهرتZن
ودفعت لها ضعف ثمaiا
 أتناول ما تبقى من قناع املرأة الناضجة وأحاول تثبيته ع\ى وج¼' لكنهيتساقط مهYxئا ،متعبا من الاستعمال املتكرر) (...أوجه نظرة شرسة إ#ى
املرأة
 أبحث Kي دخان الغرفة عن قناع آخر فإذا بوجهه يلتصق بوج¼' ويصYZ :1املصدر السابق ،ص 43
 :2هويدا صالح ،نقد الخطاب املفارق ،ص 173
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تسوق الساردة تفاصيل أمسيaا بدقة ،تفاصيل تش YZإ#ى جملة من الدالالت ،ليس
فقط عرض الحياة ٔالانثوية بخصوصيaا املتمثلة Kي هذﻩ املقاطع أوال Kي العالقة الخاصة
للمرأة مع الثياب والتسوق ،وما تؤدي إليه هذﻩ العادات من تخشب للمشاعر ،والاكتفاء
بمظاهر التعاطف الجوفاء إلرضاء الباÄي من رهافة الكائن ٔالانثوي ،الذي لم يبق له مaiا غYZ
أقنعة رثة ترتد¾aا ٔالان zÓالساردة ساعة تشاء.
فضيلة الفاروق تتم ¿Zعن سابقaا بتفاصيل أك Yحميمية إabا تتتبع نموها جسديا
ونفسيا من الطفولة إ#ى البلوغ ساردة تفاصيل كل مرحلة ،بحيث ترسم صورة تفصيلية
للص 'Ñذي الضفائر الذي كانته Kي طفولaا ،وكيف كان ثوa³ا يتمزق ألي سبب ،وكذلك تفعل
مع باÄي املراحل ،كما ´aتم بذكر ٔالاشياء النسائية تفصيليا Kي شكل قائمةK ،ي كل مرة تأتي فaªا
ع\ى وصف فضاء يحتو¾aا ،خالقة بذلك كثافة لكل ما هو مؤنث Kي فضاaÙا الروائي .أحالم
مستغانم' من جهaا اهتمت بالتفاصيل وشيدت سردها ع\ى ما تلتقطه العZن وتستعيدﻩ
الذاكرة من تفاصيل.
تضييق الفضاء ع\ى ٔالان zÓوموضعaا أماكن مغلقة توافقا مع فكرة الحجب ،ما يقلص
عدد ٔالاماكن املرتبطة a³ا ،ويحد من تنوعها Kي النص الذي تكتب ٔالان - zÓوان كان البد من
الاقرار بأن ٔالاماكن ال تتنوع Kي مدونتنا كلها -لكaiا فتحت املجال لتأمل التفصيل املرتبطة بتلك
ٔالاماكن ،سواء تشخيصا لها ،أو استحضارا ألنساق ثقافية خاصة باألفضية النصية .وإن
كانت ٔالان zÓانحسرت Kي املكان الروائي ،فإabا احتلت الواجهة Kي الفضاء الن ،'(µحيث إن
الجسد ٔالانثوي كان عتبة لعدد غ YZقليل من الروايات ،ع\ى اختالف جنس كتاa³ا ،أما
الكاتبات فقد وسمن الفضاء الروائي a³ويaن ٔالانثوية ،صارخات بضم YZاملتكلم املكافح
لتغييaÀن ثقافيا ،ومؤكدات لهذا الحضور وهن يسردن الحياة الداخلية للمرأة وعواملها
الحميمية ،بما فaªا من رغبات وآالم .أثتث الكاتبات املشاهد السردية بمكونات نسائية،
واعتمادن لغة الجسد لغة سردية ،وم¿Zن سردهن بكتابة التفاصيل ،والكتابة عن الكتابة
ال{' تعد سؤال مركزيا حZن يتعلق ٔالامر باألن ،zÓكوabا مقتحمة له.
:1سارة حيدر ،شهقة الفرس ،ص ص 29 ،27
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-3فضاء الذاكرة/ذاكرة الفضاء
يشتغل فضاء الذاكرة ع\ى مستويZن نصيZن هما القصة والخطاب ،ع\ى املستوى ٔالاول
نجد الروايات تروي أحداثا ماضية تستعيدها الذاكرة Kي شكل ومضات ،أو قصص تتخلل
القصة ٕالاطار ،لتبدو ع\ى مستوى الخطاب Kي تشذر زم '±غ YZخاضع للYxتيب املنطقي ،بل إنه
عبارة عن تداع حر يقفز ع\ى الفYxات ويمزج ٔالازمنة املختلفة Kي زمن روائي واحدK ،ي كل من
"ذاكرة الجسد"" ،رمل املاية" و"الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي" حيث يستعيد الراوي
ذاكرته قطرة قطرة ،وينقلها للقارئ Kي لوحات متباينة ٔالازمنة ،يحضر فaªا التاريخ القديم
والحديث ،وح{ zالسYZي .تصبح الذاكرة موضوعا النص وأداته لبلوغ رؤيا أخرى¬ ،ي Kي
الغالب تقويض للتاريخ ،أو كشف لدائرية مسارﻩ الذي يكرر نفسه Kي كل حقبةK ،ي كل من
رمل املاية والو#ي الطاهر ،ومحاكمته عند أحالم مستغانم' ،ال{' تنتهج التعرية والفضح لكن
لوجه الوطن وليس للجسد املؤنث كما عودتنا الكتابات النسوية.
انبناء النص ع\ى الاستذكار يجعله خاضعا لتقنيتZن زمنيتZن هما دائرية البناء الزم'±
والتدا¡ي الحر ؛ تتج\ى ٔالاو#ى Kي ذاكرة الجسد بالتعاقب الكرونولوâي للaiاية والبداية ،إذ
تفتتح وتنت¼' Kي الفYxة ذا´aا ،بل إن الفاتحة الروائية ال{' تسرد بداية كتابة الرواية ¬ي حدث
الحق ملا ورد Kي خاتمته حيث يصل الراوي خالد إ#ى املطار لالستقرار الذي سيف(' به الحقا
إ#ى الشروع Kي الكتابة ،ما يجعل السرد ينغلق عند البداية ال{' تتحقق كآخر حدث
كرونولوجيا .أما رواي{' رمل املاية والو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،فYxيان بدائرية املسار
التاريÔي الذي يكرر نفسه منذ قرون ،فكان بناؤهما دائريا أو حلزونيا كما يصف الطاهر وطار
حيث يقع الحدث Kي املا|(' ويعاد Kي الحاضر ،ما يخلق تداخال بZن ٔالازمنة ،وانغالقا ملسار
السرد الذي ال يتقدم إال ليعود للوراء Kي حركة دائرية ،مبنية ع\ى الاستعادة الدائمة لألحداث
واملشاهد محيلة إ#ى الدالالت ذا´aا) القمع والاستبداد( ،هذﻩ الاستعادة تف(' »إ#ى التكثيف،
التأجيل ،البطء ،والYxتيب املر´aن لفهم الشخصية وتأويلها ملجريات الوقائع 1«.فالسارد Kي رمل
املاية يؤول الحاضر Kي ضوء املا|(' ،فيستحضر مشاهد املا|(' أو عالمات منه ليع Yºعن
 :1صدوق نور الدين ،السرد والحرية ،دراسة Kي املنجز الروائي لـ "يوسف املحيمد" ،الانتشار العربي ،لبنان ،2008 ،ص52
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الحاضر ،ما يوقف السرد التسلس\ي بتدا¡ي مشاهد من املا|(' ع\ى اختالف فYxاته ،من ذلك
ما نجدﻩ Kي الفصل ٔالاخ YZمن الرواية حيث يجمع السارد بZن الحاضر "دعوة ٔالامن" والتاريÔي:
محاكم التفتيش املقدسة ،وهو ما يتكرر Kي املxن الروائي ع\ى لسان البش YZاملوريسكي ،الذي
ّ
يشبه الوقائع Kي الجملكية بتلك ال{' حصلت Kي ٔالاندلس ،فتكون حافزا للذاكرة ح{ zتستعيد
أحداث املا|(' ،ذلك أن الذاكرة توسم بأabا تأثر )انفعال(  ،1ويكون الانفعال وتعدد الرواة
الحكائZن كلهم ،دنيازاد ،املجذوب ،والبش ،YZالذين يتناولون سرد حكاية البش YZسبيال إ#ى كسر
خطية الزمن والعودة إ#ى املا|(' ،وإن كانت ٔالاقسام ال{' تأتي بصوت دنيا زاد والبش YZبمثابة
حكايات مضمنة بالحكاية ٕالاطار و¬ي قصة الجملكية تحت حكم الحكيم شهريار املستبد ،فإن
ما يÃيء بصوت البش YZهو استعادة وسرد للذاكرة ،ال ينتقل إلaªا إال مدفوعا باالنفعال ،إما
متأثرا بحدث ما ،مثلما حدث وهو يستمع لخطاب الحاكم املعلن عن مرور " سيدنا الخضر "
اليلة» :سيدنا الخضر سيمر الليلة؟؟؟ هل تغ'(÷ YZء من غرناطة إ#ى نوميديا – أمدوكال خيط
دم ما يزال َي ْس ﱡ
ي ّ
ود يحفر Kي ٔالاعماقK .ي ّ
البيازين ،كان حZن يمر زمن YZوسط محاكم التفتيش
يقولون ها هو ذا ﷲ قد جاء ليتفقد الرعية ،وKي الصباح الباكر قبل نباح الكالب ٔالاول ،نجد
الكث YZمن الوجوﻩ قد أكلaا ٔالاغنيات املخدوعة« .2أو حZن يسمع قصته ع\ى ألسنة غYZﻩ من
ذلك سماعه حكاية املجذوب Kي الحلقة يروي عنه فأتمها معه ،أو Kي أول لقاء له بالرا¡ي حZن
شرع ٔالاخ YZيخYºﻩ عن مكانته ساردا بعض ما تعرض له Kي شكل تلخيص ،فأتمه ،مستسلما
ملشاعر الخوف ال{' أحسها لحظة إفاقته من سباته ،والذي شaÀه بخوفه Kي عرض البحر
فتداعت ذكريات تلك الرحلة مسرودة Kي شكل تلخيص أيضا ،يكثف ويدمج أحداثا عدة مaiا:
قصة ٕالابحار ثم قصته مع الحاكم الYxكي ال{' سيعرض Kي شكل حوار بينه وبZن الحاكم
)ص 48مثال(
ّ
و Kي كل مرة يعيش أو يذكر البش YZبالقهر والاستبداد إال ويعود إ#ى املا|(' ،مستعيدا
صورﻩ املاضية ال{' مازالت تكرر نفسها Kي بالد مختلفة ¬ي جملكية نوميديا أمدوكال ،وزمن
 :1بول ريكور ،الذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،تر :جورج زيناتي ،دار الكتاب الجديد املتحدة ،لبنان ،2009 ،ص47
 :2واسئ '±الاعرج ،رمل املاية ،ص110
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مختلف ،هو ع\ى اختالفه ليس إال امتدادا للما|(' ،وهو ما جعل واسي '±يختار لروايته فYxة
قصYZة ¬ي ليلة واحدة ،مع ما لليل من دالالت الظالم ما يجعل القرون ٔالاربعة عشر أشبه
بليلة واحدة ممتدة تنت¼' بالفاجعة معلنة » عن مفارقة مؤسية أخYºت عن مآل الرواية
واملجتمع العربي معا .فإذا كانت الرواية كتابة حداثية ودعوة إ#ى مجتمع يؤمن بالقيم
الديموقراطية ،فإن إخفاق الحداثة الشامل Kي املجتمع العربي ص YZالرواية إ#ى "راسب عنيد"
من رواسب املشروع الحداثي املخفق« 1أو إ#ى شظايا روائية تجمع أشتات املا|(' والحاضر،
وتتأرجح بZن هاذين الزمنZن لنتغلق رمل املاية دون تقديم رؤيا للمستقبل ،بل إabا تعود Kي
فصلها ٔالاخ YZإ#ى صورة القمع مرة أخرى وقد توقع قارؤها ٕالانفراج بعد ثورة العلماء وعمال
البحر ،يأتي الفصل ٔالاخ YZمخيبا للتوقع ،والرواية تختتم ع\ى الواقع ذاته غالقة لدائرة السرد
بصورة الاستبداد ال{' بدأت به حكاية البش YZاملوريسكي ،وتنت¼' به حكاية واسي '±من القرن
العشرين ) 1988تاريخ كتابة الرواية(.
يتساوى مرة أخرى Kي الخاتمة الروائية املتخيل التاريÔي ،باملتخيل الواق©ي ،كما
تساويا Kي املxن الروائي ،وكان أحدهما محفزا ع\ى استعادة ٓالاخر ،هذا الانفعال الذي يحفز
الذاكرة يشتغل Kي ذاكرة الجسد أيضا ،غ YZأنه سYZتبط بالشخصية ٔالانثوية ال{' تحفز ذاكرة
السارد "خالد" ع\ى استعادة املا|(' الثوري ،كوabا جزء من ذلك املا|(' بشكل غ YZمباشر،
فقد ارتبط ميالدها بخروجه من الثورة ،وقطع صلته بمرحلة حياتية ،و ّ
تغ YZمسار حياته
بشكل ك\ي ،فكان حضورها محفزا الستعادة تلك املرحلة ٔالاو#ى من حياته خاصة ،فتتخذ
الشخصية ٔالانثوية دالالت أعمق من مجرد حضور أنثوي ،لتتخذ "مالمح وطن" إذ يمنحها
السرد داللة رمزية لتمثل الجزائر Kي مصYZها وتاريخها ،و¬ي الدالالت ال{' تجعل مaiا محفزا
قويا للذاكرة ،وحضورها أو استحضارها من طرف الراوي يكسر املسار الخطي للزمن،
لتتقاطع شذرات من فYxات زمنية مختلفة¬ ،ي سنوات الثورة ،ما قبل الثورة ،فجر
الاستقالل ،والثمانينات ح{ zأحداث أكتوبر 1988م ،وألabا املروي له Kي النص فإن
 :1فيصل دراج ،الذاكرة القومية Kي الرواية العربية من زمن الaiضة إ#ى زمن السقوط ،مركز دراسات الوحدة العربية،
لبنان ،2008 ،ص14
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استحضارها ال ينقطع ع\ى امتداد السرد ما يجعل البحث عن "منطق القصة" كما يعلق
السارد ع\ى نصه إشكاليا ،ف¼' خاضعة بشكل كامل للتدا¡ي الحر ،واستعادة الذكريات وإن
كانت محكومة باالنفعال ،فال مYºر لها إال Kي مقاطع قليلة حيث يكون املكان مثال محفزا
للذاكرة وذلك حZن يمر خالد بشوارع قسنطينة ويستعيد ذاكرة ٔالامكنة ،أما غ YZهذا فإنه ال
توجد عالقة غ YZالتدا¡ي تربط "الذكريات" ال{' يصيغ السرد ،إما Kي شكل مشاهد مطولة أو
ّ
عمن تراني ّ
تحدث عنكّ ..
أتحدث؟
Kي شكل تلخيص يجمع أك Yمن فYxة زمنية معا» :وعندما أ
ّ
صبية قلبت بعد خمس وعشرين سنة
أعن طفلة كانت تحبو يوما عند قدمي..أم عن
حياتي..أم عن امرأة تكاد تشaÀك ،أتأملها ع\ى غالف كتاب أنيق عنوانه "منعطف النسيان"..و
ًّ
حقا..أنت؟«.1
أتساءل :أ تراها
تجمع هذﻩ الفقرة القصYZة جل الفYxات الزمنية ال{' يعود إلaªا السرد ،و¬ي فYxة
الثورة ،تحديدا بعد خروج خالد مaiا إثر إصابته وقطع ذراعه ،ثم الفYxة الثانية ال{' تحيل
تاريخيا إ#ى ما بعد الاستقالل وتحددها الرواية بـ بعد ربع قرن ،وأخYZا زمن الكتابة املتأخر
بست سنوات عن زمن اللقاء ،ولم يسقط من هذﻩ الفYxات سوى طفولة خالد ال{' تعود إلaªا
الرواية بشكل موجز جدا Kي شكل إشارات فقط ،وال{' امتدت قبل الثورة .بعد هذﻩ الفقرة
امللخصة للفضاء الزم '±للذاكرة ،الذي سيصيغه النص ،فتتوا#ى فقرات قصYZة تلخص ¬ي
ٔالاخرى هذﻩ الفYxات ،دون رابط غ YZالتدا¡ي الحر ،الذي يستعيد ذاكرة خالد ال{' تجمع ما
هو خاص بما هو عام ،وتسرد مستعيدة ماضaªا فإذ ¬ي تستعيد ما|(' الوطن ،وتعيد صياغة
تاريخه.

-1-3صياغة الذاكرة لتقويض التاريخ
إن كان القول بأن الرواية بشكل عام والرواية التاريخية تحديدا جسد منفصل عن
التاريخ قول مق(' ،ال يستد¡ي الوقوف عندﻩ ،فإن البحث Kي الشراكة بZن الرواية ونوع آخر
من فنون القول وهو التاريخ يحقق هدفZن أساسيZن هما :فهم هذا العنصر الشريك خطابا
 :1أحالم مستغانم' ،ذاكرة الجسد ،ص 42
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ووظيفة قبل أن يخضع آلليات التشغيل الجديد ضمن سياق ٕالانتاجية الروائية .أما الهدف
الثاني واملتمحور حول الخطاب الروائي فيتمثل Kي بناء مسلك خاص بالقراءة ،يجعلها ذات
بعد نف©ي ،دون أن يع '±ذلك التضحية بالبعد الجما#ي الذي هو شرط طبي©ي لكل قراءة
أدبية 1ذلك ألن اعتماد الرواية للمادة التاريخية هو بالدرجة ٔالاو#ى تحريض للقارئ ع\ى
استنطاق الوظائف والدالالت أك Yمن أي ÷('ء آخر .هذا الاشتغال من الرواية ع\ى املادة
التاريخية يفتح باب التساؤل حول طبيعة التاريخ ال{' يسرت التعامل معه روائيا بدءا من
املراحل التأسيسية للرواية العربية ،وانaاء بروايات التأصيل الYxاثي ،ال{' ال تكتفي باستلهام
املادة الحكائية ،بل تتجاوز ذلك ملساءلة التاريخ ذاته ،وإعادة كتابته روائيا.
و السؤال هنا ال يتجه للبحث Kي العلمية املفYxضة للخطاب التاريÔي قدر اتجاهه نحو
سردية هذا الخطاب كوabا نقطة تقاطع أساسية يسرت اشتغال الرواية ع\ى التاريخ.
Kي رأي توفيقي _ من الجدل الذي دار حول علمية التاريخ _ ال يفقد التاريخ صلته بالفن
وإن كان يقر بأنه علم ،وأن لعلميته بخصوصيaا فـ »ال يمكن اعتبارﻩ علما يقينيا ع\ى نحو ما
تعتٓ Yºالاليات والبصريات وح{ zعلما النبات ووظائف ٔالاعضاء ،إال أنه من حيث طرائقه
ونتائجه آخذ ) (...بشبه قوي جدا من العلوم املذكورة ،مما يج ¿Zلنا أن ننحله اسم العلم«

2

وال ينبüي أن نستكZن ملفهوم العلمية املتداول حZن يتعلق ٔالامر بالتاريخ ،بل إن ٔالاستاذ و.س.
جيف½¿ s.w.Jevenonsيرى أنه من السخف أن نفكر Kي التاريخ ع\ى أنه علم باملعz±
الصحيح ،3ألن التاريخ يتوسل الفنية وأما العلمية فال تعطينا منه »سوى العظام املعروقة
اليابسة ،وأنه ال مندوحة من خيال الشاعر إذا أريد نشر تلك العظام وبعث الحياة فaªا...و أن
ما يتصف به رجل العلم من حياد جاف ال محل له .وال يمكن أن يطاق Kي مقام املؤرخ«.

4

الذي تتوسط خطابه الكتابة ،ويمارس عليه حدث بعينه جاذبية خاصة تجعله يستحق
 :1عبد السالم أقلمون ،الرواية والتاريخ ،سلطان الحكاية وحكاية السلطان ،دار الكتاب الجديد املتحدة ،ليبيا،2010 ،
ص5
 :2جورج هرنشو ،علم التاريخ ،ت :عبد الحميد عبادي ،دار الحداثة ،بYZوت ،1988 ،ص138
 :3املرجع نفسه ،ص9
 :4عبد السالم أقلمون ،الرواية والتاريخ ،ص .10
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التأرخة ،ألن ٔالاحداث ال تؤرخ ملجرد وقوعها بل إن املؤرخZن متفقون ع\ى أن »التاريخ هو
مجموع العوارض والطوارئ ال{' كانت تستحق أن تحفظ .وما لم يذكر فلسبب عدم أهميته
أو كما قيل ) (...ألنه لم تكن له نتائج ظاهرة« 1فالحدث التاريÔي ال يكتب ملجرد وقوعه ،بل إن
حدثا بعينه يستفز املؤرخ ويتبأر ويصبح أكٔ Yالاحداث إلحاحا ع\ى الانكتاب ،ثم يرسل
إشعاعه ليصبح قطبا لدائرة أك Yºومركزا ملحيط أرحب يس©ى املؤرخ ع\ى إثر ذلك إ#ى ٕالاحاطة
به ؛ مما يجعلنا نزعم أن التاريخ هو تجميع لهذﻩ اللحظات املشعة وتركيب لها ،أو ما يسميه
بول فZن "العقدة ال{' تنتج الحكاية" 2يعمل املؤرخ ع\ى توضيب هذﻩ ٔالاحداث وتنظيم
ظهورها مما يع '±أن الواقعة بZن يدي »الصناعة التاريخية ¬ي غ" YZالواقعة" بZن يدي الواقع
التاريÔي ،فاألو#ى مجهود خطابي مسنود بمنظور وو¡ي فرديZن إلخراجها كتابيا أو شفويا،
ّ
والثانية وقائع مسجاة Kي رحم الغيب« 3خلفت آثارا دالة علaªا ،والصياغة اللغوية لهذﻩ
الوقائع ح{ zوإن تمت بلغة وصفية ت½¿ع إ#ى مرجعها ،محاولة الالتحام بالواقعية ،أو ع\ى ٔالاقل
تقليص درجات الانزياح الشعري لصالح املرجعية ،فإabا – لغة الصياغة – محكومة بنظام
الصوغ اللغوي وهو فردي عند كل مؤرخ 4.واملعرفة التاريخية ذا´aا تنبع من فهمنا السردي
وهذا دون أن تفقد شيئا من طموحها العلم' 5ويحدد بور ريكور الفهم السردي بالتسليم
بوجود ألفة مع الشبكة املفهومية املكونة لدالليات الفعل؛ ثم إنه يتطلب ألفة مع قواعد
التأليف ال{' تحكم النسق التعاق 'Ñللقصة 6القائمة ع\ى حبكة ¬ي Kي معناها الواسع تواشج
بZن جمل الفعل.
يسرت هذﻩ الخاصية السردية للتاريخ اشتغال الرواية عليه ،كوabا ¬ي ٔالاخرى ترتكز
ع\ى السرد ،ناهيك عن أن التاريخ وفر للرواية املادة الحكائية املتمثلة Kي الفعل ٕالانساني وإن
 :1عبد ﷲ العروي ،مفهوم التاريخٔ ،الالفاظ واملذاهب ،املركز الثقاKي العربي ،املغرب ،ط  ،2005 ،4ص35
 :2عبد السالم أقلمون ،الرواية والتاريخ ،ص 26
 :3املرجع نفسه ،ص 20
4املرجع نفسه ،ص 21
 :5بول ريكور ،الزمان والسرد ،الحبكة والسرد التاريÔي ،ت:سعيد الغانم' ،فالح رحيم ،دار الكتاب الجديد املتحدة،
بYZوت ،2006 ،ج ،1ص 149
 :6املرجع نفسه ،ص 102
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كان مرتبطا بزمن ماض ،فأعادت صياغته بشكل ف ،'±تحرر من القيود ال{' تفرضها علمية
التاريخ ،وتوخيه للموضوعية ،فكان أن ارتبطت الرواية العربية التأسيسية بالتاريخ ،ووسمت
بالرواية التاريخية ،ال{' كان من أبرز أعالمها جورâي زيدان ،غ YZأن الرواية الحديثة عادت
مرة أخرى إ#ى املادة التاريخية Kي عودة للما|(' بغية إعادة إنتاجه ،فيتناوله الروائي بصورة
خيالية ،يتجاوز a³ا حدود التاريخ ،1لتث YZالحاضر ،ويعيشها املعاصرون بوصفها تاريخهم
السابق بالذات 2فسبب اللجوء إ#ى أحداث املا|(' ،هو إثارة الحاضر من خالله ،باإليقاظ
الشعري للناس الذي برزوا Kي تلك ٔالاحداث ،لنعيش مجددا الدوافع الاجتماعية وٕالانسانية
ال{' أدت a³م إ#ى أن يعيشوا ويفكروا ويتصرفوا كما فعلوا Kي الواقع التاريÔي.3
مرت عالقة الرواية العربية بالتاريخ بمراحل ثالث Kي ٔالاو#ى أخذت الرواية من التاريخ
موضوعها وشخصيا´aا ،وح{ zالحدث الروائي ،أما Kي الثانية لم يعد الحرص Kي كتابة رواية
تاريخية يقتصر ع\ى إبداع نص تاريÔي يحمل مسم zالعصر التاريÔي وأدائه وصورﻩ وعبقه ،بل
تجاوزﻩ إ#ى توظيف املادة التاريخية توظيفا فنيا بالدرجة ٔالاو#ى ،ح{ zلتبدو هذﻩ املرحلة مرحلة
املوازنة بZن ما هو تاريÔي وما هو ف ،'±فالتاريخ يسكب Kي قالب روائي واضح املعالم ،يحقق
أهدافه ويستعرض وجهة نظرﻩ ،ونمثل لها بـ "عبث ٔالاقدار"1939م" ،رادوبيس"1943م،
و"كفاح طيبة" 1944لنجيب محفوظ ،أما املرحلة الثالثة ¬ي مرحلة الرواية الحديثة،
تحديدا تلك ال{' اختارت العودة للYxاث ومنه التاريخ مسلكا تجريبا؛ استثمر الكتاب فيه املادة
التاريخية من منظورهم الخاص ،مبتغZن وراء ذلك إسقاط املا|(' ع\ى الحاضر ،وإ¾aام
القارئ أن املا|(' لم يعد ذلك املكون املنقطع عن الوجود البشري بل إنه يمتد ويستمر Kي
حاضر التاريخ كما Kي مستقبله.4
و بتعدد الروائيZن املشتغلZن ع\ى املادة التاريخية تعددت طرق الاشتغال علaªا ،ومن
 :1نضال الشما#ي ،الرواية والتاريخ ،بحث Kي مستويات الخطاب Kي الرواية التاريخية العربية ،عالم الكتاب الحديث ،جدارا
للكتاب العالم'ٔ ،الاردن ،2006 ،ص 112
 :2جورج لوكاش ،الرواية التاريخية ،ت :صالح جواد الكاظم ،وزارة الثقافة وٕالاعالم ،العراق ،ط ،1986 ،2ص 89
 :3املرجع نفسه ،ص 46
 :4عبد امللك أشهبون ،آليات التجديد Kي الرواية العربية الجديدة ،دار ما بعد الحداثة ،فاس ،2005 ،ص 87
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هذﻩ الطرائق سنكتفي بثالث ¬ي :طريقة ٕالاضافة :حيث ال يكتفي الروائي بما كان من واقع
ٔالاحداث بل يعمد إ#ى إضافة معطيات جديدة تعد مصدر انزياح النص الالحق عن السابق.
طريقة "أخيلة التاريxي"  Fictionnalisation de L’historiqueال{' نأخذ مثاال علaªا
رواية الزي '±بركات لجمال الغيطاني الذي عاش هزيمة بالدﻩ Kي نكبة 1967م كما عاش ابن
إياس هزيمة املماليك أمام العثمانيZن ،وكتب عن الزي '±الذي مثل شخصية انaازية ال{'
اسYxعت انتباﻩ الغيطاني الذي الحظ وجود نموذج للمثقف الانaازي ،تكرار التيمة يسر
الاشتغال التخيي\ي ع\ى املادة التاريخية .وهو ما ينسحب أيضا ع\ى توظيف التاريخ عند
بنسالم حميش Kي روايته مجنون الحكم حيث استوى شخصية أبي ع\ي منصور امللقب
بالحاكم بأمر ﷲ مستلهما فYxة زمنية من التاريخ السيا '(Ðملصر الفاطمية .طريقة أرخنة
الخياي  Historification du fictifحZن تبدأ الرواية من منظور خاص من حكاية
متخيلة يحاول أن يضفي الروائي علaªا مظهرا تاريخيا عن طريق ربطها بالشروط الحضارية
ملرحلة تاريخية معينة.1
هذا التنوع Kي الاشتغال ع\ى املادة التاريخية يطرح إشكالية تجنيس هذﻩ النصوص
ال{' ال يمكن أن توصف بالرواية التاريخية ،ال{' يطبعها التاريخ بطابعه ،فال تحيل
الشخصيات فaªا إال إ#ى ذا´aا كوabا محددة مسبقا ومعروفة تاريخيا ،و¾aيمن فaªا ضمYZ
الغائب ،ويحYxم التسلسل الزم 2'±ولحل هذا ٕالاشكال يقYxح الدكتور عبد ﷲ إبراهيم التحول
من اعتماد مصطلح الرواية التاريخية نحو اعتماد مصطلح التخييل التاريÔي ويعرفه بأنه
ّ
»املادة التاريخية املتشكلة بواسطة السرد ،وقد انقطعت عن وظيفaا املرجعية واكتسبت
ّ
وظيفة جمالية ؛ فأصبحت توي بما كانت تحيل عليه لكaiا ال ّ
تقررﻩ ،فيكون
التخيل التاريÔي
من نتاج العالقة املتفاعلة بZن السرد املُ ّ
عزز بالخيال والتاريخ املُ ّ
دعم بالوقائع ،وقد ظهر ع\ى
خلفية من أزمات ثقافية لها صلة بالهوية ،والرغبة Kي التأصيل« ،3يدفع هذا الاستبدال
ّ
بالكتابة السردية التاريخية إ#ى تخطي مشكلة حدود ٔالانواع ٔالادبية ووظائفها ،ويفكك ثنائية
 :1ينظر :عبد امللك أشهبون ،آليات التجديد Kي الرواية العربية الجديدة ،ص 88 ،87
:2محمد رياض وتار :توظيف الYxاث Kي الرواية العربية املعاصرة ،إتحاد الكتاب العرب ،سوريا 2002 ،ص 106
 :3عبد ﷲ إبراهيم ،صحيفة العرب القطرية ،الاربعاء2010/4/28
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التاريخ والرواية ،ليعيد دمجهما Kي هوية سردية جديدة ال تكتفي باالستفادة من التاريخ بل
إabا تسائله ،وتعيد كتابته ،لتفضح ما سكت عنه التاريخ وهو ما نجدﻩ خاصة Kي روايات
واسئ '±الاعرج ،إذ يعمد إ#ى مساءلة التاريخ والتشكيك Kي موضوعيته ،ويسرد تاريخا آخر ع\ى
لسان شخصيات تنتم' للهامش وال تؤرخ للسلطان ،وال تؤرخ للمنتصر ،بل تنطلق من
الذاكرة لتقوض التاريخ وتعيد كتابته ،ال ليكون نصا سلطويا مغرقا Kي املع z±الظاهر
)ٔالاحداثي( ال يحفل كثYZا بخلجات النفس وأماني الروح Kي لحظات الفعل الخالقة لذلك
الزخم ٔالاحداثي الذي يدونه املؤرخ ويبوؤﻩ الصدارة وجليل املكانة 1.بل "حكاية" تؤرخ
للمهمشZن ،منطلقة من الذاكرة ال غ ،YZهذا الفضاء الذي يحفظ فيه البش YZذكريات املا|('
ويس©ى للحفاظ علaªا »لن أتخ\ى عن ذاكرتي وحني ،2«'±بينما يس©ى حاكم الجملكية إ#ى
ان¿xاعها منه ،معتمدا Kي ذلك ع\ى أصدقائه الشماليZن ،بسطلهم ٔالاملاني ،ثم بالقرص
الYºتقا#ي.
الذاكرة موضوع الصراع Kي رمل املاية ما ¬ي إال وجه آخر للصراع بZن السلطة ال{'
ملكت القلم الذي يسطر التاريخ والقلم أداة من »أدوات تمارس a³ا السلطة« 3لذا تحرص ع\ى
الاستئثار به ،حفاظا ع\ى انتصارها ،وتكريسا أليديولوجيaا ،فالصراع وإن كان ظاهريا حول
الذاكرة ال غ ،YZيخفي وراءﻩ صراعا حول السلطة ،بZن فئة حاكمة تكرس ايديولوجية الثبات
وقاعد´aا ٔالاو#ى » كانت ٕالاتباع ،أي الثبات) (...ومن هنا كان ٕالاتباع معيارا للحقيقة وبالتا#ي،
معيارا للفكر ،وللثقافة ،بعامة« 4وعيا بذلك أحكمت السلطة سيطر´aا ع\ى الدين ،وانتسبت
إليه ووظفته لخدمaا Kي صورة "سيدنا الخضر" الذي رسخت حضورﻩ رغم قدم عهدﻩ ،أبقت
ع\ى ثبات فكرته ،كما أحكمت قبضaا ع\ى الثقافة ،بأن استولت ع\ى التلفزيون الوسيلة
التثقيفية الجماهYZية وجعلت بثه من القصر مباشرة ،وعينت وزيرا للثقافة يمارس الرقابة
:1عمار بن طوبال ،الرواية ونقض ال½¿عة السلطوية للتاريخ ،قراءة سوسيولوجية Kي رواية متاهات ليل الفتنة الحميدة
العيا÷(' ،ضمن :املحكي الروائي العربي ،أسئلة الذات واملجتمع ،دار ٔالاملعية ،الجزائر ،2014 ،ص232
 :2واسئ '±الاعرج ،رمل املاية ،ص22
 :3عبد املجيد جحفة ،سطوة الaiار وسحر الليل ،الفحولة وما يواز¾aا Kي التصور العربي ،دار توبقال ،املغرب ،1999 ،ص17
:4أدونيس ،موسيقى الحوت ٔالازرق ،الهوية ،الكتابة ،العنف ،دار ٓالاداب ،لبنان ،2002 ،ص .147
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ع\ى كل كتاب ال يخضع لتوجهها ،واختارته من مثقفي املدينة كسرا لهم بواحد مaiم .لكن
الحكيم الذي ضيق ع\ى العامة لم يتمكن من إحكام الخناق ع\ى العلماء السبعة ،وسلطته
»لم تقدر أن تلüي "ٔالاطراف" و"الهوامش" ،لسبب أو آخر ،وظل هناك ) (...نوع من املسافة،
يتحرك فaªا فكر آخر« 1ي@ +العامة للتغي YZمعتمدا الثقافة الشفوية والحكاية املروية Kي
الحلقات ؤالاسواق ،ال{' تستعيد الذاكرة وتروي املا|(' ،املا|(' وليس التاريخ الذي كتبه
"الوراقون" ليتجسد صراع الذاكرة /التاريخ من خالل صراع أخر هو مقاومة الثقافة الشفوية
ال{' تتحرك Kي الهامش للثقافة الرسمية ال{' يسطر القلم ،وقد سقطت عنه قدسيته وصار
مرتزقا »نجرت قلمك القص 'Ñتماما كما يفعل معظم وراÄي الدوايZن .كتبت وأنت تضع كيس
النقود الذهبية Kي جيبك« 2الخطاب موجه للطYºي الذي رفض أن يكون »قوالا مثلما كان
ٔالاخيار السابقZن؟؟ الصدق Kي القلب واللسان والرأس والعمر ع\ى حد السيف« 3بل جاKى
الصدق -كما ترى الرواية  -وزود السلطة بأداة قاتلة ¬ي القلم ،خوفا من أدا´aا القاتلة الثانية
و¬ي السيف ،ليجعل من التاريخ نص السلطة املسطور بما تمليه ،ال نصا موضوعيا يسرد
حقيقة ما حصل ،غ YZواع بحضور خطاب مواز غ YZخاضع للسلطة ،بل مقاوم لها هو خطاب
الهامش املستلهم من الذاكرة ،ال{' كانت شاهدة ع\ى حركة القلم وخنوعه» :الوراقون إ#ى
جانب معاوية ٔالايمن يaيؤون لنجر ٔالاقالم القصبية وكتابة التاريخ ) (...الظالم لم يعد مجرد
وهم ،فقد بدأ يخط الذاكرة بندوبه وأشواكه« 4الذاكرة ال{' كانت شاهدة ع\ى تسطYZ
التاريخ ،ستعود إليه مرة أخرى ليس لتقرأﻩ أو تستذكرﻩ بل لتسائله ،وقد انق( zزمن الكتابة
ولم يبق غٔ YZالاثرُ ،يستحضر ليقرأ لكaiا ليست قراءة تمجيد بل قراءة تنقضه » :كنت تظن
ً
أ¾aا الطYºي أن الزمن الذي يكذب دعواك لن يأتي أبدا .ها قد عدنا إليك نسأل مجلداتك ال{'
كتبت بماء الذهب وجلدت بالقطيفا واملخمل امللون بألف لون ولون« ،5فالذاكرة Kي عود´aا
 :1املرجع السابق ،ص 147
 ::2واسئ '±الاعرج ،رمل املاية ،ص24
 :3الصدر نفسه ،الصفحة نفسها
4املصدر نفسه ،ص23
 :5املصدر نفسه ،ص24
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للما|(' تبدأ من مساءلة التاريخ ،وتكذيبه محوا لتسطYZﻩ ،لتكتب بعدها خطاa³ا الخاص،
خطاب الهامش الذي خلق شفويا وسط ٔالاسواق ع\ى مسافة من السلطة ،ثم ُسطر كتابة،
والعلماء يدونون كتاب املدينة ،الذي كتب تاريخا موازيا ،ال ينتصر للسلطة بل للذاكرة،
ليمتلك الهامش أيضا واحدا من أدوات السلطة ،ويسيطر Kي الفصل ما قبل ٔالاخ YZع\ى
الفضاء ،ممتلكا للسلطة أيضا ،فتكتمل الدائرة بأن يصبح الهامش مركزا ويخلق ع\ى هامشه
خطاب آخر ،غ YZأن واسي '±املنتصر لحركة املثقفZن والعمال ،ال يتم هذﻩ الدائرة ،بل يعود
Kي الفصل ٔالاخ YZإ#ى صور التسلط مؤكدا القمع موضوعا أساسيا ،بعد أن استعمل ٔالامثولة
واملجاز مستبدال الحاضر بأزمنة بعيدة عنه ،وخالقا ما شاء من ٔالامكنة ،ليقصد شيئا ويوهم
بغYZﻩ ،1عاد واسيK '±ي الفصل ٔالاخ YZإ#ى الحاضر )زمن الكتابة( ليقدم صورة أخرى من
الاستبداد الذي لم ينته بانaاء أي فYxة تاريخية سابقة بل انه ممتد مع امتداد املسار التاريÔي
ُي ّ
كرر من عصر إ#ى آخر Kي صور جديدة ،تحيل ع\ى الصور القديمة ال{' لم ّتمح بعد من
الذاكرة .صورة الاستبداد Kي الفصل ٔالاخ YZاستقاها من التاريخ املعاصر للجزائر محددا الزمان
واملكان ،ورابطا نصه بسياقه املرج©ي ،بشكل صريح بعد أن قدم إشارات Kي املxن ¬ي اسم
الجملكية" ،نوميديا" الاسم التاريÔي إلحدى املمالك ٔالامازيغية بالجزائر .الصراع Kي رمل املاية
بZن العلماء والعمال وبZن القصر يعكس الصراع Kي الشارع الجزائري Kي تلك الفYxة
)الثمانينيات( ال{' شكلت مرحلة من خيبة ٔالامل باالستقالل ،وال{' أفضت واقعيا إ#ى أحداث
أكتوبر  ،1988أما نصيا فانaت بانتصار ثورة العلماء والعمال وسيطر´aا ع\ى فضاء
الجملكية ،وانتصار الهامش ع\ى السلطةK ،ي انتصار من الرواية للثقافة والحركة العمالية
ع\ى السلطة ،وانتصار للحكاية ع\ى التاريخ ،ح{ zمن حيث املساحة النصية للسرد هيمنت
الحكاية ع\ى املساحة النصية وتعدد روا´aا :دنيازاد ،املجدوب ،البش ،YZالرا¡يK ،ي حZن مثلت
شهرزاد وحدها الخطاب املهادن للسلطة ،ال{' انسحبت Kي الفاتحة الروائية مخلفة فعل
الحكي لدنيازاد .لتأتي الحكاية ع\ى عكس التاريخ بذكر التفاصيل ٕالانسانية ح{ zالحميمة مaiا،
وال{' يبعدها التاريخ وهو ينتقي ما يستحق أن يكتب ،تسرد الحكاية خلجات نفس البشYZ
 :1فيصل دراج ،الذاكرة القومية Kي الرواية العربية ،ص 19
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املوريسكي وتتفرع لتشمل عذاباته Kي حب ماريانة ،إ#ى جانب عذاباته املتوالية تحت قمع
سلطات مختلفة ،من محاكم التفتيش إ#ى البحارة ،إ#ى السلطان الYxكي ،وأخYZا مواجهته
لحاكم الجملكية ،وحبه ملاريوشا .الذاكرة Kي الرواية ال تق '(µوال تستبعد ،ألabا تتحول إ#ى
»مYZاث ي ودينامي تتشبع به«  1الحكاية ،ومaiا تشع خيوط السرد املتعددة ،ال{' تتفرع
لتشمل السYZي سواء سYZة البش YZأو ت('ء سYZة الكاتب واسئ '±الاعرج ،ومaiا التاريÔي ،وال
تخص بالتدوين س YZالحكام والسالطZن ومن دار Kي فلكهم فقط ،بل ت½¿ل للبحث عن سYZ
أناس من العامة كالبش YZالذي لم يكن إال قوالا Kي ٔالاحياء ٔالاندلوسية ،ولم يكن له صلة
بامللك ،فاتحة الخطاa³ا ليشمل ما همشه وأستبعدﻩ التاريخ ،بسبب خضوعه إلمالءات الحكام
الذين لم يكتفوا بتضييق موضوعه ،بل عمدوا إ#ى تزييفه بس Yxالحقيقة ،وكتابة تفاصيل
يعرفون كذa³ا...» :ال بد أن ُت َ
رجم ،والبأس من أن تسجل Kي كتاب ٔالامة ،ع\ى أساس أabا كانت
عظيمة وساهمت Kي الدفاع عن حصون الجملكية ،الكتابة ال تكلف كثYZا .صحيح هذا كله
كذب .ليكن .ال يصدقه أحد .ليكن ،2« .يستغل القلم املسYxزق مسافة بZن الواقعة وسردها،
ل¿xييف التاريخ ،وتستلهم الرواية »فضاء الذاكرة للحلول Kي فضاء الرؤيا« 3لتعرض من خالل
الحكيم شهريار ،صورة الحاكم املستبد الذي "يرجم" Kي املقبوس ،ويقمع Kي مقاطع أخر من
الرواية ،ثم ال يسمح بتدوين ذلك ،بل يم\ي ع\ى الكتبة تاريخا كاذبا ،ترى الرواية Kي الذاكرة
مقابال له ،كفيال بنقضه وإعادة كتابة املسكوت عنه فتبدو » الذاكرة وقد وقعت منذ البداية
ﱠ
Kي شباك سلطة متعالية حيث تعت Yºقضايا املصداقية قضايا قد وجدت حلها« 4مسبقا،
مغفلة لقضية النسيان ،ولتداخل الذاكرة والخيال ،وانتصرت إ#ى القول بأمومية الذاكرة
للتاريخ ،و¬ي تصور توجه العلماء السبعة إ#ى التدوين Kي كتاب ٔالامة ،ليكون تاريخا بديال
يسقط السد بينه ويºن الذاكرة ،ويشكل تراكما للمكتوب ع\ى الشف¼' ،الذي تنتصر له
الرواية.
 :1محمد صابر عبيد ،جماليات التشكيل والتعبK YZي قصائد إبراهيم نصر ﷲ ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،لبنان،2004 ،
ص87

 :2واسئ '±الاعرج ،رمل املاية ،ص337
 :3املرجع السابق ،ص 87
 :4بول ريكور ،الذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،ص 569
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-2-3سرد الذاكرة للمسكوت عنه
ترى الرواية Kي التاريخ إذن خطابا زائفا مظلال ،خاضعا للهوى ،وجبت إعادة صياغته،
لذلك جاءت مسائلة له ،ولم تكن عود´aا إليه لالقتباس منه بل لتعيد كتابته و¬ي تصيغ
الذاكرة ع\ى لسان القوالZن ،الذين ال يسYxون عورة الحاكم ومن جاورﻩ ،بل ينتهجون الفضح
والكشف لكل ما يس Yxالخطاب التاريÔي ،الذي انحسر Kي صورة شهرزاد املغيبة سرديا ،إذ ال
تحضر إال مذكورة ع\ى لسان الشخصيات ولم تضطلع بأي دور Kي النص بل حضرت كأيقونة
للتكتم بعد أن سكتت عن خاتمة القصة ال{' كانت ترو¾aا )قصة فاطمة العرة( خوفا من
غضب الحاكم وفتكه ،لتعوضها الرواية بدنيازاد ال{' ال تكتم ٔالاسرار وال ´aادن الحكيم وتأتي
ع\ى سرد الحكاية متضافرة مع القوالZن ،املنتشرين Kي ٔالاسواق ،مدخلة الحكاية إ#ى القصر،
وناقلة للصراع حول السلطة إ#ى فضاء السلطة ذاته ،لتمثل بذلك جانبا آخر من الصراع
حول السلطة ،لكن هذﻩ املرة داخل السلطة ذا´aا ،وهو صراع تاريÔي أيضا تستعيدﻩ K -ي
الرواية  -ذاكرة البش YZال التاريخ »قالوا خذوا البالد وأعطونا الذهب والكر '(Ðوالغلمان ،وال
تخلعوا عنا الحكم .لكaiم Kي لحظة الهوس بدؤوا يأكلون رؤوسهم الواحد تلو ٓالاخر .املعتصم،
املتوكل ،املنصور ،قتل أباﻩ واعت\ى خالعة الكر ،'(Ðوانت¼ zمسموما ،املستعZن...املهدي،
املعتمد .املوفق ،املعتضد ،املقتدر) (...املقتدر القاهر ٔالاهوج الذي انت¼K zي كيس قمامة«

1

بتناص مع التاريخ تستلهم الرواية املادة التاريخية وتعيد سردها ضمن خطاب الذاكرة ال{'
تنتهج الفضح وصياغة املسكوت عنه تاريخيا ،من خيانات داخل السلطة ذا´aا ،أدت إ#ى
ضياع البالد ،بدأ بدنيازاد ال{' تحالفت مع ٔالاجانب ومع املؤرخ ،قلم السلطة ،ألجل إسقاط
زوجها الحكيم ،وتولية ابaiا ،ثم قصص الحكام الذين يذكر املقبوس الذين باعوا البالد ألجل
الحفاظ ع\ى الكر ،'(Ðمع ذلك ُوجد من يسقطهم من عائلaم ذا´aا ،تعود ذاكرة البش YZقرونا
إ#ى املا|(' مستعيدة أخطاء الحكام ال{' سكت عaiا التاريخ كما Kي حوار معاوية وأبي ذر
الغفاري الذي يوردﻩ الطYºي مجمال مختصرا» :و Kي هذﻩ السنة – أع '±سنة ثالثZن – كان ما
ذكر من أمر أبي ّ
ذر ومعاوية ،وإشخاص معاوية إياﻩ من الشام إ#ى املدينة ،وقد ذكر Kي سبب
 :1واسئ '±الاعرج ،رمل املاية ،ص130
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إشخاصه ّإياﻩ مaiا إلaªا أمور كثYZة ،كرهت ذكر أكYها« 1فالطYºي يعلق ع\ى سكوته بكراهة
الذكر إليه ،معYxفا بذاتيته Kي نقل الحدث التاريÔي ،وواضعا نصه موضع مساءلة .أما الرواية
فتخلق مشهدا يمنح الذاكرة صفة الشهادة ،إذ يتوحد البش YZوأبو ذر ،لaªشد البش YZالحوار
َ
املعاتب روائيا( ويعيد سردﻩ دون
الدائر بيaiما ،وهو إضافة إ#ى النص التاريÔي )تاريخ الطYºي
س Yxأو تكتم .كما فعل مع محمد الصغ ،YZامللك أبو عبد ﷲ حZن فضح تخاذله Kي الدفاع عن
آخر قالع ٔالاندلس» ،باعوا غرناطة ،ثم وقفوا ع\ى أع\ى هضبة مطلة ع\ى املدينة وتحسروا ،ال
ع\ى املدينة ال{' كانت شعلة اللهب تحصدها وتحصد عشاقها ،ولكن ع\ى القشتاليات اللواتي
تعود أن يداعaÀن Kي لحظات خلوتة ) (...لم تبق إال القشتالية الكبYZة إيزابيال وأختم
ّ
العد..عندما كان يعد ويزهو ،كانت املدينة ترفع املذاري والفؤوس .وبقايا ٔالاسلحة ال{' خبئت
عن وجوههم« .2تعود الذاكرة إ#ى فYxات زمنية متباعدة و¬ي تصحح مسار التاريخ وتكشف
مستورﻩ ،وتمحو تزييفه ،فالرواية ترى Kي ذلك مسارا صحيحا نحو التخلص من الاستبداد،
ذلك أن خطاب الهامش الذي أعاد سرد الذاكرة شفويا Kي ٔالاسواق ّ
كون وعيا لدى العامة،
وكان سببا Kي الحراك ضد القصر ،حراك اجتمع له العلماء وعمال البحر ،وتبعهم فيه الوزير
املخلوع ،واملدينة بكاملها بعد أن عرفت مخبوء التاريخ.
ات مسكوت عaiا Kي
ال تعيد التففكك صياغة التاريخ ،ولكن الذاكرة فaªا تأتي لسد ثغر ٍ
مرحلة الثورة¬ ،ي التصفيات ال{' حصلت داخل الثورة ذا´aا ،لرجال انخرطوا فaªا وتعاونوا
مع قاد´aا ،غ YZأن الثورة صفaم لسبب واحد هو انتماؤهم ٕالايديولوâي.
تتدا¡ى ذاكرة الطاهر مستعيدة لعدد من الشخصيات بيaiم من يعرف abايaم و¬ي
القتل ،ومaiم من ال يعرف شيئا عن مصYZهم ،الرابط الوحيد بZن هذﻩ الشخصيات ¬ي صورة
يحتفظ a³ا من املا|(' الثوري ،تمثل بؤرة الحكي ومنطلق خيوطه ،الصورة ¬ي املا|(' الذي
يحدد هويته ،استغنىفي حضورها عن بطاقة هويته ،ألن الصورة تعوضه عaiا »اabا أحسن

:1أبو جعفر محمد بن جرير الطYºي ،تاريخ الرسل وامللوك ،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،مصر ،د.ت ،ج ،4ص 283

 :2واسئ '±الاعرج ،رمل املاية ،ص244
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من بطاقة تعريف وأصلح من تمثال أو نصب تذكاري« 1تدور حولها ذاكرة الطاهر ،فال تتجاوز
هذﻩ الشخصيات الحاضرة Kي الصورة إ#ى استذكار أي شخصية أخرى ،ما ﱠ
يغيب الكث YZمن
التفاصيل حول كيفية اغتيالهم وتوقيته.
تأتي قصصهم Kي شكل مقاطع متفاوتة الطول ردا ع\ى أسئلة املروي لها ساملة أو Kي
اسYxجاع ماضaªم املشYxك الذي يتحسر عليه  '(Ðالطاهر وقد فرقه املوت عaiم بعد أن جمعه
املا|(' الثوري a³م ،و¬ي الفYxة ال{' تسYxجعها ذاكرة الطاهر ،فYZوي لساملة الدور الكفاي
لكل مaiم ؛ صانع القنابل اليدوية بوع\ي طالب ،ؤالاملاني مدرسه ،و '(Ðأحمد املدرس والعداء
وعضو الحزب الذي قتل بعد خسارة واحدة Kي سباق ،والدكتور كنيون الطبيب بالحزب
الشيو¡ي ،الحزب الذي جمع كل هؤالء قبل أن ينخرطوا Kي صفوف الثورة ليقتلوا »ماتوا
2

كلهم .ماتوا برصاص العدو ماتوا Kي أغلب ٔالاحيان وبمو z(Ðاخواabم ماتوا Kي بعض الحاالت «
كما حصل مع الدكتور كنيون الذي ذبح بسكZن حافية مسحت فيه ،كما ُيفعل عادة بكبش

العيد ،ما دفعه للهرب باتجاﻩ القرية ،ثم عبور البالد مواصال كفاحه بشكل فردي وسري،
فنجا من التصفية ال{' طالت باÄي زمالئه ،بسبب انتماaÙم لهذا الحزب.
تعليقات ساملة ع\ى هذﻩ الذكريات تحاسب الحزب الشيو¡ي وتدينه ،كأabا تحمله
مسؤولية هذﻩ التصفيات بشكل غ YZمباشر لتأخرﻩ Kي قيادة الثورة »ملاذا لم يأخذ الحزب
بزمام ٔالامور سنة 1954؟ كنتم Kي الطليعة وتركتم املبادرة لغYZكم« 3ترى الرواية Kي هذا
التقابل بZن طليعية الحزب الشيو¡ي وتأخرﻩ Kي قيادة أمور الثورة سببا لجعل نشطاءﻩ عرضة
للتصفية املسكوت عaiا تاريخيا ،وال{' تروم الرواية فضحها من خالل صياغة الذاكرة
الشاهدة ع\ى ذلك املا|('.
ذاكرة الجسد ال{' تحتفي ¬ي ٔالاخرى بالذاكرة ،تنتهج الفضح ¬ي ٔالاخرى ،فضح املسار
التاريÔي ملا بعد الثورة ،فتسرد أحداثا من الثورة وما قبلها من تمهيد لها ممجدة تلك الفYxة
:1رشيد بوجدرة ،التفكك ،ص68
:2املصدر نفسه ،ص 63
:3املصدر نفسه ،ص 93
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وقاد´aا ،ثم تعرج ع\ى غداة الاستقالل ،وكيف سرقت أحالم الثورة وانتقل الصراع إ#ى صراع
ع\ى السلطة ،اقتسام الغنائم ،وتنت¼' بفجيعة ¬ي أحداث  1988ال{' سيذهب ضحيaا من ال
يد له فaªا ،وهو حسان شقيق خالد.
الذاكرة Kي هذﻩ الرواية أيضا شاهد عاش ما يسردﻩ من أحداث ،ف¼' Kي الوقت ذاته
ذاكرة شخصية وجمعية ،تجمع املا|(' الشخ '(µبالوط ،'±لذا ترسم املسار التاريÔي محددة
تواريخ ٔالاحداث بدقة Kي أك Yمن موضع:
 غدا تكون قد مرت  34سنة ع\ى انطالق الرصاصة ٔالاو#ى )ص(24 إثر مظاهرات  8ماي ) 1945ص(30 نيسان ) 1981ص(65  25أكتوبر ) 1988ص(15 سنة  1973عYت مصادفة ع\ى تلك البطاقة )ص(82 ربما كنت أريد أن أن¼' عالق{' بتلك البطاقة ال{' رافقت '±منذ ) 1957ص(82 فرنسا ال{' دخلت الجزائر سنة  ،1830لم تفتح هذﻩ املدينة الجالسة ع\ى صخرة ،إالسنة )...1837ص (292 ،291
 توقفت فقط عند ذلك اليوم  15أيلول  1987الذي وقفت فيه ألكتب ع\ى سجلرسم' اسمك الaiائي) .ص(115
تحضر التواريخ بدقة ،سواء تعلق ٔالامر بتواريخ شخصية تخص خالد وحدﻩ كتأريخه
للقائه ٔالاول بحياة ،أو بتواريخ لها ارتباط بالتاريخ الوط ،'±ليثبت السرد قوة الذاكرة ،ذاكرة
خالد لم يمسسها النسيان ،رغم أنه ينشدﻩ ،إال أabا دقيقة Kي التأريخ للما|(' ،كأن الرواية
تعيد للذاكرة »وظيفaا ٔالامومية بالنسبة للتاريخ« ،1ويصبح التاريخ مستقى من الذاكرة ،و¬ي
قضية لها أهميaا حZن يتعلق ٔالامر بتاريخ الثورة الجزائرية ،ال{' لم تدون وبقيت مجرد ذاكرة،
تصيغها الرواية Kي شكل تقابل ما بZن هذا املا|(' الثوري ،وما بZن "املا|('" الذي تالﻩ ،إ#ى
 :1بول ريكور ،الذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،ص 568
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غاية زمن الكتابة املحدد بـ .1988
يجسد هذا التقابل بثنائية الحضور والغياب ،للشخصيات ؛ الشخصيات املؤثثة
للفضاء الزماني للثورة¬ ،ي خالد ،و '(Ðالطاهر ،والشهداء الذين يفضل ذكرهم بصيغة
املفرد .أما الشخصيات ال{' تؤثث الفضاء الزماني ملابعد الاستقالل ف¼' '(Ð :الشريف شقيق
 '(Ðالطاهر ،وزوج حياة الذي لم يذكر السارد اسمه ،ثم  '(Ðمصطفى الذي وإن كان رفيق
كفاح لخالد فإنه ال يذكر إال بدورﻩ بعد الاستقالل .ليتحقق انفصال تام Kي توزيع الشخصيات
ع\ى الفضائZن الزمنيZن ،ويتحول الفضاء املكاني "الجزائر" من موضوع الصراع بZن املجاهدين
واملحتل إ#ى موضوع قيمة تتصل به أو تسطر عليه ذات فاعلة من خارج زمن الثورة أو من
أواخر هذﻩ الفYxة ،فبعد الثورة كانت قد بدأت فYxة جديدة ¬ي زمن الاستقالل وظهرت فaªا
شخصيات جديدة ومعها ظهر مشروع سردي جديد ،هو بلوغ السلطة ،والحصول ع\ى مراتب
عليا فaªا ،ما ¾aمش موضوع القيمة ٔالاول "الوطن" .هذا التحول Kي املسار التاريÔي للوطن،
يخلق لدى خالد رؤيا خاصة للتاريخ والوطن » :كنت أكتشف فقط مرة أخرى ،أنك نسخة
طبق ٔالاصل عن وطن ما ،وطن رسمت مالمحه ذات يوم .ولكن آخرين وضعوا إمضاءا´aم
أسفل انتصاراتي .هنالك إمضاءات جاهزة دائما ملثل هذﻩ املناسبات .فمنذ ٔالازل ،كان هناك
دائما من يكتب التاريخ«ٕ 1الامضاءات الجاهزة ليست سوى إمضاءات من انتصر Kي الصراع
حول السلطة ،ليصبح املنتصر الجديد الذي يكتب تاريخا جديدا ،أو يستعمل تاريخا يكون
ّ
ﱠ
يحور أحداثا لينسaÀا إليه ،بعبارة الرواية
وضعه وروج له ،حيث يصيغ تاريخا من عدم أو ِ
يوقع أسفلها .وهو ما يجعل الرواية تعود للذاكرة الشاهدة ع\ى ٔالاحداث ،وتصيغ الذاكرة
مبتعدة عن التاريخ ¬ي ٔالاخرى ،ألنه لن يكون تاريخا تغذى من هذﻩ الذاكرة بل » نتحايل ع\ى
الذاكرة ،نرمي لها عظمة تتل¼a³ zا ،بينما تنصب املوائد لآلخرين«ّ ،2
´aمش الذاكرة ،أو تختار
املنفى أو ع\ى ٔالاقل تكتفي بالفتات ،بينما تستو#ي سلطة جديدة ع\ى الوطن وتاريخه.

:1أحالم مستغانم' ،ذاكرة الجسد ،ص170
:2املصدر نفسه ،ص278
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-3-3أماكن الذاكرة  /ذاكرة املكان
الاحتفاء بالذاكرة هو احتفاء بوطaiا ،بأفضيaا قبل كل ÷('ء ،ألن الفضاء هو املحرك
ٔالاول للذاكرة واملحرض ع\ى اسYxجاع ما ضمه من أحداث ،إن املكان هو مؤطر الذكريات
وخزاabا الح(' الذي ال ينبض ،هو باعaØا من مرقدها العميق ،لهذا يحضر املكان باسمه
العلم Kي نصوص الذاكرة ،معيننا مشارا إليه بوضوح دون ترم ،¿Zكما تحضر التواريخ بدقة
عند أحالم مستغانم' باألخص ،وعند واسيK '±ي بعض املقطع السردية ،بينما اكتفى وطار
بYxك الحدث دالا ع\ى زمانه ،بينما يحضر املكان بحموالته التاريخية والثقافية ،وثرائه الدال#ي.
ذاكرة الجسد من النصوص ال{' تشغل بكثافة مقوالت التاريخ والثقافة وعبقرية
املكان ،فإذا كان التاريخ هو فعل ٕالانسان Kي الجغرافيا ،وعندما يكون هذا الفعل ٕالانسان Kي
بقعة جغرافية ما حاسما ،ويبلغ من القوة درجة تحول مسار ٕالانسان ،يصبح هذا الفضاء
ح¿Zا ذهنيا و"صورة مثالية" لو¡ي جذري يرتبط a³ذا املكان ،بصالت املصاحبة والجدل ،طبعا
ال تتساوى Kي هذا كل ٔالافضية ،وإنما هنالك أمكنة مم¿Zة ،ترتبط بطفرات حضارية ،ما
يجعلها تجتذب املتخيل ٕالابدا¡ي ويص YZالانتماء إلaªا انتسابا إ#ى فضاء املغايرة ٕالابداعية 1ال{'
تمارس عنفها ع\ى الرؤيا وع\ى لغة الكتابة ،وتمارس عنفها ح{ zع\ى الشخصيات الروائية Kي
رواية ذاكرة الجسد ،ال{' تستمر Kي املقابلة بZن املا|(' والحاضر ،ح{ zو¬ي تصور املكان،
الذي اخت YZبعناية لحمولته الثقافية والتاريخية ،موضعت أحالم مستغانم' أحدا aا الروائية
بZن باريس وتونس وقسنطينة ،وربطت ٔالاحداث بأماكن لها كلها قيمة إما تاريخية ،أو ثقافية،
خاصة Kي حديaØا عن املكان القسنطي.'±
تكتب أحالم مستغانم' الفضاء القسنطي ،'±مستعيدة ذاكرة قسنطينة الحضارية ،بكل
أنساقها  -الطعام وامللبس والطقوس وغYZها  -إabا بذاكرة الجسد تكتب قسنطينة ثقافيا ،إن
نحن أخذنا بتعاريف نورثروب فراي للثقافة ع\ى أabا أسلوب حياة ،أي تلك الطرق ال{'
يمارس املجتمع من خاللها طقوسه الاجتماعية اليومية ،أو أabا إرث مشYxك من الذكريات،
 :1شرف الدين ماجدولZن ،الصورة السردية Kي الرواية والقصة والسينما ،منشورات اختالف ، ،الجزائر ،2010 ،ص 40
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والعادات التاريخية املنقولة بشكل رئي(' ع Yºاللغة املشYxكة ،أو كوabا التعبYZات الخالقة Kي
املجتمع ال{' تتجسد Kي هندسة البناء واملوسيقى والعلوم واملؤسسة التعليمية والفنون
التطبيقية

1

تصور أحالم حياة املجتمع القسنطي ،'±وطقوسه ،وإرثا مشYxكا يجمع أفرادﻩ ،لكaiا
صورت قسنطينة الذاكرة ؛ »املكان الذي يقبع Kي الذاكرة ) (...ولكوabا ترتبط بالذاكرة ف¼'
محملة بتداعيات رمزية تحجب تماما الواقع الوجودي ملا عليه "قسنطينة"« 2فال تظهر املدينة
بل انطباعات عaiاK ،ي صورتZن متقابلتZن كما هو حال الشخصيات ،فتظهر املدينة كما رسمها
الاستذكار والحلم اليوتوبي ،عند خالد Kي شكل لوحات ،ثم Kي شكل ذكريات ،تقابلها صورة
ّ
املدينة زمن الكتابة ،وقد تجردت من الحنZن والحلم وتجسدت بكل ما آلت إليه من تخلف،
مختصرة حالة الوطن.
تتعلق ذاكرة الراوي خالد بالفضاء القسنطي '±فتستعيدﻩ مع أقل محفز ع\ى
الاستذكار ،فرؤية حياة تعيدﻩ إ#ى البيت العائ\ي ،وإ#ى الجسور ،وقسنطينة بشكل عام ،كما
أن املكان Kي حد ذاته محرك للذاكرة ،يجعلها تستعيد ما|(' هذﻩ ٔالافضية ،وتسرد تاريخaªا،
وما لها من أبعاد ثقافية Kي الذاكرة الجماعية ،ذلك أن ذاكرة خالد ¬ي »ذاكرة جمعية
/تاريخية تم فaªا التمازج بZن املكان بصفة خاصة وبZن ذاكرة تاريخية حيث ارتبطت )(...
بالتحليالت املكانية والتفك YZالسيا 3« '(Ðأثرى املكان بالدالالت وجعله عالمة شاهدة ع\ى كل
فYxة زمنية ع\ى حدى ،من خالل استعادة تاريخ املكان ،وهو يتجول بقسنطينة ،خالقا ثنائيات
من الصور تتقابل فaªا الذاكرة بالوجود الواق©ي:
» فأم)(' نحو املا|(' مغمض العينZن..أبحث عن املقا¬ي القديمة تلك
ال{' كان لكل عالم أو وجيه مجلسه الخاص فaªا ،حيث كانت ّ
تعد القهوة
ع\ى الوجاق الحجري و ّ
تقدم بالجزوة ..ويخجل نادل أن يالحقك بطلباته.
 :1باربرا ويتمرٔ ،الانماط الثقافية للعنف ،تر :ممدوح يوسف عمران ،سلسلة عالم املعرفة ،مارس ،2007الكويت ،ص7
ٔ :2الاخضر بن السائح ،شعرية املكان Kي الرواية العربية ،ذاكرة الجسد أنموذجا ،دار التنوير ،الجزائر  ،2012ص12
 :3املرجع نفسه ،ص.12
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كان يكفيه شرف وجودك عندﻩ.
Kي ذلك الزمن كان البن باديس املق¼ zالذي يتوقف عندﻩ وهو Kي طريقه
إ#ى املدرسة .كان اسمه)مق¼ zبن يامينة(.
ّ
و كان هناك )مق¼ zبو عرعور (حيث كان مجلس بلعطار وباشتارزي )(...
أين ذلك املق¼ zألحت(' فيه هذا الصباح فنجان قهوة) (...كيف أع Yع\ى
مق¼ zلم يكن كبYZا سوى بأسماء ّروادﻩ ؟ كيف أجدﻩ Kي هذا الزمن
الذي كYºت فيه املقا¬ي وكYت ،لتسع بؤس املدينة .وإذا a³ا متشاa³ة
وحزينة كوجوﻩ الناس «

1

الس YZنحو املا|(' يتم بطمأنينة عفوية ،يع Yºعaiا خالد بإغماض العينZن ،ألنه ال يسYZ
Kي املكان بل Kي الزمان ،رغم أنه متجه نحو مق¼ ،zلذا ال يحدد موضع املق¼ zبل يذكرﻩ
باالسم ،والصفة ال{' تتلخص Kي مواصفات اجتماعية ¬ي الوجاهة والاحYxام الذي يحظى به
روادها" :كان يكفيه شرف وجودك عندﻩ" ،كما أabا مقا¬ي ارتبطت تاريخيا بأسماء علماء كان
يجلسون a³ا ،وثقافيا بطريقة خاصة لتحض YZالقهوة وتقديمها ،لكن هذا الس YZباتجاﻩ املا|('
لن يوصله إ#ى أماكن الذاكرة بل يجعله يكتشف محوها وتعويضها بأماكن أك Yºمن حيث
املساحة أصغر من حيث القيمة الثقافية والاجتماعية ،فال خصوصية تم¿Zها.
الخصوصية الثقافية ¬ي ما يتغياﻩ وصف أماكن الذاكرة »حيث تنظر املبدعة إ#ى املكان
كمكان منتج يتولد بالثقافة ال{' يحملها ويم¿xج بروح ساكنيه وثقافaم وما يحيط a³م وتكون
وشائج عاطفية تؤثر وتتأثر a³ذا املكان«  2توفر ٔالالفة لروادﻩ ،وترتبط باألنساق ثقافية
للمجتمع ،وقد أبرز تشخيص الفضاء بعضها ،كنسق الطعام كما هو شأن املقبوس السابق،
أو الطقوس واملعتقدات والراوي يصف ٔالاضرحة ،أو الاحتفال كما ورد Kي وصف زفاف حياة،
حيث يصور الراوي إ#ى جانب العادات القسنطينية Kي الاحتفال ،ؤالاغاني املخصصة لذلك،
و¬ي البعد الثقاKي للزفاف الذي يصفه ،يصف  -إ#ى جانaÀا  -وليمة للسلطة ،من مر a³ا ومن
:1أحالم مستغانم' ،ذاكرة الجسد ،ص ص311 ،312
ٔ:2الاخضر بن السائح ،شعرية املكان Kي الرواية العربية ،ص126
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يطمح لبلوغها ،أنه عالم "الفوق" الذي تروي عنه أغنية صالح باي وخديعة الحكم الذي ال
يدوم ألحد ،مع ذلك ال تستوقفهم ،وال يعتYºون a³ا ،ليثبت عالم الفوق منفصال عن التحت.
تستعمل الرواية الجسر وهو أيقونة املدينة ،مجازيا للتعب YZعن هذا الفارق الذي يتسع
كما تتسع الهوة بZن ما فوقه وما تحته ،حZن يرسم خالد الجسر »ال ركائز تشد أعمدته إ#ى
أسفل ،ال ÷('ء ّ
يحدﻩ ع\ى يمينه وال عن يسارﻩ « 1لYZمز الجسر Kي هذا املقطع إ#ى الجزائر
سنوات الثمانينيات ،والهوة ال{' صارت تفصل السلطة عن القاعدة الشعبية ،منaية
بأحداث ٔ 1988الاليمة ،ال{' أغرقت اللوحة بالضباب فلم يبق لها من ٕالاضاءة غ YZخيط
رفيع ،قد يكون أمال باملستقبل أو إشراقة املا|(' الذي يس YZلألفول.
لم تقتصر ثيمة الجسر وهو أبرز أماكن الذاكرة Kي الرواية ع\ى هذﻩ الداللة السياسية،
بل إن له دالالت نفسية تخرج به من الداللة الجغرفية الصرفة كونه فضاء يم ¿Zهذﻩ املدينة،
ليصبح الفضاء ٔالاليف الذي تلجأ إليه ذاكرة خالد ،الجسر اختصار لقسنطينة مدينة
الطفولة هو » مز الالتجاء والاحتواء ،مكان الطمأنينة الذي ّ
2
يعد Kي أحد تجلياته أموميا«
ر
يعوض خالد فقد الوالدة ويتحول إ#ى "أقرب ÷('ء إليه" Kي لحظات الابداع ،وهو يرسم ألول
مرة اختار رسم جسر ،وي¿xامن ميالد اللوحة  -الجسر ٔالاو#ى مع امليالد الرسم' للمروي لها
أحالم ،ال{' تشYxك مع ذلك الجسر Kي الداللة ع\ى أحالم الشهداء باالنتقال إ#ى الطرف ٓالاخر
من الجسر الزم ،'±إ#ى فYxة الاستقالل ،كما انتقل خالد إ#ى مرحلة جديدة تماما Kي حياته،
مغادرا زمن الكفاح إ#ى زمن الابداع الذي فصله تدريجيا عن الحلم الجما¡ي "الوطن الحر"
وقد انحرف عن املسار املحلوم به .لينفرد خالد بالجسر ويصبح هذا ٔالاخ YZمعYºا عن حاالته
النفسية ،واختصارا لعمرﻩ كما هو اختصار أيضا لعمر الوطن:
»لقد توحد مع هذا الجسر لوحة بعد أخرى Kي فرح ثم Kي حزن متدرج
ح{ zالعتمة ،وكأنه عاش بتوقيته يوما او عمرا كامال..
:1أحالم مستغانم' ،ذاكرة الجسد ،ص207
 :2سليمان حسZن ،مضمرات النص والخطاب ،دراسة Kي عالم جYºا ابراهيم جYºا الروائي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،
سوريا ،1999 ،ص 306 ،305
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Kي اللوحة ٔالاخYZة ال يظل باديا من الجسر سوى شبحه البعيد تحت
خيط من الضوء .كل ÷('ء حوله يختفي تحت الضباب فيبدو الجسر
مضيئا ،عالمة استفهام معلقة إ#ى السماء .ال ركائز تشد أعمدته إ#ى
أسفل«

1

يختصر الجسر Kي هذا املقطع الرواية بمستويaªا؛ الجما¡ي و¬ي تع Yºعن فYxة أشرق
فaªا وجه الوطن باألحالم حZن كان أبناؤﻩ  -وخالد مaiم  -يضحون بالنفس والنفيس Kي سبيله،
راسمZن غدﻩ أمال وضاء ،وما تراﻩ من ظلمة وضباب خيم ع\ى الوطن هو ينفصل عن قاعدته
الشعبية ويزف كما حياة/أحالم إ#ى عسكر بماض مجهول أو دون ماض ،ليبقى معلقا كعالمة
استفهام مضيئة ال نعرف أينبعث نورها من ماضaªا ذاك أم من مستقبل قد يكون آتيا.
واملستوى الشخ '(µوهو رمز لألول أيضا حيث يعيش خالد الفرح Kي صلته بأحالم ،وقد كان
مستقرا نفسيا قبلها أيضا Kي كفاحه وإبداعه إ#ى أن يعايش حaÀا الذي يضعه Kي مواجه
ذاكرته  /ذاكرة الوطن ،ويشهد abايaا بعيدا عن املا|(' املشYxك  /ذاكرة النضال مقYxنة
بعسكري يفتقدهما معا ،ليبقى هو ٓالاخر معلقا بال أعمدة يواجه خسائرﻩ ،بالكتابة ال{' قد
تكون منعرجا ثالثا Kي حياته.
ليختصر الجسر ملجأ خالد مسارات ذاكرته الشخصية والوطنية ،ويبقى وحدﻩ مكانا
أليفا حZن فقد الوطن أموميته وتحول إ#ى فضاء للعنف واملوت ،ين¼' حياة شقيقه حسان
برصاصة طائشة ،ويسرق حبيبته بحسابات سياسية.
البش YZاملوريسكي هو ٓالاخر لم يجد من مفر من عذاباته غ YZالعودة إ#ى الذاكرة
بأماكaiا املختلفة ال{' ضمت أفراحه وأحزانه املاضية ،فتحضر املدن ٔالاندلوسية Kي "الحكاية"
كغرناطة وقرطبة ،واشبيلية ،وتحضر ٔالاحياء البيازين ،املارية والجبال :جبال البشارات وغYZها
من ٔالافضية ٔالاندلوسية التاريخية ال{' تشYxك فaªا كل من الذاكرة الجماعية وذاكرته
الفردية ،ليكون الكهف الفضاء املتناص مع النص القرآني مالذ للموريسكي ،ومانح املصداقية

:1أحالم مستغانم' ،ذاكرة الجسد ،ص207
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لقصته ،ال{' لوال ورود الكهف فaªا لسهل ع\ى الحاكم دحضها Kي املناظرة ،والكهف بشكله
الدائري ،وبدالالته الYxاثية يبقى آخر مالذ للبش YZاملنتصر ،يعود إليه لينت¼' فيه ويتحول إ#ى
رماد ،فتنت¼' الحكاية وال يبقى إال التاريخ مدونا Kي كتاب املدينة ،عن ثورة حراك شع 'Ñهز
السلطة دون أن تصور الرواية ما تالﻩ ،بل يبقى معلقا ع\ى أك Yمن احتمال وأملK ،ي تشابه
Kي ضبابية الرؤيا املستقبلية بZن الروايتZن اللتZن تناولتا ٔالازمة ذا´aا ؛ أحداث .1988
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الخاتمة:
بعد هذﻩ الرحلة Kي فضاء الرواية الجديدة الجزائرية ،توصل البحث إ#ى نتائج أهمها ما
ي\ي:
* الرواية الجديدة نص تجديدي بالدرجة ٔالاو#ى ولدﻩ تصدع اليقينيات وانحراف املسار
التاريÔي نحو ´aميش الانسان لتكتسب أشياؤﻩ قيمة أك Yºمنه¬ .ي وليدة الخيبة والانكسار
الداخ\ي لإلنسان ع Yºعنه شكليا بتحطيم العمود السردي و´aميش الشخصية وتش'ء العالم
الروائي ،يشYxك Kي ذلك النص الغربي والعربي بدرجات متباينة.
* اتسع مفهوم الفضاء الروائي ولم يعد ممكننا اختصارﻩ Kي صنف أو اثنZن كما تم ذلك
سابقا ،فYxاكم الدراسات ال{' كانت تشكل مسارات بحثية شكل آلية إجرائية من شأabا
إيضاح اشتغال الفضاء الروائي بوصفه عنصرا سرديا داخل بناء النص مرة ،وبوصفه املجال
الذي تشتغل فيه العناصر السردية والخطابات املتعددة داخل النص الواحد مرات أخرى.
مما يفتح القراءة ع\ى أصناف عدة ،وإن كنا لم نجد هذا ٕالاملام Kي الخطاب النقدي العربي
الذي كثYZا ما يكتفي بدراسة املكان ،بوصفه مكونا سرديا وظيفته تأطٔ YZالاحداث ال غ ،YZأو
متابعته Kي التقاطبات ال{' وإن كانت مYية للبحث Kي دالالت النص فإabا ´aمل ٔالاصناف
ٔالاخرى ال{' ال تقل أهميaا عن املكان Kي قراءة النص .أما الخطاب النقدي الغربي فقد بدأ
البحث Kي شعرية الفضاء بجهود متفرقة ،تبحث Kي تفضئة اللغة أو الكتاب متأثرين بتطور
الطباعة لتتشكل الحقا Kي شكل مشاريع يتضافر البحث فaªا كما حصل مع مفهوم
التقاطبات ،لتنت¼' إ#ى إجمال هذﻩ الجهود Kي "منهج" كما يسمه كيس½ ،Yلتقدم ع\ى وضع نوع
خاص من النقد وسم بالنقد الجغراKي .La géocritique

* يؤثث النص الروائي الجزائري بكل أصناف الفضاء ،من مرج©ي ومتخيل وهند،'(Ð
لكن حضورها لم يكن مقتصرا ع\ى تأطٔ YZالاحداث بل اabا مثلت اسYxاتيجية Kي الكتابة ،كما
أن تشخيص الفضاء Kي حد ذاته لعبة نصية تخلق عوالم غرائبية رغم أن الفضاء املوصوف
مرج©ي ،ليخرج النص عن تمثيل العالم الواق©ي ويقدم رؤياﻩ الخاصة لهذا العالم ،رؤيا تحيل
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مرة ع\ى سؤال الهوية ،ومرات ع\ى الYxدي الاجتما¡ي والثقاKي ،ح{ zلتقرنه باملوت أو الكتابة
لتكونا سبيال للنفاذ من ضغط الفضاء .وللهروب من الرقابة أبدع الروائيون مدنا متخيلة
اتخذت سمات عجائبية Kي سرادق الحلم والفجيعة ،أو وظفت املتاهة كالو#ي الطاهر يعود إ#ى
مقامه الزكي ،أو عادت للتناص مع الYxاث كما فعلت رمل املاية لتشييد عوالم عجائبيةK .ي
حZن برزت أفضية أخرى أنثوية بشكل خاص ¬ي املرآة ال{' تحيل ع\ى ال½Yجسية والغرور
ً
عادة ،وأحالت Kي رواية شهقة الفرس ع\ى التمزق ،وتشظي الذات ،والتيه بحثا عن فضاء
أليف يكون وطن لها.
ٔالافضية الهندسية كان لها حضور أقل ،مع ذلك فإabا أحالت ع\ى دالالت النصوص
بشكل كب ،YZإذ ارتبطت النقطة /الغرفة بالعزلة ،وشكلت فضاء ملمارسة العنف ،والحميم'.
أما الخطي فقد ارتبط باملعمار الروائي من جهة وبالفضاء الن '(µمن جهة ثانية؛ حيث برزت
الكتابة العمودية Kي نص نYي يفYxض فيه الامتداد ٔالافقي .الدائرة ¬ي ٔالاخرى حضرت بشكل
مكثف Kي ٔالاشياء وKي التقانات السردية حيث شيدت النصوص بشكل دائري خالقة احساسا
بامتداد غ YZمنته للقتل والاستبداد ٓالاتيان من عصور تاريخية واملستمران ح{ٓ zالان لتنغلق
الدائرة ع\ى تكرار ٔالافعال ذا´aا مع تغK YZي الصورة فقط.
* إن الثيمة ٔالاك Yحضورا Kي النص الجزائري ¬ي العنف ،عنف الفضاء ذاته الذي
يمارس ضغطه ع\ى الكاتب أوال ثم ع\ى شخصيات العمل الروائي فيؤزم حيا´aا ،ويخلق
مأساوية النص .يحضر الفضاء الجزائري بشكل مكثف جدا Kي النصوص الروائية بحموالته
التاريخية والثقافية والاجتماعية ،فيظهر عنف الYxدي الاجتما¡ي ع\ى تشخيص الفضاء الذي
غالبا ما يأتي Kي شكل نعوت بالقذارة والتعفن وغYZها .كل ٔالافضية ¬ي مدار للعنف ،سواء
كانت مفتوحة أو مغلقة ¬ي مجال للعنف اللفظي أو املعنوي أو ح{ zالجسدي ،املمارس من
طرف العائلة أو ح{ zمن طرف ٔالاغراب ،وغالبا ما يوجه هذا العنف تجاﻩ ٔالان ،zÓأو يصدر مaiا
Kي ٔالافضية املغلقة Kي حاالت قليلة.
* ينحصر حضور الشخصيات ٔالانثوية غالبا Kي أفضية مغلقة .أما النصوص ال{' تكتب
ٔالان zÓفإن فضاءها الروائي يؤنث والكاتبة تعتمد ضم YZاملتكلم بصوت أنثوي ،لتسرد الحياة
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الداخلية لألن ،zÓوتعمد إ#ى تخييل الحميم' الذي ارتبط بالعائ\ي وٕالايرو ،'(Ðكما تؤثث فضاء
النص بأشياء أنثوية ،وتالحق التفاصيل ،وتنت¼' بمناقشة اشكالية كتابة ٔالان zÓذا´aا.
* إن فضاء الذاكرة هو فضاء لتدا¡ي نوعZن من الذكريات ال ينفصالن عن بعض
الذكريات الشخصية ،ال{' تسوق ذكريات جمعية ¬ي تناص مع التاريخ ،غ YZأabا ال ترد Kي
شكل مقبوسات أو استشهادات ع\ى العكس من ذلك تماما تحضر ناقضة لسلطوية التاريخ
وبحث عن إعادة صياغة له ،صياغة ال يملaªا املنتصر ،بل صياغة جديدة ´aتم باملهمشZن،
وتعمد إ#ى فضح املسكوت عنه .أما أماكن الذاكرة ف¼' ٔالاخرى تناص مع التاريخ ،فتحضر
املدن ؤالاحياء ٔالاندلسية عند واسئ '±الاعرج ،وتتقابل صورتان للمكان ٔالاو#ى من الذاكرة
والثانية من حاضر الشخصية الروائية ،لتعميق ٕالاحساس بالضياع ،ضياع الفضاء املسلوب،
وضياع القيم ال{' ارتبطت بأماكن الذاكرة ،بل اختفاء بعض هذﻩ ٔالاماكن ذا´aا من املدينة،
وتعويضها بأخر ال تحمل القيم ذا´aا Kي ذاكرة الجسد.
إن هذﻩ ٔالاطروحة ال تد¡ي فضل السبق والريادة ،بل إabا محاولة جادة لقراءة املxن
الروائي الجزائري الذي نحا منpى حداثيا بعيدا عن التقليد ،وإلن كان لها من التم ¿Zوالفضل
فألabا قد تفتح الباب أمام الدارسZن والباحثZن Kي الفضاء الروائي الجزائري.
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القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم
املدونة الروائية
ٔ .1الاعرج واسي ،'±رمل املاية ،فاجعة الليلة السابعة بعد ٔالالف ،دار كنعان للدراسات
والنشر ،سوريا1993 ،
 .2بوجدرة رشيد ،التفكك ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط1982 ،2
 .3جالوâي عز الدين ،سرادق الحلم والفجيعة ،منشورات أهل القلم ،الجزائر2006 ،
 .4حيدر سارة ،شهقة الفرس ،منشورات اختالف والدار العربية للعلوم ،الجزائر  -لبنان،
2007
 .5سم YZقسيم' ،يوم رائع للموت ،منشورات اختالف ،الجزائر2009 ،
 .6الطاهر وطار ،الو#ي الطاهر يعود إ#ى مقامه الزكي ،موفم للنشر ،الجزائر2004 ،
 .7عمارة لخوص ،كيف ترضع من الذئبة دون أن ّ
تعضك ،منشورات اختالف ،الجزائر،
2006
 .8الفاروق فضيلة ،اكتشاف الشهوة ،رياض الريس ،لبنان2005 ،
 .9مستغانم' أحالم ،ذاكرة الجسد ،دار ٓالاداب ،ط ،15بYZوت2000 ،
 .10مف{' بش ،YZأشجار القيامة ،منشورات اختالف ،الدار العربية للعلوم ،الجزائر،
بYZوت2005 ،
 .11ياسمينة خضرا ،القريبة كاف ،ترab :لة بيضون ،الفرابي ـ سيديا ،بYZوت2011 ،
 .12يYºير اسماعيل ،وصية املعتوﻩ ،كتاب املوتى ضد ٔالاحياء ،ميم للنشر ،الجزائر2013 ،
مصادر اللغة ؤالادب
 .1اخوان الصفاء وخالن الوفاء ،الرسائل ،املجلد  ،3دار صادر ،دت،
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 .2أبو جعفر محمد بن جرير الطYºي ،تاريخ الرسل وامللوك ،تحقيق:محمد أبو الفضل
إبراهيم ،دار املعارف ،مصر ،د.ت ،ج4
 .3أبي عبد ﷲ محمد بن أبي بكر القرط ،'Ñالجامع ألحكام القرآن ،واملبZن ملا تضمنه من
السنة وآي الفرقان ،تحقيق عبد ﷲ بن عبد املحسن الYxكي ،ج ،3لبنان2006 ،
 .4ع\ي محمد بن ع\ي الجرجاني ،التعريفات ،نسخة إلكYxونية عن مكتبة املدني
 .5ابن فارس ،مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم هارون ،ط ،3ج ،4مكتبة الخانÃي،
مصر1981 ،
 .6محمد ع\ي الaانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،تحقيق :ع\ي دروج ،ج،2
مكتبة لبنان ناشرون ،لبنان1996 ،
 .7ابن منظور ،لسان العرب ،تحقيق:عبد ﷲ ع\ي الكب ،YZمحمد أحمد حسب ﷲ،
هاشم الشادلZن املجلد  ،5دار املعارف ،مصر
املراجع العربية:
 .1ابراهيم رزان محمود ،خطاب الaiضة والتقدم Kي الرواية العربية املعاصرة ،دار الشروق
للنشر والتوزيعٔ ،الاردن2003 ،
 .2ابراهيم عبد ﷲ ،السرد النسوي ،الثقافة ٔالابوية ،الهوية ٔالانثوية ،و الجسد ،املؤسسة
العربية للدراسات والنشر ،لبنان2011 ،
 .3ابن تميم ع\ي ،السرد والظاهرة الدرامية ،دراسة Kي التجليات الدرامية للسرد العربي
القديم.املركز الثقاKي العربي.املغرب2003:
 .4أبو سيف ساندي سالم ،الرواية العربية وإشكالية التصنيف ،دار الشروق ،عمان.2008 ،
 .5أبو غا#ي مختار ع\ي ،املدينة Kي الشعر العربي املعاصر ،سلسلة عالم املعرفة ،املجلس
الوط '±للثقافة والفنون وٓالاداب ،الكويت1995 ،
 .6أدونيس ،إس Yºع\ي أحمد سعيد ،ديوان الشعر العربي ،دار املدى للثقافة والنشر ،سوريا،
 ،1996ج1
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موسيقى الحوت ٔالازرق ،الهوية ،الكتابة ،العنف ،دار

.7
ٓالاداب ،لبنان2002 ،

 .8ازغيدي محمد لحسن ،مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الجزائرية ،املؤسسة الوطنية
للكتاب ،الجزائر1989 ،
 .9إسماعيل عزوز ع\ي ،شعرية الفضاء الروائي عند جمال الغيطاني ،دار العZن ،مصر،
2010
 .10أشهبون عبد امللك ،آليات التجديد Kي الرواية العربية الجديدة ،دار ما بعد الحداثة،
املغرب2005 ،
ٔ .11الاعرج واسي ،'±مجمع النصوص الغائبة ،أنطولوجيا الرواية الجزائرية التأسيسية،
التأصيل الروائي ،الفضاء الحر ،2007 ،الجزائر
 .12أقلمون عبد السالم ،الرواية والتاريخ ،سلطان الحكاية وحكاية السلطان ،دار الكتاب
الجديد املتحدة ،ليبيا2010 ،
 .13الباردي محمد ،الرواية العربية والحداثة ،دار الحوار ،ج ،1ط ،2سورية2002 ،
 .14بحراوي حسن ،بنية الشكل الروائي ،الفضاء ،الزمن ،الشخصية ،املركز الثقاKي العربي،
بYZوت –الدار البيضاء1990 ،
 .15برادة محمد ،الرواية العربية ورهان التجديد ،كتاب دبي الثقافية ،دار الصدى ،ماي
2011
 .16بلع\ى أمينة ،املتخيل Kي الرواية الجزائرية ،من التماثل إ#ى املختلفٔ ،الامل للطباعة
والنشر والتوزيع ،الجزائر 2011
 .17بن السايح ٔالاخضر ،جماليات املكان القسنطي ،'±قراءة Kي ذاكرة الجسد ،منشورات دار
ٔالاديب ،الجزائر2007 ،
 .18بن السائح ٔالاخضر ،سرد املرأة وفعل الكتابة ،دراسة نقدية Kي السرد وآليات البناء ،دار
التنوير ،الجزائر2010 ،
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شعرية املكان Kي الرواية العربية ،ذاكرة الجسد أنموذجا ،دار التنوير،

.19
الجزائر 2012

 .20بن تومي اليامZن ،سمYZة بن حبيلس ،التفاعل الYºوكسيم' Kي السرد العربي ،قراءة Kي
دوائر القرب ،منشورات الرابطة العربية للفلسفة ،ابن النديم ـ دار الروافد الثقافية،
2012
 .21بن جمعة بوشوشة ،التجريب والحداثة السردية Kي الرواية العربية الجزائرية ،املطبعة
املغاربية للطباعة والنشر ،تونس2005 ،
 .22بن سالمة رجاء ،املوت وطقوسه من خالل صحيح البخاري ومسلم ،رؤية للنشر والتوزيع،
مصر2009 ،
 .23بن طوبال عمار ،الرواية ونقض ال½¿عة السلطوية للتاريخ ،قراءة سوسيولوجية Kي رواية
متاهات ليل الفتنة الحميدة العيا÷(' ،ضمن :املحكي الروائي العربي ،أسئلة الذات
واملجتمع ،كتاب جما¡ي إشراف م z±بشلم ،دار ٔالاملعية ،الجزائر2014 ،
 .24بوبريك رحال ،بركة النساء ،الدين بصيغة املؤنث ،أفريقيا الشرق ،املغرب2010 ،
 .25بورويبة رشيد ،الدولة الحمادية ،تاريخها وحضار´aا ،ديوان املطبوعات الجامعية،
الجزائر،1977 ،
 .26البوريم' منيب محمد ،الفضاء الروائي Kي الغربيةٕ ،الاطار والداللة ،سلسلة دراسات
تحليلية ،دار النشر املغربية ،املغرب1984 ،
 .27بوع\ي عبد الرحمن ،الرواية العربية الجديدة ،منشورات كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية،
وجدة ،وجدة2001 ،
 .28التازي محمد عز الدين ،مغامرة الشكل وارتياد واقع جديد ،ضمن :حوار الرواية العربية،
جامعة املعتمد بن عباد الصيفية ،الدورة ،2001 ،16منتدى اصيلة ،الرباط2003 ،
 .29جحفة عبد املجيد ،سطوة الaiار وسحر الليل ،الفحولة وما يواز¾aا Kي التصور العربي ،دار
توبقال ،املغرب1999 ،
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 .30جنداري ابراهيم ،الفضاء الروائي عند جYºا ابراهيم جYºا ،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد2001 ،
 .31حسZن خالد حسن ،شعرية املكان Kي الرواية الجديدة ،الخطاب الروائي إلدوار الخراط
نموذجا ،كتاب الرياض  ،83مؤسسة اليمامة الصحفية
 .32حسZن سليمان ،مضمرات النص والخطاب ،دراسة Kي عالم جYºا ابراهيم جYºا الروائي،
منشورات اتحاد الكتاب العرب ،سوريا1999 ،
 .33حليفي شعيب ،شعرية الرواية الفانتاستيكية ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،لبنان2009 ،
 .34حماد حسن ،مفهوم العبث بZن الفلسفة والفن ،دار الحكمة ،مصر2002 ،
 .35الخراط ادوار ،أصوات الحداثة ،دار ٓالاداب ،بYZوت1999 ،
الحساسية الجديدة ،مقاالت Kي الظاهرة القصصية ،دار ٓالاداب ،بYZوت،

.36
1993

 .37الخوري فؤاد اسحاق ،ايديولوجيا الجسد ،رموزية الطهارة والنجاسة ،دار الساÄي ،لبنان،
1997
 .38دراج فيصل ،الذاكرة القومية Kي الرواية العربية من زمن الaiضة إ#ى زمن السقوط ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،لبنان2008 ،
 .39رشيد أمينة ،تشظي الزمن Kي الرواية الحديثة ،كتب عربية للنشر والتوزيع ٕالالكYxوني.
 .40الزا¬ي فريد ،النص والجسد والتأويل ،أفريقيا الشرق ،املغرب2003 ،
 .41الزمر#ي فوزي ،شعرية الرواية العربية ،بحث Kي أشكال تأصيل الرواية العربية ودالال´aا،
مؤسسة القدموس الثقافية ،سوريا2007 ،
 .42الزموري محمد ،شعرية الفضاء Kي القصة القصYZة ،آنفو برانت ،املغرب2010 ،
 .43سبيال محمد ،مدارات الحداثة ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بYZوت2009 ،
 .44السعافZن ابراهيم ،الرواية العربية تبحر من جديد ،دراسات Kي الرواية العربية الحديثة،
العالم العربي للنشر والتوزيع ،دبي2007 ،
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 .45سعيد سامية أحمد ،الرواية الفرنسية املعاصرة ،عالم الفكر ،املجلد الثالث ،العدد ،3
س  ،1982وزارة ٕالاعالم Kي الكويت
 .46سالم سعيد ،التناص الYxاثي ،الرواية الجزائرية نموذجا ،عالم الكتاب الحديثٔ ،الاردن،
2010
 .47سليمان نبيل ،أسرار التخييل الروائي ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،سوريا2005 ،
 .48سنقوقة عالل ،املتخيل والسلطة ،رابطة كتاب الاختالف ،الجزائر2000 ،
 .49الشريم عدنان ع\ئ ،الاب Kي الروية العربية املعاصرة ،عالم الكتاب الحديثٔ ،الاردن،
2008
 .50الشما#ي نضال ،الرواية والتاريخ ،بحث Kي مستويات الخطاب Kي الرواية التاريخية العربية،
عالم الكتاب الحديث ،جدارا للكتاب العالم'ٔ ،الاردن2006 ،
 .51الشيباني بلسم محمد ،الفضاء وبنيته Kي النص النقدي والروائي ،رباعية الخسوف
إلبراهيم الكوني نموذجا2004 ،
 .52الشيخ صالح يح ،zحداثة الYxاث /ثراتية الحداثة ،قراءات Kي السرد والتناص والفضاء
الطبا¡ي ،دار الفائز للطباعة والنشر ،الجزائر2009 ،
 .53صالح فخريK ،ي الرواية العربية الجديدة ،منشورات الاختالف ،ط ،1بYZوت2009 ،
 .54صالح هويدا ،نقد الخطاب املفارق ،السرد النسوي بZن النظرية والتطبيق ،رؤية للنشر
والتوزيع ،مصر2014 ،
 .55صدوق نور الدين ،السرد والحرية ،دراسة Kي املنجز الروائي لـ "يوسف املحيمد" ،الانتشار
العربي ،لبنان2008 ،
 .56الظل حورية ،الفضاء Kي الرواية العربية الجديدة مخلوقات ٔالاشواق الطائرة إلدوار خراط
نموذجا ،دار نينوى ،سورية2011 ،
 .57عبد الحميد هيمة ،داللة املكانK ،ي رواية "سرادق الحلم والفجيعة" لعزالدين جالوâي،
سلطان النص ،دار املعرفة ،الجزائر2009 ،
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 .58عبد ﷲ ثاني قدور ،الصورة مغامرة سيميائية Kي أشهر ٕالارساليات البصYZة Kي العالم،
الوراق للنشر والتوزيعٔ ،الاردن2008 ،
 .59عبيد ع\ي ،املروي له Kي الرواية العربية ،كلية ٓالاداب منوية ،تونس2003 ،
 .60عبيد محمد صابر ،البياتي سوسن ،الكون الروائي ،قراءة Kي امللحمة الروائية امللهاة
الفلسطينية إلبراهيم نصر ﷲ ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بYZوت2008 ،
 .61عبيد محمد صابر ،جماليات التشكيل والتعبK YZي قصائد إبراهيم نصر ﷲ ،املؤسسة
العربية للدراسات والنشر ،لبنان2004 ،
 .62العبيدي حسن مجيد ،نظرية املكان Kي الفلسفة ٕالاسالمية ،ابن سينا نموذجا ،نينوى،
2008
 .63عثمان اعتدال ،إضاءة النص ،قراءات Kي الشعر العربي الحديث .الهيئة املصرية العامة
للكتاب
 .64العجيم' محمد الناصر ،الخطاب الوصفي Kي ٔالادب العربي لقديم ،الشعر الجاه\ي
نموذجا ،مركز النشر الجام©ي ،تونس2003 ،
 .65العروي عبد ﷲ ،مفهوم التاريخٔ ،الالفاظ واملذاهب ،املركز الثقاKي العربي ،املغرب ،ط ،4
2005
 .66عزام محمد ،شعرية الخطاب السردي ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دمشق2005:
 .67عالوي الخامسة ،العجائبية Kي الرواية الجزائرية ،دار التنوير ،الجزائر2013 ،
 .68العمامي محمد نجيبK ،ي الوصف بZن النظرية والنص السردي ،دار محمد ع\ي للنشر،
تونس2005 ،
 .69الغدامي عبد ﷲ ،املرأة واللغة ،املركز الثقاKي العربي ،املغرب  -لبنان2006 ،
النقد الثقاKي ،قراءة Kي ٔالانساق الثقافية العربية ،املركز الثقاKي العربي،
.70
ط ،3املغرب2005 ،
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 .71فرشوخ أحمد ،تأويل النص الروائي ،السرد بZن الثقافة والنسق ،Top edition ،املغرب،
2006
 .72قاسم س¿Zا أحمد ،بناء الرواية ،دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ ،الهيئة املصرية
العامة للكتاب ،القاهرة1988 ،
 .73قاسم' محمد ،ببليوغرافيا ٔالادب املغاربي املعاصر ،مؤسسة النخلة للكتاب ،املغرب،
2005
 .74قطب سيد ،النقد ٔالادبي أصوله ومناهجه ،دار الشروق ،ط ،6لبنان1990 ،
 .75لحميداني حميد ،بنية النص السردي من منظور النقد ٔالادبي ،املركز الثقاKي العربي،
بYZوت ،الدار البيضاء ،ط 2
 .76ماجدولZن شرف الدين ،الرواية الجزئرية ،من عنف الثورة إ#ى ثورة العنف ،ضمن ٔ:الادب
املغاربي اليوم ،قراءات مغربية ،منشورات اتحاد كتاب املغرب ،املغرب2006 ،
الصورة السردية Kي الرواية والقصة والسينما ،منشورات اختالف،

.77
الجزائر2010 ،

 .78املا|(' شكري عزيز ،أنماط الرواية العربية الجديدة ،سلسلة عالم املعرفة ،املجلس
الوط '±للثقافة والفنون وٓالاداب ،1990 ،الكويت
 .79محمود ابراهيم ،زئبق شهريار ،جماليات الجسد املحظور ،دار الحوار ،سورية2012 ،
 .80مراشدة عبد الرحيم ،الفضاء الروائي ،الرواية Kي ٔالاردن نموذجا ،الرواية Kي ٔالاردن
نموذجا ،وزارة الثقافةٔ ،الاردن2002
ّ
ّ
ّ
 .81مرتاض عبد امللكْ ،
أنYxوبولوجية لنصوصها ،منشورات
سيمائية/
السبع املعلقات ،مقاربة
إتحاد الكتاب العرب1998 ،
Kي نظرية الرواية ،بحث Kي تقنيات السرد ،سلسلة عالم املعرفة ،املجلس
.82
الوط '±للثقافة ،الكويت.1990 ،
تحليل الخطاب السردي ،معالجة تفكيكية سيميائية لرواية "زقاق املدق"،
.83
ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر1995 ،
314

23 45 "  6

 .84مرشد أحمد ،أنسنة املكان Kي روايات عبد الرحمن منيف ،دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر ،مصر2003 ،
 .85معلم وردة ،سرد ٔالانوثة Kي رواية ذاكرة الجسد ألحالم مستغانم' ،ضمن :الكتابة النسوية،
التلقي الخطاب والتمثالت ،إشراف محمد داود ،فوزيو بن جليد ،كريستZن ديYxيز ،املركز
لوط '±للبحث Kي ٔالانYxوبولوجيا الاجتماعية والثقافية ،الجزائر2010 ،
 .86منور أحمدٔ ،الادب الجزائري باللسان الفرن(' ،نشأته وتتطورﻩ وقضاياﻩ ،ديوان
املطبوعات الجامعية ،الجزائر2007 ،
 .87مون(' حبيب ،شعرية املشهد Kي الابداع ٔالادبي ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر،
2009
 .88نجم' حسن ،شعرية الفضاء املتخيل والهوية Kي الرواية العربية.بYZوت ـ الدار البيضاء،
املركز الثقاKي العربي2000 ،
 .89النص YZياسZن ،الرواية واملكان ،دراسة املكان الروائي ،ط ،2دار نينوى 2010
 .90وتار محمد رياض :توظيف الYxاث Kي الرواية العربية املعاصرة ،إتحاد الكتاب العرب،
سوريا2002 ،
ً
 .91الياس جاسم خلف ،شعرية القصة القصYZة جدا ،دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع،
دمشق2010 ،
 .92الياKي نعيم ،الشعر بZن الفنون الجميلة ،دار الجليل ،دمشق1983:
 .93اليبوري أحمد ،دينامية النص الروائي ،منشورات اتحاد كتاب املغرب ،املغرب1993 ،
 .94يقطZن سعيد ،قال الراوي ،البنيات الحكائية Kي السYZة الشعبية ،املركز الثقاKي العربي،
املغرب ،ط1797 ،1
.95

قضايا الرواية العربية الجديدة ،الوجود والحدود ،رؤية لنشروالتوزيع،
القاهرة2010 ،
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الرواية والYxاث السردي ،من أجل و¡ي جديد بالYxاث ،رؤية للنشر والتوزيع،

.96

القاهرة2005 ،
املراجع امل جمة :
 .1أبو رحمة أماني ،جماليات ما وراء القص ،دراسات Kي رواية ما بعد الحداثة ،دار نينوى،
سوريا2010 ،
 .2أملوند أيان ،التصوف والتفكيك ،درس مقارن بZن ابن عربي ودريدا ،درس مقارن بZن ابن
عربي ودريدا ،تر:حسام نايل ،املركز القومي للYxجمة ،مصر،
 .3إيكو امYºتو ،الكلمات ؤالاشياء ،تر:بدر الدين عرودكي ،مركز الانماء القومي ،لبنان1990 ،
 .4باشالر غاستون ،جماليات املكان ،تر :غالب هلسا ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،ط1987 ،3
 .5برنYZي ماريا لويز ،املدينة الفاضلة ع Yºالتاريخ ،تر :عطيات أبو السعود ،سلسلة عالم
املعرفة ،املجلس الوط '±للثقافة والفنون وٓالاداب ،الكويت1997 ،
 .6بوتور ميشال ،بحوث Kي الرواية الجديدة ،تر:فريد أنطونيوس منشورات عويدات ،بYZوت -
باريس ،ط1986 ،3
 .7جوليفيه ربجيس ،املذاهب الوجودية ،من ك YZكجورد إ#ى جان بول سارتر ،تر:فؤاد كامل،
دار ٓالاداب ،لبنان19882002 ،
 .8حزل عبد الرحيم ،الفضاء الروائي ،أفريقيا الشرق2002 ،
 .9دوركايم إميل ،الانتحار ،تر :حسن عودة ،منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ،وزارة
الثقافة ،سوريا2011 ،
 .10ريكاردو جان ،قضايا الرواية الحديثة ،تر :صياح الجهيم ،مطبعة وزارة الثقافة ،دمشق،
1988
 .11ريكور بول ،الذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،تر :جورج زيناتي ،دار الكتاب الجديد املتحدة،
لبنان2009 ،
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الزمان والسرد ،الحبكة والسرد التاريÔي ،ت:سعيد الغانم' ،فالح رحيم ،دار الكتاب
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امللخص
ّ
ً
ولد مناخ الخيبة الذي ساد ثمانينيات القرن املا|(' بحثا عن أشكال ابداعية جديدة
تكون لها القدرة ع\ى التعب YZعن الواقع الجديد بكل انكساراته ،فكانت الرواية الجديدة Kي
فرنسا الشكل الذي حقق للروائي الجزائري مطلبه الجما#ي ،فاتجه الكتاب للكتابة الجديدة
ال{' أولت الفضاء أهمية خاصة ،خصوصا و تقنيات الطباعة تتطور و تمنح الفرصة
لالشتغال ع\ى الفضاء الن '(µللعمل الروائي ،كما أولت الرواية الجديدة Kي الجزائر أصناف
الفضاء ٔالاخرى عناية كبYZة نابعة من و¡ي الروائي الجزائري بسؤال الفضاء املركزي Kي كل
ثقافة الرتباطه بالهوية و ٔالانساق الثقافية Kي كل مجتمع ،و هو ما دفع بالرواية الجديدة
الجزائرية إ#ى إيراد ٔالافضية املرجعية بكثافة كبYZة ،مقابل حضور ضئيل للفضاء املتخيل
الذي اتخذ صورة الفنتاستيكي مرة واملتاهة مرة و تناص مع الYxاث مرة أخرى دون أن يقطع
صلته دالليا بالفضاء املرج©ي.
أما الهند '(Ðالذي لم تلتفت إليه الدراسات النقدية العربية فكان له حضور هام Kي
املدونة الروائية سواء ع\ى مستوى ٔالاشياء أو املستوى الطوبوغراKي ،أو ح{ zع\ى مستوى
املعمار الروائي،كما ارتبط الهند '(Ðبموضوعات الخاصة كالعزلة و التخلف ..و غYZها
و إذ ننظر للرواية كفضاء نجدها زاخرة باألفكار املهيمنة ال{' يتكرر حضورها Kي أك Yمن
نصٔ ،الاك Yبروزا Kي املدونة كانت العنف الذي رافق الرواية الجزائرية منذ مراحلها
التأسيسية و استمر معها ح{ zهذﻩ الروايات الجديدة و قد انتشر العنف Kي كل ٔالافضية؛
باملفتوحة كان عنفا ذكوريا يمارسه الرجل بينما مورس ع\ى ٔالان zÓغالبا Kي ٔالافضية املغلقة.
ما دفع باألن zÓالكاتبة إ#ى الارتكاز ع\ى الفلسفة النسوية و ¬ي تشيد نصها الروائي الذي أنثته
بأشياaÙا و صو´aا و سردها للحميم' ،معتمدة الخيال مرة و الذاكرة مرة أخرى لتمثل الذاكرة
آخر ٔالافكار املهيمنة ال{' تكررت Kي املدونة ،وال{' جمعت نوعZن من الذكريات الفردية
والجمعية فاتحة نص الرواية ع\ى النص التاريÔي.

Summary
The climate of disappointment which prevailed the eighties of last
century gave birth to research for new creative forms that could have the
capacity to express the new reality with all its fractures. Thus, in France, the
new novel was the form which realised for the Algerian novelist his esthetic
demand. so, writers orientated to the new way of writing. That way gave
special importance to the space, especially with the development of
techniques of editing. Those techniques gave opportunity to engaging in script
space of fictional work.
The Algerian new novel gave great attention to the other space's types
.That attention stems from the Algerian novelist's awareness by looking for
the central space in each culture because he is linked to idetity and the cultural
patterns in every society, and that pushed the new Algerian novel to adduce
referential spaces with great intensity, that versus little presence to
imaginative space that took a fantastic image once and a labyrinth image once
,ad overlapped with heritage once again without cutting indicatively its link
with the referential space .
But the geometric space was not given much importance by the Arabic
critical studies. So, it had a significant presence in the novel blog whether on
the level of things or the level of topography, or even on the architecture
fictional level. Also, the geometric space was related to special themes as
isolation and backwardness. ...etc .
And if we look at the novel as space, we find it full of leitmotif that their
presence is repeated in more than one text . The most prominent one in the
blog was violence which accompanied the Algerian novel since its foundation
phases, and continued with it till the new novels .Indeed violence spread in all
spaces.In open ones was masculine practiced by man whereas practiced on
women in closed ones .That pushed the female to write concentrating on the
womanish phylosophy .which commended its fictional text that she feminized
with her things, her voice and her intimate narration; relying on fiction once,
and on memory once again. So, the memory represented the last dominant
ideas which were repeated in the blog, and which collected two kinds of
memory :singular and collctive .Those ideas opened the text novel on the
historical text.

Résumé
Le climat de déception qui prévalait dans les années quatre-vingt du
siècle dernier a généré la recherche de nouvelles formes créatives ayant la
capacité de faire connaitre la nouvelle réalité avec toutes ses imperfections.
De ce fait, le Nouveau Roman en France a été le modèle qui a permis au
romancier Algérien d’atteindre son côté esthétique. Les écrivains se sont,
donc, tournés vers l’écriture nouvelle qui a donné à l'espace une importance
particulière, étant donné l’évolution des techniques d'impression qui offrent la
possibilité de travailler sur l'espace textuel de l’œuvre romancière. Le
Nouveau Roman en Algérie a également fait recours à d'autres éléments de
l'espace provenant de la conscience du romancier Algérien concernant la
question de l'espace central dans chaque culture pour le lien qu’il a avec
l’identité et les modes culturels dans toutes les sociétés, ce qui a incité le
Nouveau Roman Algérien à se baser principalement sur les espaces de
référence contre un emploi restreint de l'espace imaginé qui passe du
fantastique à l’intrigue et à l’intertextualité du patrimoine sans se couper
sémantiquement avec la l'espace de référence.
L’espace géométrique qui n'a pas fait l’objet d’étude de critiques arabes
a marqué sa présence dans les ouvrages de fiction que ce soit au niveau des
objets ou bien au niveau topographique, ou même au niveau de l'architecture
romancière, il a été également associé à des sujets particuliers comme
l’isolation, le sous-développement ..et autre
Si on considère le roman comme étant un espace, nous allons constater
qu’il y a plein de leitmotiv qui se répètent dans plus d’un texte; la plus
dominante dans les ouvrages était la violence qui a accompagné le roman
algérien depuis sa fondation et jusqu’à présent dans ces Nouveaux Romans.
La violence est répandue dans tous les espaces ; la violence est masculine
dans les espaces ouverts où l’homme exerce la violence tandis que dans les
espaces fermés la violence est exercée sur la femme. En conséquence, la
femme écrivaine s’est basée sur la philosophie féministe en construisant son
texte romancier qu’elle a féminisée par ses objets, sa voix et son récit intime,
se servant des fois de l’imagination et des fois de la mémoire, cette dernière
représente les dernières idées dominantes qui ont été reprises dans l’ouvrage,
et qui ont recueilli deux types de mémoires individuelles et collectives initiant
le texte de la nouvelle sur le texte historique.

