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قواعد الن�سر فـي املجلة

ن�سانية. داب والعلوم الإ تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآ  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

لكرتوين للمجلة. تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإ  .4  

وىل من البحث: اأن تت�سمن ال�سفحة الأ  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

لكرتوين، ❂	الربيد الإ 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

لكرتوين،  ❂	الربيد الإ 		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  تي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب  حالت على النحو الآ توثق الإ  .9  

تي: ا�سم  ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآ

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س        

 ا�ستـهالل       

11 �شعد م�شلوح  نحو �شناعة معرفية ثقيلة 

متـــون  

التخييل املخاتل، من فقر الثيمة اإىل جتريب �شعرية ال�شرد الغرائبي، درا�شة بع�ض

15 حممد م�شطفى �شليم  مظاهر احلداثة يف الرواية العربية املعا�شرة ــ 

39 ح�شني مليطات   العالماتية، وتكوين البناء ال�شردي يف رواية »مطر حزيران« للروائي اللبناين َجّبور الدويهي ـ 

51 عبد القادر فيدوح   خري«  ـ  متثالت الكولونيالية اجلديدة يف رواية »2084 حكاية العربي الأ

69 ي�شرى التمراوي  ا�شرتاتيجّيات العتبار يف ال�شرية الذاتّية »كتاب العتبار« لبن منقذ اأمنوذجا ـ 

 قراءة  

83 حبيب بوزوادة  إ�شكالية املعنى يف �شوء النظرية ال�ّشياقية ـ  ا

97 عبد الكرمي حممد ح�شني  دبي ـ املعنى واآلية الفعل ـ  قراءة الن�ض الأ

115 اأحمد بوزيان  �شعرية امل�شطلح ال�شويف من بنية التاآلف اإىل بنية الت�شاد ـ 

دللت  

135 م�شطفى غلفان  �شول.  درو�ض يف الل�شانيات العامة لدو �شو�شري )ن�شرة 1916( قراءة نقدية يف �شوء امل�شادر الأ

157 �شامل عبد الرب ال�شلفي  �شلوبيَّة التداوليَّة( ـ  خرية يف الن�ضِّ احِلَجاجّي واأنواُعها )درا�شة يف �شوء الأ ْرُجومة، خ�شائ�ض العبارة الأ ُ الأ

175 حممد بلبول  بع�ض توّجهات البحث التطبيقي يف الل�شانيات التوليديةـ 



متون أنساق
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التخييل املخاتل 
من فقر الثيمة إلى جتريب شعرية السرد الغرائبي

دراسة بعض مظاهر احلداثة في الرواية العربية املعاصرة

د.حممد م�شطفى �شليم

داب والعلوم- ق�شم اللغة العربية جامعة قطر- كلية الآ

m_mostafa@qu.edu.qa

ملخ�س 

»ت�ستهـــدف هـــذه الدرا�سة الوقوف على ما تتمتع به الرواية العربيـــة املعا�سرة من مظهر حداثي جتريبي يتعلق ببنيتها 

ا اأكرث قرًبا من املخيلة العربية وموروثها ال�سارب عمًقا يف احلكي، األ وهو  ال�سردية، وحتديًدا ما يكاد ُي�سكل م�ساًرا جتديديًّ

م�سار »التخييل املخاتل« وما ينطوي عليه ذلك من غرائبية بائنة، حيث بدا اأن التكاء على الثيمة وحدها، اأو المتياح من 

املدينـــة العربية بو�سفها ف�ساًء مكانيًّا للحدث، مل يعـــد �سمًتا غالًبا على التجريب الفني يف مدونة ال�سرد العربي املعا�سر. 

مكنة، واحلوارات،  حـــداث، والأ عمـــال الروائية العربية اإىل اإحداث التغريب عرب تخييل الأ ويف املقابـــل بـــدا جنوح بع�س الأ

ورفـــع م�ستـــوى التكثيف والتوتر يف اللغة، وهو جعل مهمة الدرا�سة هي ر�سد هـــذه املظاهر التخييلية املخاتلة على اأنها اأداٌة 

مـــن اأدوات التجريـــب الروائي املعا�سر، اأو ممار�سة جتريبية ت�ستند يف ح�سورهـــا ال�سردي اإىل موروث غر �سائع احل�سور 

ـــا؛ وذلك من خالل التطبيق التحليلـــي على روايتني، هما:  علـــى م�ستـــوى الواقع املعي�س، وعلـــى م�ستوى الواقعة الفنية اأي�سً

روايـــة )366( للروائي ال�سوداين اأمر تاج ال�سر 2013، ورواية )الـــروح الثامنة( للروائية امل�سرية نرمني ُي�سر 2014، 

ومتتبعني يف ذلك �سبيال ميزج بع�س مفاهيم الدر�س الثقايف وال�سيميائي لتبيان التخييل ال�سردي.

الكلمات املفاتيح :

الرواية، ال�سرد، الغرائبي، التخييل، الثيمة، التجريب، ال�سعرية، العتبات«
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Deceiving Imaginary
From the humble of themes to experiencing the poetics of marvelous narration

A study in some aspects of modernity in the modern Arabic novel

Mohamed Mostafa Selim Abdel-Latif
Qatar university

m_mostafa@qu.edu.qa

Abstract :
This study aims at exploring the modern experimental appearance of its narrative 

structure. It analyzes in particular the innovations that are related to the Arab imaginary 
and its narration repertoire: i.e. the deceiving imaginary and its marvelousness. It is 
clear that the reliance on themes or Arab cities as a space do not dominate the artistic 
experimentalism of the Arab contemporary narrative. In contrast, the Arab fiction tends 
to make de-familiarization by the imagined events, places and dialogues along with 
increasing the level of condensation and irritation of language. The goal of this study is 
to investigate these features as tools of contemporary fiction experimentalism through 
studying two novels: (1) “366” by Amir taj al-Ser (2013) and the “Eightieth Spirit” by 
Nermin Yousr (2014). The study blends between concepts derived from cultural studies 
and semiotics to tackle the narrative imaginary.

Keywords :
Novel, Narrative, marvelous, imaginary, theme, experimentalism, poetics, foregrounding

�سباح تعرت�س بيننا وبني  )اإن الق�ســـة تقـــدم لنا العامل، ولكنها تقدُم لنا- بق�ساء حمتوم- عاملًا خاطًئـــا... وكم من الأ

�سباح اأو اأن نتبعها. اإذ اإننا نعلم جيًدا اأن  خريـــن؛ بيننا وبني اأنف�سنا! واإنه لي�ستحيل علينا اأن ن�سمي الأ العـــامل؛ بيننا وبني الآ

يف ما ينقلونه اإلينا اأ�سياء كاذبة لي�ست اأخطاء وح�سب(  

)2016  - مي�شال بوتور )1926 
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مفتتح:

ن�ساُن ل يتخيل، اأو لي�س يف حاجة اإىل تخّيِل،  مادام الإ

اأي اأمر ُيح�سه اإح�سا�ًسا واقعيًّا مبا�سًرا، فاإنه لن يتخيل اإل 

مـــا مل يقع حتت طائلة اإح�سا�ســـه احلقيقي، حتى اإذا كان 

دراك  كرب لـــه يف هذا هو احل�س الفعلـــي والإ املحر�ـــس الأ

احلقيقي ملعطيات الواقع املعي�س، وخا�سة اإذا تعر�س اإىل 

اإحبـــاط ناجم عن عـــدم ا�ستطاعته اإ�سبـــاع رغباته؛ مما 

ي�سهـــم يف عدم حتّقق وجـــوده يف احلياة ب�ســـكل متوازن. 

وهو يف هذا التوّجه �ســـوب اخليال ُيحقق ممار�سة مُيكن 

ـــا باأنها من الفعل  اأن ُيقطـــع فيهـــا فل�سفيًّا وجماليًّا ونف�سيًّ

مر  رادي والن�ســـاط العقلي الـــذي �سُيف�سي يف نهاية الأ الإ

اإىل منتـــج تخييلـــي ذي �ســـكل ووظيفـــة يحددهمـــا �سياق 

�سافـــة اإىل التكويـــن الذاتـــي  املمار�ســـة واملعاي�ســـة، بالإ

ل. واخلربة اخلا�سة للُمتخيِّ

دبي، يبدو التحرر مـــن قيود احلقائق  ويف احلقـــل الأ

الثابتـــة، مبـــا تنطـــوي عليه من معـــاين جوهريـــة مطلقة 

يف واقعيتهـــا، غايـــًة ُكربى تك�ســـف عنها اأفعـــاٌل اإبداعيٌة 

متعـــددة، ما كان لهـــا اأن تتمّثل وجوًدا مائًزا اإل عرب ملكة 

ل اأداًة عابرًة  )اخليـــال(، تلك املّلكة التي تعد يف يد املتخيِّ

للم�سافـــة بني ما هو معتاد وواقعي وحقيقة، وما هو جديد 

حمطٌم لكل اعتيـــادي يف احلياة، وحمّوٌر الواقعي املح�س 

واحلقيقـــة القاطعـــة اإىل واقع بالغي وحقيقيـــة بالغية، 

وت�سهُم جتليات هذا العبور الناجز يف حتديد ما ي�سطلح 

ر  عليه بعملية التخييل، التي تت�سُح معّيتها اأكرث عرب تب�سّ

بداعيـــة ذاتها، حـــني تبداأ بـــاإدراك املعطيات  العمليـــة الإ

ـــا وفنيًّا، ثم تنتهي  املاألوفـــة والعاديـــة، ومتثّلها متثاًل ذاتيًّ

باإعـــادة اإنتاجها وت�سكيلهـــا يف متكّون ذهني ذي معطيات 

وعالقـــات متغايـــرة يف ح�سورهـــا وجوهرهـــا ُتَتلّم�ُس يف 

املُتخّيل املـــادي اجلديد. وعند اإدراك فحوى هذه العملية 

ل ي�ستطيـــع متتّبُعها اإق�ســـاء دور العقـــل الفاعل ق�سديًة 

حـــرى املرهونة بوعي فني مكثف،  مرهونـــًة بخيال، اأو بالأ

نتاج. تفر�سه مرحلة الإ

 ركيزة مهمـــة يف اإدراك عملية 
�1(

اإن اعتمـــاد العقـــل

هميـــة بالن�سبـــة اإىل اأيـــة مقاربة  التخييـــل اأمـــٌر بالـــغ الأ

نقديـــة تتق�سد تف�ســـر املتخيَّل يف مدونـــة اأدبية اأو يف اأي 

بداعيـــة، وخا�سة عند  �ســـكال الثقافيـــة والإ �ســـكل من الأ

�سبـــط حركيته، وحتديد منطـــق تفاعله مع العامل املادي 

ّكـــده جيلبر دوران  مـــر الذي اأ دراكيـــة، األأ واملعطيـــات الإ

)1921 - 2012( يف ربط الهالة التخييلية باأية ممار�سة 

ن كل عقالنية  عقالنية يف متلف العلـــوم والنظريات؛ لأ

وكل نظام منطقي- على حد تعبره- يحمالن يف ذاتهما 

خـــذ يف احل�سبان بـــاأن توّجه  اأوهامهمـــا اخلا�ســـة، مع الأ

البحث عن وظيفة املتخيل يف ال�سياق املدعوم بكونه ن�سًقا 

ـــا يجعل من ال�سعوبة مبـــكان اأن تتقل�س الوظيفة  اإيحائيًّ

ن هناك  يف تقـــدمي احلقيقة امل�سبوطة اأحادية القطب؛ لأ

انفتاًحـــا مـــا علـــى التعـــدد الـــدليل، بناًء علـــى اختالف 

م�ستويـــات القـــراءة، وتغايـــر اأزمنتها، وتعـــدد منهجيات 

.
�2(

التاأويل املوظفة يف عملية املقاربة ذاتها

)�1 لي�س املق�سود بالعقل- يف هذا البحث- العقل املح�س الذي يرتهن فعله بالنظام 

)الق�سدية(  نحو  التوجه  هو  وروده  من  املق�سود  واإمنا  احلياة،  يف  املنطقي 

ن�سطة  اإرادية  ممار�سة  تقدميه  اأو  دبي،  الأ التخييل  ممار�سة  يف  املُتخيِّل  لدى 

دبي وعنا�سره ووظائفه، وامل�سطلح بورده يف  يف التعامل مع مكونات العمل الأ

هذا البحث بهذه املعية، فاإنه يعد قريًبا مما تبناه ابن عربي من توفيقية قائمة 

على اخليال بني ت�سارع احل�سي مع العقلي يف الرتاث الفكري لدى الفال�سفة 

وعّدوا  العقل،  ل�سلطان  منهم،  ف�سيل  لدى  اخليال،  خ�سع  عندما  امل�سلمني، 

يف  ُيخطئ  ل  الذي  احلقيقي  واملعيار  اليقينية،  للمعرفة  املثلى  الو�سيلة  العقل 

بالعقل، من حيث  يعتد  اإذ مل  ابن عربي  رف�سه  ما  وهو  �سياء،  الأ على  احلكم 

اعتماده على القوة املفكرة، وتتجلى اأهميته يف اأنه ُعد حمطة توفيقية لل�سراع 

�سالمي، بني مناهج املعرفة املختلفة واملت�سارعة  القائم على م�ستوى الفكر الإ

على  املعتمد  احل�سي  الفقهاء  منهج  خا�سة  واملعريف  الديني  الفكر  اإطار  يف 

ظاهر الن�س ومنهج املتكلمني والفال�سفة املبني على العقل، من هنا جاء طرح 

ابن عربي التوفيقي املعتمد على اخليال كقوة و�سيطة بني احل�س والعقل، من 

حيث كونه و�سيًطا وجوديًّا ومعرفيًّا بني اهلل والعامل، فاأخذ من العقل واحل�س 

مًعا. ميكنك الرجوع اإىل ما اأورده ن�سر حامد اأبوزيد: فل�سفة التاأويل، درا�سة 

والن�سر،  للطباعة  التنوير  دار  عربي،  ابن  الدين  عند حميي  القراآن  تاأويل  يف 

املتخيل يف  بنية  مويفن:  امل�سطفى  وكذلك:   ،49 1983، �س-46  بروت، 

األف ليلة وليلة، دار احلوار، الالذقية، 2005، �س 127-126.

كتاب  �سمن  نا�سي(  الإ املنظور  يف  واملتخيل  بـ)اخليال  اخلا�س  الف�سل  راجع   �2(

مطبعة  دري�سي،  الإ ليو�سف  احلديثني(  والنقد  الفل�سفة  يف  واملتخيل  )اخليال 

 ،145 �س  اإىل   129 �س  من   ،2005 البي�ساء،  الدار  اجلديدة،  النجاح 

البنية الق�سدية لل�سورة وخ�سائ�سها( يف  بـ )طبيعة  وكذلك املحور اخلا�س 

الكتاب ذاته من �س72 اإىل �س82.
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جرائي، يجعل من املنا�سب  اإن التخييل بهذا البعد الإ

اأن تلتفـــت منهجيـــات التاأويـــل اإىل جملـــة مـــن املعطيات 

الفنيـــة والواقعيـــة مًعـــا، يف تداخلهـــا حيًنـــا وا�ستقاللية 

بداعي،  بع�سهـــا حيًنا اآخر، من اأجـــل مقاربة امل�سهـــد الإ

من هذه الزاوية، وعرب مدونة الرواية العربية املعا�سرة، 

ن مرحلة واقعية �سديـــدة التمزق �سيا�سيًّا  التي تواجـــه الآ

ا واإن�سانيًّا، من �ساأنها اأن تكون بيئة  واقت�ساديًّا واجتماعيًّ

بـــداع املتجدد. غـــر اأن احلال علـــى م�ستوى  خ�سبـــة لالإ

املنتـــج النوعي تبدو فيه مظاهر متعددة، قد تدفع باإعادة 

النظـــر يف العالقـــة بـــني الروايـــة الفنيـــة والواقـــع، تلك 

ـــا حديًثا بالن�سبة اإىل  ا اإن�سانيًّ الروايـــة التي تعد اإرًثا عامليًّ

دبي من براثن  الروائيني العرب، منذ انتـــزاع وجودها الأ

امللحمة عـــرب )دون كي�ســـوت: -1605 -1615( على يد 

دي ثربانت�س )1547 -1616( لتكون بدياًل عن امللحمة 

)هيجـــل: 1771 -1831( اأو تبقى ملحمة بال اآلهة تليق 

بالربجوازية وعاملهـــا )جورج لوكات�س: 1885- �1971 

ثم ت�سبح تعبًرا حيًّا عن الثقافة ال�سعبية والوعي اجلمعي 

يف املجتمع احلديث )باختـــني: -1895 1975، وبندكت 

اأندر�ســـن -1936 2015 ... وغرهمـــا(. وميكن اإجمال 

هذه املظاهر املتعلقة بامل�سهد الروائي العربي املعا�سر يف 

�ستة مظاهر، هي:

والواقعيــة  ال�سمــر  تربئــة  ثنائيــة   : اأولاً

الت�سويرية اأمام جمتمع نافذ ووعي تراتبي:

دب والثقافـــة والفن مروًرا  لي�ـــس م�ستغرًبا اأن مير الأ

ملتب�ًســـا جًدا اأمـــام اللحظات الفارقـــة يف تاريخ ال�سعوب 

مم، تلـــك التي ُيفتقر فيهـــا اإىل ال�ستغراق الدقيق يف  والأ

تاأمل بواعثها وماآلتها؛ فما بني الرغبة يف تربئة ال�سمر 

والتـــورط ال�سديد يف الواقعية الت�سويريـــة ال�سريعة، يلُج 

ـــا، يف منطقة  بـــداع، ورمبا يقـــف املبدع اأي�سً كثـــر من الإ

�سديـــدة احلرة، قد تنال من معيارّيـــة الفن وم�ستوياته، 

وذلـــك حني تواجـــه املجتمعـــاُت اأزماٍت كـــربى، ومراحل 

انتقاليـــة ع�ســـرة يف م�سرتها �سمـــن منظومة جمتمعية 

عامليـــة، يرتفع فيهـــا �سقـــف التداعيـــات يف الوقت الذي 

تنخف�ـــس فيـــه املعاجلـــات الفنيـــة، مثلما هـــي احلال مع 

بداع حيال حدٍث مف�سلّي وُملغز، بات  التعاطي املرتبك لالإ

ُيعرُف بالربيع العربي غر املكتمل، وما واكبه من كتابات 

يقاظ فعل  بوقية تناولت حدًثا مل يكن نا�سًجا مبا يكفي لإ

ـــا مكّثًفا لدى كثٍر  بـــداع نف�ســـه، واإن اأيقظ حراًكا بعديًّ الإ

من الفئات املُّت�سلـــة بالثقافة والفّن والتوا�سل، تلك التي 

مل تقّدم غالبيُتها م�ساركة حقيقية يف هذا احلدث، لكنها 

ت�سابقت من اأجل اإثبات اإ�سهاٍم اأو اإدانة.

و�سّكل هذا املثول، يف اأ�ْسر احلالة الدرامية تلك، واقًعا 

ماأ�ساوًيـــا ظاهًرا للمجتمع، عربت عنـــه حالة ال�ستباه يف 

دخول حركة املجتمع �سمن التحولت الُكربى لبنية الوعي 

العربي على م�ستوى خطابات متعددة يف هيكلها الثنائي، 

مة،  ومتنوعـــة يف منطلقاتها املعرفية، ومنهـــا: الدولة والأ

الوطـــن والقومية، اليمني والي�ســـار، احلرية وال�ستبداد، 

املدنية والدينية... اإىل اآخر هذا الر�سيد اللفظي املقد�س 

�سمـــن معجـــم تنويـــري، منف�ســـم عـــن الفعـــل ومت�سل 

ب�سخب الكالم يف و�سائط �سجالية كثرة، جعلته خطاًبا 

ولويـــات املرحلة؛  ـــا متعاليًّا علـــى الواقع وم�ساًدا لأ ُنخبويًّ

لـــذا، مل ي�سمد حراكـــه طوياًل اأمام دعـــاوى البحث عن 

ن�سان العادي  دنى من تطلعات الإ اأفق حر، يحقق احلد الأ

اأو املثقف. 

وكان مـــن املفرت�س اأن يقدم الوقـــوع يف اأ�سر مثل هذه 

احلالة الدرامية مادًة خ�سبة جلن�س الرواية، التي تعد اأكرث 

�ســـكال الفنية املتعددة،  دبية انفتاًحـــا على الأ جنا�ـــس الأ الأ

ا قدرًة على ا�ستيعـــاب التغرات الجتماعية  واأكرثهـــا اأي�سً

الكـــربى، ومتثُّل مظاهرها متثـــاًل ا�ست�سرافيًّا يجرتح اأفاًقا 

م�ستقبلية بناء على ما ا�سُتقرئ من معطيات املجتمع. ولكن 

مـــر مل يكـــن كذلك؛ اإذ تبـــدو الق�سايـــا املجتمعية ويبدو  الأ

احلراك املحر�س لهـــا يف زاوية ت�سكل وثيقة اإدانة حل�ساد 

الرواية العربية اإبان هذه املرحلة املهمة. وما ي�ستبطنه ذلك 

النتـــاج من اأ�سئلة فنية وواقعيـــة تواكب التغرات املجتمعية 
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دب،  العربيـــة على نحو اأكرث جراأة، واأكـــرث وعيًّا بحقيقة الأ

ووظيفته، ومو�سعه يف امل�سهد العاملي.

دبي، الذي هو جــــزء من بنية الثقافة  فعلــــى امل�ستوى الأ

والفــــن، ميكن اأن يالَحظ �سيء من هذا حني يكا�سف م�سهٌد 

دب العربي مكا�سفة جتريبية على م�ستوى الثيمة  روائٌي يف الأ

عمال الروائية التي  يقاع ال�سردي للمحكي يف الأ والبنية والإ

خــــرة؛ اإذ ل يبدو غريًبا اأن  �ســــدرت يف ال�سنــــوات الع�سر الأ

تقــــف هــــذه املكا�سفة على القليل مــــن الن�سو�س الفارقة يف 

التجريــــب الواعــــي ب�ُسلطة الفــــن واأثره العميــــق يف اإحداث 

ا على  التجريب، كما ل يبدو م�ستغرًبا اأن تقف املكا�سفة اأي�سً

مر الــــذي ي�سّكل قلًقا  ن�سو�ــــس قليلة اأحدثــــت جدًل فنيًّا. الأ

اإبداعيًّا، واأ�سئلة معرفيــــة فنية وواقعية حول م�ستقبل جن�ٍس 

ق�سى لعراقة احلكي بالن�سبة اإىل  فــــق الأ اأدبي هو مبثابة الأ

اأّمة عربية حّكاءة بطبعها، وخا�سة عندما األقتها ال�سياقات 

الداخلية واخلارجية يف اأزمات حادة على اأكرث من �سعيد.

وي�ستقطب املجال التجريبـــي يف ت�سكيل الرواية اأكرب 

�سئلة التي حتـــاول ا�ستبانـــة التخم بني  قدر مـــن تلـــك الأ

ممار�ســـة التجريـــب واإجنـــاز الّنـــوع؛ ولهذا، حـــني يكون 

فحـــوى املكا�سفة التـــي ت�ستهدفها هـــذه الدرا�سة من�سغاًل 

مـــكان التذكر باأنه- يف  بالفـــن اأو منحـــاًزا اإليه، فاإنه بالإ

اإطـــار ال�سردية العربية-  مل يكن متنها الروائي يف اأقرب 

مراحلـــه الزمنية ح�سوًرا، ببعيـــٍد عما يعرتي وعي املبدع 

مـــن اإ�سكاليـــات تتعلـــق- يف غالبيتهـــا- مبعمـــار الكتابة 

الروائية ذاتها، وما يت�سل به من حتديات جتريبية. تلك 

�سكاليات التي تتفاقـــم و�سعياُتها اأمام معاناة الروائي  الإ

من تقّل�س حاد يف وهج الرمزيات ملجتمعات مدنية تبّدلت 

طبوغرافّياُتها وثقافاتها؛ فلم تعد كما كانت عليه قبل اأن 

ميتد اإليهـــا معول التغير على م�ستـــوى النظام العمراين 

وم�ستوى البنية الجتماعية. 

قـــرار باأّن مظاهـــر هذا التغير  ولعلـــه من املعقول الإ

كانـــت حُمّر�سًة املجتمعات العربيـــة على اأن تدخل دخوًل 

ـــا جمتمَع )مـــا بعد املدينـــة(؛ جمتمع  مرتبـــًكا ومتناق�سً

)املولـــز( واإفرازاتـــه القيميـــة املج�ّســـدة لعـــامل مـــا بعد 

احلداثة؛ فتعاطـــت تلك املجتمعات- بعنف- مع مظاهره 

ا�ستهالكًيـــا، بالقـــدر الـــذي حاربـــت فيه- بالتـــوازي مع 

اجلانب ال�ستهالكي- اآثاره ولفظت اإرثه قيميًّا.

وعلـــى نحٍو اأكـــرث مفارقـــًة واأ�ســـّد ارتبـــاًكا يف الواقع 

املعي�ـــس، تعّمقت لدى الفرد هّوة التناق�س، ومبقدار مثر 

للغرابـــة، بني الوعـــي واملمار�سة؛ اإذ يعتنـــق احلياة بوعي 

جمتمعـــي تراتبي؛ يتاأكد فيه البدء بالفرد، الذي هو جزء 

�سرة، تلـــك التي ُتعـــد مكوًنا من مكونـــات العائلة  مـــن الأ

مـــة. وعلى النقي�س  واملجتمـــع، ثم الدولـــة، و�سوًل اإىل الأ

 
�1(

من ذلك تتجلى املمار�سة اليومية؛ فيحيا جمتمًعا نافًذا

للتما�ســـك  الداعمـــة  الرتاتبيـــة  مرتًقـــا  اأي  مبا�ســـًرا؛ 

املجتمعي الراأ�سي الذي يتطلب اأ�سا�ًسا �سابًقا لكل فعل. 

فقي النافذ  وبطبيعة احلــــال، يتطلب هذا املجتمــــع الأ

اأ�سكاًل متلفة من فهم التاريخ، واأمناط ال�سرد، وطرائق 

جديــــدة يف تقــــدمي املتون ال�سردية ملجتمــــع ذي طابع يعزز 

عراق، وُيكثف  الحتفاء بال�سطح على ح�ســــاب اجلذور والأ

ح�سا�س احلاد بكل ما هو ذاتي فردي، ويلفظ ال�سرديات  الإ

ن كل فرد  الكربى التي تدور حول الرمز اأو املثال ال�سابق؛ لأ

رمــــٌز يف ذاته؛ واأنه مل يعد من املنا�سب له اأن يعتد اعتداًدا 

�سول و�سخو�سه العظيمة التي ل تن�سجم  ــــا بزمن الأ حقيقيًّ

مع القدرة على جت�سيدها يف واقع م�ساد لكل تراتبية.

وغـــر خاٍف اأن ظـــالًل كثيفة لهذا الوعـــي املرتبك تبدو 

وا�سحـــًة يف اأفق احلياة العربية على اأنها الوجه امل�سّوه لعامل 

مـــا بعد احلداثـــة، البادي يف مو�سع مـــاأزوم، عرّب عنه تواتر 

خالقية، التي مل تعد ُتطرح باإحلاح،  �سئلة الأ قدٍر كبٍر من الأ

اأو بالقدر نف�سه، يف املجتمعات الغربية ذاتها، والتي ل تت�سح 

فيهـــا ب�ســـكل كبر مالمح التـــاأزم اأو اللتبا�س بـــني الرتاتبي 

نية، ولعل مـــن اأبرز تلك  والّنافـــذ يف احليـــاة املعا�ســـرة والآ

)�1 ترتبط فكرة املجتمع النافذ باملناخ العلماين، اأو النظام العلماين، الذي يحيد كثًرا 

ت�سارلز  راجع  الذات.  حل�ساب  املجتمع  وقيم  املعا�سرة،  حل�ساب  �سالة  الأ قيم  من 

العربي  املركز  النبهان،  احلارث  ترجمة  احلديثة،  الجتماعية  املتخيالت  تايلر: 

وىل، 2015، �س 179: 199. بحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، الدوحة، الطبعة الأ لالأ
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�سئلـــة ما يقـــوم منها حول الدعوات املتكـــررة التي تخ�ّس  الأ

خالقي للتكنولوجيا، و�سراعات القيم يف  اأعـــراف النظام الأ

ا من اأفكار ذات ات�سال  عامل الرقمنـــة، وما يتعلق بهذا اأي�سً

لة واأخالقيات احلا�سوب ... اإلخ. مبا�سر باأخالقيات الآ

وعلى الرغم من اأن هذا الواقع امل�ساد للرتاتبية قد يكون 

�سبًبـــا يف فتح اأفٍق مت�سٍع، يرفع كال�سيكيات البنى احلكائية، 

بـــل الروائيـــة، اإىل م�ستوى عاٍل مـــن التجريب، فـــاإن الواقع 

الفني، روائيًّا، مل ميار�س اللعب التجريبي على نحو ي�ستوعب 

فيه هذا احلـــراك الهادر يف تبدلت املجتمع، بل بات موؤكًدا 

احلاجة اإىل املزيد مـــن املمار�سات واملكا�سفات التي تتعامل 

مـــع عنا�سر الطبيعة على ات�ساع روافدهـــا وت�سعبها، مبا لها 

من تاأثر بائن يف التجربة الروائية وممار�ساتها التجريبية. 

وهو ما يتيح ر�سد بع�س املظاهر التي تقرب �سورة التجريب 

من حـــد املمار�سة املعا�سرة يف الكتابـــات الروائية اجلديدة 

وربطها بامل�سهد احلايل يف الكتابات الروائية العربية.

ا: هاج�س املثالية وفقر الثيمة: ثانياً

مع اإ�سفاء �سيء من املبالغة يف اإبراز هذا القلق اخلا�س 

باأ�سئلــــة الروايــــة يف عالقتها بالواقع، ثم اآفــــاق م�ستقبلها 

لدى الناقد واملبدع، يبدو املجتمع العربي؛ مو�سوُع الرواية 

الفنية، وكاأنه مكّبٌل ب�سبح مثالية عتيقة، اأو اأ�سباح مثاليات 

فراد والذوات اإىل احلد الذي  متنوعة ومتنا�سلة بتنا�سل الأ

ن�سان عن ذاته تارة، وعن واقعه  ُت�سهم به يف انف�ســــال الإ

فكار  تــــارات اأخر، حتت مزاعم القدرة علــــى جعل هذه الأ

القيمية ذات قــــوة وجودية م�ستقلة يف التاريخ؛ اأي التاريخ 

ال�سخ�سي والوجود الذاتــــي؛ اإذ املجال ل يعرتف- بقوة- 

باعتنــــاق الق�سايــــا الكربى علــــى النحو الــــذي ي�سعى اإىل 

ن�ساين،  اجلــــذور، اأو ي�ستدعي النماذج العليا يف التاريخ الإ

وهــــو ما يبدو جليًّا يف قلــــة الكتابات التي ت�سعى اإىل ارتياد 

مناطــــق يف املنت ال�سردي تطرح جمتمعات بديلة وم�سادة 

ا من الكتابة ال�سردية واقعة  للواقع احلايل؛ مما يدع بع�سً

يف دائــــرة تعّزز التو�سيــــف بتثبيت اللحظــــة الراهنة على 

مم�ستــــوى الواقــــع، ول تعك�ــــسُ ا�ستجابة فنّيــــة عالية لهذا 

القلــــق بتقدمي بنى جتريبية فيها مــــن اجلّدة الوا�سحة ما 

يجيب عن بع�س اأ�سئلة الرواية على م�ستوى الفن.

ونظرة �سريعة اإىل الثيمة Theme  - بو�سفها عن�سًرا 

مهًمــــا يف الرواية يعنى ال�ستعارة مــــن الواقع؛ اأي ا�ستعارة 

مو�سوعة اأو حدث اأو فكرة ت�سلح مادة لت�سكيل عامل روائي 

م�ستقل عن الواقــــع وم�سابه له يف اآن- جتعل اأمر احل�ساد 

الفعلــــي للرواية يف حاجــــة اإىل مراجعة دقيقة بالن�سبة اإىل 

الكتــــاب اأنف�سهــــم، وكــــي يلتم�س هــــذا الــــراأي البتعاد عن 

الوقوع حتت �سقف التعميم وعدم الدقة، فاإن نحديد الثيمة 

بو�سفهــــا )ال�ستعــــارة( من الواقــــع لت�سكيل مــــنت تخييلي 

روائــــي، حتيل بالعمليــــة كلها اإىل فعــــل )الق�سدية( الذي 

اأ�سر اإليــــه �سابًقا، وهذا �سياق �سابــــط ينطوي على جملة 

من املحــــددات لفعل ال�ستعارة من الواقــــع، اأولها اأن تكون 

ال�ستعارة مــــن الواقع ا�ستعــــارة بالغية تتق�ســــد التحوير 

�سافــــة والتبدل لتبتعد املو�سوعة عــــن الواقع بقدٍر، ثم  والإ

تعود اإليه من فرط التخييــــل لت�سابهه يف بقدٍر اآخر، وياأتي 

نرثوبولوجية  املحــــدد الثاين ممثاًل يف ا�ستثمــــار الثقافة الأ

�سافة، ثــــم يتمثل املحدد  ملــــا يعني على فعــــل التحويــــر والإ

الثالث يف ما ميتلكه الكاتب من قناعات ذاتية وفنية حتول 

املو�سوعة الواقعية امل�ستعارة اإىل واقعة فنية. وبالنظر اإىل 

عمــــال الروائية ل تتفطن  هــــذا الت�سور فاإن كثًرا مــــن الأ

كثــــًرا اإىل اإحــــداث التمايــــز يف ثيمــــات كثــــرة م�ستهلكة، 

.
�1(

تدور- مثاًل- حول احلب اأو حق املراأة، اأو دور املثقف

)حلة  منها  كثرة  روايات  راجع  املراآة،  حق  ومنها:  املذكورة،  الثيمات  حول   �1(

 �2014 بروت،  العربي،  النت�سار  )موؤ�س�سة  املحيميد  لنورة  القم�سان( 

وغرها،  املراأة  ظلم  حول  اإعالميا  امل�ستهلك  وال�سراخ  العالية  النربة  حيث 

حمد طو�سون )دار  وحول املثقف ودوره يف جمتمع ممزق، راجع )رقة القتل( لأ

الن�سيم، القاهرة، 2015( حيث تعرية الواقع الثقايف و�سلطة املثقف املاأزوم 

.... اإلخ. وثمة ن�سو�س روائية كثرة، جتنح اإىل الواقع، وتعي�س تفا�سيله، وتعمل 

هو  مثلما  م�سوقة،  درامية  اأبعاد  مع  ليتفق  رمبا  وتخييله،  اإنتاجه  اإعادة  على 

خرة( لرامي الطويل )دار ال�ساقي، بروت،  احلا�سل يف رواية )رق�سة الظل الأ

العامل( جلنان  وات�ساعه )�سوارع  بتفا�سيله  الواقع  اإنتاج  عادة  اأو لإ  ،)2013
جا�سم جالوي )دار ريا�س الري�س للكتب والن�سر، بروت، 2013( وغرهما، 

مما ل ينتفي معه حتليها بزخم التفا�سيل من جهة، والقدرة على التخييل، لكنه 

التخييل الذي ل يتمتع بقدر من الغريب، وك�سر ماألوفية الواقع ب�سكل عميق. وهو 

�سئلة التي تتكئ عليها الدرا�سة حول امل�سهد الروائي يف ظل ما قد  ما يوؤكد الأ

يبدو فقًرا يف التجريب املتعلق بالثيمة والبنية.
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وكان مـــن املنتظـــر، مـــن واقع هـــذه احلـــال، اأن ُيعّد 

فقـــر الثيمـــات الروائية ذريعًة ُكربى للروائـــي؛ كي ينفتَح 

بال هـــوادة علـــى اللعـــب يف ال�ســـكل بطرائقـــه اخلا�سة، 

وممار�ساتـــه الفرديـــة التي يكـــون اخليال الفـــردي فيها 

فانتازيـــا خا�ســـة بـــه، وتتعـــدد مظاهُرها بتعـــدد الرواة، 

وقدراتهـــم علـــى ممار�سة اللعـــب يف ال�ســـكل، والغريب، 

والتجريـــب. يف الوقت الـــذي يكون فيه الحتفـــاء ب�سوؤال 

ن�ســـان وخطاباتـــه اأمًرا ل يقبـــُل املُغايـــرة اأو التغريب،  الإ

حتى اإذا كان قائًما على بنية الختالف عما هو �سائد، اأو 

مر يف جممله اأمام ا�ستغال  ن الأ التناق�ـــس يف ما ُيطرح؛ لأ

نقدي للقارئ الناقد، اأو املتلقي احلر.

ا، اأن ي�سكل  وكان منتظًرا، من واقع هـــذه احلال اأي�سً

الرافـــد التكنولوجي، اأو الثورة املذهلة يف عامل الت�سال، 

ـــا خ�سًبا لدى الكتاب، مبـــا يدفع بتقنيات  جمـــاًل جتريبيًّ

ال�ســـرد نحو اأفـــق نوعـــي ُيدخل الروايـــة العربيـــة ف�ساء 

التوا�ســـل الرقمي بجـــدارة، وعلى النحـــو الذي ي�سهم يف 

تقدمي ثيمات مبتكرة، مثلمـــا هي احلال مع عوامل اأخرى 

اأحدثت بهذا الو�سيط الرقمي هزة عنيفة، وقدمت ثيمات 

متنوعة يف الكتابات ال�سردية، التي تو�ّسلت بالهايربتك�ست 

وامليديا وف�ساء التوا�ســـل الفرتا�سي )التويرت مثاًل( يف 

تقدمي اأبعاٍد جتريبية حُمكمة على م�ستوى البنية.

طار: ا: كال�سيكات افرتا�سية والتجريب يف الإ ثالثاً

يف مــــا يتعلــــق بتتبع م�ســــار املنت ال�ســــردي عرب مراحل 

التطــــور املختلفــــة يف بنــــى املجتمعات التي يقــــف يف القلب 

ن  منهــــا مواجهة العربــــي للمجتمــــع الرقمي، ميكــــن الّتيقُّ

مــــن اأن الروايــــة العربية تنقلــــت، باإرثها الكبــــر ال�سارب 

يف املا�ســــي حكًيا و�سرًدا، تنقاًل غر حــــر وهي تنفتح على 

ف�ســــاء غر منقطع مــــن التطور احل�ساري املــــادّي، الذي 

يهــــدم اأدوات احليــــاة املاألوفــــة لي�سارع ببنــــاء غرها مما 

تقت�سيــــه متطلبــــات اللحظــــة الراهنة مــــن اأدوات تن�سجم 

مــــع طبيعتها، ومــــن النغما�س يف ف�ســــاء التكنولوجيا بكل 

ل متحّفــــٌظ اأو انفتاٌح  مر الــــذي بدا وكاأنه تنقُّ معطياتــــه. الأ

حمــــدوٌد علــــى التجارب النوعيــــة ال�سردية التــــي ُي�سهم يف 

ت�سكيلها التطور التكنولوجي اإ�سهاًما فّنيًّا ي�ستوجُب املتابعة 

بالر�سد والّتحليل، ول�سيما عند ربطه بتجارب واجتاهات 

ومذاهب متعددة ومتنوعة على م�ستوى هذا الفن.

ولعل الفتنة ب�سعرية اللغة ومظاهرها يف ال�سرد كانت 

رجـــح يف اإثقـــال كاهـــل املحـــاولت التجريبية  ال�سبـــب الأ

كرث معا�سرة؛ اإذ مل تتخل�س التجارب الروائية العربية  الأ

وىل، التـــي تو�سلت بالهايربميديا، من اإرث فني حمدد  الأ

يف  كال�سيكيـــات الق�س، وهو ما حدث مع حممد �سناجلة 

و   ،2002 الواحـــد  )ظـــالل  روايتيـــه  يف   )...1968-(

�ســـات 2005 ( ومع جتليات واقع امليديـــا يف رواية اأحمد 

العايـــدي)-1974...) (اأن تكـــون عبا�ـــس العبد 2005) 

، فمنـــذ ما يقـــرتب من عقد زمنـــّي كامٍل؛ 
وغرهمـــا )�1

ميكننا، بعـــده، فّك روابط الهايربتك�ست وال�ّسات وتنحية 

ذلك من ن�سو�س �سناجلة؛ لنقف على منت روائي متاأ�سر 

داء ال�سردي الرتاتبـــي يف التعبر عن  �سر( بـــالأ )مـــن الأ

مو�سوع روائي هو وليُد ع�سِر الّتوا�سل الجتماعي.

واإىل جانب ذلك، ُعـــّدت املمار�ساُت الروائيُة العربيُة 

عرب التويرت ممار�ساٍت تقليديًة جًدا، يلجاأ اإليها الروائيون 

مـــن الُكّتاب علـــى اأنها �سبيٌل حلفظ متـــون ق�سرة ميكن 

جمعهـــا، يف ما بعـــد، واإعـــادة ترتيبها وفق مـــا ي�ستدعيه 

طـــار العام حلكايـــٍة اأو مو�ســـوٍع ُيَتدخـــُل فيه باحلذف  الإ

�سافـــة؛ لُيقّدم علـــى اأنه ن�ّس روائـــّي، ولكن لو حدث  والإ

ا- على  مكن الوقوف- اأي�سً نرتنت لأ تخّل�س من ف�ساء الإ

طار،  طـــار، واحلكاية الإ مـــنت حكائي يحتفي باملو�سوع الإ

طـــار، وهـــو ما حـــدث مـــع روايـــة )اإ�سربي�سو  والبنيـــة الإ

2012( لعبـــداهلل النعيمـــي مع ما �سابهـــا من خلل بنائي 
اأفقـــد العمـــل منطقيته واإقناعـــه وجاذبيتـــه اإذا ما قورن 

مر نف�سه  بالتغريـــدات اإبان كتابتها عرب التويـــرت. ولعل الأ

)�1 ثمة درا�سة نقدية تناولت )�سرُد الهايربِميديا واليوتوبيات اجلديدة... جتليات 

�سناجلة  حممد  جتربة  من  اتخذت  والهوية(  اللغة  يف  احلداثة  ومابعد  العوملة 

ن�سانية  داب والعلوم الإ واأحمد العايدي مادة تطبيقية. انظر راجع: جملة كلية الآ

)ف�سلية حمكمة(- جامعة باتنة- اجلزائر، العدد الرابع، نوفمرب 2010م.
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مـــع جتربة حممد الق�س )-1977...( يف )موعد مع اهلل 

2013( وغرهما كثر.

مر متلف متام الختالف يف توظيف امليديا  لكن الأ

والتكنولوجيـــا اخلا�ســـة بف�ساءات التوا�ســـل الجتماعي 

يف الغـــرب، اإذ تبـــدو هناك روايـــات قائمـــة ببنيتها على 

مـــا يتيحه التويرت، على �سبيل املثـــال، من اإمكانيات ذات 

اقت�ســـاد عارم يف اللفظ، واإيقاع متالهث يف الطرق على 

مو�ســـوع معني، بل يتيح اأكرث من هذا، األ وهو العمل على 

تقدمي روايات نوعية، لي�س لها نظر يف الكتابات العربية، 

التـــي ل ميكن معها - مثاًل– اأن ُتعد رواية )يف كل اأ�سبوع 

براهيم عبد املجيد)-1946...(،  يوم جمعـــة 2009( لإ

اأو )عني الهـــر2006( ل�سهال العجيلي )-1976...(، اأو 

براهيـــم ن�سر اهلل  قبلهمـــا )�سرفة الهذيـــان 2005 ( لإ

(-1954...) و)اأرتي�ســـت 2006( لهاديـــا �سعيد ...وغر 
ذلك- ل ُتعد روايات افرتا�سية اأو رقمية باملعنى املتداول 

ثـــرات من واقع  ن، حتـــت ذريعـــة اأن بهـــا روا�سب اأو تاأ الآ

نرتنـــت اأو ف�ســـاءات التوا�ســـل الفرتا�ســـي، تلك التي  الإ

مييـــل اأو الر�سائل اأو  تدفـــُع الروائي نحو توظيف تقنية الإ

ال�ســـات يف اإدارة مو�ســـوع الروايـــة اأو تو�سيـــف �سخ�سية 

معينة يف داخلها.

واإذا كان الو�سع بهذه الكيفية فاإن هناك اأفًقا متلًفا 

علـــى م�ستوى املمار�سة الروائية الرقمية ذاتها يف الغرب، 

وخا�ســـة من خـــالل ف�ســـاء التوا�ســـل الجتماعـــي، فما 

قـــام به هيو هـــاوي يف موقع اأمـــازون بداية من جمموعته 

 
( wool 2011)، اأو الفتـــاة جنيفر اإيقن(-1962...))�1
�ســـود 2012( اأمر يف  التـــي كتبـــت رواية )ال�سنـــدوق الأ

غايـــة البتكار؛ ومن ثم املغايرة عـــن البنى الروائية التي 

 Twitter Fiction( حتت عنوان  Katy Waldman كتبته  ما  راجع   �1(

�Done Right وبرابط:
http://www.slate.com/blogs/browbeat/201229/11//

writer_elliott_holt_wins_us_over_with_her_

twitter_fiction.html
ا ورقة عمل )الرواية يف و�سائط التوا�سل... تويرت منوذًجا( حلجي  وراجع اأي�سً

وجماليات  حتولت  العربية،  للرواية  ال�ساد�س  الدويل  القاهرة  ملتقى  جابر، 

ال�سكل الروائي، مار�س 2015، والدرا�سة حتت الن�سر يف كتاب امللتقى.

ُتطـــرح عربًيا علـــى اأنها روايات نوعيـــة يف التجريب، واإن 

مر ل يعدو عن كونه مالمح متوا�سعة يف التجريب  كان الأ

دبي. من  داخـــل النوع الروائي املحدد �سلًفا يف اجلن�س الأ

خـــالل ا�ستثمار بع�ـــس مظاهر التكنولوجيـــا فح�سب، ول 

عالقة له بارتياد نوع روائي م�ستقل.

فكمـــا كانت لل�ساعة الثامنـــة اأهمية بالغة لدى القراء 

مـــن جمهور جنيفـــر اإيقن ل�سغفهم بتتبـــع ال�سرد الروائي 

املكتنـــز حرًفـــا مـــن دون اإ�ســـراف يف الكتنـــاز ال�سعـــري 

والت�سويـــري، مثلمـــا هـــي احلـــال يف الكتابـــات العربية 

ـــا اأهمية  املرتبطـــة بالف�ســـاء التوا�سلـــي، كانـــت لها اأي�سً

م�ساعفة لـــدى ح�ساب نيويوركر علـــى تويرت الذي التفت 

اإىل اللعـــب على اإيقاع اللهفـــة لدى قارئ �سغوف باجلديد 

، اأو الرواية املائة 
�2(

ربعون حرًفـــا الذي حتملـــه املائة والأ

ربعون حرًفا – اإذا جازت الت�سمية. ولعل ما يف جتربة  والأ

 ما ي�ستوجب 
�3(

اإليـــوت هول الروائيـــة امل�سماة )الدليـــل(

ن القـــارئ التويرتي يقف اأمـــام رواية تويرتية  التنويـــه؛ لأ

مكتوبة ح�سب تقنيـــة مبتكرة جًدا، تلعب فيها اإليوت هول 

دور الـــراوي العليم، حني ُت�ستهـــل الرواية بتغريدة تتناول 

حدًثا هـــو )مقتل ال�سيدة مراندا براون(، ولهذا احلدث 

�سلة مبا�سرة ب�سخ�سيات اأخرى ورد ذكر لها باأداء مبا�سر 

وغـــر مبا�ســـر يف التغريدة، و�سيكون لهـــا دور يف الرواية 

حداث وتراكمها ب�سكل تقاطعي. وهنا  على م�ستوى منو الأ

يتوارى يف خـــداع فني الراوي العليم ليتيـــح مهمة ال�سرد 

حـــداث ويدفعها عرب  اإىل ال�ســـرد امل�سارك الذي يقدم الأ

مر الذي ي�ستدعي فتح ح�سابات  اأ�سوات روائية متنوعة. الأ

�سخ�سيـــة يف تويـــرت باأ�سماء ال�سخ�سيـــات التي وردت يف 

وىل ولهـــا عالقة مبقتل )مرانـــدا براون(؛  التغريـــدة الأ

وهي �سخ�سيات متنوعة؛ رئي�سة مثل ال�سرطّي و�سديقتها 

وغـــره، وهام�سية مثـــل �سهود العيان، ويقـــدم من خالل 

ح�سورهـــا يف م�سهـــد الَق�ّس مزًجـــا بني هيمنـــة الراوي 

)�2 طراأت الزيادة على اأحرف التغريدة يف تويرت، بعد النتهاء من ن�سر الروايات 

امل�سار اإليها.

 Twitter( عنوان  حتت   )Katy Waldman( للكاتبة  ال�سابق  املراجع   �3(

Fiction Done Right( و)الرواية يف و�سائط التوا�سل ... تويرت منوذًجا(.
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العليـــم من جانب، ثـــم اإيهاًما با�ستقالليـــة ال�سخ�سيات 

خـــرى التي تروي اأحداًثا تك�سف مـــوت هذه ال�سيدة يف  الأ

الوقت الذي تبدو فيه ُدمى يحركها الراوي العليم، وتظل 

الرواية علـــى هذا النحو الرثي املتنقل يف اإدارة بنيِته بني 

احل�سابات ال�سخ�سية يف تويـــرت، ويتابع القارئ بلهفٍة ما 

ربعون حرًفا من دفعـــة متقدمة للحدث  حتمله املائـــة والأ

مـــع كل �ســـوت روائي؛ اإذ تتعـــزز لديه؛ اأي لـــدى القارئ، 

خا�سية الف�سول مبا يرفع م�ستوى اإيقاع اللهفة والت�سويق 

مام. اإىل الأ

ــا: �سعريــة اللغــة بــن التوتــر الدليل  رابعاً

والقارئ النمط:

ي�ستطيـــع متابع امل�سهد الروائي اأن ير�سد قدًرا كبًرا 

بداعية املوغلة يف مظاهر ال�سعرية، بناء  مـــن الكتابات الإ

على ما هو باٍد من ممار�سة فنية ترى اللجوء اإىل النزياح 

ال�ســـارم، والكتنـــاز الرمزي، والتكثيـــف الت�سويري ... 

وغرهـــا، مظهـــًرا مـــن مظاهـــر التجريـــب والتجديد يف 

املـــنت الروائي نف�ســـه. واإن ُعـــّدت هذه املمار�ســـة جتريًبا 

د بالكلية على  علـــى م�ستوى اللغة ال�سردية، فاإنها ل تتع�سّ

مـــر- يف جانب منه- قد  ن الأ م�ستـــوى البنيـــة الروائية؛ لأ

يوّلد تنافًرا دلليًّا، من �ساأنه اأن ُيف�سي اإىل اإحداث غمو�س 

ي  مكثف؛ فيعمل على تبديد طاقات النموذج التوا�سلي لأ

خطـــاب �سردي، ف�ســـاًل على اأنه يقلل مـــن حّيز احت�ساب 

هذه املمار�سة الكتابية جتريًبا �سردًيا نوعيًّا، اأو جماوًزا- 

طـــار، والرتاتب  حيـــان- حـــّد احلكايـــة، والإ يف بع�ـــس الأ

 الروائـــي، يف هـــذه احلالـــة من 
�1(

ن الن�ـــس احلدثـــي؛ لأ

الغمو�ـــس الرتاكمي، ُيحال اإىل جملة مـــن التوقعات غر 

املن�سبطـــة بـــني القـــارئ والن�ـــس، وهو ما قد يـــوؤدي اإىل 

ملمحني متكاملني يف الرواية، هما:

ول: يرتبـــط باأفـــق التلقـــي ومنط القـــارئ، وقد  - الأ

عـــربت عنه ماريا كورتـــي (1915-2002) بـــاأن الرواية 

التجارب  ن مثل هذه  ال�سياق مق�سود؛ لأ ا�ستعمال م�سطلح )الن�س( يف هذا   �1(

تفتقر اإىل مقاربات نوعية م�ستمرة.

بهذا الو�ســـع تبدو متجهًة اإىل )منط معني من اجلمهور، 

نـــك يف النهاية اأمام منط  بـــل اأحياًنا اإىل طبقة معينة( لأ

معني من ال�ّسبك الذي يتوّخاه القارئ، والطُرق التي يقراأ 

بها التتابعات. 

- الثـــاين: يبدو مرتبًطـــا بنمط الروايـــة وت�سنيفها 

النوعـــي، وقد عـــرب عنه جوناثان كلـــر (-1944....) عام 

1975 موؤكًدا اأننا اأمام كتابة مت�سي بالن�سو�س الروائية، 
يف كثـــر مـــن جتلياتهـــا، اإىل طبيعـــة تقـــرتب مما ميكن 

ت�سميته رواية الالنوع، اأو اأدب الالنوع، انطالًقا من جملة 

، والتي 
�2(

التوقعـــات التـــي يفرت�سها الروائي مع القـــارئ

لي�س مـــن بينها ما ُير�سد يف امل�سهـــد الروائي من انت�سار 

م�سطلحات مثل: )ن�سو�س( و)كتابة( على اأغلفة بع�س 

نها خر دليـــل على ذلك  عمـــال ال�سرديـــة العربيـــة؛ لأ الأ

البتعاد عن الت�سنيف، مع اأن املتون- يف بع�سها- حتتوي 

مو�سوًعا روائيًّا ذا اإطار حكائي عام.

ا: حقيقة الرواية اإيهاٌم باحلقيقة: خام�ساً

الروايـــة  بوتـــور(-1926...)  ربـــط مي�ســـال  عندمـــا 

ا من اأ�سكالهـــا، وجعلها يف  بالق�ســـة وعّدها �ســـكاًل خا�سً

 مل يكـــن يق�سد بذلك 
�3(

ن ذاتـــه متربهـــا احلقيقي الآ

اإل اأن يجعـــل الرواية اجلديـــدة، يف تنوعها، مقوًما رئي�ًسا 

يف اإدراك احلقيقـــة، وتنوعاتها من خـــالل الطرائق التي 

ميكن اأن تظهر لنا احلقيقُة فيها، ولي�س من خالل التثبت 

من وجودها بالفعل؛ اأي وجود احلقيقة يف اخلارج وجوًدا 

ـــا. وهنا فاإنـــه يعّول على احلقيقـــة الروائية بو�سفها  عينيًّ

مفهوًما عربت عنه طرائق فنية متعددة، يدخل من بينها 

حـــداث من الواقـــع واملعقول  التخييـــل بق�ســـد تقريب الأ

�سا�س مبنية على مو�سوع قد يكون  واملنطق، مع اأنها يف الأ

متلًقا، اأو من حم�س اخليال.

)�2 راجع مقال رالف كوهني، وما ذكره عن ماريا كورتي و�سياغتها لعالقة التوقعات 

بجمهور معني، معززة املدخل التوا�سلي، حتت عنوان )هل توجد اأنواع ما بعد 

الرواية  )الق�سة  تودروف  تزفيتان  لكتاب  دومة  خري  ترجمة  يف  حداثية؟( 

دبية(، دار �سرقيات، القاهرة، 1997. نواع الأ املوؤلف: درا�سة يف نظرية الأ

)�3 مي�سال بوتور: بحوث يف الرواية اجلديدة، ترجمة: فريد اأنطونيو�س، من�سورات 

عويدات، بروت، ط3، 1986، �س5، 7.
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مرتبًطـــا  الروايـــة  يف  باحلقيقـــة  الوعـــي  كان  واإذا 

باملو�ســـوع الروائـــي، فاإن هـــذا ل يعني اإهمـــال الطرائق 

التـــي ُيتناول بها املو�ســـوع لغة واأ�سلوًبا وتقنيـــة وبناء؛ اأي 

ينبغـــي للروائي يف هذه احلال مراعاة ال�سكل الذي ميكن 

اأن ُتـــرى فيه احلقيقـــة، حتى واإن كان مـــن روافده اإ�سباغ 

الوهـــم باحلقيقة على مو�ســـوع الرواية نف�سه، الذي هو- 

�سا�ـــس- مبحث غر حقيقي، وتلك ممار�سة �سردية  يف الأ

تبدو يف حيـــز القراءة الناقدة وال�ستغال التاأويلي خداًعا 

فنًيـــا م�سروًعـــا، يناأى متاًما عن التثبـــت اليقيني بحقيقة 

ثر، اأو تلـــك ال�سخ�سية  هـــذا الفعل ال�ســـردي، اأو ذاك الأ

املقحمـــة، اأو ذلـــك احل�ســـد مـــن التفا�سيـــل والف�ساءات 

ي حـــدث روائي، ما دام هنـــاك منت من�سجم  الداعمـــة لأ

دوات ال�سردية مع معقولية  يتوحـــد فيه الرمز وال�سكل والأ

الواقـــع الذي يقرتب منه مو�سوع الرواية يف اأثناء التعبر 

عنه، اأو يف اأثناء املعاجلة ال�سردية للمو�سوع واحلكاية.

ــا: املخاتلــة بتخييــل الواقعــة ولي�ــس  �ساد�ساً

باإعادة اإنتاجها:

)كيف ميكن اأن تكون الرواية روايًة اإن مل تكن غريبة؟( 

مبقدار ما ترددت به هذه املقولة، التي اأطلقها خوان مّيا�س 

(-1946...) يف مظـــان التاأويـــل ال�سردي ي�ستطيع املتلقي 
اأن يتعرف مدى قدرة الراوي على توظيف اخليال بو�سفه 

ا يف اإحـــداث الغريب لـــكل مرِوّي،  ـــا ُمهمًّ عن�ســـًرا �سرديًّ

وي�ستطيـــع اأن يتجنَب كونهـــا؛ اأي املقولة، ت�ساوؤًل؛ ليقرتب 

بهـــذا التجنب مـــن حدود التخييـــل املخاتل للحـــوادث اأو 

املواقـــف املتخيلـــة؛ كي ُت�سبـــح �سيًئا ُي�سبـــه الواقع ولكنه 

لي�ـــس هو؛ ومن هنا، ميكن النظر اإىل الروايات التي ُتعيد 

اإنتـــاج الواقع يف حيز الواقع الت�سويري، على اأنها روايات 

نها تفتقر اإىل اإعمال املعاجلات الفنية  دها�س؛ لأ بائ�سة الإ

املُف�سيـــة اإىل تغريب املـــادة الواقعية )مو�ســـوع الرواية( 

بالقـــدر الـــذي يجعلهـــا قريبـــًة مـــن الواقع، وهـــي لي�ست 

منه، ولعـــل من هذه املمار�سات ما يكـــون قريًبا من تعمد 

خذ من الواقع ثم اإعمال احلدود املمكنة  الختالقات، والأ

مـــر عقًدا �سرديًّا متجدًدا  مـــن التغريب فيه، ولو تطلب الأ

يهام باأن هـــذا املو�ســـوع الروائي  مـــع القـــارئ لتاأكيـــد الإ

ن  ا، ولكنـــه- يف الآ املجتث مـــن الواقع لي�ـــس واقًعا حم�سً

نف�سه- ُي�سبـــه بالواقع، ويقبل التف�سرات املتباينة بتباين 

الُقـــّراء �سمـــن قوانني الواقـــع وُنُظمه، وهو مـــا يتحدد بـ 

)الغريب( الذي ت�ستهدفـــه الدرا�سة بو�سفه عن�سًرا من 

عنا�سر التخييل الروائي واملخاتلة ال�سردية.

ُتـــُل يف دائرة  ويف هـــذا فتـــُح بـــاٍب للغريب، الـــذي مَيْ

الندرة، ويّتكئ عليـــه الروائي يف �سرد روايته الفنية، وهو 

 اأو 
�1(

على علم ب�سرورة عـــدم النف�سام عن نظم الواقع

طاحة بهـــا، لكن عليـــه فقط اأن يعمـــد اإىل ك�سر  عـــدم الإ

ماألوفيـــة احلدث الواقعـــي، اأو ت�سوي�س ال�سفـــرة املتوجهة 

اإىل ثبوتيته اأو حتققه يقيًنا، من خالل ممار�سات متعددة 

للمخاتلـــة والتخييـــل بـــاأدوات �سردية، يقف منهـــا انفتاح 

اأحـــداث الرواية العربية على ال�ّسجـــل ال�سعبي والعنا�سر 

نرثوبولوجيـــة موقًفا كبـــًرا لهذا  ال�سفاهيـــة والرمـــوز الأ

التخييل املخاتل، اأو اخلبث الفني بالكذب.

 (Let’s lie) ولهـــذا، على �سبيل املثال، ت�سبح عبارة

ميني  لنكـــذب اأو دعنا نكذب، التـــي اأطلقها اأحد الرواة الأ

يف اأيرلنـــدا متحدًثا عن احلكايـــة ال�سعبية؛ بق�سد اإمتاع 

اجلمهور، -ت�سبح اأداة �سردية وعقًدا �سرديًّا �سمنيًّا بني 

الـــراوي والقارئ؛ لك�ســـر ماألوفية الواقعـــة احلياتية التي 

ا، ما  �ستكـــون باحليل الفنيـــة �سبيهًة بالواقع، ولعـــل، اأي�سً

 a renowned) افتخر به راو رو�سي اآخر باأنه كذاب مبدع

liar)؛ اإذ ميتلـــك القـــدرة علـــى اأن ميـــالأ ثـــالث حقائـــب 
 هو ما ميكن اأخذه على اأنه مبتكر املتعة من 

�2(

كاذيب بالأ

جهة، ثم اأنـــه قادر على الختالق الواقعي للمرويات التي 

ترتبـــط بجمهـــور، اأو تتعلق بقراء �سريطـــة اأن يظل رباط 

)�1  ثمة خلٌط كبٌر لدى الدار�سني العرب عند املثول التطبيقي ملا يتعلق بالغريب 

ا�سطالًحا،  الع�سرين  يتجاوز  ما  اآخر  اإىل   ... والعجيب   والعجائبي  والعجيب 

معه  ت�سيع  الذي  احلد  اإىل  وال�سطالح  املفهوم  بني  �سديًد  ا�سطراًبا  تعك�س 

ول )-23 �71  ما�سدق املفهوم نف�سه. راجع ما كتبه لوؤي خليل يف الف�سل الأ

134( �سمن كتابه )العجائبي وال�سرد العجائبي:  والف�سل الثالث )-111 

النظرية بني التلقي والن�س( الدار العربية للعلوم نا�سرون، بروت، 1914م.

 Richard M. Dorson; Folklore and folklife، P.:   �2(

.60
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ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

املتعة املحددة بلهفـــة التوقعات م�ستمًرا بينه وبني املروي 

لهـــم، ل املروي عليهم؛ اإذ املروي عليـــه �سخ�سية متعينة 

ومتحققـــة يف منت العمـــل الروائي ذاته، التـــي قد تكون- 

يف �سياق احلكـــي ال�سعبي- مبثابة اجلمهـــور، اأما املروي 

لـــه فهو ا�ستغال نقـــدي بحت، اأثارته بقـــوة اآليات القراءة 

والتاأويل يف املجال ال�سردي.

وبناء على ذلك، ميكن ر�ســـد بع�س مظاهر التخييل 

املخاتـــل يف روايات عربية معا�ســـرة، تو�ّسلت باللغة تارة، 

وباحل�سور امل�سطنع تـــارة اأخرى، وبغر ذلك من احليل 

الفنيـــة التي مار�ست بها مظاهر جتريبية لي�س مبقدورها 

اأن تنحـــت نوًعا اأدبيًّا ناجـــًزا، اأو ُت�سّكله عرب تقنيات فنية 

جنا�ـــس اأو للنـــوع. كما لي�ـــس مـــن طاقاتها اأن  عابـــرة لالأ

تبتكـــر ف�ساء فارًقـــا يف الكتابة الروائية، بقـــدر ما تتمثل 

قدرتها يف جتديد طاقات ال�سرد يف مالمح جتريبية تعزز 

مـــوروث احلكي، علـــى م�ستوى الفن، وتخـــرتق �سراعات 

زمنـــة )ما�ســـي/ حا�سر(  الثنائيـــات الكال�سيكيـــة يف الأ

والقيم )اأ�سالة/ معا�ســـرة( على م�ستوى اخلطاب. وكل 

ذلـــك عرب اأدوات �سردية ت�سمح ب�سيء من الغريب، ميكن 

تية:  ر�سده على م�ستوى العنا�سر الآ

� الوقائــــع احلياتية: تلك التي يعاينها الروائي، وياأبى لها 
املــــرور اإىل حيــــز الفن اإل من خالل وعــــي �سديد بقدرة 

املخاتلة/ املرواغة يف التخييل؛ لذا فاإن اقتحام الروائي 

املتواليــــة اليومية بوقائعهــــا، وحتويلهــــا اإىل واقعة فنية 

اأداٌء يفي باأدبية الرواية من جهة، ويوؤكد التما�س طريق 

دبية من جهة اأخرى. التغريب امل�سهم يف تكّون هذه الأ

مكنة وتغايرها بو�سفها ارحتالت تك�سر ما هو  � تبّدل الأ
ماألوف ب�سيء مـــن التخييل الذي قد ي�سمح بالتغريب، 

لية امل�ساحبة  لفة مب�ساد الآ اأو نزع املاألوفية، اأو ك�سر الأ

لتلقـــي العمل التقليـــدي Defamilirzation) )، وما 

لذلـــك من اأثـــر ممتد ي�ســـل اإىل الطـــرف الن�سط يف 

عمليـــة التوا�سل، وهـــو القارئ احلقيقـــي الذي يواجه 

ا مت�سبًعا بطاقـــة حكائية، تنقله اإىل عامل امل�سرود  ن�سًّ

وف�سائه غر املاألوف.

� ر�ســـد تقنيـــات �سردية اأخـــرى، منها الوقـــوف على ما 
يعرف بالنظـــام التخييلـــي )Imaginary Order)؛ 

عراب عن اغرتاب الذات/ القائم علـــى الفنتازيا؛ لالإ

نـــا مـــن جهة، ثـــم مقاومـــة ال�سعور بالغيـــاب وعدم  الأ

الوجود من جهة اأخرى.

يهـــام باحلقيقة والواقع  � التخييـــل املراوغ عن طريق الإ
احلقيقي، باإ�سافة اأحداث �سبه واقعية لتقريب اخليال 

يف �سكل من اأ�سكال احل�سور امل�سطنع.

� اللجـــوء اإىل مظهر النزياح ال�سادم الذي يخلق توتًرا 
ا، من زاوية �سعريـــة ال�سرد، مبا يجعل  دلليـــا وغمو�سً

الروايـــة جتنح اإىل التوجه �ســـوب قارئ معني، اأو منط 

معني من القراء.

�سافة اإىل  ولي�س بخـــاٍف اأن العنا�سر ال�سابقـــة– بالإ

ملمحي )�سعرية اللغة بني التوتر الدليل والقارئ النمط( 

و )حقيقـــة الرواية اإيهـــاٌم باحلقيقـــة( متحققة يف متون 

�سرديـــة عربيـــة توظـــف اأدوات �سردية متعـــددة يف بوتقة 

املخاتلة اأو املراوغة الفنية، التي جتعُل الرواية متًنا يوهم 

باحلقيقـــة من خـــالل ت�سكيلها الفني، وهـــو ما تعمل على 

تاأكيـــده هذه الدرا�سة عرب التطبيـــق على ن�سني روائيني، 

مر تاج ال�سر(-1960 هما روايـــة ) 2013-336( لأ

...)، و)الروح الثامنة  2014( لرنمني ُي�سر.

� � �
يهام باحلقيقة:  تخييل الواقعة وق�شدية الإ

�1(

)366(

ل ين�سكـــر التوقـــع اإل قليـــاًل اإذا ما توجهـــت الذائقة 

النقدية �سوب مـــنت �سردي قادم من ف�ساء جغرايف ثري 

الدللـــة؛ ف�ســـاء قائـــم على الختـــالف الثقـــايف والتنوع 

نرثوبولوجـــي نظـــًرا لت�ســـاع طبوغرافيتـــه، فتتقاطـــع  الأ

فيه روافـــد موؤثرة عربيـــة واإ�سالميـــة واأفريقية مبا تعمل 

علـــى ت�سكيل وجـــدان اإن�ســـاين خا�س، عرب عنـــه الكتاب 

اأوىل  طبعة  بروت،  نا�سرون،  للعلوم  العربية  الدار   ،366 ال�سر:  تاج  اأمر   �1(

.2014 ثانية  وطبعة   2013
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ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

ال�سرديـــة  جتاربهـــم  يف  متلًفـــا  تعبـــًرا  ال�سودانيـــون 

املتنوعـــة، التي تكاد ت�سرتك يف ال�ستفادة الفنية من هذا 

الر�سيد املتنـــوع للثقافة ال�سعبية، حتـــت ظالل مت�سابكة 

من التغريب والغريـــب والعجيب عند المتياح من الواقع 

ما يقدم ثيمات مميزة. ويقف اأمر تاج ال�سرد قيمة فنية 

معززة، وبقوة، لهـــذا الطابع الذي داأبت املدونة ال�سردية 

ال�سودانيـــة على اإظهاره، وخا�ســـة مع روايته (366) التي 

يعمد فيها اإىل تخييل الواقعة م�ستعماًل حيلة الق�سدية يف 

تية: يهام باحلقية والواقع، وذلك عرب املظاهر الآ الإ

- التما�ض الوثوقية بالغياب اأوىل درجات التغريب املخاتل:

يفتح عنوان رواية (366)- يف ذاته- اأفًقا ُيجدد التاأويل 

لدى املتلقي؛ لكونه بنية تكاد تكون منغلقة على �سفرة ي�سن 

بها كاتُبهــــا اأمر تاج ال�سر؛ لي�سبح جمــــال تقييدها بتاأويل 

اأحــــادي الدللة اأمًرا غــــر وارد متاًمــــا؛ اإذ ل يدرك املتلقي 

الق�سديــــة الكامنة وراء هذا العدد؛ فتارًة يعود بها اإىل اأيام 

ال�سنة التي اأحب فيها املرحوُم العا�سُق »اأ�سماء« وتارًة اأخرى 

 على حد تعبــــر املرحوم 
�1(

يحددهــــا بال�سنــــة )الالهثــــة(

املتيــــم. واأيًّا ما كان مق�سود التاأويل يف احلالتني فاإن ترقيم 

العنوان يقرتب من املتوالية اليومية الكبي�سة لعام موؤمل؛ مما 

يحيل بالدللة على اأفٍق زمني له ح�سوره املكثف يف عالقات 

قائمــــة على الع�سق والهــــوى، ويف مدينٍة �سودانية مل مينحها 

حداث،  الكاتــــب ا�سًما وهي التي ُتعد ف�ســــاًء طبوغرافيًّا لالأ

ثم تــــرك للقارئ �سوارعهــــا و�سخو�سها وبيوتهــــا تتقاطع يف 

ف�ساء زمني، هو جمهول �سمن جمهولت كثرة يف الرواية، 

ل ميكــــن عّدها مظهًرا حداثيًّا يدخــــل �سمن عالقة الرواية 

ن الف�ساء الجتماعي للمو�سوع الروائي  احلديثة باملدينة؛ لأ

اأبعد ما يكون عن الطابع احلداثي.

ولهـــذا، لي�س هنـــاك مقت�سى فني يدفـــع باملتلقي اإىل 

الوقوع يف مرحلة )املابني بني( اإذا رام الّتثبت من حقيقة 

الوقائع امل�سرودة يف الرواية، وذلك بفعل املراوغة الفنية 

التـــي بذرهـــا اأمر تـــاج ال�ســـر، ول�سيمـــا يف اأوىل عتباته 

)�1  الرواية، �س9.

ال�سرديـــة بعد العنوان، األ وهـــي )عتبة ال�ستهالل( التي 

يهـــام بواقعية الروايـــة وحقيقـــة مو�سوعها، يف  تعّمـــق الإ

يهام مـــع نهاية الرواية،  الوقـــت الذي يرتاجع فيه هذا الإ

فال تبدو واقعية بالقدر الكامل، واإن ت�سابهت معه يف بع�س 

التفا�سيـــل، فحني تكـــون عتبة ال�ستهـــالل املق�سود على 

هذا النحو:

و1979،  »تـــدور اأحـــداث الرواية بـــني عامـــي 1978 

وقـــد ُبنيـــت علـــى وقائع حقيقيـــة، حيث عـــرُت ذات يوم 

علـــى حزمـــة مـــن الر�شائل مكتوبـــة بحرب اأخ�شـــر اأنيق، 

ومعنونـــة بر�شائل املرحوم اإىل اأ�شمـــاء، وكانت م�شحونة 

ب�شـــدة كمـــا اأذكـــر. �شاعـــت تلـــك الر�شائـــل، لكـــن بقيـــت 

�2(

اأ�شداوؤها ترن يف الذاكرة؛ لياأتي هذا الن�ض«

قامة عقد   يجـــد القارئ نف�ســـه مع حماولة مدبـــرة لإ

�سردي داٍل من اأمر تاج ال�سر؛ بينه وبني القارئ؛ لالتفاق 

على اأنهما اأمام واقـــع وحقيقة. غر اأن ال�ستغال النقدي 

ن  قرار بعبثية الّتيقُّ يف جانـــب املروي له ُيف�ســـي اإىل اأن الإ

مـــن هذا الواقع وتلك احلقيقة اأمٌر حُتّتمه �سرورة ال�سرد 

وفنيات اخلطاب، وهو ما يعد اإن�ساًفا للكاتب الذي يجيد 

تع�سيـــد ممار�ســـة اللعب بالتخييل؛ من اأجـــل اإتقان حيلٍة 

�سردية يدخل بها يف حّيز العقد ال�سردي املخاتل.

وعندمـــا يـــروم التحليل مظاهـــر املخاتلـــة واملراوغة 

يف هـــذا ال�ستهـــالل، يطالع تعمد الكاتب اإيـــراد عبارات 

مت�سمحـــة بالواقـــع، ومتار�س حيل ال�ستـــدراج ال�سائع يف 

التوثيـــق اأو التما�ـــس امل�سداقيـــة لـــدى القـــارئ، ومنها: 

)وقائع حقيقية- عرثت- كما اأذكر- ذات يوم- املرحوم( 

ويف الوقـــت نف�سه ي�ستـــدرج قارئه اإىل ميـــزاٍن من التوتر 

املوحي بـــني ال�سدق والكـــذب، احلقيقـــة واخليال، حني 

يقـــول )و�ساعت تلك الر�سائل( لي�سمح لنف�سه ب�سيء من 

احل�ســـور امل�سطنـــع (Artificial Authority) الـــذي 

يطـــل به على القارئ، ويعلن �سخو�ســـه العيني )اأمر تاج 

ال�سر( وح�سوره الذاتي على امتداد العمل، وفق تعبر وين 

)�2  الرواية، �س5.
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ل مبوجب هذا التفاق  ؛ ليتح�سّ
بوث (-1921 2005))�1

�سهام يف ات�ساع رقعة  ال�سردي املرُْبم ابتداًء على اأحقية الإ

املعني به يف الرواية، ثم تزويد الن�س باحلقائق، التي قد 

ل تكون حقائق، وهي بالفعل كذلك.

يهام بهـــذه املواجهة املبا�سرة بني املوؤلف/  غر اأن الإ

الـــراوي والقارئ/ املروي لـــه، ينك�سر تغريبيًّا؛ ب�سبٍب من 

ن  حـــداث، واإن كان تيقُّ خفـــوت التعليـــق املبا�سر علـــى الأ

القـــارئ ل ينتهـــي مـــن اأنه، على طـــول الروايـــة، مرتقب 

مفاجاأة احل�سور ال�سريح مـــن املوؤلف، ومتوقع مفاجاأته 

نه كما  لـــه باأ�سياء من عندياتـــه ل اأ�سا�س لها بالواقـــع؛ لأ

ذكر )�ساعت تلـــك الر�سائل، لكن بقيـــت اأ�سداوؤها ترن 

يف الذاكـــرة؛ لياأتي هذا الن�س( لكنـــه يك�سر توقعه، ويف 

�سافـــة التي اأبرم على  الوقت نف�ســـه ل ي�سرح بطبيعة الإ

اأ�سا�سهـــا عقده ال�سردي مع القـــارئ؛ ليقدم له هذا الذي 

فـــه باأنه )الّن�س(. غر اأنـــه، يف الوقت نف�سه، ُيهّرب  و�سّ

�سافة عندما يختم عتبة ال�ستهالل  اإليه كونه فاعاًل يف الإ

بقوله )لياأتي هذا الن�س( فمدلول كلمة )الن�س( اإعالن 

�سريـــح باأن القـــارئ اأمام ن�ـــس، وللن�ـــس منطقه الفني 

قل من  الـــذي ي�سمح باخليال ويقت�سي احل�ســـور، على الأ

ا  اأجل تنظيم الوحـــدات ال�سردية التي ُتكتب بو�سفها ن�سًّ

روائيًّا. وهنا يكمـــن التخييل املخاتل يف جتليات احل�سور 

والغياب مًعا اأمام القارئ.

ومن زاوية تو�سيحية اأخـــرى، يتاأكد بها اإ�سرار اأمر 

يهام بالواقـــع، ثم ك�ســـر املاألوفية فيه  تـــاج ال�سر علـــى الإ

ـــا، عندما ي�ستمـــر يف التواري، اإذا مـــا كانت الّنظرة  اأي�سً

ُموؤّطرة ب�سياق العالقة بني الراوي واملروي له، يف ظل هذا 

ال�ستهـــالل املوؤذن باحل�ســـور امل�سطنع؛ اإذ تبدو العالقة 

عالقـــة طردية، تتمثـــل يف اأنه كلما ا�ستـــد ح�سور املروي 

له )الطرف الثالـــث يف عملية التوا�سل ال�سردي( وزادت 

العناية به من قبل الراوي، زاد م�ستوى احل�سور امل�سطنع 

)�1 راجع الف�سل ال�سابع من كتاب )بالغة الفن الق�س�سي( لوين بوث، ترجمة: 

اأحمد خليل عروات، وعلى بن اأحمد الغامدي، جامعة امللك بن �سعود، ال�سعودية، 

ط1، 1994م، �س 197: 244.

للراوي ذاتـــه. فا�ستح�سار املروي له داٌل على اأن  الراوي 

�سديد الوعـــي بنف�ســـه، ويت�سح ذلك اأكـــرث فيما ميار�سه 

الـــراوي من �سعي لتقدمي معلومات كافية، كي يكت�سب بها 

م�سداقية للمـــروي والوثوق به لدى املروي له )القارئ(؛ 

 ،(Clues) سارات� فيعمد اإىل احلوا�ســـي والتذييالت والإ

بـــل ي�سعى اإىل تقـــدمي الن�ـــس الوثيقة، يف مقـــام �سردي 

كتابي جلمهور القراء واملـــروي لهم، وهو مقام م�ستوحى 

ن  مـــن مقام القـــدرة على التخييـــل الذي يبـــدو غريًبا؛ لأ

القارئ يجـــد نف�سه اأمام ح�سوٍر م�سطنع ُيقّدم بالغياب، 

ومـــع عقد �سردي قائٍم على الكـــذب باحلقيقة الناق�سة، 

ا على ك�سر الوثوقية التي اأوهمنا بالتما�سها يف  وقائٍم اأي�سً

�سافات �سادرة من اأديب وروائي. ن الإ البداية؛ لأ

غـــر اأن الدخول يف اأجواء الروايـــة ُينبيء عن ما هو 

خـــالف لهذا من قبـــل املوؤلف، فـــال هو بالـــذي يعلق، ول 

هـــو بالذي يكتـــب هام�ًسا، وكان من املمكـــن للرواية بهذه 

ال�سعـــرة/ العتبـــة ال�ستهاللية اأن تتيح لـــه ذلك، وحتت 

م�سروعية فنية لها ما يدعمها، فهو واإن كان- يف البداية- 

يلتم�ـــس الوثوقيـــة ملا �سيكتب عـــن طريق اإ�سفـــاء الطابع 

الدرامـــي للق�ســـة، بحيث يحـــدد بعد املدخـــل ال�سعاري، 

وعلـــى نحو درامـــي، ف�ســـاءات الرواية: الزمـــان واملكان 

واملنـــاخ، مـــن دون اأن ي�سكل عبًئـــا على الطابـــع ال�سردي 

للروايـــة الفنية، فاإذ به ل يتعمـــد احل�سور، اإل مبقدار ما 

ي�ستطيـــع القـــارئ اأن يواجهه من حقائـــق، واحلقائق قد 

�ساعت وفقـــدت، على حد تعبره، وهو وحده من اأكملها؛ 

يام التي اأوردها  اإذ ل ي�ستطيـــع القارئ الوثوق من عدد الأ

ا لي�س يف مقدوره  اأمر تاج ال�سر واأ�سافهـــا بنف�سه، واأي�سً

جابـــة عـــن الت�ســـاوؤل: من املرحـــوم يف هذا  اأن يحـــدد الإ

اليوم الذي قراأه، ومن اأمر تاج ال�سر؟ واإن كانت الرواية 

يت�سيدها �سوت واحد وراٍو واحد، هو الراوي املرحوم.

واإىل جانب ذلك، تتاأ�س�س يف املادة املروية حالة فنية 

 Self–Conscious) تعرف باأنهـــا وعي ال�سرد بنف�ســـه

Narration) تلـــك التـــي تعـــد قرينـــة للـــراوي الواعـــي 
بنف�سه كذلك، اأو حتكمهما عالقـــة جدلية تت�سم بالتاأثر 
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خر، ول�سيما  ثـــر، اإذ يكاد يكون كل منهما وجهـــا لالآ والتاأ

ثـــر بو�سعيتـــه  يف جتاوبهمـــا مـــع املـــروي لـــه، حيـــث التاأ

امل�ستح�ســـرة يف ف�ســـاء الن�ـــس. وهنـــا، ميكـــن، يف ظـــل 

هـــذه احليلة املخاتلـــة، تو�سيف احل�ســـور امل�سطنع باأنه 

ح�ســـور مت�سفر بني املرحوم واأمر تاج ال�سر، ومرّد ذلك 

هـــو ما ميكـــن قوله بال�ســـرتاك املبطن يف فعـــل الرواية؛ 

اأي ي�ســـدق على الثنني كونهما الـــراوي مًعا، ولكن عدم 

التحديـــد بينهما له ما له من تغريب، يـــوؤدي اإىل التوثيق 

اإذا ا�ستح�ســـرت الـــراوي/ املرحوم، وي�ســـكك يف احلجة 

ال�سرديـــة والوثوقيـــة اإذا رمت الراوي/ اأمـــر تاج ال�سر. 

مـــر موكـــول اإىل القـــارئ الّن�ســـط، واإىل ف�ساء نقدي  فالأ

تاأويلـــي حم�س، وهو ما اأ�سار اإليـــه جوناثان كولر على اأنه 

مـــر مب�سكلة الوثوقية اأو  وعي ال�ســـرد بنف�سه، اإذ خ�س الأ

�سارات التي تدور  احلجة  ال�سردية، وذلك عندما تكرث الإ

حول ميول الراوي اخلا�سة، وتزداد وترة ال�سك يف تاأويل 

هذه امليول اإذا ا�سرتك الراوي والكاتب نف�سه يف تقدميها، 

اأو غم�ـــس على التلقي حتديد اأيهما �ساحب هذا التدخل؛ 

ن  فكثًرا ما يرد ذلك لدى »املرحوم« يف اأيامه ور�سائله؛ لأ

هنـــاك ما يدلل علـــى اأن ال�سارد الراوي ي�ســـارك الكاتب 

يف الروايـــة والكتابة والقيم نف�سها؛ مما ي�سكك يف تاأويله 

حداث، ويثبتهـــا يف اآن، وهذا ما ا�سطلح على ت�سميته  لالأ

، وكاأن احلال اأن هناك 
�1(

�Unreliable ما ل يوثق به(

تعمَد الزعم بوثوقية حجة معينة لي�سلم ب�سحتها القراء، 

ا ك�سر هذا التعمد بنق�ـــس اكتمال الر�سائل  وهنـــاك اأي�سً

التي خ�س بها »املرحوم« حبيبته »اأ�سماء«.

- ال�شرد بني ح�شور الراوي وغيابه:

عندمـــا ا�ستح�سن جرار جينيت (-1930...) ما قام 

به اأفالطون عنـــد ترجمة امللحمـــة الهومرية اإىل حكاية 

خال�ســـة، وخا�ســـة عندمـــا اعتمد علـــى مبداأ هـــام، هو 

�ســـارات الظرفية،  خبار النافلة والإ التكثيف، فحـــذف الأ

نها مبعث التوهـــم يف اأن املعرو�س  الزمانيـــة واملكانية، لأ

دبية، ترجمة: م�سطفي بيومي، املجل�س  )�1 جوناثان كولر: مدخل اإىل النظرية الأ

على للثقافة، القاهرة، 2003، �س122. الأ

واقـــع، ولي�س �سرًدا تخييليًّا؛ ممـــا يجعلها و�سيًطا ممتاًزا 

،  فهي توحي بالتقليد ال�سارم، وبهذا 
�2(

للوهم املرجعـــي

كان اأفالطون ممن يوؤكد اإبعادها حتى ل ُيتوهم باأن الن�س 

دبي حماكاة مراآوية تقليدية للواقع.  الأ

ولعـــل هـــذا ما قـــام به اأمر تـــاج ال�سر كـــي ل يقع يف 

�سرك تقـــدمي حكاية خال�ســـة، فك�سر التطـــور التاريخي 

ا  حداث، ومل يلتزم بتنظيم تتابعي لها، واأي�سً ل�سرورة الأ

�سارات  و�ســـاف والإ مل تغـــب عنه الوظيفـــة املحاكاتية لالأ

املرتبطة بواقع خا�س عا�سه »املرحوم«و »اأ�سماء« و«اأخوه« 

... اإلخ. ومن اجلدير بالتنويه اأن ُيحّدد املق�سود بالغياب 

ب�سخ�سيـــة الكاتب، ويتعلق احل�سور بالـــراوي »املرحوم« 

واإن �ساركـــه الكاتـــب، اأو اأوهمنا م�ساركتـــه لتقريب املادة 

من حيز الواقع.

�ســـارات هـــي التي تربز  وهـــذه الوظيفـــة املتعلقة بالإ

التغـــر الوا�سح، ف�سال علـــى اأن هذا ل يقلل اأبًدا من دور  

حداث، حيـــث اإن حكاية احلدث بني  الـــراوي يف تقدمي الأ

املحـــاكاة والتخييل تعتمـــد يف اأ�سا�سها على اأن فن الق�س 

هـــو قوُل اأكرث ما ميكُن باأقّل ما ميكن، وما كان ذلك ليتم 

لـــول ح�سور فعلّي للـــراوي من دون التظاهـــر باأن ال�سارد 

لي�ـــس هو من يق�س، فهذه ـ كما عرب عنها جينيت، ُتعرف 

، التي يجب عليه اأن يتخل�س 
�3(

بال�سفافية الكاذبة لل�سارد

ن غياب ال�سارد املخرب  منها اإزاء تقدميه ل�سرد تخييلي، لأ

يتيح للخرب ال�ســـردي اأن يهيمن على املكتوب يف م�سهدية 

مت�سمـــة بحكاية متطـــورة وتف�سيـــالت متعـــددة تنا�سب 

ال�ســـرد التاريخي، بينما يحمل ح�ســـور الراوي ت�سريًحا 

فتغيـــب  حـــداث؛  الأ اإدارة  املتحكـــم يف  ال�ســـارد  بوجـــود 

التفا�سيـــل، ويحظى التخييل بعنايـــة تقود يف النهاية اإىل 

دبية، ويتحقق املقام ال�سردي  ال�سرد املعا�سر اأو الق�سة الأ

للن�سر  مريت  دار  اإمام،  ال�سيد  ترجمة:  ال�سرديات،  قامو�س  برن�س:  جرالد   �2(

 ،165  ،164  ،112 �س111،  2003م،  ط1،  القاهرة،  واملعلومات، 

وعمر  زدي  الأ اجلليل  عبد  ترجمة:  احلكاية،  خطاب  جينيت:  جرار  وكذلك: 

على للثقافة، القاهرة، 1997، �س180،  حلمي وحممد معت�سم، املجل�س الأ

)بت�سرف(.  181
)�3 جرار جينيت: خطاب احلكاية، �س181، 182 )بت�سرف(.
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للق�ســـة، اأو  ال�سردية بالن�سبة للن�ـــس، ولكننا نفاجاأ باأن 

الراوي وال�سارد هو »املرحوم« والكاتب مًعا، مما يعني اأن 

فعـــل الرواية (366) فعل ق�ســـدي، قد يكون فيه اأن مادة 

الروايـــة كلهـــا كانت يف حـــوزة املوؤلف، ومن ثـــم جلاأ اإىل 

خفاء ليت�سنى له تقدمي ن�س  اإخفـــاء ما يريد، اأو ادعاء الإ

روائي متكامل حمقًقا اأمرين،هما:

- جتنـــب الوقـــوع يف دائـــرة ال�سرد التاريخـــي جلملة من 

الر�سائل املوؤرخة تدريجيًّا، اأو املتتابعة حدثيًّا.

عـــالن عـــن نف�سه يف ح�ســـور غر معلـــن؛ لكي تعرب  - الإ

حرفية ال�سرد عن نف�سها يف مقام فني له مقت�ساه.

بناء علــــى ذلك، فاإن جعــــَل الغياب ممثــــاًل يف )اأمر 

تــــاج ال�سر( نف�سه اأمر مق�ســــود؛ لكونه م�سهًما يف اإحداث 

التغريــــب، ف�ســــاًل علــــى اأن تغييــــب الراوي مــــن ال�سعوبة 

مبــــكان؛ نظًرا ملــــا اآلت اإليه فنيات الق�ــــس احلديث، حيث 

التجريب والتطوير بالبعد عن كال�سيكيات الق�س والقرب 

من حداثة ال�سرد الذي تنخرط معه البنية الق�س�سية يف 

حبــــكات مت�سمة- يف كثــــر منها- باخللو مــــن ا�ستمرارية 

�سببيــــة، اأو عالقات �سروريــــة حمتملة، بني اأحداثها؛ مما 

يجعلنــــا- اإذا حتدد الغيــــاب يف الرواي امل�ســــارك والعليم 

مًعا )املرحــــوم(- بعيدين عن اأمناط التحديث يف البنية، 

حداث،  والقرب من احلكي ذي املنطق املتدرج واملتنامي لالأ

ا – بالتفا�سيل مع وجود الراوي.  واملحتفي– اأي�سً

هنـــا ي�سبح الـــراوي )املرحـــوم( املدفـــوع باإ�سافات 

كـــرب يف التعبر عـــن التفا�سيل،  املوؤلف، هـــو الو�سيط الأ

وعن ال�سخ�سيات التي مل تاأت اإل يف اإهاب املحكي عنها، 

امل�ســـرود لها علـــى ل�سان املرحوم، مبـــا يف ذلك �سخ�سية 

»اأ�سمـــاء« التي جت�ســـدت متلّفًظـــا بها على ل�ســـان عا�سق 

ا  يلّفهـــا بلغة غناية ذاتيـــة، فلم تكن »اأ�سمـــاء« فعاًل روائيًّ

مام. وبهذا  يناظر يف حدث يتكّون مبا يدفع ال�سرد اإىل الأ

ي�سبح ال�سرد القائم على تقنية الر�سائل �سرًدا للحالة، ل 

ن الراوي احلا�سر ي�سيطر على البث ال�سردي  للحـــدث؛ لأ

منـــه اإىل املع�سوقة التي يخ�سها بال�سمر )اأنِت(، واإذ به 

يديـــر الر�سائل لتنتظـــر كل �سخ�سية ذكًرا لها يف ر�سالة؛ 

ا، اأو تفك مبهًما يف حدٍث ما.  لتك�سف غمو�سً

اإن تخييـــل احلادثة وحكيها اإعالن �سريح عن ح�سور 

الـــراوي غر املتطفل؛ ذلك الـــراوي الذي يدير منظمات 

املبنـــى احلكائي، بـــكل ما ي�ستحدثه مـــن م�سارات تنتهك 

منطقيـــة التـــدرج للحادثـــة الواقعيـــة، وحتيـــل تقليديتها 

املعهـــودة اإىل خطـــاب لـــه فنياتـــه، و�سماته التـــي تتحدد 

بالقدرة على التجاوز من قبل املبدع الواعي بدور الراوي، 

وتتحدد كذلك باملكونات النوعية لهذا اخلطاب، من دون 

اأن تك�سف عن، اأو توؤكد �سرورة وجود، احل�سور امل�سطنع 

خبار على فعل  للـــراوي، بالقدر الذي حتظر فيه �سيادة الإ

ال�سرد.

- التغريب باإيقاع املوروث ورهافة انروبولوجيا اللغة:

اإن �ســـدور الر�سائل عن عا�سق مل مينـــح نف�سه ا�سًما 

اإل كونـــه »املرحـــوم« يعنـــي �سدورهـــا عن ذهنيـــة مكبلة 

بالت�سوي�ـــس، والع�سق القاتل؛ ولهذا جـــاء البناء ال�سردي 

ـــا وموزًعـــا علـــى ع�سريـــن ر�سالة، حملـــت وقائع ل  دائريًّ

تخ�سع للرتتيب املنطقـــي، واأحداثها غارقة يف التفا�سيل 

نرثوبولوجيـــة الثقافية ملجتمـــع ذي طابع خا�س. وعلى  الإ

الرغـــم من كثافة التفا�سيل فاإنها ل ُت�سعر القارئ برتهل 

البنـــاء ال�ســـردي. فعلى حني اأنـــه يبدو ماطًبـــا حبيبته 

ا يخاطب القـــارئ �سمًنا؛ متنقاًل من  »اأ�سمـــاء« فاإنه اأي�سً

حال اإىل حال، ومن مقام اإىل مقام بحًثا عن لذة لن تاأتي، 

ويجد القارئ نف�سه على طول الرواية ُماطًبا �سمنيًّا.

»اإن ال�سوق ُيخمده اللقاء« بهذا املبداأ ال�سويف الواعي 

ب�ســـرورة املنع لتكتمل اللذة، يبـــدو حجب »اأ�سماء«- على 

امل�ستوى ال�سردي- فعاًل فنيًّا موازًيا للقاء الذي اإن حتقق 

ا ُمدّبًرا من  اأف�سى اإىل املوت، وهنا تبدو الر�سالة فعاًل قبليًّ

كاتب، يعلم فيه اأن متـــام اللقاء باأ�سماء هو نهاية الكتابة 

ال�سردية، ومتامها؛ لذا ظل اللقاء يف طي العدم؛ ليتمكن 

الـــراوي من كتابـــة الر�سائل، التي مل يكـــن هناك من ُبد 

يقافها اإل بالنتحار؛ لي�سبح بعدها الراوي مرحوًما. لإ
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اإن الر�سائـــل التي ُكتبـــت عن حياة اأ�ستـــاذ الكيمياء، 

مل تقدمـــه اإل بدايـــة من لقائـــه باأ�سماء، ولي�ـــس مع كونه 

نه حمكوم  طفاًل فذاك واقع جمّهل على القارئ متاًما، ولأ

يام  بالبحث عن اللذة املفقودة، نراه يقرر اإطفاء �سعلة الأ

ا يف الر�سالة رقم )20( ليتوج  الـــــ366 بابتالع 60 قر�سً

نف�سه بتوقيع )املرحوم( التي وردت يف اأول ر�سالة؛ وهنا، 

تت�ســـم البنية ال�سرديـــة، يف اإطارها العـــام، باأنها دائرية 

حتقـــق �سمتني فنيتـــني؛ اأولهما تتمثـــل يف حتقيق فكرة ما 

بعد حداثية مفادهـــا اأن الو�سول اإىل ال�سعادة عن طريق 

ال�ســـر عك�س الجتـــاه مغامرة قد تف�ســـي اإىل العدم وقد 

كان، وثانيهمـــا تتمثل يف ما تعك�ســـه من وعي بتقدمي بنية 

�ســـد الطابـــع التاريخـــي المتـــدادي يف التفا�سيـــل التي 

قبـــاط وحي امل�ساكن  حياء؛ حي الأ تنتقـــل بالقارئ بني الأ

وغرهمـــا، من دون اإح�سا�س بوتـــرة ت�ساعدية للحدث؛ 

مما يعلن عن خربة فنية جمالية ل ميكن اإهمالها.

فـــاإىل جانب دفء اللغة ال�سرديـــة، نرى الكاتب يتكئ 

علـــى الـــرتاث الروحي يف الع�ســـق والولـــه واملقامات التي 

غنيـــة ال�سعبية واملثل  ت�سعل القلب والـــروح؛ فينهل من الأ

واللمحة اخلرافية، وكل ذلك يف اأداءات لغوية تعرب عنها 

ن�سانية اخلاطفة لدى  الكلمة واجلملة والتقاط اللمحة الإ

خ »بخاري«  ب والأ م والأ ال�سخ�سيـــات الروائيـــة، مثـــل الأ

�سيل اإىل حزب راديكايل هو حزب البعث  ذي النتماء الأ

ال�سرتاكي، وذلك عرب خطاب روائي يعك�س حالة ثقافية 

�سديـــدة الرهافـــة يف جمتمع له رحيق خا�ـــس، يربز بقوة 

من خالل تقاطعه مع ركائز اأربع، هي: 

- متزقـــات داخليـــة، وحـــالت اهـــرتاء يف التقـــارب بني 

التفاوتـــات الطبقية، والف�ســـاد ال�سيا�سي، وعرب �سلوك 

يوّحده البوؤ�س وقلة احليلة.

- طغيـــان الغـــرتاب النف�ســـي الداخلـــي لل�سخ�سيات يف 

جمتمـــع بائ�س ُيف�سي اإىل غربٍة دائمة، وهجرة للعقول 

والكفايـــات اإىل بـــالد اخلليج للعمـــل وامتالك احلياة 

ال�سحية.

مل  - البحث عن الذات القلب التي تتحقق يف الت�سبث بالأ

اإىل حد بعيد.

- وعلى م�ستوى اأكرث ات�ساًعا يبدو اإنعا�س الذكرة العذرية 

اأمـــًرا ت�ستدعيـــه تناق�ســـات القيـــم، وتفلـــت التقاليد 

�سيلة يف املجتمعات التقليدية. الأ

 فمكونات اخلطاب ترتكز علـــى البوؤ�س، والغرتاب، 

مـــل، ثم املا�سي املاأفـــون، يف ت�سافر تلعـــب فيه اللغة  والأ

دوًرا كبًرا من اأجل نرث الغرابة فيه باقتدار.

تواجهك لغة �ساعرية، روحية، مبعثها احلالة القائمة، 

ومبعثها املكان كذلك؛ اإذ تتوتر رقًة حني يكون مو�سوعها 

ن�سان  القلـــب؛ ففيهـــا مـــن الرهافـــة ما فيهـــا؛ رهافـــة الإ

ا واملتطلع اإىل ال�سمال الرباق، وفيها  اجلنوبي املنطفئ همًّ

مـــن اإدها�س ال�سدمة ما يجعلهـــا ماألوفة وغر ماألوفة يف 

اآن، وهذا هو �ساأن اأمر تاج ال�سر واإحكامه ال�سيطرة على 

لغة تتمكن من تغريب املعقـــول، وتعقيل الغريب؛ فالنا�س 

يف مدينـــة »املرحـــوم« يربون اأملهـــم وي�سمنونـــه لي�سبح 

، وي�سف »اأ�سماء« يف اأول لقائه بها باأنها املتهورة 
�1(

بغـــاًل

يف ال�سحر والعطـــر وال�سعر وال�سحر. كاأنها )خرجت من 

اأمنيـــة املُغني، ومـــن فو�سى عازيف الطبـــل والغيثار، ومن 

كل �سحكـــة �سحكتهـــا امـــراأة، اأو زغـــرودة اأطلقتها اأم اأو 

نـــك املنا�سبة الكـــربى التي تاأنقـــت حل�سورها.  خالـــة، كاأ

حقيقـــة ل اأعرف كيف اأ�سفك، فلـــم اأ�سف من قبل �سوى 

حلقـــة البنزيـــن ... كاأن ثوبـــك اأ�ســـود بنقو�ـــس حمـــراء، 

لعلهـــا كانت م�ساريع اأزهار �ستنبـــت، لكن امل�سمم األغاها 

بحنكـــة ل�ستحالة اأن تنبت اأزهار اأخرى على ج�سد زهرة 

  تقـــف اللغة كقب�سة من �ســـوء حاٍن ي�سلطها على 
�2(

�...

حياء لتلملم بع�س �ستاته فيهم،  مكنـــة والأ �سخا�س والأ الأ

عـــرب 366 يوًما م�ستعاًل فيها بفعل هـــذا اللقاء الطارئ 

مـــع »اأ�سماء«، اإذا جاز اأن ُيعد لقـــاء؛ اإذ بعده، ظل يناجي 

فيهـــا �سوقه وهيامـــه، مـــن دون اأن يتحقق اللقـــاء، وكاأن 

حرى  قراره منذ البداية اأن يكون قتيل �سحرها فيه، اأو بالأ

)�1 الرواية، �س17.

)�2 الرواية، �س17.
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يكـــون »املرحوم« حا�سًدا اللـــذة التي ل تتوقف على وجود 

�سماء و«اأ�سماء« لن تعود. املحبوب؛ فظل يحكي لأ

وهنا، يتحول املرحوم اإىل مـــا ي�سبه الراوي ال�سعبي، 

مر  ن نف�ســـه الراوي ال�ســـردي اإذا مـــا تعلق الأ وهـــو يف الآ

باإ�سافـــات الن�س، ولكن لي�س ثمة فـــوارق كبرة بينهما؛ 

ول  الـــراوي ال�سعبـــي والـــراوي ال�ســـردي، حيث يعمـــد الأ

لقاء؛  اإىل رفـــع مهـــارات الروايـــة بلغة تقرتب من حـــد الإ

حاديث الذاتيـــة واحلوارت  فتتكرر كثـــًرا النـــداءات والأ

التـــي يفتحها علـــى الورق مـــع »اأ�سماء«، تقـــرتب من حد 

ال�سفاهية التي ت�سدر من اأنا »املرحوم« )يا اأ�سماء، اأنا .. 

اأنا(   مبا ُيحدث املتعـــة والت�سويق؛ لي�سرف عن و�سعيته 

وعن ن�سه املروي معيـــار احلقيقة، اأو يخفف من �سطوته 

اأمام مـــا ا�ستقّر يف الذاكرة اجلمعية مـــن اإميان بقدراته 

متـــاع، اأما  الراوي ال�سردي  وحيلـــه على الختالق بغية الإ

نه ب�سدد تخييل  مر ل يكون على هذه الو�سعية؛ لأ فـــاإن الأ

تـــام، ي�سبح فيه املـــروي بنية قائمة علـــى جماوزة حدود 

حداث، حتى  الواقـــع والف�ساء الذي ميكن اأن ترتد اإليه الأ

ل يقـــع القارئ؛ احلقيقي واملثايل- وهـــو ب�سدد التحرك 

نحـــو غاية الرواية- يف �سرك بناء الوهم؛ وهم الت�سديق 

دنى للن�س الواقعي.  دراك الأ وال�ست�سالم حلدود الإ

� � �
 تخييل الوقائـــع والهروب من 

�1(

)الـــروح الثامنـــة(

مكنة: ح�شار الأ

ل خـــالف علـــى اأن الرحلـــة يف، اأو اإىل، املكان هي يف 

�سا�ـــس حالة اغرتاب، تنبع مـــن الذات التي قد توّطنت  الأ

علـــى األ تبحث عن �ســـيء خارج نف�سها؛ لـــذا يظل املكان 

 ومبـــداأً اأ�سا�سيًّا يحكم روؤيتنا للعامل 
�2(

)ركيزة اإن�سانية(

اأوىل  طبعة  القاهرة،  للكتاب،  العربية  الدار  الثامنة،  الروح  ُي�سر:  نرمني   �1(

دمية  لل�سورية  الثامنة(  )الروح  رواية  �سدور   2013 عام  و�سهد   ،.2014
داوودي، التي جت�سد �سروخ الروح العا�سقة.

بطر�س  حترير  من  احلديث(  العربي  دب  الأ يف  املكان  )�سعرية  كتاب  مدخل  راجع   �2(

على للثقافة، القاهرة، 2014، �س-11 21. احلالق وترجمة اآخرين، املجل�س الأ

ن�ســـان علـــى حد �ســـواء، من خـــالل عالقات  وروؤيتنـــا لالإ

�سياء والنتقال واحلدود،  متمثلة يف ال�سلوك واحلركة والأ

وهذه كلها مما تت�سكل به احلياة، وتبدو احلياة التي تقوم 

على املكان مبثابة احلقيقة القوية، التي ي�سعب جتاهلها؛ 

لذا تلقـــى العناية مـــن املرحتل بالدرجة التـــي ُيحقق بها 

توازًنا وتعـــادًل له يف احلياة،وهو ما برز يف رواية )الروح 

تية: الثامنة( من خالل املظاهر الآ

- التكثيف الذاتي والتغريب بال�شتهالل:

خبار  منذا العنوان وثمة مثول اأمام حدٍّ قاطع بكثافة الإ

عما هو غريب؛ لكونه تتمَة جملة خربية؛ ت�سّرح باأن هذه 

قرار  هـــي )الروح الثامنة( تلك التي يتعنّي على القراء الإ

خرين وتوؤثر فيهـــم، وهذا ما يجعل القارئ  باأنهـــا تلهم الآ

ـــا، منذ البداية، موؤهاًل للدخول يف عامل يتداخل فيه  اأي�سً

اجل�سد مع الـــروح، وتتحاور عوامل �ستى من اأجل الوقوف 

علـــى حقيقٍة ما، اأو ك�سف �ســـرت ما، يف عامل قد يكون بعد 

احليـــاة وقبل املوت، فالعنوان ل يت�سمن زماًنا حمدًدا ول 

ي�سر اإىل مـــكان طبوغرايف معهود؛ فهـــو دال على فوقية 

ن�سان يف بحثه عن نف�سه  تتجاوز الزمان واملكان؛ لت�سل الإ

�سئلة الكربى يف احليـــاة اإىل حالة من  وعـــن اهلل وعـــن الأ

الر�ســـا، التي ت�سعى اإليها الذات عـــرب طرائقها اخلا�سة 

خرين ومع نف�سها. التي ت�سنعها مواقفها الذاتية مع الآ

وثمة ق�سدية بائنة يف تعمد ح�سور الذات، والحتفاء 

بكثافـــة جتلياتها، عـــرب م�سهدين؛ يعلـــن اأولهما عن ذات 

تواجه العامل برغبة �سادّيٍة، وميثل ثانيهما �سموًدا خرافيًّا 

اأو غريًبا للـــذات امل�ستهدفة يف هذا الواقع املرفو�س. ويف 

امل�سهديـــن، يبدو املـــكان قا�سًما م�ســـرتًكا لُتج�سد الذات 

ن�سان ما بعـــد احلداثـــة، وهو ما  خطاًبـــا �سبـــه �سريـــح لإ

يت�ســـح يف عتبـــة املقدمة التي يـــربُز فيهـــا امل�سهدان من 

خالل قولها:

»كـــم اأ�شعـــر بالقـــوة تتدفـــق من بـــني اأ�شابعي وانـــا اأدفع 

ن يفعل ما اأريد، واأحدد ل�شخ�ض اآخر ماذا يقول؟  ا لأ �شخ�شً
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وكيـــف يتحـــرك؟ وكيف يـــاأكل؟ ومـــن يع�شـــق؟ واأ�شتطيع اأن 

اأقـــرر لـــه حالته املزاجيـــة باأن يكـــون �شعيـــًدا اأو م�شطرًبا..

اأو باإمـــكاين حتـــى اأن اأجعلـــه ينتحر.. ب�شغطـــات قليلة على 

حروف الكيبورد اأ�شنع له قدره.

    وقـــد كانـــت القطـــة حتـــاول النجـــاة من مـــوت قريب، 

إثر  ومواوؤهـــا يفتـــت جـــدار معدتـــي هلًعـــا، كانـــت تتلوى اأملًـــا ا

حـــادث �شري، حني �شكنت متاًما عـــن احلركة و�شاعت رائحة 

املـــوت يف اأنفـــي، ثم ما لبثـــت اأن انت�شبت واقفـــة جمدًدا مما 

ت�شبـــب يف ازدياد هلعـــي، بداأت ت�شلح من هيئتها وتهتز بقوة 

لتنف�ض عن �شعرها اأتربة الر�شيف وتلعق حوافرها، وكاأنها 

مل متـــت منـــذ قليل، يبدو اأن اأرواحهـــا ال�شبعة مل تنفد كلها 

�1(

بعد.. ويف قول اآخر ت�شعة..« 

ففـــي هـــذه املقدمـــة املوجهـــة نحـــو اإ�سفاء جـــوٍّ من 

التغريب، نعاين هذين امل�سهدين، وهما:

الواقعـــي  بـــني  الق�ســـدي  التداخـــل  تعزيـــز   : اأوًل 

والفرتا�ســـي من اأجل تغريـــب عامل الـــراوي اأو الروائية 

نرمني ي�سر، حني تتو�سل بـــاأدوات التكنولوجيا )الكيبورد 

وغـــره( الداعمة خللق عـــامل افرتا�سي كي تقتحم واقًعا 

حقيقيًّا �سّد حتّقق الذات، فاإذا بها ُتعلي من ن�سوة الهيمنة 

غريق حني  وال�سيطرة؛ لتمنح نف�سها طاقـــة ت�سبه اآلهة الإ

تتحكـــم يف م�سار �سخ�سيات عاملها الفرتا�سي، الذي هو 

بديل اأن�ســـب لعاملها الواقعي، فُتحـــرك �سخو�سه، وترتب 

اأحوالهم املزاجية على هواها، وت�سعد اإىل اأعلى درجات 

الن�سوة يف التلويح ب�سادية تتحقق بها الذات اأمام كل م�ساٍد 

لها، عندما توؤكد اإمكانية الق�ساء على حياتهم. يف الوقت 

حداث  الـــذي يلقى فيه القارئ واقًعا من ال�سخ�سيات والأ

التي تتحرك بواقعية تامة، وهنا يكمُن الغريب.

ثانًيـــا : اأ�سطـــرة الواقـــع اأو تعّمـــد تقريبـــه مـــن حـــد 

�سطـــورة بتهيئة القارئ عرب املثل ال�سعبي )َزّي القطْط  الأ

ب�سبـــْع اأرواْح( اإبراًزا حلالة ال�سمـــود، التي ل تعتمد على 

)�1 الرواية، �س5،6.

رواح، واإمنا ملا فيه من  كون القط ممتلًكا هذا العدد من الأ

هوال، واإذا  خ�سائ�ـــس طبيعية متكنه من النجاة اأمام الأ

رواح ال�سبع واملراأة، التي حتفظ  مـــا ُربط بني القط ذي الأ

لها املخيلة ال�سعبية اأنها ت�ستبطن روح �سبع قطط، فاملكان 

داري بفعل  الغريب هو ذلك الف�ســـاء القابل لالنتهاك الإ

الكيبورد والعامل الفرتا�ســـي، اأو الذي يخ�سع لالنتهاك 

�سطورة واخلرافة. فاأن تده�س قطة  داري عـــرب الأ غر الإ

اأو ت�سنـــع عاملًا روائًيا اأو واقًعا افرتا�سًيا فاأنت يف النهاية 

حمكـــوم بنظم واقعية لها ما يربرها. وهنا فانت تقف يف 

حد الغريب. 

مام والثيمة امل�شادة : - الرتداد اإىل الأ

منـــذ بدايـــة الرواية وحتـــى نهايتهـــا، مل ينك�سر هذا 

يهام بالتغريب والف�سائـــي امل�ساد لكل ما هو اعتيادي  الإ

يف احليـــاة، فعلـــى علـــى مـــدار اأجزائهـــا ثمـــة ارحتـــال 

زمنـــة وعرب الثقافـــات الروحية  مكنة والأ متكرر عـــرب الأ

نرثوبولوجية ال�سخيـــة يف مدلولتها، واأتاحت الراوية  والإ

لنف�سهـــا اأن تقوم على اأ�سوات روائيـــة تتنقل بالقارئ من 

مكان اإىل اآخر، ومن ثقافة اإىل اأخرى، ومن �سخ�سية اإىل 

�سخ�سية اأخرى؛ لتك�سر ما قد يبدو ماألوًفا يف احلياة؛ اإذ 

ت�ستعر من واقـــع النا�س فكرة اللقـــاءات العابرة بينهم، 

وهـــي يف الغالب لقـــاءات معر�ســـة يف جانب كبـــر منها 

مد املحـــدود يف ال�سمر  اإىل الن�سيـــان، اأو البقـــاء ذي الأ

ال�سخ�ســـي، لكن الكاتبة/ الراوية جتعـــل من هذا اللقاء 

القدري مـــا ي�سبه اللعنة املقد�ســـة- اإذا جازت الت�سمية- 

فتقـــدم ثيمـــة اأو مو�سوعة مغايرة متاًما عمـــا كانت عليه 

ال�ستعارة مـــن الواقع، حني تقود ال�سخ�سية التي تلتقيها 

اإىل ما ي�سبه النتكا�سة- بالقيا�س اإىل تاريخها ال�سخ�سي 

ثـــر احلا�سل من  وم�سرتهـــا- فينالهـــا- مـــن عمـــق التاأ

مام وتغير  ال�سخ�سيـــة- التبدل ال�سديد بالرتداد اإىل الأ

ـــا مل يكن اأبًدا  امل�ســـار امل�ستقبلي؛ فت�ستعيـــد منًطا اإيجابيًّ

وارًدا يف اأفقها، وقد حدث هذا بالتقابل؛ اأي منها وفيها.



33
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

ففـــي اأفغان�ستان كان هناك »�سميع اهلل فرزان« مدير 

جنبية،  فـــرع ال�سركة الكبـــرة يف )كابل( يلتقي هـــذه الأ

فتتبدل حياتها اإىل مناخ عرفاين مفعم بالروحانية، وهي 

ذاتهـــا تلتقـــي »اإيثان مايلـــز« مرا�سل �سبكـــة اأخبار عاملية 

فتتبـــدل حياته متاًما من فو�سى ج�سدية اإىل بحث معريف 

عن القيـــم. ويف احلالني، ثمة مكان هـــو اأفغان�ستان وثمة 

لغة هي لغة عرفانية روحية باذخة املجاز والدرامية.

وىل للكاتبة بعد  وعلـــى الرغـــم مـــن اأنهـــا الروايـــة الأ

جمموعة مـــن الق�س�س الق�ســـرة، فاإنها تقـــدم- بهذا 

املنحـــى- خربة فنيـــة جمالية جيـــدة على م�ستـــوى اللغة 

ال�سرديـــة وكثافة الدللـــة بالبتعاد عن حـــدود املبا�سرة، 

ومغايرة البنية الروائية التقليدية املتدرجة تاريخيًّا وك�سر 

منطق التتابع احلدثي، ثم التخل�س اجليد من الوقوع يف 

�َســـَرك الكتابـــة الذاتية املتمثلة يف علـــّو ال�سوت، و�سراخ 

نـــا، والتعايل بتقـــدمي منطق احلكمة الكليـــة والق�سايا  الأ

الكـــربى، وخا�سة عندما تتبدى مالمح اخلطاب الروائي 

الـــذي يتمثـــل يف تقـــدمي حـــراك ثقـــايف م�سبـــع باملعرفة 

مكنة متلفة، ملتقطة فيهـــا الثقافة الروحية  العميقـــة لأ

جلوهـــر �سعوبهـــا؛ ففـــي اأفغان�ستان حيث عـــامل »فرزات« 

ال�سخ�سيـــة ال�سوفية احلاملة جـــًدا، التي تقر ب�سحر هذه 

جنبية امللتحقة بفـــرع ال�سركة يف )كابل(، لكن ت�سبعه  الأ

بثقافة روحية وطقو�س اإميانية جعله يقف بها عند منطقة 

 
�1(

ثم املحبب( ا القرب من ج�سدها مبثابة )الإ و�سطى، عادًّ

علـــى م�ستوى التخيل النفرادي. ثـــم تقدم هذه الفتاة يف 

خطابهـــا مـــع �سخ�سية اأخـــرى انك�سار املاديـــة اجل�سدية 

متاًما، وخا�سة عندما ق�ست �ساعات قليلة يف )اإجنلرتا( 

روًحـــا هائمة، ولي�س ج�سًدا طيًعـــا خليالت هذا املرا�سل؛ 

فاأحدثـــت يف �سخ�سيتـــه حتـــوًل جذريًّا، وهـــو القادم من 

مريكي »مايكل« فيها،  )كابل( بعد تغطية حـــدث مقتل الأ

فيتحـــول من افتنانـــه بج�سدها اإىل �سغـــف بروحانياتها، 

)�1 )( الرواية، �س27.

مر  وكذلك مـــع ال�سيني »ت�سوجن« الذي فقـــد زوجته، والأ

ن�ســـان والـــروح  كذلـــك يف منغوليـــا، بحًثـــا عـــن اهلل والإ

واحليـــاة، فت�ستقر بها احلال يف م�ســـر مكت�سفة اأنها من 

اأ�سل م�سري فتهب اإلهاًمـــا حلبيبها ليكتب فيلمه املوؤجل 

مـــن �سنني، ومتوت بني يديـــه؛ لتقدم الروايـــة يف النهاية 

خطاًبـــا ذا ملمـــح دينـــي �سيا�ســـي ثقايف روحـــي مت�سابك 

ن�سان يف واقـــع طغى عليه  الـــروؤى، بحًثـــا عن خال�ـــس لالإ

رهاب واملادة واجل�سد. الإ

وهناك ملمح فني اآخر، يت�سح يف اأن الرواية تقوم على 

خم�ســـة اأ�سوات روائية، وكل �ســـوت تلتقيه البطلة يتحول 

اإىل الـــرواي؛ في�ســـرد ذاتـــه وتفاعالته مـــع ال�سخ�سيات 

خـــرى، ومـــع كل �ســـوت روائي نلم�ـــس بنايـــات �سردية  الأ

م�ستقلـــة على م�ستوى الـــراوي لكنها مت�سابكـــة جًدا على 

م�ستـــوى احلدث، ومع كل �سوت نعايـــن بعرثة منهجية له 

)تفتيت( عن طريقة ترقيم البنيات اجلزئية تارة، وتارة 

اأخرى عن طريق العنونة اجلانبية. وكل بنية جزئية ت�سلم 

خرى يف تتابع �ســـردي من�سجم، يحيل الراوية  نف�سهـــا لالأ

اإىل لوحـــات ق�س�سيـــة مبذاقات �سرديـــة متلفة و�سيقة 

على م�ستوى الفن.

مكنة والت�شرنق ال�شاعري حول الذات: - ح�شار الأ

تعك�س رواية )الروح الثامنة( طابًعا ذاتيًّا ل�سخ�سية 

ُتعد من اإفرازات عامل مـــا بعد احلداثة، التي ا�سطدمت 

ماديتهـــا واآنيتها بروحانيـــة ذات اأخرى تكتنز يف ف�سائها 

العرفاين احلا�سر روحانيـــات املا�سي و�سحره لتمده اإىل 

كـــرث اإ�سراًقا يف العامل  مـــا وراء احلا�سر، حيث احلياة الأ

خـــر، واإذ بهـــذه ال�سخ�سية ما بعـــد احلداثية تغرق يف  الآ

�سدمـــة داخليـــة عنيفة، بعـــد اأن م�ستهـــا روحانية عميقة 

ثـــر؛ فقادتهـــا اإىل البحـــث عن ذات اأخـــرى متحققة  التاأ

ج�سًدا وروًحا، ولي�ست متحققة ج�سًدا فقط؛ فعندما ي�ستد 

زمنـــة ذات الظالل املرعبة  مكنـــة اخلانقة والأ ح�سار الأ

على الذات، وت�سعر بـــاأن هناك ح�ساًرا اآخر من الت�سويه 
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الـــذي يلفهـــا يف قهـــر، فال منا�ـــس اأمامها مـــن الت�سرنق 

حول الـــذات ابتعاًدا باأهدافها احلقيقيـــة التي ت�سمرها؛ 

نها متتلك الرغبة  فتجرت ماأ�ساتها يف درامـــا النك�سار؛ لأ

وتفتقـــد كثًرا اإىل القـــدرة، واإذ بها تغـــدو �سبًحا يف واقع 

قا�ـــس، فتعلـــو م�ستويات ال�سعريـــة واللغة املكثفـــة �سجًنا؛ 

لتفك حالة احل�سار وين�ســـط التخييل فت�ستنطق الوجود 

املـــادي احليـــواين واجلمـــادي، ويتحول الواقـــع اإىل عامل 

بديل ت�سرتد فيه ال�سخ�سية قدرتها على الفعل، والوجود، 

والتحقق احلر.

وقـــد لعبـــت اللغـــة يف الروايـــة دوًرا كبـــًرا يف تقدمي 

ف�ساء روحـــاين خالب؛ فعلى م�ستوى تدرج البنية، وتنقل 

 مـــكان اإىل مكان يت�سح 
�1(

البطلة مـــن عنوان اإىل عنوان

مر، موؤكـــدة نرمني ي�سر بهذا ملمًحا تعززه اإحدى  هذا الأ

موجـــات احلداثة اجلديدة حني تربط بـــني املكان واللغة 

عـــرب جتليـــات احلداثـــة يف ال�ســـرد؛ اإذ تـــرى )اأن اللغـــة 

املكانية، يف �ســـوء احلداثة اجلديـــدة، تتوجه باهتمامها 

 ففي 
�2(

ـــا( الكبـــر �سوب كل ما هـــو روحاين ولي�س ماديًّ

)اأفغان�ستـــان( حيـــث اللقـــاء مـــع »اإ�سماعيـــل فـــرازات« 

مريكـــي »مايـــكل« يلم�س القـــارئ تقدمي لغـــة �سوفية  والأ

�سديـــدة التحليق بالـــروح، وخا�سة اللقـــاءات التي كانت 

جتمعها باإ�سماعيل، حيث تعلو م�ستويات التكثيف الدليل 

للغـــة م�ستمدة مـــن ت�سويرات مولنا جـــالل الدين وهذا 

رث ال�سويف الكبر، وحتـــى يف اأجواء املعابد ال�سينية  الإ

مـــع »ت�سوجن«، وكذلـــك يف دهاليز )القاهـــرة( التاريخية 

وعبقهـــا القـــدمي، حيـــث تعلو جمـــازات اللغـــة ال�سردية، 

وحتلـــق بت�سويرات متعددة التاأويل، فت�سفي على الواقع، 

الذي يبدو يف تفا�سيله اأنه ماألوف وواقعي وعادي، اإيهاما 

تية )بداية الروح ق�سة-38 احلياة كروية ول تدور  )�1 راجع العنونة اجلانبية الآ

حولنا -77 اإثم حمبب�27.

 Graham Greene �Mystery and the Space  �2(

 Between(; Place and Space in Modern Fiction،

 Wesley A. Kort �Editor(، Universty Press of
.Florida، 2004، P89

بعـــدم ماألوفيته وك�سره، ولعل قراءة احلوارات التي كانت 

جتمعها مـــع »اإ�سماعيل« اأو »اإيثان مايلـــز« تعطينا حتليًقا 

�سعار ال�سوفية يف  ـــا اأ�سعلته روحانية الت�سوف والأ هالميًّ

الغزل الغـــارق يف الريا�سات الروحية لبدٍن م�ستهدف يف 

تطويـــع ماديته وج�سده، كاأن ي�سلي اإ�سماعيل ال�سالة مع 

 وفتنة ج�سدها وعقلها.
�3(

امراأة غريبة اأ�َسرته بح�سنها

مكنة  ف�ســـاًل على ذلـــك، يبدو اأن مناو�ســـة ح�سار الأ

زمنـــة للذات قد تاأخذ منحى عبثيًّا، يبدو فيه التخييل  والأ

مـــن ذلك النوع ال�سريـــايل، اأو الفانتـــازي، وعلى اأ�سعدة 

مكنـــة  كثـــرة تنعك�ـــس علـــى احلـــدث وال�سخ�سيـــات والأ

زمنـــة واللغـــة كذلك، فمثـــاًل تعرتي القـــارئ ما ي�سبه  والأ

ال�سدمـــة مـــن الروايـــة حـــني تنتهـــي مبوتهـــا يف م�سقط 

راأ�سها، وبـــني يدي حبيبها، بعد رحلـــة طويلة من البحث 

ن�سان والراحة بال جدوى اأو ماآل، بل البحث  عـــن اهلل والإ

ن�سان يف احلياة بعيًدا عن دهاليز  عن اللذة احلقيقية لالإ

ّرمة. ال�سيا�سة، وتوظيف الدين يف ف�ساءات جُمَ

فــ)الـــروح الثامنـــة( وهـــي روح احليـــاد التـــام حني 

ترتـــاد اآفاًقـــا انحيازية تامـــة مل تقرتف اأي حيـــاد، وهي 

نثـــى م�ستهاة تختطف  يف ارتيادهـــا متثل وم�سة روحية لأ

الـــذات من ت�ساحلها ال�ساكن اإىل حالة اأخرى قد تف�سي 

اإىل تدمرهـــا. فمن اأفغان�ستان الـــروح اإىل بوذية ال�سني 

ورهبنـــة امل�سيحية يف منغوليا ثم اإحلـــاد بريطانيا و�سوًل 

اإىل م�ســـر �سد التع�سب و�سد الهويـــة املنغلقة، وهي يف 

مريكي  كل اأفق ت�سكل اإدانة مزدوجة، لطالبان يف قتلهم الأ

»مايـــكل« ولـ«مايـــكل« الذي التم�ـــس حياًة وفـــق اأدواته يف 

جمتمع ل ي�ستوعبه، وغر موؤهل ل�ستيعابه.

متنـــح الرواية األَق البحث يف الـــروح العليا، ومتاهات 

البـــدن املغمو�ـــس يف واقع مـــادي فعَل اإحـــداث الالجدوى 

يف وعـــي القارئ، حيـــث مل يكن انتهاء البحـــث على هذا 

النحو تتمًة موفقًة ُتثر ت�ساوؤلت، اإذا بدت الرواية- بفعل 

)�3 الرواية، �س35 و36.
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النهاية- وكاأن ترحالها من مكان اإىل اآخر حيلٌة ت�ستعر�س 

ثقافات غريبة، و�سلوكيات غر ماألوفة يف طبائع ال�سعب، 

ثـــم تك�سر هذا بالوقوف على حد اإدانة �سيا�سات ومظاهر 

اجتماعية تقرتب من كتابات الرحالت. وهو ما �سمح لها 

بـــاأن توظف تقنية الهام�س؛ لتطـــل نرمني ي�سر بح�سورها 

امل�سطنـــع يف الرواية لتف�سر مدلول وجبة �سعبية يف مكان 

هـــو من �سميم الواقع احلايل، لكنهـــا تبدو م�سدوهة اإليه 

وكاأنه مكان قادم من وراء التاريخ. وتو�سف الكلمة لديها 

فغانيـــة )اأينده كوي(  عـــامل قارئـــة الطالع يف الثقافـــة الأ

 يف 
�1(

وقـــوم الهزارة من ال�سيعـــة الدالني على الرقم األف

تنقلها من مكان اإىل مكان.غر اأن احل�سور امل�سطنع من 

الكاتبـــة، يف اإطار هذا التـــداول ال�سعبي للرموز الثقافية، 

مل يكـــن موفًقـــا يف بع�ـــس امل�ساهـــد، ول�سيما تلـــك التي 

فغانية،  �سلطت فيها الراوية ال�سوء على مالب�س املراأة الأ

اإذ كان احل�ســـور مبا�سًرا، وفًجا قلل من عدم املثول اأمام 

يهام بحقيقة املروي قوًيا. احلقيقة، اأو كان الإ

- ال�شحر الت�شاكلي يف الثقافة واملوروث:

اإىل جانب �سيادة هذا النمـــط من املمار�سة الثقافية 

يف موروثات �سعبية متنوعة تت�سل، يف غالبيتها، باأو�ساط 

دنـــى من النا�ـــس، يتاأكـــد للقارئ اأنهـــا تعد من  الـــراق الأ

الظـــالل التي تقرتب مما ي�سميه جيم�س فريزر (-1854 

1941) ال�سحر الت�ساكلي، اأو �سحر املحاكاة، التي حتاول 
حد،  هـــذه الفتاة تقليدهـــا، واإن مل تلحق بهـــا اأي �سرر لأ

وهذا النوع اأطلـــق عليه اإدوارد تايلـــور (-1832 1917) 

ا�ســـم ال�سحر الرمـــزي symbolic magic)) بناًء على 

العالقـــة القائمة بـــني ال�سبيهني من اأجـــل اإحداث رمزية 

ا  جنبية و�سًمـــا فتثر ت�ســـاوؤًل رمزيًّ معينـــة، كاأن تعلـــق الأ

لـــدى »اإ�سماعيـــل« باأنها رمبا تكـــون مـــن »الهزاريني«، اأو 

تتعمـــد �سراء حجـــر )اجل�سمت( وهو اأمـــر �سعبي حممل 

برمزيـــات ت�سهم يف تغريب املوقـــف اأو احلادثة، ول�سيما 

)�1 الرواية، �س17، 18، 23.

اإذا اخرتقتها الرمزيات ال�سعبية، مثلما حتاكي �سخ�سية 

روائيـــة يف عمل ما الرجل عنـــد الزولو الذي مي�سغ قطعًة 

مـــن اخل�سب لكي يلني بهـــذا الفعل الرمـــزي قلب الرجل 

الـــذي يريـــد اأن ي�سرتي منه بع�س املا�سيـــة، اأو قلب املراأة 

التـــي يريد الزواج منها، هذه كلها اأمثلة �سريحة وا�سحة 

.
�2(

لل�سحر الرمزي

�ســـوات يف الروايـــة،  كان هو�ـــس ال�سخ�سيـــات، اأو الأ

ب�سحـــر املحاكاة بني الثقافـــات ملمًحا من مالمح اإ�سفاء 

التغريـــب يف ال�سرد، بالن�سبة اإىل هـــذه الرواية، لكنها مل 

تكن مق�سودة لذاتها، كـــي ل يقع العمل يف اأتون التكلف؛ 

مـــر اأمر �سرد ولي�س اأمر عر�س حمتوى حماكى؛ اإذ  ن الأ لأ

ثارة اإ�سكاليـــة ال�سرد يف مقابل العر�س اأو املحاكاة  كان لإ

املح�ســـة مـــن قبـــل ال�سرديـــني وغرهـــم مغـــزى جديـــر 

باللتفات اإليه، وهو النت�سار للراوي، �سواء اأكان املرا�سل 

نك اأمام رغبة  اأو مديـــر الفتاة يف )كابول( اأو غرهما، لأ

بـــداع و�سنعة التخييل  عارمـــة يف تدعيم جانب حرفية الإ

دبـــي للمادة الواقعيـــة املروية على اختـــالف اأماكنها،  الأ

يهام الكاذب باأن  الراوي �سخ�س اآخر.  بحيث ُي�سقط الإ

اأن )الـــروح  وبهـــذا الوعـــي ميكننـــا الوقـــوف علـــى 

الثامنـــة( ن�س �سبه تـــداويل مبا يحت�سد فيـــه من و�سيط 

ننا ل منتلك املعرفة الكاملة  ثقايف م�سمر ومعلن يف اآن؛ لأ

بهـــذا الواقع كي نتمكـــن من الحتكام اإليهـــا عند احلكم 

علـــى الن�س املرتبط باأمكنة متنوعـــة، فكان النعتاق من 

مكنـــة بالتنقل امل�ستمـــر ف�ســـاء متحديًّا لعدم  ح�ســـار الأ

القـــدرة على التثبت مـــن واقعية احلدث ذاتـــه، واإن كان 

احلدث ال�سيا�سي حا�سًرا بقوة، لكن تداعياته جعلت منه 

رافـــًدا وو�سيًطا يربط املرا�سل )الـــذي اأتي لتغطية حدث 

مريكي على يد طالبـــان( بالفتاة يف �سياق اآخر؛  مقتـــل الأ

ية  لنكت�ســـف اأنه ي�ستهدف ج�سدها ببوهيمية فّجة تروق لأ

)�2 راجع: جيم�س فريزر: الغ�سن الذهبي، ترجمة: اأحمد اأبو زيد، الهيئة امل�سرية 

دار  تايلور،  زيد:  اأبو  اأحمد  و  �س109،  1971م،  القاهرة،  للكتاب،  العامة 

املعارف، القاهرة، 1957م، �س207.
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امـــراأة اإل هي، وكاأن احلدث ال�سيا�ســـي مل يكن مو�سوًعا 

للروايـــة بقدر مـــا كان املو�ســـوع احلقيقي هـــو الذات يف 

حراكها مـــع غرها، من اأجل حتقـــق يف الزمان واملكان، 

يحاء والتكثيف والرمز. عرب و�سيط لغوي يت�سم بالإ

حـــداث، ذات الت�سال  وميكـــن الوقـــوف علـــى اأن الأ

دين يف املجتمعـــات التـــي طافـــت بها  العميـــق بالـــراق الأ

نرمني ي�سر و�ساقتهـــا يف ارتباط موثوق ب�سخ�سياتها، مل 

حداث  حيان، قادرة على تخلي�س هذه الأ تكن يف بع�س الأ

مـــن �سياقاتها املجتمعية؛ كـــي حُتدث قدًرا مـــن املخاتلة 

العميقـــة، فكابل و�سنغهاي ومونرتيـــال وغرها ف�ساءات 

اأمكنـــة لهـــا �سياقـــات ظلت حا�ســـرة يف ما هـــو مغلق من 

اأمكنة؛ الطائـــرة واملحكمة وغرها، واإىل جانب احلر�س 

حـــداث مثلما حدث يف  علـــى توثيق التاريـــخ احلقيقي لالأ

مريكـــي وغرهمـــا، تخلت  م�سهـــدي؛ املحاكمـــة وقتـــل الأ

الكاتبـــة عن التمثل باملوروث الثقـــايف ال�سعبي، وانغم�ست 

يف فعل �سحفي ينقل اأخباًرا، فكّبلت احلادثة باإرث واقعي 

يهـــام والتخييـــل يف بع�ـــس املواقف،  يقلـــل من حـــدود الإ

ولي�ـــس يف كلها. وهنـــا ياأتي املروي له، الـــذي يفك �سفرة 

هذا املكبل، ول يلتفت اإىل ثبوتيته، حتى مينح نف�سه متعة 

حداث. التخيل بعيًدا عن التماثل الظاهري للحقائق والأ

� � �
خمتتم:

مل يكـــن ر�ســـد هـــذه املظاهـــر التجريبيـــة من خالل 

ا على ما املظاهـــر ال�ستة التي ا�ستهلت  ـــني روائيني ردًّ ن�سّ

بها الدرا�سة، واإمنا هي من باب تاأكيد اأن املدونة الروائية 

العربيـــة ت�ستبطـــن القـــدرة علـــى تو�سيـــع اأفـــق التجريب 

النوعـــي، الذي يعزز اإرًثا كبـــًرا يف دائرة ال�سرد واحلكي 

وال�سفاهية ... اإلخ. اإن ر�سد هذه املظاهر التجريبية على 

م�ستوى التخييل يقوم على اإحـــداث ت�سابكات وتداخالت 

بداعية ذاتها، وهي ت�سابكات متعلقة  تفر�سهـــا العملية الإ

دبيـــة يف العمـــل الروائي،  ببع�ـــس مكونـــات ال�سعريـــة الأ

ول�سيمـــا ما حتمله من تقاطعات حتتـــوي الثيمة بو�سفها 

يهـــام باحلقيقـــة الروائية ل  ممار�ســـة عقلّيـــة ترت�سي الإ

الت�سريـــح باحلقائـــق وا�ستعارتهـــا من احليـــاة، وتربط 

املكان بو�سفه عن�سًرا ثقافيًّا فاعاًل مع اللغة املكانية التي 

جتنـــح �سوب الروح ل املادة، وت�ستدعي الكاتب يف ح�سور 

م�سطنع يع�سد الغياب اأمـــام احل�سور احلقيقي، وُيخّيل 

الوقائع على نحو مربك وماتل، وت�ستهدف هذه املظاهر، 

ـــا، التفريق بني الراوي ال�سردي والذات الروائية؛ اإذ  اأي�سً

ُيقَبـــل من الـــذات يف الرواية، ويف الفن عامـــة، اأن تن�سلخ 

منهـــا ذات )اآخر( ومتار�س عليها فعل التخييل واملراوغة 

والكذب الفني عرب منتوج تخييلي اأدبي، يتغاير عما نادى 

به جاك دريدا (1930-2004) عندما �سرح باأن م�سمار 

احلـــوار الذاتي ُيبنى على حقيقـــٍة ذات منطق خا�س، األ 

؛ م�ستنكًرا اأن 
�1(

وهـــي )ا�ستحالـــة الكذب علـــى الـــذات(

ن�سان اأن يقول لذاتـــه وعن ق�سد اأ�سياء  يكون باإمـــكان الإ

متلفـــة عن تلك التـــي يفكر فيها فعـــاًل، واأن يفعل ذلك 

ذى بها، واأنه ل ميكن الكذب  ق�سد خداعها، واإحلـــاق الأ

على الذات من دون اعتبارها مبثابة اآخر م�ستقل، وهو ما 

تقـــوم عليه الرواية التخييلية يف كل مكوناتها وتفا�سيلها، 

حني تنا�ســـب الذات نف�سها، يف �سياق انق�سامها، �سراًعا 

خـــر( من خالل  نـــا( والذات )الآ بـــاأن هنـــاك الذات )الأ

التخييل املخاتل واملراوغة باحليل الفنية.
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