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ملا كانت املصاعب نصيب كل عمل توخى من ورائه صاحبه الدقـة واإلتقـان، فـإن البحـث بـدوره      

أما الوجه األول فقـد كـان يف األسـاس ممـثال يف تلـك      : واجه مجلة من املصاعب اليت تراوحت بني وجهني

يهـا الباحـث   القضايا املتداخلة مع اجلانب العلمي للبحث؛ حيث شهد هذا اإلجنـاز حلظـة رهيبـة، فقـد ف    

قبل البحث مرجعه الذي كان املوجه واملرشد والناصح، والعون علـى كـل عقبـة، ودفعـة واحـدة حـل       

الفراغ، وانسحب ذلك السند الكبري، الذي كان قادرا علـى العطـاء املسـتمر دون كلـل، وقـادرا علـى       

قطـاع بفعـل هـذه    الصرب الطويل ما دام األمر ألجل خدمة العلم دون ملل، بل أن البحث عـرف حلظـة ان  

الفجيعة، ولكن بإمياننا احتسبنا األستاذ املشرف عند اهللا شهيدا من شـهداء العلـم، وهللا مـا أعطـى وهللا مـا      

  .أخذ

إن الباحث أصبح بعد ذلك يدرك أن مهمته باتـت مقترنـة بواجـب االجتـهاد أكثـر السـتكمال       

ه حاضـرا بقـوة رسـالته    فصول البحث على الوجه الذي كان يطمحه املشـرف الفقيـد والـذي سـنعترب    

وهكذا فقد زادت العزمية خصوصـا أن إدارة قسـم اللغـة العربيـة وآداـا      . العلمية رغم أننا نسلم بقدر اهللا

تدخلت يف الوقت املناسب وقدمت مجيع احللول الالزمة وقـد عـاد البحـث إىل جمـراه      -بسكرة  -جلامعة 

ملشرف الـذي حـل بالنيابـة احتضـن فكـرة البحـث       جمددا بفضل هدا التدخل احلكيم السيما أن األستاذ ا

  .وأعطاها كل الرعاية

أما الصعوبات األخرى فقد تعلقت أساسا جبمـع مـادة البحـث رغـم أن الباحـث باسـتمرار وإىل       

ر عليـه مـع   عـذ آخر حلظة مل يستسلم عن البحث ومجع خمتلف املؤلفات اليت كانت ختدم البحـث ولكـن ت  

ميتلـك املعلومـات الكافيـة عـن ذلـك       تعلقة باملنهج، رغم أنـه كـان  ذلك احلصول على أحد املصادر امل

ميـىن العيـد، وحممـد    : ، ملخائيـل بـاختني، ترمجـة   "املاركسية وفلسفة اللغـة ":كتاب خيص املصدر، واألمر

  .فكان البديل هو االستعانة بكتب عديدة تطرقت إىل مضمون هذا األصل. البكري

مـع منـهج احلواريـة،     -خصوصـا يف البدايـة    -سـهولة  من تلك الصعوبات أيضا، تعذر التكيف ب

وقد بدأت األلفة حتصل بالتدريج إذ ساعد الباحث على ذلـك تلـك اخللفيـة املتواضـعة الـيت كـان قـد        

، وبعـض املقتطفـات األخـرى مـن األدب     "دوستويفسـكي "اكتسبها من خالل القراءات املتعددة ألعمال 
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قد متكن الباحث من وضع اليـد علـى املنـهج بعـد جهـد غـري       الروسي حمل تطبيقات احلوارية، ومن مثة ف

  .قليل

كذلك من عقبات البحـث، سـعي الباحـث إىل تكـوين صـورة متواضـعة عـن حاضـر األدب         

اجلزائري، وشيء من ماضيه، ومع ذلك فقد متكن يف النهاية من حتقيـق نسـبة معتـربة مـن هـذا اهلـدف؛       

لتكـون  " أحـالم مسـتغامني  " كثرية واملختلفة لثالثيـة  حيث يسر له ذلك إجياد مكان وسط هذه النصوص ال

  .هذه الصعوبات هي جممل ما صادف البحث من الناحية العلمية

أما الوجه اآلخر فيخص بعض العراقيل الذاتية اليت ندرك متامـا أن مثـرة البحـث ونتائجـه سـتمحوها      

  .دون أي شك يراود الباحث

اليت مت التوصـل إليهـا بعـد عمـل دءوب حاولنـا مـن       بناء عليه، سنحاول التطرق إىل نتائج البحث 

  :خالله أن نضيف شيئا للبحث األكادميي، ومن هنا فقد جاءت نتائج الدراسة على هذا النحو

قـادرة علـى اسـتيعاب خمتلـف التقنيـات الروائيـة، بشـكلها        " الثالثيـة "لقد كانت نصوص  -1

ـ  تطاعت أن تشـكل نقلـة فنيـة جيـدة إذا متـت      احلاضر، الذي ال يقتصر على السرد املباشر فقط، ومنه اس

مقارنتها بالنصوص احمللية لألدب اجلزائري، وذلك من خالل السمو مبفهـوم الزمـان واملكـان مـن الشـكل      

 ).رونوتوباهل" (ميخائيل باختني" مفهوم النمطي املعتاد إىل بعد وظيفي يقارب

ب اجلزائـري جمـرد وسـائل    إن الثالثية خلعت ثوب الردة، الذي جعل من بعـض نصـوص األد   -2

لغايات إيديولوجية ضيقة مل تكن لترقى إىل نص فكري، ومل تكن بصـورة موضـوعية لتمثـل ـذه الكيفيـة      

 .وجها راقيا من أوجه الفن األديب املطلوب

إن الثالثية كسرت تلك األحادية الفكرية وتبنت تعـدد األفكـار حتـت سـقف التنـاول الفـين        -3

 .اجليد

دد الفكري سيجعل الثالثية تقدم صـورة مـن تعـايش هـذه األفكـار وتفاعلـها،       إن خيار التع -4

وتطورها، بدل تلك الصراعات اليت كانت متثل نوعا من الوصـاية علـى القـارئ، مبجـرد أـا تعمـد إىل       

 .إضعاف الفكرة املخالفة وتقوية الفكرة الواقعة ضمن إيديولوجية املؤلف
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رغم انصراف الثالثية إىل استخدام التقنيات الفنيـة اجلديـدة للروايـة كمـا يتصـورها املنـهج        -5

احلواري فقد احتفظت بالسياق التارخيي واالجتماعي والثقـايف ومل تتنصـل مـن مجيـع هـذه السـياقات،       

جـه إىل  فأدى ذلك إىل إثراء املضامني وأعطى للثالثية مـربر االنتمـاء بقـوة إىل أدب جزائـري معاصـر مو     

 .قارئ معاصر

عرض الشخوص انتقل يف الثالثية من تلـك األوصـاف السـطحية البسـيطة، إىل تكـريس دور       -6

الوعي الذايت والوعي بالعامل لتلك النماذج، حىت لكأن كل شخصية على حـدى هـي فعـل فـين جمسـد، ال      

 .ميكن أن يعطى لطرف آخر بل يصلح أن يدرج ضمن تلك األمساء الفنية العاملية

إن الرواية وفق منظور احلوارية، هي كسر لرتابة األشـكال الروائيـة املونولوجيـة، الـيت يهـيمن       -7

مـيالن  " الـزمن، وبعبـارة    هت الواحد واأليديولوجية الواحـدة، حـىت تغـدو شـكال جتـاوز     وعليها الص

د، سـتنبعث  ، وبظهور هذا النموذج اجلديد الذي يـبين توجهـه علـى التعـد    "موت الرواية " هي  "كونديرا 

 .الرواية بنفس جديد يتيح هلا االستمرار والقوة، وهو ما تأتى من نصوص الثالثية

من خالل تعدد األصوات تثبت الثالثية قدرة استيعاب أشـكال عديـدة مـن الـوعي، حققـت       -8

ال أن يثبـت و " األنـا  " هلا االنفتاح على اآلخر وحضارة اآلخر، واحترام آرائها وتوجهاـا، وإمنـا يكفـي    

" و " ذاكـرة اجلسـد  " يف روايـة  " كـاترين  " يذوب يف قناعات هذا اآلخر الذي مت تقدميه ممثال يف شخص 

 .، وكذلك مدينة باريس"عابر سرير" يف رواية " فرونسواز

لقد انتصرت الثالثية للوعي الذايت، وبذلك فقد انتصرت للفـرد الـذي مت استضـعافه أمـام قـوة       -9

 .التوجهات اجلماعية

قدرة الثالثية على مضاهاة تلك النماذج الكربى مـن نفـائس األدب العـاملي والتفـوق، وهـذا       -10

 .ما سيفتح الباب أمام األدب اجلزائري القتحام العاملية واإلسهام يف إثراء التراث الفين اإلنساين

إن احلوارية كما ثبت من خالل التطبيق على الثالثيـة قـادرة علـى فـك طالسـم النصـوص        -11

 .وقوف على تلك الزوايا املظلمة، والسمو بالرواية إىل مستويات فنية رفيعةوال

إن احلوارية تعاجل النص من الداخل وحتيل على تلـك االسـتثمارات اخلاصـة لـبعض اللغـات       -12

املرجعيـة األدبيـة هلـذا الـنص مـن خـالل        هوكذلك تدرس احلوارية النص من اخلارج باعتبار. االجتماعية
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التفاعل معها، ونصوص الثالثية جسدت االسـتثمار للغـات االجتماعيـة والتنـوع علـى      نصوص أخرى مت 

مستوى األساليب، بل وحققت االنفعال مع مناذج نصية أخـرى، فتحقـق للثالثيـة بعـدا تأصـيليا وآخـر       

 .أدبيا فنيا

 الفن غاية الثالثية القصوى، لتأيت األخيلـة، والعواطـف، واألفكـار، فتصـبح جمـرد وسـائل ال      -13

  .يطغى أحدها عن اآلخر

ـ  أثبتـت   "ثالثيـة أحـالم مسـتغامني   " القـول بـأن    هإن الباحث من خالل هذه النتائج احملققة، ميكن

جبدارة قدرة العقل اإلبداعي اجلزائري على إعطاء دفع كبري للنصـوص الروائيـة احملليـة، مـن خـالل نقلـة       

انب فحسـب؛ حيـث اسـتطاع ذوق املبدعـة     واألمر مل يقتصر على هذا اجل. فنية بارعة على مجيع األصعدة

ـ      هار جلميـع  عن طريق نصوص الثالثية، إظهار الشاعرية الكربى يف التعامل مـع اللغـة وحتقيـق حلظـة االنب

أمـا اسـتجابة الثالثيـة    . ذلك ما تؤكده الطبعات املتكـررة ملختلـف أقسـام الثالثيـة    قراء اللغة العربية، و

مـن تلـك الكتابـات الفـذة لكبـار األدبـاء       " ميخائيـل بـاختني   " الذي استمده  واريةلصرامة منهج احل

العامليني، بشهادة النقاد، ستكون هذه االستجابة لنصوص الثالثيـة أكـرب دليـل علـى الـتحكم الفـائق يف       

  .التقنيات الفنية للرواية، وهو الوجه األكثر دعوة إىل املسرة واالبتهاج دون حدود

من فعل كل شيء، أو قـول كـل شـيء، ألن نصـوص الثالثيـة      أخريا ال يدعي الباحث أنه قد متكن 

ظلت مدهشة إىل اية املطاف، وهذا ما سيجعل الباحـث يقـر بأنـه حبـث وال يعتـرب       –يعود ويعترف  –

أن هذا الشكل من الدراسة قد حقق كل شيء، أو أن الفكرة تظـل حكـرا عليـه، وإمنـا سـتغمره املسـرة       

  .ريه رفع التحدي وخاض البحث جمددا وحقق نتائج أفضلخر غآ اكل املسرة، إذا علم أن باحث

   

  

  

    


