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إن ظهور نص أديب جديد، يعد من األحداث الفنية، اهلامة جدا؛ ألنه سيقول أشياء انصرفت عنها نصوص 

وقد تزداد أمهية هذا احلدث بكثري، إذا . ار لوال براعة الصنعة إىل حد بعيدثري أحاسيس ما كانت لتستثغريه، وسي

  .جعله يقول وال يكف عن القولوجد هذا النص قارئا فوق العادة، حيسن كيفية استنطاق هذا النص، و

نص كهذا يصبح أقرب إىل وجدان الباحث، إذا كـان ينتمـي إىل لغتـه، وكيـف احلـال إذا صـار       

عى إىل األلفة العقلية ما دام يتخذ أدوات نوع أديب بعينيـه، بـل هـو أشـد إحلاحـا      امتدادا لثقافته، وهو أد

مبضمون يؤسـس للحاضـر مـن خـالل تفاعلـه       على استثارة احلس اجلمايل، ما استطاع أن يدعم ذلك كله

مع املاضي، وينتصر للخصوصية احلضارية أمـام خصوصـية اآلخـر، ويـدعو إىل احملبـة و اخلـري، وينبـذ        

  .الكراهية والشر، جاعال غايته القصوى تلك القيم اإلنسانية العالية

أليفـه، إمنـا   من هنا فقد يظل هذا النص بقوة إخراجه متجدد احلدوث، بغـض النظـر عـن تـاريخ ت    

  .يتأتى له ذلك االنبعاث فقط، عن طريق املنهج الذي يعود فيصنع هذا احلدث

مع هذه الفكرة األخرية أصبح مبقدور الباحث أن يتلمس الطريقة حنو نـص تكـون لـه هـذه اآلفـاق      

لقـا،  جمتمعة، ما دام املنهج هو األداة اليت متنح الفرصة مرة أخرى لإلقدام علـى قـراءة تزيـل لبسـا ظـل عا     

أو تستدرك معىن استمر مغيبا، أو تشرح موملـا كـان اجلهـد مرغـوب يف كـل      . متواريـا  فتـئ شا ما ده

عمل، فهو يف كل األعمال اليت يكون الباحث مدين هلـا ـذا اجلهـد تغـدو واجبـا؛ وهـو مـا حـدث         

فع خصوصـا وقـد   اجلهود، إلعطائـه بعـض الـد    تضافربالفعل، ألن أدبنا اجلزائري هو يف أمس احلاجة إىل 

نطـاق أوسـع، ومـن كثـرة ذلـك، فقـد        إىلأصبحت له نصوص متكنت جبدارة، من كسر نطاق احمللية، 

، حـىت وجـدنا   "ذاكـرة اجلسـد    "شدتنا ثالثية أحالم مستغامني، فلم نكد ننتهي من قـراءة الروايـة األوىل  

، "عـابر سـرير  " :روايـة الثالثـة   ، ومن مث فقد كانت ال"فوضى احلواس" :أنفسنا نباشر تصفح الرواية الثانية

لتكتمـل الصـورة   . أكثر إحلاحا على الطلب، الستكمال املتعة، واستكناه احلقيقـة الفكريـة واملتعـة الفنيـة    

  .ومعها كانت القناعة التامة قد اكتملت كذلك، بضرورة املبادرة للبحث يف الثالثية

اك مـا سـيكون وراء ذلـك مـن مشـقة      فعال لقد قرر الباحث دراسة الثالثية، وهو يدرك متام اإلدر

 ءالبحث، خصوصا إذا اشتمل هذا الوعي على يقني مسبق بقوة هذه النصـوص الـيت تقتضـي إضـافة شـي     

  .عقب الدراسة، وإال فاألجدر أن تترك على ما هي عليه، ألا قوية بذاا

رات إن وعي الباحث بأن املهمة لن تكون سهلة، وهـو مـا سـيجعله  يبحـث يف ذاتـه عـن املـرب       

الالزمة لعقد صلة وثيقة ال فكاك منـها، ليجـد أن أول األسـباب الـيت أدت بـه إىل االرتبـاط بالثالثيـة        

سيتمثل يف كسرها لتلك النمطية اليت ظلت سائدة، حيث باشرت الروايـات الـثالث التعامـل مـع منـاذج      

قـرب إىل  لشخوص، استمدوا روحهم مـن املدينـة املعاصـرة، بـل سـتواجه الثالثيـة مشـاكل هـي أ        

  .االنشغاالت احلاضرة اليت يعيها الفرد يف يومنا املعاش
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لتـاريخ   امتـداد ويأيت السبب الثاين لتكملة سابقه، حيث سيكون شـخوص هـذه الروايـات هـم     

أمـا  . وطن هو وطن الباحث، ويسهم بعضهم يف نشر احلس التارخيي الـذي يعـد أقـرب إىل ذات الباحـث    

اح الرواية على اآلخر من خالل مرونـة واضـحة ختللـت عناصـر الروايـة،      الدافع الثالث، فقد متثل يف انفت

الذين مت تقدميهم مبعزل عن أي مركب نقص مـن ناحيـة املعرفـة، ذلـك أن شـخوص الروايـة يقـرؤون        

إىل رغبـة   قـارئ مبختلف اللغات وميلكون خلفية جيدة عن ثقافة اآلخر، وهو ما يتيح الفرصة، لـدفع كـل   

  .ترددالتعرف عن اآلخر دون 

إن الثالثية خترج بنا من صور الريف الباهتة، ومشاكله السـاذجة، وحياتـه البائسـة لتنـاقش املسـائل      

وبعـرض هـذا السـبب    ... احلضارية، ضمن أطر فنية تتخللها ملسات مجالية، تنشد اخلري، واحلـق واحلـب  

مباشـرة عـرض   نسـتطيع عقـب هـذا    . الرابع، الذي رسم األلفة مع سابقيه، بني ذات الباحـث ونصـها  

فعليـة  الالمـح  املاألسباب املوضوعية، اليت ستخرج بالباحث من إطار هـذه الصـلة، إىل بدايـة اكتشـاف     

تقلبات املزاج وحلول انفعال بديال آلخـر، أو ارتقـاء معرفـة الباحـث وتطلعـه      بالثابتة للنص اليت ال تزول 

  . يكن يراها قبل ذلكملإىل معطيات 

وعية سـنجد ورود نصـوص الثالثيـة ضـمن جـنس الروايـة، الـذي        يف مقدمة هذه الدوافع املوض

سيعد من األشكال احلديثة اليت تتيح الفرصة لإلملام مبوضوعها مـن زوايـا متعـددة، تتـراوح بـني السـرد       

أما الدافع الثاين فقد تعلق بالنص يف حد ذاته الذي تكلم بلغـة خارجـة عـن املـألوف فاكتسـب      . واحلوار

ة إىل التناسق واالنسجام يف عـرض املقـاطع والفصـول، فكانـت بـذلك قـوة       بذلك روحا شعرية، إضاف

  . ..النص يف كثافة حضور خمتلف التقنيات الروائية من أسلوب و حوار و عرض لألحداث

ألن األسباب أحيانا تكاد أن تتداخل فإن السبب املوايل أكثـر ارتباطـا باملضـمون، حيـث أسسـت      

يا، إذ ال ينطق باسم توجه فكري حمـدد بقـدر مـا ينطـق باسـم الفـن       الثالثية لتوجه يكاد أن يكون حياد

اخلالص، أما الدافع الالحق فقد جاء نتيجة اآلفاق الكربى اليت أسـس هلـا هـذا الـنص بتـداخل منسـجم       

بني الفن والفكر، كما أن النص يعلن بوضوح أنه نقطة التقـاء بـني التـاريخ واحلاضـر، واألنـا واآلخـر       

حضـارة الشـرق وحضـارة     إىلحلظة احلرب وحلظة السلم والـوطن والغربـة، انتـهاء    واملدينة والريف، و

  ...الغرب، وثنائية الرجل واملرأة

أما إذا علمنا أن كل ثنائية من هذه الثنائيات، تنطوي على الكثري، فإننـا مـن جهـة أخـرى سـنبدأ      

ن الـنص األديب يـدعي   إذا كـا : باالقتراب من فرضية البحث، اليت باإلمكان حصرها ضمن هـذه الصـيغة  

الفنية، فكيف يتحول يف بعض األحيان إىل جمرد وسيلة إليديولوجية خارجيـة، يتنـازل مبوجبـها عـن تلـك      

  ؟ الغاية القصوى، املتمثلة يف الفن

الكاملـة للبحـث، حيـث سـتمكن الباحـث مـن        اإلشـكالية يف ظل هذه الفرضية نستطيع بلورة 

  . ال خيرج عن إطارهامجلة من األسئلة احملددة على  اإلجابة
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بـالنص،   ارتباطـا إن اإلشكالية الرئيسية هلذا البحث، ستعمد لإلجابة عن سؤال أساسي هـو أكثـر    

هل أن نص الثالثية وفق شكل مـن األشـكال قـادرة علـى االمتثـال لصـرامة       : إىل املضمون االنتقالقبل 

تلك املناهج اليت ال تعترف إال بقوة الرابط بـني النتيجـة الفنيـة وسـببها ؟ و هـل أن هـذه االسـتجابة        

؟ وهـل أن الـنص بنـاء علـى      ستعكس كثافة الشكل الفين، أم أن ذلك سيتيح الفرصة ألشـكال أخـرى  

؟ وهـل أن   قادر على االستجابة للمتطلبات األدبية من جهة الشـكل واحملتـوى لقـول شـيء جديـد     ذلك 

؟ أم أن جديـد الثالثيـة يتعـدى ذلـك مـن خـالل        تقدمي معطيات جديدة جلنس الروايـة  استطاعالنص 

  .؟ الكيفية املستحدثة لعرض األشخاص وقضاياهم

، وهـي تعتـرب أن أحـدمها    "شـكل واملضـمون  ال" هذه األسئلة جمتمعة، حتاول قراءة النص بشـقيه  

  .خر، و األمر مل يتوقف عند هذا احلد بل سيتعداه إىل حميط النصلآل امتداد

كمـا اصـطلح    " مبـدأ احلواريـة  "  اعتمـاد الباحث  ارتأىوألجل اإلجابة عن هذه اإلشكالية فقد  

سـتنطاق الـنص الروائـي مـن     عليها تودوروف، كمنهج للبحث وذلك ملا هلذا املنهج من قدرة فائقة على ا

الطـابع  مجيع أوجهه، إذ أن مؤسس املنهج، ميخائيل باختني، مـن البدايـة عمـد إىل نقـل الروايـة مـن       

الــذي يســتدعي إىل جانــب ثنائيــة الــدال واملــدلول بعــدا آخــر هــو احلكــائي إىل طــابع اخلطاب،

  ."احلوارية"السياق،وهكذا ستساعدنا 

فنية حمضـة، تـرتبط علـى خاصـية التعـدد       اعتباراتوىل من خالل على فهم الثالثية يف املرحلة األ 

 يوفر لنا هذا املنهج آليات أخـرى خاصـة جبـنس الروايـة، حيـث      مثوالتنوع اليت ستكسر رتابة األحادية، 

ـا تقتصـر علـى هـذه اخلصوصـية دون         اسيعطيها أبعادحمددة ال ميكن تطبيقها مع نـوع أديب آخـر، أل

  . ر أحيانا عن شكلها اجلوهريظلث للحوارية، سيعاجل الرواية بغض النأما البعد الثا. غريها

يـة، سـتأخذ   ڤن جوهر احلوارية اليت يصطلح عليها أيضـا بتعـدد األصـوات، أو الـديالو    إمن هنا ف 

بالشكل واملضمون يف اآلن نفسه، و ال يفوا االستعانة بالسياق ما دام ذلـك خيـدم الـنص وهـي بـذلك      

وتعتمـد كـذلك مبـادئ املاركسـية الفنيـة      . النسـق  إىللشكالنية الروسية اليت جتنح ستستفيد من مبادئ ا

ومل يتوقف بـاختني مبنهجـه لـدى هـذا احلـد، حيـث أخـذ مببـادئ اللسـانيات           ،اليت تم باملضمون

  .)يةريالسوس(

يف تقدميـه ألحـد مؤلفـات بـاختني الـيت قـام        "حممد برادة"ن الناقد العريب إعلى هذا األساس، ف 

ترمجتها، اعترب أن احلوارية منهج جيدر بنا تطبيقه على الرواية العربية ألا متـر بلحظـة تـأزم ثقـايف مياثـل      ب

  . نظريا يف األدب الروسي حني مت تطبيقها

أما الباحث، سيعترب أن احلوارية أوسع من أن تكون حـال أفقيـا للدراسـات البنيويـة الـيت ظلـت        

  .تعتمد الدراسات العمودية
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أن الدراسـات األدبيـة االسـتباقية للبحـث هـي نفسـها        إىلأن نشري بعد عـرض املنـهج،    بقي 

 "شـعرية دوستويفسـكي  "مؤلفات ميخائيل باختني اليت توفر منها مؤلفني من أصل ثـالث مؤلفـات ومهـا    

، فقـد مت تعـرف مالحمـه مـن     " املاركسية وفلسـفة اللغـة  :" ، أما كتاب"اخلطاب الروائي" :واملؤلف الثاين

الل ما كتب من طرف النقاد عن احلوارية يف عمومها علما أن بـاختني يف هـذه املؤلفـات كـان يقـدم      خ

جانب التنظري ملنهجه مجلة من النصوص اليت طبق عليها هـذا املنـهج يف اآلن نفسـه، وهـو مـا جعـل        إىل

  .هذه املؤلفات تصلح بأن تكون دراسات استباقية هلذا البحث املتواضع

وقـد اختـار    "احلوارية يف ثالثيـة أحـالم مسـتغامني   " ن عنوان املذكرة هوإملعطيات فبناء على هذه ا 

قصد إعطاء صـورة شـاملة عـن الـنص موضـوع التطبيـق،        ةالصيغهلا الباحث باالتفاق مع املشرف هذه 

عن طريقها فعـل شـيء بعينـه، ألن نصـوص الثالثيـة تامـة        نهج ألنه هو الواسطة اليت يتميتقدمه اسم امل

  .ث وما يقتضي جمددا هذا احلدوث هو تطبيق احلوارية عليهااحلدو

ليأخذ البحث جمراه فقد مت اعتماد خطة للدراسة موزعة على أربعـة فصـول، حـاول الباحـث مـن      

  .خالهلا أن يستويف خمتلف متطلبات التطبيقات احلوارية

ـ  –مصطلح احلوارية األصول وحماولـة التحـوير   –:ـأما الفصل األول املعنون ب ث يعـرض هـذا   حي

بـاختني، مث إعـادة اكتشـاف هـذا املصـطلح      الفصل تلك األصول األوىل للمصطلح لدى صاحبها ميخائيل 

تيزفيتان تـودوروف هلـذا املصـطلح وحماولـة إعطائـه      كمنهج من طرف جوليا كريستيفا، مرورا إىل شغف 

  .يةعلى أن النتيجة إمجاال هي حماولة تقدمي فهم شامل ملصطلح احلوار، بعدا آخر

ـ التعدد والت–:وأما الفصل الثاين فقد جاء حتت عنوان إذ أن هـذا   ،–وع يف الثالثيـة عتبـة احلواريـة   ن

مـن خـالل    .على مستوى نصوص الثالثية للبحث عن أشـكال التعـدد والتنـوع    باالشتغالالفصل سيبدأ 

ـ   ، وأخريا السياق ،تليها بنية املدلول ،بنية الشكل –:ثالثة أبنية هـذه اخلصوصـية    سوهذا كلـه قصـد حتس

  .املرور إىل مسائل أخرى أكثر دقة وما إذا كانت متوفرة يف احلوارية قبل، الفنية العامة

ـ  ،–احلواريـة واخلصوصـية الروائيـة   –:يف حني أن الفصل الثالث الذي سيأيت حتت عنـوان  نتعرض س

 .تصـوير احلـواري  إىل ال انتـهاء تقنية الشخصية ضمن أبعادها الروائية ضـمن مـرحلتني   من خالله لدراسة 

ـ رض الفكرة وفق ما تقتضيه احلوارية وهنا سـيتجلى بوضـوح قـدرة    عبينما التقنية األخرى ستتعلق ب نس ج

الرواية ضمن منهج احلوارية على التميز دون بقية األجناس األدبية ومنـه الـتمكن مـن حتقيـق تنـاول فـين       

  .للمضامني مل يتحقق لألجناس األدبية األخرى

حيـث سـنعمد    –احلوارية واخلصوصـية النصـية   –:ع واألخري فقد ورد حتت عنوانفأما الفصل الراب

ألا سـتطبق علـى األسـلوب كدراسـة     ، ستكون متاحة لألجناس األدبية األخرى ةمن معاجل االقترابإىل 
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ومن جهة أخرى سـنقوم بدراسـة تناصـية ضـمن هـذا الفصـل       . داخلية بغض النظر عن التفاصيل اخلاصة

  . دراسة خارجية للنص باعتبارهاذاته 

مت التوصـل إليهـا علـى خمتلـف      من خالهلا عرض جممل النتائج الـيت  ستنتهي الدراسة إىل خامتة يتم

  .األوجه

  قــوباهللا التوفي


