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 الملخص: 

خطابا   باعتبارها  واملعاصرة،  ا�حديثة  التو�سّية  بالّرواية  ق 
ّ
يتعل عل�ّي  مبحث  بدارسة  املقال  هذا  ��تّم 

أهّمها   لعّل  ا�حارقة  والّسردّية  الفلسفّية  األسئلة  من  بكث��  وت�ّج  واألشياء،  ال�ائنات  فيھ  تنتظم  معرفّيا 

لبحث عن كينونة اإل�سان، وا�حفر �� أ�عاده  سؤال الهوّ�ة. و�ناء عليھ، يبدو مشغل هذه الرواية �امنا �� ا

الغائرة �� أعمق أعماقھ اإل�سانّية: االنفعالية، والعاطفّية الوجدانّية، والّتخييلّية. هذا وقد أمك��ا أن �عّ��  

ذي يتخّبط فيھ اإل�سان ا�حديث واملعاصر، وكذا عن رغبة جموح �� االرتقاء بھ  
ّ
كذلك عن القلق الشديد ال

� دقائقھ وتخر�جاتھ وطرائفھ.   إ�� هوّ�تـھ
ّ

 باعتباره إ�سانا، و�� هذا يكمن اإلبداع ا�حقيقي، وتتج�

 .ا�جنوسة -التمّدد –االنتشار   -ا�خرق  -الّسرد–الهوّ�ة : الكلمات المفاتیح

 

Abstract: 

 This article opens with the questioning of a scholarly research related with the 

modern and contemporary Tunisian novel, as a speech of knowledge in which beings 

and things are organized, and which is infused with many philosophical and narrative 

questions, perhaps the most important of which is the question of Identity. As a result, 

the authors of this novel seem to be ambidextrous in the search for human beings, and 

digging into his deep human dimensions: emotional, imaginary. It has also been able 

to express the severe anxiety of modern and contemporary man, as well as the desire 

to elevate his human being to his identity as a human being. 

Key words: Identity – Narration - Transgression- Extraversion – Extension- Gender. 
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 : مقّدمة  -1

معر�  الّرواية خطاب  واملعاصرة  ا�حديثة  من  الّتو�سّية  بكث��  وت�ّج  واألشياء  ال�ائنات  فيھ  تنتظم   �ّ

�ي  
ّ
من أوكدها، سؤال الهوّ�ة، وهو إذ يق��ن ��ا -ال شّك   –األسئلة الفلسفّية والّسردّية ا�حارقة واملهّمة، ال

ھ ي��ز لنا أهمّية الّرواية بما ��
ّ
فضاء  -ا فّنا سردّياعالوة عن �و��-و�تشابك وشّ�ى مستوّ�ات الّسرد ف��ا فإن

ومتمّ��خ ثقافّية،    اّص  والّروافد:  واأل�عاد،  الّدالالت  ومتعّدد  ملتبس  مفهوم   �� بما  الهوّ�ة،  تيمة  ملعا�جة 

الت باختالف الّتخّصصات األدبّية والعلمّية املتناولة لھ،  مثل: علم  
ّ
ودينّية، وتار�خّية، وعرقّية، ومتنّوع التمث

التار�خ، األن��و�ولوجيا،  سانيات، 
ّ
الل قا��   الّنفس، 

ّ
الث تبدو1والّنقد  فالّرواية  �سمها من كفاءة سردّية  -.  ملا 

ي العر��ي أو األفقي   (Extension) والتمّدد)  Extraversionعالية ع�� االنتشار (
ّ
ا�جنس األد�ّي األقدر    -ا�خط

والفلسفّية الفكرّ�ة  اإليديولوجّية ودالالتھ  الهوّ�ة وخوض غماره، �شّ�ى حموالتھ    ع�� استش�ال موضوع 

ة من القضايا االجتماعّية واألخالقّية والفنّية واملعرفّية، �ا�جنوسة، والهوّ�ة،  
ّ
واالجتماعّية، والكشف عن ثل

�ي  
ّ
ال والشائكة،  العو�صة  األسئلة  من  وهو  االجتماعّية...  ومازالت والطبقة  والّنقاش    أثارت  ا�جدل  تث�� 

ة وا�حيطة  
ّ
ا�حموم، �� مجتمعاتنا العر�ّية واإلسالمّية. ومّما زاد من تأجيج أواره الظروف والّسياقات ا�حاف

"الّر�يع العر�ي". هذا ومن تحصيل ا�حاصل أّن الهوّ�ة ترتبط بـ: الذات، واآلخر، والفرد،   واملرافقة ملا �سّ�ى بــ

 طن، وامل�ان، والّزمان. وا�جماعة، واألّمة، والو 

و�ذا وضعنا �� ا�حسبان أّن سؤال الهوّ�ة أض��، �� الّدراسات الّنقدية ا�حديثة، مق��نا �سؤال تدب��  

ب�ن   الّدينامي سائحة  �� حراكها  الّروائي  الّسرد   �� تتحّقق  الهوّ�ة داخل كيانات اجتماعّية حديثة، فكيف 

دة أم هّو�ات متعّددة؟ وكيف يمكننا أن نحّدد عالقة هذه الهوّ�ة  تجارب متعّددة؟ وهل هذه الهوّ�ة هوّ�ة واح

باعتبارها تمفصال ب�ن الذات واآلخر؟ و��� أّي مدى استطاعت الّرواية التو�سّية ا�حديثة واملعاصرة التعب��  

ل�ّي عن ا�حّب ا�جامع للهوّ�ات والّتقليص من الهو بمفهوم الشرخ بي��ا، وحّ�ى من الّتخندق واالنكفاء الس 

 املعّ�� عن اإلقصاء والكراهية داخل الهوّ�ة الواحدة؟   

فة بحجم ا�ح��ة الفكر�ة إزاء موضوع الهوّ�ة، يمكن أن نضبط   و�ناء ع�� ما تقّدم
ّ
واستئناسا بأسئلة مكث

 إش�االت بحثنا �� العناصر اآلتية: أّوال: الّسرد والهوّ�ة: مدخل نظري.  

 الهوّ�ة، ثّم ثالثا دالالت تحّول الّتجارب الهوو�ة �� الّرواية التو�سية.    وثانيا: الّسرد الّروائي وتمثيالت 

، سنقّدم جملة من ا�خالصات واالستنتاجات املّتفقة مع ما فّصلنا ا�خطاب فيھ �� مسار  و�� ا�خاتمة

 تحليلنا للقضايا املثارة �� ورقتنا البحثّية. 

 الّسرد والهوّیة: مدخل نظرّي:   -2

 �عا�ج هذا املدخل  
ً
�ي تر�طها    قضية

ّ
ال ساؤالت 

ّ
الت ز ع�� مجموعة من 

ّ
�ي ترك

ّ
ال للهوّ�ة،  النظري  الّتصّور 

الذات    د وسيلة مهّمة من وسائل �شكيلبالّسرد وشائج قر�ى وصالت حميمة؛ بحيث يمكن القول: إّن الّسر 

 
لة -1

ٔ
خر.الّنقد الّثقافي اختصاص، يحضر بقّوة، حين تناولنا موضوع الهوّية، النهمامه الكبير بمعالجة مسا

ٓ
نا واال

ٔ
 اال
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ذي يفهمھ الّسرديون من فكرة الذات؟  
ّ
ساؤالت من نوعية: من نحن؟ ما ال

ّ
ما طبيعة هوّ�تنا؟  أو الهوّ�ة، فالت

(األنا،   م�ّونا��ا:   
ٌ
صناعة الهوّ�ة  وأّن  علما  األدب.  رو 

ّ
ومنظ االجتماع،  وعلماء  الّنفس  علماء  طرحها  أسئلة 

ل من منظور الفكر الفلسفي الغر�ي. ولذلك  
ّ
والذات، والّنفس، وال�خصّية) كما أّ��ا مفهوم معاصر �ش�

الّنفس    -الذات  -األنا األع��  -األنا الفردّية  -�ا: (الّنحن جماعّيةفإّن مفهوم الهوّ�ة يتداخل مع مفاهيم عّدة، م�

غة �ش�ل عاّم، ذلك أّن مسألة الهوّ�ة    أصبح اآلنلكّنھ  ال�خصّية)    -
ّ
قضّية رئيسّية من قضايا الّسرد والل

ع��  خاّصة  تتجّسد  و��  الهوّ�ة،  خاللھ  من  تتّحقق  ذي 
ّ
ال ا�حوري  املوضوع   �� غة 

ّ
والل وجودّية    مسألة 

    ال�ي يمكنالّضمائر  
ّ
ل م��ا ا�جتمع. ذلك أّن "أنا" ال تقال إال

ّ
�ي يتش�

ّ
من خاللها أن نمّ�� مختلف امل�ّونات ال

�� إطار عالقة الذات مع اآلخر. هو ما �ع�ي أّن الضمائر ليست مواد م�جمّية، بل �� محض أدوار يتبادلها  

ذي �شغلونھ. هذا واألنا ضم��
ّ
�ستعمل �� اإلفراد كما �� التثنية وا�جمع، ويعّ��    األ�خاص بحسب املوقع ال

�جسّية والتعا�� بما يف�ح عنھ أو يتكّتم عليھ وُيسّره �� حرفھ فال  
ّ
غة عن �حنة ذاتّية مفعمة بالن

ّ
بتوّسل الل

غة وأسرارها ومخفّيا��ا ومستو�ات القول ف��ا الظاهرة والباطنة. فخطاب  
ّ
بالل  للقارئ العارف 

ّ
ينكشف إال

ة لھ سياقات مخصوصة يرتادها و�تّدثر ��ا، فيظهر للقارئ تارة، و�مكر بھ أخرى و�حتجب عنھ أحيانا،  الهو�ّ 

هو يتحّقق بصورة خاّصة، �� ا�خطاب الّروائي، من داخل أنماط القول فيھ: الذاتّية املرجعّية الواقعّية، من  

لّتخيي�� اإل�سا�ي.  وسواء �ان الكتاب �� ش�ل  مثل: الّرسائل والّتقار�ر كما ينتظم �� الّسياق األد�ّي الروائي ا

ذي هو نّص إ�سا�ّي،  
ّ
ھ يحضر �� نطاق النّص األد�ي ال

ّ
يوميات أو رسائل خاصة أو بورتر��ات أو روايات فإن

ير�د أن ينخرط �� ��جيل ذاتھ �� تار�خ النّص بصفة عاّمة، و�ّتجھ إ�� قارئ مف��ض يمكن أن ي�ون فردا أو  

 جماعة.

غة، إذن، يتّم الّتعب�� عن الذات اإل�سانّية بصورة خاّصة، وما الكتابة �� منت�ى قصدها  ففي رحاب  
ّ
الل

سوى بحث عن الهوّ�ة أي هوّ�ة ال�اتب كما قد ت�ون دفاعا ع��ا وذودا شرسا عن خصوصّي��ا وفراد��ا. وهذا  

أن يمكن  ذي 
ّ
ال الهوّ�ة  طا�ع  خاّصة عن  بصورة  يكشف  الذي  هو  الدفاع  داخل   البحث وكذا  نبحث عنھ 

النّص. ولعّل �� حرص القّراء ع�� استكشاف هوّ�ا��م �� تفاعلها مع النّص األد�ي ينكشف سّر من أسرار  

�� أحاي�ن كث��ة، ال ت�ون   الّسردية،  الّنصوص  أّن هذه  الّسردّية. كما  الّنصوص  الّ��م ع�� قراءة  اقتبالهم 

عا عن ا�خصوصّية املائزة للهوّ�ة �� قبالة الغ��ية، وهو ما  مجاال لالنفتاح ع�� الهوّ�ات بقدر ما �ستحيل دفا

�ع�ي أّن الهوّ�ة خّزان ما هو إ�سا�ي ومش��ك وعمومّي. إذن ففي الّسرد تجلو الهوّ�ة، ع�� وجه�ن: إّما أن ت�ون  

نفتاح.  تمحورا ع�� الذات، وذلك �غاية البحث ع��ا، �� نطاق ما هو إ�سا�ّي، فيقود هذا املسار الهووي إ�� اال 

ال يمكن أن يقّدم رواية حقيقية وال  -�� الواقع  -و�ّما أن ي�ون تمحورا ع�� الذات، من أجل عزل اآلخر. وهذا

إبداعا حقيقّيا. وال يفوتنا �� هذا الّسياق أن �ستد�� مفهوما مركز�ا ذا فائدة قصوى �� معا�جة موضوع 

   الهوّ�ة دعاه بول ر��ور 
ّ
ال الّسردّية"، ذاك  �انت منازعھ ومشار�ھ  "الهّو�ة  أّيا  �� املطلق  ذي يجعل اإل�سان 

�ي إل��ا ينت�ي: �اتبا أو إ�سانا عاديا هو يمارس الّسرد  
ّ
وانتماءاتھ وتصنيفھ الفكري أو اإليديولو�� والطبقة ال

� �ش�ل مباشر و�صورة وا
ّ

�حة،  عن ذاتھ. ومن هذا املنطلق فإّن قولنا: إّن �� الّرواية �عب��ا عن هوّ�ة ما يتج�

م أو بضم�� الغائب هو يتّوجھ إ�� اآلخر، الذي  
ّ
م داخلها، سواء �ان ذلك بضم�� املت�ل

ّ
من خالل حضور املت�ل
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م بارتياد مسلك مخصوص من مسالك القول، و�ر�وب ضم�� 
ّ
هو �� ��اية املطاف: القارئ. و�التا�� فاملت�ل

البحث   بصدد  أو هو  تجسيد هوّ�ة مخصوصة  إ��  �س��  ما 
ّ
إن الس��ة  معّ�ن   �� متعّددة. وكذا  هوّ�ات  عن 

الذاتّية فإّن ال�اتب ال �س�� إ�� ��جيل الذات، بل إ�� البحث ع��ا والكشف عن ألغازها وغوامضها، فح�ن  

، من خالل �عض �خصياتھ.  فهذا �ع�ي أّن ال�اتب يبحث عن ذاتھ ويستبط��ا1يقول فلو���: "مدام بوفاري 

قا��، فضاء  
ّ
وهو ما يفيد أّن �ّل الّنصوص الروائية والس��ذاتية، قد استحالت، منذ ظهور مدرسة الّنقد الث

 سردّيا �شطا لتفاعل األنا واآلخر.

  �� الّسرد  الكتابة/  مصط�ح  عتبة  عند  الوقوف  أهمّية  إ��  الّنظر  نلفت  أن  املستوى  هذا   �� يفوتنا  وال 

ذي �عا�ج، ذلك أّن الكتابة، �� سياق البحث عن أجو�ة لسؤال الوجود، �عب�� �شرّي عن تخييل  موضوعنا  
ّ
ال

اإل�سان للكراهية، �� فكرة رئيسّية تحدوه وتطوف أرجاء خيالھ وتلقي با�حجارة لتحر�ك املياه الساكنة فيھ،  

ية زحزحتھ و�خالئھ، لتعم��ه با�حّب  وتفكيك الكره ومشتّقاتھ من االنفعاالت اإل�سانّية الدائرة �� فلكھ، �غا

يات كبت الكراهية  
ّ
وتحليتھ بتوا�عھ ومشتّقاتھ. كما أّن الكتابة وجود مضاّد للعدم، و�� فعل تجّل من تجل

دوافع �شأ��ا وانتعاشها وأسباب تطاولها. والكتابة كذلك فعل غ�� مكتمل يتفاعل مع تجر�ة املتلّقي   حسر و 

وسّد ذرائعها وفجوا��ا، و�نطاق فلول بياضا��ا واملس�وت عنھ، والعدول بھ عن    �� محاولة جاّدة نحو إكمالها

سيان، كتابة  
ّ
املع�ى ال�امن ا�خبوء إ�� املع�ى ال�ائن السافر. والكتابة أيضا تجلوها الذاكرة وال يذروها الن

لكره، ولعّل �� كتابة  ا�حّب واملشاعر املوجبة ضّد الكره واملشاعر الّسالبة، ف�ي ش�ل من أش�ال الّتّصدي ل

واملراهنة،   املناورة  ع��  تقوم  كتابة  إّ��ا  واحد.  آن   �� الكتابة  وروعة  الوجود  آيات   �
ّ

تتج� الّرواية   �� ا�حّب 

واملناكفة وا�خاتلة، من أجل إحالل ا�حّبة والّسلم األه��، بدال من ثقافة الكره والفناء. ولعّل هذا الو��  

ا�حيا وثقافة  با�حّب  نطاق  اإل�سا�ي   �� تتذّرى  بذر��ا  نرصد  استعارّ�ة  أصول  ذات  رمزّ�ة  الت 
ّ
تمث ل 

ّ
�ش� ة 

   الّسرد الّروائي الّتو���ي، فتتفّجر ينابيع الّتعب�� و�بداعات ا�خلق

من هنا، يمكن القول إّن تمثيالت الهوّ�ة اإل�سانّية داخل الّسرد تختلف وتتعّدد باختالف الفعل البشري  

أف�ار    –م �� حدود أهدافھ. فبما هو مفهوم شّمال ل�ّل �شاط (سلوك موضو��  و�عّدده، ذاك الذي ال يقزّ 

 2رغبات..) يجدر النظر إليھ �� السياقات ال�ي يتنّ�ل ف��ا تزامنيا، و�� أ�ساق أر�عة-أحاسيس  –

 النسق البيولو�� بما هو ا�جسد وحاجاتھ وضروراتھ. -

 النسق النف��ي. والقصد منھ ال�خصية. -

 
1 Aurélie Gasrel, Madame Bovary, c’est moi, Editions L'Harmattan, 2014, p115.   

سّر بها فلوبير
ٔ
همّية حضور   هذه الجملة، وإن كان ا

ٔ
همّيتها كامنة في كشفها عن ا

ٔ
صدقائه ثّم دّونت في كـتب عدد من الّنقاد، فا

ٔ
حد ا

ٔ
ال

ي"إيّما" في حياة فلوبير بوصفها شخصية عالمية، تلك الشخصية التي لم ُترسم في محبس الفردّية 
ٔ
باعتبارها فردا، وإنما  الضّيفة ا

باعتبارها  ، وكذا صورة كّرست انتصار الواقعية النفسية على الرومانطيقية، un type social"نموذج اجتماعي"  اعتلت لتصبح رمزا لـ
 فلوبير؟ بماذا؟ وكيف؟ المناقشة في هذا الموضوع ما تزال غير محسومة. تّيارا 

ً
دبّيا جديدا. ولكن هل هي فعال

ٔ
 ا

2-Parsons Talcott, Social systems and the evolution of action theory. New York: The Free Press, 1977, p420. 
 



لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
مين عثمان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕالى كـتابة الحّب وا

ٔ
 د. ا
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 النسق االجتما��. وهو �سق التفاعالت ب�ن األفراد وا�جماعات.  -

 النسق الثقا�� بما يحو�ھ من قيم وأنماط ومعاي�� ومعارف و�يديولوجيا أيضا.  -

الّسرد استدعاء هذه األ�ساق األر�عة وكذا تمثيال��ا، تلك    يقت��ي حضور �ّل فعل من أفعال األنا داخل

�ي 
ّ
ال ل بحسب طبيعة العالقات بي��ا، وتأث�� �عض عناصر إحداها ع�� البقية، ولعّل املتغّ��ات 

ّ
�ي تتش�

ّ
ال

ٍل  
ّ
�� ك��ها متغّ��اُت �ش� الّسرد ��  م داخل 

ّ
املت�ل لوضعّيتھ وألفعالھ    variables de configurationتواجھ 

غدق عليھ بدائل ممكنة.
ُ
� 

 : الّسرد الّروائي وتمثیالت الهوّیة  -3

 :تسرید الھویّة -3-1
� ��ا الهوّ�ة داخل الّسرد الّروائي الّتو���ي، وتأث -1

ّ
�ي تتج�

ّ
ذلك �� فهم  ��  �عا�ج هذا العنصر الكيفّية ال

�ي تروى بالّضم
ّ
�ي �� الّروايات ال

ّ
�ساؤالت  كما يطرح أيضا  .الغائب�� تروى بضم ال�خ��ي أو تلك ال

جاهات ال ترى فرقا كب��ا    عن
ّ
�ي يمكن ��ا الّتعاطي مع الهوّ�ة املتخّيلة، ذلك أّن �عض االت

ّ
الكيفّية ال

ذي  
ّ
عرض بھ �ّل م��ما لآلخر�ن. لكن �ُ بي��ا و��ن الهوّ�ة ا�حقيّقية ع�� األقّل �� مستوى األسلوب ال

ذات املتخّيلة نراها �املة �� حدود صفحات  �� املقابل هناك من يقّر   بوجود سمات تمّ�� بي��ما، فال 

�ي نقرؤهاالّرواية  
ّ
ات  ال

ّ
ع��ا   ال �عرفمتجّزئة، ثّم إّن الذات املتخّيلة   ا�حقيقية نراها، �� ح�ن أّن الذ

شديدة   استقراء  عملّية   
ّ
إال تجاهها  اآلخر�ن  ردود  استكشاف  وليس  نفسها،  عن   �� تقولھ  ما   

ّ
إال

ات ا�حقيقّية فيمكن ببساطة معرفة ما تقولھ عن نفسها مقارنة  
ّ

الّتعقيد من داخل النّص. أّما الذ

�ن أّن سردّية الذات  بما يقولھ اآلخرون ع��ا، بمع�ى أّن سردّية الذات ا�حقيقّية سردّية حّية، �� ح

املتخّيلة سردّية جامدة. ومن ناحية أخرى، فإّن لغة الذات املتخّيلة أشّد تنظيما وولوجا ملناطق ��  

 األعماق، قد ال تصل إل��ا لغة الذات ا�حقيقّية بيسر وسهولة.  

ن حّ�ى مّما  و�ّن هذه القدرة ع�� الّتعب�� عن إدراك روائيينا للواقع، ونفسّيات الّناس وتجار��م أب� -2

التار�خ... وعلم  االجتماع  علم   �� الباحث�ن  دراسات  إليھ  الّرواية     توّصلت  أمثلة  أبرز  من  ولعّل 

لل�خّصيات،   كما  للرّواة  الّنف��ي  العمق  معانقة  ع��  وقدرة  الهوّ�ة   �سر�د  ع��  داللة  الّتو�سّية 

يالت للّتفاصيل والوقائع واألطر ا
ّ
روائح املدينة  لزم�انّية نذكر رواية  والّتعالق البعيد مع أّدق الّتمث

�ي حذت 1�حس�ن الواد
ّ
حذو   -�� تقديرنا-، تلك املفعمة ��حنا��ا الهووّ�ة االنفعالية والتخييلّية، ال

 Patrick) ) لباتر�ك زوسكيندParfume : The story of a murderer(  العطر أو قّصة القاتل رواية  

Süskind)  من جهة البناء أو األسلوب، ولكن من جهة محورّ�ة    ، وذلك ليس 1985، الّصادرة سنة

فعل الشّم أو اإلدراك الشّ�ي، �� بناء العالم الّروائي من ناحية واخ��اع هوّ�ة جديدة �� الّسرد من  

ك واالخ��اق الثقا�� لتنبعث من  
ّ

جهة ثانّية، هوّ�ة أصيلة تنتفض �العنقاء من غبار التشظّي والّتفك

 
ولى،  - 1

ٔ
 .2010حسين الواد، روائح المدينة، تقديم صالح الدين الشريف، تونس، دار الجنوب، الطبعة اال



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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نخرطة �� ا�حاضر و�بداعاتھ دون االفتتان بھ أواالستغشاء بأمجاد املا��ي  جديد و�روح دينامّية م

ا�خارجّية   ا�حاّسة  وضع  الّرواية  هذه   �� الشّم  فارق  فقد  ولذلك  حديث،  ل�ّل  ممّض  ر 
ّ

تنك  ��

والعرضّية، واستحال حاّسة خالدة بل منظورا وشكال مخصوصا إلدراك العالم و�عّقب تحّوالتھ  

ذي و�ن لم  ع�� مدى األزمان. إ�ّ 
ّ
�ا رواية تقّدم ع�� طبقها الّسردي املشت�ى فاكهة ا�خلود للم�ان، ال

ھ ال محالة يحضر  
ّ
�عد عدد وافر من م�ّوناتھ ومّؤثثاتھ العتيقة املس�ونة باملع�ى ماثال با�حضور، فإن

ة  بالغياب ورائحتھ تنوب عنھ، رائحة اختلست ملعة من ظلمة الدهر ووفدت عامرة بالّداللة وا�حيا

و�أّ��ا فينوس أتت ل��رع �� قلب ذاكرة مه��ئة ومشّوهة ا�حّبة واأللفة والتآ�س، و�أّ��ا أيضا وفدت  

روائح  لتقتلع من األعماق الّصمت الّصاخب واالنطفاء املمّض لوجھ ا�حياة، لذلك جاء العنوان:  

واملرو املدينة   الّراوي  و��ن  والقارئ،  ف 
ّ
املؤل ب�ن  قرائّيا  عقدا  بانيا  يف��ض  �س��  بمقتضاه  لھ،  ّي 

الّرْوح   اشتقاقا��ا  من  والّروائح  ونتان��ا،  طي��ا  ع��  �عّق��ا،  و�جدوى  الّروائح  هذه  ��حر  االقتناع 

والّروح والّرواح والّراح، و�� جمل��ا تحيل ع�� جوهر ال��يء وأصلھ ومكنونھ.  ع�� أّن عالقة الّروائح  

ثر، عالقة تلقي بنا �� عبق املا��ي وتضعنا �� تركة  بامل�ان �� �� وجھ من وجوهها عالقة الّصدى باأل

 مجٍد تليد. 

هوّ�ة سردّية جامعة، هو ملتقى سروٍد ي��ض  يحضر بوصفھ  روائح املدينة  هذا ونالحظ كذلك أّن نّص  

ا �ان ا�خطاب الّروائّي يقوم ع�� الّتخييل واإلبداع ع��
ّ
ذي تتناسل منھ هذه األنواع ا�حوار�ة. ومل

ّ
  ع�� الّنقد ال

�ي يمتح م��ا إ�شائّيتھ: خطابا مراوغا، ماكرا  يضمر  
ّ
ھ يمتلك بناصيتھ القدرة ع�� إنتاج املدلوالت ال

ّ
غة، فإن

ّ
الل

ف الّروائّي باملتلّقي،  
ّ
أك�� مّما �سفر ، و�� إ�شائّية �ٍح و�يحاء تمتلك القدرة ع�� بناء ميثاق القراءة �شّد املؤل

ابة والقراءة، إ�شائّية خطاب  مشرع ع�� آفاق ال حّد �حتمال��ا، فتؤّسس تلك العالقة ا�جدلية ب�ن الكت

والقارئ،   وال�اتب  والّرواية،  ف 
ّ
املؤل ب�ن  الّتواصل  من  ضروٍب  ع��  تقوم  متعّددة  وجوها  ف��ا  يكتسب 

 وال�خصّيات واملتلّقي، والنّص أو الّنصوص األخرى الظاهرة  وا�حتجبة ع�� حّدٍ سواٍء.

ھ ل�ن عّ��ت رواية  
ّ
بوساطة الّرائحة    روائح املدينة أحسن �عب��ولسنا نذ�ع سّرا وال �سوق جهرا  إذا قلنا: إن

�� بالغة حضورها بالغة الذوات ا�حقيقّية فإّن رواية �ي فاقت 
ّ
ال للّروائي    1الكرنفال  عن الذوات املتخّيلة 

ال أّن  ذلك  وتوفيقا،  نجاحا  ع��ا  تقّل  ال  الباردي  بتنّوع محّمد  تتنّوع  متعدّدة  هوّ�ات  ف��ا  الّسردّية  هوّ�ة 

املسردّيات وا�ح�ايا وتتعّدد بتعّددها، ذلك أّن مفاتحّية باب الّسرد والّنقد �� الّرواية تتجّسد �� إنتاج س��ة  

العل�ّي  وتحصيلها  دراس��ا  زمنّية  ومتا�عة  وشبا��ا،  طفول��ا  مح�ّي  تفاصيل  باقتفاء  �ي 
ّ
ال الّنجار،  سليم 

� س��ة الباردي بالّتبعّية. لذلك ستفتتح الّرواية بخ�� بؤرّي مر�ك مدّمر  و 
ّ

األ�ادمّي ومح�ّي الكهولة، ستتج�

ي �� أرجاء مق�ى ر�جينھ، أال وهو خ�� انتحار الشاعر وال�اتب وأستاذ الفلسفة سليم النجار، حيث   سيدّوِ

لرواية الّسارد  الباردي،  الكرنفال  يجلس   من �خصيات    ا�حامل السم محمد رجب 
ً
ف واحدا

ّ
املؤل ليص�� 

املق�ى:   يأتلف وجودها هذا  �ي 
ّ
ال النفوس ا�جر�حة واألحالم املتكسرة،روايتھ  أمام �سيج    موطن  نا 

ّ
فل�أن
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لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
مين عثمان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕالى كـتابة الحّب وا

ٔ
 د. ا
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بما   سيج 
ّ
الن الباردي ��تك ُ�جف هذا  الكب�� نجيب محفوظ. لكن محمد  الّروائّي  إبداع  تخيي�ّ� روائّي من 

م حاك  و�ما  املنتِحر،  س��ة  من  ا�ح�ايات  حاك  من   
ً
جميعا ال�خصّيات  وتروي  يروي  و�ما  هو،  س��تھ  ن 

األم��كية   السفن  لھ  شّد 
ُ
� ذي 

ّ
ال ا�حاضر  إ��  أم  املا��ي  إ��  م��ا  يرتّد  ما  سواء  الغر�بة،  واألخبار  ال�جيبة 

 العمالقة املاخرة عبابھ نحو ا�خليج.

فتتح بانتحار سليم النّجار، فسيظل هذا  الكرنفالو�ذا �انت رواية  
ُ
غز البولي��ي ال��اجيدّي قائما    ت

ّ
الل

�� غالب   الّسبيل،  تارة، و�وارب طورا، وُيعّ�ي حينا آخر، و�قطع  بالّرواية و�متلقّ��ا و�مبدعها: يخاتل  يمكر 

َ� أ�عادها و�قارب  
ّ

ن من قذف الّنور �� صدر الّرواية حّ�ى يج�
ّ

األحيان، دون املتلّق�ن حائال بي��م، ومن يمك

دافها حّ�ى من��اها، حيث تنكشف شيئا فشيئا هوّ�ة سليم النّجار: هو املناضل األم�ّي مقاصدها ويسّدد أه

�ي كت��ا، �عد ر�ع قرن،  
ّ
املعروف باسم جوز�ف س��ادا. مثلما سيسفر اللبنا�ي يوسف �شارة �� مذكراتھ ال

مج قناة ا�جز�رة بال  الّنقاب عن احتجاز وزراء األو�ك �� فيينا. وستدّوي، ع�� لسان مناضل فلسطي�ي �� برنا

رز الوازنة مفادها: أّن اس��ادا رفيق �ارلوس �� تلك العملية الفدائية الشه��ة ليس  
ّ
حدود، حقيقة من الط

ذي اجتذبتھ  
ّ
ھ كذلك ليس إال ذلك الشاب ال

ّ
إال رفيق طفولة الباردي �� قا�س مدينة الشموس الّدافئة، وأن

ة الطّب. ف�ان لھ ما أراد من أمر تلّقيھ الفلسفة ع�� يدْي أستاذه  الفلسفة إل��ا مّما ارت��ى لھ والده من دراس

  �
ّ
ذي دّرسھ با�جامعة التو�سّية حّ�ى مو�

ّ
ذي سيسرف ع��  1968ميشيل فو�و ال

ّ
. ع�� أّن سليم النّجار ال

 لثبوت مساهمتھ الفاعلة �� اإلعداد إلضراب طال�ّي، 
ً
ذي سي�جن عاما

ّ
نفسھ بتبديد م��اثھ من والده، وال

ذي سيتيھ �� أرض هللا الواسعة ر�ع قرن، ثم يقفل عائدا إ�� بلده تو�س، خاسئا حس��ا، ثّم يؤول بھ ه
ّ
و ال

ا�حال إ�� املوت منتحرا. وهو ما يمكن أن يمنح رواية الكرنفال لغزها ومعناها، وهو من خاطب الباردي: "لقد  

 حبيبتھ ياسم�ن: "لم �عد  قتلوا املع�ى، وماذا يبقى لإل�سان عندما يموت املع�ى؟"، وهو م
ً
ن خاطب أيضا

للكتابة مع�ى، �ل ��يء �� هذه املدينة تال��ى معناه". وال تفوت الباردي اإلشارة إ�� انتحار خليل حاوي ��  

: "أي فلسفة  
ً
غمرة يأس سليم النجار الذي يحكم بانقضاء عصر الفلسفة واألف�ار ا�جنونة، ويسأل يائسا

 دينة؟". �ستطيع أن تفّسر ضياع هذه امل

�ي ترد مضّمنة ( 
ّ
) داخل ا�ح�اية اإلطار،  enchâsséeإذن ما ن�حظھ بناء ع�� ما تأّسس، أّن هذه ح�ايات ال

أي ح�اية سليم النجار أو ح�اية الباردي و�� تتشظى �� الّرواية فنقبل عل��ا �� أحوالها البنائية ا�ختلفة  

وفقا   وت��اكم  وت��اكب  د 
ّ
تتول املتنّوعة،  أن  وهوّ�ا��ا  صا�عها  لها  اختار  �ي 

ّ
ال السّياقية  وللمواضع  للمقامات 

قّدم 
ُ
ق والبّقال وا�جّزار...إ�خ ت

ّ
ت�ون. فمن ح�اية سليم الّنجار إ�� ح�اية ياسم�ن وح�اية زوجها وح�اية ا�حال

ع من ح�اية سواها.  
ّ
تا�ع ما انفصم أو تقط

ُ
ا�ح�اية اإلطار �� �ّل فصل من فصولها ح�اية �خصّية ما، أو ت

و�� هذا اإلطار الّسردّي يحرص الباردي ع�� أن يجعل من �خصّية ماجد بائع ا�جرائد مصدره ا�ح�ائّي، 

��ا  
ّ

��ا وهذ
ّ

ذي ال غً�ى عنھ، لتحو�ل ذاكرتھ ا�ح�ائّية إ�� ذاكرة إبداعّية، �عد أن طّعمها وشذ
ّ
غ�� الّنافذ، ال

ق ب�ن    بإبداعات الّتخييل.
ّ
املعرفة ال��اثية واملعرفة ا�حداثية، و��ن العتاقة  وهو ما أّدى إ�� انبثاق حوار خال

عموما  واملعاصرة،   واإل�سا�ي  والعر�ي  التو���ي  الّراهن  إلرغامات  وفقا  مقدودة  جديدة  دالالت  لة 
ّ
مش�

القتصاديات   و��ديدا��ا  العوملة  ظاهرة  وكذا  والعوملة،  ا�خ�خصة  فوائد  مثل:  من  املعاصرة  و�ش�االتھ 
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صوصّية بنيا��ا االجتماعّية وا�حضارّ�ة، فضال عن أوضاع العّمال املتدهورة �� الدول وثقافات الشعوب وخ 

نا  
ّ
العالم الثالث و�شوء اإل�سان ذي البعد الواحد بلغة الفيلسوف الفر���ي مارك��: اإل�سان املس��لك. ولعل

للّسرد،   ذاكرة  باعتباره  �اث 
ّ
ال� ع��  يراهن  الّنّص  هذا  إّن  قلنا:  إذا  الصواب  نجانب  الواقع،  ال   �� وسؤاال 

عب واملساءلة.
ّ
 وأرضّية خصبة للبحث والل

ھ  
ّ
منذ الّصفحات األو�� ورواية الكرنفال تث�� �� قّرا��ا الّرغبة �� معرفة هوّ�ة الّسارد: هل هو واحد  ثّم إن

فقط أم سردة متعّددون؟ ذلك أّ��ا تنطلق بخ�� انتحار سليم النّجار، أستاذ الفلسفة، ال�اتب والشاعر،  

س��ة  و  إ��  فشيئا  شيئا  الّتطّرق  �سيتّم  ورائھ  البياضات  من  و�تبادالن  الّرواية   �� يتشظّيان  وهما  الباردي 

�سق    �� تقّدم  ما  تتا�ع  أو  معّينة،  �خصّية  ح�اية  فصولها  من  فصل  �ّل   �� البدء،  منذ  لتقّدم،  واملداد. 

اردي ع�� أن يجعل من �خصّية  تصاعدّي من ح�اية سواها حّ�ى ُيدرك تمامها. و�� خضّم ذلك يحرص الب

بائع ا�جرائد ماجد: املنبع األص�ّ� �ح�ايات روايتھ. فماجد هو صندوق ال�جائب ومخزن الغرائب واألسرار  

ا 
ّ
وسلطان ا�ح�اية، بل إّن ح�ايتھ �� ح�اية الدنيا وماجد واع بجعل الباردي لھ ملهمھ األوحد �� ا�ح�ي. و�ن

ذي يدرك أّن الباردي  لن�حظ حرص الباردي ا�جامح ع�� أن  
ّ
يجعل ماجد �عّ�� عن مفهومھ ل�ح�اية. فماجد ال

ال �ستطيع أن يكتب دون أن ينفث �� روعھ ا�ح�ايا، يرى أّن املدينة ليست سوى ح�ايات �جيبة، و�ذهب  

 م�ى �انت مدعاة لل�جب والغرابة �ي �ستحيل صاح��ا بطال. لكن الباردي  
ّ
إ�� أّن ا�ح�اية ال ت�ون كذلك إال

�ّحح الفكرة و�نفي أن ي�ون صاحب ا�ح�اية هو بطلها، بل إّن بطلها هو من يرو��ا ومن يكت��ا، وهو بذلك  ي

أبطالها   �ّل  قتلت  ال�ي  املدينة  البطولة عن  ينفي  مثلما  ا�حّقة  البطولة  �شرف  االستمتاع  يجّرد ماجد من 

 واستحال جميع أهلها سردة. 

ف ل�ّل �خصّياتھ أن تروَي 
ّ
ذي يمسك ب�ّل هذه ا�خيوط    لقد أتاح املؤل

ّ
ح�ايا��ا، أّما الّسارد األص�ّ� ال

�� تصنيف أنواع    1ا�ح�ائّية فشبح عليم هتك أستار ما رواه البطل لذاتھ شاغال موضع الرؤ�ة من ا�خلف

ة تفاصيلها أك�� من معرف��ا  
ّ
الّسارد. و�� هذا الّصنف من الّسرد ي�ون الّسارد عارفا بال�خصّية ومدر�ا ل�اف

 نفسها و�دراكها لذا��ا. ب

ف �� هذا النّص الّروائّي أّن الّرواية قتلت أبطالها، أو أّن أبطالها هم نفسهم رّوا��ا. وليس  و 
ّ
�صّرح املؤل

 من قبيل ا�خد�عة واملكر باملتلّقي، كما ا�خد�عة ال�ي دّبرت بليل لإليقاع بالّسردة “املساك�ن” �� هذه  
ّ
هذا إال

 الرواية. 

�حمد العرو��ي املطوي عن إجالء طاقات لغات الذوات املتخّيلة ع��    2واية التوت املّر هذا وال �عزب ر 

لينصهر    التوت املر قنص املع�ى الثاوي �� عمق طبقات امللفوظ الّسردي، ذلك أّن قول ال�خصّية �� رواية  

ل متجاور�ن 
ّ
  فيھ املثل الشع�ي، وهو ما �سمح بصياغة جديدة �سمح �� األخرى بوجود ملفوظ�ن ع�� األق

هللا   عبد  البطل  ب�ن  ا�جاّدة  واملواجهات  القولّية  بالّتداوالت  ا�حّدد  ال�خصّية  ملفوظ  أّوال،  هما:  ا  ظاهر��

 
1-Tzvetan Todorov, Les catégories du récit littérature/ communication, 5n.8 Ed. point. 1966. p148 

 . 1967محمد العروسي المطوي، التوت المر، تونس، الدار العربية للكـتاب،  -2



لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
مين عثمان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕالى كـتابة الحّب وا

ٔ
 د. ا
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ملفوظ   وثانيا،  ا�حتّل.  إ��  وصوال  القر�ة  وأهل  واألصدقاء  األسرة  �شمل  مختلفة  نطاقات   �� ومجتمعھ 

حقيقة أّن صوت ال�خصّية ليس ينأى ��  اجتما�� يتحّملھ صوت جما�� عابر لألزمنة واألمكنة. و�ذا فارقنا  

فإّن اإلحالة ع�� صوت   ��اتھعمقھ عن أصوات أخرى،  ال�ي   ال تخلو من صبغة حجاجّية   آخر  الشا�لة 

�
ّ
ع�� أهمّية حضور صوت ا�جتمع �� بناء ال�خصّية، وال سّيما فيما لھ صلة با�جانب الشفا��   إعالنّية تب�

ع�� اختالفها ت�ّجن ملفوظا��ا باملثل الشع�ي �جودة أداء مقصدها    من مباشرة، فال�خصيات   �علق بھوما  

اإلقنا��، و�نفرد البطل عبد هللا بذاتّية من خالل ما �ستبطن من أقوال يف�ح ع��ا الّراوي مثل قولھ عن  

إّ��ا مسكينة حّقا! تدعو إ�� الّرثاء واإلشفاق.. ترى كيف ت�ون ��اي��ا!؟ كيف سي�ون إحساسها  ".فاطمة   .

، أو �� قولھ هو اآلخر" ... 1"األبناء؟عندما تبلغ سّن الن�ج، عندما تناد��ا أنوث��ا إ�� األمومة، إ�� الزوج، إ��  

املثل   عن  يبحث  فيلسوفا  أصبحُت  نماذج    العليا؟هل  من  مجموعة  ل 
ّ
تمث أصبحت  الّصغ��ة  قر�تنا  حّ�ى 

د مجتمع القر�ة من أخطار ��ّدد مستقبل شبا��ا،  . فالبطل يمتاز بوعيھ ا�حاّد بما ي��صّ 2"وأش�الها!البشرّ�ة  

العائب   أحمد  ان 
ّ
د� نزالء  من  أو  رفاقھ  من  �انوا  سواء  اش�ن 

ّ
ا�حش ع��  ثورتھ  املّت�أ،  هذا  ع��  وتتأّسس، 

ق مقصده بتحو�ل  
ّ
لة �� أبيھ وأّمھ، وصوال إ�� سلطة االحتالل. و�تعل

ّ
املتعاون مع ا�حتّل وع�� السلطة ممث

ي�ي من  ما انتظمھ املث
ّ
�� الل

ّ
ل الشع�ي من محتوى قضوي إ�� ضديده، أي تحو�ل مخاوف ا�حاج مفتاح الال

االحتالل اإليطا�� إ�� أمان، وتحو�ل ا�خضوع للكبار إ�� �عّقل، وكذا ال��ا�� والالمباالة بتعاطي التكروري إ�� 

ع بالّروح الوطنّية ال�ي تّتخذ الو��  م�افحة لھ، واالزدراء من ا�جتمع كما �� حالة رّواد أحمد العايب إ�� التشبّ 

 .أّسا مكينا لها

األغنية   وراء  يّم��  مغنّيا  �ستحيل  ا 
ّ
مل األخرى  ال�خصيات  أك�� من  باإلحالة  قوّ�ا  البطل  صوت  و�دّوي 

 :الشعبّية املشهورة

 بخنوق بنت ا�حاميد عيشھْ 

 ريشھ بريشھْ 

 3عام�ن ما كّملوش النقيشھْ 

 :�غناء منبثق من عفو كيانھ جاء ع�� هذا النحو من الّزجل ثّم يتبّدى صوتھ، إثر ذلك، 

 التوت يا مطعم التوت 

 والتوت عّقب مرارهْ 

 ع�� خاطَرْه نحرْم الُقوْت 

 4ونْج�� ل�ّ� النصارهْ 

 
 . 123ص سابق، مصدر المر،محمد العروسي المطوي، التوت  -1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -2
 .68المصدر نفسه، ص -3
 .112المصدر نفسه، ص  -4
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جاه التلّفظ إ�� حالة إيقاعّية �عّ�� أصدق �عب�� عن عشقھ لعائشة ال�ي ر�خت ��  
ّ
و�� ا�حال�ن يتّحقق ات

 أّن البطل، ههنا، ينكشف بوصفھ عاشقا  ذهنھ صور��ا تحت �
ّ
جرة التوت بمالمحها الشرقّية القوّ�ة، إال

در لتعدل عن امللفوظ  
ّ

عكس حقيقتھ الظاهرة. و�م��ج شعور ال�خصّية بالشعورها آن وأوان �عاطيھ للمخ

ة طبقاتھ  املباشر إ�� آخر مجازي، فيھ �غّن باملرأة واحتفال بحس��ا، ولكّن هذا الصوت املنبعث بخصوصيّ 

الوظيفة   ضمن  ر، 
ّ

يجذ مخصوص  شعري  تراث  إ��  يرتّد  معّ�ن  م�ان   �� وسامع�ن  ما  مغّنيا  يأتلف  ذي 
ّ
وال

بالة ا�حتّل. ولعّل لهذه الهوّ�ة ال�ي تتمّ�� بتعّقدها، ع�� هذا النحو  
ُ
اإلحالية للملفوظ، البطل �� هوّ�تھ �� ق

� الهام��ي، وهو أمر يجعل  ا�حواري، �� صوت عبد هللا أن ت��ض بوظيفة إعالنّية  
ّ

تتعّرى تبعا لها صورة ا�ح�

ف ضمنّيا �� عالم الرواية بمعرفتھ املرجعّية
ّ
 .من املؤل

الّسردّية املتخّيلة، فقد أمكن1التوت املّر وغ�� �عيد عّما كشفت عنھ رواية    من �عّدد هوّ�ا�ي للذوات 

جانبّيةلرواية   دينامّي��ا    2أحاديث   �� الّتو�سّية  الهوّ�ة  بتسر�د  ت��ض  أن  خليف  ر�اض  التو���ي  للّروائي 

كشف   خالل  العر�ي، من  الّر�يع  بمرحلة  س�ّي  ما  �عد  وا�حضاري،  والّسيا��ي  االجتما��  الثورّي  وحراكها 

الّرواية   من  يجعل  ما  وهو  ورة. 
ّ
الث �عد  التّو���ي  جتمع 

ُ
ا� بنّية  مّست  ال�ي  الّتغ��ات  عاكسة  مالمح  مرآة 

ي،النجراحات الهوّ�ة و
ّ

ذي بات �عيش    أزمة الو�� الشق
ّ
واملراد بھ هو واقع الشباب الّتو���ي والعر�ي عموما ال

تا ب�ن هوّ�ة ثابتة ينشأ عل��ا، ويشّب ع�� االعتقاد �� صالحها وكمالها، و 
ّ
هو�ة غر�بة عنھ، وافدة  تمّزقا و�شت

املعو  الدي�ي  الفكر  خالل  من  تخ��قھ  غرار  عليھ،  ع��  ا�حديثة،  التكنولوجية  بالوسائط  املتوّسل  لم 

�� ��اية املطاف بنية ثقافّية �جينة، مرتبكة، مذبذبة نجحت �� إنتاج �حظة  الفضائيات واألن��نيت. و�� 

الّتفج��.   يتلوه  ذي 
ّ
ال التكف��  �حظة   �� وممارسة،  تنظ��ا  عنيفة،  رع  مرّوعة 

ّ
الش وتطبيق  الّدين  فباسم 

دار عل��ا ر�� حرب عبثّية شاملة تأ�ل األخضر    الّسماوي، يتّم 
ُ
ها تقر�با، وت

ّ
اآلن تكف�� ا�جتمعات العر�ّية �ل

ذي �عّد، بحّق، أك�� �ارثة  
ّ
والّيا�س، وتقّوض أسس ا�حضارة، وتن��ك �ّل القيم واملبادئ اإل�سانّية. األمر ال

ر بما تناق
ّ

ھ يذك
ّ
ت ببالدنا و�أّمتنا �� العصر ا�حديث، بل إن

ّ
لھ رواة الّتار�خ عن وقائع غزو املغول والّتتار  أمل

تحّرره من ضيق محبس     .للمنطقة الّنص رغم مالمحھ املرجعّية الوا�حة هو  �� هذا  ر�ف 
ّ
الط ھ من 

ّ
ولعل

الروائي النّص  األجناسّية/  الهووّ�ة  (   ،أحادّيتھ  أجناسّية  �جنة  ش�ل  )  Hybridation Génériqueليّتخذ 

بقات م��اكبة ومنّضدة وفسائل سردّية متناسلة، وهو ما يضع الّرواية �� خانة  سردّية وغ�� سردّية ذات ط 

ا�ي. فُ��ّدُد َصَدى  
ّ

الّتجر�ب باعتماد امليتاروائي. إذ يب�ي الّنص: عوالم ّ داخلّية وفضاءات، مفتونا بحُضوره الذ

 
َ
اِدٌر ع�� أن ينتظم أنماطا  م�ّونات الّتأليف والكتابة لُيسفر عن اغتناء مقروئّية وسعة أفق بما هو نصٌّ ق

عات و�دّمر اإللف وا�حّس املش��ك، ُدون أْن يفقَد ا��جاَمھ الّداخ�ّ�.  
ّ
كتابّية ُمختلفة، وأن يكسر أفق التوق

  �� الّتصدير  ظاهرة    �� �� هذا    أحاديث جانبّيةولنا  الّداللة  الّسردّية وعمق  الرؤ�ة  ساع 
ّ
ا� دليل ع��  خ�� 

يرات بظاهرة الّتناص ارتباطا وثيقا و�اعتبار ما لهذه الظاهرة من قيمة أث��ة ��  النّص، وذلك الرتباط الّتصد

 
 .30-25المصدر نفسه، صص - 1
حاديث جانبية، تونس، دار زينب للنشر،  - 2

ٔ
 .119-118، صص2019رياض خليف، ا



لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
مين عثمان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕالى كـتابة الحّب وا

ٔ
 د. ا
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قافة  
ّ
الث ب�ن  حميما  وتفاعال  قا 

ّ
خال تنافذا  �عكس  وقي�ّي  ثقا�ّ�  خّزان   �� بما  ا�حديثة  الّسردّية  الّنصوص 

قافة الّنقدّية واملعرفّية ا�حديثة، وأيضا �عكس قدرة ع�� اخ
ّ
�اثّية القديمة والث

ّ
تيار الشواهد واملقتبسات  ال�

صاحب   ب�ن  ومفيدا  �شطا  حوارا  وكذا  عقلھ،  من  قطعة  ا�جاحظ  �عب��  حّد  ع��  املرء  واختيار  ة 
ّ
واألدل

 ) Epigraphaire) ومتلّقيھ (Epigrapheurومرسلھ ( )Epigraphéالتصدير (

 الّتصدير األول:

 أحبك يا شعب تو�س الذي امتحنك الّدهر وامتحنتھ.

هيد فرحات ح
ّ

 شاد.الش

الغدر   يد  اغتالتھ  الذي  اد، 
ّ

حش فرحات  الشهيد  النقا�ي  والّزعيم  السيا��ي  للمناضل  مسند  قول  هو 

 �� ا�حمراء"  "اليد  �ّل  1952د�سم��  5والبطش  ورفض  وظلمھ،  �عّنتھ  الفر���ي  املستعمر  ع��  أنكر  ألنھ   ،

�ي يمارسها هذا املستعمر ا
ّ
اد  أش�ال املساومة وا�خنوع واملناورة واملناكفة، ال

ّ
لغاشم املستبّد. واملعلوم أّن حش

تو�س   نقابات  (اتحاد  للشغل  التو���ي  العام  حاد 
ّ
االت مؤّس��ي  �خصّيتھ  1946من  عليھ  أسبغت  وقد   ،(

ذين عاشروه أو صاحبوه من رفاق العمل النقا�ي،  
ّ
اد و�شعاعھ ثقة واع��افا من لدن �ّل ال

ّ
امللهمة وذ�اؤه الوق

  �� الُعمال  أّهلھ لقيادة  ما  ل أك��  وهو 
ّ
حھ ألن �ش�

ّ
قاومة، مّما ر�

ُ
امل تحر�ا��م االحتجاجّية واإلشراف ع�� 

 خطر مهّدد للوجود الفر���ي ومصا�حھ �� البالد التو�سية.

وتصدير الّرواية ��ذا الّنص يجذ��ا إ�� فضاءات املقاومة وأدب االل��ام بالّتغ�ّي �عشق األوطان، و�قضايا  

نصّية،   -ّدفاع عن حّقھ �� تقر�ر مص��ه، لتنعقد عالقات وتقاطعات ب�نتحر�ر الوطن، والفناء �� حّبھ وال

حايث.
ُ
 و��ن الّداخل الن��ي وخارجھ، �� حركة ذهاب و�ياب ال تكتمل إال بقراءة الّنص ا�

فإذا �ان هذا الذي أتينا عليھ �� هذا العنصر وأوفيناه حّقھ من الّتحليل واملناقشة عن �سر�د الهوّ�ة بما  

  يي�� إ�سا�ّي فماذا عن تحو�ل االنفعاالت الهووّ�ة ا�حز�نة الّسالبة إ�� أخرى موجبة  هو فعل تخ
ّ

ومفعمة ببث

  مشاعر ا�حّب واألمل؟ 

 :تحّوالت تجارب الھویّة من الواقعیّة المرجعیّة إلى التّخییلیة األدبیّة -3-2
 وأمل البيان* تخييل الهوّ�ة واملرور من مجّرد رصد انفعاالت حز�نة إ�� كتابة ا�حّب 

ع��   وا�جماعّية  الفردّية  الهوّ�ة  �شكيل  ع��  وقدرتھ  سلطتھ  يمتلك  الّتو���ي  الّروائي  ا�خطاب  اليزال 

�ي أسهمت بدورها �� إعادة بناء الواقع اإل�سا�ي من خالل بلورة مشاعر ا�حّب �� 
ّ
ال �خصّياتھ الّسردّية، 

ما األديب ح�ن  مقابل الكره واالستحواذ ع�� القلوب، فتغرق ف��ا وتتصّور 
ّ
نفسك معنّيا ��ا وجزءا م��ا، و�أن

م �� السلوكّيات واألفعال تجاه املواقف والّتحدّيات و�عّ�� ع��ا. ومصداقا  
ّ

�ي تتحك
ّ
ما يقرأ مشاعرك ال

ّ
يكتب إن

رواية   مثل:  اسماعيل،  بن  مختار  التو���ي  الروائي  روايات  استدعينا  إذا  ليسعنا  ا 
ّ
فإن بنت  لذلك  حبيبة 



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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 أن نقرأها ال �عالوّ�ا (  2�اف الوادورواية    1الرحيبة
ّ
) أْي من خارج الّتجر�ة، بل فيما  Transcendantaleإال

النوعّية   وخصائصها  مالمحها  ورصد  و�عّق��ا  ا�حّية  الهووّ�ة   الّتجر�ة  باطن  الباطن،  من  االنبثاق  �شبھ 

�ي لن ي�ون كالمنا أو    -إذن  -)L’immanenceومسارا��ا، �� نبضها وجذو��ا، �� إس��اتيجّية ا�حايثة (
ّ
تلك ال

لنا بإزا��ا (كالما عن) بل سنحرص ع�� أن ي�ون (كالما ��)، وأن ينب�َي �� ضوء مقار�ة عرفانية، ال  ترى  
ّ

تدخ

 عالقة عضوّ�ة مكينة، ال �ستجيب  
ّ
الفكر إال غة و��ى الوجود و��ى 

ّ
الل ب�ى    - بحال من األحوال  –�� عالقة 

وتجر�تھ مع محنة ا�ح�ي  �اف الواد  إّ��ا قراءة �ع�� من خاللها، من حمدان �� رواية �حتمالت الفصل بي��ا.

واملتخّيل   الذاكرة  نافذة  من  واإلبداعات  املعمار�ة  والهندسة  الطّبيعة  وتوصيف  ا�حضارّي  واالستعراض 

�� محا�اة نموذج مخصوص، هو نموذج حبي بفّ��ا األصيل، وتجر���ا  إ�� الال حبيبة  بة مسيكة  األندل��ي، 

الفّنانة ال��ودية التو�سية، ذات األصول املورسكية، ومن األندلس واقعا تار�خيا، ضار�ا بجذوره ممتّدا ��  

واالجتماعية ا�جغراسياسية،  قرون    -خارطتھ  ثمانية  يناهز  ما  واملتعّينة  املعلومة  والثقافية  االقتصادية، 

ومنظومة   ثقافّية  ذاكرة  �ستور  إ��  الّزمان،  من  ( ونّيف  وتمثيالت  وتقاليد  أو  Représentationsعادات   (

) حضارّي متمّ�� جّدا، بإضافاتھ وسماتھ املفيدة الّدالة حّ�ى إّن عبارة األندلس  Paradigmeباألحرى براد�غم ( 

أصبحت، �� الشعر ا�حديث، تحضر و�� محّملة برمٍز إشارّي داّل ع�� حضور �عب��ات أو مرادفات من مثل  

الّضائعة  أشّد عضوّ�ة  "ا�جّنة  بل  مكينة  صلة  أ�حت  بتلك، قد  هذه  صلة  و�أّن  املفقود"،  و"الفردوس   "

الّتمثيل   و�ّن من  الرمز/ واملرموز.  الرمز:  بنية  أو  الدال/املدلول  أي  الّداللة  بنية  ينتظم م�و�ْي  مّما  ووثاقة 

 ا.أبلغ إنباء، وأصدق إشعارا من ا�حقيقة ذا��  -�� مواضع كث��ة – والّتخييل ما ي�ون 

اش"
ّ

 3و�ستطيع أن نقول إّن اهتمام مختار بن اسماعيل "وهو مورس�ّي من أحفاد من وقفوا بباب القش

أندلسيات  بالكتابة عن مدينة �ستور ذات ا�جذور واألصول األندلسية ليس جنيسا لكتابة املؤّرخ�ن مثل  

ذي س�� ع�� مدى يناهز الثالث�ن سنة �� غ�� ما انسليمان مصطفى ز�ّيس
ّ
قطاع، إلبراز وجوه اإلضافات  ، ال

واإلبداعات األندلسّية �� حضارة تو�س ا�حديثة أو "بحوث أحمد ا�حمرو�ي، و�� اختالف لغا��ا و�� محاّل  

(ب�ن فر�سا   عن  4و�سبانيا)"  ل��ا�و�نتواجدها  بالكتابة  املعنّية  اسماعيل  بن  روايات مختار  يمّ��  ما  ولعّل   .

الرواية تنفتح ع�� فضاء املتخّيل وال تّد�� نقل ا�حقائق املقّررة والوقائع    �ستور عن كّتاب تار�خ �ستور، أّن 

الواقع قراءة معّينة مح�ومة    �� ھ ينقل واقعا م�ّجال، لكّنھ ينقل 
ّ
أن ذي و�ن زعم 

ّ
ال للمؤّرخ  ة، خالفا 

ّ
ا�حال

يبة بنت  حببرؤ�ة إيديولوجّية وعقيدة سياسية ومصا�ح طبقة أو حزب أو طائفة مخصوصة. فرواية مثل  

 
 ، 2019مختار بن اسماعيل، حبيبة بنت الرحيبة، تونس، دار االّتحاد للّنشر والّتوزيع،  - 1
 ،2017مختار بن اسماعيل، كاف الواد، تونس، مطبعة فن الطباعة،  - 2
 . 47، ص2016هم، مرايا متناظرة قاموس ذكريات، تونس، دار يحنون للنشر والتوزيع، عبد الواحد برا -3
 . 47المرجع نفسه، ص -4



لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
مين عثمان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕالى كـتابة الحّب وا

ٔ
 د. ا
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معنّية بالتقاط تمثيالت ال�اتب عن �ستور، �ش�ل    4أو رواسبب  3أو قهوة ال���ي  2�اف الواد  أو  1الرحيبة

تار�خ مجيد، صنو  ة ع�� 
ّ
نافذة مطل الذاكرة األندلسية عموما، و�أّن هيمنة حضور األندلس  خاّص وعن 

الّدين   أو  الباطنّية،  الالهوتّية  بالّتجر�ة  ر�ي 
ّ

يذك العرب،  تار�خ   �� املفقود"  "الفردوس  أو  الضائعة"  "ا�جّنة 

ذي م
ّ
يطارده و�لهث خلفھ �غية اإلمساك بھ وتحصيلھ،  اإليروسية ا انفّك جورج باطاي �� كتابھ ا�جوهرّي ال

خالل   من  يقول،  أن  ير�د  اسماعيل  ابن  و�أّن  للّدين،  التار�خّية  الّتمظهرات  �ّل  ى 
ّ
يتخط ذي 

ّ
ال ذاك  وهو 

بة مسيكة مثلما  ا�حديث عّما شغل حبيبة بنت الرحيبة، من أمر إم�ان تجسيد تجر�ة االنبعاث من رماد حبي

اإلشراق والتنو�ر من أكناف الغروب    �اف الوادينبعث طائر الفنيق من رماده، أو من خالل شهود حمدان ��  

ع��   التداول  بفكرة  اإليمان  خالل  من  الهار�ة  األندل��ّي  ا�جد  �حظة  مع  جديد  من  الّتعالق  إم�ان  أّن 

 ا�حضارة، حدث ممكن عقلّيا ومنطقّيا.  

ات
ّ
نا   يبدو �أّن محط

ّ
اإلشراق واالزدهار �� الّتار�خ األندل��ي لم تفارق نصوص �اتبنا اإلبداعّية، حّ�ى إن

مها "الدول  
ّ
�ي �انت تنظ

ّ
ر تار�خ البعثات العلمّية ال

ّ
ونحن نقرأ �اف الواد أو حبيبة بنت الرحيبة ال نفتأ نتذك

والّصناعات �� معاهدها الك��ى، نتيجة  األورو�ية إ�� بالد األندلس العر�ية اإلسالمية لدراسة العلوم والفنون  

 .5ذيوع شهرة األندلس وحضار��ا الزاهرة �� انجل��ا وفر�سا وهولندةوتوس�انا"

�� استدعاء محنة األندلس/  حبيبة بنت الرحيبة،  يبدو لنا أيضا أّن املش�ل الفلسفّي األعمق �� رواية  

َداِن �حظة مستقبلية مخ��لة أل�عاد    األليتوطو�يا املقلو�ة. فإذا ارتبطت اإليطو�يات، �� أصل
ْ

ش
ُ
األشياء، ِبن

الكمال اإل�سا�ّي، �� شّ�ى منا�� ا�حياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعمرانية، فإّن اإلليوطو�يا  

أّن   نرى  مثلما  ��ا.  اإلمساك  ومحاولة  التار�خ،  من  منفلتة  �حظة  استعادة   �� بالرغبة  ارتبطت  األندلسية 

من  اإلش�الية   وتفلت  عل��ا،  تتعا��  بحقيقة  عالق��ا   �� غة 
ّ
لل األنطولوجّية  باملن�لة  ق 

ّ
تتعل الّرواية   �� الثانية 

متداخلة   سلسة  ع��  فشيئا،  شيئا  تتمرأى،  �ي 
ّ
ال تلك  ال�اتب،  لذات  الباطنّية  الّتجر�ة  أعماق   �� حبائلها 

 ومتشابكة من الّتمثيالت والّرؤى والقيم والّتأو�الت. 

أّن  ولعّل  ��    هذا  ظّل حمدان  نتحّسس  لم  ما  رة 
ّ

التفاؤلية، ستظّل متعذ ال�اتب  الواد،  فهم رؤ�ة  �اف 

  �� الرحيبةوحبيبة  بنت  وأحمد   حبيبة  ز�ّيس،  مصطفى  سليمان  املرحوم  األندلس:  اق 
ّ

عش �ّل  ظّل   ��

�ي  
ّ
ال العظيمة  ا�حضارة  هذه  بمعالم  تنوا 

ُ
ف مّمن  اسماعيل،  بن  ومختار  يقال  –ا�حمرو�ي،  أّ��ا    -وا�حّق 

 إ�� رصيد ا�حضارة التو�سّية ا�حديثة. ب��اكما��ا و�بداعا��ا أضافت 

 رواية  
ّ

�� الّتعب�� عنھ من إرادة دحض  حبيبة بنت الرحيبة  عّما اج��دت رواية    روائح املدينةهذا وال �شذ

ذين  
ّ
�ي كشف ع��ا ا�حيطون بحبيبة بنت الرحيبة ال

ّ
�انوا يرون  مشاعر الكراهية والعدوانّية والن�جسّية ال

 
 . 30مختار بن اسماعيل، حبيبة بنت الرحيبة، مصدر سابق، ص - 1
 . 105مختار بن اسماعيل، كاف الواد، مصدر سابق، ص - 2
 . 2014الطباعة، مختار بن اسماعيل، البرني، تونس، فن  - 3
 . 50، ص2012مختار بن اسماعيل، رواسب، تونس، فن الطباعة،  - 4
على للشؤون اإلسالمية بالقاهرة،  -5

ٔ
هل الذّمة، المجلس اال

ٔ
 . 182، ص1969انظر: د. على حسن الخربوطلي، اإلسالم وا
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شييىء واملوضعة، وفريسة سهلة للّصيد، وغرضا لالستغالل واالب��از املادّي والعاطفي. و�� 
ّ
ف��ا موضوعا للت

 الطاقة اإليجابّية ومشاعر ا�حّب واألمل و�أّن لسان  
ّ

مقابل هاتھ املشاعر السلبّية حرصت الّرواية ع�� بث

البشر و  ب�ي  ب�ن  السل�ي  الّتعا�ش  يدافع عن  ليفيناس (حالها  إيمنو�ل  رآه  ما  ��  Emmauel Levinas�رى   (

) إذ يقول: أّن قاعدة الّتعا�ش �امنة �� " أن نتلّقى  Totalité Et Infini(ال�لّية والالمتنا��"  كتابھ املوسوم بـــ"  

� الّتعا�ش  إّن  بل �ستثمرها.  يدّمر حرّ��ي  أّن حضور اآلخر ال  األنا من منطلق  أ�عد من قدرة  �  الغ�� فيما 

ھ محض عالقة مع "وجھ الغ��" ليس بوصفھ شيئا ينضاف  
ّ
جوهره هو نوع عميق من األخّوة ب�ن البشر: أي أن

لنا من الداخل. إّن مع�ى الّتعا�ش غ�� ممكن دون اإلقرار بنوع من  
ّ
إلينا من خارج، بل باعتباره عالقة �ش�

علينا" اآلخر  ��  1"أولّية  رصدنا  لذلك  املدينة،  ا  روائح  من  بمرجعّي��ا  زخما  ها 
ّ
�ل توهم  واألزمنة،  ألمكنة 

ة ��ا ومرجعّي��ا، وذاك هو جوهر أدبّي��ا كما إبداعّي��ا، 
ّ
وواقعّي��ا و�الّتبعّية، وتوهم بواقعّية األحداث ا�حال

وا�خاتلة( اإل��ام  بآليات  يتوّسل  وهو  اإلبداع،  وروح  األدب  أّس  الّتخييل  أّن  وا�خرق feintiseباعتبار   ( 

(transgression)  �� ب عنھ أّن الّرواية تخ��ع فضاءات وأزمنة أخرى مغايرة ومختلفة عّما �� عليھ
ّ
. ما ي��ت

الواقع والتار�خ، فت�ون الفضاءات واألزمنة ا�جديدة من طبيعة نّصية، تقف عالق��ا بنظ��ا��ا األو�� عند  

 
ّ
والل اإليحاء  ع��  القدرة  امتالكها  إ��  باإلضافة  غ��،  ال  املشا��ة  أن  حدود  دون  وتار�خي��ا،  بواقعّي��ا  مح 

�ي يحسدنا عل��ا  
ّ
ت�و��ما. يقول الّسارد واصفا فضاء املدينة يأخذه التيھ و�طّوح بھ الُ�جب: "ملدين�ي، هذه ال

  �� آية  روائح  �سكنون،  �ي 
ّ
ال القرى  مثل  قر�ة  أّ��ا  و�زعمون...  ف��ا  املدينة  اسم  �ستك��ون  األجوار،  جميع 

 .2الغرابة وال�جب"

ة ع�� عراق��ا وأصال��ا، ه
ّ
نا تحضر املاّدة التار�خّية من خالل مدينة الّسارد، ع�� ما تخ��نھ من روائح دال

ا�خزف   وصناعة  الز�تون  ومعاصر  بمعاملها  والفالحية  الصناعية  االقتصادّية  �شطا��ا  ساع 
ّ
ا� ع��  كما 

واية كيانات ورقّية ال أك�� وال أقّل، والذهب ومصارف التجارة...لكّن هذه الفضاءات ع�� ك����ا تبدو �� الرّ 

 الواقعّية الّ�حرّ�ة  
ّ
�م��، ووضع القارئ ع�� خط

ّ
�ستمّد قيم��ا من طاق��ا اإليحائّية وقدر��ا ع�� الكثافة وال�

�ي اختار حس�ن الواد أن يرسم معاملھ، بإيقاع تأث��ا��ا و�سق تواتر ال�جيب والغر�ب  
ّ
املطّرزة باملتخّيل، وال

ئح آية �� الغرابة وال�جب" آليتھ �� ذلك املدينة مسرحا، ورمز لغة، وأسلوب كتابة، و�� األساسيات  ف��ا" روا

ق بامل�ان  
ّ
ننا من مالمسة شعرّ�ة الّرواية. وال مناص من الّتبسط �� تحليل أمر جوهرّي يتعل

ّ
�ي ستمك

ّ
األو�� ال

ال و�عاقب األزمان وصروف ا�حدثان، من  تحديدا، ملا ب�ن اإل�سان وطو�وغرافيا امل�ان، بفعل تبّدل األحو 

ذي يتحّول  
ّ
وصل حميم تقّد خيوطھ ا�خفّية املعاشرة واملساكنة والّتعا�ش وفقا لثقافة التغافل والّتغافر، ال

ليتّم تفج�� ال�امن  ، بموجبھ الفضاء، �عمق تأث��ها، من امل�ان ال�ائن وجودا و�عّينا إ�� ال�امن بيانا وخلودا

غة مبلغا ال سبيل إ�� مدافعتھ.  الفائض بتمثيالت
ّ
 بلغت ��ا الل

 
1-Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini , Essai sur l’extériorité( La Haye : Martinus Nijhoff, 1961).P312 

ولى،  -2
ٔ
 . 25، ص2010حسين الواد، روائح المدينة، تقديم صالح الدين الشريف، تونس، دار الجنوب، الطبعة اال



لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
مين عثمان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕالى كـتابة الحّب وا

ٔ
 د. ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)204( 

فتغدو    لھ.  الواسمة  بھ  ة 
ّ
ا�حال بالّرائحة  عالقتھ  اختالف  بحسب  تتعّدد  امل�ان  صور  فإّن  عليھ،  و�ناء 

نا �ستدّل ع�� �عّينھ ��ا. هذا والرائحة كما الذات جزءا من  
ّ
ھ، بما أن

ّ
الّرائحة �� امل�ان ذاتھ و�� امل�ان �ل

ت، مالزمة الظّل  امل�ان، باعت
ّ
ى حل

ّ
بار الذات �� بيت الّرائحة ومسكن الوجود، ملالزمة رائحة امل�ان لها، أ�

  �� أصغر  موجودا  بوصفها  امل�ان  من  جزءا  ناحية  من  �ستحيل  حينئٍذ  فالذات،  لقر�نھ.  القر�ن  أو  ھ 
ّ
لظل

ھ، باعتبار أّ��ا إذا حضرت فلها  -من ناحية ثانية  –موجود أك��، و��  
ّ
بالغة ا�حضور بما أّن امل�ان  امل�ان �ل

مسكن الذات، و�ن غابت فلها بالغة ا�حضور بالغياب، الستعاض��ا عن امل�ان بالّرائحة املالزمة لها والّدالة  

 عليھ وعل��ا. 

للروائّية التو�سّية وحيدة املي نّصا �سائّيا �عرب عن نفسھ بوصفھ كتابة مختلفة    1نّوةرواية  هذا وتحضر  

الرجالية.   الكتابات   �� مطالعتھ  ع��  دأبنا  عّما  و�تمايز  يتمّ��  مغاير،  وأسلوب  مخصوصة  رؤ�ة  ذات 

الثق فمبدعتھ هذه  أّن  اعتبار  ع��  اإلبداعية  ممارس��ا  ر 
ّ
تؤط �ي 

ّ
ال للثقافة  ناقدة  رؤ�ة  من  ��  تنطلق  افة 

مؤسسة ذ�ور�ة بامتياز تخضع ملنطق الذ�ورة وشروطها، و�ذلك ف�ي تنطلق من رؤ�ة ناقدة للرجل فتؤسس  

 ا�جسد وتوا�عھ من جنس وشبق،
ّ
ھ ال يرى ف��ا إال

ّ
ف�أ��ا تحاول أن تثبت   كتاب��ا ع�� منطق الصراع معھ ألن

الغلظة الذ�ور�ة والفضاضة أو نموذج  كتاب��ا بمحو كتابة الرجل أو وجھ �غيض منھ يجسده عموما نموذج  

ذلك أّن "مش�ل املرأة هو ا�حقد كمش�ل هووّي من ا�جندر  الّ��ّتك والتعّتھ والالمباالة بمؤّسسة العائلة.  

ذي يؤّرق املرأة القوّ�ة و�دفع  
ّ
ذي يجذب دون قدرة ع�� توف�� شرط ا�حرّ�ة: جاذبّية هووّ�ة هو املش�ل ال

ّ
ال

 .2ندر حاقد. و�ّل جاذبّية هووّ�ة تنت�ي بالّتحّول إ�� برنامج كراهية من طراز رفيع "��ا إ�� الّتحّول إ�� ج

ذي عّ��ت عنھ رواية  
ّ
ا عن  نّوة  و�ناء عليھ فإّن الّرهان الّصامت ال

ً
هو الّتحّرر من ا�جاذبّية الهووّ�ة، بحث

�ي تجذب لكّ��ا تملك ما  طور آخر من العالقة مع ا�جندر املقابل: طور ا�جاذبّية غ�� الهووّ�ة أي ا�ج
ّ
اذبّية ال

يكفي من القّوة �� جعلها تتحّرر. وما اعتقاد وحيدة املي وغ��ها من �عض الّروائّيات الّتو�سيات �� صالحّية  

ذي يقف وراء استمرار الّتصّور ا�حر�ي للّن�اح هو تصّور معّ�ن  
ّ
 لو�� عميق بأّن "ال

ّ
هذا الّرهان الّصامت إال

ث مع�ى العالم �� أنفسنا  ملاهية الّسلطة. إّن 
ّ
ذي ظّل يؤث

ّ
سلط ع�� ا�جسد �� ش�ل ا�حقيقة ال

ّ
 عالقة الت

ذي هو فعل تدج�ن ا�جتمع 
ّ
ط ع�� الّبشر هو ن�اح العقل ال

ّ
سل

ّ
العميقة، منذ أمٍد طو�ٍل. و�ّن أع�� أنماط الت

 .3رجاال و�ساء"

ا  متعّددة:  ثنائيات  فيھ  �عالقت  وقد  نّوة  جسد  لنا   �
ّ

و�تج� ا�حاضر،  هذا  والغائب  ا�ج�ّ�،  لغامض 

جسدا    -والواق�� وكالمها  خيالها   �� تب�َي  أن  ع��  الذات  قدرة  تفّسر  �ي 
ّ
ال  �� الثنائّيات  وهذه  والالواق��. 

، فتمتلك جسدين: جسدا واقعّيا �شعر أّ��ا �سكنھ، وهو وسيطها �� فهم العالم والّتعاطي معھ �شّ�ى  
ً
ال متخيَّ

ال تتضافر �� �شكيلھ الذاكرة واألحالم والّرغائب وا�خياالت واالست��امات بما  أنواع العالئق، وجسدا متخيّ 

 
 .13، ص2016وحيدة المي، نّوة...، تونس، الشركة التونسية للنشر والتنمية وفنون الرسم،  - 1
ولى، فتحي المسكيني، الهجرة إلى   -2

ٔ
 . 36، ص2016اإلنسانّية، الرباط: منشورات االختالف، الطبعة ا

 .38المرجع نفسه، ص -3



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)205( 

د �� النّص  
ّ
�ي يصعب محاصر��ا وكبحها، إذ هو ا�جسد �� ص��ورتھ املمكنة: فمنھ يتول

ّ
هو جسد لھ قوانينھ ال

) املوت  ، وجسد  الغر�ب)  مع  نّوة  ا�جنس (جسد  نّوار)، وجسد  �� حضرة  نوة  جسد   ) ا�حّب  جسد  جسد 

ت  
ّ
غوّ�ة وطرائق الّتعب�� فيھ)، و�ناء  ع�� هذا االستنتاج  تجل

ّ
( كتابتھ الل شامة)، بل وجسد النّص نفسھ 

 هوّ�ات متعّددة �� ذات مفردة.

نا�عة من فعالّية نفسّية معّينة.   باملرئّي ع�� هيئة مخصوصة  بنت عالق��ا  ما   
ّ
و�ن فنّوة لم تنقل املرئّي 

�ي  
ّ
ذي �شّدها  وهذه الفعالّية �� ال

ّ
شيد أوجھ االختالف عن العالم ا�خار�ّ�، دون أن تقطع ا�حبل السرّي ال

ُ
�

ذي يفعل ف��ا مثلما تفعل فيھ. و�بدو من الّضروري  
ّ
إليھ مثلما �شّده إل��ا. ذلك أّ��ا رّد ع�� العالم ا�خار�ّ� ال

ذي  أن ننتبھ إ�� صورة ا�جسد �� الّرواية و�� �شتغل داخل خطاب ما، فهو ليس مع
ّ
زوال عن هذا ا�خطاب ال

ذي  
ّ
ذي يصّور هيأتھ وسماتھ، من حيث هو كيان يفعل و�نفعل، وهو ال

ّ
يؤّسسھ و�نتظمھ، فا�خطاب هو ال

ذي ينطوي ع��  
ّ
ل حوافزه، فيكشف فيھ و�ھ عن حقيقة املن�لة اإل�سانّية بوجه��ا: الوجھ اإل�سا�ي ال

ّ
يتمث

ذي ���ي  إم�انات الفعل وا�حّب والّتخّيل واالبت�ار وه
ّ
و الذي يراد لھ أن �سود، �� مقابل الوجھ املأسوّي ال

 �عذاب ا�جسد واستالبھ، ل�جزه وقصوره ول�ونھ منذورا بالفناء. 

 1م�جزةفإذا �انت رواية نّوة �� رواية ا�جسد املتحّرر من إرادة إذعان ا�جتمع الذ�وري لھ، فإّن رواية  

فهوم هوّ�ة العشق، بما جعل قّصة البطل�ن مر�م وساتر تفارق  �حمود طرشونة رواية الّتحول الذي طرأ �� م

قصص العشق ا�خالدة، �� كتب األخبار و�� األساط�� واملالحم القديمة، بل ت�ّ�ها وتتسامى عل��ا.  ذلك أّن 

"امل�جزة" تروي قّصة أرملة تد�� "مر�م" أجمعت أمرها ع�� استخراج عظام زوجها "ساتر" من ق��ه �عد أن  

 
ُ

خ
ّ
إ�� �ّ� سك�ّي".  "ات املق��ة  تحو�ل  قرار  حدث    2ذ  ع��  املشروعّية  إضفاء  إ��  �س��  الهدم  قرار  �ان  ول�ن 

استخراج عظام الزوج ومنحھ قيمة منطقّية تدعم اال�ساق ب�ن مفاصل ا�ح�اية، فإّن عوامل أخرى �عّزز  

بقى [عظام ساتر] قر�بة مّ�ي أزورها  هذا اال�ساق وتقوّ�ھ، م��ا: ما �شعر بھ األرملة من وحدة مقيتة "أر�د أن ت

وما تكّنھ من حّب كب��    3وأناج��ا م�ى شئت، تؤ�س�ي �� وحد�ي و�شّد أزري. لم يبق �� غ��ها أنيسا وحبيبا"

وما ينقض مرارة الواقع: "فقد انقطعت �ّل صلة    4لفقيدها "هذه عظام غالية �عّز ع�ّ� إهمالها �� القفار"

ب�ن متساكن��ا [املق��ة] وَمن �انوا أبناءهم وآباءهم أو أزواجهم أو أحّب��م. زالت وشائج القر�ى وأوصال ا�حّبة  

 . 5ل بأمور َمعاشھ وأفراحھ وأحزانھ"بزوال شعلة ا�حياة، ف�ّل منشغ

 أّن القارئ 
ّ
"ا�خ��"، يكتشف  -"املالحظ"، وهو ال ي�ي يمارس �شاطھ اإلدرا�ّي ما�حا تفاصيل ا�ح�اية-إال

شيئا فشيئا، وخطوة  فخطوة أّن الدافع األهّم وراء استخراج عظام الزوج ليس الشعور بالوحدة أو بقاء  

ما هو قّصة عشق تضارع قصص العشق ا�خالدة �� كتب  وشائج القر�ى نابضة رغم زوال ش
ّ
علة ا�حبوب، إن

 
ولى،  - 1

ٔ
 .36، ص1996محمود طرشونة، المعجزة، تونس: ديميتير، طبعة ا
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لم الكيان
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ما عانيُت،   "[...] ال أحد ع�� اإلطالق عا�ى  تقول مر�م:  تتمّ�� ع��ا وتتفّوق عل��ا.  بل  األخبار و�� األساط�� 

ة الو 
ّ

اق من ض�ى ا�حرمان، ولذ
ّ

صال،  وعاش كما عشُت قّصة حّب فر�دة من نوعها، �عيدة عّما �عّوده العش

 بھ. لكن قّص�ي 
ّ
وعذاب الشّك، وأرق الليل و�عب الّ��ار. �ّل هذا معهود بل ُمبتذل ال ت�ون قّصة حّب قّصة إال

ا��ا  
ّ
�جيبة و�د�عة تخرج عن مألوف العادة، ومعروف التقاليد، عش��ا �� ريعان الشباب وال أزال أتا�ع دق

 
ّ
ة، وأواصل أوقاَ��ا ساعة ساعة، تخفي من التقل

ّ
ة دق

ّ
ب مدى.دق

ّ
 1ب جملة، ومن ال��ق

ا�حب   تقوم ع��  أّ��ا   �� تمّ��ها  "امل�جزة"، ومكمن   �� ا�ح�اية  �ستقطب  العشق غرض  أّن  إذن  وا�ح 

األجواء   إ��  و"االنتقال  ال�جيبة"  العوالم  بـ"اكتشاف  متلّبس  ب�ن محّبْ�ن  مرام مش��ك  تحت سلطة  الواقع 

فيھ م�جم العشق العذرّي بالعشق اإلل�ّي الصو�ّ�. وحسب    البعيدة" و"التوق إ�� ا�جهول" ع�� نحو يم��ج 

ي لهذا جئتك يا ساتر-فأجيبھ:    :القارئ هذا ا�حوار الذي دار ب�ن مر�م وساتر
ّ
لو    أردتك رفيقا وصديقا.  إ�

قت بك. أنت تكشف �� عوالم َ�َجًبا،  
ّ
ا �عل

َ
وتنقل�ي  كنَت مثل سائر الرجال تأ�ل ا�خ�� وتم��ي �� األسواق مل

ي يا مر�م لم أفتح لِك   -إ�� أجواَء �عيدة، فكيف أرحل عنك وقد �ان هذا دوما مطل�ي ومرادي؟ فيجيب�ي: 
ّ
و��

ك اليوم  
ّ
ْوق إ�� ا�جهول، وس�� إ�� ا�حبوب. و�ن

َ
 لِك ِسّري لو لم أجْد فيك ما �� نف��ي من ت

ْ
صدري، وأكِشف

و�ّن  فؤادي.  من  بضلو��  وألصُق   ، إ��َّ مّ�ي  العشق"  أقرُب  مراتب  وأرفع  ا�حّبة،  درجات  ألر��   
ّ

و�  . 2هذا 

ومغامرات   اق 
ّ

العش مصارع  مغامرات  ع��  انفتاحها  عمق  ع��  وساتر،  مر�م  ب�ن  العشق  ح�اية  تكن  ولم 

ما �انت  
ّ
اق ومصائرهما، و�ن

ّ
املتصّوفة الراغبة �� إدراك ا�جهول، محا�اة ألحوال هذين الصنف�ن من العش

ّيا. تجاوزا لهذه املغ 
ّ
 امرات و�عادة تركيب لها بتحر�ف بني��ا الش�لّية دون �غيي��ا �ل

و�ناء ع�� ما تقّدم فإّن أهّم ملمح من مالمح الرواية الّتو�سّية الباحثة �� هوّ�ة اإل�سان أّ��ا تنظر إليھ  

بعث تناقضاتھ فُيكشف.  
ُ
 من جّوانّيتھ، أي من حيث "�شتغل" فُيفهم، ومن ح�ن ت

 : الّسردّیة دالالت الهوّیة   -4

 : داللة اجتماعیة -4-1
تف��ض الهوّ�ة الواقعّية وحّ�ى الّتخييلية، من زاو�ة الّنظر االجتماعية أن ال ي�ون ب�ن الذات واآلخر برزخا  

"فاآلخر ليس وجودا فحسب بل هو أيضا داللة ع�� مع�ى أن الفعل ينتظر ،  اجتما��  ألّ��ا إنتاجال يبغيان،  

�ي من اآلخر فهما لداللتھ، وهو ضم
ّ
انة إنتاجھ.  إّن تفاعل املعا�ي ع�� األفعال هو الصفة ا�خارجية للفعل ال

للسلوك،   ا�خارجية  ا�حددات  �سياق  في��  عند  الفعل  ير��ن  ال  سوسيولو��.  تحليل  أفق  منھ  تجعل 

فحساسيتھ ضد �ل �شييء للفعل �� ب�ي و�أ��ا حقيقة �� حّد ذا��ا مستقلة عن الواقع يّقظتھ إ�� الدالالت  

ال�ي يصطنعها الفاعل ذاتيا لنفسھ ولآلخر. إّن املضمون الداخ�� للفعل، أي املع�ى املقصود ذاتيا والذي  

 
 .18المصدر نفسه، ص -1
 .32مصدر نفسه، صال -2
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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ى  
ّ
يضفيھ الفاعلون ع�� سلوكهم تجاه اآلخر هو موضوع الفعل، فإم�ان الفعل ليس انطولوجيا إنما هو يتأ�

 .1من إم�ان الفهم وهو إم�ان ذا�ي

نا إذا تأّملنا رو 
ّ
ل ��    رصدناالتوت املّر  اية  و�ناء عليھ فإ

ّ
ف��ا مظهرا مهّما �� تلّفظ ال�خصّية، وهو يتمث

حضور خطاب�ن يّتصالن بصوت ا�جتمع، وهما املثل الشع�ي املتداول واألغنية الشعبّية، وفيما يّتصل باملثل  

 �ع�� ع�� هذه األمثلة ب�ن ّدف�ي الّرواية، و�� اآلتية: :الشع�ي

 .2اإلبل تم��ي ع�� كبارها-

ف الرماد-
ّ
 .3النار تخل

 .4اردم واسكت - 

جديدة   بصياغة  �سمح  مّما  الشع�ي،  املثل  فيھ  لينصهر  يتذّرى  ال�خصّية  قول  أّن  م�حوظاتنا  ومن 

ل متجاور�ن �� الظاهر، هما أّوال ملفوظ ال�خصّية ا�حّدد بالتعامالت  
ّ
تكشف عن وجود ملفوظ�ن ع�� األق

جتمعھ �� مستو�ات مختلفة تأتلف األسرة واألصدقاء  القولّية والّتصدّيات واملناكفات ب�ن البطل عبد هللا وم

و�ذا   واألزمنة.  لألمكنة  عابر  جما��  صوت  يحملھ  اجتما��  وثانيا ملفوظ  ا�حتّل،  إ��  القر�ة وصوال  وأهل 

تجاوزنا حقيقة أّن صوت ال�خصّية ليس يخلو �� عمقھ من أصوات أخرى، فإّن اإلحالة ع�� صوت آخر  

� ع�� قيمة صوت ا�جتمع �� ت�و�ن ال�خصّية،    ��اتھ الصورة ال�ي ال تخلو
ّ
من صبغة إعالنّية حجاجّية يب�

ق بھ من مباشرة، فال�خصيات ع�� اختالفها ت�ّجن كالمها  
ّ
وال سّيما فيما يّتصل با�جانب الشفا�� وما يتعل

 باملثل الشع�ي �خدمة مقصدها القنا��. 

 الّداللة الّصوفیة:  -4-2
م�جزة رواية  كثي  5��  حضورا  مح  نرصد 

ّ
الل ع��  املتعالية  عر 

ّ
الش بطاقة  مفعمة  الّصوفية  للّداللة  فا 

ذي الح لنا �� عتبة التصدير فإذا ��، بدورها، مزدوجة: تصدير أّول  
ّ
شعر ال

ّ
ابن عر�ي" من  “لـ  واإليحاء، ال

ل شاهدا مقتطفا من الرواية
ّ
 .كتاب "ترجمان األشواق" وتصدير ثان يمث

 : "� قولة "ابن عر�يو�ّن أّول ما يف��ي إليھ الّنظر �

 رأى ال��ق شرقّيا فحّن إ�� الشرق         ولو الح غر�ّيا �حّن إ�� الغرب 

 6وليس غرامي باألماكن وال��ب          فإّن غرامي بال��يق وملــــــــحھ         

 
1-Patrick Watier, 1996, « La compréhension dans les sociologies de G. Simmel et de M. Weber », J.-M. 
Baldner, L. Gillard (éd.), Simmel et lesnormes sociales, Paris, L’Harmattan, pp. 213-227. 

 .33ص مصدر سابق، محمد العروسي المطوي، التوت المّر، - 2
 .107المصدر نفسه، ص -3
 .87المصدر نفسه، ص  -4
 . 40ص مصدر سابق، محمود طرشونة، المعجزة، - 5
 .40نفسه، ص. صدرالم - 6
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 د. ا
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اثن�ن، هما:  خالل مصط�ح�ن  النوعّية من  ياتھ 
ّ
تجل ��جت معا�ي  عاّما  محورا داللّيا  با�حّب  وارتباطها 

الغرام وا�حن�ن. و�ذا �ان حدث ا�حن�ن ينشأ �شوءا سببّيا من رؤ�ة ال��ق شرقّيا �ان أو غر�ّيا، و�ان الغرام  

د ا�حّب متلّبسا بال��يق و�حھ، فإّن مدار هذا التصد
ّ

ير، ال شّك �� ذلك، ع�� تدّبر ما ينعقد لل��ق  يأ�ي ليؤك

ولسائل أن يتساءل: أال ي�ون الشوق إ�� ال��ق شوق الذات اإل�سانّية إ�� أصلها السماوّي لتّتحد    .من داللة

الرقائق   كتب   �� معلوم  هو   �� كما  ف��ا،  وحلولھ  البشرّ�ة  الذات   �� هللا  بتجلّيات  �ان  أم  فيھ  وتف�ى   
ّ

با�

س صاحب التصدير متصّوفا شه��ا؟ و�ناء ع�� ذلك، أال ت�ون ح�اية امل�جزة ح�اية متصّوف  الصوفية؟ ألي

أو صاحب كرامة أو قل من أولياء هللا الّصا�ح�ن كما �� الكرامات الصوفّية القائمة ح�اي��ا باألساس ع��  

 فعل خوارق حدود العقل والعادات ونواميس الطبيعة؟  

 :ةالداللة السیاسیة واألیدیولوجیّ  -4-3
اإلسالموفو�يا   م��ا:  متعّددة  قضايا  خاللها  من  تثار  اجتماعّية  منّصة  الّتو�سية  الّرواية  أصبحت  لقد 

مة وسرقة األثار، ومن أبرزها  رواية  
ّ
فمن  ،  �حّمد عي��ى املؤّدب  جهاد ناعم واإلرهاب الدو�� وا�جر�مة املنظ

تار�خ أحداث ا�حوض املنج�ي زمن حكم   2008سنوات من    5"�اف غراب" بالهّوار�ة دامت    رحلة انطلقت من

إ�� سنة   بمفهوم  2013بن ع��  املّتصلة  واإليديولوجّية  السياسية  الدالالت  خاّصة ع��  الوقوف  أمكننا   ،

ا�جهاد الشائھ وامللتبس، وا�خطاب الداع��ي التكف��ي، وقضّية اإلرهاب العابر للبلدان والقاّرات، واملافيا،  

مة
ّ
املنظ الدولّية  للمرأة،  وا�جر�مة  الّنظرة  ودونية  والسادية،  املازوشية  الن�عة  وسيادة  البحر،  وجرائم   ،

 وتجارة العبيد، واإلسالموفو�يا أو ظاهرة الّرهاب من اإلسالم،  واإلسالمو�رنو�ا وتناقضات املسلم ا�حديث. 

�ي  
ّ
 و�� مغانم  ما ينبثق م��ا الغلّو والّتطّرف والّتجا  -عادة  -و���ز الّسارد األصول ا�حقيقّية ال

ّ
رة بالدّين أال

عن قيس املعلوم عنھ �عّ��ھ    الّسارد متحّدثا املال الفاسد واالرتباط بأجندات عقائد ومذاهب معّينة، يقول  

وا�خمرة   الزطلة  ا�حّد؟    والنساء:وت�البھ ع��  إ�� هذا  �ل؟ 
ّ

الش ��ذا  لّوث األدمغة  ذي 
ّ
ال لم    الن�ق!"ما  ھ 

ّ
�أن

يطّوف يوما �� املزابل والقمامات شرقا وغر�ا... يا إخو�ي �� الدين، يا أخوا�ي العفيفات، ا�جهاد شرف املسلم  

ال يفوتنا أن ��ّجل قيام  . و 1وطر�قھ إ�� ا�جّنة، يا إخوا�ي هّبوا إ�� الغنائم �� الدنيا واآلخرة وأجركم ع�� هللا"

هذا ا�خطاب ذي الدباجة ا�خطابّبة التعبوّ�ة ع�� ل�جة متشّنجة حاّدة يتوّجھ ��ا ا�خاِطُب إ�� صنف من  

واألمّية   وال��ميش  والفقر  البطالة  مشا�ل  من  معانا��م  �سبب  األرض،   �� يتأّصلوا  أن  ع��  �جزوا  الّناس 

ماء، مسبغا عل��م فتنة البطولة، محّققا لهم ارتقاء �حرّ�ا من  التعليمّية فوعدهم بإم�ان الّتأّصل �� الّس 

�� جّنة   املقيم  با�خلود  الّتّنعم  إ��  �ن وشقائھ 
ّ
الط املقّدس، ومن عذابات  جالل  إ��  املقيت  الدنيوي  حقارة 

أّن   علينا  يخفى  وال  السماو�ة.  �ع�ي الفردوس  للعقل،  ن�اح  هو  استال�ّي  أو  عدمّي  أو  دعوّي  خطاب  "�ّل 

شهوة. هذا  مخ مجال  ھ 
ّ
و�أن �عاملھ  ثّم  بنفسھ، ومن  الّرو��  لالستقالل  بوصفھ مؤّهال  إليھ  تنظر  اطبة ال 

 2ا�خبث اإل�ستيمولو�� موجود �� �ّل أنواع ا�خطابات سواء أ�ان ماضوّ�ا أو �ان مستقبلّيا"
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ذي لم تكفھ الّتجارة بالدين بل امتّدت يده إ�� املتاجرة بالذاك 
ّ
رة الوطنّية و�يع اآلثار،  وعودا ع�� قيس ال

را من تحف  
ّ

يقول مخاطبا �اراس رئيس املافيا:" الواقع، سيد �اراس، قّدمت لك نماذج مّما ع��نا عليھ مؤخ

بالطبع،   خوف،  ال  خوف،  ال  ا�جديدة...  وجهتنا  املنطقة  تلك  ست�ون  وسبيطلة،  القصر�ن   �� نادرة  وآثار 

 .1السلطة اآلن تحمينا...فعال"

حة وتنظيمات إرهابّية ما برحت  ما رافق انبثاق الثورة الّتو�سية من    قول يدّل ع��
ّ

صعود ميلشيات مس�

أهّم    ل مصدرا من 
ّ
باعتباره  �ش� اآلثار،  ��ر�ب  السياسية ع��  �� دعم م�ان��ا االجتماعّية ووجاه��ا  �عّول 

تدم�� املعالم األثرّ�ة    مصادر تمو�ل أ�شط��ا وتوّسعها اإلقلي�ّي، فضال عن سلوك �عض تلك التنظيمات إ��

بدعوى بدعي��ا وحرم��ا ومخالف��ا للسنن، شأن تنظيم “القاعدة” وحركة "طالبان" �� التعامل مع املواقع  

، وهو ما ال ينفصل  2001األثر�ة �� أفغا�ستان، حيث قامت األخ��ة بتدم�� املعابد األثر�ة البوذية �� عام

ال  للمساجد  الطائفي  االس��داف  عمليات  واس��داف  عن  األهلّية،  الّصراعات  مناطق   �� ّية 
ّ
والسن شيعية 

تنظيم "داعش" للمراقد الشيعية واملقامات املقّدسة �� سور�ا و�عض املساجد األثر�ة، فضال عن تضرر  

 .�عض املنشآت واملواقع األثر�ة من عمليات القصف الكثيف �� سور�ا والعراق واليمن وليبيا

 :) (الجندر الداللة الجنوسة -4-4
�ي تظهر 

ّ
�عا�ج هذه الّداللة موضوع االختالف وتحاول اإلجابة عن أسئلة عديدة، م��ا: ما هذه الهوّ�ة ال

عالم    �� تنتج  الّروائّية  الهوّ�ة  �انت  و�ذا  الّرواية؟  ف 
ّ
بمؤل عالق��ما  وما  إمرأة؟  أو  رجال  الّسارد  ي�ون  ح�ن 

�ي تحيل عل��ا الذات  متخّيل، فهل هناك فروق أساسّية بي��ا و��ن الهوّ�ة �� الع
ّ
الم الواق��؟ ثّم املرجعّية ال

ف ذكرا  
ّ
ح�ن نر�د أن نتصّورها؟  هل �� مرجعّية العالم الواق�� أم مرجعّية العالم املتخّيل؟ و�ذا �ان املؤل

والّسارد أن�ى أو العكس: فهل يمكن تجاوز هذا الّتعارض ا�جنو��ي؟ وكيف تتحّول الذات الواقعّية لذكٍر إ��  

خييلّية أن�ى؟ هذا إذا �ان هناك تحّول أصال، هل يمكن أن تن��ئ الذات الواقعّية ذاتا متخّيلة؟ وما  ذات ت

ات وفق آليات غ�� آليات الّتحليل  
ّ

ذي يصل ب�ن الذات�ن؟ وهل يمكن اإلمساك بالذ
ّ
طبيعة ا�حبل السّري ال

 الّسردي؟ 

�اء ع�� هذه األسئلة تتأكد الّدالالت ا�خاّصة ل�جسد ع
ّ
ذي بات  و�االت

ّ
ند نّوة انطالقا من الدور املهّم ال

ظّل   أن  �عد  السيما  الذات،  هو�ة  و�شكيل  واالختالف،  بالتمايز  للشعور  خاصا  منطلقا  بوصفھ  بھ  يقوم 

ا�جسد هو املسؤول عن تحّمل القيم من وجهة نظر ا�جتمع، وأصبح معادال موضوعّيا للهو�ة الفردية من  

ن الفكر
ّ

الذ�وري املهيمن من اخ��ال أ�عاد املرأة �� جسدها. و�ذا �ان الصراع    وجهة نظر النساء، مما مك

االجتما�� قد تركز ع�� ا�جسد ع�� محاولة السيطرة عليھ رمز�ا أو ماديا ��دف إخضاعھ، فإنھ قد تحول  

إ�� ساحة صراع ب�ن املرأة والرجل ع�� امتالكھ، األمر الذي جعلھ يحمل شفراتھ ا�خاصة وفقا إلس��اتيجية  

األهداف ال�ي ينطلق م��ا �ل من الرجل واملرأة �� عالقتھ مع ا�جسد ورؤ�تھ إليھ. فجسد نّوة يخ��لھ الغر�ب  
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لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
مين عثمان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕالى كـتابة الحّب وا

ٔ
 د. ا
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سلية فقط، �� ح�ن ترتقي بھ نّوة لتجعلھ مصدر إشعاع، بأ�عاده الفكرّ�ة وحموالتھ  
ّ
�� �عدْي اإلمتاع والت

 محيطها األسري، �� آن.  الّرمز�ة واإل�سانّية واألخالقّية، ع�� الذات الفردّية وع�� 

إذ ملا �انت املرأة �عيدة أو مستبعدة عن التعب�� عن صياغة تلك املفاهيم والرؤى واملواقف املؤّسسة  

للو�� با�جسد عند املرأة ال�ي �انت تجسيدا للرؤ�ة الفكر�ة لآلخر/ الرجل إ�� جسد املرأة وموقفھ منھ، حيث  

لذي أض�� رمزا لضعفها ودوني��ا وخطيئ��ا، فقد سعت ا�حركة  تم اخ��ال وجودها وكيا��ا �لھ �� جسدها ا

النقدية النسو�ة جاهدة قبل �ل ��يء إ�� تكريس حق املرأة �� اس��داد ملكي��ا �جسدها أوال، وا�حرص ع��  

 إعالء قيمتھ وجعلھ منبعا ثر�ا لبالغة االختالف، ولذ�اء املرأة و�بداعها �ش�ل تفتّك املرأة معھ ثق��ا بذا��ا.  

 : خاتمة  -5

التو�سّية ا�حديثة ��   للكيانات  -�� وج�� عبارة    –الّرواية  العابرة  أ�عاده   �� بحث عن اإل�سان، وحفر 

�� أعمق أعماقھ اإل�سانّية االنفعالية، والعاطفّية   الغائرة  ال��اغماتّية أي  الّنفعّية  املادّية وح�ى  الف��يائّية 

بع ع�� صورة للذات �� وجودها النس�ّي الدينامي أي التقاطها  الوجدانّية والّتخييلّية، �� محاولة لوضع اإلص

با��ا وتحّوال��ا، ونضوج تجر���ا ودورا��ا مع دوران ا�حدثان، و�غّ�� الّسياقات الواقعّية املرجعّية  
ّ
�� حال تقل

سانّية. ومن هنا، يمكن القول: إّن الّرواية الّتو�سّية اس
ّ
تطاعت أن �عّ��  والّتخييلية الروائية والّتلفظّية الل

عن هذا القلق اإل�سا�ّي الكب��، وكذا عن رغبة جموح �� االرتقاء باإل�سان إ�� هوّ�تھ باعتباره إ�سانا و�� هذا  

� دقائقھ وتخر�جاتھ وطرائفھ. ولعّل الهدف املؤّمل تحقيقھ من وراء ذلك هو  
ّ

يكمن اإلبداع ا�حقيقي وتتج�

ما �انت قابلّية هوّ�ة الّناس لالنفتاح ع�� اآلخر�ن  جعل القارئ �س�� إ�� اكتشاف هوّ�تھ و�عاد 
ّ
ة بنا��ا و�ل

شاهقا ممتّدا، ومنسوب ��ّي��ا سامقا، واستعدادا��ا ال�امنة وافرة، �انت هوّ�ة دقيقة ومالئمة، فالهوّ�ات  

إ�ساني ف�ي  وا�جهو�ة،  والقومية  املناطقية  الن�عة  عن  �عيدا  ال�ونية،  نحو  تن�ع  أصبحت  اليوم  عالم  ة  �� 

متعالية بطبيع��ا وأصل ت�و���ا ما لم تداخلها أو تتقّحم مجالها عصبّيات األديان أو األعرق أو القومّيات،  

املقهور�ن   آالم  ات 
ّ
أن قان 

ّ
و�وث يحمالن  وهما  دليل،  خ��  غور�ي  وماكسيم  د�ستو�فس�ي  أبدع  ما   �� ولنا 

 واملطحون�ن واملدحور�ن ع�� العالم.
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