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، لتكون هذه " احلوارية"إىل تلك اآلليات املنهجية اليت اقترحتها  الباحث يف هذا الفصل، اهتمامسينصرف 
ومنه ستكون  وأكثر عمومية مع خمتلف األجناس األدبية األخرى، أقل ختصصا من جهة جنس أديب بعينه، اآلليات،

  " .اخلصوصية النصية"النقطة اجلامعة هي 

سـاق ذات  أناعتباره نسيجا لغويا وحتكمه وتؤثر فيه مجلة من السياقات اخلارجية ،أو باعتباره مجلة النص ب
علـى أن أمهيـة    فقط يكمن الفرق يف طبيعة التعامل اليت يفرضها املنهج املستخدم، قائمة بذاا، مقومات داخلية،

ستفادت بكيفية واضحة من التنظريات حيث ا النص تكون قد بدأت تأخذ الصدارة إثر تلك البحوث الشكالنية،
عطوا أإذ جاء البنيويون و ن األمر مل يتوقف عند هذا احلد،أبل " فريدينان دوسوسري"اللسانية للباحث السويسري 

بناء على اخلط املتبع  ذلك كان حمتمل احلدوث، أنغري  ،أدبياالنص الصدارة املطلقة وقد تكون هذه النتيجة سبقا 
بينمـا انشـغلت البنيويـة     ".األدب أدبية"نية وحددت معامله يف البداية من خالل دعوا إىل الذي رمسته الشكال

ورغم أا قدمت الشيء الكثري للدرس األديب غري أن ذلك مل يكن . بدراسة أشكال البىن يف بعدها العمودي اآلين
  .حالت دون استمراريتها كمنهج ظل حيتل الصدارة  أزمةليحول دون وقوعها يف 

إثر هذه األزمة، عمد خمتلف الباحثني ،إىل تقدمي تصورات وآليات مستحدثة ،ألجل إعطاء نفس جديد هلذا 
وقاما بتقدميها إىل البنيوية لسد فراغ  ،"احلوارية"إذ عمدت جوليا كريستيفا وتيزفيتان تودروف إىل  املنهج املتأزم؛

    ."صالتنا"يف نطاق نسقي حتت مسمى  احملور التارخيي األفقي،

ميخائيـل  "أن مؤسسـها   دنفسه، سـنج إننا إذا رجعنا إىل األصول األوىل للحوارية وبشهادة تودوروف 
نية  اللتكون احملصلة أن كال من الشك .ماديةقدمها وهو ثائر على جهود الشكالنيني أصحاب رؤية مجالية " باختني

الغرابة إثر ذلك أن  هوأسسه، ووجمنطلقاته  ه، لاآلخرمستقل عن  جباختني، كمنهواحلوارية اليت ابتكرها  الروسية
 .البنيويةأزمة  لناجعة، حلبينما احلوارية ستكون آلية  .البنيوية الشكالنية باعتبارها قد مهدت .اخلطنييلتقي هذين 

 من حجم احلوارية وحتويلها إىل جمـرد آليـة   صالتوافق، والتقليأما الباحث فسيعترب أن هناك نية مبيتة لفرض هذا 
  .املسائلوألجل هذا فقد جاء هذا الفصل إليضاح هذه  .أحيانامهملة القيمة 

أعطت املربر الكايف  واملدلول، واليتاخلاصة بالدال  ".سوسيري"من البداية إىل ثنائية  رباختني، نظإن ميخائيل 
 .املباشرةعملية الكتابة من  االنتهاءشعار موت املؤلف عقب  عللنص، ورفللبنيويني لألخذ مبنطق الدراسة الداخلية 

بالسياق باعتباره عنصرا ثالثـا هلـذه    االهتماميف حني أن رفض باختني هلذه الثنائية وفق هذا الشكل أدى به إىل 
يأخذ على عاتقه مهمة رصد ، "عرب اللسان"بل قام بتأسيس علم  فحسب،يتوقف األمر عند هذا احلد  الثنائية، ومل

  .عنايةظلت العلوم اللغوية السابقة ال تعريها كبري  السياقات، اليتل تلك احلركة اللغوية النامجة عن فع

وقدم آليات سنجد أن تـودوروف   الرواية،على " احلوارية"باختني طبق منهج نالتوجه، كويضاف إىل هذا 
ـ  هنا يتعلق بتلك املظاهر اللغوية وتفاعالا حيث تصبح عامة بـني  واألمروكريستيفا استطاعا أن يطوراها   عمجي

 28  .اليت اعتربها تودوروف أوسع وأمشل من احلوارية" آلية التناص" إىل تبين االنتهاءوكانت النتيجة  النصوص،
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غري أن ذلك  رغم مشوليته وتطويره حبيث أصبح متاحا جلميع الفنون األدبية،" التناص"أما الباحث،سيعترب أن
بينما سيكون ذلـك خرقـا إذا    املنطلق بنيويا، نا كاولن يكون عيبا إذ وفق رؤية جديدة، ييكرس املنظور البنيو

إذ ال تعـد شـخوص    اليت آل إليها من خالل هيمنة إيديولوجية املؤلف ومن مث صوته، عدنا إىل أصول احلوارية،
  .الرواية سوى بيادق أو دمى سطحية التركيب خاضعة هلذا الصوت الواحد

يؤسس هلا باختني ليتوجه يف هـذا الفصـل إىل    من هنا سيكون توجه الباحث للخصوصية النصية وفق ما
املقدم من قبـل بـاختني    والتصور األسلوب وحماولة اإلحاطة بتلك التصورات املقدمة من رواد األسلوبية، ةدراس

يكون متبوعا  .أولوهذا كمبحث  املالصق للرواية املتعددة األصوات، اليت ستفترض من البداية تعددية األساليب،
يقوم من خالله الدارس بتتبع حدود بعض القضايا ليت تناولتها الثالثية وكيف تناصت مـع   ،"اصالتن"مببحث عن

على أن اخلصوصية النصية هنا تعود لتركز يف هذا لفص جهودها " حتاورت"قضايا مماثلة أو وفق املصطلح الباختيين 
ويف احلـالني   يف إطار وصفي،و عرض هذه اللغة أ حول تلك املظاهر اللغوية سواء وفق تشكلها ضمن وحدات،

ة عن مجلـة مـن   و تشكيل تداخالت نصية نامجأقادرا على إعطاء املميزات األسلوبية بني أسلوب وآخر  نيكو
  .املرجعيات الثقافية

بتلك التقنيـات   االنشغالنتيجة تعاملنا مع األنساق اللغوية بدل  إن اخلصوصية النصية ستكون حمققة هنا،
وفق منظور احلوارية وعليه سـتكون بدايـة املعاجلـة مـع     " النصية"وستأخذ  دون آخر،اليت ختتص جبنس أديب 

  .األسلوب

 :احلوارية واألسلوبية يف الثالثية

  :األسلوب لغة/ أ

منظور جاء لديه أن  ابنومنه سنجد أن  لقد احنصر مفهوم األسلوب يف املعاجم اللغوية ليدل على الطريق، 
 ،يقال أنتم يف أسـلوب سـوء   واألسلوب الطريق والوجه واملذهب، أسلوب، كل طريق ممتد فهو :األسلوب هو

واألسلوب بالضم ،الفن ،يقال اخذ فالنا يف أسـاليب القـول أي   .واألسلوب الطريق تأخذ فيه  وجيمع أساليب،
  .)1(أفانني منه

  .ه الفينإذن فإن مفهوم األسلوب أخذ بعدا مادي هو الطريق العادية، وبعدا معنوي هو املنهج ببعد

   .)2(الطريق: األسلوب: أورد هذا التعريف قائال" ترتيب القاموس احمليط"سنجد أن صاحب 

                                                 
،                     2003.لميـة بـريوت  عمنشورات حممـد علـي بيضـون، دار الكتـب ال    : 1ط.1لسان العرب، حتقيق عامر امحد حيدر، مج :ابن منظور -)1(

 .549،550ص 

 . 590، طباعة عيسى احلليب وشركاؤه، ص 2ط.2ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس البالغة، ج: الزاوي، الطاهر امحد -)2(
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سـلكت  : ويقـال . الطريـق : األسلوب: أما املعجم الوسيط فهو اآلخر لو خيرج عن هذه التعاريف حيث أورد
فنون . يف أساليب من القول أخذنا: وطريقة الكاتب يف كتابته والفن يقال. أسلوب فالن يف كذا، طريقته ومذهبه

  .)1(متنوعة

والواضح من خالل هذه النماذج مل خترج يف جمملها عما ورد لدى ابن منظور، ومنه سـنلتمس مفهـوم     
  . اصطالحااألسلوب خصوصا يف شقه املعنوي كما ورد 

  :األسلوب اصطالحا/ ب

ب ومتييزه عن غريه، واألسلوب ما يسمح بالتعرف إىل الكات:" لقد جاء لدى ميشال بوتور ان األسلوب  
ضمن إمكانيات اللغة واأللفاظ، والتراكيب النحوية، اليت هي أحيانا من الدقة حبيـث نسـتطيع    االختيارهو مبدأ 

  . التعبري عنها باألرقام

إا إحدى الوسائل اليت مكنت من إدخال شيئ مـن النظـام و   ( .تبع تطورهانفنقرر مثال قوة بعضها و  
  ).لسل حماورات أفالطونالترتيب يف تس

إن الشكل املسمى شعرا هو األدب بكل بساطة، فكلما قوي اإللقاء ظهر الشعر وكلمـا  :(قال ميالرميه   
وعندما يصبح مفهوم الشعر هذا مفهوما عاما، وعندما يهتم الكاتـب  . كان هنالك أسلوب كانت الرنة الشعرية

  ). تهم علم العروض جبميع مقتضياإيقاع معني فإن هذا املفهوم يقوم مقا بإتباعمثال 

إال أن األسلوب ال يقوم بالطريقة اليت خنتار ا األلفاظ يف اجلملة فحسب بل بالطريقة اليت تتناسـق ـا     
 وعلى مجيع مستويات هذا البناء الضخم الذي هـو الروايـة،   . اجلمل الواحدة تلو األخرى، واملقاطع، والفصول

هذا ما يسمونه التقنية يف الروايـات  . ، وتفكري يف الشكل،وبالتايل عروضميكن وجود أسلوب أي شكل خارجي
 :األسلوب هو امتداد لصاحبه وهذا يترجم قول بعـض النقـاد   أنلواضح من خالل تعريف بوتور ا .)2("املعاصرة

 ، ومن جهة أخرى فإن األسلوب هو حمصلة الوحدات اللغوية بتراكيب خاصة، ينتهي بنـا "األسلوب هو الرجل"
  .إىل فرضية كون األسلوب هو عروض الرواية إن مل يكن مطلقا فهو كذلك على األقل

أما روالن بارت الذي أسهم بقدر كبري يف التنظري للبنيوية، فقد أدىل هو بدلوه للتعريـف باألسـلوب، إن مل        
ن األسلوب و أرقـى  أقد اعترب ، ف"الكتابة يف درجة الصفر"نقل انه يف بداية كتاباته، التنظريية وحتديدا من خالل 

اليت متثل اتمع وتعكس الرتعة املميزة للعصر الكالسيكي يف حني تأيت الكتابـة  "الكالم"أمناط الكتابة بعد الكتابة 
أما األسلوب فهو شـكل  . ، لتعكس التوجه الذايت لألفراد، وقد عكست نزعة الكتابة يف العصر الرومانسي)اللغة(

  .ديث حيادي يعكس الوعي احل

                                                 
 .    441، دار الدعوة، اسطنبول، ص 1املعجم الوسيط، ج: مصطفى، إبراهيم -)1(

 .     35، 34مرجع سابق، : وتور، ميشالب -)2(
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إن إملاعات األسلوب متنوعة يف العمق، . هو ظاهرة نظام توريثي وحتول مزاج:"إن األسلوب لدى بارت   
فالكالم ذو بنية أفقية، وأسراره على نفس خط مفرداته وما خيفه الكالم ينحل بدميومة حمتواه ذاا، يف الكالم كل 

مع حركتهما تندفع مجيعا حنو معىن منسوخ، إنـه   ىل االستخدام املباشر، والقول والصمتإشيء معروض وموجه 
إنه يغوص يف ذكرى . أما األسلوب على العكس فليس له سوى بعد عمودي واحد. حتول ال يترك أثرا و ال يتأخر
مبعىن أن معادلة بني . استعارةليس األسلوب سوى . من جتربة معينة عن املادة إنطالقاالفرد املغلقة، ويِؤلف كثافته 

كما أن األسلوب هو سر دائـم  ) لنتذكر بأن البنية هي مستودع الدميومة(األديب والبنية اجلسمية للكاتب املقصد 
لكن السفح الصامت ملراجعه ال يتعلق بطبيعة اللغة املتحركة واملؤجلة دون توقف، وسره هو ذكـرى سـجينة يف   

م حيث يبقى املضمر بديال عن اللغة، بل جسد الكاتب، وامليزة األملعية لألسلوب ليست ظاهرة سرعة كما يف لكال
هو ظاهرة تكثيف ألن ما يلبث يف عمق األسلوب وما يتجمع بصالبة أو بلطف يف الصور اازية إمنا هو شذرات 

  .)1("حقيقية غريبة عن اللغة متاما 

تجـاوز  إن معجزة هذا التحول جتعل من األسلوب عملية ت: "سبق مث يتابع بارت ليصل بنا إىل حمصلة ما  
إن األسلوب بأصله البيولوجي يتموضع خارج الفـن أي  . عتبة القدرة و عتبة السحر إىلاألدب، وحتمل اإلنسان 

  .ميكننا أن نتخيل إذن كتابا يفضلون طمأنينة الفن على عزلة األسلوب. خارج العقد الذي يربط الكاتب باتمع

    .)2("احلديثة بأسلوب كالسيكي شائع إنه بال أسلوبإن أسلوب أندري جيد هو أسلوب يستثمر اللذة          

إن بارت بناء على هذا التعريف املقدم حيصر تصوره لألسلوب ضمن رؤية عمودية، تعزل النسق عن كل   
املؤثرات اخلارجية عكس ما فعله ميشال بوتور، ومن جهة أخرى لن تتوقف نظرته لدى حدود النسق اللغوي بل 

لوجي لألسلوب مع كاتبة من خالل تلك التجارب اليت تطور املدارك عرب تـاريخ حافـل   البيو باالمتدادسيأخذ 
  .مبختلف األحداث

لتفاوت النسيب يف التعاريف املقدمة هو الذي ظل حيصل من أول مؤسس لألسلوبية، واألمر هنا اعن هذا   
م عنها فروق جهي اليت ستن اتاالختالفإىل الذين سيأتون بعده، بل إن تلك  -تلميذ سوسري-خنص به شارل باليه

إن حتـوال جـذريا   :" ختدم املنهج يف هذا الصدد سنجد أن عبد السالم املسدي يعرب عن هذه احلركة حيث يقول
إيين جديد قد ال يتعذر معه أن تتجاوز األسلوبية نفسها بنفسـها  تولد سيغزو األدب وتياراته النقدية وسيكون منه 

ة األوىل منذ باليه إىل جاكوب سون وميشال ريفاتار، فتكون تارخييتها الراهنـة  بعد أن استقامت حركتها الدائري
عود على بدأ، يتجاوز حتصل منه فويرقات جوهرية تتراكم إفرازاا حىت يـتغري األصـل كمـا    :حلزونية احلركة

  .)3(ونوعا

                                                 
 .     18،19الكتابة يف درجة الصفر، مرجع سابق، ص : بارت، روالن -)1(

 .     19املرجع نفسه، ص  -)2(

 .   26الدار العربية للكتاب، تونس، ص  .3ط. األسلوبية واألسلوب: املسدي، عبد السالم -)3(
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يثة كما يؤكد صالح ألن عبد السالم املسدي يعد من طليعة الدارسني العرب الذين اهتموا بالنماذج احلد  
، على اعتبارها الصيغة األمثل للتعـبري  "األسلوبية"تعريفا لألسلوب، بل وعمد إىل وضع صيغة  أوردفقد . )1(فضل

  .على هذا املصطلح 

، وخصـائص  ) i queي ة (، تالحقته style) أسلوب(وقفنا على دال مركب جذره :"يقول املسدي  
بالبعـد   -ختتص فيما ختتص به-األسلوب ذو مدلول إنساين ذايت، والالحقةاألصل تقابل إنطالقا أبعاد الالحقة، ف

إىل مدلوليه مبا يطابق عبارة  االصطالحيالعلماين العقلي، وبالتايل املوضوعي وميكن يف كلتا احلالتني تفكيك الدال 
إلرسـاء  لذلك تعرف األسلوبية بداهة بالبحث عن األسس املوضوعية ) science de style(علم األسلوب 
  .)2(" علم األسلوب

رفية، ينتقل بنا املسدي إىل تعريف األسلوبية واليت هي على حـد  صبعد مناقشة الشكل اللغوي أو البنية ال
  . البعد اللساين لظاهرة األسلوب طاملا أن جوهر األثر األديب ال ميكن النفاذ  إليه عرب صياغاته اإلبالغية: "قوله

اللساين شيئا فشيئا حىت يتخصص بالبحث عن نوعية العالقة الرابطة بـني   ويتحقق هذا التعريف ذو البعد
حدث التعبري ومدلول حمتوى صياغته، وال خيفى النفس البنيوي املكتنف هلذا التحديد أساسا هلذه الضوابط سيقصر 

   .التفكري األسلويب نفسه على النص يف حد ذاته بعزل كل ما يتجاوزه من مقاييس تارخيية أو نفسية

األديب  ويزدوج املنطلق التعريفي  لألسلوبية يف بعض ااالت األخرى فيمتزج فيه املقياس اللساين بالبعـد 
ة يالفين استناداً إىل تصنيف عمودي للحدث اإلبالغي فإذا كانت عملية اإلخبار علة احلدث اللساين أساسا فإن غائ

يت األسلوبية  يف هذا املقام لتتحدد بدراسة اخلصائص اللغوية احلدث األديب تكمن يف جتاوز اإلبالغ إىل  اإلثارة وتأ
  .)3(اإلخباري  إىل وظيفته التأثريية واجلمالية  هاليت ا يتحول اخلطاب عن سياق

ومجعة األسلوبية هذه إمنا تكمن  يف تساؤل  عملي ذي بعد تأسيسي يقوم : "أما خالصة هذا كله، هو أن
جيعل اخلطاب األديب الفين مزدوج  الوظيفة والغاية يؤدي ما يؤديه الكالم عادة وهو مقام الفرضية الكلية، ما الذي 

  .)4(" إبالغ الرسالة الداللية ويسلط مع ذلك املستقبل تأثريا ضاغطا، به ينفعل للرسالة املتبلغة انفعاال ما ؟

من التحاليل اللغويـة  إن كثريا : "تتحكم فيها سياقات خارجية" خطابا"إن هذا التعريف يعمل كون اللغة 
،  وليس االستعمال كما هو الشأن )الالفورم(واألسلوبية  قد انصبت على اللغة باعتبارها نظاما، أي  على الشكل 

حينئذ ال ينظر إىل اللغة باعتبارها خطابا، كما أحل على ذلك مـثال بـاختني،    يف حتليالت الشكالنيني والبنيويني،

                                                 
 .   8، ص 1980دار األفاق اجلديدة، بريوت،  .2ط . د األديبنظرية البنائية يف النق: فضل، صالح -)1(
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، وليس بامللفوظ بالفعـل يف  )Artificielle(حينئذ باجلمل غري احلية  الهتمامفاولكن بوصفها شكال  جتريديا، 
  . )1(" الواقع

: ستان ليفيش، فيعترب أن التوجه إىل املبادئ العلمية جاء كردة فعل على االنطباعية النقدية حيث يقول أما
زعمهم االستبدال  ذلك  بدقة الوصف  ففي وجه اماك الناقد االنطباعي يف األحكام التقديرية، اجته األسلوبيون ب"

اللغوي وصرامته، واالنطالق من ذلك إىل ألوان من التفسري يدعون هلا نصيبا من التعبريية، األسلوبية بإجياز حماولة 
  .)2(" إلقامة  النقد على أساس عملي

ينبغـي أن منيـز   :"بناًء على هذه املعطيات سيميز السيد إبراهيم بني نوعني من األسلوبية، حيث يرى أنه
األسلوبية اللغوية واألسلوبية األدبية، ولكن منهما صلة وثيقة بلغة األدب اليت هـي اجلـامع   : نوعني من األسلوبية

املشترك بينهما، غري أن األوىل تعلي من شأن ما هو لغوي على ما هو أديب، بل هي ال تكتفي بتطبيـق مقـوالت   
لنقد األديب وترى يف ذلك خطرا كامنا يهدد دقة التحليـل اللغـوي   على اللغة على األدب بل حتذر من تطويعه ل

  ". ومنهجيته

لكن النقد األديب خيتلف موقفه عن ذلك، فال يطبق علم اللغة تطبيق اللغويني له وإمنا يتوسل  به يف الشرح 
لنصوص، وهو أحيانـا  والتحليل، فهو ينتقي منه ويأخذ من أدواته مبقدار، وهو أحيانا يتبىن لغته وطرائفه يف نقد ا

أخرى يتبىن  النظرية اللغوية نفسها ليقع على نظرة شاملة لنصوص األدبية،  ليستكشف مثال ما يسـمى بنحـو   
واألجدر أن نويل العناية  باألسلوبية األدبية، ألا ستكون أقـدر علـى    .)3( ..."النصوص األدبية مثل حنو الرواية

عمقـا ذاتيـا    على أن يف النصوص األدبيـة ....أحل بعض النقاد: " حيث التالئم مع تلك اخلاصية الفنية للنصوص
شـيء ال يستكشـفه البحـث    بعبارة أخرى يف النصوص األدبية . ال غىن عنه، يعز على التحليل اللغوي جوهريا

  . )4("املوضوعي وهو من أجل ذلك ال خيضع لوصف عامل اللغة

: صي أقرب إىل هذه  املالمح األدبية اخلالصة يقولأما حممد زغلول سالم نقد قدم تعريف لألسلوب القص
ا الكاتب قصته متضمنة اللغة والعبارات، والصـور   غالصورة التعبريية اليت يصو -األسلوبية –نعين باألسلوب "

  " .والعبارات، والصور البيانية، واحلوار

  .)5("رض ويف التأثريوما إليها من عناصر الصياغة، ويف هذا األسلوب تنجلي براعة القاص يف الع

  .الواضح أن زغلول سالم مل خيرج كثريا عن التعاريف السابقة
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بـني   بعد أن تنقل الباحث بني خمتلف هذه التصورات االصطالحية لألسلوب، اليت تراوحت يف جمملـها 
سلوبيون اآلن أم والذي انتهى إليه األ: "النقاد مل تنقطع الدقة واملوضوعية طلبا للصرامة العملية، بل أن إجتهادات

على أا تفاعل خالق بني الكاتب والنص والقارئ والسياق، وأنـه ال ميكـن    صاروا ينظرون إىل عملية القراءة 
  .  )1(" منها إمهال عنصر

  :يأيت التصور احلواري مليخائيل باختني، ليقدم وجهة نظر أخرى، هي ما سنعرضه فيما يلي

  ):يخائيل باختنيم(األسلوب وفق املنظور احلواري / جـ

إن ميخائيل باختني، ينطلق يف فرضيته من تصور يقضي بأن األسـلوب يف الروايـة يأخـذ أكثـر مـن      
شكل، أو أنه يأيت ليعكس منطق الشخصـيات متجـاوزا االنتمـاء الضـيق إىل املؤلـف وصـوته اخلـاص،        

غـة الروايـة هـي نسـق     أسلوب الرواية هو جتميع ألسـاليب، ول :" حيث يقول باختني معربا عن هذه الرؤيا
وكل واحد من عناصر لغة الرواية يتحـدد مباشـرة بالوحـدات األسـلوبية الـيت ينـدمج فيهـا        ) اللغات(

هـذه الوحـدة هـي    . اخل...خطاب الشخصية املفردة أسلوبيا، احملكي املألوف للسـارد، رسـائل  ... مباشرة
، العنصـر املعطـى الـذي يشـارك يف     )يبالقاموسي، الـداليل والتـركي  (اليت حتدد املظهر اللساين واألسلويب 

نفس الوقت الذي تشارك فيه وحدته األسلوبية األقرب إليـه، يف أسـلوب الكـل، وحيـدد نربتـه، ويصـبح       
  .)2("جزءا من البنية ومن الكشف عن الداللة الوحيدة لذلك الكل

: حيـث يـرى أن  ألن هذا التصوير يؤسس لبعد فين خيتص بالرواية، فإن لذلك مربره كما أورد باختني 
مفتقر  ألي  تشييد خاص وأصيل، فأم  -بيئة خارج أدبية ثابةهناك رأي متداول ومميز، يعترب اخلطاب الروائي مب"

الذي كانوا ينتظرونه،ة فإم جردوه من كـل  ) ملعىن الضيقاب(مل جيدوا يف هذا أخلطاب الشكل الشعري اخلالص 
املتداول أو العام، جمرد وسيلة لإلبالغ، حمايدة، بالنسـبة   لنسبة للخطابوه يبدو مثلما هو احلال بالدبية وجعأ أمهية
  .)3("للفن

أمام هذا التوجه املشكك يف القدرة الفنية جلنس الرواية خصوصا على صعيد  اخلطاب سـيبذل بـاختني   
الل التميـز  ألجل إثبات  قوته من خامللحمة  العناية الكاملة للدفاع عن الرواية كجنس معاصر جاء على أنقاض 

، اليت نؤسس هلا يف هذا  الفصل، وذلك عـن طريـق   )النص(باستقالليته وجتديده الذي سيثري خبصوصيته فكرة 
  . من منطلق االلتقاء مع أجناس أخرى يف هذه امليزة أو تلكال اإلسهام الفعال، 
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أسـلوبية   إن باختني لكي يثبت من البداية تنوع أسلوب الرواية عمـد إىل التنبيـه بوجـود وحـدات    
النماذج األساسية لتلك الوحـدات التأليفيـة واألسـلوبية املكونـة عـادة      (...) نسوق : "مميزة، حيث يقول

  :ملختلف أجزاء الكل الروائي

 .السرد املباشر األديب، يف معايراته املتعددة األشكال-1

 .أسلبت خمتلف أشكال السرد الشفوي التقليدي أو احلكي املباشر -2

الرسـائل، املـذكرات   : ل السـرد املكتـوب املختلفـة نصـف األدبيـة واملتداولـة      أسلبت أشكا-3
  . إخل...اخلاصة

كتابـات  : ، مثـل )الفن األديب(أشكال أدبية متنوعة من خطاب الكاتب، إال أا ال تدخل يف إطار  -4
  ....).أخالقية، وفلسفية، استطرادات عامة، خطب بالغية، أوصاف إتنوغرافية، عروض خمتصرة 

  .)1("خطابات الشخوص الروائية أسلوبيا-5

هذه الوحدات األسلوبية الالمتجانسة تتمازج، : "هذه الوحدات املختلفة، تقع حتت شكل يشتملها مجيعا
عند دخوهلا إىل الرواية لتكون نسقا أدبيا منسجما، ولتخضع لوحدة أسلوبية عليا تتحكم يف الكل، وال تستطيع أن 

  .)2("ة من الوحدات التابعة هلانطابق بينها وبني أية وحد

، فإنه جيدر بنا إلقـاء نظـرة   )أحملكي(، على لغة الرواية بدل )اخلطاب(إذا كان باختني قد أطلق مصطلح 
  . صطلح قبل املرور إىل مسائل أخرىاملعلى هذا 

حدة سواء كان مكتوبـا أو ملفوظـا،   ايشري إىل كل كالم جتاوز اجلملة الو: "ذلك أن مصطلح اخلطاب
ذلك جند يف اللسانيات ما يظهر أن اخلطاب هو اللغة يف طور الرمل أو اللسان الذي  تنجزه ذات املعينة كما أنه ك

يتكون من متتالية منسجمة من امللفوظات فإن  أي ملفوظ ال ميكن أن  يتم عزله عن غريه عن امللفوظات، حىت أنه 
واخلطاب تتابع لتغيريات تتيح االنتقال مـن حالـة إىل    يدخل معها يف عالقات تكون مهمتنا كقراء حتديد معناها،

  .)3("أخرى دف تقدمي غرض خاص

و حيث يعرف مصطلح اخلطاب كمعىن عام متداول نويتضح معىن هذا املصطلح أكثر مع دومينيك مونغا
يف اخلطـاب ال   حييل على نوع من التناول للغة أكثر مما حييل على حقل حبثي حمدد، فاللغة: "يف حتليل اخلطاب بأنه

اللغة هي نظام مشترك بني أفراد اجلماعيـة  . (...) تعد بنية اعتباطية بل نشاطا ألفراد مندرجني يف سياقات معينة
  .)4("اللغوية خمالفة للخطاب من حيث هو استعمال حمدد هلذا النظام
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للغـة اخلـام،   هو استعمال ا: وعليه سنفهم بأن اخلطاب شكل هو ما زاد عن اجلملة الواحدة، ومضمون
يشكل حمـور  : ضمن سياق معني، لتكون وحدة اخلطاب هو التلفظ الذي أورد بعضهم تعريفه بالقول، إن التلفظ

ـ نه يشكل هو نفسه فعال يف ذاته وحدثا فركالعالقة بني اللغة والعامل، يسمح بتمثيل األحداث يف امللفوظ، ول دا ي
  .)1(" حمددا يف الزمان واملكان

  .)2("بأنه تسخري اللغة بواسطة الفعل الفردي لالستعمال: "عرفهأما بانفينيست في

بناء عليه، سيكون مبقدرونا فهم ذلك االحتكاك احلاصل بني الرواية وسياقاا وإىل جانب ذلـك فهـم   
إن الرواية هي التنوع االجتماعي للغات، وأحيانـا  : "، وهو ما يشرحه باختني بالقول)األسلوب(جوهر التنوع يف 

  .واألصوات الفردية، تنوعا منظما أدبياللغات 

وتقضي املسلمات الضرورية بأن تنقسم اللغة القومية إىل هلجات اجتماعية، وتلفظ متصنع عند مجاعة ما 
ورطنات مهنية، ولغات لألجناس التعبريية، وطرائق كالم حبسب األجيال، واألعمار،  واملـدارس والسـلطات،   

كل يوم له شعاره وقاموسه  (االجتماعية والسياسية ) بل للساعات(لغات لأليام  والنوادي واملوضات العابرة، وإىل
  .         )3() ونرباته

جمسدة هذا الوعي بالتنوع اللغوي ) فوضى احلواس(أحالم مستغامني يف روايتها  –يف هذا الصدد  –تقول 
نتجمل بالكلمات خنتارها كمـا   حيدث للغة أن تكون أمجل منا، بل حنن: "الذي  يستجيب لظروف حمددة، تقول

  .)4(" خنتار ثيابا حسب مزاجنا، ونوايانا

إن مثل هذا الوعي احلاصل لدى مؤلفه الثالثية سيجعلها نتابع حتليل باختني، الذي ينتقل بنا من املظـاهر  
ظة مـن  يتحتم على كل لغة أن تنقسم داخليا وعند كل حل: "اخلارجية للغة إىل مظاهرها الداخلية حيث يرى أنه

نتيجة هلذا التعدد اللساين وما يتولد عنه من تعدد صوت، فإن الرواية تتمكن من أن  تالئم بني . وجودها التارخيي
واألجنـاس التعبرييـة    به مجيع تيماا وجمموع عاملها الدال مالئمة مشخصة، ومعرب عنها، خبطاب الكاتب وسارد

للتعدد اللساين الدخول إىل الرواية وكل  يحأليفية األساس اليت تتاملتخللة وأقوال الشخوص، ما هي إال الوحدات الت
تقبل األصداء املتعددة لألصوات االجتماعية وتقبل اتصاالا وترابطاا املختلفـة الـيت    واحدة من تلك الوحدات

وتلـك   تكون دائما يف شكل حواري، قل أو أكثر، تلك االتصاالت والترابطات اخلاصة بني امللفوظات واللغات،
، وصيغتها احلوارية آخر األمر هو املظهـر  إطاراتللتيمة اليت متر عرب اللغات واخلطابات، وتشذرها إىل تيارات و

  . )5("الذي  يتخذه التفرد األويل ألسلوبية الرواية
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يعد ميخائيل باختني رائدا يف هذا الطرح، ومن هنا سنجد أن النقد العريب ممثال بالناقـد املغـريب محيـد    
يبقى باختني يف : "يداين، يعترف باألسبقية الكاملة للناقد الروسي باختني، يف طرح تعددية األساليب يف الروايةحلم

  .)1("نظرنا مرجعا أساسيا لكل أسلوبية معاصرة للفن الروائي

طالع ا، ما سـيعكس  إأما عن انصراف النقاد عن دراسة أسلوب الرواية إال يف حدود أخرى لسنا على 
لقد أمهل أغلب النقاد العرب : "ة القصوى هلذا االبتكار الفين حي يقول حلميداين عن إمهال النقاد هلذا الدرساألمهي

وغري العرب يف الوقت احلايل ومنذ حماوالت النقد االجتماعي الروائي دراسة األسـلوب الروائـي، وانتقلـوا إىل    
  .     )2("، والصراعمستويات أخرى من التحليل تتناول أمناط الشخصيات واألحداث

من خالل رحلة حبث حاول حلميداين عن طريقها استكشاف تلك اإلشارات األولية اليت متهد للتعـدد يف  
مستويات لغة الرواية، بناء على وعي يكونه قد سجله بعض النقاد العرب، ويف أثناء ذلك وجدناه  قـد سـجل   

نيمي هالل، وحيي حقي، وكذلك عبد احملسن طه بدر؛ مالحما معينة تعكس هذا الوعي لدى كل من الناقد حممد غ
الذي اكتشف حلميداين برصد فكرته عن تعدد لغات الرواية، بينما وجدنا أن طه بدر يربي انزعاجا حيال هيمنـة  
صوت الكاتب على األشخاص، وهذا  سيلغي حتما حدوث استقاللية  على مستوى شخوص الرواية وبالنسـبة  

إن الشخصيات ال تعترب عن واقعهـا  : "، حيث يقول)رواية زينب(وجه اخلصوص على لتطبيقه، فقد انصب على 
بقدر ما تعد انعكاسا مباشرا لشخصية املؤلف نفسه وثقافته، كما يصر املؤلف على التعبري عـن آراءه يف الروايـة   

  .  )3("بصورة مباشرة، وعلى التدخل بني القارئ وبني أحداث الرواية

أخذنا  ملالحظة طه بدر املسجلة ضمن إستعابه املبكر ألمهية تنوع األسلوب، ولو  أمام هذا الوعي، يكون
ال يستطيع الباحث أن ينتهي من روايـة  : "كان ذلك يف نطاق استخدام العامية، مسألة جديرة بالنظر، إذا يرى أنه

كانت الضرورة الفنية  وإذا(...) وهي موقفه من العامية ) هيكل(، قبل أن يتعرض لظاهرة مميزة ألسلوب )زينب(
من استخدام العامية يف احلوار ليكون حواره أقرب إىل الواقعية يف التعبري عن شخصـيات  ) هيكل(تربر ما جلأ إليه 

  .)4("أبطاله من الفرحني فإن قضية استخدام العامية يف السود تبدو أكثر تعقيدا وأشد حاجة إىل التفسري

عي الناقد حباجة الرواية إىل التنوع، عدم تنكـره لقـوة بعـض    يف هذه الرؤية، يستحق لنا إىل جانب و
                  السياقات االجتماعية اليت تؤثر مباشرة على فن الرواية، وال ينبغي جتاهلها بـل إن ثالثيـة أحـالم  مسـتغامني     

املالزمـة   إىل العامية، خصوصا إذا  تعلق األمـر بـبعض العبـارات   تلجأ كانت باستمرار  -موضوع الدراسة-
  . كتحيات ااملة اليت كانت ترد يف الثالثية غالبا بالعامية احمللية: لألشخاص
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أما حلميداين نفسه، فقد عمد إىل رصد العديد من املربرات اليت تكون سببا مباشرا إلحداث التنـوع يف  
ـ : "األساليب، حيث يرى ـ ا مـدفوعا إىل تنو أن الرواية بسبب طابعها التمثيلي والتشخيصي يكون املبدع فيه ع ي

كما حيدث عادة يف الرواية الواقعية وحىت إذا كانت الروايـة   األبطال، من خمتلف املستويات الفكرية واالجتماعية
شخصية يف مستوى التفكري ونوعية كل  اجتماعية واحدة فهي حتافظ دائما على تفاوت نسيب لدى تصور شرحية 

يف بل هو مسألة ضرورية لقيـام  خرعارضة يف الرواية وال هو طرف زالسلوك الفردي، وهذا التفاوت ليس مسألة 
أي نوع من احلكي على اإلطالق، فإذا مل يكن هناك تعارض واختالف من أي نوع، فال ميكـن أن يتحقـق أي   

إن التطور اجلديل للمنت احلكائي، هو نظري تطور السريورة االجتماعية والتارخييـة  (...) أشكال احلكي شكل من 
 .(*)"تقدم كل مرحلة تارخيية جديدة كنتيجة لصراع الطبقات االجتماعية يف املرحلة السالفة، ويف نفس الوقت اليت

  .)1(كمساحة تتضارب فيها مصاحل اموعات االجتماعية

هذا التنوع يقتضي منظومة تفكري وقاموس مصطلحات خاص ألجل كسر النمطية وإظهار االنتمـاء إىل  
ذلك بارت إلظهار أمناط الكتابة اخلاضعة لبعض املذاهب، وكيـف أـا ختلـق    عن يقول إيديولوجيات بعينها، 

يمر إىل تقدمي ستالني ورؤيته إىل اآلخر رغم التـداخل  لمفرداا اخلاصة حيث ينتهي من احلديث عن هذا التشكل 
يشـغل   -خلري والشرأي احلسم بني ا -يف عامل ستالني حيث التعريف " :بينه وبني معلمه ماركس قائال عن ذلك

  .)2("اللغة كلها، ال جند كلمة بال قيمة، فتكون وظيفة اللغة يف احلاصل حتضري حمضر اام

ـ من تلك االصطالحات اليت تعكس التباين بني ، اللغة إذا متهيد لتباين األسلوبن إ سـابقة   ةإيديولوجي
النـاس  (مث ) شعب(ن استبدال كلمة إ: "بارت هذا  املثل من خالل هذه االصطالحات وأخرى الحقة يضرب لنا

ليتضح هنا استبدال هنا أن املصطلحات اليت يعمد املؤلف إىل استخدامها  )3( )...."الطبقة العاملة(بعبارة ) الطيبني
  . ليست بريئة

أما بارسي لوبوك، فقد حاول أن خيرج عن إطار املفردات من األسلوب وقد زاد من أمهية حبثه، تطبيقاته 
، ونقطة االلتقاء مع حبثنا ترجع إىل ذلك االبتكار الذي تضمن فرضية على مستوى أسـلوب الروايـة،   عن الرواية

األول هو األسلوب الدرامي، والثاين هو : حيث عمد من خالهلا إىل جعل أسلوب الرواية يف العموم يأخذ شكلني
: ة التقنية، وعن ذلك يقول لو بوكاألسلوب التصويري؛ واعترب أن الشكل األول أفضل من نظريه ملا حيمل من قو

لتقدميه، أما الصورة فتعتـرب ثانويـة ومتهيديـة    أختري إن الدراما إذا، تقدم العمل الفذ األخري وهو عمل فذ ائي "
  .)4("هناك تأثري ثابت يف مسلك الرواية لكي يقاوم الضعف املالزم ألسلوب الصورة(...) وحتضريية، 
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يد على تنوع األساليب يف جنسني الرواية، غري أن ذلك اقتصـر علـى   رغم أن لوبوك حاول أن يضع ال
  . النص الواحد ىعموم النصوص وليس عل

أما عن جدوى هذا التصنيف لدى لوبوك، وإىل أي حد سيكون قادرا على تدعيم التوجه احلواري الذي 
 عن إسهام لوبوك يف هذه يؤمن بتعدد األساليب على مستوى خاص، يتعلق بالنص الواحد، ويعلق محيد حلميداين

قد عاجل مشكلة زاوية النظر إال أنه مل يتحدث كثريا عن نتائجها بالنسبة للموقف ) بريسي لوبوك(مع أن : "الدائرة
النهائي الذي يصل إليه الكاتب يف عمله الروائي، ذلك أن معرفة هذا املوقف ضروري للتمييز احلاسم بني الشكل 

ملونلوغي، وكثري من الروايات اليت تأملها وصـنفها جبانـب األسـلوب الوصـفي     الديالوغي احلقيقي والشكل ا
واألسلوب الدرامي كانت كلها تنتمي إىل الرواية املونولوغية؛ ذلك أن اختفاء الكاتب يف الرواية الدرامية قـد ال  

ئق ائية وثابتة، ولـو  ينتج عنه بالضرورة رؤية ديالوغوية أصيلة خصوصا إذا مت التوصل يف الرواية إىل تأكيد حقا
  .)1("حةركان ذلك على لسان شخصيات ممس

إىل عامل الشمولية مادامت حواريـة، وهـي أقـرب إىل     هذه املعطيات جعلت حلميداين ينتهي بالرواية
   . األحادية مادامت مونولوغية

فحسـب، بـل   ا، فإنه مل يتوقف عند حدود التأسيس ألسلوبية روائية جديدة رأما باختني، باعتباره منظ
راج : "تعرض بالنقد للنظرية األسلوبية التقليدية، واألمر مل يستثين اللسانيات كذلك، وعن هذا املوقف تودودروف

املوقف األول تبناه النقد األسلويب الذي التفت فقط إىل التعبري الفردي، واملوقـف  ): النقد(موقفان متعارضان يف 
وقد ركزت على اللغة، أي الصورة النحوية اردة علـى حسـاب   ) سوسري( الثاين تبنته اللغويات البنيوية الناشئة

  .حقول حبث أخرى متعلقة باللغة

التلفظ البشري بوصفه نتاجا بتفاعل اللغة وسـياق   :أما موضوع باختني اخلاص فيقع بني هذين املوقفني
ء اللغة وعلماء األسلوب، فـإن  السياق الذي ينتسب إىل التاريخ، وعلى النقيض من قناعات كل من علما -التلفظ

التلفظ ليس فرديا أو متغريا بصورة غري حمدودة، وهو لذلك أمر يتجاوز املعرفة، إىل حد ما، ويتفلت منها؛ وميكن 
وميكن ) علم عرب لسان(للتلفظ أن يصبح، بل ينبغي أن يصبح، موضوعا الستعالم علم لغة جديد سيدعوه باختني 

  .      )2("يديولوجيات أن يبدأائية الشكل واملضمون العقيمة كما ميكن التحليل الشكلي لإلذه الطريقة التغلب على ثن

إذا خصصنا احلديث عن األسلوبية، فإا يف شكلها التقليدي كما نرى باختني، مل تعرف هذا النوع مـن  
اليب اليت تكون وحدة عليا، إن األسلوبية التقليدية ال تعرف مطلقا هذا النوع من التجميع للغات واألس: "التجميع

  .)3("إا ال تعرف كيف تتناول احلوار االجتماعي النوعي للغات الروائية
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  .النتيجة إثر انعدام هذا التجميع، ضياع خصوصية الرواية كجنس قائم بذاته

أما مؤدي فكرة جتميع اللغات واألساليب، سيكون الرفض النهائي للفردية اليت تنـتج عـن االسـتعمال    
نهجة من أجل فهم اللغـة  ممهناك آخرون أكثر صرامة يظلون مالزمني لفردية : "ليدي لألسلوب، يقول باختنيالتق

ر والتلقائي لفردية الكاتب، لكن هـذه  شواألسلوب، داخل ظاهرة األسلوب يبحثون قبل كل شيء عن التعبري املبا
اجعة املقوالت األسلوبية األساسية، بالكيفيـة  األخرى تقبال ملر قالطريقة يف إدراك املعظلة هي أقل من كل الطرائ

  . )1("اليت جيب أن تتم ا

ربيره بناء على تن ورود األسلوب وفق هذا الشكل  الواحد، وإذا  حدث شيء من التباين الظاهر، مت إبل 
ليدي  لٍألسلوب اختالف التقنية البالغية املستخدمة، ومبعىن من املعاين، فإن فهمنا الذي خيضع املؤثرات الفهم التق

هو الذي حيول دون االنتقال إىل رؤية تسلم بالتنوع، ومن هنا يرى باختني، أن احلوار كمحور أساسي يتعذر أمام 
خطاب ومجيع الظاهرات املرتبطـة  للميكن أن نقول صراحة بأن املظهر احلواري : "هذا الشكل املغلق، حيث يقول

  . ةبه، قد بقيت إىل عهد قريب خارج أفق األلسني

وفيما خيص األسلوبية، كانت مصمة آذاا متام عن احلوار، كانت تفهم  العمل األديب وكأنه كل مغلـق  
ومستقل تؤلف عناصره نسقا مقفال وال تفرض وجود شيء خارجه، وال وجود أي تلفظ آخر، لقد كان نسـق  

تبادل مع لغات أخرى قياسيا على داخل فعل م دالعمل األديب مفهوما قياسيا على نسق اللغة، وعاجزا على أن يوج
  . نسق اللغة، وعاجزا على أن يوجد داخل فعل متبادل مع لغات أخرى

مغلق للكاتـب، يكتفـي   مونولوغ ، ومهما كان، هو من ومجعة نظر ألسلوبية هفالعمل األديب يف جمموع
معـني   رثابة رد على حوامب بذاته وال يتطلع خارج حدوده سوى إىل مستمع سليب، وإذا متثلنا عمال أدبيا على أنه

ة نظر ألسـلوبية  ه، فإن وج)يف جمموع احملادثة(وعلى أسلوب حمدد بعالئقه املتبادلة مع ردود أخرى لنفس احلوار 
  .)2("التقليدية تذهب إىل أن ليس هناك إمكانية لوصول مالئم إىل ذلك األسلوب املصوغ يف حوار

فاألسـلوب  : "هرات الواضحة، إذ يقول باختنيظتلك التممن املربرات ل مزيدأكثر من هذا، سيتم إجياد 
اجلدايل، والبارودي، والساخر، وهي التمظهرات األكثر وضوحا يف هذه  الصيغة التعبريية، تنعـت عـادة، مـن    

  .)3("األسلوبية التقليدية، بالتمظهرات البالغية ال الشعرية 

داً، أن باختني استطاع تقدمي رؤية جديـدة،  بعد وقوفنا على هذه املعطيات املختلفة، بات من الواضح ج
جديدة، ميكن قراءة الرواية عن طريقها باعتبارها نسق ذايت دون اإلجحاف يف خصوصية هذا اجلـنس،   ةألسلوبي
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وإذا أردنا بعد ذلك توجيه هذا الشكل إىل معطيات نصية، سيتعني علينا اعتماد إضافة نوعية من خـالل التعـدد   
  . والتنوع األسلويب
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  : قراءة أسلوبية يف الثالثية-د

يف لغة احلديث اليومي ال جتلب اللغة نفسها إىل اللغات وإمنا تتراجع، حيث أننا : "يرى مارتني هيدغر أنه
هنا نكون فحسب قادرين على أن نشرع يف الكالم ونتحدث بلغة ما، وبذلك فإننا بواسطة الكالم نتعامـل مـع   

  .)1(" شيء ما ونتفاوض حول شيء ما

هما يكن سياق هذه  الفكرة اليت  رددها هيدغر، فإن مغزاها واضح الداللة، حيـث أنـه يشـخص    م
ة االستخدام وكيف احلال إذا تعلـق  هاالستحضار النسيب للغة، وفق الظروف، وهذا ما سيعطي عمقا لرؤية من ج

  .األمر بالتحكم يف اللغة ذاا

اقع املعاش إىل جانب التصور الـذي  وضـعه بـاختني    على هذه الفكرة اليت نظرت إىل اللغة يف الو ابناء
ت كما قلصها محيد حلميداين تفاديا ملنطـق  داسنحاول توزيع قراءتنا عرب ثالثة وح" األسلوب الروائي"خبصوص 
الذي قد حيدث بعض التداخل، كما هو األمر يف التقسيم اخلماسي الذي قدمه باختني، أما الوحـدات    التجزيء

  : د حلميداين فهي على النحو اآليتاليت جاء ا محي

  . السرد املباشر-

  .احلوار وتنوعه-

  .           شخصيات الرواية-

  : أما تفصيل معطيات القراءة سيكون فيما يلي  

وهو خطاب للمؤلف قد يوظف إىل جانب األسلوب األديب، أشكاال أسلوبية أخرى  :السرد املباشر-1  
  .)2(اخل...القية، والفلسفية، واخلطابية، والوصف األنثوغرايف، وأسلوب التقاريرواعظ األخغري أدبية بالضرورة كامل

غوي، ذلك النسق املباشر مع شيء لهذه الدراسة املباشرة مع شيء من االهتمام، بالنسق ال حيث سنستهل  
ية عن الشـكل  من االهتمام بالطابع املهيمن منه والذي يرتبط أساسا باألسلوب األديب حيث سيعطي لنا صورة أول

  . العام

يقال أن أعمالك تعتمد على ما حتمله اللغة من مجالية : "يف رد للكاتبة أحالم مستغامني عن سؤال جاء فيه  
  " .وكثافة، وهذه اجلمالية ال تظهر يف الترمجة؟ 

صحيح، صحيح ألن الشعر هو أول ما يضيع يف الترمجة، هناك مثال آخر، لو ترمجت نزار : "وجاء جواا  
وساذجا يف أي لغة أخرى غري العربية، بينما أدونيس الذي ال يهز العامل العريب كما يهزه نزار قباين  غبيا قباين لبدا
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على الفكرة، وأنا أدفع مثن اختياري ورغم هذا أصر علـى   يبدو يف حالة نقله إىل لغة أخرى أهم وأمجل ألنه مبين
  .)1("جمدياللغة العربية ألن القارئ العريب هو الذي صنع 

يتضح من خالل هذا اجلواب، توجه الكاتبة إىل اللغة اجلميلة مع إدراك مسبق لعاقبة هذا االختيار وفـاء    
  .اللغة العربية الذي صنع جمدها –بصيغة املفرد -ا لقارئ همن

وإذا عدنا إىل نصوص  الثالثية سنجد أن الكاتبة أعطت دور الراوية يف كل رواية لشخص بعينه، وهـذا    
، ملؤلفها األمريكي ويليام فولكنر، )الصخب والعنف(لتنويع يذكر بالتوظيف املختلف من قسم إىل آخر يف رواية ا

  : حيث يقول عن ذلك خلدون الشمعة

  .)2("وية خاصا بكل قسم من أقسام روايته األربعةايف هذه الرواية،  يستخدم فولكنر ر"

واألمزجـة،  عطى من فرصة لتنويع األفكار، بقدر ما أثية، على أن هذا االستخدام املتنوع للرواة يف الثال
الراويـة،  "وحتقيق نوع من التباين على صعيد الوصف كما أشرنا إىل ذلك يف الفصل الثاين، حيث رأينا كيف أنا 

، "حيـاة "ويـة  امل يويل هذا  البطل الوصف عناية كبرية، بينما توجهت الر) ذاكرة اجلسد(يف " خالد بن طوبال
، وقد ورد اهتمامها بوصف اجلزئيات، أما الصـحايف  )فوضى احلواس(أحيانا إىل املؤلفة نفسها، يف رواية ألقرب 

وية فقد انصرف اهتمامه إىل  تلك األوصاف الكلية البانورامية وقد كـان  ا، ومن دوره كر)سرير عابر(املصور يف 
  . لكل موقع مربراته

سات شعرية للمى الرواة، ستحضى اللغة السردية املباشرة، يف ظل هذه األمهية القصوى لتنوع االهتمام لد
عليا جامعـة، هـي الـيت مل    العام ورود مجلة الفروق حتت وحدة بارعة، حيث يتجلى من وراء هذا االستخدام 

  . يتجاهله ميخائيل باختني نفسه

لغويـة  من هذه االستخدامات، ما جنده يف مدخل كل رواية، حيث سيضعنا خالد الرسام، أمام صـور  
شديدة الكثافة، تعودنا يف نصوص أخرى أن منر ا يف سرعة، ألن األمر يتعلق بوصف السارد للحظـة الكتابـة   

ها هو ذا الذي ال يتقن املرواغة، وال يعرف كيف توضع الضالل على األشياء، وال كيف تـرش  : "األوىل، يقول
منها، عارية كما أردا، موجعة  كم أردـا،   املعرض للفرجة وها هي الكلمات اليت حرمت رحاأللوان على اجل

اخلوف تشل يدي، ومتنعين من الكتابة؟ تراين أعي يف هذه اللحظة فقط، أنـين اسـتبدلت بفرشـايت    رعشة فلما 
   .نا؟يسك

  . )3("وأن الكتابة إليك قاتلة كحبك
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خاصة  إذا علمنا   ،)فوضى احلواس(مثل هذه الكثافة يف األسلوب هي اليت ستأخذ مساحة أكرب يف رواية 
، كانت تشغله أحداث كثرية على امتداد زمن  طويـل، يف حـني أن   )ذاكرة اجلسد(أن السرد املباشر يف تقدمي 

الرواية الالحقة، كانت بطلتها اليت تقلدت دور السارد تشتغل يف نطاق زمين قصري من خالل أحداث حمـدودة،  
مـا  ) فوضى احلواس(ا مع حلظة اخللق اإلبداعية يف مطلع فازدادت بذلك كثافة األسلوب، كأن تقول عن صراعه

  . فأنا مل حيدث أن كتبت قصة قصرية، ولست واثقة متاما من أن هذا النص تنطبق عليه تسمية كهذه: "يلي

كيـف ولـدت هـذه     ي، أن أكتب شيئا، أي شيء أكسر سنتان من الصمت ال أدرنيينكل ما كان يع
  .)1("تلك قصة أخرى... القصة، أدري كيف ولد صميت، ولكن 

بل إن األمر ال يتوقف عند هذا احلد، لنجد أنفسنا يف صفحات الحقة مع الفكرة نفسها، بتركيز شـديد    
حيث تواصل الساردة لتصف جمددا تلك االنفعاالت حيال قصتها، أمر جعلين  أنزعج من هذه  املنطق العجيـب  

امرأة طرفا ال يستحق اآلخر، ورمبا متنيت سرا، لو كان هـذا  لألقدار، الذي جيعل دائما يف كل عالقة بني رجل و 
  .)2("الرجل يل، إنه على قياس صميت ولغيت، وهو مطابق مزاج حزين وشهويت 

البارحة ماتـت  أمـي أو رمبـا ماتـت     : "إن هذا األسلوب ال يكتفي بتلك األساليب التقريرية املباشرة  
ة شفافة ذا الشكل كما كان  األمر لدى ألرباكامي، حيـث يأخـذ   بل ال تنتهي املؤلفة، إىل لغ. )3( ..."األمس

  .)4("ليست مطابقة حليايت، فإن مطابقتها للحياة أمر جعلين أنزعج: "األسلوب يف الثالثية شكال من األخذ والرد

يف ظل أخذ ورد راح يتراكم يف أسلوب الكاتبة، ستنتج معاين نسبية ضئيلة ختدم الفكرة ذاا من مجعـة  
بالغ، غري أا حتدث انفعاالت إضافية  من جهة التأثريية، وهو اجلانب املقصـود، حيـث سيختصـر هـذا     اإل

االستخدام أوزان الشعر، لتصبح هذه اآللية وسيلة متاحة لألسلوب النثري وهو ما يسمى لدى الشكالنيني الروس 
بات املتفاوتة بأدبية األدب، يف حـني أن  بأدبية األدب، يف حني أن السرد يتحقق له ذلك مطلقا على مستوى الترتي
وفـق مـا تـراه     ) الفابيولة والسيوجت(السرد يتحقق له ذلك مطلقا على مستوى الترتيبات املتفاوتة يف حموري 

  .  )5(الشكالنية دائما
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يف السياق نفسه، سنقف على أشكال مماثلة للسرد املباشر يف عرض األحداث، كأن يقـول املصـور يف     
أن تغدق عليك بتلـك املصـادفات    ةدفعة واحدة قررت احليا: "عن حدث جديد قد حل به) بر سريرعا(رواية 

املفجعة يف سخائها حد إرعابك، من سعادة مل حتسب هلا حسابا، مل أكد أصدق لقائي بزيان حىت كنت يف اليـوم  
  .)1(" التايل أتعرف على ناصر

  .لصنع كثافة أسلوب الثالثية العاممل تكتف الكاتبة بتلك الصيغ املتباينة املتدخلة   

بأنواعها، وهذا التوظيـف  للطبـاق   " االستعارة"حىت استعانت هنا بالصور البالغية من خالل استخدام   
اللغوي هو الذي سيعطي لألسلوب السردي املباشر طابعا مماثال يتفاوت حسب حاجة النص إىل بث االنفعاليـة  

  . على مستوى  القارئ املتلقي

خلص هذا األسلوب من تلك الكثافة، ومعها تنطلق حركة السرد بسرعة، وحيدث  هذا خصوصا وقد يت  
لدى استحضار بعض املواقف، وتأيت اجلمل متوسطة إىل طويلة لإليضاح وإعطاء أكرب قدر من التفاصيل، تقـول  

ة، كنـت خالهلـا   أذكر أنين احتفظت أياما بتلك اجلريد: "عن بعض الذكريات) فوضى احلواس(البطلة حياة يف 
أفتحها بني احلني واآلخر وعلى الصفحة األوىل، وأقضي وقتا طويال يف تأمل مالمح  أيب، كما توقف عندها الزمن 

بوضعها هي وال أية صورة أخرى يف إطار لتصبح هي  أمي لألبد، قبل أن أفاجئ نفسي يوما فقطعتها مبقص، وأقنع
  .)2(" الصورة الثانية يف بيتنا

الذي يأيت أسلوب السرد من خاللـه، يقابـل الشـكل املكثـف وإذا كـان األسـلوب       هذا الشكل   
املكثف موجه إىل التأثري وحتريك االنفعال، فإن األسلوب الشفاف الذي ال خيلـو مـن اجلماليـة هـو اآلخـر      

  .يتحقق عن طريقه انتعاش الفعل السردي

فإـا مـن جهـة أخـرى ستسـجل      إذا كانت هذه األساليب تعتمد مألوف اللغة بإضفاء مسحة فنية، 
خروجا عن هذا املألوف باستخدامات خاصة، قد متثل وجه اجلدة لدى املبدعة، وذلـك قصـد جعـل هـذه     

وكانـت هـي امـرأة جتلـس علـى أرجوحـة       :" اللغة تقدم إحيائية إضافية عن املعىن العادي، من أمثلة ذلك
   .)3( )"رمبا(
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،  )2("اجلميـل  االرتباكفجائين صمت : "أو هي تقول )1("يوماملساجد، إا تنبت كل : "ويف موضع آخر    
منذ الصغر كنت فتاة حنيلة بأسئلة كبرية، وكانت النساء حـويل ممتلئـات بأجوبـة    " :ومن هذه العبارات كذلك

  . )3(" فضفاضة

ـ ... ذات مطر"وقد يبلغ هذا االستخدام درجة عالية من الفنية كأن تقول  املبدعة يف أحد العبارات    تم ي
  . اء، وهذه األشكال تعطي لألسلوب اللغوي قوة يف اإلحي"يتم األعضاء...األوطان 

أما األساليب األخرى فقد متثلت الكاتبة منها أسلوب الصحافة، وأوردت لنا نص مقالة كاملـة بعنـوان     
عت الكاتبـة  ، يف حني أن األساليب األخرى تراوحت بني األسلوب التقريري العادي، وجاء كوسيلة تب"هذا هو"

ة أخرى قـدمت  همن خالله تدفق حركة السرد ورصد  بعض األوصاف املتفاوتة يف خمتلف زوايا الرواية، ومن ج
  . لنا أساليب أقرب إىل التأثريية، حيث حشدت من خالهلا خمتلف اإليثارات هلز االنفعال

مبعناها الواسع  مبـا فيهـا    قد يضم احلوار مجيع أشكال الكالم الشفوي السائدة يف اللغة االجتماعية -2
  . )4(املختلفة  هجاتالل

قوالب ضمن أساليب حمـددة، مـا    تت باحلكايات الشعبية واختذنمن تلك األشكال اليت تكون قد اقتر
ذات يـوم مـن   : "، وهو يصف حدثا غابرا)ذاكرة اجلسد(جنده أحيانا لدى الكاتبة كقوهلا على لسان بطلها يف 

  . )5(..." أكثر من ثالثني سنة 

إضافة إىل هذا األسلوب سنجد مع صيغ االستفهام حماولة لفت االنتباه لشيء ما كما كان األمـر مـع   
، أو التعجب إلثارة االنفعال، مع حضور مستمر لكل هـذه  ..."هل؟ ماذا، ملاذا، أين: "القصص الشفوي على حنو

  .الصيغ اإلنشائية اليت تعكس اإلفادة من القصص الشفوي الشعيب 

لكاتبة مل تقتصر على استخدام اللغة الفصيحة فقط، بل تعدا إىل توظيف اللهجة العامية من ذلك ما إن ا
  ....)كاواشر....واشك: (استخدمته يف بعض التحيات املألوفة

ومل يتوقف األمر عند استخدام اللهجة يف التحية، ذلك أن الكاتبة جعلت بعض األحاديث جتري بالعامية، 
  . )6(..." ذ الغيبة؟اه شإال كيفا و... واش راك مقاطعنا": كقول سي مصطفى
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وقد تطول  أحيانا مساحة هذا  التوظيف نسبيا كقول املؤلفة على لسان ناصر وهـو خياطـب  أختـه    
روحي يا بنيت روحي احنا رانا عايشني متأخرين على العامل بقرن، وأنت قاعـدة  : "خبصوص إصالح ساعة عاطلة

  . )1(..."  الدقائق والدراجعقاب الساعة حتسبيلي يف

هذا التوظيف للعامية جاء منطقيا ألنه كان جيري على ألسنة بعض املتكلمني، ومل تعمد إليه الكاتبة لتعاجل 
  ). زينب(يف رواية ) حسني هيكل(وهو املأخذ الذي مت تسجيله على  ردبه الس

خيضع ملعاجلة جتعل تلك اللغة املتداولة أما إجراء غالبية احلوارات بني األشخاص باللغة الفصيحة فقد ظل 
: وهو يوجه كالما إىل البطل خالـد " سي الشريف"بسيطة، هي أقرب إىل العامية املستخدمة من أمثلة ذلك قول 

من جهة أخرى سـنجد أن  . )2(؟ "أيعقل أن نسكن هذه املدينة معا دون أن تفكر يف زياريت مرة واحدة: يا أخي"
ورات العادية بني األشخاص العاديني فجعلتها ترد مبسطة ومضامينها كذلك واحملـاورات  االكاتبة تفطنت إىل احمل

ة اإلجيـاز يف الكـالم    هية يتم استخدام لغة ومضامني مغايرة من جالاليت كانت جتري بني  أشخاص  هلم ثقافة ع
  . واختالف القاموس اللغوي

هو أقرب إىل الواقع، ألجل  ذلـك فهـو   من هنا سنجد أن حممد زغلول سالم  يعترب أن أسلوب القصة 
إن القصة ختتلف عن غريها من األنواع األدبية، فهـي   : "األقدر واألجدر بالتناغم مع هذا الواقع، يقول يف الصدد

خالف الشعر مثال ألا تكتب بأسلوب نثري مطاوع أقرب إىل كالم الناس ال يلتزم فيها ما يلتزم يف الشعر مـن  
أو إىل وزن أو قافية وما إىل ذلك من خصائص الشعر، وملا كانت  -أسلوب شعري -عينهبلغة خاصة أو أسلوب 

لغة القصة نثرا قريبا من لغة احلياة اجلارية، لذلك فهو يقرا إليها ألنه عنصر من عناصر الواقع ألن الناس يف احلياة 
داة للتعبري تصلح للموضـوعات الـيت   وضعه لذلك فالشعر أ نثر بطبيعةلال يتكلمون شعرا، فالشعر ليس واقعيا كا

اقترابا مـن  أشد يف اخليال والبطولة واملثالية، أما النثر فهو أقرب للقصة ألا  ترتفع عن مستوى الواقع واليت تغرق
  .)3("الواقع وأقوى اتصاال باألرض

ـ   الذي  هذه النظرة تعكس، إجحافا يف حق النثر الم ظل األدباء حياولون متييزه بوضوح عـن ذلـك الك
البسيط يبدو مفككا ساذجا، بل وعاجزا عن رسم اهتمامات الشخص بالكيفية الواضحة، إن طه حسني وضـع  

، الذي  يطمـح إليـه   )النثر الفين(نية مقابل فخيلو من أية ) نثر(حدا فاصال هلذا التصور الذي ظل خيلط بني كالم 
ثر فال أعين ذلك النثر الذي يفهمه جوردان، إمنـا  أنا إذا قلت الن: "األدباء ويرصده النص األديب، يقول طه حسني

  .)4("أقصد النثر الذي يفهمه األديب

                                                 
  .  203فوضى احلواس، مصدر سابق، ص : مستغامني، أحالم –)1(
  . 81ذاكرة اجلسد، مصدر سابق، ص : مستغامني، أحالم –)2(
  . 25مرجع سابق، ص : سالم، حممد زغلول –)3(
  . 22دار املعارف، مصر، ص  . 9ط. من حديث الشعر والنثر: حسني، طه –)4(
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النثر (ن اشتغالنا على األسلوب هو النقطة الفارقة اليت متكنا من خالهلا أن تضع اليد على براعة استخدام إ
  . الوحدة الثالثة هلذه الدراسة ، مبختلف املقاييس على مستوى خمتلف نصوص الثالثية، لينتهي بنا املطاف إىل)الفين

  . )1(كل شخصية يف الرواية متيل إىل أن تتميز بأسلوا اخلاص، وهو ما يعكس أيضا منط تفكريها-3

فيما خيص منط التفكري وتنوعه من شخصية إىل أخرى، فقد أسلفنا اإلشارة إليه بل خصصنا لـه مبحثـا   
كس تباينا يف الفكرة فإن األمر لن يقتصر على هـذا اجلانـب   كامال يف الفصل الثالث من هذه املذكرة رغم أنه ع

ا األساسي لتحديد أنواع األساليب لدى شخوص الثالثية، وهـي واردة يف الثالثيـة    نفحسب ألنه سيكون منطلق
  : على النحو التايل

  ". خالد الرسام"األسلوب والتقريرية -أ

  ". حياة الكاتبة"األسلوب واالنفعالية -ب

  ."الصحايف املصور"واالنتقائية األسلوب -جـ

  : وفيما يلي تفصيل ذلك  

إذا انطلقنا من فرضية، كون األسلوب العام للثالثية تغلب عليه تلـك اللمسـة    : األسلوب والتقريرية-أ  
سون من أهم سيمات الرسالة األدبية، فإننا من جهة أخرى سنمد اليـد إىل تلـك    باليت يعتربها جاكو) الشعرية(

ليست الوظيفة الشعرية هي الوظيفة الوحيـدة   " :حيث يقول الطفيفة اليت مل ينفها جاكوبسون نفسه، االختالفات
لفن اللغة، بل هي فقط وظيفته املهيمنة واحملددة، مع أا ال تلعب يف األنشطة اللفظية األخرى سوى دور تكميلي 

عمق بذلك الثنائيـة األساسـي للـدالئل    وعرضي ومن شأن هذه الوظيفة اليت تربز اجلانب امللموس لدالئل أن ت
  . )2(" ال ميكن للسانيات، وهي تعاجل الوظيفة الشعرية أن تقتصر على جمال الشعر: واألشياء، وباإلضافة إىل ذلك

مح رأسا بالتنوع األسـلويب الـذي   يسومبا أن الرسالة تتيح إمكانية وجود وظائف أخرى، فإن ذلك س  
  .يشكل وجه الرسالة األدبية

هنا فقد أخذ األسلوب صفة التقريرية يف معظم احلاالت، ليتميز بذاته  عن األساليب األخرى، وقـد  من   
  .        ، حيث يراد ذه الصفة)ذاكرة اجلسد(وية بطل احتقق ذلك على وجه اخلصوص مع الر

كمـا   أن يأيت أسلوب ما بشكل مباشر أقرب إىل األسلوب العلمي، فينطق على صاحبه وينطق باحلقائق  
هي، وقد رأينا باستمرار كيف أن دور الرسام خالد ظل لصيقا حبقبة تارخيية هي حباجة إىل من يستنطقها من حني 

، كما كان الشأن مـع البطلـة   هإىل آخر، يقابله جيل ال يعترف باخلرافة واألساطري ولو تعلق األمر بأقرب مقربي
  . أثناء حقبة الثورة، غري أنه استشهد يف تلك احلرب حياة، وهي تسأل عن أبيها الذي كان صديقا هلذا البطل

                                                 
  . 21مرجع سابق، ص  أسلوبية الرواية،: حلميداين، محيد –)1(
  .  31،32، ص 1988دار طوبقال للنشر، املغرب،  .1ط. حممد الويل. ت .قضايا الششعرية:  جاكبسون، رومان –)2(
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لقد ختللت هذه التقريرية أسلوب الرسام خالد، وليس معىن هذا أن األساليب األخرى اختفت لديه، بـل    
ميكن أن جند منها مقاطعا بأكملها تعج باالنفعالية اليت تنطق بصراع داخلي ضارب يف القدم، أو هو مـن صـنع   

زماته، إن خالد الرسام رجل جماهد ويف هذا النطاق تلوح تقريريته، وهو من جهة أخرى رجـل  احلاضر مبختلف تأ
  . فنان الحقا وهنا تظهر سياقات االنفعالية يف أسلوبه

غالب إخبارية، وأحيانا أخرى توضيحية، من تلـك  اللقد اختذت هذه التقريرية أشكاال متفاوته، تكون يف   
)" الكديـة (يف سجن : "وقائع بعينها عن شخصه أو عن حال األمة ككل، يقولاجلوانب اإلخبارية، ما قد خيص 

  . )1( ..."كان موعدي النضايل األول مع سي طاهر، كان موعدا  مشحونا باألحاسيس املتطرفة 

: وحيدث بفعل هذا التوظيف اإلخباري  ضمان لشيء إضايف من املصداقية، أن يستعني باألرقام للتـأريخ   
  .)2( ..."ن سنة دراسية ستكون حامسةئوشهر أيلول بالذات، التحقت باجلبهة، كان رفاقي يبتدويف  1955سنة "

لفت النظر، ألن تلك احلقائق بقوة أو  حلقائق دون واسطة للتأثري افاألسلوب كما هو باد، يهدف إىل وضعنا أمام 
  . حضورها هي اليت جتتذبنا، ومن هنا فإن التقريرية لوحدها كافية

التقريرية يتم استخدامها حىت لوصف بعض احلقائق النفسية كأن يقول الرسام بعد رجوعه مـن  إن هذه   
  . )3("صعب على رجل عائد لتوه من اجلبهة، أن يعترف حىت لنفسه بالربد : "اجلبهة

عـابر  ( الرواية الثالثة يف ومثل هذه التقريرية املباشرة عن طريق أسلوب شفاف هادئ سنجد الرسام خالد  
، وقد أصبح حيمل اسم زيان، ومع ذلك فقد ظلت التقريرية تالزمه، حيث سنراه عندما باشر احلديث عـن  )سرير

أنت لن تفهم هذا، هـذا أمـر ال   : "إعاقته، راح يصف للصحايف شعوره بفقده ذراعه بكالم شفاف مباشر، قائال
ساس ينتابه بأن العضو املبتور ما زال إح) ظاهرة األطراف اخلفية(يفهمه إال من فقد أحد أطرافه، وحده يعاين من 

  .)4(..."موجودا بل هو ميتد يف بعض األوقات إىل كامل اجلسد، إنه يؤمله

هذه العبارات للتدليل على األسلوب املباشر حىت يف حديث الرسام عن تلك األشياء النفسية  اقتطعتاوقد   
ليب اإلنشائية من تعجب واسـتفهام وصـور   اليت تصاحبها آالم  وحسرات تستدعي التحسر واالستعانة باألسا

  . بالغية، لنقل املؤثرات إىل املتلقي

أما إذا تعلق األمر باحلديث عن واقع تاريخ األمة، فاألمر أكثر استجابة هلذه املباشرة علـى أن اجلانـب     
ـ   بالتوضيحي يف أسلوبه، قد يتجلى يف بعض التركيبات أو شرح بعض املسائل، كما أسه ة يف خبصـوص الدوني

البنته، ومن تعقيباته على كالم الصحايف الـذي  " سي طاهر"مع الصحايف أو شرح بعض الفصول من حياة  هحديث

                                                 
  . 30ذاكرة اجلسد، مصدر سابق، ص : مستغامني، أحالم –)1(
  . 33، ص نفسهصدر امل –)2(
  .62املصدر نفسه، ص  –)3(
  . 111در سابق، ص عابر سرير، مص: مستغامني، أحالم –)4(
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نسب نفسه إىل املصورين، حني سأله زيان عن وظيفته يف احلياة، بل وأنه يكفن الوقت من خالل وظيفته تلـك،  
  . )1("و ذاكأأنت ال تكفن سوى نفسك بذا  : يف احلالتني: "لريد زيان

إن هذا األسلوب، مع أساليب أخرى أكثر تنوعا سيعكس قدرة اجلمع بني رؤى عديدة  وهو ما سيعطي   
ب الكاتـب  وإن الرواية احلوارية، وهي تدمج أسل: "إطارا مشوليا للرواية احلوارية، يقول عن ذلك محيد حلميداين

الوعي الشمويل بالواقع ألا حتقق نوعا مـن  وإيديولوجيته يف إطار صراع جمموع الرؤى تعرب عن درجة عالية من 
  . )2("دميقراطية التعبري داخل الرواية

ـ      دثون، غري بعيد عن هذا اإلطار، سيجدر بنا، أن نشري إىل بعض املسائل اليت أوجـدها الدارسـون احمل
أن : "اينبطريقة أمثل، حىت أن بعض الدارسني بات يردد كما أورد محيـد حلميـد   كأدوات لفهم أسلوب الرواية

الروائي استغناء شبه تام حـىت   لوقائع واألعمال واألفكار، وقد يستغينالروائي ال يتحدث باللغة، ولكن يتحدث با
عن املظهر اللفظي للغة اليت تشكل يف الواقع مادة أولية فقط يف عمله، حىت أننا نراه يصدع اللغة ذاـا ويقطعهـا   

  .)3(" اللغوية ذاانني القواحبيث تفقد جوهرها ارد الذي ميثل 

يويني خصوصا، فقد أوجدوا فروقا نألن مثل هذه الدراسات قد حضيت بقدر كبري من االهتمام لدى الب  
لـه إذا   -اخلطاب الروائي مثال باعتباره حكيا: "بني اللغة واألسلوب داخل احلكي، وعن ذلك يقول حلميداين أن

ما دامت لغة احلكي ليست : (ه اخلاص، يقول بارت يف هذا الصددوحداته وقواعده كما أنه البد أن يكون له حنو
رغم أا غالبا ما تكون حممولة بواسطتها فإن الوحدات احلكائيـة تصـبح جوهريـا     –هي لغة الكالم املتمفصل 

  . )4(")مستقلة عن الوحدات اللغوية

عاصرة لن يفيد شيئا كـثريا يف  أن حتليل اللغة الروائية، ودراستها بأساليب اللسانيات امل: "من هنا سنجد  
التركييب للغة، ليتحول  الذي تقوم عليه هذه البنية يتجاوز املستوى اخلطاب الروائي، ألن املستوى ىنفهم وإدراك ب

من هنا يصبح عمل اللسـانيات عـاطال، ألن موضـوع    (...) التركيب احلدثي مستوى أعلى هو مستوى إىل 
  .)5("هذا ما أشار إليه روالن بارتاللسانيات، وليست طريقة تشخيصها، و

أن اللغة ال تشكل يف إطار التصـور  "والنتيجة إثر هذا كله هو البحث عن متظهرات متباينة أخرى حيث   
) Laspect verbal(البنائي بالنسبة للرواية إال مظهرا واحدا من مظاهر النص هو ما يسمى املظهر اللفظـي  

) وهـي عناصـر إيصـاتية   (اللسانية اخلاصة باجلمل املكونـة للـنص   ويتكون هذا املظهر من جمموع العناصر 
)phonologique (حنوية، أما املظهران اآلخران:  

                                                 
  .116عابر سرير، مصدر سابق، ص : مستغامني، أحالم –)1(
  .  43،44أسلوبية الرواية، مرجع سابق، ص : حلميداين، محيد –)2(
  .77، ص  نفسهرجع امل –)3(
   .71املرجع نفسه، ص  –)4(
  . 71،72املرجع نفسه، ص  –)5(
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وهو خيتلف كل االختالف عن طبيعة التركيب داخل ): laspect syntaxique(املظهر التركييب -  
                       ى داخـل اجلملـة  اجلملة، لذلك  فهو ليس دراسة للعالقـات القائمـة بـني الوحـدات الدالليـة  الصـغر      

 )les morthèmes ( ولكنه متصل على األصح بالعالقة املوجودة بني الوحدات الداللية الكربى) مجال كانت
  ). أو جمموعة من اجلمل

وهو نتاج معقد من نتائج احملتوى الداليل للوحـدات  ): laspect sémantique(املظهر  الداليل -  
  . )1("لداللة الكلية موع تلك العالقاتاللسانية، أنه ا

  . بل إن تودوروف يذهب إىل أبعد من هذا بطرحه فكرة دراسة حنو اخلطاب احلكائي  

أن أسـلوب  : "لتمظهرات سيمكننا محيد حلميداين من فهم أدق لألسلوب حيـث يـرى  اعلى هذه  ءبنا  
األوىل، وما يعزز هذه املسـألة أيضـا هـو أن    الرواية يف األساس أسلوب ذو طبيعة حدثية وليس لغوية بالدرجة 

الروائيني غالبا ما يتحدثون بأساليب متعددة تبعا لتعدد الشخصيات الروائيـة، واخـتالف أمناطهـا وانتماءاـا     
وعندما تدخل هذه الشخصيات يف عالقات متداخلة تتشابك تبعا لذلك أساليب متعددة يف  االجتماعية والفكرية،

  .)2("إىل مؤسلب لألساليب) باختني(كذا يتحول الروائي حسب تعبري الرواية الواحدة وه

ينطبق هذا التوجه على تطبيقاتنا على أسلوب الثالثية يف عمومه، غري أن اخلصوصي من هذه  التطبيقـات    
هو ما يندرج حتت تلك األنواع  الثالثة لتجليات األسلوب واليت من خالهلا تتجسد التفاعالت الكربى  للروايـة  

  . احلوارية، حيث سنجد أن محيد  حلميداين نظر إىل هذا  الفصل على أنه جتريدي واحلقيقة هي كذلك

  : أما هذه األمناط األسلوبية  الثالثة فهي  

  . التهجني-1  

  . تعالق اللغات القائم على احلوار-2  

  . احلوارات اخلالصة-3  

ال ميكـن فصـل هـذه     : "ضها وال ميكن فصلهاببع االرتباطيعترب باختني، أن مجيع هذه األمناط شديدة   
  .)3(" ، إال بطريقة نظرية ألا تتشابك باستمرار داخل النسيج األديب الفريد  للصورة)األصناف(األمناط 

إنه مزج لغتني اجتماعيتني داخل ملفوظ واحد وهو أيضا التقاء وعـيني  : "أما التهجني فيقول عنه باختني  
  . ية، وبفارق اجتماعي، أو ما معا داخل ساحة ذلك امللفوظلسانيني مفصولني حبقبة زمن

                                                 
  .  73 ص ،أسلوبية الرواية، مرجع سابق: حلميداين، محيد –)1(
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، لكـن  )بدقة أكثر، نسق من الطرائق(وهذا املزيج من لغتني داخل نفس امللفوظ هو طريقة أدبية قصدية   
  .)1(" تهجني الالإرادي، الالواعي، هو أحد الصيغ العامة للوجود ولصريورة اللغةال

إرادي، سيتميز هذا النمط كذلك كما تتبعه محيـد حلميـداي، بــ    إىل جانب التهجني اإلرادي والال  
  .)2() الطابع املزدوج، الفردي من ناحية واجلماعي من ناحية أخرى للغات اخلاضعة(

وعيـان   أن يكون هناك على األقل، صوتان لغويان أو: "ومن جهة أخرى جند من مميزات التهجني أيضا  
ألن هناك أشكاال أخرى من احلوارية ال يشترط فيها حضـور إزدواجـي   حاضران معا إلزاميا يف ملفوظ واحد، 

  .)3(" مباشر  للغتني

إىل  صديقته اليت استحضرها باختني ) ديفوشكني(وقد اعتمد حلميداين لتوضيح الفكرة مقطعا من رسالة   
تعذيب نفسك  مىت تكفني عن: "، حيث جاء يف هذه الرسالة"الفقراء"يف مؤلفه " كيسيفودوست"نفسه من كتاب 

خـواطر   يف رأسك رمالكي الصغري؟ كيف ميكن أن تدو هذا التعذيب كله بدون داع، أال ختجلني؟ هل عقلت يا
روحي، ما أنت مبريضة بالعكس أؤكد لك أنك كالزهرة نظارة وتفتحا؟  ما أنت مبريضة يا كهذه واطر؟اخل كهذه

قصة تلك األحالم والـرؤى الـيت    ، مث ماصحيح أنك شاحبة بعض الشحوب، ولكنك كالزهرة نظارة مع ذلك
مياميت، وال تفكري فيها بعد اآلن قط، هـل تفهمـني، ملـاذا ال     عي عنك هذه السخافات يادترسلني فيها؟ تس

هل اقتديت يب يا  !ألحالم؟ هل ترين أنين أحلم؟ هل ترين أن يل رؤى كتلك الرؤى؟ أجييباأسترسل أنا يف تلك 
هادئة، أنام نوما مرحيا وأمتتع بصحة جيدة ذلك شيء يصر القلب يا عزيزيت، إنسـي   أنين أعيش حياة) ميتوتيشكا(

  . )4("هذه اخلزعبالت يا حيايت، إنسيها

هنا يتجلى احلوار ولكن يف بعده اللغوي، بواسطة التهجني اللغوي من خالل  ملفوظ واحد، هو للبطـل    
ذاا احلاضرة بوعيها عن طريـق لغتـها اخلاصـة    ، حيدث إثر هذا تشخيص لغوي للصديقة الغائبة ب)ديفوشكني(

املنقولة بواسطة اللغة املشخصة، عند هذا احلد سيربز شكالن للغة، املباشر وغري املبـار، يقـدم حلميـداين هـذا      
يفرض صوت لغوي آخر نفسه داخل امللفوظ وهو  !ما أنت مبريضة يا مالكي الصغري: كنيشيقول ديفو: "التحليل

فإننا ندرك ) ما قصة تلك الرؤى واألحالم؟: (، وعندما يقول  ديفوشكني)أنا مريضة: (تقول صوت الصديقة اليت
ا مع امللفوظ إىل ايته نالحظ نأا أحالم ورؤى الصديقة اليت الشك أا عربت له عنها يف السابق، وإذا حنن مضي

ة تشاؤمية، واآلخر ينظر إىل احلياة بتفاؤل أحدمها ينظر إىل احلياة نظر: أن وراء الصوتني موقفني أساسني من العامل
  . )5("متت صياغتهما بواسطة التهجني يف ملفوظ واحد له طابع حواري) الوعيني(وكال املوقفني 
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مدت إعطاء عما مياثل هذه التشكالت اللغوية هي ما جنده يف مقاطع عديدة ألن الكاتبة أحالم مستغامني ت  
سيعطي لكل قسم من أقسام الثالثية شكال من احلضـور الفعلـي للسـارد    دور السارد لألبطال يف كل مرة، ما 

واحلضور من خالل التشخيص اللغوي للوعي للطرف اآلخر الذي يكون غائبا، فتتجلى بذلك أشكال لغويـة أو  
، وهو يكتب )ذاكرة اجلسد(، عن طريق التهجني، من أمثال هذه التشكالت قول البطل خالد الرسام يف )أسلب(

جك أم بعد؟ أقبل رحيل زياد أم بعده؟ أكتبته عين أم كتبته عنه؟ أكتبته امىت كتبت ذلك الكتاب أقبل زو: "همللهمت
  .كما تركتنا معا من أجل رجل واحد؟...معا، وتقتلينا معا بكتاب واحد أم لتحييه هو؟ أم لتنتهي منا...لتقتليين به

تعودي فجأة بذلك احلضور امللح ليصبح كتابك  عندما قرأت ذلك اخلرب منذ شهرين، مل أتوقع إطالقا أن  
  . )1("حمور تفكريي ودائرة مغلقة أدور فيها وحدي

أنا كتبت رواية مجيلة عن شخص (يبدوا واضحا هنا أيضا، من خالل هذا النموذج ، صوت لغوي آخر،   
  ). أنا اخترت الزواج من الرجل الذي أشاء: (ة أخرىه، أو من ج)ما

  . صوتني، صوت حائر وصوت مطمئن ثابت وامللفوظ يرسم واقع  

بـني األسـلبة   : "فقد حتدث باختني عن قوة تأثريه حيث قـال : وأما تعالق اللغات القائم على احلوارية   
األشكال األكثر تنوعا من اللغات املتبادلة اإلضاءة واألجنة املباشرة، وقـد   –كما لو بني نصبني  -تقف والباروديا

ن األكثر تنوعا للغات واإلرادات اللفظية اليت التقت داخل امللفوظ الواحـد نفسـه، إ   حتددت بواسطة التعالقات
اجتاه اخلطاب الذي يباشر  -الباروديا-ودرجة املقاومة اليت يبديها اخلطاب موضوع  الصراع القائم داخل اخلطاب

ودرجة تشيد تشخيص اللغات االجتماعية مثل درجة تفريدها داخل التشخيص، والتعدد اللسـاين   عليه الباروديا،
 طرائـق  يفكل ذلك خيلق تنوعا  (...) احمليط هو القائم  دائما بدور اخللفية احلوارية ودور املرنان مرجع الصدى 

  .)2("التشخيص للغة األجنبية

هذا هو الشـكل  : "الطابع احلواري بني اللغات، حيث يقوليشرح محيد حلميداين العالقة املتداخلة ذات   
وصفا آخر حني جيعله مبثابة إضاءة متبادلة بني ) باختني(احلقيقي من أشكال احلوارية بني اللغات يف الرواية ويعطيه 

اللغات وهي إضاءة ال يشترط فيها كما هو الشأن يف التهجني حبضور لغتني يف ملفوظ واحـد وإمنـا تظهـر يف    
يـة إال إذا  نلفوظ  لغة واحدة غري أا مقدمة يف صورة آنية وال ميكنها بالطبع أن حتصل على هذه الصـورة اآل امل

             قدمت بواسطة  وعي اللغة آنية خفية تعمل بشكل  غري مباشر، هذه العملية يسـميها بـاختني أيضـا األسـلبة    
)LA STYLISATION  (مفهومي التهجني واألسلبة حبكم أن يف كل منـهما   وجند هنا تداخال نظريا دقيقا بني

توجد لغة مشخص3("خصةة وأخرى مش(.  
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" ب"الفرق األساس، إما يتضح كامنا  يف اللغة : "ولتوضيح الفرق بني التهجني واألسلبة يضيف حلميداين  
من وجود لغة مهيمنة، منية فقط يف ملفوظ األسلبة وعلى العموم البد ضيف التهجني حاضرة يف امللفوظ بينما هي 

  .)1("وأخرى مشخصة سواء يف التهجني أو يف األسلبة

يذهب حلميداين إىل أبعد من هذا، حيث يضرب لنا مقاال للتوضيح، ألن باختني مل يفعـل، ويـرى أن     
: فيـه   ، جاء)زمن بني الوالدة واحللم(يف روايته ) أمحد الديين(يف روايته ) ديينأمحد امل(منوذج ذلك جاء يف رواية 

وقف الرجل، وأوقف وبكى، واستبكى، كان موقفا جليال مهيبا، سريفع الكرب أرخى اللجام، ترفـع عقـرية   "
لغت وبلغ يل، وعن السلف الصاحل وغار حراء، ببلغين فيما بلغين وبلغت فيما بلغت، ولقد أ: بخموالنا اإلمام وبخ 

البد من بناء سور من حديد على ): ويغضي من مهابته(من سيد الرجال، ال  بد  وحبار املعرفة السبعة وصلنا أنه يا
لنشرب الليلة معرفة حكم  ...الناس ئداء وقام، بعدها سيد الناس ليفاج... اجلدران، فتنفس القوم الصعداء، عداء

  .)2("مام....ام اإلمام م

نا بشكل مباشر هي لغـة  إن اللغة الوحيدة اليت تظهر ه: "يعلق الناقد عن جتسد التعلقات أو األسلبة قائال   
، ولكنها معروضة أما منا بشكل جديد وهذا هو الوجـه اآليت الـذي    االقدماء وهي تعرب عن موقف وإيديولوجي

وفق ترمجة برادة وال ميكن للغة أن حتني أو ترسم هلا صورة ) Actualisée(اختذته ضمن امللفوظ، إا لغة حمينا 
ن كانت مع ذلك قابعـة خلـف   إه اللغة الواصفة غري ظاهرة يف املثال، ومعينة إال من خالل لغة أخرى غري أن هذ

  .)3("اللغة املوصوفة ألن عالمات وجودها ظاهرة يف صورة  املشخصة يف التكثيف والتصديع

تبدو حركية من مصادر خمتلفة أي من نصوص متعددة، كما أا  إلينافاللغة املنقولة : "مث يواصل توضيحه  
قات اعتباطية وهي هلذا السبب اكتسبت مشروعية مناقضة نفسها بنفسها، إن وعي لغة أخرى خاضعة أحيانا لعال

متوارية وخفية هو الذي عمل إذا على إظهار اللغة املؤسلبة ضد نفسها، وعلى هذا النحو ينبغي أن نفهم ما قالـه  
، يباشر عمله، اعتمادا على هعاصريملهذا الوعي اللساين للمؤسلب، و: (بصدد احلوارية املتجلية يف األسلبة) باختني(

املادة األولية للغة املؤسلبة، وال يتحدث املؤسلب عن موضعه إال من خالل تلك اللغة اليت سيؤسلبها، واليت هـي  
بالنسبة إليه، لكن هذه اللغة األخرية هي نفسها مقدمة يف ضوء الوعي اللساين املعاصر املؤسلب، فاللغـة  ) أجنبية(

ضوء خاصا على اللغة موضوع األسلبة، إا مستخلص منها بعض العناصر وتترك بعضها يف الظـل  املعاصرة تلقي 
وباختصار إا ختلق صورة حرة للغة األخريني، ال تترجم إرادة ما، ما سيؤسلب فحسب، بل أيضـا اإلرادة  (...) 

  .)4( )"اللسانية واألدبية املؤسلبة

  .قضاء واسعا للتعامل مع لغات خمتلفة تثري  أسلوبه أكثرإن مثل هذا التشاكل سيفتح للنص الروائي   
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فأما النمط الثالث، املتعلق باحلوارات اخلالصة، فهو يف أساسه احلوار العادي، حيث يوضـح حلميـداين     
أي حـوار  ) Mimèsis( يقصد باختني باحلوار اخلالص ما مساه أفالطون منذ زمن باحملاكاة املباشـرة  : "ذلك

ينها داخل احلكي، وباختني كعادة يستخدم صيغا متعددة للتعبري عن الشيء الواحد، لذلك جنده الشخصيات فيما ب
وهو يقصد دائما حوار الشخصيات ) حوار الرواية(مث عن " احلوارات الدرامية اخلالصة" يتحدث أيضا عما يسمى 

  .)1("املباشر يف احلكي

وحوار الرواية نفسـه،  (اية القصوى، يقول باختني على أن هذا احلوار ينطوي حتت احلوارية باعتباره الغ  
  .)2(" مكونا، مرتبطا ارتباطا وثيقا حبوار اللغات الذي يرن داخل اهلجنة ويف اخللفية احلوارية للرواية) بصفته شكال

إن التجاوز احلواري للغات اخلالصـة  : "وحيدث التداخل بني هذه األشكال كما يوضحها كذلك باختني  
جينات يف الرواية، وهو وسيلة قوية خللق صور اللغات، والتجابه احلواري للغات، وليس للمعـاين  إىل جانب الته

  .)3("تشفاف األشكال البالستيكية للغةاليت تشمل عليها، يرسم حدود اللغات ويتيح اإلحساس ا، ويرغم على اس

ة، وإذا كان له مييزه من حيث شكل إن حوار الرواية، إذا مندمج يف حواريتها العام: "يعلق الناقد حلميداين  
الكتابة، وغياب الراوي، فإنه مع ذلك خاضع لنفس املقاييس اليت خيضع هلا التهجني واألسلبة، فهو أيضا تعبري عن 

  .)4("تصارع أمناط الوعي، والرؤى للعامل كما أنه  توجد بني اللغات املتجاورة عربها، لغة منظمة ومؤسلبة

قدرا كبريا للحوار اخلالص، وهو بذلك  من ضمن األساليب اليت أضفت تنوعـا  على أن الثالثية أعطت   
  . مميزا  على الشكل العام

  :  األسلوب واالنفعالية-ب  

ـ  " ذاكرة اجلسد"إذا كان بطل     ةالرسام، ميثل اجلانب العقلي يف الثالثية ومن مث اللغة املنطقية، فـإن بطل
طفي واحلاصل اللغوي هو االنفعالية، وقد يكون عنوان الروايتني مـن  ل اجلانب العامثالكاتبة ست) فوضى احلواس(

  .أحد القرائن األساسية اليت تؤكد هذا التوجه

البطلة حياة مشحونا مبختلف األحاسيس احلادة اجتاه حاضرها أو ماضـيها،   بذلك، ورود أسلو ىمؤد  
واطف النقيضة اليت تعكـس  الكراهيـة   أو تلك الع...لنبيلة، اليت عكست احلب والفرح واألملا العواطف لتلك

أكره املالمـح اهلادئـة، واألنوثـة    : "واليأس واحلزن وهذه البطلة هي اليت تصف نفسها يف أحد املواضع بعبارا
لها ومن أيـن  هاملساملة، واألجساد الباردة، فمن أين جاء أمي كل هذا  الصقيع؟ أمن استسالمها للقدر، أم من ج

. )5("رائق؟ أمن متردي  على كل شيء أم من براكني الكلمات اليت تنفجر داخلي باستمرارجاءتين أنا كل هذه  احل
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ومازلت أنثـى الصـمت   :"... تقول عن نفسها يف موضع الحقمل يتوقف عند هذا احلد، حيث سنجدها  واألمر
  . )1("وأنثى القلق فمن أين آيت بالكلمات، كي أحتدث إىل النسوة عن حزين؟ 

النفعالية، فهو يعكس حالة من االضطراب، وتتابع األنفاس اللهثة من أجل قول شـيء أو  أما األسلوب ا  
  . معرفة  شيء والتأثري والتأثر

لقد حيدث أن تلمس هذه  االنفعالية يف األسلوب، الذي خيلو متاما من أشكال التجسيد اللغـوي هلـذا      
ق اإلحياء، ومن هذه األمثلة اليت جتسد هذا الشـكل  االندهاش أو االهتزاز العاطفي، إمنا حيدث فقط ضمنيا عن طري

وال ميكـن أن أكتـب  إال   .. كان ميكن أن أكتب بالفرنسية، ولكن العربية هي لغة قليب: "الضمين، قول الكاتبة
اللغة اليت نتحدث ا ألنفسـنا وليسـت تلـك    ... املهم . (...) حنن نكتب باللغة اليت حنسن ا األشياء ... ا

 2("ا لآلخريننتحدث( .  

ـ     ة قإن عبارة كهذه، تنبض  باالنفعالية الضمنية، وذلك من خالل توظيف مجل متوسطة الطـول  متناس
  .األصوات، ال تكتفي باملعىن األول، حىت تدعمه مبعاين أخرى للتربير والشرح وهي بذلك أقرب إىل لغة األطفال

الرجل، ولدت بسبب كلمة وعطر، ورمبـا  هذا مع تذكرت أيضا أن قصيت : "تقول البطلة حياة يف موضوع آخر
  . )3(" بسبب هذا  العطر وحده، الذي لواله ملا استدلت عليه

إنه إىل جانب هذا  الشكل من اإلحيائية، عن طريق الشرح واإلصرار على قول كل شـيء، سـنجد أن     
نفعال كمـا حـدث حلظـة    املبدعة يف مواضع أخرى تقتحم املوضوع على لسان أبطاهلا، وتعمد إىل تصوير اال

عر، ليس مصدرها ذتنتابين قشعريرة، وحالة من ال: "اكتشافها أي البطلة حياة ذراع املصور املشلول، رأيناها تقول
أو كـأنين  . (....) ما أرى، وإمنا خويف من أن أكون قد بدأت أجن، ومل أعد أعرف الفاصل بني الكتابة واحلياة 

  .)4(" هاهو ذا حيدث فعالحلمت يوما بأن ما حيدث يل سيحدث و

فالبطلة ذه األلفاظ الدقيقة املتالحقة استطاعة أن تنقل لنا ذلك اإلحساس الذي انتاا من مقدرا علـى    
اليت دف إىل التنبيه، كما هو حمقق لدى ) الوظيفة االنفعالية( شحن أسلوا بانفعالية عالية، ال تتوقف عند حدود

إىل درجـة مـا أقوالنـا، علـى     ظاهرة يف صيغ التعجب  تلون ظيفة االنفعالية، الإن الو: "ياكبسون حيث يقول
، وإذا حللنا اللغة من زاوية اإلخبار الذي تنقله، الذي تنقله، فإنه ال حيق لنا املستويات الصوتية والنحوية واملعجمية

حاول االقتراب مـن علميـة هـذه     وإذا كان هذا املظهر قد. )5(أن خنتزل مفهوم اإلخبار إىل املظهر املعريف للغة 
الوظيفة، فإن من جهة أخرى سنجد أن ياكبسون يف حد ذاته، سلم ببعض التوابع اخلاصة ذه الوظيفـة خـارج   

                                                 
  . 125فوضى احلواس، مصدر سابق، ص :  مستغامني، أحالم –)1(
  .  91ذاكرة اجلسد، مصدر سابق، ص : مستغامني، أحالم –)2(
  .262فوضى احلواس، مصدر سابق، ص : مستغامني، أحالم –)3(
  .270، ص نفسهصدر امل –)4(
  .28مرجع سابق، ص : كبسونيا –)5(
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أو انفعالية املركزة على املرسل إىل أن تعرب بصفة مباشـرة  ) تعبريية(دف الوظيفة املسماة : "اإلطار العلمي، يقول
حدث عنه، وهي ترتع إىل تقدمي انطباع عن انفعال معني صادق أو خـادع؛ وهلـذا    عن موقف التكلم جتاه ما يت

ومتثل ) الوظيفة الوجدانية(اليت اقترحها ماريت قد بدت مفضلة على تسمية ) االنفعالية(فإن تسمية الوظيفة  بالسب
املرجعيـة يف آن واحـد    صيغ التعجب، يف اللغة، الطبقة االنفعالية اخلالصة، وتبعد صيغ التعجب عن وسائل اللغة

  .    )1("بواسطة تشكيلها الصويت

باالحتكام إىل هذه الصيغ، سنجد أن أحالم مستغامني وظفت صيغ التعجب باسـتمرار إلظهـار هـذا      
كـان  : "دى حتفظا عن عدم قراءتهأبالتفاعل مع األشخاص واملضامني، حيث تقول للرسام خالد عن كتاا الذي 

  .)2("عليك  أال تقرأين إذا

يف الواقـع كنـت أريـد أن أرى    : " مث هي تقول للرسام يف موضع آخر عن رغبتها بأن تنفرد بلوحاته  
أفضـل  ...لوحاتك بتأن أكثر، مث أكن أريد أن أتقامسها يف ذلك اليوم مع ذلك احلشد من الناس عندما أحب شيئا

  .)3(" !أن أنفرد به 

آسـفة  : "ور يف أول لقاء بعد أن قدم هلا مساعدة ماويف سياق التفاعل مع األشخاص، قالت ختاطب املص  
دقـة  " حيـاة "، هذه العبارات التخاطبية اليت تكون هلا سياقات معينة، تزداد لدى البطلة )4(" !لقد أزعجتك ... 

جـاهزة ألدفـع مقابـل لقـاء      ين أنك مازلت ال تعي كم أنـا يؤمل: "أمثلة ذلك حديثها مع املصوروحدة ومن 
  . )5(..."معك

ما شكل النربات الصوتية الذي من املمكن أن يتخلل ضمنيا، فإن املوقف يف حد ذاته  هو الذي يعكـس  أ  
  ).إنتاجا(هذا اجلانب املغيب يف النص قبل أن يصبح 

وقد ترجع أسباب مالزمة ها األسلوب لالنفعالية إىل طبيعة هذه البطلة اليت كانت تشهد أحـداثا بالغـة     
ياا، ليس فقط يف مرحلة طفولتها بل أن ذلك رافقها حىت يف مراحل املتقدمـة مـن   اخلطورة يف خمتلف مراحل ح

  . عمرها، لقد تربت يف أكناف الثورة وهي بعد ذلك تشهد تلك األحداث الدامية اليت مير ا وطنها

لـيت  بقي أن نشري إىل أن الرواية قد استخدمت الكثري من األساليب التهجينية، وكذا احلوارات اخلالصة ا  
  . يؤكد عليها باختني يف كل النصوص الروائية

                                                 
  . 28مرجع سابق، ص : ياكبسون –)1(
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  : األسلوب واالنتقائية -جـ  

نقصد باالنتقائية هنا تلك االستخدامات اليت ستعطي لألسلوب صفته احلقيقة، وهو ذلك االختيار احلذر    
  : تتمثل هذه االستعماالت فيما يليقد للمفردات قبل استعماهلا، ألجل حتقيق أغراض بعينها، 

  .  السهولة، تبسط العبارة للمستمع دون إفراغها من امللمح اجلمايل -  

  .الدقة يف التعبري دون اللجوء إىل التعقيد: الوضوح-  

  . تبليغ الفكرة بأقل التكاليف اللغوية: اإلجيار-  

 من هنا سنجد أن مصطفى ناصف سيعترب أن استخدام األدوات البالغية، هي وسـيلة فعالـة لإلبـالغ     
الشك أن كلمة بالغة ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة املقاصد، وما أن يستعمل هذا اللفظ حىت جنـد أنفسـنا   " :يقول

مدارها حتقيق األهداف بواسطة  مضطرين إىل أن نتم اجلملة بكلمة من وادي املقاصد أو األهداف، أي أن البالغة
الشعر، أو أهدافا تسمى باسـم اخلطابـة أو      فهي إما أن تكون أهدافا عملية أو أهدافا تسمى باسم(...) اللغة، 

أهدافا تسمى باسم الثقافة العامة، أو أهدافا تسمى باسم الدعاية، وكل نظام خيتلف يف بنية الفكرية واللغوية عـن  
  .   )1(سائر األنظمة

هذا األسـلوب  وغايتنا من وراء إظهار أمهية البالغة، راجع إىل تلك االستخدامات اليت ستأيت مكثفة يف          
  . بل أكثر من ذلك سيكون وسيلة لتحقيق هذه العناصر الثالثة دفعة واحدة) انتقائيا(الذي اعتربناه 

على أن السهولة، والوضوح، واإلجياز، مع االستخدامات البالغية، هي اليت ستالزم الصحايف املصور، من   
ت االنتقائية، بل سينطق دور الصحايف الفين يف خالل أسلوبه، وإذا حتقق هذا التناول على مستوى األسلوب حتقق

الرواية، وتتجلى خصوصيته بشكل ال يدع جماال للشك، وذلك كله كفيل بإعطاء قوة فنية إضافة هلذه األعمـال  
  . الروائية

: برجل اللغة القاطعـة  هتصف) فوضى احلواس(من البداية سنجد أن الشخصية املوازية للصحايف يف رواية   
) حتمـا (و ) طبعـا (ل اللغة القاطعة أو كانت مجلة تقتصر على كلمات قاطعة للشك تراوح بني وكان هو رج"
  .)2( )"قطعا(و ) دوما(و

... آسفة: "قالت حياة: من هنا سنرى أن الصحايف مقال يف أسلوبه شديد االنتقاء، من أمثلية هذه القطعية  
  .)3("قطعا): رد الصحايف( !لقد أزعجتك

                                                 
  . 189، ص 1989اللغة بني البالغة واألسلوبية، النادي األديب الثقايف، جدة، : فىناصف، مصط –)1(
  .   18فوضى احلواس، مصدر سابق، ص  : مستغامني، أحالم –)2(
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نتقائية اليت تقول الكثري يف عبارة وجيزة سهلة، وهو يرد على سؤال البطلة حياة حـول  ومن أمثلة هذه اال  
: سر استخدام عطر ما، وما إذا كان راجعا إىل سبب إعجاا هي به فأصبح ألجل ذلك حيضر ضعف القـارورة 

احلـق، يف  عبـد  "لقد أحضرت معي هاتني القارورتني من فرنسا كلما سافرت، واحدة يل وأخرى لصديقي : ال"
  .)1("احلقيقة، هو الذي جعلين أكتشفه إنه ال يستعمل غريه

ليتضح أنه نفى أن يكون قد أصبح والعا ذا العطر إلعجاا هي به، وحدثها بعد ذلك عن سبب جلـب    
قارورتني، وأن ذلك كان من أجل صديق له، هو الذي كان قد دفعه إىل ذلك الولع، ذا النوع من العطر، ألجل 

مع البطلة يف أقصر عبارة، وبشكل واضـح   هلهاال يستعمل غريه، فنعرف جل هذه املستجدات اليت كنا جنذلك 
ذكر معه اسم صديقه واملكان الذي كان قد جلب منه ذلك العطر، وهذه املسميات ستكون وسيلة من وسـائل  

  . اإليضاح

ء ما، أو شحن عباراتـه بشـىت   إن الصحايف حىت وهو تلك اللحظات اليت تقتضي قول الكثري لتربير شي  
ألن احلقيقـة  : "أنواع الوسائل اللغوية إلثارة العواطف، سيكتفي بالقول لشرح سر ظل يكتمه هو سر شلل ذراعه

  . )2("وأحيانا بشكل قاتل، حىت عندما ال تتعدى جرميتها قتل أوهامنا(...)  !تعرب نفسها دائما رديئ 

عن تلك املرأة من أشـكال   هافعميق األثر يف نفسه، طاملا أخ إن ذلك كله كان يف حلظة االعتراف بشيء  
فكرة أن أترك ابين يتيما كانت تعذبين حىت أنين يف الفترة اليت تلت اغتيال : "هذا األسلوب االنتقائي قول الصحايف

  .)3("عبد احلق، كنت استيقظ مذعورا كما على صوت بكاء رضيع

أسئليت الوجودية بدأت مع القطة كيـف تسـتطيع   : "ولويف موضع آخر، سيحدثنا عن أفكار حيث يق  
القطة أن حتمل صغارها بني أنياا من دون أن تؤذيهم؟ وهل حقا هي ختفي صغارها عن أبيهم الذي حيدث عندما 
جيوع أن يأكلهم؟ وهل اآلباء مجيعهم قساة وغري مبالني؟ وهل مثة قطط أكثر أمومة من نساء حيملن أثـداء تـدر   

  .)4(" األمومة؟اللنب وتظن ب

إنه يضطر إىل منوذج القطة احليوان الوديع إلجراء ما مياثل مقارنة، ألجل تبسيط هذه الفكـرة، وعنـدما     
والغموض، سيدخل كـل   لغازسنراه جيري مقابلة صحفية مع زيان البطل الثوري، فهو واضح مباشر بعيدا عن اإل

  . ةذلك ضمن األسلوب واالنتقائي

فاحلب : "...يف احلديث عن العواطف فهو كذلك شديد االقتصاد، يقول عن احلبأما حلظة االسترسال   
  .)5("الكبري خيترب يف حلظة ضياعه القصوى
                                                 

  .   263فوضى احلواس، مصدر سابق، ص  : مستغامني، أحالم–)1(
  .270املصدر نفسه، ص  –)2(
  . 21عابر سرير، مصدر سابق، ص : الممستغامني، أح –)3(
  .48املصدر نفسه، ص  –)4(
  . 297، صنفسهصدر امل –) 5(



ا��ار�
                                                                                                                ا�	�� ا��ا��
 

 ا������  وا���

  

وتظهر روعة هذا األسلوب حني يعرب عن أكثر من معىن ألكثر من إحساس، مسـتعينا بـأداة التشـبيه      
  .)1("ت الطائرة متاعا بني الركابجلوأما أنا ف: "عن جثمان زيان، يقول ا  موقف افتراقهالبالغية، مصور

إن جلوء املبدعة إىل استخدام البالغة، سيمكنها من استثمار طاقة تعبريية تسهل حشد األلفاظ للتعبري عن   
  .مواقف بالغة الدقة، تقتضي أكثر من عبارة يف حالة إمهال الوسيلة البالغية، وهو ما أوضحته هذه الصورة

اليت تتحرى الدقة من جهة، والسرعة من جهة  شفافةستعماالت اللغوية الإن األسلوب يستجيب لتلك اال  
 تعاراسـت هات البليغة أو اإليشبتأخرى، وهنا جند أن املبدع يكون مضطرا إىل استخدام تلك الصورة البالغية كال

ـ  ل ذلـك  بأنواعها أو ااز املرسل، ناهيك عن بعض االستخدامات األخرى كالتقدمي والتأخري أو احلذف، وك
  . سيعطي لألسلوب قوة إضافية، وقد رأينا كيف أن الثالثية حاولت أن تستفيد من خمتلف هذه التقنيات البالغية

  :اخلالصة  

ستعد هذه الدراسة األسلوبية للثالثية ، هي الدراسة النسقية للنص، حيث أثبتنا من خالهلا، وجود تنـوع    
  . ، كما قدمها باختني، وذلك من داخل النص )احلوارية(وتعدد واضح، ما سريسم بعداً جديدا من أبعاد 

إن هذا الشكل من أشكال الدراسة النصية، هو أكثر ارتباطا باجلانب النسقي الداخلي بدرجـة أساسـية     
دون إمهال للجوانب السياقية باعتبارها مفاهيم مالزمة للخطاب الذي يستوجب هذا االرتباط باألبعاد اخلارجيـة  

  . عد النص امتدادا هلا من حيث بنيته الشكلية، أو هي مرجعيات ختدم املضمون أكثرية سواء كانت نسقي

من هنا ستكون الدراسة اخلارجية للنص واليت ستأيت لتكميل هذه الدراسة حيث سـنتناوهلا يف املبحـث     
    . املوايل حتت عنوان التناص

                                                 
  .    298عابر سرير، مصدر سابق، ص : مستغامني، أحالم–)1(
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  اص      ــالتن  

يا كريسفيا، وتبناه بعدها تودودف حيث يقول عن ذلك يف ألن مصطلح التناص مت استحداثه من قبل جول  
ال تربطـه عالقـة   ال يوجد تعبري : " ما يليضمن فصل عنونه بالتناص " ميخائيل باختني ومبدأ احلوارية: "كتابه

فإن النظرية العامة للتعبري هي، يف منظور بـاختني انعطـاف ال    بتعبريات أخرى، وهذه العالقة جوهرية متاما ولذا
  . )1("كن تقدميها أو تفاديها كي تصل إىل دراسة  هذا املظهر من مظاهر املسألةمي

واملصطلح الذي يستخدمه للداللة على العالقة بني أي تعبري والتعبريات األخرى هو مصطلح : "مث يضيف  
، ولذا فضلت أن احلوارية، ولكن هذا املصطلح املفتاحي، كما ميكن للمرأ أن يتوقع، مثقل بتعددية مربكة يف املعىن

، وهكـذا  )Translinguistice(إىل ) Metalinguitice(أفعل ما فعلته سابقا عندما ترمجت مصطلح  
الـذي اسـتخدمته جوليـا    ) Intertextuality) (التناص(سوف استعمل، لتأدية معىن أكثر مشوال مصطلح 

تناص مثل تبـادل االسـتجابات بـني    كريسيفا يف تقدميها لباختني، مدخرا مصطلح احلوارية ألمثلة خاصة من ال
  .)2(" متكلمني أو لفهم باختني اخلاص للهوية الشخصية لإلنسان

قاموس  هإذا كانت جوليا كريستيفا هي أول من استخدم مصطلح التناص، فإن ذلك كان حسب ما حدد  
)Petit Robert  ( 1958لسنة )احلوارية  أما تلك العمومية اليت حتدث عنها تودودروف خبصوص مصطل .)3

الحقا، ستعلق خصوصا بتلك الفترة اليت مت فيها إحلاق احلوارية بتقنيات عموم األجناس األدبية بدل الرواية كمـا  
جاءت احلوارية ألجلها حيث سنجد احلوارية بتقنيات عموم األجناس األدبية بدل الرواية كما جـاءت احلواريـة   

، خصص فصال مسمى بأمناط الكلمة النثرية، يدعو )سيفسكيشعرية دو(ألجلها حيث سنجد أن باختني يف كتابه 
، أو )علـم عـرب اللسـان   (من خالله إىل علم حيقق بوضوح تلك العالقات القائمة بني الكلمات والنصوص وهو 

ألجل القضاء عن مشكله العمومية اليت حتدث عنها تودوروف ملا تعلق األمـر  ) ما بعد اللغة(بترمجة مجيل التكرييت 
  . ، ما يعكس وعي باختني بدقة  توظيف املصطلح)احلوارية(مبصطلح 

مبا يف ذلـك عالقـات املـتكلم    (إن العالقات احلوارية : "يقول عن تلك التفاعالت احلوارية ومتطلباا  
هي من اختصاص ما بعد اللغة، ولكن هذه العالقات بالذات، احملددة خلصائص البنيـة  ) احلوارية بكلمته اخلاصة به

ألعمال دستيفسكيب األدبية، هي اليت حتظى باهتمامنا يف اللغة اليت هي مادة علم اللغة، ال توجد ولن توجد اللفظية 
على سبيل املثال بني الكلمات يف القـاموس  (أي عالقات حوارية، إا غري ممكنة ال بني العناصر يف منظومة اللغة 

                                                 
  .    121ميخائيل باختني ومبدأ احلوارية، مرجع سابق، ص : تودوروف –) 1(
  . 122املرجع نفسه،ص  –) 2(

(3)- Le petit Rebert de paul Robert. Dictionnaires de la langue française.1993.Montrial Canda                 
p. 1200.      
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يف حالة تناوله من زاوية علم اللغة مبعناه الصـارم  ) النص(، وال بني عناصر )بني األجزاء الرئيسية للكلمة إىل آخره
  .)1(" والدقيق

سنتمكن من ترمجة فكرة العمومية اليت حتدث عنها تودوروف بفكرة الوالء للرواية دون غريهـا   من هنا  
  .ف كان مهه جعل التناص يتالئم مع مجيع األجناس وخصوصا إذا علمنا أن تودور

إن االجتاه احلواري : "، وهو الذي يقول عن ذلك)التناص(ملا أصبح يعرف بـ إن فهم باختني كان أعمق   
وعلى كل طرق اليت  للخطاب هو بطبيعة احلال، ظاهرة خاصة بكل خطاب، إنه التثبيت الطبيعي لكل كالم حي،

اعال وال يستطيع أن جتنب تف، )أجنبيا(يسلكها حنو املوضوع، ويف كل االجتاهات يصادف اخلطاب موضوعا آخر 
حيا قويا معه، وحده آدم األسطوري، وهو يقارب، بكالمه األول، عاملا بكرا، مل يوضع بعد موضـع تسـاؤل،   

  .)2(" اآلخرينوحده آدم ذاك املتوحد، كان يستطيع أن يتجنب متاما هذا التوجه احلواري حنو املوضوع مع كالم 

ي وإن يكن قد عمد إىل إعطاءه وجهـا  يتوصل تودوروف إىل هذا التعريف الشامل والبسيط للتناص الذ  
تعد مجيع العالقات اليت تربط : "من طرف باختني، حيث جاء يف تعريفه ابتكارهعلميا جديدا، فإنه مل يتنكر لفضل 

  .)3("تعبريا بآخر، وبصورة أساسية عالقات تناص

سلوب وهـو بصـدد   أما الناقد العريب محيد حلميداين، فقد اعترب أن تودوروف كان قد أوضح أمناط األ  
التناص، موضحا أن تودوروف أخذه عن غـريه مث اقتـبس    حمناقشة احلوارية، مث انصرف عن الفكرة إىل مصطل

نه على املستوى األكثر بساطة، كل عالقة بني ملفوظني تعتـرب  إ: "(تعريفا معينا وقد علق حلميداين عن ذلك بقوله
أحدمها اآلخر، يدخالن يف نوع خـاص مـن العالقـات    تناصا، وكل نتاجني شفويني، أو كل ملفوظني حياور 

إن ما هو أساسي يف احلوارية ليس هو إجياد عالقة منطقية أو شكلية أو بالغيـة  ) الداللية، نسميها عالقات حوارية
  . )4("بني ملفوظني بل حتقيق عالقة داللية، أو حوار فكري يظهر من خالله تباين معلن يف املواقف

ع وضع نقطة، للدراسة األسلوبية باعتبارها دراسة داخلية ومنه فقد ظل تصـور معـني   على أننا كنا نتوق  
ي يكون مطالبـا يكلـة أفكـاره    ذأدوات األسلوب يكن أن تصنف الكاتب أو اخلطيب وال: "سائدا مفاده أن 

  .        )5("بواسطة مجل منوذجية وأصناف الصور الوصفية املناسبة لنمط خطابة

إىل أن جـاءت  . الدراسة اليت وثقت الصلة بني النص ومؤلفه وظلت تؤسس هلذه العالقةهذا الشكل من    
ومنه ال نستغرب عدم إلتفات تـودوروف ملثـل   . بدراسة عمودية االشتغالالبنيوية لتضع هلا حدا ائيا من خالل 

                                                 
  .    266، 265شعرية دوستيفسكي، مصدر سابق، ص : باختني، ميخائيل –) 1(
  . 53،54اخلطاب الروائي، مصدر سابق، ص : باختني، ميخائيل –)2(
  .122مبدأ احلوارية، مرجع سابق، ص ميخائيل باختني و: تودوروف –)3(
  . .    91أسلوبية الرواية، مرجع سابق، ص : حلميداين، محيد –)4(

(5)- Britanica volume -11- ed15, USA 2005, p 338.  
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ما يرى الباحـث يكـون   ومن هنا حسب . قام باختني بالتنظري هلا وفق رؤية حوارية تلك الوقفات األسلوبية اليت
  .تودوروف قد قام بإدماج تلك املسائل األسلوبية ضمن األنواع التناصية

وهذا التوجه إىل حميط النص  ،تقابل الدراسة األسلوبية هي الدراسة التناصية إن الدراسة اخلارجية للنص اليت
الـنص األديب  " :ر لتشكيل الـنص السبب املباش باعتبارههو الذي يقول عنه تريي إجيلتون  ،بغض النظر عن شكله

يشكل النص نتاجا هلذه الوضعية كي حيدد بفعالية عناصـره  (...) تشكيالت نتاج لوضعية معينة حتتمها عناصر أو 
  . )1(وتظهر هذه الفعالية جبالء يف عالقة النص باإليديولوجية. احملددة اخلاصة

الفن كله ينبع من تصور إيـديولوجي  :"اشرةبل أن عامل اإليديولوجية كما يرى بليخانوف يقتحم الفن مب
  . )2(بل ال ميكن أن يوجد عمل فين خيلو متاما من مضمون إيديولوجي ،عن العامل

والتفاعالت القائمة بني النصوص . مبا خيص الشكل األديب. أما الباحث سيكتفي من تلك املؤثرات اخلارجية
أخرى متازجا كما يرى رواد التناص حيث يقول عبد امللك وتارة . استبدااليكون األمر تارة . على وجه التحديد
. لكتابة سابقة على حد تعبري جوليـا كرسـتيفا   استبداالالكتابة الراهنة ليست يف حقيقتها إال :"مرتاض عن ذلك

  . )3(كما يعرب هذه املرة روالن بارت) جمهولة(والنص املاثل ليس إال مزجيا من نصوص أخرى كثرية 

وأخذ موقف بعينه حيال هذا التفاعل، . عن النصوص األصلية االنصرافيستغرب فكرة وإذا كان مرتاض 
فإننا سنعترب أن العربة تكمن خصيصا يف إعطاء بعد تارخيي للـنص األديب  . كما كان األمر مع قدماء النقاد العرب

  .إىل معارف أخرى االلتجاءودون . داخل حقل األدب

إذا كـان موضـوع األدب   :" تناص مع األدب املقارن حيث يقولبقي بعد هذا أن نقدم تصور مرتاض لل
. وذلك إذا تعلق بأدب لغة أخرى، فإن التناص هو تبادل التأثر غـري القصـدي  . املقارن هو تبادل التؤثر القصدي

  .)4(" واإلغتراف من احملفوظ املنسي

 هي الـيت . املناهج املختلفةإن جممل هذه التصورات وما يرافقها من تعقيدات نامجة عن تداخل الرؤى بني 
لننصرف إىل تطبيق قراءة تناصية على نصوص . سنحاول عدم التورط يف تتبعها ألن جمال الدراسة يضيق عن ذلك

ولكن ضمن تصور حمدود بذلنا كل اجلهد حلصره ضمن نطاقات معينة، نتيجة اتساع فضـاء الثالثيـة،   . الثالثية
رأى الباحث أا من املمكن جدا أن تكون حمورية يف الثالثية . ساسيةحيث سنقوم بتطبيقاتنا حول ثالث مسائل أ

فكرة األرض، تعلق األمر يف ذلـك  : املسميات والعالقات فإن اجلوهر نفسه، واألمر خيص اختلفتككل، ومهما 
  .تعلق األمر بالوطن املستعمر أو الوطن املتحرر كل ذلك سواء بالوطن أو املدينة أو القرية، أو

                                                 
  .  90، ص 2005، املشروع القومي للترمجة، القاهرة، 1فخري صاحل، ط. ت النقد وااليديولوجيا،: إجيلتون، تريي –(1)

 .   25، ص 1986دار قرطبة للطباعة والنشر، الدار البيضاء،  .2ط. جابر عصفور. املاركسية والنقد األديب، ت: إجيلتون، تريي: نقال عن –(2)

 . 264، ص 2007نظرية النص األديب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، : مرتاض، عبد امللك –(3)

 . 292املرجع نفسه، ص  –(4)
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إنسان القضية، وهنا ال فرق بني الرجل واملرأة فقط يهم الشخص الذي له غاية وهـدف  : ة الثانيةواملسأل
مسألة الصراع، وهنا يتجلى عامل التفاعل بـني فكـرة األرض،   : يسعى من أجلهما، يضحي لتحقيقهما، وأخريا

  .آلخر ولكن بقضيتهباعتبارها عنصرا ماديا، ومن جهة أخرى، إنسان القضية، كعنصر بشري يكمل العنصر ا

سنبحث عن تناصاا مع النصوص السابقة، العاملية يف شكلها القدمي أو احلديث  هذه األوجه الثالثة هي اليت
وال مانع أن نقـف كـذلك لـدى تلـك     . وحىت املعاصر، ومن جهة أخرى ما يقابلها من أشكال عربية وحملية

علما أن أحالم مستغامني مل تكف . ثقافة اخلاصة للمبدعينيالتفاعالت مع النصوص املقدسة ملا هلا من حضوة يف ال
عن احلديث واملناقشة املستمرة ملختلف األقوال، والتوجهات واملواقف اليت  – استثناءدون –خالل نصوص الثالثية 

  . وقعت مع الكثري من األدباء وما اشتملته نصوصهم، ما يعكس من الوهلة األوىل هذا احلس التناصي

  : ألرض يف الثالثيةفكرة ا -1

كانت جتمع بني أشخاص الروايـات   تربز فكرة معامل األرض يف الثالثية من خالل تلك الصلة الوطيدة اليت
الثالث وأرضهم ووطنهم ومدينتهم، وشوارعهم، ومل يتوقف األمر عند هذا احلد بل تعداه إىل غابـات الـوطن   

اليت وجدنا نبيلة إبراهيم تؤسس هلا بني مرجعيـات األدب   هذه العالقة اليت توشك أن تأخذ شكل العالقة. وقراه
تدخل هنا تبغض النظر عن تصورام اليت س. )1(وهي تلك اوعة اللصيقة باألرض وببعض معاملها املقدسة. الشعيب

ومع ذلك تتجلى هـذه العالقـة   . أساليب احلياة املعاصرة من خالل التعليم والتثقيف لتهذيب مفاهيمهم املعرفية
خيطىء من يعتقد أننا عندما ندخل مدنا جديدة نتـرك ذاكرتنـا يف    :"صرحية على ألسنة األبطال، يقول الصحايف

املطار، كل حيث يذهب يقصد مدينة حمال بأخرى ويقيم مع آخرين يف مدن ال يتقامسها بالضرورة معهم، ويتجول 
  .)2("يف خراب وحده يراه

احلقيقي ستدلل عليه عوامل تؤدي يف الغالب إىل حماولة  االنتماءن وإذا كانت هذه الصلة باألرض طبيعية، فإ
املساس بالصلة بني األرض وهذا الشخص الذي ينتمي إليها، وقد عمدت الثالثية إىل وضعنا أمام ثالثة مناذج هلذه 

  :طربة مع األرض، ومن خالهلا سنتتبع تناصاا مع املرجعيات األدبية السابقةضالعالقة امل

  .  االستعمارقة املضطربة بفعل العال -أ

  . العالقة املضطربة بسبب الغربة -ب

  . العالقة املضطربة بفعل تأزم األرض -ج

  :ويرد تفصيل ذلك فيما يلي

  : االستعمارالعالقة املضطربة بفعـل  -/أ

                                                 
 . 12، 11دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص  .3ط. أشكال التعبري يف األدب الشعيب: براهيم، نبيلةإ –(1)

 .92،93عابر سرير، مصدر سابق، ص : ستغامني، أحالمم –(2)
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جهـا  هذه املشكلة مت عرضها أحيانا بطريقة مباشرة من خالل منوذج البطل خالد الرسام الذي كان ميثل و
" خالد الرسام"عليها، ومن هنا فقد كافح  االستيالءأرض، أراد املستعمر  باستردادقامت  فعليا من أوجه الثورة اليت

مبا ميلك، أما الطريقة الثانية لعرض هذا الوجه فهي غري مباشـرة، حيـث    استردادهاعن األرض وضحى من أجل 
حلرب، فداء لألرض، وقد كان الصحايف هو اآلخر ابن رجل يتيمة األب ألن أباها شهيد ا" حياة"سنجد أن البطلة 

  ...جماهد وهكذا 

مثل هذه األشكال من النصوص الصارخة بأعلى صوت ضد كل حمتل، وضد كل غاز سنجدها منتشرة يف 
جـاءت لتصـوير األمـة    " ليوتولوستوي"لصاحبها ) احلرب والسلم(اآلداب العاملية، حيث رأينا كيف أن رواية 

ي تقف يف وجه الفرنسيني الغزاة، ومن مث كان مبقدورنا أن نقف حلظات لنرى كيف افت مجيع أبناء الروسية وه
وهو يودع أخته ومعها يودع قريته إىل ) أندري(أرضهم من يد نابليون، بل وقفنا حلظة مؤثرة مع  الستنقاذالشعب 
ولكن ذلك كله يهون ألنـه  . وت أو اهلالكورغم أن املوقف مل يكن سهال ألن املصري هو حتما إىل امل. )1(احلرب 

من هنا كان بعض األشخاص يف هذه الرواية امللحمة، يقول عـن احلـرب وهـو يف سـاحة     . من أجل األرض
  . )2( "!يا هلا من أمر مريع : يا هلا من أمر مروع هذه احلرب:"القتال

تناولت هامشا من الثـورة اجلزائريـة   اليت " ذاكرة اجلسد"إذا كانت الكيفية متفاوتة يف الزمان واملكان بني 
 استعماراليت تناولت هي األخرى جزءا من حرب الروس مع الفرنسيني، فإن العامل واحد وهو " احلرب والسلم"و

  .حقهم السترداداألرض من قبل طرف دخيل  وقيام أبناء األرض 

شكال من أشكال ) الفُرس(ألن فكرة األرض قدمية جدا، قدم البشرية، فقد رصد لنا إسخيلوس يف مسرحية 
األرض، واستعباد أهلها، وأحيانا فإن هذا النص حرف احلقيقة التارخيية للحديث عن جمـد أمـة    واحتاللالغزو 

  . )3(سعت وواجهت الغازي احملتل

هذه املسائل اليت متحورت حول رفض املستعمر، هي اليت محلتها الرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة الفرنسـية  
من بني أهم " لكاتب ياسني) "جنمة(الهلا برز إىل السطح بقوة الصراع بني األنا واآلخر، وقد تكون رواية ومن خ

  .)4(الروايات اليت أخذت ذلك على عاتقها

  : العالقة املضطربة بفعل الغربة -/ب

لشـارع  لقد رمست الثالثية دار مقامٍ ألشخاصها فكان الوطن واملدينة واملـرتل الطفـويل وأدق معـامل ا   
مع الوطن من خالل املطار واألوجه املألوفة لألرض رغـم   االلتقاءوالشوارع األخرى واملسجد واحملالت، وحلظة 

، وقد جتلت فرنسا على وجه الدقة لتمثل حمل الغربة، ومع أا اشتملت على مدن ال االغتراببؤسها، يقابلها دار 
                                                 

  . 200، ص 1995احلرب والسلم، مكتبة مدبويل، القاهرة، : تولستوي، ليو –(1)
  . 400املرجع نفسه، ص  –(2)
 .  65، ص 1996املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،  .1ط. عبد الرمحن بدوي. ترجيديا إيسخيلوس، ت: إيسخيلوس –(3)

(4) – Kateb yacine: Edition du seuil, paris, 1956,  p 108.  
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إال أن ذلـك ال جيعـل   . اليت جتتذب خمتلف عيون العـامل  تكاد حتصى معاملها وخمتلف أشكال احلضارة املعاصرة
شخصيات الثالثية يبذلون اهتماما واضحا ا، رمبا نتيجة جراح الوطن اليت تسبب فيها ذات يوم هذا اآلخر، بـل  
سنجد أن ناقدا مثل مصطفى بدوي اعترب أن أمرا كهذا هو من أحد ثوابت الرواية العربية احلديثة، الـيت ظلـت   

  .)1(ائية الشرق والغربتصور ثن

من هنا وجدنا شخصية الصحايف توافق عداوة خالد الرسام لذلك املنظر اجلميل الذي ميثل ر السني، حيث 
وهي نتيجة . )2("أفهم عجز خالد يف تلك الرواية على إقامة عالقة ود مع هذا املنظر اجلميل:" يعرب عن ذلك بقوله

  .يتفق معه حوهلا ضمنيا

القة بفعل الغربة عن أرض ليست أرض صاحبها، مل تتوقف عند هذا احلد بل اشتملت حىت إن اضطراب الع
) فرونسواز(األشخاص الذين ال تتفق طبائعهم مع الوافد، ومن هنا فقد مجعت املنفعة بني خالد الرسام وكاترين أو 

  .وكذلك األمر مع الصحايف بعد ذلك

منذ مطلع فجر األدب، حيـث مت إظهـار   ) األوديسة(هو الذي عاجلته  االغترابإن الشكل الذي جيسد 
مغامرات أوديسيوس وكيف مر على خمتلف األهوال لغاية واحدة هي العودة إىل وطنه وزوجته يف النهاية، بـل أن  

  .)3(هومريوس رسم تلك العودة الظافرة بعد غياب دام عشرون عاما

 كون املؤلفة أرادت ختليده من خالل أعماله أما زيان الرسام فقد عاد جثمانا مسجى، ورمبا يرجع ذلك إىل
اليت توصلت يف النهاية إىل أن اخللود لألعمال ) كلكامش(لنستذكر بذلك فكرة أقدم ملحمة وهي ملحمة . وأقواله

  .)4(وليس لألشخاص

 وكأنه ال يزال معه لقوة تـأثري ) زيان(من هنا كنا قد رأينا كيف أن الصحايف ظل يردد أقوال خالد الرسام 
  .ما كان زيان قد ردده على مسامع الصحايف

يف حني أن شكل هذه الغربة اليت رصدا الثالثية، سواء يف شق الفكر أو الفعل وانصـهارها بعيـدا عـن    
الوطن، فإن األدب احلديث واملعاصر كتب يف نطاقها الشيء الكثري وهو ما رأيناه يف تلـك الروايـات الطليعيـة    

موسـم اهلجـرة إىل   (ليحي حقي، ورواية ) قنديل أم هاشم(توفيق احلكيم مث روايةل) عصفور من الشرق(كرواية 
مل أتصور أين أقرأ رواية كتبـها فنـان   ":" رجاء النقاش"إذ يقول عنها " الطيب صاحل"لكاتبها السوداين ) الشمال

علـى أن البطـل   . )5("هي عمله األول -فكرا وفنا -عريب شاب، ومل أتصور يوما أن هذه الرواية الناضجة الفذة
  .بني وطنه السودان ومكان الغربة بلندن واالغترابرجل عاىن الغربة " مصطفى سعيد"

                                                 
  .100مرجع سابق، ص : بدوي، حممد مصطفى –(1)
   .101سابق، ص  مصدرعابر سرير، : مستغامني، أحالم –(2)
  .   18، ص 1978دار الفكر العريب، سورية،  .2ط. ت أمني سالمة. أوديسا هومريس –(3)
 .   55، ص 1995ت طه باقر، موفم للنشر، اجلزائر، . ملحمة كلكامش –(4)

 .  147، ص 1971 القاهرة،). طريقة برايل(، طباعة املركز النموذجي لرعاية وتوجيه املكفوفني 1أدباء معاصرون مج: النقاش، رجاء –(5)
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هذه األشكال وغريها تعرب عن حب األرض الذي يظهر بسبب ما، وألن أبطال الثالثية مت بناء وعيهم الذايت 
ينعكس من خالل خـوفهم   على حب األرض، فقد كانوا يترمجون هذا احلب بعواطف مباشرة، أو أن ذلك كان

يف رواية ) إليوشا(على األرض وما يطرأ عليها من مشاكل، ومجيع هذه العواطف تذكر بذلك املوقف الذي قام به 
حيث قام بتقبيل األرض الروسية تعبريا عن حبه الكبري، وتعبريا عن تلك الصلة الوطيدة بني ) اإلخوة كارامازوف(

  .)1(هذا الشخص وأرضه

  :لعالقة بفعـل تأزم األرضاضطراب ا -/ج

مثل هذه العالقة املضطربة تطرأ خصوصا حلظة حدوث أي أزمة يف وطن بعينه، وقد قامت الثالثية فرصدت 
واسيين "ومثل هذا الرصد هو ما وجدناه لدى . 1988حلظة التأزم اليت عاشتها اجلزائر عقب أحداث أكتوبر سنة 

  .)2(الكاتب أن تأزم األرض يعين موت احلياة وموت الفن حيث اعترب) سيدة املقام(يف رواية " األعرج

  : إنسان القضية يف الثالثية -2

ما زلـت يف احليـاة   :" ما نصه) فوضى احلواس(تقول املؤلفة أحالم مستغامني على لسان بطلتها يف رواية 
  .أحب الرجال الذين يف حيام قضية، ويف الروايات أحب األبطال الذين يف حيام امرأة

  . )3( "! وكان أجدر يب لو فعلت العكس

يف هـذا  " بريسي لوبوك"بني الرواية واحلياة، حيث يرى  االلتقاءقبل مباشريت التحليل، سنحاول فهم نقاط 
أن الرواية ليست شرحية من احلياة بل إا قطعة من الفن هلا نظائر، واحلقيقة القائلة بأا صـورة مثاليـة   :" السياق

الفضاء، بل نتحدث عنها فقط من خالل التشبيهات واازات، وجنعلها أكثر أمهية حبيث جيـب  ليس هلا وجود يف 
  .)4("أن نصوا يف أذهاننا دون أي وساوس رومانسية 

للحياة مباشرة، بل ما ميكن أن ) حماكاة(ليست حبجم أن تكون الرواية  االلتقاءإنه من الواضح هنا أن نقاط 
يصبح جمرد رموز يف الفن، خصوصا بعد تبين الفن للنظريات احلديثة اليت خرجت عـن   يرى يف احلياة العادية، قد

لنفهم أن نظائر الرواية اليت أقرها لوبوك، هي مرجعيات للفن من هذه احلياة اليت ال ميكن أن حنـدث  . حيز احملاكاة
  .القطيعة التامة بينها وبني الفن

 ،دف إىل لفت النظر، بأن الرواية حىت تعد جمرد كالم للتسلية من هنا كانت رؤية املبدعة أحالم مستغامني
، فهو ينقل لنا قصص عاطفية بني رجل وامرأة، بل أحيانا قد يتعدى ذلك ليصبح أكرب من جمرد تسلية )فن مسلي(

 وكان أجدر بالباحث لو فعل العكس يف التعامل لترمجة قول املبدعة، أي أن جيعل الرجل املثال الذي حتب. عابرة

                                                 
  .  289، ص  2002، دار مكتبة احلياة، لبنان، 2ن حاسبين، ج. اإلخوة كرامازوف، ت: دوستويفسكي -(1)
  . 190سيدة املقام، مرجع سابق، ص : األعرج، واسيين -(2)
 . 93فوضى احلواس، مصدر سابق، ص  :مستغامني، أحالم -(3)

 . 32مرجع سابق، ص : لوبوك، بريسي -(4)
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وكان أجدر يب لـو  :"... وهي نفسها الىت أقرت بذلك على لسان بطلتها" رجل القضية"البطلة أن تراه يف الرواية 
  .أي تعطي األفضلية لرجل القضية". فعلت العكس؟

أما رجل القضية كما ميكن أن نفهمه، هو الذي يسعى يف هذه احلياة من أجل مبدأ، من أجل فكرة، وهـو  
. ة تعينه على بلوغ هدفه، وهو إمساع قضيته للجميع وجعلهم يقبلوا ويدافعون عليها معهألجل ذلك يتدبر وسيل

 امتـدادا والفرق يكمن هنا يف تلك املفارقة بني واقعية فعل احلياة وفنية فعل السرد، الذي سيعد بطريقة أو بأخرى 
  .هلذا الواقع

ن خيالف قيمه، وقد أحب األرض من أجل رجل له مبادىء وال يسمح له ضمريه أ" خالد الرسام"إن البطل 
ذلك، جعلها قضيته، وضحى من أجلها جبهاده، وهو يضحي يف احلاضر بريشته وميوت كمدا وحزنا على ما آلت 

  .إليه

) بـاريس (السـبية مـن طـرف    ) هيلينا(القائد اليوناين استرجاع ) وننآغاميم(من هنا فقد كانت قضية 
. )1(زوجة أخيه ومعها استرجاع مسعة اليونان عقربانا لآلهلة السترجا ابنتهبالطروادي، وقد أقحم اجليوش وضحى 

  .واالختالف أن الرؤية هنا ملحمية مجاعية بينما هي يف الرواية فردية بوسيلة فردية

الذي أسعفه ذكاء حـاد  ) راسكو لينيكوف(ومع النصوص احلديثة سنرى كيف أن بطل اجلرمية والعقاب 
على فاعلها، وبقي األمر سرا بينه وبني ضمريه، خصوصا أنه سعى ألجل ذلـك قصـد    فعل جرمية مل يطلع أحد

أمثال نابوليون لكنه اصطدم يف النهاية باخليبة الشديدة ألن فعلـه الشـنيع مل    إدراك تفوق العظماء وكبار احملاربني
وىل خطوة حنو قضيته اليت ظـل  يكن بابا قد فتح له لدخول ساحة العظماء بتلك اجلرمية اليت اعتربها يف الوهلة األ

وإذا حبمله ذلـك ينـهار   . حيلم ا وهي التفوق عن اآلخرين ألنه مل يكن غري طالب باجلامعة من أسرة متواضعة
  . )2(وتنقلب عليه املوازين

من أجل إظهار تفوق اإلنسان األمريكي، كانت قضيته هـي مسـاعدة   ) ملن تقرع األجراس(بل أن بطل 
سر حيوي، وقد حقق غايته رغم أنه بعد ذلك أصيب بقذيفة على مستوي فخـذه، لكنـه مل   املتمردين لتدمري ج

أعتقد أن اخلوف يوحي بالرؤى السيئة كأن يرى اإلنسان النذر الـيت  :" يتوقف عن املقاومة، وهو الذي كان يردد
  .ك اهلدفالقى مجلة من املصاعب قبل أن يبلغ ذل) تدمري اجلسر(وهو ألجل فكرة . )3("توحي بالتطري

يف إطار إظهار احلب الذي تصنعه الديانة املسيحية، فقد ) جاين آير(من خالل نصها " شارلوت براونيت"أما 
جعلت يف روايتها تلك بطلتها جاين آير تبحث عن ذلك الرجل الذي حل به مكروب شديد بفقد ذراعه وبصره، 

ور تقدمي الرسام خالـد، والصـحايف األول   وهذه الصورة تتقاطع مع ص. )4(فأخذت بيده وقدمت له كل العون
                                                 

  .  152، ص 1974دار العلم للماليني، . 1ط. عنربة سالم اخلالدي. ت.اإللياذة: هومريوس –(1)
 .  321اجلرمية والعقاب، مرجع سابق، ص : دوستويفسكي –(2)

  . 311، ص 1983منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت،  .4ط. خريي محاد. ملن تقرع األجراس، ت: مهنغواي، أرنست –(3)
(4)- Bronté chalotte:  Jane eyre, penguin popular classic, p 444.   



ا��ار�
                                                                                                                ا�	�� ا��ا��
 

 ا������  وا���

  

ألن العربة " حياة"بذراع مبتورة، والثاين بذراع مشلولة، ومع ذلك يأخذ كل منهما املكان الكامل يف نفس البطلة 
  .عندها هي مبا حيمله اإلنسان من فكرة وإميان وموهبة

ألخرى أن تنبعث بفعل مالمستها، بل ، اليت عم صوا أرجاء الثالثية، وتكاد األصوات ا"حياة"أما البطلة   
هي تأخذ بذلك دورا أقرب إىل تلك األدوار احلكائية اليت كانت متتلكها األساطري القدمية، أو أن ذلك الدور يكاد 

، بل جتعل له الزمة سـردية  )شهريار(املرأة اليت جعلت صوا يسحر لب السفاح ) شهرزاد(أن يكون مماثال لدور 
وما يليها من حكايـة عجيبـة،   . )1(..."بلغين أيها امللك السعيد:"تكررها على مسامعه وهياليت ظلت ) شهرزاد(

كانت تروى على مسامع امللك السفاح كل ليلة تباعا، فكانت بذلك خري وسيلة حالت دون االنتقام من النسـاء  
حيـث  . ضاياهم الكربىفقد كان حيول دون ختلي أولئك األبطال عن ق" حياة"بالقتل املستمر، أما صوت البطلة 

رأينا كيف أن الرسام زادته عزمية فأحب فنه وأعطاه كل ما ميلك، يف حني أن الصحايف زادته عزمية فوق أخـري  
  .فتمكن من نيل أكرب جائزة بصورته عن تلك ازرة

ة اليت جاءت من جهة أخرى لالنتصار لرأي املرأة، لقد كانت بذلك هي أيضا حتمل قضي" حياة"إن البطلة 
احلياة بأنبل العواطف، هي اليت جسدت صورة امرأة رافضة ألا مل تكن مسؤولة عن اختيارها بأن تكون امـرأة،  

يف ) زينـب (وبعد ذلك مغيبة الرأي، بل كان جمتمعها وأسرا هو املسؤول عن ذلك، كما كان األمر مع البطلة 
بـل هـي صـوت    )2(ن أبوا أن يسمعوا صوااليت ماتت كمدا وغما ألن اآلخري" حلسني هيكل) "زينب(رواية 

أنا :" الذي أراد أن يعيش احلياة بكل عواطفه من هنا كان يردد" ألندري جيد) "قوت األرض(يف رواية " ناتنائيل"
هذه الوسائل جمتمعة هي اليت تنتهي بنا إىل فطرة اإلنسان اليت حاولت الثالثية أن تنتـهي   ) 3("أحس إذا أنا موجود

  .سدهاإليها وأن جت

كما مت تقدميها يف الثالثية، كانت الكتابة، ألجل ذلك كانت تدافع عـن قـارئ   " حياة"إن وسيلة البطلة 
ال :" حيث يقول). املعذبون يف األرض(يف مطلع جمموعته القصصية " طه حسني"وحيد يقرأها، إنه جتسيد لصوت 

أسوق من احلديث، وإمنا هو كالم خيطـر يل   أقبل من القارئ مهما ترتفع مرتلته أن يدخل بيين وبني ما أحب أن
فأمليه مث أذيعه، فمن شاء أن يقرأه فيقرأه، ومن ضاق بقرائته فلينصرف عنه، ومن شاء أن يرضى عنه بعد فلـريض  

  .)4("مشكورا، ومن شاء أن يسخط عليه بعد القراءة فليسخط مشكورا أيضا

ألرض، وهي قضية فو إىل املسـتقبل عـرب عنـها    أما قضية التغيري اليت دافع عنها الصحفي، ألجل فكرة ا
، كان )عابر سرير(خمتلف األدباء عرب مر العصور عن طريق أبطال كل حسب تصوراته، وألن الصحايف يف رواية 

، مـن  )بني القصرين(، بطل جنيب حمفوظ يف رواية "عبد اجلواد"أكثر ارتباطا باألرض فهو يذكرنا بنضال فهمي 

                                                 
 . 5، ص 1997، املكتبة الثقافية بريوت، 2ج: ألف ليلة وليلة -)1(

 .  198، ص 1994زينب، موفم للطباعة والنشر، اجلزائر، : هيكل، حسني -)2(

 .    41ص  ،1984منشورات عويذات، بريوت،  .2ط .شكيب اجلابري. قوت األرض، ت: جيد، أندري -)3(

 .   22دار املعارف، مصر، ص  .4ط. املعذبون يف األرض: حسني، طه -)4(
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يعترب أن كل عمل يفعله مقابل إمساع رفضه لإلجنليز هو مبثابة أكرب حتد، ومن مث فقد كانـت  أجل قضية وطنه، إنه 
  .)")1ايته يف تلك املسرية احلاشدة أمام حديقة الزمالك

كان أكثر من شخص عادي بالنسبة للصحايف، لقد كان " زيان"أما إذا رجعنا إىل أبطال الثالثية سنجد أن 
صنيعة السابق وهذا ما نراه خالل فكرة املعلم يف  قباحلكمة، إا فكرة إظهار أن الالح مثاله وقدوته، بل هو يصفه

مـع املعلـم   ) ريح اجلنـوب (يف رواية " عبد احلميد بن هدوقة"الكتابات اجلزائرية باللغة الفرنسية، وقد وظفها 
  .)2( يتعد حدود ثرثرة مبقهى القرية، بل أن املعلم تقلص دوره وملةغري أا مل تكن ناجحة بالكيفية الالزم) الطاهر(

إذا كانت هذه التداخالت جمتمعة قد خدمت املضمون فإن الثالثية ستلتقي كذلك من جهة الشكل، ببعض 
الروايات العاملية السيما على صعيد إعطاء دور السارد ألبطال الرواية، وهذا ما يبدو جليا عرب الروايات الثالثة اليت 

اليت توىل السرد يف كل قسم ) الصخب والعنف(وهذا يكاد يطابق رواية . بسارد خاص انفردت كل واحدة منها
  .)3(من أقسامها راوية معني

هذه األشكال واملضامني جمتمعة تنتهي بنا إىل اخلروج من دائرة تلك الروايات العاطفية الساذجة األقرب إىل 
الفيلسـوف هـو   :" يف تصور جنيب حمفوظ، حيث يقولاحلكاية منها إىل الرواية اسدة لواقع فكرة ما كما جاء 

الذي يضيف جديدا إىل الفلسفة اإلنسانية، أما األديب املتفلسف فهو الذي يعرب تعبريا فنيا عما يأخذ به من هـذه  
  .)4( ."وهو يفيد الفلسفة بذلك ألنه حيوهلا إىل جتربة تعيش يف النفس البشرية. الفلسفة

  :الصـراع -3

فعل مواجهة وتنازع وكفاح، وقد يبلغ هذا الصراع حد التأزم نتيجة إحلاح طرف الصراع  الصراع باعتباره
بعـد أن   ةإن الباحث هنا جيعل الصراع  خامتة هذه الدراسة التناصـي . على بغيته بشدة ال يعرف معها االستسالم

هـو  ) الصـراع (ن إنسان القضية، كعنصر بشري، ليكو: مث جاء عقبها. فكرة األرض كعنصر مادي: تعرض إىل
  .الفعل املكمل واجلامع يف إطار عالقة يكتنفها األخذ والعطاء

إن الصراع يستخدم يف الغالب للتعبري عن تلك احلركات اجلماعية كما هو الشأن يف صراع الطبقات، أمـا  
عى هـذه  الباحث فسيستخدم هذا الفعل للتعبري عن تلك املقاومة احلاصلة بني الشخصية الروائية كذات، حيث تس

من هنا فإن هذا الصراع يكون أحيانا ظاهرا كما كان األمـر  . الذات باستمرار لتحقيق هدف بعينه هو موضوعها
يف قيام خالد أتناء الثورة بالتخلي عن مقعد الدراسة واالنضمام إىل الثوار ألجل طرد احملتل الفرنسي، أما الصحايف 

الوحشية بفضحها أمام العامل إىل جانب هذا الصراع الظاهر هناك فقد محل آلة التصوير وراح يواجه تلك األعمال 
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إىل حد الكراهية حيال بعض األفعال، والتطلع إىل األفضـل   زصراع خفي نفسي ملؤه الرفض واالستهجان والتقز
  .مهما كان الثمن

عـن بطـل    إن أبطال الثالثية مت تقدميهم من البداية وهم أكثر ارتباطا باألرض، إم أبعد مـا يكونـون  
األمريكي اجلنسية الذي ال يضحي بشجاعته من أجل أرضه بل جيعـل ذلـك خلدمـة    ) روبريت جوردون(كـ

   .)1(متمردين مقابل إغراء أو منفعة حمدودة

بل إن هؤالء األبطال أصحاب قضايا صنعتها تلك القيم الثابتة وليس ضياع القيمة كما كان الشـأن مـع   
  .)2( )ريبالغ(يف رواية آلربكامي ) مريسو(

بفكرة األرض هو الذي جعل النيب موسى عليه السالم يرجع إىل قومه ويقوم بإنقـاذهم مـن    االرتباطإن 

 �	����� ����ت ﴿ :بطش فرعون حيث جاء يف القرآن الكرمي������ ��ءه� 

��� �ـ�ا � �����ـ�   � �'�&�ا � ه�ا إ$ �#" ! ى و

 ر�0 أ.�� -,  )32(ا(و&) ����ء ��45ى , .�34 و'�ل 

    .)3(﴾ )33(و, �<�ن &: .�'=> ا&4ار إ;: $ �!�9 ا&7�8�ن 

رب ا&@?, ﴿:بل إن االرتباط بالقيمة هو الذي جعل من جهة أخرى النيب يوسف عليه السالم يقول

أIJ إD;�.4� �G H إ&�: وإ$ �F"ف .ـD آ�ـ4ه, أBـ=�ا    
  .)4(﴾ )32(إ&�L, وأآ, , ا�Kه�) 

يف الغالب أبطاهلا مـن  " أحالم مستغامني"يف احلالتني فهو الصراع، ومن هنا فقد جردت املبدعة  أما الفعل
عناصر اإلتكالية، وزجت م يف ظروف عصيبة، وجعلتهم باجلملة يعانون اليتم إلبراز عنصر الصـراع بكيفيـة   

  .أوضح

رصاصة ألزمتـه مغـادرة    بعد وقوعه ضحية" خالد الرسام"إن من صور هذا الصراع ما سريد على لسان 
ها أنا ذا أمام واقع آخر، ها هو ذا القدر يطردين من ملجئي الوحيد، من احليـاة  :" ساحة القتال، حيث راح يردد

سـاحة  . واملعارك الليلية، وخيرجين من السرية إىل الضوء، ليضعين أمام ساحة أخرى ليست للموت وليست للحياة
   .)5("ا حيدث يف ساحة القتال وشرفة أتفرج منها على م.. لألمل فقط

هذا الصراع الذي تعدم فيه الوسيلة لفعل شيء، هو الذي تلجأ إليه الكاتبة يف غالب األحيان، وهو الصراع 
  .الذي عاىن منه الصحايف املصور بعد نيله تلك اجلائزة اليت أثارت حفيظة اجلميع 
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زواجا تعيسا كان طرفـه الثـاين جنـراال     لتعيش" حياة"بل إن هذا الصراع هو الذي أقحمت فيه البطلة 
  .سفاحا، أمام طرف خفي كان يرفض هذه الزجية هو أخوها األصويل

هذا الصراع هو الذي يعري األفراد ويفضح ضعفهم، ومن جهة أخرى سيقوي العزائم، ويتـيح الفرصـة   
  .للمغامرة وإظهار روح العزمية

مع نصوص قدمية جسدت هذا الشـكل علـى   من خالل هذا الصراع الفردي ستتجسد تلك التقاطعات 
، الذي عاقبته اآلهلة ألنه أراد مساعدة اإلنسان كما تـروي  )بروميثيوس(أكمل وجه، وذلك ما رأيناه يف مسرحية 

بل إن أبطال دوستويفسكي باستمرار كان يقدمهم وفق هذا الشكل ومن أمثلته البسـيطة بطلـه     .)1(األسطورة
الذي مل يكن أمامه أي خيار يف النهاية إال أن يسلم نفسـه للشـرطة   ) ة والعقاباجلرمي(، بطل )راسكولينيكوف(

   .)2(ويعترف جبرمية القتل

يف ) املثـل (هذا الشكل من أشكال الصراع هو الذي جعل دوستويفسكي يقدم بطله جوليادكني يف رواية 
آخر إنه الصـراع يف أوج   صورة رجل مزدوج هو نفسه إذا استجاب لوعي معني، وهو رجل آخر إذا متثل وعيا

  .)3(أوجهه

، ألجل جتسيد هذا الصراع، ووضع قارئه أمام معضلة طاملا عانـت منـها تلـك    "غابريال غارسيا"أما    
) سريفاماريا(اليت هي ) عن احلب وشياطني أخرى(الشعوب املسيحية بفعل حماكم التفتيش، فقد جعل بطلة روايته 

ومت سجنها بقوة أمر الكنيسة، مث جعلها تصارع بعد ذلـك وحيـدة يف   تتهم من طرف الكنيسة مبرض السعار، 
سجنها وهي طفلة بريئة، لقد كانت تكتفي بالقول لذلك القديس الذي كان يأيت ملداواا ويسأهلا عـن حاهلـا،   

  .ألا عدمت مجيع الوسائل  .)4("إنين خائفة:"فقط

د ارتبطت يف الغالب باستخدام الفن ملواصلة الصراع، فبينما أما روح املغامرة اليت جلأ إليها أبطال الثالثية فق
جلأ خالد معطوب احلرب إىل الرسم، واستطاع ذه الوسيلة أن جيد له مكانا يف جمتمع العاصمة باريس، ليـذكرنا  

يف مسـرحية  " مـارك أونطونيـو  "أمـا  . )5( )الطاحونة احلمراء(من خالل روايته " بيار المور"يف املقابل ببطل 
بة قبل أن يظهـر بطولتـه يف سـاحة    افقد استطاع أن يكون بطال بفن اخلط) يوليوس قيصر(الشهرية ) شكسبري(

  .)6(القتال
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وهو صـاحب فـن   ) السمان واخلريف(يف رواية ) عثمان(جلأ إىل تقدمي الفنان " جنيب حمفوظ"يف حني أن 
   .)1(وشعر ليس له من وسيلة يلجأ إليها غري هذا الفن

نتاج هذا الفن إىل رموز تارخيية كما كان األمر مع جسور الرسام خالد، فذلك ما سنجد أن  أما أن يتحول
أخـذ  " دان براون"، رغم أن الرمز لدى )شفرة دافنشي(تبناه خصوصا يف روايته ) دان براون(الكاتب األمريكي 

  .بينما هو يف الثالثية يأخذ بعدا تارخييا. . .)2(بعدا دينيا

  خالصـة

لنص من خالل البعد األسلويب وفق رؤية حوارية، مكنتنا من فهم عمـودي لشـكل الثالثيـة    إن دراسة ا
واستطعنا أن نستجيب بذلك ملبادئ املنهج اليت تستلزم التنوع والعمق ضمن إطار موحد يفرض طابع التالؤم رغم 

قتضي ترديـد صـدى   االختالف املاثل لدى الشخصيات وخلفياا االجتماعية اليت تفرض استخدامات لغوية وت
  .بعض املوروثات احلكائية، ما يعكس قوة النص الروائي على االستجابة ملختلف هذه التأثريات

أما الدراسة األخرى اليت قامت على تتبع تناصات الثالثية، فقد رمست اخلط األفقي هلذا البحث حيث متكن 
ن جدا أن تكون خلفية تقاطعت وتفاعلت الباحث من استحضار تاريخ حافل بالعديد من النصوص اليت من املمك

 االستيعابيةمعها الثالثية يف العديد من املسائل، بطريقة قصديه أو غري قصديه، يهم فقط الوقوف على تلك القدرة 
  .ملختلف االستعماالت النصية على صعيد احملتوى أو الشكل

ليت تظل بعدا خاصا هلذا اجلنس دون غريه من إذا ذا فإن احلوارية مل تقتصر على االهتمام بالتقنية الروائية ا
األجناس األدبية، بل إا تعدته من خالل اخلصوصية النصية، حيث أعطتها بذلك إحاطة شاملة عن طريق الدراسة 

 .العمودية واألفقية
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