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  ةــــــــدمـــــمق

 [نتباه، تلفت أدبية ظاهرة م)مح ا�ا�$# القرن  من السبعينيات منذ النقدية الحركة ترصد

 /ي رويدا رويدا تتغلغل ابتدأت ثم الغربية، الرواية /ي الظاهرة هذه دأتب. ا�يتاقصية الظاهرة �ي

 الروايات بعض /ي وهناك هنا متناثرة وأشكالها م)محها بعض أصبحت بحيث العربية، الرواية

  .Qدبية الظاهرة هذه عناصر معظم تحتوي  روائية نماذج نجد وأصبحنا كما. العربية

 /ي وينعكس ذاته ي ي الروائي، السردي السياق داخل /ي قديان نصا يع�# ا�يتاقصية جوهر إن

 يعانيه وما الكتابة أزمة وإdى واللغة، التعبwx وإجراءات القّص  وضعية إdى محي) العمل، داخل

 ال¥# الحداثة، بعد ما مرحلة وليدة ف¤# فراغ، من الظاهرة هذه تأت لم. الكتابة عملية /ي الكاتب

  .الواقعية التقليدية الرواية /ي القص أساليب عن الخروج إdى تميل mاف¦ العربية الرواية أخذت

 /ي العربية، الرواية /ي ح�xا له يأخذ بدأ - عا�ية أدبية كظاهرة – ا�يتاقّص  أن البحث يف�wض

 مجملها /ي تشكل عديدة، وأشكا� م)مح للظاهرة وأن العشرين، القرن  من Qخwxة الث)ثة العقود

 موضوعها الفاصل هذا من متخذة والقّص، النقد بxن الفاصل الحد ع0ى تموضعت فكرية منظومة

 كبwx قسم كان وإن واحدة، رواية /ي مجتمعة وأشكالها الظاهرة هذه م)مح نجد � قد. الرئي¨$#

 اتالرواي من كبwx بعدد oحاطة يتطلب وهذا. القرن  ¬mاية من Qخwx العقد /ي كتبت ال¥# الروايات /ي يظهر مmªا

ل كنماذج ف¦mا، ا�يتاقّص  أشكال وتجميع ا�عاصرة،
ّ
ل بينما. البدايات مرحلة /ي الظاهرة تطّور  تمث

ّ
 روايات تمث

 ثراء ع0ى يحتوي  متكامل، شبه نموذًجا الحاdي؛ القرن  من Qول  العقد ومنتصف ا�ا�$#، القرن  من Qخwx العقد

ي ا�يتاقصية العناصر /ي واسع   . °mا الذاتي وال̄و

 جغرافية مناطق ليشمل ينتشر أخذ الكتابة، أشكال من كشكل ا�يتاقّص، أن البحث ف�wضي

. والتبلور  و[تساع [نتشار /ي آخذة كظاهرة ا�وضوع رؤية يعزز  وهذا. العربي العالم من واسعة

رون لها صار القّص، أساليب /ي ثورة عن تع�w الظاهرة أن أيًضا ويف�wض
ّ
 Qدبي، النقد /ي ُمنظ

 /ي تقليدية غwx وأساليب تقنيات توظيف الثورة هذه تع�#. نقاد هم كتا°mا من قسما وأن خاصة

 معظمها، /ي تشكل السردي، ا�تخيل عل¦mا ينب�# كمحاور  نقدية وموضوعات ثيمات واتخاذ القّص،

  .ميتاقصية عناصر جميعها، يكن لم إن
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  البحث؟ هذا /ي الجديد ما

wxى هنا نشdا تّم  قد يتاقصيةا� الظاهرة أن إmµأحمد الناقد به قام فريد، بحث /ي عربًيا بح 

 عن [سم هذا يحمل كتاب /ي صدر وقد ،"العربية الرواية �ي ا�يتاقصية العوالم" بعنوان خريس

 واستقراء للمصطلح شرح ع0ى وتشتمل جيدة ا�ذكورة والدراسة. 2001 عام عمان /ي أزمنة دار

 بحيث ا�يتاقّص، اعتمدها عديدة وموضوعات تقنيات ع0ى تتعرف اكم الغربية، النقدية ¹صوله

لت
ّ
 من ابتداء عربية رواية عشرين ع0ى الظاهرة تطبيق الدراسة واعتمدت. وأشكاله أبعاده شك

  .1997 ولغاية 1979

 الغرب /ي ونشوئه با�صطلح التعريف: مmªا عدة، نقاط /ي خريس دراسة مع البحث هذا يتقاطع

 انبنت وأساليب تقنيات ع0ى التعرف. و[صط)حية النقدية وتعالقاته له، ريفاتالتع أهم ورصد

 لكن. للميتاقّص  م)مح اعت�wت كتابية وموضوعات عوالم وع0ى العربية، ا�يتاقصية الرواية °mا

 الرواية ع0ى بصماmrا وضعت حداثية كظاهرة للظاهرة، الشاملة رؤيته هو البحث هذا /ي الجديد

  .2006 بسنة وانmnاء السبعينيات من ابتداء عاصرةا� العربية

 امتداد ع0ى يمتد روائي، عمل مائة يقارب ما خ)ل من عربيا الظاهرة انتشار البحث يناقش

 الروايات من عدًدا أن كما. خريس يرصدها ال¥# النصوص أضعاف خمسة وهو العربي، العالم

 معاناة إdى تحيل بارزة ميتاقصية اصرعن الروايات هذه و/ي خريس، دراسة بعد صدر النسائية

 هذا أن هو الكمية نظرتنا ي�wر ما. بحثه /ي خريس إليه يتطرق  لم جانب وهذا. العربيات الروائيات

، يكون  أن يطمح البحث
ً
 الف�wة هذه خريس، عندها توقف ال¥# الزمنية الف�wة أيًضا ويرصد شام)

 كما. نقدية أدبية كظاهرة والتشكل التبلور  حيث من ناضجة ميتاقصية روايات ف¦mا صدرت ال¥#

 والقرآن الجاه0ي الشعر من ابتداء قديمة، عربية نصوص /ي الظاهرة إرهاصات البحث ويستعرض

 والرسائل والقصص كا�قامات ن¼wية وبألوان بعدهما، وما والعباQ #$Uموي  بالشعر مروًرا الكريم،

ا خريس إليه يشر لم ىمن¾ وهو الحديث، بالعصر وصو� الف�wة، تلك /ي
ً
  .إط)ق
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 يعت�w القديم، Qدب /ي وا�يتاشعري  ا�يتاق%$# بملمح¦mا ا�يتاأدبية، الظاهرة استقراء إن

 الكتابة أزمات عن تعبwًxا وأك¼wها النصوص أقدم إdى ليصل البحث، هذا ينتهجها ريادية خطوة

  .وا�يتالغوية ا�يتاأدبية وإشكا�mrا

 جانب بذكر خريس اكتفى ال¥# ا�يتاقصية وQشكال ا�)مح من اكبwx  عددا البحث يح%$#

 العناوين وإdى النّص، قبل ما إdى فيلتفت Qم، للنص ا�وازية للنصوص أهمية البحث يوdي كما مmªا،

 /ي معه تتعالق بحيث Qصل، للنّص  موازية كنصوص النّص، بعد ما وإdى الهامشية، وا�)حظات

# Qفق  �وديل مركبات ا�وازية النصوص هذه /ي البحث يرى . التعبwxية ود��ته وا�هوع ا�يتاق%$ّ

 ا�يتاقصية للعناصر متكاملة قراءة تقديم بغرض وذلك رائد، بشكل اق�wاحه يتم ث)ثي ميتاق%$#

  .وأشكالها م)محها بعض أو الظاهرة هذه تتب�¿ ال¥# الروايات /ي

 الروايات من كبwx لعدد متأنية قراءة بعد جاء جدّي  مق�wح الث)ثي ا�يتاق%$# ا�وديل

 مستوى  /ي تتموضع � ا�يتاقصية ا�)مح أن القراءات هذه خ)ل من يتّضح بحيث الحداثية،

 ومستوى  النص، قبل ما كمستوى  له، موازية أخرى  فضاءات /ي تنتشر وأنما فقط، الروائي النص

 الد��ت إثراء إdى ف¦mا، ا�يتاقصية ا�)مح ةوفر  خ)ل من تسهم ا�ستويات، هذه إن. النص بعد ما

ا ترد � قد ميتاقصية م)مح تحتوي  أ¬mا كما الروائي، العمل مجمل /ي ومحاورmrا ا�يتاقصية
ً
 إط)ق

 يتم و� وم)محها، الظاهرة أشكال كل �ستقطاب ماسة ضرورة هنالك هنا ومن النص، مستوى  /ي

  .البحث يق�wحه الذي الث)ثي ق%$#ا�يتا ا�وديل هذا خ)ل من إ� ذلك

  .ومركباmrا ا�ق�wح ا�وديل �ستويات تفصي)) 1 رقم تخطيطي رسم( التالية الخطاطة تمثل
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  الث)ثي ا�يتاق%$# ا�وديل مستويات - 1 رقم تخطيطي رسم  

 موضوعات /ي ربية،الع الرواية ع0ى الحداثة بعد ما تأثwxات عن الكشف /ي البحث ويسهم كما

. والخيال بالواقع Qدب وع)قة والثيمات، والعوالم السرد، وتقنيات كالشخصيات مختلفة،

  .   الواقعية الرواية مواضعات ع0ى ثورة اعتبارها يمكن مختلفة، تقنيات البحث ويرصد

  مستوى�ما�قبل�النص

  \س]TZل   اللون�-دبي��������������   اسم�ا�ؤلف��������   الغTف��������

  _هداء����������ا�قدمة����������كلمة�الغTف

  مستوى�النص

  الكتابة�الواعية�لذا`Zا

  أدبية-الظاهرة�ا�يتا�–-دب�بeن�الواقع�والخيال�

  تداخل�-لوان�والخطابات�-دبية

  التعالقات�النصية

  العناوين�ا�تخللة
 الهوامش

  مستوى�ما�بعد�النص

  التذييTت

  ا�قاnت�النقدية

  ا�قابTت�الشخصية
 ا�ؤتمرات�والندوات
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 يفك السؤال فسيكون  الظاهرة، حدود /ي ا�يتاقّص  اعتبار من تنطلق البحث فرضية دامت ما

 كل يحمل ناضًجا كائًنا وأصبحت البدايات، مرحلة من خرجت وأ¬mا ظاهرة، أ¬mا إثبات يمكن

  وا�تبلورة؟ ا�تشكلة الظاهرة مواصفات

  عنه؟ التعبwx يتّم  وكيف العربية، الرواية /ي ا�يتاقّص  أشكال حول  أيًضا البحث يتساءل

  وأبعاده؟ وظائفه �ي وما العربية؟ ةالرواي ميتاقّص  °mا يتشكل ال¥# وQشكال ا�)مح �ي ما

 أشكال من كشكل ا�يتاقّص  ثورة تعكس سردية وأساليب تقنيات حول  أيًضا البحث يسأل

 الرواية /ي التجريب تعتمد جديدة آليات عن والبحث التقليدية، الرواية مواضعات عن الخروج

  .حداثًيا ا�عاصرة عربيةال الرواية تشكيل /ي الحداثة دور  عن البحث يتساءل وهنا. الحداثية

 العربيات الروائيات توظيف حول  ويتساءل ا�يتاقصية النسوية الرواية إdى البحث يلتفت كما

 /ي نجاحهن ومدى التعبwxية، وإشكالياmrا الكتابة محنة عن التعبwx أشكال من كشكل للميتاقّص،

   .النسوية Qدبية قضاياهن إdى [نتباه للفت الظاهرة هذه اعتماد

  :ثانوية أبواب إdى تتفرع فصول  ث)ثة من البحث يتكون 

 ا�صطلح د�لة حول  نقدي نظري  مسرد وهو الwÂج¨$#، السرد مرايا أو ا�يتاقّص  :-ول  الفصل

. فيه الحداثة بعد ما مرحلة وتأثwxات الغربي النقد /ي نشأته. ا�ختلفة وتسمياته" ميتاقّص "

 وا�وديل. النسوية الرواية ميتاقّص . ظاهرة يجعلها الذي وما انتشارها وحدود ا�يتاقصية الظاهرة

  .البحث /ي اعتماده سيتم الذي الث)ثي ا�يتاق%$#

  .وا�يتاشعر ا�يتاقّص  لجذور  تاريÃي استقراء -العربي Qدب /ي ا�يتاأدب :الثاني الفصل

 عصوره اخت)ف 0ىع القديم، العربي Qدب /ي للظاهرة إرهاصات وجود حول  تاريخية مقاربة وهو

 من شعرية بنماذج ويستشهد للميتاقّص، موازٍ  كمصطلح للميتاشعر، الفصل يتعرض. Qدبية

  [نحطاط وعصر والعباU$# وQموي  الجاه0ي الشعر
ً
 يستشهد كما. الحديث بالعصر وصو�

 Qدبية العصور  /ي والقصص الغفران ورسالة ا�قامات من وأخرى  الكريم القرآن من بنصوص

  .ا�يتاقصية الظاهرة م)مح بعض ع0ى اشتملت وال¥# ا�عاصرة الروايات أوdى إdى وصو� �ختلفة،ا

  صـــــاقـــــــا�يت )محــــــم تعرضــيس تطبيقي فصل -الحداثية العربية الرواية ميتاقّص  :الثالث الفصل
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 بداية منذ عربية رواية مائة يقارب ما تحليل خ)ل من الحداثية، العربية الرواية /ي وأشكاله

 ث)ثة إdى الفصل يقسم. العربي العالم أقطار معظم ع0ى تمتد. 2006 بسنة وانmnاء السبعينيات

 Qبواب هذه ا�يتاق%$#، العنصر موقع يعتمد ث)ثي موديل خ)ل من الظاهرة مع تتعامل أبواب

  .النّص  بعد وما ، النّص  مستوى  النّص، قبل ما: �ي

 للنص، ا�وازية النصوص: تطبيقاته /ي الفصل هذا مبحث يعتمدها ¥#ال ا�وضوعات ومن

 والتناص Qنواع وتداخل كالكتابة ميتاقصية قضايا الروائي، النص داخل ا�يتاقص عناصر

 بعد وما والهوامش، ا�تخللة كالعناوين النص فضاء حول  نصية بنيات. بالواقع Qدب وع)قة

  .ا�يتاق%$#ّ  النقدي السياق مع تتعالق ومقا�ت وم)حق إشارات من القّص 

  . واستنتاج إجمال البحث خاتمة و/ي

 وأدواmrا الظاهرة مناقشة تتم البداية ففي التطبيقية، النظرية الدراسة منهج البحث يتخذ

 تاريخيا الظاهرة استقراء يتم ثم. وعربيا غربيا النقدية النظرية الكتابات خ)ل من [صط)حية

ويتم�استقراء�ع)قة� وأشكالها الظاهرة م)مح تحدد ثم. الحديث العصر ح¥¿ ه0يالجا العصر منذ

�خ)ل �من �النص، �ورسالة �الروائي �با�ضمون �وQشكال �ا�)مح �كب�wxمن هذه  من النماذج عدد

 مجملها /ي تشكل ا�ختلفة، وا�عايÇ wxليات من منظومة وفق التطبيق تنفيذ يتم .العربية الرواية

  .النّص  بعد وما النص، مستوى  النص، قبل ما: �ي ا�وديل هذا مركبات. اق�wاحه يتم ثًياث) مودي)

 خاصة وثيمات) وا�قدمة وoهداء كالغ)ف الروائي للنص موازية نصوص( عتبات تحديد يتم

 يجمع الذي الخارÈي oطار أو الهيكل تشكل والثيمات العتبات هذه مجمل أن بحيث مستوى، بكل

  .العربية الرواية /ي وأشكالها ا�يتاقصية الظاهرة م)مح كل بداخله

 العالم /ي مختلفة جغرافية مناطق تمثل Qم، الروايات من مجموعة والتطبيق التحليل يعتمد

 ميتاق%$#ّ  مmªا وقسم ا�يتاقصية، العناصر من كبwxا عددا تحوي  الروايات هذه إن بحيث العربي،

 العناصر تكمل ال¥# الروايات من كبwx عدد إdى الحواÉ$# و/ي ا��ن داخل oشارة وستتم. محض

 /ي اعتمدت ال¥# تلك مع مقارنة قليلة ميتاقصية م)مح ع0ى تحتوى  ال¥# أو الناقصة، ا�يتاقصية

  .  التطبيق بؤرة



 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -ول  الفصل

��  ا�يتاقّص�أو�مرايا�السرد�ال"!ج�

  
  

  

  

  



 8



 9

  الفصل�-ول 

�ا�يتاقّص�أو�مرايا�الس�  رد�ال"!ج�

  :تعريف .1

ي يقوم" القصصّية النصوص من نوًعا (Metafiction) ا�يتاقّص  يع�#  بشكل الذاتي، ال̄و

 القّص  بxن القائمة الع)قة حول  أسئلة طرح أجل من أدبية، كصنعة مكانmnا إdى باÊحالة منتظم،

  .(Waugh, 1984:2) "والواقع

 القّصية وضعّيmnا إdى تحيل قصصية نصوص ي/ الناقد، دور  ا�تقّمص للكاتب ذاتّي  انعكاس هو

 بxن الفاصل الحّد  ع0ى نفسه يموضع" قص%$#، سياق داخل نقدي نّص  هو. التعبwxية وإجراءاmrا

ا والنقد، القّص 
َ

  ).Currie, 1995:2" (له موضوًعا الفاصل الحد هذا من متخذ

 /ي السبعينيات، دايةب /ي ،(William Gass) غاس ويليام Qمريكي للكاتب ا�صطلح هذا ينسب

  وصفه
ً
 لباتريشيا مشا°mا تعريفا ا�يتاقّص  غاس عّرف وقد. 1لها موضوًعا القّص  تتخذ أدبية أعما�

ا كونه" الذكر Çنف(Patricia Waugh)  ووف Ïى [نتباه يلفت قصdطرح أجل من كصنعة، ذاته إ 

 /ي موجودة ا�يتاقّص  فكرة لكن. (Gass, 1970:25)" والواقع القّص  بxن الع)قة عن تساؤ�ت

2لسرفانتس" كيشوت دون " أشهرها سابقة، أدبية أعمال
(Cervantes) ام"و�!Kشاندي تريس "

3لستwxن 
(Sterne) ، ما تّمت روايتان وهماmnن /ي كتابxعشر والثامن عشر السابع القرن.  

                                                 
  : انظر. 1

Patricia Waugh. Metafiction: The Theory and Practice of Self- Conscious Fiction. 

London & New York: Methuen, 1984, p. 2. 

Mark Currie.(Ed). Metafiction. London & New York:Longman, 1995, p. 1. 
،��2001دار�أزمنة�ودار�الفارابي،�عمان�وبwxوت،�. العوالم�ا�يتاقصية��ي�الرواية�العربية. احمد�خريس: انظر.  2

  .13�،58ص
�ميتاقصّيا�/ي.  3

ً
  :انظر�تحليل�هذه�الرواية�تحلي)

Inger Christensen. The Art of Metafiction. A Critical Study of  Selected Novels by 

Sterne, Nabakov, Barth and Bechett, Universitetfort : Oslo, 1981, pp. 15-36.  
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 ال¥# والقصص الروايات أي القّص، قّص "بـ ا�يتاقّص (David Lodge)  لودج ديفيد يعّرف

 تعريف مع فيه يتشابه. (lodge, 1992:206) "ف¦mا التعبwx وإجراءات القصّية وضعّيmnا إdى تحيل

 القّص  ذلك ويع�# القّص، قّص " أ¬mا ع0ى ا�يتاقّص  لظاهرة (Linda Hutcheon) هتشيون  ليندا

 /ي ،(Hutcheon, 1980:1)" كل¦mما أو اللغوية، هويته أو السردية، هويته ع0ى تعليًقا يشتمل الذي

ز حxن
ّ

 ¹نه الواقع، بتقليد نفسه يشغل �"  ا�يتاقّص  أن ع0ى (Christensen) كريستنسxن يرك

 ,Christensen)" بيmªما الفاصلة للمسافة واعًيا ويكون  والواقع، الفن بxن الفرق  ع0ى الضوء يسلط

1981:22).  

 الروائي اشتغال" مmªا عدة، مجا�ت إdى يتفّرع للنقد، روائية ممارسة بصفته ا�يتاقّص  إّن 

 هذا مع يتخاطب بما أو الروائي، شغله بنقد الروائي واشتغال. الناقد شأن شأنه عامة، بالنقد

 ع0ى أو نفسها، ع0ى بالنقد الرواية واشتغال. الروائي شغله خارج ذلك وكل النقد، من الشغل

  ). 41: 1994 سليمان،" (مًعا عل¦mما أو غwxها،

 يكتبه، الذي العمل /ي الروائّي  يع¦mا نقدية ظاهرة ا�يتاقص أن السابقة فاتالتعري من يتّضح

 تعكس و�ي. الظاهرة أشكال أهم من ف¦mا، التعبwx وإمكانيات واللغة وسwxورmrا، الكتابة فكرة ولعّل 

 أشكال اخت)ط تعكس كما. والقارئ  والناقد الكاتب بxن Qدوار واخت)ط الكتابة، أزمة شك ب)

 ال¥# النقدية النظريات إdى تلتفت ظاهرة و�ي. الواحد النص /ي ا�ختلفة Qدبية وQلوان wxالتعب

  .شاملة ميتاأدبية رؤية خ)ل من الواقع، مع تعالقه أشكال وتناقش Qدبي، العمل انكتاب تؤول

  إشكالية�ا�صطلح .2

 والنابعة لعربية،ا إdى ا�صطلح ترجمة إشكالية ا�وضوع عن بحثه /ي خريس أحمد يستعرض

 ترجمات إdى ويشm° wxا، تبدأ ال¥# ا�ختلفة ا�صطلحات بxن (Meta) البادئة د�لة اخت)ف من
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 للغة بالنسبة محمود نجيب زكي اج�wحها ال¥# ال�wجمة شاكلة ع0ى 4الشارح القّص  مثل مختلفة

  .Meta-language(5( با�يتالغة يسم¿ ما أو الشارحة

 ا�ع�wة الظواهر أبرز   6وا�يتاشعر هو ويعت�w ميتاأدب، ا�صطلح لواء تحت ا�يتاقّص  وينضوي 

  ).Meta-art( ميتافّن  ا�صطلح تحت ميتاأدب ا�صطلح وينضوي . عنه

 النقد نقد يسميه فأحيانا سليمان نبيل أما ،7"ميتارواية" إdى ا�صطلح يقطxن سعيد ي�wجم

  .  8ا�يتارواية وأحيانا

                                                 
4  .� �ا�صطلح �جابر�عصفور �الشارح�-ا�يتاأدب�– (Meta-literature)ترجم �العصر. با¹دب . دار�ا�دى. آفاق

بالتاريخ�الشارح�متبنيا�طريقة��(Metahistoric)وترجم�عبد�الوهاب�علوب�مصطلح�. 123ص. 1997. دمشق

� �ترجمة �/ي �محمود �نجيب �الشارحة) Meta-language(زكي �. باللغة �ا�صطلح �ترجم  historiographic(كما

metafiction (ي�الشارحÃالحداثة�وما�بعد�الحداثةثبت�ا�صطلحات�/ي�: انظر. بالقصص�التأري� wبروكر�لبي� .

�،#Ø390،�ص1995منشورات�ا�جمع�الثقا/ي،�أبو�ظ.  

� �لكتاب �ترجمته �/ي �الغانم# �سعيد �تبناه �ما �هو�أيضا �الشارح �والسردوالقص �والزمان �بول��-الوجود فلسفة

  .132،�ص1999ا�ركز�الثقا/ي�العربي،�الدار�البيضاء�وبwxوت،�). محررا(ديفيد�وورد�. الكتاب: انظر. ريكور 
  .209،�ص1953مكتبة�الmªضة�ا�صرية،�القاهرة،�. خرافة�ا�يتافe|يقيا: هانظر�كتاب.  5
  :عن�هذا�ا�وضوع�انظر.  6
יד כותבת ). 1989: (ואותו מחבר. הקיבוץ המאוחד. א"ת. שירה בראי עצמה). 1982. (ר. בלום-קרטון   

 –יסיסטי הטקסט הנרקעבודת גמר בנושא . 2003, א"ת, ולירון שלומוביץ. הקיבוץ המאוחד. יד

נאבי 'ג-קאדר אל-עבד אל,ביאתי- והאב אל-מודלים של שירה המתכוונת לעצמה אצל עבד אל

   ).אוניברסיטת חיפה. ("וסרכון בולץ

   M. Beebe. (1977)." Reflective and Reflexive Trends in Modern Fiction".. In H. R. 

Garvin (Ed).Twentieth Century Poetry Fiction Theory. (Lewisburg: Bucknell University 

Press), pp.13-26. 

   Primenger, A & Brogan, T. V. F (Ebs) (1993). The New Princeton Encyclopedia of Poetry 

and Poetics. New Jersey: Princeton University Press, p. 793.  

دار�الساÚي،�لندن،�. 70/71ع��مواقف". لجديد�/ي�ا�غربا�يتاروائي�/ي�الخطاب�الروائي�ا. "سعيد�يقطxن: انظر.  7

  .210-189،�ص1993
8  .� �التسمية �النقد"انظر�عن �كتابه" نقد �والنقد: /ي �السرد �. فتنة �ال)ذقية، �ص1994دار�الحوار، وعن�. 78،

  .15/5/2003بتاريخ��الزمان/ي�جريدة�" عن�رواية�لم�تكتمل�-ضفاف"ميتارواية�/ي�مقالته�"التسمية�
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 التخبط هذا ويدل 9ا�يتارواية او الرواية وراء ما أو الشارحة وايةالر  الخراط إدوار ويسميه

ا زال ما ا�صطلح وأّن  خاصة الدقيقة، لل�wجمة بالنسبة يقxن عدم ع0ى
ً
 /ي التداول  وقليل حديث

  .النقاد أوساط

 إdى وينظر ،10ا�غايرة والرواية الرواية وراء وما النّص، برواية ا�يتاقّص  ا�وسوي  محسن يعّرف

 بالسرد الرياuي كمال ويسميه. 11ذهنية فنية ونرجسية ذاتي، ا¬mماك أ¬mا ع0ى النص وايةر 

  .13للظاهرة هتشيون  ليندا تسمية عن مأخوذ وهو 12النارسي¨$#

 بالتخييل التخييل عن يكتب خطاب وهو تخيي0ي، ميتا إdى ا�صطلح احمامة 14لحسن ي�wجم

 أو القص وراء بما "ميتاقّص " ا�صطلح عطا بوأ محمد ي�wجم حxن /ي ،)22: 1999 احمامة، :انظر(

                                                 
  .11،�ص1996دار�أزمنة،�عمان،�. أعمدة�الغبار. مقدمته�لرواية�الياس�فركوح: انظر.  9

�ا�قدس: انظر�كتابه.  10 �العقد �محفوظ: انفراط �بعد �العربية �الرواية �العامة�. منعطفات �ا�صرية الهيئة

  .41�،76،�ص1999للكتاب،�القاهرة،�
لفاضل�" مخلوقات�فاضل�العزاوي�الجميلة"رادة،�و�حمد�ب" لعبة�النسيان: "يعطي�مثا��ع0ى�رواية�النص.  11

  : انظر�. العزاوي 

�العربي     �العالم �اليوم. معهد �الروائي �والفرنسيeن�-_بداع �العرب �الروائيeن �لقاء �ومناقشات �آذار�أعمال ،

 .242،�ص1994دار�الحوار�للنشر�والتوزيع،�ال)ذقية،�. 1988

�السرد: انظر�مقالته.  12 �أو�مرايا ��ا�يتاقص �رواية �/ي �نموذًجا" خشخاش"النارسي¨$# �أيوب ديوان�. لسميحة

  .1،�ص2004حزيران،�. العرب
استعارت�ليندا�هتشيون�السرد�النارسي¨$#�لشرح�الظاهرة�ا�يتاقصية�كانعكاس�ذاتي�ي ي�نفسه،�من�خ)ل�.  13

ا�له،�وعندما�عجز 
ً
عن�نيل�من�يحب��أسطورة�نارسيس�الذي�رأى�صورته�/ي�ا�اء�فعشقها�ظاّنا�إّياها�معشوق

�كمًدا �ولكنه�. مات �جديد، �من �صورته
ً
�متأم) �موته �الmªر�بعد �إdى �يأتي �وأخذ �نرجس، �زهرة �ق�wه �مكان فنبتت

  :انظر. واعيا�هذه�ا�رة�°mا

    Linda Hutcheon. Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox. Methuen: New 

York-London, 1980, p. 11. 

دار�. بحوث��ي�شرط�تذوق�الحكي�-قراءة�النص: يكتب�الكاتب�حسن�احمامة�اسمه�ع0ى�غ)ف�كتابه�هكذا.  14

 .1999الثقافة،�الدار�البيضاء،�
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) o )Metanovelaسباني ا�صطلح وهو آخر شيئا قاصدا ميتارواية ا�صطلح وي�wجم ميتاقص%$#،

  .15بنيmnا التناص يدخل ال¥# بالرواية يعّرفه حيث

 مصطلح مع والحداثة بالتجريب ع)قة لها ال¥# ا�صطلحات بعض د��ت تداخلت وقد

 ثار الروايات من النمط هذا). Anti-Novel( الضّد  الرواية مصطلح ومmªا عنه، وعw�ّت ا�يتاقّص،

 الروايات هذه لكن مmªا، واحدا ا�يتاقّص  كان حداثية بأساليب الواقعية الرواية مواضعات ع0ى

 رواية الواسع بمفهومها شملت الضّد  الرواية أن بمع�¿. ميتاقصّية روايات بالضرورة ليست

  .16ا�يتاقّص 

 روبرت تعبwx حد ع0ى (Fabulation) الخرافة كتابة ا�صطلح هو للميتاقّص  آخر رديف

ا نمطا ويقصد ، (Robert Scholes)سكولز Ïسس ع0ى ثائًرا روائيQ التقليدية للرواية الوضعية 

 مالك)  -أسميmnا كما ا�يتاقّص  أو التجريبية الخرافة فكتابة. "الخرافة كتابة خ)ل من الواقعية

 ,Scholes" (الخرافة كتابة لحركة ا��xات أهم من تعت�w غاس، ويليام اق�wاح متتبعا -لسكولز

1979:4 .(  

 ،(Irrealism) ال)واقعية: ا�يتاقّص  ظاهرة عن عw�ّت ال¥# Qخرى  ا�صطلحات ومن

�التوالد ذات والرواية ،(Metarealism) وا�يتاواقعية �ع0ى  Self Begetting) الذاتي القدرة

Novel)،  ضا/ي والقّصo )Surfiction(،  الناقد والقّص )Critifiction(17.  

  

                                                 
: تأليف. من�الواقعية�السحرية�إ�ى�الثمانينات�- مسار�الرواية�_سبانو�أمريكيةانظر�ثبت�ا�صطلحات�/ي�.  15

  .483-482،�ص1998ا�جلس�Qع0ى�للثقافة،�القاهرة،�. د�أبو�العطامحم: تر. بينياليس¥#. م. داريو�بيانويا�و�خ
�ف¦mا�.  16 �يناقش �وال¥# �ماكفري ��ري �مقالة �خ)ل �من �ا�يتاقّص �ورواية �الضد �الرواية �بxن �ا�قارنة �تتبع يمكن

  :انظر. ويليام�غاس�ويوافقه�ع0ى�هذا�التقسيم

    Larry McCaffery. "The Art of Metafiction". In Metafiction. Mark Currie (Ed). 

Longman: London  & New York, 1995, pp.181-193. 
  .46،�ص2001 خريس: �زيد�من�التفصيل�انظر.  17
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  قّص�ما�بعد�الحداثة�-ا�يتاقّص .3

 بعد وما بالحداثة ارتبطت عا�ية لفلسفة انعكاس هو وإنما فراغ، من ا�يتاقّص  يأت لم

 oنسان رؤية فيه تنصهر وف�# ثقا/ي تعبwx هو وإنما الواقع، عن بمعزل  ليس فا¹دب. 18الحداثة

  Qدب ويصبح التعبwx، أنماط التفكwx أنماط فتصبح معه، وتتما�ى للوجود، ا�بدع
Ï
 للثورة سج)

 . 19الواقع ع0ى

 والثورة ا�رجعيات وكسر [نق)بات من جملة تع�# الحداثة بعد ما ف�wة أن حسن إmßاب يرى 

 [شارة أي ال)توجه، م)زمة رى با¹ح أو Indeterminacy ال)توجه سماmrا ومن. ا�ألوف ع0ى

 ع0ى الخروج هرطقة [نقطاع، [لتباس،: وتدويرها تقليmàا ع0ى ا�فاهيم هذه تساعد ال¥# ا�عقدة

 وحده يدل [خwx وا�فهوم التشوي¤#، التحويل الشذوذ، التمرد، العشوائية، التعددية، ا�ألوف،

 ال)مركزة، التفكيك، التحلل، إبداع،-ال):  الmnديم حول  الواهنة ا�صطلحات من دزينة ع0ى

 وضعنا إذا - ال)شرعنة ال)كليانية، ال)تعريف، [نح)ل، [ختفاء، التقطع، [نقطاع، [نزياح،

 جميع من القرار و/ي والصمت، والشرخ ا�فارقة، ب)غة اdى تشwx أخرى  تقنية مصطلحات جانبا

 ا�عرفة، وكتلة السياسة، كتلة ع0ى فتؤثر الmnديم، باتجاه واسعة إرادة تتحرك الع)مات هذه

 صالح، :انظر( 20الغرب /ي الخطابي الكون  كامل أي الفردي، النف¨$# والباطن [يروتيك، وكتلة

2001 :275.(  

                                                 
. أحمد�الشامي: تر. ما�بعد�الحداثة. مارجريت�روز: عن�فلسفة�الحداثة�وما�بعد�الحداثة�والتفكيك�انظر.  18

  . 1994الهيئة�ا�صرية�العامة�للكتاب،�القاهرة،�
أن�الفنان�الحداثي�وكذلك�الكاتب�/ي�موضع�فيلسوف�من�عمله�الذي�يبدعه�أو��(Lyotard)يرى�ليوتارد� . 19

وإنما�هذه�Qحكام��ي�ما�يبحث�عنه�العمل�. يكتبه،�وليس�محكوًما�بقواعد�مؤسسة�مسبقا،�أو�بأحكام�حاسمة

 :انظر. الف�#�أو�النص

Jean-Francois Lyotard. (1984).  The Postmodern Condition. Manchester: Manchester 

University Press, (tr: of La Condition Postmoderne by Geoff Bennington and Brian 

Massumi ; foreword by Fredric Jameson, Paris:1979), p.84.  

  :انظر�زيد�من�التفاصيل�عن�فلسفة�ما�بعد�الحداثة�واخت)فها�عن�ف�wة�الحداثة��  . 20
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 أشكال أبرز  فرنسا /ي الجديدة الرواية كانت سابقة، مرحلة /ي ابتدأت الثورة هذه جذور  إّن 

wxا التعبmªا والتأثر عm°21 .ات لكنwxا�تسارعة والعلمية والفكرية و[قتصادية السياسية التغي 

 فانعكس وا�قولب، وا�ألوف الرتابّي  ع0ى تثويره /ي وساهمت oنساني، الفكر ع0ى بصماmrا تركت

  .كلها والفنون  Qدب ع0ى ذلك

 تفكك زعةن هناك ،...وال)وجودية، وال)واقعية ال)تاريخية هو الحداثية بعد الرواية هّم "

 الهوية وإلغاء الثبات لعدم نزعة هناك التفكك، هذا إdى باÊضافة). 552: 2003 ناصف،" (غريبة

  .اللسانية ا�فاهيم /ي ثورة يتطلب وهذا الواقعية، ا�رجعية مع الع)قة وتحطيم الذات ومحو

 ل،الشك مستوى  ع0ى تحطيم هو. التحطيم هذا غاية /ي هامة لنقطة نتنبه أن ينبáي لكن

 الشك0ي [بتكار إن. الخارج من Qمر يبدو كما تحطيمها وليس الواقع مع الع)قة تثبيت به ويقصد

 :انظر( أك�w واقعية إdى للوصول  ضروري  شرط هو بل oط)ق، ع0ى الواقعية يناقض � ، الرواية /ي

  ).45: 1996 بوتور،

: الرواية /ي حال كل ع0ى وح،الوض جد واضح الحداثة بعد فيما ا�تطور  اللساني ا�نظور "

 و� ثابتة غwx والع)مات ع)مات، تكوين /ي أداة �ي وإنما مخ��ًنا، مع�¿ و� رسالة، ليست الكلمة

  ).564-563: 2003 ناصف،" (الثبات أو الشخصية أو بالهوية Qخذ فلم نقل، دائما هناك مستقرة،

 واقع إdى تحيل � فاللغة الحداثي، دبع اللغوي  ا�نظور  صميم من الحرة 22الع)مات فكرة إّن 

 �ي الحرة فالع)مة. "°mا الخاص وواقعها عا�ها لتب�# با�تخّيل تستmªض وإنما ومتصّور، محسوس

  ).543: 2003 ناصف،" (الحداثي بعد الروائي واللغوي  السردي العمل مفتاح

                                                                                                                            
Ihab Hassan. The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. 

Columbus: Ohio State University Press, 1987. 
  .47-42،�ص2�،2002دار�الحوار،�ال)ذقية،�ط. الرواية�العربية�والحداثة. محمد�الباردي: انظر.  21
  :مة�من�خ)ل�استقراء�أربعة�قواميس�مأخوذ�°mا�/ي�مقدمة�كتابهانظر�تحليل�أمبwxتو�إيكو��فهوم�الع) .  22

Umberto Eco. (2002). Le Signe. Histoire et analyse d'un concept, adapted de l'italien par 

Jean-Marie Klinkenberg, [Bruxelles, Labor, 1988], pp.21-22.  
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 أشبه رمزي  أفق إdى تحيل ةاللغ وأن قصًدا، منبوذ ا�عياري  ا�ع�¿ أن أيًضا الحرة الع)مة تع�#

 يحرصون  فأخذوا قصدياmrم، ضياع ع0ى يخشون  أصبحوا الكتاب بعض أن بحيث ضبابي، بنثار

 للضرورة مركزًيا مدخ) الرمزي  يغدو هكذا. " الهوامش /ي الشارحة ا�)حظات وكتابة التلميح ع0ى

 وتصوير وإيحاء تضمxن من ويهيحت وما ا�جازي، ا�ع�¿ خ)ل ومن نفسه، التلقي فعل ع�w التأويلية

  ).57: 2003 الزا�ي،" (ب)âي

 لغته وعن عنه يبتعد إنما. الواقع مع أبدية قطيعة يع�# � التدليل منظور  /ي الرمزي  Qفق إن

 إdى أساًسا mrدف ما لرؤية الخارجية الرمزية إن. " مباشر غwx بأسلوب إليه ليحيل ا�عيارية

 الذي ذاته الدور  ككل بالعمل بع)قmnا Qجزاء بعض تلعب حxن ذلكو . داخلية رمزية إdى [نعكاس

  ).46: 1996 بوتور،" ( بالواقع ع)قته /ي ككل العمل يلعبه

 اللغة فصل يمكن و� والصراع، بالتداخل دائما مشحونة وا�دلو�ت الدوال بxن الع)قة إن

  Qدب يكون  و°mذا. Selden, 1989: 74) :انظر( [جتماعية الحياة عن بدقة
ً
 التداخل لهذا تمثي)

 . بطبيعته لغوًيا منتًجا كونه والصراع

 تتخذ لغوية مغامرة يعت�w عوا�ه، وبناء الروائي ا�تخيل لصياغة مفتاًحا الحرة الع)مة كون  إن

 °mذا. عليه ا�تعارف وغwx ا�أنوس وغwx محدود بال) وتتشبث فتتأرجح ،23هاوية فوق  مساراmrا

 تتداخل عوا�ها، بxن والحدود الحواجز وتنم¾ي والجنون، الهذيان من نوًعا اللغة حتصب ا�ع�¿

 نصوص، مجرد أو رسالة أو مقامة الرواية فنسم# ا�ختلفة، العلوم ومصطلحات Qدبية، Qجناس

 الرواية غwxّت اللغوي  السرد أو اللغة تجارب خ)ل من. "ويتناغم ويؤلف يجمع إطار إdى نصل و�

 السردي الجنس فكرة بxن الثنائية القسمة وأنكرت التقليدية، الرواية ع0ى الحرب وأعلنت ،جلدها

                                                 
�يحلو�للقار .  23 �كما �النص �تأويل �ايكو�استحالة �القارئ يؤكد �لهذا �النص �به �يسمح �بمقدار�ما �وإنما فهناك�. ئ،

�للتأويل �مختلفة �إمكانيات �القارئ �أمام �تفتح �نصوص �وهناك �القارئ، �تقيد �للع)مات�. نصوص �تكون و°mذا

  .الحرة�قدرة�متفاوتة�/ي�تمثيل�ا�دلو�ت�ال¥#�ينتجها�القارئ�/ي�النص

  :نص�انظروموقف�القارئ�من�ال) ا�فتوحة�وا�غلقة(عن�النصوص�

Umberto Eco. The Role of the Reader- Explorations in the Semiotics of Texts. 

Bloomington & London: Indiana University Press,1979,  pp.8-9.   
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 ناصف،" (بالوجود التاريخ ربط أو والتاريخ الرواية بxن الربط أنكر كما. الخيالية والحكاية الن¼wي 

2003 :543.(  

 يÃيالتأر  ا�يتاقص بمعايwx مقبول  وغwx ضعيًفا التاريخية الرواية كيان أصبح

(Historiographic Metafiction) هتشيون  ليندا بمصطلحات(Linda Hutcheon)  .تعد فلم 

 التشكيك إdى تميل أصبحت وإنما التاريÃي، الصدق ع0ى التأكيد إdى mrدف بالضرورة الرواية

ي عن بالحقائق  إdى العودة وكل مطلقة، حقيقة فيه ليس متخيل عالم -الرواية أي – بأ¬mا كامل ̄و

  ).100: 1993 هتشيون، :انظر( الصدق مطلق ¬mائًيا يبدو أن من منعه محاولة إ� �ي ما ا�$#ا�

�استخدام� �خ)ل �من �الواق ي �القص �لتقاليد �مفارقته �عن �التاريÃي �يع��wا�يتاقص ولهذا

يتم��. لäحداث) Chronology(الرواة�ا�تعددين�وضغط�Qحداث�التاريخية�وخرق�ال�wتيب�الزم�#�

�ا �تقويض�استبدال �°mدف �متعددين �برواة �التقليدي �التاريÃي �القص �/ي �الواحد �العليم لراوي

�للتاريخ �التجريبية �. الرؤية �فإن �الهدف �هذا �تحقيق �أجل �(ومن �ما�) ا�ؤرخxن�-الرواة عادة

�بوجود� �القراء �يقxن �ُيحطم �و�بذلك �التاريÃي، �الحدث �نفس �عن
ً
�بعضا �بعضهم �آراء يدحضون

س�الطريقة،�تساهم�أداة�ا�يتاقص�لتدم�wxال�wتيب�الزم�#�لäحداث�وبنف. حقيقة�تاريخية�واحدة

  . /ي�زعزعة�إيمان�القراء�بوجود�حقيقة�مطلقة�وترجيح�oقرار�بالحقيقة�النسبية

وفيما�يتعلق�بضغط�Qحداث�التاريخية،�توضح��ليندا�هيتشيون��أن�ضغط�Qحداث�يعمل�

#�يمكن�التعرف�عل¦mا�و�حقائق�التاريخ�ال¥#�يش�wك�/ي�ا�يتاقص�التاريÃي�للتمي��xبxن�Qحداث�ال¥

لذا�فإن�منظورات�تاريخية�مختلفة�تستقي�. إن�الحقائق��ي�أحداث�منحناها�مع�¿ :°mا�ا�ؤرخون 

 فيما حقائق تصبح أن يمكن Qحداث أن بالضرورة يع�# وهذا .حقائق�مختلفة�من�نفس�Qحداث

 ا�ستحسن من فليس التاريخية النظر وجهات )ف�خت مختلفة تكون  قد الحقائق دامت وما. بعد

  :انظر( القّص  �ستقراء ا�ناسبة ا�صطلحات �ي" خطأ أو صحيح" ا�صطلحات تكون  أن

76(Hutcheon, 1995: .يÃي�وا�يتاقص�التأريÃن�النص�التاريxكنص�أدبي�تخيي0ي�- فالفرق�ب-  "��

ا�بالواقعية،�بل�/ي�كي
ً
" فية�بناء�الواقع�وإعادة�تشكيله�داخل�النصيكمن�/ي�أي�مmªما�أك¼�wاتصاف

  ).171: 1992محرز،�(
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 جذرًيا وتختلف الحداثة، بعد ما قص أشكال من جديد شكل التأريخية ا�يتاقصية الرواية إن

 أمثولة إdى الوصول  °mدف ذريعة التاريخ من تتخذ اليوم الرواية. التقليدية التاريخية الرواية عن

 يجب بما أبًدا يخ�w � ¹نه وهم، يحدث ما. يحدث أن يجب ما هو ليس دثيح ما بأن تقول  درامية،

  .24يكشف أن يجب ما يكشف و� يخ�w، أن

 � وال¥# ا�جتمع، هامش ع0ى �ي ال¥# الفئات تاريخ يكتب، � الذي التاريخ كتابة تصبح الرواية

  .25العادي oنسان تاريخ �ي وبالتاdي سلًفا، معمول  مخاض /ي تندرج

 مضبوطة و� محكمة ليست الكلمات أن إلينا يوuي أن" الحداثة بعد ما ف�wة /ي الكاتب مهمة إّن 

 الكلمات وما السحر، إ� الك)م ما. السحر مفهوم إdى عودا هذا أليس. تماما مفهومة و� متقنة و�

  إل¦mا نفّر  ال¥# الخاصة
ّ
  القراءة ما. سحر إ�

ّ
  ). 572: 2003 ناصف،" (سحر إ�

  .والجنون  Qصوات من هستwxيا ف¦mا وتسمع �Çت آ�ف ف¦mا تعزف موسيقية جوقة الرواية

 البنية �ي اللغة فإن فوكو تعبwx وحسب. للجنون  ومادة الهستwxيا لهذه أداة لتكون  اللغة تأتي" 

 °mا يفصح ال¥# ا�دارات كل تتأسس اللغة وع0ى. له التكوي�# الشكل و�ي للجنون، وQخwxة Qوdى

  ).138: 1997 الغذامي، :انظر" (طبيعته عن جنون ال

 مفتون  الحداثي بعد والعالم الت)عب، هو الروائّي  ا�سرود صياغة /ي اللغوية Qساليب أساس

 ال)É$#ء ع0ى غالبا تعتمد إ¬mا. تقريرية بطريقة شيئا تقول  �" الحداثة فكلمات اللغة، بلعب

 أو أخ)Úي °mدف له ع)قة � كلمات لعب مجرد إ¬mا تبنيه، �و  شيئا تؤكد � إ¬mا. وال)نظام وال)مع�¿

  ).      592: 2003 ناصف،( "جماdي

 ¹ّن  وذلك متخّيل، إdى والواقع الذات وإحالة الواقع مرجعية محو الحداثي بعد بالنص يراد

  ). Mklowitz, 1998:115" (تأوي)ت فقط فهناك الدقة، وجه ع0ى ا�وجود غwx الç$#ء �ي الحقائق"

  ت�ــــــضـرف"ة�ـــــــد�الحداثيـــمن�هذا�ا�نطلق���قيمة�للشخصية�/ي�العمل�الروائي،�فالرواية�ما�بع

                                                 
 .407،�ص17/1�،1998،�فصول ،�نشرت�/ي�"الرواية�والتاريخ"هذا�ما�يقوله�إبراهيم�الكوني�/ي�ندوة�عن�.  24

�ا.  25 �أقوال �الندوة، �نفس �/ي �خوري �ال¥#�). 411: ن.م(لياس �ا�همشة �الغwxية �الشخصيات �مع �ك)مه وينسجم

  .تحفل�°mا�بعض�رواياته
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�ا�جتمع �من �نماذج �أو�بناء �الشخصية �بناء �/ي �يكمن �الذي �التقليدي �" (ا�ذهب : 2003ناصف،

592 .(� �¹ن �للشخ"ذلك �ا�ألوف �الشكل �طمس �/ي �دورا �لعبت �الثانية �العا�ية صية،�الحرب

  ).552: 2003ناصف،�" (باعتبارها�كائنا�حيا�حقيقيا،�وطحنت�بوجه�عام�موضوعية�العالم

  فما�هو�شكل�الشخصية�/ي�روايات�ما�بعد�الحداثة؟

�الجدد" �الروائيxن �لدى �السردي �للعمل �أوّل �مكونا �الشخصية �فكرة �تعد �بعد�26لم �أو ،

�تختفي. الحداثيxن �أن �أوشكت �ح¥¿ �تتوارى �أخذت �" (لقد �/ي�). "548: 2003ناصف، الشخصية

الرواية�الجديدة�ليست�مصنوعة�من�لحم�ودم،�ف¤#�/ي�أحسن�Qحوال�ضم�wxأو�عxن�ناظرة،�أو�

ولذلك�تك¼�w). 555: 2003ناصف،�" "(هاجس�أو�شعور،�أو�حالة�تتقاذفها�Qهواء�وا�يول�الكتابية

� �يعكس �وهذا �الشخصيات، �بدل �النص �عتمة �/ي �الغائرة �عن�الضمائر�وQصوات �التخ0ي فكرة

�الحضور  �هو�أزمة �فالغياب �أو�. الحياة، �بحروف �فيشار�إل¦mا �الشخصيات، �أسماء �تختفي كما

�وصعوبة� �والضياع �الثبات �عدم �إdى �إشارة �وا�كان، �بتغي�wxالزمان �Qسماء �أو�تتغ�wxهذه رموز،

  .التمثيل

� �الحداثية �بعد �الرواية �/ي �سل"الشخصية �/ي �ومنطلقة �الق%$ّ#، �وجودها �من�واعية وكها

�مرور�Qحداث �مع �للقارئ �ورقيmnا �أو�تكشف �ذلك، �تكتشف �وقد �بورقيmnا، خريس،�" (القناعة

ولهذا�mrدف�هذه�الرواية�/ي�Qساس،�إdى�إعطاء�إحساس�للقارئ�بأن�ما�يقرؤه�ليس�). 72 : 2001

  .   الواقع،�وإنما�هو�واقع�وهم#�متخّيل�ومصنوع�من�ورق

ي�ظل�[سmnزاء�بفكرة�البطولة�أو�العظمة�ونودي�دائما�ع0ى�/"ترعرعت�الرواية�بعد�الحداثية�

  ).541: 2003ناصف،�(" نراه�أو���نراه�/ي�عرض�الطريق،�والذي�27العادي�والبسيط

                                                 
محمد�الباردي�/ي�حديثه�: انظر. بدأ�ذلك�بظاهرة�التشيؤ�أو�ال�wك��xع0ى�Qشياء�/ي�الرواية�الجديدة�/ي�فرنسا.  26

  .47ص. عن�روب�غرييه�وكلود�سيمون�وكلود�أوليه
كيف�تركز�ع0ى�الشخصية�الغwxية،�و�ي�الشخصيات�ا�همشة��- نموذجا�يالو -انظر�مث)�روايات�الياس�خوري.  27

�الرواية �/ي �ا�ركزي �الدور �لها �ويكون �أو�الخادم، �أو�الحارس �كالسائق �/ي�. اجتماعيا �الغwxية �الشخصية عن

  . 2007دار�أزمنة،�عمان،�. خوري�الشخصية�ا�همشة��ي�روايات�إلياس. فياض�هيØ# :الرواية�البنانية�انظر
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�تعد� �ولم �التقليدية، �الرواية �/ي �ا�عهود �تسلسله �للزمن �يعد �لم �الحداثية �بعد �الرواية /ي

�أصب �فقد �Qحداث، �/ي �التتابع ��نطق �أساسا �إdى�الحبكة �ا�يل �كل �تميل �مرحلة �/ي �الرواية حت

تمزيق�الحبكة�كما�عرفت�/ي�صورmrا�التقليدية،�و[ستغناء�عmªا�/ي�كث�wxمن�Qطوار،�و[كتفاء�"

�الروايات،� �قراء �ألفه �الذي �الزماني �لتدم�wxال�wكيب �الجنوح �ثم �الروائي، �النسيج �من �واه بخيط

  ).553: 2003ناصف،�" (واستبداله�بألواح�قابلة�للتغ�wxتتقدم�وتتأخر

أضحت�الرواية�°mذه�الحبكات�الواهية�أشبه�بتداعيات،���يربط�بيmªا�رابط،�يحكمها�منطق�

  . وهو�نفس�ا�نطق�الذي�يحكم�ع0ى�ا�فاهيم�الزمكانية�با�نق)ب. الحلم

�الهوية�" �وفقدت �ا�كان �حدود �وت)شت �وا¬mار�الزمن �الشخصيات �وانحلت �الحبكة تفككت

موازاة�هذا�التدم�wxا�émªي�لäبنية�التقليدية�كانت�الرواية�الجديدة�ترU$#�بناء�مختلفا��و/ي. مكانmnا

  ).555-554: 2003ناصف،�" (قوامه�اختبار�الكتابة�نفسها،�واعتبارها�موضوعا�يصعب�نقضه

�رواية� �بوصفها �الحداثية، �بعد �ما �الرواية �/ي �التثويري �ح�xّها �الكتابة �تأخذ �هنا ومن

� �تب�# �متخي)�ميتاقصية، �وواقعا �إبداعيا �عم) �الكتابة �قوامه �واقع �بناء �ع0ى �السردية عوا�ها

ونشاطا�نقديا�ي ي�ذاته،�ويدرك�/ي�الوقت�نفسه�ا�أزق�الذي�يعايشه،�فيسخر�اللغة�لتلعب�ع0ى�

  .كل�الخيوط�الواهية�والحبال�ا�نصوبة،�دون�أن�يردعها�ضم�wxخلقي�أو�معيار�جماdي

�الرو  �/ي �بالذات ي �ال̄و �هم�إّن �الحداثيxن �الكتاب �من �العديد �كون �إdى �يعود �ا�يتاقصية اية

� �بارث �وجون �لودج �وديفيد �غاس �ويليام �مثل �Qدب��(John Barth)نقاد، �و/ي وإمبwxتو�إيكو،

  .العربي�مثل�محمد�برادة�وإلياس�خوري�وواسي�#�Qعرج�وج�wا�إبراهيم�ج�wا�وإدوار�الخراط

                                                                                                                            

كذلك�تتجه�بعض�الروايات�الخليجية�إdى�إسناد�دور�البطولة�إdى�شخصيات�عادية�ومسحوقة،�مثل�السقاء�    

wxللكاتب�" أغنية�ا�اء�والنار"انظر�رواية�. الذي�يبيع�ا�اء،�لكنه�يصبح�مركزيا�عندما�يتصل�بشخصيات�لها�تأث

�خليفة �هللا �عبد �من. البحري�# �دمشق، �العرب، �الكتاب �اتحاد �جسديا�. 1988شورات �مشوهة أو�شخصيات

. للكاتب�oماراتي�ع0ي�أبو�الريش" تل�الصنم"رواية�: انظر. ونفسيا�أو�أصحاب�عاهات�كا�عتوه�والضرير�وQعرج

�،#Øن،�انظر. 1995مؤسسة�[تحاد�للصحافة،�أبو�ظxن�الروايتxضالنزيه�أبو�ن: و�زيد�من�التفاصيل�عن�هات .

  .166-156،�ص2006ا�ؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�بwxوت،�. التحوnت��ي�الرواية�العربية
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�ا�اض �سنة �العشرين �/ي �الروائيون �ا�تعلقة�مال �النقدية �بالقضايا �واعxن �يكونوا �أن �إdى ية

�الشك0ي، �وال)يقxن �أبعاد�[نعكاس�الذاتي �تجسيد �مالت�رواياmrم�إdى �لذا �يجمع�...بالقص؛ �ما ،

�أ¬mم� �با�يتاقصية؛ �أعمالهم �ع0ى �oحالة �يمكن �والذين �جدا، �ا�ختلفxن �الكتاب �هؤ�ء كل

  ). Waugh, 1984:2(القصّية�يستطلعون�نظرية�القص�ع��wممارسة�الكتابة�

إن�الحوارية�بxن�الواقع�الن%$#�والواقع�خارج�الن%$#���تقوم�ع0ى�ع)قة�تمثيل�صادقة،�إذ�

أن�رواية�ما�بعد�الحداثة�تس ى�جاهدة�إdى�[نزياح�عن�الواقع�من�منطلق�التشكيك�/ي�صدقه�

�فال. ا�طلق �وبالتاdي �الورÚي، �هو�عا�ها �ا�يتاقصية �الرواية �mßم �مختلفة�فما �عوالم �بxن تفاعل

�الذي� �يستفّز�القارئ �قد �ا�يتاقصية، �الرواية �داخل �وا�يتاقص، �والتاريخ �والسياسة كالدين

  .28يحاول�أن�يقّيم�Qمور�وأن�ينظر�إل¦mا�برؤية�الواقع

�تقنيات� �إdى �تلجأ �إ¬mا �ا�ع�¿، �تزعزع �أن �تحاول �بقدر�ما �مع�¿ �ا�يتاقصية �الرواية �تقدم �

عارة�وا�فارقة�وا�حاكاة�الساخرة�لتجعل�القارئ�أمام�أك¼�wمن�مستوى�للد�لة،�أسلوبية�كا�ست

  .Ommundsen, 1993:4-5) :انظر(وبالتاdي�ف¤#�تزعزع�oحالة�إdى�مرجعيات�الواقع�الذي�نعيشه�

فالتذك�wxبأن�ما�. إّن�اس�wاتيجية�الرواية�ا�يتاقصية�تعتمد�ال�wك��xع0ى�الظاهرة�من�أجل�نف¦mا

. هو�عمل�روائي�من�أجل�أن�نحّس�بورقيته،�وبالتاdي�نصحو�ونؤكد�واقعنا�ونتواصل�معه�نقرأه�

�هو� �وإنما �سرمديا، �انقطاعا �وليس �له، �¬mائيا
ً
�بدي) �آخر�ليس �بواقع �الواقع �عن �[نقطاع هذا

  .مناورة�لغوية�سرعان�ما�تعود�بنا�إdى�الواقع

واقع،�بينما�تشعرنا�الرواية�الواقعية��تذكرنا�رواية�ا�يتاقص�أننا�نتعامل�مع�قّص�ينتم#�إdى

�الواقع ��ي �دائرة �داخل �موجودون �والواقع�. بأننا �Qدب �بxن �الع)قة �إنعاش �ا�يتاقص وظيفة

�فكريا �الع)قة �هذه �خ)ل�امتحان �ع0ى�: عاطفيا،�من �والتأكيد �بيmªما �والفصل �العزل �خ)ل من

  .التناقض�القائم�بيmªما

                                                 
  :حول�ا�وضوع�انظر. �يات�الشيطانيةمثا��لذلك�سلمان�رشدي�/ي�.   28

Wenche Ommundsen. Metafictios?- Reflexivity in Contemporary Texts. Melbourne 

University Press, 1993, p.3. Stephan Baker. The Fiction of Postmodernity. Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 2000, pp. 163-187.  
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�واتصا �انفصال �بعدها �وما �[نفصالالحداثة �ظاهرها �كان �وإن �أفكار�. ل، �عن �انفصال �ي

سابقة�واتصال�مع�الواقع�من�خ)ل�تقنيات�جديدة�وغ�wxتقليدية،�تعتمد�التجريب�والغرائبية�

  . و°mا�يعقد�ا�يتاقص�مصالحة�غريبة�بxن�Qدب�والواقع. والنقض

. ّص�ما�بعد�الحداثةإّن�الرواية�ا�يتاقصية�النسوية�مظهر�من�مظاهر�الكتابة�الروائية�/ي�ق

وإن�كانت�خصوصية�هذا�النمط�من�الكتابات�قد�ظهرت�/ي�ف�wة�الحداثة؛�فقد�كانت�فرجينيا�

� �الروائية��(Virginia Woolf)وولف �الكتابة �ع��wفعل �أشرن �اللواتي �الط)ئعيات �الروائيات من

  . والنقدية�إdى�هذا�النمط�من�الكتابة

mn)كها،�وهناك�ضرورة��بتكار�لون�أدبي�جديد،�فقد�اعت�wت�وولف�أن�الرواية�كفّن�تم�اس

�وا�ع�¿� �ا�صلحة �مستوى �ع0ى �Qسم¿ �ويكون �أصواmrن، �للتعب�wxعن �مجال �فيه �للنساء يكون

�روايmnا��Lojo Rodrigues, 2001: 72). :انظر( �خ)ل �ومن �مبكرة �ف�wة �/ي �استطاعت وولف

(Unwritten Novel) )1920 (ا�يتاقصي�� �الكتابة �نظرية �الكتابة�توقع �ممارسة �خ)ل �من ة،

و�ي�بذلك�مّهدت�الطريق�للكتابة�النسوية�ال¥#�تعتمد�ا�يتاقّص�كشكل�. النقدية�/ي�هذه�الرواية

  ".الذكورية"من�أشكال�التعب�wxعن�خصوصيmnا،�مقابل�سلطة�الكتابة�

� �غرين �جايل �تعرفه �كما �النسوي �كتابة�"هو��(Gayle Greene)ا�يتاقّص �عن �ا�رأة كتابة

�القائم�ا� �الذكوري �با¹دب �ا�حكومة �الرواية �لتقاليد �فعل �كرد �خاص �بشكل �يكتب �والذي رأة،

(Greene, 1991: 36) .بقضايا�� �تع�¿ �ال¥# �الذكورية �الكتابة �/ي �التعريف �هذا �إشكالية تكمن

  .  29عن�الكتابة�بأيدي�نساء" نسويmnا"النسوية،�و�ي�كتابة�روائية�ميتاقصية���تقل�/ي�

                                                 
�للكتابة�.  29 �كنماذج �النساء �متساو�مع �بشكل �الرجال �تقدم �وال¥# �التالية �الدراسات �ا�ثال �سبيل انظر�ع0ى

  :ا�يتاقصية�النسوية

Joan Douglas Peter. Feminist Metafiction and the Evolution of British Novel. Gainesville: 

University Press of Florida, 2002. 

Alison A. Case. Plotting Women: Gender and Narration in the Eighteenth- and 

Nineteenth – Century Novel. Charlottesvlle: University Press of Virginia, 1999.   
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�ال �سنوات �الروائياتشهدت �من �عدد �ظهور � �ا�ا�$# �القرن �من �قدمن��30سبعxن اللواتي

هؤ�ء�البط)ت�قمن�بدور�النّد�للرجل،�. ميتاقًصا�جديًدا،�من�خ)ل�روايات�أبطالها�نساء�كاتبات

�°mا �تأثرن �وال¥# �القائمة �ا�وروثة �Qدبية �التقاليد �ع0ى�إم)ءات �ا�ث0ى�إيجاد�. وثرن �غايmnن وكانت

   ) Greene, 1991: 36 :انظر(¹صواmrن�ا�تم�xة�وÊبداعاmrن�النسوية�الخاصة��موقع�يكون�وعاء

�لنضالها� �كاستمرارية �ا�رأة، �بكتابة �الخاص �الشأن �لفت�النظر�إdى mßدف�ا�يتاقّص�النسوي

ومن�أجل�التم��xّ/ي�الكتابة�ومعارضة�[حتكار�. ومعركmnا�العا�ية�/ي�الحقوقيات�وا�ساواة�بالرجل

وا�يتاقّص�أداة�من�أدوات�كثwxة�يمكن�. للغة�وQدب،�واللذين�يعكسان�صورة�الواقعالذكوري�

لكنه�يتم��xّبكونه�وسيلة�تتيح�ا�جال�لرؤية�النقد�من�خ)ل�القص،�. للكتابة�النسوية�أن�تتبناها

ي�الذاتي�للكاتب�من�خ)ل�عمله و�ي�مواضيع�هامة�بالنسبة��وقع�ا�رأة�من�. والتعب�wxعن�ال̄و

     . 31تابةالك

��الثTثي .4�  ا�وديل�ا�يتاق�

 الشاملة البنية /ي حضورها مواقع حيث من وم)محه ا�يتاقّص  أشكال مع البحث هذا يتعامل

 Qوdى بالصفحة ابتداء الروائي بالنص يحيط ما كّل  الشاملة بالبنية ونقصد. الروائي للعمل

  .بيmªما وما منه، Qخwxة بالصفحة وانmnاء للغ)ف،

                                                 
 Erica Jong, Gail Godwin, Doris Lessing, Margaret ":جرين"من�هؤ�ء�الروائيات�كما�تقول��. 30

Drabble, Margaret Laurence, Margaret Atwood. 

� �درابل �مارجريت �الجديد�(Margaret Drabble)كتبت �النسوي �ا�يتاقّص �واقع �عن �بزعزعة�. مث) وقامت

  :انظر. mnا�Qدبية�Qوربية�ا�وروثة�وقامت�بانتقادهاالخطاب�حول�صنعmnا�السردية،�وحول�ثقاف

Pamela S. Bromberg. " Margaret Drabble's The Radiant Way: Feminist Metafiction". 

Novel: A Forum on Fiction, 1990, pp. 5-25.   

ة�وا�يتالغوية�/ي�التعب�wxعن�اقتصار�الكتابة�النسوية�ع0ى�الظاهرة�ا�يتاقصي�(Rita Felski)ترى�ريتا�فلسكي�.  31

و/ي�رأmßا��أن�وظائف�اللغة�السردية�/ي�Qدب�يمكmªا�تمثيل�وقائع�سياسية�. الشأن�النسوي�أمًرا�غ�wxمعقول 

فمن�غ�wx. وثقافية�هامة�بشكل�كب�wxجدا،�ويمكmªا�التأث�wxع0ى�الفهم�الثقا/ي�الذاتي�الفردي�/ي�حياتنا�اليومية

  : انظر. إمكاناته�التعبwxية�بما�هو�ميتا�لغوي�أو�أدب�منعكس�ذاتًيا" لنسوي ا"ا�عقول�أن�يقّيد�السرد�

Rita Felski. Beyond Feminist Aesthetics: Feminist Literature and Social Change. 

Cambridge: Harvard University Press. 1989, p. 7 
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  :مستويات ث)ثة خ)ل من ا�وضوع إdى النظر الشاملة البنية هذه مع التعامل هذا يتطلب

  .(Post-Text) النّص  بعد ما. 3       .(Text) النّص  مستوى . 2       .(Para-Text) النّص  قبل ما. 1

  (Para-Text) النّص  قبل ما 1. 4

 الروائي بالعمل تحيط ال¥# السردية لبناته أن بحيث البنائية، وتركيبته ذاته ا�يتاقّص  ي ي

 وبxن النص فضاءات بxن الحاصل التعالق وتأصيل ا�يتاقصّية، التجربة ممارسة /ي هام جزء

 يع�# النّص  قبل ما. بذاته مستقل كواقع النص عن التعبwx حيث من الخارÈي، العالم فضاءات

 بعضها، أو بمجموعها تشكل، وال¥# الروائي، النّص  بداية تسبق ال¥#" العتبات" من مجموعة

 تحاور  ال¥# النقدية النظرية وع0ى التعبwxية، وإجراءاته العمل وضعية ع0ى ميتاقصّية إحا�ت

  .وأشكاله ا�يتاقّص  م)مح من وغwxها الروائية، الكتابة

 كأسماء الضوابط من جملة" عن تحّدث" Seuils" النص عتبات عن جينيت لجwxالد دراسة /ي

 وغwxها [ستجوابات، الحوارات، ا�تخللة، العناوين oهداءات، العناوين، قدمات،ا� ا�ؤلفxن،

 من مركزيا جانبا تخ��ل  تأليفية ووظائف ونصية تاريخية توظيفية سياقات لها عتبات باعتبارها

  ).17-16: 1996 الحجمري،" (الكتابة منطق

 Qدبي، اللون  أو انرالج تحديد ا�ؤلف، اسم العنوان، عن ا�ستوى  هذا /ي سنتحدث

 ا�وازية النصوص هذه عن جينيت تحدث لقد. الغ)ف وكلمة ا�قدمة، oهداء، [سmn)ل،

(Para-Texte) وسماها
 جًدا العام با�ع�¿ به جئنا لكننا له، اقتباس ا�ستوى  لهذا تسميتنا و/ي ،32

  .Qم النص يسبق أن يمكن ما كل به يقصد الذي

                                                 
  .97،�ص2001العربي،�الدار�البيضاء�وبwxوت،��ا�ركز�الثقا/ي�. انفتاح�النص�الروائي. انظر�سعيد�يقطxن.  32
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  (Text) النص مستوى  2. 4

. شكل من أك¼w وع0ى مكثف، بتواتروأشكالها� ا�يتاقصية الظاهرة م)مح الروائي النص /ي mrر

 السردي، السياق مع تتقاطع نقدية موضوعات عن هنا نتحدث أن ارتأينا فقد للبحث وتسهي)

 /ي مركزي  نصيب لنا سيكون  ا�ستوى  هذا /ي. العمل داخل  ا�يتاقّص  تمظهرات مجملها /ي لتشكل

 كما. ا�ستويات باÚي ع0ى الكم# بحضوره فائًقا ا�ستوى  هذا باعتبار ا�يتاقصية، ا�)مح تحليل

 مجملها /ي أ¬mا إذ. Qخرى  ا�ستويات مع التعالق أشكال لكل ارتكاز نقطة ا�ستوى  هذا ويشكل

  .لتأويله مفاتيح تشكل وقد إليه، وتحيل أجله، من موظفة

 العمل ع0ى تدلل أخرى  نصوصا تحديدا Qبواب أو والفصول  الروائي، النص فضاء حول  نجد

 النصوص هذه وأبرز . منه نقدي موقف عن تعw�ّ أو تخ��له، أو تفسره أو إليه تشwx أو نفسه،

 أجدر كان النص م�ن /ي وم)حظات الفصول  بدايات /ي واسmn)�ت ، والهوامش ا�تخللة العناوين

  ..فنية �عتبارات لنصا /ي وضعت لكmªا الحاشية /ي تكون  أن

 إليه، وتحيل وتمثله د��ته وت¼wي  وتحاوره توازيه لكmªا Qم، النص من جزء النصوص هذه

  .حوله ميتاقصيا مبحثا وتشكل

  (Post-Text) النّص  بعد ما 3. 4

 ما أو إشارات أو تعليقات أو م)حظات Qخwx الغ)ف قبل تتبعه ولكن الروائي، النص ينت¤#

 النص انmnاء بعد قصwx نّص : "واحدا مع�¿ تؤدي ال¥# التسميات من وغwxها يل،بالتذي يسم¿

 دراسات جملmnا من. بالعمل ع)قة لها دراسات أو م)حق هنالك تكون  أن يمكن كما". الروائي

  .لعمله مفّسًرا ا�ؤلف ف¦mا يظهر مقاب)ت أو عمله، عن نفسه للمؤلف

 لتأويله د�لية قاعدة ويشكل. إليه ويحيل معه يتعالق ¹نه منه، جزء بالعمل ا�لحق النص هذا

  .القارئ  مع بالحوار ا�يتاقصية عوا�ه تداول  أو نقده، أو
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# ا�وديل - 2 رقم تخطيطي رسم   الث)ثي ا�يتاق%$ّ

  

. وعمودي يأفق بشكل معها، يتعامل فالقارئ . ا�وديل هذا مركبات 2 التخطيطي الرسم يظهر

 قبل تبدأ قد عمودية، لتقاطعات ضرورة هناك. سwxورته /ي ثابًتا ليس النص مع Qفقي فتعامله

 بعده وما النص قبل فما. بعده ستستمر وبالضرورة قراءته، خ)ل ستكون  شك و� النص، قراءة

 مًعا والتأثwx ثرالتأ ف¦mا تبادلية الع)قة أن بمع�¿. النص /ي القارئ  كفعل بالد�لة، النص ي¼wيان

 ذلك كان سواء وانفعالًيا، ذهنًيا معه ويتفاعل بالنص يتأثر فالقارئ . مت)زمتxن كاس�wاتيجيتxن

 ويقوم بثقافته، النص ي¼wي  القارئ  أن كما. له والبعدية القبلية با�ستويات أو ا�باشر، بمستواه

  بكتابته
ً
  . القراءة عملية بفعل جديد من تأوي)

 

 ما�بعد�النص ما�قبل�النّص  النّص 

 القارئ 
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  الثاني الفصل

   العربي -دب �ي ا�يتاأدب

  وا�يتاشعر ا�يتاقّص  لجذور  تاري�ي استقراء
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  الثاني الفصل

  العربي -دب �ي ا�يتاأدب

    وا�يتاشعر ا�يتاقّص  لجذور  تاري�ي استقراء  

�سأله� �الذي �السؤال �نسأل �أن �يجدر�بنا �العربية، �الرواية �/ي �الظاهرة �ببحث �نقوم �أن قبل

  هل�الظاهرة�معاصرة؟�أم�لها�جذور�وم)مح�/ي�أعمال�سابقة؟: الغربيون النقاد�

سنة،�من�خ)ل��350لقد�وجد�هؤ�ء�جوابا�لسؤالهم�/ي�أعمال�تسبق�ظهور�ا�يتاقص�بما�يقارب�

  .لسرفانتس�وغwxها�دون�كيشوترواية�

واية�فّن�فالر . بالنسبة�لäدب�العربي�هنالك�اخت)ف�/ي�وضعية�Qدب�وظهور�Qلوان�Qدبية

ونقول�م)مح�¹ننا�نف�wض�. قص%$#�حديث،�ولهذا�سنبحث�م)مح�الظاهرة�/ي�ألوان�أدبية�أخرى 

  .أن�ا�يتاقّص�لم�يكن�معروفا�كظاهرة،�وإنما�كعناصر�متفّرقة���يجمعها�رابط�د�dي�واحد

�إرهاصات� �عن �وإنما �القديم، �العربي �Qدب �/ي �ميتاقصية �ظاهرة �عن �نتحدث �أن ��يمكننا

لكن�الظاهرة�/ي�Qدب�. ة،�تع��wربما�عن�نزعة�فطرية�لرؤية�ا�بدع�لنفسه�من�خ)ل�عملهظاهر 

العربي�الحديث�أخذت�بعًدا�فلسفًيا�ونقًدا�عميًقا،�كما�أ¬mا�اتسعت�وأصبحت�تع��wعن�إشكالية�

  .ولهذا�هناك�ما�ي�wر�[لتفات�إل¦mا�بشكل�جدي�/ي�الرواية�ا�عاصرة. الكتابة

  عصر�الجاه�يميتاشعر��ي�ال. 1

. نبدأ�ربما�بشكل�مفاÈئ�من�الشعر�الجاه0ي،�حيث���يتوقّع�أحد�أن�نجد�م)مح�ميتاقصّية

  .فنجد�م)مح�ميتاشعرية،�وهو�ا�صطلح�ا�وازي��ا�نبحثه

  :رية�واضحة  3/ي�قول�عبيد�بن�Qبرص�م)مح�ميتاشع

  #وا�مغاî$ــــوَر�الشعِر�أو�غاصـــبح  سِل�الشعراَء�هل�سبحوا�كسب¾ي"  

  "    واِص ـــغـي�الـــُر�فـــــــــــــهـــاِر�أمــــعــــا¹شـوب  يـوافـــــــــــــــــــــقـالـــِض�وبـــــــريــــــــــي�بالقــــــانـــــــلس  

  )65: 2003ابن�Qبرص،�( 
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�ا�تمثلة� �oبداعية �قدرته �وعن �نفسِه، �للشاعر�عن �ميتاشعري �تصّور �البيتxن �هذين ففي

�Çخرينبالس �الشعراء �مع �مقارن �نقدي �موقف �وأيضا �الشعر، �بحور �/ي �استخدام�. بح ي)حظ

وهذا�يش�wxإdى�Qدوات�. ،�قريض،�قواٍف 33بحور�الشعر: مصطلحات�خاصة�بكتابة�الشعر�ونظمه

ي�ذاتي�للعمل�Qدبي�عن�نفسه   .التعبwxية�واللغوية�ال¥#�تحيل�إdى�̄و

  :ويقول�عن��wبن�شداد�/ي�مطلع�معلقته

  "أم�هل�عرفَت�الداَر�بعَد�توهم؟��������     ل�غادَر�الشعراء�من�م�wّدِم ه"

  )107: 1983الزوزني،�(

�فيه �وصاغوه �شعر�إ� �فيه �يصاغ �شيئا �ي�wكوا �لم �الشعراء �أن �مطلعه �/ي . 34وهو�يقصد

�التعبwxية� �Qداة �هذه �وأن �الشعر�الجاه0ي، �/ي �ا�ختلفة �Qغراض �تناول �حقيقة فالشاعر�ي ي

  .معظم�ا�واضيع�وا�ضامxن،�بحيث�أنه�لم�يبق�É$#ء�إ��ونظم�فيه�استنفذت

�الشعر�وسعة� �نظم �من �موقفه �تعكس ،wعن�� �عند �ميتاشعرية �رؤية �النظرة �هذه تعكس

ما�كان�لعن��wأن�. اط)عه�ع0ى�ا�وروث�ال�wاثي�من�الشعر�الجاه0ي�ا�تناقل�ع��wالرواية�الشفوية

فهو�°mذا�ا�وقف�يع��wعن�وجهة�نظر�الناقد�. ر�والشعراءيصل�إdى�هذا�ا�وقف�لو��معرفته�بالشع

  .ا�ثقف�ا�طلع،�والقادر�ع0ى�الوصول�إdى�وجهة�نظر�تحليلية�/ي�موضوع�مضامxن�الشعر

أن�السرقات�Qدبية�قديمة�جدا،�إذ�وجدت�عند�الشعراء�منذ�العصر�"ويرى�فهد�أبو�خضرة�

�" (الجاه0ي �). 13: 2006أبو�خضرة، �بمثالxن �العبدويستشهد �بن �وطرفة �ثابت �بن �حسان . عند

  :يقول�Qول 

                                                 
إdى�أهمية�اختياره�للفظة�بحر�للد�لة�ع0ى��لديوان�عبيد�بن�-برصيش�wxتشارلز��يل�من�خ)ل�تحقيقه�.  33

تحقيق�تشارلز�: ديوان�عبيد: انظر. الوزن،�خاصة�وأن�الخليل�بن�أحمد�تب�¿�هذه�اللفظة�تحديًدا�فيما�بعد

  . xxiii،�ص�2003ثائق�القومية،�القاهرة،�دار�الكتب�والو . �يل
�شيئا�إ��رجعوا�: يرى�الزوزني�/ي�شرح�ال�wدم�مع�¿�ال�wنم�وهو�ترجيع�الصوت�مع�تحزين.  34 أي�أ¬mم�لم�ي�wكوا

�ورصفه �وصفه �/ي �الشعر�وإنشاده �بإنشاد �السبع :انظر. نغماmrم �ا�علقات �بwxوت،�. شرح �ا�عارف، مكتبة

 .107،�ص1983
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  "بل���يوافق�شعرهم�شعري ��           ��أسرق�الشعراء�ما�نطقوا��"

  ).97: 1966حسان�بن�ثابت،�(

  :وبقول�طرفة

  عmªا�غنيت�وشّر�الناس�من�سرقا  و��أغ�wxع0ى�Qشعار�أسرقها�"  

  "اـدقــــدته�صـــل،�إذا�أنشاــت�يقــبي  ه�ـــــت�قائلـن�بيت�أنـــــــوإن�أحس  

  ).  70: 1961طرفة�بن�العبد،�(

ي�الشعراء�الجاهليxن�بالظاهرة�Qدبية،�ومناقشmnا�وإبداء�موقف� يعكس�هذان�الشاهدان�̄و

  .مmªا�من�خ)ل�نصوصهم�الشعرية

  .35وهناك�د�ئل�كثwxة�ع0ى�اشتغال�الشعراء�الجاهليxن�بالنقد،�وانعكاسه�ع0ى�أشعارهم

  تاأدبية��ي�القرآن�الكريمظواهر�مي. 2

�ا�يتاأدبية �ا�)مح �هذه �بعض �نجد �الكريم، �القرآن �إdى �انتقلنا �ميتالغوي�. إذا �توجه فهناك

#�. يتخذ�له�أشكا��مختلفة وهناك�التفات�إdى�موضوع�الشعر�والشعراء،�وهناك�توجه�ميتاق%$ّ

  .من�موضوع�القصص�القرآني

                                                 
�نا.  35 �النابغة�يتحدث �عن �مشهورة �حادثة �ويروي �الشعر�ونقده، �تصويب �/ي �القيان �دور �عن �Qسد صر�الدين

  :الذبياني�حينما�أتى�إdى�ا�دينة،�وقد�كان�أقوى�/ي�قوله

ــتمـعـٌح�أو�ــــأمْن�أل�مّية�رائ   ـــ ـــع  ِد ــ ـــــجــ ـــ ــــ�wxمــ)َن�ذا�زاٍد�وغــ ـــ   زوِد ــــ

�Qس  غدا�زعَم�البوارُح�أن�رحلتنا    
ُ

  ودُ ـوبذاك�خ�wنا�الغداف

�مرفوعة �بقافية �وليس �مجرورة �بقافية �يأتي �أن �عليه �حًقا �وكان �القافية، �عيوب �من �العرب�. وoقواء ويبدو�أن

�القافية �/ي �العيب �هذا �مثل �يقع �كان �ولهذا �الكسرة �من �قريبة �الضمة �تلفظ �إdى�. كانت �النابغة �قدم وعندما

ويبدو�أن�الغناء�يوّضح�ملفوظات�الروّي�بسبب�ا�ّد،�فصحح�. فيه�فطن�إليه�ا�دينة�وسمع�إحدى�القيان�تغ�#

قدمت�إdى�الحجاز�و/ي�شعري�َضعة،�ورحلت�عmªا�وأنا�أشعر�: وقال. وبذاك�تنعاُب�الغراِب�Qسوِد : نفسه�وقال

�Qسد. الناس �ناصر�الدين �العصر�الجاه�ي: انظر�كتاب ��ي �والغناء �. القيان �بwxوت، ،�1960دار�صادر،

�والكسر" .206-205ص �الضم �بxن �الروّي �حركة �اخت)ف �واللغوية�". oقواء �ا�وسيقية �القافية �عيوب عن

  .112-103،�ص2000عالم�الكتب،�بwxوت،�. قدري�مايو. ا�عeن��ي�العروض�والقافية :انظر
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  ا�يتالغة��ي�القرآن�1. 2

�معجزة �القرآن �إعجاز�النص��كون �وعن �العربية �اللغة �عن �الحديث �يستد¯ي �بد �� لغوية

�الجاهليxن �ويتحدى �والب)غة�-القرآني، �الفصاحة �بمثله�- أرباب �يأتوا �هذا�. أن �فهناك�مثل ولهذا

�وتسميات� �السور �فواتح �وموضوع �والصياغة �كالتحريف �ظواهر�لغوية �إdى �باÊضافة التوجه،

  .السور 

  وظائف�اللغة 1. 1. 2

: " لقرآن�باللغة�العربية،�وقد�أشار�بشكل�صريح�إdى�هذه�الحقيقة�ليؤكد�حصول�الفهمنزل�ا

����������	
�ْ	��������	�	�� �ً������� ��������� 	!��� �آخر). 2: آية�- يوسف( "%	!�$� �#ن � �موضع �ْא'���		ل	:"و/ي �א��+و(� �,���-� 	�� �.�/
��#ن	���ْ �0�1	2���	/�3�	34�5�6
  ).Ç :193-195يات-الشعراء" (/+�1ٍ.��	�	��;:�9	�ٍن���� �אْ��7

فاÊشارة�بلغة�النص�إdى�اللغة�ال¥#�نزل�°mا�النص�يضع�اللغة�/ي�نقطة�مركزية،�بوصفها�أداة�

�الفهم �°mا �و[تصال�. يحصل �كالتعليم �اللغة �وظائف �من �عدد �حول �تتحدد �oشارة �أن أي

wxذه�الوظائف�تصل�بالقا. والتعبm°نفاللغة�xى�الفهم�والتبيdلفاظ�. رئ�إQن"و�" تعقلون " وxمب "

  .تؤكدان�الغاية�من�نزول�القرآن�باللغة�العربية�و�ي�حصول�الفهم�والتبيxن

  إعجاز�القرآن�2. 1. 2

كما�ونفى�محاو�mrم�. تحدى�القرآن�الجاهليxن�بالقدرة�ع0ى�تأليف�مثل�هذا�النص�أو�بعضه

. بتأليفه�أو�[ستعانة�بطرف�ثالث�ساعد�/ي�تأليفه) ص(د�النيل�من�مصداقيته�واmrام�النØ#�محم

/ي�ا�رحلة�Qوdى�كان�التحدي�لôنس�والجن�بعدم�القدرة�ع0ى�تأليف�: وكان�التحدي�ع0ى�مراحل

  :مثل�هذا�القرآن

�4	��C�� �%<ْ���3�Bא2�A	7	!	@��א?��<��و	אْ�=�3+��	 �-���ن�4	ْ>%�#ْא" �Dאْ�$����ن��� �����Gن	�و	���F�7����# �,��#ن	��E��C�F�7	�6	א�H�I�!	� 

  ).Ç :88ية -oسراء( "��1	J�H�K�Lٍ�!ًא
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محاولة�كتابة�نص�. يتحدى�القرآن�البشر�والجن�ع0ى�القدرة�/ي�تأليف�جما¯ي�لنص�يماثله

محاولة�كتابية��-oنس�والجن�–جما¯ي�يش�wك�فيه�الثق)ن�من�خ)ل�ذاكرة�جماعية�ومجهود�

�التعقيد �غاية �و/ي �النظ�wxومركبة �هذا�. منقطعة �لو�حصل �ح¥¿ �حصولها �إمكانية �ينفي والقرآن

   .التضافر�بxن�الخلق

�وقد� �باف�wائه، #Øالن� �اmrموا �الذين �مكة �سكان �من ��جموعة �التحدي �كان �الثانية �ا�رحلة /ي

ت�درجة�التحدي�إ
ّ
  :dى�عشر�سور قل

"5ٍ	#�M� ���N	!��� ��Oْ>%�#ْא �C��� �א2Oْ	�	א�� �4	$�#��#ن	 �א� 2Tْ�/��,U	�	4	��FQ/�RS �,� ��م� �/�3Qد�ون� ��2�!�W	2�Mא� �3	/� �2��� ��ن�و	אد���#ْא
�G
  ).Ç :13ية -هود ( "X	�د���.

� �إعجاز�إن �تؤكد �الكائنات؛ �بكل �[ستعانة �إمكانية �مع �عشر�سور، �إdى �التحدي �درجة نزول

ولم�تذكر�كتب�السwxة�محاو�ت�ترد�ع0ى�هذا�التحدي�/ي�. النص�القرآني�واستحالة�[تيان�بمثله

�الدعوة �من �ا�رحلة �نًصا�. هذه �يماثل �نص �تأليف �ع0ى �الجماعية �القدرة �هو�عدم �يعنينا ما

لكن�محاو�ت�التقليد�لم�تكن�من�أساسها،�رغم�. وديل�موجود�وا�طلوب�هو�تقليدهفا�. موجوًدا

  . يقيننا�بوجود�إبداعات�/ي�الشعر�الجاه0ي�وألوان�أدبية�أخرى�قبل�هذه�الف�wة�وخ)لها

  :/ي�ا�رحلة�الثالثة�نزلت�درجة�التحدي�إdى�سورة�واحدة

�2���و	��ن"
�G ;�O�RY�4	5���7Q/��	
�ْ�	��-� 	� �	��Z�1	ْא��#�%<ْ�O�R[	5#�9�� 3Q/ �,� �FQ/אد���#ْא�	و���G\א	Z	H�] 3Q/ د�ون� �,U �א 

�2�����ن��
�G�	.د����	X" )ية -البقرةÇ :23.(  

 التحدي تكرر  آيات، ث)ث من �ي رةسو  أصغر أن الرغم ع0ى ، ذلك يتّم  أ� اليقي�# من كان و�ا

  :أخرى  بآية ا�رحلة هذه /ي

�2��/	��3و	אد���#ْא /5#�9����,� �FQ	�O�R[ْ>%�#ْא ����Cא2Oْ	�	א���4	$�#��#ن	���م�"�!�W	2�M3 אQ/ د�ون���,U �ن�א������2
�G 	.د����	X " 

  ).Ç :38ية -يونس(
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 بمساعدة تّم  أنه أو شعر أو الكهان سجع القرآن بأن النØ# اmrموا الذين ع0ى القرآن ردّ  وقد

 الرد وكان. للعرب مألوفة كانت أدبية ألوان Qوليxن با�mrامxن ا�قصود أن يخفى و�. آخر طرف

���3ٍ�E��G�ً̂$�#�ل��و	���" :Qول  [mrام ع0ى   .)Ç: 42ية -الحاقة( "%	6	G���ون	�/	���� ��

ً̂�[	���ٍ����$�#�ل���E#	�و	/	�" :الثاني [mrام ع0ى الرد وكان   ).Ç: 41ية -الحاقة " (%�_�/�
�#ن	�/	���� ��

���و	��$��Z" :الثالث [mrام ع0ى الرد وكان� �!	�����H�����	$�#��#ن	4��	̀ �7,� ����7	�4!�a�	N	ن����	9�̀�b�6��א�	ون�Z�c ْ�4��,�������
d;�7	=א�����	6�	E	و aن�	9���d;��	�	��a.�1+/ ) " ية -النحلÇ: 103.(  

 النص وهو القرآن بتأليف 36أعجم# يقوم أن إشكالية حول  واضحة إشارة الثالث الرد و/ي

 عربيا، نصا أعجم# سيؤلف فكيف السابقة، التحديات حول  الدائر الجدل /ي الرد ويسهم العربي،

  .بذلك ر القصو  إل¦mم ويوجه الغرض نفس عن العرب يعجز بينما

 وتظهر. الجاهلية /ي سائدة كانت ال¥# Qدبية با¹لوان اللغة ع)قة الث)ثة الردود /ي تظهر

 القرآني التحدي مع القضايا هذه وتعالقات Qعاجم، لسان ع0ى وغwxها القرآن لغة بxن الع)قة

  .له مماثل نص بتأليف

  اللغة �ي تحريفات 3.  1. 2

�موضع �أك¼�wمن �/ي �القرآن �م�يتحدث �¹غراض �اللغة �/ي �تحريفات �هذا�. ختلفةعن �عن تنتج

  .مختلفة�يقصد�مmªا�تضليل�القارئ�أو�تغي�wxمسار�فكرة�ما�/ي�الشرع�التحريف�معاٍن 

�� �#ْא"�O��e	4���$�ْ����6א�	Eْא�#� �fאد���	
�2���5	Z�iًא�و	אد��f �#ْא�אْ�1	�h	�Z�=�Mًא�و	��#��#ْא و	��ذ����ْ �B�]��j��	k��	H�
�/ �k����T�l���me�W
	.�
�9�c�7�ْא��Z4�	
	M	و����G�	4��W	f�������KKKK 	C����b�6��א�	����i�Dً�#��� 
	���	 �-�א��34�6	��K �#�7ْא� 1�O	�Zل	�א��34�6	��K �#�7ْא�ْ	��<�O����H��

ًא�/3Q	�א�7�9	�A�5�	7���\� 	�9$�#نTْ	4ْא�#����G) "يات -البقرةÇ :58-59(37.  

                                                 
36  .�wxنيشeلTالج�!eن�نصراني�كان�الرسول�محمد��تفسxى�قdية�إÇهذه��wxةيميل�) ص(/ي�تفسwإليه�/ي�تلك�الف�. 

  ).Q :161-162عراف(تتكرر�هذه�القصة�/ي�سورة�.  37
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 ،�طلب�مmªم38ففي�الحديث�عن�ب�#�إسرائيل�عندما�طلب�مmªم�دخول�أريحا�أو�بيت�ا�قدس

ة�
ّ
�ِحط �بدل �فقالوا �الك)م �بتحريف �فقاموا �الخطايا؛ �عmªم �هللا

ّ
�يحط �أن �أي ة

ّ
�حط �يقولوا أن

�. 39ِحْنطة �لغوية �قضية �تش�wxإdى �كاس�wاتيجية�فاöيات �وصوmrا �Qلفاظ �بصورة �الت)عب تتب�¿

�كنتيجة�. للتحريف �ا�ع�¿ �انزياح �وعن �التعبwxية �إمكانياmrا �وعن �نفسها �عن �تتحدث فاللغة

  . 40للتحريف

  فواتح�السور��4. 1. 2

�لها� �ليس ا
ً
�ألفاظ �لتشكل �مًعا �تجتمع �أحرف �وجود ��ي �غريبة �ظاهرة �القرآني �النص �/ي ت�wز

�اصطلح �معروف، �السور �مع�¿ �بفواتح �تسميmnا ��ي. ع0ى �الحروف �أ�ر،�: وهذه �ألر، �أ�ص، ألم،

  .كهيعص،�طه،�طسم،�طس،�يس،�ص،�حم،�حم�عسق،�ق،�ن

يتكرر�قسم�مmªا�. 41سورة�28تظهر�هذه�Qحرف�/ي�بدايات�عدد�محدود�من�السور�عددها�

ا�من�الحروف�الهجائية�/ي�مجموعها�14/ي�سور�عدة،�لكmªا�ت�wكب�من�
ً
  . 42حرف

�الفواتحك �هذه ��عاني �بالنسبة �العلماء �لبعض �واجmnادات �محاو�ت �هنالك �لكن�43انت ،

� �بالقول �تفسwxها �ع0ى �بذلك"اصطلح �بمراده �/ي�موضوع�ا�يتالغة�". هللا�أعلم �يلفت�انتباهنا وما

                                                 
 .من�سورة�البقرة�59- 58انظر�تفسÇ�wxيات�: تفسe!�الجTلeنانظر�.  38

  .من�سورة�البقرة�59-58،�تفسÇ�wxيات�1ج. للزمخشري �الكشاف�ع�ى�أنوار�الت"|يلانظر�.  39
،�)75آية�: البقرة: (انظر. غوية�تث�wxإشكالية�/ي�أك¼�wمن�موضع�/ي�القرآنتتكرر�oشارة�إdى�التحريف�كإمكانية�ل.  40

  ).Ç13�،41يات�: ا�ائدة(،�)46آية�: النساء(
�عمران،.  41 �آل �النمل،�� البقرة، �الشعراء، �طه، �الحجر، �إبراهيم، �الرعد، �يوسف، �هود، �يونس، Qعراف،

�غافر، �ص، �يس، �السجدة، �لقمان، �الروم، �العنكبوت، �الشورى،�القصص، �الدخان،� فصلت، الزخرف،

  .الجاثية،�Qحقاف،�ق،�القلم

  .ب�ت�ث�ج�خ�د�ذ�ز�ش�ض�ظ�غ�ف�و: الحروف�ال¥#���ت�wكب�مmªا�هذه�الفواتح��ي.  42
أنا�هللا�) ألم: (يذكر�السيوطي�بعض�[جmnادات�ا�روية�عن�ابن�عباس�وغwxه�بالنسبة�لهذه�الفواتح،�نذكر�مmªا.  43

الحاء�اشتقت�من�): حم. (أمxن�عزيز�صادق�هاٍد �كاٍف ): كهيعص. (أنا�هللا�أرى ): ألر. (هللا�أفصل�أنا) أ�ص. (أعلم
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ا�تأتي�بتكرار�نصف�الحروف�الهجائية،�و/ي�عدد�من�السور�مساٍو�للحروف�الهجائية
ً
. كو¬mا�حروف

�ي�نصوص�/ي�صدارة�السور،�ولهذا���شك�أ¬mا�. يل�إdى�اللغة�وتتحداها�تحدًيا�باطنًيافكأ¬mا�تح

ا�مع�Çيات�ال¥#�تتبعها
ً
وكأننا�. ذات�أهمية�كبwxة،�و�ي�/ي�سياق�مستقل�بحيث�أ¬mا���تشكل�سياق

وجملة�من�النصوص�لها�مع�¿�/ي�اجتماعها،�لكن��نص�له�سياقه،: القرآني�أمام�نصxن�/ي�النص

  .44حدة�مmªا�/ي�سياقكل�وا

  أسماء�بعض�السور �5. 1. 2

�بالد��ت �وثرًيا �طريًفا �موضوًعا �القرآني �النص �/ي �السور �هو�. تعت��wأسماء �mßمنا �ما لكن

سورة�ق،�: فهناك�سور�سميت�بأسماء�الحروف�ال¥#�تبتدئ�°mا،�مثل�. الجانب�ا�تعلق�با�يتاأدب

  .ناك�سورة�الشعراءوهناك�سورة�القصص،�وه). القلم(سورة�ص،�سورة�ن�

وأن�القصص�والشعراء�يشwxان�إdى�البعد�. يلفت�[نتباه�أن�الحروف�تش�wxإdى�البعد�ا�يتالغوي 

  .ا�يتاق%$#�وا�يتاشعري،�ويحي)ن�أيًضا�إdى�قضية�Qجناس�Qدبية

  ا�يتاقّص�القرآني�2. 2

�يحي)ن �والشعراء �القصص �أن �باب �من �ا�جال �هذا �السور �تسمية �ظاهرة �اللون��تفيد إdى

�مباشر�عن�. Qدبي �ميتاق%$# �ليع��wبشكل �غ�wxا�باشرة �oحالة �هذه �تجاوز �القرآني �النص لكن

  . اء،�كما�سنفصل�/ي�السطور�القادمةالقصة�القرآنية�وعن�الشعر 

2 .2 .1�� ّ�  القصص�القرآني�كموضوع�ميتاق�

  :يش�wxالنّص�القرآني�/ي�موضعxن�إdى�موقف�نقدي�من�القصص

                                                                                                                            

�الرحيم �من �اشتقت �وا�يم �للسور . الرحمن �أسماء ��ي �وقيل �للقرآن، �أسماء ��ي �وقيل �هللا، �أسماء ��ي . وقيل

 .25-21،�ص1996دار�الفكر،�بwxوت،�. 3ج�2م. _تقان��ي�علوم�القرآن: انظر

ألر،�حم،�ن�: عن�عكرمة�عن�ابن�عباس�قوله) س.م(من�Çراء�ال)فتة�ل)نتباه�ما�رواه�السيوطي�/ي�oتقان�.  44

سورة��28إdى�إمكانية�قراءة�هذه�الحروف�ا�تفرقة�/ي��-الك)م�dي�–يقودنا�هذا�القول�. حروف�الرحمن�مفرقة

 .21س،�ص.مالسيوطي،�: انظر�تفس�wxابن�عباس. كسياق�يمكن�أن�يتواصل�مع�بعضه
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"�$	�� �3�c	��	
��	kو���� �	7��� �o	p�$�ْא� 	3	9�k��� �0��� 	�� +o 	.� �O�	l�ْא� 	3�7��� �,� �1���3�/� 	@
�Gن���	و� �אْ�$����ن	 �E	�6	א �0������" 

  ). Ç :3ية -يوسف(

� �للقصص �ايجابّي �بتقييم �ا�تمثل �النقدي �هذا�فا�وقف �مرجعّية �إdى �بإشارة �مق�wن القرآني،

  .العمل�القص%$#،�أ��وهو�القرآن،�وبتقنية�توصيله�و�ي�oيحاء

ً̂" :و/ي�موضع�آخر �M�5	و��C�1���3�/��0��� 	�����E�	
�p	p����Z���ً̂ �M�5	و �-	M#�/��,U �א�	�� �G	��0و��� 	�����H�p�p$ْ	������
�7�� �  )Ç :164. 45ية -النساء( "�%	ْ

  .فهذه�Çية�تش�wxإdى�الرسل�كمواضيع�للقّص،�وإdى�انتقائية�إلهية�/ي�اختيار�موضوع�القّص 

2 .2 .2�� ّ�  الشعراء�كموضوع�ميتاق�

�الفئ �°mذه �قرآنية �سورة �تسمية �خ)ل �من �بالشعراء �القرآني �النص �اهتمام �من�يظهر ة

�. ا�بدعxن �محمد #Øالن� �مmnّم# �ع0ى �القرآني �الرد �إdى �سابق �موضع �/ي �أشرنا بتأليف�) ص(وقد

  .القرآن�من�باب�أنه�شعر

  :وا�تتبع�للصورة�ال¥#�يرسمها�النص�القرآني�عن�الشعر�والشعراء،�يجد�أ¬mا�سلبية

���אْ�l	�و�ون	"�H�!�1�2	4�\א	�	!+N�א	و�G��;�O����H�����	�	%������4	$�#��#ن	�/	��4�D	Tْ!	 �#ن	�QC�G��Gو	אد4�R	�7��H#ن	�����H����	و�G��	34�6��א��D��
� �K�	34�6��א���� �!	�	M	#�7א�و� �K��	/��Z�!	��3�/وא���	p	2א�	א�و�J�F�G�	,� �وא�א���G	ذ	و��S�	c����p��7 �#א�א	�	א�و#�
	/��RY� �$
�/��b#�7א���

  ) 227-224: ياتÇ - الشعراء( "4	
$� ��1#ن	

فهناك�استثناء�لفئة�مؤمنة�من�الشعراء�ينظر�إل¦mا�. ورغم�أن�الصورة�سلبية�لكmªا�متوازنة

�ايجابي �السرد�. بمفهوم �أن �لوجدنا �نظر�أدبية، �وجهة �من �السابقة �Çيات �النظر�/ي ولو�أمعّنا

                                                 
�Çية.  45 �مع �الفكرة ن: "تتشابه �مَّ �ِمZُ�ْم ْبِلَك

َ
�ق ن �ّمِ

ً
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�الشعراء �جمهور �وعن �الشعراء �عن �يتحدث �صفات. القص%$# �تعكس �ا�تلقxن �صفات �وكأن

�عصرنا. ا�رسل �/ي �اليوم �تطبيقها �يمكن �الصورة �يمكن�: هذه �إبداعهم �ومستويات فا�بدعون

فوجود�فئة�قليلة�مثقفة�/ي�ندوة�أو�مهرجان�شعري�يدّل�ع0ى�. تقييمها�من�خ)ل�ثقافة�ا�تلقxن

واق�wان�الشعراء�بالغاوين،�حسب�Çية�الكريمة،�. مكانة�الشعراء�ا�ش�wكxن�ومستويات�كتاباmrم

�متدّنٍ ف �وهو�تقييم �للشعراء، �تقييمية �د�لة �يقوم�. يه �ال¥# �الرسالة �نوع �إdى �إشارة �وفيه كما

�بإرسالها �نبيلة. الشعراء �غاية �إdى �و��تس ى �الغواية، �تدعو�إdى �رسالة �نقدية�. ف¤# �رؤية وهذه

  .لقصديات�الشعراء�ومدى�ال��امهم�الصادق�بقضايا�مجتمعاmrم

  -موي ظواهر�ميتاأدبية��ي�العصر� .3 

�ا�ختلفة� �العلوم �ظهور �حركة �واشتدت �العصر، �هذا �والنوادر�/ي �Qخبار�والقصص ك¼wت

�العصر�Qموي  �/ي �التأليف �حركة �فحفلت�. ونشطت �الشعراء، �وmrاÈى �النقائض �ظهرت كما

�ذاmrا� �عن �تتحدث �مادة �الشعري �ا�تناقل �فأصبح �الشعر، �بمصطلحات �اللفظية قواميسهم

  .حاmrاوتحيل�إdى�أدواmrا�ومصطل

  ميتاقّص�النوادر�والطرائف�1. 3

/ي�العصر�Qموي�ت�wدد�/ي�Qوساط�Qدبية�قصة�اليتيمة،�تلك�القصيدة�ال¥#�قيلت�/ي�أمwxة�

�من�رجل�أشعر�مmªا،�فتبارى�الشعراء�/ي�الوفود�إل¦mا�وإنشادها�ما�
ّ
شاعرة�جميلة،�أبت�الزواج�إ�

سبق��-إdى�أن�حضر�شاعر�حدا�واحدا،هم�واكتبوه�/ي�وصف�جمالها،�فكانت�تستمع�إل¦mم�وترفض

وأخذ��-له�أن�التقى�بشاعر�آخر�/ي�الطريق�أتى�خصيصا�لنفس�الغرض،�فقتله�وانتحل�قصيدته

يلقي�القصيدة�ا�نتحلة�وQمwxة�مخدوعة�به�إdى�أن�انتmàت�Qمwxة�أّن�القصيدة�ليست�له،�من�

- 12: 1976قعوار،��:انظر(ل�زوÈي�اقتلوا�قات: خ)ل�اللهجة�ومفردات�اللغة،�فصرخت�بالحضور 

16.(  

ها�هذا�التداخل�بxن�القص�والشعر
ّ
لكmªا�. تعكس�هذه�القصة�جوانب�ميتاقصية�هامة،�أقل

�Qفضل �اختيار�القصيدة �من �تمكmªا �كطريقة �Qمwxة �انتهجmnا �ال¥# �النقدية �ا�مارسة / تش�wxإdى

�Qفضل �ال. الزوج �بxن �الع)قة �كشفت �النقد �ممارسة �أّن �وصاحبهوكيف �Qدبي عندما�. عمل
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ي�التاّم�°mا،� تدخل�مثل�هذه�القضايا�النقدية�/ي�مضامxن�الشعر�والقص،�فهذه�إشارة�إdى�ال̄و

ر�/ي�وضعيmnا
ّ

  .وإdى�كو¬mا�مادة�تعكس�ذاmrا�وتفك

  ميتاشعر��ي�الفخر�والهجاء��2. 3

� �أغراض �كب�wx/ي �والفخر�نصيب �للهجاء �فكان �بشعر�النقائض، �العصر�Qموي . الشعرحفل

ي�الذاتي�عند�الشعراء،�فانعكس�ذلك�/ي�أشعارهم   .وقد�عّمق�الجو�Qدبي�السائد�ال̄و

  :ومن�مفاخرات�الفرزدق�قوله

  46وأبو�يزيَد�وذو�القروح�وجروُل ����    وهَب�القصائَد�dي�النوابُغ�إذ�مضوا���

. ا�وتلميًحاتتضمن�هذه�ا�فاخرة�oشارة�إdى�ستة�من�الشعراء�الجاهليxن�وا�خضرمxن�تصريح

�بشعرهم �وتأثره �مmªم، �oيجابي �لهم�وموقفه �الفرزدق �انتماء �عن�. وتش�wxإdى �يتحدث �°mذا وكأنه

  .وعن�انتمائه�وع)قته�مع�هذه�ا�درسة. مدرسة�/ي�الشعر،�وعن�أعمدmrا�ا�ركزية

  :ومن�ا�صطلحات�الخاصة�بالشعر�قول�ال�wدخت،�وهو�شاعر�فارU$#�/ي�هجاء�¹حدهم

����فعينيَك�إقوا
ٌ
ُع �            ٌء�وأنفَك�ُمكفأ

ّ
  47ووجهَك�إيطاٌء�فأنَت�ا�رق

  ) 713: 2001ابن�قتيبة،��:انظر(

                                                 
: ذو�القروح. ا�خبل�ربيعة�بن�مالك: وأبو�يزيد. النابغة�الذبياني�والنابغة�الجعدي�والنابغة�الشيباني: النوابغ.  46

،�)ت.د(ا�طبعة�البوليسية،�بwxوت،�. تاريخ�-دب�العربي. حنا�الفاخوري: انظر. رول�الحطيئةج. امرؤ�القيس

 .19ص

واء،�ابن�سيده.  47
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�واختلف�ا�ع�¿�فليس�بِإيطاء
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فَق�اللفظ �ومعً�¿�مع�[تحاد�/ي�التعريف�والتنكwx،�فإن�اتَّ

ً
�لفظا

َ
. تكرير�القاِفَية

 ).وطأ(مادة�. تاج�العروس. لزبيديمرتû$¿�ا: انظر
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فكأن�الشاعر�. وoقواء�وoكفاُء�وoيطاُء�من�عيوب�القافية،�و�ي�مصطلحات�/ي�العروض

�مهجّوه� �وجه �/ي �وندوًبا �تجاعيد �ويجعلها �ومصطلحاته، �التعبwxية �الشعر�أدواته �من wxيستع

  .يشوههف

�/ي�الشعر،�إdى� وقد�انتقل�أسلوب�استعارة�مصطلحات�العلوم�اللغوية�ا�ختلفة،�وتوظيفها

عصور��حقة،�بحيث�أصبح�ظاهرة�فنية،�سنأتي�ع0ى�ذكرها�/ي�معرض�حديثنا�عن�أدبيات�عصر�

  .  [نحطاط

4 .��ªميتا�أدب��ي�العصر�العبا  

�ميتاشع �م)مح �ع0ى �كثwxة �أمثلة �نجد #$Uالعصر�العبا� �وا/ي �نواس �أبي �عند �الرومي�رية بن

#Øوا�تن.  

� �رسال¥# �/ي �بارز �ميتاقص ��الغفرانوع0ى �ا�عري �الع)ء �والزوابع¹بي �شهيد��والتوابع �بن

  .Qندل¨$#�وا�قامات

  الظاهرة�ا�يتاشعرية�العباسية�1. 4

يظهر�جلًيا�نضوج�الشعر�/ي�العصر�العباU$#�ووعيه�لذاته،�من�خ)ل�اشتغاله�بقضايا�تخص�

�الدائر�تط �الجدل �/ي �ساهمت �وال¥# �به، �أحاطت �للمؤثرات�ال¥# �وتعرضه �البنائية، �وعناصره وره

  .حول�بعض�إشكالياته

  :يقول�أبو�نواس

�القفـرا والـدمَن  Qطـ)َل  شعرَك  أعْر  �

� �

 نعتـــــــــك بـــــــــه أزرى مـــــــــا طـــــــــاَل  فقـــــــــد 

�الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا �   الطلــــــــوِل  نعــــــــت إdــــــــى دعــــــــاني
ٌ
ط

ّ
�مســــــــل �

 

�أمـــــــــــرا لـــــــــــه أردَّ  أن ذرا¯ـــــــــــي تضـــــــــــيُق   �

 فســـــــــــــــمٌع�أ 
ٌ
�مxـــــــــــــــ�wَا�ـــــــــــــــؤمنxَن�وطاعـــــــــــــــة �

 

ــــــــمت�# قــــــــد كنــــــــَت  وإن 
ّ

 مركبــــــــا جش

�وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا �   ).204-203: 1997أبو�نواس،�( 

�[سmn)ل� �يخّص �فيما �والتجديد �أنصار�التقليد �شغلت �نقدية �قضية �تعكس �Qبيات هذه

أبو�نواس،�الذي�عرف�عنه�تبنيه�ا�قدمة�الخمرية،�يش�wxإdى�تدّخل�السلطة�السياسية�. الشعري 
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�الر – �كتابة��-شيدهارون �إdى �والعودة �التقليد �باّتباع �دعوته �خ)ل �من �تيار�النقد، �توجيه /ي

  .ا�قدمة�الطللية

  .فانشغال�الشعر�بالقضايا�Qنطولوجية�لتطوره�هو�ملمح�ميتاشعري 

  :يقول�ابن�الرومي�/ي�معرض�الفخر�بنفسه

�مــــــــــــا كــــــــــــّل  محســــــــــــٍن  غxــــــــــــwَ  أكــــــــــــن إن" �

� �

��حســــــــــــــــٌن�أجــــــــــــــــزاءَ  إنــــــــــــــــي تطلــــــــــــــــُب   �

�فحــــــــــــــٍص  طالــــــــــــــَب  أردَت  مــــــــــــــا فم¥ــــــــــــــ¿  �

 

�كنــــــــــُت�ممــــــــــن�يشــــــــــارُك�الحكمــــــــــاءَ   �

�شـــــــــــــــــعرٍ  قـــــــــــــــــارَض  أردَت  مـــــــــــــــــا وم¥ـــــــــــــــــ¿  �

 

�كنـــــــــُت�ممـــــــــن�يســـــــــاجُل�الشـــــــــعراءَ   �

�خطيًبــــــــــــا م�ــــــــــــ# خطبــــــــــــَت  مــــــــــــا وم¥ــــــــــــ¿  �

� �

�الخطبــــــاءَ  بــــــي ففــــــاَق  خطØــــــ# جــــــّل   �

� � �وم¥ــــــــــــــــ¿�حــــــــــــــــاوَل�الرســــــــــــــــائَل�رســــــــــــــــ0ي �

� �

غت�ـــــــــــــــــــــــــــ#�ب)غ¥ـــــــــــــــــــــــــــ# 
ّ
�"البلغــــــــــــــــــــــــــــاءَ  بل �

  ).35: 1994ابن�الرومي،�(  

 Q� �هذه �/ي �الرومي �ابن �للشعر�يلتفت �جامعة �فwxاها �الثقافية، �شخصيته �مكونات �إdى بيات

إنه�نارسيس�. فالشاعر�هنا�يرى�/ي�شعره�انعكاًسا�لشخصيته. والخطابة�وكتابة�الرسائل�والحكمة

ي�الذاتي�لديه�وتزداد�ثقته� الذي�ينظر�/ي�القصيدة�فwxى�صورته�ومحتواها�الثقا/ي،�فيتعزز�ال̄و

  .بنفسه،�ف�xهو�ويفخر�°mا

  :ا�تنØ#يقول�

�أدبــــــــي إdــــــــى Qعمــــــــ¿ نظــــــــَر  الــــــــذي أنــــــــا" �

� �

�صـــــمُم  بـــــِه  مـــــن كلمـــــاتي تعَ وأســـــَم   �

�شــــــــواردها عــــــــن جفــــــــوني مــــــــلء أنــــــــامُ   �

 

�"ويســهُر�الخلــُق�جّراهــا�ويختصــُم   �

  )�،#Ø326: 1994ا�تن.(  

/ي�البيت�Qول�تظهر�فكرة�ا�تنØ#�عن�نفسه،�وفكرته�عن�شعره�الذي�له�حضور�قوّي�ح¥¿�

  .أن�الشعر�هو�Qدب�وهذه�رؤية�تع�w�ّعن�موقف�نقدي�يرى . عند�ذوي�العاهات

�يقول  �تحلل�ما �و�ي �تسهر�وتختصم �ويجعل�الناس �يح�wxّالنقاد #Øا�تن� �يقوله أشعاره�. إّن�ما

هذه�Qبيات�تحيل�إdى�نمط�معxن�من�الشعر�كتبه�. مادة�خصبة�ينمو�ف¦mا�النقد�Qدبي�ويزدهر

  .عالة�ومنقسمة�ع0ى�نفسهاا�تنØ#،�تدور�/ي�فلكه�حركة�نقدية�ثرية�ف
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  الظاهرة�ا�يتاقصية�العباسية�2. 4

�وا�قامات �الرسائل �أدب �/ي �والشعر�والشعراء �والكتابة �للقص �الذاتي ي فهذه�. يظهر�ال̄و

Qلوان،�وإن�كانت�أعما��أدبية�إبداعية،�لكmªا�لم�تتخلص�من�آثار�الحركة�النقدية�حول�Qدب�

تعكس�حقيقة�النقد�واتجاهاته،�واحتدام�الجدل�حول�قضاياه�ف¤#�مرآة�. ا�كتوب�/ي�تلك�الف�wة

  .ا�ركبة

اب�والنقاد�1. 2. 4
ّ
ت

ُ
  حول�الشعر�والشعراء�والك

�الشعري،� �ال�wاثي �ا�وروث �لنقد �بارزة، �العصر�ميول �هذا �/ي �كتبت �ال¥# �الرسائل تظهر�/ي

  . نفس�ا�ن¾ى�علًما�بأن�عددا�كبwًxا�من�كتب�النقد�وكتب�Qدب�نحا. والتداول�/ي�قضاياه

�من� �بارز �كجزء �العمل �داخل �النقدية �تظهر�ا�مارسة �ا�عري �الع)ء �¹بي �الغفران �رسالة /ي

�وعدم�الغلو �[بتكار�و[تزان �أبو�الع)ء �فيمتدح �الشعر�والشعراء، �تجاه �وموضوعاته، . أحداثه

. يشmàها�باللؤلؤومن�الشعراء�الذين�يمتدحهم�أبو�تمام،�مقّيما�شعره�با�بتداع�وجودة�ا�عاني�و 

ويأخذ�ع0ى�الوليد�بن�يزيد�أشعارا�. ويأخذ�ع0ى�ابن�هانئ�Qندل¨$#�غلّوه�الشديد�/ي�مدح�ا�عّز 

ويأخذ�ع0ى�. ف¦mا�كفر،�ويرم¦mا�بقوارص�الك)م،�فيقول�إن�عقله�عقل�وليد�وقد�بلغ�سّن�الكهل

  .الشعراء�عمدا�تزلفهم

�أ �استخدامهم �الشعراء �بعض �ع0ى �فيعيب �ا�باني �صعبةوأما �وقوا/ي �نافرة، ا
ً
وينتقد�. لفاظ

�والظاء �والطاء �الغxن �ع0ى �أرجاز�كتmàا �ع0ى �العجاج �بن �الضعف�. رؤبة �بعض �غwxه �ع0ى ويأخذ

  ).697: ت.الفاخوري،�د�:انظر(العرو�$#�

فالرسالة�بكل�أبعادها�الغرائبية،�كنص�يتجاوز�الواقع�وينب�#�ع0ى�ا�تخّيل،�تحيل�إdى�ع)قة�

وتتخذ�من�هذا�ا�كان�من�wا�تمارس�فيه�نقد�الشعر،�تحفر�فيه�أعما��. طاهQدب�بالواقع،�فيتخ

  .48شعرية�لشعراء�من�مختلف�العصور،�وتضع�أسسا�ومعاي�wxواضحة�لنقد�هذه�Qعمال

                                                 
�ص.  48 �والقوا/ي �Qوزان �مثل �عديدة �جوانب �للشعر�من �نقد �ف¦mا �ن¼wي �كنص �الشعر�197الرسالة �وانتحال ،

Qعç$¿�: وف¦mا�ذكر�لعدد�كب�wxجدا�من�الشعراء�ومحاورmrم�مثل. 332،�وظواهر�عروضية�كاÊقواء�ص208ص
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� �رسالة �والزوابعو/ي �ا�ن¾ى��التوابع �°mذا �الغفران �رسالة �مع �تقاطع �Qندل¨$# �شهيد �بن

،�ويتم�49عن�التوابع�من�الجن�والشياطxن�لعدد�من�الشعراءففي�جزmýا�Qول�تتحدث�. ا�يتاأدبي

و/ي�الجزء�الثالث�. 50و/ي�الجزء�الثاني�عن�توابع�الكتاب. [ستماع�إdى�بعض�أشعارهم�وإجازmrم

�قالها� عن�نقاد�الجن،�حيث�يقيمون�مجلس�أدب،�فيتداولون�أخبار�الشعراء�ويتدارسون�أبياًتا

  .51بعضهم

�[هتمام �الرسالتxن �والكتاب،�تظهر�/ي �الشعر�والشعراء �تجاه �Qدبي �بالنقد �الواضحة ات

  .فتصبح�الكتابة�مرآة�لنفسها،�تعكس�صورmrا�وصورة�النقد�وهو�يعالج�موضوعاmrا

  مTمح�ميتالغوية��ي�ا�قامات�2. 2. 4

�القصصية �والحبكة �السرد �بتقنيات �اهتمامها �أك¼�wمن �باللغة �ا�قامة �إdى�. اهتمت وسعت

وكان�لها�اهتمام�/ي�. واحد،���يتغ�wxفيه�سوى�ا�ضمون�وبعض�الشخصياتتكرار�مب�¿�قص%$#�

  .التجديد�وابتكار�أساليب�لغوية،�تحيل�إdى�قدرة�كاتmàا�وإبداعه�/ي�هذا�ا�جال

�ا�تنوعة،� �الظواهر�الكتابية �خ)ل �من �التوجه، �تعزيز�هذا �إdى �مقاماته �/ي �الحريري س ى

الكرم�ثبت�هللا�: "ة�تل¦mا�كلمة�مهملة�بالتناوب،�كقولهكالرسالة�ال¥#�تتضمن�كلماmrا�كلمة�معجم

                                                                                                                            

�زه�wxص172ص �ص182، �عبيد �ص185، �زيد �بن �عدي �ص190، �الجعدي �النابغة �ص208، �لبيد ،215�،

،�313،�امرؤ�القيس�ص308،�الخنساء�ص291،�شعراء�الجن�ص234،�حسان�بن�ثابت�ص224ا�خبل�ص

�ص322عن��wص �كلثوم �بن �عمرو �ص330، �اليشكري �الحارث �ص332، �العبد �بن �طرفة �Qخطل�334، ،

: انظر. وغwxهم ،358أبط�شرا�ص،�الشنفرى�وت357-355،�ا�رقش�Qك��wوQصغر�ص352،�مهلهل�ص345ص

 .9�،1977دار�ا�عارف،�مصر،�ط. تحقيق�بنت�الشاطئ. رسالة�الغفران. أبو�الع)ء�ا�عري 

�وأبي�.  49 �نواس �وأبي �والبح�wي �تمام �أبي �وصاحب �الخطيم، �بن �وقيس �وطرفة �القيس �امرئ �ذكر�شيطان يتم

 .114-91،�صwx1980وت،�دار�صادر،�ب. رسالة�التوابع�والزوابع. ابن�شهيد: انظر. الطيب

 .131- 115ص. س.م. انظر�ابن�شهيد. يتم�ذكر�توابع�الجاحظ�وعبد�الحميد�الكاتب�وبديع�الزمان�وغwxهم.  50

. يتم�تداول�بعض�أبيات�للشعراء�مثل�Qفوه،�النابغة،�أبي�نواس،�صريع�الغواني،�أبي�تمام،�ا�تنØ#�وغwxهم.  51

 .133-132س،�ص.م. ابن�شهيد: انظر
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�يزين �سعودك �كقوله. 52"جيش �حروفها، �عكس �يغwxها �دون�أن �وعكًسا �تقرأ�طردا ك��w: "أو�ال¥#

أو�ال¥#�تقرأ�طردا�بوجه�وتقرأ�عكًسا�. ،�وهو�ما�يعرف�بما���يستحيل�با�نعكاس53"رجاء�أجر�ربك

�آخر �حروفه. بوجه �أحد �ال¥# �كقولهأو�الرسالة �وÇخر�بغ�wxنقط، �منقوط �سيدنا�: "ا أخ)ق

  . ،�وغwxها�من�الظواهر�اللغوية�ال¥#�ظهرت�/ي�تلك�الف�wة�وما�بعدها54"تحب

  الظواهر�ا�يتالغوية��ي�عصر�\نحطاط. 5

�والتصنيع� �اللغة �تتكلف �شعرية �بأعمال �[نحطاط �عصر �ف�wة �/ي �Qدبي �ا�شهد يحفل

�لغوية �بمصطلحات �وتحفل �و/ي��الب)âي، �والب)غة، �والنحو�والرسم �الصرف �مجال �/ي عديدة،

  .مجا�ت�أخرى 

�صياغة� �ع0ى �وقدرmrا �مركزيmnا �ويؤكد �تعبwxية، �كأداة �إل¦mا �يحيل �اللغة �ال�wك��xع0ى �هذا إّن

فلو�أخذنا�الmàاء�زه�wxنموذجا،�لوجدنا�شواهد�. عوالم�مختلفة�ضمن�إطار�ا�وضوع�العام�للشعر

  :اهرة�ا�يتالغويةعديدة�تحيل�إdى�هذه�الظ

  رةــــــكـوى�نـــــهــي�الـي�فـة�لـرفـــعــوكّل�م�                 دئا���ـــــــب�مبتـــــــجعلتكم�خ�wي�/ي�الح

 )�،wxاء�زهmà111: 1964ال(  

  ع¨ــ$¿
ٌ
�صــدغِه  واو يــا للوصــِل  عطفــة �

� �

  الـــــــــــواَو  أعـــــــــــرف فـــــــــــإني ع0ـــــــــــيّ  
ُ

�تعطـــــــــــف �

�أقبلــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــّدهِ  مــــــــــــــــــــــن ألًفــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــا  �

 

�ألــــــــــــــــــــــــف�الوصــــــــــــــــــــــــِل بــــــــــــــــــــــــاþِ�كــــــــــــــــــــــــوني�  �

�حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا�كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�وجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   �

 

�وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعا�تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّحفا  �

�ولكـــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــّميِه  � مــــــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــــــا  �

� �

�أعــــــــــــــــــّرُض�عنــــــــــــــــــه�للواÉــــــــــــــــــ$#�وأك�ــــــــــــــــــ#  �

� � �وأعجب�ــــــــــ#�التجنــــــــــيُس�بي�ــــــــــ#�وبينــــــــــه �

� �

56أشـــــيبا رحـــــُت  55أشـــــنبا تبـــــّدى فلمـــــا 
� �

 
                                                 

 .55،�ص1908مكتبة�صبيح،�مصر،�. ا�قامات. الحريري�القاسم�بن�ع0ي: ظر�ا�قامة�ا�راغية�أو�الخيفاء�/يان.  52

 .153س،�ص.م. الحريري : انظر�ا�قامة�ا�غربية.  53

 .264س،�ص.م. الحريري : انظر�ا�قامة�الرقطاء.  54

  .أبيض�Qسنان�أحسmªا: أشنب.  55
  .209�،272�،223�،352�،34: ع0ى�ترتيب�Qبياتالصفحات�: ديوان�ال»Zاء�زهe!انظر�.  56
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�والصرف �النحو �مصطلحات �من �والوصل �والعطف �وا�عرفة �والنكرة �وا�بتدأ wفالخ� .

� �من �الحروف �وشكل �الرسموالتصحيف �من�. مصطلحات �والتجنيس �والكناية والتعريض

  .مصطلحات�الب)غة

  :ونرى�نفس�الظاهرة�عند�صفي�الدين�الح0ي

  بـــــــــــالبحر خ�ـــــــــــwي  جـــــــــــاع) يــــــــــا
ً
�مبتـــــــــــدأ �

� �

 �  
َ

�بــــــدُل  عــــــنكم dــــــي و� فــــــيكم عطــــــف �

�ممتنــــــــٌع  الحــــــــاِل  ورفــــــــُع  حــــــــاdي رفعــــــــُت   �

 

�يحتمـــــــــــــــــــُل  وهـــــــــــــــــــو�للتميxـــــــــــــــــــ� إلـــــــــــــــــــيكُم   �

  )416: 1962الح0ي،�(  

�اللغة �العالم��تستخدم �مع �التواصل �أجل �من �التعبwxية �وأدواmrا �مصطلحاmrا الشعرية

ف¤#�تلتفت�إdى�نفسها�لت�wز�جماليmnا�وقدراmrا�ع0ى�الربط�بxن�عوالم�متباعدة،�كما�أ¬mا�. الخارÈي

�علومها�-تخاطب ��صطلحات �التوظيف �أجل��-m°57ذا �من �د��mrا �ي ي �أن �عليه �مثقفا جمهورا

  .من�مستويات�قراءة�النصوص�ال¥#�تبن¦mا�فاللغة�ترفع. فهم�ا�ع�¿

  ا�يتاقص��ي�العصر�الحديث .6

نتحدث�/ي�هذه�الدراسة�عن�ظاهرة،�وقد�رأينا�م)مح�مختلفة�لها�منذ�أقدم�عصور�Qدب�

�التبلور  �واضحة �أدبية �ظاهرة �تكون �أن �قبل �نرى�. العربي �العصر�الحديث �من �اق�wبنا وكلما

  .نقدًيا�هاًما�الظاهرة�تتسع�وتتبلور�وتأخذ�ح�xّا

�ا�يتاقصية� �الظاهرة �تتجسد �وف¦mا �Qدبية، �الmªضة �مرحلة �كانت �العصر�الحديث �بداية /ي

سنأخذ�مثالxن�ح¥¿�بداية�القرن�العشرين،�ثم�نرى�الظاهرة�خ)ل�العقود�. بألوان�أدبية�مختلفة

  .السابعة�منه�–الرابعة�

  

  
                                                 

�الشاعر�بمركز�.  57 �°mا �ليحظى �منافسة �كوسييلة �مختلفة �علوم �من �مصطلحات �توظيف �ميخائيل �مراد يرى

�مقربيه �لدى �جمودها. مرموق �ويخفي �ابتكار�ا�عاني �/ي �الجدب �ليغطي �ذلك ا�عاني�: "انظر�مقالته. يفعل

  . 154-133،�ص1980جامعة�حيفا،�. 1ع�الكرمل". ية�ونحويةالشعرية�ا�بنية�ع0ى�اصط)حات�صرف
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  ا�قامات�وروايات�بداية�القرن�العشرين�1. 6

مات�ال¥#�كتmàا�الشيخ�ناصيف�اليازÈي�نجد�م)مح�ميتاقصية�من�خ)ل�[لتفات�إdى�/ي�ا�قا

�كالنحو �ا�ختلفة، �وعلومها �اللغة�59والصرف�58اللغة �والشعر�61وغريmàا�60وفقه �Qدب �وإdى ،

  .62تحديًدا،�كالعروض�وأنواع�القوا/ي

�فهو�° �Qدبية، �الكتابة �بموضوع �وانشغاله �الكاتب �هّم �[لتفات �هذا �[لتفات�يعكس mذا

  . يعط¦mا�شأًنا�ويجعلها�/ي�مركز�[هتمام،�مما�يعزز�من�مكانmnا

/ي�الروايات�Qوdى�وال¥#�كتبت�/ي�بداية�القرن�العشرين�نجد�إرهاصات�للظاهرة،�تتناول�/ي�

�عن� �تتحدث �كما �الغربية، �الرواية �مع �ومقارنmnا �جديد، �أدبي �كلون �الرواية �مواضعات معظمها

�ال �الكتابة �القصيةهواجس �ومواضعاmrا �. روائية �رواية �مقدمة �أو�" ففي �وا�ال �والعلم الدين

�الثTث �والشرق ) 1903" (ا�دن �الغرب �/ي �الرواية �كتابة �/ي �الغاية �من �جانًبا �نقرأ �أنطون : لفرح

�وQفكار" �ونشر�ا�بادئ �لôفادة �ينشأ �ما �ومmªا �والتسلية، �للتفكه �ينشأ �ما �الروايات والذين�. من

اmrم�لôفادة�/ي�الغرب�معدودون�/ي�مقدمة�مشاه�wxا�ؤلفxن�كتولستوي�وزو��وكيبلنغ�أنشأوا�رواي

" محرومون�من�هذه�الطريقة�لعدم�رواجها�¹سباب���محل�لذكرها�Çن�]و/ي�الشرق [. وغwxهم

  ).44: 1979أنطون،�(

بáي�أن�ف¤#�/ي�نظر�أنطون�لون�أدبي�ين. تعكس�هذه�Qفكار�النظرة�الجدية�من�كتابة�الرواية

�نشر�Qفكار�وا�بادئ �/ي �وعدم�. يوظف �الغرب، �/ي �الرواية �فن �رواج �إdى �ا�قدمة �تش�wxهذه كما

  .ويبدو�أن�هذه�ا�قارنة�تتكرر�عند�غwxه�من�الروائيxن. رواجه�/ي�الشرق 

                                                 
 .56،�ص1966دار�صادر،�بwxوت،�. مجمع�البحرين. ناصيف�اليازÈي: انظر�ا�قامة�الكوفية.  58

 . 67س،�ا�قامة�Qزهرية،�ص.م.  59

 .221،�وا�قامة�الحمwxية،�ص209س،�ا�قامة�الطائية،�ص.م.  60

 .307س،�ا�قامة�النجدية،�ص.م.  61

 .60س،�ا�قامة�العراقية،�ص.م.  62
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و/ي�ا�قدمة�أيًضا�إسهام�حول�Qساليب�ال¥#�سيتبعها�ا�ؤلف،�وغايته�من�الكتابة،�وحديث�

  :ي�مكون�من�ث)ث�روايات،�وهو�فع)�ما�أتّم�أنطون�إنجازهعن�مشروع�روائ

�¹نه�" �الرواية، �أسلوب �إdى �ا�تفرقة �والفصول �ا�تقطعة �ا�قا�ت �نهجر�أسلوب �أن خطر�لنا

ى فعزمنا�بحوله�تعاdى�ع0ى�إبراز�عدة�روايات�. فض)�عن�كونه�أشّد�تأثwًxا�وأحسن�وقًعا. أجمع�وأ̄و

�بج �وتنت¤# �تبتدئ �مmªا �واحدة �[نتظار�يقطع�كل �¹ن �واستيعا°mا، ��طالعmnا �تسهي) �واحد، زء

�وQخبار �بالحوادث �[هتمام �ع0ى �وQفكار�مقدًما �با�بادئ �ف¦mا �اهتمامنا �وسيكون �ف¦mا، . الرغبة

�والحوادث� �وتصوير�العواطف �الوصف �من �الروايات �تقتضيه �ما �ال��ام �من ���يمنع �هذا لكن

  ).44: 1979] أ[أنطون،�" (فن�بسيكولوÈي�تصويًرا�طبيعًيا�¹ن�فن�الروايات

تعكس�هذه�العبارات�ا�يتاقصية�م)مح�مختلفة�من�الظاهرة،�مmªا�ا�فاضلة�بxن�ألوان�أدبية�

�الذي� �Qسلوب �وشرح ،
ً
�مستقب) �ا�ؤلف �مشروع �عن �والحديث �والرواية، �الصحافية كا�قالة

ة،�وتعليق�حول�ع)قة�الرواية�بعلم�سينتهجه�الكاتب�/ي�روايته�والخصائص�[نفعالية�/ي�الرواي

  .النفس

� �رواية �/ي �[سmn)ل �هذا �مثل �ا�قدس"يتكرر �بيت �العرب �فتح �أو �الجديدة " اورشليم

)1904(� �للرواية �الد�لية �الحقول �ا�ؤلف �فيحدد �ُحبّية" ، �اجتماعية �فلسفية �تاريخية " رواية

وعن�جهد�ا�ؤلف�/ي�. mا�Qفضلو/ي�[سmn)ل�حديث�عن�أنواع�الروايات�وأß). 149: ]ب[ن�.م(

ويضع�. ويش�wxإdى�انزياح�الرواية�عن�الصدق�التاريÃي. الكتابة،�وQساليب�oنشائية�ال¥#�تبناها

و/ي�روايته�). 149: ]ج[ن�.م�:انظر(مفاتيح�Êشارات�يعتمدها�/ي�النص،�ويش�wxإdى�مصادر�روايته�

  .63إحا�ت�إdى�الهوامش) 1903" (الوحش�الوحش�الوحش"

قبل�أن�: "لسعيد�البستاني�نقرأ�تمهيًدا�قبل�الرواية�يقول�فيه) 1904" (ذات�الخدر"/ي�رواية�

،�علمت�علم�اليقxن�أ¬mا���تéيء�متقنة�من�سائر�الوجوه�ذات�الخدرأبدأ�بكتب�حرف�واحد�من�

 
ً
�مثل�روايات�الغربيxن،�وذلك�¹سباب�مmªا�أن�#�ما�طالعت�من�كتmàم�/ي�هذا�الباب�إ��عددا�قلي)

                                                 
63  .#$É17�،123: انظر�الصفحات. يتدخل�ا�ؤلف�/ي�النص�من�خ)ل�شرحه�لظواهر�أو�أفكار�معينة�/ي�الحوا�،

127�،146. 
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�dي�من�بنات� و��شحذت�ذه�#�بما�أودعوه�/ي�رواياmrم�من�ا�عاني�الدقيقة،�ف)�غرو�إذا�لم�يتجلَّ

�أتم�¿ �كنت �كما �رواي¥# �أصبح�. Qفكار�/ي �أنه �مع �النشأة �حال �/ي �عندنا ���يزال �الفن �هذا وإن

  ).3: 1904البستاني،�" (عندهم�/ي�أع0ى�درجات�الكمال�وغاية�[تقان

�ا�قد �هذه �الوقت�تعكس �/ي �البدايات، �مرحلة �/ي �أدبي �لون �حول �مبتدئ �روائي �هواجس مة

�الجانر�/ي�الغرب وع0ى�مستوى�ا�ادة�التاريخية�فإن�مثل�هذه�العبارات�. الذي�اصلّب�عود�هذا

�بالغربية،� �العربية �الرواية �صلة �تثبيت �باب �من ،� �جليلة �خدمة �Qدبي �النقد �تخدم ا�يتاقصية

 Qن�العرب�xعمال�الروائية�/ي�الغربواط)ع�الروائيQو��تخلو�هذه�الرواية�من�. وائل�ع0ى�بعض�

  .64م)مح�ميتاقصية�أخرى 

إّن�القفزة�الكبwxة�/ي�تطور�الظاهرة�ا�يتاقصية�كانت�/ي�انتقال�هذه�الهواجس�الروائية�إdى�

�النص �مستوى �أي �الروائي، �العمل �كل�. م�ن �/ي �قائًما �بقي �النص �قبل �ما �مستوى �بأن علًما

  .راحلا�

  خطوات�نحو�الحداثة�-الرواية�العربية�2. 6

�الغربية �عمر�الرواية �إdى �قص�wxنسبيا �العربية �عمر�الرواية �العربية�. إن �الرواية �قامت وقد

�الروائيxن� �من �العديد �كون �تجاوزها �ع0ى �ساعد �قفزات، �خ)ل �من �الزمنية باختصار�ا�سافة

الرواية�والنقد�الغربيxن،�ولهذا�فممارساmrم�العرب�نقادا�/ي�Qساس،�ولدmßم�اط)ع�معر/ي�ع0ى�

�شكلية� �بدائل �اق�wاح �إdى �الغالب �/ي �mrدف �وقصدية، �دراية �عن �جاءت �وا�يتاقصية الروائية

  .جديدة�للرواية�العربية،�ع0ى�نحو�يتجاوز�Qشكال�الواقعية�للقّص 

                                                 
و/ي�موضع�. 44،�ص"ولنقص�عليك�Çن�ما�كان�من�أمر�الد�لة: " /ي�الرواية�خطاب�مكشوف�للقارئ،�مثل.  64

: وف¦mا�أيًضا�ظهور�غ�wxمباشر�للمؤلف. 70،�ص"Çن�أن�تعلم�ما�كان�من�أمر�نازك�السيئة��بّد�أنك�توّد�: " آخر

ربما�خلَت�أن�صديقة�انت¤¿�ذكرها�/ي�روايتنا�هذه،�ك)�فإنه���يزال�لها�نصيب�من�الك)م�مهم�ونحن�آتون�"

 .153،�ص"عليه�Çن
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كية،�لم�يع��wإن�أدب�الخمسينيات�والذي�امتاز�بطغيان�الرواية�الواقعية�والواقعية�[ش�wا

�للتأث�wxع0ى� �خصبة �أرضا �الجديدة �الفرنسية �الرواية ��قت �ولهذا �العربي، �ا�ثقف �أمنيات عن

  .65الرواية�العربية،�و/ي�مصر�تخصيًصا

لكن�الرواية�ا�صرية�مرت�بمراحل�مختلفة�ابتداء�من�مرحلة�الريادة�إdى�مرحلة�التطور،�ثم�

  :د�إدوار�الخراط�خمسة�تيارات�رئيسية/ي�هذه�Qخwxة�يرص. مرحلة�التكريس�والتجاوز 

�أو�التغريب .1 �أو�التحييد �جميل�: تيار�التشيؤ�أو�التبعيد �البساطي، �محمد �أص)ن، ابراهيم

wxعطية�إبراهيم،�إبراهيم�الورداني�وعبدة�جب.  

وهو�نقيض�التيار�السابق�وضمنه�يدرج�محمد�. التيار�الداخ0ي�أو�العضوي�أو�تيار�التورط .2

  .اب�oسكندرية�مثل�محمد�حافظ�رجب،�ومحمد�عوض�عبد�العالإبراهيم�م�wوك،�وكت

واعت��wيح�¿�الطاهر�عبدهللا�أبرز�ا�جددين�ضمن�هذا�التيار،�. تيار�استيحاء�ال�wاث�العربي .3

كما�يؤكد�دور�جمال�الغيطاني�عندما�استعار�إحدى�لغات�هذا�التيار�لكي�يلبسها�ا�شهد�

 .ويندرج�محمد�مستجاب�فيه�أيضا. ا�عاصر

�والmnاويل .4 �أو�تيار�الفنتازيا �السحري �بعض�. التيار�الواق ي �بدر�الديب، �الخراط، ويشمل

. وبعض�أعمال�حيدر�حيدر. أعمال�إبراهيم�عبد�ا�جيد،�سعيد�الكفراوي،�وفيق�الفرماوي 

 .مصطفى�ا�سناوي،�محمد�الشركي�ومحمد�الهرادي: وا�غاربة

�الجديد .5 �روائ. التيار�الواق ي �أعمال �تدرج �التيارات�وضمنه �ضمن �تدرج �أن �يمكن �� ية

� �إdى �تنتم# �لكmªا �الجديدة"السابقة، �يوسف�". الحساسية �إبراهيم، �هللا �صنع �أعمال و�ي

 ).19- 15: 1993الخراط،��:انظر(القعيد،�محمد�ا�خزنéي�وأحمد�النشار�

                                                 
جديدة�/ي�فرنسا�والرواية�ا�صرية،�من�خ)ل�انظر�دراسة�محمد�الباردي�حول�أوجه�التشابه�بxن�الرواية�ال.  65

�والراوي  �الزمن �mrشيم �بالشخصية، �ا�كان �ع)قة �الشخوص، �طبيعة �Qفعال، �طبيعة �الحبكة، . الحكاية،

  .300-95،�صالرواية�العربية�والحداثة
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  خطابات�ميتاقصية�أو�ى�1. 2. 6

�ككتاب �اشmnروا �أن �بعد �مصر�روائيون �ظهر�/ي �الستينيات �يوسف��/ي �مmªم �قصwxة، قصة

�/ي�مرحلة�التخبط�بxن�أساليب�الجديد�. القعيد،�صنع�هللا�إبراهيم�وجمال�الغيطاني وقد�مروا

والتجريب،�ولكن�/ي�رؤية�متأنية�لهذا�التخبط�نرى�أنه�يدور�/ي�فلك�ا�يتاقّص،�فرواية�صنع�هللا�

� �الرائحة"إبراهيم �لج) 1966" (تلك �مخاطبة �ف¦mا �لكلمة �متصدرة �خطابا�طبعت �القراء مهور

إنما�العيب�/ي�الجو�. إذا�لم�تعجبك�هذه�الرواية�ال¥#�بxن�يديك،�فالذنب�ليس�ذنبنا: "ميتاقصيا

�التقليدية،� �Qعمال �ا�اضية �Qعوام �طوال �سادته �والذي �فيه، �نعيش �الذي �والف�# الثقا/ي

  ).15: تلك�الرائحة" (وQشياء�الساذجة�السطحية

�داخ �/ي �التصدير�يحمل �وع)قته�هذا �الروائي �العمل �إdى �فهو�يحيل �ميتاقصية، �م)مح له

�التحديث �أشكال �من �كشكل �يزخر�بأعمال�. بالقارئ، �الذي �التصدير�الجو�الثقا/ي �ينتقد كما

  .تقليدية�سطحية

ليوسف�القعيد�شذرات�ميتاقصية�ع0ى�لسان�شخصية��شكاوي�ا�صري�الفصيح/ي�رواية�

� �أساس �ع0ى �كلها �الرواية �تقدم �وتسخر�من�ا�ؤلف، �الروائية، �الكتابة �من �جديد �نموذج أ¬mا

اخت)ف�روايته�"و/ي�موضع�آخر�يش�wxالقعيد�إdى�). 67: 2002الباردي،��:انظر(الرواية�السائدة�

قد�تكون�. عن�الرواية�التقليدية�ال¥#�تعتمد�التشويق�أسلوبا�فنيا�شأ¬mا�شأن�الرواية�البوليسية

�تك �وقد �جو�الرواية، �عن �بعيدة �البوليسيةروايته �الرواية �قارئ �مmªا �mßرب �مملة الباردي،�" (ون

بمجرد�أن�: "يبدأ�الرواية�مخاطًبا�القارئ ) 1977" (يحدث��ي�مصر��ن"و/ي�روايته�). 67: 2002

تقع�عيناك�ع0ى�أول�هذا�السطر،�وح¥¿�تصل�إdى�كلمات�الmªاية�/ي�ذيل�الصفحة�Qخwxة،�تكون�

�مًعا،�عما�يحدث�/ي�مصر�Çنقد�قامت�بيننا�ع)قة�تدور�حول�رواي القعيد،�" (ة�نقوم�بخلقها

وإن�كان�هذا�الخطاب�يحاول�[بتعاد�عن�واقعية�التسجيل،�فإنه�يؤكد�من�خ)ل�). 17: 1995

  .هذا�[نزياح�ع0ى�الع)قة�الوثيقة�بxن�الواقع�وا�تخيل�الروائي
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�ميتاقصية �أ¬mا �يرى �القعيد �رواية �/ي �الفصول �بعض �عناوين �يقرأ �إdى��،66من �إحالة وف¦mا

  .ا�ؤلف�والزمان�وا�كان�والشخصيات�وغwxها�من�ثيمات�ا�يتاقّص 

ففي�هذه�Qقوال�ميتاقّص�واحد�يتخذ�من�الفروق�بxن�أنماط�الروايات�نقطة�ارتكاز�يخاطب�

  .ف¦mا�القارئ،�ح¥¿���يتفاجأ�با�شهد�الحداثي�أو�التجريØّ#�الذي�ينتهجه�السرد�القعيدي

ات�مشا°mة�حول�بحثه�عن�Qشكال�الروائية�الجديدة،�محاو��[ستفادة�وللغيطاني�تصريح

  ).68: 2002الباردي،�:انظر( من�الرواية�Qمريكية�ال)تينية�ال¥#�اعتمدت�ال�wاث�و[بتكار�

�الرواية �تقتصر�ع0ى �ولم �قصwxة، �قصصية �أعمال �/ي �وجدت �ا�يتاقصية �oرهاصات . إن

ينفرد�بتقنية�تناصية�) 1954" (العشاق�الخمسة" 67صيةفيوسف�الشاروني�/ي�مجموعته�القص

� �قصتيه �/ي �العاهات"فريدة �صانع �الحلو" و" زيطة �عباس �ابتكرهما�"مصرع �شخصيتان �وهما ،

ما�يفعله�الشاروني�أنه�يستع�wxهاتxن�الشخصيتxن�ويتابع�). 1947( زقاق�ا�دقنجيب�محفوظ�/ي�

عل�ذلك�من�إيمانه�أ¬mا�شخصيات�ورقية،�يف. ما�جرى�لهما،�وكأن�قصتيه�امتداد�لعمل�محفوظ

  ).111- 110: 2001خريس،��:انظر(وأن�كياناmrا�مشروطة�بالتحقق�اللغوي�

و/ي�قصص�يوسف�إدريس�ظاهرة�ا�يتابداية،�حيث�يبدأ�بعض�قصصه�بخطاب�ميتاق%$ّ#�

�بالقصة،� �العنوان �وع)قة �النص، �/ي �البداية �وامتداد �لقصصه، �بدايات �كتابة �صعوبة حول

�:انظر(الكاتب�بالراوي،�والع)قة�بxن�مضمون�القص�والواقع،�وقضايا�ميتالغوية�أخرى�وع)قة�

  ).118- 116: 2002حمد،�

                                                 
#�بحوادث�جدول�زم�. لقاء�بxن�ا�ؤلف�وزوجة�الدبيش. ا�ؤلف�يسلم�القارئ�أهم�أسلحته: من�هذه�العناوين.  66

 .22�،85�،176�،180،�ص1995. القعيد: انظر. خريطة�با¹ماكن�ال¥#�حدثت�ف¦mا�الرواية. الرواية

67  .� �الف�wة �تلك �/ي �القصصية �ا�جموعات �/ي �أخرى �ميتاقصية �م)مح �نرى �أن �الكاتبة�) 1956(يمكن عند

�وترتيبه �بنائه �كيفية �وكشف �النص �/ي �تدخلها �خ)ل �قعوار�من �نجوى �: انظر�.الفلسطينية ،�1995غنايم،

 .77-76ص
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�ذاتيا �ووعيا �عمقا �تزداد �وابتدأت �ا�يتاقصية �ا�)مح �اتسعت �السبعينيات �نبيل�. /ي يكتب

� �رواية �عن �اسماعيل" العصاة"سليمان �الروائي�68لصدÚي �Qنموذج �عن �سألت �كرواية ،

انتقلت�هذه�Qسئلة�إdى�" الحادثة"وعندما�كتب�روايته�ال)حقة�. شخصية�الروائية�/ي�مسmnلهاوال

إّن�هذه�". حول�Qنموذج�الروائي" م�ن�الرواية،�بحيث�أن�الفصل�التاسع�مmªا�يحمل�العنوان�

�فالرواية�تع��wعن�ضيق. ا�)مح،�مع�عناصر�ش¥¿�مماثلة،�تغدو�من�قبيل�تفك�wxالرواية�بنفسها

� �نحو�التجاوز �وبتطلعه �والقصصية، �الروائية �كتابته �وسمت �ال¥# �بالتقليدية سليمان،�(الكاتب

2003 :1.(  

�ا�يتاقصّية �الروائية �بالكتابة ي �ال̄و �تطور �يثبت �التطور�. هذا �هذا �أن �نرى �أخرى �جهة من

 -دهافكما�وجدت�روايات�ميتاقصّية�غربية�قبل�عصر�الحداثة�وما�بع. ليس�مرهوًنا�دائما�بالزمن

للكاتبxن�توفيق�الحكيم�وطه�" القصر�ا�سحور "وجدت�أيضا�رواية��-لسرفانتسكدون�كيشوت�

" صراخ��ي�ليل�طويل"ثم�ظهرت�م)مح�مشا°mة�/ي�. حسxن،�كأقدم�نموذج�روائي�ميتاق%$ّ#�عربي

�ج�wا) 1946( �إبراهيم �محفوظ) 1966( الشحاذو. لج�wا �العزاوي�. لنجيب �فاضل ومخلوقات

  . لفاضل�العزاوي ) 1969( الجميلة

  أول�رواية�ميتاقصية�2. 2. 6

. عمل�روائي�مش�wك،�للكاتبxن�توفيق�الحكيم�وطه�حسxن) 1936" (القصر�ا�سحور "رواية�

�ذاته�يفتح�مجا��Êشكالية�كتابية �بحّد هذه�. ستبقى�مع�القارئ�لتصبح�إشكالية�قرائية�69وهذا

                                                 
68  .� �/ي �اسماعيل �صدÚي �السوري �الكاتب ��7/9/1972تو/ي �كاملة" الحادثة"وروايته �تنشر�بعد نبيل�: انظر. لم

  .2-1،��ص1505ع. 15/5/2003.الزمانصحيفة�". عن�رواية�لم�تكتمل�-ضفاف. "سليمان
69  .� �الرواية �¬mاية �/ي �ا�وضوع �هذا �من �الحكيم �توفيق �يقول يظهر�موقف �تعودوا�: "حيث �الناس �أن �أظن فما

أذيعا�هذا�اللغو�إن�شئتما،�فمن�يدري�لعل�اللغو�يكون�خ�wx. عندكم�أن�يروا�أديبxن�يعبثان�بنفسهما�وبا¹دب�

 .133ص" ما�/ي�الحياة
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يتساءل�عن�كيفية�كتابة�عمل�روائي�ثنائي�تجعل�القارئ��70تجربة�روائية�رائدة�/ي�Qدب�العربي

و��شك�سيحاول�القارئ�ع0ى�Qقل�طرح�أسئلة�حول�أي�الفصول�. قبل�أن�يقوم�بفعل�القراءة

وهل�يمكن�. وكيف�تمت�صياغة�حبكة�متفق�عل¦mا. كتmàا�توفيق�الحكيم�وأmßا�كتmàا�طه�حسxن

  أن�تحيل�اللغة�إdى�كاتmàا؟؟

�القصر�ا�سحو  �رواية �حبكة �واختطافها�تعتمد �وشهريار، �شهرزاد �شخصية �ظهور �ع0ى ر

�للمؤلف �محاكمة �تتم �ثم �ومن �كشاهد، �حسxن �وإحضار�طه �الحكيم �توفيق شهرزاد�. ا�ؤلف

�Çخر�تناًصا� �الطرف �ع0ى �يمث)ن �وليلة، �ليلة �ألف �ل�wاث �خارجًيا �تناًصا �يمث)ن وشهريار�اللذان

�ا�ؤلفxن �لنفس �سابقة �أعمال �مع �مسرحي: داخلًيا �أح)م�Qول �رواية �والثاني �للحكيم �شهرزاد ة

�حسxن �لطه �عندهما�. شهرزاد �ا�ش�wكة �الرموز �فكرة �عند�ا�ؤلفxن �الداخ0ي �التناص �هذا يدعم

  .واتفاقهما�ع0ى�كتابة�رواية�تعتمد�ع0ى�ثيمات�تّم�استقطا°mا�/ي�أعمال�أدبية�سابقة

تسأل�: حقيقية�خ)ل�السردل)نتباه�/ي�هذه�الرواية�ظهور�ا�ؤلفxن�بأسماmýما�ال�من�ال)فت

) 20: 1974حسxن�والحكيم،�" (هل�تّم�خطف�توفيق�الحكيم: "شهرزاد�العبد�القائم�ع0ى�رأسها

�حسxن �طه �شهادة �نفسه�. وتؤخذ �يعّرف �كيف �ا�حاكمة �خ)ل �الحكيَم �القا�$# �يسأل وحxن

  ).111: ن.م" (أديب�روائي�يختلق�الحوادث�ويزّور�Qشخاص: "فيجيب

ع0ى�ذكر�هذين�الكاتبxن،�فالحكيم�خ)ل�ا�حاكمة�يستحضر�أسماء�روائيxن��و��يقتصر�الحد

�الmnمة �موضوع �بسياق �من�: "آخرين �يلق �لم �Qدباء �من �غwxي �أن �تذكرت �كلما �¹عجب إني

فها�هو�ذا�هيكل�يمرح�طليًقا�لم�ترفع�عليه�زينب�قضية�/ي�". oكرام"أشخاصه�ما�ألقى�من�هذا�

                                                 
/ي��لعبد�الرحمن�منيف�وج�wا�إبراهيم�ج�wا��ي�التجربة�الروائية�الثانية)  1982( عالم�ب�Tخرائطكانت�رواية�.  70

: وقد�سئل�عmªا�عبد�الرحمن�منيف�بمعرض�الحديث�عن�ع)قته�بج�wا�وإمكانية�تكرارها�فقال. هذا�السياق

مرهقة�ب)�شك،�وقد�كانت�استثناء�ويبدو�dي�ان�من�الصعوبة�تكرارها،�هذا�او�،�اما�" عالم�ب)�خرائط"تجربة�

ة�والفهم�ا�ش�wك�وايضا�من�التحام�التجارب�الç$#ء�Çخر�فان�طبيعة�الع)قة�بي�#�وبxن�ج�wا�كانت�من�ا�تان

،�نزوى". مقابلة�مع�عبد�الرحمن�منيف. "موU$¿�برهومة: انظر. بحيث�يمكن�نظريا�ان�يفكر�[نسان�/ي�تكرارها

 .130-126،�ص2001. 27ع
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وهذا�ا�ازني�ترك�. اد�لم�ُيقاضه�ابن�الرومي�أمام�ا�حكمة�ا�ختلطةوهذا�العق. ا�حكمة�الشرعية

" Qموات�وQشباح�وأخرج�ع0ى�مسرح�كتاباته�أهل�بيته�وذويه�من�Qحياء�فلم�يتذمر�مmªم�أحد

  ).116: ن.م(

�والقّص  �النقد �بxن �الع)قة �محور �ع0ى �يضعهم �وأعمالهم �الروائيxن �هؤ�ء . واستحضار

�ميت �موضوًعا �تقرير�ويجعلهم �و/ي �نصوصه، �واقع �صياغة �/ي �ا�ؤلف �حرية �حول �يتمحور اقصّيا

  .مصائر�شخصياته�أو�رسمها�ع0ى�Qقل

ا�يدخل�ع0ى�
ً
فها�هو�شهريار�يع�wض�ع0ى�الصورة�ال¥#�يرسمها�الحكيم�عنه،�بأن�جعله�ديوث

  ).112: ن.م�:انظر(شهرزاد�فيجد�عندها�العبد�ف)�يقتله�و��يشرب�من�دمه�

بمفهومه�ا�وض ي�يقود�القارئ�إdى�حرية�ا�ؤلف�/ي�محاورة�النصوص�ال�wائية�هذا�[ع�wاض�

و��شك�أّن�هذا�موضوع�نقدي�. ومدى�انزياحه�عن�حرفيmnا�ود��mrا�ا�أنوسة�/ي�الثقافة�العامة

  .واسع�ومتشعب�و��يخلو�من�إشكال

�شهريار �ادعاء �بتعميق �القا�$# �يقوم �ا�حاكمة �: "و/ي �أن �ا�ؤلف �حق �من يشّوه�وهل

  Qشخاص؟

  ).117: ن.م" (وهل�من�حق�الخالق�أن�يشّوه�بعض�ا�خلوقات؟: الدفاع

ولهذا�ي�wئ�القا�$#�توفيَق�. و/ي�هذه�ا�وازاة�بxن�ا�ؤلف�والخالق�منطق�يرّجح�موقف�ا�ؤلف

 
ً
نقرر�أن�من�حّق�Qديب�أن�ينç$َ��أشخاصه�كما�يريد�هو،���كما�يريدو¬mم،�بل�: "الحكيَم�قائ)

  ).131: ن.م" (الحق�ع0ى�Qديب�أن�يتلقى�أشخاصه�كما�يؤدmßم�إليه�فّنهأن�من�

و/ي�الرواية�أشكال�ميتاقصية�أخرى�كمخاطبة�القارئ�وoشارة�إdى�أعمال�أدبية�öخرين�وتضمxن�

  .71أبيات�من�الشعر

                                                 
أظن�أن�فما�: "و/ي�الmªاية. 11ص�" أظنك�أmßا�القارئ�العزيز�غ�wxمحتاج�إdى�أن�أصف�لك: "/ي�مخاطبة�القارئ .  71

أذيعا�هذا�اللغو�إن�شئتما،�فمن�يدري�لعل�. الناس�تعودوا�عندكم�أن�يروا�أديبxن�يعبثان�بنفسهما�وبا¹دب�
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  شخصيات�تتعاطى�الكتابة��3. 2. 6

،�ثم� 1946سنة�" صراخ��ي�ليل�طويل"كتب�ج�wا�إبراهيم�ج�wا�رواية�
ً
وصدرت�باÊنكل�xية�أو�

� �سنة �القدس �/ي �. 1955بالعربية �الراوي �بع)قة �الرواية �حبكة �من�" أمxن"تتلخص �عدد مع

�°mا �mrتّم �أو �الكتابة �تتعاطى �ال¥# �الكاتب�: الشخصيات �ناصر�الحموي �هانم، �عنايت سمية،

�رواية. الصحا/ي �لكتابة �مشروًعا �تعارض �ال¥# �عنايت �أخت �ركزان �هناك �عن��با�قابل تسجيلية

. عائلmnا�كانت�أخmnا�عنايت�ا�غرمة�با�خطوطات�والحسب�قد�طلبت�من�أمxن�كتابmnا�مقابل�أجر

سمية�ال¥#�تتعاطى�الشعر��ي�محبوبة�أمxن�ال¥#�ي��وجها�رغم�معارضة�أهلها،�ثم�تفاجئه�قبيل�

�ا��Âل  �بمغادرة �الزواج. الmªاية �أمxن �ع0ى �ركزان �أخmnا �وتق�wح �فجأة �عنايت �أن��تموت �بعد مmªا

/ي�الmªاية�تعود�سمية�إdى�أمxن�. تطلب�منه�عدم�متابعة�مشروع�أخmnا�وتغريه�با�ال. تركته�سمية

  .فيطردها،�كما�يرفض�اق�wاح�ركزان

�هانم� �عنايت �اهتمام �فيستحوذ �السابقة، �الث)ث �رواياته �/ي �كتابية �مقدرة يظهر�الراوي

�ا�ا�$# �استعراض �بمقدرته�ع0ى �أعجبت �وقد �/ي��واخmnا، �الصفحات ��لء �ماتوا واستحضار�من

كما�. كتبه،�وباط)عه�ع0ى�حياة�عامة�الناس�الذين�يجعل�مmªم�إطارا�يحيط�با�واضيع�الرئيسية

سّرة�/ي�القذف�بأبطاله�/ي�جو�من�الشهوانية�النادرة�وQلم�العنيف�
ُ
أعجبت�بطريقته�ا�فزعة�ا�

  ).64: 1988ج�wا،��:انظر(

� �الروائي �الراوي �يستجيب �سيعلمه �عم)�كهذا �أن �ويرى �الذه�#�"ل)ق�wاح �[نفصال ضرورة

ي،�و/ي�أثناء�ذلك�يكتب�كتاًبا�عن�سمية وسمية�/ي�تلك�الف�wة�كانت�). 65: ن.م" (والتفك�wxا�وض̄و

�عاطفته �خ)ل �من �يراه �الكب�wxالذي �التوجه. حّبه �هذا �ضمن �كانت �السابقة �رواياته �أن . 72كما

                                                                                                                            

�الحياة �/ي �خ�wxما �. 133ص" اللغو�يكون �أدبية �أعمال �أشار�إdى �وليلةوقد �ليلة �فرانس��كألف �¹ناتول وقصة

  .70- 43،44،68،�وتم�تضمxن�أبيات�له�/ي�ص33،�وإdى�شخص�ا�تنØ#�ص35ص
�وقد�أدت�إdى�شهرة�واسعة.  72 بعد�أن�قضيت�سنوات�! "يبدو�أن�كتابات�الراوي��ي�حصيلة�مرحلة�ا�راهقة،

وإذا�أنا�بxن�. ا�راهقة�أعالج�الكلمات�،�أكتب�كل�يوٍم�شيًئا�مهًما�هزل�شأنه،�كتبُت�كتابxن،�فحدثت�ا�عجزة

�والقدح، �ا�دح �موضوع �والنقاش، �الك)م �موضوع �وضحاها �الشهرة�عشية �أول �ذلك �أن واستمرت�. فأدركت
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ويبدو�أن�ذلك�النقص�/ي�الرؤية�أدى�. من�خ)ل�ا�وضوعية�والعقل�ولهذا�كان�يحتاج�إdى�رؤيmnا

  .إdى�فقدا¬mا�فيما�بعد

با�قابل�نرى�ركزان�بعد�موت�أخmnا�ا�فاÈئ�ترفض�[ستمرار�/ي�مشروع�كتابة�تاريخ�أسرmrا�

�. العريقة �أن �نظرها �سرابيل�"وجهة �إ¬mا �زينته، �وأدوات �ا�ا�$# �ملحقات �إ� �كلها �هذه ليست

  .وما�غايmnا�سوى�تحطيم�ا�ا�$#�والعيش�/ي�اللذة�Çنية) 80: ن.م" (ا�وت

ما�ا�انع�إذا�انفصلت�أنا�إdى�: "ويأتي�موقف�الراوي�ليمثل�كيفية�ا�زاوجة�بxن�الواقع�والفن

�وعشقه �الفنان �بعناية �Qسرة �تاريخ �. كتابة �أنِت #$çتعي� �أن �ركزان[لك �شئِت،��]مخاطًبا كيفما

  .دادكوتحرري�نفسك�من�سيطرة�أج

�/ي��- �منثورة �وا�خطوطات �وا�ذكرات �الرسائل �وهذه �سيطرmrم �من �نف¨$# �أحرر وكيف

  .ولهذا�تقوم�ركزان�بحرق�هذه�الرسائل�وا�خطوطات). 80: ن.م" (طريقي،�أتع¼m°�wا�طيلة�حياتي

�الحياة،� �نظرة�الفرد�إdى �بالضرورة �يعكس �والف�# �التسجي0ي �بxن�التيارين �الصراع �هذا ولعل

�ا �القولبة�وتأثwxات �ع0ى �والثورة �ا�ا�$#، �هدم �خ)ل �من �Qدبي �العمل �صياغة �ع0ى لحداثة

  .والرتابة�والتقليد

�اللغة �تجسد �التدوين�. الكتابة �فيكون �ا�ا�$#، �توثيق �السابق �للمحور �بالنسبة �تع�# قد

يقول�أمxن�. ولكmªا�أيًضا�تشتغل�ع0ى�وظائف�أخرى�كالوظيفة�التعبwxية. وظيفmnا�/ي�هذه�الحالة

كما�. أما�الرواية�فكنت�أبáي�مmªا�ما�أرّوح�به�عن�ضيق�صدري : "راوي�ا�تعاطي�للكتابة�الروائيةال

أن�#�جعلت�مmªا�ذريعة�للتعب�wxعما�أريد�قوله،�إذ�قّسمت�نف¨$#�إdى�أشخاص�كثwxين،�يمثل�كل�

  ).10: ن.م" (مmªم�جزًءا�من�هذه�النفس�ا�äى�با�تناقضات

                                                                                                                            

ويبدو�أن�إعجاب�عنايت�هانم�بقدرة�الراوي�. ويستمر�النجاح�بإعادة�طبعهما). 44: ن.م" (ا�عجزة�وكان�الكتابان

�تلك� �/ي �والنقاد �القراء �ذائقة �يش�wxإdى �العاطفية �رواياته �ونجاح �شهوانية، �أجواء �إdى �بشخصياته �القذف /ي

  .ة�الرومانسيةالف�wة�وتأثرهم�با�رحل
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: رة�الكتابة�/ي�هذا�ا�وضع،�فسرعان�ما�يفصل�قواعد�اللعبةوإن�كان�الراوي�يلمح�إdى�سwxو 

كان�ع0ي�أن�أجد�النقطة�ال¥#�تتوازن�ف¦mا�Qضداد،�والشكل�الذي�ت�wتب�فيه�Qلوان،�قاتمها�"

� �بانسجام �إطار�. وزاه¦mا، �ضمن �التجارب �أجزاء �فأوزع �الكتابة �طريق �عن �ذلك �أفعل فقلت

�شك)�يق �الmªاية �/ي �تتخذ �بحيث �الكلالرواية �جمال �Qجزاء �فت�wز �مكانه، �/ي �É$#ء �كل �فيه " ع

. يعكس�فكر�الراوي�نظرة�مخالفة�للجشطلت�ال¥#�تنظر�إdى�العالم�من�خ)ل�الكليات). 11: ن.م(

�بالتفاصيل،�. فهو�يحدد�Qجزاء�لتسهم�/ي�تشكل�oطار�العام ولعل�الروائيxن�أك¼�wالناس�غراما

تذكرت�كل�É$#ء�: "سمية�عندما�طلب�يدها�ورفضه�أهلهاوقد�ظهر�هذا�ا�يل�/ي�ع)قة�الراوي�ب

  ).20: ن.م" (وقد�وصفت�كل�ذلك�/ي�رواي¥#�بالتفصيل�- بوضوح

يعكس�هذا�ب)�. تتجاوز�هذه�الرواية�مجال�الكتابة�لتحلق�/ي�أجواء�العوالم�الفنية�ا�تنوعة

  . 73شك�شخصية�ج�wا�ال¥#�جمعت�الرواية�والشعر�والنقد�وال�wجمة�والرسم

  :اية�ترصد�مجا�ت�فنية�مختلفة�كالغناء�والرسم�والنحت�والشعر�والصحافةفالرو 

فهو�يذكر�جد�سمية�كصاحب�نظريات�/ي�oلهام�والشعر،�وقد�كان�معروفا�بصوته�الرخيم�

وعن�صديقه�ناصر�الحموي�ا�شتغل�بالصحافة،�). 26: ن.م:انظر(فيلحن�بعض�قصائده�ويغن¦mا�

� �مقال �بشأن �مساعدته �طلب �°mايذكر�أنه �يعمل �ال¥# �للصحيفة �بشأن�. اجتما¯ي �معه ويتناقش

�وسائق� �الدكان �كصاحب �مغمورة �شخصيات �موت �حول �كتmàا �Qراج��xال¥# �ا�راثي �من خمس

�:انظر(هذه�ا�راثي�تصور�نواuي�ا�وت�الخمس�ال¥#�يعرفها�سكان�أية�مدينة�/ي�العالم�. التاك¨$#

                                                 
�يثقل�ع0ى�القارئ�العربي�العادي�.  73 �انعكس�/ي�كتاباته،�مما �التنويع�/ي�شخصية�ج�wا يرى�روجر�ألن�أن�هذا

�الفلسفية� �الكتابات �فهم �أجل �من �يبذله �أن �ينبáي �الكب�wxالذي �الجهد �نتيجة �وهو�يقرأ �ص�wه �ينفذ الذي

�ج�wا �ثقافة �تعكس �وال¥# �العميقة �هذا. والنقدية �ألن �/ي��يورد �ا�تلقي �نوعية �عن �الحديث �معرض �/ي الك)م

. الرواية�العربية�العادية�والحاجة�إdى�متلٍق�مثقف�/ي�بعض�الروايات�ال¥#�يتمتع�كتا°mا�بقدرة�وثقافة�واسعة

،�1986ا�ؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�بwxوت،�. حصة�منيف: ترجمة. الرواية�العربية. روجر�ألن: انظر(

 .100-99ص
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صية�الراوي�بتنوعها�وثقافmnا�وسع¦mا�وراء�إن�شخصية�ناصر�الحموي�تشبه�كثwxا�شخ). 70: ن.م

  .و�ي�ب)�شك�تعكس�أزمة�ا�ثقف�العربي�ومعاناته. رزقها�من�خ)ل�الكتابة

صور�زيتية�"أما�بالنسبة�للرسوم�والنحت�فيش�wxالراوي�إdى�هذه�Qمور�من�خ)ل�تعليقه�ع0ى�

�ف¦mا �وضعت �oطارات�ال¥# ���تستحق �/ي) 14: ن.م" (رديئة �رآها �قد �زاره��كان �عندما �سمية بيت

� �والدها، �من �يدها �طلب �قاصًدا �مرة �أنيق�"¹ول �مرمري �مدرج �ذي �الغرف، �عديد �ضخم بيت

  ).14: ن.م" (تمنيت�لو�كان�/ي�أع)ه�تمثال

إن�النظر�إdى�هذه�العوالم�ا�يتافنية�ضمن�العمل�الروائي،�يجعل�الرواية�جزًءا���يتجزأ�من�

�نفسه �خ)ل �من �للفن �شاملة �بمنظار�النقد�و�. 74رؤية �نفسها �وتنظر�إdى �لذاmrا، �واعية �رؤية ي

الهادف�إdى�تسليط�الضوء�ع0ى�حقيقة�وجودها�/ي�الواقع،�وانزياحها�عن�هذا�الواقع،�وما�ي�wتب�

  .ع0ى�هذا�[نزياح�من�تعالق�وتحاور�فكريxن

  -دب��ي�دائرة�الفن�4. 2. 6

والتكنولوجيا،�بحيث�يبدو�أن��يناقش�محفوظ�دور�الفّن�/ي�عصر�التطور �الشحاذ/ي�رواية�

�شيًئا �للفّن �يبِق �لم �ا�ختلفة. العلم �ألوانه �ع0ى �حقيقية �الفن �تظهر�أزمة �ا�نطلق �هذا : ومن

�التسلية،�وسينت¤#�يوًما�بأن�يص�wxحلية�نسائية�مما�". الشعر،�التمثيل،�الرقص
ّ
لم�يبق�للفن�إ�

  ).24: 1966محفوظ،�" (يستعمل�/ي�شهر�العسل

ا�بحيث�تجد�فيه�لذة�الشعر�ونشوة�الدين�وطموح�الفلسفة�مرد�ذلك�أن�ال
ً
علم�بات�متفوق

  .أحد�الشخصيات�ال¥#�تع�¿�با�سرح" مصطفى"،�ع0ى�حد�تعب�wx)14: ن.م�:انظر(

  .تصلح�هذه�الرواية�¹ن�تكون�ميتافنّية،�من�خ)ل�هذا�التلون 
                                                 

�من�خ)ل�تذ.  74 �Qدبي، �ا�ع�¿ �ع0ى �التدليل �/ي �الفن �توظيف �يمكن �كيف �ذلك�مثل �من �أبعد �إdى �الرواية هب

 
ً
�مث) �بعض�: الرسم �Qخ�wxعن �يقول �حxن �الصحا/ي �الكاتب �فارس �وبxن �أمxن �حوار�بxن �خ)ل �من يظهر�ذلك

صراخ��ي�" (معناها�ع0ى�أحد�أنا�مستعد�ل��ييmªا�بالرسوم�لكي�يفهمها�القراء�و��يلتبس: " ا�قا�ت�الصحافية

ا�معيًنا�من�الكتابة�ا�ل��مة�ال¥#�ينبáي�أن�تكون�بدرجة�عالية�من�). 33: ليل�طويل
ً
كما�يعكس�هذا�التوجه�نمط

 .الوضوح�ح¥¿�يتم�تلق¦mا�بشكل�متجانس�مع�قصدية�كاتmàا
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�تمارس �ال¥# �والقوة �الضعف �مواقف �خ)ل �من �الرواية �الشعر�/ي �الشخصيات�تظهر�أزمة ها

وعندما�يسأله�صديقه�. ا�حامي�عمر�كان�شاعًرا��تخ0ى�عن�الشعر�رغم�أنه�أصدر�ديواًنا. الفاعلة

وعندما�تسأله�ابنته�بثينة�). 14: ن.م" (عبث�طفولة���أك¼�wو��أقّل : "الطبيب�عن�الشعر،�يجيبه

تعكس�oجابتان�). 43: ن.م" (لم�يسمع�لغنائي�أحد: "الهاوية�لكتابة�الشعر�نفس�السؤال،�يجيب

ويبدو�أن�أزمة�التلقي��ي�ا�همة�/ي�هذه�الرواية�كما�سيتضح��حًقا�. أزمة�ا�ضامxن،�وأزمة�التلقي

  ./ي�مجا�ت�أخرى�غ�wxالشعر

�النص� �د�لة �فهم �/ي �[خت)ف �خ)ل �من �هنا �تتجسد �Qزمة �هذه �نرى �أن �يمكننا لكن

ف�عاجًزا�عن�فهم�قصدية�ابنته�الهاوية�وال¥#�فالوالد�الذي�أصدر�ديواًنا�من�الشعر�يق. الشعري 

الواردة�" ترانيم"ففي�معرض�النقاش�حول�د�لة�كلمة�. 75ما�زالت�تتخبط�/ي�طريق�كتابة�الشعر

�كتبmnا �قصيدة �الناس: /ي �من �أحًدا �ليس �أنه �فتقول � �به؟ �ا�قصود �من �هو�. يسألها �من يسألها

ويبقى�ا�ع�¿�فجوة�/ي�النص�إdى�). 40: ن.م :انظر(رمز؟��فتجيب�لعله�غاية�كل�É$#ء�.. إذن؟�حلم

  ).155: ن.م�:انظر(أن�يظهر�أن�ا�قصود�به�هو�الذات�oلهية�

� وتأث�wxالواقع�) Qب�مقابل�البنت(ربما�كان�هذا�[خت)ف�يعكس�حقيقة�Qجيال�ا�تباعدة�

dى�[نزياح�عن�الواقع،�ويس ى�إdدب�يميل�إQدبية،�بحيث�أصبح�Qى�التلميح�دون�ع0ى�النظرية�

�الشعر. التصريح �عن �تخ0ى �عمر�حينما �ا�حامي �نفس �/ي �وقف �الذي �الدافع �ذلك �يكون . وقد

ومن�هنا�دعوته�إdى�. فالناس�يميلون�إdى�قراءة�Qعمال�Qدبية�القريبة�من�الحياة�واللصيقة�°mا

 ": ابنته
ً
  ).46: ن.م" (يمكنك�أن�تكوني�شاعرة�و/ي�نفس�الوقت�مهندسة�مث)

،�ع0ى�نحو�غ�wxمباشر،�ما�ذهبنا�فيه�أو��حول�أزمة��wحة�تؤكدصيغة�التوفيقية�ا�قهذه�ال

  .التلقي

                                                 
تمّزق�ما�تكتب�ثم�تعيد�"¤#�ف. /ي�الرواية�مستوى�آخر�من�الكتابة�ا�يتاقصية�حول�تجربة�الكتابة�عند�بثينة.  75

�). 36: ن.م" (كتابته �الشعراء �دواوين �تطالع �أ¬mا �رغم �ركيك، �شعرها �بأن �تع�wف �رأينا�) 40: ن.م(و�ي وقد

 .ل)ختصار�ذكر�بعض�الجوانب�من�الظاهرة�فقط
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�ا�سرح �/ي �و��. وQمر�مشابه �ا�ثقفxن �وأنصاف �الناس �عامة �معظمهم �/ي �ا�تلقxن �إن إذ

�تعن¦mم�ا�ادة�Qدبية�ا�ستقاة�من�الحياة،�ولهذا���فائدة�من. يحتاجون�إdى�مسرح�سرياdي�أو�عب�#

wxف. تجاهل�الجماه¿$ûوانق�¿$ûريج.. عهد�الفن�مmnفهذا�هو�الفن�.. وفن�عصرنا�هو�التسلية�وال

�السwxك �عدا �جميع�ا�يادين �عن �للعلم �نتخ0ى �ويجب�أن �العلم، �زمن �/ى �غاية�.. ا�مكن فال�wفيه

°mذه�الكلمات�يؤمن�مصطفى�الكاتب�ا�سرuي�). 45 :ن.م�:انظر(طبيعية��تعØ¿�القرن�العشرين�

  .76د�أن�أحبطته�التجارب�الجدية،�وهذا�يؤكد�أزمة�التلقي�ع0ى�مستوى�الفنبع

تقّدم�الرواية�بعًدا�ميتاقصًيا�آخر�¹زمة�الفّن�وoبداع،�بعًدا���يتعلق�با�تلقي،�وإنما�با�بدع�

�بحيث�أ¬mا�. نفسه �ا�ضامxن�طاقاmrا �وهل�استنفذت �با�ضمون؟ �أم �بالشكل �oبداع �يكون فهل

  فسها؟�وكيف�يمكن�أن�يجدد�ا�بدع�ضمن�قيود�ا�ضمون�ا�سmnلك؟عادت�لتعيد�ن

�ا�بدع �الفنان �¹زمة �بالنسبة �نظر�متناقضتxن �وج�# �الرواية �oبداع�: تعرض �أن �ترى Qوdى

فا�ضامxن�كما�أشرنا�استنفذت�و��يستحب�.  يجب�أن�يكون�بالشكل�والصورة�وليس�با�ضمون 

أزمة�فنان�يبحث�عن�شكل�جديد�بعد�"ث�يرى�أن�Qزمة�يمثل�مصطفى�هذا�ا�وقف�حي. تكرارها

  ).164: ن.م" (أن�أعياه�ا�ضمون 

وبا�قابل�يرى�عثمان�خليل،�وهو�سجxن�سابق�ي��وج�بثينة،�أن�ا�ضامxن�يمكmªا�أن�تتجدد�

�الكاتب �ذاتية �خ)ل �أن�. من �يمكنه �وإنما �الشكل، �مع �فقط ���يتعامل �الحالة �هذه �/ي فاÊبداع

� �كل �مع �واستنفذتيتعامل �اسmnلكت �ال¥# �تلك �ح¥¿ �ع0ى�: "ا�واضيع، �نفسه �من �يضفي الفنان

ولكي�يكون�ا�بدع�حقيقيا���بّد�). 165: ن.م" (موضوعه�فيص�wxجديًدا�/ي�هذه�الحدود�ع0ى�Qقل

وهذا�. و/ي�حالة�غيا°mا�ينعدم�ذلك. ففي�حالة�وجودها�تتطور�وتسهم�/ي�نتاج�أصيل. من�ا�وهبة

ة�وردة�ال¥#�أحبت�التمثيل�وفشلت�m¬¹ا�ب)�موهبة�فتوجهت�للرقص�و�ي�ما�حدث�مع�الراقص

  ). 87: ن.م�:انظر(تعلم�أن�التمثيل�ب)�شك�أفضل�من�الرقص�/ي�كابري�

                                                 
لفن�ويظهر�ذلك�ع0ى�مستوى�الرقص�والتمثيل�متمث)�بشخصية�وردة�ال¥#�تقول�أ¬mا�/ي�Qصل�ممثلة�ولكن�ا.  76

 ).87-86: ن.م: انظر. (U$#ء�السمعة�عند�الكثwxين،�ولذلك�انفصلت�عن�أهلها�واح�wفت�الرقص
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�تس ى� �وإنما �بثينة، �مع �الحال �كما �Çباء، �عن �ا�توارثة �با�وهبة �يكتفون �� �من وهناك

،�ومن�خ)ل�ا�مارسة�ال¥#�تصقل�ا�وهبة،�)40: ن.م�:انظر(لتطويرها�من�خ)ل�ا�طالعة�Qدبية�

  ).36-35: ن.م�:انظر(وال¥#�كثwًxا�ما�تجعلها�تمزق�ما�تكتب�وتعيد�كتابته�من�جديد�

  مغامرة�رواية�التجريب�5. 2. 6

خرجت�الرواية�العربية�عن�مواضعات�القص�التقليدي،�من�خ)ل�أشكال�عديدة،�اعتمدت�

� �كان �سواء �لها، �أساًسا �الف�# �أو�بتداخل�التجريب �ا�ا�$#، �ومحاورة �ال�wاث �إdى �بالعودة ذلك

  .Qلوان�Qدبية،�أو�بالدخول�إdى�العجائØ#،�ومmªا�أيضا�استخدام�تقنيات�الكتابة�الواعية�لذاmrا

ومن�. ليس�كل�رواية�تجريبية��ي�رواية�ميتاقصية،�لكن�ا�يتاقص�شكل�من�أشكال�التجريب

�ا�رح �هذه �روايات �مع �التعامل �يمكن �الكتابة�هنا �وجعلت �ا�يتاقصية، �ا�)مح �تبنت �وال¥# لة،

�اعتبارها� �يمكن �وQدب، �النقد �بxن �الفاصل �الحد �ع0ى �نفسه �يضع �موضوعا �لذاmrا الواعية

  .روايات�تتب�¿�التجريب�الف�#

� �رواية �العزاوي �الجميلة"أصدر�فاضل �العزاوي �فاضل �" مخلوقات �العراق،��1969سنة /ي

� �تكسر "كرواية �حلمية �شكل��ملحمية �/ي �Qدبية �Qنماط �كل �وتمزج �للرواية، �التقليدية الحدود

�كل� �تقول �أن �أجل �من �بالذات، �محددا �شيًئا �تقول �� �حيث �°mا، �الخاص �هو�شكلها واحد،

تماثيل،�ويتجول�بحّرية�إdى� �wع�جهاًزا�يحول�سكان�ا�دينةتحكي�الرواية�قصة�عالم�يخ. É"77$#ء

  .ووحشية�العالم،�منتظرا�قتلته�من�ا�دن�Qخرى داخل�هذه�ا�دينة�ليصف�ا�وت�والناس�

  هذه�الرواية��اذا؟�

و��. °mذا�السؤال�يسmnل�العزاوي�روايته،�وكأنه�يريد�أن�ينبه�القارئ�إdى�خصوصية�ما�يكتب

فا�ضمون�عادي�يصف�قساوة�واقعنا،�لكنه�يقوم�. شك�أن�خصوصية�كتابته�نابعة�من�الشكل

�و #Øوالعجائ� �ا�فتوحةال"ع��wالفانتازيا �كتابية�" رواية �بمحاولة �[سmn)ل، �هذا �/ي �يسم¦mا كما

  .واعية�لنفسها�من�خ)ل�عدة�م)مح�ميتاقصية

                                                 
  . 2000إصدار�منشورات�الجمل،�كولونيا،�. من�كلمة�الناشر�/ي�صفحة�الغ)ف�Qخ�wxمن�الرواية. 77
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مخلوقاتي�الجميلة�محاولة�للصعود�بالرواية�إdى�¬mر�الوهم�الذي�نغتسل�فيه�: "يقول�العزاوي 

�صبوات �و/ي �السياسة، �/ي �Qخ)ق، �/ي �التاريخ، �/ي �الفعل �حرية �خ)ل �من �كانت�. ناجميًعا وإذا

�تريد� �� �الرواية �هذه �فإن �أو�أخ)Úي �أو�تاريÃي #$Uسيا� �وجه �لتقديم �سعًيا �ا�ا�$# �/ي الرواية

" و�ي�بالتاdي���تطمح�بأي�تحديد�زم�#�أو�مكاني�أو�جسدي��خلوقاmrا. اكتساب�مثل�هذا�ا�جد

فهو�°mذه�الرواية�". عدم�التحديد"ولعل�كلمة�ا�فتاح��ا�يقوله�العزاوي��ي�). 5: 2000العزاوي،�(

� �أن �مmªا �يريد �[سmn)ل �¬mاية �أشار�/ي �كل�"كما �تقول �أن �أجل �من �بالذات �معيًنا �شيًئا ��تقول

�براءmrا�). 6: ن.م" (É$#ء �Qشياء �إdى �يعيد �أن �ع��wاللغة
ً
�محاو� �مفتوحة، �برواية �يعنيه �ما وهذا

� �"الخاصة �وموسيقى �ولوحة �وفيلًما �ومسرحية �قصيدة �الرواية �أن�لتصبح �دون �ذاته �الوقت /ي

  ).5: ن.م" (تع�#�ذلك

الرواية�با�فهوم�الغزاوي�منفتحة�ع0ى�كل�Qلوان�الكتابية�والفنّية،�مما�يجعلها�غ�wxتقليدية�

ولعل�أهم�أشكال�الثورة�ف¦mا�كو¬mا�واعية�لذاmrا�ومنظرة�. وثائرة�ع0ى�مواضعات�السرد�ا�أنوس

�القص%$#�لجمل �النقدي�داخل�سياقها ي/ي�طرحها �ال̄و ولعل�هذا�[سmn)ل�. ة�من�أشكال�هذا

فهو�يش�wxإdى�الغاية�من�كتابة�الرواية،�وإdى�زمكانيmnا�ال)محددة،�. ع0ى�ِقصره�يوضح�هذا�ا�ن¾ى

�الرواية� �وع)قة �بنصه، �ا�ؤلف �ع)قة �وإdى �ف¦mا، �والفنية �وQجناس�Qدبية �Qلوان �تداخل وإdى

  .بالواقع�والتاريخ

�ا�ؤلف �ملمًحا��يعت��wظهور �الراوي؛ �مع �توحده �خ)ل �أو�من �صريًحا، �كان �سواء �نصه، /ي

ميتاقصًيا،�وذلك�¹نه�°mذا�التدخل�يضع�بعض�القضايا�الخاصة�بعملية�الكتابة�وعملية�القراءة�

فهو�ككاتب�يثبت�وجوده�/ي�نصه�ويقول�للقارئ�أنا�موجود،�و��يمكنك�[دعاء�. موضع�النقاش

�بارت�-بموتي �رو�ن �عملية��-بمصطلحات �عند �بالحسبان �تؤخذ �أن �يجب �أهمية ولقصدي¥#

وع0ى�مستوى�الكتابة�فإن�ا�ؤلف�الذي�يقحم�نفسه�داخل�نصوصه�يؤكد�ع0ى�واقعية�. القراءة

�يكتب �غرائبًيا. ما �يكتبه �ما �كان �الرواية�-فإن �هذه �/ي �ع0ى��-كما �القارئ �ينبه �التدخل �°mذا فإنه

�الع �هذه �وتأكيد �إdى�الواقع �العودة �الواقع���. )قةضرورة �عن �[نزياح �آليات �تتب�¿ الكتابة�ال¥#
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�بالواقع �Qدب �ع)قة �ع0ى �التأكيد �أجل �من �التقنيات �هذه �تتب�¿ �وإنما �منه، �الهروب . تقصد

  .ووجود�ا�ؤلف�/ي�نصوصه�لهو�أك��wتلميح�إdى�هذه�القصدية

مة�م)حظة�/ي�¬mاية�يتدخل�ا�ؤلف�ع0ى�لسان�الراوي�/ي�مواضع�قليلة�مmªا�ما�أشار�إليه�/ي�كل

ن�الجهاز�الذي�أفلح�الشبح�/ي�اخ�wاعه�كان�جهاًزا�ربما�يستحسن�أن�نقول�هنا�إ": 78النشيد�الرابع

خطًرا�للغاية،�/ي�إمكانه�إط)ق�أشعة�وبائية�تحول�البشر�إdى�أنصاب�متحجرة�/ي�أي�مكان�من�

�الك�w . العالم �الدول �بعض �يد �/ي �الجهاز�الرهيب �هذا ���يقع �ح¥¿ �إت)ف�ولذلك �ارتأى�ا�ؤلف ى

  ).34: ن.م" (ا�عادلة�الرياضية�لجهاز�بطله،�العالم�الشرير

�عن� �مسؤوليته �إdى wxوتش� �السردي، �السياق �/ي �ا�ؤلف �تظهر �ال¥# �ا�يتاقصية ا�)حظة

�الك�wى� �الدول �ومسؤولية �الواقع �إdى �تحيل �ا�ع�¿؛ �هذا �/ي �أخ)قية �مسؤولية �و�ي شخصياته،

وهذا�تماًما�ما�يتيحه�دخول�شخص�ا�ؤلف�/ي�النص،�. من�هذا�الس)ح�ال¥#�تملك�ما�هو�أخطر 

  .فهو�يؤكد�صلة�النص�بالواقع

قال�مؤلف�الرواية�ثمة�رجل�إضا/ي�سيكون�موجوًدا�ع0ى�الدوام�: "/ي�موضع�آخر�يقول�الراوي 

�القصة �الرواية. لwxوي �¬mاية ���يع�# �ا�دينة �مجموعة�). 37: ن.م" (موت �القول �هذا �سبق لقد

تنذر�بأن�ا�وت�قادم�إdى�ا�دينة�ولن�يبقى�أحد�ع0ى��79قوال�لشخصيات�مجهولة�ليس�لها�أسماءأ

                                                 
�عنوان.  78 �ولكل�نشيد �أناشيد، �سماها

ً
�عشر�فص) �ثمانية �إdى �الرواية �الن. تقسم �بعد �عشر�ويضع �الثامن شيد

 ./ي�وحشة�الكون�ا�هجور �–ا�لف�العلم#�لنظرية�ا�خ�wع�الشرير�"وا�سم¿�نشيد�الmªاية�ملحًقا�يسميه�

من�آليات�تحطيم�الهوية�الفردانية�عدم�تسمية�الشخصيات�وQماكن�بأسماء�عادية،�إنما�تسميmnا�بشكل�.  79

،�بار�Xجزيرة�: وهذا�ما�تفعله�هذه�الرواية. قومات�وجودهاحروف�أو�رموز�إمعاًنا�/ي�تنكwxها�وفقدا¬mا�لذاmrا�وم

�خ777 �السيدة �م، �السيدة �جاما، �أشعة �السيد �ن، �الرجل �س، �الرجل ، .37� �Qسرار�516، �ذات �الجزيرة ،

�مثل. الث)ثة �العربي، �[سم �تغييب �بقصد �بك¼wة، �تظهر �أجنبية �أسماء �هناك �فرويد،�: با�قابل غاليليو،

[سماء�العربية�نادرة�/ي�الرواية�. نxن،�تروتسكي،�ماو�ت¨$#�تونغ،�البابا�بولس�السادسكولومبوس،�ماركس،�لي

�و �هو�لي0ى �العزاوي "وا�ذكور �السياق" فاضل �نادي�: "/ي �عند�بوابة �العزاوي �فاضل �بنطلون �¬mش �الذي الكلب

�ال�wبية �ال�wم��x). 60: ن.م" (كلية �مع �متعالًقا �موقًفا �ويحمل �يث�wxالسخرية �الشخصياتوهو�سياق �أسماء . /ي

كذلك�هناك�ذكر�لحيوانات�منقرضة�كالديناصور�وا�اموث�وأخرى�ليست�من�بيئتنا�العربية�كالكنغارو،�وكأ¬mا�
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ا�ؤلف�°mذه�ا�)حظة�يش�wxإdى�أن�راوي�أحداث�روايته�سيموت�أيًضا،�لكنه�كمؤلف�. قيد�الحياة

ربما�بكتابة�رواية�أخرى�. خارج�واقع�النص�سيكون�بإمكانه�رواية�Qحداث�من�موقعه�الخارÈي

�Qوdىت �الرواية. كمل �¬mاية ���يع�# �ا�دينة �ع0ى�. فموت �وقدرته �ا�ؤلف �وجود �تؤكد �ا�قولة هذه

  .وتعطي�أم)�/ي�الوجود�مقابل�هذا�العدم. الكتابة�وإحياء�الواقع�من�خ)لها

�راوي� �بالتوقيع �عشر، �الثمانية �الفصول �يتبع �الذي �ا�لحق �/ي �صريًحا �ا�ؤلف يظهر�اسم

�ا�لحق. العزاوي . ف: الحكاية �الشرير: "واسم �ا�خ�wع �لنظرية �العلم# �الكون��-ا�لف �وحشة /ي

�ومن�). 101: ن.م" (ا�هجور  �مmªا �جزء �لكنه �الرواية، �بعد �ما �يبدو�وكأنه �ا�لحق �هذا �كان وإن

. وهو�ملحق�يظلل�الرواية�بأبعاد�فلسفية�تفسر�رؤيmnا�الحلمية. أحدا�mا،�وجزء�من�د�لmnا�العامة

  .80مح�ميتاقصيةو��يخلو�من�م) 

يظل�ا�ؤلف�/ي�النص�ضرورة�تواصل�مع�عناصر�روايته،�ولعل�أك¼wها�وضوًحا�هو�التوحد�مع�

بأن�الهواء�الذي�تتنفسه�مخلوقاته��81شخصياته،�مخلوقات�هذه�الرواية،�فيصرح�/ي�[سmn)ل

                                                                                                                            

� �سنة �إdى �الحاضر�لتصل �الزمن �تتجاوز �الوقت �نفس �و/ي �غابرة، �عصور �إdى �أعمار�. 3987تحيل وتصف

  ).   49: ن.م: انظر( 234شخصيات�بالرقم�
�ن�نكتب؟�و�اذا؟�ويقدم�رؤية�سوداوية�لواقع�عب�#�يؤول�: فيه�موضوعات�ميتاقصية�مثل�يناقش�الكاتب.   80

� �سارتر�/ي �بكتابات �مستعينا �العدم، �القذرة" إdى �بوفوار�"-يدي �دي �وسيمون �موم �عن�سومرست ا
ً
�ومتحدث ،

خ)ل�وجهة�النظر�ووليم�فوك�wÂبسياقات�مختلفة�تحيل�إdى�فهم�الكاتب�للواقع�وانعكاس�الواقع�ع0ى�Qدب�من�

 ).110-101: ن.م: الفكرية�الخاصة�بالكاتب،�أي�كاتب�انظر

حديث�عن�التكنيك�الذي�ينتهجه�/ي�كتابmnا�كما�) 1966" (ما�تبقى�لكم"/ي�اسmn)ل�غسان�كنفاني،�/ي�رواية�.  81

�ص �روجر�ألن، �هو. 113يقول �كنفاني �يقوله �و : "وما �ومريم �حامد �الرواية، �هذه �/ي �الخمسة زكريا�Qبطال

والساعة�والصحراء���يتحركون�/ي�خطوط�متوازية�أو�متعاكسة،�كما�سيبدو�للوهلة�Qوdى،�ولكن�/ي�خطوط�

�فحسب �خطxن �مجموعها �/ي �تكون �تبدو�وكأ¬mا �حد �إdى �أحيانا �تلتحم �أيضا�. متقاطعة �يشمل �[لتحام وهذا

تباعدة�أو�Qزمنة�ا�تباعدة�وأحيانا�بxن�الزمان�وا�كان�بحيث���يبدو�هناك�أي�فارق�محدد�بxن�هذه�Qمكنة�ا�

�واحد �وقت �/ي �وQمكنة �انظر". Qزمنة �الرواية �لهذه �مفصل �تحليل �ص: عن �تاريخ�. 118-112ألن، �ألن يوثق

وفازت�بجائزة�Qدب�اللبنانية�كما�يقول�محمد�) 1966(،�لكن�الصحيح�أ¬mا�سنة�)1969(إصدار�الرواية�بسنة�

  :انظر�.صديق
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ارج�الزمن�ألف�اسم�خ"،�وأن�هويته�الغريبة�الفاقدة��قومات�كيا¬mا�لها�)5: ن.م�:انظر(هو�هواؤه�

،�وهذا�ما�انعكس�ع0ى�هذه�الشخوص�الفاقدة�¹سماmýا،�الفاقدة�لكيا¬mا�/ي�)20: ن.م" (وداخله

هذا�العالم�العب�#�الذي���الحب،���الفجر،�يستطيع�أن�يجلب�لها�الخ)ص،���ا�وجودات�و��

�wxالسهم#�الحبيبة،���الكنوز�و��الرح)ت�تستطيع�أن�تد/ئ�روحها�و�ي�تتجه�إdى�مصيدة�ا�ص

  ).109: ن.م�:انظر(العدم��-الوجود�- بxن�م)يxن�Qجيال�وم)يxن�العوالم�والشموس،�بxن�العدم

/ي�هذه�الرواية�ا�فتوحة�يعود�كل�: "يحيل�ا�ؤلف�/ي�اسmn)له�إdى�اللغة�الخاصة�ال¥#�يكتmàا

ية�وفيلًما�É$#ء�إdى�نفسه�ويكتسب�براءته�الخاصة�ح¥¿�/ي�اللغة�لتصبح�الرواية�قصيدة�ومسرح

  ).5: ن.م" (ولوحة�وموسيقى�/ي�الوقت�ذاته�دون�أن�تع�#�ذلك

وقد�برزت�ا�)مح�ا�يتالغوية�من�خ)ل�تسمية�الشخصيات�بالرموز،�إذ�أ¬mا�تصبح�مدلو�ت�

�ونكرات �غامضة �هو�ا�دلول�. لدوال �فما �الواقع، �مرجعيات �إdى �و��يحيل �مmàًما �الدال �كان فإذا

ه�هذه�الشخصيات�ع0ى�مستوى�أداmýا�ا�وض ي،�وع0ى�مستوى�وظائفها�ا�قصود؟�وما�الذي�تمثل

  ال�wم�xية�ضمن�الطرح�العام�للرواية؟

من�هنا�تصبح�اللغة��ي�ا�وضوع�النقدي�الذي�يشغل�فكر�القارئ�أثناء�فعل�القراءة،�بالقدر�

،�و��تخلو�لغة�الرواية�شاعرية. الذي�شغلت�ا�ؤلف�عند�فعل�الكتابة،�فالتفت�إل¦mا�/ي�اسmn)له

. وقد�حملت�عناوين�الفصول�بدي)�للتسمية�التقليدية�فجاءت�أناشيد. بعض�الفصول�من�شعر

تظهر�اللغة�قدرmrا�ع0ى�التواصل�بxن�عباراmrا،�من�" الع)قات"و/ي�النشيد�الحادي�عشر�ا�عنون�بِـ 

الحد�الذي�خ)ل�ع)قات�لفظية�تتناسل�وتتوالد�من�بعضها،�فينب�#�°mا�النص�كمتوالية�تبدأ�ب

�السابقة �العبارة �به �السماء: "تنت¤# �ويم�äعطرها �العذبة �الصباحات �/ي �Qشجار�تû$#ء . كانت

�بالغيوم �مبقعة �الجmàة. السماء �من �قادمة �با¹عداء. الغيوم �مليئة �إخوة. الجmàة �ليسوا . Qعداء

). 65: ن.م(0ي�الحرب�/ي�داخ. الس)م�ليس�كلمة�تقال�/ي�الحرب. oخوة�أعداء�/ي�جmàات�الس)م

�حد �أق%$¿ �إdى �القارئ �جذب �ع0ى �قادرة �كلعبة �اللغة �السابقة �يمكmªا�. تظهر�الفقرة �لعبة و�ي

                                                                                                                            
Muhammad Siddiq. Man Is a Cause- Political Consciousness and the Fiction of 

Ghassān Kanafānī. Seattle & London: University of Washington Press, 1984, p.22, 98.  
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� �كلمة �ولعل �ال)¬mاية، �مشارف �ح¥¿ �العمق�" داخ0ي"[متداد �تع��wعن �الفقرة، �°mا �تنت¤# ال¥#

�تصله �أن �اللغة �Êمكانيات �يمكن �الذي �السحيق �و[متداد �. وا�دى �oنسان �داخل �آخر�/ي بعد

�الباط�#� �ا�ستوى �ع0ى �هو���¬mائي �للغة �الظاهري �ا�ستوى �ع0ى �هو�¬mائي �فما �جديدة، وبداية

  . للمع�¿

�آخر �بشكل �اللغوية �اللعبة �هذه �الرواية �: تلعب �Qول �ما�" [ستيقاظ"النشيد �بمقطع يبدأ

�الصفحة �بتكرار�حر. 82يقارب �ينت¤# �بالmªاية، �عشر�ا�عنون �الثامن �النشيد �أن �لنفس�ونجد /ي

�العبارة. ا�قطع �إليه �ا�رة: "ويضيف �هذه �موجوًدا �يكن �لم �¹نه �É$#ء �/ي �يفكر�الشبح : ن.م" (لم

�البداية،�). 100 �/ي �ا�تكرر �ا�قطع �هذا ��ي �للنص �الظاهري �ا�ستوى �ع0ى �الmªاية �أن �ظننا فإذا

ي�بالد�لة،�فهناك�تلك�الجملة�وهناك�أيًضا�ملحق�ثر . ¹ن�الرواية�لم�تنته�بعد. فإننا�مخطئون 

الmªاية�°mذا�ا�ع�¿���¬mائية�". فصل�الmªاية"يأتي�بعد�النشيد�الثامن�عشر�" الداخل"يكشف�أغوار�

  .وكأن�اللغة���¬mائية�وعبثية. وكأن�النص���¬mائي�وعب�#. أو�عبثية

                                                 
/ي�ا�دينة�ثمة�نافذة�مضاءة،�تطل�من�شقة�صفراء�. الليل�ا�تألق�بالفراشات�mßبط�فوق�الغابات�الجديدة. " 82

mªالربيع�يكتشف�نفسه�/ي�الرائحة�الغرينية�للمياه�ا�تدفقة،�و�ي�ترتفع�وتنخفض�. ر�القادم�من�الجبالع0ى�ال

أشجار�يوكالبتوس�باردة�ع0ى�رصيف�. شمس�مريضة. مزبدة،�غاسلة�شواطئ�مقاه�مهجورة�لم�تعد�تنتظر�أحًدا

�طويل �سمك�زرعوا�أعمدة�معدنية�/ي�الجانب�الضحل�من�الmªر. شارع الريح�إذ�تع��wالجسر�. بضعة�صيادي

�العادة �بحكم �حياmrم �يواصلون �الساحة �Çخر�من �الجانب �/ي �والناس ���تح%$¿. تعول �وممرات �أرصفة . ثمة

سائقات�أنيقات�يع�wن�شوارع�مغسولة�. سيارات�مستوردة�من�أوروبا. عمارات�وبيوت�مطلية�بالجص�والدهان

�الخارج. بالطxن �من �الخارج. نساء �من �ت. رجال �أشياء �ثابتةثمة �ديكورات �داخل �صغار�غادروا�. تحرك باعة

أضوية�نيون�مطفأة��وقواد�نظيف�يقف�بصمت�وأدب�تحت�عمارة�. سيجاير�مهربة�من�الكويت. أح)مهم�مبكًرا

 ). 8-7: ن.م" (ترتفع�كحيوان
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  ميتاقّص�الرواية�النسوية��ي�العصر�الحديث�. 7

�ال �هذا �من �ا�حتملة �oشكالية �النظر�حول �وما�بغض �الجنس، �اخت)ف �ع0ى �ا�ب�# تصنيف

؛�فإن�قّص�ما�بعد�الحداثة�يطال�تحديًدا�83يلحقه�من�فروق�بxن�Qدب�النسائي�وQدب�النسوي 

�الروائيات �من �الفئة �ال¥#�. هذه �الكتابية �ا�كابدة �بوضوح �يرى �النسائية �الروائية �للكتابة ا�تابع

mnبداعهنتحاول�الكاتبات�أن�تجعلها�ملمًحا�وطابًعا�لهويÊن�و.  

�ا�يتاقصية �الرؤية �/ي �الصميم �يعت��wنقطة �بالكتابة ي �ال̄و �إdى�. هذا �الروائيات �لجأت ولهذا

�لذاmrا،� �الواعية �مسار�الكتابة �وشقت �ا�ختلفة، �وم)محها �ا�يتاقصية �الرواية �تقنيات اعتماد

� �oبداع، �بفعل �الروائيات �للكاتبات ي �̄و �ال"كع)مات ي �عناصر�ال̄و �حضور �خ)ل نظري�من

�/ي�حد�ذاmrا�وأفًقا�للمحتمل�وا�تخّيل
ً
  ).20: 1999بن�جمعة،�" (بالكتابة�والتعامل�معها�قيمة

�الرواية� �عن �xّتم� �كعناصر �وتقنيات، �مضامxن �ع0ى �النسائية �الروائية �الكتابات ركزت

�ال�wك��xع0ى�"الذكورية" �خ)ل �من �تحقق �ذلك �وإن �الكتابة، �/ي �Qنثوي �[خت)ف �ولتمثل ،

  ).109-108: 1999يقطxن،��:انظر(ف�/ي�الجنس،�إدراك�الجسد،�التجربة،�اللغة�[خت) 

�ظل� �/ي �تحديًدا �العربية �ا�بدعة �تعان¦mا �ال¥# �ا�كابدة �نش�wxإdى �أن ���بد �للتجربة فبالنسبة

�/ي� �اعتمادها �يتم �كموضوعات �الكتابة �/ي �ذلك �انعكست �وقد �السلطوية، �الذكورية ا�مارسة

°mذا�ا�ع�¿�تكون�الكتابة�النسائية�موضوًعا�. أو�رواية�عادية�84سwxة�ذاتيةسردياmrا�سواء�كانت�

  .ميتاقصًيا�يتم�تداوله�نقدًيا�/ي�سياق�سردي�كجزء�من�التجربة�الذاتية

                                                 
�نسوًيا.  83 �أدًبا �يكون �أن �بالضرورة �ليس �لكن �نسائًيا، �أدًبا �تكتب �امرأة �كل �أن �سحر�خليفة �بxن�والفر . ترى ق

و��مانع�أن�. [ثنxن�أن�Qدب�النسائي�تكتبه�نساء،�بينما�Qدب�النسوي�هو�الذي�ي ي�ويتب�¿�القضية�النسائية

  .443،�ص17/1�،1998. فصول ". رواية�ا�رأة. "محمد�برادة: انظر. يساهم�فيه�الرجل

ان،�إمي0ي�نصر�هللا،�خناثة�بنونة�للمزيد�عن�هذا�ا�وضوع�انظر�آراء�يم�¿�العيد،�حسام�الخطيب،�غادة�السم     

 .82-75،�ص1994أفريقيا�الشرق،�الدار�البيضاء،�. ا�رأة�والكتابة. رشيدة�بنمسعود: /ي

حيث�تتحدث�عن�ظروف�محنmnا�/ي�مواجهة�القضاء�" ا�حاكمة"نش�wxهنا�إdى�لي0ى�العثمان�/ي�سmrwxا�الذاتية�.  84

 .الكوي¥#�ضد�كتاباmrا
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م�وظائف�مختلفة،�خاصة�/ي�مجال�خ)ل�خروج�ا�رأة�إdى�العمل�وتسل�وتنعكس�التجربة�من

،�85ائية�تخرج�عن�الصورة�النمطية�التقليديةمما�جعل�أبطال�الروايات�النس. الصحافة�والفن

�ومحاربات �وفنانات �وصحافيات �كاتبات �لتشمل �الجزئية�. وتتسع �الذاتية �السwxة �أتاحت وقد

  .Zeidan, 1995: 233) :انظر(لبعض�الروائيات�هذا�ا�ن¾ى�/ي�انتقاء�أدوار�البطولة�

ا،�وأبرزها�الكتابة�والفن�،�إن�هذه�Qدوار���بّد�وأن�تنسج�حولها�حبكة�تتعلق�بمجا�ت�عمله

  .مما�يحّتم�الزّج�°mا�/ي�Qفق�ا�يتاق%$#�للكتابة

�متعددة،� �ثقافات �ع0ى �مطلعات �قارئات �اليوم �فالروائيات �الثقافة، �ع0ى �التجربة وتنعكس

هنالك�رصد�وتناص�واسعان��ؤلفxن�روائيxن�وفنانxن،�. وقد�انعكس�ذلك�ع0ى�كتاباmrن�الروائية

ن�مجرد�إ. ؛�/ي�متون�السرديات�ا�يتاقصيةة�متنوعة،�من�مختلف�الحضاراتو¹عمال�أدبية�وفني

وجود�هذا�الزخم�الثقا/ي�يقتû$#�بالضرورة�إقامة�ع)قات�حوارية�بxن�النصوص�والشخصيات،�

�للذات �تحقيق �وكوسيلة �الذات �تعب�wxعن �كوسيلة �للكتابة �العامة �الد�لة �ثراء �من وهذا�. ويزيد

ي�الجماdي�/"مؤشر�ع0ى� ي�استثمار�فضاءات�النص�Çخر�سواء�كانت�ثقافية�أم�فلسفية�أم�ال̄و

ن�إذ�إ�..يقية�أم�تشكيلية�أم�سياسية�أم�تراثية�أم�أسطورية�أم�تاريخية�أم�جغرافية�أم�موس

�معرفية �مرجعية �ذي �روائي �خطاب �تخليق �إdى �تطمح �د�لية �بمكابدة �يبوح تتمدد��86استدعاءها

  ).    208: 2004الصايغ،�" (ع0ى�أرض�الثقافة�والفكر

                                                 
  :انظر. مقابل�العاهرة) Qم(تقليدية،�كما�برز�عند�نجيب�محفوظ،��ي�ا�)ك�الشخصية�النمطية�ال.  85

Joseph. T. Zeidan. Arab Women Novelists-The Formative Years and Beyond. State 

University of New York Press, Albany, 1995, p.233. 

أولها�أن�رواية�ا�رأة�تتصف�بلغة�: عن�الذكورية�يرى�رشيد�الضعيف�ث)ثة�اخت)فات�تم��xالكتابة�النسائية.  86

لذا�يرجح�أن�تكون�ا�رأة�مبدعة�/ي�الرواية�وليس�/ي�الشعر�بصفته�يعتمد�. تاريخية�ف¦mا�رائحة�ا�كان�والزمان

���تاريخية �الرجل. لغة �عند �نجدها �وقلما �وا�حرمات، �وا�منوعات �ا�حظورات �عن �الك)م �/ي �الجرأة . وثان¦mا

،� �يكتب��وثالmµا �عادة �الرجل �أن �الضعيف �يرى �حيث �ا�عر/ي، �Qسلوب �حول �أع)ه �الفكرة �يناقض وهو�ما

بينما�. بأسلوب�ثقا/ي،�بينما�ا�رأة�تكتب�بأسلوب���ثقا/ي،�وهذا�ما�يجعل�من�كتابmnا�حيوية�ومتطورة�وغنية
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�الوقت �نفس �/ي �التعب�wxعmªا �وأداة �التجربة �من �جزء �اللغة �أن �التفات�. كما �هنالك ولهذا

تتم��xبحضور�الوظيفة�التعبwxية�ال¥#�تتمثل�/ي�"مكثف�وذو�مقاصد�واضحة�/ي�الكتابة�النسائية�

ي�الكتابة�ال�wك��xع0ى�دور�ا�رسل،�أي�حضور�ذات�Qن�¿�كمرسلة،�مما�يعت�wها�خاصية�عامة�/

باÊضافة�إdى�ذلك،�هناك�أيًضا�الوظيفة�اللغوية�ال¥#�جعلت�النقاد�ينعتون�أدب�ا�رأة�. النسائية

�التكرار�وال¼wثرة �تمتxن�. بطغيان �/ي �الكاتبة �ا�رأة �برغبة �الخاصية �هذه �تفس�wxحضور ويمكن

  ).151: 1994بنمسعود،�" (التواصل،�وفتح�الحوار�مع�Çخر�والتأكيد�ع0ى�الذات

��عتبار�آخر �وذلك �با�يتالغة، �النسائية �الرواية �ميتاقص �تكون�. يحفل �أن �اللغة �/ي فا¹صل

�تحاول�ا�رأة�أن. لطة�الرجلأنثوية،�لكmªا�انقلبت�إdى�الذكورة�بفعل�س تعيد�للغة�أنوثmnا��ولهذا

  .87من�خ)ل�التأكيد�ع0ى�خصوصية�اللغة�وشعريmnا

�النسائي �الرواية �أن �إليه �أشرنا �مما �م)محها،�يتّضح �أو�بعض �ا�يتاقصية �الظاهرة �تعتمد ة

كوسيلة�لتحقيق�تم�xّ،�كون�ا�يتاقص�يجعل�الكتابة�ومواضعاmrا�التعبwxية�موضوًعا�للحوار�بxن�

  . النقد�والقّص 

/ي�سنوات�الثمانينيات�والتسعينيات�والعقد�Qخ�wxمن�القرن�العشرين،�حفل�Qدب�العربي�

� �وع0ى �عديدة، �ميتاقصية �العربيبروايات �العالم �معظم �تضم �واسعة �هذه�. مساحة تحفل

�إدوار�الخراط،� �مثل �واسعة �نخبة �وتضم �للظاهرة، �وعديدة �متنوعة �وأشكال �بم)مح الروايات

�نورا� �عاشور، �رضوى �القعيد، �يوسف �أص)ن، �إبراهيم �إبراهيم، �هللا �صنع �الغيطاني، جمال

                                                                                                                            

مرجع�سابق،�" رواية�ا�رأة" .محمد�برادة: انظر. يعود�الرجل�دائما�إdى�إحا�ت�ثقافية�وذاكرة�مرجعية�ثقافية

  .450ص

�الروائيات     �من �قسم �ع0ى �تصح �قد �الفوارق �/ي �Qخwxة �النقطة �أن �ا�ثقفات�. أرى �الروائيات �تعتمد بينما

 .بالضرورة�والقصدية�تقنيات�Qسلوب�الثقا/ي�من�باب�ا�ساواة�بالروائي�الرجل

ليست�/ي�Qحداث�" ذاكرة�الجسد�¹ح)م�مستغانم#" يقول�عبد�هللا�الغذامي�أن�الحبكة�الحقيقية�/ي�رواية.  87

ا�ركز�الثقا/ي�. ا�رأة�واللغة". تس�wد�اللغة�أنوثmnا�-الخراب�الجميل"انظر�الفصل�السابع�. ذاmrا،�ولكmªا�/ي�اللغة

  .206-179،�ص1997العربي،�الدار�البيضاء�وبwxوت،�
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� �مستغانم#، �أح)م �Qعرج، �واسي�# �درغوثي، �إبراهيم �احمد�أمxن، �برادة، �محمد الطاهر�وطار،

�خريس،� �سميحة �العثمان، �لي0ى �شكري، �محمد �حميش، �سالم �بن �مودن، �ال¾ي �عبد ا�دي�#،

�،#Øحنا�مينة،�إميل�حبي�،#Øا،�عبد�الرحمن�منيف،�غازي�القصيwا�إبراهيم�ج�wإلياس�خوري،�ج�

  .عزت�الغزاوي،�سهيل�كيوان�وغwxهم

ح�م)مح�ظاهرة�آخذة�بالتبلور�و[نتشار�واتخاذ�من�خ)ل�هذا�الفصل�ظهرت�لنا�بشكل�واض

  .أشكال�ميتاقصية�مختلفة،�ضمن�رؤية�شاملة�لäدب�والفن

��xّمحصورة�/ي�ح�wxا�يتضح�أن�الظاهرة�غm¦إل�wxربعة�ال¥#�أشQمن�خ)ل�النماذج�الروائية�

�مصر �إdى �الشام �وب)د �العراق �من �تمتد �وإنما �العربي، �العالم �من �ه. جغرا/ي �يراه �البحث�ما ذا

ويس ى�إdى�تحقيقه�/ي�الفصل�الثالث،�أن�الظاهرة�تشمل�معظم�Qقطار�العربية،�وسيتم�تحليل�

كم�كب�wxمن�الروايات�ا�يتاقصية�من�أقطار�مختلفة،�آخذين�بعxن�[عتبار�الظاهرة�ا�يتاقصية�

�معينة �بخصوصية �نماذج�روائي. النسائية �نرى �بحيث �ونضجت �تبلورت �قد �الظاهرة �هذه ة�وأن

ي�الذاتي�°mا�حبكmnا�الروائية�وموضوعها�النقدي   .ميتاقصية�كاملة،�تتخذ�من�الكتابة�وال̄و
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  الثالث الفصل

  )2006-1970( الحداثية العربية الرواية �ي ا�يتاقص أشكال

 زمنية ف�wة ع0ى العربية، الرواية �يتاقّص  تطبيقية – تحليلية دراسة dىإ الفصل هذا يس ى

 جغرافًيا تمتد مختلفة، عربية أقطار من نماذجها تستمد. 2006 إdى وتصل السبعينيات منذ تمتد

ا، العراق وح¥¿ غرًبا ا�غرب من
ً
 ولبنان وسوريا وفلسطxن ومصر العربي ا�غرب بدول  مرورا شرق

 ح�xّا Qنثوي  العنصر تعطي بحيث ا�ؤلفxن، أجناس /ي التنويع وتتو	ى. خليجال وأدب وQردن

 ا�يتاقّص  بقضايا النسائي Qدب انشغال باب من الدراسة، هذه تتبناه الذي الطرح مع ينسجم

  .النسوية الكتابة أشكال من كشكل

 من وم)محه،  ّص ا�يتاق أشكال مع التطبيقي ا�بحث هذا يتعامل Qول، الفصل /ي أشرنا كما

 يحيط ما كّل  الشاملة بالبنية ونقصد. الروائي للعمل الشاملة البنية /ي حضورها مواقع حيث

 ويتجاوزه بيmªما، وما منه، Qخwxة بالصفحة وانmnاء للغ)ف، Qوdى بالصفحة ابتداء الروائي بالنص

 صوت أن إذ. صدوره عدب العمل صورة تعكس ال¥# الشخصية وا�قاب)ت النقدية الدراسات إdى

 حالة /ي ا�قدماتي، الخطاب أشكال من شك) يشك)ن مجمله /ي النقاد يراه وما عمله، تجاه الكاتب

  88(Post Ending Activity) الmªاية بعد ما نشاط أشكال من شك) أو العمل، قراءة قبل قراءmrما

  .العمل قراءة بعد قراءmrما حالة /ي

 سيكون  التطبيقية النصوص مع التعامل أن إذ البحث، منهجية إdى رةoشا من لنا بّد  � وهنا

  :ث)ثة بمستويات وهو. منه يتجزأ � كجزء ا�ق�wح، ا�يتاق%$# ا�وديل خ)ل من

 . (Post-Text) النّص  بعد ما. 3     .(Text) النّص  مستوى . 2     .(Para-Text) النّص  قبل ما. 1

  باًبا اتا�ستوي هذه من مستوى  لكل وسنفرد
ً
  .مستق)

                                                 
  :انظر�عن�هذا�ا�وضوع�. 88

Ibrahim Taha, "Semiotics of Ending and Closure: Post-Ending Activity of the Reader", 

Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies 138-1/4, 2002, 

pp. 259-277. 



 74

  الباب�-ول 

  (Para-Text) ما�قبل�النّص . 1

 الروائي بالعمل تحيط ال¥# السردية لبناته أن بحيث البنائية، وتركيبته ذاته ا�يتاقّص  ي ي

 وبxن النص فضاءات بxن الحاصل التعالق وتأصيل ا�يتاقصّية، التجربة ممارسة /ي هام جزء

  .بذاته قائم كواقع النص عن التعبwx حيث من الخارÈي، العالم فضاءات

 تشكل، وال¥# الروائي، النّص  بداية تسبق ال¥#" العتبات" من مجموعة القّص  قبل ما يع�#

 النظرية وع0ى التعبwxية، وإجراءاته العمل وضعية ع0ى ميتاقصّية إحا�ت بعضها، أو بمجموعها

  .وأشكاله �يتاقّص ا م)مح من وغwxها الروائية، الكتابة تحاور  ال¥# النقدية

 ا�ؤلفxن، كأسماء جينيت ذكرها ال¥# الضوابط من جملة إdى سابق موضع /ي oشارة تمت وقد

 باعتبارها وغwxها [ستجوابات، الحوارات، ا�تخللة، العناوين oهداءات، العناوين، ا�قدمات،

 منطق من مركزيا جانبا تخ��ل  تأليفية ووظائف ونصية تاريخية توظيفية سياقات لها عتبات

  ).17-16: 1996 الحجمري، :انظر( الكتابة

 Qدبي، اللون  أو الجانر تحديد ا�ؤلف، اسم العنوان، عن ا�ستوى  هذا /ي سنتحدث

  .الغ)ف وكلمة ا�قدمة، oهداء،  [سmn)ل،

  العنوان  1.1

 تعلن ال¥#" العناوين وه السياق هذا /ي يعنينا وما. يمثله الذي Qدبّي  العمل إdى العنوان يحيل

  وتدعم
ً
 Interpretive) التأويلية العناوين و�ي ومركزي، قاطع وبنمط ك0ّي، بشكل للعمل تأوي)

Titles) (Levinson, 1985:37) . ا /ي تكمن العناوين هذه أهمية إّنm¬عملية باعتبار تأويلية، كو 

  عملها تحمل" إ¬mا. للعمل نقدية ممارسة التأويل
ً
  حم)

ً
 عمل الحالة هذه /ي العنوان وكأن ،د�ليا

 وكأن. العمل لنصّية للغاية مخ��لة نصّية �ي أيضا نصّيته وأن [خ��ال، عليه يكون  ما أشّد  مخ��ل 

  ).30: 1998 الجزار،" (بعمله للعنوان الد�dي التوحد حّد  إdى صّعد قد الجن¨$# التشاكل
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 وضع. بأكمله Qدبي العمل ليتضمن يتعداها وإنما التسمية، خاصية العنوان يمظهر � °mذا

ل يتم لن آٍت، وكمع�¿ كقيمة النص فرض يعنيه ما جملة من يع�# العنوان
ّ
 وظواهره قضاياه تمث

 [عتناء ضرورة ع0ى تراهن خصوصية إ¬mا. النصية الخصوصية مع وحواريmnا تعالقها /ي إ�

 النص لفائدة وإنتاجه ائي،الرو  ا�لفوظ لسر وتحقيقه نص، بخصوص نصا باعتباره بالعنوان

  ).18: 1996 الحجمري، :انظر(

 ومضمون  العنوان بxن مركزيا تعالقا لوجدنا نموذجا؛ العثمان للي0ى" ا�حاكمة" رواية أخذنا لو

# وبعدها الرواية  بعض بسبب الكاتبة محاكمة عن -ذاتية كسwxة -تتحدث  الرواية هذه. ا�يتاق%$ّ

 تحاكم ال¥# القضية دامت وما. ا�حاكمة موضوع حول  الرواية داثأح كل تدور . ا�تحررة كتاباmrا

 القانون، تنفيذ /ي ا�تمثل oجرائي الجانب تجاوزت ا�حاكمة فتكون  كتاباmrا، �ي الكاتبة عل¦mا

 أعمال تأخذ ال¥# النقدية ا�مارسة �ي ا�ع�¿ °mذا فا�حاكمة. 89ميتاقصّيا نقديا بعدا واتخذت

 ال¥# الظروف محاكمة و�ي. ا�كتوب والنّص  الكتابة محاكمة �ي. لها يقياتطب نموذجا الكاتبة

 و�ي. للقضاء التوجه إdى الذاتية القراءة به تؤدي الذي القارئ  محاكمة و�ي. بالكاتب تحيط

 أفق عن بالضرورة يع�w و� الخارÈي، الواقع مع بمواضعاته ينسجم � كواقع النص محاكمة

 الكوي¥# ا�جتمع /ي ا�رأة فمكانة. القراء من معينة مجموعة) Horizon of Expectation( توقعات

 هذا /ي أصولية عناصر ووجود والثقا/ي، السياU$# أهّمها مختلفة، مستويات ع0ى صراًعا تخوض

 كانت وبالتاdي والصراعات، التباينات هذه فيه تنعكس ح�xّا Qدبية ا�ادة من جعلت ا�جتمع،

 °mا يسمح ال¥# الد�لة ثنائية. متجانسxن غwx لقراء متباينة توقعات تمثل العثمان لي0ى" محاكمة"

 فالكاتبة. الكاتبة نظر وجهة من الن%$# والواقع الخارÈي الواقع بxن التما�ي حالة تعكس العنوان،

 إ¬mا أي. تكتب ما وبمحاكمة بمحاكمmnا، يقومون  من بمحاكمة مباشرة غwx بطريقة تقوم عملًيا

 سرد خ)ل من Qدبية، ا�نشورات ع0ى الرقابة /ي ممثلة الواقع، سلطة ع0ى نقدية ةبممارس تقوم

 بعملية تقوم فإ¬mا مباشرة، غwx بطريقة كان وإن الوقت، نفس و/ي عايشmnا، ذاتية سwxة أحداث

                                                 
حيث�تقوم�الشخصيات�بمحاكمة�" القمر��ي�ا�حاق"و" النجوم�تحاكم�القمر"انظر�مث)�ثنائية�حنا�مينة�.  89

 . وهذا�بالطبع�ملمح�ميتاق%$#�بارز . ؤلفا�
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 من ا�توازيxن ا�سارين هذين و/ي. الرقابة حفيظة أثارت وال¥# السابقة، القصصية لكتاباmrا نقد

  . وا�يتاقّص  الذاتي [نعكاس عليه يكون  ما أتّم  ع0ى لعمله، الكاتب رؤية تتج0ى قدالن

 من ا�حاكمة إdى يشwx فهو ميتاق%$#، عنوان القعيد ليوسف" القفص �ي البلبل مرافعة" و/ي

 من حالة أمام القارئ  يضع فإنه الحرية، يتو	ى وكطائر بالتغريد، ا�شهور  فالبلبل. [ستعارة باب

 سجxن البلبل. العربي العالم /ي الرأي عن التعبwx حرية أمامه تضيق الذي با�ؤلف ال�wم�xية ابلةا�ق

 العربي، للمثقف ا�قيدة والوضعية oشكالية هذه ظل و/ي. مmnّم أنه يع�# وهذا نفسه، عن يرافع

 والنقد النص بxن الفاصل الحد تضع الرواية هذه أن مفادها رسالة بث للقارئ  العنوان يتيح

 وسيأتي نقوله، ما ستدعم ا�تخللة، كالعناوين الرواية، هذه /ي أخرى  عناصر ولعل. لها موضوًعا

  .الفصل هذا من الثاني الباب /ي حديثنا معرض /ي ذلك

 عنوان لها Qعرج لواسي�# الظTل حارسة فرواية عنوانxن، تحمل ال¥# الروايات بعض هنالك

 العنوان لكن ميتاقصية، معطيات لنا يقدم � Qول  العنوان للع. الجزائر �ي كيشوت دون : آخر

 /ي جديدة شخصية oسباني البطل من ويخلق لسرفانتس، كيشوت دون  رواية إdى يحيل الثاني

 رواية الظ)ل وحارسة ا�يتاقصية، الروايات أوائل من كيشوت دون  كانت فإذا. الجزائري  الواقع

 �ي وإنما أخرى، برواية رواية ع)قة مجرد ليست الروايتxن بxن الحوارية الع)قة فإن ميتاقصية،

 /ي التكثيف عليه يكون  ما أق%$¿ ربما وهذا بذاmrا، واعية رواية مع بذاmrا واعية رواية ع)قة

  . العنوان

 كرواية واضًحا، ميتاقصًيا وعًيا يمثل وهذا". رواية" لفظة عناويmªا /ي تدخل روايات هنالك

 الكاتب ورواية ش)بي، لفوزية" واحدة لرواية رجل" ورواية السعداوي، لنوال" الرواية"

  ".؟رواية تكتب أن تريد هل" ظاهر ناÈي ا�ح0ي الفلسطي�#

 أن العنوان من فا�فروض شكلية، ع)قة ليست الروائي با�ضمون  العنوان تربط ال¥# الع)قة

# نوانالع حالة و/ي [خ��ال، عليه يكون  ما أشد ع0ى العمل يخ��ل   أك¼w الع)قة ستكون  ا�يتاق%$ّ

ا التحاًما
ً
 م)مح يتلمس � ا�يتاق%$# للعنوان التحليلية قراءته خ)ل من فالقارئ . وترابط

  . والكاتب وQدب بالصنعة ع)قة لها موضوعات وإنما تقليدية، أو عادية روائية موضوعات
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  اسم�الكاتب�  2.1

 /ي تتكون  فسوف العمل، لهذا ككاتبة العثمان 0ىلي اسم ويقرأ" ا�حاكمة" رواية إdى ينظر من

 والقارئ . كاتبا وليست كاتبة �ي أو�. الكاتبة بشخصية وترتبط بالعنوان ترتبط توقعات ذهنه

 ولي0ى. مmªا التحررية خاصة العربي، العالم /ي النسائية الكتابات تعانيه ما جيدا يعرف العربي

 الكتابة قضايا ¹ن. ا�يتاقّص  خانة التشكل °mذا خلتد فإ¬mا متحررة، كويتية ككاتبة العثمان

ل تكتب، ما ع0ى ومحاكمmnا با�رأة، الخاصة
ّ
 ولو. نفسه يفرض ميتاقصّيا موضوعا بالتأكيد تشك

 Êدوار ال�wتيب ع0ى و�ي ،"الشمس باب" ،"الهارب الضوء" ،"والتنeن رامة" الروايات قرأنا

 ا�م�x. مmªا كبwx قسم /ي ميتاقصية روايات سنجدها فإننا خوري، وإلياس برادة، محمد الخراط،

 وقد أيًضا، نقاد وهم الغربية، Çداب ع0ى ومطلعxن عربية بثقافة مثقفxن كو¬mم ا�ؤلفxن هؤ�ء بxن

 له أتاَح  ناقًدا، الكاتب كون  ا��xة، هذه ولعل. طويلة سنوات مدار ع0ى بالنقد واشتغلوا حاضروا

 النقدية Qفكار بعض السطح ع0ى طفت بحيث الناقد، القارئ  بمنظار الروائي عمله مع التعامل

  .القراءة وممارسة الكتابة ممارسة بxن الصلة تجذير /ي وزادت العمل حاورت ال¥#

 إبراهيم وج�wا منيف الرحمن عبد الكاتبxن اسم#" خرائط بT عالم" رواية غ)ف ع0ى يقرأ ومن

 العادة، /ي واحد بمؤلف تحظى الرواية إن إذ. اتبxنك بxن ا�ش�wك العمل هذا فسيشده ج�wا،

 عن يتساءل أن بّد  � فالقارئ . ميتاق%$# ملمح هو واحدة رواية تأليف ع0ى مؤلفxن واش�wاك

 كتابي مشروع انجاز كيفية وعن مmªما، واحد كل ابتدعها ال¥# والشخصيات وQحداث الفصول 

 الكاتب قصدية مناقشة تتم أن يمكن وكيف. �wكا�ش التأليف هذا من الغاية وعن النوع، هذا من

 عملية خ)ل من مش�wكة قصدية إdى نصل أن يمكن وهل. قصديتxن وجود حالة /ي الفردية

   التأويل؟

" طويل ليل �ي صراخ"و" السفينة"كـ رواياته من رواية ع0ى ج�wا إبراهيم ج�wا اسم قرأنا ولو

 وموسيقي وشاعر روائي فهو الكاتب، لهذا والفنية Qدبية الجوانب تعدد للذهن فسيتبادر وغwxها

 بم)مح فتصبغها أعماله، داخل بآخر أو بشكل تظهر الثقافية التعددية هذه ولعل ورسام،
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 أشرنا أن سبق ولقد وأشكالها، الفنون  عن الحديث أو الرواية، داخل الشعرية كاللغة ميتاقصية

  .يًداتحد ج�wا عند سابق فصل /ي ا�)مح هذه مثل إdى

:  ا�ؤلف عن تذيي) شب0ي لخwxي " الزمان �ي الحلو¼ي الطرش«ي رحTت" رواية غ)ف ع0ى نقرأ

ها"
ّ
 الحنفي شب0ي ابن الفهامة غwx والح�w الع)مة غwx العالم تعاdى ربه إdى الفقwx العبد يراع خط

  ".آمxن جهله شر هللا كفانا الحلوÈي الطرشéي ا�صري 

 تأريخية مع ينسجم وهذا القديمة، الك)سيكية الكتابة أسلوب يلالتذي هذا خ)ل من فن)حظ

 و�. التاريخ يحاور  ارتدادي قص%$# كنص (Historiographic Metafiction) الروائي النص هذا

  .   نفسه الكاتب وبxن الرواية عنوان بxن الربط عملية الكاتب �سم ا�û$#ء التذييل هذا /ي يفوتنا

 يضع قد غwxهما، أو امرأة، أو كناقد، به السابقة ومعرفتنا لكاتبا اسم أن إذن الواضح من

 عناصر بالضرورة يدعمها مسبقة، ميتاقصية بأفكار القراءة جاهزية لشحن فرصة القارئ  أمام

 سواء Qول، عمله �ي الرواية وكانت مغمورا، الكاتب كان لو ح¥¿. توابعه أو العمل صلب /ي أخرى 

 نظرة Qدبي العمل إdى سينظر بالضرورة فالقارئ  تحتوي، � أو ةميتاقصي عناصر تحتوي  كانت

 ناضًجا يكون  لن العمل أن يظن كأن القراءة، عملية تسبق توقعات بناء خ)ل من مسبقة نقدية

 حيث من العمل طبيعة ع0ى ذلك وسينعكس التجربة عديم الكاتب أن أو الفنية، الناحية من

  . وا�ضمون  الشكل

  -دبي ن اللو  تحديد  3.1

 سميت روائية أعمال هنالك. ا�كتوب النص من نقدي موقف عن تع�Q wدبي اللون  إdى oشارة

 رسالة" وكذلك رواية، ف¤# غرايبة لهشام" الرملية ا�قامة" مثل Qدبي، لنوعها مضللة بأسماء

 لكmªا ،Qسماء /ي ح¥¿ التجريب محاو�ت بذلك ويقصد الغيطاني لجمال" ا�صائر �ي البصائر

 العثمان للي0ى ا�حاكمة. 90بيmªا الفاصلة والحدود Qدبية Qلوان تداخل �ي أخرى  جدلية تطرح

                                                 
90 .� �إdى �الحرافيش"لو�نظرنا �" ملحمة �كلمة �تدخل �رواية، �أ¬mا �لوجدنا �محفوظ، �عنوا¬mا،�" ملحمة"لنجيب /ي

وهذا�خلط�. وتقوم�بتقليد�أسلوب�السwxة�الشعبية�/ي�متmªا،�وتتألف�من�عشرة�فصول�كل�فصل�يسم¿�حكاية

 .ر�فيما�بيmªا،�وتعب�wxعن�سعة�الرواية�لäلوان�Qدبية�Qخرى كب�wxلäلوان�Qدبية�وإقامة�حوا
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 سwxة الرواية أن لنستنتج كاف تلميح هذا". الواقع سwxة من مقطع" بالتعليق إل¦mا أشwx كرواية

 مع تتوحد ف¤# اقع،الو  إdى الذاتية سmrwxا تنسب فالكاتبة: آخر مع�¿ التلميح هذا /ي لكن. ذاتية

 الكاتب ع)قة إdى إحالة هذا /ي. بأكمله وواقع مجتمع هموم الخاصة همومها وتصبح واقعها،

 ما بقدر الكاتب، نّص  الواقع أن أي. أيضا الواقع يقرأ الكاتب حياة سwxة يقرأ من أن بحيث بواقعه،

  .الواقع هو النص أن

 الكاتبة ذات �ي والساردة العثمان، للي0ى اتيةذ سwxة الرواية أن فع) نجد الرواية قراءة عند

. 91إسماعيل فهد إسماعيل الكاتب صديقها وعن بكر، أبو وليد الفلسطي�# زوجها عن تتحدث

 للفكر بال�wويج إياها مmnمة الكويت /ي أصولية إس)مية جهات قدمmnا قضائية دعوى  عن وتتحدث

 تأتي الليل �ي" و" الرحيل: "هما نقصصيتx مجموعتxن خ)ل من الجن¨$#، والشذوذ oباuي

  ".العيون 

 من أقصد أكن ولم". العيون  تأتي الليل �ي"و" الرحيل" كتاب بتأليف قمت أنا: "الكاتبة تقول 

  ).37: ا�حاكمة" (القانون  مخالفة أو الجنسية، oباحة إdى الدعوة ونشرهما الكتابxن تأليف

 العنوان [عتبار بعxن آخذا الواقع، سwxة من بمقطع Qدبي اللون  وصف من القارئ  يستشعر

 بقضايا الكاتبة ال��ام إdى إحالة [ستشعار هذا و/ي. الكاتبة معاناة بقدر الواقع معاناة ،"ا�حاكمة"

  مجتمعها،
ّ
  .والجريئة الثائرة الكتابية مغامرmrا /ي جازفت قد كانت �ا وإ�

 منسجمة، الفكرية وطروحاته العمل مضمون  وبxن ومتعلقاته، Qدبي اللون  بxن فالع)قة

ا وتؤديان
ً
 وإنما شك0ي، ميتاق%$# كملمح العتبات هذه إdى النظر يتجاوز  الهدف هذا. واحًدا هدف

 من جزء هو ا�يتاقصية الظاهرة فتوظيف للعمل، التقليدي غwx ا�ضمون  يحاور  كملمح

 وا�ضمون  الشكل بxن ا�يالتم هذا. ميتاق%$# كموضوع الكتابة تخدم ال¥# الكتابة اس�wاتيجية

  .الروائي للنص العامة الد�لة تكثيف /ي ويسهم عميًقا، فلسفًيا بعًدا ا�يتاقصية الظاهرة يعطي

                                                 
  .للرواية Qخwx الغ)ف ع0ى الكلمة كتب الذي هو إسماعيل فهد إسماعيل الكاتب.  91
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 بقلم مقدمة /ي لكننا ،"رواية" الخارÈي الغ)ف ع0ى نقرأ مينة لحنا "القمر تحاكم النجوم" /ي

 أن شاء ومن ذلك، وسعه ففي وايةر  يقرأها أن شاء فمن مًعا، ومسرحية رواية هذه" نقرأ الكاتب

 تمثل Qدبي للون  الرؤية هذه). 5: القمر تحاكم النجوم" (يفعل أن ميسوره ففي مسرحية يقرأها

 رواية يسمها لم" زعفران ترا½Zا" كتب عندما فالخراط. Q92دب ونظريات النقد /ي معروفة جدلية

 و� ذاتية، سwxة النصوص هذه ليست: "عmªا وقال" اسكندرانية نصوص" التسمية عل¦mا أطلق وإنما

 ترا°mا" (ذلك عن كثwًxا °mا يشط ما الفن صنعة ومن الخيال، شطح من فف¦mا. مmªا قريًبا شيًئا

�اللون�Qدبي�). 5: زعفران �نقاء �/ي �والتشكيك �حول�الكتابة�الع��wنوعية �بآرائه �معروف والخراط

�تسمياته �/ي �ذلك �ظهر �وقد � الواحد، �وال]ZلكةاخK!اقا"لرواية �الهوى �روائية،�" ت ب�Âوات

�و" الحوشية القدسية مدين¾� اسكندري¾�"و �روائي، �ا�خزن«ي"بكو�ج �ويوسف " الغجرية

  .بفانتازيا�روائية

 حوار" عبارة مكا¬mا وضع وإنما" رواية" التسمية تحمل � محفوظ لنجيب" العرش أمام" رواية

 مصر زعماء محاكمة تتم فيه عم) عتبارهابا محفوظ، عند الف�# التوجه ولعل". مصر رجال مع

  .التحفظ هذا فكان ا�قالة، أسلوب أو التاريÃي، التوجه يحمل السادات، عصر ح¥¿ الفراعنة منذ

                                                 
كان�إدوار�الخراط�أحد�ا�ساهمxن�البارزين�/ي�جدلية�اللون�Qدبي�وتمييع�الحدود�الفاصلة�بxن�Qلوان�من�.  92

�الكت �مصطلح �القصيدةخ)ل �القصة �مثل �جديدة �تسميات �حول �واق�wاحاته �الع��wنوعية، إدوار�: انظر. ابة

  .51،�ص1994دار�شرقيات،�القاهرة،�. القصيدة�–مقاnت��ي�ظاهرة�القصة�: الكتابة�العÀ!�نوعية. الخراط

. صرية�القصe!ةتداخل�-نواع�-دبية��ي�القصة�ا�. خwxي�دومة: �زيد�من�ا�راجع�عن�هذه�الظاهرة�انظر    

. تداخل�النصوص��ي�الرواية�العربية. وحسن�محمد�حماد. 1998الهيئة�ا�صرية�العامة�للكتاب،�القاهرة،�

. اللغة�الشعرية�وتجليا`Zا��ي�الرواية�العربية. وناصر�يعقوب�. 1997الهيئة�ا�صرية�العامة�للكتاب،�القاهرة،�

تداخل�-نواع�: الكتابة�عÀ!�النوعية. وكذلك�كوثر�جابر. 2004ا�ؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�بwxوت،�

�الحديث �العربي �-دب �نموذًجا�- �ي �وإدوار�الخراط �الصبور �عبد �. صTح �دكتوراة �حيفا،�(رسالة جامعة

2005.( 
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 الوقت نفس /ي وجعلها متعددة، أدبية ألوان احتواء ع0ى الرواية قدرة ا�حاو�ت هذه تعكس

 من ابتداء Qدبي العمل /ي النقدية رؤيmnم لزّج  ساس،Q  /ي النقاد الروائيxن �حاو�ت تجريبًيا مخت�wا

  . الغ)ف مع القارئ  ف¦mا يلتقي ال¥# Qوdى اللحظة

 رواية تجعلها أن تريد والتعريف التسمية °mذه وكأ¬mا ،"الرواية" روايmnا السعداوي  نوال تسم#

 الغاية ولكن" ا�ستحيلة الرواية" بتسميmnا السمان غادة مع ذلك ويتكرر . الروايات باÚي عن متم�xة

 الصادق التعبwx /ي الرواية بقدرة تشكك وكأ¬mا الرواية، هذه /ي الذاتية سmrwxا تكتب ف¤#: تختلف

  ). 60: 2002 حمود، :انظر( والشخصيات Qحداث دقائق عن

 جنس من -تعبwxه حد ع0ى -فيخرجها خرافية،" الغول  بنت سرايا" روايته حبيØ# إميل يسم#

 ابتعاده /ي وكأنه خرافًيا، تراثًيا نًصا التسمية هذه /ي حبيØ# يحاور . 93البداية منذ لطويلةا الرواية

 لتصل ا�ألوف حدود تتجاوز  للواقع مأساوية صورة رصد إdى يس ى الخيال إdى واللجوء الواقع عن

 وميق وإنما عنه، القطيعة °mدف ليس الواقع عن ي�Âاح فهو أخرى  جهة ومن أسطورية، أبعاد إdى

 الخرافة شخصيات بxن تربط ال¥# الع)قة وتجذير محاورته، أجل من الف�# [لتفاف °mذا

 الفلسطينية oسرائيلية الع)قة مستوى  ع0ى ا�عاصر، السياU$# الواقع شخصيات وبxن وأحدا�mا

  .الهادف والتناص الجديدة الكتابة خ)ل من ال�wم�xية د��mrا وتفسwx للصراع،

  \س]TZل 4.1

 وتحيل oهداء، بحجم قصwxة تكون  وعادة العمل، مقدمة تسبق لغwxه، أو للكاتب مقولة وهو

  تكون  أو أدبية، كصنعة النص طبيعة إdى
ً
 موضوع من الكاتب نظر وجهة عن يع�wون لكتاب أقو[

 وبا�ع�¿ بالتصريح، Qول  با�ع�¿ [سmn)ل يمتاز. لعمله الكاتب تصورات أو ، ومضمو¬mا الرواية

  .بالتلميح الثاني

                                                 
/ي�اسmn)ل�له�قبل�الرواية،�" خطبة�ا�ؤلف"يعرض�حبيØ#�وجهة�نظره�من�جملة�أفكار�ميتاقصية�أسماها�.  93

سرايا�: انظر. ع)قة�الرواية�تناصيا�مع�خرافة�فلسطينية،�وعرض�وجهة�نظره�من�سwxورة�الكتابة�من�جملmnا

 .712-710،�صبنت�الغول 
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  :التاdي بالشكل الذاتية سmrwxا العثمان لي0ى تسmnل

"28/12/1996  

26/3/2000  

 أية تعطي�# أن قبل. ضمwxي  ع0يّ  يم0ي كما أناقش وأن. أقول  وأن. أعرف أن /ي الحرية أعط�#

  ). 5: ا�حاكمة" (ميلتون  oنجل�xي  الشاعر. أخرى  حرية

 ا�عرفة /ي فالحرية. الرواية مضمون  ومع العنوان مع لةالد� /ي انسجام [سmn)ل هذا /ي

 شاعر بشخصية العثمان لي0ى استشهاد إن. ا�حاكمة هذه /ي الكاتبة مظلمة �ي وا�ناقشة والقول 

 كاتب شخصية استحضار فإن أخرى  جهة ومن والشعر، السرد بxن الع)قة إdى خفي بشكل تحيل

  .موضوعها الكتابة تتخذ الرواية وأن خاصة ككاتبة، موقفها من يعزز  نّصها /ي

 الكاتبة وكأن. إنجل�wا من الغرب، من رجل وإنما الشرق، من رجل يقوله � الحرية عن الك)م إن

  الحريات؟ °mذه الشرق  رجل سيطالب م¥¿ شرÚي؟ رجل الك)م هذا سيقول  م¥¿: تلمح

  .الفكر ت)فواخ الواقع واخت)ف الحضارات مواقف إdى الكاتبة تحيل ا�ع�¿ °mذا

 ففي. التاريخ وكتابة الزمن تسلسل مع يشدها ما لها [سmn)ل هذا /ي العددية الد��ت إن

 الثاني التاريخ و/ي). 22-21: ن.م( التحقيق إdى الكاتبة استدعاء تم) Q )28/12/1996ول  التاريخ

 الحرية بطلب تاريخxنال هذين اق�wان /ي فالكاتبة). 233: ن.م( [ستئناف حكم صدر) 26/3/2000(

wا عن تع�mnن ميلتون  قول  وكأن الروائي، ا�سرود /ي ا�غيبة أمنيxن هذين بxاخ��ال هو التاريخ 

  .ود�لة ورؤية أحداثا الرواية

 نفس و/ي الكاتبة، نفس عند الداخ0ي التناص فكرة يخدم التاريخxن هذين استحضار إن

# ا�دلول  /ي العتبات هذه أهمية إdى ويحيل Qدبي، العمل  سmrwxا فضاء من وإخراجهما. ا�يتاق%$ّ

 قبل هناك �حطة النفسية وحاجmnا تفاؤلها من يعزز  والشعر بالحرية مق�wن  آخر فضاء إdى الذاتية

  ". oهداء" عتبة /ي تقوله ما وهذا ومضاءها، عزمها ف¦mا الكاتبة تشحذ النص،

 روايته مسmn) خوري إلياس يقول  مث)ف. الروائي النص طبيعة إdى [سmn)�ت بعض تحيل

  ": يالو"
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 أي وجد وإذا. الخيال صنع من �ي الرواية هذه /ي وQسماء وQماكن والشخصيات Qحداث"

 وأحداث وأماكن وأحدا�mا، أماكmªا بxن أو حقيقيxن، أناس وبxن وأسماmýم أشخاصها بxن شبه

  ).5: يالو" (قصد أّي  من وخاليا خيال،ال غرائب ومن صدفة، محض إ� ذلك يكون  فلن حقيقية،

wxل هذا يش(mnى [سdأو مؤسسة تظن بحيث قصديته، فهم يساء أ� ع0ى ا�ؤلف حرص إ 

 وهو النص، د�لة /ي الكاتب تدخل يع�# بالضرورة وهذا. الرواية /ي ا�قصودان بأ¬mما شخص

  .لنصه الكاتب تأويل بالتأكيد

 القصيØ# لغازي " 7" رواية ففي  القارئ، حwxة من زيدوي مزدوجة لعبة يلعب قد الحرص هذا

 شبه وجود أّي  -ثانًيا. عربية دولة أي تع�# و�... عربية دولة كل تع�# X عربستان - أو�: "ايضاحان

 تكون  وربما". تكون  � وقد.. مصادفة تكون  قد حقيقية شخصيات وبxن الرواية شخصيات بxن

 الوهلة من نظن قد كما الفهم سوء ع0ى وليس القصد ع0ى تبالكا تأكيد [سmn)ل هذا من الغاية

  .Qوdى

 النص لوضعية بالنسبة متشا°mة أفكار" السفينة" روايته /ي ج�wا إبراهيم ج�wا اسmn)ل و/ي

  .94كثwxون وغwxهم" زعفران ترا½Zا" /ي الخراط وكذلك

                                                 
فإذا�وجد�أي�شبه�بيmªا�وبxن�أناس�. الشخصيات�وQسماء�/ي�هذه�الرواية�من�خلق�الخيال: /ي�السفينة�لج�wا.  94

�ال �محض �من �إ� �ذلك �يكون �فلن �أو�أسماmýم، �قصدحقيقيxن �كل �من �وخالًيا �زعفران�. صدفة، �ترا°mا و/ي

�أوهام: للخراط �ورؤى �-ف¦mا �ال¥#��-أحداث، �الذكريات �من �وسحابات �أح)م، ��ي �الوقائع �ونوّيات�من شخوص،

�أبًدا �تحدث �لم �ولكmªا �تقع �أن �ينبáي �السwxة�. كان �وبxن �والخيال �الواقع �بxن �الحدود �تمويه �الخراط �ك)م و/ي

أي�تشابه�بxن�أبطال�: "للكاتبة�السعودية�رجاء�الصانع�عكس�ذلك�تماًما" بنات�الرياض" و/ي. الذاتية�والتخييل

  ".الرواية�وأحدا�mا�والواقع�هو�تشابه�مقصود

تحتوي�ع0ى�أحداث�مدهشة�غريبة،�وخواطر�مسلية�وعجيبة،�: لخwxي�شلØ#�"رحTت�الطرش«ي�الحلو¼ي"و/ي�

  .ياة�Qوائل�وQواخر،�وQماجد�وQسافلتتحدث�عن�ح.. وأخبار�مذهلة�ووقائع�مؤسفة�رهيبة

    � �رواية �إبراهيم" ذات"/ي �هللا �الصحف�: لصنع �عن �منقولة �الرواية �هذه �فصول �بعض �/ي �الواردة الوقائع

�تناولmnم،� �بمن �أو�ا�ساس �صحmnا �تأكيد �نشرها �بإعادة �مmªا �يقصد �ولم �وا�عارضة، �مmªا �الحكومية ا�صرية،

ر�ف¦mموإنما�قصد�به�ا�ؤلف�أن�ي
ّ
  ).الناشر. (عكس�الجو�oع)مي�العام�الذي�أحاط�بمصائر�شخصياته�وأث
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  _هداء 5.1

 القرابة، كع)قة خاصة، ع)قة العمل بصاحب تربطها ¹طراف عادة، oبداعية Qعمال mrدى

 إخراج /ي ساعد أو شخصيته، تكوين /ي فضل له كان من أو بأستاذه التلميذ ع)قة أو الزمالة، أو

 أفراد أو وطنه أو لب)ده عمله الكاتب عندها ف¦mدي و[نتماء، التبعية ع)قة أو للضوء، عمله

 ا�بادئ أصحاب أو وا�فكرين، Qدباء أو كالسياسيxن 95القراء من قطاع إdى mßديه وأحيانا. مجتمعه

  .¹97حد إهداء يكتب � أو ،96مجهول  إdى أو. Qمة أبناء من والشرفاء

                                                                                                                            

   � �رواية �كموضوع�" أنوبيس"/ي �أنوبيس �أسطورة �ع0ى �الحصول �/ي �ا�ؤلف �كفاح �عن �حديث �الكوني Êبراهيم

  ).7-5: أنوبيس(لروايته،�وكيفية�تنسيقه�للروايات�ا�ختلفة�وتدقيق�Qزمنة�وترتيب�أحداث�السwxة�

    � �رواية �حبيØ#" اخطية"/ي �ا�جنح...  Êميل �الشرÚي �خياdي �بنت ��ي �الرواية �بxن�. هذه �شبه �أي �فإن ولذلك

بل�أكاد�أقول،�دفعا�. شخصياmrا،�أو�إحداها،�وبxن�أشخاص�واقعيxن�هو�ابن�عرض�ما�جنحت�إليه�عن�قصد

: اخطية" (ذيان�نوسطالéيللشmàات،�إن�أي�شبه�بxن�حيفا�هذه�الرواية�وبxن�حيفا�هذه�الب)د�هو�محض�ه

565  .(  
ذاكرة�"وmrدي�أح)م�مستغانم#�روايmnا�. للكاتب�صنع�هللا�إبراهيم" الضوء�الهارب"mßدي�محمد�برادة�روايته�.  95

��Áالحواس"وروايmnا�" للكاتب�مالك�حداد�ووالدها�ا�تو/ى" الجسدÂى�الرئيس�الجزائري�ا�غدور�محمد�" فوdإ

�الذ �عمwxات �وسليمان �والدهابوضياف �وإdى �ق�wه، �ع0ى �الفاتحة �وهو�يقرأ �بوضياف �جنازة �/ي �مات وmrدي�. ي

� �الرائعxن" عابر�سرير"روايmnا �ورجالها �العربية �Qمة �وشرفاء �والدها �". إdى �روايته �حميش �سالم محن�"وmßدي

دي�ج�wا�وmß. إdى�محمد�زفزاف" زهرة�الجاهلية"إdى�أخواته�عتيقة�ورشيدة�وسعاد�وروايته�" الف¾�Áزين�شامة

� �ج�wا �السفينة" السفينة"إبراهيم �هذه �كانت ��ا �لو��حmàّم �الذين �. إdى �روايته �Qعرج �واسي�# حارسة�"وmßدي

. لزينب،�صديقة�الذهول�والشطط�ونجاة،�براءة�طفولية�وحرقة�صامتة" دون�كيشوت��ي�الجزائر�-الظTل

إdى�" الرواية"mrدي�نوال�السعداوي�روايmnا��.إdى�مارجريت�دوراس" قميص�وردي�فارغ"mrدي�نورا�أمxن�روايmnا�

 . الطيور�ا�هاجرة�هربا�من�ا�وت،�إdى�ا�سافرين�وا�سافرات�بحثا�عن�Qمل

إdى�oنسانة�ال¥#�استطاعت�أن�تتعايش�مع�" 7"،�وروايته�"ن"إdى�" العصفورية"mßدي�غازي�القصيØ#�روايته�.  96

 .راطيشطحات�الشاعر�وكوابيس�الروائي�ولؤم�البwxوق

مالك�. "لحنا�مينة" النجوم�تحاكم�القمر. "Êلياس�خوري" يالو: "من�هذه�الروايات�ال¥#���تقدم�إهداءات.  97

الشمعة�. "لعبد�الرحمن�منيف" قصة�حب�مجوسية. "لسميحة�خريس" خشخاش. "Êبراهيم�أص)ن" الحزين

|eي�الوقت. "للطاهر�وطار" والدهالÄلخولة�بكر" سوا. 
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 فهذه وغّرم، فأدين محاكمة /ي قاضوه الذين أعدائه إdى عمله بإهداء الكاتب يقوم أن أما

 وهذا". نافعة ارةض رب" oهداء فوق " ا�حاكمة" /ي العثمان لي0ى فتكتب. نظر إdى بحاجة قضية

  .oهداء �نطق فكرية قاعدة يشكل ا�ثل

 الشكر مع إل¦mم. أدبي وأدانوا. كتاباتي ضد الدعوى  رفعوا الذين Qخوة إdى" :تقول  oهداء /ي

  )7: ا�حاكمة" (العثمان لي0ى  .Qدبي العمل هذا لو�دة حافزا" دعواهم" كانت فقد. الجزيل

 إزاء وفضيلmnا، الكاتبة تسامح يعكس ردّ  هو با¹خوة، ووصفهم ضاهاقا من إdى الرواية إهداء إن

. وQدب الكتابة إdى ويحيل الشخ%$# الجانب عن oهداء يتسامى كما. الفضيلة بعدم اmrموها من

 كانت الدعوى  أن كما. واضح ميتاقص وهذا وأد°mا، كتاباmrا وإنما الكاتبة ليس وا�دان فا�mnم

 فكري  نقاش إdى شخصية، معاناة من الثقل مركز ينقل فاÊهداء. 98وايةالر  هذه لصدور  حافزا

� خفي بطرف ويشwx. له وتقييمهم Qدب من القراء وموقف الكتابة موضوع حول   ا�عاناة أنإdى

د
ّ
  .Qدب /ي ينعكس والواقع الواقع، لهموم تمثيل هو فا¹دب. وكثwxة جديدة أدبية أعما� تول

 وتطردهم تلفظهم وكأ¬mا عا�ها، من روايmnا، فضاء من إل¦mم ا�هدى تخرج آخر جانب من إ¬mا

 هذا وما. الدخول  تأشwxة له ليس كغريب إليه، الدخول  عتبة ع0ى النص، خارج وتضعهم نصها، من

  .وا�فارقة السخرية باب من إ� oهداء

                                                 
/ي�الرواية�أن�أعمالها�كانت�عشرة�ووصلت�عند�انmnاء�ا�حاكمة�إdى�ث)ثة�عشر��40/ي�حاشية�صتكتب�لي0ى�.  98

 
ً
 .عم)
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  ا�قدمة 6.1

 العتبات وإحدى ،99زياتا�وا أو ا�قدماتي الخطاب يسم¿ ما أبرز  إحدى (Preface) ا�قدمة

 كاتب بقلم أو العمل صاحب بقلم تكون  وقد Qدبي، العمل تسبق و�ي. 100جينيت عmªا تحدث ال¥#

 حول  النظر لفت إdى العمل صاحب حاجة يعكس ا�قدمة وجود. أيضا العمل مmªا يخلو وقد. آخر

 إdى الحاجة -العمل احبص غwx كاتmàا كان إذا -تعكس كما له، النقدية ونظرته الروائي عمله طبيعة

 لتضع النقدية، الساحة ع0ى وا�رج ي الثقا/ي حضورها لها أسماء أو نقدية، دراسات وجود

 الرواية، /ي معينة لطبعة موازية ا�قدمة تكون  وقد. 101نفسها إdى °mا فتحيل الرواية، ع0ى بصماmrا

 ما، رواية حول  دراسات تصدر وأحيانا. ثانية لطبعة ثانية مقدمة إdى الكاتب يحتاج ما سرعان لكن

  .102للرواية �حقة طبعات /ي كمقدمة باستحضارها الكاتب أو الناشر فيقوم

 تق�wح أ¬mا ا�قدمات سلبيات ¹ن. الرواية بعد تذييل وإنما مقدمة، تكون  � أن جينيت يق�wح

 ميول  تجيني ك)م يعكس ربما. 103بعد معرفته تتم لم الذي النص حول  سابقا تعليقا القارئ  ع0ى

                                                 
�Á". ا�غربية الرواية /ي ا�قدماتي الخطاب." الع)م الرحيم عبد :انظر�. 99Âالسرد �ي دراسات -ا�مكنة الفو 

 با�ناصة ا�وازي  النص يقطxن سعيد ويسم#. 35-17ص ،2001 البيضاء، الدار الثقافة، دار. الحديث العربي

 كاملة بنيmnا ع0ى محافظة وتجاورها معينxن، وسياق مقام /ي أصلية وبنية تش�wك ال¥# النصية البنية و�ي"

 أو هامشا تأتي قد أ¬mا كما عديدة، خطابات إdى تنتم# وقد ن¼wا، أو شعرا تكون  قد النصية البنية وهذه. ومستقلة

  .99ص ،2001 ،يقطxن". شابه وما حوار وأ سردي مقطع ع0ى تعليقا
 .و/ي�الهامش�17ص. س.م.  100

 �ي فراق" بقراءة حقا سعدت: يقول  حيث مودن ال¾ي لعبد" طنجة �ي فراق" رواية /ي برادة محمد مقدمة انظر�. 101

 wxغ وطريقة أخرى، خ�wة معه حام) نتوقع، � حيث من ا�غربية الرواية مجال إdى يأتي صاحmàا ¹ن ،"طنجة

 خ)ل من أيضا تmªض أن يمكن الكتابة بأن لنا يقول  النص هذا إّن . الروائيون  الزم)ء ينشره فيما بك¼wة متداولة

 مما أك¼w توuي مشابه عب نفسها عن تع�w ال¥# والتجربة ا�قتصدة واللغة ا�توازية، وا�كونات ا�حكم البناء

 ".تقرر 

102  .� �كما �للرواية �كملحق �الدراسات �توضع �وقد �يعقوبيان"/ي �الرواية�" عمارة �ذيلت �حيث �Qسواني لع)ء

 .بمجموعة�من�ا�قا�ت�النقدية�ال¥#�نشرت�/ي�الصحافة�ا�صرية�عن�الرواية

 .31ص. عبد�الرحيم�الع)م�:انظر.  103
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 التواصل ع)قة قطع أجل من وذلك Qدبي، العمل قراءة بعد ا�قدمة قراءة تأجيل إdى القراء بعض

  .للمع�¿ دالة تشكل � بحيث العمل، هذا مع

 قبل" يسم¦mا مقدمة درغوثي إبراهيم التون¨$# للكاتب" ا�نفى إ�ى يعودون  الدراويش" رواية /ي

  .104"الmªاية بعد" يسميه نصال انmnاء بعد تذيي) ويضع" البداية

  :ويبدؤها صفحة، عشرة اثن¥# مساحة ع0ى ا�قدمة تمتد

 مدن /ي الرعاع أحرق  ومنذ تعلمون، كما ¹نه الرواية، هذه كتابة اليوم هذا قبل أريد أكن لم"

 بحرق  Qزهر" علماء" حكم أن وإdى والكفر، بالزندقة واmrموه رشد، ابن كتب Qندلس وقرى 

 وأنا العام، الذوق  إفساد بmnمة العشرين القرن  أواخر /ي ا�عز قاهرة /ي" وليلة ةليل ألف" كتب

 سأقتلك الرواية هذه تكتب لم إن: قال.بالقتل هددني درويشا ولكن. والقرطاس القلم أخاف

  ).13: الدراويش" (قتلة شّر 

 خوف عن. وم)بساmrا الرواية كتابة ظروف عن يتحدث الرواية هذه /ي ا�قدماتي الخطاب

. العشرين القرن  /ي وليلة، ليلة وألف رشد كابن ا�ا�$# من عوالم يستحضر. الكتابة من الكاتب

 فالرواية. التعبwxية وأدواته النص سرديات مع تتما�ى النصية ا�وازية هذه أن يجد الرواية يقرأ من

 إdى الراوي  عودة وع0ى الحاضر، إdى العربي 105ال�wاثي ا�وروث استحضار ع0ى سرديا مؤسسة

 واقع ع0ى للزمن العابر التناص °mذا محي). جديد من أحداثه ومعايشا شخصياته محاورا ا�ا�$#

  . ا�عاصر العربي العالم

 أن إdى ويلمح ال�wكيبية، لطبيعته الروائي ا�نظور  عل¦mا ينب�# �نظومة ا�قدماتي الخطاب يؤسس

 الزندقة بسياق رشد ابن استحضار خ)ل منف. وصدامية تثويرية نفسه عن الروائي العمل فكرة

 الروائي العمل يتموضع العامة، باöداب oخ)ل بسياق وليلة ليلة ألف واستحضار والكفر،

                                                 
 .سنعالج�هذا�الجانب�من�نفس�الرواية�عند�حديثنا�عن�أشكال�ا�يتاقص�/ي�مستوى�ما�بعد�النص.  104

درويش�: أبواب�الرواية�من�خ)ل�ا�حتوى�تجد�التناص�مع�ال�wاث�من�خ)ل�بعض�العناوين�مثلإdى��انظر .  105

. ال�wاق���يحط�/ي�ا�طار. سفينة�نوح�تغادر�ا�يناء. بدء�الخليقة. يش�wي�قدر�حاتم�الطائي�من�السوبرماركت

 .صاحبة�الكهف
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 أو مثقفxن، غwx رعاعا كانوا سواء القراء، /ي شديدة فعل ردود يثwx الذي Qدب خانة /ي الراهن

  .وسطوmrا كيا¬mا لها مؤسسات

 الرواية، يكتب لم إن بالقتل الكاتب فmnدد ، ا�وازي  النص ياقس درويش شخصية وتدخل

  :يصيح والدرويش ليال، أربع مدار ع0ى الmnديد عملية وتتكرر 

  " سجي�# وصرَت  القاهر صرُت  حكاياتي تكتب لم إن"

  :]للقراء ك)مه موجها للكتابة ا�مmnن الراوي  ويجيب[

" والغريبة العجيبة الرواية هذه بطل هو درويًشا أن البداية منذ لكم أقل لم. سامحوني"

  ).15: الدراويش(

 � وأنا سأكتب ماذا ولكن أكتب: "الراوي  يسأل أن إdى والدرويش الراوي  بxن الحوار ويطول 

  ليس النسخ وستتوdى. oم)ء سأتوdى. mßمك � Qمر هذا: قال شيئا؟ موضوعها عن أعرف
ّ
" إ�

  ).19: الدراويش(

 فالدرويش. 106الروائي العمل بانكتاب تتعلق ميتاقصية م)مح إdى اتيا�قدم الخطاب يحيل

 فالرواية. الرواية كتابة الكاتب ع0ى تم0ي والشعØ# الدي�# ببعدها العربي الواقع إdى تحيل كشخصية

  .للنّص  ناسخ إdى الكاتب وظيفة وتتحول  الواقع، يكتmàا

 للطارق؟ الباب أفتح هل قارئ؟ال صديقي رأيك ما: "ويستشwxه القارئ  إdى الراوي  يتوجه

 إdى الن%$# الفضاء من [نتقال °mذا والراوي . النص بورقية إقرار التوجه هذا ففي). 15: الدراويش(

 تمارسها ال¥# اللعبة نفس و�ي الواق ي، ا�سار /ي تسwx الورقية Qحداث يجعل الواق ي، الفضاء

  .نةQزم مختلفة عوالم ع�w انتقالها /ي السرد تقنيات

                                                 
عن�ضياع�مسودة�الرواية�" �ي�وجه�الحياة�بصقة"يتحدث�الكاتب�العراÚي�فؤاد�التكرdي�/ي�مقدمة�روايته�.  106

� �جديد1948سنة �من �كتابmnا �إعادة �من �مناصا �يجد �لم �بحيث �مقدمة�. ، �كأول �ا�قدمة �هذه �عن ويتحدث

- 12: بصقة�/ي�وجه�الحياة: انظر. (ينتهجها�لرواياته�رغم�ما�/ي�الرواية�من�فجاجة�فنية�وركاكة�لغوية�وسوقية

14.( 
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. ا�يتاقصية Qفكار مع ا�تxن التواصل ع0ى تدلل -غرائبيا بكونه- نفسه عن العمل فكرة إّن 

 الكتابة حقل إdى كبwxة بصورة ينتم# شكلوفسكي نظر وجهة من (Defamiliarization) فاÊغراب

 ما  .Waugh, 1984:65) :انظر( مفتضحة بصورة الكتابية التقنية يعرض كونه ا�يتاقصية،

 ا�مارسة من جزء له الفنية الد�لة إثراء /ي ومساهماmrا الكتابة تقنيات أن هو ووف صدهتق

 العمل تفضح الغرائبية الصيغة وهذه الواقع، �ركبات مأنوسة غwx صيغة تقدم m¬¹ا ا�يتاقصية،

  . التخييل خانة /ي وتأصله الواقع عن انفصاله إdى تشwx أ¬mا بمع�¿

 من مجموعة عرض خ)ل من 107ميتاق%$# تقديم وطار للطاهر" والدهالe| الشمعة" /ي

 الكاتب، معارف وبxن الرواية شخوص بxن الع)قة مرجعية إdى oشارة مثل: الضرورية ا�)حظات

 الشكل بxن الع)قة لجدلية الخضوع ،108له وضع الذي ا�خطط عن الكتابة مسار خروج

 109الحاسمة 92 انتخابات قبل الرواية وقائع حدوث إdى وoشارة الزمن، تأريخية � وا�ضمون،

  ). 6-5: والدهال�x الشمعة(

 بالواقع التخيي0ي Qدبي العمل ربط هو Qول : محورين إdى ا�)حظات هذه إحالة يمكن

ي هو الثاني وا�حور  الحقيقي،  يؤسسان ا�حورين ك). العمل �نكتاب الف�# با�ن¾ى الكاتب ̄و

 ع0ى التأثm° wxدف النص، قراءة قبل كمقدمة الكاتب يعتمدها ال¥# اقصيةا�يت Qفكار من �جموعة

 عن [نفصال إdى السا¯ي التخييل أن ويدرك النص، بورقية القراءة أثناء يحس وجعله القارئ 

                                                 
يتحدث�عن�الكتابة�القصصية�ويراها�ترجرج�موازين�" مقدمة�لنص�ملعون "لتكرdي�/ي�مقدمة�يسم¦mا�فؤاد�ا.  107

الكتابة�التقليدية�وتختلف�عmªا،�بحيث�يص�wxثانويا�ما�كان�أساسيا،�وتتغ�wx[ستعما�ت�العادية�للغة،�فتتخذ�

 ).7: بصقة�/ي�وجه�الحياة" (ا�فردات�والصيغ�أشكا��أخرى�غ�wxمألوفة�تماما

صويلح�عن�أزمة�[ل��ام�با�خطط��صائر�شخصياته�وعن�توزيع�Qدوار�بيmªا�كإشكالية�كتابة��تحدث�خليل.  108

 .150ص" وراق�الحب"/ي�روايته�

/ي�هذه�السنة�انتصرت�القوى�oس)مية�/ي�الجولة�Qوdى�من�[نتخابات�/ي�الجزائر،�مما�شكل�ضوًءا�أحمر�.  109

� �الحكومة �ع0ى �ضغطت �ال¥# �فرنسا �وخاصة �السماح�للغرب �وعدم �والثالثة �الثانية �الجولة �بإلغاء الجزائرية

�الحرب� �بعد �Qيام، �هذه �ح¥¿ �وأبعاده �تبعاته �زالت �ما �Qمر�الذي �الجزائر، �/ي �الحكم �بتوdي �oس)مية للقوى

 .Qهلية�الدامية�ال¥#�راح�ضحيmnا�مئات�Qلوف�من�الجزائريxن



 90

 معه، الحوارية الع)قة وتجذير بالواقع، الروائي ا�تخيل لربط إجرائية وسيلة إ� هو ما الواقع

  .نكرانه وليس

 أسئلة ضغط تحت واقع وهو كتmàا" والدهالe| الشمعة" روايته وطار الطاهر كتب ماعند

 فيه اختلط ومأساوي  حرج وضع. جديد واقع أفرزها أسئلة ،الواقع وأسئلة التاريخ أسئلة"  مؤجلة

 تاريخ هناك  كان وإذا ،"فهمه يحاول " وضع بأنه [ع�wاف /ي حرجا يجد � والكاتب ،بالنابل الحابل

 يثور  � ومن" يقول  الشاعر لسان وع0ى  ،القارئ  سيكتشفه الذي هذا هو -الكاتب يقول  – قيحقي

 - واقعيا – الرواية" أبله قرنا عشر خمسة طوال أجداده عقول  ع0ى سيطر ما �عرفة فضوله

. راهنه و/ي تاريخه /ي ،محيطيه و/ي أعماقه /ي الجزائري  صراع ،الغامض ،ا�أساوي  الصراع تجسد

 والحا�ت Qشخاص حول  وجزئيات تفاصيل من الوصف /ي إسهاب من به اصطبغت وما الرواية

 ،سحرية وواقعية شعرية �سات من التخييل يقتضيه بما هندسmnا ع0ى الروائي عمل ،وQمكنة

 /ي تجليا أك¼w يصبح ح¥¿ وعمقه الواقع جوهر ،الواقع فيه ينعكس كمجال الحلم من فضاءات

 إشاراته خ)ل من الجزائري  الراهن تمزقات Êضاءة بالتاريخ مستعينا ،�لغوزةوا ا�رموزة تمشهداته

  . 110الجزائر ع�mrwا ال¥# والحرجة الك�wى  اللحظات إdى وا�ركزة الخاطفة

 تصديرات أو دراسات �ي وإنما الكاتب، كلمات من ليست الروائي العمل تسبق مقدمات هنالك

 ما ناقد إdى الكاتب يلجأ فقد العمل، يصدر أن قبل تكتب وربما صدوره، بعد العمل حول  لنقاد

 أو التصدير هذا أن موضحا يصدر، أن قبل العمل عن دراسة أو تصدير كتابة منه ويطلب

  .النص قبل مقدمة سيكونان الدراسة

" طنجة �ي فراق" رواية /ي برادة محمد كلمة نقرأ مقدماتي كخطاب ا�يتاقصية التصديرات من

 ا�غربية الرواية مجال إdى يأتي صاحmàا ¹ن ،طنجة �ي فراق بقراءة حًقا سعدت" :مودن ال¾ي لعبد

 الزم)ء ينشره فيما بك¼wة متداولة غwx وطريقة أخرى، خ�wة معه حام) نتوقع، � حيث من

  ).5: طنجة /ي فراق" (الروائيون 

                                                 
110  .� �عن �هادف �سعيد �والدهالe|انظر�دراسة ��الشمعة �جريدة ��\شK!اكي/ي العدد��2001ف�wاير�23الجمعة

6407. 
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 تعطيه مودن ال¾ي لعبد شهادة ولعله ،)1996( الرواية من Qوdى الطبعة /ي التصدير هذا يأتي

 النقدية الساحة ع0ى البارز  حضوره له ناقد من تأتي ا�غاربة، الروائيxن باÚي عن عمله /ي تم�xا

  .العربية

 عن العمل قصور  إdى تلميح ذلك /ي وربما. وسيط خ)ل من عمله تقديم إdى الكاتب يس ى

 حالة /ي يقرأه عندما به يرÚى ثبحي العمل، عن القارئ  فكرة /ي تأثwx وربما. الذاتية بقواه الmªوض

 إdى يس ى ربما العمل تسبق مستفيضة دراسة وجود لكن. نشر دار أو مؤسسة أو بناقد اق�wانه

wxبعد ما عصر /ي القراءة أزمة مع ينسجم وهذا والد�لة، بالفهم ع)قة له بشكل القارئ  ع0ى التأث 

 وأصبحت معينة، تأويلية قراءة ونح القارئ  توجيه إdى يميل أخذ الكاتب أن بحيث الحداثة،

 ميتاقصًيا مظهًرا نصه /ي الكاتب ظهور  وأصبح شيوًعا، أك¼w النص /ي القارئ  مخاطبة تقنيات

  . الحداثة بعد ما روايات /ي معتمًدا

 طويلة نقدية دراسة) 1985( الحوار فرج التون¨$# للكاتب" والجرذ والبحر ا�وت" رواية تسبق

 إdى واضح بشكل وتشwx الرواية ميتاقصّية ع0ى الضوء الدراسة تسلط. يمإبراه الفتاح عبد للكاتب

 تنسل فا�عاني وصwxورmrا، و�دmrا وتعري  إنتاجها تحاكي" ف¤# بنفسها، نفسها تشغل الرواية أن

 ورغم). 7: والجرذ والبحر ا�وت :انظر" (الكتابة ع0ى والكتابة النص ع0ى النص انعطاف من كلها

 نية بxن ما شتان" لكن البوليسية، الرواية عناصر من وهذه قاتل، عن وبحث بجثة تبدأ الرواية أن

  ).ن.م" (ذاmrا ع0ى الكتابة وانكفأت كتابة مغامرة إdى مغامرة كتابة استحالت فقد وكتابmnا، الرواية

 فيه انكتبت الذي التقليدي غwx النمط إdى القارئ  توجيه /ي ينصب ا�قدمة هذه تقدمه ما

 ال¥# الشعرية اللغة بسطوة اندهاشه إمكانية ومن لديه، الدهشة حدة من تخفف بحيث ،الرواية

 حول  كتابة الرواية أن إdى واضح بشكل تشwx فإ¬mا ا�ضمون  مستوى  وع0ى السرد، ع0ى سيطرت

 توجيه بالضرورة هذا يع�#. ا�يتاقصية الظاهرة تكريس /ي ود�لًيا فنًيا تنشغل بحيث الكتابة،

 الرواية استيعاب إن بحيث الحداثي، بعد ما التلقي منطلق من الرواية مع التعامل ىإd القارئ 

 /ي الروائية ا�حاو�ت مئات أمام كاسدة سلعة بات ا�أنوسة ومواضيعها التقليدية بحبكmnا

  .الواقعية الرواية تقاليد وكسر التجريب
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 mrدف آخر، ناقد بقلم أو بالكات بقلم كانت سواء ا�يتاقصية، الرواية /ي ا�قدمة وظيفة

 مادة مع oع)مي التعامل من كنوع مmªا، وإخراجه العمل /ي ا�يتاق%$# البعد تبئwx إdى بالضرورة

 مواضعات عن خروجها ع0ى ا�راهنة ترويج وإنما البيع، ترويج ليس. ال�wويج لها يراد منشورة

    .   تمmnن كمهنة با¹دب وانشغالها التقليدي، القص

  التظهe! - الغTفكلمة� 7.1

 بالنسبة الكلمة هذه مثل تقدمه الذي وما ؟أو�ما�يسم¿�بالتظهQ�wxخwx  الغ)ف كلمة يكتب من

  عمله؟ إdى أو الكاتب إdى إحا�ت بالضرورة الكلمات هذه مثل تع�# وهل تمثله، الذي العمل لطبيعة

 مقطعا تكون  أو ،113ناشر أو ،112كاتب أو ،111ناقد Qخwx الغ)ف صفحة ع0ى الكلمة يكتب قد

  .115طرف من أك¼w يجمع مزيجا تكون  وقد ،114نفسه العمل من

  :إسماعيل فهد إسماعيل للكاتب كلمة العثمان للي0ى" ا�حاكمة" رواية غ)ف ع0ى نقرأ

 لقطاعات" فّنية" صياغة إعادة إزاء أنه يدرك ما سرعان العثمان لي0ى روايات يقرأ الذي"

 حّيا ا�عxن الواقع �جريات عيان شاهد نفسه يجد) حاكمmnام( يقرأ ومن. معxن واقع من محددة

  ". مقصود إبدا¯ي تدخل أو رتوش، غwx من أحداثه بتواتر نابضا

                                                 
Êبراهيم�الكوني�نقرأ�لكلمات�مقتضبة�حول�الكوني�وعمله�لكل�من�" بر�الخيثعور "ع0ى�الغ)ف�Qخ�wxلرواية�.  111

كذلك�نقرأ�. هاي��Âهوغ�السويسري،�روجر�ألن�Qمريكي،�فريدريك�شتwxن��Qاني�وشكري�عياد�ا�صري : النقاد

�ع0 �غ)ف �والدير"ى �صفية ��" خال¾ �من �لكل �الرواية �تقيم �عي¨$¿�: أقوال �ابراهيم �شكري، �غاdي �الرا¯ي، ع0ي

 .  ورجاء�النقاش�وجميعهم�يشتغلون�بالنقد�والكتابة�الصحافية

ومجموعة�من�كلمات�وأقوال�لكتاب�عديدين�ع0ى�. �ستغانم#�ذاكرة�الجسدمث)�كلمة�نزار�قباني�ع0ى�غ)ف�.  112

 .لغازي�القصيØ#" 7"و" العصفورية"#�غ)ف�رواي¥

 .لرضوى�عاشور " أطياف"و. Êبراهيم�درغوثي" الدراويش�يعودون�إ�ى�ا�نفى"الكلمة�ع0ى�غ)ف��انظر .  113

��Áالحواس" انظر.  114Âزين�شامة. "�ستغانم#" فو�Á¾ا" السفينة. "لسالم�حميش" محن�الفwا�إبراهيم�ج�wلج� .

 .لواسي�#�Qعرج" حارسة�الظTل"

�الكاتب" يالو" انظر.  115 �حياة �للناشر�عن �وكلمة �الرواية، �من �مقطع �ف¦mا �حيث �خوري �حب�. "Êلياس قصة

 .لعبد�الرحمن�منيف�حيث�تظهر�أقوال�مختلفة�لشخصيات�غ�wxواقعية" مجوسية
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 نسبة تؤكد أ¬mا كما رواية، أنه ع0ى العمل لهذا Qدبي الجنس أو� تؤكد الكلمات هذه إن

 �ي الرواية أن ع0ى ويعلق ، ةذاتي سwxة �ي الرواية هذه إن بمع�¿ شخصيا، الكاتبة إdى ا�حاكمة

  .الرواية /ي فع) نجده ما وهذا ، للواقع فنية صياغة إعادة

  :إسماعيل يتابع

 حرية مصادرة لظاهرة يتعرض -الرجل يسوده زمن /ي امرأة بوح أمام أننا نغفل و� – ا�حاكمة"

 ومنع محاكمته، ثرإ تغريمه أو السجن، /ي زجه لدرجة -نحن هو الذي - Çخر مصادرة بمع�¿ الرأي،

  ".باÊبداع جاهلة �ي ما بقدر للتخلف، منحازة سطحية لقراءة نتيجة. التداول  من كتبه

 ويبدو. النسوي  Qدب مواضعات أمام تجعلنا الرجل ج�wوت أمام ا�رأة موقف إdى إشارته إن

 أزمة عن ع�wةا� ا�يتاقصية للقضايا طرحهن /ي يزداد العربي العالم /ي الكاتبات النساء ميل أن

  .116عندهن الكتابة

 عدم مmªا: الكاتبة تشغل ال¥# العديدة ا�يتاقصية الجوانب مع الغ)ف كلمة /ي الخطاب يتقاطع

 استمرار. ا�بدع وع0ى Qدب ع0ى تج�# ال¥# ا�تدنية القراءة مستويات. ومصادرmrا كتmàا تداول 

  .اقعبالو  oبدا¯ي العمل ع)قة. ا�عاناة خ)ل من الكتابة

 صدقه العفوي، تدفقه الروائي، أسلوب عذوبة". ا�حاكمة" نص أقرأ وأنا:" إسماعيل ويكمل

. باطل أيما °mا يرد لم حق كلمة الثمن دام ما أخرى، مرة [mrام قفص لدخول  استعداده جرأته،

#$Uرغم اظ)ميً  يكون  أن له أريد لعصر مستقبلية إدانة وثيقة أتلقى أن�# يسكن�# أخذ الذي وإحسا 

  !؟... من شأن أوdي أبصار يعم# يزل  لم الذي الكونية ا�عرفة نور 

 بتوجيه الفقرة وين¤#. ومفعولها الروائية الكتابة فعل وتعزيز الرواية، لصالح هنا فاÊطراء

". ا�حاكمة" التسمية مع الربط من بد � وهنا. Qخwxة الكلمة يحذف لكنه فئة، إdى ال)ئمة

                                                 
��Áالحواس"،�"ذاكرة�الجسد: "ث)ثية�أح)م�مستغانم#�انظر .  116Âقميص�وردي�فارغ"و". عابر�سرير"،�"فو "

� �خريس" خشخاش"و. أمxنلنورا �الوقت"و. لسميحة �بكر" سواÄي �عاشور " أطياف"و. لخولة رجل�"و. لرضوى

 .للي0ى�العثمان" ا�حاكمة"و. لنوال�السعداوي " الرواية"و. لفوزية�ش)بي" لرواية�واحدة
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 السلطة إdى [mrام إصبع توجيه ف¦mا ال¥# الد�لة سيؤدي) حكموا( الجذر سنف من فعل فاشتقاق

  .الكويت /ي الحاكمة

 يظهر حيث الرواية /ي الشخصيات إحدى وأيضا حقيقية، شخصية إسماعيل فهد إسماعيل

- روايته /ي:"عنه تقول  oبداعية، بقدرته وتع�wف الضيق، وقت الراوية إليه تلجأ للعائلة كصديق

 مع والتعاون  الصمود /ي وليد دور  إسماعيل فهد إسماعيل الكاتب يثبت -العزلة زمن ياتإحداث

  ).24: ا�حاكمة" (الكويتية ا�قاومة

 باسمها، وناطقا محاكمmnا ع0ى شاهدا تجعله Qخwx، الغ)ف إdى النص داخل من بإخراجه إ¬mا

 Qخwxة والصفحة Qوdى فحةفالص. الواقع مع ا�واجهة خندق /ي يتموضع ا�وضع هذا /ي فهو

 ،"ا�حاكمة"العنوان يظهر Qوdى الواجهة /ي. الواقع فضاء الخارÈي، للفضاء الواجهة هما للغ)ف

 وينتصر مصداقيmnا وعدم زيفها ويكشف ا�حاكمة هذه أمام إسماعيل يقف ا�قابلة الواجهة و/ي

  . والكاتبة للكتابة

 محطة الجنازة رواية تمثل: "الع)م الرحيم عبد كلمة �#ا�دي ¹حمد" الجنازة" غ)ف ع0ى نقرأ

 جديدة تجريبية لحداثة الكاتب يؤسس فف¦mا. ا�دي�# ¹حمد الروائي ا�شروع /ي أساسية جديدة

 والع)مات واللغات وQساليب Qشكال /ي والتنويع Qسئلة، /ي التكثيف ع0ى ناحية، من مشرعة،

 يحيل وصريح، واضح ميتاق%$# خطاب وهذا". الد��ت /ي تعديدوال ا�تخللة، والنصوص والرموز 

 سطور  /ي الع)م ويشwx. الحداثي التجريب مشروع إdى وينسmàا التعبwxية، وأدواmrا الرواية طبيعة إdى

 السwxتxن هاتxن ولعل. الكاتب وسwxة الكتابة سwxة ضمmªا ومن الرواية هذه /ي السwx تعدد إdى �حقة

w¼عن الحديث إن. ا�يتاقصية الكتابات مجموعة داخل الرواية تصنيف /ي قارئ ال يشد ما أك 

 �لمح كفضاء فالغ)ف ا�ضمون، إdى واضحة إشارة هو والكاتب، الكتابة: السwxتxن هاتxن

 ا�يتاقصية الظاهرة التحام قدرة يجّسد وهذا للرواية، ا�يتاق%$# ا�ضمون  مع يتقاطع ميتاق%$#

  .ومضموًنا شك)
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 الفتاة. عارًما غضًبا الرواية أحدثت: "السعداوي  لنوال" الرواية" لرواية Qخwx الغ)ف ع0ى نقرأ

 مختومة، بطاقة و� شهادة و� أسرة لها ليس Qب، مجهولة عمرها، من 117والعشرين الثالثة /ي

 الشعراء و� Qنبياء أساطwx تقرأ أن دون  كاتبة، تكون  أن دون  بقلمها تكتmàا Qوdى، روايmnا �ي كانت

  ...". الكاتبات ضمن اسمها يندرج لم Qدباء، و�

 شابة، كاتبة أعمال باكورة ف¤#:  الرواية حول  هامة د��ت Qخwx الغ)ف كلمة لنا تقدم

 نبدأ وعندما. الكاتبات بxن اسمها يندرج و� ،118وQدبي الدي�# ال�wاث ومعرفة الثقافة تنقصها

 البداية، �ي الغ)ف كلمة كانت فإذا. الرواية به تبدأ ما أول  �ي الغ)ف ةكلم أن نرى  الرواية بقراءة

 إن Qوdى السطور  /ي نقرأ الرواية بداية نتابع وعندما. والبواكwx البدايات مفهوم ع0ى تأكيد فهذا

 بكتابة ويبدأ روايات ثماني كتب قد كاتب رستم، اسمه شاب بطلها رواية تكتب الكاتبة هذه

 هذا تربط ال¥# الع)قات من شبكة عن الرواية وتتحدث ،)8: الرواية انظر( اسعةالت الرواية

 تكتب كاتبة عن رواية �ي" الرواية. "روائية كاتبة �ي وبزوجة وبشاعرة نشر دار بصاحب الكاتب

 النص انكتاب حلقات /ي التداخل هذا. التاسعة روايته يكتب روائي كاتب موضوعها لها أوdى رواية

 بxن الدائرية هذه وربما. ¬mائيmnا و� ف¦mا البالغة التعقيد ودرجة الكتابة أزمة ع0ى يشهد الروائي،

 الكتابة تعان¦mا ال¥# ا�فرغة الحلقات أشكال من شكل Qخwxة، الصفحة /ي ووضعه البداية مقطع

  . 119الروائية

                                                 
يات�وقد�ولدت�حسب�بعض�الروا) 1955(/ي�هذه�السن�أو�ما�يقار°mا�حصلت�الكاتبة�ع0ى�شهادة�الدكتوراة�.  117

 ).1932(/ي�

عرف�عن�السعداوي�خ)فها�مع�Qصوليxن�وا�رجعيات�الدينية�/ي�مصر�بسبب�مواقفها�من�قضايا�الدين�.  118

 .وا�رأة،�وكأ¬mا�°mذه�الشخصية�ال¥#�تستحضرها�/ي�روايmnا�تستحضر�قناًعا�يخفي�شخصيmnا

119  .� �Qخ�wxلروايته �الغ)ف �/ي �القعيد �يوسف �البعاد"يتحدث �ال" وجع �إشكاليات�عن �كأحد �ا�يتالغوي، جانب

�فيقول  �: الكتابة، ��ي �ثالثة �قص �لغة �إdى �الوصول �محاولة �الرواية �منتصف�" الفصعامية"/ي �/ي �تقف ال¥#

هذه�ا�وجةة�ال¥#�تحاول�الخروج�. ا�سافة�بxن�الفص¾ى�والعامية�وتحول�ن¼�wالحياة�اليومية�إdى�شعر�حقيقي

ا�عما�هو�مث�wxومدهش�وغ�wxمن�أسر�الكتابة�الروائية�ا�ستقرة�وال
ً
تقليدية�وال¥#�وصلت�إdى�طريق�مسدود،�بحث

 ).صفحة�الغ)ف: وجع�البعاد" (عادي
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  الثاني الباب

  (Text) النص مستوى . 2         

 ا�قدماتي، الخطاب أشكال كل يتجاوز  الذي الكتابي الح�x عم التعامل النص بمستوى  نقصد

 أشكال وكل للفصول، ا�تخللة العناوين متضمنا الحدث، أفق إdى الروائي با�سرود وينطلق

 فيه تنت¤# الذي ا�وضع /ي الرواية بأحداث ومنmnًيا حواشيه، /ي أو ا��ن داخل الهامشية ا�)حظات

 الرواية، Qعمال بعض تتبع ال¥# والتذيي)ت وا�)حق التعليق أشكال كل ع0ى مشتمل غwx الكتابة،

  .°mا خاًصا تأويلًيا مستوى  لها سنفرد وال¥#

 مستويات باÚي عن ومستقلة بذاmrا قائمة كبنية النص مستوى  مع تعاملنا يكون  أ� ينبáي

 بنا يجدر Qخرى، ا�ستويات مع متعالق كخطاب النص، قبل ما مستوى  مع تعاملنا فكما. التأويل

 ا�وديل أركان بمجملها تشكل بحيث Qخرى، التأويل ومستويات النص مستوى  بxن الربط هنا

  .120البحث هذا يعتمده الذي الث)ثي ا�يتاق%$#

                                                 
فمث)�يقول�. تفرض�النصوص�بمستواها�الن%$#�ع0ى�القارئ�التعامل�مع�مستويات�أخرى�/ي�ا�وديل�ا�ق�wح.  120

كتشاف�الرواية�الرديئة�من�غ)فها�ربما،�صار�لدي�خ�wة���بأس�°mا�/ي�ا": وراق�الحب"خليل�صويلح�/ي�روايته�

�عنوا¬mا �من �وأحيانا �كاتmàا، �اسم �ص"أو�من �النص،�. 7، �قبل �ما �مستوى �مع �النص �مستوى �يظهر�تعالق وهنا

  .وجعل�هذه�الع)قة�موضوًعا�ميتاقصيا�داخل�العمل

ند�لي0ى�العثمان�وبنفس�التعالق�ولكن�باتجاه�معاكس�نرى�تعالق�مستوى�ما�قبل�النص�مع�مستوى�النص�ع     

فقد�. إل¦mم�مع�الشكر�الجزيل. وأدانوا�أدبي. إdى�Qخوة�الذين�رفعوا�الدعوى�ضد�كتاباتي"حينما�mrدي�عملها�

،�ف¤#�تحاور�/ي�oهداء�شخصيات�مفتاحية�/ي�)7:ا�حاكمة" (حافزا�لو�دة�هذا�العمل�Qدبي" دعواهم"كانت�

�وتؤكد �النص، �مستوى �ضمن �الروائي �ا�سرود �كدافع��م�ن �الحدث �تأكيد �خ)ل �من �الرواية �ميتاقصية ع0ى

  .للكتابة�وإصدار�للرواية
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  لذا`Zا الواعية الكتابة 1. 2

 مكثف، بتواتر وأشكالها ا�يتاقصية الظاهرة م)مح الحداثي بعد ما الروائي النص /ي تظهر

 مع تتقاطع نقدية موضوعات عن هنا نتحدث أن ارتأينا فقد للبحث وتسهي). شكل من أك¼w 0ىوع

  .العمل داخل  ا�يتاقّص  تمظهرات مجملها /ي لتشكل السردي، السياق

wيكتب الذي فمن. ا�يتاقصية الظاهرة مثلت ال¥# القضايا أبرز  من كصنعة الكتابة تعت� 

 النظرية لتشكل النص /ي والكاتب والراوي  الشخوص بxن التعالقات شبكة تتداخل وكيف النص؟

  . السردية فضاءاته ن وتكوّ  النص انكتاب سwxورة ترسم ال¥# النقدية

ي خاضعة قضية �ي هل الكتابة؟ عملية تحدث كيف ي؟ أم لل̄و  الكاتب يكتب هل ال)̄و

   وإلهاما؟ وحيا هناك أن أم بإرادته، نصوصه

   نكتب؟ و�اذا تابة؟الك موضوع ع0ى ال�wك�x يتم كيف

   ينقصنا؟ عما للتعويض نكتب هل

  التبعية؟ هذه من هروب أم بواقعه؟ الكاتب ال��ام هذا هل

 نفس /ي وموضوعا وسيلة اللغة تكون  أن يمكن وكيف ا�يتاقصية؟ الع)مة /ي ا�يتالغة دور  ما

  الوقت؟

 النصوص وتداخل Qدبية Qلوان تداخل يعت�w و�اذا والواقع؟ Qدب بxن الحدود ترتسم كيف

  ا�يتاقص؟ م)مح من

 وسيع�¿. ا�يتاق%$# الروائي ا�لفوظ /ي أساسية محاور  تشكل وا�وضوعات التساؤ�ت هذه كل

  .العربية الرواية من مناسبة تطبيقية نماذج خ)ل من بمناقشmnا ا�بحث هذا
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  كصنعة الكتابة 1. 1. 2 

 هذا إdى النص التفات خ)ل ومن كصنعة، الكتابة ع0ى باستمرار ا�يتاقصية الروايات تحيل

ي يتحقق ا�وضوع  داخل وتشwx الكتابة، مهنة الراوية تمmnن" ا�حاكمة" رواية ففي. به الذاتي ال̄و

 محاكمة وتتم). 37: ا�حاكمة" (العيون  تأتي الليل �ي" و" الرحيل: "القصصية مؤلفاmrا إdى النص

�الرواية كتابة كيفية /ي روايmnا /ي وتنشغل ككاتبة، راويةال تظهر" خشخاش" رواية /ي. أد°mا

  .121مباشرة غwx بطريقة لها أعمال إdى وتشwx ،وسwxورmrا

 ما شغفا لكن روائًيا ليس الكاتب بأن اع�wاف) 2002( صويلح لخليل" الحب وراق" رواية /ي

 وتدور ). 7: الحب قورا انظر( الخاص جحيمها إdى أذنيه من القارئ  تشد رواية كتابة /ي يراوده

 لها، موضوًعا الكتابة من تتخذ رواية لكتابة كمشروع مختلفة أزمنة ع�w الرواية هذه حبكة

 الفعل ردود وتبعات التعامل أنماط يفرض مركزي  كحدث الكتابة فكرة مع وت�wابط أحدا�mا وتنسج

  .الشخصيات لدى

 كتابة /ي رغبة لدي: " للكتابة ا�مmnن الراوي  تخاطب" الصباح بهجة" الرواية شخصيات إحدى

 الحدث ميكانيكية تع�# � ا�ع�¿ °mذا الكتابة). 131: ن.م" (كتابmnا من انmnائك فور  الجديدة روايتك

 تساؤل  موضع وهو الحياة، خلق ع0ى القدرة لها كمهنة هنا الكتابة. التحقق د�لة تع�# ما بقدر

). 283: 2005 ال�wكي،" (الكتب؟ تكتب ال¥# ي� الحياة ان أم الحياة تكتب الكتابة هل": مشروع

 الخلق ع0ى كبwxة قدرة لها ¹ن للتحقق، أداة لتصبح الورÚي عا�ها عن تخرج ا�فهوم °mذا الكتابة

  . 122الحياة وبعث Qدوار وتصميم

  

                                                 
وهذا�يثبت�أن�. وهما�للكاتبة�سميحة�خريس" اوركسK!ا"وا�جموعة�القصصية�" شجرة�الفهود"تسم#�رواية�.  121

 .23�،40الرواية�ص: انظر. الراوية��ي�الكاتبة

122  .� �حي" الرواية"انظر�رواية �السعداوي، �مع�لنوال �ع)قة �وتقيم �روائية �كاتبة �بدور �الراوية �تقوم �تتحدث ث

 .شخصية�من�شخصيات�الرواية�هو�بدوره�كاتب�روائي�أصدر�عددا�من�الروايات�ويكتب�رواية�جديدة
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  النص؟ يكتب الذي من 2. 1. 2

 يكتب النص أن أم كتابته؟ عليه تم0ي الروائية شخصياته أن أم نصه؟ يكتب الكاتب هل

   النص؟ يكتب من هما الناقد أو القارئ  أن أم نفسه؟

 لن لكننا نفسه، يفرض الذي Qك�w والسؤال. ا�بحث هذا يثwxها ال¥# التساؤ�ت من جملة هذه

 أم الكاتب، قصدية هو أم ا�كتوب؟ الورق هو هل النص؟ هو ما هو ا�رحلة، هذه /ي فيه نخوض

  القارئ؟ بفعل التأويل من يتحقق ما هو

  : مستغانم# أح)م تقول 

 قد الذي [ف�wا�$# الحب بذلك وا�ستحيلة، الغريبة الع)قة تلك بجمالية أخذت البدء منذ"

 والحياة، الكتابة بxن ا�لتبسة ا�نطقة تلك /ي يلتقيان ورق، من وامرأة ح�w من رجل بxن يجمع

  ).60: الحواس فو�$¿" (واحد آن /ي وعل¦mا الحياة من خارجا كتابا ليكتبا

  النص؟ تكتب ال¥# �ي الروائية الشخصيات بأن إقرار هذا فهل

 محسوس بعمل ا�تخيلة ذواmrا تحقق أن ورقية لشخوص يمكن كيف. با�هتمام جدير سؤال

  العجائØ#؟ لعا�ها مغاير حقيقي واقع /ي

 نصا الحياة /ي يواصل أنه يتوهم الكاتب يجعل والحياة، Qدب بxن التداخل وهذا الع)قة هذه

 /ي ح¥¿ الحياة، مع Qدبي والتورط النص عن الخروج شهوة أحيانا فتغريه. كتاب /ي كتابته بدأ

  ).308: الحواس فو�$¿ :انظر( سرير

   :للكتابة ا�مmnنة الراوية تقول " خشخاش" رواية /ي

 قد البداية، قبل أنت¤# أو الوسط، من أبدأ قد. نفسه يكتب النص بأن القائلxن أوافق أن ع0يّ "

 عفاريت مثل بأحرفها ف��ج نفسها الكلمات ستختار.. العكس أو.. رسمها قبل الشخصية أسم#

  ).26: خشخاش" (الصفحة وفراغ القلم رأس بxن صغwxة

 أداة مجرد أحيانا بأنه الكاتب عند العميق وoحساس الكتابة، أزمة يعكس التخبط هذا إن

  .إبداعه من ويحد إرادته عليه يم0ي بحيث ية،الروائ بشخصياته ا�تمثل الواقع بيد
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  :الرواية من Qوdى الصفحات /ي الجسد، ذاكرة /ي نجده oحساس هذا

" أنكتب كيف اليوم أختار أن حقي فمن °mا، سأنكتب ال¥# الكلمات ع0ى أخwxا أع¼w أن بد �"

  ). 9: الجسد ذاكرة(

  ؟123يكتبه ما أو يكتبه؟ من هناك وإنما ،يكتب من هو ليس الكتابة �هنة ا�مmnن الراوي  وكأن

 داخل با�ختفاء ،"خشخاش" رواية /ي للراوية الروائية الشخصية اق�wاح مع ينسجم هذا

  :الفراغ

 /ي هنا سنخت�Ø. يكتبه ما يجد ف) نختفي للفراغ، ون�wكه نخت�Ø الحwxة، يكتبنا بمن نوقع تعاdي"

 نحبس تماما، سنصمت الثالثة الورقة وراء هنا، Qوراق نتجاوز . °mدوء نتسلل قريب، مكان

: خشخاش" (فراغ.. أبيض فراغ الفراغ، إ� له ليس دوننا الفراغ، إ� ليس ،... يرانا، ف) أنفاسنا

97.(  

 الخطاب هذا ت0ي ال¥# الث)ث الصفحات تركت حينما ا�نطق هذا خريس سميحة الكاتبة وتؤكد

 صحmnا، الكاتبة وتثبت الراوية ع0ى الروائية لشخصيةا تق�wحها ال¥# اللعبة هذه. 124فارغة بيضاء

wxى تشdتحقيقه أجل من بنفسه النص واشتغال الروائي، النص انكتاب عملية من نقدي موقف إ 

  .وا�داولة العام الطرح مستوى  ع0ى

 مساحة �ي كتاب /ي بيضاء صفحة كل: "الفكرة هذه ع0ى مستغانم# أح)م توافق � با�قابل

). 271-270: الحواس فو�$¿" (آخر كتابا أو أخرى  لقصة بداية تصلح m¬¹ا لحياة،ا من مسروقة

 مشروعا تكون  ¹ن تصلح بيضاء صفحة فكل. البيضاء الصفحات /ي يتحقق oبداع أن بمع�¿

  .125خريس سميحة صفحات /ي توقف oبداع أن حxن /ي إبداعيا،

                                                 
 ).171: ذاكرة�ا�اء" (أشياء�كتبmnا�وأخرى�كتبت�#: "يقول�واسي�#�Qعرج.  123

 ".خشخاش"من�رواية��90- 88الصفحات��انظر .  124

125  .� �رواية �/ي �Qسواني �ع)ء �عند �الفكرة �نفس �يعقوبيان"نلمس �بيضاء�" عمارة �صفحة �نصف �ي�wك حينما

 .88،�ص"تركت�هذه�ا�ساحة�فارغة�¹ن�#�لم�أجد�ما�أكتبه�ف¦mا: "فيقول 
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 أريد، ما وفق يتحدثون  بشرا شخوî$# من أجعل:" آخر موضع /ي آخر ك)ما تقول  خريس لكن

 لن. خارÈي كأ¬mا مغايرة، بصورة فتتحدث -البحر حورية الروائية الشخصية تقصد – هذه أما

 أقرر  لم إذا لها حكاية � أن تدرك أن Qجدى من. الحكاية تبدأ كيف تعرف أ¬mا تظن. لها أنصاع

  ).28: خشخاش" (أو� كwxالتف وفعل الكتابة فعل وأج�wح وأوراÚي قلم# إdى الجلوس" أنا"

�xّن خريس هنا تمxن بxية الحالة الروائي، العمل كتابة عند حالتwxبأخذ �ي تقوم وهنا التفك 

" الجنية/الحورية" الغرائبية الشخصية تتخذ تفكwxية، غwx أخرى  وحالة الواعية، والكتابة ا�بادرة

  .القادم ا�بحث /ي عنه سنتحدث ما وهذا. لها ا�لهم دور 

 لورقيته، مغايرة صورة ا�ع�¿ °mذا النص يصبح له، تأويله خ)ل من النص القارئ  يكتب قد

 ب) القول  /ي تكمن هنا ا�جازفة لكن الخارÈي، للعالم كبديل ربما نفسه، يفرض واقعا يصبح بحيث

  .ي¬mائ غwx النص اعتبار إdى ستؤدي ما، بقارئ  وا�شروطة ال)¬mائية التأويل فاحتما�ت. ¬mائيته

 فدور  ولهذا للكاتبة، جديدا وواقعا للنص، جديدا واقعا أصولية قراءة فرضت" ا�حاكمة" /ي

 ا�طروحة ا�يتاقصية القضايا حوارية و/ي ا�ناسب، التأويل صياغة /ي حادة منعطفات له القارئ 

  .للتداول 

  النص؟ الناقد يكتب هل

  يكتب؟ من هو الكاتب فهل الناقد، بذهن روايته الروائي كتب إذا

  :ذلك حول  طريف حوار" خشخاش" رواية /ي

"� #Øبأني القارئ  ¹قنع فرصة امنحي�#. أصدق ذلك سيكون . أتحدث أتركي�#. ع�# بالنيابة تكت 

  .سمكة

 /ي يتدخلون  ثم. ع�# بحثا كلماتك سينبشون . النقاد شباك /ي سأقع تتحدثxن، تركتك لو -

  .وجهرا سرا حياتي

  صيلةأ مبدعة لست! النقاد تخافxن -
ً
 � الرواية، يؤلف من فإ¬mم بعقولهم كتبت إذا. إذا

 ).36: خشخاش" (أنِت 

 يشكل ملفوظه، انكتاب تفّسر فرضيات عدة وظهور  النص، يكتب من بشأن التداول  هذا إّن 

  .بنفسه فينشغل نفسه، العمل داخل إdى الخارÈي oطار من تنتقل ميتاقصية، جدلية مسألة
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  الوÈي تلحظا - الكتابة وÈي  3.1.2

 تستلهم شعورية � حالة أنه أم ذكرنا، كما بالتفكwx هل الكتابة؟ فعل يتحقق هاجس بأّي 

  الذات؟ خارج بفعل النص

 ثمة أن يّدعون  الذين الكتاب أولئك أصّدق �" :[لهام هذا بمثل مستغانم# عند الراوية تؤمن �

  ).36: الحواس فو�$¿" (يكتبون  ما عل¦mم تم0ي خارقة قوة

  :126للكتابة ا�مmnنة راويmnا لسان ع0ى ذلك تثبت خريس نجد أخرى  جهة ومن

 الشعر، كتابة العرب فّسر ا�نطق و°mذا). 35: خشخاش" (الحكايات لنحكي يزرن�# جمي)ت جّنيات

  .يقول  ما يلهمه شيطانا شاعر لكل فجعلوا

 الجنيات فتطwx الكرU$ّ#، ع0ى وتجلسها أمها فتأتي Qرض، ع0ى مستلقية تأمل حالة /ي الراوية تكون 

  ).35: ن.م :انظر. (أطيافهّن  عن تبحث اللغة شعاب /ي وتروح

 فقط وليس نفسها، الكتابة لحظة مع م��امنة ال)شعورية الحالة هذه /ي ا�رتسمة الصورة إّن 

 القلم ي�Âلق عندما مستمر الجنيات مع فالتواصل. الكتابة عند تنت¤# الخيال �كامن mrيئة كحالة

  ). ن.م :انظر( الجنيات وت�wاقص الخطوط فتسيح الجنيات مخابئ اكتشاف /ي ويبدأ لسطرا عن

 Qفقية فالحركة السطر، عن القلم انز�ق مع" 127الوuي لحظات" /ي الجنيات ظهور  ي��امن

 لحظات تتحقق مسارها، عن وت�Âاح الحركة هذه ت��عزع وعندما الخياdي، تحقق أن يمكن � للكتابة

 مسار /ي وتخوض القلم اتجاه مع جديد من لتتقاطع العلوية الغيبية العمودية mnابحرك الوuي

  . ا�تخّيل يحقق للكتابة جديد

. محمد النØ# مع الوuي بحادثة تتصل مشا°mة فكرة" والجرذ والبحر ا�وت" /ي الحوار ولفرج

  ": بربارا" ملهمته يحاور  الجرذ" محمد" فالراوي 

   محمد؟ يا سؤاdي ع0ى تردّ  م¥¿. ا�عتق [سم هذا لنغم ادينق أن يرفض لساني: بربارا
                                                 

126  .� �/ي �صويلح �خليل �الحب"يؤكد �التشبيه" وراق �من�خ)ل �الفكرة �عنوان�: "هذه �جاءني �سماوي �إلهام ومثل

�أرق�#�خ)ل�أيام�الكتابة،�فكتبت�/ي�الصفحة�Qوdى�ال¥#�ظلت�بيضاء�بدون�أدنى�وجل�أو�رواي¥#�الذي� طا�ا

 .153،�ص"وراق�الحب" تردد

 .63هذه�التسمية�جاءت�/ي�الرواية�نفسها�ص.  127
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  .أسئل¥# ع0ى الرد ترفضxن أنت بربارا؟ يا ذلك غwx فعلت وهل -

سأل � ¹سأل هنا إdى جئُت  -
ُ
  ).64:والجرذ والبحر ا�وت( ¹

كتْب، قالت... -
ُ
كتْب  هتفت ،...أ

ُ
 أما. ةبالقراء لنا الرب أوامر من إلينا صدر ما أول  إن: قلُت . أ

  . تح%$¿ � بدهور  ذلك بعد عرفناه فاصط)ح الكتابة

كتْب : ثانية هتفت. توازني اختّل  ح¥¿ حوضها هاجم�#
ُ
. كاتب أنا هل أكتُب؟ ماذا: تساءلُت . أ

كتْب .. ملهاة.. مأساة.. فلسفة.. ن¼wا.. شعرا: غّردت
ُ
 وشفاء وQم Qب قصة أكتْب . شئَت  ما أ

  . بعدهما Qبناء

 أبواب للتّو  وانفتحت القدر ليلة أنوار من روعة أك¼w فبانت وأسرارها ط)سمها كلب وتألقت... 

  . الجنان

كتْب  -
ُ
  ).67-64:ن.م" (أ

 مع التناصية ع)قmnا /ي والد�لة". الفاتحة نفحات من É$#ء" بعنوان فصل /ي الحوار هذا يأتي

  :واضحة معادلة بالضرورة تعطي النبوة، وuي

)#Øمحمد الن) .. (يuالو) ..( 
ْ
  )أكتب) .. (ا�لهمة بربارا) .. (الجرذ محمد)  = (إقرأ

. للكتابة كبwxة قيمة بإعطاء تكمن يعن¦mا، ال¥# القداسة ود�لة التشبيه، هذا إdى باÊضافة Qهمية

  . 128وإلهام وuي عملية أ¬mا ع0ى الكتابة تفسwx بالضرورة تع�# التشبيه، هذا /ي عmªا ا�ع�w والع)قة

                                                 
128  .� �رواية �/ي �حقا �والبحر�والجرذ"الطريف �التيار�" ا�وت �تمثل �وأمwxة �ل�wبارا، �ا�قابلة �أمwxة �شخصية وجود

كتبالق
ُ
 : أمwxة: "ديم،�ولهذا�تخاطبه�بالفعل�إقرأ،�بعكس�بربارا�ال¥#�خاطبته�بالفعل�أ

ْ
إقرأ�[سم�محفورا�.. إقرأ

�يا�محمد.. /ي�تقاسيم#
ْ
 ).86: ن.م" (إقرأ
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  الكتابة e!ورةس 4. 1. 2

 فاختيار. 129العمل /ي الشروع مراحل /ي الكاتب ينتاب روائيا هاجسا الكتابة سwxورة تشكل

 القّص، عناصر من وغwxها والحبكة، الف�# والشكل والشخصيات التعبwx وطرائق العمل مضمون 

  . ومركب كبwx مشروع أمام الكاتب تضع

 لسان ع0ى تتساءل فمستغانم# الهواجس، هذه بمثل ا�يتاقصية الروائية Qعمال انشغلت

  :خالد

 ومع ا�توقعة غwx الmªايات مع تبدأ بدايات، عدة م ي ولقصتك ؟130معك قص¥# أبدأ أين من"

  ).42: الجسد ذاكرة" (القدر مقالب

 هذا يفرز  وما أجزائه، بxن والتداخل الروائي ا�ب�¿ إشكالية إdى يشwx ا�طروح فالسؤال

  .الروائي ا�لفوظ صياغة /ي صعوبات من التداخل

�Á" /يÂن، قصة بسرد الرواية مستغانم# تبدأ" الحواس فوxي القصة من وتنت¤# عاشق/ 

 حوارية ع)قة بإقامة وتبدأ وشخصياmrا، أحدا�mا و/ي القصة /ي النظر تعيد الراوية لكن. ما موضع

 إذا فيما والتيقن mا،قصn شخصيات حياة /ي الدخول  تقرر  الراوية أن التعالق هذا من ينتج. معها

 نفس وهو السينما، إdى الراوية تذهب. الواقع /ي تكون  أن لها يمكن الورقية الشخصيات هذه كانت

 الورÚي بالبطل الراوية تلتقي حينما Qحداث تتطور  هناك. العاشقان فيه تواعد الذي ا�كان

 ع0ى بيmªما التواصلية الع)قة هذه وتستمر. وج�xة ف�wة منذ كتابmnا أ¬mت ال¥# القصة /ي ا�وجود

  .نفسها الرواية صفحات �ي صفحة، 375 مدار

                                                 
بخطبة�ا�ؤلف�وف¦mا�يتحدث�عن�سwxورة�الكتابة�/ي�كتاباته�" سرايا�بنت�الغول "يسmnل�إميل�حبيØ#�روايته�.  129

�عموما �بل�: "الروائية �كتابmnا، �/ي �الشروع �قبل �لتداعيات�الرواية ���أخطط �السابقة، �رواياتي �/ي �كعادتي إن�#

 ).710: سرايا�بنت�الغول " (أر	ي�العنان�ل)س�wسال�الباط�#�ح¥¿�التسيب�أحيانا

: خشخاش. (لع0ي���أعرف�شيئا�كيف�أبدأ�إذا؟�من�أين؟�السجن�أم�العصفورية؟: "تقول�سميحة�خريس.  130

29.( 
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 قامت ثم قصwxة، كقصة بدأت ال¥# الرواية. الرواية كتابة سwxورة يفّسر للحبكة ا�ب�¿ هذا

 وأقول . شخصياmrا بxن ا�م�xة التعالقات من شبكة إنتاج خ)ل من رواية إdى بتطويرها الكاتبة

 وبxن كاتبة، بxن تجمع ال¥# الع)قة غرائبية من مستمدان الطويل ونفسها لروايةا قوة ¹ن ا�م�xة

  .سرير /ي معها Qدبي التورط لدرجة نّص، /ي اختلقmnا ورقية شخصية

 مضمون  من فتجعلها الكتابة، سwxورة Êشكالية" خشخاش" /ي خريس سميحة تؤسس

  :dيالتا الشكل ع0ى الرواية داخل قصة بكتابة تبدأ. السرد

  الفرار قررُت "

 بالسكون  الكلمة أشكل كأن بعد، فيما إص)حه أستطيع خلل هناك تلح، الرواية عادت

 ققرُت .. " فكرْت ..  لتصwx قوسxن بxن العبارة وأحبس كلمة أضيف أو" الفرار قررْت " فتصبح

 ذمن ع0يّ  تلح �ي وها ا�تكلم، صيغة استخدام أنوي  � بنف¨$#، بطل¥# عن سأتحدث". الفرار

  ).28: خشخاش" (الفرار قررْت ..  أيام

 بصوت التفكwx قبيل من فهو الرواية، من جزًءا يكون  � أن يجب السابق السردي الخطاب إن

 سيكون  كيف نفسها، مع وتتفاوض وت�wدد تحتار و�ي الكاتبة صوت إنه. الكتابة مرحلة قبل مرتفع،

   الغائب؟ بصيغة أم ا�تكلم بصيغة الراوي 

 ذاتي، كانعكاس نصه /ي الكاتب يستحضره همومها، من كهّم  الكتابة بسwxورة التفكwx إنه

  .ذاmrا تحاور  كمادة

 همّ  بياني بشكل تعكس فإ¬mا صفحات، ث)ث مساحة ع0ى الروائي نصها خريس توقف وعندما

  .131انقطاعه خ)ل من يتأكد الذي التواصل هذا.وتواصلها الكتابة

                                                 
��الدمع"/ي�رواية�.  131�لسهيل�كيوان�يتحدث�الراوي�عن�إيقاف�كتابة�الرواية�بسبب�ثقل�الحدث�ا�روي،�" ع�

فwxوي�عن�امرأة�حاولت�حماية�ابmªا�من�جنود�[حت)ل،�فألبسته�فسطاًنا�وكحلته�. وإعادة�صياغته�من�جديد

بعد�أن�:"بعدها�يقول�الراوي . طفلبعد�أن�قتلوا�ذكور�القرية،�فاكتشف�أمرها�فقام�الجندي�بقطع�خصي¥#�ال

تمت�كتابة�هذا�ا�قطع�الفاجع،�وكما�حكته�حرفيا�امرأة�نجت�من�هذه�ا�جزرة�من�منطقة�القدس،�أحسست�

�
ً
�واحتما�

ً
�أك¼�wجما� �الحياة �جعل �الكاتب �مهمة �فإن �يقال �وكما �ككاتب، �ضمwxي �يحتمل �أك¼�wمما �دموي أنه

أن�أجعل�عنصر�الخ�wxمقابل�عنصر�الشر�بxن�الجنود�الذين��فارتأيت�أن�أخفف�من�حدة�الجريمة،�وكذلك
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 عن تع�w ال¥# Qفكار أطرف من" Qرض ع0ى تتفرق  أعضاءه شهد الذي الرجل" قصة ولعل

  :درغوثي Êبراهيم" ا�نفى إ�ى يعودون  الدراويش" /ي نراها كما الكتابة، سwxورة

  .فجئته Qندل¨$# أحمد أبو شيÃي يوما dي بعث"

  . قدوم وبيده رأU$# ع0ى فوقف فجئته Qندل¨$# أحمد أبو شيÃي يوما dي بعث

 /ي mßدم فصار قدوم وبيده رأU$# ع0ى فوقف فجئته Qندل¨$# دأحم أبو شيÃي يوما dي بعث

  . كعØ# إdى وصل ح¥¿ Qرض ع0ى تتفرق  أعضائي أشهد وأنا

 /ي mßدم فصار قدوم وبيده رأU$# ع0ى فوقف فجئته Qندل¨$# أحمد أبو شيÃي يوما dي بعث

 إdى كعØ# نم عضوا عضوا بناني ثم كعØ# إdى وصل ح¥¿ Qرض ع0ى تتفرق  أعضائي أشهد وأنا

  . دماâي

 /ي mßدم فصار قدوم وبيده رأU$# ع0ى فوقف فجئته Qندل¨$# أحمد أبو شيÃي يوما dي بعث

 إdى كعØ# من عضوا عضوا بناني ثم كعØ# إdى وصل ح¥¿ Qرض ع0ى تتفرق  أعضائي أشهد وأنا

  ".بلدك إdى فسر! استغنيت: "dي قال ثم دماâي

  ). 147: الدراويش... "  É$#ء منه ع�# ينحجب � بحيث كشفا العالم dي فانكشف

 انط)ق قاعدة تشكل أ¬mا بحيث فقرة، كل /ي تتكرر  أساسية لبنة ع0ى تعتمد القصة بناء فآلية

 قد جسد بناء Êعادة كثيمة النص مضمون  مع البناء اس�wاتيجية تتما�ى. إضافية أو جديدة لفكرة

 من السwxورة °mذه النص وهكذا. حبهلصا العالم انكشف بناؤه أعيد وعندما أعضاؤه، تفرقت

 العالم رؤية ع0ى قادرة متكاملة قصصية كبنية يتحقق الmªاية و/ي لبناته تجميع يتم. البناء عملية

  .132التأويل عملية خ)ل من واستيعابه الخارÈي

                                                                                                                            

. ويقوم�بتعديل�النص..." . احتلوا�القرية�كما�يف�wض�/ي�الطبيعة�البشرية،�فعدلت�القطعة�ع0ى�النحو�التاdي

��الدمع. سهيل�كيوانّ� .50،�ص1997مؤسسة�Qسوار،�عكا،�. ع�

،�..."العينان�ا�دققتان�تريان�كل�É$#ء،�: "بوصف�عادي" ؟هل�تريد�أن�تكتب�رواية"يبدأ�ناÈي�ظاهر�روايته�.  132

هذه�. 236،�ص"العينان�ا�دققتان�تريان�كل�É$#ء: بعد�قليل�شرع�/ي�كتابة�روايته: "وينت¤#�من�روايته�بالجملة

الدائرية�تغلق�سwxورة�انكتاب�النص�وتعود�به�إdى�لحظة�البداية�تعبwxا�عن�الحتمية�الحياتية�ال¥#�يجسدها�

 .وربما�عن�الحلقة�ا�فرغة�ال¥#�يعاني�مmªا�Qدب،
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  نكتب؟ �اذا 5 .1. 2

 الروائي كتبي هل. مناسبة كل /ي الروائيون  يسأله ، ودوافعها الكتابة لضرورات ملح سؤال

 تدوين الكتابة هل للواقع؟ ال��ام الكتابة هل ذاتية؟ نفسية حاجة �ي هل  معاناة؟ عن تعبwًxا

  للتاريخ؟

  للروائي؟ بالنسبة الكتابة مفهوم هو ما

  :ترسباmrا من النفس تطهwx يتم لن بدو¬mا نفسية حاجة الكتابة

: خشخاش" (أكتب لم إذا خيا�تي نم أتعا/ى لن. أتنفس أن أريد. للكتابة حاج¥# فجأة أدركت"

22.(  

 عبئا وجودهم أصبح الذين Qشخاص من وننت¤# غQ � ،wxبطال لنقتل الروايات نكتب إننا"

  ).18: الجسد ذاكرة" (نظيف °mواء وامتäنا مmªم فرغنا عmªم كتبنا فكلما. حياتنا ع0ى

 وتكتب. نظيف واء°m الصدر امت)ء يحقق كفضاء نفسية، كحاجة الروايات تكتب إذن

   لتكون  تكتب أو. ف¦mا مرغوب غwx لشخصيات كمدافن الروايات

  ).126: ن.م" (غwx � ¹ح)منا أضرحة"

  :و[ختناق با�وت يشعر الروائي عند الكتابية الحالة تتوقف عندما

 ون د..  آهة دون ..  له استسلم أهكذا!! الدعة °mذه أهو ا�وت، لعله ترتÃي، وأطرا/ي يتخ¼w دمي"

  ).94: خشخاش( أأموت؟ أموت؟ أمنيات دون .. �

 يكتب الحالة هذه /ي فالنص نصه، خ)ل من للكاتب تخليد إ¬mا للذات، تحقيق والكتابة

 كيف اليوم أختار أن حقي فمن: "الخلود له يكتب عمل Qساس /ي النص ¹ن ويخلده، الكاتب

  ).125: ن.م" (133ستبقى ال¥# �يو . Qدب �ي الكتابة وحدها). "9: الجسد ذاكرة" (أنكتب

                                                 
�الفكرة.  133 �نفس �Qعرج �واسي�# �الكتابة: "يقول �سوى �مع�. ��É$#ء �بذهب �سواها �وما �تبقى، �الع)مات وحدها

 ).187: ن.م" (أكتب�ح¥¿���أموت: "و/ي�موضع�آخر). 173:ذاكرة�ا�اء" (الريح
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 الفكر داخل محتقنة وQحاسيس ا�شاعر تبقى فبدو¬mا النفس، عن تعبwx وسيلة الكتابة

 ا�ناسبات خارج نكتmàا وبطاقات رسائل سوى " ليست فالروايات. أحد °mا يدري  ولن والعاطفة،

  ).11: ن.م" (أمرنا mßمه �ن النفسية نشرتنا لنعلن ا�علنة،

 سرق  وما أضعناه ما لنستعيد نكتب نحن:"داخلنا /ي ا�فقود الفردوس عن تعويض ةوسيل و�ي

  ).105: ن.م" (خلسة من

 ت)ه وما للكتابة، قابل الشهداء تاريخ وحده":تاريخ أّي  ليس للتاريخ، تدوينا الكتابة تكون  وقد

 /ي" ¹نه ناجحة، اترواي ينتج الكتابة من النوع هذا ولعل). 45: ن.م" (Qحياء يصادره آخر تاريخ

 مؤلم الذاكرة /ي فالحفر). 18: ن.م" (ما ذاكرة تجاه نرتكmàا ما جريمة �ي ناجحة، رواية كل الحقيقة

 �ي الناجحة الرواية. وا�ظلومxن البسطاء بحق الجريمة فنكتشف التاريخ، ويعري  القناع ويكشف

  .الذاكرة بحق التاريخ جريمة ترصد ال¥#

 حمل رخصة أصحا°mا من تسحب أن بد � فاشلة، جرائم سوى  ستلي الفاشلة والروايات"

 ذلك /ي بمن أحد أي °mا خطأ يقتلون  وقد. الكلمات استعمال يحسنون  � أ¬mم بحجة القلم

  ).ن.م" (ضجًرا... القراء قتلوا قد يكونون  بعدما أنفسهم،

: أبطالهم احتياجات لتلبية الروائيxن حاجة الكتابة دوافع /ي ا�يتاقصية Qفكار أعمق ولعل

 يملكون  � إ¬mم..  إdيّ  حاجة /ي أبطاdي ¹ن ساخرا فأجاب تكتب؟ �اذا" الروائيxن أحد سئل فقد

  ). 247: الحواس فو�$¿" (Qرض وجه ع0ى غwxي 

 لكونديرا، بالنسبة" ا�ن¨$# الكائن سwxة" ف¤#. تعريفها خ)ل من انكتا°mا فلسفة الرواية تعكس

 من الزخم هذا ولعل. �134ارك�x بالنسبة" Qلغاز من نوع"و بوف، سانت دعن" ا�ستقبل ملحمة"و

  .وجودًيا oنسان ملحمة يجسد كعمل التفكwx /ي ا�ش�wكة والنظرة العا�ية صفة يعط¦mا الرؤية

                                                 
فع0ى�لسان�سانت�". وراق�الحب"ودوافع�الكتابة�/ي�يرصد�خليل�صويلح�قسطا�وافرا�من�تعريف�الرواية�.  134

�يقول  �أشكال�: بوف �كل �ع0ى �التفتح �[قتدار�ع0ى �سwxة �لها �تتخذ �ال¥# �الكتابات �من �نسيج �حقل الرواية

ويجد�مارك��xكتابة�الرواية�كنوع�من�Qلغاز�عن�العالم�. إ¬mا�ملحمة�ا�ستقبل. العبقرية،�بل�ع0ى�كل�الكيفيات

  ). 30: وراق�الحب. (حدث�أشياء�غ�wxمتوقعة�/ي�مسار�الكتابةوشفرة�سرية�حيث�ت
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   الكتابة أدوات  6. 1. 2

 تعطي ،صغwxة نراها قد ال¥# التفاصيل هذه ولعل. أدواmrا خ)ل من الكتابة ع0ى ال�wك�x يتم

 لذاته الوا¯ي القّص  يسmnلكها ال¥# الكبwxة [نشغال درجة عن وتع�w ا�هنة، °mذه وoحاطة Qهمية

 لم أشياء مسودات أح)م، رؤوس أق)م، رؤوس" مثل مصطلحات. التعبwxية أدواته إdى [لتفات /ي

 أنصاف فإن وائيون الر  يموت وعندما. صياغmnا ومراحل الكتابة أدوات إdى تحيل فإ¬mا ،"تكتمل

 موmrم ع0ى إضافية حزن  مسحة تعطي 135طاو�mrم ع0ى تركوها ال¥# وا�سودات الكتابية ا�شاريع

 والنصوص ا�سودات مع التذكارية قيمmnا /ي متساوية Qدوات فتصبح�).264: الجسد ذاكرة:انظر(

  .يمةحم صلة بالكاتب تربطهم �ن كبwxة عاطفية قيمة وذات كتبت، ال¥# Qخwxة

 كتب Qق)م من نوع بأي ترى : "فيتساءل اليابانية با¹ق)م الراوي  يعجب" الحب وراق" رواية /ي

 هذا وينقله). 124: الحب وّراق" (النائمات الجميTت بيت الشهwxة روايته باتا كاوا ياسوناري 

 كنت وكم العباU$# العصر /ي كاتب أن�# تخيلت ثم: "آخر عصر /ي نفسه عن للحديث السؤال

 الغزال جلد أو الجمل جلد من رقعة ع0ى أو الخشب لحاء من خشن ورق ع0ى الكتابة /ي سأكابد

 من ا�صنوع الح�w �لتقاط الدواة /ي أغمسها ثم بأناة القصب من ا�صنوعة ريش¥# ع0ى أقبض وأنا

 نقطة تشكل الكتابة فأدوات). ن.م" (أخرى  برية وأزهار الطwx ولسان والبنفسج النعمان شقائق

                                                                                                                            

� �خوري �إلياس �حكاياmrم:" يقول �فwÂوي �نحن �وأما �يموتون، �الغرباء" Qبطال �صمملكة عندما�: "ويقول . 14،

  ).12: ن.م" (نكتب�فنحن�نمتلك�أن�نقول�ما�نشاء،�ك)،�نمتلك�أن�نقول�ما�ُيقال،�نشاء�ما�نقول،���العكس

هل�تريد�أن�تكتب�" (أصبحت�وسيلة�ل)ستفزاز�وليس�للتفكwx. الكتابة�تغwxت�/ي�عالم�اليوم: "الظاهر�يقول�ناÈي

 ). 212: رواية؟

�الكتابة.  135 �مراحل �من �كمرحلة �ا�سودات �دراسة �/ي �طه �إبراهيم �الكتابة،�. mßتم �سwxورة �تع��wعن فا�سودة

بعض�الكتاب�قاموا�. ل�ع0ى���¬mائية�النص�Qدبيو�ي�/ي�الوقت�نفسه�دلي. خاصة�إذا�قارناها�بالنص�الmªائي

حياة�ما�بعد�عبد�القادر�الجنابي�مث)�/ي�(بتعديل�نصوصهم�/ي�طبعات�أو�أعمال��حقة�بعد�أن�تم�نشرها�

  :عن�دراسة�ا�سودة�انظر. ،�وهذا�يثبت�أن�كل�نص�يصلح�¹ن�يكون�مسودة�للنص�القادم)الياء

Ibrahim Taha. “Literary Draft: The Semiotic Power of the Lie”. Semiotica 152 -1/4 (2004), 

pp. 159-177.   
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 تعايشه، الذي العصر تمثيل د��ت وتحمل Qدب، عصور  أو ا�ختلفة الكتابة أزمنة بxن عبور 

  .الكتابة زمن محور  ع0ى وجوده لحظة من للكاتب الشخ%$# ا�وقف ع0ى التمثيل هذا وانعكاسات

 عن باطنية فكرة يحمل الكتابة أدوات ع0ى ال�wك�x /ي الظاهري  ال�wف أن القارئ  ع0ى يخفى و�

 تافهة تكون  قد ال¥# القضايا وأن. ا�عاصر بالكاتب ومقارنته سابقة، عصور  /ي ح¥¿ الكاتب معاناة

 كتابية، كأشكال ،136ا�خطوطات أو النقوش قراءة تعت�w ولذلك�.ا�ا�$# /ي مهمة كانت أيامنا /ي

  :الغابر الزمن ع�w الحب وراق /ي الراوي  رحلة /ي شاقة مهمة

 الروائيxن عادة ع0ى جريا القديمة دمشق أزقة إdى الرواية بطل زيارة صفبو  أو� أبدأ أن فكرت"

ا Qموي  الجامع إdى خطواته تقوده وهناك ا�حلية، البيئة برائحة ا�غرمxن
ً
 ع0ى ما كتابة عن بحث

  ).9-8: ن.م" (مذكراته دف�w /ي يسجلها جدرانه

 تعط¦mا بحيث البالغة، Qهمية بمنظار الكتابة أدوات مع تتعامل السابقة النصوص كانت وإذا

 وفرض الكلمات، قوة عن الك)م محضر /ي تذكرها" خشخاش" /ي خريس فإن وتفرًدا، سلطة

 وفراغ القلم رأس بxن صغwxة عفاريت مثل بأحرفها ف��ج نفسها الكلمات ستختار: "النص سلطة

 انكتاب قوة أمام oرادة مسلوبة تبدو قوة، و� لها حول  � هنا فا¹دوات). 26: خشخاش" (الصفحة

  . النص

 يا حلمُت : "الكتابة /ي ملهمته بربارا يخاطب فالراوي  الحوار فرج عند مغايرة صورة نرى  با�قابل

ا قلًما أشّد  أن�# بربارا
ً
  أصاب ي وأن عم)ق

ّ
ا الورق ع0ى تخط

ً
 تفوته � كتاب وكان نار، من حروف

 Qجواء و°mذه الشكل °mذا الكتابة أدوات عن لتعبwxا إن). 180: والجرذ والبحر ا�وت" (روعة روعته

 فكرة خ)ل من التعبwxي  للناتج الفنية القيمة و/ي الكتابة، صالح /ي كبwxة قيمة يحقق Qسطورية

  . عمله عن ا�ؤلف

                                                 
منازل�،�85مخطوط�سمرقند�ص: عن�مخطوطات�عديدة�كمراجع�للرواية�وراق�الحبيتحدث�الراوي�/ي�.  136

�-لباب �ومنارة ��-حباب �الحنب0ي، �فهد �الوامق�بن �ونزهة �العاشق ��روضة �إ�ى�للكسائي، �اللبيب مرشد

 . �77بن�فلتة،�ص�الحبيب�معاشرة
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   الكتابة ع�ى الرقابة 7. 1.  2

wانشغل قصية،ا�يتا الظاهرة م)مح من ملمحا الكتابة ع0ى الرقيب سلطة عن الحديث يعت� 

 /ي العربي، العالم /ي والتعبwx الكتابة حرية موضوع من البالغ قلقهم عن فيه وع�wوا الكّتاب، فيه

 مواضع /ي العثمان لي0ى إdى أشرنا وقد. الديموقراطي النظام أسس تتب�¿ � ال¥# Qنظمة سلطة ظل

 خادشة. للقانون  مخالفة تعبارا تتضمن مؤلفات كتابة" بmnمة كتاباmrا ع0ى حوكمت حينما سابقة

 كتmàا، إصدار عند الرقيب سلطة من معارضة تلق لم وإن والكاتبة،). 34: ا�حاكمة" (العام للحياء

  .oصدار بعد الرقابة لسلطة خضعت لكmªا

 نفسه الكاتب وسلطة الخارÈي، الرقيب سلطة: الرقابة من سلطتxن عن هنا الحديث يحضرنا

  .الخارÈي الرقيب لسلطة تحسًبا يكتب، ما ع0ى

 أن سبق نشر دار صاحب ع0ى روائي، كاتب وهو الراوي  يمر Qعرج، لواسي�#" ا�اء ذاكرة" ففي

 النص نشر من يخç$¿ إنه:  له يقول  بأنه فيتفاجأ.  لينشرها رواية وأعطاه ا�ا�$#، /ي معها تعامل

  ).251-250: ا�اء ذاكرة :انظر(

 وتقاريرها القاتلة بقراءاmrا تسحقنا السابق /ي كانت ةالرقاب: "بقوله ذلك ع0ى الراوي  ويعلق

ي ا�سmnلكة، بالكلمات ا�طعمة  لنصه، وطنية � بع�# ودينه، أصالته ضد فرانكفوني خطwx، شي̄و

 أنفسنا نراقب. النص ع0ى رقابة �. Qدوات تغwxت اليوم ،...ايدولوÈي سياU$#، اش�wاكي، رأسماdي،

تلنا لقد. ذاتًيا
ُ
 بسبب فالكاتب). 251: ن.م" (أدمغتنا /ي له مخبأ الرقيب احتّل  أن بعد خلالدا من ق

 /ي الشخصية حريته من ويحد كتاباته يقّيد وبذلك محله، هو سيحل الخارÈي الرقيب سلطة

wxالتعب.  

 كلماته بعض تحذف الجاحظ عن نصا فينقل الرقابة، من آخر نوع عن صويلح خليل ويتحدث

 بالكبت تتعلق ¹سباب الكتاب محقق حذفهما النص /ي ا�حذوفة لنقاطا: "بقوله ذلك ع0ى فيعلق

 أو الكتب محققي طبقة مباشرة غwx بطريقة ينتقد وكأنه). 73: الحب وراق" (أعلم وهللا الجن¨$#

 ما وأك¼w: "بقوله به يصرح ما وهذا. أمxن بشكل ا�حققة النصوص توثيق /ي وتجاوزاmrم ا��wجمxن

wxالحوا تلك غيظي يث#$É #¥ا الm¬تلك مثل أنقل أن بنف¨$# نأيت: نوع من الصفحة أسفل /ي يضعو 
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 علًما للبصرة، قاضًيا للتو عxّن قد ا��wجم أو ا�حقق هذا وكأن. العام الحياء تخدش ال¥# العبارات

 الصحف /ي لغويxن مدققxن مجرد وليسوا الفقهاء، طبقة من كانوا الكتب هذه مؤلفي معظم بأن

 ربما ال¥# ا�حررين من Qخwxة الفئات هذه إdى يلمح فصويلح). 74: ن.م" (لجامعاتوا النشر ودور 

 يرسل ما ع0ى رقيب سلطة ممارسة خ)ل من الكتابة، حرية من بالحد موقعها خ)ل من تقوم

  . للنشر

  137وا�يتالغة الكتابة 8. 1. 2

 التعبwxيـــــة، وإجراءاmrـــــا ةاللغويـــــ وضــــعيmnا إdـــــى با�لتفـــــات ا�يتاقصـــــية الروايــــات /ـــــي اللغـــــة تنشــــغل

 ا�ســـرود صـــياغة /ـــي اللغويـــة Qســـاليب فأســـاس. لغويـــة لعبـــة بصـــدد أنـــه ف¦mـــا القـــارئ  يشـــعر لدرجـــة

 شـــيئا تقـــول  �" الحداثـــة فكلمـــات اللغـــة، بلعـــب مفتـــون  الحـــداثي بعـــد والعـــالم الت)عـــب، هـــو الروائـــّي 

 إ¬mـا تبنيـه، و� شيئا تؤكد � إ¬mا. نظاموال)  وال)مع�¿ ال)É$#ء ع0ى غالبا تعتمد إ¬mا. تقريرية بطريقة

  ).  592: 2003 ناصف،( جماdي أو أخ)Úي °mدف له ع)قة � كلمات لعب مجرد

 فتعلقت والحياة، ا�وت بxن نزيف لحظة /ي وأنا سمعته.. اسمك °mا سمعت مرة أول  تلك كانت"

 أن يخاف بوصية رسول  علقيت كما..  بكلمة هذيان لحظة /ي محموم يتعلق كما بحروفه غيبوب¥# /ي

 حاء تشطره اسمك، كان ا�تعة وميم Qلم ألف بxن. الحلم بحبال غريق يتعلق كما منه، تضيع

 تلك /ي صغwxة شعلة Qوdى، الحرائق وسط ولد الذي اسمك أحذر لم فكيف. التحذير و�م الحرقة

 [سم هذا أحذر لم كيف. معا واللذة Qلم "أح" بـ ويبدأ ضده يحمل اسما أحذر لم كيف. الحرب

: الجسد ذاكرة! " (ليقتسم دائما خلق الجمع أن البدء منذ وأدرك الوطن، هذا كاسم الجمع -ا�فرد

36-37.(  

  . الكاتبة اسم نفسه هو الذي" أح)م" الراوية اسم إdى يحيل الحروف /ي الت)عب هذا إن

  

                                                 
�انظر /ي الرائدة ا�يتالغوية الدراسات من.  137 . לשון בספרות העברית החדשה-מטא. אפרת שטיין :الب)د

 .2003, אוניברסיטת בר אילן ".דוקטור לפילוסופיה"חיבור לשם קבלת התואר 
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  ذاتية؟ سwxة هذه وهل ؟139نفسها الكاتبة �ي 138الراوية فهل

  . لها جوابا القارئ  يجد � ميتاقصية إشكالية الت)عب خلقي

�Á" /يÂالكلمات من مجموعة فنجد ،20-18 الصفحات /ي ميتالغوي  تكثيف" الحواس فو 

wxى تحيل ال¥# والتعابdاللغة إ:  

 الجمل الضبابية، الصيغ نعم، كلمة/ � كلمة اللعبة، كلماmrا، السؤال، صيغة لغوية، منعطفات

 ع)مة جرحنا، باللغة لنخفي اللغة، مقصلة ا�قصلة، الكلمات جمل، القاطعة، لغةال الواعدة،

  .مست�w ضمwx خ�w، مبتدأ، إعراب، [ستفهام،

wxى الكلمات هذه تشdكوسيلة اللغة د�لية، كثنائية اللغة: اللغة بطبيعة تتعلق مفاهيم إ 

،wxنحوي  كمب�¿ اللغة ت)عب، كإمكانيات اللغة تعب.  

  :الراوية طوبال بن خالد يسأل. موقف اأيض اللغة

  . تكتبxن؟ لغة بأي"

  . بالعربية:  قلت

   بالعربية؟ -

                                                 
 .42ص�ذاكرة�الجسدانظر�. فيما�بعد" حياة"يسم#�البطل�الراوية�.  138

. للكاتبة�ا�صرية�رضوى�عاشور " أطياف"ر�ع)قة�التما�ي�بxن�الكاتب�والراوي�بشكل�مفضوح�/ي�رواية�تظه.  139

حxن�: "فنكتشف�أ¬mما�واحد�من�خ)ل�السرد،�و�ي�تؤكد�ذلك" شجر"ف¤#�تتحدث�عن�نفسها�وعن�البطلة�

يلة�وتفاصيل�حياتي�كما�بدأت�/ي�كتابة�هذا�النص�بدا�dي�منطقيا�أن�أل��م�بالتسلسل�الزم�#�لحياة�شجر�ا�تخ

� �متتوازيتxن �فتس�wxالحكايتان �نحوي (عشmnا، �خطأ �وهذا �متوازيتان �Qصل �و��خلط) /ي : أطياف" (ب)�تداخل

و/ي�موضع�). ن.م" (1946مايو��26وضعت�#�أمي�/ي�السادسة�من�صباح�Qحد�: "وللتحقق�نقرأ�عن�رضوى ). 63

  ).75: ن.م" (1946مايو��26ولدت�شجر�/ي�: "آخر

�و  �/ي �ا�ستحيلة"يظهر�أيًضا �" الرواية �شخصية �مع �ا�ؤلفة �تتما�ى �حيث �السمان، �غادة �السورية " زين"للكاتبة

دمشق،�التعلم�: أمها�من�ال)ذقية،�والدها�دكتور�/ي�الحقوق،�و/ي�مكان�الو�دة(وتلتقي�معها�/ي�تفاصيل�كثwxة

�الفرنسية �إتقان �حكومية، �مدارس �حمود: انظر. /ي �. ماجدة �السوريالخطاب ���بwxوت�. القص� دار�الفكر،

  .61،�ص2002ودمشق،�

 .61ص: لنورا�أمxن�ذكر�صريح��سم�نورا�أمxن�وسmrwxا" قميص�وردي�فارغ"و/ي�رواية�
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 نحن. °mا إ� أكتب أن يمكن و�. قلØ# لغة �ي العربية ولكن. بالفرنسية أكتب أن يمكن كان -

  ).91: الجسد ذاكرة" (Q140شياء °mا نحس ال¥# باللغة نكتب

  :وبالعربية لفرنسيةبا نصا الراوية تردد آخر موضع /ي

Soirs, Soirs. Que de soirs pour un seul matin..” 

  ..لغة من بأك¼w نف¨$# ع0ى أردده ورحت" ميشو هwÂي " للشاعر البيت هذا تذكرت كيف

  ).22: ن.م" (واحد لصباح مساء من كم.  أمسيات..  أمسيات

 الحديث خالد ليفض آخر موضع /ي. مفاضلة توجد و� السرد، /ي اللغتان تتساوى  هنا

  :ووقار هيبة لها العربية أن يشعر بينما حرج، بدون  É$#ء كل يقول  أن تمكنه m¬¹ا بالفرنسية

 أكتشف رحت معِك . خجل أو عقد دون  للقول  بحريmnا تستدرج�# الفرنسية اللغة كانت"

. حاءاmrاÊي ، لتعاريجها السرّي، Êغراmýا أستسلم هيبmnا، ع0ى التحايل أتعلم. جديد من العربية

 الك�wياء، ¹لف النشوة، لهاء الحرقة، لحاء Qنوثة، لتاء. تشmàك ال¥# للحروف أنحاز رحت

  ).219: ن.م" (أن�¿؟ اللغة هل. أسمر خال جسدها ع0ى ا�بع¼wة للنقاط

 ويأتي". حياة" للراوية الثاني [سم ا�رة هذه مشكلة ،141بالحروف الت)عب إdى اللغة تعود

  أن�¿؟ اللغة هل: الmªاية ي/ الكبwx السؤال

                                                 
شهد�ا�شهد�الروائي�/ي�ا�غرب�العربي�صراع�كتابة�الرواية�بالفرنسية�والعربية،�وإسقاطات�ذلك�ع0ى�الفكر�.  140

$Uلتلمس�آثار�وأبعاد�هذا�ا�شهد�انظر. #وع)قته�بجذور�التاريخ�السيا:  

  :ع0ى�الشبكة�ا�حوسبة: بوابة�العرب". أ�عيب�السرد�عند�رشيد�بوجدرة." كمال�الرياuي

http://www.arabgate.com/bib/auth_print.php?ID=332 

�ال.  141 �كلمة �مثل �مفكك �بشكل �الكلمات �بعض �حروف �Qعرج �واسي�# �ت..ئ..زا..ج..يكتب �إdى فكك�ر�لôشارة

وأحيانا�يكتب�كلمة�طويلة�مقطعة�إdى�كلمات�أصغر�). 7: حارسة�الظ)ل(حقيقي�ع0ى�مستوى�الدولة�والشعب�

�جديدة �د��ت �إنتاج �°mدف �: مmªا �يكتبه �كيشوت �دون �مؤلف �سرفانتس �الكاتب تيس�.. فان.. سر�: مث)�اسم

  ).91: حارسة�الظ)ل(

و��شك�أن�لهذا�[خت)ف�". أمري�كان��ي: "بطريقة�أخرى " كان�يأمري"يكتب�صنع�هللا�إبراهيم�عنوان�روايته�     

 .  /ي�الكتابة�جانًبا�د�لًيا�له�ع)قة�بقصدية�الكاتب�/ي�عملية�التدليل
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 وتحول  اللغة، لعالم الرجل احت)ل بعد Qنوثة هذه وضاعت أن�¿، Qصل /ي اللغة كانت"

  ). 181: 1997 الغذامي،" (ذكوريا ليكون  Qنثوي  Qصل

 لتس�wد ا�يتالغوية بالظاهرة ستحفل العربية النسائية الرواية فإن صحيحا هذا كان فإذا

    .142ا�سلوب كيا¬mا

 وال�wاكيب والصيغ و[شتقاق كالنحت. للغة الروائيون  بواسطmnا يلتفت مختلفة أشكال هنالك

 اختفاء �ي الغريبة الوقائع" /ي يلجأ حبيØ# فإميل. الشاعرية واللغة ا�حلية، واللهجات الغريبة،

 الكلمتان تانوها ،...كلمتxن، نحت �ي فا�تشائل"  باللغة الت)عب إdى" ا�تشائل النحس أبي سعيد

 خ)ل من يدعمها الضدية مع�¿ تحمل ال¥# الد�لة هذه). 175 :ا�تشائل" (وا�تفائل ا�تشائم هما

 مستوى  وع0ى. أيًضا الضدية مع�¿ تحمل وال¥#" النحس أبي" والصفة" سعيد" بالتسمية التمهيد

 سمع مرة ¹ول : "بامرح يقول  بمع�¿" يمرحُب " فيقول  فع)" مرحبا" [سم من يشتق فهو [شتقاق

 أبي دكان ح¥¿ البيت عتبة من يمرحبونه وظلوا 143مرحبا معقول، سبب دون  له، يقولون  Qو�د

 اللغة /ي قائمة وغwx عامية أصداء وذات غريبة صيغة وهذه). 92: الستة Qيام سداسية" (إبراهيم

 تقنيات حبيØ# تعملويس). 162: 1995 غنايم، :انظر( Qسماء نشتق ومنه Qصل هو الفعل ¹ن

-111: 1999 ,טאהא :انظر( 144وغwxها والجناس والسجع العامية وتفصيح كالعامية أخرى  لغوية

115 .(  

                                                 
انظر�. يقول�عبد�هللا�الغذامي�أن�الحبكة�الحقيقية�/ي�هذه�الرواية�ليست�/ي�Qحداث�ذاmrا،�ولكmªا�/ي�اللغة.  142

� �السابع �ال"الفصل �أنوثmnا�-جميلالخراب �اللغة �واللغة". تس�wد �الدار�البيضاء�. ا�رأة �العربي، ا�ركز�الثقا/ي

 .206-179ص. 1997وبwxوت،�

يتعامل�حبيØ#�مع�هذه�الكلمة�تعام)�لغويا�آخر،�/ي�موضع�آخر،�فيعرفها�رغم�تنويmªا�مما�يناقض�قواعد�.  143

 ).100: ام�الستةسداسية�Qي" (وح¥¿�ا�رحبا�أخذ�يتحاشاها: "اللغة�الفص¾ى

�قاس� .144 �حيث �والع�wية، �العربية �اللغتxن �ع)قة �من �الحاصل �الفهم �سوء �شرح �/ي �ا�يتالغة #Øحبي� يستخدم

 ).214: ا�تشائل: انظر(بالع�wية�تع�#�دولة�) مديناة(مع�¿�مدينة�حيفا�ع0ى�مدينة�اسرائيل،�/ي�حxن�ان�
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w¼يك #Øا�همة و�ي إحداها، تكتسب مختلفة، لغايات أعماله /ي اللغة أمور  /ي الخوض من حبي 

 للشوارع، والعربية لع�wيةا Qسماء بxن مث) فا�قارنة. بمجمله العمل د�لة من جزءا نظرنا، /ي

 وتتواصل ُهجر، الذي حيفا ابن الفلسطي�# القارئ  تخاطب وإنما ميتالغوي، حديث مجرد ليست

 التاريخ هذا يمثل حيث ،145)1948( النكبة بعد ا�كان /ي الحاصلة التغيwxات ع0ى وتطلعه معه،

 بولس،" (واللغة الهوية نم كجزء حية يبق¦mا أن يحاول " بذلك وهو. با�قابل إسرائيل دولة قيام

2001 :86 .(  

 وايحاءاته د��ته له فالحرف الحر/ي، التجنيس خ)ل من ا�يتالغة إdى الخراط إدوار يلتفت

 ومرجعياته الصوتية، وخصائصه الكتابة، /ي و[نفصال [تصال وطريقة الشكل حيث من

 يلجأ فالخراط). 70: 1998 س،خري :انظر( Qلفبائي ال�wتيب /ي وموقعه وQسطورية، الدينية

 ال¥# القوقعة قاع /ي يعربد العباب عجيج: "كلمة كل /ي يدخل بحيث معxن بحرف تجنيس إdى أحيانا

 العطايا أعياد طعنة لكن العا/ي، الربيع تعاشيب من إ� فتعرت وعركmnا Qعاصm° ،wxا عصفت

 عقابيل والتياع العلل عسف .الضلوع عمود /ي تتشعشع ا�تع نعم¿. نتطاعم إذ العدم تتعدى

 عذبة العنادل أين. عاتية الضراعة عّوة. Qعراس بشعار يلتمع التعري  كان أن بعد عادت الروع

 سياق /ي العxن حرف /ي التجنيس يأتي). Ç:134خر الزمن..." (العجاج؟ العشق مناعم /ي oيقاع

 عمال به يقوم فرعوني معبد عةقا( ترميم بإعادة الرواية بطل" ميخائيل" اش�wاك عن الحديث

 الصعايدة العمال وتسخwx والعبودية الجهد ع0ى ويدل 146العمل يب�w العxن فحرف).  صعايدة

 ا�عبد Êقامة سخروا الذين العمال من متواصل مّد  وكأ¬mم دهريxن، -أبديxن بوصفهم للمعمار،

 الشدة إdى ويرمز دة،والشها القهر عالم ع0ى -عربي ابن يقول  كما – ويدل الفراعنة، زمن

                                                 
و/ي�موضع�. ية�بالع�wية�كجزء�من�سياسة�تغي�wxا�عالميتحدث�حبيØ#�عن�ظاهرة�تغي�wxأسماء�الشوارع�العرب.   145

�بشكل� �Qمثلة �من �العديد �ويقدم �وا�زج �[ختصار�والتصحيف �/ي �اللغوية �وأساليmàا �الع�wية �اللغة آخر�ينتقد

 .614-592�،610- 589،�صاخطية: انظر. mrكم#�وساخر

�عمال.  146 �فرعوني، �معبد، �قاعة، �الكلمات �/ي �العxن �لحرف �تجنيس �ع0ى�ن)حظ �الضوء �يسلط �مما �صعايدة ،

 .الحدث
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 :انظر( والخشوع واللطف الرحمة ع0ى الدالة ا�هموسة الحروف مقابل /ي والكثافة وا�صادمة

  ). 72: 1998 خريس،

 ضمن للفقرة العام ا�ع�¿ /ي الحرف أهمية ع0ى للد�لة ا�يتالغوي  التوجه °mذا الخراط يقوم

 ومجmnدا العربي ال�wاث /ي الحروف ��تد من مستفيًدا ،147منه ا�ستوحاة والصورة الحدث سياق

ي عن التقنية هذه استخدم وقد. إبدا¯ي ذاتي بشكل د��mrا تطوير /ي  مواضع /ي °mا، كامل ̄و

 فهناك. Q149سلوب هذا /ي الوحيد ليس وهو ،148ث)ث أو صفحتxن إdى تمتد قد رواياته من مختلفة

 بما Qحرف بواسطة التعبwx يعتمد حيث" �باءةا" روايته /ي التازي  الدين عز محمد ا�غربي الكاتب

 أنح�# أنا. زالت و� حرو/ي كانت كلها.  نون . واو. سxن. �م. ياء. ألف": القرآنية السور  فواتح يشبه

 من وتبدأه العالم تحرق  ال¥# وناره أ¬mاره وسماؤه، أرضه للحرف. يميل حيث الحرف إمالة مع وأميل

 اليقxن بxن وتردد وحدة قرب، أو ابتعاد جهنم، أو جنة وطن، لحرفوا حرف، dي كان وأنا. الرماد

                                                 
فقرات�كاملة�" الزمن��خر"و" رامة�والتنeن"عندي�/ي�كل�أعماdي�تقريبا�وخاصة�/ي�: "يقول�إدوار�الخراط.  147

تقوم�ع0ى�تسييد�جرس�واحد�أو�صوت�واحد،�أي�أنه�يوجد�حرف�بعينه�/ي�كل�كلمة�من�كلمات�الفقرة�ال¥#�

  هل�هذا�مجرد�لعبة؟�وإذا�لم�تكن�فما��ي�ضرورmrا؟�اذا؟�. قد�تطول�إdى�عدة�صفحات

ليست�هذه�الفقرات�أرابيسك�خاٍو،�بل�. أتصور�أن�هناك،�ع0ى�مستوى�أول،�ضرورة�انفعالية�وتعبwxية�بالفعل

�ي�كما�أرجو�تقطر�جانبا�من�جوانب�خ�wة�الرواية�نفسها�/ي�كل�مرة�تقطwxا�مركزا�ومكثفا،�بل�وتلخص�العمل�

�ذل. كله �جانب �عند�وإdى �الجملة، �وعن �الكلمة �عن �مستق) �وحده، �الحرف �الحرف، �أن �وجدت �فقد ك

الصوفيxن،�ليس�مجرد�اللفظ�بصوت�ما،�و��هو�رسم�ما،�لكن�له�د��ت�هم�الذين�شققوها�واخ�wعوها�أو�

�°mا�واستخلصوها �أن�أوجد�للحرف�عندي�د��ت�. استبصروا أليس�من�حقي�إذا�كان�عم0ي�يدفع�#�إdى�هذا

� �عل¦mماتتجاوز �تعتمد �لو�كانت �ح¥¿ �والعضوي، �الح¨$# �العربي". مجرد �العالم �الروائي�. باريس�-معهد _بداع

�آذار�-اليوم �والفرنسيeن �العرب �الروائيeن �لقاء �ومناقشات �والتوزيع،�. 1988/أعمال �للنشر �الحوار دار

 . 136-135،�ص1994ال)ذقية،�

 .174،�وتجنيس�حرف�ا�يم�/ي�ص155-153،�صترا½Zا�زعفرانانظر�تجنيس�حرف�النون�/ي�.  148

�البحر"انظر�مث)�.  149 �كلمات�" رحيل �ويكرر �بأحرف، �الروائية �الفصول �يسم# �حيث �التازي، �عز�الدين �حمد

� �ككلمة �السياق، �داخل �" يكرر "وحروفا �تتكرر ��52ال¥# �ص �واحدة، �صفحة �/ي �كل�. 99مرة �/ي �الحاء وكحرف

 . ى�الظاهرة�بشكل�ميتالغوي مشwxا�/ي�الوقت�نفسه�إ213�dكلمة�/ي�فقرة�ص
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. وال)مرئي ا�حجب صفاقة /ي دخول  واستيحاش، توحش Qشياء، لبكارة اكتشاف واليقxن،

 تتحدث اللغة ويجعل شاعرية، سحرية قوة للحروف يعطي وهذا). 128: ا�باءة" (البدء هو والحرف

 النص رسالة وبxن شك0ي، ميتاق%$# كملمح ا�يتالغوية اهرةالظ بxن الع)قة ويجذر نفسها، عن

  . ا�ضمونية ود��ته

   ا�يتاأدبية الظاهرة -والخيال الواقع بeن -دب 2. 2

  ا�تخيل؟ إdى يتجاوزه أم الواقع Qدب يجسد وهل Qدب؟ حقيقة �ي ما

 لم ما مساحة ك�wأ فما إذن، فجيعتنا ع0ى لäدب فهنيئا ،... يحدث، لم ما كل هو Qدب"

  ).7: الجسد ذاكرة" (كتاب من ¹ك¼w اليوم تصلح إ¬mا. يحدث

 والكاتبة. و[بتكار للحداثة دافع الصفة °mذه وهو حدود، له ليس -للمتخّيل كمساحة- Qدب

 أصدرت أن بعد تتحقق نبوءة وتلك كتاب، من أك¼w إdى باÊشارة Qوdى روايmnا تسmnل مستغانم#

"Á�Âا ال¥# الروائية الحبكة لنفس استمرارا) 2003" (سرير عابر"و) 1998( "الحواس فوmrي ابتدأ/ 

  .الجسد ذاكرة

  ).125: الجسد ذاكرة" (ستبقى ال¥# و�ي. Qدب �ي الكتابة وحدها"

" إلزا" عيون  عن أراغون  كتبه ما" ولذلك يضاه¦mا، أن واقع ¹ي يمكن � جمالية قيمة فا¹دب

 أجمل بلقيس ضفائر عن قباني نزار كتبه وما. وتذبل ستشيخ ال¥# "إلزا" عيون  من أجمل هو

عر من بالتأكيد
َ

 /ي ديفانç$# ليونارد رسمه وما. ويتساقط يبيض أن عليه محكوما كان غزير ش

 ذلك قدرة /ي وإنما ، للمونال�xا ساذجة ابتسامة /ي ليس قيمته أخذ للجوكاندا، واحدة ابتسامة

 آن /ي والفرح الحزن  بxن تجمع غامضة وابتسامة متناقضة، يسأحاس نقل ع0ى ا�ذهلة الفنان

  ).126-125: ن.م" (واحد

 من وابتدعت كتبت ومن أصحا°mا يموت حxن /ي خالدة، oبداعية Qعمال هذه تبقى ولذلك

 Qدب بxن الفاصلة الحدود �ي أين ولكن. متخيل هو ما كل ويبقى واق ي هو ما كل يموت. أجلهم

  والواقع؟
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  ).260: ن.م" (والحقيقة؟ الرمز بxن الفاصل الحد يقع أين الواقع؟ يبدأ وأين الخيال ينت¤# أين"

 مسروده /ي غرائبية لعوالم مبدعا الكاتب يجعل الكتابة، بمغامرة ا�حفوف التداخل هذا إن

 وفضاءات أمكنة النصوص وكأن مختلفة، روايات من الشخصيات ف¦mا تتداخل عوالم الروائي،

 هذه أن بعد فيما يكتشف ثم اختطها، ال¥# روايته أبطال مع الكاتب يلتقي أو. رقالو  خارج

 وا�صادفات الظروف بحكم وأ¬mا سابقة، رواية /ي دفmªا شخصية عن متناسخة الشخصية

 الرواية /ي مرت ال¥# Qحداث صيغة الجديدة Qحداث ع0ى تم0ي وأخذت الكاتب مع موعدا حضرت

  .السابقة

 مقومات من �ي والتداعيات الحلم فمنطق الخارÈي، الواقع من بالتأكيد أعقد النص واقع إن

  .ا�مكن وا�نطق ا�حسوسات تحكمه الخارÈي الواقع أن حxن /ي النص، واقع

  شخصياته أبطال يلتقي الكاتب 1. 2. 2

 عالواق يصبح والخيال، الواقع بxن الحواجز تلáى  ورقية، شخصية لتطارد الكاتبة تخرج عندما

 أم قدر جريمة هذه فهل رواية، /ي الواقع من شخصية تموت وعندما. التخييل لعبة من جزًءا

  ).119-118: الحواس فو�$¿ :انظر( الحالة؟ هذه /ي عmªا مسؤولة الكاتبة وهل أدب؟ جريمة

�Á" /يÂن الحواجز تنم¾ي �ستغانم#" الحواس فوxكاتبة قصة تروي الراوية. والخيال الواقع ب 

 السينما دار يسم# العاشق. السينما /ي يلتقيا أن ا�فروض من عاشقxن عن قصwxة قصة تكتب

 ال¥# �ي Qشياء أجمل": "جيد أندريه" مقولة تأخذ" القصة كاتبة" الراوية. والوقت الفيلم واسم

 �مرأة قصmnا بطل ضربه موعد إdى تذهب أن تقرر  ولهذا). 44: ن.م" (العقل ويكتmàا الجنون  يق�wحها

  ). ن.م :انظر( رى أخ

  يحدث؟ الذي ما

 خ)ل من شخصه ع0ى مستدلة بالرجل، تلتقي فع) وهناك السينما قاعة إdى الراوية تذهب

 ويتم اللقاء ويحدث. الخيالية العشيقة مع قصته /ي أقواله من ألفmnا ال¥# اللغوية الع)مة

 فو�$¿" لرواية الرئيسية حبكةال تشكل الرجل، هذا مع غرامية ع)قة /ي الكاتبة وتتورط التعارف،
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 العمل خ)ل من بعضها، مع ورقية شخصيات �لتقاء مناسب مكان السينما إن". الحواس

 الناس لفعله يذهب ما. خيالية أخرى  مع واقعية شخصيات �لتقاء أيضا مناسب وهو. السينمائي

 بالخياdي، لواق يا ويتداخل Qدوار تتوحد هناك. متخيل واقع رؤية هو السينما /ي الواقعيون 

 فكرة تعكس. ا�تخيل مع ومتماهيا متورطا نفسه الواق ي ويرى  بيmªما، الفاصلة الحدود وتنم¾ي

 �. با¹دب وع)قmnا الواقعية ا�رجعية فكرة الورق ع0ى اختلقها ال¥# بشخصياته الكاتب التقاء

 يحاوله ما. القطيعة أو امالت [نفصال درجة إdى Qدب خ)ل من الواقع يتجاوز  أن للكاتب يمكن

 وتعالقه الواقع مرجعية لتأكيد تكتيك مجرد هو الواقع، عن [نفصال وهم خ)ل من ربما الكاتب،

  . Qدب مع الوثيق

 الواقع يتداخل" خشخاش" ففي. ا�يتاقصية الروايات شغلت ا�يتاأدبية Qفكار هذه إّن 

 فاختلطت الكاتبة اختلقmnا شخصية الجنية. دتري ما الكاتبة ع0ى تم0ي الجنية وتصبح بالخيال،

 مع للكتابة ا�مmnنة الراوية تتفق عندما. الشخصيات وتداخلت الحواجز، وانعدمت العوالم،

  .الحقيقية الكاتبة -الرواية مستوى  ع0ى يتحقق فذلك ما، فكرة ع0ى الجنية

 ف) نختفي للفراغ، ون�wكه نخت�Ø الحwxة، يكتبنا بمن نوقع تعاdي: "للجنية الراوية تقول  فمث)

 الثالثة الورقة وراء هنا، Qوراق نتجاوز . °mدوء نتسلل قريب، مكان /ي هنا سنخت�Ø. يكتبه ما يجد

 فراغ الفراغ، إ� له ليس دوننا الفراغ، إ� ليس ،... يرانا، ف) أنفاسنا نحبس تماما، سنصمت

 الشخصية مع الراوية حوار من اللفظي ا�ستوى  هذا ويتحقق). 97: خشخاش" (فراغ.. أبيض

 يثبت. الرواية /ي فارغة صفحات �ي 90-88 فالصفحات. للنص ا�حسوس ا�ستوى  ع0ى ا�تخيلة،

 وبxن الكاتبة بxن التما�ي درجة وأن شخصياmrا، وبxن الكاتبة بxن حوارية ع)قة هنالك أن هذا

  .بالعxن القارئ  يلمسه الذي ققالتح درجة إdى وصلت النص، /ي الكتابة �هنة ا�مmnنة الراوية
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   ا�ؤلف تحاكم الشخصيات 2. 2. 2

 محاكمة مجال /ي رائدة تجربة 150ا�سحور  القصر /ي حسxن وطه الحكيم توفيق تجربة كانت

 مع الخارÈي، الواقع من كجزء الكاتب بxن التداخل الفكرة هذه تعكس. للمؤلف الشخصيات

 التخييل وعملية الواقع بxن ا�ركبة فالع)قة .الن%$# الواقع مركبات من كمركب الشخصيات

 الكتابة بإشكالية النظر بواسطmnا يتم ميتاقصية م)مح عن وتع�w ا�حاكمات، هذه مثل /ي تتجسد

 ف¦mا يبعث فإما شخصياته، بمصائر الكاتب ف¦mا يتحكم ال¥# الدرجة إdى التعبwx، حرية وحدود

  .بقتلها يقوم وإما الحياة

 وتخرج ،ا�سحور  القصر تجربة تعيد معاصرة رواية) 1993" (القمر تحاكم النجوم"

 روايته بطل" ديم�wيو" شخصية قتله ع0ى" الزكرتاوي  عناد"  الكاتب لتحاكم مmªا الشخصيات

  .التنفيذ وقف مع باÊعدام عليه ويحكم" ديمK!يو مأساة"

 /ي أطعن أنا"  :تحاكمه ال¥# ا�حكمة بص)حيات طعنه خ)ل من نفسه عن ا�ؤلف يدافع

 لست أنا. وحدتي /ي دعوني. كلكم انصرفوا. انصرفوا. ا�هزلة هذه أوقفوا. ا�حكمة هذه ص)حيات

 من خالقكم تحاكموا أن بكم القحة تبلغ فهل Qدبية، ذاتي من خلقتكم الذي أنا. مجرما أو جانيا

 تعذبنا ¹نك أو خلقتنا، نك¹  نحاكمك نحن: "الرد وكان). 45: القمر تحاكم النجوم" (Qدبية ذاته

 وتنفذ باÊعدام، عليه وتحكم ا�جرم هذا لتحاكم. عملها ا�حاكمة لتبدأ...خلقنا، /ي فتماطل

  ).46: ن.م" (ديم�wيو قتل ¹نه العامة، الساحة و/ي فورا، الحكم

 بعذا°mا التحكم كان سواء مصائرها، /ي ومتحكما لشخصياته، مبدعا كونه ع0ى الكاتب يحاكم

 دناجّس . نحن نريد كما � هو، يريد كما رسمنا فقد. ضحاياه ¹ننا ا�mnم نحاكم نحن. "بقتلها وأ

 بxن كرنفالية كائنات وسwxّنا �اذا، ندري  � بنا جاء. هوانا ع0ى � هواه، ع0ى ودم لحم من شخصيات

 هذا؟ فعل ذافلما الثالث، البعض وغّيب Çخر، بعضنا وأحيا بعضنا قتل. استشارتنا دون  الناس

  ).71: ن.م(

                                                 
 .انظر�الفصل�الثاني�من�هذه�الدراسة.  150
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 لرواياته كمشاريع ف¦mا يفكر ال¥# الشخصيات الكاتب، أفكار بنات أن ا�حاكمة هذه /ي الطريف

 /ي يسجننا إنه: "تخليقها تم ال¥# الشخصيات درجة بنفس محاكمته وتطلب وتصرخ تخرج القادمة

 عليه يعاقب جرم يق،تحق دون  وح¥¿ محاكمة، دون  سبب، دون  السجن،.. طويلة أعوام منذ رأسه

 ثم الوعود، لنا ين¼w الذي هذا جزاءه، ينل دعوه.. ا�mnم تجريم وبإصرار، نطلب، لذلك القانون،

 أن إما: فقط خيارين ذات بعد، وا�سألة، حقنا، من وهذا النور، نرى  أن نريد إننا. °mا يخلف

  ).ن.م" (غwxنا سراح أطلق كما سراحنا يطلق أو غwxنا، خلق كما يخلقنا

 تم ال¥# الشخصيات وبxن الشخصيات، هذه بxن الدائر الحوار هو الطريف والطريف

 فعل فلماذا الثالث، البعض وغّيب Çخر بعضنا وأحيا بعضنا قتل": Qخwxة فتقول  اخت)قها،

 أنتم. بعد الغيب عالم ففي أنتم أما موجودين، باعتبارنا نحاكمه، ولهذا نعرف، أن نريد إننا هذا؟

wxفكار، النوايا من منسوجة كائنات أنتم. رأسه /ي إ� وجودينم غQص)حية نملك � ونحن و 

 أساسها وع0ى فقط، Qفعال /ي ننظر ونحن خواطر أنتم وأفكارهم، نواياهم ع0ى الناس محاكمة

  ). 72-71: ن.م" (أحكامنا نصدر

 من بعد يكتبه لم ما يكتب أن إdى التنفيذ، وقف مع باÊعدام ا�ؤلف ع0ى بالحكم الرواية تنت¤#

ا وخ)فه، روايات
ً
  ).333: ا�حاق /ي القمر :انظر( النور  يروا لم الذين للمّدعxن إنصاف

 تقاطع هذا و/ي رواياته، كتابة من الكاتب بانmnاء مشروط با�عدام الحكم قرار تنفيذ توقيف

 كتابة من انmnائه بعد هدور  ينت¤# أي يموت فا�ؤلف ،151ا�ؤلف بموت بارت رو�ن مقولة مع بارز 

. الكاتب يتبناها نقدية نظرية يعكس وإنما عادًيا، إجراء ليس ا�ؤلف بحق الصادر فالحكم النص،

 النص، رسالة أو للعمل العامة الد�لة خدمة /ي الmªاية /ي تصب الشكلية ا�يتاقصية فا�)مح

  .    يكتب بما الكاتب ع)قة تفّسر ال¥# النقدية النظرية /ي متجسدة

  

                                                 
،�1994مركز�oنماء�الحضاري،�حلب،�. منذر�عياÉ$#: تر. نقد�وحقيقة". موت�ا�ؤلف. "رو�ن�بارت: انظر�.  151

 .25-15ص
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  للقارئ  الكاتب مخاطبة 3. 2. 2

 هو القارئ  يقرأه ما بأن [mßام كسر مmªا، ¹هداف قراmýم مخاطبة إdى الكتاب بعض يلجأ

ا تخييل،
ً
 القارئ  مشاركة كسب ومmªا. والشخصيات النص ورقية ع0ى التأكيد /ي الرغبة من انط)ق

 أو استفزازه أو القارئ  معاتبة ومmªا. تالشخصيا أو ا�ؤلف مع والتعاطف Qحداث مع التفاعل /ي

: للقارئ  خطاب القعيد ليوسف" القفص �ي البلبل مرافعة" رواية /ي. 152وغwxها توقعاته كسر

 يدرك فالقارئ ). 6: البلبل مرافعة" (قصة أنه ع0ى البدء منذ اتفقنا ما اللحظات هذه /ي تقرأ أنت"

 مع الصلة ويلáي عا�نا مركبات يتجاوز  أن هيمكن و� تخيي0ي، عمل بصدد أنه البداية لحظة منذ

 باب من ليس الواقع عن فا�بتعاد. فقط الظاهر القصد هو ذلك لكن. الواقعية ا�رجعية

 و�ي وسجن مmnم إdى تشwx "القفص �ي البلبل مرافعة. "معه الصلة توثيق باب من وإنما القطيعة،

 رسالة مستوى  فع0ى والخيال، ا�جاز إdى �ي ال�wمx ببعده البلبل يشwx حxن /ي الواقع، مركبات من

 العمل اعتبار القارئ  من يطلب الكاتب أن حxن /ي الضحية، مع التعاطف القارئ  من يتوقع النص،

 من وتبدد القارئ  تشّد  أ¬mا الواقعية Qعمال طبيعة ومن مشاعره، /ي محايًدا يكون  أن أي تخييلًيا،

 أك¼w يجعله للقارئ  بمخاطبته الكاتب. وانطباعًيا ذاتًيا وتجعله Qحداث، إdى النظر /ي موضوعيته

ا، التحاًما أك¼w بصورة الواقع مع التقاطع /ي البعيد ا�دى ع0ى يسهم وهذا عق)نية،
ً
 حxن /ي وترابط

 قوة تخفت لكن القريب، ا�دى ع0ى قوية بصورة الواق ي النص مع يتقاطع العاطفي القارئ  أن

  .ا�قصود بخ)ف وهذا لبعيد،ا ا�ستوى  ع0ى التقاطع هذا

 يا السرد عليك أطيل لن": "مح�wم يا" بقوله 153القارئ  حبيØ# يخاطب" ا�تشائل" رواية و/ي

 ويعطيه با�لل، يشعر ف) النص، قراءة دائرة ضمن القارئ  إبقاء قاصدا ،)212:ا�تشائل" (مح�wم

                                                 
ل�/ي�عرض�يرى�محمود�غنايم�أن�نجوى�قعوار�تخاطب�القارئ�/ي�قصصها�لكو¬mا�تتب�¿�أسلوب�كتابة�ا�قا.  152

�القارئ  �أمام �ومكشوفة �م�wمجة �خطة �ع0ى �بناء �كتابته �من �لفن�. الهدف �Qساسية �ا�بادئ �مع �يتعارض وهذا

 ).77: 1995غنايم،�: انظر. (القصة�لتعارض�ذلك�مع�عنصر�[mßام�بالواقع

/ي�سياق��يك¼�wحبيØ#�من�مخاطبة�القارئ�/ي�ا�)حظات�الهامشية�¹غراض�مختلفة،�وسنؤجل�الحديث�عmªا.  153

  .آخر�قادم،�وسwÂكز�ع0ى�الخطاب�داخل�ا��ن
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 فكرة لديه تتكون  � ح¥¿ توقعاته، يكسر آخر موضع و/ي. النص انكتاب اس�wاتيجية عن فكرة

" الدارسة القرى  جميع أتذكر أن الطويل الوقت هذا بعد مح�wم، يا م�# تنتظر �: "فيقول  مسبقة

" مح�wم يا الحس بليد أنك ذلك أبدا، بي تحس لم إنك لك قلت": باستفزازه يقوم وقد ،)187:ن.م(

 ثقافة من الرفع قاصدا ربما" أستاذ يا" التوجه جملة فيستخدم التنويع إdى ويلجأ ،)170: ن.م(

 الضروري  من خروÈي، بعد dي جرى  ما لك أروي أن قبل بل. أستاذ يا عفوا أخرج، أن قبل": القارئ 

 أننا وإdى التشاؤل  إdى باÊضافة العريقة، عائلتنا خصال من أخرى  أصيلة بخصلة أعرفك أن

  ).195: ن.م" (مط)قون 

 انكتاب عملية /ي القارئ  هذا إشراك تع�# لفة،مخت بصيغ القارئ  مخاطبة ع0ى حبيØ# إصرار

. النص من موقًفا القارئ  هذا يتخذ أن أجل من استفزازه أو ككاتب، معه تعاطفه وضمان النص،

 كفكرة بالتشاؤل  متمث) النص، عل¦mا يقوم ال¥# الضدية الع)قة مع يتوافق التوجه /ي [زدواج هذا

 الد�dي مستواها ع0ى النص رسالة /ي يصب وهذا فاؤل،والت التشاؤل  بxن تضاد ع)قة وجود تحقق

#$Uنسان وجود: السياo فهو إسرائيل، داخل الهوية /ي [زدواج إشكالية /ي الفلسطي�# العربي 

 ا�لمح يعكس. لشعبه ج)ًدا يعت�wها دولة /ي ومواطن كضحية، شعبه مع يتعاطف فلسطي�#

 يشكل مما للرواية، العام ا�دلول  مع الف�# كلبالش ويتما�ى الد�لة، هذه حقيقة ا�يتاق%$#

  .   ومضموًنا شك) متناسقة ميتاقصية منظومة

  بالكاتب الراوي  عTقة 4. 2. 2

 القواعد بخ)ف خفي، أو صريح بشكل الكاتب عن الرواية أو القصة /ي الراوي  يتحدث قد

 نقرأ القعيد ليوسف" صالقف �ي البلبل مرافعة" ففي. الراوي  عن الكاتب يتحدث بأن ا�عهودة

 القصة، كتب الذي ا�ؤلف، ]كاتب وهو القصة أبطال أحد[ قبله من وهناك": ا�ؤلف عن للراوي 

 مكسورة وشدة القاف ع0ى بضمة [ القعيد يوسف يوسف محمد: طويل اسمه. القصة قصة أو
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154الياء ع0ى
" لقبه يدوالقع جده، اسم الثاني ويوسف والده، اسم Qول  ويوسف اسمه، ومحمد ،]

 لنفسه يحجز أن ا�ؤلف قرر : "الكاتب عن الراوي  يقول  آخر موضع و/ي). 6: البلبل مرافعة(

 الراوي  ك)م من التيقن يرد فمن). 7: ن.م" (الختام /ي وسطور  البداية، مكان القصة، /ي مساحتxن

 هايسبق قصص، خمس من تتألف الرواية أن فيجد النص، مب�¿ إdى الرجوع يمكنه ا�ؤلف عن

 يقوله ما". 155القصص تنت¤# هكذا"  بعنوان بفصل وتنت¤# ،"القصص تبدأ هكذا" بعنوان فصل

 بxن توحد هنالك إذن؟ النص /ي ا�تكلم من. الدقة منت¤¿ و/ي صحيح، هو ا�ؤلف عن الراوي 

  .Qدوار /ي وتبادل والراوي  ا�ؤلف

 خياdي، الراوي  أن نظن كنا فإذا .النص واقعية يثبت الراوي  وبxن ا�ؤلف بxن Qدوار تبادل إن

 موضع /ي قلناه ما لكّن . واقعية شخصية شك ب) هو الذي الكاتب، مع تماهيه ع0ى دليل فهذا

 النص ورقية ويؤكد الفكرة هذه يخالف تخيي0ي، النص بأن للقارئ  ا�ؤلف مخاطبة /ي 156سابق

 بعد ما النص °mا يمتاز ¥#ال وا�تاهة الضدية الع)قة يعكس الحال هذا. الواقع عن وانزياحه

 غwx ا�دى وع0ى الجوهر /ي معه يتقاطع لكنه الواقع، عن ظاهريا ي�Âاح النص أن بحيث الحداثي،

  .  ا�باشر

 هذا من نستنتجها مستغانم#، أح)م وا�ؤلفة الراوية بxن خفية ع)قة" الجسد ذاكرة" /ي

 أحذر لم فكيف. التحذير و�م الحرقة اءح تشطره اسمك، كان ا�تعة وميم Qلم ألف بxن: "ا�قطع

 يحمل اسما أحذر لم كيف. الحرب تلك /ي صغwxة شعلة Qوdى، الحرائق وسط ولد الذي اسمك

                                                 
�لبعض�.  154 �بالنسبة �فهم �سوء �سبب �¹نه �ل)سم �الصحيح �اللفظ �بؤكد �أن �الراوي �لسان �ع0ى �ا�ؤلف يحاول

مع�ضمة�[محمد�بن�يوسف�بن�يوسف�من�آل�القعيد�: من�نفس�الرواية�59القراء�وهذا�ما�يلمح�له�/ي�ص�

وليس�القعيد�بمع�¿�الجليس،�كما�حاول�دكتور�كل�العصور�أن�يسخر�. اءع0ى�القاف�وشدة�وكسرة�ع0ى�الي

 .]من�اسمه

. ولكن�ب�wتيب�مختلف" هكذا�تبدأ�القصص"يعدد�الراوي�/ي�هذا�الفصل�الشخصيات�ال¥#�ذكرها�بالفصل�.   155

 ).57: عة�البلبلمراف..." (وهذا�ما�نفعله�Qن. ما�دمنا�قد�بدأنا�با�ؤلف�فليس�أمامنا�سوى�أن�نختم�به: "ويقول 

: انظر�البند�السابق�حول�مخاطبة�ا�ؤلف�للقارئ،�وما�يقوله�القعيد�مخاطبا�القارئ�بأن�النص�هو�قصة.  156

 .6،�صمرافعة�البلبل
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 الوطن، هذا كاسم الجمع -ا�فرد [سم هذا أحذر لم كيف. معا واللذة Qلم" أح" بـ ويبدأ ضده

. أح)م عن هو فالحديث). 37-36: الجسد ذاكرة" (!ليقتسم دائما خلق الجمع أن البدء منذ وأدرك

  . عmªا الراوية ك)م خ)ل من ا�ؤلفة قصدية يؤكد ذلك لكن. الرواية /ي أوضح بشكل تذكر و�

 الرواية، تنقطع الحد هذا إdى: "تقول  بفاصلة الرواية لسياق قطع ا�دي�# ¹حمد" الجنازة" /ي

ا أن أو تمت قد روايته كانت إن ا�ؤلف يعرف � بعد؟ ما /ي حدث ماذا. الكتابة تنت¤# و�
ً
 أوراق

 الحداثي، السرد لعبة من جزء فهذا تنتِه، لم الرواية لكن). 97: الجنازة" (عليه اختلطت جديدة

  الرواية؟ من ليست الفاصلة هذه بعد تأتي ال¥# وQحداث ا�قاطع فهل. 143ص إdى تستمر ف¤#

 الزحام /ي الراوي  ضّيع ا�ؤلف أن: " مmªا بأمور  ؤلفا� عند oشكال هذا ي�wر الراوي  أن الطريف

 يد /ي بالطبع، فأسقط، الرواية، عدة كل حوزته /ي كانت وقد Çخر، الشخص يخوضه الذي

 فمن ا�ؤلف، عن يتحدث الراوي  كان فإذا). 98: ن.م" (يؤخر ما أو يقدم ما يعرف لم الذي ا�ؤلف

 الشخص هو ومن الغائب؟ بضمwx نفسه عن حدثيت هل الراوي؟ عنه يتحدث الذي الراوي  هو

  Çخر؟

 درجة ويؤكد والخيال، الواقع بxن الصلة توثيق /ي يصب ميتاق%$# ملمح هو التعقيد هذا كل

 الذي Qمر وا�ؤلف، الرواية شخوص بxن التبادلية الحوارية الع)قات خ)ل من بيmªما، [لتحام

 فكأ¬mا الورقية، شخصياته أيدي إdى مصwxه وتسليم ثالحد دائرة من الخروج ا�ؤلف محاولة يع�#

 ا�فتعلة الورقية هذه كانت ربما". ا�فتعلة ورقيته" تثبيت إdى وتس ى واقعيmnا تؤكد له بوصفها

ي، بشكل والكتابة له الذاتية ا�عطيات تحييد /ي رغبته عن تعبwxا للكاتب بالنسبة  يع�# مما موض̄و

 ترصدان الروايتان فهاتان للقارئ، ا�وجهة Qساسية الرسالة وهو. جديد من الواقع إdى العودة

 وصفه يصح مأساوي، تاريÃي واقع وهو عموًما، العربي أو وا�غرب، الجزائر /ي العربي الواقع

 والقطيعة الرفض خ)ل من وعاطفيا ذهنيا معه يتقاطع أن القارئ  من فا�طلوب. بالجنازة

ي الواقع إdى والرجوع ا�ناسب التطهwx من تمكنه ال¥# الظاهرية   .  ونقاء ب̄و
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  -دبية والخطابات -لوان تداخل  3. 2

 شغلت نقدية مسألة Qلوان وتداخل. Qدبية ألوا¬mا بxن بتداخل ا�يتاقصية الروايات تطالعنا

 أم خرى،أ ألوانا أو الشعر تحتوي  � الرواية أن بحيث Qدبي اللون  /ي صفاء هناك فهل. 157النقاد

 هذه بxن الحدود وتمييع التداخل يمكن أنه أم ومستقل؟ منفصل أدبي لون  يوجد � أنه

  Q158لوان؟

 � الروائية Qعمال فبعض. الغ)ف صفحة ع0ى تسميته خ)ل من العمل تحديد /ي ال�wدد ي�wز

 ،159"ندرانيةإسك نصوص" بأنه" زعفران ترا½Zا" عمله يسم" مث) فالخراط. رواية بكلمة إل¦mا يشار

 الهوى  اخK!اقات" عمله ويسم# ،"الليا�ي أمواج" عمله ع0ى" قصصية متتالية" كلم¥# يضع بينما

  ).20: 1998 خريس،" (روائية نزوات" بـ" وال]Zلكة

  .نفسه اللون  /ي ميتاقصية إشكالية إdى ويشQ wxدبي، للون  الو�ء ضعف عن يع�w ال�wدد هذا

 ،"البحور  كل ع0ى مكتوبة قصيدة الرواية: " قباني نزار كتبي" الجسد ذاكرة" رواية غ)ف /ي

  . الرواية شاعرية إdى إشارة وهذه

                                                 
مقاnت��ي��-الكتابة�عÀ!�النوعية: انظر�كتابه. انشغل�إدوار�الخراط�أك¼�wمن�غwxه�/ي�مناقشة�هذا�ا�وضوع.  157

 .1994ر�شرقيات،�القاهرة،�دا. القصيدة-ظاهرة�القصة

  :من�ا�راجع�الهامة�حول�نظرية�الجنس�Qدبي�وإشكالياmrا�انظر.  158

. 2001كلية�Çداب�والعلوم�[نسانية،�سوسة،�. نظرية�-جناس�-دبية��ي�الK!اث�النÌ!ي . عبد�العزيز�شبيل     

خلدون�. Q1999ع0ى�للثقافة،�القاهرة،�ا�جلس�. عبد�العزيز�شبيل: تر. مدخل�إdى�النص�الجامع. جwxار�جينيت

محمد�. 25-6،�ص1976نوفم��w. 177،�عمجلة�ا�عرفة�السورية. مقدمة�/ي�نظرية�Qجناس�Qدبية. الشمعة

النقد�. عبد�الس)م�ا�سدي. 1988الدار�العربية�للكتاب،�تونس،�. بحوث��ي�النص�-دبي. الهادي�الطرابل¨$#

�بwxوت. والحداثة �دار�الطليعة، �يحياوي . 1983، �-نواع. رشيد �نظرية ��ي دار�أفريقيا�الشرق،�الدار�. مقدمات

� �يقطxن. 1991البيضاء، �والخÀ!. سعيد �العربي�-الكTم �للسرد �الدار�البيضاء�. مقدمة �العربي، ا�ركز�الثقا/ي

 .  1997وبwxوت،�

159  .� �القاهرة �العربي، �دار�ا�ستقبل �عن �الصادرة �Qوdى �الطبعة �/ي �ع0ى��.1986هذا �رواية �كلمة �أضاف لكنه

 .الطبعات�ال)حقة
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 Qدبية، وQلوان الخطابات تداخل من مختلفة أشكال م)حظة يمكن ا��ن مستوى  ع0ى

  .وغwxها والحكاية والسwxة الصحا/ي والخ�w والقصيدة والرسالة وا�قامة كا�سرحية

 تجذير -ميتاقصيا ملمحا كونه إdى باÊضافة -يخدم وإنما شكلًيا، إجراء ليس التداخل هذا إن

ي  التداخل فكرة إن إذ بالضرورة، الكاتب قصدية من النابعة العامة ود��ته النص برسالة ال̄و

ي تق�#ّ  خيار Qدبية Qلوان بxن   .ب̄و

  ا�سرحية��-الرواية�1. 3. 2 

�بال �وا�سرحية �بالسرد �لäجناس�تمتاز�الرواية �هو�تجاوز �واحد �عمل �/ي �بيmªما �والجمع حوار،

وقد�. اته�التعبwxيةستفادة�من�خصائص�كل�جنس،�ومن�قدر Qدبية�ومحاولة�للتوفيق�بيmªما،�و[ 

ا�/ي�
ً
،�حينما�كتب�رواية�مسرحية�بناها�من�عشرة�)1967" (بنك�القلق"كان�توفيق�الحكيم�سباق

�ال �ع0ى �مسرحية �مناظر �وعشرة �روائية �أساليب�. تناوبفصول �تتب�¿ �ا�عاصرة �الرواية لكن

  . كموضوع�لها جديدة،�مmªا�غلبة�الحوار�ع0ى�السرد،�ومmªا�الرواية�ال¥#�تتحدث�عن�ا�سرحية

  غلبة�الحوار�ع�ى�السرد���1. 1. 3. 2

/ي�هذه�الرواية،�كما�أشرنا�/ي�. بتغليب�الحوار�ع0ى�السرد" النجوم�تحاكم�القمر"تمتاز�رواية�

تتطلب�ا�حاكمات�. ق،�تجري�محاكمة�للكاتب،�تقوم�°mا�شخصيات�رواية�من�رواياتهموضع�ساب

من�الناحية�oجرائية،�تمكxن�الشخصيات�من�إبداء�ادعاءاmrا،�حججها�ودفاعاmrا،�وهذا�يتطلب�

�السرد �ع0ى �الحوار �¹سلوب �بالقول�. تغليبا �إفادmrا �أو �بشهادmrا �وتدdي �ستقف فالشخصية

  . رودا�لفوظ،�وليس�با�س

هذه�رواية�ومسرحية�مًعا،�فمن�شاء�أن�يقرأها�": يقول�الكاتب�حنا�مينا�/ي�اسmn)ل�للرواية

النجوم�تحاكم�" (رواية�ففي�وسعه�ذلك،�ومن�شاء�أن�يقرأها�مسرحية�ففي�ميسوره�أن�يفعل

�عن�). 5: القمر �ت�wير�يختلف �له �Qدبية، �Qجناس �بxن �التعالق �بقضية �الكاتب �عند ي �ال̄و هذا

�/ي�مو  �القرار �اتخاذ �سwxورة �وحيثيات �oجراء ��واضعات �[نقياد �حيث �من �السابق، قفنا

�القضاء �من�. مؤسسات �محاولة �وا�سرحية �الرواية �بxن �التعالق �هذا �يرى �مينا �حنا فالكاتب
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�/ي�رواياته�Qخwxة،� �إل¦mا�توفيق�"التجريب�و[بتكار،�حرص�عل¦mا �للرواية�ال¥#�دعا وليس�اتباًعا

�تقول�160الحكيم �أن �للشخصيات �وتعطي �بالحوار، �السرد �تمزج �الرواية، �/ي �هو�محاولة �وإنما ،

  ). ن.م" (سريرmrا�/ي�مكاشفة�تنب�#�ع0ى�أرحب�مدى�من�الحرية

�Qدب �الجنسxن �بxن �التعالق �هذا �كان �إذا �النظر�ما �مضمون�يّ وبغض �حاجة �عن �ناجما xن

ب�والتم��xعن�سابقيه؛�فإن�هذه�ا�حاولة�الرواية،�أو�تحقيقا�لرغبة�الكاتب�/ي�[بتكار�والتجري

�جانبيا� �موضوعا �بيmªما �القائمة �والع)قة �Qدبيxن، �الجنسxن �جعل �إdى �يس ى �ميتاق%$#، ملمح

  . يضاف�إdى�ا�وضوع�ا�يتاق%$#�ا�ركزي�/ي�هذه�الرواية،�أ��وهو�محاكمة�الشخصيات�للمؤلف

2 .3 .1 .2�� 
ً
  ا�سرÈي�وا�يتامسرÈي�روائيا

للكاتب�العراÚي�غائب�طعمة�فرمان�توجها�روائيا�) 1979" (ظTل�ع�ى�النافذة" تعكس�رواية

�مغايرا �أدبي�آخر�هو�ا�سرحية. مسرحيا �لون �مع �تعامل �داخل�الرواية �عن�. ففي �الحديث وعند

�ميتامسرuي �نقدي �إdى �ا�فهوم �يتحول �من�. ا�سرحية �مكونة �متمزقة �عائلة �عن �الرواية تتحدث

�أنفار �: ستة �وابنةالوالدين، �أبناء �. وث)ثة �[بن �" شامل"يقوم �بعنوان �مسرحية عقاب�"بتأليف

wxيقارب�ثلث�الرواية"الضم� أحداث�ا�سرحية�تروي�قصة�عائلته،�. ،�وتحتل�هذه�ا�سرحية�ما

  . دون�أن�يعرف�ذلك�زم)ؤه�ا�مثلون�ا�ق�wحون�/ي�معهد�التمثيل�حيث�يتعلم

�يتم�مناقشة�مادة�مسرحية�نقدًيا،�فه �يمثل�البعد�ا�يتامسرuيعندما الرواية�تمزج�بxن�. ذا

�وا�مثلxن �الرواية �شخصيات �بxن �نقدية، �بحوارات �تسمح �وهكذا �وا�يتامسرuي، . 161ا�يتاق%$#

هنالك�إمكانية�حوار�ضمنية�بxن�شخصيات�ا�سرحية�وشخصيات�الرواية،�باعتبار�أن�ا�ؤلف�

�جزءا" شامل" �تمثل �ال¥# �عائلته �من �مسرحيته �مضمون �الرواية�استمد �شخصيات أخفى�. من

�ا�سرuي �ا��ن �عن �عائلته، �بشأن �الروائية �الحقائق �من �جزءا �انزياحا�. شامل �هنالك �أن بمع�¿

                                                 
160  .� �ومسرحية �رواية �مينا �القلق"يقصد �" بنك �الحكيم �أ¬mا�). 1967(لتوفيق �إdى �سابق �موضع �/ي �أشرنا وقد

 .تتألف�من�فصول�روائية�وفصول�مسرحية�مستقلة�ع0ى�التناوب�مبتدئة�بالروائي�ومنmnية�با�سرuي

 .61-57،�صظTل�ع�ى�النافذةxن��سرحيته�/ي�انظر�الحوار�بxن�شامل�وا�مثل.  161
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�ا�سرحية �/ي �وأدوارها �الرواية �/ي �أدوارها �عن �الشخصيات �تمثله �أن�. فيما �عنا �يغيب �

أي�أن�. ية�عا�هاالشخصيات�متخيلة�/ي�الحالتxن،�لكن�الرواية�تمثل�واقعا�تستمد�منه�ا�سرح

�يشكل�مضموًنا�لواقع�متخيل�أيضا
ً
" وبنفس�القدر�يمكن�أن�نرى�شخصية�ا�ؤلف. واقًعا�متخي)

�" شامل �لكنه �ا�سرحية، ف"فهو�مؤلف
َّ
�الحقيقي" مؤل �للمؤلف �وظيفة�. بالنسبة �يأخذ فا�ّؤلف

�: مغايرة �مس�wxّومحكوم، �الروائي �الواقع �/ي �لكنه �الحالتxن، �/ي �ورÚي �أنه �الواقع�فرغم �/ي بينما

�هو�مبدع �الحاد�. "ا�سرuي �ا�ؤلف �يظهر�إحساس �الروائي، �داخل �ا�سرuي �وجود �أن والحقيقة

�ع��wالشكل�الروائي�الواق ي ���سيما �الواقع، �تمثيل �" (بصعوبة �كان�)157: 2006علقم، �ولهذا ،

  . هذا�التداخل�من�أجل�استعانة�كل�لون�بما�ينقصه�/ي�اللون�ا�قابل

مزق�بxن�أفراد�العائلة�ال¥#�تجمع�شخوص�هذه�الرواية،�تعكس�مضمونًيا�رسالة�إن�حالة�الت

�أفق� �إdى �للتطلع �الواقع �هذا �وحاجة �الواقع، �/ي �القائم �التمزق �حالة �رصد �و�ي �العامة، النص

�من� �معها �الت)حم �ليحقق �عmªا �وي�Âاح �الواقع، �من �Qساسية �عناصره �يستمد �تخيي0ي، إيتوبي

وهذه�تماًما�ما�تقوم�°mا�الرواية�من�خ)ل�الجمع�بxن�. ناmýا�من�جديدخ)ل�مسرحة�أحدا�mا�وب

  .    أحدا�mا�الروائية�الواقعية،�وتأليف�مسرحية�تستمد�أحدا�mا�من�تلك�ال¥#�/ي�الرواية

  ا�قامة��-الرواية�2. 3. 2

�بعض� �أو �ا�قامة �شكل �توظيف �أو �وا�قامة، �الرواية �بxن �ا�زج �إdى �الروائيxن �بعض لجأ

رها�داخل�العمل�الروائي،�إيماًنا�ضمنًيا�بالع)قة�الحميمة�ال¥#�تربط�الجنسxن�وتأث�wxاللون�عناص

� �) ا�قامة(Qقدم �Qحدث �تتم�)الرواية(ع0ى �بحيث �أدبًيا، �ا�ا�$# �مع �التواصل �عن �وتعبwًxا ،

  .استعارة�أشكال�تعبwxية�قديمة،�وتوظيفها�/ي�مضامxن�معاصرة،�ولعله�هوس�التجريب

  .لقاء�الكاتب�بالكاتب�-ا�قامة��ي�الرواية��1 .2. 3. 2

للكاتب�العراÚي�مهدي�عي¨$¿�" حكاية�مدينة�-ا�قامة�البصرية�العصرية"/ي�الرواية�Qخwxة�

�مستعرًضا� �البصرة، �مدينته �واقع �من �مضاميmªا �مستمًدا �الرواية، �ع0ى �التخييل الصقر�mßيمن

�بغداد، �إdى �هجرها �اضطر�إdى �أن �بعد �الغابر، �جميعا�مجدها �البصرة �رموز �ف¦mا : ومستحضرا
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�وفقهاء �وو�ة �وقادة �وأدباء �وعلماء �شعراء �من �وQموات، �Qحياء �وا�حدثxن، ومmªم�. القدماء

�/ي� �الراوي �يلتقيه �الذي �البصري �الحريري �ع0ي �بن �القاسم �الشه�wxأبو�محمد �ا�قامات صاحب

عن�البصرة،�ويستكمل�الحريري�الرواية�مصادفة،�ويتفقان�ع0ى�أن�يكتب�الثاني�رواية�عصرية�

،�يوثقها�الصقر�،�لتخرج�162"ا�قامة�البصرية�العصرية"مقاماته�الخمسxن�بمقامة�جديدة��ي�

بمقامة�متخيلة�للحريري،�يكتmàا�/ي�حب�البصرة�بعد��164إdى�القارىء�مذيلة�/ي�خاتمmnا�163روايته

مدينته�من�متغwxات�أن�فارق�زمنه�القديم�وعاش�أحداث�العصر�وسمع�من�الراوي�ما�طرأ�ع0ى�

  .وأحداث�وقصص�وأحوال،�لم�تخطر�له�ع0ى�بال

وهذه�رؤية�تأريخية�أدبية�يتم�من�. إن�ا�قامة�/ي�الرواية،�تع�#�استحضار�الزمن�/ي�زمن�آخر

�إمكانية� �عن �وoع)ن �الك)سيكي، �القص �بنكهة �الحداثي �القص �مواضعات �تطعيم خ)لها

  .ي�wز�حالة�التباين�و[خت)ف�بxن�Qزمنةالتواصل�بxن�الجنسxن،�بنفس�القدر�الذي�

�الجديد،� �النص �فهو�ا�ستحضر�/ي �القديم، �الكاتب �قيمة �من �يرفع �بالكاتب �الكاتب التقاء

�تاريÃي،� �منظور �من �Qدب �داخل �للع)قات �نقدية �رؤية �يع�w�ّعن �الحداثي �النص �/ي وحضوره

�الت �هذا �وبدون �معه، �ويتواصل �الك)سيكي، �إdى �يحتاج �الحداثي�فالحداثي �النص �يفقد واصل

ل�الد�لة�العامة�للنص،�و�ي�. أصالته
ّ
الحريري�/ي�النص�الحداثي�يكتب�مقامة�جديدة،�وهذا�يمث

�الحاضر �مع �وتواصله �استمرار�القديم �/ي �تع�#�. الرغبة �الحداثي، �داخل �ا�ا�$# �كتابة إعادة

تابة�الروائية�بدون�صياغة�الحداثي�بأدوات�ا�ا�$#،�والكشف�عن�عجز�الحداثي�/ي�الmªوض�بالك

  .التواصل�مع�ا�ا�$#

                                                 
 ".ا�قامة�البصرية"تتضمن�مقامة�بعنوان��مقامات�الحريري ننوه�إdى�أن�.  162

�ي�الصفحات�ال¥#�تع��wعن�العنوان�حكاية�مدينة�و�ي�الرواية�ال¥#�ينسmàا�الراوي�إdى��200-5الصفحات�من�.  163

 . نفسه

 .وثق�فيه�الصقر�ا�قامة�البصرية�العصرية�ال¥#�ينسmàا�للحريري �ي�ا�كان�الذي�ي�223-201الصفحات�من�.  164
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  أبطال�الرواية�يلتقون�أبطال�ا�قامة���2. 2. 3. 2

� �رواية �الرمال"/ي ��ي �خطا �من�" رسمت �شخصيات �تلتقي �الراهب، �هاني �السوري للكاتب

كشهرزاد�ال¥#�تلتقي�. ال�wاث�العربي�من�عصور�مختلفة،�لرصد�صورة�ا�ستبد�العربي�ا�عاصر

أبرز�شخصيات�هذا�. ف،�وشخصيات�تراثية�متخيلة�تلتقي�شخصيات�الروايةالحجاج�بن�يوس

راوي�مقامات�بديع�الزمان�الهمذاني�وأبي�الفتح�Qسكندري��165اللقاء�هو�التقاء�عي¨$¿�بن�هشام

�أخرى� �روائية �شخصيات �ومع �الرواية �بطل �محمدين �عربي �محمد �مع �ا�قامات �هذه بطل

 166الحاكم�العربي�ا�ستبد،�وشهرزاد،�وعمر�بن�الخطابكالخليفة�دهريار�آل�نفيطان�الذي�يمثل�

  ). 13�،80: رسمت�خطا�/ي�الرمال�:انظر(

�لرصد� �فنية �وأداة �عصوره، �مختلف �/ي �العربي �الواقع �تشابه �عن �تعبwًxا �اللقاء �هذا يمثل

الفارق�بxن�الشخصيات�هو�/ي�مفهوم�. تراجيدية�الواقع�ا�عاصر،�من�خ)ل�استحضار�ا�ا�$#

ي�ا�قامات�مث)�تنت¤#�الحبكة�بتحقيق�هدف�الشخصية�وهذا�يع�#�أن�الشخصية�البطولة،�فف

أبطال��رسمت�خطا��ي�الرمال،ا�ركزية�بطل،�لكن�Qبطال�العاصرين،�كما�يصورهم�الراهب�/ي�

�أبطال �أو�أشباه �جزئيون �أو�أبطال �تحو�ت�. مهزومون �يعكس �البطولة �مفهوم �/ي �التحول هذا

�ف�wة �/ي �الروائية �الفو�$¿��الشخصية �زمن �وسيادة �البطو�ت، �زمن �وانmnاء �الحداثة، �بعد ما

�الواقع �/ي �مدى�. والتحطم �والتضاد، �التباين �خ)ل �من �يظهر، �الشخصيات �بxن �اللقاء �هذا إن

  .مأساة�الحاضر،�ومدى�عمق�الخط�ا�رسوم�/ي�رمال�الصحراء�العربية

   

  

  

                                                 
165  .� �وهو�بعنوان �هشام �بن �لعي¨$¿ �الرواية �من �الخامس �الفصل �ب�wوأرض�"يخصص �/ي �هشام �بن عي¨$¿

 .113-80،�ص"Qعراب

ولكنه�يلتقي�. 27- 13يخصص�الفصل�الثاني�¹بي�الفتح�Qسكندري�وهو�يبحث�عن�عمر�بن�الخطاب،�ص.  166

 .ات�أخرى�ع0ى�امتداد�ا��ن�الروائيبشخصي
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  167)البيكارسكية(الرواية�الشطارية���3. 2. 3. 2

�الرو  �وا�هّمشxن�تع�# �وا�حتالxن �با�كدين �يختص �الذي �الروايات �من �نمطا �الشطارية اية

�واللصوص �والفقراء �الذي�. والصعاليك �الحيلة �صاحب �فا�كّدي �واضحة، �با�قامة وع)قmnا

  . يحظى�ببطولة�ا�قامة،�هو�إحدى�الشخصيات�ا�ركزية�/ي�الرواية�الشطارية

�تص �يمكن �ال¥# �العربية �أشهر�الروايات �من �اللون �هذا �تحت �حمد�" الخÀ|�الحا�ي"نيفها

تحكي�ا�غامرات�[حتيالية�"وQوdى�سwxة�ذاتية� .لسالم�حميش" محن�الف¾�Áزين�شامة"شكري،�و

بxن�طنجة�ومدن�ا�غرب،�بحثا� /ي�أدنى�مراتب�الفقر،�ينتقل�ّي أّم �واللصوصية�والجنسية�لشاّب 

عندنا�إdى�النقطة�ال¥#�كان�ينبáي�أن�تبدأ� لروائيةوالسwxة�تعود�بالكتابة�ا. عن�لقمة�الخ���الحاف

ولعلها�ع0ى�. ا�قامات�مطورة�إياها�إdى�فن�روائي�عربي�Qساس مmªا�الرواية�العربية،�مستندة�إdى

�فن �إdى �تقود �أن �حقل� ا�دى �/ي �يكتب �كث�wxمما �من �وأحر�طعما �أك¼�wصدقا �يكون �عربي روائي

ص�من�خريطة�أن�تتش الرواية�العربية،
ّ
دم�الشعور�ب)�م�wر�ف�#،�ويجعل�السwxة�بعض�ما�يصل

�أجزاmýا �بعض �التحطيم /ي ��جرد �ا�واضعات �تحطيم �/ي �ورغبة �طفوdي �احتجاج ومن�. صراخ

�ال)فت �ال¥#� الطريف �Êسبانيا، �ا�جاور �البلد �ا�غرب، �/ي �الروائية �السwxة �تظهر�هذه للنظر�أن

                                                 
167  .� �التسمية �) البيكارسكية(أصل �oسبانية �اللفظة �هذه��)PICARESCA" (بيكاريسكا"من �تنسب لذلك

نموذج�: " الذي�يقول�عنه�قاموس�Qكاديمية�oسبانية) ا�غامر(أو) الشاطر) ( (Picaroبيكارو  الرواية�إdى�بطلها

�خالعة �و  شخصية �وشيطانية �Qدبيةو�حذرة �ا�ؤلفات �عيون �تبدو�/ي �كما �غ�wxهنيئة �حياة �تحيا  هزلية،

 وتعتقد�Qكاديمية�oسبانية�أن. "بطل�مغامر�شطاري�مهمش�صعلوك�محتال�ومتسول : " ،�أو�أنه"oسبانية

� �� )Picaro(لفظة �فعل �من �والصيد�� )(Picarمشتقة �[رتحال �مع�¿ �به �ويقصد �ا�جازي، #Øالشع� �معناه /ي

الفقراء�وا�عوزين�وا�عدمxن�والصعالكة� /ي�اللغة�الفرنسية�Qعمال�ال¥#�تصف (picaresque) وتع�# .واللسع

  .وا�حتالxن�واللصوص�/ي�القرون�الوسطى وا�تسولxن�وQنذال�أو�قيم�ا�تشردين

  :انظر�موقع�الدكتور�جميل�حمدوني

http://www.jamilhamdaoui.com/modules.php?name=News&file=article&sid=40#_ednref1 
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�تورميس أخرجت �دي ��زاريللو �أرجاmýا�. (Lazarillo de Tormes) 168رواية �/ي �تتحرك وأن

" ومحققxن�ومدنيxن�أوجدهم�الحكم�oسباني�وأوسع�لهم شخصيات�من�إسبانيا،�مابxن�شرطة

  .169وقد�تابع�محمد�شكري�هذا�Qسلوب�/ي�عمل��حق). 9: 1985الرا¯ي،�(

ف¤#�ترصد�حياة�شاب�متناقض�" محن�الف¾�Áزين�شامة"أما�الرواية�الشطارية�الثانية�ف¤#�

شق�لفتاة�/ي�ف�wة�من�الظلم�و[ستبداد،�يقع�/ي�مقالب�عديدة�ويتم�سجنه�ويش�wك�/ي�التمرد�عا

�ا�عاصر �العربي �العالم �واقع �تعكس �مستبدة �حكم �أنظمة �ع0ى �أحداثا�. والثورة �الرواية تعكس

  .تاريخية�بأسلوب�مبطن�وخفي�يعتمد�ع0ى�التلميح،�و��يفصح�عن�واقع�محدد

مد�شكري�وسالم�حميش�رصد�الواقع�العربي�ا�أساوي،�ووجود�تتب�¿�رسالة�النص�عند�مح

حالة�من�الفو�$¿�السياسية�و[جتماعية،�وظهور�شخصيات�مهمشة�/ي�مركز�Qحداث،�وهذا�

�/ي� �مبتغاه �وينال �القصة، �/ي �بارزا �دورا �يلعب �الذي �ا�كدي �وفكرة �با�قامة �ما �حّد �إdى شبيه

من�أن�يكون�مجرد�تقنية�فنية�ميتاقصية،�وإنما�س ي�استحضار�ا�قامة�كلون�أدبي�أك�m¬ .�wايmnا

�لنفس� �مختلفة �وأمكنة �أزمنة �بxن �ا�قارنة �خ)ل �من �للنص، �العامة �الد��ت �إثراء �أجل من

  .   172وغwxهم�171ومحمد�الهرادي�170وقد�سار�ع0ى�هذا�النهج�محمد�زفزاف. الواقع

                                                 
�ي�أول�رواية�شطارية�وقد�ظهرت�/ي�إسبانيا�/ي�القرن�السادس�عشر�ثم�انتقلت�إdى�فرنسا�وباÚي�الدول،�.  168

 .كاتmàا�مجهول 

169  .� �" الشطار"انظر�رواية �بwxوت، �دار�الساÚي، �عن �وا�نبوذين�. 1997الصادرة �الصعاليك �لحياة �رصد وف¦mا

 .لقاU$#�ا�عاصروالفقراء�وكفاحهم�/ي�الواقع�ا

170  .� �والوردة"انظر�روايته �اللذة�". ا�رأة �حياة �يعيش �أساتذته، �ع0ى �ومتمرد �عب�# �طالب �لحياة �رصد وف¦mا

 .وا�جون�والجنس�وا�خدرات

171  .� �بقرة"انظر�روايته �م�ن�". أحTم �/ي �اسمها �يرد �حيث �تورميس، ��زاريللو�دي �رواية �مع �واضح �تناص وف¦mا

 . باÊضافة�إdى�الهوامش�وشخصية�Qعم¿�/ي�الروايتxن. لثالث�بعنوان��زاريو�/ي�الجنةالرواية،�ويسم#�الفصل�ا

،�باÊضافة�إdى�رسالmnا�النقدية�التصويرية�لواقع�العرب�داخل�إسرائيل،�تمثل�ا�تشائليعتقد�روجر�ألن�أن�.  172

قرن�العاشر�وأحياه�ا�ويل¾ي�إحياء�¹سلوب�ا�قامة�الذي�يصور�حياة�ا�تشردين�والذي�ابتدعه�الهمداني�/ي�ال

  . 67ألن،�مرجع�سابق،�ص: انظر. بعي���Áبن�هشام/ي�العصر�الحديث�
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  الرسالة��-الرواية��3. 3. 2

�الر  �أسلوب �الحداثية �الرواية �مع�تتب�¿ �التواصل �وربما �التجريب، �أشكال �من �كشكل سالة،

وÊفساح�ا�جال�أمام�الشخصيات�ا�ضطلعة�بإنتاج�Qفعال�وQحداث�،�لتتكلم�بحرية�. ال�wاث

�مباشر�من�الراوي  �تدخل �دون �وعواطفها �إبراز�مشاعرها �ع0ى �الشخصيات و/ي�. كاملة،�مساعدة

�مؤقتً  �السرد �وقائع �بقطع �الرسائل �تقوم �الوقت �نفس �تريح�. Day, 1987: 52) :انظر(ا �أ¬mا كما

�جانب� �من �وال)شخصية �بالتجرد �توهم �وسيطة �لغة �وتخلق �السرد، �عملية �أعباء �من الراوي

 ,Eagleton) :انظر(الراوي�وا�ؤلف�تتوسط�بxن�القارئ�والواقع،�لكي�يبدو�العمل�أك¼�wواقعية�

1982: 25.  

� �رواية �الرياض"تقوم �ت" بنات �حداثية، �تقنية �وا�راس)ت�ع0ى �الرسائل، �أسلوب عتمد

�/ي� �الكتابة �طرق
ً
�مستحضرة �للنشر�والقراءة، �فضاًء �[ن�wنت �عالم �من �تتخذ �ال¥# وا�ذكرات

� �oلك�wونية �الدردشة �وغرف �وا�نتديات، �أحدث��،)chat(ا�جموعات، �التقنية �هذه ولعل

بإضافmnا�oن�wنت،�قد��–نع�التقنيات�السردية�ال¥#�تتمm°��xا�الرواية�الحديثة،�وتكون�رجاء�الصا

  .عمقت�أك¼�wهذه�التقنية�الحداثية،�لتبدو�إحدى�ا�ق�wحات�الجديدة�/ي�النص�ما�بعد�الحداثي

�¬mار�كل�جمعة�إdى�معظم�
ً
�واحدا

ً
ينب�#�ا�عمار�الروائي�/ي�هذه�الرواية�بفتاة�مجهولة�ترسل�إيمي)

�قص �الرسائل �هذه �/ي �وتقص �السعودية، �/ي �oن�wنت �Qربعمستخدمي �صديقاmrا قمرة،�: ص

� �السعودي،�)مشاعل(ميشيل �الواقع �/ي �ا�شاهد �قاسية �صورا �مستعرضة �و�يس، �سديم ،

�الظل� �/ي �السعودي �ا�جتمع �يضعها �ال¥# �الحساسة �والقضايا �ا�حرمة �تابو�ا�ضامxن ومزعزعة

  .وخلف�الستار

                                                                                                                            

� �إdى �باÊضافة ��ا�تشائلنرى �ولغة �أسلوبا �تحاك¦mا �أحيانا �ا�قامة، �اسم �تحمل �أخرى �روائية كا�قامة�أعما�

انا�ت�Âاح�عmªا�وتتجه�لäساليب�للروائي�Qردني�هاشم�غرايبة�و�ي���تخلو�من�تجديد�/ي�الشكل،�وأحيالرملية�

� �الحداثية �واللغة �الTميةا�عاصرة �ال)مي�كا�قامة �جمعة �العراÚي �الخطابات�. للروائي �بتعدد �تحفل وQخwxة

 . ووجود�الهوامش�وا�)حق�والنصوص�الشعرية�الحديثة
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" ال�wيدية" 173انفضحتسwxة�و "مرحبا�بكم�/ي�قائمة�مراس)ت�: "تبدأ�الرواية�ب�wحيب�ساتwxي 

،�وتمتد�ع0ى�خمسxن�رسالة�إلك�wونية�ترسلها�الفتاة�ا�جهولة�وا�سماة�باسم�)7: بنات�الرياض(

من�هم�فوق�الثامنة�عشرة،�و/ي�بعض�البلدان�الحادية�والعشرين،�أما�/ي�السعودية�"لكل�" موا"

تفç$#�ف¦mا�). " 9: ن.م" (للرجال�وسن�اليأس�للفتيات) ��أع�#�السادسة�عشرة(فبعد�السادسة�

أسرار�صديقاmrا�اللواتي�ينتمxن�إdى�الطبقة�ا�خملية،�ال¥#���يعرف�أخبارها�عادة�سوى�من�ينتم#�

  ).الغ)ف: ن.م�:انظر(إل¦mا�

      :To:      et@yahoogroops.com7seerehwenfadhaيبدأ�كل�فصل�با�رسل�إليه�

    From: seerehwenfadha7et   :وا�رسل

    .……:Date)11.2.2005 -13.2.2004ابتداء�من�: (والتاريخ

 ……Subject: وا�وضوع

�رسالة �كل �/ي �ا�وضوع �إلك�wونية�. ويتغ�wxاسم �رسالة �ا�ب�¿�ا�تكرر�ع��wخمسxن �هذا يجسد

إن�تكريس�هذا�ا�ب�¿�يؤكد�من�واقعية��.لوًنا�أدبًيا�خاًصا�يتعامل�معه�متصفحو�[ن�wنت�يومًيا

�ا�ؤلفة �جاء�اسmn)ل �ولهذا �الروائية، �والواقع�: "Qحداث �وأحدا�mا �الرواية �أبطال �بxن �تشابه أي

  . ي0ي�ذلك�مفتتح�سردي�من�آية�أو�حديث�شريف،�ثم�نص�الرسالة".  هو�تشابه�مقصود

�وبكل �والنحوية، �والطباعية �oم)ئية �با¹خطاء �الرسائل �لغة�تحفل �/ي �مألوفة �وألفاظ مات

�قائما �واقًعا �[لك�wونية �الرسائل �يجّسد �مما �ف¤#�. ا�نتديات، �الكاتبة، �عند �ضعًفا �ذلك وليس

جديرة�بالثقة�وضليعة�با¹دوات�التعبwxية�كما�يظهر�/ي�مواضع�أخرى�من�الرواية،�وقد�ع�wت�عن�

يmnا�رواية،�ف¤#�مجرد�جمع�أخç$¿�مغبة�تسم: "موقفها�بملمح�ميتاق%$#�واضح�/ي�¬mاية�الرواية

إ¬mا�مجرد�تأريخ�لجنون�فتاة�/ي�بداية�العشرينات،�ولن�. لهذه�oيمي)ت�ا�كتوبة�بعفوية�وصدق

  ).318بنات�الرياض،�" ( أقبل�إخضاعها�لقيود�العمل�الروائي�الرزين

                                                 
ثه�تلفزيون�ا�ستقبل�ويع�¿�وهو�أيضا�اسم�برنامج�تلفزيوني�لبناني�ما�زال�يب". سwxة�وانفتحت"تحريف�ا�ثل�.  173

 .بالقضايا�[جتماعية
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�هذه� �ولعّل �رسالة، �ذا �نصا �تكتب �أ¬mا �ع0ى �الكاتبة �قصدية �يؤكد �الرسالة �أسلوب �تب�# إن

قصدية�كانت�جدا�واضحة�بالنسبة�للمتلقي�السعودي،�مما�زعزع�عددا�كبwxا�من�القراء�عند�ال

  .صدور�الرواية،�وخلق�ردود�فعل�غاضبة�/ي�ا�جتمع�السعودي

تتب�¿�روايات�أخرى�ا�زج�بxن�السرد�وأسلوب�الرسائل،�من�باب�التواصل�/ي�حا�ت�[غ�wاب�

�الجغرا/ي �النف¨$#�174والبعد �ومن175و[غ�wاب �والتجريب�، �التنويع �بعض�176باب �تبنت �وربما ،

�ال�wاثي �ا�وروث �مع �تتقاطع �عندما �الرسالة �أسلوب �قديم�177الروايات �أدبي �لون �فالرسالة ،

  .ويصلح�¹ن�يكون�/ي�نفس�الخانة�مع�ال�wاث�العربي�الك)سيكي

  القصيدة – الرواية   4. 3. 2

�بال �وتحفل �الشعر، �الرواية �تضمن �بالشعر، �الرواية �فضاءاmrا�تتداخل �/ي �كعالم شعراء

ولكن�عند�[نmnاء�من�قراءmrا،�فإن�القارئ�. ال)¬mائية،�وتغدو�أحيانا�فضاء��ناقشة�الشعر�نقديا

يصل�إdى�لحظة�شاعرية�حا�ة�أو�كابوسية،�ح¥¿�لو�لم�تكن�الرواية�شاعرية�أو�لها�ع)قة�مباشرة�

  .بالشعر�كلون�أدبي

�خور  �إلياس �قراء: "ييقول �من �ننت¤# �أحدا�mا�حxن �ع0ى �القبض �ونحاول �الرواية، ة

لنستعيدها،�تفلت�Qحداث�من�بxن�أيدينا،�و��يبقى�سوى�الصوت�الشعري�الذي�يوحد�أزماًنا�

                                                 
 . للروائي�الجزائري�واسي�#�Qعرج�فف¦mا�يبعث�الراوي�رسائله�إdى�مريم" ذاكرة�ا�اء"انظر�مث)�رواية�.  174

لغادة�السمان�مث)،�ف¤#�تتبع�تقنية�كتابة�اليوميات�ع0ى�شكل�كوابيس�تمتد�ع0ى�" كوابيس�بe!وت"انظر�.  175

نزل�"/ي�رواية�. و�ي�تصف�ا�عاناة�و[غ�wاب�النف¨$#�زمن�الحرب�Qهلية�/ي�لبنان. وتنت¤#�بحلمكابوسا��197

�خ)لها�" ا�ساكeن �من �ويحاول �زوجته �عن �إيتوبي �كبديل �وردة �شخصية �الراوي �يختلق �جلون للطاهر�بن

 .التواصل�روائًيا�عن�طريق�رسائل�يرسلها�لها�ع0ى�امتداد�ا�لفوظ�الروائي

. 2006دار�اله)ل،�القاهرة،�. ليوسف�زيدان" ظل�-فÍى"من�رواية�) 124-73ص�(ث)�الجزء�الثاني�انظر�م.  176

�أم�إdى�ابنmnا،�/ي�حxن�كان�الجزء�Qول�معتمدا�ع0ى�السرد . حيث�يحتوي�ع0ى�مجموعة�من�الرسائل�ترسلها

 . 99- 96صكذلك�تظهر�أبعاد�ميتاقصية�أخرى�/ي�الرواية�مثل�الحديث�النقدي�عن�oلياذة،�

وك)هما�. Êميل�حبيØ#" ا�تشائل"لجمال�الغيطاني،�و/ي�" رسالة�البصائر��ي�ا�صائر"يمكن�م)حظة�ذلك�/ي�.  177

 .يستمد�مضامينه�من�ال�wاث�العربي



 138

: ��هدف�للحدث�الروائي�سوى�الوصول�إdى�أحد�أمرين. متداخلة�/ي�انشداد�كامل�نحو�الداخل

  ).155: 1982خوري،�" (الحلم�أو�الكابوس

  الشاعرية يةالروا   1. 4. 3. 2

 ففي. الرواية /ي Qنثوي  الحضور  ع0ى التأكيد باب من اللغة، بشاعرية النسوي  الخطاب يمتاز

"Á�Âى أقرب نصا نقرأ" الحواس فوdى منه الشعر إdإ w¼الن:  

 /ي الرغبة يضرم. وآخر نسيان بxن يباغmnا. الذكرى  من متأخرة ساعة /ي يأتي لي)، الوقت رجل هو،"

  .ويرحل.. ليلها

 الشوق  وخيول  فتشهق،. منطق يع�wضه � داخ0يّ  صهيل للرغبة: وتدري  جنو¬mا، إليه تمتطي

  .إليه تأخذها الوحشية

  يأتي الحواس عتمة /ي. ضوئية حالة حّبه. سهوا الوقت رجل هو

" ويمû$#.. داخلها /ي É$#ء كل يشعل. ا�ست�wة رغباmrا يوقظ. نفسها دهال�x إdى الكهرباء يدخل

  ).10 :الحواس فو�$¿(

  شعرا؟ الك)م هذا أليس

�الرواية �لتأنيث �مmªا �محاولة �/ي �الشاعرية، �اللغة �إdى �تميل �النسائية �الرواية ففي�. يبدو�أن

�السري " �الشعر" القلق �لغة �شديد�إdى �رشيد�ميل �فوزية �وكان�: "للروائية�البحرينية �ضباًبا، كان

�الرؤيا �من �صغwxا �أو�عا�ا �اله)م، �يشبه �قمًرا�-شيًئا �يركض��يتماوج �ووجهها �العتمة �/ي مسافًرا

هو�. إ¬mما�ي)حقان�بعضهما�و��يلتقيان... قيل�إنه�القمر�و�ي�الشمس. فحيح�النور�ي)حقها. خلفه

  ). 14: القلق�السري " (ذكر�و�ي�أن�¿

�با�رأة �الرجل �لع)قة �متكاملة �لوحة �اللغة �هذه �نلمس�. 178تمثل �[ستعارة �هذه �خ)ل من

ج�/ي�حالة�ضبابية،�تشبه�إdى�حد�كب�wxطبيعة�هذه�الع)قة�ا�بنية�ع0ى�البعد�الرومان¨$#�ا�تماو 

                                                 
178  .� �/ي �با�رأة �الرجل �وع)قة �الحب �مع �انسجاما �الشاعرية �اللغة �تكثيف �مجوسيةي)حظ �حب لعبد��قصة

 .الرحمن�منيف
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دورة�خاصة�) أي�القمر(له�: "طرف�ي)حق�الطرف�Çخر�و��يلتقي�به،�فلكل�مmªما�مداره�وزمانه

  ).ن.م" (به�/ي�فلك�الليل،�ودورmrا�تبدأ�/ي�الmªار

ع�Qمواج�البشرية،�حلقة�تكتظ�اللوحة�Çن�بالصيحات�وبتداف"و/ي�مشهد�شاعري�آخر�نقرأ�

�صوت،� �ع0ى �حولهم �متدحرجxن �البحر�البشري، �هياج �يتوسطون �وقارعو�الطبول زار�عصرية،

�يتيحه�لها�. يطáى�بنشوة�Qصابع�ا�سيجة�بعنفوان�الرعود تقدمت�العجوز�وترّنحت�بأق%$¿�ما

� �السحرية، �عصاها �وقع �متناسية �الغيبوبة، �/ي �مرتحلة �بالحّم¿، �مسكونة مستبدلة�عنفوا¬mا،

�الطبول  ي �قا̄ر �أيدي �/ي �ال¥# �بتلك �بؤرة�. إياها �إdى �oعصار�ا�تحرك �يتحول �ا�شهد �انق)ب و/ي

هذه�ا�رة�تتقدم�إdى�. متكاثفة�تتبع¼�wف¦mا�Qجساد،�واقعة�تحت�تأث�wxسحري�يلسعهم�دون�هوادة

وص)بة��الوسط�فتاة،�تحمل�هديرا�خاصا�تعكس�فيه�نبض�اشmnاmýا�Qنثوي،�/ي�رجرجة�صدرها

التصفيق�يرتفع�والثوب�الشفيف�ي�Âاح�تدريجيا،�عن�ساق¦mا�Qبنوسيتxن�بمرح�حلزوني�. الساقxن

  ). 143: ن.م" (مؤثر

ت��امن�حدة�هذه�اللغة�الشاعرية�مع�حضور�Qن�¿،�فتعطي�ا�شهد�طقًسا�غيبيا�رومانسيا،�

�هو�الرقص �ا�كثف �Q . فعله �لطرد �تستخدم �عادة �الزار�ال¥# �حلقات �تكون�و/ي �الشريرة، رواح

�الحدث �بؤرة �/ي �زمن�. ا�رأة �/ي �النحو�وينفّض �هذا �ع0ى �وQنثوي �والشاعري #Øالعجائ� فيلتقي

يصبح�كالعجينة،�يتشكل�حسب�رغبة�من�يمسك�به،���يفلت�من�أواره�إ��حxن�يفلت�الهياج�"

  ). ن.م" (من�Qرواح�الطليقة

�ا�يتاق%$#�و  تحيل�إdى�رسالة�النص،�هذه�الرسالة�ال¥#�إن�الرواية�الشاعرية�تتجاوز�بعدها

�بxن� �ا�قابلة �خ)ل �من �الرجل، �ذكورة �مقابل �ا�رأة �أنوثة �ع0ى �التأكيد �رشيد �فوزية �ف¦mا تحاول

وتزيد�من�. اللغة�الشاعرية�تعيد�للكتابة�أنوثmnا�وتحيل�إل¦mا�ع0ى�أقل�تقدير. القصيدة�والرواية

  .خصوصيته�وتم�xه�حضور�الصوت�النسوي�داخل�الرواية،�وتؤكد�ع0ى

�وشيوع� �الربط، �أدوات �واختفاء �والتشابيه �النعوت �بك¼wة �الرواية �/ي �الشاعرية تمتاز�اللغة

� �والتعاب�wxا�جازية ��:انظر(التكرار�اللغوي �نصيب�). 244 - 157: 2004يعقوب، �النسائية وللرواية
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� �من�أشكال �كشكل �عموما، �وا�يتاقص �الرواية �وتأنيث �الشاعرية �اللغة �/ي �[نتباه�إdى�بارز لفت

  .مكانmnن�وإبداعاmrن

  تضمeن�الشعر��ي�الرواية���2. 4. 3. 2

wن يعت�xن التحاور  أشكال من شك) الرواية داخل الشعر تضمxلوان بQ دبيةQ .نفس /ي وهو 

 ميتاقصيا ملمحا تشكل أن يمكmªا كما. السرد رتابة تكسر ال¥# ا�تعددة الوسائل من وسيلة الوقت

 الداخ0ي حضوره له شاعر أو التناص، أشكال من كشكل خارÈيّ  شاعر إdى منسوبة كانت سواء

  .الرواية شخصيات من كشخصية

  :الرواية أبطال أحد زياد لسان ع0ى جاءت قصائد، أ¬mا ع0ى مكتوبة قصائد" الجسد ذاكرة" /ي

  الكثwx العمر من يبق لم"

  Qضداد مف�wق  /ي الواقفة أيmnا

  ..أدري 

  Qخwxة #خطيئ¥ ستكونxن

  .أسألك

  Qوdى خطيئتك سأبقى م¥¿ ح¥¿

  بداية من ¹ك¼w متسع لك

  الmªايات كل وقصwxة

  فيك Çن أنت¤# إني

  ).261-260: الجسد ذاكرة" (m¬179اية من ¹ك¼w يصلح عمرا للعمر يعطي فمن

                                                 
يتكرر�قسم�من�هذه�القصائد�كتناص�". ذاكرة�الجسد"من��262-259: أخرى�لزياد�/ي�الصفحاتقصائد�.  179

� �/ي �الحواس"داخ0ي Á�Âفو "� �. 290-288ص �رواية �شاعريا�" خشخاش"و/ي �ك)ما �الروائية �الشخصية تقول

دد�كب�wxلغازي�القصيØ#�تضمxن�¹شعار�ع�العصفوريةو/ي�. 38ص�. هذا�شعر�أيmnا�السمكة: فتقول�لها�الراوية

�مثل �الشعراء �ص:من �ص�wي �ص21إسماعيل �العقاد �ص22، �إبراهيم �حافظ �ص28، �شوÚي �أحمد ،31�،

 .وغwxهم�41،�الجواهري�ص40أدونيس�ص
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wن هذا يعت�xية صورة التضمwxأن يعقل ف). للشاعر الروائية الشخصية رسم مع تتوافق تعب 

 مع الشعر هذا ينسجم. الرواية م�ن /ي شيًئا الشاعر لهذا نقرأ و� شاعر، بدور  شخصية ومتق

  . اللغة هذه عن تبتعد تكاد � فالكاتبة اللغة، شاعرية

 ثقافة عن التعبwx أشكال من شك) الشعر وتضمxن والشعراء الشعر ذكر يكون  وقد

 امتداد ع0ى تطورها مراحل /ي شخصياتال عل¦mا ت�wعرع ال¥# Qدبية ال�wبية ونمط الشخصيات

 عائلmnا عن حديmµا عند أبياته ببعض وتأتي ا�تنØ# عاشور  رضوى  تذكر" أطياف" ففي. العمل

  ).107-106: أطياف :انظر( Qدب وقراءة الشعر وتعاط¦mا

 الرومان¨$# السياق /ي ولكmªا للشعر، خفيفة تضمينات جلون  بن للطاهر" ا�ساكeن نزل " و/ي

 تعبwx وسيلة أنه كما ،180وا�تعة الشهوة تستثار وبه ا�شاعر لغة فالشعر. لäحداث يروطيo  أو

  . العشاق تواصل /ي الحاصلة النشوة عن

w¼ن يكxشكال /ي الشعر تضمQ لوان تحاور  ال¥# الروائيةQ دبيةQ ة كا�قامة القديمةwxوالس 

 تضمxن الTمية ا�قامة و/ي ،182والعامّي  181الفصيح للشعر تضمxن الرملية ا�قامة ففي. الشعبية

  . 184مجهولة بلغة لشعر تضمxن محفوظ لنجيب" الحرافيش ملحمة" و/ي ،183حديث لشعر

                                                 
تقوده�حبات�التxن�إdى�تداعيات�. يش�wي�الراوي�سلة�تxن�وهو�/ي�طريقه�إdى�اللقاء�بإيزا�الفتاة�ال¥#�يعشقها.  180

�ا: شهوانية �فاكهة �ا�فضلة، �ا�حرمةالفاكهة �الفاكهة �التxن�/ لجنة، �قصيدة �ا�رأة، �بفرج �التxن �حبة تشبيه

�الروائي �ا��ن �داخل �التxن �قصيدة �تضمxن �جيد، �ع0ى�. ¹ندريه �التxن �حبات �بأكل �يبدآن �إيزا �تصل وعندما

 ).182-181: نزل�ا�ساكxن: (انظر. أجسادهما�لحسا�وسحقا،�كمقدمة�للتواصل�الجن¨$#

 .143،�ولزه�wxص¹238بي�نواس�ص�ا�قامة�الرمليةانظر�تضمxن�أبيات�/ي�.  181

 .195س،��ص.م: انظر.  182

 .165-129،�صا�قامة�الTميةانظر�الصحف�ا�رفقة�/ي�آخر�.  183

 . 31�،208�،261�،286�،318�،515�،543�،563ص: ملحمة�الحرافيشانظر�.  184
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  شخصية�الشاعر��ي�الرواية��3. 4. 3. 2

إن�وجود�هؤ�ء�داخل�. تتسع�الرواية�/ي�تشكيلة�شخصياmrا�لتشمل�Qدباء�والنقاد�والشعراء

ويع��wعن�حالة�التما�ي�. نقدية�ال¥#�تتعاطاها�م)محها�ا�يتاقصيةالرواية�يؤكد�ع0ى�الظاهرة�ال

�ا�بدعxن �بxن �ا�ش�wكة �الكتابة �وأزمة �الحال �¹شكال�. ووحدة �تتسع �ميتاأدبية �مظلة الرواية

  .مختلفة�من�Qدب�وألوانه

� �ا�وحش"/ي �يتحركون�" الزمن �كأبطال �متخيلxن، �أدباء �لعدة لحيدر�حيدر�تظهر�شخصيات

اء�الروائي،�كراني�الكاتب�الروائي�والشاعرين�وسامر�وم�¿�معشوقة�الراوي،�/ي�حxن�داخل�الفض

يتم�ذكر�شعراء�من�ف�wات�أدبية�سابقة�كطرفة�بن�العبد�وامرئ�القيس�وأبي�نواس�والشنفرى�

  ).65: الزمن�ا�وحش( 185وعروة�بن�الورد

�الشع ��فهوم �تصور �طرح �/ي �يساهمون �الرواية �/ي �يظهرون �الذين �خ)لهم�الشعراء �ومن ر،

. نقرأ�حوارات�مع�الراوي�تتعلق�بالكتابة�الشعرية�ونظريmnم�Qدبية�حول�تعريف�الشعر�وانكتابه

  م¥¿�تكتب�الشعر؟: "يسأل�الراوي�صديقه�راني�الكاتب�

�السكر�- �يتعتع�# �والصور�. عندما �Qلوان �ه)م �فأدخل �ورؤى �طيًفا �يص�wxالعالم أنذاك

  .ا��wائية

  .ضبابية�شعرك�لعّل�هذا�يفّسر �-

  .أنا�أكتب�بالرائحة�واللون�والوجع. ليست�ضبابية�-

  !الوجع�الخاص�-

  ). ن.م" (وم¥¿�كان�الشعر�غ�wxوجع�رؤيوي�شديد�الخصوصية�-

وهنا�تظهر�الحالة�الشب¦mة�بالسكر�الصو/ي�عند�كتابة�الشعر،�و[رتباط�الشديد�التعالق�بxن�

  .البعد�الخصوî$#�ا�عاني�وبxن�كتابة�الشعر

                                                 
�ص.  185 �ماياكوفسكي، �ص56وكذلك �الح)ج، �وبودل�wxورامبو 89، �وج�wان �جوته �ص�، �لوركا�88وبwxون، ،

 .الزمن�ا�وحشمن��175،�وابن�الفارض�،�ص139،�والخيام،�ص116والسياب،�ص
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  :و/ي�حوار�آخر�حول�تعريف�الشعر،�يقول�الراوي�لشاعر�آخر�يد¯ى�سامر�البدوي 

�شخصية" �محض �mrويمات �متفجر�بالخمر�والتمرد�الفوضوي . شعرك �/ي�رأس عندما�. تزوغ

  .تكتب�الشعر�تولد�لك�عxن�ثالثة�ترى�ما���يراه�Çخرون

  .ذلك�هو�الشعر�-

" وّد�أن�يقال�عنك�أنك�شاعر�سرياdي؟هل�ت. بل�ذلك�هو�الثمل�الطيفي�عن�طريق�اللغة�-

  ).104 :ن.م(

�خ)ل�الراوي  �للشعر�من �الكاتب �نظرة �تعكس�هذه�الحوارات �/ي�الرواية�. ربما فالشخصيات

�الروائية �Qحداث �/ي �كثwxا �و��تساهم �نقرأ�. مفتعلة �ال¥# �الشاعرة �م�¿ ��ي �إقناعا �أك¼wها ولعل

�متفرقة�من�الرواية �مواضع �/ي �أشعارها �من �ف¦mا186العديد �مركزية �وتشكل�شخصية فالزمن�. ،

��ا�وحش �حرب �بعد �العربية �Qمة �°mا �يرثي �لحيدر�حيدر، �مع��67هو�مرثية �أثر�هزيمmnا ع0ى

�أن�. إسرائيل �الmªاية �محاو��/ي �والوطن �Qرض �مع �ا�تما�ي �Qنثوي �الشعري �الصوت �م�¿ تمثل

طويلة�مصاغة�من�أشعة�خالدة�أريد�أن�أكتب�قصيدة�: "يبشر�با¹مل�والخلود�من�خ)ل�الشعر

" ربما�تضّمد�جروح�Çخرين،�وتذكرهم�بأن�عل¦mم�أن�ينعموا�بحياmrم�إdى�أن�يأتي�زمن�[حتضار

�شديد�). 307: ن.م( �ووجع �Çخرون، �يراه �� �ما �ترى �ثالثة �عxن �سابًقا �قيل �الشعر�كما كتابة

�للزم �العامة �الد�لية �الصورة �مع �Qفكار�تتقاطع �وهذه �العربي�الخصوصية، �الزمن �ا�وحش، ن

  .شديد�الخصوصية�الذي�يحتاج�إdى�عxن�ثالثة�ترى�حقيقته�بعد�النكسة

  ا�يتاشعري��ي�الرواية���4. 4. 3. 2 

�الشعر �لنقد �وعاًء �تكون �¹ن �ا�يتاقصية �الرواية �بxن�. تصلح �ما �الحاصل �التداخل إنه

#�كأشّد�ما�يكون�عليه�تكثيف�الظاهرة�   .Qدبية�الواعية�لذاmrاا�يتاشعري�/ي�ا�يتاق%$ّ

�تكتبه� �الشعر�الذي �تقييم �سلطة �الراوي �ويعطي �Qفكار�النقدية �حيدر�حيدر�بعض يناقش

  : م�¿

                                                 
 )308-118�،203�،305: الزمن�ا�وحش: (انظر.  186
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�فجة" �الشعرية �الخلل�. لغmnا �تع��wعن �أن �تحاول �متناثرة، ���شعورية �ع��wكلمات غ�wxأ¬mا

. ر�نحو�Qع0ى/ي�كلماmrا�الفطرية�نزوع�مستم. الكوني�ف¦mا�و/ي�oنسان�منذ�حدث�السقوط

إن�مفرداmrا�تتحدث�عن�النجوم�والغيم�والشمس�بوجدانية�متطهرة،�و/ي�تعابwxها�تستعمل�

  ).160: ن.م" (البحار�الزرق�والجزر�ا�هجورة�والغابات�والجحيم�وا�طهر�ا�سي¾ي

�وإنما� �ا�تخيلة، �الروائية �الشخصيات �إبداعات �نقد �ع0ى �ا�يتاشعري �يقتصر�ا�شهد و�

� �إdى �الروائييتعرض �ا�لفوظ �داخل �ذكرهم �تم �ممن �الحقيقيxن �الشعراء �بعض فع0ى�. أعمال

امتداد��لسان�راني�الكاتب�الروائي�ا�تخيل�مخاطبا�الراوي،�يتم�تقييم�مجموعة�من�الشعراء�ع0ى

   :العصور�Qدبية�Qوdى

امرؤ�القيس�. /ي�شعر�طرفة�إحساس�أبدي�با�وت،�وصبوة�ذاتية�للخروج�والرفض�لعصره"

�رغباتهك �خ)ل �من �العالم �امت)ك �يرغب �الذي �الفرد �صوت �أيضا. ان #$Uالشنفرى�. النوا

�حxن� �وبعد �النفس �ينمو�/ي �الذي �الخاص �الصوت �غ�wxذلك �كانوا �ما �العرب �ذؤبان وعروة،

  .يصدي�بوجعه

  .كانوا�استثناء�-

�العصر�- �شعراء �هم �السخيف�. هؤ�ء �والوصف �والهجاء �ا�ديح �سرطان �من �تخلصوا لقد

  ).66: ن.م" (تمثل�/ي�مدرسة�البح�wي�وجرير�والفرزدق�إdى�آخر�القافلة�ا�عروفةا�

�بعض� �°mا �وسبقه �البح�wي �تزعمها �ال¥# �الوصف �مدرسة �نقد �ع0ى �النقدي يركز�ا�شهد

�Qغراض� �وتركوا #$îالخصو� �البعد �/ي �انغمسوا �الذين �للشعراء �وينتصر �Qمويxن، الشعراء

 wعن�الو�ء�للحاكم�أو�القبيلة،�و��تنبع�من�الو�ء�للذات�التقليدية�/ي�الشعر،�وال¥#�تع�.  

� �/ي #Øالقصي� �غازي �عند �وا�عاصرين �الغابرين �للشعراء �النقدية �ا�حكمة �عصفوريتهتتكرر

  : بشكل�ساخر

�قال" ...  �صدمة�الحداثة؟ �كوكتيل �بشار�: وما �وهرطقات �ا�لحد، �الراوندي �ابن �كفريات خذ

�ن �أبي �وشعوبيات �الناصح، �الع)ء�Qعم¿ �أبي �شكوكيات �عل¦mا �ورّش �الزنديق، �الغ)مّي واس
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�كوكتيل� �فينتج �وزقزقه �فزهزقه �وش�wقا �وسلفقا �خربقا �خذ �ثم �تمام، �أبي �وتقعرات ا�عري،

  ). 40: العصفورية" (صدمة�الحداثة

�لسان� �ع0ى #Øالقصي� �يستحضر �وبالتاdي �لها، �مع�¿ �� �صوتية �فقاعة �Qخwxة وQلفاظ

�ا�تخيل �الوقت�ال�wوفيسور �/ي �موقعا �صدمة، �من �يفعله �وما �الحداثة �¹دب �عجيبة �وصفة ،

�ساخرة ��حاكاة �ضحية �الشعر�والفلسفة �مجال �/ي �بارزة �تراثية �نماذج �تكرار�هذه�. نفسه ونرى

� �كشوÚي �مشهورون �شعراء �ضحيmnا �يذهب �متفرقة �مواضع �/ي �وأدونيس�)37-36: ن.م(ا�شاهد ،

   ).    49- 48: ن.م(وا�تنØ#�) 40: ن.م(

  الخÀ!�الصحا�ي��-الرواية�5. 3. 2

يدخل�الخ��wالصحا/ي�والنصوص�التوثيقية�/ي�الرواية�ما�بعد�الحداثية،�كشكل�من�أشكال�

التجريب،�وتعبwًxا�عن�عمق�التواصل�مع�الواقع،�ومحاولة�الحّد�من�قوة�النص�التخيي0ي،�بحيث�

�يست �ح¥¿ �موجعة، �تكون �أن ���بّد �القارئ �إdى �ا�وجهة �الصدمة �/ي�أن �التحليق �نشوة �من فيق

  .عوالم�القص�التخيي0ي،�ويدرك�سوداوية�الواقع�والفجيعة�ال¥#�تعصف�فيه

تستمد�الرواية�مادmrا�من�الصحافة،�و�ي�مرآة�الناس،�ومعايشة�الواقع،�و�ي�أيضا�السلطة�

يه�الرابعة�ال¥#�تعري�النظام،�وتطمح�¹ن�تكون�ضم�wxالناس،�و�ي�بالنسبة�للروائي�مثا��يصبو�إل

  ./ي�مجال�حرية�التعب�wxعن�الرأي

فالكاتب�يقوم�بتب�#�. لصنع�هللا�إبراهيم�نموذج�لبنية�قصصية�غ�wxتقليدية" ذات"/ي�رواية�

�التوثيقي �Qسلوب �مع �متجاورا �العادي �السرد �. أسلوب �قصة �يقص �السردي �الفصل " ذات"/ي

يأتي�ع0ى�التوازي�والتناوب،��wx187وعا�ها�وع)قاmrا�العائلية�والعملية،�و/ي�الفصول�التوثيقية�تأط

�للنظام� �ا�ؤيدة �ا�صرية �الصحف �مختلف �من �الصحافية �والقصاصات �Qخبار �من نتف

                                                 
�داخل�الصفحة�أو�.  187 يقصد�بالتأط�wxالصفحة�داخل�الصفحة�مثل�وضع�إع)ن�/ي�مربع�صغ�wxأو�مستطيل

�صحفية �أو�صورة �معxن #$Uهند� �شكل �ذات �الروائية�لوحة �الصفحة �داخل �تكون �بحيث �مربع : انظر. داخل

- 128،�ص1986منشورات�عويدات،�بwxوت،�. فريد�أنطونيوس: تر. بحوث��ي�الرواية�الحديثة. ميشيل�بوتور 

129. 
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�أن� �دون �فاسد، �مصري �واقع �عن �التعب�wxالجنائزي �سوى �سياق، �بيmªا ���يجمع �له، وا�عارضة

ية�يخدم�رسالة�تب�#�هذه�التقنية�ا�يتاقص. يكون�هنالك�رابط�د�dي�مباشر�مع�الفصول�السردية

�هذه� �/ي �ومضموًنا �شك) �نفسه �يفرض �الواقع �إن �إذ �ميتاقصًيا، �ملمًحا �كو¬mا �أك¼�wمن النص

  . الرواية

�نحاول� �وأن �غ�wxحرفية، �قراءة �الصحفية �الشذرات �قراءة �القارئ �من �ا�ب�¿ �هذا #$ûيقت

�ت �ال¥# �الشعرية �الطاقات �كل �ونقل �وتكثيفها �وتوال¦mا �ترتيmàا �وإعادة �بيmªا �الجمع �:انظر(حملها

� �). 215: 2003فضل، �يعتقد �فضل �فصول�" لكن�ص)ح �بxن �حميم �عضوي �رابط �ثمة �ليس أنه

وهذا�أخطر�مظاهر�التشتت،�¹نه�يجعله�مثل�القصيدة�العمودية�ال¥#�يقوم�... السرد�وQخبار،

  ).223: ن.م" (ف¦mا�كل�بيت�بدوره�مستق)�عما�يسبقه�من�أبيات

عرج�أسلوب�مشابه�من�حيث�توظيف�الخ��wالصحا/ي،�لكنه�يأتي�لواسي�#�Q " ذاكرة�ا�اء"/ي�

ع0ى�شكل�أخبار�وقصاصات�متفرقة�تم�بذرها�داخل�ا��ن�السردي،�ولم�تذكر�/ي�سياق�مستقل�

تأتي�هذه�النتف�الصحافية�لتحمل�أخبار�ا�وت�والفجيعة�/ي�. أو�بنية�سردية�أو�توثيقية�مستقلة

 ¹� �جنائزية �خلفية �تعطي �بحيث �تكثيف�الجزائر، �من �وتزيد �وتب�wها �الروائي، �ا�لفوظ حداث

  .الصورة�السينمائية��شهد�ا�وت�وهو�يتكرر�ويتناسل�ويتناسخ

نص�تسجي0ي�أك¼�wمنه�تخييلًيا،�فهو�يرصد�الواقع�الجزائري�/ي�أصعب�" ذاكرة�ا�اء"إن�نص�

فكأن�ا�لمح�. كومةف�wاته�التاريخية�وأفجعها،�ويظهر�قسوة�ال�Âاع�وضراوته�بxن�oس)ميxن�والح

ا�يتاق%$#�ممث)�با¹سلوب�الصحا/ي،�يعطي�للقارئ�oحساس�بمرارة�الحدث،�فتظهر�الجزائر�/ي�

  .  سياق�واسع�[نتشار�قصة�ع0ى�كل�لسان
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  الحكاية�– الرواية�6. 3. 2

كانت�للرواية�العربية�تجارب�مختلفة�/ي�تعاملها�مع�ا�وروث�ال�wاثي�الك)سيكي،�وخاصة�/ي�

�وليلة�مجال �ليلة �ألف �وقصص �وغwxهم. الحكاية �Qعرج �وواسي�# �محفوظ �نجيب من��188وكان

�ليلة �ألف �/ي �الحكائية �البنية �مع �بالتعامل �قاموا �الذين �سرديا�. الروائيxن �مب�¿ �محفوظ تب�#

   :مشا°mًا�تبدأ�أحداثه�من�النقطة�ال¥#�انmnت�ف¦mا�شهرزاد،��وقد�قام

�ي" �كثwxة، �أقسام �إdى �الرواية �من�بتقسيم �غwxها �عن �مستقلة �قصة �مmªا �قسم �كل شكل

�ليلة� �ألف �/ي �اللياdي �بعدد �توuي �Qجزاء، �من �عدد �من �مmªا �الواحدة �تتألف �ال¥# القصص

  ). 115: 1992ابراهيم،�" (وليلة

،�فهو�يتعمد�هذا�189وتعت��wبعض�القصص�ال¥#�كتmàا�مقابلة�لقصص�جاء�ذكرها�/ي�ألف�ليلة

  :ا�ب�¿�والتوازي�وقد

قابلة�بxن�بنية�روايته�والبنية�العامة�¹لف�ليلة�وليلة،�¹نه�تقّصد�بناء�رواية�ع0ى�اعتمد�ا�"

�من�مرونة�الشكل�الروائي،�وقدرته�ع0ى�امتصاص�Qنواع�
ً
شكل�ألف�ليلة�وليلة،�مستفيدا

  ). 43: 2002وتار،�" (Qخرى�/ي�بنيته

mnدف�الجانب�الشك0ي�لقد�تو	ى�محفوظ�التجريب�/ي�روايته،�من�خ)ل�محاورة�ال�wاث،�واس

،�فجاء�ذلك�ليحقق�رسالة�النص�أيًضا،�حيث�تظهر�الواقع�العربي�ا�ريض،�ألف�ليلة�وليلة�ب�¿�

  .وتشا°mه�مع�الحالة�ا�رضية�/ي�ألف�ليلة،�حيث�كان�ا�لك�يقتل�نساءه

                                                 
للكاتب�Qردني�مؤنس�الرزاز�حيث�تضمنت�الرواية�حكاية��سلطان�النوم�وزرقاء�اليمامة"انظر�مث)�رواية�.  188

ورواية�). 15�،110�،185-14انظر�ص: ليلة��ي�حكاية�ع)ء�الدين،�لكmªا�مليئة�بفضاء�عجائØ#�واحدة�من�ألف

م��امنا��1967وف¦mا�استمرار�عالم�ألف�ليلة�وليلة�إdى�ألف�سنة�وسنة�ح¥¿�" ألف�ليلة�وليلتان"هاني�الراهب�

� �روايته �وأيضا �الك�wى، �العرب �هزيمة �الرمال"مع �ع�ى �خطا �ف¦" رسمت �الراهب �يبتدع �شخصية �زاد"mا " أفق

 . شقيقة�ثالثة�لشهرزاد�ودنيا�زاد

لياdي�. (مغامرات��عجر�الح)ق،�ع)ء�الدين�أبو�الشامات،�معروف�oسكا/ي،�السندباد:  انظر�مث)�قصص.  189

 ). 231�،246: 127�،188: ألف�ليلة
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 هاملف وتفتح الحكاية، انmnاء ف�wفض" -لف بعد السابعة الليلة فاجعة ا�اية، رمل" رواية أما

 وأن حقيقي، غwx بأنه ووصفه شهريار، للملك شهرزاد روته ما كل /ي الشك من منطلقة جديد، من

 قامت وقد. النور  إdى بإخراجها الروائي السرد يتكفل ال¥# الحقيقة شهريار ا�لك عن خبأت شهرزاد

 من وبدأت يار،شهر  ا�لك عن شهرزاد أخmnا خبأmrا ال¥# الحقيقة تسرد ال¥# الراوية بمهمة زاد دنيا

 فاطمة" حكاية و�ي عندها، توقف ال¥# النقطة من السرد تمديد عن معلنة أخmnا، انmnت حيث

 هذا إن).  46-45:ن.م" (Qخwxة للمرة شهرزاد سكتت حيث ،"oسكا/ي معروف وزوجها العرة

 ورغبته ،الشك0ي للبعد وتجاوزه  Qعرج، واسي�# غاية اخت)ف يؤكد  محفوظ رواية مع [خت)ف

. الشكل وليس ا�همة �ي النص رسالة وأن وليلة، ليلة ألف انmnت حيث تبدأ جديدة قصة تقديم /ي

 تشابه من ف¦mما ما بكل واقعxن �حاورة جيدة تناصية خلفية فهو أهميته، له الشك0ي الدور  لكن

  .واخت)ف

� �با�صطلح �الحكاية �مع #Øحبي� �الرواية" خرافية"يتعامل �عن �أخر : "كبديل �بنت�"جت سرايا

  ).711: سرايا�بنت�الغول " (من�جنس�الرواية�الطويلة�منذ�البداية" الغول 

  : وعن�اختياره�لهذه�التسمية�يقول 

عن�أسطورة�فلسطينية�قديمة،�قد�تكون�شائعة��-"سرايا�بنت�الغول " -اخ�wت�هذا�[سم"

 ]� �جو�mrا �إحدى �/ي �الغول �خطفها �ل)ستط)ع �محبة �صغwxة �فتاة �عن ستط)عية�عربيا،

. فذهب�ابن�عمها�يبحث�عmªا�/ي�ال�wاري . تبناها�وأسكmªا�قصره�ا�شيد�/ي�أعاdي�جبل. اليومية

�يمسها�مقص �لم �وال¥# �الطويلة �شعرها �بجدائل �مشهورة �وهو�يبحث�. وكانت �ينادmßا، فكان

�¹طول : "عmªا �شعرك �دdي �الغول، �بنت �يا �جديلة" سرايا، �له �فدلت �°mا�. فسمعته، فتعلق

�ع �الغول . ل¦mاوصعد �شراب �/ي �مخدرا �فيه. فدّست ���حراك �عمها�. فنام �ابن �مع فانسلت

  ).710: ن.م" (وعادت�إdى�قريmnا

الروائية،�يقول�حبيØ#�/ي�هذا�ا�فتتح�" خرافيته"وعن�وجه�الشبه�بxن�هذه�Qسطورة�وبxن�

  ": خطبة�ا�ؤلف"ا�يتاق%$#�قبل�الرواية،�والذي�أسماه�
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"$ûم� �فقد �رواي¥# �بطل �ثم�وأما �صباه �/ي �أحmàّا �كان �فتاة �عن �يبحث �الرواية، �طول �/ي ،¿

فمن��ي�سرايا�. أشغلته�همومه�اليومية�عmªا�فأهملها�ح¥¿�عادت�وظهرت�له�/ي�شيخوخته

  ). ن.م" (هذه�ومن�هو�الغول؟

�ملء� �/ي �النص �استدراج �مهمة �للقارئ �تاركا �التصريح، �من �الحد �هذا �عند #Øحبي� ويقف

� �أخفاه �ما �ومعرفة �البدايةالفجوة، �/ي�. مقطع �نهجه �عن �الرواية �هذه �اخت)ف �الكاتب ��ح وقد

�العكس �يقصد �وكأنه �وQدب، �بالسياسة �للتاريخ�. [نشغال �قراءة �الرواية �/ي �سwxى فالقارئ

هو�إسرائيل�وتكون�الmªاية��ي�" الغول "�ي�فلسطxن،�وأن�" سرايا"الفلسطي�#�ا�عاصر،�معت�wا�أن�

   ).170: 2003فضل،� :انظر(حلم�الخ)ص�ا�ستحيل�

  السe!ة��-الرواية�7. 3. 2

تعت��wالسwxة�الشعبية�عم)�أدبًيا�ضخًما�من�حيث�الكّم،�وتنقسم�إdى�وحدات�حكائية،�تشكل�

�ا�ادية� �رغباته �عن �تعبwxا �حياته، �مراحل �/ي �السwxة �بطل �°mا �يقوم �متعاقبة �¹فعال س)سل

�الو  �إdى �وعودة �وانتصارات �وحروب �رحيل �من �وا�عنوية، ��:انظر(طن لقد�). 150: 1992إبراهيم،

تبنت�الرواية�العربية�الشكل�العام�للسwxة�من�حيث�الجانب�الكم#،�وك¼wة�الشخصيات،�وتعدد�

  ).86: 2002وتار،��:انظر(Qمكنة،�وامتداد�الزمان،�والعناوين�ا�تخللة�لäقسام�وQجزاء�

� �الحرافيش"تستحضر�رواية �العصر�ا�" ملحمة �/ي �ا�ا�$# �كتوظيف�صور �مصر، �/ي ملوكي

وتتقاطع�/ي�بنيmnا�السردية�مع�السwxة�الشعبية�. للفضاء�التاريÃي،�من�أجل�رصد�الواقع�ا�عاصر

�السwxة �بطل �شخصية �توظيف �ا��ن،�. و/ي �ضخامة �/ي �تشا°mًا �نرى �السردية �البنية �حيث فمن

. تحمل�عناوين�فرعيةوك¼wة�الشخصيات،�وتعدد�Qماكن،�وامتداد�Qزمنة،�وانقسامها�إdى�أجزاء�

�فهو�مركز� �الناÈي، �عاشور �الرواية �بطل �شخصية �/ي �فwÂاه �السwxة �بطل �شخصية �توظيف أما

�الظلم �قوى �ضد �والضعفاء �الحرافيش �بجانب �وقف �الذي �ورمز�البطل �السرد �أن�. اهتمام كما

جعله�و�دته�كانت�بظروف�غ�wxاعتيادية،�فعاش�طفولة�بائسة،�إ��أنه�يك��wويمتاز�بقوة�خارقة�ت
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�فينال� �الحرافيش، �من �جنسه �أبناء �وطموحات �أهدافه �تحقيق �/ي �القوة �هذه �ويوظف مم�xا،

  . 190[ع�wاف�[جتما¯ي�ويصبح�بطل�الجماعة

� �الحرافيشتختلف �خلت��ملحمة �وقد �السجع، �أسلوب �عن �بابتعادها �الشعبية �السwxة عن

سلوب�الرواية�البعيد�عن�من�ا�حسنات�البديعية،�واق�wبت�من�اللغة�الجزلة،�وهو�ما�يناسب�أ

�والصنعة �. التكلف �رواية �الجنوب"و/ي �بTد �إ�ى �حتحوت �Ïب� �مجيد�" 191تغريبة #Øاللي� للكاتب

من�حيث�فكرة�التغريبة�والرحيل�" تغريبة�ب�#�ه)ل"طوبيا،�تتقاطع�الرواية�مع�السwxة�الشعبية�

  : ةالذي�يك¼�w/ي�بداية�الرواي�192ومن�حيث�توظيف�ا�حسنات�البديعية�والسجع

�شهوًرا،�" �Qسابيع �فصارت �Qيام، �وتباطأت �Qقدام، �تثاقلت �بحر�الرمال، �/ي �النعال بليت

�ضائعون  �الدروب �بxن �جائعون، ¿$çعط� �وهم �دهوًرا، �الندم�. والشهور �صخور تحاصرهم

وجميع�ذلك�كي�تتم�نبوءة�ضاربة�الودع�الغجرية،�أن�يتغرب�الف¥¿�حتحوت�. ورمال�العدم

،�وبجابه�Qسود،�ويرى�سحاdي�وتماسيح،�وأفا¯ي�ذات�فحيح،�و��تتم�له�جنوًبا،�لي)Úي�السود

النجاة�ح¥¿�يرى�ا�ياه�تتساقط�هادرة�/ي�Qجواء،�ومن�حولها�الرذاذ�يم�äالفضاء،�فإن�ظهر�

�قوي� �الرأس �مسقط �إdى �وعاد �وضبع، �فهد �كل �ضراوة �أمن �السبعة، �بألوانه �قزح قوس

  ). 7: تغريبة�ب�#�حتحوت" (البأس

�ا�حليةوكذل �البيئة �مدلو�ت �الرواية �توظف �ب�#��193ك �لرحلة �ا�كاني �oطار �تشكل ال¥#

،�وهما�شك)ن�شائعان�/ي�رواية�194وتتب�¿�نمط�الراوي�ا�فارق��رويه�وا�تما�ي�بمرويه. حتحوت

                                                 
ا�عجز،�والتنشئة�[غ�wابية،�تتقاطع�هذه�الصفات�وا�راحل�مع�بنية�متعددة�لبطل�السwxة�الشعبية�كا�ي)د�.  190

: انظر. ومرحلة�[ع�wاف�[جتما¯ي،�والقومي،�والدي�#�والكوني،�ثم�موت�البطل،�وخاتمة�عن�أبنائه�وأحفاده

 .88وتار،�ص

��حتحوت�إ�ى�بTد�الشمال"سبق�أن�صدر�للكاتب�رواية�بعنوان�.  191Ï1988عام�" تغريبة�ب. 

؛�مباغتة�الفرسان�7حكاية�الغلمان�مع�الغز�ن،�ص: التسعة�عشريظهر�السجع�أيضا�/ي�عناوين�الفصول�.  192

 .إdى�آخر�الرواية�19للغلمان،�ص

" التÀ!"انظر�. يوظف�إبراهيم�الكوني�/ي�رواياته�مدلو�ت�البيئة�الصحراوية�مثل�حف)ت�السمر�الصوفية�.  193

 ).93: "زيف�الحجرن"وQساط�wx) 12: ن.م(والعادات�والتقاليد�وا�عتقدات�مثل�الجن�. 21�،55ص
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وقد�ظهر�النمط�Qول�من�خ)ل�تنسيق�ا�رويات�وترتيmàا�دون�التصريح�بذلك،�. السwxة�الشعبية

ستباق�الذي�يتصدر�الرواية�معلنا�من�خ)ل�الحلم�أن�ما�حدث�مع�حتحوت�هو�ومن�خ)ل�[ 

،�كما�)96: 2002وتار،��:انظر(تحقيق�لنبوءة�تلك�الغجرية،�ومن�خ)ل�توزيع�Qحداث�والوقائع�

لكن�جميع�ذلك�كان�يحدث�كي�يتم�"،�)113: ن.م(وهذا�ما�كان�: "يظهر�من�خ)ل�بعض�العبارات

وظهر�النمط�الثاني�من�الرواية�من�خ)ل�وصف�). 167: ن.م" (ن�رضوانا�كتوب�ع0ى�حتحوت�ب

Qماكن�وما�شاهده�وعاناه�بنو�حتحوت�/ي�غربmnم،�ومن�خ)ل�توثيق�الراوي�للتواريخ�وQعوام�

  . ع0ى�شكل�مناصات�تاريخية،�تعبwxا�عن�واقعية�النص�195/ي�الهوامش

�السwxة، �مع �التعالق �هذا �العربية �الرواية �تابعت �م)مح��وقد �عديدة �عربية �روايات فتبنت

�كالشخصيات �الشعبية �السwxة �من �أخرى �أبعادا �أو �و[قتباسات� 196أخرى �Qع)م وأسماء

  .198أو�التسمية�197النصية

                                                                                                                            
الراوي�ا�فارق��رويه�هو�الراوي�الذي���يتدخل�/ي�ما�يروي،�أما�ا�تما�ي�بمرويه�فهو�الذي�يتدخل�بمرويه�.  194

 .95وتار،�مرجع�سابق،�ص: انظر. بشكل�مباشر

�ص.  195 �باشا، �ع0ي �محمد �و�دة �سنة �توثيق
ً
�ص. 62انظر�مث) �الشخصيات �بعض �معلومات�116قتل �توثيق ،

 . من�التغريبة�167وشرح�كلمة�تركية�ص�تاريخية

لهاني�الراهب�وتبن¦mا�شخصية�ا�هلهل�بن�ربيعة�بطل�السwxة�الشعبية�الزير�" ألف�ليلة�وليلتان"انظر�رواية�.  196

 . سالم

لواسي�#�Qعرج�حيث�تقيم�الرواية�تعالقا�مع�" نوار�اللوز�تغريبة�صالح�بن�عامر�الزوفري "انظر�مث)�رواية�.  197

. ب�#�ه)ل�ابتداء�من�العنوان�ومرورا�بأسماء�Qع)م�و[قتباسات�النصية�وانmnاء�بالخطاب�الواصفتغريبة�

�العقار: انظر �الحميد �ا�غاربية. "عبد �الرواية �/ي �والحداثة �التجريب �وآفاق �الروائية �الروائيeن�". اللغة ملتقى

 .215،�ص1993دار�الحوار،�سوريا،�. العرب�-ول 

198  .� �رواية �الليلا"تسم# ��ي �يأتي �" لحTج �باسم �فصو��مmªا �الغزاوي �سwxة�" سwxة"لعزت �الحلول، �سwxة مثل

ا�نفى،�سwxة�النخيل،�سwxة�الجوع،�سwxة�الوردة،�سwxة�الجسد،�سwxة�الmªر،�سwxة�الرماد،�سwxة�ا�سك،�سwxة�

 .  119-43ص: العنكبوت،�سwxة�الصعود،�سwxة�العطش،�سwxة�ا�اء،�سwxة�الطوفان
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 التعبwx إمكانيات من ويزيد واحد، للون  الرواية احتكار يمّيع Qدبية Qلوان بxن التداخل إّن 

 [ستقرار عدم من حالة عن يع�w الوقت نفس و/ي ى،مستو  من أك¼w /ي فيجعلها الرواية، داخل

 فينعكس شعبًيا، أدبًيا لوًنا كو¬mا بارز، بشكل ذلك يظهر تحديدا السwxة و/ي. والتجريب والتخبط

  .البطولة ومفهوم وQحداث اللغة ع0ى ذلك

  التاريخ رواية ميتاقص 8. 3. 2

حدا�mا�من�التاريخ،�وتحافظ�ع0ى�كانت�الرواية�الك)سيكية�تستمد�مضاميmªا�وشخصياmrا�وأ

�خط� �كسرت �فقد �مغايرة، �بنظرة �جاءت �الحداثية �الرواية �لكن �لäحداث، �Qفقي التسلسل

لقد�استمدت�الرواية�الحداثية�. 199السwxورة�التاريخية�وفقدت�إيما¬mا�بالفرد�واستبدلته�بالرقم

�الزم �محدودية �تتجاوز �وجعلmnا �بتطويرها، �وقامت �التاريخ �من �إليه،�شخصياmrا �تحيل �الذي ن

لقد�دخل�التاريخ�إdى�الرواية�من�خ)ل�نصوص�توضع�. لتنفتح�ع0ى�فضاء�زماني�خاص�بحاضرنا

�التغيwxات�200كعتبات �إجراء �مع �روائية �سرديات �إdى �تاريخية �نصوص �تحويل �خ)ل �ومن ،

�مثل�زعزعة�هيمنة�الفعل�ا�ا�$#�وكسر�التواdي�الزم�#�للحدث،�وتحجيم�سلطة�الراوي �201ال)زمة

الرواية�الحداثية�تستد¯ي�). 108: 2002وتار،��:انظر(بضم�wxالغائب،�وإشراك�الراوي�با¹حداث�

�طرف �وتجعلها �للزمن، �عابرة �وتجعلها �وتحاورها �التاريخية �الشخصية��االشخصيات �حوار /ي

�ف�wة� �/ي �التاريخ �استمرارية �ومmªا �بالتاريخ، �الواقع �ع)قة �حول �أسئلة �طرح �أجل �من ا�عاصرة

  .ما�ح¥¿�عصرنازمنية�

� �بركات"تعت��wرواية �Ïتوظيف�" الزي� �ع0ى �جيدا �نموذجا �الغيطاني �جمال �ا�صري للروائي

بدائع�الزهور��ي�عجائب�"فالرواية�تتناص�/ي�أحدا�mا�مع�كتاب�. الشخصية�التاريخية�/ي�الرواية

                                                 
 . فصاعدا�182،�من�ص�2002نظر�الباردي�ا.  199

200  .� �/ي �الفصول �الحكمانظر�عتبات �بأمر�هللا��مجنون �الحاكم �تصف �تاريخية �نصوص �وكلها �حميش لسالم

 .الفاطم#

201  .� �ا�ايةانظر�رواية �إdى��رمل �الوصول �°mدف �مستمرا �ماضيا �ا�ا�$# �الفعل �جعل �حيث �Qعرج لواسي�#

 .الحاضر،�وكسر�تسلسل�Qحداث�زمنيا
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يبدع�). 233: 2002دراج،��:انظر(�بن�إياس�حيث�يرد�اسم�الزي�#�بركات�فيه�تسع�مرات�" الدهور 

�من� �[نتقال �خ)ل �من �الرواية، �واكتمال �التاريخ �نقص �Êثبات �جديدة �شخصيات الغيطاني

�متخيلة �وثيقة �إdى �حقيقية �توdي�. وثيقة �تاريخية�مثل �الرواية �/ي �الغيطاني �يذكرها Qحداث�ال¥#

��912الزي�#�بركات�حسبة�القاهرة�عام� تاريخية،�وهذا���يع�#�أن�الرواية�). 41: الزي�#�بركات(هـ

�الحاضر� �تاريخه �لو�أ¬mا �ا�عاصر�كما �القارئ �وتخاطب �متعددة، �أزمنة �إdى �تنتسب �رواية ف¤#

  ).236: 2002دراج،��:انظر(وتاريخه�القادم�

  النصية التعالقات 4. 2

 تقوم وقد تخالفها، أو تحاورها، سابقة، نصوص مع الراهنة نصوصها /ي الرواية تتعالق

 قصدياته، تكثيف /ي الكاتب ورغبات الحداثي، التأويل بمتطلبات فيت معاصرة، بوتقة /ي بصهرها

، شك) التجديد حاملة ا�عيش، والواقع اليومي الهّم  /ي وتصب القديمة د��mrا عن لت�Âاح
ً
 ومدلو�

 وقدراmrا للنصوص، الزم�# [متداد عن تعبwxا تثبته بل السابق، النص أصالة تلáي � أ¬mا إ�

  .وQدب اللغة /ي وع)مات للثقافة ناتكمكو  التواصلية

 ا�ؤلف لنفس نصوص تدخل كذلك. العناصر هذه ضمن من وا�ؤلفات الشخوص أسماء تدخل

 الداخ0ي التناص من نوع هذا. سابق موضع /ي العمل نفس أو له، سابقة أعمال من

(Intratextuality) الذي wرؤية عن يع� wخاصة هوية هيعطيان وخطاب ولغة للكاتب، روائية ع� 

  .°mا يتسم

   (Intertextuality) التناص 1. 4. 2

 وكأ¬mا تبدو سابقة، نصوص بنيات من تيمية أو سردية عناصر ما نصّية بنية تتضمن" أن هو

 مباشر غwx بشكل ذلك إdى أشرنا وقد). 99: 2001 يقطxن،" (ع)قة /ي معها تدخل لكmªا مmªا، جزء

  .202إليه oشارة تتم لم ممن وغwxها الرسائل، وأدب وا�قامات ةوليل ليلة بألف الرواية ع)قة /ي

                                                 
202  .#Øي�. ا�تشائل�وخرافية�سرايا�بنت�الغول�واخطية: انظر�مث)�أعمال�إميل�حبي/�wxساطQكذلك�توظيف�

 .كنموذج�لتوظيف�قصة�قابيل�وهابيل�نزيف�الحجر: أعمال�إبراهيم�الكوني
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 Qمراء حاملة الرواية هذه تتقدم واحد هودج" و/ي" ا�نفى إ�ى يعودون  الدراويش"

 وملوك وا�طارات نوح وسفينة والسياح والدراويش والكوكاكو� والقرامطة والسوبرماركت

 Qسطورة فيه تتداخل مناخ /ي... إلخ الكهف وأصحاب Qبيض والرقيق وoن�wبول  الطوائف

 درويش بxن وتتطور  وتتنامى تنعقد حكاية ع�É w$#ء كل لقول  تطمح رواية. ا�عاش بالواقع بالتاريخ،

 تنبت خيالية ومشاهد عوالم وسط). الفرن¨$# السائح( مارتل وفرانسوا) تونسية عربية شخصية(

 من بأسلوب ذلك كل. ا�عاصرة الحوادث مع قريبال ا�ا�$# مع البعيد ا�ا�$# فيتقابل. كالفطر

 التاريخ بمحطات مشتعلة ذاكرة اخ��نته ما لفظ يعيد ا�حموم، والتدا¯ي والهذيان [س�wسال

 صفحة: الدراويش" (والغموض التنافر شديدة لعوالم بمشاهداmrا مذهولة عxن رأته وما العربي،

  ).الغ)ف

  .مmªا نموذجا" الخليقة بدء قصة" وسنختار الرواية، هذه /ي هائل التناص حجم إن

 كان مارتل، فرانسوا اسمه فرن¨$# سائح عن بالحديث يبدأ" الخليقة بدء" بعنوان فصل هنالك

  ).41: ن.م :انظر( والصيف الشتاء رحلة الواحد، العام /ي مرتxن القرية زيارة ع0ى معتادا

 مثل ريفية صورا يحملها ال¥# الكبwxة ابالكامwx  يصور  كان القرية يزور فرانسوا كان مرة كل /ي

...  تح�wق  ف) قدميه أصابع النار تأكل درويش الناس، حياة القديمة، Qبنية الصبايا، Qطفال،

 /ي درويش يأتي ،203الرسومات بأجمل وزينه القرية /ي ب�wف بناه الذي بيته إdى فرانسوا يعود عندما

 هذا أكل�#! ويل¥# يا: الفرن¨$# يصرخ. التصوير وآلة Qشرطة بأكل ويبدأ خزانته، يقتحم الليل،

  ).47: ن.م :انظر( الخليقة بدء صور  الشرÚي الوحش هذا أكل! الوحش

 Qرض، ا�اء، بخلق مرورا الخليقة بدء قصة بسرد عباس ابن يبدأ الرواية من ا�وضع هذا بعد

 من الطرد التفاحة، واء،ح خلق إبليس، وعصيان ا�)ئكة سجود آدم، إبليس، الجن، السموات،

  ).54-48: ن.م :انظر... ( الجنة،

                                                 
�مثل.  203 �وoس)مي �العربي �ال�wاث �من �مستمدة �الرسومات �أن �ل)نتباه �ال)فت �طالب: من �أبي �بن �ع0ي �صور

�وإسماعيل� �وج�wيل �الرب �وكبش �وهابيل �وقابيل �وحواء �وآدم �ه)ل �ب�# �وخيول �وال�wاق �والحسxن والحسن

 ).42: الدراويش... (وإبراهيم�الخليل،�
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 و� للقارئ، معروفة وQحداث ضرورية، ليست بتفاصيل غنية عباس ابن رواها كما القصة إن

 هذا وبxن التناّص  هذا بxن الحوارية الع)قة �ي ما: هنا ا�ركزي  السؤال. له بالنسبة شيئا تجدد

 شرÚي؟ وحش الدرويش بأن الفرن¨$# السائح ك)م نفّسر أن يمكن وكيف الرواية؟ من الفصل

 اعت�w و�اذا الخليقة؟ بدء صور  بأ¬mا القرية /ي التقطها ال¥# الصور  الفرن¨$# السائح اعت�w و�اذا

  أكله؟ كمن Qشرطة أكل عندما الدرويش

" ازي ا�و  النص" ا�ناصة ففي التناص، من كنوع با�ناّصات نستعxن السؤال هذا عن لôجابة

 الدراويش كبقية °mلول  هو هل: "الدرويش شخصية عن سؤ[ الراوي  يطرح تحديدا ا�قدمة و/ي

 طي ا�سافات ويطوي  Qسود، ويمتطي العقارب، ويأكل ا�اء، ع0ى ويمç$# الجن يكلم العاديxن،

 يفجر oرهابية، با¹عمال يقوم فدائي درويش الدراويش؟ من جديد نوع هو أم السحاب،

  ).24: ن.م" (والرهائن الطائرات ويختطف راتالسفا

 بxن يمزج الدرويش أن ع0ى يدل هذا. هدده درويشا بأن الراوي  يكرر  ا�قدمة امتداد وع0ى

 الصو/ي ا�عتقد إdى إشارة وهذه بالخوارق، الدرويش يقوم جهة فمن. وQصوdي الشعo #Øس)م

#Øدد فهو أخرى  جهة ومن. الشعmß رهاب ويمارسo اوهذ wxى يشdصولية شخصيته إQ ا�تطرفة.  

 السائح هذا أن بحيث العربي، الواقع وتسجيل رصد �ي الفرن¨$# السائح كامwxا تلتقطه ما

 [ستخباراتي فعله ممارسة استطاع النظwx؛ منقطع بدوام العربي الوطن زيارة ع0ى ا�واظب

 يجلس تموmßا، العربي ال�wاثب ا�زين بيته /ي وهناك. الناس معالم وتصوير" عبدو" بمعونة

  .العادية الحياة يمارس كسائح مستخفيا

 هذا لفهم خام أساسية مادة الغرب نظر /ي يعت�w عربي، بلد /ي QجنØ# كامwxا ترصده ما إن

 عن تع�w أ¬mا حيث من: Qوdى الخليقة بقصة أشبه هو تماما. معه التعامل كيفية ومعرفة الواقع،

 بالنسبة ك�Â البدائية الحالة هذه. التاريخ قبل عميقا تنغرس ال¥# التاريخية وحالته العالم بدائية

 جنته، من" العربي آدم" يخرج أن والشيطنة oغراء بتقنيات يحاول  الذي "الغربي" للمستعمر
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 شك و�. للوجود أوdي كجوهر ا�ادة تخلق إdى تشwx الخليقة قصة إن. 204ب¼wواmrا لنفسه ويستأثر

 Qخwxة العقود هذه /ي منه، جعل الذي" ا�ادي الجوهر" °mذا النخاع ح¥¿ ومنصهر màرمن الغربي أن

  .وممارسة فكرا ا�ادة، إنسان ا�ا�$#، القرن  من

   (Metatextuality) ا�يتانص 2. 4. 2

 /ي [خت)ف درجة إdى ومحاورته Qم، النص مخالفة ع0ى القدرة /ي ا�يتانص فكرة تتمحور 

 أصل نصية بنية مع طارئة نصية بنية بxن ما الع)قة /ي محضا نقديا بعدا أخذي فهو. الد�لة

  ). 99: 2001 يقطxن، :انظر(

 ومن. وQدباء وQدب والشعراء الشعر عن" ال�wوفيسور " الراوي  يتحدث" العصفورية" /ي

 بعيد، خرآ شخص إdى تميل كانت لكmªا. °mا العرب الشعراء من كبwx عدد وتعلق زيادة، مي جملmnم

 :لج�wان الغرامية برسائلها القصيØ# يستشهد. ج�wان خليل ج�wان إنه الكون، من Çخر الطرف /ي

 نجمة حصحصت وQلوان Qشكال العجيبة السحب خ)ل ومن Qفق، وراء الشمس غابت"

 ¦mاف وجد وربما ويتشوقون؟ يحبون  بشر كأرضنا يسكmªا أترى . الحب إلهة الزهرة، �ي واحدة �معة

 وبا�قابل). 25 :العصفورية :انظر" (القريب القريب هو بعيد حلو واحد ج�wان لها مث0ي، �ي من

  :لها ج�wان رد نقرأ

 ولقد. الرغائب من سجن /ي اليوم أنا...  الكمال نريد نحن. É$#ء كل نريد نحن. الكثwx نريد نحن"

" السنة كفصول  قديمة قديمة، فكرية بقيود مقيد اليوم وأنا. ولدت عندما الرغائب هذه ولدت

  ).ن.م:انظر(

   نقدية بمهمة تقوم لكmªا ا�ناصة من كنوع ا�يتانص، باب من التناص °mذا يأتي القصيØ# إن

 وقد مي، يحب لم ج�wان أن نتيجة إdى القصيØ# يتوصل. النصxن سردية ع0ى الناقد سلطة تمارس

 هام أنه بالسخرية مفعمة بلهجة ويصفه ،"شابة راهبة يخاطب كاردينال" وكأنه بجفاف خاطmàا

                                                 
والباب�الحادي�عشر�". حفل�عشاء�عند�ملك�الحwxة"اتظر�الباب�السادس�. /ي�الرواية�ما�يعزز�هذا�القراءة. 204

 .99�،159ص ".درويش�يعود�من�ا�نفى"
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. حرج و� فحّدث العجائز أما يحببنه، لم مmªن الشابات والحسناوات. والفرنسيات با¹مريكيات حبا

 جنّنا: " Qهداف وتضارب لها، والشعراء Qدباء وحب مّي  حب فكرة يجمل الذي البيت °mذا يويأت

 مع تنسجم الجنون  فكرة إن). 26:ن.م :انظر" (نريدها � مجنونة بنا وأخرى    بغwxنا جّنت و�ي بلي0ى

 /ي يسهم وQسماء Qوراق وخلط التناص ك¼wة ولعل ا�جانxن، بيت فهو" عصفورية" ا�صطلح

 العامة الرسالة رسم /ي التناص فيسهم النص، واقع °mا يتصف ال¥# والجنون  التشتت حالة

   .فو�$¿ من ذلك عن ينتج وما عوا�ها وتداخل للرواية،

 النص داخل 207وفنانxن 206وشعراء 205وروائيxن كتاب أسماء حشد أيضا التناص أشكال من

 أو. 209نفسه الكاتب أعمال بعض تسمية أو ،208وتسميmnا oبداعية أعمالهم إdى وoشارة الروائي،

 كموضوع للكتابة زخما يعطي وهذا ،210رواياته شخصيات من شخصية عن الكاتب حديث

 خ)ل من وثقافته حضوره ع0ى التأكيد جاهًدا يحاول  الذي الكاتب أزمة ويجسد. ذاتيا ينعكس

                                                 
لوركا��وغسان�كنفاني�. 247همنغواي�ص. 246ميشيما�ص. 126أجاثا�كريس¥#�ص": ذاكرة�الجسد" انظر.  205

 .195ص�

 " العصفورية" انظر.  206
ً
،�28،�حافظ�إبراهيم�ص22،�العقاد�ص21إسماعيل�ص�wي�ص: لغازي�القصيØ#�مث)

�ص �شوÚي �ص31أحمد �أدونيس �ص40، �الجواهري �الجسد"و. 41، �ميشو ": ذاكرة �ونزار�22ص�هwÂي �أراغون ،

 .195الح)ج�ص�. 162،�أبولين�wxص161السياب�ص .125قباني�ص

 .143،�فان�غوغ،�دو�كروا،�غوغان،�داdي،�بيكاسو�ص125ليئوناردو�دافنش¥#�ص": ذاكرة�الجسد" انظر.  207

�الصيف�الخطر . 246ا�وت�/ي�الصيف��يشيما�ص. 161أنشودة�ا�طر�للسياب�ص": ذاكرة�الجسد" انظر.  208

� �ص �ص. 247لهمنغواي �حداد ��الك �يجيب �يعد �Qزهار�لم �ورصيف �غزالة، وانظر�).  الحاشية( 30سأهبك

لغازي�القصيØ#��العصفوريةلسعدي�يوسف�و�نقرة�السلمانلصنع�هللا�إبراهيم�و�تلك�الرائحة": خشخاش"

 .29-28ص

للي0ى�" ا�حاكمة"يضا�وأ. 40ص�اوركسK!ا،�و23ص�شجرة�الفهودرواية�: لسميحة�خريس" خشخاش" انظر.  209

 .37ص�و�ي�الليل�تأتي�العيون ،�الرحيل: العثمان

��Áالحواس"تتحدث�أح)م�مستغانم#�مث)�/ي�روايmnا�.  210Âى�" فوdوQا�mnذاكرة�"عن�خالد�بن�طوبال�بطل�رواي

�ألقيت. ثم�نسيته�داخل�كتاب. خالد�بن�طوبال،�ذلك�الكائن�الح�wي�الذي�خلقته�منذ�عدة�سنوات": "الجسد

 ).274: فو�$¿�الحواس" (به�إdى�جوف�مطبعة�كما�نلقي�بجثة�إdى�البحر
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 شخصية من يق�wب ربما ال)متنا�ي، الرصد هذا. وا�بدعxن الكتابة لعوالم الواسع الرصد هذا

 /ي والجنون  للثقافة جامعة للمفارقة، ويا القصيØ#، أرادها ال¥# الشخصية ا�جنون، ال�wوفيسور 

  .اللحظة نفس

   (Intratextuality) الداخ�ي التناص 3. 4. 2

 ع)قة /ي سابق موضع /ي العمل نفس أو له، سابقة أعمال من ا�ؤلف لنفس نصوص تدخل

  .الراهن الروائي النص مع نصية

 mrدي" الجسد ذاكرة" ففي. وظيفة من أك¼w لتؤدي الثيمة تتعالق الداخ0ي التناص هذا /ي

: فتجيب oهداء، ع0ى توقيعها فيطلب لخالد" النسيان عطفم" روايmnا للكتابة ا�مmnنة الراوية

 وإنما Qوdى، البيضاء الصفحة /ي ليس فمكا¬mم نحmàّم الذين وأما.. فقط للغرباء إهداء نخط إننا"

  ).124: الجسد ذاكرة" (الكتاب صفحات /ي

 ومراسيم اراتا�ط تكره بأ¬mا ذلك بررت زياد؛ لوداع ا�طار إdى الذهاب الراوية رفضت وعندما

" لäحبة وليس للغرباء، الوداع خلق لقد. نفارقهم � الحقيقة /ي. نودعهم � نحmàم الذين: "الوداع

  :لها فيقول  السابقxن القولxن بxن التشابه أوجه إdى خالد ينتبه). 224: ن.م(

 سوى  إهداء نكتب � نحن مث) السابق كقولك ا�دهشة العجيبة طلعاتك إحدى تلك كانت"

..."  Qوdى الصفحة /ي توقيع إdى حاجة /ي وليسوا الكتاب من جزء فهم نحmàّم الذين وأما لغرباء،ل

  ).ن.م(

 يتذكر أنه بحيث والبطل، الراوية بxن الع)قة حميمية ليؤكد جاء هنا الداخ0ي التناص وظيفة

 °mا معرفته عمق نأ أو ف¦mا، تتشابه ال¥# ا�واقف كل /ي استحضارها ويمكنه الدقة، بمنت¤¿ لغmnا

  . التدا¯ي حا�ت /ي استحضارها ع0ى قادرا جعله

 فيجد عمره، صديق تركه ما ع0ى ليطلع فيفتحها خالد، مع حقيبته تبقى زياد يموت وعندما

"  :ويقول  خالد فيتفاجأ. الراوية ألفmnا ال¥# الرواية ،"النسيان معطف" من أخرى  نسخة هناك

 السرير طرف ع0ى أجلس. بالكتاب تمسك أن قبل لحظات فتتوق يدي، ترتعش أوdى °mزة أصاب
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 ورقة فتقابل�# oهداء، عن بحثا Qوdى الصفحة إdى وأركض. شيئا أتذكر ثم... أفتحه أن قبل

 غامضة وبرغبة يدي، تشل حزن  بنوبة فأشعر. إهداء أو توقيع دون . واحدة كلمة دون .. بيضاء

  ).256: ن.م" (توقيع دون  نسخة منا يملك )ناوك ا�زورة؟ نسختك أهديت منا �ن. للبكاء

 ما. Qخرى  الشخصية مشاعر فهم الشخصيات من شخصية أمام يتيح أنه هنا التناص وظيفة

 هذا خالد يعرف لعاشقxن؟ مكانا الراوية قلب /ي يكون  أن يمكن فكيف للغرباء، يكتب oهداء دام

 هل: له بالنسبة ا�قلق الجواب يعطيه � داخ0يال التناص لكن الراوية، من الد�لة الثنائي ا�وقف

   زياد؟ أم Qصلية النسخة صاحب هو

 ذكر Qخwxة ففي. والmnكم السخرية باب من" ا�تشائل" مع داخ0ي تناص لحبيØ#" اخطية" /ي

 يذكر حيفا مدينة /ي السwx أزمات إحدى عن الحديث معرض وعند مزعومة، فضائية �خلوقات

 تشبه أ¬mا ويmnكم شديًدا، وازدحاًما خانقة أزمة تحدث" فضائية مخلوقات" أو" أحابيش" ظهور 

 و�ا: " قوله ا�تشائل مع يربطه ما. إسرائيل زعماء من وغwxهم" ديان" أو" غوريون  بن" شخصية

 توقعت فقد الزحمة، تلك /ي اللب شاردي السائقxن أوائل بxن بسيارتي، أكون  أن Qقدار شاءت

 رجل بجريرة ، انتظرت بل. الفرضية هذة بشأن تستجوب�# أن الحادث، /ي التحقيق هيئة من

  ). 576: اخطية" (القضية /ي" ملك شاهد" أكون  أن م�# تطلب أن ،ا�تشائل /ي الفضاء

 الحديث /ي وقدرته عديدة، روايات ع�w الساخر حبيØ# أسلوب الداخ0ي التناص هذا يعكس

  .واحدة ود�لة واحد نص الروايات جميع أن إdى شwxي وهذا نص، من أك¼w /ي واحدة د�لة عن

 العناوين�ا�تخللة�والهوامش 5.1

 العمل ع0ى تدلل أخرى  نصوصا تحديدا، Qبواب أو والفصول  الروائي، النص فضاء حول  نجد

 النصوص هذه وأبرز . منه نقدي موقف عن تعw�ّ أو تخ��له، أو تفسره أو إليه تشwx أو نفسه،

  .الهوامشو  ا�تخللة العناوين

 مبحثا وتشكل إليه، وتحيل وتمثله د��ته وت¼wي  وتحاوره السردي النص توازي  النصوص هذه

  .حوله ميتاقصيا
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  ا�تخللة العناوين 1.  5. 2

 العناوين عن سنتحدث أننا وبما منه، لجزء أو للعمل واخ��ال اختصار إجما� العناوين

 العناوين هذه مجموع أن [عتبار بعxن فسنأخذ mا،أبوا° أو الرواية فصول  إdى تحيل ال¥# الداخلية

  .العمل مجمل إdى يحيل

 °mذا و�ي. عمله عن للكاتب نقدية ممارسة اعتبارها حيث من ميتاقصية، مادة العناوين

 الذي العمل حول " مجهرية" نقدية دراسة بوصفها التأويل، عملية /ي للقارئ  مساعدة مادة ا�فهوم

  .تمثله

 زالت وما كانت فكرة و�ي والقارئ، والناقد ا�ؤلف بxن السلطات تداخل فكرة Qمر هذا يعكس

  .ومداو�ته ا�يتاق%$# النقد اهتمامات من

  الفلسفية العناوين 1. 1. 5. 2

�Á" /يÂالرواية تقسم. الرواية لفصول  الداخلية العناوين نظام مستغانم# تتبع" الحواس فو 

  .قطعا حتما، طبعا، دوما، ًءا،بد: ال�wتيب ع0ى أسمmnا فصول  خمسة إdى

 ع0ى وتدل منصوبة، جميعها واحدة، كلمة من قصwxة أ¬mا نجد العناوين لهذه سريعة نظرة و/ي

  .جدلهم /ي" ا�تفلسفون " يستخدمها ال¥# القاطعة الكلمات من نمط

 سنقوم ولهذا. منفردة تصفه الذي الفصل تمثل أن الكلمات هذه من كلمة كل ع0ى يصعب

  .عموما الروائي النص مع وتعالقها الجمعية د�لmnا ورؤية جميعا بيmªا يماف بالربط

  :واحد نص /ي مجتمعة وقعت قد العناوين هذه أن يجد الرواية يقرأ من

 Qشياء تحدث حيث. الحياة /ي فلسفته أيضا بل فحسب، لغته كانت ما الكلمات تلك"

 بذلك" حتما" لنكرر  قدرنا، إdى طوعا نذهب وحيث الكائنات، دورة /ي كما ثابت قدري  بتسلسل

 Qزل  ومنذ" دوًما" ¹نه يحدث أن "قطًعا" بد � كان ما التذاكي، من أو الغباء من الهائل ا�قدار

 لم ، الك)م هذا منه سمعت يوم...  أقدارنا نصنع الذين نحن أننا" طبًعا" معتقدين حدث، قد

 من يلزمها كان كم ولذا". بدًءا" اسمه جميل زمن /ي ذلك كان فقد. فهمه /ي تتعمق أن تحاول 
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 الفصل دخ) قد بعد، تدركه لم صغwx أمر بسبب وأنه الحب، دورة أكم) أ¬mما لتدرك الوقت

wxخQ ى" قطًعا" وصلت قصة منdا إmnائيm¬) "¿$19: الحواس فو� .(  

 كمجموعة عام، وإطار فلسفة ضمن ا�تخللة العناوين هذه يضع السابق السردي السياق إّن 

 Qول  الفصل تمثل أن يمكmªا ال¥#" بدًءا" باستثناء منفردة، و�ي -ربما– لها قيمة � ال¥# الكلمات من

 معنا تتعامل كبشر، �سwxتنا وقاطعة مستمرة مصwxية حتمية عن يع�w سياق. زمانية كد�لة

 � دفاتومصا بقدر محكومة ويجعلها الشخصيات ذوات يلáي العناوين هذه مجمل. كمسwxين

  .أقدارهم أسياد بأ¬mم ضحاياها توهم خداعة لكmªا عل¦mا، اع�wاض

 لفصول  كعناوين ظهورها ب�wتيب التقيد بدون  التسميات هذه جميع بxن جمع السابق السياق

 تسلس) تشكل � وأ¬mا الد�لة، يعطي الذي هو مجموعها أن لفكرة دعم ذاته بحد هذا. الرواية

  .تسلسل بدون  فكرية منظومة ي� وإنما فكرية، �نظومة

�Á" رواية /ي" العشيق" البطل بشخصية السابق الوصف يختصÂبطل وهو ،"الحواس فو 

 /ي القصة كتابة تشكل. كتبmnا قصة /ي اختلقته أن بعد السينما، قاعة /ي الراوية به تلتقي ورÚي

 الحبكة تدور  ف¦mا رواية، لكتابة انط)ق نقطة والعشيقة، العاشق: بشخصيت¦mا الرواية، بداية

 /ي كان الذي البطل وشخصية الراوية بxن صفحة، 375 امتداد ع0ى تمتد عاطفية ع)قة حول 

 معهم وتتورط رواياmrا، أبطال مع كاتبة تلتقي عندما وال)مألوف، ال)متوقع يحدث عمليا. القصة

  يعلمها � ع)قات /ي
ّ
  .القلم جنون  إ�

   :سينما /ي أيام بعد به والتقت قصة، /ي تهاختلق الذي البطل هذا الراوية تصف

" طبًعا" بxن تراوح للشك، قاطعة كلمات ع0ى تقتصر جمله كانت. القاطعة اللغة رجل"

  ).18: الحواس فو�$¿" (قطًعا"و" دوما"و" حتًما"و

  .البطل شخصية به تتصف فلسفي لطابع فكرية منظومة العناوين من يجعل آخر سياق هذا
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 بكلمة أشبه تصبح ف¤# أخرى، د�لة الكلمات هذه بعض تتخذ Qول  اءاللق يتم عندما لكن

 أو Çخر عرف أحدهما يكون  أن دون  متواعدين شخصxن بxن تؤلف ال¥# التعريف بطاقة أو السّر 

  .قطًعا: جيبه إdى يعيدها وهو وقال و�عته أطفأ ولكنه. أزعجتَك  لقد أعتذر: "قبل من به التقى

 لفظها فقد. مكاني /ي وسّمرت�# -الراوية تقول  - شّدت�# الفريدة كلمته. الفيلم مشاهدة إdى وعاد

  ).54: ن.م" (سوانا يعرفها � ال¥# السّر  كلمة يلفظ وكأنه

  :الراوية تستأذنه الفيلم ينت¤# وعندما

  با�رور؟ dي تسمح هل. عفًوا"

  ).57: ن.م" (حتًما: واحدة كلمة جوابه وجاء

 رجل حقيقة ا�دهش، تزامmªما /ي معا، لتؤكدا أخرى  كلمة تدعمها ثم البداية، /ي منفردة د�لة

 دوال �ي بل شكلية، تقنية مجرد يتضح كما ليست الرواية هذه /ي العناوين. 211رواية من خارج

 /ي تسهم ورموًزا وتلميحات خاصة ولغة عامة د�لة مجتمعة تشكل أ¬mا بحيث الروائي، للمدلول 

  .التأويل عملية

   ا�يتاقصية ناوينالع 2. 1. 5. 2

 نقدية دراسة العنوان كان فإذا ا�يتاقصية، الظاهرة عن للتعبwx نفسها تكرس عناوين هنالك

 فكرة تكثيف من يزيد ميتاقصية تسمية العنوان تسمية فإن يمثله، الذي للعمل مجهرية

ي الذاتي [نعكاس  الغزاوي  عزت الفلسطي�# للكاتب" الليل �ي يأتي الحTج" ففي. بالظاهرة وال̄و

 جامع خادم هللا إdى الفقwx تأليف -الليل �ي يأتي الحTج" ،"212ا�ؤلف ظهور : "الباب هذا من عناوين

 الرواية هذه /ي نجده ما". 214للمؤلف آخر ظهور " ،"213الراوي  رمضان بن ا�عطي عبد الرمان دير

                                                 
هناك�تلتقي�برجلxن�. يتكرر�مثل�هذا�ا�شهد�/ي�ا�ق¤¿�¬mارا�حيث�ذهبت�الراوية�للبحث�عن�رجل�السينما.  211

��Áالحواس"انظر�. وتستطيع�بواسطة�العطر�وهذه�الكلمات�الصغwxة�القاطعة�أن�تعرف�ضالmnاÂ71ص�" فو. 

 . 7انظر�الرواية�ص.  212

 .43ن،�ص.م: انظر.  213

 .123ن،�ص.م: انظر.  214
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 يختلف، الراوي  لكن Qم، الرواية اسم نفس تحمل رواية ع0ى داخلها /ي تحتوي  أ¬mا ا�يتاقصية

 ظهورين بxن العنوان هذا وجود إن. أع)ه العنوان /ي أشرنا كما هللا، إdى الفقwx باسم إليه أشwx وقد

 الذي النص داخل قائما ليس فهو. منه وخروجه النص من ا�ؤلف لتنصل مناورة يع�# للمؤلف،

 من ندرك لكننا. الراوي  أسماه آخر مؤلف تأليف من هو الثاني النص وكأن. الثاني العنوان يمثله

 التما�ي ع)قة نعقد أن علينا لزاما فيكون  الغزاوي، عزت هو ا�ؤلف أن Qم الرواية عنوان خ)ل

 ف¤# والراوي، ا�ؤلف بxن الع)قة جدلية من يعمق العنونة هذه وجود إن. وا�ؤلف الراوي  بxن

 ا�)مح صميم من �ي بل. أع)ه اتالقياس هذه مثل إجراء عند نتوهم كما مفتعلة، قضية ليست

 سابقة مواضع /ي وا�ؤلف الراوي  بxن ما الع)قات من مختلفة أشكال إdى أشرنا وقد ا�يتاقصية،

  . البحث هذا من

 ،"القصص تبدأ هكذا: " ميتاقصية الداخلية العنونة كل القعيد ليوسف" البلبل مرافعة" /ي

 عن رابعة قصة" ،"الكاتب عن ثالثة قصة" ،"بطالضا عن ثانية قصة" ،"غز�ن عن أوdى قصة"

 يبدو. 215"القصص تنت¤# هكذا"  ،"القا�$# عن -Qخwxة تكون  ولن - خامسة قصة" ،"ا�حامي

 الوسط /ي تظهر حيث. الmªاية الوسط، البداية، للرواية، العام الهيكل تشكل العناوين أن واضحا

 الوثيقة والع)قة ومبناه العمل عن ةعام فكرة العناوين هذه تعطي. الشخصيات بعدد القصص

 القصص، تبدأ كاتب، قصة،: ظاهر ا�يتاقصية ا�صطلحات فحضور . لذاته الوا¯ي القّص  مع

 وهو. الشخصية هذه عن القصص عن با�زيد تنبؤ بالقا�$# الخاص العنوان و/ي. القصص تنت¤#

 كتابية مشاريع مخططاتو  مسّودات إdى ليصل العمل، لتمثيل ا�وضعية د�لته يتجاوز  عنوان

  .للمؤلف مستقبلية

   ا�يتالغوية العناوين 3. 1. 5. 2

 مختلفة أشكال خ)ل من نفسها عن تتحدث ف¤#. لذاته الوا¯ي القص /ي موقعا اللغة تحتل

 وصياغmnا ألفاظ، مجموعة أو لفظة تكرار ع0ى معتمدة د�لًيا تتناسل ال¥# كالعناوين. العناوين من

 تتب�¿ ال¥# والعناوين. تمثلها ال¥# للفصول  تسمية الحروف من تتخذ ال¥# وينوالعنا. جديد من

                                                 
 .5�،9�،15�،21�،29�،39�،57: مرافعة�البلبل�/ي�القفص،�الصفحات�ع0ى�ال�wتيب: انظر.  215
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 وما اللغة، وراء ما /ي التفكر إdى يحيل العنوان، /ي وتقنياmrا اللغة حضور  إن. ا�سجوع الك)م تقنية

 كأداة اللغة ومقدرة الروائي، العمل شاعرية إdى ويشwx. للفصول  عامة د��ت من مدلو�mrا تحمله

 صعيد ع0ى والتحاور  التداخل مستوى  إdى بالعمل والmªوض Qدبي، اللون  تجاوز  ع0ى تعبwxية،

  . ا�ضمون  صعيد ع0ى فقط وليس أيضا، الشكل

   ا�تناسلة العناوين  1. 3. 1. 5. 2 

 سياقية ع)قات /ي اللفظة نفس دخول  خ)ل من ا�ع�¿، توالد تقنية ا�تناسلة العناوين تتب�¿

 رواية ففي. ميتالغوية ظاهرة مجموعها /ي تشكل العناوين، من سلسلة /ي أخرى، كلمات مع جديدة

 وردي قميص: "ا�تناسلة العناوين من خمسة نجد" فارغ وردي قميص" أمxن نورا ا�صرية الكاتبة

ا يكون  أن يريد � وردي قميص" الرواية، عنوان أنه كما Qول  الفصل عنوان وهو" فارغ
ً
 ،"فارغ

 هذه أن فا�)حظ. 216"طويل أسود قميص" ،"وردي روائي فيلم" ،"É$#ء كل مثل وردي قميص"

 الوردي القميص يمثل...". فارغ، أسود، وردي،" صفاته أو" قميص" لفظة /ي تش�wك العناوين

. الرواية حبكة لتشكل ورجل، الراوية بxن حب ع)قة يحكي سردي ملفوظ و�ي الرواية، هيكل

 يع�# مما بيmªما، و[نسجام التما�ي حالة عن ويع�w العاشقxن، مقاس ع0ى ثوب الوردي القميص

 ع0ى صدرك وضعُت  با¹مس،: "الراوية تقول . الرواية /ي العضوية والوحدة [نسجام حالة أيضا

 أنت تكن لم. لك أبتاعه الذي الوردي القميص داخل أثداؤنا وت)مست كتفي، ع0ى كتفيك صدري،

 أن تماما، يناسبك أن وتمنيت. اش�wيته.. �قاU$# مطابق القميص نأ جيدا تأكدت لذا. هناك

: فارغ وردي قميص" (يوم ذات ا�)بس قطع نتبادل أن ونستطيع. معه نتناسب أو فنتطابق ترتديه

 Qحداث أن بمع�¿. فارغا يكون  أن يريد � الوردي القميص نإ لنا ليقول  الثاني العنوان ويأتي). 17

  إنه. فارغا القميص يكون  لن وبالتاdي الرواية، فراغ يمä ملموسا ح�xا تكون  أن يمكن العاشقxن بxن

 بالجواب الفصل وتن¤#). 29: ن.م" (القصة لتغيwx استعداد ع0ى أنِت  هل: "الراوية يسأل) العاشق(

 إنه ليقول  صوته له وتطلق أنت تحرره ربما فارغا، يكون  أن ع0ى أج�wته الذي القميص إن: " بقولها

ا يكون  أن يريد �
ً
 بxن الع)قة طبيعة �ي وألوانه القميص صفات إن واضحا بات). 31: ن.م" (فارغ

                                                 
 .7�،23�،37�،52�،59انظر�صفحات�الرواية�ع0ى�التواdي،�.  216
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 الوردي للقميص دفًئا الرواية تستمد الع)قة هذه ومن الرواية، أحداث تم0ي ال¥# و�ي العاشقxن،

: بقولها ةالراوي لتفسره" É$#ء كل من وردي قميص" الثالث العنوان ويأتي. العاشقان به يلتف الذي

 نرتدي كأن: إنجازها نود كنا تفصيلة أسهل إdى الولوج عليك أق�wح أن من بد هناك ليس وÇن"

  عليه ونتلقى الوردي قميصنا
ً
: ن.م" (جلدنا إdى دفؤها فينفذ تحتوينا عم)قة لشاشة ملونة ظ)�

40 .(  

 تصبح أي É$#ء، كل لتصبح Qمور  تتطور  ثم بيmªما، بالع)قة يمت0ئ الفارغ الوردي القميص

 فيلم" الرابع العنوان ويأتي. والدفء ا�لونة الظ)ل عليه تعكس شاشة: Qبعاد ث)ثي كام) عا�ا

 تتغwx ومعها سينمائية، درامية يجعلها أن الع)قة، من القادمة ا�رحلة ليجسد" وردي روائي

 :انظر( وايماءاته العاشق حم)م ف¦mا الفوكاس تحتل سينمائية كتابة إdى لتتحول  الكتابة قواعد

 يأتي ولذلك. الواقع بصخرة نصطدم ح¥¿ مmªا نخرج أن فما الخيال، عالم السينما ولكن). 42: ن.م

 الفاشل زواجها مmªا للكاتبة، أليمة لذكريات اس�wجاع وفيه" 217طويل أسود قميص" العنوان

 وبا�قابل الفارغ، الوردي لقميصوا الوردي الروائي الفيلم بxن الهوة هذه تعكس والراوية وط)قها،

 � كان: "الفصل هذا كتابة سبب ف¦mا ت�wر ميتاقصية أفكار خ)ل من الطويل، Qسود القميص مع

 إ� هنا أكتب � فأنا. لروايتنا تزييفيا مونتاجا أجري  � كي. كاذبة أكون  � كي أيضا هو أكتبه أن بد

 الرواية العناوين هذه تمثل). 64: ن.م" (دوينت مجرد هو Qخرى  قص%$# /ي عداها وما الحقيقة

 بالحبكة تدفع ال¥# الجديدة الد��ت بتوليد تقوم ف¦mا والتناسل التوالد وفكرة ومضمونا، شك)

 الكتابة نظرية وعن ف¦mا، السائد النف¨$# الجو عن الوقت ذات /ي مع�wة Qمام، إdى الروائية

  .أيضا النص وانكتاب

 من يتخذ نمط: العناوين من نمطان التازي  الدين عز محمد ا�غربي وائيللر " البحر رحيل" /ي

 وسنتحدث بحروف الداخلية الفصول  يسم# ونمط متولدة، سياقية لع)قات محورا البحر لفظة

  .�حقا Qخwx النمط هذا عن

                                                 
�أفضل.  217 �جائزة �ع0ى �حصلت �أ¬mا �الرواية �¬mاية �بعد �أمxن �نورا �¹خبار��تكتب �العربية �للمسابقة �قصwxة قصة

 .أي�أن�هذا�العنوان�هو�اسم�قصة�فازت�بجائزة�للكاتبة". قميص�أسود�طويل"عن��Q1996دب�



 166

 هو، إنه نعم الظلمات؟ بحر هو هذا أليس: "التالية العناوين نجد Qول، للنمط بالنسبة

 تريد فماذا É$#ء كل أعطيناك ولكننا البحر؟ غwx أعطيتنا ماذا البحر، سيدي" ،"رأيناه ذاوهك

. نسيناه ماض شتاء" ،"بحر يا اسمع" ،"بعد نخرج ولم آمنxن غwx دخلناك البحر، باب يا" ،"أك¼w؟

 نحن راحل بحرنا. النار /ي بالغرق  حلمنا" ،"وا�دى ا�د بxن Çن نحن" ،"218تذكرناه قادم صيف

 يا اح�wق " ،"العطش حرقة لنبلل ماء قطرة غwx نريد ماذا الدائم، [شتعال أmßا" ،"النار /ي نغرق 

 /ي ترحل وأنت بحر يا فيك راحل ضوؤنا" ،"البحر البحر أغرق " ،"Qسئلة هذه فأغرق  وإ� بحر،

 الصوت هو هذا" ،" بحر يا نبوي  وجهك. واللون  وا�دى وا�د ا�وج يقابل�#. البحر يقابل�#" ،"البحر

  . 219"بحر يا صوتك /ي فاسمع

 الغرق  من حالة هناك وأن. أيضا ظاهر النداء أسلوب وأن السائدة، �ي البحر لفظة أن ي)حظ

 مدلو�ت وغwxها Qفكار هذه تشكل. البحر إdى) نبوي ( الغيب صفات ونسب وا�جهول  والضياع

 القاU$#، الرزق مصدر فهو. متعددة د��تل فضاء البحر من تتخذ الرواية. للرواية العام للمع�¿

 الد��ت هذه). 225: 1985 يقطxن، :انظر( و�Çم التعاسة ومصدر ال�w، إdى تنقل ال¥# والذكرى 

 سيدي: "السرد سياق /ي تفاصيلها تع�wضنا ولكن النص تسmnل عمودية أخرى  مع تتقاطع Qفقية

 ا�بتل، الحجري  السور  حافة ع0ى يس�wيح ازورق شاطئية، مدينة نسميك تعال الظلمات، بحر يا

 غwx بشر يسكmªا للعار جزرا الحرب، أ¬mكmnا تاريخية س)�ت بدماء ملطخة أسوارا مباءة،

 ضاحك حزن  ساحة ممنوع، عشب نسمة نسميك البحر، سيدي. م)ئكة ليسوا ولكmªم متوحشxن

 أو الصحو، نجمة سميكن أو القرار، صخور  بxن غارق  برتغاdي جندي حذاء الكوامن، يفجر

 يا وبينك، بيننا سرا وسنجعله كثwxا، ¬mواه واحد اسم لك. الشعØ# ا�ق¤¿ حافة ع0ى ينبض تمساحا

 العنونة أجواء /ي أننا [سmn)ل هذا نقرأ ونحن نشعر). 8: البحر رحيل" (أسماؤك تعددت من
                                                 

��حًقا�.  218 �بالحروف �العناوين �/ي �سنش�wxإليه �لكننا �ظاهريا، �العناوين �باÚي �مع �غ�wxمنسجم �العنوان يبدو�هذا

جا�من�الخطاب�الروائي�الشتوي،�إذ�أنه�نقطة�مفصلية�بالنسبة�كدالة�لبداية�الخطاب�الروائي�الصيفي�وخرو 

 .�حور�الزمن

،�27�،49�،61�،101�،112�،145�،161�،181�،191�،227�،249�،273: انظر�صفحات�الرواية�ع0ى�ال�wتيب.  219

293. 
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 وما الرواية، البحر، يمثله لذيا الجنائزي  بالطابع إحساسا يعطي وهذا. إل¦mا أشرنا ال¥# الداخلية

  .النمطية الك)سيكية بد��mrا الرحيل فكرة تمثله

   بالحروف العنونة  2. 3. 1. 5. 2 

wى تحيل شك ب) و�ي العنونة، /ي النادرة التقنيات من بالحروف العنونة تعت�dالحرف قدرة إ 

 مmªا، القصwxة فإن ا�ع�¿، تكثيف يهعل يكون  ما أشّد  العناوين كانت وإذا. ا�عاني حمل /ي ال�wم�xية

 /ي قمة بالحروف العناوين وستكون . اخ��الها درجة من س��يد ا�عطيات، /ي شحيحة بوصفها

" البحر رحيل" لرواية الداخلية الفصول  بعض التازي  الدين عز محمد يعنون . و[خ��ال التكثيف

 الحروف لهذه وا�نتبه. الرواية من فص) حرف كل يمثل بحيث. ر ح، ب، ل، ي، ح، ر، بالحروف

 الحرفية للعناوين ا�ذكور  ال�wتيب إن. أل بدون " البحر رحيل" نفسها الرواية عنوان أحرف أ¬mا يجد

ا بتتابعها تشكل أ¬mا يظهر
ً
 تصاعدية بنية تشكل إ¬mا أي. الرواية اسم هو مقروًءا لغوًيا سياق

 إdى يشwx مما الحرف، بنفس وتنت¤# راءال بحرف العناوين هذه تبدأ أخرى  جهة من. لäحداث

 مع الثاني العنوان ربط إمكانية إdى أيضا وتشwx. الmªاية وفصل البداية فصل بxن الدائرية الع)قة

 نعت�w أن يمكننا. أيضا ظاهرة تناظرية ع)قة و�ي Qخwx، قبل الفصل /ي الحاء حرف وهو نظwxه

  : والبعدية القبلية الفصول  بxن توازٍ  )قةع يشكل بحيث التناظر هذا محور  هو ال)م حرف

  
  ر  ح  ب  ل  ي  ح     ر

  

  
  �220حمد�التازي " رحيل�البحر"عناوين�فصول��- 3رسم�تخطيطي�رقم�

� �إdى�اليسار�ح¥¿�ا�حور �اليمxن �من �حركة�[نسياب تناظر�حركة�رد�الفعل�) حرف�ال)م(إن

ي�حركة�تشبه�إdى�حد�كب�wxطبيعة�ا�د�والجزر�و�). حرف�ال)م(من�اليسار�إdى�اليمxن�ح¥¿�ا�حور�

�البحر �عالم �°mما �يتسم �العناوين�. اللذين �من �داخ0ي �عنوان �وجود �هو �الطرح �هذا �يعزز ما

يأتي�هذا�العنوان�بعد�الفصل�ا�عنون�). 145: رحيل�البحر" (نحن�Çن�بxن�ا�د�وا�دى"ا�تناسلة�

                                                 
 .241،�ص1985الرسم�التخطيطي�مقتبس�عن�يقطxن�.  220
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�بال)م �ا�عنون �الفصل �وقبل �سر . بالياء، �يمكننا�وبنظرة �السابق �التخطيطي �الرسم �إdى يعة

وما�قبلها�يشكل�. موضعة�هذا�العنوان�ع0ى�ا�حور،�بحيث�تكون�ال)م��ي�ا�دى�أو�نقطة�الحد

  .حالة�ا�ّد،�وما�بعدها�يشكل�حالة�الجزر 

�الروائي �الخطاب �زمن �وبxن �ا�ب�¿ �هذا �بxن �تماهيا �يقطxن �سعيد �يرى �أخرى �جهة . من

/� �يبدأ �الروائي �فالخطاب �الشتاء �حاء(ي ،� �راء �) الفصول �الصيف �باء(ثّم ��م، �ياء، ) الفصول

� �بالشتاء �حاء(وينت¤# �باء، ��:انظر) (الفصول �الدائرية�). 245- 241: 1985يقطxن، �البنية وهذه

�نفسه �ع0ى �منغلق �كعالم �البحر، �جوهر�عالم �التعب�wxعن �/ي �الفصل�. تسهم �أن ��حظنا وقد

تعبwxا�عن�" صيف�قادم�تذكرناه. شتاء�ماض�نسيناه" افيا�ا�عنون�بحرف�الياء�يحمل�عنوانا�إض

�الروائي �للخطاب �الزم�# �ا�حور �/ي �ا�فصلية �القفزة �عن�. هذه �خارجا �العنوان �هذا �جاء وقد

ا�ألوف�/ي�جملة�من�العناوين�ا�تناسلة�ال¥#�تمحورت�حول�عالم�البحر،�كما�أسلفنا�/ي�موضع�

  .سابق

  عة�العناوين�ا�سجو ��3. 3. 1. 5. 2 

�الك)م� �جملmnا �ومن �التقليدية، �ومبان¦mا �ولغته �Qدبية �الوانه �ال�wاث �من تستع�wxالرواية

��حتحوت�إ�ى�بTد�الجنوبففي�. يظهر�ذلك�أيضا�/ي�العناوين. ا�سجوعÏن)حظ�وجود�تغريبة�ب�،

�تغريبة�ب�#"سبق�وأن�ذكرنا�أن�هذه�الرواية�تحاكي�السwxة�الشعبية�. عناوين�متخللة�مسجوعة

،�ويشيع�السجع�/ي�الس�wxالشعبية�بدرجة�كبwxة،�لغايات�جمالية�ع0ى�وجه�الغالب،�وقد�"ه)ل

��حتحوت�إ�ى�بTد�الجنوبجاءت�عناوين�فصول�رواية��Ïمسجوعة�انسجاما�مع�هذه��تغريبة�ب

  .ا�حاكاة
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  1:  والعناوين�مرقمة�مع�صفحاmrا�حسب�القائمة

��حتحوتعناوين��-1قائمة�Ïجيد�طوبيا�تغريبة�ب�  

ر�من�ث)ث�كلمات،�و/ي�ن)حظ�أن�جميع�العناوين�مسجوعة،�وأن�كل�عنوان�هو�بأقل�تقدي

وي)حظ�ك¼wة�Qسماء�/ي�هذه�العناوين،�وقلة�Qفعال�ف¦mا،�ف¤#���تتجاوز�. أك¼wه�من�سبع�كلمات

�أفعال �الخطاب�. ث)ثة �زمن �تحديد �وعدم �والحدث، �الحركة �غياب �يع��wعن �الفعل �غياب إن

 Q� �سرد �/ي �أك¼�wحرية �ليكون �الراوي �أمام �الفرصة �إتاحة �يع�# �مما ���الروائي، �بحيث حداث،

�العنوان �/ي �ا�ع��wعنه �الحدث ���. يقيده �ف¤# �الشعبية، �السwxة �/ي �صفة�بارزة �هذه �كانت وربما

رقم�

  الفصل

رقم�  الصفحة  العنوان

  الفصل

  الصفحة  وانالعن

1.  
  حكاية�الغلمان�مع�الغز�ن

7  11.  
العداء�وا�ودة�/ي�رحلة�

  العودة
137  

  155  نقيب�Qشراف�وباÚي�Qطراف  .12  19  مباغتة�الفرسان�للغلمان  .2

  169  حضور�Qنجال�وذبح�Qنذال  .13  33  قصة�هادي�مع�أخيه�زبادي  .3

4.  
  ركوب�الجمال�/ي�بحر�الرمال

51  14.  
ن�بالقبض�ع0ى�زوال�Qما

  رضوان
177  

5.  
ما�فعله�ثعلب�Qلبان�/ي�ذلك�

  الزمان
63  15.  

ما�قاله�الباشا�الحوت�

  للشاطر�وحتحوت
187  

6.  
  التون¨$#�النبيه�يبحث�عن�أبيه

69  16.  
حرب�الوحوش�من�أجل�

  القروش
201  

7.  
سwxة�سلطان�الفور�مع�زبادي�

  ا�أجور 
81  17.  

  النار�/ي�سنار
215  

8.  
الصيد�/ي�صحبة�البنات�و 

  الغابات
89  18.  

  وليمة�النار�والدمار
223  

9.  
تآمر�الخصيان�ع0ى�فضل�

  السلطان
103  19.  

  مولد�°mية�الطفلة�العفية
231  

        117  بعض�ا�باح�/ي�أرض�الرماح  .10
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�وحكايات� �استطرادات �/ي �عموديا �معها �تتقاطع �وإنما �السرد، �منظومة �/ي �ا�سار�Qفقي تعتمد

ا�أخرى 
ً
  .جانبية،�تم0ي�بالضرورة�أحداث

�ا �Qلفاظ �لغالبية �الد�لية �الحقول �دوائر�كما�إن �ث)ث �ضمن �يدخل �العناوين �تشملها ل¥#

  : 2يظهر�من�القائمة�

مباغتة،�الفرسان،�تآمر،�الرماح،�زوال�Qمان،�ذبح�Qنذال،�القبض�ع0ى،�حرب�  الحرب�.1

  .الوحوش،�النار،�الدمار

 ،التون¨$#�وأبوه،�السلطان،�البناتالفرسان،�الغلمان،�هادي،�زبادي،�ثعلب�Qلبان،�  الشخصيات. 2

الخصيان،�نقيب�Qشراف،�بقية�Qطراف،�Qنجال،�Qنذال،�رضوان،�الباشا�الحوت،�

  .الشاطر،�حتحوت،�الوحوش،�°mية�الطفلة

  .بحر�الرمال،�ذلك�الزمان،�الغابات،�أرض�الرماح،�رحلة�العودة،�سنار  زمكانيات�.3

��حتحوتالحقول�الد�لية�ومفرداmrا�/ي�عناوين��-2قائمة�Ïتغريبة�ب  

�الد�ليةتظ �الحقول �هذه �من� هر wxكب� �ولعدد �الشعبية، �السwxة ��فهوم �مركزة صورة

. الشخصيات،�تخوض�حروبا�ووقائع�مختلفة،�ع��wأماكن�مختلفة،�وع0ى�ف�wات�زمنية�متباعدة

 .وهذا�باختصار�ما�تقوله�هذه�العناوين

�سحر �يخلو�من �� �الروائية �للفصول �عشر�كعدد �تسعة �العدد �أن عدد�فهو�. نش�wxأيضا

�سنmnم �الشهر�/ي �أيام �وعدد �أشهر�السنة �عدد �ع0ى �ويدل �الmàائيxن، �عند �عنون�. مقدس وقد

� �العفية"بالعنوان �الطفلة �°mية �" مي)د �با�سم �الmàائيxن �إdى �مقصوًدا" °mية"وoشارة �يكون . قد

  . لكننا���نرى�ع)قة�ظاهرة�/ي�أحداث�الرواية�مع�هذه�الطائفة

   الهوامش 2. 5. 2

 تحيط الذي للنص نقدية كممارسة الحاشية، /ي م)حظات وضع إdى ا�يتاقصية كتاباتال تلجأ

 وبغض. للرواية أصيل عربي شكل خلق به ويقصد. ا�حققة ال�wاثية ا�ؤلفات يشبه شكل وهو. به

 بصحmnا يع�¿ مما أك¼w الفنية بد�لmnا ينشغل فالكاتب وهمية، أو حقيقية الهوامش كانت إذا النظر

  ). 285: 1991 م�wوك، :انظر( صحmnا معد أو
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 اللغة، /ي مفردات وتؤول تفّسر ف¤#: مختلفة وظائف تخدم أ¬mا ي)حظ الهوامش هذه يقرأ من

 موقف عن تع�w وقد والشخصيات، والزمان كا�كان العمل عناصر حول  معطيات تحدد وقد

 التباس �نع توضع وقد ر،آخ كاتب أو الكاتب لنفس أعمال إdى تحيل وقد ميتاق%$#، أو ميتالغوي 

  .والوظائف الغايات من الكثwx وغwxها النص، أو الكاتب من معxن موقف اتخاذ من القارئ 

 يتعلق وما الكتابية ومهنته نصه ع0ى الكاتب قلق عن وظائفها مجمل /ي تع�w الهوامش هذه إن

 مع تنسجم معينة قراءة نحو قرائه توجيه ع0ى الكاتب ميل إdى بوضوح وتشwx مكانة، من °mما

 أو انفتاحها ومدى النص، �ستويات بالنسبة النقدية النظرية يحاور  نقدي موقف وهذا. قصديته

 عن بعيدة تأويلية قراءات إdى النص يؤدي � بحيث متوازنة تكون  أن وضرورة القارئ، أمام انغ)قها

 قناعة ويعزز  بارت، يراه كما" 221ا�ؤلف موت" كبwx حّد  إdى يعارض موقف وهو. الكاتب قصدية

  نّصه بأهمية الذاتي وعيه خ)ل من بنفسه، وثقته الكاتب
ً
 أخرى  غايات هناك أن إ�. وقصًدا قو�

 مساحة الهامش يعد ولم الروائي، التجريب أشكال من كشكل توظيفها تّم  فقد للهوامش،

 للم�ن موازيا تنام أصبح أو ،)ا��ن( الروائي النص من جزءا أصبح بل أع)ه، فصلت ال¥# لäهداف

  .Qم

  للمTحظات كحeّ| الهوامش  1. 2. 5. 2 

 مختلفة، وظائف ملء ا�ؤلفون  وراmýا من يقصد ال¥# للم)حظات ح�xا الهوامش هذه /ي نرى 

  .والقارئ  الكاتب بxن الحوار أشكال من شك) مجملها /ي تشكل

 التماثل حد شب¦mة الجزائري  بالجنوب واحة: طولقة" :ا�كان تحديد إdى الهامشية oحا�ت من

 للمكان واضح تلميح هذا أليس). 161: الدراويش" (الرواية هذه أحداث ف¦mا تقع ال¥# با¹مكنة

  .معxن واقع إdى تحيل يجعلها مما الرواية، /ي ا�قصود

 أح)م م)حظة الكاتب تجاه موقف اتخاذ من وتمنعه القارئ  التباس تزيل ال¥# الهوامش من

  :حداد مالك عن بتصرف توظفه تناّص  ل حو  مستغانم#

                                                 
��انظر .  221 �بارت �ا�ؤلف"رو�ن �وحقيق". موت �. منذر�عياÉ$#: تر. ةنقد �سوريا، �الحضاري، . 1994مركز�oنماء

 .25-15ص
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" غزالة سأهبك" حداد مالك رواي¥# من شعري  تواطؤ عن مأخوذة مم�xّ بخط ا�كتوبة الجمل"

 سلØ# موقف اتخاذ من القارئ  تمنع فالكاتبة). 30: الجسد ذاكرة" (يجيب يعد لم Qزهار رصيف"و

  .Qدبية كالسرقات مmªا

 عشر: "ا�)حظة نقرأ العثمان للي0ى" ا�حاكمة" /ي: الكاتب أعمال إdى تحيل ال¥# الهوامش من

 من ا�)حظة تخلو � هنا). 40: ا�حاكمة" (مؤلف 2000/13 عام ا�ؤلفات عدد 1996 عام مؤلفات

 /ي عزمها عن تثmªا لم ا�حاكمة وأن ا�حاكمة، أثناء ح¥¿ العطاء ع0ى الكاتبة قدرة من يعزز  موقف

  .أك¼w لعطاء لها دافعا كانت بل الكتابة،

 زبل" جملة به فّسر ما شكري  �حمد" الحا�ي الخÀ|" /ي: للغة التفسwxية ا�)حظات ومن

 الناس عامة كان Qيام تلك /ي: "ا�)حظة فجاءت ،10 ص" ا�سلمxن زبل من أحسن النصارى 

 تع�# هنا ا�سلمxن كلمة. مسلما العربية يتكلم عربي كل ويعت�wون نصرانيا، أوروبي كل يسمون 

 فيصبح دينية، حساسية فيه موقف اتخاذ تمنع اللغوية ا�)حظة هذه). 10: الحا/ي الخ��" (ا�غاربة

  .ا�سلم القارئ  ع0ى  وطأة أخف وهذا" ا�غاربة زبل من أحسن النصارى  زبل"  القول 

: فيةبالري صارخا الهواء /ي قفزت" : مثل موقف إdى تحيل � بحتة تفسwxية م)حظات هناك لكن

  ).16: ن.م( أماه! أماه: الهامش و/ي!" إيمانو! إيمانو

 من oجاص سرق  أن بعد الراوي  الفتاة تسأل: ميتالغوية إحالة الحاشية تخدم آخر موضع /ي

 هو Qصّح : "الهامش و/ي" بستاننا شجرة من أخرى  مرة بالقصبة oجاص ستطيح هل:" بستا¬mم

 تراكيب /ي سwxد كما الدارجة من ال�wكيب لتقريب الباء حذف تعّمدت. باÊجاص ستطيح هل

  ).22: ن.م" (أخرى 

 تجاه ميتالغوي  موقف عن وتع�w الكتابة بسwxورة ا�رتفع التفكwx من نوع الهامشية فا�لحوظة

  .تركيب من أك¼w /ي الكاتب يتبناها كاس�wاتيجية والعامية، الفص¾ى

 حدث وما بشخصياmrا الراوي  وع)قة بmnاكتا وزمن الرواية زمن إdى تحيل ال¥# الهوامش ومن

: الهامش و/ي". الكوخ رفاق من أحدا أرى  لن ربما. مرة öخر الكوخ أودع: "الراوي  قاله ما معهم

 عشرون مضت لقد. بشرى  وصديقmnا س)فة Çن ح¥¿ أر لم. 1972 سنة /ي ا�ذكرات هذه أكتب"



 173

 البيضاء، الدار /ي بوسبwx بورديل معا تادخل وبشرى  س)فة أن 63 سينة /ي امرأة أخ�wت�#. عاما

. الجديدة مدينة من مق¤¿ بنادل بشرى  تزوجت شهور  بعد. 52 سنة نفس /ي رسميا الدعارة لتح�wفا

  ).165: ن.م" (Çن هما أين أدري  �. س)فة مع البورديل نفس إdى عادت زواجها فشل بعد

 /ي. والحاشية ا��ن بxن بانقطاع لقارئ ا يشعر و� الرواية، ¹حداث امتدادا هنا الهامش يشكل

 كإزالة مختلفة أمورا °mا قصد وقد الهوامش، هذه من وافر كم حبيØ# إميل عند" ا�تشائل"

 ،224وأحداث وقائع وتأريخ ،223بمصادرها ا�ادة وتوثيق ،222التفسwxات وتقديم والشرح الغموض

 ف¤# شكلًيا، ميتاقصًيا إجراء ستلي إذن الهوامش. 225إبراهيم هللا صنع الكاتب نهجه ع0ى سار وقد

 ف¦mا تنكسر لحظة /ي والقارئ، الكاتب بxن للحوار جانبيا فضاء وتعت�w د��ته، وت¼wي  النص تعمق

  . Qفقي السرد رتابة

   روائي كمKن الهوامش  2. 2. 5. 2

 /ي آخر م�ن يقابله الروائي فا��ن مدهش، بتجريب الهوامش تقنية الحداثية الرواية تتب�¿

 عالم رجاء السعودية للكاتبة" ُحØّ¿" رواية وتعت�w. بانmnائه وينت¤# Qول  ا��ن بابتداء يبدأ الهامش،

 سياقه نص ولكل متوازيxن، نصxن الحالة هذه /ي يواجه القارئ . التقنية هذه /ي ا�تم�xة الرواية

 والد�لة ا�ركزية روQفكا وQحداث الشخصيات مستوى  ع0ى يتعالقان ا�تنان كان وإن وحبكته،

 واس�wاتيجية القراءة كيفية عن. يوازيه الذي للم�ن بالنسبة وتبئwًxا إضاءة يشكل م�ن كل. العامة

 حكاي¥# ستأتيكم: "واعتماده مراعاته للقارئ  ينبáي ما ا�تنxن، قبل اسmn)ل /ي الكاتبة تحدد البداية

                                                 
�بwxد: مث)�.  222 �الليدي �جونسون = زوج �الرئيس �أبو�عمرة165ص: ا�قصود �الجوع= ، �شاعركم�171ص: كنية ،

 ).ا�تشائل( 188ص: توفيق�زياد= الجلي0ي

من�قصيدة�¹بي�: فيقول�/ي�الهامش،�يقتبس�أبياتا�211ص: حكاية�أوردها�الجاحظ= حكاية�الشجر�والفأس.  223

 ).ا�تشائل( 265ص: نواس

 ).ا�تشائل( 259ص: 1950نوفم��wسنة��21مثل�حادث�اعتداء�الفرسان�ع0ى�قرية�برطعة�وقع�/ي�.  224

�لحدث" أمريكان�ي"انظر�.  225 �توثيقية �هوامش �شخصية210ص: فف¦mا �إdى �أو�oشارة �154ص: ، أو�اdى�. 128،

 .  46ص: كتاب
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 تجمع ف) قديم، والباطن حديث روالظاه باطن، وتال¦mما أولهما محوط، وختم جار م�ن /ي

 يكون  ومنه دائم ع0ى يقوم زائل كل حيث بالختم واقفل بالجاري  إبدأ: لقديمه الحديث بقراءتك

 وتركيبة قديمة بلغة أ¬mا ون)حظ العلوي، ا��ن /ي ا�)حظة هذه ا�ؤلفة تكتب). 5: حØ¿" (انبعاثه

 العلوي، با��ن البدء وإنما ا�تنxن، بxن راءةالق خلط بعدم القارئ  ترشد أ¬mا وخ)صmnا ك)سيكية،

  .السف0ي ا��ن بقراءة والبدء الرواية بداية إdى العودة ثم

 ا��ن حيث الهامش، /ي يتموضع اسmn)ل /ي معاصرة بصياغة الك)م نفس ا�ؤلفة وتقول 

 عن مستق) ا��ن بقراءة ننصحك. كاملة الصفحة بقراءة العزيز القارئ  أmßا ننصحك �: "السف0ي

  ).ن.م" (ا��ن عن مستق) الهامش بقراءة أو الهامش

 ك)سيكي، فالعلوي . الروائيxن ا�تنxن حقيقة أمام القارئ  يضعان [سmn)لxن هذين إن

 محاولة ولعلها. Qدبية وعصوره Qدب داخل حوارية ع)قة عن يع�wان وك)هما. حداثي والسف0ي

 الفرصة الهامش أفسح وقد نفسه، العمل داخل النص مستوى  خ)ل من الحوار هذا Êقامة رائدة

  . 226والحديث القديم بxن الع)قة حول  النقدية ¹فكارها ميتاقصيا فضاء ليكون  الكاتبة أمام

  

  

  

                                                 
226  .� �يوظف �/ي �ال)مي �جمعة �الTمية �متنxنا�قامة �إdى �فيقسمها �الرواية، �من �محدودا �/ي�: ح�xا �وسف0ي علوي

 .127-123ص: انظر. الهامش
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  الثالث الباب

    post-Text النّص  بعد ما. 3

 ما أو اتإشار  أو تعليقات أو م)حظات Qخwx الغ)ف قبل تتبعه ولكن الروائي، النص ينت¤#

 النص انmnاء بعد نقدي نّص : "واحدا مع�¿ تؤدي ال¥# التسميات من وغwxها بالتذييل، يسم¿

 ربما العمل، حول  نقدية ومقا�ت دراسات لتشمل ا�لحقة النصوص هذه تطول  وقد". الروائي

 الكتب /ي ما رواية حول  نقد من يكتب ما ذلك إdى يضاف. جديد من طبعه بعد إليه أضيفت

 بعد ح¥¿ العمل مع متفاع) يبقى فالقارئ . الروائي العمل حول  الشخصية وا�قاب)ت رياتوالدو 

 عملية لفحص بالقارئ  وتعود العمل، تأويل ت¼wي  ا�رفقة النصوص هذه قراءة أن شك و� قراءته،

 يبدأ وربما. ا�ستقبل /ي جديدة لقراءة بالنسبة قراءة عتبة ستكون  أ¬mا كما. جديد من التدليل

  .والتواdي ال�wتيب /ي بعده كانت وإن النص، تسبق ال¥# العتبات جملة من فتكون  °mا لقارئ ا

  التذييل 1.3

 ذاكرة" (1988 تموز  -باريس:"الرواية كتابة انmnاء وزمن مكان بتذييل" الجسد ذاكرة" تنت¤#

  ).388: ن.م" (موته خ�w جاء ،88 أكتوبر من يوم ذات: "تقول  آخر موضع /ي لكن ).404: الجسد

 خطأ هو أم خطأ؟ هذا هل العمل؟ انmnاء زمن بعد يأتي تاريخا النص /ي نرى  أن يمكن فكيف

 يعزز  تراه أم كتابmnا؟ وزمن الرواية زمن بxن يم�x ف) القارئ، أمام Qوراق خلط إdى mßدف متعمد

 قدرة له با�تخيل ا�تمثل ا�ستقبل وكأن. العمل تركب ال¥# �ي والشخصيات Qحداث بأن الشعور 

 سنة كان الرواية هذه إصدار زمن إن. الزم�# التسلسل ع0ى سيطرته فرض /ي الراهن الواقع

  .كتابmnا انmnاء تاريخ من سنوات خمس يقارب ما بعد أي ،1993

�Á" /يÂ19: " تذييل" الحواس فو wا). 375: الحواس فو�$¿" (1997 ديسم�mªبعد صدرت لك 

  .بwxوت /ي Çداب دار عن لروايتانا صدرت وقد. 1998 /ي أي واحدة، سنة

 عابر" (صباحا والنصف العاشرة الساعة ،2002 يوليو 10 /ي انmnت: "تذييل الثالثة الرواية /ي

  ).319: سرير
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  .بwxوت -مستغانم# أح)م منشورات عن 2003 سنة وصدرت

 وهذا ا،مكانmn من تعزز  الكتابة أن وكيف الكاتبة، مكانة عن صورة التذيي)ت هذه لنا تقدم

. العمل تصدر ال¥# النشر دار خ)ل ومن ونشرها، الرواية كتابة بxن الزمنية الف�wة خ)ل من ي�wز

  .ميتاقصية د��ت وهذه

  ا�ؤلفة تضع" خشخاش" رواية /ي
ً
 مجموعات بxن إصدارات سبعة فتعدد بإصداراmrا، تذيي)

  .2000 وح¥¿ 1978 من ابتداء خشخاش، ضمmªا ومن وروايات، قصصية

 القصص مقابل الروائي العمل تغليب: مmªا أمور  /ي ا�يتاقص محاورة التذييل هذا يفيد

 شجرة" روايmnا حصول  خ)ل من الروائي عملها مكانة إdى oشارة. 2 إdى 5 نسبته بما القصwxة

  ).109ص خشخاش، :انظر. (التشجيعية الدولة جائزة ع0ى" الفهود

 Êنتاجها، الزم�# oيقاع دراسة يمكننا كما. مختلفة رنش دار /ي أعمالها من عمل كل صدور 

 ،)1978( قصص --رض مع: وÇخر العمل بxن سنوات 4 بمعدل صدرت Qوdى الث)ثة فا¹عمال

� تظهر ثم سنوات تسع أمده عملها /ي انقطاع يحدث). 1986( رواية - ا�د ،)1982( رواية -رحل¾

 رواية -القرمية ،)1996( قصص - اوركسK!ا ،)1995( ةرواي -الفهود شجرة: جديدة أعمال سلسلة

  ).2000( رواية -خشخاش ،)1999(

 صدرت روايات، معظمها ¹عمال انط)ق ونقطة استعدادا كان السابق [نقطاع أن يبدو

  .وÇخر العمل بxن واحدة سنة بمعدل

 خ)ل من شخشخا رواية تحاوران" اوركسK!ا" القصصية ومجموعmnا" الفهود شجرة" روايmnا

  .واضح ميتاق%$# جانب وهذا التناص،

 قصيدة عن عبارة" 227الmªاية بعد" بعنوان تذييل" ا�نفى إ�ى يعودون  الدراويش" رواية /ي

  :كافاني قسطنطxن للشاعر

  :قلت"

#$ûى سأمdأخرى  أرض إ  

                                                 
. كمقدمة،�وك)هما�ليس�من�الرواية�بدليل�أ¬mا�مقسمة�إdى�أبواب�ولكل�باب�عنوان" قبل�البداية"تقابله�.  227

 .7انظر�ا�حتوى�ص�
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#$ûى سأمdآخر بحر إ  

  هذه من أفضل مدينة ستوجد

  القدر قبل من مدانة محاو�تي من محاولة كل

  جثة مثل مدفون  لØ#وق

  الخراب؟ Qرض هذه /ي فكري  سيظل م¥¿ إdى

  عي�# أدرت أينما

  نظرت أينما

  هنا، السوداء حياتي خرائب أر

  عديدة، سنxن أمضيت حيث

  وضائعة مدمرة

  جديدة أرا�$# تجد لن 

  أخرى  بحارا تجد لن

  ا�دينة ستتبعك

  الشوارع نفس /ي وستتجول 

  الجوار نفس /ي وmrرم

  .البيوت نفس /ي وستشيب

  ا�دينة هذه إdى دائما ستصل

  أخرى  /ي تأمل �

  لك سفينة ف)

  طريق �

  هنا حياتك دمرت قد دمت فما

  الصغwxة الزاوية هذه /ي

  آخر مكان كل /ي دمرmrا فقد

  ).206: الدراويش" (العالم من                          

 [نفصال إن. الرواية خ)ل من تظهر كما العربي للوطن القاتمة الرؤية مع النص هذا ينسجم

 نفس يحكي والكل منفى فالكل نفعا، يجدي لن - إليوت بتعبwx الخراب Qرض – العالم هذا عن

  .وجدوا أينما بالنازحxن ستلحق ال¥# ا�عاناة
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 خ)ل من إل¦mا لينظر الmªاية بعد يحتاج الرواية يقرأ من السردي، للنص مرآة الشعري  النص

  .   الفاجعة مرآة: مرآته �ي القصيدة هذه. للعمل كمتلٍق  نفسه إdى لينظر اأيض ويحتاج مرآة،

 ميتاقصية مجا�ت و/ي الظاهرة، ع0ى كثwxة أمثلة نجد وقد القص، بعد ما عن فكرة هذه

 ففي. الرواية كتابة من [نmnاء بعد تتبقى ال¥# ا�سودات فكرة تظهر ا�جا�ت هذه من. 228أخرى 

 أو Êضافmnا وم)حظات كوابيس مشاريع" ا�ؤلفة أسمته تذييل السمان لغادة" بe!وت كوابيس"

 ا�)حظات من مجموعة وتقدم). 338: بwxوت كوابيس" (الرواية كتابة وقت مmªا [ستفادة

 كتابة عند التقنية هذه تبنت أ¬mا ويبدو. مق�wح لكابوس مناسبة خلفية تشكل ال¥# وا�عطيات

 انكتاب سwxورة عن يع�w هنا التذييل. لبنان /ي Qهلية الحرب عن وساكاب 197 من ا�ؤلفة روايmnا

   .النص

�بإشارات، �النص �بعد �ما �تذيي)ت �عاشور �رضوى � تسم# �روايmnا  هناك تذكر" أطياف"ففي

 ووثائق مصادر الشهداء، شهادات. Qول  الفصل /ي Qبيات مصدر مثل كهوامش، مختلفة أمورا

Qبيات�/ي�الفصل�Qول�من�: "بالنسبة�لتوثيق�النص�الشعري �ياسxن،�فتقول  دير مجزرة حول 

كل�أهل�"بعبارة�" كل�أحبابه"قصيدة�للشاعر�س�xار�فاي¦mو�من�بwxو،�قمت�ب�wجمmnا�مع�استبدال�

�Qصل" Qرض �/ي �لتقنيات�). 243: أطياف" (الواردة �الرواية �تب�# �ظاهرة �العلم# �التوثيق يعكس

� �انطباع �وإعطاء �العلم#، �التخييلالبحث �عن �تكون �ما �أبعد �وأ¬mا �واقعية �الرواية وعاشور�. بأن

�مث)� �فتقول �دير�ياسxن، �مجزرة �ووثائق �الشهداء �مصادر�شهادات �Qمر�/ي �نفس شهادة�"تفعل

�جامعة� �من �أبو�شوشة �خwxية �السيدة �dي �أرسلmnا �يده �بخط �منسوخة �أسعد �محمود محمد

                                                 
228  .� �أغسطس"انظر�أيضا �وأماكن�" نجمة �الرواية �كتابة �ف�wات �تذيي)�عن �يكتب �حيث �إبراهيم، �هللا لصنع

�ا�ؤلف �°mا �استعان �وا�صادر�ال¥# �الشمس"انظر�.كتابmnا �يسميه�" باب �تذيي) �يكتب �حيث �خوري Êلياس

�آخرين� �أشخاص �إdى �باÊضافة �بمساعدته، �لبنان �/ي �الفلسطينية �ا�خيمات �سكان �قيام �ويش�wxإdى إشارات،

لغازي�" العصفورية"انظر�. ويذكر�ا�صادر�ال¥#�استعان�°mا�من�أجل�كتابة�الجانب�التاريÃي�/ي�الروايةيسم¦mم،�

ي�مأخوذ�من�: القصيØ#�حيث�يكتب�بعد�النص�تذييلxن Qول�بيت�شعر�للمتنØ#،�والثاني�تقرير�للطبيب�الش̄ر

 .شرطة�أثينا
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،�مؤكدة�°mذا�)ن.م(الضباط�oسرائيليxن�،�وتفعل�نفس�Qمر�مع�شهادات�)244: ن.م" (القدس

 /ي جاء ما بعض oشارات /ي توثق حيث" أوروبا من قطعة" روايmnا وكذلك. ع0ى�موضوعية�منهجها

�محاورة��.ونصوص ووثائق ومقاب)ت شهادات من الرواية �فيه �الشكل �°mذا �الدقيق �التوثيق إن

ف¤#�. ريÃي�من�خ)ل�التخييل�الروائيميتاقصية�حول�دور�رواية�ميتاقص�التأريخ�/ي�تجاوز�التا

�سابقة �ف�wات �ظهر�/ي �كما �الواقعية �التاريخية �الرواية �ع0ى �تمردت �ال¥# �الروايات �من . نمط

ما�. وأصبحت�تتب�¿�اعتماد�بعض�Qحداث�والشخصيات�التاريخية�كنواة��لفوظ�روائي�تخيي0ي

�الجانب �هو�هذا �النص �مستوى �/ي �فعله �عاشور �بمل: تحاول �و/ي�التاريÃي �تخيي0ي، �روائي فوظ

فكأ¬mا�تكسر�°mذا،�mßoام�ا�تولد�عند�القارئ�بأن�ما�قرأه�. التاريÃي�فقط: مستوى�ما�بعد�النص

�الوقائع� �ع0ى �الرواية �اعتماد �أهمية �عن �نفسه �الوقت �/ي �التأكيد �محاولة �خيال، �مجرد هو

  . التاريخية،�وعن�مصداقية�عملها�الروائي�وصدقها�التاريÃي

�م �يفعله �مستواه�ما �إdى �خارجه، �إdى �النص �من �الد�لة �ثقل �ينقل �أنه �النص �بعد �ما ستوى

البعدي،�بحيث�يعمق�هذا�ا�ستوى�د��ت�ا�ستوى�Qول،�ويحاورها،�ويعط¦mا�نوًعا�من�القيمة�

  . العلمية�ا�وضوعية

�وإنما� �شك0ي، �ميتاق%$# �ملمح �مجرد �ليس �النص، �بعد �ما �مستوى �يمثله �الذي �الدور هذا

�ب �/ي �لقصدية�يصب �فيه �واضحا �ح�xا �ويعطي �التأويلية، �ورسالته �للعمل �العامة �الد�لة ؤرة

. الكاتب،�لتسهم�بشكل�موجه�/ي�عملية�التدليل،�فيصبح�الكاتب�شريكا�للقارئ�/ي�عملية�القراءة

خلط�Qوراق�بxن�سلطة�الكاتب�والقارئ�والناقد،�/ي�ف�wة�ما�: ويجدر�بنا�أن���نن¨$¿�هذا�ا�لمح

�الحدا �هذه�بعد �بxن �والتقاطعات �الع)قات �هذه ��ثل �فضاء �الرواية �أصبحت �بحيث ثة،

�وهذا�. السلطات �محددة، �تأويلية �نحو�قراءة �القارئ �توجيه �ع0ى �الحرص �كل �حريص فالكاتب

�قصديته �من �°mذه�. جزء �فيقوم �النص، �بعد �ما �مستوى �/ي �الناقد �مكان �نفسه �يضع فهو

  .توى�النصالتوج¦mات،�بعد�أن�انت¤#�دوره�ككاتب�/ي�مس
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   النقدية ا�قالة 2. 3

 النقدية النصوص هذه تكون  ما وعادة. العمل حول  دراسات أو بمقا�ت الروايات بعض تتبع

  . الرواية انmnاء بعد مmªا بعضا نجد ولكننا ،229أحيانا الرواية قبل مmªا قسم يوضع. �حقة طبعات /ي

. الرواية حول  كتبت نقدية قا�تم عشرة يضم ملحق Qسواني لع)ء" يعقوبيان عمارة" /ي

 وموثقا والصحافيxن، وQدباء النقاد من كاتب¦mا أسماء موثقا البداية /ي ملحًقا لها الكاتب يضع

 ¬mاية بعد ويثبmnا Qصل، /ي نشرت كما ا�قالة بتصوير يقوم ثم الصفحات، ورقم نشرها مكان

: العامة ود�لmnا الرواية مضامxن عن رةفك لديه تتشكل ا�قا�ت عناوين بعض يقرأ من. الرواية

 والجنس الفساد" ،)352: يعقوبيان عمارة" (والتطرف الفساد غور  تس�w رواية يعقوبيان عمارة"

 مضامxن /ي تخوض الرواية أن سيعرف فالقارئ ). 357: ن.م" (باشا سليمان بشارع عمارة داخل

 من ف��يد النقدية، ا�قا�ت يقرأ عندما ا�فاهيم هذه ستتعمق وبالتاdي والتطرف، والفساد الجنس

 نحو القارئ  توجيه مmªا يقصد فالكاتب. القارئ  ع0ى التأثwx أشكال من شكل إ¬mا. للرواية فهمه

 ما ك¼wة خ)ل من الواسع وانتشارها الفنية لقيمmnا لل�wويج يس ى أنه كما معيتة، تأويلية قراءة

: Qسماء هذه ومن. القارئ  ع0ى التأثwx /ي الكبwxة �لmnاد لها يكتبون  الذين أسماء ولعل. عmªا يكتب

  .وغwxهم الخمي¨$# أحمد. د أمxن، ج)ل. د النقاش، فريدة الغيطاني، جمال

�ميتاقصية �أفكارا �الرواية �هذه �عن �الغيطاني �جمال �أ¬mا�: "يقول �أيضا �الرواية �هذه أهمية

�/ي�شرايxن�الواقعية�ال¥#�كادت�أن�تتوارى�/ ي�مواجهة�غلبة�تيارات�تمû$#�/ي�تضخ�دما�جديدا

�الذات �والتصاقها�). 351: ن.م" (ال�wك��xع0ى �الرواية �طبيعة �عن �فكرة �القارئ �يعطي �البعد وهذا

�عنصر�التخييل �ع0ى �كبwxا �اعتمادا �تعتمد �أ¬mا �رغم �تضع�. بالواقعية، �النقدية �ا�قا�ت هذه

. من�الخارج،�ومن�عيون�أخرى الرواية�/ي�مرآة�نفسها،�وتضع�أمام�القارئ�فرصة�رؤية�الرواية�

مستوى�ما�بعد�النص�/ي�هذه�الحالة�يسهم�/ي�إثراء�الد�لة،�من�خ)ل�تعدد�القراء�وا�قا�ت،�

                                                 
للروائي�التون¨$#�فرج�الحوار،�" ا�وت�البحر�والجرذ"انظر�مث)�دراسة�عبد�الفتاح�إبراهيم�/ي�مسmnل�رواية�.  229

 .25- 7ص
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ويجعل�القارئ�يعيد�النظر�/ي�كل�ما�قرأه،�فيقوم�بدور�القارئ�الجوال،�القارئ�الذي�يحتاج�إdى�

  . نفس�العملفهم�العمل�من�خ)ل�انتقال�ع��wمستويات�متتالية�من�النصوص،�ل

 عن عبارة و�ي ،"شهادات" تسميه بما بكر سلوى  ا�صرية للروائية" الوقت سواÄي" رواية تنت¤#

 هذا يأتي. الجديد العالم# والنظام بالرجل وع)قmnا ا�جتمع /ي ودورها ا�رأة شخصية حول  مقالة

 ف¦mا، وا�رأة الرجل بxن الع)قة جدلية وفهم الرواية لتحليل القارئ  مmªا يستفيد كخلفية النقد

  .230امرأة كتبته وقد نسوي  النص أن خاصة

   الرواية حول  وا�ؤتمرات ا�قابTت 3. 3

�الدراسية� �وQيام �والدراسات، �ا�قا�ت �خ)ل �من �عنه، �الحديث �ينت¤# �و� �النص ينت¤#

مجرد�أن�فب. إن�هذا�الح��xّالنقدي�امتداد���مباشر�للنص�بشكل�أو�بآخر. وا�قاب)ت�مع�ا�ؤلفxن

�بصرًيا �عن�النص �انقطاعنا �نعلن �الرواية، �قراءة �من �/ي�. ننت¤# �يبقى �وتأثwxها �فعل�الفراءة لكن

-Post)هذا�الفعل�ا�نتج�للمع�¿�والذي�ع��wعنه�إبراهيم�طه�بنشاط�ما�بعد�الmªاية�����. أذهاننا

Ending Activity of the Reader) )انظر: (Taha, 2002: 259 .م�ينته،�و/ي�وكأننا�بصدد�نص�ل

�العمل� �حول �النقاد �وتعليقات �وتعليقاmrم، �مع�ا�ؤلفxن، �الشخصية �نعت��wا�قاب)ت �الحالة هذه

  .من�جملة�التذيي)ت�والدراسات�ا�لحقة�بالعمل�عن�بعد

   الكاتب�يتحدث�عن�أعماله�1. 3. 3

�الشخصية، �وا�قاب)ت �ا�ؤتمرات �خ)ل �من �الروائية، �أعمالهم �عن �الكتاب �بعض �يتحدث

فتلفت�انتباه�القارئ�الذي�كان�قد�قرأ�هذا�العمل،�وتضعه�أمام�نص�آخر،�هو�امتداد�للنص�

�حقيقة�. السابق ���يغ�wxمن �ولكنه �Qم، �النص �منفص)�عن �هنا �يأتي �النص، �بعد �ما مستوى

فهو�شكل�من�أشكال�الع)قات�ا�يتاقصية�ال¥#�تعمق�من�عملية�. سwxورة�القراءة�وتأثر�القارئ�به

�يستثمرها�التدلي �أن �للكاتب �يمكن �كان �فرصة �و�ي �أعماله، �لتأويل �فرصة �الكاتب �وتعطي ل،

  .داخل�النص�و/ي�حواشيه،�أو�/ي�مستواه�القب0ي

                                                 
 .138-127،�صسواÄي�الوقتانظر�.  230
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يعطى�حديث�الكاتب�عن�أعماله�ح�xا�مرموقا�/ي�النظريات�النقدية�ال¥#�تجعل�دور�الكاتب�

ظريات�يصّر�ع0ى�قصديته�فالكاتب�/ي�مثل�هذه�الن. 231وقصديته�محورا�أساسيا�لعملية�التأويل

ورسالته،�ويطالب�القارئ�بتبن¦mا�أثناء�فعل�القراءة،�فيتدخل�بأشكال�مختلفة�داخل�النص�و/ي�

مستوياته�ا�ختلفة�مساهمة�منه�/ي�التلميح�إdى�ا�ع�¿�الذي�يقصده،�وربما�ح¥¿���يساء�فهمه،�

  . أو���تفوت�الفرصة�ع0ى�القارئ�/ي�الوصول�إdى�ا�ع�¿�ا�قصود

  : ن�أسلوب�التجنيس�الحر/ي�يقول�الخراط�عن�رواياتهفع

فقرات�كاملة�تقوم�" الزمن��خر"و" رامة�والتنeن"عندي�/ي�كل�أعماdي�تقريبا�وخاصة�/ي�"

ع0ى�تسييد�جرس�واحد�أو�صوت�واحد،�أي�أنه�يوجد�حرف�بعينه�/ي�كل�كلمة�من�كلمات�

د�لعبة؟�وإذا�لم�تكن�فما��ي��اذا؟�هل�هذا�مجر . الفقرة�ال¥#�قد�تطول�إdى�عدة�صفحات

  ضرورmrا؟

ليست�هذه�الفقرات�. أتصور�أن�هناك،�ع0ى�مستوى�أول،�ضرورة�انفعالية�وتعبwxية�بالفعل

�مرة� �كل �/ي �نفسها �الرواية �خ�wة �جوانب �من �أرجو�تقطر�جانبا �كما ��ي �بل �خاٍو، أرابيسك

�كله �العمل �وتلخص �بل �ومكثفا، �مركزا �وجدت. تقطwxا �فقد �ذلك �جانب �الحرف،��وإdى أن

�اللفظ� �مجرد �ليس �الصوفيxن، �عند �الجملة، �وعن �الكلمة �عن �مستق) �وحده، الحرف

بصوت�ما،�و��هو�رسم�ما،�لكن�له�د��ت�هم�الذين�شققوها�واخ�wعوها�أو�استبصروا�°mا�

أليس�من�حقي�إذا�كان�عم0ي�يدفع�#�إdى�هذا�أن�أوجد�للحرف�عندي�د��ت�. واستخلصوها

 :1994معهد�العالم�العربي،�" (والعضوي،�ح¥¿�لو�كانت�تعتمد�عل¦mما�تتجاوز�مجرد�الح¨$#

135 -136 .(  

                                                 
  :انظر�عن�هذا�ا�وضوع.  231

E.D. Hirsch. Validity in Interpretation. New Haven: Yale University press, 1967.         
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هذه�الرؤية�ال¥#�يع��wعmªا�الخراط�توجه�القارئ�نحو�إعادة�النظر�ولفت�[نتباه�/ي�الروايات�

ا�شار�إل¦mا،�وترشده�حول�د��ت�محتملة�للحرف،�وتجعل�هذه�الد��ت�جزءا�من�ا�ع�¿�العام�

  .�232يمكن�للقارئ�أ��يأخذ�مثل�هذه�ا�)حظات�النقدية�عند�قراءاته�القادمة�للعملو� . للعمل

هناك�ذكريات�كأ¬mا�لم�: "يقول�الخراط" ترا½Zا�زعفران"وعن�ع)قة�السwxة�الذاتية�بالرواية�

�أ¬mا� �هذا �مع�¿ �وقع، �قد �يكون �أن �يمكن �É$#ء �ذكرى ��ي �الذكرى، �هذه �مع�¿ �ما �قط، تقع

�ك ��حتما�ت �مmªا�استكشاف �تحقق �ما �إdى �أو�أضيف �جزئيا �أو�تحققت �تتحقق �ولم �قائمة انت

�ما�- جوانب �تصور �/ي �ينبáي �توجد�-كان �لم �ولكmªا �توجد �" (أن فهو�°mذه�). 18: 1997الخراط،

�قد� �لذكريات �نواة �الرواية �ففي �له، �الذاتية �بالسwxة �الرواية �ع)قة �عن �يتحدث التصريحات

ما�حدث�فع)�هو�الجانب�التاريÃي،�وما�كان�يمكن�. تحدث�حدثت�فع)�أو�كان�لها�من�ا�مكن�أن

�قائ) �يوضحه �ما �وهذا �التخيي0ي، �هو�الجانب �يحدث �أو�مطالب�: "أن �مع�# �أن�# �أتصور لست

لكن�العمل�الف�#�أسميه�. أتصور�أن�هذا�ليس�مهما�/ي�الmªاية. بكتابة�تاريÃي�الشخ%$#�البحت

�ال¥ �الغامضة �ا�نطقة ��ستكشاف �محاولة �Qنا�دائما �بxن �تقع �أو�ال¥# �الذاتيات �ف¦mا �تش�wك #

هذه�ا�نطقة�ال¥#�ترددها�وتسwxها�هذه�. وÇخر�/ي�الوقت�نفسه،�هذه�منطقة�خصبة�باÊمكانيات

ليست�النصوص�oسكندرانية�إذن�سردا�للسwxة�الذاتية�وإن�كانت�تستفيد�من�. الخ�wة�الفنية

  ).ن.م" (عناصر�السwxة�الذاتية،���شك�/ي�هذا

فالخراط�°mذا�التصريح�ا�يتاق%$#�يتحدث�عن�عا�ه�الروائي،�وعن�ع)قة�الجانب�الشخ%$#�

الذاتي�/ي�مشروعه�الروائي،�و��شك�يسهم�هذا�التصريح�/ي�توجيه�القارئ�إdى�التشكيك�بقيمة�

  .   233الصدق�التاريÃي�¹حداث�الرواية،�وجعله�يتعامل�معها�ع0ى�أ¬mا�تخييل

                                                 
�-ول انظر�مث)�.  232 �العرب �الروائيeن �ودراس�-ملتقى �اتشهادات �ال)ذقية، �دار�الحوار، �شارك�. 1993، وف¦mا

عدد�كب�wxمن�الكتاب�والنقاد�الذين�تحدثوا�عن�أعمالهم�أو�تحدث�عmªا�زم)ؤهم�مثل�صنع�هللا�إبراهيم،�نبيل�

 . سليمان،�احمد�ا�دي�#،�الخراط،�محمد�الباردي�وغwxهم

كرdي�فيقول�/ي�حوار�حول�ع)قته�الشخصية�نجد�تشا°mا�بxن�وجهة�نظر�الخراط�مع�الروائي�العراÚي�فؤاد�الت.  233

�الروائية �أعماله �كتبت: "مع �وما �الشخصية �حياتي �بxن �مباشرة �الذات�. ��ع)قة �بxن �هنا �الخلط �عدم يجب
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ول�نصوصه�الروائية�هذه�الجوانب�الشكلية�أو�Qسلوبية�لتصل�وتتجاوز�تعليقات�الكاتب�ح

�النصوص �مع �التعامل �طرق �إdى �تحيل �نقدية �نظريات �وإdى �بالد�لة، �أك¼�wالتصاقا �جوانب . إdى

� �لروايته �نسبت �تأوي)ت �عن �ج�wا �إبراهيم �ج�wا �تجربة�": "السفينة"فيتحدث �من �أعرف أنا

عالم�العربي،�والبحر�هو�هموم�العالم�العربي،�الهموم��ي�ال�"السفينة"السفينة�أناسا�قالوا�إن�

. بينما�رأى�آخرون�/ي�البحر�تجربة�ا�غامرة�ا�وجودة�/ي�صلب�التجربة�oنسانية�دائما. ا�ت)طمة

فأنت�تريد�أن�تقول�إنك�عندما�تركب�البحر�فإنك�/ي�الواقع�تعيش�تجربة�الحياة�ال¥#���تعرف�

تعكس�وجهة�نظر�). 26: 2004كاظم،�" (¥#�/ي�استخدام�الرمزهذه��ي�طريق. إdى�أين�ستؤدي�بك

�العمل� �محاورة �/ي �ميتاقصيا �يصب �فحديثه �الرمز، �لنفس �ا�ختلفة �التأويل �إمكانيات ج�wا

�تفاوت� �هنالك �كان �وإ���ا �القارئ، �عند �Qدبي �ا�ع�¿ �وجود �إdى �ويلمح �وأسلوبيا، �د�ليا الروائي

  .لروايةواخت)ف�/ي�استد�ل�ا�ع�¿�العام�ل

الرمز���يوجد�/ي�العمل�Qدبي،�بل�/ي�نفس�: "يؤكد�فؤاد�التكرdي�/ي�حوار�معه�هذه�الفرضية

فإن�ذلك�بسبب�احتواء�العمل�الف�#�ع0ى�بذور��- إذ�ي�wز�للقارئ�أو�ا�شاهد�- وهو�الرمز. oنسان

أحيانا،�تتعامل�مع�نفس�هذا�القارئ�وتؤثر�ف¦mا،�بحيث�تجعلها�تستخلص�من�حوارات�اعتيادية�

�ذلك �قبل �به �التكهن ���يمكن �ميتاف�xيقيا �أو�مع�¿ �رمزا �جدا، �مألوفة �شخصيات  : ن.م" (أو�من

  .  هذا�ا�وقف�للتكرdي�يمثل�النظريات�ال¥#�تعطي�القارئ�ح�xا�مرموقا�/ي�عملية�القراءة). 47- 46

                                                                                                                            

حوارات��ي�. نجم�عبد�هللا�كاظم".  Qصلية�لكاتب�ما،�وبxن�ما�تعمله�هذه�الذات�أثناء�ممارسmnا�لعملية�الخلق

  .44 -43،�ص2004ان�ورام�هللا،�دار�الشروق،�عم. الرواية

لست�أذكر�أبدا�أن�#�اخ�wعت�شخصية�من�العدم،�أي�أنشأmrا�روائيا�بصورmrا�ا�تكاملة�دون�: "ويقول�حنا�مينة

�عشmnا �ال¥# �الواقعية �الحياة �/ي �قوام �أي �لها �يكون �مينة". أن �والكتابة�. حنا �الحياة ��ي �وأحاديث حوارات

�بwxو. الروائية �دار�الفكر�الجديد، �ص1992ت، �داخل�. 92، �حضوره �عن �فيقول ���يبتكر، �أنه ���يع�# لكنه

�أعماdي،: "نصوصه �/ي �وغ�wxموجود �موجود �من�...الكاتب ��سات �ي�wك �أن ���بد �كخالق �م�# �É$#ء �رواياتي �/ي ،

�تعيش� �أتركها �وأن �شخصياتي، �/ي�حياة ���أتدخل �Qمر�بأن �مبكر�حسمت �وقت �/ي �لكن�# �مخلوقاته، �/ي ذاته

 ).343-342: ن.م" (الحياتي�قانو¬mا
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�فحضوره �الروائية، �للشخصيات �[نتباه �ال�wك��xولفت �ع0ى �النص �بعد �ما �مستوى ا�يس ى

�نحو� �Qحداث �تحرك �ال¥# �القوى ��ي �وبالتاdي �أفكار�وفلسفات، �من �تمثله �ما �يع�# �العمل داخل

فج�wا�إبراهيم�ج�wا�. تحقيق�Qهداف�ا�صرح�°mا،�وال¥#�تشكل�جوهر�ا�قاصد�والد��ت�العامة

�نه�ي ي�هذا�الç$#ء�ويعرف�أسبابه،صيات�ا�ثقفة�/ي�رواياته،�فيقول�إيتعمد�ال�wك��xع0ى�الشخ

�قادرون� �ا�ثقفxن �أن �و��شك �أنفسهم، �التعب�wxعن �يستطيعون �أشخاص �إdى �هو�حاجته سببه

كما�أن�ا�ثقفxن�كانوا�هم�ا�وجهxن�وا�بشرين�والط)ئعيxن�/ي�التغيwxات�ال¥#�اجتاحت�. ع0ى�ذلك

ال¥#��إن�ال�wك��xع0ى�ا�ثقفxن�يع�#�ال�wك��xع0ى�الكتابة،�بصفmnا�الصنعة). 14: ن.م�:انظر(العالم�

�ا�يتاقصية� �ا�)مح �من �و�ي �ا�ثقفxن، �كب�wxمن �قسم �°mا �يشتغل �وال¥# �بالقراءة، �ا�ثقف تربط

  .البارزة�ال¥#�اشتغل�°mا�هذا�البحث�/ي�الفصل�السابق

��xكwي�داخل�الروائي�من�أجل�ال�uى�توظيف�ا�سرdي�غائب�طعمة�فرمان�إÚيلجأ�الروائي�العرا

�ت� �أن �لها �يريد �ال¥# �الشخصية �. wزع0ى �: "فيقول �النافذة/ي �ع�ى �فنية��ظTل �بمشكلة جو°mت

/ي�ذه�#�يلعب�دورا�كبwxا�وكنت�أريده�أن�يكون�شخصية�بارزة�) شامل(خاصة�°mذا�العمل،�وكان�

�الرواية �. /ي �أجد �لم �الرواية �كتابة �مجرى �/ي �سQ�wxحداث �بالصورة�) شامل(عند �ف¦mا ي�wز

ريد�أن�أظهره�°mا،�وبعد�تفك�wxطويل�لجأت�إdى�أن�أكتب�الواضحة�والقوية�وا�ؤثرة�ال¥#�كنت�أنا�أ

�Qسلوب �°mذا �الجميلة �الفنون �معهد �/ي �وهو�طالب �خصوصا ���. قسمه، ��اذا �تساءلت وقد

  ). 103-102: ن.م" (أستخدم�ث)ثة�أساليب�/ي�العمل�الروائي

التقنية��الجانب�Qول�/ي�دور�مستوى�ما�بعد�النص�هو�هذا�الحديث�عن�الع)قة�ال¥#�تربط

�من� �تحمله �وما �الشخصية �هذه �د�لة �ال�wك��xع0ى �باب �من �بالشخصية، �ا�يتاقصية Qسلوبية

�تمثيل�. أفكار �إdى �ل)نتقال �التق�#، �دوره �يتجاوز �بحيث �للشكل، �كبwxة �أهمية �يعطي وهو�جانب

�با�ع�¿ �ميتاق%$#��حق. يختص �حديث �/ي �ا�ؤلف �يؤكده �قبل�: "وهو�مع�¿ �ما �ف�wة �يمثل شامل

ف�wة�ما�قبل�النكسة،�ف�wة�شباب�يريد�أن�يعمل�شيئا�و��يستطيع�أن�يعمله،�ف�wة�فو�$¿��1967

كنت��]ا�قصود�الكاتب[أنا�. تقريبا�وف�wة�حكم�غ�wxموجود،�وطموحات�شخصية�موجودة�بك¼wة

  ).104: ن.م" (أريد�أن�أبرز�جو�التحسس�بالنكسة
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. ث�عن�سwxورة�كتابة�مستوى�النصوالجانب�الثاني�/ي�دور�مستوى�ما�بعد�النص�هو�الحدي

�كتابة� �عملية �أثناء �عال �أو�التفك�wxبصوت �الشفوية �ا�سودة �من �يعت��wنوعا �فرمان �قاله فما

فهو�يتلقى�نصا�قد�تّم�اعتباره�. النص،�و�ي�أفكار���يعرفها�القارئ�عند�قراءته�مستوى�النص

�للعمل �Qخwxة �بما. الصيغة �ووعيه �الروائية �هواجسه �يصف �سwxورة��الكاتب �ويصف يكتب،

�النص� �أصبح �ثم �ا�سرuي �النص �بدون �مراحل، �ع0ى �كانت �ال¥# �الكتابة �ومراحل �النص انكتاب

�مسرuي �فصل �ع0ى �مستوى�. يحتوى �/ي �ا�يتاق%$# �البعد �°mذا �النص �بعد �ما �مستوى انشغال

ي�الكاتب�°mا،�وقدرته�ع0ى�توظي فها�النص،�ي�wز�أهمية�هذه�ا�)مح�ا�يتاقصية،�ويجسد�مدى�̄و

  .�قاصد�مختلفة�تخدم�د�لة�العمل�وبنيته�الروائية

�/ي�مستوى�ما� �شائعا �وتعت��wموضوعا �الصلة، �وثيقة �بشخصياته�وأبطاله �ع)قة�الكاتب إن

�النص �بقوله. بعد �أبطاله �مينة �حنا �/ي�: "يصف �سند �لهم �وغ�wxموجودين، �موجودون أبطاdي

�أنا �خلقته �تبقى �وما �" (الواقع �الكاتب�ولع). 93: 1992مينة، �بxن �الع)قة �هذه �/ي �الطريف ل

. وأبطاله�أن�تكون�عبارة�عابرة�لكاتب�حول�ذلك�تشكل�موضوعا�ميتاقصيا��شروع�رواية�قادمة

�مينة �الخاصة: "يقول �بحيواmrم �أبدا �ويطالبون �ع0ّي �يتمردون �صدرت�). 92: ن.م" (أبطاdي وقد

� �القمر"روايته �تحاكم �سنة" النجوم �لتش�234بعد �التصريح �هذا �محورها�من �العبارة �هذه كل

ا�يتاق%$#،�ففي�الرواية�تقوم�الشخصيات�بالثورة�ع0ى�ا�ؤلف،�وتقوم�بمحاكمته�بmnمة�التحكم�

�مصائرها �أو�. /ي �قادمة، �لروايات �أفكار�ومشاريع �بوضع �النص �بعد �ما �مستوى �/ي �الكاتب يقوم

  .يتحدث،�ربما�استباقا،�عن�رواية�كان�يكتmàا�أثناء�هذا�التصريح

ة�الشكل�با�ضمون�تعت��wمن�القضايا�ال¥#�تحدث�عmªا�الكتاب�/ي�مستوى�ما�بعد�إن�ع)ق

�الراهب. النص �هاني �السوري �الروائي �يقول �الع)قة �هذه �وليلتان: "فعن �ليلة عالجت��ألف

�للزمن �بالنسبة �وخاصة �شديدة، �خلخلة �مفاهيمه �/ي �توجد �مهزوما �ذاته�. مجتمعا �عن صورته

هذا�كله�انعكس�ع0ى�بنية�الرواية،�. عليه�وبxن�الç$#ء�ا�تخيلتحفل�بتناقض�شديد�بxن�ما��ي�

فجاءت�بنية�الرواية�تماما�مثل�بنية�هذا�ا�جتمع�بنية�متسيبة،�ف¦mا�تضارب�/ي�الزمن،�استعمال�

                                                 
 .1993صدرت�الرواية�عن�دار�Çداب�/ي�بwxوت�سنة�.  234
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سحبة�واحدة�من�. ليس�ف¦mا�هذه�الفصول�ع0ى�oط)ق. الفعل�ا�ضارع�واستعمال�الفعل�ا�ا�$#

هذه�السديمية�وال)زمنية�ال¥#�يعيشها�العرب،�أو�ع0ى�Qقل��أول�صفحة�إdى�آخر�صفحة،�لنقل

�ف¦mا�فيض�من�الشخصيات،�. 1967ال¥#�عاشوها�ح¥¿� أيضا�ليس�ف¦mا�شخصية�مركزية،�وإنما

  ).270-269: ت.فاضل،�د" (شخصية،�وهذا�هو�التعب�wxعن�التفتت�50حواdي�

ا،�سواء�ع0ى�مستوى�الحدث�القارئ�/ي�مستوى�النص�ربما���يع�wxبعض�هذه�ا�سائل�اهتمام

يأتي�مستوى�ما�بعد�النص�ليû$#ء�بعض�معالم�النص،�ويلفت�[نتباه�إdى�بنيته�. أو�الشخصية

�للنص �العامة �الد�لة �مع �تعالقها �كشف �/ي �ويسهم �الشكل�. ال�wكيبية، �بxن �التعالق �هذا إن

�الفلس �البعد �عن �بالضرورة wيع�� �ا�يتاقصية، �الرواية �مضمون �وبxن �العميق�ا�يتاق%$# في

�إشكالية� �التعب�wxعن �/ي �ا�تمثل �الفكري �مدلولها �لها �حداثية، �بعد �ما �كظاهرة للميتاقص،

  .الكتابة،�ومحاورها�ا�ضمونية�والشكلية�بقدر�متوازن 

  الكاتب�يتحدث�عن�أعمال�غe!ِه��2. 3. 3

�الكاتب ��يتقمص �الكتاب، �من �لغwxه �الروائية �الكتابات �ع0ى �بالتعليق �فيقوم �الناقد من�دور

. باب�الدراسة�النقدية�أو�تقديم�وجهة�نظر�انطباعية�عامة،�أو�اتخاذ�موقف�من�قضية�عينية

فهو�يستطيع�أن�يتخذ�من�ا�واد�ا�نشورة�/ي�: يستفيد�القارئ�من�هذه�الكتابات�بشكل�مزدوج

هذا�ا�ستوى�الن%$#�البعدي�نقاط�ارتكاز�يعود�مmªا�إdى�ا�ستوى�الن%$#،�ليعيد�تشكيل�د�لته�

�الجوالالع �القارئ �أو�تقنية �ا�تكررة �القراءة �فعل �خ)ل �من �فهم�. امة �/ي �أيضا �القارئ ويفيد

فالخراط�الذي�يكتب�عن�محمد�برادة�سيسهم�. أعمق�للنصوص�الروائية�لنفس�الكاتب�الناقد

/ي�زيادة�فهم�القارئ�لروايات�برادة،�وسيعرف�القارئ�بموقف�الخراط�نفسه�من�هذه�القضايا�

�/ي�وبال. النقدية �نفسها، �الخراطية �للنصوص �الد�لة �تشكيل �إعادة �/ي �ا�واد �هذه �ستسهم تاdي

  .ا�واقف�ال¥#�يعتمدها�النقد

�ا�غاربية �الرواية �عن �الخراط �تعدد�: "يقول �مستوى �تقتصر�ع0ى �� �هنا �اللغات تعددية

¾ى�من�الفص¾ى�والعامية�أو�ال�wاوح�بيmªما،�بل�تمتد�إdى�كل�من�ا�ستويxن�فتتعدد�طبقات�الفص

�تركيب� �/ي �التفكك �إdى �التماسك �ومن �تقريريmnا، �/ي �ا�غرقة �التسجيلية �إdى �ا�حلقة الشاعرية
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كما�تتعدد�طبقات�العامية�ليس�فقط�وفقا�لدرجة�تعليم�الشخوص�. الجملة�أو�الفقرة�بأسرها

" انلعبة�النسي"وثقافmnا�بل�وفق�موقعها�الجغرا/ي�وزمmªا�التاريÃي،�كما�نجد�ع0ى�وجه�أخّص�/ي�

�حمد�برادة،�حيث�أخ�wني�الكاتب�أنه�أفاد�من�كلمات���يستخدمها�إ��أهل�فاس،�وأحيانا�أهل�

�غwxها �دون �والخمسينيات �Qربعينيات �/ي �وا�تم��xتلعب�. فاس �الهام �الروائي �العمل �هذا و/ي

سية،�تعددية�اللغة�دورا�يكاد�يكون�رئيسيا،�ونجد�فص)�كام)�ع0ى�Qقل�باللهجة�الشعبية�الفا

سردا�وحوارا،�وكأنما�حلت�هذه�اللغة�محل�الكاتب�نفسه،�كأنما�أزاحته�عن�عمد�لتأخذ�مكان�

: 1999الخراط،�" (وليس�/ي�هذا�لعب�شك)ني�بل�هو�ضرب�/ي�صميم�القصد�الروائي. الصدارة

246 -247 .(  

راء�وإن�كنا�نظن�أن�اللغة�إج. يتحدث�الخراط�/ي�هذا�ا�ستوى�الن%$#�عن�البعد�ا�يتالغوي 

�الجغرافية� �التعالقات �و°mذه �التعددية، �°mذه �أ¬mا �يرى �فالخراط �وQسلوب �بالشكل يختص

�الروائي �القصد �صميم �تعت��wمن �طعمة�. والتاريخية، �غائب �العراÚي �الكاتب �ا�ع�¿ �هذا يؤكد

�بقوله �تحدد�: "فرمان �الشخص، �ثقافة �تحدد �ال¥# ��ي �وتعاب�wxومفردات �اصط)حات استخدام

ميوله،�يع�#�تحدد�كل�É$#ء�عنه،�فح¥¿�عندما�يشتم�oنسان�شخصا�ما�فإنه�أخ)قه،�تحدد�

يشتمه�بلغة�معينة�وشتيمة�معينة�تحس�معها�أ¬mا�من�هذا�الوسط،�وشخص�آخر�يشتم�بأخرى�

فليس�النحو�هو�الذي�يتحكم�بالحوار،�بل�كما�. تعرف�معها�أنه�أك¼�wثقافة�من�الشخص�Çخر

�والتعا �وا�صطلحات �ا�فردات �الثقا/ي�قلت �وا�ستوى �[جتما¯ي �ا�ستوى �ع0ى �تدل �ال¥# wxب

فاللغة�تحمل�أك¼�wبكث�wxمن�دورها�التوصي0ي،�). 96-95: 2004كاظم،�" (والنف¨$#�وoرث�والتقاليد

  .ف¤#�تصبغ�العمل�والسياق�بشحنات�د�لية�من�مجمل�الد�لة�العامة�للنصوص�ال¥#�تع��wعmªا

الخراط��جملة�من��¹حمد�ا�دي�#�يسرد" طريق�السحاب"وعن�التقنيات�الحداثية�/ي�رواية�

التشظي�والتفكك�بل�التفكيك�. غلبة�ثيمات�ا�)حقة�والكابوس�والقهر�[جتما¯ي"الصفات،�مmªا�

اقتحام�ما�وراء�الواق ي�وتمزق�النسيج�. [لتباس�ب�wاكب�الشخوص�وQمكنة�والضمائر. ا�تدبر

ي�الكتابة�بذاmrا�أي�ا�. الواق ي و�ي�صفات�). 67-66: 1999الخراط،�" (يتاكتابة�أو�ا�يتارواية̄و

ويتابع�. تعطي�جوا�عاما�للمستوى�الن%$#،�وتلتفت�إdى�البعد�ا�يتاق%$#�بصورة�ملفوظة�مباشرة
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�قائ) �ا�لمح �هذا �عن �حديثه �ودون�: "الخراط �تحفظ �دون �للكتابة، �الشارحة �الكتابة �إذن ف¤#

لسردي�التقليدي�أو�الرومانتيكي�سواء،�حضور�الكاتب�ونتوء�ا" mßoام"تورع�ودون�لواذ�بأوهام�

�Qخص� �وع0ى �وبكارة، �قوة �جميعا �عل¦mا �يضفي �نفسها �الكتابة �جسد �من �كتابته �عن تأم)ته

� �للخداع �فيه �محاولة �� �صراحا �السردي"صدقا �برواية�" باmßÊام �القارئ �°mدهدة �فيه �هم و�

  ).76: ن.م" (يقرأها�بxن�النوم�واليقظة�فwxيح�ويس�wيح

�السرد� �أوهام �من �وايقاظه �القارئ �لصدم �محاولة �الخراط �نظر �/ي �ا�يتاقصية الكتابة

وجعله�ي ي�أن�ما�يقرأه�هو�نص�واق ي�. التقليدي�ا�حلق�/ي�أجواء�ا�تعة�والرومانسية�والتخييل

�هذه� �مع �بالتواصل �داخليا �دافعا �القارئ �عند �يخلق �وبالتاdي �ا�عاصرة، �معاناته �عن يتحدث

إن�تذك�wxالقارئ�بورقية�النص�والشخصيات�وQحداث�. كتابة�m¬¹ا�تمثل�الواقع�تمثي)�صادقاال

  .هو�شكل�من�أشكال�التواصل�مع�الواقع�من�خ)ل�[بتعاد�عنه

�نصوص� �خ)ل �من �يأتي �النص �بعد �ما �مستوى �إن �بقولنا �الباب �هذا �/ي �الحديث نجمل

النقدية،�أو�منشورة�/ي�مصادر�أخرى�أو�قيلت��مختلفة�مرفقة�بالنص�Qم�كالتذيي)ت�وا�قا�ت

�أو�مؤتمرات �شخصية �مقاب)ت �كتاب�. /ي �أو�من �أنفسهم �الكتاب �ألسنة �ع0ى �تأتي �نصوص و�ي

�م)مح�. آخرين �/ي �التداول �خ)ل �من �ميتاقصيا �Qم �النص �محاورة �إdى �النصوص �هذه mrدف

قة�بxن�الشكل�وا�ضمون�وتأث�wxميتاقصية،�أو�oشارة�إdى�مضامxن�العمل�ورسالته،�أو�شرح�الع)

  .هذه�الع)قة�ع0ى�عملية�القراءة
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  واستنتاج إجمال

 /ي الغرب /ي ا�صطلح ظهر. القص%$# السياق داخل نقديا نصا تع�# أدبية ظاهرة ا�يتاقص

 وا�يتارواية كالتخييل مختلفة بأسماء العربية إdى ترجمته تمت وقد السبعxن، سنوات مسmnل

 و/ي العربي Qدب /ي الك)سيكية ا�صادر /ي وجد فقد Qدب /ي ممارس كفعل هلكن القّص، وقص

 العربية الرواية /ي تظهر. لسرفانتس كيشوت كدون  عشر السابع القرن  من غربية روائية أعمال

 بعد ما تأثwxات عن كتعبwx السبعينيات، سنوات /ي بارز  بشكل وأشكالها ا�يتاقص ظاهرة م)مح

. القّص  /ي وا�ألوفة التقليدية التعبwx أشكال ضد ثورية لتقنيات العربية الرواية وحاجة الحداثة،

  .التجريب أساليب أحد ا�يتاقص وكان الحداثية، الروايات ع0ى تأثwxه الروائي للتجريب كان لقد

 والناقد الكاتب بxن أوراق خلط هنالك حيث الحداثة، بعد ما فلسفة ا�يتاقص يعكس

 قصدية خارج Qدبية لäعمال تأويله /ي Qمر زمام أخذ الذي بالقارئ  ثقته فقد الكاتب. والقارئ 

 التعليقات ومmªا مختلفة، بأشكال يتدخل أن نصه تجاه الكاتب مسؤوليات من فأصبح مبدع¦mا،

 يعانيه وما الكتابة إشكالية Qذهان إdى ليعيد [تجاه هذا وتطور . العمل داخل ا�يتاقصية،

 وضعياmrن إdى [نتباه للفت وسيلة ا�يتاقص من جعلن اللواتي النساء عند صةوخا الكاتب،

 ومن Qدب، ع0ى فلسفية بتأثwxات الحداثة بعد ما ف�wة جاءت لقد. النسوية وقضاياهن Qدبية

 التعقيد من عالية مرحلة إdى الكتابة وصلت حيث الحداثة، ف�wة  أدب /ي النظر إعادة جملmnا

 برصد الحداثة بعد ما أدب قام أخرى  جهة ومن. نظام نقطة من بّد  � فكان يك،والتفك والهدم

 عن التعبwx تم لقد. والجماعات با¹فراد وع)قته ا�بدع وهموم الواقع وتفكك الكتابة إشكالية

 خ)ل ومن التخييلية، التقنيات خ)ل من الواقع عن [نزياح مmªا مختلفة بطرق  القضايا هذه

  . ا�يتاق%$# البعد تع�# بالضرورة ليست تجريبية تقنيات خ)ل ومن واستحضاره، ثال�wا محاورة

. العربي العالم من مختلفة قطاعات /ي با�نتشار آخذه ظاهرة بداية آثار نستشعر أن يمكن

 يحوي  شام) نموذجا ا�يتاقصية العربية الرواية أصبحت أن إdى وتتبلور  تتسع ا�)مح هذه وأخذت

 تمثيل يمكmªا ال¥# الروايات من قلة عن نتحدث أننا رغم وأشكاله؛ ا�يتاقص )محم كل بداخله
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 صورة العربية الرواية تقدم. ا�ا�$# القرن  من Qخwx العقد روايات /ي كامل، شبه بشكل الظاهرة

  .للتمثيل الجيدة القدرة مرتبة إdى نماذجها من قسم /ي وتصل بالتبلور، آخذة نقدية لظاهرة وافية

 مع النّص  بعد وما النص، مستوى  النص، قبل ما: الث)ثة بمستوياته الروائي ا�ب�¿ عالقيت

 التعبwx /ي فائقة قدرة وثيمات، عتبات ا�ستويات، هذه مركبات وتشكل. وأشكالها الظاهرة م)مح

 مضامxن حول  إضاءات لنا تقدم بحيث لذاmrا، واعية نقدية ككتابة ا�يتاقص عن شموdي بشكل

 نفسها إdى تحيل ال¥# تقنياmrا والواقع، با¹دب وع)قmnا أزمmnا وإجراءاmrا، لطبيعmnا الواعية بةالكتا

  .ا�ختلفة Qدبية Qلوان وتداخل كالتناص

 وشام) دقيقا استقرائيا منهجا يشكل البحث، اعتمده الذي الث)ثي ا�يتاق%$# ا�وديل إن

wxوطرائق الظاهرة م)مح عن للتعب wxا، التعبmªهذا. القراءة عملية مسار من مختلفة مواضع /ي ع 

 ودور  النص، خ)ل من والناقد والكاتب القارئ  بxن التبادلية الع)قات [عتبار بعxن يأخذ ا�وديل

  .Qدبي وا�ع�¿ الد�لة إنتاج /ي السلطات هذه كل

 Qعمال /ي ري فط بشكل موجود ممارس كفعل فا�يتاقص عديدة، نتائج البحث هذا ع0ى ت�wتب

 م)مح أن ع0ى ذلك يدل. �حقة أدبية عصور  وخ)ل والقرآن الجاه0ي الشعر ومmªا القديمة Qدبية

 دون  رواية /ي ذلك ظهر وقد أيدولوجية، خلفية تحكمها أن قبل تلقائي، بشكل تظهر الظاهرة

 وايةر  واعت�wت السنxن، بمئات ا�يتاقص مصطلح ظهور  قبل كتبت إذ لسرفانتس، كيشوت

  . ميتاقصية

 من ابتداء العربي Qدب إdى وانتقل الغرب /ي ظهر واصط)حية نقدية كظاهرة ا�يتاقص

 معظم /ي العشرين، القرن  من Qخwxة الث)ثة العقود /ي استخدامه واتسع السبعxن، سنوات

 واسعة احةمس ع0ى تمتّد  رواية، مائة يقارب فيما للظاهرة برصد البحث هذا قام. العربية Qقطار

 وفلسطxن ومصر وليبيا وتونس والجزائر فا�غرب غرًبا، موريتانيا من العربي، العالم من جدا

ا، فالعراق وسوريا وQردن ولبنان
ً
 وoمارات والبحرين والكويت السعودية العربية ا�ملكة ثم شرق

 نتائج إdى الوصول و  بالظاهرة oحاطة /ي وا�كاني الكم# الشمول  هذا يسهم. ا�تحدة العربية

. 2006 سنة ح¥¿ وانتشارها تبلورها من متقدمة مراحل /ي حداثية روائية تجربة ويرصد دقيقة،

 وصلت. السبعxن سنوات قبل العربية الرواية /ي ميتاقصية م)مح وجود عدم يع�# � ذلك لكن

 ا�)مح عدد حيث من كاملة شبه ميتاقصية روايات ظهور  خ)ل من التبلور  مرحلة إdى الظاهرة
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 الظاهرة /ي ا�هم إن. وoناث الذكور  من الجنسxن لدى روايات /ي ا�يتاق%$# التعبwx وأشكال

 ف¤# فلسفًيا، بعدا اتخذت وإنما Qوdى، الروايات /ي متناثرة م)مح مجردّ  تعد لم أ¬mا ا�يتاقصية

 أدواmrا إdى فالتفتت mrا،لذا الواعية الكتابة نشأت حيث الحداثة، بعد ما مرحلة لتأثwxات تمثيل

 من مختلفة أشكا� واعتمدت. العمل داخل مركزًيا موضوًعا نفسها من واتخذت التعبwxية،

 يع�# روائي تجريب كل وليس التجريب، هذا أشكال من شكل فا�يتاقّص   الروائي، التجريب

 أشكال من تحسب لكmªا الكتابة، إdى تحيل � حداثية تقنيات فهناك ميتاقصيا، بعدا بالضرورة

 . والتش�#ء ا�ركزية الشخصية وmrميش الحبكة كتفتيت التقليدي، القص مواضعات ع0ى الثورة

 ا�يتاق%$# ا�وديل خ)ل من أثبتنا وقد الروائي، ا��ن /ي محصورة غwx ا�يتاقصية ا�)مح

 وعناوينه نا�� إdى باÊضافة بعده، وما النص قبل مémªي بشكل ا�رتسمة تموضعاmrا الث)ثي

 الكاتب واسم والعنوان كالغ)ف ميتاقصية م)مح تظهر النص قبل ما مستوى  فع0ى. وهوامشه

 النقدية وا�قا�ت التذيي)ت تظهر النص بعد ما مستوى  وع0ى. وغwxها وoهداء Qدبي واللون 

 Qدب قةوع) كصنعة بالكتابة الخاصة ا�)مح تظهر ا��ن و/ي وغwxها، وا�قاب)ت وoشارات

 خ)ل من لنا تبxن لقد. والهوامش الفرعية والعناوين Qدبية وQلوان الخطابات وتداخل بالواقع

 تمثيل لها وإنما ا��ن، داخل تظهر � الظاهرة وأشكال ا�يتاقصية ا�)مح أن الروايات من كبwx عدد

 أجل من الث)ثي ا�يتاق%$# ا�وديل ارتأينا البحث شمولية ع0ى وحرًصا Çخرين، ا�ستويxن /ي

 رصد تم بل شكلية، كتقنيات لظهورها تعداد مجرد تكن لم ا�)مح هذه دراسة إن. °mا oحاطة

 ليس مث) فالتناص أجزائه، بعض أو العمل مجمل /ي العامة ود��ته النص رسالة مع ع)قmnا

 النص مع حوارية ع)قة ويقيم د��ته، وي¼wي  الجديد النص يحاور  وإنما شكلية، تقنية مجرد

  .ا�ا�$# بألوان الحاضر صورة رسم /ي ويسهم القديم،

لقد�تبنت�الرواية�العربية�تقنيات�حداثية�مختلفة�من�أجل�الخروج�ع0ى�مواضعات�القص�

ولقد�هدفت�هذه�التقنيات،�إdى�جانب�د��mrا�. التقليدي،�وكان�ا�يتاقص�أحد�أشكال�التجريب

�ا �إdى �الشكلية، �توافقي�التجريبية �بشكل �العامة �د�لته �ورسم �الروائي �النص �رسالة �مع لتعالق

  . ومنسجم�ومع��wعن�الواقع�الذي�تستمد�الرواية�ا�عاصرة�منه�عوا�ها�القصية�وا�يتاقصية

 لفت وسائل من كوسيلة وذلك الكاتبات، من العديد عند ا�يتاق%$# التعبwx أشكال ظهرت

 التفت فقد. ا�بدعة ا�رأة هموم تشكل ال¥# النسوية وQفكار ابةالكت إشكالية عن والتعبwx [نتباه
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 الكتابة /ي النسائية التجربة ورصد النسوي، الفكر عن التعبwx إdى العربيات ا�بدعات من العديد

 والدينية السياسية السلطة مستوى  وع0ى الفرد مستوى  ع0ى الذكورية الرجل سلطة مقابل

 نجحت وقد الكتابة، موضوع إdى ل)لتفات طّيعة أداة �يتاق%$#ا البعد يعت�w. و[جتماعية

 كما. الكتابة أزمة يعانxن روائيات كو¬mن إdى [نتباه لفت أجل من توظيفه /ي العربيات الروائيات

. اللغة وتأنيث Qنثوي  الصوت خصوصية ع0ى التأكيد أجل من الشعرية اللغة استخدام أتقّن 

 خريس، سميحة العثمان، لي0ى عاشور، رضوى  أمxن، نورا ستغانم#،م أح)م هؤ�ء بxن من برزت

 .وغwxهن رشيد وفوزية الصانع رجاء عالم، رجاء

 من وإنما القطيعة أجل من ليس الواقع، عن الروائي ا�تخيل خ)ل من تبتعد ظاهرة ا�يتاقص

 ا�ا�$# إdى العودة إdى ا�يتاقص يس ى كذلك. Çخر الطرف من ولكن معه التواصل أجل

 بxن فقط ا�فاضلة باب من وليس جنائزيته، وكشف الواقع محاورة أجل من ال�wاث واستحضار

 بسبب ال�wاث إdى لجأوا الذين الروائيxن بعض عند موجودة الفكرة هذه كانت وإن أدبية، عصور 

 ربةالتج تقليد باتجاه نظرهم، /ي الحد، عن الزائد واندفاعه الروائي التجريب جنون  من خيبmnم

 .الغرب /ي الروائية

 النظريات ع0ى مطلعxن نقادا كو¬mم بسبب الظاهرة انتشار /ي الروائيxن من كبwx قسم ساهم

 النقد من القريب موقعهم لهم أتاح لقد. معا والناقد الكاتب بدور  رواياmrم /ي فقاموا النقدية،

 إدوار كان هؤ�ء من. فلسفيةال أبعادها لها حداثية بتقنيات وكتابmnا الروائية أعمالهم محاسبة

. وغwxهم ا�دي�# أحمد برادة، محمد Qعرج، واسي�# ج�wا، إبراهيم ج�wا خوري، إلياس الخراط،

 وQمريكي Qوروبي Qدب وع0ى الغربية النقدية النظريات ع0ى النقاد هؤ�ء �ط)ع كان لقد

 ولقد. كتاباmrم /ي ا�ختلفة شكالهاأ وتوظيف ا�يتاقصية الظاهرة تب�# /ي Qثر أك�w والعالم#

 ا�ؤتمرات /ي ا�هنية ومواقعهم مقا�mrم خ)ل من نقديا نفسها الظاهرة عن الحديث /ي ساهموا

ي وزيادة اصط)حًيا الظاهرة انتشار /ي ساهم مما وQبحاث، والجامعات  . العربي العالم /ي °mا ال̄و

 للشعر الرواية اتسعت فقد ومحاورmrا، Qخرى  دبيةQ  Qلوان احتواء ع0ى قدرmrا الرواية تثبت

 مرحلة عن نفسه الوقت /ي وتع�w. وغwxها الصحافية والكتابة الشعبية والسwxة وا�قامة والرسالة

 مقارنة جديد أدبي لون  ف¤#. و[رتقاء النشوء طور  /ي زال ما أدبّي  لون  وأ¬mا °mا، تمّر  ال¥# التجريب

 قواعده Êرساء هامة ومحاو�ت بتحو�ت يمّر  أن من الجديد للون  بّد  و� ى،Qخر  Qدبية Qلوان مع
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 ع0ى الرواية قدرة ويشهد ا�رحلة هذه /ي ا�حاو�ت هذه مع ي��امن شك � وهو انكتابه، وضوابط

  .ا�ختلفة التعبwxية oمكانيات واستيعاب التكيف

 م)محها وأن [نتشار، واسعة أدبية ظاهرة ا�يتاقص اعتبار ع0ى التأكيد الmªاية /ي نستطيع

 بعد وما النص، مستوى  و/ي النص قبل ما مختلفة، مستويات /ي ظهرت وقد جدا، عديدة وأشكالها

 روايات ظهور  خ)ل من ذلك انعكس وقد النضوج، حّد  إdى وصلت الظاهرة هذه إن. النص

 ع0ى بذاmrا الرواية وتنشغل ا�ركزي، مضمو¬mا هو ا�يتاق%$# ا�وضوع أن بحيث كاملة، ميتاقصية

 لفرج" والجرذ البحر ا�وت" الروايات هذه من. والبعدية القبلية مستوياته و/ي العمل، امتداد

 ،)1997( أمxن لنورا فارغ وردي قميص ،)1993( مينا لحنا القمر تحاكم النجوم ،)1985( الحوار

 صويلح لخليل الحب وراق) 2000( خريس لسميحة خشخاش ،)2000( العثمان للي0ى ا�حاكمة

  ).2004( السعداوي  لنوال الرواية ،)2002(

 القرن  سنوات آواخر /ي صدرت معظمها /ي أ¬mا الروايات هذه إصدار سنوات خ)ل من يتضح

 وتأخذ الظاهرة تستمر أن ا�توقع ومن والعشرين، الواحد القرن  /ي مستمرة وأ¬mا العشرين،

 /ي ا�يتاقصية الظاهرة أهمية عن ذكرناه ما يؤكد مما ف¦mا، بارز  النسائي الصوت وأن. با�نتشار

wxدب عن التعبQ  النسوي.  

�م)مح� �إdى �توصل �بحيث �ونظريا، �تاريخيا �ا�يتاقص �ظاهرة �ليستقرأ �البحث �هذا �جاء لقد

�خ)ل� �من �ا�ا�$#، �القرن �من �السبعينيات �بعد �العربية �الرواية �/ي �ترددها �وأشكال الظاهرة

�م �بواسطة �تم�تصنيفها �بعده، �وما �قبله �وما �النص �مستوى �مع �يتعامل �ث)ثي، �ميتاق%$# وديل

�كما� �وتحليلها، �الظاهرة �رصد �/ي �وشموليته �لجدارته �البحث �هذا �/ي �حصريا �واعتماده اق�wاحه

�أن�الظاهرة� �يظهر�واضحا �بحيث �با�ضمون، �الشكل �ع)قة �ع0ى �الوقوف �البحث�إdى �هذا س ى

ا��ي�فلسفة�متأثرة�بف�wة�ما�بعد�الحداثة،�بحيث�أ¬mا�تسهم�ا�يتاقصية�ليست�إجراء�شكليا،�وإنم

  ./ي�ا�ضمون�الروائي�وتشكل�ح�xا�له�تأثwxاته�ا�باشرة�ع0ى�رسالة�النص�ومقاصد�ا�ؤلفxن
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