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ملخص
تسممعى همذه القالمة إلى التعريممف باالروايمة الزجائريمة وتطورهمما من حيث الكم والكيمف والعواممل
التي ساعدتها على النمو والناتشار وتنمموع كتابتهمما وأسمملوبها السممردي .صموّرت الروايممة الزجائريممة
خصوصية التمع الزجائري وبيئته.
وقد أخرج الكُتّاب أعمالهم في ثوب سردي و لغوي جميل أشاد به النقاد .و لعب الطمماب
السوسيولساناي دورا هاما في التنوع والبناء العْماري للرواية من أسلبة و حوار النصوص والتنمماص
الظاهري والفخي.
الكلمييات الفمتاحييية :الروايممة الزجائريممة ،الصوصممية ،التن مموع ،جماليممة اللغ ممة ،الس مملوب،
عبدالالك مرتاض ،العرج الواسيني.
Resumen

Este artículo busca presentar la novela argelina contemporánea y su desarrollo en
términos cuantitativos y cualitativos y los factores que la ayudaron al crecimiento, la
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proliferación y la diversidad de su escritura y estética. La novela argelina es un retrato
de la sociedad argelina y su entorno. Los novelistas logran en sus obras una narrativa
y lenguaje sofisticados que la crítica literaria ha elogiado. El discurso sociolingüístico
jugó un papel importante en la diversidad y la construcción arquitectónica de la
novela tanto estilo, diálogo textual como en simetría. Se presentan los casos de ‘Abd
al-Malik Murtāḍ y al-A’raŷ al-Wāsīnī como ejemplos.

Palabras claves: Novela argelina, particularidad, diversidad, estética de la lengua,
estilo, ‘Abd al-Malik Murtāḍ, al-A’raŷ al-Wāsīnī.

عممرفت الرّوايمة الزجائريممة تطموّرا كبمميرا من حيث الكم والكيممف .وقمد سماهمت
عدة ظروف في تطورها من أهمّها:
التعليم وكثمرة وسائل الطالع والنافختاح على الخر والثماقفخة التنوعة.
مممرّت الرّواي ممة الزجائري ممة بع ممدة مراحممل منهمما :مرحل ممة ال مموعي بالكتابممة الرّوائي ممة
وتسمممخيرها لهمممداف متعمممدّدة كنشمممر الممموعي للتعمممرف على الواقم ممع الجتمممماعي
والسياسي والقتصادي والثمقافي… وغيرها.
ومرحلمة التّأسميس :في منتصمف القمرن الاضممي ،ثم مرحلمة التجممريب ،ومرحلممة
الكتابة التنوعة ومرحلة ما بعد اليديولوجية والتاريخية.
ومممع ذلممك بقيت تصممور اليمماة الصوصممية للجزجائممر ،إلّ ناممادرا ممما خممرجت عن
خصوصيتها اللية والقليمية بامتياز.
وقد سعت الرواية الزجائرية عمبر مراحلهما التلفخمة إلى تطموير نافخسمها من المداخل
قبمل أن تسممتوعب مضممامي الارج ،وذلممك بتركمميزج مضممامينها على أوضمماع الزجائممر
والم ممة العربي ممة ،وإدخ ممال الناسمماناي ،وتعري ممف الخ ممر بالرك ممة الدائب ممة في الزجائ ممر
وإقليمها الواري والدولي.
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ك ممان روّاد الروايممة الزجائريممة ومؤسّسمموها حريص ممي على ناش ممر أفكممارهم بممذكاء
ووعي ،وكانات الضغوط الجتماعية الفخزج الرئيس لكتاباتهم.
أشاد كثمير من النقاد بالرواية الزجائرية ،بأناها ل تختلف في مسمتواها عن الروايمة
العربية ،وتفخوقت عليها في أحايي كثميرة وناالت جوائزج مهمة.
والروايمة الزجائريممة كتبهما روائيمون كرّسمموا جهممودهم في إخمراج روايماتهم في ثموب
سردي ولغوي جميل يتاز بعار روائي أشاد بمه النقماد وبخاصمة روايمات الطماهر وطامار،
وابن هدوقة ،وعبد اللك مرتاض ،والعمرج واسميني ،وبوجمدرة ،محممد سماري وعبمد
الليل مرتاض...وغيرهم ،واكبوا مرحلة كانات الكتابة فيهما عسميرة وصمعبة ،وظروفما
حالكم ممة وقاسم ممية ،م م مرّت بهم مما المم ممة العربيم ممة وإقليمهم مما الواري والم ممدولي ،وبخاصم ممة
اليديولوجيات التي كانات تذب إليها الكتاب إما بالترغيب أو بالترهيب.

ينتمي كتمممماب الروايممممة الزجائري م ممة إلى عممممدة طابقممممات ثقافي م ممة منهم الامعيون
والكادييون ،ومنهم العصاميون ،ومنهم مزجدوجو اللغممة ،ومنهم من يكتب بلغمتي
أو أكمثمر ،الثمقافمة تلعب دورا كبمميرا في مسمار الكماتب واتاهاتمه الفخكريمة لن اللغممة
وعاء العرفة وترسباتها.
الق ممارئ الم مممتمعّن يلح ممظ ويلتمس ذل ممك التن مموع ،من خلل ناوعي ممة الفك ممار
الطروح ممة ،وتوجي ممه الرس ممائل الش ممفخرة والتنوع ممة ،ومحاول ممة جممذب الناظممار بط ممرق
عديدة ،منها:
 بناء الرواية من حيث معمارها ،وطاريقة السرد والوصف والتوصيف. اللغة وتعدّد مستوياتها ،وجماليات السلوب وتعدد أصوات الشخصيات. تنوع الفخكر :فلسفخي وإيديولوجي أو ديني.. -علقة الكاتب بالبيئة واليط العيش..
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تعدد مستوميات اللغة :عأند عأبد اللك مرتاض والعأرج واسيني
ومن هنا ناطرح مسألة جمالية اللغة العربية في الرواية والقبال على قراءتها ،وما
هي الطرق والستويات اللغوية الستعملة في كتابات الروائيي :عبمد اللمك مرتمماض
والعرج واسيني ولاذا استحوذا على قلوب القراء في زيادة القروئية للروايمة العربيممة
وما سر استمرار جمالية اللغة عندهما…
ويُع م مدّ الكاتبم ممان الروائيم ممان الكادي م ممميان ،مرتم مماض والواسم مميني ،من بي أكم ممثمر
الروائيي العمرب حضمورا إقليميما ودوليما ،فهمما مطلعمان على مما يجمري في السماحة
النقديمة والدبيمة والثمقافيمة ،عمبر الثماقفخمة لناهمما يحسمنان اللغمة العربيمة والفخرناسمية،
والواسيني يكتب بهما معا ،ويصدر بعض رواياته باللغتي مباشرة.
أما من حيث العمار البنائي والسردي لروايتهممما فيتممميزجان ببنماء سمردي ولغمموي
ملفخت للنظر ،ويرجع ذلك إلى المممارسة النقدية والكتابية الفخنية.
تشغل اللغة في إبداعهما الروائي مكاناة هاممة ،فالسمرديات ل تكتسمب قيمتهما
الفخنية .التي تتميزج بها عن باقي الجنماس الدبيمة .إلّ بالتصممور النظمري للغتهمما ،من
خلل التركيزج والهتمام بعملية التشخيص اللغوي.
واللغة هي الداة الرئيسة في التشكيل الفخني للرواية العمبر عن هويتهمما وأدبيتهما
لدى الكاتبي و"ما اناتماء الرّوايمة إل للغمة المتي تكتب بهما بغض النظمر عن الكايمة
واناتمائها إلى هذا الكان أو هذا التمع".1
اللغممة عنممد الروائمميي هي "وسمميط يقموم بتثمممبيت مفخممردات الدللممة وبنمماء هيكمل
الع ممنى الكلي للنص ،وتنظيم عملي ممة التص مموير والرم ممزج دون أن يص ممل من التبل ممور
 1ينى العيد ،في مفخاهيم النقد وحركة الثمقافة العربية ،دار الفخارابي ،بيروت ،2005 ،ص
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والكثمافة والتشيء ،إلى الدرجة التي يحل فيها محل عناصر السممرد الخمرى ،أي أن
تصبح الكلمة التوهجة ،هي منطلق الطاقة التصويرية ومناط البداع.2"..
نالحممظ في روايممات الكمماتبي تصممويرا واضممحا لتط موّر طابقممات التمممع الثمقمافي
واللغمموي ،ومما حممدث في مسمتويات اللغمة وتوّلتهما عممبر سمرد متخيمل وواقعي في
أحايي أخرى.
في روايات مرتاض وواسميني تتشمكّل اللغمة من عمدة مسمتويات وهي ممزجيج من
عدة أصناف لغوية ،تعكس لغة الروائي فيها ولغة التمع وطابقاته أيضا ،وتسمتفخيد
من أشكال القول الناساناي والثمقافي والجتماعي للروائيي.
إن الروايممممة ظمممماهرة لغويممممة قبممممل أي شمممميء آخممممر ،ويتجلى ذلممممك في تعممممدّديتها
اللغوية...فنموها وتشمكلها من التعدديمة اللغويمة الداخليمة والارجيمة ،وهي مرتبطمة
بالواقع الجتماعي ،وماهيتها هي تقنية للغمة في علقمة عضموية ممع التممع ،وليس مما

تعكسه من آراء الؤلف أو ما تطرحه من موضوعات .حسب ناظرية باختي.3
ويكننا ن نالج إلى واقع روايمتي للكماتبي العمرج واسميني وعبمد اللمك مرتماض
فاجعة الليلة السّابعة بعد اللف ،4ومرايا متشظية.5
وناكشف عما فيهما من تعدّد لغموي ،وسمحر أسملوبي ،والروايتمان جاءتما مرتعما
خصممبا لتعممدد اللغممات والطابممات والصمموات ،لناممه ل توجممد لغممة مهممما كمانات ،أن
 2صلح صالح ،سممرد الخممر "ألنامما الخممر عمبر اللغممة السممردية" ،الركمزج الثمقمافي العممربي ،الممدار
البيضاء ،الغرب ،2005 ،ص 47 :و .48
 3يُنظمر :وائممل بركمات ،النقمد المروائي عنمد ميخائيمل بماختي ،مجلممة جامعمة دمشمق للداب
والعلوم الناساناية ،اللد  ،14عدد  ،1998 ،03ص 69 :و .72
 4واس مميني الع ممرج ،فاجع ممة الليل ممة الس ممابعة بع ممد الل ممف :رم ممل الاي ممة ،الؤسس ممة الوطاني ممة
للكتاب،الزجائر .1993
 5عبد الالك مرتاض ،مرايا متشظية ،دار هومه ،الزجائر.2001 ،
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تكمون بعيمدة عن الحتكماك والتفخاعمل والخمذ من لغمات أخمرى ،ليكسمبها خاصمة
التن مموع ،والتم ممرد ،وإن كم مانات تري على لس ممان ال ممروائي بلغ ممة واح ممدة ،فهي ذات
مستويات متعددة ومتنوعة.
سممعى الكاتب ممان إلى تنوي ممع وتنظيم وتعممدد مس ممتويات اللغ ممة في روايتهممما من
خلل عدة منافذ ،فالرواية منفختحمة على عمدة أجنماس أدبيمة ،تراثيمة مثممل ألمف ليلمة
وليلم م م ممة ،والقامم م م ممات ،والخبممممممممار والغممممممممازي ،والتمممممممماريخ الكي والكايممممممممات
الشممعبية...وغيرهمما ،والروائيممان ،يطرحممان جملممة من الحممداث والعلقممات مثمممل:
التخيممل والممواقعي ،والعممرفي والفخممني ،والتماريخي والممروائي ،والشمفخاهي والكتممابي،
والوضوعي والذاتي ،والتأصيل والتجريب ،والدناس والقدس ،والناا والخر.
والروايتان تستدعيان رواة من غابر الزجمان مثمل :رواة حكايات ألمف ليلمة وليلمة،
والن ،والتصممممموفة ،والقممممموالي ،والكمممممائيي ،والصمممممالي ،والؤرخي ،والاناي،
والظلممومي ،والكممماء ،وغمميرهم ما أدى إلى تنمموع الشممخوص ،وبممالحرى تعممدّد
مستويات اللغة ،وتنوع أصواتها ،وطارق كلمهم وملفخوظمماتهم ،هممذا الركممام الهائممل
من الطابمات واللغمات ،يوظفخهما الكتابممان عمبر عممدة طامرق ،كاسممتراتيجية التنماص،
وحوارية اللغة والسْلبة ،والتهجي والسخرية...وغيرها
امتصّ ناص مما الرواي ممتي ه ممذه اللغ ممات التنوع ممة ،والنص مموص الغائب ممة الترس ممبة في
مخزجون ذاكرة الكتمابي وأحلمهممما في لغتهممما وأسمملوبهما ،وذلممك باكتسماح كثممير
من الجناس الدبية ،التي تفخاعلت فيممما بينهمما في أسمملوب تعبمميري راق ،فشممكلت
ناصمي الروايممتي في نط يشممبه النسمميج في تممداخل خيوطاممه ،ودقممة ضممبط ألوانامه إنا
لظة تدفق العاناي في ثموب لغموي أخّماذ ،يمدل على التحكم في نااصمية اللغمة ،أداة
فعالة في تريك الال السردي داخل الرواية.
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تؤكّممد روايتمما :مرايمما متشممظية ،وفاجعممة الليلممة السممابعة بعممد اللممف ،الؤثثمتممان
بعممارف متنوعممة التجمماوزة للتقليممدي مكوّناممة عالا خاصمما بهممما ،أسممهمت ملكممة
الك مماتبي النظري ممة ذات الن ممابع التعممدّدة في فتح آفاق ممه وتعممدّد رؤاه النفختح ممة فهم مما
تملن عناصر متنافرة ومتداخلة زمانايا ،فالروائيان ،ينطلقان من الكسمب الاصمل
لتفخسير ما يتلقياه.
فالروايتان ل تتويان على لغمة واحمدة وأسملوب واحمد ،وإنا يوجمد مركمزج لغموي
للروايمتي ،والؤلفخمان وهمما صم اناعا الكممل المروائي ،يتعممذر الصممول عليهمما في أي
مستويات اللغة ،إناهما في الركزج التنظيمي لتقاطاع الستويات.
فالكتابة ما هي إل عملية تويل اللغة وتشكيلها وناقلهمما من وضممع الادة الممدال،
إلى وضممع تنظيم فيممه من جديممد داخممل النّص ،والؤلممف الفخنممان يقمموم بتحويممل اللغممة
ويدخلها في سممياق لينتج أصمنافا من المدللت ،لن كمل روايمة هي ناظمام من صمور
لغ م ممات وأس م مماليب ،والزجاوج م ممة بي الص م ممور في الك م ممل ال م ممروائي وتولت اللغ م ممات
والص مموات ،وت ممداخلها والشمممارات التبادلمممة فيمممما بينهممما من القضمممايا الساسمممية
لسلوبية الرواية.
امتطى الكاتبممان عبممد اللممك مرتمماض والعممرج واسمميني طارقمما في تكمموين النص
السرود عبر قنوات منها إبداعية التنوع الكلمي والسلوبي التمثمل في:
التّهجي
وهممو مممزجج بي لغممتي داخممل ملفخمموظ واحممد ،والتقماء وعمميي لس مانايي مفخصممولي
بحقبة زمنية ،وبفخارق اجتمماعي أو بهممما معمما داخمل ذلممك اللفخمموظ..." :والتهجي
اللرادي اللواعي ،هو إحدى الصيغ الهامممة للوجمود التمماريخي ولصميرورة اللغممات،
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علم مما أن الكلم واللغ ممات يتغ مميران تاريخي مما عن طاري ممق التهجي وعن طاري ممق م ممزجج
مختلف اللغات داخل نافخس اللغة".6
ويكممون التهجي في صمميغة حمموار داخلي ليح مدّد وجهممتي ناظممر تتجمماوزان حمموارا
يوجد فيه داخل ملفخوظي كاملي مثمل جوابي لوار مكن ،ويكون التهجي في الرواية
ناسقا من توحيد اللغات منظّما أدبيا ،ناسقا موضوعه إضاءة لغمة بسماعدة لغمة أخمرى،
وتشكيل صورة حية للغة أخرى ،ففخي حال التهجي تكون اللغة المتي تضميء وتكممون
ناسقا من اللغة الدبية العاصرة ،وكلما وسعت طاريقمة التهجي في الروايمة بعمدة لغمات
تكون اللغة الممشخصة والممضيئة طاابعا موضموعيا فتتحموّل إلى إحمدى صمور الروايمة.
فتصير ضمن لغة الروائي الممتمرس كما يقول مرتاض نافخسه" :يفخعمل ذلمك بلغمة لناهما
لم تكن قابعة في المممعاجم كمالثمث الفخانايمة ،كأناهما خلمق جديمد من اللغمة ،لن ذلمك
اللق لغته هو وحمده من دون العالممممي ،لغتممه همو وحممده لناممه ينحهما من دفء حنانامه
وسعة خياله ،ما يجعلها تتطبع بطابعه ،تعتلم بشخصمميته الدبيممة ،فل تكمون إل لغتمه

هو ،فتتّسم بالتفخرد بعدما كانات متسمة بالعجائبية".7
ومن مظاهر التهجي في رواية مرايا متشظية ،ند ما يعرف بالظهر الفخممردي في
الهجنة القصمدية :فقمد تنماثرت داخمل الروايمة ملفخوظمات دالمة بوضموح على تهجي
قصدي جاء به الروائي ليضيء المموعي اللسماناي للغممة على أخممرى ونالحممظ ذلمك من
خلل :استعمال اللهجمة الدارجمة أو الليمة الكيمة أو العاميمة و يمدرجها في داخمل
اللغة العربية الفخصحى مثمل:
 6يُنظممر :ميخائيممل بمماختي ،الكلمممة في الروايممة ،ترجمممة :يوسممف حلق ،منشممورات وزارة
الثمقافة ،دمشق ،ط ،1م  ،1988ص.144 :ويُنظر أيضا :ميخائيل باختي ،الطاب الروائي ،ترجمة
محمد برادة ،ص.18 :
 7عبد الالك مرتاض ،سؤال الكتابة أو مستحيل العدم ،مجلة أسئلة الكتابة ،الركمزج الامعي
بشار ،الزجائر ،2004 ،ص.05 :
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"ناحن ناعمل إيش إيش هذا الكلم"" .8وين الفختاة العذراء ،والبقمرة الصممفخراء يما
دهمماء"" 9ويمك ،ويمك ،ويممل ،ويممل! ومما أصمماب بممني حمممران" و"مماذا بهمما؟ إيش
جرى لها؟".10
وربا الكم مماتب يقصم ممد من بالتيم ممان بالعاميم ممة داخم ممل النص الم ممروائي ،لقربهم مما من
الفخصحى وقواعدها إلّ أن كثميراً من اللغويي ل يحبذون ذلك ويروناه بعيدا عن العربية
والمتراث النحموي "إل أن التكلم أبمرز قدرتمه في همذه الهجنمة القصمدية المتي جماء بهما
الكاتب ،وقد ساهمت في تيي اللغة اللية لربطها بالرواية ،وجاءت معبرة عن عنصر
السوسيولساناي الهيمن في الرواية ،وله صلة مباشرة بالعامية الكية في منطقمة الليج
العمربي ،وذلممك بممالتركيزج على ألفخماظ بعينهمما وبمدللتها الليمة كاسمتعمال السممتفخهام
وأدواته "إيش ،وين" ،أدوات الندبمة "ويمك ويمك ويمل ويمل" وغيرهما و"للعاممة أخيلمة
وآراء وعبارات تدل على حياتهم الجتماعية العامة للشممعوب ،كممما تممدل آراء الاصممة
وأخيلتهم على تلك العاناي الملوءة بالثمقافة الاصة".11
وتقترب العامية الهجنة في رواية فاجعة الليلة السمابعة بعمد اللمف ،من العربيمة
الفخصحى ،بعد أن أخضعها الكماتب إلى عمليمة التفخصميح ،وهي ترتبمط باللهجمات
ذات الرتباط الوثيق بجموعة من الفخئات الجتماعية ولغاتهما اللصميقة بهما يوميما،
لذا ند العامية حاضرة في مت الرواية ،بعممد أن دسمه الكماتب بأشممكال متقطعمة بي
ناصوص أو تعابير الفخصحى محماول الرتقماء بهما إلى مسمتواها ،ما أدى إلى مجماورة
لكمل منهمما الخممر في تفخاعممل بنمماء ،سمماهم في تعمدد مسمتويات اللغمة في الروايمة،
وأدى إلى تهجي ملفخوظاتها ،وحوَرها من سمملطة اللغممة الحاديمة ،ومن هنما تتقمماطاع
 8عبد الالك مرتاض ،مرايا متشظية ،ص.23 :
 9نافخسه ،ص.32 :
 10نافخسه ،ص.48 :
 11أحمد رشدي صالح ،الدب الشعبي ،مكتبة النهضة الصرية القاهرة ،ط  ،3دت ،ص.34 :
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العامية مع الفخصحى وتخرق قدستها ،ربا تنسجم معها الصموات اللغويمة بمالظهور
أو التمازج معها فوظمف الكماتب بعض الصميغ العاميمة مثممل الكلم التمداول يوميما،
أو الممتي كممان حضممورها في كلم بعض الشخصمميات أو عممبر الحممداث مثمممل :ديممر
روحك مهبول ،تشبع كسور" 12و"دارها بينمما ولممد الرام" 13ومثممل"وال همذا قمالهم
ارقمدوا ناغطيكم" 14وغيرهما من العبمارات البثموثمة في همذه الروايمة تخلمق ناوعما من
التآلف والعضوية في بعض الحايي ،وارتباطاه بالبيئة الشعبية.
وند أصممداء اليمماة فيهمما متمثملممة في هممذه اللغممة الممتي ناقلت صممخب السممواق
وفضاءاتها الشعبية كأصوات الباعة والنادين مثمل "يا سامعي ما تسمعوا إل سممماع
الير ،عام الوع راح ،والزجمان ولّى ،والقصمر اللي كمان عمالي طاماح ،والطمير البموس
على ،يا سامعي ما تسمعوا إلى سماع الير".15
لن الهجن ممة الروائي ممة ليس ممت هي ثنائي ممة الص مموت والن ممبرة...ب ممل هي مزجدوج ممة
اللسان ،وهي تشمتمل على وعمميي فمرديي ،على صممورتي ،على نامبرين على وعميي
اجتممماعيي لس مانايي وعلى حقبممتي ليسممتا في القيقممة مختلطممتي هنمما بكيفخيممة ل
واعية ،بل هما قد التقيا بوعي ،وتتصارعان فوق أرض ملفخمموظ" 16وند في حمدود
الطاب الهجي الذي عرّفه باختي "هي عن قصد متحركة ومزجدوجة ،وكثميرا مما ترّ
داخمل مجموعمة تركيبيمة أو داخممل جملمة بسمميطة ،وأحيانامما تقاسممم العضمماء نافخس
الملة".
 12العرج واسيني ،فاجعة الليلة السابعة بعد اللف ،ص.324 :
 13نافخسه ،ص.98 :
 14نافخسه ،ص.262 :
 15نافخسه ،ص.466 :
 16ميخائيل باختي ،الطاب الروائي ،ترجمة محمد برادة ،ص.121 :
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السلبة )(Estilización

هي تصموير فمني لسملوب لغموي غمريب ،يحممل وعْيَي لغمويي مفخْمردين الموعي
الممصور المممؤسلَب ،والموعي المممصور المممؤَسلِب 17وعنمدما يريمد الكماتب تقليمد
الخ ممرين ،يلج ممأ إلى الس مملبة ،ويعم ممل على الس ممهام الواس ممع لت ممداخل الس مماليب
وتعدّدها ،ما يثمري الاناب الواري للرواية.
والسمملبة تعطي ص ممورة لل ممنزجوع اللغ مموي ،وفي رواي ممتي مرايمما متش ممظية لرتمماض
وفاجعة الليلة السمابعة لواسميني ،تتعمدّد أشمكال اللغمة بفخضمل اسمتعمالتها ،وكلم
الخر قد يكون منسوبا إلى الشخصيات أو يكون في إتباع الكاتب لسمملوب الغممير
استطاع الكاتب أن يُحلّ كلمة الغير في أسلوبه عممبر كلممات مسمتلهمة من كتمماب
آخرين ،ليُشاركهم في استلهام ،عن طاريق الحساس القصود بشماركة الكلممة في
الص مراع الجتممماعي فيقممول مرتمماض" :يمما شمممس...تمموقفخي ،ل
أحممداث سمميرورة ّ
تغربي ،إناي أنااديك يما شممس ،يما رائعمة فهمل تسممعينني الن؟ وهمل تفخهمي همذه
اللغة التي أخاطابك بها؟ إناي أنااديك أم أنات ل تسمعي ،ول تفخهمي أية لغة ما بممه
يتكلّمممون...يمما شمممس ،يمما حسممناء ،يمما مضمميئة على غيرهمما :أنااديممك فاسمممعي
وافهمي ل تغربي عني ،ظلي كما كنت في غابر الزمان".18
ه ممذه الص ممورة اللغوي ممة الؤس مملبة ذات النظ ممر الغ ممريب ل ش ممك هي من ص ممميم
أسلوب عبد الالك مرتاض ،ولكنهما تشمبه أسملوب الشمعر الروماناسمي عنمد الشمابي
عندما ينادي الطبيعة ،يا أم هل تكرهي البشمر أو صمور ل ممرتي في لغتمه ،وعنمدما
أسمملبها من مخممزجون ذاكرتمه في حيمماض لغتمه وعمبر بهمما عن أفكممار عديمدة عن لغممة
الخممر ،محمماورة لمممرتي وغميره "أيتهما اللحظمات السممعيدة كفخى عن السمير ،أيتهما
 17ميخائيل باختي :الكلمة في الرواية ،ص.149 :
 18نافخسه ،ص.149 :
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البحيرة...أنااديك ،أنات المتي أغضمى عنهما المزجمن ،وخلمع عليهما الشمباب ممرة بعمد
أخرى...احفخظي تلك الليلة ،احفخظي ذكراها".19
وتندمج السلبة ضمن النص ،حيث يصمعب اكتشمافها ،فهي خفخيمة ومتضممنة
داخ ممل النص ال ممروائي ،فيتم مماهى معه مما .ويكنن مما إعط مماء نوذج للنص الم مممؤسلب
والنص الصلي الممؤسلب:
النص اليمؤسلب الصلي

الينص اليمؤسلب
وأيقنمموا أن زمن الطّوفممان والوعممود
أغ م ممرقهم..ح م ممل الطوف م ممان على ك م ممل
الروابي فما جمماء في بعض الخبممار غممير
الؤكم ممدة .ولم ينج منم ممه من كممماناوا في
كهف الظلمات .ول في ملكة العدم.
بممل لقمد امتمدّ طاوفممان الممدم الوعمود إلى
كممل القطمار والكهمموف في كممل أناحماء
الرض فغمرهمما وأغرقهمما فهلممك النمماس
جميعم مما ولم يبم ممق منهم أحيم مماء إل من
ك م ممان يتعب م ممد ال مخلص م مما في جب م ممل
قاف.20

تنكّمر قموم ناموح عليمه السملم لمدعوة
الق ،ولم يممتركوا عبمادة الوثمان ،فكمان
جمزجاؤهم ،أن اسمتحقوا عقماب ال تعمالى
ف ممأوحى ال إلى نا مموح علي ممه السمملم ،أن
يصنع السفخينة فسخر منمه قومممه .إل أنامه
لم يأبممه لسممخريتهم فكمانات عاقبممة قومممه
أن أغممممرقهم ال ،ولم ينج إل نامممموح ومن
آمن معه ،قال تعالى" :وأوحي إلى نامموح
أناممه لن يممؤمن من قومممك إل من قمد آمن
فل تبممممتئس با ك م ماناوا يفخعلم ممون"
واص م ممنع الفخل م ممك بأعينن م مما ووحين م مما ول

)(36

تخممممممماطابني في المممممممذين ظلمممممممموا إناهم
مغرمممون )" "(37سممورة ه ممود ،الىآيت ممان
 36و 37

 19عبد الالك مرتاض ،مرايا متشظية ،ص.13 :
 20عبد العزجيزج عتيق ،النقد التطبيقي والوازناات ،الدار البيضاء ،1972 ،ص.280 :
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النص اليمؤسلب

النص اليمؤسلب الصلي

ل أحممممممممد يعممممممممرف من أين جئت
تدي م ممدا ل أذك م ممر أنا م مما شخصممممميا عن
عائلتي قيل أرضعتني ظبية في إحممدى
حيمماض جبممل قمماف .بع ممد أن ت مموفيت
أمي في ليلممة ميلدي ،أممما والممدي فلم
تتّفخق الخبار على تديده هو أيضا.
قيم ممل أن مم مماردا من الن نام ممزجل على
أمي فعلقت منه .وقيمل أن ملكما جماء
إليهما فنفخخ في كمهما فحملت بقدرتمه
تع ممالى .وقي ممل لم ي ممؤت بي إلى جب ممل
قاف إل بائتي وخمسي قرناا...وكان
الوز والتفخمماح والتمموت والرمممان والتمممر
21
والليب والعسل طاعامنا…

فلمممما اشمممتد الوع بمممذلك الطفخمممل
بكى ،اس ممتغاث وع ممالج الرك ممة فوق ممع
صمموته في أذن ظبيممة فقممدت طافخلهمما،
حنت الظبيمممة بمممه رئمت بمممه ،ألقمتمممه
حلمتها وأورمته لبنا سائغا ،وممما زالت
تتعهده وتربيه ،وتدفع عنه الذى.
إن الظبيممة المتي تكلفخت بمه وافقت
خصبا وممرعى أثيثمما ،فكمثمر لمهما ودرّ
لبنهمما ،حممتى قممام بغممذاء ذلممك الطفخممل
أحس ممن قيممام .وكممانات مع ممه ل تبتع ممد
عنمه إلّ لضمرورة المرّعي .وألمف الطفخمل
تلك الظبية "تربي الطفخل ونا واغتمذى
بلب تلمممممممك الظبيمممممممة ،وإلى أن تّ لمممممممه
صولن ،وتدرج في الشي وأثغر فكان
يتبع تلك الظبية ،وكانات هي ترفق بمه
وترحمم ممه وتملم ممه إلى مواضم مميع فيهم مما
شجر مثممر ،فكانات تطعمه ما تسماقط
من ثمراتهمما اللموة النضميجة ومما كممان
ص مملب القش ممر كس ممرته ل ممه بطواحنه مما

 21مرايا متشظية ،ص.241 :
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ومممتى عمماد إلى اللب آوتممه ،مممتى صممحا
ظللتممه ،ومممتى حضممر أدفأتممه ،وإن حن
الليل صرفته إلى مكاناه الول ،وجللتمه
بنعميها وريش كان هناك".22
استخلص الكماتب لغمة مضميئة على موضموع السملبة المتي اسمتلهم منهما صمورا
وصيغا للغة وتعامل مع الادة الولية للغة ،بنمموع من التنويممع فأدخلهمما في اهتماماتممه
ومواقفخه الديدة في سرد روايته.
ومن خلل همذه القماطاع من الروايمة وعرضمها بجماناب القماطاع الوليممة الؤسملبة،
يتّضمح لنما أن مرتماض عبمد اللمك ينهمل من منماهج متعمدّدة ،من النصموص التراثيمة
الدينيممة والدبيممة والفخكريممة التداخلمة والتشمابكة ،والمتي أسمهمت في تعمدّد اللغممة
داخل النص الروائي ،وتفخاعلت ممع بنيتمه ،حيث تاهت فيمه ،وقمد ناهمل المروائي من
هذه النصوص الؤسلبة والنصوص الؤسلبة ،حي حولها الكاتب إلى حوار لغوي أو
تناص ذكي يصعب التمييزج بينه وبي النص الصلي ،ليكشف عن اليحاء المدللي
الشم ممكلي للنص الؤسم مملب ،فتتحم ممور عن سم ممياقها الصم مملي ،وتلّ محلم ممه دللت
جديدة ،فالحتكاك بالتراث عبر ناصوصه التلفخة ظاهرة في الت الروائي عبر سردها
ولغتها النسابة بتدفق ،معلنة عند انادماجها في لغة الرواية متناسية أصملها الأخوذة
منه وكأناها ناص جديد صاغه الؤلف دون تكلف ولم يظهر مرجعيته الولى.
والهمّ في السلبة يقودناا إلى العلقة مع الخر ،في علقات تفخاعلية يكون فيهما
التأثير والتأثر بي النصموص في اناعكاسمها على النسميج اللغموي للنص ،وفي كوناهما
مظهرا من مظاهر اللغة التي تظهر وتبرز لغة الخر.
 22نافخسه ،ص.69 :
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وقممد أكسممبت أس مملبة النصمموص فاعليتهمما الك ممبرى في الرواي ممة من خلل الث ممر
الفخع ممال الممذي تترك ممه في التلقي ال ممذي يبحث عن جمالي ممات اللغ ممة كالنازجياحممات
والعمدول ،والتكممرار والتمداخل والتماثمل ،ويغمدو النص ناتيجممة التواصمل بي الفخنمان
والتلقي ناصمما مفختوحما في ملء الفخراغمات التروكممة فيممه لبمراز وإظهممار البعمد الفخمني
والم ممالي ،هممذا م مما يؤك ممد أن التلقي يلعب دورا فع ممال في الكش ممف عن الوج ممود
القيقي لنص في ناصوص أخمرى وهي الركزجيمة بي الكمماتب والقمارئ التلقي للغمة،
لن ذاكرتممه تشمتغل عممبر الضمور والغيماب في إدراك العلئمق بي النصمموص ،لينتج
دللت جديدة ،ويعطي أهمية للنص الديد الذي يحملّ محملّ النصمموص السممابقة
ويلغي سم مملطتها الدلليم ممة وينتج ناصم مما روائيم مما مفختوحم مما يم ممأبى الناغلق على لغتم ممه
الوحيممدة .ومن هنمما تكممون الروايممة جنسمما جديممدا يتجسممد فيهمما" :المممال الفخممني
الرفيع ،واليال الراقي البمديع والس الشممديد ،والرهافمة ،والرقمة الشممفخافة ،بالضمافة
إلى البداع واللذة والبتكار".23
الاكاة الساخرة
ويطلق عليها البارودية  parodiaوهي تطيم اللغمة عن طاريمق السملبة وهي في
الغممالب تممل موقفخمما سماخرا من اللغممة الوضمموع ،ويكنهما أن توافممق بي ناوايما اللغممة
الؤسلبة ،فتعبر هذه عن موقفخها من خلل صورة تلك ،ويبدو أن همذا النمموع "عنممد
باختي" هو أكثمر أشمكال السملبة شميوعا ،ويجممع فيمه كمل أنامواع إدمماج النصموص
اللغوية السابقة في ناص معاصر ،وجعلها تعبر بطريقة تلقائية عن ناوايا اللغة الفخيممة
الؤسلبة.24
 23ابن طافخيل ،حي بني يقظان ،دار تلتقيت للنشر ،ط  ،1بجاية ،الزجائر ،دت ،ص.14 ،13 ،8 :

 24عبد الالك مرتاض ،ناظرية الرواية ،عالم العرفة ،اللس الوطاني للثمقافمة والفخنمون والداب،
الكويت ،ص.12 :
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وتضر البارودية والسخرية في الرواية عن طاريق -1 :الكلممة الاكماة السماخرة.
 -2الكلمة الساخرة التهكمية -3 .الكلمة الغيرية العكوسة" ،لن الروائي التمرس
يجد ضالته في تقليد الساليب ،ويتكلم بواسطة كلمة الخرين ،لكنه يمدخل في
هذه الكلمة اتاها دلليا يتعارض تاما مع النزجعة الغيرية".25
السماخرة يجب أن تكمون
ويوضح باختي هذه السخرية بقولممه" :كلمممة الاكماة مّ
متنوعممة لدرجممة كبمميرة ،يكن أن ناحمماكي محاكمماة سمماخرة أسمملوب الغممير بوصممفخه
أسلوبا ،يكن أن ناحاكي محاكاة ساخرة طاريقة نوذجيمة على السمتوى الجتمماعي
أو شخص ممية على الس ممتوى الفخمممردي طاريق ممة في الرؤيممما ،في التفخكمممير ،في الكلم،
بالضافة إلى ذلك إن الاكة الساخرة تكممون عميقممة ،بهمذه الدرجممة أو تلممك ،يكن
أن تقتصممر الاكمماة السمماخرة على الشممكال اللفخظيمة السمطحية ،غمير أن المكن أن
تغور هذه الاكاة الساخرة لتصل إلى البادئ والسمس العميقممة لكلمممة الغممير إضممافة
إلى ذلك ،فإن كلمة الاكاة السماخرة يكن أن تسمتخدم من جماناب الؤلمف بصمورة
مختلفخة ،الاكاة السّاخرة تستطيع أن تكون هدفا بذاتها".26
ويكن أن نثمل للمحاكاة الساخرة لسلوب الغير قول مرتاض" :ويناديكم .لن
ل تعرفون لاذا ينمماديكم؟ بعممد أن كنتم قممررت الخلد إلى سمبات عميمق إلى البمد،
يتّصل ناومكم بالليل والنهار ل تبون إل النوم اللذيذ ،الكسمل أحلى ألمف مممرة من
العم ممل ،العم ممل جه ممد ع ممرق وك ممد ،الكس ممل ل ،الكس ممل راح ممة وخم ممول ،كي ممف
يستويان؟ ول يزجال الصوت ينادي مدويا".27
ففخي هذا القطع يسخر منادي الرّبوة الضراء من أهلها ،من خلل أسلوب قولهم،
بأناهم ل يحبون العمل ،ويعدون العمل رجسا ،ويخلدون الكسل لناه متعة وراحة.
 25حميد لميداناي ،أسلوبية اللغة ،ص.90 :
 26ميخائيل باختي ،شعرية دوستويفخسكي ،ترجمة :جميل ناصيف ،ص.282 :
 27نافخسه ،ص.283-282 :
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الكلمة السماخرة التهكميمة ،هي تشمبه بكلممة الاكماة السماخرة ،الكلممة الغمير
تهكمي ممة وك ممل كلم ممة مس ممتخدمة بدلل ممة مزجدوج ممة ،ذل ممك أن في ه ممذه الالت،
تسممتخدم الكلمممة الغيريممة من أجممل ناقممل النزجاعممات العاديممة لهمما ،وفي كلم اليمماة
اليومية يكون هذا السمتخدام لكلممة الغمير شمائعا جمدا ،خصوصما في الوار حيث
يكمرر الاور في حممالت عديمدة حرفيمما ،مما يؤكمده الاور الخممر ،محمل إيمماه قيمممة
جديممدة ،ومفخضمميا عليممه ناممبرة خاصممة بممه :التعبممير عن الشممك ،السممتياء ،التهكم،
الستهزجاء ،السخرية…

28

وإذا ك ممان التهكم والس ممخرية يتش ممابهان أو يقترب ممان من الهج مماء ،فهم مما ينس ممبان
العيم مموب إلى شم ممخص أو أشم ممخاص ،وقم ممد يقومم ممان بتضم ممخيم العيب ،إل أن التهكم
يختلممف ،لنامه يصمدر عن النقمد ولممذا فإناهمما يختلفخممان في الهمدف ،فالهجمماء غرضممه
التجريح والتهكم غرضه التهذيب والصلح ،فهو ناوع من الزججر أو الردع فهو يقممترب

من العقاب وهو أخف وقعا ،على الرغم من اتفخاقهما في الغاية ،وهي خدمة الناس.29
ويكننا أن ناسوق الثمال التالي للتعرف على الكلمة السماخرة التهكميمة ،يقمول
السارد" :وأنات معوق بعاهتي اثنمتي ل بعاهمة واحمدة...فمأنات أعمور وأعمرج .ولمو
كان فيك عاهة واحدة لكنت طامعت في أن ينالك شيء من هذه الرأة".30
ولقد ساق السارد الكلمة الساخرة التهكمية على شكل حوار ،دار بي السممارد
وشيخ "بني بيضان" هنا السارد مفخترض ،وينقل النزجعة العاديمة للشميخ سمماخرا منمه
متهكما بصفخاته اللقية.
 28عبد الالك مرتاض ،مرايا متشظية ،ص.45 :
 29ميخائيل باختي ،شعرية دوستويفخسكي ،ترجمة :جميل ناصيف ،ص.283/284 :
 30يُنظر :العممربي رابح ،أناممواع النممثمر الشممعبي ،منشممورات جامعممة بماجي مختممار ،د.ت ،د.ط،
عنابة ،الزجائر ،ص.31 :
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أما الكلمة الغيرية العكوسمة :وهنما تبقى الكلممة خمارج كلم الؤلمف ،إل أناهما
تؤثر في كلمته وتددها .ويتضح ذلك أكثمر من خلل هذا الثمال " :الذي جمماء في
الرواية "يا سموقة ودهمماء ،يما كمل شميء إل أن تكوناموا شميئا كبميرا .اضمرعوا إلى ال
تعالى عزجت عزجتمه وجمل جللمه ،بأصموات جهميرة .وعيمون باكيمة ،وقلموب خاشمعة،
وألسنة ضمارعة ،لعمل ال تعمالى أن يسمتجيب لكم لن ذناموبكم عنمده كمثمرت .ومما
أشك لظة واحدة في أناه تعالى يعاقبكم بهذا الفخاف المذي يضممرب بيمموتكم منممذ
القرون البعيدة ،يا بني بيضان أدعوا ال بأصوات جهرة اللهم ربنا باعد بي أسممفخارناا
اللهم ربنا اسقنا غيثما غدقا ،وجدا طابقا اللهم ربنا سلط عذابك وعقابمك وغضممبك
على قبيلممة بممني خضممران الارقممة وقبيلممة بممني زرقممان الفخاسممقة ،وقبيلممة بممني حمممران
الكافرة ،وقبيلة بني سودان الظالة ،وبقية القبائل كلها...اللهم عذب هذه القبائل
كلهما عمذابا شمديدا اللهم سمود وجموههم ،وأخمرس أصمواتهم ،حمتى ل يكوناموا في
الشممياء شمميئا اللهم حممول السممحائب المطممرة الممتي تطممر بهمما روابيهم الفخمماجرة إلى
روابينمما النقيمة الافممة الظممأى ،حممتى تممروى فتهمتزج وتربمموا خصممبا اللهم أهلممك كممل
القبائل في الروابي السبع إلّ رابيتنا فل تبمق زرعما ول ضمرعا ودممرمهم تمدميرا حمتى
ل تترك منهم أحدا".31
وهنا الكلمة الغير العكوسة ،تمرفض اسمتغلل الؤلمف لكلمتهما .وتعلمه خمارج
حممدودها وتمؤثر فيممه ،فالكلممة العكوسممة ل تتعممدى حممدود الشخصممية ،السممخرية
تبقى بي الشخص مميات ،فتس ممخر إح ممداهما من الخ ممرى ال ممتي بادرته مما بالس ممخرية
وتنقلب الس ممخرية على من أرادت أن تس ممخر من ممه ،فيُسممخر منه مما ويبقى الكمماتب
خارج ناطاق هذه الكلمة العكوسة.
 31عبد الالك مرتاض ،مرايا متشظية ،ص.102 :
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والسممخرية هي مطيممة الكمماتب للوصممول إلى أهممداف مرسممومة في الروايممة ،عن
طاريق اللغة الساخرة التهكمة العكوسة الدللة فالغاية هي الناقضة للغمير على غممير
العادة في الكلم ،جاء الكلم مضمرا يفخهم من اطاريقة السمتعملة بواسممطة الديث
عن الوقائع التي يخلقها الروائي في لظة ،ويسخر ما خلق في لظمة ثانايمة ،وتظهمر
وظيفخة التخطي التي يحققها هذا السلوب اللغوي ،فتظهر السخرية بقاومة الواقمع
عبر النتائج التي تنفخي القدمات وتعارضها وتتنكر لها.
وفي الرايا التشمظية يلجمأ الكماتب إلى السمخرية ليعمبر عن الشمك وكشمف القنماع
والبطولمة الفخارغمة السمتهلكة والزجيفخمة عن شميوخ المروابي السمبع السماعون إلى الوصمول
إلى قص ممر "عالي ممة بنت منص ممور" بأي ممة وس مميلة فيظهممر ويتجلى التع ممارض ال ممذي يبطن
السمملوب الوظممف ،فيؤكممد الصممراع القممائم في الروايممة ،حيث يقممول السممارد" :وأناتم
تتعلممون ،ولكنكم تنكحمون وتمأكون لوم البشمر وتشمربون دمماءهم ،فتعيشمون على
الغتيال الذي هو أساس الضارة التي سمتقيموناها إناشمماء ال فيممما يسممتقبل من الزجمممان
حيث تمبرد الشممس وتتقلص وتتلشمى في الكموان السمحيقة فينتهي كمل شميء على
هذه الرض".32
يُظهر هذا القطع الذي عبر بمه الكماتب عن الناسمان المذي يتحمول إلى آلمة إبمادة
لخيه الناسان وكيممف ينغمس في القمذارة والطمأ ،ويتحموّل إلى حيمموان شممره يمأبى
الرجوع إلى إناسانايته الفخطور عليها ،ويتمادى في الغيّ والطغيمان ويسمعى إلى إقامممة
كيممان مظلم تغيب فيممه الشمممش وينمحي في ممه الوجممود ويس ممود في ممه التن مماقض بي
الفخضيلة والرذيلة في الواقع العيش.
وهنا يستعمل الكاتب اللغة في غير معناها العتاد العروف ،فنحتمماج إلى إعممادة
تفخسير وجهمة النظمر التضممنة في الكلممة ذاتهما وفهمهما من جديمد ،وطاريقمة اللغمة
نافخسها وعلقتها بالوضوع وبالتكلم ،ما يؤدّي إلى خلخلة في مسممتوياتها فيحمدث
 32نافخسه ،ص.312 :
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التنماظر ما يجعمل التجماور غريبما ،والبعيمد قريبما ،من خلل تهمدي القموالب الاهزجة
للغممة والفخكممر بأسمملوب الاكمماة السمماخرة ،والهممدف من كمل هممذا القممول والتنموع هممو
حوارية الرواية.
ونالح ممظ أن ال ممروائي في ه ممذا القط ممع يحتجّ ب ممذكاء ش ممديد على الواق ممع التصم موّر
لشيوخ الروابي السبع ،بأسلوب متحوّل ناحو الرفض الشديد والشجب القموي لتفخكمير
هذه الزجمرة من الشمميوخ وعلى رؤيمماهم البنيممة على شممقاء غمميرهم وحيث الدناس يعماناق
الأسماة ويلغي القممدس في توطايمد الصمورة في دللممة تشممير بوضمموح إلى ناهايمة ،اليماة
بداية ببرودة الشمس ،والأساة التمثملة في اختفخاء العمورة بعممد حلمول ثقافمة وحضمارة
الوت بإبادة الناسان للناسان واستحالة استمرار الياة مع استقبال الظلم.
تومظيف التراث في الرواية
الغايمة من توظيممف المتراث ،هي تاوزه بعمد تثملممه واناتقماء عناصممر منممه لسممتعمالها
بطريقممة جديممدة ،في فن روائي ل يعتمممد على تقنيممات السممرد القممدي وتختلممف عن
السرديات الغربية ،حتى ل تكون ناوعا من الاكمماة أو التقليممد أو التهجي ،ولكن همذه
الهمة صعبة جدا لن "البداع اناطلقا من الوجود لاورته وتاوزه أعسممر من الناطلق

من لشيء ،فالتجاوز يقتضي مجهودا إضافيا ل يتحقق في جميع الالت".33
ومن هنمما اناطلمق البماحثمون عن خصوصممية للروايمة العربيممة العاصممرة وبدراسممة ممما
ت مموفر من س ممرديات عربيممة ت مموفرت فيه مما أس مماليب متعممدّدة في التوظي ممف والتطعيم
وتاوزت العهم ممود من السم مماليب ،والهم ممترئ من الصم ممور والسم ممتهلك من اللفخم مماظ
والشكال ،إناشماء روايمة جديمدة ل تشمعر عنمد قراءتهما أنامك قمرأت مثملهما من قبمل،
تفخاجئممك في كمل فصممل من فصممولها بشمهد مسمتطرف وتصممور للزجمممان مختلممف،
وبخطاب يدعوك إلى التأمل والساهمة في إناتاج واقتراح الدللة والغامرة بالتأويممل،
 33نافخسه ،ص.94 :
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والعناصر التراثية تنكشف للقارئ وتدعوه بألفخاظها وبُناهمما وإيقاعهمما ،وتيلممه بيسممر
إلى مرجعياتهما التنماثرة ترشمده إليهما ناكهمة عتيقمة وعبمق معتمق فتحسمب أنامك منممه
وهمو قمريب ،ويرجعمك إلى ممما اخممتزجن في ذاكرتمك من مممأثور القممول وسمحر البيممان،
قرآنامما وحمديثما وخمبرا وشممعراً وأسماطاير الولي والخممرين ،وعجممائب المدنايا وكرامممات
الصوفية...وغيرها.
يستحض ممر ه ممذا عن وعي أو غممير وعي ويص ممهر في الروايممة صممهرا ،ويعجن عجنمما
ويشكل تشكل بمديعا فيخمرج في ثموب جديمد فيمه من المتراث أصمالته وجللمه ،ومن
الداثة إبداعها وجمالها ،تتفخاوت درجات الحالة بحسب غاية الكاتب وقدرتممه على
تثممل مخزجوناممه الثمقمافي ،وقمد يجعمل بعض همذه الحالممة مسملكا في الكتابممة هادفما إلى
إثب ممات الصوص ممية والتم مميزج" 34و"طاموح مما إلى خط مماب روائي ذي خصوص ممية عربي ممة
تراثيممة" 35وربا كممان القصممد من ورائممه محاولممة القبض على مجريممات الواقممع العممربي
التردي في ظلمات التخلف والقهر والنسيان.

تومظيف التراث في الروايتي
و ّظمف فيهمما البمدعان أناواعما كثمميرة من المتراث ،إذ اسمتدعى النصموص القرآنايمة
والحمماديث النبويممة ،والمثمممال الشممعبية ،والسمماطاير ،وتثمممل البيئممة الليممة ببسمماطاتها
ولغتها وأحياناا عاداتها وتقاليدها ،وعجائبها...كل ذلمك ينصمهر في عممل سمردي
معاصر تقرأه ول تل ،لناه يتنامى إلى درجة التماهي مع ناصموص من الشمعر العمربي
والمثمال الشعبية .حفخرت لها مكاناا في ذاكرة الكاتبي فاستعادا مخزجوناهما في لغممة
متينممة ل تختل ممف عن أحسممن النصمموص التراثيممة فهي تتنمماص معهمما إلى درجممة ل
 34فصول ،اللد  17العدد الول ،الهيئة العامة الصرية للكتاب ،1998 ،ص.29 :
 35يُنظر :نافخسه ،ص .30 :ومحمد رياض وتار ،توظيف التراث في الروايمة العربيممة العاصمرة،
اتاد الكتاب العرب ،دمشق ،من "الممقدمة".
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تستطيع التمييزج بينها إل أن البدعي صهراها وعجناهمما في أسمملوب حمداثي متطموّر
ساحر جذاب وساعيا إلى تعتيق الطاب وتديث النس الروائي.
تومظيف لغة القرآن الكري
يعممد الكاتبممان إليمه لتعممتيق الكتابمة الروائيمة عن طاريممق محاكمماة السملوب القمرآناي
محاكاة واعية عن طاريق اقتباس اليات القرآناية دون تنصيص أو إحالة ،عمبر التنماص أو
استحضار أجزجاء من اليات لتكثميف معناها أو تلخيصه أو التمهيد له للعلن عنه.

هممذا الكم الهائممل من النصمموص الغائبممة الممتي شمكلت العمالم المروائي للكمماتبي
العمرج واسمميني وعبممد اللممك مرتمماض ،البعض منهما يظهممر بشمكل واضممح وجلي،
والبعض الخ ممر نالمح ممه من قراءاتن مما لن "الكتابممة الراهن ممة ليس ممت في حقيقته مما إل
استبدال لكتابة سابقة...والنص الاثل إل مزجيجا من ناصوص أخرى كثميرة مجهولممة
حسب رأي كريستيفخا وبارث".36
وظمف العممرج واسمميني أسماليب قرآنايممة أسمهمت في تشمكيل الفخضمماء اللغمموي
للرواية لا تتموفر عليمه لغمة القمرآن من فصماحة وبلغمة وقمدرة على اللمق والتصموير،
فاشتملت الرواية على مثمل هذه الصيغ:
الشمممس تكمور ،والنجمموم تتكمدر ،والبمال تيسمر ،والعشمار تعطمل ،والوحموش
تشممر ،وحي يسممأل النمماس الوؤودون بممأي ذناب قتلمموا يتممدثر اللموك داخممل أكتممافهم
37
حفخاة عراة…
يتنماص همذا السملوب بوضموح ممع آيمات سمورة التكموير في قولممه تعمالى﴿ :إذا
الشمس كورت،وإذا النجموم اناكممدرت وإذا البممال سمميرت،وإذا العشممار عطلت،وإذا
الوح مموش حش ممرت،وإذا النفخ مموس زوجت،وإذا الوءودة س ممئلت ب ممأي ذناب قتلت﴾
اليات ).(9-1
 36محمود أمي العالم ،أربعون عاما من النقد التطبيقي ،دار الستقبل ،القاهرة ،1994 ،ص:

.142

 37عبد الالك مرتاض ،ناظرية النص الدبي ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الزجائر ،2007 ،ص:
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وستصلون ناارا ذات لهب وتصعدون جبال جهنم على وجوهكم.38
سيقوم اللق بي يدي ال ،صفخا صفخا وكمل واحمد يحمممل كتابممه من كممان مؤمنمما
سيحمله يينا ،ومن كان كافرا سيحمله يسارا.39
ما قتلوه ،وما صلبوه ،ولكن شبّه لهم.40
قممال ،ل تلقموا بأنافخسممكم إلى التهلكممة ،ول تقتلموا النفخس الممتي حممرم ال قتلهمما،
صرخنا خدعتنا يا ابن الزجاناية ،قال خدعتكم النفخس المارة بالسوء ،فهو يتناص مع
قولممه تعممالى﴿ :ول تقتلمموا النفخس الممتي ح مرّم ال إل بممالق ومن قتممل مظلوممما فقممد
جعلنا لوليه سلطاناا فل يسرف في القتل إناه كان منصورا﴾ )السراء.(33 :
استثممر الرّوائي اللغة القرآناية لا تتوفّر عليه من حمولة دللية وبلغية في ابتكار
دلل ممة جدي ممدة له مما ارتباطاه مما بأح ممداث الرواي ممة وب ممالواقع الجتم مماعي والسياس ممي
واليممديولوجي البثممموث بي تلممك الحممداث .فالروايمة تسممتمد دللتهمما من الممتراث
تتمثمله وتنحه دللت جديدة ،معطرة بلمسة قرآناية لها سحرها الاص.
وجاءت اليتمان (29/28) :من سمورة الجمر منصموص عليهمما وموضموعتان بي
قوسممي ﴿وإذ قمال ربممك للملئكمة إناي خمالق بشمرا من صلصمال من حممإ مسمنون،
ف ممإذا س ممويته ونافخخت في ممه من روحي فقع مموا ل ممه س مماجدين﴾ 41لم تل الرواي ممة إلى
مص ممدرهما ،ولكن للتنصمميص عليهم مما ،إش ممارة من الك مماتب على أهميممة الس ممياق
الممواردة فيممه ،ح ممول الكمماتب هممذه اليممة من التعبممير عن الجممواء الدينيممة الفخعمممة
بالقدسية إلى التعبير العكسي أي التعبير عن العنى العكوس لا في القممرآن الكممري،
 38العرج واسيني ،فاجعة الليلة السابعة بعد اللف ،ص.263 :
 39نافخسه ،ص.290 :
 40نافخسه ،ص.291 :
 41نافخسه ،ص.312 :
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فينقلها إلى أحداث السياسة والواقع الجتماعي معبرا عن رفضه لسمتغلل الكمام
لنصوص القرآن الكري للسيطرة والتسلط على شعوبهم ،لا لها من قدسية عندهم.
وظف عبد الك مرتماض في روايتمه "مرايما متشمظية" عمدة أسماليب قرآنايمة ليمبرز
اسمتغلل المدين لفخئممات مختلفخممة لغراضممها وإدخالهمما ضمممن السياسمة والصممراعات
التجسدة في شيوخ القبائل السبع ،ورد على لسممان أحمدهم" :اللهم أرسممل عليهم
طايرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل حتى تعلهم كالعصف الأكول".42
والقمارئ المممتمرّس يكتشممف التنمماص الوجممود بي هممذا المدعاء وحادثممة الفخيممل.
فالكماتب أراد أن يقمارن بي مما يجمري في الواقمع الزجائمري من محن أوجماع وتطيم
وتدمير ،وما جرى في عام الفخيل ،عندما همّ أبرهة تطيم الكعبممة الشممريفخة ،وأرسممل
ال عليه وجيشه طاميرا أبابيمل فمأهلكتهم وخيبت مسمعاهم ،كمما خماب مسمعى من
أراد تدمير الزجائر .وهنا تناص ظاهر مع آيات سورة الفخيل في قوله تعالى﴿ :ألم تر
كيف فعل ربك بأصحاب الفخيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ،أرسمل عليهم طاميرا
أبابيل ،ترميهم بحجارة من سجيل ،فجعلهم كعصف مأكول﴾ .والعروف أن لغة
القرآن تتاز بالروناة التأويلية ما سمح للغة الروائي استعمالها في توضميح موقفخمه من
آثار الدمار السياسي للبلد ،وإداناة لستغلل الدين لتلف أطاراف النزجاع.
فمنممذ الوهلممة الولى للروايممة رصممع البممدع روايتممه باقتباسممات لتممدعيم العممنى،
والقممارئ يسممتطيع أن ييزج بي ممما هممو قممرآن وممما هممو ليس منممه إل عن طاريممق الزجون
الممذاكراتي .ففخي بدايممة الروايممة ،والممتي هي اسممتهلل مكثممف لا يممأتي ،يقتبس عن
طاريمق التنماص من القمرآن الكمري في سممورة التكمموير لكن جماء ذلمك خممارج السمياق
فيقممول" :إلى ال ممذين يغتممالون ول يممدرون بممأي ذناب يغت ممالون؟ وإلى ال ممذين كمماناوا
يغتالون ول يدرون لي علة يغتالون؟".
 42نافخسه ،ص.52 :
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فه ممو يح مماور النص الغ ممائب في قول ممه تع ممالى﴿ :إذا الوؤودة س ممئلت ب ممأي ذناب
قتلت﴾ )التك مموير (9-8 :وفي مت الرواي ممة ذاته مما يس ممتعمل عب ممارات من الق ممرآن
الكري توحي بدى تعلق الكاتب بممالنص القممرآناي واسممتدعاء عباراتممه ضمممن أسمملوبه
في سرد حالة دقيقة في الروايمة ،فهي تموحي بمأن هنماك من يغتمال وهنماك من يغتمال
وكلهما ل يعلم سبب الغتيال وهو يكفخينا عن التوغل في الزجيد من الوار مع ممما
جاء في القرآن الكري ،لن الرواية كلها حوار واقتباسات.
والروايتممان تعجممان بتوظيممف الممتراث العممربي والسمملمي والناسمماناي ،من شممعر
قصممص وعجمائب ودياناممات وأجنماس أدبيمة تخللت الروايممتي مثمممل القامممات وأدب
لغات أخرى من السباناية القتشمالية والفخرناسممية والدب الشمعبي .ل يكن الديث
عنه في هذه الداخلة القصيرة.
الاتة والنتائج
الرواية العربية عرفت تطوّرا ،واناتشارا واسممعا وهي من أهم الجنمماس الدبيممة رواجمما
بي القراء لا تتاز به لغتها الميلة في مسمتوياتها التلفخمة ،والقبمال عليهما لم يمأت من
فراغ ،وإنا جاء ما حققته من بناء لغوي وسرد أخاذ ،جذب إليها القراء والنقاد.
ومن خلل دراسممة أسممرار هممذه اللغممة الميلممة لكمماتبي عرفمما بممالتفخوق في الكتابممة
الروائية بلغة تتدفق وتنساب في أصوات عديدة من شخوص الرواية ،مع الافظممة على
بلغة العربية وأساليبها .تقترب من التراث في ثوب العاصرة سماعية إلى جممذب القممراء
إليها ،والتمتع بالقراءة دون ملل؛ لناها تستوعب عناصر اللغة في ثموب المممناصصة أو
التنمماص أو الوار ممع لغمة القممرآن الكممري ولغمة الشممعر والداب والتمماريخ...وهي تصممور
الواقع والتخيل في آن واحد .تري عممل ألسممنة الشممخوص والممرواة والكممماء والؤرخي
والاناي عبر أصوات متفخاوتة جمعها السارد في لغة أنايقة.
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اسمتعمل الروائيمان صمنوفا من اللغممة القويمة والنايقممة في آن واحمد وسمملكا عمدة
طام ممرق في تكم مموين لغتهمم مما مثمممممل :السمممملبة والتهجي والتنمممماص والوار اللغمممموي
والسخرية وغيرها من الساليب التنوعة ،التي شربت الممتراث واسممتدعته ثم عجنتممه
فأخرجته في أسملوب شماعري ذي دللمة إيحائيمة ،تعمل التلقي يهيم في متابعتهما،
يتمتع بجمالها وسحرها.
هذه اللغة الميلة التي يتلكها الكاتبان أدت إلى الساهمة في:
 -1زيادة الممقروئية واناتشار اللغة العربية.
 -2القبال على الرواية العربية ذات الممستوى العالي.
 -3الوصول إلى العالممية في الكتابة الروائية العربية.
 -4صدى العربية واناتشارها عبر الرواية.
 -5كثمرة الدراسات حول الرواية العربية.
 -6الصول على الوائزج القيمة والشهرة الكبيرة.
وأخيرا كانات الرواية العربية الوسيط الذي حمل هممموم المممة العربيممة والتعريممف
بجتمعاتهما وبيئاتهما التلفخممة وتوصميلها إلى الخممر .كممما حققت تسماؤلت لمدى
التلقي العربي والجنبي عن جماليممة العربيمة في الروايممة ،المتي ظن الكثممير أن لغتهمما
غير قادرة عى استيعاب الاضر.
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