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  :احلوارية واخلصوصية الروائية

إذا كانت نتائج الفصل السابق قد أظهرت لنا قوة حضور نصوص الثالثية من خالل نقلة معتربة، عكست   
بذلك متيزا عميقا هلذه النصوص، على صعيد الشكل، حيث أخذ كل من الزمن واملكان بفعل التوظيف احلـديث،  

، ومنه إىل احلركة التقليدية اليت ال تتعدى حدود التأثري على احلركيـة  )رونوتوباهل(بعدا إضافيا، أقرب إىل مفهوم 
بينما كشف لنا عقب ذلك تتبعنا للمضامني اإليديولوجية، حتوال كسـرت بـه   . البسيطة للسرد وتطوره أو تعقده

وقـد  . وسيلة ال غاية يف ذااالثالثية ذلك التمركز يف نطاق إيديولوجيا بعينها، إذ تبلغ هيمنتها، حد جعل الرواية 
  .متثل هذا الكسر يف العدول عن االحنياز لفكرة دون أخرى أو دون سواها

اإليديولوجية خاصة، ألن  االحنيازلقد أسندت نتائج درسنا للمضامني احلضارية يف الثالثية منو العدول عن 
، وهذا اتمـع  )1(يرى جون جاك روسواجلانب احلضاري، أظهر تعامل الثالثية مع جمتمع حقيقي ال طبيعي كما 

هو الذي تكون لديه قابلية التنوع والتطور والتعقيد، خالف األمناط الطبيعية اليت ما فتئت بعض النصوص الروائية 
متنحها األولية، فنرى بذلك جمتمعات قروية حركة النمو فيها بطيئة للغاية ومستوى الوعي، يبلغ حد السذاجة بل 

  .حتت العادات والتقاليد زحال تتعدى كوا ممثال لرتعة فكرية واحدة، ترهي أكثر من هذا 

أما درس السياق، فقد اطلعنا على واقع التأثري والتأثر، بني التشكل الفين والواقع اخلـارجي، ألن الـنص   
وجدت، وهو ما سيوجد للنص مرجعية على ضوئها نظهر نقلة هذا النص إن . مبختلف أبعاده هو سليل بيئة بعينها

  .أو حاجة هذا النص إىل ذلك التحول والتجدد

هذه النتائج وغريها ستكون أرضية خصبة، وذلك الستكمال رحلة البحث، حيث سنعمد من خالل هـذا  
، عن طريق دراسة الشخصية وأبعادها، كما نظـرت  )اخلصوصية الروائية(الفصل، إىل تتبع تلك العناصر اليت متثل 

  .، وميزت تشكلها عن بقية األمناط التقليدية، بل وحىت اجلديدة)ختنيحوارية ميخائيل با(إليها 

أما إذا انتهينا من تتبع درس الشخصية والبطل وجه التحديد، فإننا سنتعرض لدراسـة تشـكل الفكـرة،    
وتوزيعها على األشخاص، وهنا يتضح أكثر من أي موضع، سر التطبيق على الثالثية يف نصوصها املختلفـة، ألن  

وفق هذا االتساع، سيجنبنا تلفيق احلقائق ومن جهة أخرى سيلغي عنصر الصدفة ويف ورود بعض الظـواهر   زياحل
الفنية بفعل الصدفة، ولن يتحقق ذلك إال بألفة احلدوث، ومن نص إىل آخر، وطواعية التعامل مع هذا التشكل أو 

اهاة تلك األشكال العاملية وفق تلـك  حضوره باستمرار، وحىت تكون النتائج املستخلصة بعد ذلك قادرة على مض
  .األبعاد الفنية، دون أدىن ارتياب

ألن احلوارية، كمنهج للدراسة، جاء من أجل دراسة الرواية دون غريها من األجناس األدبية، كما يؤكـد  
، فإن هذا الفصل، سيسلط الضوء على ذلـك اجلانـب، الـذي غيبتـه     "ميخائيل باختني" ذلك مؤسس املنهج 

                                                 
  . 352مرجع سابق، ص  :املعجم النقدي لعلم االجتماع -)1(



                                                                                                                               ا�
	ـ� ا����ـ�
��  ا���ار�� وا��	���� ا��وا

  

 
 

، وألغت بذلك هذه اخلصوصية اليت تكون بأمس احلاجة إليها، ويف وقتنا هذا ممـا  "للحوارية"ت اجلديدة التصورا
لديها من قوة لتطوير الرواية احلديثة، بدل ترك الشيخوخة تدب يف أوصاهلا، بل واحتمال أن يدمهها الفناء فجـأة  

ا وبني قارئها، وما هي إال فترات حىت يفصل يف من حيث دخوهلا يف نطاق من الرتابة اململة، اليت تضع حاجزا بينه
  .أمر موت هذا اجلنس إن مل يتم تداركه مبثل هذه الدراسات

  :يف ظل معطيات كهذه، سنحاول مباشرة درسنا من خالل ما يلي

  :احلوارية وتشكيل الشخصية-1

ل فعـال مـا هـذا    يف األعمال األدبية التخييلية تتألف العقدة من شخص ما يفع: "يقول نور ثروب فراي
الشخص إن كان فردا فهو البطل، والشيء الذي يفعله أو خيفق يف فعله هو ما يستطيع فعله، أو ما ميكـن لـه أن   

  .)1(" يفعله، على مستوى املسلمات اليت وضعها عنه املؤلف والتوقعات املترتبة عليها عند اجلمهور

اجلنس األديب الوحيد الـذي يعتمـد هـذا     تكمن خصوصية الرواية مع الشخصية، ال باعتبارهامن هنا س
العنصر، وإمنا ترجع هذه اخلصوصية إىل طريقة التقدمي حيث تعتمد الرواية تقنية السرد إىل جانب احلوار، لعـرض  

" احلـوار " شخوصها وهو ما جيعل هذه الشخصية أشد وضوحا من نظريا اليت تعرض باملسرح واليت عن طريق 
  .)2(الستكمال الصورة الكاملة هلا كما يرى شوقي ضيف فنلجأ من هنا إىل اإلحياء

إن عنصر الشخصية، سيتم تناوله هنا من خالل منظور تقليدي، كرسته غالبا تلك املذاهب النقدية السياقية 
وتراكمات املذهب الواقعي، مث ننتقل إىل املنظور اجلديد، الذي جاء عقب حركة املذاهب النسـقية واالنشـغال   

  .لهبالنص من داخ

، للشخصية الذي قدمه باختني، حيث عده يف املراحل األوىل )احلواري(ننتهي عقب هذا التتبع إىل التصور 
لتبلور منهجه حمققا لدى دستويفسكي الكاتب الروسي دون غريه، وقد تراجع عن هذا الغلو بعد ذلك، علـى أن  

هاء باملنظور احلواري سيعطي هذه الدراسة الكثرية من اعتمادنا املنظور التقليدي ابتداء، وتثنية باملنظور اجلديد، انت
  :املوضوعية، وجتنبها االحنياز للتوجه احلواري معزوال، وهو ما توضحه هذه الدراسة

  :املنظور التقليدي/ -أ

تعد الشخصية من اخلصوصية الروائية اليت مل تتراجع مكانتها ألمهيتها الفنية، مقارنة بعناصر فنية أخـرى،    
  .أن التغيري حصل من جهة زاوية النظر إىل هذا العنصرهذا رغم 

قبل عرض زوايا النظر وهنا الزاوية التقليدية، سنتوقف لدى التعاريف املقدمة هلذا العنصر، حيث ترى مجيلة 
بإمكاننا أن نعرف الشخصية القصصية بأا الشخص املتخيل الذي يقوم بدور يف تطور احلـدث  :" قيسمون، أنه

                                                 
  . 49، ص 2005منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  .2ط. حمي الدين صبحي. ت.تشريح النقد: فراي، نورثروب -)1(
  .212، ص 1962ف، القاهرة، دار املعار. 7ط .يف النقد األديب: ضيف، شوقي -)2(



                                                                                                                               ا�
	ـ� ا����ـ�
��  ا���ار�� وا��	���� ا��وا

  

 
 

وقد جرت العـادة أن  . بطل يف القصة هو ذلك العنصر الذي تسند إليه املغامرة اليت يتم سرد أحداثهافال. القصصي
وبني الشخصيات الثانوية، واليت تظهر من حني إىل آخر لتؤدي أدوارا تـدفع  ) البطل(منيز بني الشخصية الرئيسية 

الكائن بلحمه (بني الكائن البشري احلي  -كما يفعل معظم القراء-بالقصة إىل مسار معني، وجيب هنا عدم اخللط
  .)1("وبني الشخصية تلك الكائن الورقي، كما يقول روالن بارت) ودمه

ومن زاوية هذا التقارب يف حتديد مفهوم الشخصية أو اضطراب املصطلح يف أذهان القراء، يـدعوا عبـد   
شخصية مصدر متعد يدل " أن املالك مرتاض إىل توظيف مصطلح الشخصية، ال شخصية مربرا ذلك على أساس 

وهو يعيب على مجلة من النقاد، تداخل مصطلح الشخصـية  . على متثيل حالة بنقلها من صورة إىل صورة أخرى
  .)2("والشخص العادي

إن أشخاص الرواية ال يولدون من جسـد أم  :" ونتيجة النبعاث الشخصية من تكشيف لصور متخيلة فإن
مكان بشري أساسي يتصـور  إمن موقف من مجلة من استعارة، حتتوي على بذرة كما تولد الكائنات احلية، وإمنا 

املؤلف أنه ملا يكتشف، أو أنه ملا يقل ما هو جوهري وإذا كان هذا رأي كونديرا فإن لينة عـوض تقـول علـى    
نـها،  بفكرة ما يريد الروائي عرضه، فيتخذ لذلك أدوات فنية تعرب ع -غالبا-ترتبط الشخوص الروائية :" هامشه

   .)3(الشخصية ليست أكثر من فكرة) احلياة يف الدراما(يف كتابه ) بنتلي(وهلذا جيعل 

من هنا فقد اشتغل املنظور التقليدي من زاوية تتبع أوصاف الشخصية وحتليل سلوكاا املختلفة، ووضعيتها 
ة كما يعرضها ميالن كونديرا نذكر ومن قوانينها األساسية يف الرواية الواقعي. داخل بيئة معينة إىل جانب عالقاا

  :ما يلي

عن مظهرها اخلارجي، وعن طريقتها يف الكـالم  : جيب إعطاء أكرب قدر من املعلومات عن الشخصية -1
  .والسلوك

  .جيب عرض ماض الشخصية فيه كل دوافع سلوكها يف احلاضر -2

وأن ختتفي آراءه الشخصية كي  جيب أن يكون للشخصية استقالهلا التام، أي أن على املؤلف أن خيتفي -3
  .)4(للوهم وان يعترب التخيل واقعا االستسالمال يرتعج القارئ الذي يريد 

كان الروائي التقليدي يلهث وراء الشخصيات ذات الطبائع اخلاصة لكي يبلورهـا يف  :" أما مرتاض فيقول
   .)5("عمله الروائي، فتكون صورة مصغرة للعامل
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إن :" سنجد أن بريسي لوبوك يعرف هذا األمر ويعطيه دفعة ليعطيه ذلك الطابع الفين وإذا تقدمنا قليال فإننا
يبدع (الرواية تفتح عاملا جديدا أمام اخليال ومن املمتع أحيانا أن نكتشف ذلك يف بعض الروايات، إنه العامل الذي 

ذا الشكل املتخيل، سيعمد وألن الشخصية من أحد عناصر ه. )1("، والذي نرتضي الضياع فيه بكل سرور)الوهم
  .املبدع إىل تشكيلها، وفق مميزات ومعطيات ختدم غرضنا بعينه

إن معىن متيز شخصية ما، هو إعطاؤها الصفات اليت من املفروض أن يكون الشخص الذي متثله يف الواقع " 
  . )2("سدهمعىن ذلك أن مننح للشخصية الصفات املعنوية واجلسمية للشخص الذي جت. يتصف ذه الصفات

. أن عملية متييز الشخصية هذه تتم إما بصورة مباشرة أو غري مباشرة:" على أن التمييز له صيغ معينة حيث
يكون التميز مباشرا، وذلك عندما تكون املعلومات حول الشخصية مقدمة لنا من طرف الراوي أو احلاكي أو من 

ويكون التمييز غـري مباشـر   . الوسائط الثالث معاطرف شخصية أخرى يف القصة وبواسطة البطل نفسه أو ذه 
عندما نستخلص بأنفسنا معلومات جديدة حول الشخصية من خالل معلومات جزئية معينة أو من كالم أو فعـل  

  .)3("قامت به

املضي حىت النهاية يف إشكاليتها الوجودية، وهذا يعين : يعين) حية(إن جعل شخصية ما :" ومن جهة أخرى
 ،)4("لنهاية بعض املواقف، بعض الدوافع، بل بعض الكلمات اليت يؤخذ ا، وال شيء أكثر من ذلـك املعين حىت ا

  .وهذا لتحقق فاعلية الشخوص

يؤكد القاص بأن شخصياته حية بداخله أو على األقل فإنه حيس بأن :" بل أن األمر يأخذ بعدا أعمق حيث
دباء من يصرح بوضوح بأنه يعمل جاهدا إلظهار اجلانب بل وجند بعض األ. ما يكتبه هو من إمالء هذه الشخصية

الواقعي للشخصية القصصية واستقالهلا عن الكاتب نفسه حىت يربهن بأن ما يكتبه هو الواقع احلي وبأن وجـود  
ومن جهة أخرى جند للقارئ ميال ألن يعرب عن انتماءه للبطـل الـذي   . هذه الشخصيات مبين على جتربة حقيقية

  . )5("أو بالعكس جنده يصبغ عليه شخصية إنسان ما يعرفه يف احلياة الواقعية يقوي مغامراته

إن ثالثية أحالم مستغامني منذ البداية حاولت تكريس إيهامنا بواقعية شخوصها وأن األمل عنـدهم هـو   
لـدى   وعليه فقد شكلت لعبة الضمائر وقفـة ). املتكلم أنا(الواقع، بل جعلت أبطاهلا هم رواة األحداث بضمري 

املؤلف، القـارئ، البطـل،   : أن أبسط احلوادث يف الرواية تفترض وجود ثالثة أشخاص:" ميشال بوتور، إذ يرى
يتخذ البطل وبصورة طبيعية صيغة ضمري الغائب، فهو الشخص الذي جيري الكالم عنه والذي تروى قصته ومـن  

خصا ميثله هو نفسه راويا، يقص علينـا قصـته   السهل معرفة الفائدة اليت جينبها املؤلف عندما يدخل يف روايته ش
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إن ضمري الغائب هو الذي يتركنا خارجا، أما الضمري أنـا فإنـه ينقلنـا إىل    . اخلاصة، مستعمال ضمري املتكلم أنا
الداخل، وقد يكون هذا الداخل مغلقا كالغرفة السوداء، حيث حيمض املصور أفالمه، إن هذا الشخص ال ميكنـه  

لمه عن نفسه وهلذا يدخلون يف الرواية أحيانا ممثال عن القارئ عن ضمري املخاطب هذا الـذي  أن يروي لنا ما يع
يوجه كالم ضمري املتكلم إليه، أي الشخص الذي نروي له قصته اخلاصة، إن ضمري املتكلم وخصوصـا ضـمري   

" أنـا "فالضمري . يثنا الواقعيةاملخاطب يف الرواية اخليالية مل يعودا جمرد ضمائر بسيطة كتلك اليت نستعملها يف أحاد
، وجيعـل بينـهما اتصـاال    نخيفي وراءه الضمريين اآلخري". أنتم" أو " أنت" والضمري" هو"خيفي وراءه الضمري

  .)1("دائما

يف ظـل  . يصبح بذلك جمرد تغري بسيط ملوقع الضمائر، قادرا على إحداث تأثري هام يف تشكل بين الرواية
  :تتبع تلك اخلطوط البارزة لشخوص الثالثية وفق ثالثة أبعاد هذه املعطيات وغريها سنحاول

  :الشكل الوصفي -1

نتناول هنا واقع تشكل الشخصيات يف أجزاء الثالثية حيث نستنتج كيفية تقدمي املراحل املختلفـة هلـذه   
مع مراعاة الشخصيات وننتقل يف غضون ذلك إىل الوصف احلسي الذي تضطر املؤلفة أحالم مستغامني إىل تقدميه، 

  .تقنية العرض الفنية

سيكون البطل والسارد يف اآلن نفسه، رجال احندر من جبل الثوار، وصنعته هذه " ذاكرة اجلسد" يف رواية 
ال أصعب من أن تبـدأ الكتابـة، يف   : ... احلقبة، وهو منذ البداية يعترف لنا بأنه سيكتب يف عمر متأخر، يقول 

  .)2("انتهوا من قول كل شيء العمر الذي يكون فيه اآلخرون قد

فهل تزحـف  : " وهذا التصريح يسبقه آخر، خبصوص الشيخوخة اليت ما فتئت تغمره وتلون راهنة بكامله
وبعتمة داخلية جتعلنا نتمهل يف كل شيء، ونسري ببطء دون اجتـاه  . الشيخوخة هكذا حنونا حقا بليل طويل واحد

  حمدد؟

مواصفات الشيخوخة؟ أم من مواصفات هذه املدينة؟ تراين أنا الذي  أيكون امللل والضياع والرتابة جزء من
  .)3( "أم ترى الوطن بأكمله هو الذي يدخل اليوم سن اليأس اجلماعي؟...أدخل الشيخوخة

، هو املهيمن على أجواء الرواية بوصفه ساردا، وعن طريق هذا "أنا" منذ البداية يتضح أن الضمري املتكلم 
، سيتحقق إلغـاء كـل   "عابر سرير" ، أو يف "ناه األجزاء الالحقة للثالثية يف فوضى احلواسالضمري ، الذي ستتب

  .مسافة للفصل حمتملة بني السارد واملسرود له
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، عايش حدثا هو مرياث أمه بكاملها يتمثل يف ثورة التحريـر،  "أنا"إن ماض البطل املمثل بالضمري املتكلم 
سنة سلكت هذه الطرق واخترت أن تكـون تلـك اجلبـال بـييت      30ذات يوم من أكثر من :"...حيث يقول

وهو ال يكتفي ذا التصريح حـىت  . )1( ..."ومدرسيت السرية اليت أتعلم فيها املادة الوحيدة املمنوعة من التدريس
، ويف شهر أيلول بالذات، التحقت باجلبهة، كان رفاقي يبتدئون سنة دراسية 1955سنة :" يضيف يف موضع آخر

  .)2("أبدأ حيايت األخرى 25ن حامسة، وكنت يف عامي ستكو

إن نص هذه العبارة يضعنا أمام شخصية مهيأة من البداية للتضحية مبصلحتها اخلاصة من أجل الصاحل العام، 
:" ، وعن ذلك يقـول 1945مبظاهرات الثامن من ماي . لقد تنازل عن املدرسة اليت عاد إليها بلهفة عقب اعتقاله

 ثانوية قسنطينة، بعدما أخلفت عاما دراسيا، ألجد الربنامج نفسه، وكتـب الفلسـفة نفسـها    وهكذا عدت إىل
  .)3("والفرنسية يف انتظاري

املدينة يف مدرسة، فرنسية إن مل نقل  أن ذلك قد يتيح لنا رؤية أعمق  ابنومن جهتنا ال نستغرب أن يتعلم 
ى من جهة أخرى عمق الصراع الذي سيكون البطل قد لتلك األحداث اليت باتت ملكا للتاريخ وحده، كما يتجل

  .نازعه وهو يقدم على هذه التضحية، لنكتشف أمهية هذه اخلطوة الكبرية

وألن االنتماء إىل هذه الثورة مل يكن موضوعا حموريا هلذه الرواية رغم انه كان حدثا بـالغ األمهيـة، يف   
رة مهيمنة، إن مل نقل أا كانت نتيجة للون اآلخر ، فقد ظلت الثورة تعرض كذاك)خالد( تكوين شخص البطل 

  .إىل صفوف الثورة االنضمامهلذه الشخصية بعد حني من 

كان ذلك احلدث الذي أدى إىل هذا التحول هو إصابة البطل يف أحد املعارك بضواحي مدينـة باتنـة إذ   
صتان وإذا مبجرى حيايت يـتغري  كنت فيها أنا من عداد اجلرحى بعدما اخترقت ذراعي اليسرى رصا:" يقول عنه

فجأة، وأنا أجد نفسي من ضمن اجلرحى الذين جيب أن ينقلوا على وجه السرعة إىل احلدود التونسية للعالج ومل 
  .يكن العالج بالنسبة يل سوى بتر ذراعي اليسرى، الستحالة استئصال الرصاصتني

الطرق اآلمنة اليت ميكن أن نسلكها حـىت   ومل يكن هناك من جمال للنقاش أو التردد كان النقاش فقط حول
  .)4("تونس، حيث كانت القواعد اخللفية للمجاهدين

إذن مل نكن أمام رجل بدأ هاجس الشيخوخة يشغله وفقط إنه بطل يضحي فبتر ذراعه، وتنقلـب حياتـه   
و املعـارك الليليـة،   وها أنا ذا أمام واقع آخر، ها هو ذا القدر يطردين من ملجئي الوحيد، من احلياة :" بكاملها

: ساحة لـألمل فقـط  . وخيرجين من السرية إىل الضوء، ليضعين أمام ساحة أخرى ليست للموت وليست للحياة
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، يومها أنين قـد ال  )سي الطاهر(وشرفة أتفرج منها على ما حيدث يف ساحة القتال، فلقد بدا واضحا من كالمي
  .)1("أعود إىل اجلبهة مرة ثانية

اجلديدة حيث يصبح احملارب حامل البندقية منسجما، فنانا حامال ريشة ولكن بعيـدا   لقد جاءت املرحلة
الذي عاجله بتونس هو ورفاقـه اجلزائـريني،   . عن ذلك االنسجام، وقد كان ذلك بعد مجلة الطبيب اليوغساليف

أرسم " بأمر: ححيث طلب من البطل بعد أن أشرف على بتر ذراعه وتابعه حىت متاثل للشفاء وبعث فيه هذه الرو
 "إا اجلملة اليت قاهلا يل ذلك الطبيـب :" ويستجيب املنكوب املسحوق إىل هذا النداء .)2("أقرب منظر إىل نفسك

  .ولكن هذه املرة ستكون وسيلة البطل أجدى واعىت. )3(

يلـة  ورغم هذا التشكل اجلديد، غري أن املاضي يظل حاضرا بقوة يف حياة هذا البطل، وها هو يف تلك الل
صعب علـى  :" ، يقول عن ذلكاالنكسارالبالغة الربودة حيث عاش حلظات قاسية، يعود إىل دفئ الطفولة، ويأىب 

إن هذه احلياة اجلدية، تستلزم الرسـام أن يلـتحم   . )4("رجل عائد لتوه من اجلبهة، أن يعترف حىت لنفسه بالربد
يف أروقة معارض الرسم وجعلته ينظر إىل هذه بفضاءات جديدة لتتيح له عالقات مغايرة، كانت حتدث خصوصا 

  .احلياة بعني جتمع بني خمتلف األلوان

لست حباجة إىل أن أسـكن شـقة   :" جند هذا البطل خياطب ملهمته عن هذا اجلو اجلديد من حياته بقول
ولكـنين ال  أنا مسكون بالفوضى، . مغربة بأشياء كثرية مبعثرة ألكون فنانا إا فكرة أخرى خاطئة عن الرسامني
لقد اخترت هذه الشقة الشاهقة، ألن . أسكنها بالضرورة، إا طريقيت الوحيدة، يف وضع شيء من الترتيب داخلي

، مث "الضوء يؤثثها وهو كل ما يلزم للرسام، فاللوحة مساحة ال تؤثث بالفوضى وإمنا بالضوء ولعبة الظل واأللوان
من هنا، من شرفيت أتعامل مع . ا اجلسر الذي يربطين ذه املدينةانظري هذه النافذة إ:" أضاف وهو يلج الشرفة

  .)5("مساء باريس املتقلبة

وألن املوهبة حباجة إىل العمل واملمارسة باستمرار لتقوميها وجتديدها، فإن البطل خالد يعترف ذا السـعي  
وهـو   ،)6("القراءة بأحد اللغـتني أصبحت يف بضع سنوات مزدوج الثقافة ال أنام قبل أن أبتلع وجبيت من :" وأنه

  .يقصد العربية والفرنسية

إننا ال جند هلذا البطل وصفا مباشرا إال يف بعض املقاطع الوجيزة، كأن يقول علـى عالقتـه بالفرنسـية    
كنـت  : جاءت متأخرة كما كنت أتوقـع . تدخل القاعة) كاترين(يف ذلك اليوم سعدت وأنا أرى ":" كاترين"
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تظهر معي يف األماكن العامة رمبا كانت ختجل أن يراها بعض معارفها مع رجل عـريب   أعرف كما استنجت أن
  .)1( "!يكربها بعشر سنوات وينقصها بذراع 

أما الوصف املقدم يف هذه الرواية فقد خص الراوي به ملهمته احلبيبة حيث وصـفها يف بعـض املقـاطع    
  . )2("يكمن يف مكان ما يف وجهككنت فتاة عادية، ولكن بتفاصيل غري عادية، بسر :"بقوله

  .وقد أوردنا هذا املقطع يف دراسة الوصف يف الفصل السابق

يعرف هذه التفاصيل، ألنه يعرف أسرا بل كان والده صديقه وقدوته، وكان هو شاهدا عن كتب علـى  
وصفه، توظيف جيد فترة من طفولتها املبكرة اليت تزامنت مع بداية أعماله الفنية، بل قد يكون بعض من جوانب 

  .)3("وكنت أعرف هذه التفاصيل:" ... إلظهار الفعل الوراثي خصوصا عندما يقول

يومها كنت أنا الرسام وكنت أنت زائـرة  (...) كان يوم لقاءنا يوما للدهشة،:" أما عن طفولتها فيضيف
يت األوىل، وجوار تـاريخ  ها هي حنني لوح:" ، لريبط هذا احلضور بصورة املاضي)4("فضولية على أكثر من صعيد

متاما كما وضعته أسفل امسـك وتـاريخ   . توقيعي الذي وضعته ألول مرة أسفل اللوحة) 1957تونس (رمسها 
من منكما طفليت ومـن  ... ، وأنا أسجلك يف دار البلدية ألول مرة 1957ميالدك اجلديد ذات خريف من سنة 

لوحـة يف  . أنا أراك تقفني أمام تلـك اللوحـة ألول مـرة   ر على بايل ذلك اليوم وطمنكما حبيبيت ؟ سؤال مل خي
  .)5("عمرك

من هذا التداخل يف نوعية العالقة، من أب ثوري إىل ابنته الربيئة يف يوم ما، واملثري لإلعجاب على أكثر من 
حنـن   ونكتفي .)6( ..."؟ أم احلب املزور؟ ...تراين األبوة املزورة:" صعيد، حد بعث هذا السؤال يف نفس البطل

  .بصفة امللهمة

، لتكون أقرب عنصر إىل البطـل السـارد،   )أنت(أما عنها هي فقد جاءت يف هذا النص بضمري املخاطب 
لقـد  . كنت أود أن أتعرف عليك منذ زمن بعيـد :" ...وقد كانت بدورها متلهفة إىل هذه العالقة حيث تقول

  .)7("نت حتبك كثريايبدو أا كا. كانت جديت حتدثين أحيانا عنك عندما تذكر أيب

إذا كانت هذه الفتاة قد جنت من وراء هذه العالقة حلظة انبهار بلوحات الرسام ومهاراته، ستظل تذكرها 
فإن البطل يكون قد جىن يف هـذا  . يف األجزاء الالحقة، وحلظة اندهاش أمام ذاكرة تروي الكثري عن تاريخ األمة
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آمال وحب للحياة، بلغت أحيانا حدوث سلوكات حيال هذه الفتاة، ال السن املتأخر انبعاثا جديدا وبداية أحالم و
، البطـل  )سي الشريف(ولكن ذلك مل يكتب له دوام عمر طويل فقد أخرب . تبدر إال من الفتيان يف مقتبل العمر

  .خالد بأن الفتاة ستتزوج، وانتهى كل شيء وحلت اخليبة واليأس، ومن جهتها انقادت إىل قدرها اجلديد

" خالـد "تلك الفتاة اليت تعلق ا البطل" حياة "سيكون السارد امرأة هي نفسها " فوضى احلواس"اوية يف ر
يف فرنسا، بل وجعلت شبابه الذي تعرض ألكثر من خيبة ينبعث من جديد لكنها أصبحت زوجة، ومـن موقـع   

  .الزوجية اجلديد سنعيش معها أحداثا أخرى، بيد أن هذه املرة يف مدن جزائرية

ذاكرة "ستغوص بنا إىل حقائق غابت عنا فيما خيصها يف رواية " أنا"دو أن البطلة من خالل ضمري املتكلميب
، وأقل احلقائق أا كانت راضية حبياا الزوجية ولو كان ذلك نسبيا، مع اجلنرال وهي عن هـذا الرضـا   "اجلسد

الح قبل أن حيمل أي شيء فأين العجب أتوقع أن يكون زوجي قد ولد مبزاج عسكري، ومحل الس:" النسيب تقول
إنين كنت أمضي حنـو عبوديـة   "..." !يف أن يأسرين أيضا دون قصد متاما ، كما أغراين ذلك بسنوات دون جهد

دور الرجولـة الـيت   . دون انتباه سعيدة بسكينيت أو استكانيت إليه تاركة له الدور األمجل.. مبشيئيت ومن األرجح
  ...وتدفع وتتمادى تأمر، تقرر وتطالب، وحتمي

من األبوة اليت حرمت من سلطتها، بينما جيد هو تسـلطه اسـتمرارية ملهامـه    شيئا كنت أجد يف تصرفه 
  .)1("الوظيفية، خارج البيت

إن وفق هذه املعطيات مجيعا قائمة حبياته تلك حد الرضا الكامل، ال يزعجها شيء حىت أن تكون زوجـة  
فها هي هذا الرجل، ويؤسفنا أحيانا أن ال تنجب هلذا الزوج مولـودا يـدخل   ثانية تقامسها امرأة شرعية كما تص

مع هذه احلياة املليئة بأصناف الرفاهية، فهي ال تتوقـف عـن الكتابـة،    . املسرة على املسرة على األسرة بكاملها
فراحـت  وحيدث أن تعمد إىل تتبع عالقة ومهية مجعت بني شاب وشابة من نفس املدينة اليت كانـت تسـكنها،   

تالحقهما إىل دار السينما تتبع حركاما، وحتاول التصنت عليها وإذا باألقدار حترف سريها فجأة للتعـرف هـي   
بشخص قدم نفسه كلغز ال تنكشف بعض حقيقته إال ليزداد الفضول أمام غموض يتقدمه ويكون يف هذه األثنـاء  

ها اهتمام كبريا، خصوصا وقد اتضح من غري شك أـا  لتلك الرتابة األسرية اليت آلت إليها مع زوج  بات ال يعري
  .عاقر، ليكون هذا السبب وحده كافيا بصرف األنظار عنها ال سيما من قبل زوجها امرأة

ذهبت البطلة، متتبع صبغيت بسيدي فرج، وهنا اكتشفت بفعل الصدفة ذلك الشق املظلم من حياة زوجها 
 ن زوجها صاحب سلوك منحرف، وانه جيلب إىل بيته الصيفي، نساًءاجلنرال، إذ أطلعتها بعض اجلارات مصادفة أ

: زوجها هذه املرة نعتحتوم حوهلن الشبهات، وحتطم هذه احلادثة كل ما كانت تضمره هلذا الرجل من مشاعر، لت
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ـ  ءأنه يف النهاية ينتمي إىل الساللة األسو" بـ امل من الرجال، تلك اليت ختفي خلف رصانتها ووقارها كل عقد الع
  .)1("وقذارته

، فألن حتقيق الرفاهية املادية وحدها عقب كل االنسدادزواج البطلة قد بلغت هذا املآل من  قصة إذا كانت
ارتبطت من البداية بعوامل اجلمال والفـن واألفكـار    ."حياة"ما كان حيدث ال يكفي، خصوصا أن طموح البطلة 
ا كان راجعا إىل االسم الثوري الذي وشؤون الدولة وارتباطه مبالكبرية، بينما ظل طموح زوجها مقرونا بالسياسة 

لقد ظهر الرجل . ، وهذا سيكسبه جاها إىل جانب متكنه السياسي"سي الطاهر" كانت حتمله هذه البطلة عن بينها
خفت أن أصارحه فأكسر كثريا من مجالية وهم كـل  :" اللغز وتعلقت به مفتتنة بغموضه وصمته، عن ذلك تقول

واألخرى  واحدة يطاردها ألا ترتدي األسود امرأتنيوبقيت صامتة كي أستمتع بوضعي امللتبس بني . األخرمنا ب
، يف النهاية كان كالنا بالنسبة إىل اآلخر سنديريال واألمري يف الوقت نفسه وكـان هـذا   )قطعا( تطارده ألنه قال 

  .)2("أغرب ما يف قصتنا

فنفهم حنـن مـن هـذا    " هو" اء يف هذه الرواية بضمري الغائبوحيدث أن ينسحب الرجل اللغز، الذي ج
التوظيف للضمائر أا هي املركز، حيث يكتب إليها باملخاطب كما رأينا مع خالد الرسام بينما حني تكتب هي، 
فإا تروي عنهم ال أكثر، وذلك بصورة مبدئية لتعميق إمياننا ذا الذي تكتب، ومن جهة أخرى إلجيـاد فـارق   

ذاكرة اجلسد أما حني خيتفي فارق أسلويب خيرج عن ذكـرى الرسـام   " يب خيرج عن النص السابق يف روايةأسلو
ويصبح هو األخر مطلبا، لندرك أن مطلبها موجه على األكثر إىل مصابيح الفن وكالمها كان فنـان ومـن هنـا    

ته غيابيا، كان من املمكـن أن  واختفى الرسام كأنه قرر أن ميوت أيضا على طريق" راحت تقول عن الرسام خالد
يعود حتت أي مربر فقد كان رجال ال يغلق يف وجهه باب، ولكنه مل يعد مضي كما جاء دون ضجيج وتـرك يل  

   .)3("لوحة معلقة على دار غرفة االستقبال عليها جسر معلق كقصتنا حببال من حديد

ويعطيها حياة وقوة برغم غياب أطـراف   إن هذا التذكر هو الذي خيلع عن تلك العالقات املفتعلة التصنع،
  .هذه العالقة

هذا االنطباع عن غياب الرجل وحىت املصور خالد، هو الذي سيجعل هذه املرأة تذهب لإلطـالع علـى   
  ."عمي أمحد" ذلك اجلسر، فيقتل أمام مسعها وبصرها، السائق

نانية، ل ببعض املسائل األفتضطرب وتنتبه دفعة واحدة إىل ما كان حيدث بالوطن يف وقت كانت هي تشغ
منذ الصغر كنت فتاة حنيلة بأسئلة كبرية وكانت النساء حـويل  :" إمنا اكرب من أن تفهم ما جيري بسذاجة إذ تقول
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هذا التغري كان يشمل أيضا اختالفها حىت عن أمها، وتغيب حىت تلـك التشـاات    .)1("ممتلئة بأجوبة فضفاضة
اكره املالمح اهلادئة، واألنوثة املساملة، واألجساد الباردة، فمن أين جاء أمـي   :"الفطرية إذ تقول عن ذلك التباين

كل هذا الصقيع؟ أمن استسالمها للقدر، أم من جهلها؟ ومن أين جاءتين أنا كل هذه احلرائق؟ امن متردي علـى  
لـى مسـتوى   هذا التفاوت يف التشـكل ع  .)2("كل شيء أم من بركاين الكلمات اليت تنفجر داخلي باستمرار

تسايب كان هلا منه احلضوة، هو الذي جعل هذه البطلة تغامر يف الوصـول  كالشخصية، كان ذلك بفعل وراثي أو ا
  .إىل ملهمها بالعاصمة بعد أن عرفت عنوانه مصادفة أثناء تواجدها باملنتجع الصيفي

زالة كـل ذلـك   إعن تتعمق الصلة بني البطلة وملهمها، كلما كثرت األسئلة وعجزت أجوبة هذا الرجل 
الغموض الذي ما فتئ يتزايد بعد كل لقاء، ويأيت اليوم الذي تفهم فيه البطلة أغرب لغز كان خيفيه هـذا الرجـل   

أتذكر أنين مل أره يوما يستعمل معي إال يده اليمىن يـذهلين هـذا   :" عنها كان لغز عدم استخدامه ليده اليسرى
لبطل يف رواييت، وقبل أن أمتادى يف تفكريي أراه يلقي بقميصه علـى  االكتشاف املتأخر والذي يعيدين إىل ذلك ا

  :األريكة ااورة ويواجهين بصدره العري قائال وكأنه يواصل احلديث عن أمر آخر

  ...مث يتابع بعد شيء من الصمت ألن احلقيقة تعرب عن نفسها دائما بشكل رديء-

  .هامناوأحيانا قائل حىت عندما ال تتعدى جرميتها قتل أو-

أنتبه إىل ذراعه اليسرى اليت تبدو مصابة بشلل من احلركة، بينما تظهر أعالها بعض التشـويهات وكـأن   
  .عملية جراحية أجريت هلا يف موضعني أو ثالث دون أية مراعاة مجالية

وإمنا خويف من أن أكون بدأت أجـن ومل أعـد    تنتابني قشعريرة وحالة من الذعر، ليس مصدرها ما أرى
  .الفاصل بني الكتابة واحلياة أعرف

  .أنين حلمت يوما بأن ما حيدث يل سيحدث وهاهو ذا حيدث فعالكأو (...) 

  :رد املصور ساخرا

  !صالحية احلب يف التدمريجبدارة لقد مارست دائما  -

  :قالت البطلة

  . )3( "يل ال أكثريبل مارست صالحيات الكاتب يف التخ

                                                 
  .125ص  نفسه،صدر امل -)1(
  .102فوضى احلواس، مصدر سابق،  ص  : مستغامني، أحالم -)2(
  .269،270، ص نفسهصدر امل -)3(



                                                                                                                               ا�
	ـ� ا����ـ�
��  ا���ار�� وا��	���� ا��وا

  

 
 

لة اليت ظلت تتقمص دور الكاتبة، تعرف أن ملهمها مصور صـحفي،  إن اكتشافنا ذا احلجم، جعل البط
رواية كتبتها، وكان جيـد   ، وخالل فترة نقاهته، قرء أول1988كان تعرض لطلقات نارية أثناء أحداث أكتوبر

  .وهو إىل اآلن يوقع بامسه يف اجلرائد" خالد ابن طوبال" نفسه شديد الشبه بذلك البطل

ة عقد الزوجية وتتجاهله وتقع حتت وطأة الغواية وال يدركها بعد ذلك أي ندم، مع هذا الرجل تنسى البطل
كما ال حيدث مع هذا الرجل، وإذا كان جميء الرئيس حممد بوضياف قد أدخل املسرة على نفوسهما، فإن اغتيال 

األخـرى   فهـي " عابر سرير" هذا الرئيس أكسبهما حزنا شديدا، كما وضع الوطن أمام مصري جمهول أما رواية
فوضـى  "بطل عرفنا بعض مالحمه يف روايـة  تنتصر لفن آخر وتعرض للكثري من تفاصيله، ليكون وراء هذا الفن 

  "احلواس

تألقت بالكتابـة، أمـا   " فوضى احلواس" بطال صنع برمسه فإن حياة، يف " ذاكرة جسد" إذا كان خالد يف 
فوتوغرافية، ولكن قبل تتبع احلاضر فقد كان هذا العمل املصور خالد ابن طوبال، فإنه سيضع مسعته هنا بالصورة ال

التقاط  أحاولكنت أمتاثل للشفاء من رصاصتني تلقيتهما يف ذراعي اليسرى وأنا " قد كلفه كثريا وعن ذلك يقول
، كانت البالد تشهد أو ل تظاهرة شعبية منذ االستقالل والغضب 1988صورة للمتظاهرين أثناء أحداث أكتوبر 

الشارع ألول مرة ومعه الرصاص والدمار والفوضى، مل أعرف يومها أتلقيت تينيك الرصاصتني من أعلى  يرتل إىل
  .)1( "أحد املباين الرمسية عن قصد أم عن خطأ؟

يف فترة نقاهته اكتشف الكاتبة من خالل روايتها األوىل، وأخذ يقرأها املرة بعد األخرى، وقد أثـارت يف  
لمه بعد ذلك أن جيري معها لقاءا صحفيا، وإذا بالقدر جتمعه ا، يف حلطة يتـداخل  كبريا، وكان ح إعجابانفسه 

فيها الواقعي، الذي مثلته الكاتبة الفعلية، واخليال الذي سيمثله هذا الشخص مع الكاتبة املتخيلة، وذلك لإليهـام  
كاتبة، وهذه املرة سـيتوىل املصـور   بواقعية املتخيل غري أن جانبا من تلك العالقة كنا قد رأينا من خالل انطباع ال

  .رصد مجاليات تلك العالقة بقلمه

ألن مكان الرواية هو فرنسا، فإن املصور هو األخر سيتواجد هنا عقب تسلم جائزة أحسن صورة، بعد أن 
فضل مت اختيار صورة الطفل املذعور وكلبه امليت املمد بقربه، وخلفهما جدار ملطخ بدماء ازرة، على اعتبارها أ

صورة وعقب تسلمه اجلائزة سيجعل من ماهلا نصيبا لتلك املرأة اليت اقتحمت حياته، فنعرف ذا البذل السـخي  
النيـف  (بتلك األنفة املشوبة باجلنون، مبنطـق :" املكانة الكبرية اليت باتت حتتلها من نفسه، وعن هذا يقول املصور

زائر لعدة شهور، أنت الذي تضن على نفسك باألقـل،  ، تشتري فستان سهرة يعادل مثنه معاشك باجل)اجلزائري
أفعلت ذلك رغبة منك يف تبذير مال تلك اجلائزة اليت حصلت عليها كما لتنجو من لغة؟ أم لتثبت للحـب أنـك   

  .)2( "أكثر سخاءا منه؟
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ـ   أزمةألن حدث حصوله عل هذه اجلائزة كان قد تزامن مع  ل متر ا البالد، تعيش وقائعها املؤملـة يف ك
بعد ذلـك سـتعرف أن اجلزائـر    :" حلظة، فإن املصور أدرك ذلك من خالل الوجوه اجلزائرية اليت كانت هناك، 

سبقتك إىل باريس وأن تلك الرصاصة اليت صوا ارمون حنو رأسها جعلت نزفها يتدفق هنا بعشرات الكتـاب  
اجلديد من جزائريي الشتات قام بتأسيس عدة  والسينامئني والرسامني واملسرحني و األطباء والباحثني، وأن الفوج

  .)1("مجعيات ملساندة ما بقي يف اجلزائر من مثقفني على قيد احلياة يف قبضة الرعب

اليوم ال أحد جيرء علـى  :"وإذا كان هذا حال الفارين، فإن حال من بقي هناك حتما سيكون أسوء بكثري
واطري والفؤوس وأدوات قطع الرؤوس، ليصطادوا ضـحاياهم  جني بالسجالقيام جبولة، مذ أصبح القتلة يرتلون مد

 وإتـالف  بإفسـاد من القرويني العزل ويرحلون تاركني للخنازير الربيئة مهمة قطع أرزاق من بقي على قيد احلياة 
  .)2("حماصيلهم

 واقع احلال ومقتضـى  أنمل يكن واقع احلال هو الذي أملى على املصور أن يتتبع هذه التفاصيل، خصوصا 
املقام كان هو مدينة باريس وال حيثيات الصورة اليت رصدت األنفاس األخرية زرة رهيبة، إن هذه الصورة بعـد  
أن أصبحت تتداول بني أيادي طبقة عريضة من القراء واملشاهدين، كان البد أن تقرأ على وجوه متضاربة ومنـها  

إىل تلك النداء اخلفي الذي يصنعه حضور ذاكرتنا  ما من شأنه أن يلحق األذى ذا املصور، لكن ذلك كله راجع
عن تلك األصول أو حىت التنكـر هلـا يف    االنفصالباستمرار أينما حللنا أو ارحتلنا، فتأىب على هذا املصور نفسه 

خيطئ من يعتقد أننا عندما ندخل مدنا جديدة نترك ذاكرتنا يف املطار كل حيـث يـذهب   :" حلظة حديثة مع ذاته
حممال بأخرى ويقيم مع آخرين يف مدن ال يتقامسها بالضرورة معهم، ويتجـول يف خـراب وحـده     يقصد مدينة

  .)3("يراه

إن هذا التفاعل الشديد مع جرح الوطن وأزمته هو الذي سيجعل املصور، حني زار أحد املعارض اخلاصـة  
الكاتبة يف أول روايـة هلـا،   بلوحات رسام جزائري، حيث كانت بعضها متثل امتدادا لشبيهتها اليت حتدثت عنها 

، "لكـاترين " ، اليت كانت متثل امتدادا"فرنسواز" ة عن املعرض وهي هنافوحيدث بذلك أن يصادف كذلك املشر
ماذا لو كانت تلك الوقائع السالفة فعلية، وبدأ بالسؤال عن صـاحب  : ويتبادر إىل ذهن املصور، يف تلك اللحظة 

اشتريت باقة ورد وقصدته، حتاشيت :" تشفى، وذهب عقب ذلك لعيادته فعالاللوحات، واخربوه انه متواجد باملس
اللون األبيض، إنه ال يليق برسام كرس حياته إللغاء هذا اللون، تفاديت أناقة جتعلين أقل لياقة يف حضرت مرضـه،  

  .عاشق أدركه احلب يف سن الشك ةوتوقظ غري
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ذريعيت لزياته، خاصة أن توقيعها حيمـل اسـم    ومل أنس أن أحضر له معي بعضا من مقااليت، حىت يصدق
  . )1("خالد ابن طوبال

ألن الرسام خالد هو هنا الرسام زيان نفسه، سيصبح منذ هذا اللقاء امللهم الصديق، خصوصا وقد رأينا أن 
ـ  :" املصور يف أول لقاء خياطبه بلباقة بالغة اء اهللا متنيت هذا املوعد كثريا أسف أن يتم لقاءنا يف املستشـفى إن ش

  ".صحتك تتحسن

بدءا أن أحب أعمالك الفنية ويل تواطئا مع كثري من لوحاتك، مث عندما فوجئت بوجـدك  :" مث أرد فيقول
أن جتمعن بك فإن مبناسبة مرور ذكرى ثورة نوفمرب أعد مبجموعة حوارات مطولة " فرن سوا"بباريس طلبت من 

  .)2("اس أنين سأجنز معك حوارا مجيال يل إحس. مع شخصيات جزائرية سامهت يف حرب التحرير 

بني سؤايل املصدر الصحفي ،الذي سيمثل هنا دور الباحث عن احلقيقة ،وجواب ااهد املعطوب صاحب 
احلقيقة ،ستنشأ عالقة وطيدة ،بلغت ما حد االنسجام وافتتان أحدمها باألخر وألن الدور الطبيعي يف هذا املقـام  

  .سئلة ،فان ااهد كان ال يكف عن سرد الواقع وشرح شىت املسائلأن يستمع الصحفي ويطرح األ

 باريس وجيتمع ا هذا الصحفي رغم أن مهمته صارت أكثـر تعقيـدا ألن   إىلوحيدث،أ ن حتضر الكتابة 
واجلميع البد أن يظلوا صورا وهيمة ال ينبغي أن تنفضح أو تنكشـف يف   ،اجلميع أصبحت تضمهم مدينة واحدة

جتاهله ملختلف الوقائع املستجدة ،ويف نفس الليلة اليت قابل  إظهارذلك تعمد هذا الصحفي  إىليضاف .واقع األمر 
ويقـع  .قد مات " زيان"سيكتشف هذا املصور بالغد ،ان " .فرنسواز"بعد أن سافرت " زيان"فيها حياة يف مرتل 
طال الثالثة إال يف املشـاهدة األخـرية،   ويتوىل مراسيم نقل اجلثمان، وال حيدث اجتماع األب.اخلرب عليه كفاجعة 

املطار للتوديع وكان املصور يف الطرف األخر يتوسطهما جثمـان زيـان    إىلحيث حضرت حياة وأخوها ناصر 
  .ااهد الرسام ،صاحب احلقيقة الذي ظل مطلب اجلميع

  : التشكل النفسي – 2

ما يعين أننا مبجرد تعرف مجلـة مـن هـذه     إن البنية النفسية لشخوص الروايات الثالثة ، واضحة املعامل،
  .املعطيات النفسية، يكون مبقدورنا توقع نوعية السلوك الذي سيصدر هذا الشخص أو ذاك

إن شخوص الثالثية واألبطال منهم على وجه التحديد، ستتشكل بنيتهم النفسية بفعل مؤثرات خارجيـة،  
باسم زيان حتدث عـن هـذا   " عابر سرير" فناه يف رواية فكما أن الرسام خالد، الذي عر. ومن ذلك اليتم املبكر

عنـدما تعـيش يتيمـا    " التغايب هو بعض ما اكتسبته من اليتم :" اجلانب واضعا تنشأته مع تأثري اليتم حيث يقول
تدركه هو أنـك أقـل    شيء لتعلمك الدونية ،ألن أو. تتكفل احلياة بتعليمك بأشياء خمتلفة عن غريك من الصغار
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،وأنت يف مهب القدر وحدك اآلخرين ،ومن بعدهم ضربات احلياةوانا ،وأنه ال أحد يرد عنك ضربات شئنا من س
صفصافة وعليك أن تدافع عن نفسك بالتغايب ،عندما يستقوي عليك أطفال آخرون ،فتتظاهر بأنك مل تسـمع  ك

  .ومل تفهم ألنك تدري أن هلم أباءا يدافعون عنهم وال أب لك 

  .اف صمت بعض الوقت مث أض

أكان كرميا أو خبيال ،عنيفا أو مسلما ،واثقا يف الناس أو مرتابـا، عازبـا أو    سوءااكتسب شيئا من دونيته 
  .)1("كل يتيم هو مريض بدونية سابقة ،يتداوى منها حسب استعداداته النفسية .رب عائلة 

ظلت تعوض هذا اليتم حـىت   ىل اليتم بعد هذه التجربة الطويلة ،فان البطلة حياةإذا كان زيان قد نظر إ و
  .)2("سلطتها  من كنت أجد يف تصرف زوجي شيئا من األبوة اليت حرمت:" ذ تقولإبعد زواجها من اجلنرال 

والذي يقال عنها .لقد فقدت أباها يف سن مبكر ال تتجاوز الرابعة من العمر عقب استشهاده ،أثناء الثورة 
منذ :"القته مع والده يتخللها الكثري من الغموض ،وعن يتمه يقول سيقال عن املصور ،ألنه هو األخر فقد أمه وع

يتمي املبكر وأنا أقيم عالقة أمومة مع ما حييط يب أختار يل كل فترة أما حىت اليوم الذي تصـدمين فيـه األشـياء    
  .)3("وتذكرين أنين لست طفلها

لذي سيجعلنا نرى أشخاصا هلـم  عامة أساسية يف تشكيله ، وهو ادهذا التكوين يف الغالب سيكون اليتم 
 األحـداث ومن املؤثرات اخلارجية اليت ستلعب هي األخرى دورا أساسيا سنجد بعـض  .جتربة عميقة يف احلياة 

،وبالنسبة للجميع تلك األحداث اليت كانت متر بالبالد فجعلـت اجلميـع   ة ، كالثورة النسبة خلالد الرساماجلسمي
  .األحيان الشعور باليأس الشديد أمام املصري اهول الذي ينتظر الوطنواحلزن ويف بعض  يعيش يف خوف وقلق،

وقد تكون أحداث عابرة ،تلم باألفراد ،كما كانت غريه خالد الرسام من زياد اخلليل الشاعر جهة ملهمته 
ـ   رف أو خرب وفاة هذا الصديق نفسه حني قرأه الرسام خالد يف جريدة مصادفة ،مث خرب خطبة الفتاة حياة مـن ط

  .ذلك اجلنرال 

عذا طوال الرواية الثانية من أجزاء الثالثية اختفاء الرجل اللغز بني احلني واألخـر ويف  يفقد ظل  ،أما حياة
  .،والفاجعة الكربى ستكون يف اغتيال الرئيس بوضياف " عمي أمحد"أثناء ذلك سيموت السائق 

،ومـا   اإلرهابيةمستهدفا من طرف اجلهات على أن خالد املصور الصحفي ظل متخفيا رد كونه صحفيا 
ىل آخر إغتيل عبد احلق صديقه احلميم ،حىت تفاقمت مأساته ،وكانت بعض األخيلة املفزعة تصاوره من حني أن إ
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فكرة أن أترك ابين يتيما كانت تعذبين حىت أنين يف الفترة اليت تلت اغتيال عبد احلق ،كنت أسـتيقظ مـذعورا   :" 
  .)1("ضيع كما على صوت بكاء ر

كانت هناك مؤثرات مباشرة ،هي هنا يف الثالثية منحصرة خصوصا يف تلك  جيةجانب املؤثرات اخلار إىل
العاهات اليت كانت حتملها الشخصيات أصحاب األدوار البطولية ،ففي البداية كان خالد الرسام قد فقد ذراعـه  

وحيدث أن :"، ويف ذات السياق يقول )2("ام واقع آخر ها أنا ذا أم:" أثناء الثورة يقول عن تلك اللحظات الرهيبة 
وقد تتحول هذه املشاعر إىل السـودوية  .)3("الذراع املعلقة للركاب  ،و متسك بيدك الفريدةترتأخذ امل أنتختزن 

دونية عارية معروضة للفـرج والفضـول    أااء ضلكن أعلى دراجات اليتم يتم األع:" وإحساس فضيع بالنقص 
  .)4("وينقصك أنت ... وذهب نظرك مباشرة إىل ما ميلكه  إالما رأيت أحدا  ألنك، للشفاء منها

وإذا كان الرسام خالد قد تشكلت حياته النفسية بفعل عاهة نقص الذراع ،فان املصور الصحفي كانـت  
 :"وأمل،كان يصفه حبسـرة  عندما اطلع البطلة على هذا السر نفسه شديدة الكدر جراء ذراعه املشلولة ،وهو حىت

  .)5( "ألن احلقيقة تعرب عن نفسها دائما بشكل رديء ؟

هو الذي سيجعل تركيبة الشخصية يف الثالثية أقرب إىل واقعنا، السيما إذا كان احلـدث   إن هذا التشكل،
حمتمل الوقوع ألي شـخص   ي الغري املباشر،جالذي تسبب يف إحلاق ضرر ما يف شكله املباشر أو يف الشكل اخلار

أما املؤلفة أحالم مستغامني فقد جعلت خصوصا تلك التأثريات املباشرة على نفوس األبطال  .عاديةحياتنا الحىت يف 
 . تفعل ا واقع النص الداخلي لكل أجزاء الثالثية إبداعيةوسيلة لتفجري طاقات 

  : التشكل االجتماعي -/ 3

،وقـائع  ) قصر الشوق،السكرية صرين،قالبني (لقد كتب جنيب حمفوظ ثالثيته معتمدا يف أجزائها الثالثة  
ن الصراع ذاته هو إبل  .)6(،الذي يعكس صراعا ميثل صورة فنية عن واقع اتمع املصري"أمحد عبد اجلواد"أسرة 

فيـدور  (،حيث تدور أحـداث الثالثيـة يف أسـرة األب    " كارامازوف"الذي يأنا له ثالثية دوستويفسكي يف 
  .)7(وايفان ودميتري )الكسندر( ا األب وأبنائه الثالثة اليوشا،بني هذ)بافلوفيتش كرامازوف

ىل ذلك الصراع الذي تعكسه بعـض  إفقد اعترب أن الناتج الفين يعود  أما الناقد اجلزائري واسيين األعرج،
 إذنواضح :" األنشطة االجتماعية عقب الثورات ،لتكون نظرته هذه نابعة من املنظور املاركسي للفن حيث يقول
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ال بعد الثورة حني أصبح إمل تتضح كلية .جدة الفن االشتراكي والتغريات األساسية،يف مبادئ املنهج الواقعي "  أن
  . )1("املثل األعلى موضوع التحقيق الفعلي ،وهدف النشاط للمجتمع 

سيكون من الصعب أن تتجاوز اجلانب التقليدي لتشكل الشخصية دون التطرق لذلك  األساسوعلى هذا 
  .كل االجتماعي التش

حيث أن هذا اجلانب بالنسبة لثالثية أحالم مستغامني وخالفا ملا كنا نتوقع ستعرض أجزاء الثالثية املختلفة 
ينتهي للخروج عن نطاق  األمر أنال  وال لون وال قرابة، لونا أخر من العالقة حيل حملها عالقات ال حيكمها عرق،

لتحل  واألعرافاطة عالقة تصنعها املدينة احلديثة حيث تنصهر هذه الفوارق ببس أالغة واحدة أو ثقافة متماثلة ، 
  .اء والتعارف يف نطاق عالقات ،ال يكون اتمع طرفها الفاعلقلاللت أخرىمربرات 

ىل الغربة إجلأ ، اليت وردت بصورة باهتة ،سنجد أن خالد الرسام قبل اخلوض يف تلك األشكال االجتماعية،
 هنالك فيما يشبه االنعزال حىت عن تلك األسر اجلزائرية اليت كانت تقامسه املدينة ذاا بـاريس،  يف فرنسا ،ليعيش

سـي  "،و" سي الشريف"مر مع آخر مع أصدقائه القدماء وهم يعاتبونه كما كان األ إىلحيث كان يظهر من حني 
ومـن   ،"زياد اخلليـل "طيين هو الشاعر الفلس.،واىل ذلك فقد كان له صديق وحيد ظلت ذاكرة تالزمه "مصطفى

تقدمه الثالثية وقد أصبح شيخا وهو مع ذلك  إن خالد الرسام". كاترين"جهة أخرى كانت تعيش معه تلك املرأة 
، لتوشك على فتح نواة لعالقة اجتماعيـة ولكـن   "حياة"ال يزال أعزبا وتأيت حلظة اإلنبهار اليت عاشها مع الفتاة 

ت تلك املرأة، وإذا عاد خالد الرسام إىل اجلزائر فليس له ا أيضا غري أسرة سرعان ما ينتهي كل شيء حني تزوج
  . وأوالده" عتيقة "مع زوجته "  حسان"

أما حياة فقد جاء اليوم الذي تزوجت فيه ذلك الرجل، غري أا كانت عقيما ال تلد، وبعد ذلك سـنراها  
ما زلن دجاجات ينمن بـاكرا،  :" تقول ننساء وعنهمستخفة بعالقة الزواج تلك، كما كان استخفافها مبجالس ال

يققن كثريا ويقتنت بفتاة الرجولة وبقايا وجبات احلب اليت تقدم إليهن كيفما اتفق وما زلت أنثى الصمت وأنثـى  
  .)2( ..."القلق

، ليكون جتاهلهما لذلك الزواج رد أن اتمع يفرض عليها ضرورة اإلجناب، بينما رفضها تمع النسـاء 
بل أن األمر ال يتوقف عند هذا احلد، ألا أصبحت ال تعبئ مبظـاهر  . ألن يردن جعلها نسخة مماثلة ملا هن عليه

فمن أين آت بالكلمات كي أحتدث إليهن عن حزين ؟ يومها، :" يف أحاديث ال تتقنها مع أولئك النسوة االخنراط
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سوى مرور ناصر مصادفة بالبيت فتحججت به، ألترك جملس  "من جملس نساء أتني لتهنئة والدا باحلج"مل ينقذين 
  .)1("النساء وأخلو به

أمي تعيش دائما بني عرسني أو حجتني أو نذرين، :" من هنا فقد خلصت البطلة حياة واقع حال أمها قائلة
يـدعوها  وحيثما حلت تعثر على من يوشك أن يزوج قريبا أو من له قريب عائد توا من العمرة أو احلج، أو شيخ 

  . )2("لوعدة أو زردة

بل أن تقدميها حال والدا، سيعكس تلك القطيعة الواقعة بني جيل األم وابنتها، وقد يتمثل ذلك يف النفور 
الشديد الذي كانت تبديه البطلة حياة مع بعض عادات األم كزيارا محام املدينة، الذي كان عادة مفضال لـدى  

  . مجيع النساء

آلخر ورغم أنه كان متزوجا، غري أنه ظل ال يعبأ كثريا بأسرته ويندر أن يذكرها ولـذلك  أما املصور فهو ا
كان هو اآلخر حين بفرديته إىل تلك املناطق املنرية، املمثلة يف أفراد مياثلون طموحه، ويفهمون لغته إذ مل يشـكل  

  . يف بعض لقاءاما" حياة"ذلك حال لعزلته، وهو ما كان يبثه أحيانا للبطلة 

لتنتصر لألفراد  االجتماعيةبعد هذا التتبع ميكننا أن نقول دون تردد، بأن الثالثية ستخرج عن تلك األمناط 
ذلك الرفض الذي متثله أبطاهلا، بـأن جعلـت    استكمالورة حتت وطأة اتمع وقد أرادت املؤلفة قهوللفردية امل

 جعلت حاضرهم خيضع لعالقات حمدودة جدا، وهم تنشأم مجيعا مرتبطة باليتم، ومل تقتصر على ذلك فقط حىت
مع :"يتجاهلون عامل األسرة، رمبا لغياب نظائرهم احلقيقية حيث يقول يف هذا الصدد املصور الصحفي استثناءدون 

   .)3("حياة اكتشفت أن األبوة فعل حب

مت تغييبه وإلغاء صـوته  وقد ال يتوقف األمر عند هذه املربرات البسيطة، ألن املشكلة أعقد، حيث أن الفرد 
، وقد رأينا كيف أن الرسام كان يقيم معارضة بفرنسا، واملصور حاز على اإلبداعيةوراح اتمع يتجاهل مبادرته 

األخ، واجلنرال الزوج يسفهان عمل الكتابة لـدى  " ناصر"تلك اجلائزة التقديرية عن أحسن صوره بفرنسا، وظل 
م جمتمع ال يعترف بالقيمة الفردية ألفراده، ويرفض علو صوت واحد من طرف البطلة حياة، لنجد أنفسنا فعال أما

هؤالء، إنه  جمتمع أصبح من الثابت لديه أن كل إجناز هو إجناز مجاعة، ويف ظل هذا التصور اخلاطئ ستأيت الثالثية 
  . لتقدمي بديلها

  : املنظـور اجلديـد /. ب
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باب املبادرة لدراسة األدب وفق رؤية جديدة حتـتكم إىل   إذا كانت الشكالنية الروسية هي اليت افتتحت  
إن البطل ليس ضروريا، فبإمكان القصة كنسق مـن  :" فقد كتب توما شفسكي يقول:" النص واعتباراته اخلاصة

  .)1("تاما عن البطل وسيماته احملددة استغناءااحلوافز، أن تستغين 

االستغناء عن البطل مع ذلك متعلقـا   -يبدو لنا:" فقد استهجن هذا الرفض حيث يرى" تودوروف " أما 
الذي ميتد مـن  . أكثر بالقصص اخلرايف أو على األكثر بقصص عصر النهضة أكثر منها باألدب الغريب الكالسيكي

   .)2( )"يوليسيز(إىل ) دون كيشوط(

صـفات  يرتكز يف النقد على جتـاوز الوصـف التقليـدي ل   :" فترى أن هذا املنظور" مجيلة قيسمون"أما 
الشخصيات وحتليل سلوكاا وعالقاا الشخصية إىل وصف وظائفها ضمن بنية النص وأن فكرة كون الشخصية 
عنصرا مهما يف هذا التالحم، مل تظهر إال بداية القرن العشرين وذلك مع الشكالنيني الروس، الذين أحدثوا جتديدا 

  .)3("يف اإلنتاج األديب حقيقي من حيث دراسة املميزات واملالمح األدبية اخلالصة

ما إن بادرت املدرسة الشكالنية إىل دراسة األدب يف ذاته كغاية، وحاولت أن توجد له موضوعه مبعـزل  
راغ حيث حاولت تطوير ذلـك  بعن املؤثرات اخلارجية، لينال السرد يف هذه الدراسة حظا وافرا، مث كانت حلقة 

متكـن مـن   :" دفعا قويا يف السرد حيث" فالدميري بروب"أعطاها املرياث، وتوالت بعد ذلك جهود البنيوية وقد 
الوصول إىل أن كل هذه احلكايات هلما نفس البنية املشتركة اليت يعمل على إظهارها من خالل دراسـة داللـة   

لها الرسالة السردية، هذه الدراسة ال تعتمد على حتليل الشخصيات نفسها يف األعمال األدبية، وإمنا ترتكز على حتلي
نقصد بالوظيفة احلركة أو الدور احملدد لشخصـية  :" الوظيفة قائال" بروب"من خالل وظائفها وحتركاا، يعرف 

  .)4("وظيفة) 31(معينة وذلك من حيث داللتها يف تطور األحداث والعقدة، وهلذا وضع 

ء من ذلك حيث الباب واسعا أمام دراسات بنيوية متعددة واستفادت السيميا" بروب"وقد فتحت دراسة 
سنجد أن هذه املدرسة كيفت جهود البنيويني وحاولت أن تقدم رؤية خاصة للشخصية، ومن ذلك جند تعريفهم 

املوضوع، /البطل يستعمل هذا املصطلح لتقدير الفاعل :"للبطل كما أورده رشيد بن مالك يف قاموسه، حيث يقول
ممتلكا للقيم النموذجية املناسبة، ال يتحول الفاعل إىل بطل من خالل الوضعية اليت حيتلها يف القصة، يكون الفاعل 

  ).واملعرفة أو املعرفة الفعل/ القدرة(إال إذا مت اجتيازه على الكفاءة الضرورية 

اإلشكالية األوىل واألساسية اليت تطرح تتمثل يف البحث عن الطرق اليت يتم مبوجبها حتديد البطل، يف النص 
لقصة، الرواية، ميتزج الفاعل ببطل القصة اليت حتدث له مغامرات، أو يلتمس موضوعا أو السردي عموما، احلكاية ا
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يقوم مبهمة، إذا أحصينا عدد ظهور الشخصية يف النص املأساوي أو عدد تدخالته أو عدد األسطر املخصصة لـه  
ن البطل متنقال يف النص وال يف اخلطاب، هل ميكن أن حندد الفاعل البطل ذه الطريقة ؟ يف الواقع ال ميكن أن يكو

فاعـل،  /املوضوع، ويف عالقته بالفعل وارتباطه مبوضـوع الرغبـة  /يتم حتديد البطل إال على مستوى حمور الفاعل
                   .)1("موضوع، قيمة، كفائته، شخصية 

بـاره  باعت" غرمياس"على ضوء هذا التعريف سنحاول تفكيك جزئياته لفهمه بشكل جلي كما ورد لدى 
يف  نـتظم ي:" صاحب املبادرة الكاملة يف صناعة هذا النمط السيميائي ومن مثة فقد قدم لنا هذا النموذج معتربا أنه

إطار ستة مناصب أو ستة قوى إذ أن الشخصية يف ظل هذا املفهوم يقوم اعتبارها حسب ما تفعله وليس حسـب  
لتصبح صاحبة دور أو قوة ...) السم، اللقب، السن، اهليئة،ا(ما هي عليه، فهي هنا تفقد هويتها وبطاقتها الداللية 

معرفة مؤثرة ضمن عامل النص السردي الذي يعمل على إبراز منطق العالقات املمكنة واليت تربط بينها شبكات من 
  .العالقات املتضادة أو املتآزرة

  .مرسل ـــ موضوع ــــ مرسل إليه: ميكن متثيلها كما يلي

  . )2(فاعل ــــ معارض مساعد ـــ                        

بناء عليه سيبدو واضحا من خالل نصوص الثالثية، ذلك الغياب املكشوف النعدام الوصف على صـعيد  
الشخصيات خصوصا يف تتبع تلك اجلزئيات اخلارجية، وذلك النصراف املبدعة إىل أدوار الشخصيات يف الغالب، 

مي شخصية البطل املصور الصحفي، دون اسم، وملا اضطرت إىل إعطائـه امسـا   وقد انتهى األمر بالكاتبة إىل تقد
أما . ، وكأن األمر بات ال يعين شيئا"زيان"، ليصبح امسه هو )خالد بن طوبال(عمدت إىل إعارته من البطل األول 

وذلـك بتفسـري   اهلدف منها هو تنظيم عامل الداللة السردي :" الترسيمة السابقة اليت تبلورت لدى غرمياس، فإن
احلركية فيه واليت تشكل دائرة حبث، املقصود منها رغبة احلصول على شيء أو اجتناب اخلطر، وهذا احملور فاعـل  

الشخصية اليت يطلق عليهـا  . موضوع يرتكز على مدى ما متلكه الشخصية الرئيسية من إدارة لتحقيق هذه الرغبة
حى به من طرف مرسل لفائدة مرسل إليه، وهو حمور يرتكـز  غرمياس الذات الفاعلة، هذا الشيء أو املوضوع مو

على مدى التأهيل املعريف للمرسل، أي جمموع ما ميلكه من معرفة كاملة حول كينونة الشيء ومظهـره وحـول   
طريقة للحصول عليه، كما أن هناك شخصيات ثانوية كما تسمى يف النقد التقليدي، مرتبطة بالظروف احمليطـة،  

الفعل أي الرغبة من طرف الذات الفاعلة وهذه الشخصيات تنـتظم إمـا يف    إجنازسات، إذ يراد وهي جمرد انعكا
   .)3("املساعد أو املعارض، ويكون مركزها قويا أو ضعيفا حسب ما هلا من قدره إطار
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أن تكون ضرورة التسليم باجتماع ذات الفعل وذات احلالـة يف  :" ومن هنا سيكون من أهم شروط الفعل
يف حالة انفصال ذات (دي واحد، وذا الشرط ميكن االعتراف للذات السيميائية بأا ذات كائنة وفاعلة عامل سر

، وقبل اخلوض يف )1("احلالة وذات الفعل كما هو الشأن يف الكمية، تكون أمام خاصية متزج املرسل واملرسل إليه 
إذ أنـه مـن أشـكال    : تعانة مبثل توضيحيتفاصيل معقدة ستنجم عن تلك اخلطاطة البسيطة، سنحاول هنا االس

  :احلركة يف الثالثية وفق التصور السيميائي جند

   إليهمرسل ـــ    موضوع  ــــ مرسل           

  .األزمة ـــ    الوطن   ــــ احلل          

  ) أطراف األزمة(ــ املعارض ) خالد(ـــ الفاعل ) حياة(املساعد           

الرواية ميكن أن تعرف بأا لعبة القوى فقط املتعارضة والقوى املتساندة املوجـودة يف  احلركة يف "  :أما-
العمل األديب، فكل مرحلة من مراحل احلركة هذه تنتج وضعية تتسم بسمة التنازع أين تتـواىل الشخصـيات يف   

 .حالة تآزر أو صراع

يت حصـرها غرميـاس يف النمـوذج    بإمكاننا أن نعرف هذه القوى احملركة للسرد بشيء من التفصيل وال
  : السردي

  : الـذات الفاعلـة- 1

وهو الشخصية الـيت تعطـي   . وهي ما يسمى يف النقد التقليدي بالبطل إذ أن كل خالف يثريه قائد لعبة  
فوضـى  "كرغبة حيـاة يف  (هذه احلركة تكون وليدة رغبة أو احتياج أو خوف . امليزة األوىل للحركة يف القصة

  ).احتياج املصور إىل حلظة قدوم بوضياف. حنان أخيها ناصرإىل " احلواس

  ": Objet" املوضـوع  -2-

، قد يكون هذا املوضـوع ماديـا   واالنزعاجوهو ميثل اهلدف املقصود أو الشيء املرغوب فيه أو مصدر اخلوف 
  . أو معنويا عندما ميثل قيمة من القيم. كإعادة شخص ذهبا مفقودا

  : Destinateurاملرسـل  -3-

هو اجلهة اليت متارس تأثريها على سريورة احلدث أي اجتاه احلركة السردية، فوضعية التنازع أو اخلـالف    
ميكن أن تولد وتتطور، وجتد حال بواسطة املرسل، وهو الذي يوجه احلركة وحيكم عليها كما يف احلال يف بدايـة  

  ".ذاكرة اجلسد " بوادر األزمة كما رأينا يف 

  :  Destinataireإليـه املرسـل  -4-
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إنه اجلهة املستفيدة من احلركة السردية واحلاكم احملتمل للشيء املتنازع عليه وليس بالضرورة هو الفاعـل    
  . رغب يف شيء أو نريد إبعاده من أجل اآلخرين كما نفعل بالنسبة ألنفسنانفسه إذ أننا ميكن أن ن

  :   l'oppsantاملعارض -5

أن تربز قوة معارضة عقبة متنع البطـل مـن   ع وحىت يتعقد احلدث أكثر، جيب ولكي توجد حلقة للصرا  
  .حتقيق ما يصبو إليه 

  :  l'adjevantاملساعد  -6

اآلخـرين  من طرف تقوية  كل العناصر السابقة الذكر عدا املعارض، قد حتتاج إىل الدعم األزر، وعلمية   
ب املساعد، كما قد يكون املساعد ذاتيا أي موجود يشكلون منصوهو دعم خارجي، وهؤالء اآلخرون هم الذين 

ـ )كالقيم األخالقية واملعارف العلمية(الفاعل ونابع من ذات  انوس السـحري أو  ، أو حسن استعماله ألداة كالف
  . السيف

ا غرمياس من خالل ثالث وظائف وهي، تقلـيص لوظـائف   تربط بني هذه القوى الستة عالقات مييزه  
  : مث حصرها يف ثالث وهي 20إذا أصبحت عند غرمياس ثني الواحدة والثال" بروب"

     Contrat   العقد  -1

   Preuve: االختبار -2

  )Conjunction – D'isconjonction )1: االتصال، االنفصال -3

األمر مل يتوقف عند هذا احلد  بل سيجعل الشخصية تقتصر فقط على جمرد نوعية الوظيفة اليت تؤديها، بل 
أن ساروت تبقى ضـمن  : "ربط شكل الرواية اجلديدة بالعالقات املادية االقتصادية حيث يالحظ" انغولدم"أن 

، حيـث ال أمهيـة لـبىن العـامل     ×مرحلة ذوبان الشخصية ÷ أشد األشكال الروائية تطرفا تلك اليت متيزت بـ
" روب غرييـه  أالن"شـروع  إنه م. تبحث عن العناصر اإلنسانية يف التجربة املعاشة واألصيلة اخلارجي، ساروت

  . )2("أيضا

لن ندعي بعد هاتني الوقفتني بأننا وفينا، املنظورين التقليدي واجلديد حقهما كما ينبغي، غري أننـا مقابـل   
ذلك سندعي دون تردد مبا أثبتته الدراسة من خالل املنظورين، قوة بناء شخوص الثالثية، إن مل نقـل أن هنـاك   

قد ال يتحقق ذلك إال باستكمال الدراسة من خالل املنظور احلواري، والذي هو يف فراغات مل نتمكن من سدها و
  . األساس حمور الدراسة
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الذي طبقه ميخائيل باختني يف الغالب على أعمال دوستويفسكي، خصوصـا  " املنظور احلواري" على أن 
فيها هذا املنهج إذ سيكون واقعـا بـني    ليجيء هذا املنظور موافقا ملتطلبات احلقبة اليت قدم. منها ما يتعلق بالبطل

املنهجني، املاركسي الذي ظل عالقا ببعض املسائل التقليدية، والشكالنية كوجه للمسائل اجلديدة، مستفيدا باملزج 
والتطوير من اجلهتني، من أجل ذلك رسم واقع شخصية البطل، كما يتطلع إليها، وال غرابة أن حيصل بعد ذلـك  

  .، ألن صاحب املنهج، كان يستفيد بقوة من تلك التقاطعات احلاصلة بني خمتلف املناهجالتفوق يف املعاجلة

  :املنظـور احلـواري/ جـ

صورة  لقد دأب الواقعيون يف خمتلف مدارسهم من قلب اتمع، وال تتعدى حدود كون هذه الشخصيات،
زاا له، وبداياا واياا به، ومن هنـا ال  عن هذا اتمع، تنشأا فيه وطموحها وأحالمها منه، وتضحياا وإجنا

معزولة، بل يعمد إىل تكرير تلك األمناط نفسها، وهو ما جعل عبد املؤلف املبدع نفسه أن يرسم لنا صورا يوجهه 
  . )1(امللك مرتاض ينظر إىل تداخل املفهوم بني الشخصية والشخص لدى بعض الكتاب باستغراب شديد

االجتماعية، وانتهى إىل كتابة رواية حمفوظ ضاق ذرعا بالكتابات كيف أن جنيب ا وهلذا السبب نفسه رأين
أن نستمر يف وال ينبغي ، لينتصر فيها للفردية، ذلك أن املدينة احلديثة باتت تصنع هذا النمط ×اللص والكالب÷

      . رديةوأما ثالثية أحالم مستغامني وكما أثبتت الدراسة فقد قدمت شخوصها وفق نزعة ف. إمهاله

على هذه املعطيات سنجد أن باختني يعترب أن روايات دوستويفسكي قد بذلت عنايتها لتتبـع الفـرد    بناء
منفصـال،  عند دوستويفسكي ال يصوره ... فردي × روح÷لقد قدم دوستويفسكي تأريخ كل : " حيث يقول

رى، وسواء أقدم السرد القصصـي  بل جنبا إىل جنب مع وصف أشكال املعاناة السيكولوجية لفرديات عديدة أخ
فإننا جند أن الكاتـب   -القاص –دوستويفسكي على لسان املتكلم، يف صيغة موعضة أو على لسان املؤلف عند 

  .)2("يف وقت واحدساواة التامة للناس الذين يعانون ويتعايشون من مقدمات تفترض املينطلق 

ر بنا أن نوضح بأن هذا املفهوم ال يتلخص يف ذلك وقبل مباشرة التعامل مع منظور احلوارية للشخصية جيد
بالفعل فإن الرتعة احلوارية لـدى دوستويفسـكي ال   :"احلوار اللغوي الذي جيريه شخوص الرواية، يقول باختني

إن الروايـة املتعـددة   . تستنفذ أبدا بتلك احلوارات اخلارجية املعرب عنها من خالل التكوين واليت جيريها أبطالـه 
ات طابع حواري على نطاق واسع، وبني مجيع عناصر البنية الروائية توجد دائما عالقات حوارية، أي األصوات ذ

أن هذه العناصر جرى وضع بعضها يف مواجهة البعض اآلخر مثلما حيدث عند املزج بني خمتلف األحلان يف عمـل  
قات بني الردود اخلاصة باحلوار الذي حقا إن العالقات احلوارية هي ظاهرة أكثر انتشارا بكثري من العال. موسيقي
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جيري التعبري عنه خالل التكوين إا ظاهرة شاملة تقريبا، تتخلل كل احلديث البشري وكل عالقات وظواهر احلياة 
  .)1("اإلنسانية، تتخلل تقريبا كل ما له فكرة ومعىن

تمدها باختني مـن أعمـال   بناء على هذا التصور ستأخذ الشخصية ممثلة هنا يف البطل أبعادا جديدة، اس
البطل مهم بالنسبة إىل دوستويفسكي ال على اعتباره ظـاهرة مـن   :"دوستويفسكي حيث يعرض البطل كما يلي

االجتماعي، وال علـى   ظواهر الواقع، جتسد مسات حمددة مميزة على املستوى الفردي، ومنطية صارمة على املستوى
من ÷ضوعية، قادرة مبجموعها على توفري إجابة عن سؤال ومولداللة اعتباره هيئة حمددة تتألف من مالمح أحادية ا

فالبطل يهم دوستويفسكي بوصفه وجهة نظر حمددة عن العامل وعن نفسه هو بالذات، بوصفه  كال ، ×؟يكون
بالعـامل  موقفا فكريا وتقوميا يتخذه اإلنسان اجتاه نفسه بالذات واجتاه الواقع الذي حييطه، بل احملصلة النهائية لوعيه 

  .)2(كلمة البطل األخرية حول نفسه بالذات وحول عاملهبذاته، إنه يف اية املطاف ووعيه 

، يقول ×الوظيفة والدور ÷النظرة التقليدية إىل نظرة جديدة، متاثل فكرة إن هذا املنظور يظهر مدى جتاوز 
ل وجها لوجه أمام الوظيفة اخلالصة لـوعي  يانا الفنية جتد نفسها وجها لوجه ال أمام واقع البطل بإن رؤ: " باختني

  . )3("هذا الواقع من قبل البطل نفسه

فجة كما هو الشأن لدى غرميـاس حيـث تغـدوا    الواضح هنا أن باختني الينتهي بشخوصه إىل جتريدية 
بناء على حجم فعلها، أو أن هذه الشخصـيات تغـدو   الشخصيات جمرد عناصر سردية يتم أخذها بعني االعتبار 

منها الناقد أي مؤدى وتبلغ أحيانا حدا من الذوبان كما عرب عنه غولدمان، أو تلقى ال ينتظر انا عدمية اجلدوى أحي
مصريا مماثال لدى احلدثيني الذين دخلوا حتت غطاء التيارات الفلسفية اليت تؤمن بإعالن نيتشا حيث يقول يف هـذا  

عملية تغيري القيم، وإمنا يطال النفي أيضا مجيع القيم املسماة إذن فقتل اهللا ال يكفي إلجناز :"الصدد روجيه غارودي
حلقة فاحلركة اليت تبدأ بإعالن نيتشه عن موت اهللا وتنتهي بـإعالن مـوت   " غولدي غوليتيه"يؤلف .(...) بالعليا

  .)4("اإلنسان يف بعض التصورات املذهبية للبنيوية

 .)5( )"ستكون ايته قريبة(و ابتكار حديث ه L’hommeاإلنسان :"ويف هذا الصدد ذاته سيقول فوكو
يف حني أن باختني حيافظ على تلك الـروح،  . وعلى هذا األساس ستنعكس هذه النظرة الفلسفية على تشكل الفن

ويبقي مبوجبها على ذلك الطابع اإلنساين وحيميه من الذوبان مبربر يرتل بالشخصية إىل مستويات من التجريديـة  
  .فكرة موت اإلنسان سرعان ما تتناغم مع

                                                 
  .59املصدر نفسه، ص  -)1(
  .67شعرية دوستويفسكي، مصدر سابق، ص : باختني، ميخائيل -)2(
  .69املصدر نفسه، ص -)3(
  .8-5، ص 1985دار الطليعة اجلديدة للطباعة والنشر، بريوت، . 3ط. ج طرابيشيجور. ت. البنيوية فلسفة موت اإلنسان: غارودي، روجيه -)4(
  .6البحرين، ص . مؤسسة األيام للصحافة والنشر والتوزيع. 8-7فوكو وموت اإلنسان، جملة أوان،ع : حلسناوي، مصطفى -)5(
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سنتوقف عند ثالث حلظـات  :"من هنا سيتطلب األمر للتعامل مع شكل البطل لدى باختني، أبعادا بعينها
عند حرية البطل النسبية واستقالليته، وعالقة ذلك بصـوته  : ملوضوعنا هذا، تترتب على بعضها وفق عالقة منطقية

  .)1("يف ضوء خطة تعدد األصوات

 الشخصـيات،  إىلل خبصوص هذه األبعاد اليت استشفها باختني لتعميق منظور احلوارية أما عن تفصيل القو
حماولني يف أثناء ذلك التطبيق على شخوص الثالثية،وال مانع من مالمسة أعمال دوستويفسكي املرجعيـة حـىت   

  :على أن البداية ستكون عكيسة بالنية ملا أوردنا كما يلي بالنسبة لباختني،
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  :يت والبطلالوعي الذا-أ

ن هذا الوعي الذايت اخلاص جتري احملافظة عليه كامال ضـمن منظـور   أ:"يقول باختني عن الوعي الذايت   
  .)1("املؤلف نفسه،وذلك بوصفه مادة للرؤية وللتصوير

،يف معطف غوغول الذي قدم بطلـه  "الفقري"سنجد أن باختني يعقد مقارنة بني  لم باملوضوع أكثر،نوحىت 
ىل التصـوير الـداخل يف روايـة    إخارجية،بينما كان دوستويفسكي قد حاد عن هـذه اخلطـة    يصوره جاهزة

،بل الوعي )ال املوظف الفقري(األوىل، اإلبداعيةيصور دوستويفسكي يف املرحلة :"الفقراء،حيث يوضح باختني بقوله
ي يصـوره غوغـول جنـد    ،حىت املظهر اخلارجي للموظف الفقري،الذ(...)،)فوشكني(الذايت عند املوظف الفقري،

ولكن بفضل هذا تكتسب كل املالمح القوية للبطـل وهـي   .دوستويفسكي جيرب البطل نفسه على تآمله يف مرآة
ا مل إ تكتسب معىن فنيا من نوع أخر متاما، تنتقل من منهج تصوير آلخر دون أن نفقد شيئا من غناها املضمون،

مـن  ( :مثلعن سؤال  ينفبناء صورته الكاملة وتوفري اجلواب الى علجناز صور البطل وختمها وال إتعد قادرة على 
ن رؤيانا الفنية جتد نفسها وجها إ .يه بل الكيفية اليت يعي ا ذاتهال الشخص الذي هو عل أمامناننا نرى أ ،)يكون؟

  .)2("ه لوحه ال أمام واقع البطل بل وجها لوجه أمام الوظيفة اخلالصة أمام هذا الواقع من قبل البطل نفس

شخصية البطل هي اليت ستعرفنا بنفسها بينما ينسحب املؤلف،ووفق هذا الشكل ستعرض الشخصيات  نإ
نفسـه   إىل،يعـود باسـتمرار   "ذاكـرة اجلسـد  "الرئيسية للثالثية،حيث سنرى كيف أن الرسـام خالـد يف   

لذين كانوا ينتقلون بني كنت أحسدهم دائما أولئك الرسامني ا:"ليفضحها،ويفضح قصورها يقول يف أحد املواضع
  .)3("أخرى داخلهم إىلالرسم والكتابة،دون جهد،وكأم ينتقلون من غرفة 

ن هذا املوقف يعكس صعوبة صاحبه يف االنسجام مع الكتابة كوسيلة فنية للتعبري عن الذات،بينما سيلوح إ
ومل يكن بامكاين :"ة يف شأن بعينهسيحول دون اختاذ القرار بسهولام الصراع الداخلي لدى هذا البطل، اصطداملنا 

  .)4("أن أتنكر ألكثر من رجل يسكنين 

  .وأمثال هذه املواقف ستصور وعي الذات بتفاصيل خمتلفة،خترج على أن تكون أمناط مكتملة 

حد نفسه حنن بأنفسنا،سنجد أن البطلة حياة يف روايـة   إىلأما عن تطور وعي الذات وفهم بعض املواقف 
كم مر من الوقت قبل أن أكتشف محاقة خلطي عقـدة  :"خري من عرب هذا اجلانب حيث تقول ،"فوضى احلواس"

  .)5( ..."بني وهم الكتابة واحلياة  اآلنمتاما كخلطي  املاضي بالواقع املضاد،

                                                 
  . 69 شعرية دوستويفسكي، مصدر سابق، ص: لباختني، ميخائي -)1(
  .69، 68، ص املصدر نفسه -)2(
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  .12املصدر نفسه، ص  -)4(
  . 39ص مصدر سابق،. فوضى احلواس: أحالم مستغامني، -)5(
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مثل هذا التشكل أيضا ستتحدث خمتلف الشخوص خصوصا تلك اليت تقلدت دور البطولة يف أجزاء الثالثة 
مستغامني، عن مراحل خمتلفة من حياا،حيث ختطت عراقيل اليتم وأحداثا أخرى كانـت سـببا    أحالميف ثالثية 

أا  ارئ باستمرار،إيهام القاولة حم إىل،عمت "فوضى احلواس"الن البطلة حياة يف .مباشرا يف تعميق وعيها بذواا 
ولتؤكد ذلك  اخليال مع اآلخرين، إىلي هو وجه آخر للمؤلفة بعينها،لتنته أوتنطلق من واقع هو خري البطلة نفسها 

آخر أن تتكلم باسم هذا الواقع املزعوم،حماولة منها لوضع نقاط فاصلة بـني الواقـع    إىلكانت مظطرة من حني 
واخليال ،متيحة ملعلمها الروائي فرصة املزاوجة اليت ستعطي للمضامني عمقا ومرجعية جتمع بني الواقع واخليال ويف 

عن فهم عميق يكشف أنويـة التشـكل للـوعي    " فوضى احلواس"تعرب البطلة يف نص  أنوالبد هذه األثناء كان 
قناعام وهيأم اخلارجية ولكن لـيس   حياوام، اآلخريناألدب يعلمنا أن نستعري من :"الذايت،حيث تقول البطلة

  .هو األصعبالسطو على أشيائهم احلميمة 

ـ  األجسادما ليس لنا،ونعود لنقيم يف  نغلق بعد ذلك دفاترنا وخنلععندما  األصعب ا مل تعد تعرفنا لكثرة م
علـى   النظر يف حياتك، إعادةأجلس ألفكر فيما حل يب اللذة كاألمل جتربك على  ،(...)ألبسناها ثيابا ال تشبهها ؟
  .)1( )"ما جدوى حياتك بعدها؟(حد سؤال جنوين  لبل وقد تذهب بك مراجعة قناعتك السابقة،

جعل املؤلف من جهة ضرورة شرح التشكل الواقعي كـي   ،)الواقع واخليال(خل املزعوم بني هذا التدا نإ
فكانت ملزمة بالتركيز الشديد والتعامل حيذر لعمليات لعـرض   يأخذ مرتلة أقوى لدى الشخصية املمثلة يف البطلة،

 ،)احلوارية(اوب الكامل مع منهج يف حني أننا جنين حنن من وراء ذلك التج ،)الواقع واخليال(التطور والتفاعل بني 
حد التمرد حىت عن املؤلف،وهذا موضحته  إىلتلك القوة اليت يكسبها البطل  حيث يشكل رأيا كهذا الذي أمامنا،

أثر بعينه حىت على نفس املؤلف الـذي قـام    أحداثهذه الفقرة،وذلك نتيجة وعي البطل لذاته ليصبح قادرا على 
  .بغلقه

هلـذا  " :سيعرض ذلك باختني حيث يقول كما ىل الغاية القصوىإو بالتدريج نسند يف ظل هذه املعطيات،
دون أن (تفكيك الوحدة املنولوجية للعمـل األديب   إىلوقد أصبح فكرة مسيطرة  فان الوعي الذايت للبطل يؤدي،

 ا حرا ومسـتقال، البطل يصبح نسبي ) .ىل خرق الوحدة الفنية هلذا النمط غري املنولوجي اجلديدإطبعا  يؤدي ذلك،
ان كل مأصـبغ عليـه   و جاز التعبري، إذاحمكوما عليه  جعل منه قيمة حمددة ضمن منهج املؤلف، ذلك أن كل ما

ـ كل ذلك يو–بوصفه صورة شخصية مكتملة من صور احلياة الواقعية  صفته النوعية مرة واىل األبد، ن ال ف اآلظ
  . )2("الذايت هدة لوعيبل على اعتباره ما على اعتباره صورة مكتملة للبطل،

،يضاف "ذاكرة اجلسد"قابله وعي ذايت لدى الفتاة حياة يف  تشكل الوعي الذايت لدى البطل خالد الرسام، إ
لنا عن عملية توزيع املعلومات على خمتلف الشخصيات  فذلك تصريح حياة يف لقاءها األوىل مع خالد لتكش إىل

                                                 
  . 189،190، ص مصدر سابقذاكرة اجلسد، : مستغامني، أحالم -)1(
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ومن خالل هذه املعرفة املسبقة لألشخاص عن بعضـهم  " عنكأتدري أنين أعرف الكثري:"عن بعضها حيث تقول
تطلب من خالد أن حيدثها عـن بطـوالت أبيهـا    " حياة" جعل الفتاة البعض سيأخذ احلوار منحى أعمق،وهو ما

عن أي بعيداً ن الوعي الذايت لدى األبطال ينبغي أن يتم تشكيله إ .الفعلية ألا سأمت تلك األحاديث األسطورية 
ومن هنا فقد كان الواحـد   ةىل جعل األبطال هم الرواإي ال خيتل البناء الفين وعمدت املؤلفة مستغامني تكلف ك

  .منهم يعرب عن ذاته ووعيها دون واسطة 

تكرار تلك النماذج الباهتة من األبطال وتطمح وفق رؤيـة فنيـة    أحالم مستغامني ترفض بوعي تام ، إن
قبـل هـذه   " ":فوضـى احلـواس  "يث جاء هذا على لسان البطلة حياة يف أبطاهلا الكلمة ،ح إعطاء إىلواضحة 

يشاء هو فيأخذ منـهم   تكون الرواية اغتصابا لغويا يرغم فيه الروائي أبطاله على قول ما أنالتجربة،مل أكن أتوقع 
لـى ورق،  ال يعرفها هو نفسه مث يلقي ـم ع  اليت يريدها ألسباب أنانية غامضة، واألقوالعنوة كل االعترافات 

نه منحهم فرصة احلياة خـارج  لو أ تراهم حقا كانوا سيقولون ذلك الكالم، التساؤلأبطاال متعبني مشوهني دون 
  .)1( "!؟كتابه

  :يتلخص يف نقطتني أساسيتني تبلور املنظور الفين، سبقها،ا اضحة مع مإن هذه الرؤية الو

تا الكاتب على مجيع أبطاله رغم االدعـاء  وهذه ستفهم على أا هيمنة صو: احلديث عن أنانية املؤلف -1
  .باختالف الشخوص،ويرجع ذلك اىل ضعف البناء الفين كما ترى الكاتبة نفسها 

هنا تقوم املؤلفة فكرة مفادها أن مننح هلؤالء األبطال فرص احلياة فهل كـانوا   :تراجع األنانية يف التشكل -2
 .ل احلامل للوعي الذايتذج البطومن إىلسيقولون الكالم نفسه؟وهي بذلك تتطلع 

  .واحلقيقة أن هذه الفرصة ستكون ممكنة داخل الفن ولكن من خالل الوعي الذايت 

الذايت والتكشـف الـذايت    اإلفصاح إن" :ن من مسات الوعي الذايت،أن تكون للبطل كلمته،يقول باختنيإ
ضوء صورته احملايدة والـيت تعـد    هذه الكلمة اليت ال تتحدد مسبقا يف كلمته حول نفسه هو بالذات، إن للبطل،

  )2("،فعال)فنطازيا(هدفا ائيا للبناء ،جتعل أحيانا التركيب الذي وضعه املؤلف 

 الـزج  إىليعمد الروائـي   قدو الشخص لوحده عن ذاته،يعرفه هذا موقف  إىلهذه الكلمة هي أقرب  إن
 بإقحـام منهم ولذلك قد ميح بنفسه  بأبطاله يف أحداث ويقحمهم يف مآسي شديدة اخلطب ليفتك هذه الكلمات

أما خالد الذي بترت ذراعه وعاش حياة ال يفارقها الشعور بالنقص ليقول عن ذلك أكتشف ) الفنطازي(اجلانب  
يف قاعـات   إالحلظتها أنين خالل اخلمس والعشرين سنة اليت عشتها بذراع واحدة ،مل حيدث أنين نسيت عـاهيت  

أو رمبا السنوات  ،ذراعيأن تنظر إىل اللوحات وتنسى  إىلنت فيها العيون تنظر يف تلك اللحظات اليت كا.العرض 

                                                 
  .28ص. مصدر سابق فوضى احلواس،: مستغامني، أحالم -)1(
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اليوم بعـد  .(...) روب شيء من القداسة بني الناس احل يبوملعطو تهوقتها كان للمحارب هيب األوىل لالستقالل،
ية صرتك الشخختفي ذاك أنكالفارغ الذي حتفيه حبياء يف صيب سترتك وك كأنت ختجل من ذراع بذلتربع قرن 

  .)1("عن ماضيك لكل من ال ماضي هلم وتعتذر

 ،اآلخـرين وهواجس ليست لدى  نشخص متميز بأحزا إىلن عاهته هذه اليت حولته من شخص عادي إ
ن بترت إوما " سي الطاهر"مرة ذلك الرجل الباسل إلقد كانت له طموح بسيطة كجندي يف صفوف الثوار حتت 

ومع ذلك فان وجع العاهة اخلفي ينحرف به أحيانا بـل   قف بطلب الكرباء وده،ىل رسام ومثإذراعه حىت انقلب 
انكشفت :"اذا انكشفت؟لريدمب :،وهاهو يرد على سؤال ذلك الصحفياآلخريندائما وحياصره ليتمثل النقص أمام 

  )2("بعاهيت ال باليت تراها بل مبا يوجد يف أطرافها وال تراه

در به أن يكون مفتخرا ولكن كيف د حل به يف موقف بطويل كان جيكان ق حول ما وانطباعها كلمته إ
وعليه ال يأخذنا العجب  .ال كما يتفق ووعي ذاا الداخليةإالبشرية اليت تستجيب  اقترف ذلك بضعف النفس اذإ
بيـد أن   ،حساس قد يكون أعمق بذات العاهة لدى املصور الصحفي رغم أن اخلطب أقل فداحةإوقفنا على  اذإ

جتعل  بب اجلرح هذه املرة والذي جاء من جهة ال حتمل صفة العداء كما كان الشأن مع الرسام خالد وهو ماالس
تني من أعلى أحد املبـاين  الرصاص ينكمل أعرف يومها أتلقيت ت"املصور يعيش حتت وطأة نقل سؤال راح يردده 

كان يشعر مرارة الشعور بالنقص ولو  ما ة عندهكانت حامس اإلجابةولو أن . )3( "عن قصد أم عن خطأ؟ ،الرمسية
بالنقص خاصة حني كان زيان يتأمله فتسـاءل   اإلحساسذلك  اكان ذلك أمام زيان الذي فقد ذراعه باملرة قد بد

أم كـان   أكان ميلك حدس املعوقني؟ .رأيته يتأمل ذراعي اليسرى كأنه استشعر عاهيت غري الظاهرة" :هو يف نفسه
  .)4( "؟يعرف بعاهيت 

ميلك جرح املصـور   بينما ال .جرح خالد الرسام ميلك مسوغا وهو يف النهاية جمد له  نعتربقد ميكننا أن و
  .الصحفي أي املسوغ لذلك كان حيز يف نفسه كثريا رغم عن الفارق بني املقارنة مع ذراع مبتورة 

ظات البسيطة ليقول فكرته حيال التصوير أصبحت تطابق حجم الدمار الذي توقعه أمثال هذه اللح إنبل 
فالصورة هي حماولـة  . انسياب الوقت يف لقطة وإيقافمن جثة الوقت تعلمت اقتناص اللحظة اهلاربة " :عن ذلك

  .)5("يائسة لتحنيط الزمن 

على لسـان   اإلشارةويبدوا أن املؤلفة كما سبقت  خمتلف هذه املواقف فرضها الوعي الذايت للشخوص، إن
وألجـل   ،فقا ملا ارتضته شخوصها يف الغالـب جمريات األحداث و اءت،فج"نانيتهابطلتها فضلت أن تقلص من أ
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على الصبيان بينما يرتل املصور مع البطلة حيـاة   إالظات عشق ال حتل لك نعجب من تورط خالد الشيخ يف حلذ
مل تكن تعري نقصهما رمبا فقط الن كالمها استشعر أن الفتاة حياة ، ،يف متاهة اقتراف احملرم واخليانةزوجة اجلنرال 

  :عطاء الوعي كل الظروف املالئمة للتشكل سيكون البد له من شروط أخرى ،سنوضحها فيما يليإل.أي اهتمام 

  :احلرية النسبية -ب

رادا ومـن مثـة   إمن حجم  قليلا من الداخل بعيدا عن أي مؤثر يتسبب يف التهن الشخصية تصنع وعيإ
  .احليلولة دون حتقق هذه احلرية 

 إجنـازه موضوع أبكم بادراك غيايب جيري  إىلاحلي  اإلنسانال جيوز حتويل " :يقول باختني يف هذا الصدد
يكشف عنه من خالل الفعل احلر للوعي الذايت  أنما، هو وحده القادر على  يءدائما ش اإلنسانيوجد يف داخل .

  )1("هرة للعيانيستعصي على التحديد حتديدا غيابيا وبطريقة ظا يءوللكلمة ،وهذا الش

هذا البطل هو أول بطـل حيمـل    إن" :،يقول) من داخل قبو(وللتوضيح يضرب لنا باختني مثال بالبطل 
مع االشتراكني هي اليت  هن أحد أهم أفكاره اليت يطرحها خالل جدلإ .دوستويفسكي  إبداعحمددة يف  إيديولوجيا

كائن حـر وهلـذا    اإلنسان.عليها حسابات ما ملموسة  تبين أنليس قيمة حمددة وائية ميكن  اإلنسانن أتقول ب
  .)2("شكال السمات الشرعية والطبيعية اليت تفرض عليهأمكانه أن خيرق كل إفب

ـ   .مع نفسه  ال يتطابق أبدا اإلنسان" :ستمر يف شرح الفكرة ليقول أن وي يغة ال جيوز أن تطبـق عليـه ص
دوستويفسكي فان احلياة احلقيقية للشخصية تتحقق تقريبا مـن   الفكرة الفنية عند إىلواستنادا ، س = املطابقة س 

وجـوده   يشـكل  هو بالذات من زاوية جتاوزه حلدود لكل ما سهمع نف اإلنسانزاوية هذا النوع من عدم تطابق 
احليـاة   إن) .غيابيـا (و إرادتـه هذا الوجود الذي ميكن أن يتقرر ويتحدد وجيري تعينه مسبقا مبعزل عن  .املادي
فيه هذا التغلغل الذي تكشف لـه احليـاة   ) ديالوجي(عن طريق التغلغل احلواري  إالقية للشخصية ال تدرك احلقي

  .)3("احلقيقية عن نفسها حبرية وكرد فعل عليه

التقريرية املسبقة عن تقدمي عن تقدمي البطلة بشكل  إىلن احلرية املنشودة لدى باختني تستلزم عدم االمتثال إ
  .التشكل العمودي  إلعطاءيف اآلن  اإلرادةأي دون حضور تلك ) غيابا(ليس هذا عنده  فقيةاألعمودي بدل تلك 

 إالحيث أننا مل نكن نعرف احلاالت .تتضح مالحمه جبالء يف ثالثية أحالم مستغامني  هذا التشكل هو ما إن
ان ذلك على حساب املصـلحة  ولو ك .الفردية االعتباراترمبا متليه مكونات الفعل الذايت وفق .مبقتضى مقاماا 

الشخصية مما يعكس فعل احلرية الضارب يف األعماق وقد ينطبق هذا على ردة فعل الرسام خالد مع الشاعر زياد 
 الذي طلب سحب ديوانه بدل حذف بعض العبارات اليت رأى خالد بوصفه اجلهة املسؤولة عن النشـر،  خليل ،
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وحيمي بذلك منصبه، فضل  السلطة اليت تفرض هذه الرقابة، إلرادة جيب خالدتويف حلظة حامسة تتراوح بني أن يس
 رغم أن العواقب كانت وخيمـة، اليت تقتل حرية الفن، يستجيب إلرادة احلرية اليت تسكنه، وتكره هذه الرقابة أن 

 مباشر يف أتدرين أن زياد كان سببا غري :"فجاء رده على الشاعر زياد الفلسطيين بالقول موجها كالمه للفتاة حياة
وأنـه البـد أن    معه تعلمت أنه ال ميكن نتصاحل مع كل األشخاص ولألشخاص الذين يسكوننا، مغادرة اجلزائر؟

ىل ما نعتقد أنـه  إبأننا ننحاز تلقائيا  نكتشف طينتنا األوىل،فقط  نضحي بأحدهم لعيش اآلخر وأمام هذا االختيار 
  . )1("وأن حنن ال غري ...األهم 

ظـل  تيفضل أن خيسر منصبا بدل أن يتنازل عن قناعات  ذا املعىن سنجد أن خالد الرسام،غري بعيد عن ه
ىل شـخص  إأن حيولين جمرد كرسي أجلس عليه  أكره خاصة"  :يقول رادته ليكون حرا،إهي الواسطة اليت تدعم 

  .)2("آخر ال يشبهين

ميكن أن حيدث بصورة آليـة فـان   ذا كان جيب أن نراجع وعينا الذايت لتمحيص املواقف ألن ذلك ال إأما 
ىل الدمى،وألن الثالثية أقامـت  إجتعلنا أمام شخوص أقرب  بصورة تقريرية، ،)غيابيا(ذلك يرد واضحا ال يتشكل 

ماذا أفعل ذا الرجـل املكـابر   " :بناء شخصياا عكس ذلك سنجد أن خالد الرسام يعرب عن موقف كهذا يقول
وبذلك الرجل اآلخر البد أن يعيش ويتعلم اجللـوس علـى    م على حريته،العنيد الذي يسكنين ويرفض أن يساو

ئي بزيـاد أحـد   املبادئ ويتأقلم مع كل كرسي كان البد أن أقتل أحدمها ليعيش اآلخر وقد اخترت كـان لقـا  
  .ىل استرجاع وعي تام افتقاده حتت وطأة ظروف معينة إليكون هذا املوقف أقرب . )3("املنعطفات يف حيايت

  .رب ا الشخصيات تل هذه املواقف هي اليت ختن مثإ

  .رادته اليت ال يصنعها أي طرفإلقد حترك خالد الرسام أو زياد حيذر كي يظل سيد نفسه وصاحب 

ومل مل يكن الشكل اخلارجي يعكسها  ن مواقف مماثلة هلذه هي اليت كان يتحرك من خالهلا أبطال الثالثية،إ
  .وأا متارس شعائرها الدينية دون حرج  اإلسالمييت دافعت عن اعتقادها كما هو الشأن مع الفتاة حياة ال

ىل قيم مادية وفـق  إىل جمرد مصاحل مادية أو حتويل القيم املعنوية إ اإلنسانيةوحتول العالقات  ىيءأم عن التش
سه اخليانة ويضع لنف حفرضه منطق العصر الرأمسايل ،فان شخصا مثل البطلة حياة زوجة اجلنرال الذي كان يبيي ما

ا تستخف بكل ذلك وتغامر عاهدة وبكل وعـي  إا فاالرقابة الصارمة على هذه الزوجة ليترصد حركاا وسكن
ىل إىل جحيم ترفيهـي منـه   إمنها لتثبت لنا أن هذا املنطق املادي وأن هذه  العالقة الزائفة رغم قديسيتها تتحول 

ي كـان ميثـل   اجلميلة عن ذلك تقول خماطبة ذلك الصحفي الذ نيةاإلنساعالقة مدنسة حيكمها نطاق من القيم 
ة يف ثوثعيون زوجي مب .يؤملين أنك مازلت ال تعي كم أنا جاهزة ألدفع مقابل لقاء معك :" الطرف الثاين للعالقة

                                                 
  .147ذاكرة اجلسد، مصدر سابق، ص : مستغامني، أحالم -)1(
  .147صدر نفسه، ص امل -)2(
  .151، صنفسهصدر امل -)3(



                                                                                                                               ا�
	ـ� ا����ـ�
��  ا���ار�� وا��	���� ا��وا

  

 
 

 ن مل أمت مـن بعـد،  إأنا اليت  .ن مت بسببك يف حادث حب إليك يف مقهى غري معينة إكل مكان وأنا أجلس 
   )1("ين عدلت عن احلب وختليت عن الكتابة الشبهتان اللتان مل يغفرمها يل زوجيفلكو

تعبري عن مواقف استثنائية كشدة احلزن لدراجه يف الثالثية لإ ىلإطرت املؤلفة ضىل التشيئ فقد اإجوء لأما ال
أما أنا فوجلت :" طحب جثمان زيان معه يف الطائرة حيث يقول عنه يف هذا املوقف صالصحفي وهو ي تدامه اليت

  .)2("الطائرة متاعا بني الركاب

هي اليت جعلت ريشة خالد تتعامل مع جسد كاترين العاري بتلـك العفـة    اإلنسانتفادي نظرة تشيئ  نإ
ة بل أثارت حنق خالد حني بلغه أن ذلك اجلنرال سيتزوج الفتاة حياة رد امسها الثوري وأكثر من ذلـك  فيعالر

ىل أقصى حد ألما الواقع الفعلي لقرية حتولـت  وكلبه امليت إ جميد الطفل الصغري املصدوم،لة املصور بتآستقوم 
  .يها انه ليس شيئا يكون مصريه النسيان فقط ينسان سيبعثها سيحإ ألنهينسى ولكن رمز الطفل سىل خراب إ

 تتـدفق باحليويـة،  يف الثالثية سيجعلنا نعيش باستمرار مع شخوص  األبطالجنازية إن التركيز على عدم إ
كأنـه ال   نفعالته،نقل إظل الصحفي خالد ي ن البطل زيان الذي مات يف الواقع،أحىت  وختلوا من متيزها بالنمطية،

  .وهذا الرجل ال يزال معنا وبنفس وكما أنه ال يزال حيا .ملوت الفيزيولوجي كان حلظة عابرةيزال حيا ليقول أن ا

ـ يف قيم تشيئية ستكون وجها حقيقيا مـل احلريـة الن   سانيةاإلنذابة القيم إىل ذلك رفض يضاف إ بية س
  .املنشودة بالضرورة لدى شخوص الثالثية

  : االستقاللية/ج

الـيت   اإلدارةىل الداخل حيث إ األشخاصىل ذوات إووجهة  ،"نسبيةاحلرية ال" ف باختني مفهوم ظوقد و
يكـون   أن ةاخلارجي وضـرور  اإلطاريشمل آخر ر بينما سيكون الستقالل الشخصية دو.تتولد عنها هذه احلرية

الذي يبدو انه شـديد   ي ميالن كونديرا،أينطبق هنا مع ر واألمر ،األمر أواملؤلف حياديا ال يتدخل ولو بالتعليق 
على املؤلف :"ذ يقول عن االستقالل اخلاص بالشخصية إ ذا ملوت الرواية،قويراه من ،)األصواتتعدد (التأثر مبنهج 

راءه الشخصية كي ال يرتعج القارئ الذي يريد االستالم للوهم وأن يعترب التخييـل واقعـا   أي وأن ختتفي أن خيتف
")3( .  

وهكذا فـان  : "أعمال دوستو يفسكي على هذا النحوبينما باين هذا عند باختني الذي طبق الفكرة على 
هو موقف حوار يتجسد جبـد   األصواتد املوقف الفين اجلديد للمؤلف جتاه البطل يف رواية دوستو يفسكي املتعد

  .ىل النهايةإوحيافظ عليه 

                                                 
  .190،191عابر سرير، املرجع السابق، ص: مستغامني، أحالم -)1(
  .298، صسابقعابر سرير، مصدر : مستغامني، أحالم -)2(
  .37مرجع سابق، ص: كونديرا، ميالن -)3(



                                                                                                                               ا�
	ـ� ا����ـ�
��  ا���ار�� وا��	���� ا��وا

  

 
 

االستقاللية  مبدأووفق ) 1("جنازيته وعدم استقرارهإوهذا املوقف يؤكد استقاللية البطل وحريته الداخلية وال 
الذي يستعرك باملوازنة مع كلمة هذا املؤلف فاملؤلف هنا لن يكون وصـيا عـن    من كلمة البطل،سنتمكن فقط 

  :لبطل يقول باختني شارحا هذه العمليةا

 القيمة وليس جمرد عنصر صـامت و ملة حامالت للكلمة الكا، حسب خطة دوستويفسكي، بعد البطل" 
ـ   إكلمة حول الكلمة  األخرىؤلف حول البطل هي بكم من عناصر كلمة املأ دها اا تسترشـد بالبطـل استرش

جـل ـده   أ، بل مع البطل حول البطل ال يتهؤلف يقص بنية رواامل، ليه بطريقة حواريةإا توجه إبالكلمة وهلذا ف
ن التركيب احلواري املشترك وحده القادر على استقبال كلمـة الغـري   أ، ن تكون بدورهاأميكن  ال الطريقة اليت

اخلي اقترابه من وجهة نظر أخرى يف التركيب احلواري الد لفظيا، او املؤهل لالقتراب   منها بوصفها موقف، جبدية
ولكنها يف الوقت نفسه ال تندمج معها وال تتشرا  وحده يصبح ممكنا لكلمة أن تقيم عالقة وثيقة مع كلمة الغري،

على املسافة الفاصلة  اإلبقاءن إ وال متتص قيمتها الداللية أي أا حتافظ متاما على كامل استقالليتها بوصفها كلمة،
  . )2("القادرة على تأمني املوضوعية احلقيقية يف تصوير البطلذلك أا وحدها  تدجل ضمن كلمة املؤلف،

ولكن قبل ذلك سنذكر بأن شخوص هـذه الثالثيـة    وفقا ملنطق املسافة الواصلة سنتتبع شخوص الثالثية،
درج ضمن اتمع احلقيقي ال اتمع الطبيعي كما يرى جون جـاك  ناملدينة باملعىن الكامل ومن مثة يف ت إىلتنتمي 

ذلك  إىل اإلشارةكما سبقت  ها عوامل املدينة املعاصرة،أم وتكوينهم وأخالقهم ، تقف ورائو ، أي أن تنشروس
يف الفصل السابق أما استحضار هنا اجلانب وعالقته باالستقاللية الشخصية واملسافة الفاصـلة بـني الشخصـية    

عن واقعنا، حيث يأخذ أكثر مـن شـكل    ذلك املنطق الذي يبدو غريبا أحيانا إىلفهي ترجع خصوصا  واملؤلف،
خمتلف احلاالت تعكس احلركة املسـتقلة   الفردية وروح التمرد، فقدان الثقة، :ميكن تتبعه من خالل ثالث حاالت

   :لألبطال وهذا ماسنتتبعه فيما يلي

كاك باتمع، سنرى أن أبطال الثالثية يف الغالب يرتعون إىل العيش بانفراد وإذا قاموا باحت :الفردية /أوال-
فإن احتكاكهم هذا، يكون شديد احلذر، وقد بدا ذلك جليا مع الرسام خالد، الذي هجر اجلميع وظل منعزال يف 
شقة يف باريس ال يتصل بأحد إال من خالل عالقات حمدودة من ذلك عالقته مع الفرنسية كاترين، وقـد رأينـا   

دينة، ظلوا يعاتبونه وأم إن مل يزوروه فسوف لن يفعـل  كيف أن أصدقائه اللذين كانوا يعيشون معه يف نفس امل
يف حني أن البطلة حياة اليت أصبحنا نعرف عنها الشيئ الكثري، ترى نفسها عاجزة عن التواصل مـع جمتمـع   . هو

النساء، وترفض أن تندمج معهن للحظة واحدة، وأكثر من ذلك سترى نفسها دخيلة حـىت يف تلـك األمـاكن    
إننا مل نر هلا جهة من النساء تربطها ا صلة فتودعها أسرارها أو تبادهلا . كما رأينا ذلك يف احلمام اخلاصة بالنساء،

أحاديث خمتلفة بل أا بدورها تتصل باتمع عن طريق أفراد بعينهم تعمد إىل انتقائهم وفق ما يناسـب ثقافتـها   
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كشف أمره، وقد يطال هـذا  ر، الذي ظلت تستوأفكارها وحىت تعقيدها، كما كان الشأن يف عالقتها مع املصو
  .األمر حىت عالقتها مع أمها

ما سبق ينطبق كذلك على املصور الصحفي الذي مل يكن أعزبا كما هو الشأن مع زيان غري أنه ال يأبـه  
أعتقد أنين  خالل سنوات طويلة ما أقامت عالقات مجيلة سوى مع :" ذه الزوجة ويقول عنها يف بعض املواضيع

يف شغفها وطقوسها شيئا شبيها باخليانة الزوجية مما جعلـين أتعاطهـا   تضاهي  لكتب بعض هذه العالقات كانتا
من شبهتها خاصة عندما كنت أقضي وقتا طويال منشغال عن زوجيت النائمة جواري، مبطالعـة   متربئاأحيانا سرا 

  .)1("لذي أعرفه عن ظهر زواجأكثر مما يعطيين جسدها ا املباغتةكتاب يعطيين من متعيت املعرفة و

أن وظيفة زوجته ال خترج عن إطار اجتماعي . ال تتوقف عند هذا احلد، بل سيعترب املصور الالمباالةوهذه 
وكنت تزوجت امرأة تقوم باألشغال املرتلية داخلي، لتكـنس  :" عدمي اجلدوى يف غالب األحيان، وعن ذلك يقول

يايت مستنجدا بالزواج الواقعي عساه يضع متاريس جتنـبين انزالقـات   ما خلفت النساء األخريات من دمار يف ح
  .)2("احلياة، وإذ يف ذلك الزواج اغتيال للحياة

رمبا يكون سبب ذلك راجع إىل طغيان السلوك اجلماعي وهيمنته إىل حد إلغاء الشكل احلقيقـي ألسـاس   
  .صح عن أنبل املشاعرإال فلماذا جند هذا الشخص نفسه مع ملهمته حياة يف هذه النواة، و

  :وقفنا عن انعكاساا يف الواقع وهو ما ستتناوله فيما يلي إذاإن هيمنة الرتعة الفردية لن تتضح إال 

ل يف اخلروج  عن بعض األعـراف  ثإن مترد األبطال، أو نشدام هلذا التمرد، سيتم :روح التمرد /ثانيا -
األخالق، وقد حصل ذلك يف تلك اخليانات والدخول يف عالقات  والتقاليد وخمالفة بعض األحكام الدينية، وجتاوز

حمرمة ال جييزها الدين وال العرف وستحمل هذه األفعال صفة التمرد ألا ستكون متبوعة مبلئ إرادة األشـخاص  
مع الرضا الذي ال يردعه وازع ديين أو عرف اجتماعي، رغم حضور ما يذكر بذلك يف الوقت املناسب كما هو 

، قصد تقبيلها بدا يل خامت الزواج، أعدت وضعها وأخـذت  )حياة(أمسكت بيد :" مع قصة املصور واخلامت الشأن
  .)3( ..."حبيبيت:..ت كما لنفسياألخرى وضعت قبلة طويلة عليها، ومتتم

يف هذا املوقف يتضح جبالء روح التمرد لدى املصور، حيث أنه يعرف مسبقا أن هذه املرأة هي قبل كـل  
اخلامت كما لو أن املؤلفة افتعلت ذلك املوقف غري أن دور االستقاللية ينتهي به يصطدم برجل غائب، و شيء زوجة

  .إىل الفعل انتصارا لرغبته

إن مواقفا مماثلة هلذه يتقامسها املؤلف والشخصية، ويكون دور املؤلف يف هذه املواقف جمرد منبه حيـادي  
ـر  "قدام واإلحجام، للصداقة أو العدائية، واألمر ينطبـق علـى   بينما تتخذ شخصية البطل قرارها احلاسم، لإل
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، الذي شهد جمزرة رهيبة كان ضحاياها أبرياء عزل، بل كانت سببا كافيا لتجعل من فن حممد ديب الذي "السني
  . )1( )التصوف(اشتراكية، متحوال إىل رؤية أقرب إىل ) واقعية(ظل يتناغم مع رؤية شيوعية 

ذلـك  " حيـاة "خالد الرسام ظل ينظر إىل هذا النهر بعدائية كبرية، بينما أحبت البطلة  ومن هنا سنجد أن
  .إىل تلك العدائية انظماملنظر أما املصور فقد 

أما روح التمرد هذه فقد تدخل تلك الرتعة الفردية يف فوضوية وعدم انضباط مـع الـروح اجلماعيـة،    
  .واألخطر أن تكون سببا يف ظهور أمراض أخرى

قد يرجع سبب فقدان الثقة لدى هؤالء الشخوص إىل تلك األوضاع العامـة الـيت    :فقدان الثقة /لثاثا-
كانت حتيط م، و ال تستجيب إىل تطلعام وطموحهم فتحول كل أمل مرجو إىل خيبـات متكـررة، و قـد    

  .الذوق، تستجيب إلبداعام النتشارانعكس ذلك خصوصا يف حمدودية مفضوحة 

لرسام يعقد معارضه باخلارج ويستجيب هلا اجلميع يواجه غيابا كامال من قبل حـىت التغطيـة   فبينما كان ا
  .عن كل شيء، حىت األصدقاء، كما أخرب املصور واالنصرافالصحفية من اجلزائر، وينتهي به الترقب إىل اليأس 

قالع عن الكتابة، وقـد  أما حياة الكاتبة، فقد انتهت ا مضايقات زوجها وأخيها يف أكثر من مرة، إىل اإل
  .بعيدا عن اجلميع االنزواءساقها ذلك إىل 

لألنفاس  التقطهافنه من الفرنسيني وفوزه باجلائزة عن تلك الصورة اليت  احتضانكما أن املصور، ما أن مت 
األخرية زرة رهيبة، حىت مت طعنه من طرف صديق، وقامت أسر الضحايا برفع دعوة ضده ألنه مشـت حبـاهلم،   
فولد ذلك لديه شعورا باملرارة الشديدة ألن ما تعرض له خيرج عن نطاق انعدام األسـباب حلصـول التـذوق،    

  .للفن، ليصبح مؤامرة صرحية واالستجابة

إن هذه التأزمات هي تلك اليت جعلتنا نتابع بشكل جلي تفاعل األبطال، وتنـوع االسـتجابات لـديهم    
  .ة بنائهم الفينحسب حجم األزمات، ما سيظهر صالبة يف قو

إن تباين الصور واختالف أمناط الوعي الذايت من بطل إىل آخر هو الذي سيضعنا أمام أشخاص مـؤهلني  
إنه من الضروري كما يقول . لروايات متعددة األصوات، يشرف عليها مبدع له آفاق واسعة لتتبع شىت املعطيات

بعكسه فإا تستدير حنونا جبانبها املوضـوعي، يف  يعين أن نتحدث معها، و -أن نفكر حول الشخصيات:" باختني
، مؤلف الرواية املتعددة األصوات (...)-هذه احلالة فإا ستصمت وستختفي وتتجمد يف صور موضوعية جاهزة

مطالب ال يف أن يتنازل عن نفسه وعن وعيه، وإمنا يف أن يتوسع إىل أقصى حد، وأن يعمق إىل أقصى حد أيضا يف 
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، وذلك من أجل أن يصبح قادرا علـى  )احلقيقة عليه أن يفعل ذلك يف ضوء اجتاه حمدد(ا الوعي إعادة تركيب هذ
  .)1("أشكال وعي اآلخرين املساوية له يف احلقوق استيعاب

ة من التماثل مع صرامة قوالب أبطال الرواية املتعددة ذه الشخصيات اليت صنعتها الثالثيهمالمح إن اقتراب 
ة الوعي الذايت أو احلرية النسبية، أو االستقالل، سيعكس يف النهاية قـوة ومتيـز هـذه    األصوات، سواء مع فكر

  .الشخصيات على أكثر من صعيد، بكلمتها، وبعدم اجنازيتها

يتسـم  " غيـايب "بل وبدورها الذي خيرج عن نطاق النمطية الوصفية اليت حتتكم إىل رؤية مبنية على حكم 
  .هذه الشخوص روحها اإلنساين الذي ميلك مرجعية يف الواقعوهذا كله دون أن تفقد . باجلاهزية

  :الفكـرة فـي الثالثيـة -2

كمحور هلذا املبحث من منطلق مشوليته جلملة من املفاهيم وقد كـان هلـذا   ) الفكرة(مفهوم  اخترتلقد 
ة يف املفهوم حضوة كذلك لدى ميخائيل باختني، ومن خالله متكن من رصد خمتلف خصوصيات توظيف الفكـر 

  .بينما نستغل حنن تلك اآلليات املنهجية لتطبيقها يف ثالثية أحالم مستغامني. أعمال دوستويفسكي السردية

على أن تتبعنا املركز لتكوين الشخوص يف الثالثية هو الذي سريسم بدقة وضعية كل وعي ذايت، ومـدى  
بطـل  :" نه أنواع وعي أخرى يقول باختنيجتاوبه مع فكرته، خصوصا إذا ما علمنا أن هذا الوعي الذايت تتفرع ع

دستويفسكي ليس جمرد كلمة حول نفسه هو بالذات وحول الوسط الذي حييط به مباشرة، بل هو باإلضـافة إىل  
  .)2("ذلك كلمة حول العامل، إنه ليس ممارسا للوعي فحسب، بل هو صاحب مذهب إيديولوجي

ة حول العامل متتزج بالكلمة اإلعترافيـة حـول نفسـه    الكلم:" أما ما مييز هذه الكلمة حول العامل هو أن
  .)3("عن احلقيقة حول شخصية الفرد نفسه(...) بالذات، إن احلقيقة حول العامل ال ميكن فصلها، 

إن هذا الترابط بني الوعي الذايت، والوعي بالعامل لدى الشخصية، لن يكون مسألة اعتباطية عـابرة، بـل   
تأصل الفكرة، فكما أن الثالثية قدمت لنا شخص البطل خالد الرسـام، مبتـور   سيعطي أكرب قدر من الشرعية ل

الذراع، يعيش مبحنة اإلعاقة، لن يكون بعد ذلك فهم سبب اإلعاقة الذي جاء نتيجـة انضـمامه كجنـدي يف    
يف هذا  أما باختني فيقول. صفوف الثوار، ولن يكون من وجه الغرابة أن نراه يتفاىن حبا للدفاع عن فكرة الوطنية

واحلياة الشخصية تصبح حياة مبدئية مربرة من الغرض الشخصي، أما الـتفكري اإليـديولوجي السـامي    :"السياق
  .)4("فيصبح شخصيا ومعربا عن هوى
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وقد أوضحنا يف فصل سابق أنواع اإليديولوجيات حسب املصاحل اليت تكون سببا يف وجودها، كما يـرى  
  .عبد اهللا العروي

، خبصوصية الرواية، فسيكمن يف ذلك االهتمام امللحوظ، الذي ظل جنس الروايـة  )فكرةال(أما عن عالقة 
يوليه لألفكار دون سائر األجناس األدبية األخرى، باستثناء املسرح نسبيا، بل أن شغف الرواية بالفكرة، كان وراء 

قة باملربرات اخللفية الـيت أدت  فقط ستكون النقطة الفارقة هنا متعل. انتشار مذاهب فلسفية وإيديولوجيات خمتلفة
  .تإىل توظيف أفكار حمددة ومتنوعة خصوصا إذا تعلق األمر بالرواية املتعددة األصوا

  .)1("االعتياديالوظيفة املتعددة األصوات ال تتالئم مع أحادية الفكرة يف النمط :" ومنه فإن

راءها مجلـة مـن األبطـال الـذين     إىل جانب الوظيفة، سنحاول تتبع بعض املضامني واآلراء اليت كان و
  .استطاعوا الدفاع عن أفكاهم بقوة ودون تردد

  

إن جمرد توافق شخوص الثالثية مع تطبيقات احلوارية، وارتسام هذه املالمح بقوة ومبا ال يدع جماال للشك، 
ل حول العامل، بعد ستجعلنا نتقدم خبطى مطمئنة يف دراستنا هذه، وإن كان التطبيق هذه املرة سريتبط بكلمة األبطا

  .أن كان ذلك مقتصرا على ذوام

إنه بالرغم من صرامة هذه اآلليات، غري أن اتساع آفاق الثالثية يف مضامينها، يسعفها يف أثناء ذلك تلـك  
املرونة املتاحة يف استخدام تقنيات السرد تعلق األمر بتقدمي الشخوص أو احملاورات واحلركة عرب الزمان واملكـان،  

خمتلف هذه املسائل وجود وعي مسبق لدى مؤلفة الثالثية بضرورة التجديد يف األمناط السردية وقد أوردنـا  يدعم 
يف هذا الصدد مجلة من اآلراء الصرحية على لسان بعض شخوص الثالثية، تطمح إىل هذا التجديد ومـن ضـمنها   

تقول يف هـذا الصـدد بطلتـها     كذلك الرأي الذي سيعد أقرب بكثري إىل الوعي بضرورة تعدد األصوات حيث
. هل جيوز احلنان يف شريعتك ؟ أنت كل ما أملك يف هذه الدنيا: عاملين حبنان: ناصر:"الكاتبة خماطبة أخاها ناصر

وتزايـد  ... أنت الذي تضع جثمان أيب دائما بيننـا . إذا شئت ال تكن معي ولكن ال تكن ضدي هذا يؤملين كثريا
مل يكن يريد لنا قدرا كهذا، ال أريد أن يأيت يوم نصبح فيه أعداءا فقط ألننـا  ... ءعلى اجلميع يف رفع اسم الشهدا

  .)2("ال نفكر بالطريقة نفسها

، بضرورة تعايش األفكار املختلفة، وهـذه الـدعوى   "فوضى احلواس"بصريح العبارة تنطق هذه البطلة يف 
  .)3("أقرب إىل جمتمع متحضر يؤمن جبدوى الفكرة كما يراه مالك بن نيب
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ومع هذه الدعوى اليت تنشدها هذه البطلة، يزول اخلالف الذي دام طويال بني األخت اليت كانت ترتع إىل 
وحيدث كـل هـذا   . التحرر واألفكار التقدمية، وأخيها الذي ختلى عن نزعة قومية، وصار حيمل أفكارا أصولية

ورة ختلي الكاتب عن أنانيته، وإعطاء احلرية استجابة لفكرة سابقة وردت يف الرواية نفسها، تدعو كذلك إىل ضر
  .ألبطاله للقول والفعل وفق ما يناسبهم

إن مثل هذه العالمات املختلفة اليت تدعو بوضوح إىل تبين أكثر من فكرة شريطة إبعاد أنانية املؤلف، وهذه 
  .املسائل كلها تصب يف دائرة تعدد األصوات

األصوات سنعود إىل ما مياثل هذا التوظيف يف الرواية املنولوجيـة،  لفهم وظيفة الفكرة يف الرواية املتعددة 
حيث سيكون البطل جاهزا، ونعمد حنن إىل إلباسه فكرة ما، وال يشترط يف ذلك نوعية من الوعي الذايت حلدوث 

، حىت أن إمكانية إلباس هذه الفكرة ألي جهة أخرى تكون ممكنة جدا، ومنه سنجد أن بـاختني يعلـق   االنسجام
توضع على لسان البطل فحسب ولكنها قابلة بنفس الدرجـة مـن   :" على هذه البساطة الفنية، ليقول أن الفكرة
املهم من وجهة نظر املؤلف أن جيري التعبري عن هذه الفكرة الصـائبة  . النجاح أن توضع على لسان أي بطل آخر

  .)1("عموما، يف نص هذا العمل األديب

تكرير تلك األسئلة الساذجة عن سبب تقدمي خالد الرسام بذارع واحـدة،  ووفق هذا الطرح لن نعود إىل 
 الحتضانبل وال حىت عن سبب تقدمي الصحفي بذراع مشلولة، ألن لذلك مربراته الكافية لصنع وعي ذايت متهيدا 

  .فكرة ما

ل مجيع الفروق بـني  أما إذا أخضعنا الثالثية لرؤية منولوجية تلغي املسافة الفارقة بني املؤلف وأبطاله، وم
األبطال، وتضعها حتت صوت واحد فهو ما سيجعلنا نقرأ الثالثية ونعجز عن إجياد خترجيـات  ) األطراف(خمتلف 

منطقية للعديد من القضايا واملسائل الفنية إال إذا جلأنا إىل مناهج نقدية، نتوهم يف ظلها عدم أمهية املربر الفين، بني 
  .ةالسبب والنتيجة أثناء القراء

بل إن الرواية املنولوجية هي اليت مت تكريسها أليديولوجيات بعينها، لتتحول تلك الغاية املتوخاة مـن وراء  
يديولوجيا الواحدة، الرواية جمرد وسـيلة  جنس الرواية كفن أديب، جاعلة من هذا التوظيف للصوت الواحد أو اإل

بعني القصور، ألنه أصبح جمرد وسيلة، واألجـدر أن   واألخطر أن ننظر إىل هذا اجلنس األديب: خلدمة هذا الصوت
يعود القارئ إىل املصادر ألن الروح الفنية صار يغلب عليها الشحوب، ومن هنا أشرفت الرواية األيديولوجية على 

  .املوت، كما ورد لدى ميالن كونديرا

، كـي ال يكـون هـذا    أما باختني فقد وضع شروطا معينة لتوظيف الفكرة يف الرواية املتعددة األصوات
التوظيف يف حد ذاته غاية يمن عن اجلانب الفين، فيصبح بذلك ما مت مباشرة إنقاذه من الرواية املنولوجية، يأخذ 
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صورة منحرفة يف هذا الشكل اجلديد، أما الشروط اليت افترضها باختني لتوظيف الفكـرة يف الروايـة املتعـددة    
  :األصوات فهي كما يلي

  :الشرط األول -أ

قبل كل شيء جيب أن نتذكر أن : " إن هذا الشرط، ينطوي يف أساسه على ضرورة املطابقة، يقول باختني
، (...)ليست الفكرة بذاا هي اليت تعترب بطلـة  -حامل هذه الفكرة-صورة الفكرة ال تنفصل على صورة اإلنسان

  .)1( )."حتس أيضا(وحسب، وإمنا أن ) الفكرة(وجيب أن ال تفهم 

يف الثالثية، جبعلنا البطل . ا ذه الكيفية فقط، سنتمكن من عدم إضاعة اجلانب الفين لتوظيف الفكرةبل إنن
تجاوز هذا الفهم إىل اإلحساس بتلك الفكرة، مـع  تخالد الرسام، رغم جلوءه إىل املنفى، نفهم فكرته عن الوطن و

  .من تلقاء نفسه اختباراأن منفاه أو غربته بفرنسا كانت 

هو الذي يستطيع وحده أن يكون إنسـان  :" ليه فإن البطل غري املنجز، كما أسلفنا، سيعده باختنيوبناءا ع
  .)2("الفكرة الذي ميكن لصورته أن تتطابق مع صورة الفكرة الكاملة القيمة

أما إحلاح باختني على أن تكون الفكرة مرتهة عن الغرض، فإن ذلك سيكون حمققا لدى أبطال الثالثية ألن 
بسنوات قصد محاية نفسـه   االستقاللإىل صفوف الثوار ألجل الوطن، وذهب إىل فرنسا بعد  انضمالرسام، خالد 

إال فكيف نراه يعرض عن منظر ر السني البديع، ويدير له ظهره ألن التـاريخ   من التورط يف بعض الشبهات، و
فقد تزوجت من اجلنرال وال غرض هلا منه  حفظ له تلك اجلرمية النكراء اليت أقيمت على ضفافه، أما البطلة حياة،

لوال أنه هو الذي طلبها، بينما ستكون صورة الطفل والكلب اليت التقطها املصور، لينال ا أحسن جائزة بفرنسا، 
أن ترصد أثر ازرة الرهيبة حبق، وهل يكون صاحبها له غرض آخر غري رفـض   استطاعتفقط ألا كانت لقطة 

  تلك الوحشية ؟

  :لشرط الثاينا -ب

هذا الشرط سريجع بنا إىل الكيفية اليت تعامل فيها دوستويفكي مع الفكرة وفق رؤية حوارية، تتيح له سبال 
أما الشرط الثاين من شروط تكـوين الفكـرة عنـد    :" لتفعيلها وتطويرها، والتعامل ا وعن ذلك يقول باختني

  .للفكرةالديالوجية للفكر اإلنساين وللطبيعة  يةديالوجدوستويفسكي، يتمثل يف فهمه العميق للطبيعة ال

والفكرة ال حتـي يف  . لقد متكن دوستويفسكي أن يكشف وأن يرى وأن يظهر اال احلقيقي حلياة الفكرة
  .)3("الوعي الفردي املعزول لإلنسان حبيث تبقى ماكثة فيه فال تتعداه إىل غريه، إمنا تولد مث متوت
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هناك أي حرج يف أن تعترف حيـاة أمـام   يكون  عنه أبطال الثالثية حيث ال هذا الوعي هو الذي يطلعنا
  ".يسعدين أن يصل فنان جزائري إىل هذه القمة من اإلبداع:" خالد الرسام، بأا ال تفهم الشيء الكثري يف الرسم

  :مث أضافت

ن ميكنين أن أحكم علـى  أنا ال أفهم كثريا يف الرسم ومل أزر إال نادرا معارض فنية، ولك... يف احلقيقة -
  .)1("كنا يف حاجة إىل شيء جديد بنكهة جزائرية معاصرة كهذه... األشياء اجلميلة، ولوحاتك شيء مميز

هي اليت تفتح اال لتبادل األفكار بني هذا الذي يعرف القليل واآلخـر الـذي    االعترافاتإن مثل هذه 
  .يعرف الكثري، أو بني خمتلف القناعات

أن هـذا   اعتـرب سام فهو أكثر إدراكا ألمهية فك العزلة عن األفكار، وضرورة التحاور، وقد أما خالد الر
احلوار هو الذي ميثل نواة الثورة التحريرية، مظهرا بذلك عبقرية من خططوا للثورة اجلزائرية، وقدرة الثورة علـى  

مما جعل الفرنسيني يرتكبون أكرب  :"إقناع اآلخرين وبراعتها يف استغالل هفوات العدو الفرنسي، وعن ذلك يقول
جيمعون لعدة أشهر بني السجناء السياسيني، وسجناء احلق العام، يف زنزانات جياوز أحيانـا عـدد    ممحاقام، وه

نزالئها العشرين معتقال، وهكذا جعلوا عدوى الثورة تنتقل إىل مساجني احلق العام الذين وجدوا فرصـة للـوعي   
إىل الثورة اليت استشهد بعد ذلك من أجلها الكثري منهم، وما زال بعضـهم   نضمامباالالسياسي، ولغسل شرفهم 

حىت اآلن على قيد احلياة، يعيش بتكرمي ووجاهة القادة التارخييني حلرب التحرير بعدما تكفل التاريخ بإعادة سجل 
  ...سوابقهم العدلية لعذريته األوىل

فرصة للتعرف على بعضـهم ووقتـا    -ماقة االستعماريةيف تلك احل -بينما وجد بعض السجناء السياسيني
  .)2("كافيا للتشاور والتفكري يف أمور الوطن والتخطيط للمرحلة القادمة

هذا الوعي احلواري لتلك اإلرهاصات الثورية، وتلك األحداث اهلامشية هي اليت ستعطي للثورة أصـوال  
  .الوعي املتغلغل يف أوساط الطبقات العامة مبعىن الثورة فكرية حقيقية، وتقدم أكرب املربرات باحلجة الدامغة على

إن أبطال الثالثية يتبادلون األفكار فيما بينهم، ويغريون رأيهم يف أشياء كثرية ما كانوا يعرفوا، أو مل يكن 
  .لديهم مؤهل للحكم عنها، أو لن فكرم عن تصورات اآلخر ومبادئه صارت أوضح

  .ر احلاصل بفعل حماورة األفكار ورسوخ تقاليد حوارية، لدى األبطالذلك كله ببساطة يصنعه التطو

تعترف للرسام خالد بأا غريت رأيها عنه خبصوص الغرض الذي جاء مـن أجلـه إىل   ) حياة(إن الكاتبة 
فرنسا، وذلك بعد أن أوضح هلا أنه فعل ما فعل خوفا من أن يأيت يوم يتنازل فيه عن مبادئه وأخالقـه، فيخـالف   

إا أول مرة منذ ثالثـة  . ألنين اليوم أحترمك أكثر":" حياة" اعترافك أفكاره الوطنية املتأصلة ومن هنا جاء بذل
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أشهر حتدثين فيها عن نفسك، اكتشفت اليوم أشياء مدهشة، مل أكن أتصور أنك حضـرت إىل بـاريس هلـذه    
مل أكن أتوقع أن تكون ختليت عـن كـل   . األسباب، عادة يأيت الفنانون هنا حبثا عن الشهرة أو الكسب ال أكثر

  .)1("شيء هناك لكي تبدأ من الصفر هنا

مثل هذه احلركة اليت جتعل شخوص الرواية يعدلون آرائهم حول مسائل بعينها، بل وينتقل فهمهـم مـن   
ة ، وهو اجلانب الذي يعتربه باختني مالزما للفكـر واالنتشارنقطة إىل أخرى، هو ما سيعطي للفكرة روح التطور 

الفكرة ال حتي يف الوعي الفردي املعزول لإلنسان حبيث تبقى ماكثة فيه فال :" يف الرواية احلوارية، وعن ذلك يقول
إن الفكرة تبدأ احلياة مبعىن أا تبدأ تتشكل، وتتطور، تعثر على تعبريها اللفظي . تتعداه إىل غريه، إمنا تولد مث متوت

جوهرية مع غريها من األفكار اليت تعـود  ديالوجية قط عندما تقيم عالقات وجتدده، تولّد أفكارا جديدة، وذلك ف
إن الفكرة اإلنسانية تصبح فكرة حقيقية، وذلك فقط عندما تقيم اتصاال حيا مع فكرة أخرى غرييـة،  . لآلخرين

تصـال  إن الفكرة تولد وتعيش يف نقطة هذا اال -تتجسد يف صوت غريي، أعين يف وعي غريي معرب عنه بالكلمة 
  .)2("اخلاص باألصوات اسدة ألشكال الوعي

الغريية إذن هي اليت تعطي طابعا جداليا للفكرة، ومن هنا سيكون لعامل الرواية املتعددة األصوات ضـرورة  
اور هذه األفكار، وقد استطاعت الثالثية جبدارة كاملة أن جتمع بني أكثر من فكرة، وجود أكثر من فكرة ألجل جت

أن نعيش فكرة وطنية مع خالد الرسام، وكان فنه وسيلة فعلية للتعبري عن هذا اجلانب، وجاءت حياة حيث أمكننا 
فكرة احلرية والتحرر، يف حني أن املصور الصحفي مثل فكـرة التجديـد والتغـيري،     بامتيازالفتاة اجلامعية لتمثل 

ة أمكننا أن نرى جبالء فكرة التدين مـع  ومع هذه األفكار الرئيسي. وكانت وسيلته يف ذلك فن الصحافة والتصوير
ناصر، وطاملا عوملت هذه الفكرة باإلقصاء إن مل تنتهي إىل التهكم لدى بعض الكتاب، رغم أن هذا اجلانب ميثل 
واقعنا الفعلي، الذي سيظل شئنا أم أبينا، حباجة إىل ملسات ووقفات للفهم والتوجيه، وأن يكون لـألدب رؤيـة   

إال فإننا سنقدم أدبا يتسم باجلزئية ويف أحسن األحوال أدبا ال حيمل روح جمتمعه فيكرر  ية، ومشولية إستشرافية كل
إن اجلدير :" بذلك تلك األخطاء اليت بدرت من السياسيني هنا باجلزائر غداة االستقالل، كما يصفها أحدهم بقوله

مل يكن للجماهري يد فيها وال عالقة هلـا  باملالحظة أن هذه املناقشات والصراعات اليت كانت على مستوى القيادة 
سـنة  %  98بالغالبية العظمى من الناس، فالشعب اجلزائري الذي كان يعاين السواد األعظم منه من األمية بنسبة 

مل يؤخذ رأيه فيما حـدث، علـى   ... ، وكبلته مشاكله االجتماعية واالقتصادية، من فقر وبطالة ومرض1962
ل اليت ورثها عن أسالفه واليت كثريا مـا  اعب ميارس حياته الدينية بالطرق واألشكالعكس من ذلك فقد راح الش

، وهكذا بقي اإلسالم اختيارا شخصيا وممارسة فردية علـى أسـاس   (...)طغت عليها شوائب العادات والتقاليد 
ا به ألم يرون يف الفصل بني الدين والدولة، وإبعاد الدين عن السياسة، وهو فصل رفضه الزعماء الدينيون ونددو

                                                 
  .155 ص ،سابقمصدر  ،ذاكرة اجلسد :ممستغامني، أحال -)1(
  .124ص  ،سابقمصدر  ،شعرية دوستويفسكي :باختني، ميخائيل -)2(



                                                                                                                               ا�
	ـ� ا����ـ�
��  ا���ار�� وا��	���� ا��وا

  

 
 

اإلسالم ليس جمرد عقيدة وممارسات دينية وشعائر وطقوس وإمنا هو نظـام سياسـي واقتصـادي واجتمـاعي     
  . )1("متكامل

من تلك املمارسات الفردية اليت مل تعرها أي اهتمام تلك الكتابات الفنية األيديولوجية خصوصا الرواية، أو 
" ريح اجلنـوب "ت أخرى حىت أننا سنجد أن الفالح اجلزائري يف رواية جتاهلت وجودها، سعيا وراء ايديولوجيا

  .)2("لعبد احلميد بن هدوقة، ينادي باالشتراكية بدل احلديث عن وعي ديين أقرب إليه بكثري من هذه االيديولوجيا

ض معه بناءا عليه سوف لن نستغرب أن تقدم الثالثية الرجل املتدين وقد أصبح أصوليا تتفادى أخته أن ختو
وأنا اليت عشت دائما متأخرة عنه بقضية مل أفهم ما الذي كان حيدث لـه  :" مناقشة بعض املسائل التافهة، لتقول

بالتحديد، وملاذا هو بني لقاء وآخر، يصبح بعيدا، يصبح غريبا عين إىل هذا احلد، حىت أنين مل أعد أجرؤ علـى أن  
خمالفة رأيه خشية أن جيادلين مبنطق لـيس يل مـن جـواب    أتبادل معه ضحكة أو نكتة، مل أعد أجرؤ حىت على 

  .)3("عليه

والشعور بالتهميش ما سيولد ردة فعل جاحمة، قد تكون لدى هـذا البطـل أو أنـه    ) االغتراب( ،ببساطة
سيعكس ذلك الدور الذي أداه البعض ألجل اإلطاحة بالنظام السائد، كما كان هلذا النظام أن استخدم اإلسـالم  

فاإلسالم كقوة أيديولوجية أسـتعمل  :" قات العريضة جبدوى احلكم، يقول يف هذا الصدد صاحل فياليلإلقناع طب
من طرف الكثري من السياسيني يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا وذلك بغرض مراقبة االنتفاضات االجتماعيـة يف  

دف اإلطاحة باألنظمة االجتماعية ويف نفس الوقت أستعمل اإلسالم من طرف احلركات الراديكالية . جمتمعام
   .)4("القائمة اعتقادا منها بأن اإلسالم هو نظام إهلي يتميز عن بقية األنظمة األخرى اليت هي من وضع اإلنسان

 االنعـزال من جهة أخرى قد تعوز الفرد الوسيلة للتعبري عن فكرته كما هو الشأن مع ناصـر، إذ فضـل   
ها، بينما ضمن النص احلواري وعالقاته، اليت تتعارض مع األفكار املعزولـة،  بفكرته، وهذا ما سيتعارض مع تطور

  .ستمثل صوتا غري مألوف

، يف الرواية العربية املعاصرة لدى الغالبية إمهاال مماثال، وإذا مت تناوهلا أحيانا، جـاء  )التدين(لقد القت فكرة 
ك يف شخصية القاضي الشرعي لدى توفيق احلكيم ذلك التناول بالغ الفتور وقد يتخلله كم صامت، كما جاء ذل

  . )5("يوميات نائب يف األرياف"يف 

                                                 
، دار نوميديا للنشـر ، 1، عجملة جامعة قسنطينة للعلوم اإلنسانية .وااليديولوجيا يف اجلزائر غداة االستقالل الصراع بني الدين :سفاري، ميلود -)1(

   .25، ص 1991 قسنطينة،
  .83ص  ،رجع سابقم: بن هدوقة، عبد احلميد -)2(
  .133 ص ،سابقمصدر  ،فوضى احلواس :ممستغامني، أحال -)3(
، 1997، قسـنطينة،  قسـنطينة جامعة منشورات  ،8، عجملة العلوم اإلنسانية ،جيا يف العامل العريب واإلسالميالدين وااليديولو :، صاحلياليلف -)4(

  .105ص
  .31ص ، 1971، القاهرة، املركز النموذجي لرعاية املكفوفني ،طبعة برايل ،يوميات نائب يف األرياف :احلكيم، توفيق -)5(
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حيث ظلت  "جنيب حمفوظ"وإذا كانت هذه الفكرة قد نالت حضها الوافر، فإن ذلك مل يكن إال يف أدب 
ملؤلفات جنيب " غايل شكري"الفكرة منذ البداية حتظى بقدر كبري من الرعاية الفنية والفكرية، فبينما جاءت قراءة 

ومـن  . حمفوظ، أقرب إىل دراسة أيديولوجية، فإن مقابل ذلك سنجد أن جورج طرابيشي أعطاها بعدا ميتافيزيقيا
واملذاهب العلمية على حسـاب الـدين    لالشتراكيةغايل شكري أن جنيب حمفوظ كان ينتصر باستمرار  اعتربهنا 

لقد ماتت العدالة مبوت جبل، مث مبوت رفاعة فموت قاسم،  ):"أوالد حارتنا(يقول معلقا عن فكرته هذه يف رواية 
  .، يقصد هنا ظلت قائمة بعد جميئ العلم)1("ولكنها مل متت فقط مبوت عرفة

إن الدين حباجة إىل العلـم حـىت   :" أما جورج طرابيشي فإنه ال ينتهي يف حتليله إىل موت الدين بل سيعترب
بل إن هذه الرؤية املعتدلة ستجعلنا ننظـر إىل جنيـب   .)2( .ر احلقيقةحيرر نفسه من ركام األوهام اليت حتجب جوه

صاحب فكرة فنية ذاتية مل تذب يف تلك املفاهيم اليت جاء ا فرويد الذي يعترب أن فكرة اهللا  اعتبارهحمفوظ، على 
. ألب وإىل اآلهلةلكن الضائقة البشرية تبقى كما هي، ويبقى معها احلنني إىل ا:" ومنه الدين هي جمرد وهم، يقول

قوى الطبيعة، مصاحلتنا مع قسوة األقـدار كمـا    نظيمت: وحتتفظ اآلهلة مبهمتها املثلثة اليت يفترض فيها أن تؤديها
تتجلى يف املوت بوجه خاص، وأخريا تعويضنا عن اآلالم واألوجاع واحلرمانات اليت تفرضـها حيـاة املتمـدنني    

   .)3("املشتركة على اإلنسان

جنيب حمفوظ بفكرة الدين يف حياة اإلنسان العريب، وقد يشتط أحيانا يف بعـض   اهتماميعكس وهذا كله س
املواقف غري أن معناه كان يهدف يف الغالب إىل إزالة ذلك التوكل الذي ركنت إليه األمة، وابتعدت به عن العمل 

  .واملبادرة

تلك األحـداث   اعتربما كان حيدث، وقد أما ناصر عبد املوىل يف الثالثية فقد كان له رأيه ووجهة نظر في
:" اليت كانت متر ا اجلزائر هي حرب شبهة، مث يقدم تفاصيل هذه الرؤية ألخته حياة بعد أن مهد لـذلك بقـول  

، املوت أقـرب إلينـا ممـا    (...)لن جتدي صعوبة يف العثور عليا سيكون يل أخريا عنوان ثابت هنا ... ذات يوم 
ك على قرب لصديق، قتل منذ أيام دون مربر، سوى ألم اشتبهوا يف أمره وهو يضع يـده  تتوقعني، أتريدين أن أدل

يف جيبه ويوشك أن خيرج منها شيئا، على مقربة من شرطي، عندما قتلوه اكتشفوا أنه مل يكن حيمـل يف جيبـه   
تكوين جمرمة، حسـب   تصوري اآلن بإمكانك أن متويت ال بسبب جرمية ارتكبتها وإمنا ألن هناك افتراضا أن. شيئا

املكان أو الزمان أي اهليئة اليت يصادف أن تكوين عليها وقتها، أي أننا مجيعا متهمون مفترضون، يكفي أن تتوافر 
  .)4( )"إرهابية(وتتطابق مع أعراف ... فينا إحدى هذه املصادفات

                                                 
  .261ص ، 1982بريوت،  منشورات دار اآلفاق، .3ط.ب حمفوظدراسة يف أدب جني :يماملنت :شكري، غايل -)1(
  .109ص ، 1980بريوت،  دار الطليعة اجلديدة،. 3ط.يف رحلة جنيب حمفوظ الرمزية اهللا :طرابيشي، جورج-)2(
  . 25ص ، 1979بريوت،  دار الطليعة،. 2ط. جورج طرابشي. ت.مستقبل وهم :فرويد، سيغموند -)3(
  .208،  207 ص ،سابقمصدر  وضى احلواس، ف :مستغامني، أحالم -)4(
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رك كذلك، إذ سيعرف ناصـر  ، لن تتاالنعزاليةإن شخصية ناصر األصولية، اليت مت تقدميها يف البداية بتلك 
، بل سيبدي عواطفـه حيـال أختـه    واالنفعالتطورا يف الفصول الالحقة، ويستجيب آلراء أخته، إىل حد التأثر 

  .)1("أحيانا أمتىن أن أشبهك:" وحيتضنها وهو يقول

ـ  ورط وتصبح هذه الشخصية مقبولة لدى القارئ إن مل نقل حمبوبة، وما سفره إىل اخلارج إال هروبا من الت
  .والتراجع عن ذلك التطور الذي حصل يف فكره وأصبح يتقبل من خالله فكرة اآلخر

يقابل جتاهل هذه الفكرة الدينية يف األدب العريب رغم تلك االستثناءات من بينها ثالثية أحالم مسـتغامني  
بالغا، إن مل نقـل   اهتماماحضورا مستمرا يف األدب الغريب، حيث سنجد أن دوستويفسكي أعطى الفكرة الدينية 

أن هذه الفكرة باتت من أهم احللول اليت كان يلجأ إليها أبطالـه، حيـث سـنرى كيـف أن اـرم القاتـل       
راسكولينكوف الذي ظل ال يعرف أحد أنه الفاعل،  ويف أحسن األحوال ال ميلك أحد دليل على إدانتـه إىل أن  

لك بيده وقرأت اإلجنيل معه، ليأيت بعـد ذلـك وقـد    اعترف هو بنفسه للفتاة الساقطة صونيا اليت أخذت بعد ذ
حسنا صونيا جئت آخذ صلبانك لقد قلت يل بنفسك :" نفسه واستجابت لنداء الدين ليقول للفتاة صونيا استقرت

 االعتـراف امسعي يا صونيا قد فكرت باألمر واقتنعـت بـأن   ... أن أمضي إىل مفترق الطريق، وماذا كذلك ؟ 
  .)2("أجدى

محل ال من اخلارج وإمنا من الداخل كل مشكالت :" قول رينيه ويليك عن دوسنويفسكي بأنهومن هنا سي
أحالمها ومثلها ومطاحمها وأفراحها وعدالتها وظلمها، وهو مل يؤكد أن املسيحية والثقافة شيئان متغايران . الثقافة

  .)3("داخليا، بل على العكس كان يؤمن بأنه من املمكن أن يتمازجا متازجا منسجما

بثالثيـة اإلخـوة   ) زوسـيما (بل أن دوستويفسكي يقدم منوذجا رفيعا لرجل الدين من خالل الراهـب  
، ومل يتسن له ذلك )مريسو(كارامازوف، يأيت بعد ذلك ألبري كامي يف رواية الغريب ليظهر عبثية احلياة لدى بطله 

إعدامه ومع ذلك فهو يعرض عـن الكـاهن،    إال بعد أن أظهر هذا البطل الذي مل يتبق له غري ساعات قليلة على
ذلك الذي كان يتردد عليه ألكثر من مرة، وهو حىت يف هذه اللحظة غري آبه به، وسريد سؤال هذا الكاهن، وعن 

  .)4("وهذا املوضوع غري ذي أمهية. ألنين مل أكن أؤمن باهللا:" سبب رفضه لزيارته

مل :" سو دون جدوى بل اكتفى هذا األخري بالقولبعد حديث طويل حاول فيه الكاهن أن يتقرب إىل مري
  .)5("يبق يل سوى القليل من الوقت، وال أحب أضيع هذا القليل مع اهللا

                                                 
  .208ص ،سابقمصدر  فوضى احلواس،  :مستغامني، أحالم -)1(
  .836ص  دار مكتبة احلياة، بريوت،. ، دمشقمنشورات دار اليقضةفايز كم نقش الكردي، . ت. اجلرمية والعقاب :دوستويفسكي -)2(
  .214ص  ،نيويورك ،مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر، بريوت،بة العصريةاملكت ،جنيب املانع. ت ،دوستويفسكي :، رنيهويليك -)3(
  .136ص  ،مرجع سابق ،الغريب :كامي، ألبري -)4(
  .140ص املرجع نفسه،  -)5(
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بينما يتضح لدينا أي أمهية بالغة كان املعتقد الديين حيظى ا، يف اتمعات األوربية ومـن مثـة ال ميكـن    
  .جتاهلها، ولو مع هذا العدمي

، مل تشرك ناصر يف احلوار يف هذا النطاق، غري أن حضوره كان إجيابيـا، بـل   "ريرعابر س"رغم أن رواية 
  .وراح يبدي السارد تعلقه ذا الرجل

أما الفكرة األخرى اليت ستكون على طرف نقيض، وبدورها كما هو األمر لدى املتـدينني األصـوليني،   
قد مت متثيلها هنـا يف الثالثيـة بشـخص    سيكون هلما حكما مسبقا على هؤالء، وبدون شك، فإن فكرة القوة و

إذ أنه سيعترب أن من حيمل فكرة هلا صلة بالدين، ال يستحق أية حماباة، وال ينبغي أن " حياة "زوج البطلة " اجلنرال"
ولوال لسانه  كثريا إن أخاك يتكلم:" حياور مطلقا ويف هذا الصدد يقول اجلنرال نفسه، خماطبا زوجته، بشأن أخيها

الذي حيمله مينح له حصانة، ويعطيه حق شـتم السـلطة    االسموعليه كثريا من املتاعب، إنه يعتقد أن  لوفر علي
حنن نعيش حالة من . وحتريض اآلخرين لقد تدخلت هذه املرة إلطالق سراحه ولكنين ال ميكن أن أفعل هذا دائما

  .)1("نا ال بد أن تشرحي له هذاحىت إىل أقرب الناس إلي استثناءاتالتوتر األمين جيب أن ال يكون فيها 

قد إن هذه الفقرة هي جوهر فكرة القوة اليت ال تستثين أحدا من املتابعة والعقاب، فقط إذا حتقق السبب، و
بينما تكون الزوجة وسيطا للشرح ألنه ال حوار يف مثل تلـك  . كذرائع إلدانتهأورد هنا شتم السلطة والتحريض 

أما ناصر فقد كان يشكك من جهته يف تلك النوايـا  . ول على القوة إلمساع أفكارهااملسائل بالنسبة للجهة اليت تع
اليت كان اجلنرال يبديها حياله، حيث اعترب أن تدخله لإلفراج عنه قد حصل فعال، بيد أن ذلك كان مـن أجـل   

  .غايات وأهداف غري نبيلة

تدين باعتبارها حركة راديكالية، مـع  ، واحلذر، هو الذي كان سائدا يف عالقة الاالرتيابليتضح أن منطق 
  .فكرة القوة باعتبارها واجهة للسلطة، لتفرض العزلة بني الفكرتني

ولفهم املسار املستقيم الذي تسري وفقه فكرة القوة، غري مبالية من خالل صاحبها حىت بتلـك الواجبـات   
أن ميضي يوم العيد معها حيـث   األخالقية جتاه أسرته، رافضا أن يستجيب حىت لصوت زوجته، وهي تطلب إليه

حـىت  ... ال أفهم ملاذا ال بد أن تقضي كل األيـام يف مكتبـك  ... كنت أمتىن لو قضيت هذا اليوم معي:" قالت
  .)2("األعياد

إذا قضيت معك العيد فمـن يضـمن   :" رغم هذا التوسل يأيت الرد حامسا وأكثر، على لسان هذا اجلنرال
أما مساجدها فال أحد يعـرف  . ا يف جامعة واحدة ثالث وعشرون ألف طالباألمن يف مدينة يتجاوز عدد طال

  .)3("عددها إا تنبت كل يوم

                                                 
  .212ص  ،سابقمصدر  ،فوضى احلواس :مستغامني، أحالم-)1(
  .212املصدر نفسه، ص  -)2(
  . 212املصدر نفسه ص  -)3(
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إن فكرة القوة، تؤمن بالواجب الوطين، والصاحل العام وتتجاهل يف إمهال مطلق واجب األسرة، خصوصـا  
فـإن   االعتقادعكس هذا  وأن هذا الواجب جعل اجلنرال يغيب عن أسرته حىت من خالل عطله، ولكن أن  يتضح

صوت القوة ستكسره روح احلياة اليت تسكن اإلنسان إذ أنه ما إن اكتشفت هذه الزوجة املغلوبة على أمرها أثناء 
، أن زوجها اجلنرال مل يكن غري رجل خائن، لتستبدل هـي األخـرى خوفهـا    "بشاطئ سيدي فرج"تواجدها 

  .اعةإىل حد الوض واالحنرافواستكانتها بروح التمرد 

إن فكرة القوة ونطقها الذي يستمد حيويته بإخافة اآلخرين، سرعان ما ينهار، إن هذا املنطق إذا مل ذبـه  
القوانني ليصبح حتتها ال فوقها، وذبه األخالق سرعان ما ينهار وقد جسدت الثالثية ذلك مـن خـالل تلـك    

  .خالل استخدام القوة الشائنة، اليت عكست لنا وحشية أصحاا من اإلرهابيةالعمليات 

، حضورا معنويا قويا عن طريـق ترديـد امسـه    "عابر سرير"أما اجلنرال، فقد ظل حاضرا حىت يف رواية 
  .واحلديث عن طيشه وسلوكه الذي ظل ال حييد عن القوة

 أما إذا رجعنا إىل األفكار الرئيسية واليت ستبلغ حد احلديث عن إيديولوجيات معينة واليت متثلت أساسا يف
  :فكرة الوطنية، وفكرة احلرية، وفكرة التجديد، وهو ما سنتتبعه فيما يلي

  :الوطنية -1

  .)1("أنا أحب الوطن ألنين أحبه دون مقابل" تقول املؤلفة يف أحد االستجوابات عن الوطن 

 إن املنطلَق يف أساسه، هو دعوة صرحية للترته عن الغرض يف فكرة حب الوطن وكيف بعد ذلك إذا عرفنـا 
أن هذه الدعوة تقع هنا على شخص البطل خالد الرسام، الذي ضحى بإكمال دراسته من أجـل اإلنظمـام إىل   

لقد دفع مثنا غاليـا يف سـبيل   . صفوف الثورة، وخاض مع رفاقه بكل عزم مهمة القتال وحماربة العدو واملستعمر
  .حترير الوطن

ها هو ذا :" ادر ساحة املعارك واحلسرة ال تفارقهوأمام هذا احلدث اجلسيم غ. وقد متثل ذلك يف بتر ذراعه
ردين من ملجأي الوحيد، من احلياة واملعارك الليلية، وخيرجين من السرية إىل الضوء، ليضعين أمام سـاحة  طالقدر ي

  .)2("أخرى ليست للموت وليست للحياة

حضور فاجعة الذراع  من هنا سيتشكل لدى البطل وعي ذايت، ينبض بتجربة الكفاح املسلح، ويطبعه دوما
املبتورة، يضاف إىل هذا كله أن الرجل كان متعلما يقرأ باللغتني العربية والفرنسية، لتجعل هذه املعطيات وعيـه  
منفتحا على اآلخر متشبعا بثقافة األنا، غري أنه كان ينتصر لثقافة األنا باستمرار كما رأيناه مع اللغة العربية يفعـل  

  .ذلك
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لقد كانت القيم بالنسبة إيل شيء :" من أن يتحكم به اهلوى، إنه راسخ متشبع بالقيم إن وعيا كهذا أصلب
   .)1("ال يتجزأ، ومل يكن هناك يف قاموسي من فرق بني األخالق السياسية وبقية األخالق

، ومعها سيشعر أن ما كان حيـدث سـينتهي   1988وال يلبث هذا الوعي، حىت يفاجئ بأحداث أكتوبر 
وبذلك راحت فكرة الوطنية تتنامى، وكان ال بد أن يبحث عن مواطن اخللل، وبعد . ال حيمد عقباه بالوطن إىل ما

تنقيب أسعفته فيه الفطنة والذكاء ودقة املالحظة، ينتهي بنا إىل أن نتيجة ما كان حيدث، يرجع إىل خطأ فادح يف 
ربى ترتكب على حسن نية، فلقـد  كانت هناك أخطاء ك:" حيث يقول عن ذلك االستقاللبناء هذا الوطن بعد 

وخطأ عـدم  . )2("بدأت التغيريات باملصانع، والقرى الفالحية واملباين واملنشآت الفخمة وترك اإلنسان إىل األخري
نطفاء تطلعاـا  ا استهداف اإلنسان بالبناء، سيتجلى يف سلوك اجلماهري املنصرفة إىل البحث عن القوت اليومي، و

  .قافتها، وذوقها، وأخريا هي تنفجر يف أحداث غري مسبوقةنعدام ثا وأحالمها، و

إن كل هذا، سيدعمه فساد سياسي وحىت يتجنب الوطن كارثة قد تقع بني حلظة وأخرى كان جيدر به أن 
عار أنشتري الوطن ونبيعه حلما يف السوق السوداء، هنالـك  :" يصحح تلك األخطاء ولكن هيهات يقول خالد

  .)3("اء من ألف عملة صعبةإهانات أصعب على الشهد

ومن هنا فقد فضل حامل فكرة الوطنية أن يلجأ إىل الغربة، للدفاع عن هذا الوطن بفنه، وظلت الفكـرة  
  .تز آلالم األوطان العربية مجيعا، وترسم غدا ال يزال جمهوالهناك تكرب إىل أن حتولت إىل قومية عربية، 

  :احلريـة -2

حياة، الطالبة اجلامعية بفرنسا، وقد أعلنت منذ البداية أا وجه فعلي للحرية، لقد مثلت هذه الفكرة الفتاة 
وكان أول هذه األوجه طلب احلرية من وهم الثورة األسطورة، ولو تعلق األمر بأقرب الناس إليها، وهو أبوهـا،  

حيدث أن يذكره  عمي ال وقت له ليحدثنا عن أيب، وعندما :" حيث طلبت من خالد، أن يروي هلا ما حدث فعال
أمامي، يأيت كالمه أقرب خلطبة تأبينية يتوجه ا لغرباء يستعرض أمامهم مآثر أخيه وال يتوجه فيهـا إىل حياتـه،   

ألسطورة، األساطري بدعة يونانية أريـد   ابنةأخطائه وحسناته، طموحاته السرية، هزائمه السرية، ال أريد أن أكون 
وهزائمه، ففي حياة كل رجل خيبة، ما هزمية ما ، رمبا كانت  بانتصاراتهه لرجل عادي بقوته وضعف ابنةأن أكون 
   .)4("آخر انتصارسببا يف 

الثورة من األوهام، واخلرافات، معناه أن نؤسس تارخيا موضوعيا يتناسب مع مؤهالت اإلنسان يف إن حترير 
أنت تالحق ذاكـرة مظللـة، ال    :"احلاضر واملستقبل، وهي نفس الفكرة اليت سيتحدث بشأا زيان حيث يقول
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ال ... البطوالت الكبرية أساطري خنترعها الحقا، أكرب املعارك خنوضها ببسالة الضمري. وجود إال للبطوالت الصغرية
كرة الذين يضعون أسطورة النصـر  نبسالحك وال بعضالتك وتلك املعارك هي اليت يستبسل فيها الناس البسطاء ال

  .)1("ولن يسأهلم صحايف على سرير املرض ماضيهم... ذكرهم أحد الكبري، والذين مل يأت على

ليتضح هنا إىل جانب الدعوة إىل ترك األساطري، فإن هذا ااهد يدعو بصريح العبارة إىل ضرورة التوجـه  
ذي كانت على التاريخ السياسي للدولة، أما إذا رجعنا إىل منط احلرية ال االقتصارإىل تاريخ األمة يف العموم، ال إىل 

تبحث عنه البطلة حياة بعيدا عن اخلوض يف مسائل الثورة، فستختص ا هي كفرد، حيث سيتحول زواجها مـن  
  .اجلنرال إىل مأزق فعلي، ويف ظل هذا املأزق سترسم خطوطا كربى ملفهوم احلرية

ا اخلاص الـذي  لقد كان من بني أشكال احلرية اليت سعت إليها، ودافعت عنها بقوة، هو أن يكون هلا رأيه
عمي (، ال باألوامر، ومن هنا كنا نرى رفضها القاطع بأن جتعل من السائق واالقتناعيتغري بناءا على منطق احلوار 

، جمرد خادم عجوز، يعامل كيفما اتفق بل أا أعربت عن هذا الرأي أمام زوجها حىت بعد موت السـائق،  )أمحد
الذي طلب منها الطالق من زوجها وبدل أن تعلن عن رفضها  ومن جهة أخرى رفضت أن تنصاع ألوامر أخيها،

الصريح، هلذا الطلب، دخلت مع أخيها يف حوار، متهد به إىل ضرورة أن يفهم هذا األخ بأـا صـاحبة رأي يف   
شؤوا اخلاصة، حيث أخذت يف البداية تدافع عن زوجها وأن الفرق بينه وبني اآلخرين يف تلك املسؤوليات امللقاة 

ى عاتقه، وعندما واصل يف إحلاحه على طلب الطالق، كشفت له عن هذا الذي كان ميثل رأيها قبل أن يكون عل
مل تسألين قبل اليوم عن رأيي يف شيء، فلماذا تعجـب أن ال  ... وحىت أنت:" ... فعل حرية خاصة، حيث قالت

  . )2("يكون اليوم يل رأي

حرة، هو الذي كان ميثل أكرب مأزق لديها، ولعـل هـذا    كامرأةبل ال يكون هلا رأي شخصي يعود إليها 
املذهب يف طلب احلرية، هو الذي كان قاسم أمني يف يوم من األيام يناشد اتمع من خالله، بأن يعلّم املرأة ويقوم 

صـة،  ، واحلرية بعد ذلك أن تكون صاحبة القرار يف شؤوا اخلا)3(بتربيتها ألن ذلك هو السبيل األمثل إىل احلرية
على أن غياب الرأي سيكون نتيجة غياب اإلرادة الفعلية، ومن هنا كانت تصف لنا تلك احلالة اليت أملت ا قبيل 

، نتيجة سوء املعاملة اليت كانت تتلقاها من زوجها، الذي يظل نسـخة تمـع، ال   "سيدي فرج"الرتول بشاطئ 
يف إذا تعلق األمر مبسائل أقـل مـن ذلـك، حيـث     يتفهم أن تكون زوجته كاتبة، تعرب عن أفكارها حبرية، فك

زوجي الذي مل يكن له من وقت ليحاول فهمي، وال كان يدري ماذا جيب أن يفعل يب، وهو يراين أنغلـق  :"تقول
على نفسي كمحار، قرر أن يبعث يب إىل العاصمة ألرتاح بعض الوقت على شاطئ البحر حـىت مـرور تلـك    

  .)4("الزوبعة
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من يسمعها فتنبعث بذلك إرادا، وترجع على احلياة، كأا أصبحت هلـا تلـك    رافاالحنلتجد هناك يف 
  .اإلرادة اليت سحقتها سلطة زوجها اجلنرال، يمنة فكرته على أفكارها حد إلغاء صوا

بل إا من منطلق احلرية والتحرر، من عقدنا النفسية ستفسر ظاهرة اإلرهاب بأا راجعة إىل هيمنة تلـك  
أحب ناصر يف صمته يف رجولته املوروثة من قامة أيب ومالحمه واليـوم  :" اليت مل يتحرر منها الكثريون تقولالعقد 

  .بالذات يبدو يل أكرب من عمره

قد، فوق الشبهات، إنه ال يشترك يف شيء مع أولئك الذين وجدوا يف األصولية حال أحسه رجال فوق الع
لذاكرة طبقيـة   انتقاماووجدوا يف تطرفهم ردا على عجز عاطفي أو . لكل عقدهم الرجالية أو مشاكلهم األرضية

  .)1("تنفيسا عن عقدة وطنية

بل أن هذه العقد هي اليت أفقدت اجلميع الثقة ببعضهم، وانتهت م إىل دوامة العنف، وأعمت أنظـارهم  
حدا حيب إيذاء اآلخـر  ال أظن أن أ):"حرب الشبهة(عن رؤية شيء مجيل تقول معارضة فكرة أخيها األصويل عن 

أو قتله ملتعة القتل، ولكن كل واحد أصبح يعتقد أنه إن مل يكن القاتل فسيكون القتيل إا قضية ثقة، لقد فقـدنا  
احلياة مجيلة . حنو الشر، جيب أن ال ننساق فيه إىل ركوب هذا القطار انون االحنرافالثقة ببعضنا بعضا، إنه زمن 
   .)2("ضع فيها شيئا من احلبيا ناصر صدقين يكفي أن ت

ذه العبارة األخرية، اليت تدعو إىل احلب، ستكشف أكثر عن الرتعة إىل التحرر مـن تلـك العالقـات    
اليت حتل املادة بدل القيمة النبيلة، ومبجرد زوال تلك الرابطة املادية ينتهي كل شيء، إا تدعو إىل عدم ) التشييئية(

  .ةحتويل اإلنسان إىل عبد للماد

هي اليت تقبلت آراءهـم   انتماءامإن فكرة احلرية جعلت البطلة حياة تتحاور مع اجلميع بغض النظر عن 
وجعلتهم يشعرون حبرية أكرب أمامها، إا هي اليت سترسم الطريق اجلديد للفرد كي يعيش بعيدا عن كل هيمنـة  

  .كانت تفرضها تلك املؤسسات االجتماعية

  :التجـديـد -3

فكرة التجديد مع الصحايف املصور، وهو الذي ارتسم وعيه الذايت، حول فكرة الرفض بسلطة لقد ظهرت 
يصنعها توجه إيديولوجي واحد، وللمحافظة على وضعها، واجهت السلطة اجلزائرية مظاهرات شعبية سليمة بقوة 

فة عمـق هـذا الـوعي    السالح وقد كان هو يومها من بني ضحاياها األبرياء، وصار حيمل ذراعا مشلولة، وملعر
  .)3("ولذا حرصت أن ال أصغر يف عينيك بسبب عاهيت واألمجل أن أكرب يف عينيك ا:" بداخله خياطب ملهمته
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ومن هنا سيتشكل وعيه وكلمته حول العامل، إذ سيبدو أمام البطلة حياة صاحبة فكرة احلرية جميبا باستمرار 
اك اجلواب املناسب منه ولذلك سـنجده يطالبـها باألسـئلة    لتكون هي بالضرورة صاحبة أسئلة قادرة على إفتك

نها تزعج آخـرين  أضو. أنا أحب األسئلة اليت ال جواب هلا، أما تلك الفضولية فهي تزعجين بسذاجتها:" الكبرية
  .)1("الناس ؟ إم ال يطرحون عليك عادة إال أسئلة غبية جيربونك على الرد عليها بأجوبة غبية مثلها(...) غريي 

أما هذا الدور أمام زيان الرجل ااهد صاحب الرتعة الوطنية، فيتحول من شخص جييب على األسئلة، إىل 
سائل يتحرى خربة هذا الرجل، يتحرى فهم هذا الرجل كما يدور يف واقع الوطن، إنه بأقل عبارة نقطة ربط بني 

ذلك اجلانب الذي متيز به جيل زيان وأشـعل   بل أنه كان منذ البداية حياول فهم. احلرية والوطنية ألجل التجديد
ثورة التحرير يف الوقت الذي تعجز فيه األجيال الالحقة عن فعل أشياء متاثل عظمة الثورة، ولكن زيان يرد بكـل  

اجلزائري يعيش جدلية تدمري الذات وهو مربمج إلبادة نفسـه  . رجل أية مرحلة ؟ تلك املرحلة مل تنته يا:" تواضع
أظن أن ارمني كان هلم الفضل يف بدعـة قتـل الكتـاب    . عندما ال جيد عدوا لينوب عنه يف ذلك والتنكيل ا

  .والقضاة واألطباء والسنمائيني والشعراء واحملامني واملسرحيني

اجلزائر هلا تقاليد يف قتل مثقفيها وأنا كنت يف صفوف ااهدين عندما حدث يف خدعة هدفها إحلاق ضرر 
أومهت فرنسا للعقيد عمريوش بأن بني رجاله من يعملون خمربين لصاحل اجليش الفرنسي، فقام يف  نفسي باملقاومة،

فورا .   LABLEUITEمن رجاله، يف حادثة تارخيية باسم  1800وبعد حماكمة سريعة بقتل  1956يوليو 
اجلبهة والذين بسبب علمهـم  إىل املثقفني، أي إىل املتعلمني الذين تركوا دراستهم ليلتحقوا ب االاموجهت أصابع 

وثقافتهم الفرنسية مل تكن جبهة التحرير تثق بوالئهم، أما القتلة الذين انقضوا عليهم فكانوا رفاقهم من ااهـدين  
 .)2("القرويني واألميني يف معظمهم، والذين منذ البدأ مل يغفروا هلم متيزهم عنهم باملعرفة، واليوم أيضا مل يتغري شيء

لتفسري الذي ينطلق من وقائع وطنية بني احلاضر املتأزم ووقائع تارخيية مماثلة، ليأخذ هذا التفسري بعـدا  ليكون هذا ا
  .تارخييا حموره أنانية اإلنسان، والعجز عن اقتالع هذه األنانية

وبني رحلة عن أسئلة كربى والتنقيب عن أجوبة مثلى، يعيش هذا الصحايف الذي كان ميتهن عمال حمفوفا 
ف املخاطر، ألنه مل يكن صديق أحد، يف الوقت الذي كان فيه عدوا للجميع، إنه يبحث عن احلقيقة يريد أن مبختل

إن حياة واحدة ال تكفـيين  :" يفضح أولئك ارمني ولكنه كان حماصرا من كل اجلهات، هو الذي قال عن نفسه
  .)3("انا أنتمي إىل جيل يعاين أزمة عمر، وأنفق حياته حىت قبل أن يعيشها

واقعة ، ألا كانت حقبة 1988ليت سبقت أحداث أكتوبر رمبا كان ذلك اإلنفاق، راجعا إىل تلك احلقبة ا
حتت قبضة احلزب الواحد واأليديولوجيا الواحدة، أما الثالثية فقد قدمت هذا الصحايف املصور عرب مـرحلتني إذ  

                                                 
  .80 ص  ،سابقمصدر  فوضى احلواس،: مستغامني، أحالم -)1(
  . 166، 165 ص ،سابقمصدر  عابر سرير،: مستغامني، أحالم -)2(
  .83ص  ،سابقمصدر  فوضى احلواس،: مستغامني، أحالم -)3(



                                                                                                                               ا�
	ـ� ا����ـ�
��  ا���ار�� وا��	���� ا��وا

  

 
 

ـ بصيصا من نور التجديد يف الوطن وتغيري ختلل املرحلة األوىل  يء األوضاع، حيث تزامنت املرحلة األوىل، مع جم
، الذي قدم إىل اجلزائر حيمل البشائر إلميانه العميق بضرورة التعدد احلزيب كمـا وصـفته   )حممد بوضياف(الرئيس 
يل أكثـر مـن   "  :، عما أنت منشق ؟ ليأيت جوابه"حياة"وألجل ذلك، كان جواب املصور عن سؤال . الروائية

قضـيت  . لنقل أنين منشق عن أحالمي أنا الشاهد األخري يا سيديت عن األفول العـريب  ؟هذاجواب عن سؤالك 
أفهمت ملاذا كان البـد أن ال  . عمري على شرفة اخليبة أتفرج على غروب أحالمي وطنا وطنا، مبا يف ذلك وطين

ارغا بال أحالم كـل  أخلف اييت يف هذه القصة ؟ تسألينين عن سر صميت ؟ أنا رجل كنت قبل جميئ بوضياف ف
  .)1("أحالمي كانت خلفي

لقد أصبح له أمل يف ذلك التجديد الذي ظل حيلم به، إنه كان يف الصف األمامي ملساعدة هـذا الرجـل   
بيد أنه يف قرارة نفسه مل يكن مطمئنا، وقد بلـغ  . وزادت مهته ألن كل ما كان يصبوا إليه على وشك أن يتحقق

يقصـد  -لن يتركوه ينجز ما جاء مـن أجلـه   :" ؤم وهو ما أفضى به للبطلة حياةإىل درجة التشا االرتياحعدم 
ألم مل يأتوا به ليفتح امللفات امللغومة وإمنا واجهة يواصـلون  :" أما السبب فيقول" أنا واثق من هذا  -بوضياف

نهار والليـل، إنـه   نه يغلق على نفسه ساعات طويلة يف الأولذا يقول املقربون منهم، . خلفها حكم الوطن وبه
  . )2("مبناسبة عيد االستقالل... يبحث عن احلقيقة اليت يريد أن يهديها إىل الشعب بعد ثالثة أشهر

يزداد االنتظار والترقب لتلك اللحظات ومتر األيام تباعا وهذا املصور يرصد ما جيري، ولكن يد اإلجـرام  
قتله ضاع كل أمل يف التجديد، وتبدد حلم الصـحايف  بوضياف أمام اجلميع، وب اغتياللتعبث بذلك، ومت  امتدت

بعد أن طالته هو اآلخر يد اإلجـرام،  " عبد احلق"وما هي إال حلظات عمر حىت اختطف املوت منه جمددا صديقه 
  .لتتالشى عزائم أخرى مع ما سبقها

د، فقـد جـاء يف   أما املرحلة األخرى اليت اعتمدا الثالثية لتقدمي املصور كصاحب فكرة إلحداث التجدي
على وسـيط   االتكالحماوالته هذه املرة، على جهده الفردي اخلاص بعيدا عن  انصبت، حيث "عابر سرير"رواية 

يف موسـم قطـف الـرؤوس    :" ورغم مظاهر الرعب املنتشرة، اليت يصفها بقوله. مهما كان لتحقيق هذا التغيري
امسـه   اختـار اء مستعارة خنتفي خلفها من القتلى، كـل  وحصاد األقالم فشلنا حنن الصحافيني يف العثور على أمس

  .)3("اجلديد حسب ما صادفه من أمساء

أن يكون الوضع بالغ اخلطورة إىل هذا احلد، ويظل الصحايف متشبثا بقضيته، معىن ذلك أنه مل يكن يـؤمن  
:" يعرب عـن ذلـك  بغريها، صراعه مل يكن مع عدو عادي لقد متكن من إلباسه اخلوف وجعله ال يطمئن حلظة، و

كلما غادرت بييت ألرمي بكيس الزبالة . لفرط ما عشت مع عدو ال يرى، ما عاد اخلوف يغادرين خاصة يف الليل
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توقعت أن أحدا يتربص يب وأن أنزل الطوابق املعتمة للبناية، أو أن أحدا ينتظرين يف ركن من الشـارع ليـنقض   
رمني، وحاول أن يفضح مكائدهم، وأعماهلم الوحشية، وقـد  رغم ذلك، فقد تتبع هذا الصحايف آثار ا. )1("علي

تسىن له يف أحد اازر الرهيبة، أن يلتقط صورة معربة، نال ا جائزة دولية بفرنسا، تعكس جهده وقوة عزميتـه،  
نتائجهـا  ولكن هذه املرة، تصبح فكرة التغيري قائمة على جهوده الفردية ال ينتظر هلا أحدا ليدعمها، أو أنه يتحمل 

بـذلك اللغـط    اهتماماإلجيابية مع اآلخرين، مقابل ما حازت عليه من تقدير لدى اآلخرين ويف نفسه مل يبد أي 
  .الذي حاول أن يعكر جناحه

ال :" ولنفهم هذا األمر، سنجده يطرح سؤاال على زيان، عن كيفية العيش بدون أصدقاء ليجيـب زيـان  
أعداء كبار أكرب م، فقط الضفادع الصغرية اليت تنقنق حتت نافـذتك   أصبح مهي العثور على... حاجة يل إليهم

وتستدرجك إىل منازلتها يف مستنقع أصغر من أن تكون صاحلة للعداوة لكنها تشوش عليك ومتنعك من العمـل  
 أبدا إين موجود دائما إىل من حيتـاجين :" ، يضيف زياناالنعزالوألن هذا لن يكون معناه ". وتعكر عليك حياتك

كل هذا سيجعل األفراد أصحاب قضايا، ال ينتهي طموحهم مبجرد . )2( ..."إين صديق اجلميع ولكن ال صديق يل
ظهور أول مشكلة أما أن هذه الفكرة وأفكار أخرى كانت تستهوي الصحايف وهو حياور زيان، فقد عـرب فيهـا   

مل ... أحسـدك :" وجها حديثة إىل زيـان عنها مبنتهى اإلعجاب وبأا من بنات أفكاره، ومل يزد على أن قال م
  .)3("أعرف قبلك رجال على هذا القدر من احلكمة

من هنا سنجد أن فكرة التجديد لدى املصور عكسها سلوكه وتصرفاته، أكثر مـن صـوغها يف أفكـار    
هـو  واضحة، ومع ذلك فقد كانت هي األخرى منصرفة إىل اإلنسان وإىل الروح الفردية ألن جتديد هذه اجلوانب 

  .الذي سيكون سببا إلحداث التغيري على مستوى اتمع ككل

هـذا  " فرنسـواز "أو " كاترين"الثالثية مل مل اآلخر، يف صورته معربا عن حضارة الغرب، وقد جسدت 
هذه  وبانتهاءكانت هذه املرأة اآلخر، براغماتية تبحث فقط عن إشباع منافعها اخلاصة،  باستمراراآلخر، ولكنها 

  .ة ينتهي كل شيءاملنفع
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  :خالصـة الفصـل

، ومع هذه الصرامة اليت تبلغ "الفكرة"، وكذلك "الشخصية"لقد رأينا صرامة منهج احلوارية يف التعامل مع 
أحيانا حد الغموض، سنجد أن ثالثية أحالم مستغامني قد جتاوبت مع خمتلف اآلليات رغم أن عمر جتربتها يبـدو  

ليس فقط على مستوى متوضع العناصر يف النسق النصي، ولكن تعد ذلك إىل ورود قصريا، وقد متثلت استجاباا 
آراء على ألسنة بعض الشخوص يعكس عمق رؤية الكاتبة، واتساع أفق رؤيتها الفنية، ما جعلنا نعثر أحيانا علـى  

  .آراء تطابق أفكار الناقد الروسي ميخائيل باختني

  . لتطبيق يف هذين العنصرين الذين خيتصان بالرواية حتققت بيسرإن خمتلف هذه املعطيات هي اليت جعلت ا


