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ممخز البحث:

لع تعج الخواية جيجاً أدبياً خالراً أو مذخوعاً فخدياً صغي اخ مشعدال ومخجبل بل أضحت تكػيغ أنداني أبجاعي معخفي كمي متعجد السرادر
متشػع الثقافات والمغات واألساليب  ،إنيا فغ كخنفالي مبتكخ لمتقانات متحػل  ،متججد  ،تقانات تسيدىا مغ جانب وتسجىا بأصػل
ومختكدات وتحػالت وسياقات معخؼية وإندانية وفمدؽية مغ جانب آخخ وذلظ النفتاحيا عمى الكذػفات العمسية والشفدية الستغيخة والتجاخل

والتسازج الحؼ وسسيا مع بؿية األجشاس والفشػن واآلداب  ...الخواية دائبة الحخكة ليا شكبل كذكل الحياة  ،حيػية خبلقة ومتذكمة بػجػه
ججيجة  ،دائسة البحث عغ معشى يفدخ الحياة وأىسية تفدخ وتذكل الػجػد مغ ججيج.
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Techniques of Meta-narrative :Reading in Elias Khoury's
Awlad Al-Ghetto- Esme Adam
Assst. Prof. . Sahar Resan Hussein , PH. D
University of Mosul / College of Education for Humanities/ Dept. of Arabic Language
Abstract:
The novel is no longer regarded as a pure literary work and a small isolated individual project.
Rather, it has become a creative human construction with different sources and diverse cultures,
languages, and styles. It is an innovative carnivalistic art for the techniques of being transformed and
updated, techniques that make it distinctive and that give it origins, foundations, transformations, and
philosophical cognitive contexts. This is because it opens to the ever-evolving psychological and
scientific explorations in addition to the overlapping and mixture with other genres and arts. The novel
is quite dynamic whose form is life itself, and it is vital and innovative. It always searches a meaning
that interprets life in a way as to reconstruct existence again.

السقجمة :
إن محاولة الخزػع والتفكيخ بسشصق الشز العري ومفتخقاتو وتفاصيمو مدألة تبجو أكثخ تعقيجا والسيسا
حيشسا يتعمق األمخ بشز كخواية ( اوالد الغيتػ -اسسي آدم ) ذلظ الشز الحؼ يأبى أن إال أن يخالف الجساليات
الخوائية والتقشيات الدخدية السألػفة ويشأ ػ بيا بعيجا متصمعا وشغػفاً نحػ تقانات مفارقة لمسعتاد ومتجيو صػب (
السيتا سخد ) تمظ المعبة الكتابية والتذخيز الستعسج لفعالية الكتابة  ..تمظ الشدعة الجسالية التي ما فتئت تحاور
السشصق الدخدؼ وتخواغو وتدعى نحػ استشصاق مقػالتو واستخبلص دالالتو الجسالية والسعخؼية والفمدؽية والتاريخية ..
ىحه الدسة  /الشدعة تسثل الخاصية التي انذغمت وتذاغمت بيا وتخاكست عمى سفػحيا وبيغ اوديتيا نرػص روائية
عخبية ابجاعية ججيجة تشطي اًخ وتصبيقاً  ،ىحا فزبل عغ انذغال الشقج  /الشطخية بصخوحاتيا فأتجو صػب قخاءتيا
وتفحريا وبيان تسثبلتيا واجخاءاتيا وتقاناتيا ووضائفيا التي مايدت وتسيدت بيا عغ غيخىا مغ الشرػص .
إن المعبة السيتا سخدية تعمغ نفديا رىاناً مغ رىانات مابعج الحجاثة وتحجياً مغ جسمة تحجياتيا التي شالت
الحياة اإلندانية بكل أبعادىا  ...إنيا رؤية وشخيقاَ مغاي اًخ وع اًخ  ....يدعى نحػ مدائمة الثػابت الدخدية الكبخػ
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وخمخمتيا واجتخاح صيغ ججيجة في محاورة القارغ ودفعو نحػ نػافح الذظ واالرتياب واعادة الشطخ بكل ما يصخح ويتمقى
مغ افكار ومبادغ ومدمسات .
ومغ مشصمق أجخائي تجعػ لو حيثيات القخاءة وحدبسا تقتزي مقػمات دقة البحث العمسي فأنشا سشتجو أوال
نحػ تحجيج عبلقة السيتا سخد بسا بعج الحجاثة  ،ثع نخصج أبخز انذغاالت الخواية مابعج الحجاثية واىتساماتيا وبعج ذلظ
تحاول الجراسة  /البحث تبيان أىع تسطيخات الشدعة السيتا سخدية في نز رواية اوالد الغيتػ – اسسي آدم مغ خبلل
قخاءة واستجػاب عجة تقانات أقختيا وافخزتيا القخاءة الفاحرة لشز الخواية
أوال  :آفاق مابعج الحجاثة وتسايد الشدعة السيتا سخدية
لع يعج الدخد بآلياتو واساليبو وتقاناتو واجخاءاتو الكبلسيكية التقميجية يتسذكل مع الحائقة الستججدة والستقجة
لمقارغ مابعج الحجاثي والحؼ اضحى يػاجو سمدمة معقجة مغ الستغيخات والسعصيات الفكخية والسعخؼية والثقاؼية لحلظ
كانت الجعػة إلى الشدعة السيتا سخدية بػصفيا أحج أىع التسطيخات والترػرات السيسة لسخحمة ما بعج الحجاثة في
األدب وفربلً مغ فرػليا  ،والبج لشا في ىحا الدياق مغ وقفة متأنية لتحجيج أىع مختكدات ما بعج الحجاثة ومػاصفاتيا
ومقػالتيا بػصفيا السشبع األساس لمسيتا سخد والسػجو الخئيدي لشدع األلفة مع الدخد التقميجؼ ويعشى بسخحمة ما بعج
الحجاثة مجسػع (( الشطخيات والتيارات والسجارس الفمدفية والفكخية واألدبية والشقجية والفشية التي ضيخت ما بعج
الحجاثة البشيػية والديسيائية والمدانية  ،وقج جاءت ما بعج الحجاثة لتقػيس السيتافيديقا الغخبية وتحصيع السقػالت
السخكدية التي ليسشت قجيساً وحجيثاً عمى الفكخ الغخبي  ،كالمغة واليػية  ،واألصل  ،والرػت والعقل ...واستخجمت
في ذلظ آليات التذتيت والتفكيظ واالختالف والتغخيب وتقتخن مابعج الحجاثة بفمدفة الفػضى والعجمية والتفكيظ
والال معشى والالنطام ))

()3

وتػصف مخحمة ما بعج الحجا ثة بأنيا ردة فعل عمى الحجاثة ومقػالتيا ومشصمقاتيا وثػابتيا الفمدؽية والفكخية
ويخػ د .دمحم سبيبل استس اخرية وتػاصل مخحمة الحجاثة رغع انتيائيا السعمغ إذ يقػل معمشاً في معخض حجيثو عغ
الحجاثة ومابعج الحجاثة انو (( ماتدال الحجاثة تذكل األفق السشطػر لمعالع الحجيث  ،حتى ضسغ ما يجعى بسا بعج
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الحجاثة الحي ال يعجو أن يكػن مخحمة ثانية مغ مخاحل الحجاثة ،مخحمة ضاعفت فييا األخيخة سخعتيا وعسقت
مشصقيا)) ( )4ويبجو أن مخحمة ما بعج الحجاثة بكل معصياتيا ىي مخحمة امتداج وضبابية يختمط في كشفيا وبيغ جشباتيا
التشطيخ بالتصبيق  ،انيا م شصقة عابخة لمحجود ما بيغ اإلبجاع والشقج  ،والثقافي باالجتساعي  ،والػاقعي والتاريخي
بالتخييمي ألنو مرصمح يتزسغ أوجو ايجابية وسمبية أنو
(( مرصمح حػاري يتزسغ دالالت سمبية وايجابية متشػعة  ...إذ يذيخ إلى الحالة االجتساعية والتاريخية والثقافية
الحالية  ،وبيحا السعشى فإن مابعج البشيػية ليدت اكثخ مغ جانب واحج مغ جػانب ما بعج الحجاثة الستعجدة والسميئة
بالسقاربات الدمبية وااليجابية عمى الدػاء ))

()5

إذن تسثل ىحه السخحمة (( مجسػع الطخوف والذخوط السختمفة والستعجدة التي تختمط فييا السطاىخ
االجتساعية بالسطاى خ الثقافية فال يسكغ التسييد بيغ ما ىػ اجتساعي وما ىػ ثقافي ،لحا انيارت السدافات بيغ
الشطخية ومػضػعيا  ،وتعحر الفرل تبعاً لحلظ بيغ الشطخية التأويمية والػاقع االجتساعي الحي تحاول الشطخية ادراكو
وتػصيفو  ....ومغ ىشا تكػن أىع سسات ما بعج الحجاثة ىي ىحه االنعكاسية الحاتية الستسايدة والسكثفة ))

()6

إن ما بعج الحجاثة بكل تجمياتيا تسثل مفيػماً شائكاً معقجاً عرياً عغ التحجيج واإلحاشة بسداحات اشتغالو
التداع مجاالتو وارتباشو باتجاىات مختمفة في األدب والفغ والعسارة .والثقافة والفمدفة والدياسة واالقتراد ألنو كسا
يتزح (( مرصمح نفي سمبي  ...واحيانا يصمق عمى مرصمح ( ما بعج الحجاثة ) تعبيخ ( ما بعج البشيػية ) باعتبار
أن فمدفات ما بعج الحجاثة قج ضيخت وسقػط الفمدفة البشيػية ويتخادف مرصمح ما بعج الحجاثة مع مرصمح
التفكيكية ولمتسييد بيشيسا يسكغ القػل إن ما بعج الحجاثة ىي الخؤية الفمدفية العامة اما التفكيكية فيي بالسعشى
العام احج مالمح واىجاف ىحه الفمدفة ....ويجب مالحطة أن اصصالح ما بعج الحجاثة يكتدب أبعاد مختمفة
بانتقالو مغ مجال إلى مجال ))

()7

لحلظ تعجدت تػصيفات ما بعج الحجاثة فيشاك مغ يعجىا فمدفة معادية لمقرز

الكمية التي تختكد عمى ( لػغػس)  /مخكد  ،الستجاوزة لمريخورة السادية  ،،،انيا فمدفة ضج أؼ نطخية كمية ثابتة
مدتقخة ))

()8

وتبعا لحلظ تغيخ األدب والفغ والشقج مع انصبلق بػاكيخ مخحمة ما بعج الحجاثة التي شخحت أسئمتيا
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السغايخة الخافزة لكل مدمسات مخحمة الحجاثة ومقػالتيا ومعاييخىا الثابتة فبجأ مرصمح ما بعج الحجاثة في الجخػل
والتػغل في الػعي االنداني مغ خبلل أعسال (( تذارلد جيشيكذ في الفغ السعساري السعاصخ في كتابو (( عسارة ما
عخف الفشػن ما بعج الحجاثية بأنيا مدج وانريار بيغ مختمف الصخز وىي الذعبي والستعجد
بعج الحجاثة )) الحي َ

في مػاجية الثابت والسثالي والحتسي )) ( ،، )9ويخد الشاقج السرخؼ ( ايياب حدغ ) اصػل ما بعج الحجاثة وارىاصاتيا

األولى إلى أبعج مغ ىحا التاريخ إذ يحكخ أن ( جػن واتكشد تذابسان ) كان قج استعسل مرصمح الخسع ما بعج الحجاثي
عام  3:92ثع استعسمو الفيمدػف االلساني ( رودولف بانفيتر ) عام  3;39بيجف تػصيف عجمية وعبثية ثقافة
القخن العذخيغ  ،ووضف آرنػلج تػيشبي مرصمح ما بعج الحجيث عام  3;68لمجاللة عمى السخحمة األخيخة مغ التاريخ
الغخبي التي تمت الحجاثة واتدست بالبلعقبلنية وفقجان االمل والذعػر بالقمق والخيبة والسيسا بعج نذػب الحخبيغ
العالسيتيغ واالضخار السادية والجدجية والشفدية الجديسة والباىزة التي تخكت اثخىا في نفذ األندان في ذلظ الػقت
 ....ثع في أواخخ الدتيشات بجأت ما بعج الحجاثة تطيخ في مقاالت الشاقج ( ليدلي فيجلخ ) والسيسا مقالة ( الدبللة
الججيجة ) لػصف األدب ما بعج الحجاثي مػسعاً شخوحاتو حػل مػاصفاتو واىجافو ))

():

إن مرصمح ما بعج الحجاثة

– وكسا نػىشا مدبقاً-ونط اًخ التداع وتعجد مجاالت اشتغالو يذي بالخجاع والسصاشية بفعل تذابظ وتجاخل ستخاتيجياتو
جاىجة (( تقجيع تفديخ شسػلي لمطػاىخ
وتعجد وجػىو فيػ مشدلق الجاللة  ،يشكخ فكخياً الشطخيات الكبخػ التي تحاول
ً

وتتخح شكل مشطػمات كبخى نسػذجيا اآليجيػلػجيات الكبخى  ،كسا ويتبشى ترػ ار انفرالياً وفػضػياً لمدمغ ومشطػ اًر
بخاغساتياً لمحكيقة ،وميالً نحػ الغاء الحات والسخاكد والسخكدية نفديا دفاعاً عغ التذتت والفػضى والتذعب
والسرالحة بيغ الستخيل والػاقع وإعادة ادماج الػىع في الريخورة واحالل االختالف محل اليػية والدصػح والثشيات
محل األعساق والخشثػية محل الحكػرة ))

(;)

ويتفق كل مغ ( ليػتار وتيخؼ ايغمتػن وديفيج ىارفي ) عمى تػصيف ما

بعج الحجاثة بأنيا (( اسمػب فكخي يذكظ ويختاب في السفاليع التقميجية لمحكيقة كاليػية والعقل والسػضػعية والتقجم
والتحخر وفي القرز الذسػلي والتفديخات الشيائية الجازمة .....إن ما بعج الحجاثة ىي نػع مغ الثقافة التي
تعكذ التصػرات والتغييخات بأسمػب فشي سصحي  ،غيخ شسػلي  ،وبجون ركائد  ،اسمػب مذتق ومتعجد ولعػب
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وانتقائي يصسذ الحجود والفػاصل بيغ الثقافة العالسية والذعبية وبيغ الفغ الحكيقي الخالق وتجارب الحياة اليػمية
))

()32

إن ىحه الخرائز ربسا تسثل اىع مختكدات مخحمة ما بعج الحجاثة الفكخية وىي سسات وتػصيفات تشدحب

بجورىا عمى األدب ما بعج الحجاثي الحؼ يعج ىػ اآلخخ مرصمحاً مخاوغاً صعب التحجيج والفرل بالبجايات إذ يقخ
الشاقج ( ايياب حدغ ) بأن ىشاك أعساالً أدبية تمت مخحمة الحجاثة ولكشيا ال تجخل في تػصيف األدب ما بعج الحجاثي
ألن أسمػبيا وميداتيا ىػ ما يحجد حجاثيتيا أو ما بعج حجاثيتيا وليذ عامل الدمغ والتحقيب التاريخي ))

()33

وتدعى

ما بعج الحجاثة مغ السشطػر الشرػصي إلى تأصيل الشز وانفتاحو وانكاره لمحج والحجود مع غيخه مغ الشرػص
والفشػن مسا يجعمو يقبل ويتحسل التأويل الستػاصل والتأشيخ الستحػل ويشجع عغ ىحه الشرػصية واالنفتاح عمى
الشرػص النيائية الشز وبالتالي ال نيائية والمحجودية السعشى وتعجد العػالع والحقائق واألفكار بتعجد القخاءات واآلراء
))

()34

إذ جاءت مخحمة ما بعج الحجاثة باتجاىاتيا السختمفة لتقمب الصاولة عمى مفاـيع الحجاثة وفخضياتيا ومقػالتيا

الثابتة ولتقف بالزج مغ ثباتية وواحجية السعاني وجػىخيتيا وآمشت وتبشت التأكيج عمى الدصح واليامر والسبتحل
واليػمي والجساىيخؼ واألحتفاء بالعخضي والتبلعب والسفارقة والدخخية واالنفرامية ودعت إلى خمق أساشيخ ججيجة
تخفس الشساذج الستعالية وحاربت بكل قػة ثقافة الشخبة والشخبػية )) ( )35إن ما بعج الحجاثة تعشي بكل مقػالتيا ب ((
معارضة األساليب القجيسة أو السدج بيغ األساليب السختمفة والتعاشي مع الساضي إلجاللو أو الدخخية مشو ....
أنيا تسثيل لسجتسع ما بعج الحجاثة الفػضػي والستعجد األجشاس والسطاىخ والسذبع بالسعمػمات حج االتخام ))

()36

وتعج ندعة السيتا سخد جدءاً ال يتج أد مغ مخحمة ما بعج الحجاثة الفكخية والثقاؼية ووجياً مغ وجػىيا الستشػعة في جسيع
العمػم والسعارف اإلندانية ...ألنيا مثمت تشػيعاً واضحاً لسخحمة ما بعج الحجاثة في الثقافة والفغ واألدب عمى الدػاء
ثانياً :انذغاالت الخواية ما بعج الحجاثة
راودت الكثيخ مغ الفبلسفة والشقاد والسيتسيغ بالذأن والشػع الخوائي اوىام ومخاوف تجعي أن الخواية كفغ
أدبي حجيث وصمت ذروتيا في العصاء والتسيد وأنيا آخحة نحػ األفػل والدوال والشياية الػشيكة أو يبجو أن ىحا
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االعتقاد أو الػىع لو ما يبخره أو يجعسو مغ آراء وأفكار ومدببات وتحػالت وارىاصات كسا يقػل الفيمدػف والشاقج
اإلسباني ( جػزيو اورتيجا غازيت )عغ احتسالية ووجػد امكانية حؿيؿية تشبئ بأن نػعاً أدبياً ربسا استشفح أغخاضو
وشارف عمى الشياية ))

()37

وقج سبقو إلى ذلظ الخأؼ والتػقع ( اليػت ) الحؼ أكج أن رواية ( يػليديد )تسثل عبلمة

مغ عبلمات أفػل الخواية ونيايتيا كشػع أدبي حافل إذ(( ألسح عجد مغ الشقاد في العقج التالي لمحخب العالسية الثانية
إلى أن مػت الخواية قج يكػن وشيكاً وربسا كان الدبب ىػ أن البشاء الصبقي الحي يدود الخواية بسػضػعاتيا قج
أستبجل ب ( السجتسع الجساىيخي ) لسا بعج الخأسسالية الرشاعية ))

()38

والريب أن الشدعة السيتا سخدية تتسطيخ

كدبب مغ أسباب ىحا االعتقاد إذ مثمت (( وصفاً لسػت الخواية كسا ذىب إلى ذلظ ( لدمي فيجلخ ) ألنيا شكمت
خخقاً صاخباً لقػانيغ الكتابة الخوائية الحجيثة ومطي اًخ لشدعة االنفالت مغ القيػد واالعخاف والتسخكدات األصػلية
والعخفية في الكتابة الحجاثية ))

()39

ونط اًخ لحلظ فإن مبلمح ال تحرى وانذغاالت متعجدة وسست الخواية ما بعج

الحجاثية  ،ويبجو أن اوليا وأكثخىا ارتباشاً بالشدعة السيتا سخدية ىػ أنيا (( تجعل القارئ عمى وعي بالػسائط البشيػية
لمقرة واألسصػرة وبالتالي فأنيا تذكل تحجياً لتكامل الشطام )) ()3:أنيا رواية تعكذ فػضى الشطام والػجػد وتؤكجه
وتجعػ لمدج بو  ،فزبلً عغ اتداميا برعػبة التسايد بيغ الحؿيقة والػىع في الحياة وفي الخواية عمى حج سػاء ))

(;)3

وتجعل القارغ عمى اشبلع ودراية بعسميات البشاء والتخكيب مغ خبلل محاولة إشخاكو واشبلعو عمى عسميات التأليف ،
إن رواية ما بعج الحجاثة ىي انعكاس مػضػعي حؿيقي لسخحمة ما بعج الحجاثة وتسثل مخحمة متقجمة بخصػات كبخػ
عغ رواية الحجاثة وترػراتيا وافكارىا ألنيا تجاوزت الحجود نحػ األجشاس األخخػ وانصمقت بالدخد الخوائي نحػ عػالع
مغايخة وآفاق أكثخ اتداعاً وغخابة ورحابة وا نفبلت وقج حجدت ( دب اخ باراسػند) السجاالت التي ارتادىا روائيػ ما بعج
الحجاثة إذ أكجت أن كتاب رواية ما بعج الحجاثة قج جخبػا وشبقػا بشيات شكمية ججيجة لع يتعامل معيا روائيػ الحجاثة
سػاء عمى مدتػػ التخكيب والتذكيل السعسارؼ أم عمى مدتػػ البشيات الدخدية وشخيقة رسع الذخػص واألبعاد
الججيجة التي أضفػىا في تعامميع مع الدمغ الخوائي  ،ىحا فزبل عغ ولعيع الصاغي با لسيتا فكذغ وضخوب أخخػ
متسايدة أثخت الكتابة السا بعج حجاثية وأضفت عمييا سسة الفخادة واالمتياز وخاشبت القارغ وحاورتو وانفتحت أمام
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ردوده  ...إذ في وسع كاتب روائي مغ كتاب ما بعج الحجاثة أن يغخؼ القخاء بأن العالع جدء مغ الخيال الحؼ يقجمو
إلى الشاس وأن الذخريات التي يقجميا شخريات خيالية ال أكثخ مغ ذلظ وال أقل  . )42( ))...انرب اىتسام روايات
ما بعج الحجاثة عمى ىجم العبلقات واضعاف التساسظ البشيػؼ واستبجالو بسشصق التفكيظ والتذتيت فزبلً عغ تجاخل
وتبادل الزسائخ واالىتسام والتخكيد عمى نفي اإلييام وعجم اليقيغ والتذكيظ في قجرة الستخيل الحكائي عمى أن يكػن
حؿيؿياً بحاتو أو بعبلقتو مع الػاقعي وتعجد السخايا والخواة واإلغخاق بالتفاصيل وانفتاح الشز والتفاعل الشري وتحصيع
القػاعج الجاى دة والمعب باألساليب الكتابية وتحخيفيا وعجم ثباتيا وتبجليا البل نيائي وانقصاع الدخد – أؼ التغيخات في
الرػت الدخدؼ – أىع سسات أألدب ما بعج الحجاثي )) ( ، )43ويكتب أمبختػ ايكػ متحجثاً عغ تػصيفات أدب ما بعج
الحجاثة والسيسا الخواية بأنشا يسكغ أن نمسذ ؼيو بقػة صػرة تجميخ لتجفق الحػار والرفحة البيزاء  ،ومسا يحكخ أنو
في عام  3;94احتفمشا بعػدة الحبكة )) (. )44
لقج رفعت ىحه السػاصفات واالىتسامات مغ سقف التػقعات الفكخية والفشية واألدبية السصمػبة والستػقعة أو
السحتسمة مغ رواية ما بعج الحجاثة ىحا فزبلً عغ نسػ اتجاىات ججيجة تبمػر العبلقة بيغ الخواية والتاريخ عبخ ما
يدسى ب( ما وراء القز التاريخي ) الحؼ يسثل ثسخة (( عالقة ما بعج حجاثية بيغ الخواية والتاريخ أكثخ عسقاً
وتعقيجاً مغ مجخد التفاعل والتزسيغ واالقتباس  ....ففي رواية ما بعج الحجاثة نخى أن االتفاقيات والقػانيغ
الخاصة بالكتابة التاريخية تػضف ويداء تػضيفيا  ،تشرب وتيجم  ..وتؤكج وتشكخ في ذات الػقت ))

()45

 .إن ىحه

االتفاؾيات الججيجة بيغ الخواية ما بعج الحجاثية والتاريخ عبخ السفاصل السذتخكة بيغ كمييسا تعسل في نياية السصاف
نحػ تػسع وتسجد في األفق والؿيسة الخوائية لمخواية كفغ أدبي امتاز بحخكتو الجائبة ومازال يخصػ خصػات خبلقة نحػ
تججيج الخؤية اإلندانية وتخجستيا في الحياة السعاصخة بػعي متغيخ وحداسية ججيجة تخمب األنطار وتتشاسب وحجع
ونػع التصػرات اليائمة التي يذيجىا العالع السعاصخ  ،وكشطيختيا الغخبية أثبتت الخواية العخبية ما بعج الحجاثية
ججارتيا في استيعاب واحتػاء وتصػيق األفكار ما بعج الحجاثية وتسثيميا بأساليب فشية وأدبية ججيجة إذ افخزت مخحمة ما
بعج الحجاثة تجارب روائية عخبية ما بعج حجاثية فحة كتجارب ( جسال الػيصاني  ،واميل حبيبي  ،ودمحم مدتجاب ،
- 763 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
وابخاـيع نرخ هللا ،

وربيع جابخ  ،ودمحم بخادة  ،وعبج الخالق الخكابي ) وغيخىع الكثيخ مغ الخوائييغ الحيغ خاضػا

تجارب ما بعج الحجاثة في رواياتيع وبخعػا فييا نحػ الحجود القرػػ لمفخادة واالمتياز
تقانات السيتا سخد – قخاءة في رواية أوالد الغيتػ اسسي آدم
اىتست الخواية العخبية ما بعج الحجاثية اىتساماً ممفتاً بالخاصية السيتا سخدية الستسايدة في الشرػص اإلبجاعية
ابجاعاً وتشطي اًخ ونقجاً ...إذ تجاوزت عبخ ىحه الشدعة الجسالية حجود الدخد التقميجؼ وتخصت قػالبو الجاىدة السألػفة
ونأت بشفديا بعيجاً نحػ الزفة األخخػ إذ التجخيب والتغخيب وكدخ األلفة وخمخمة الثػابت واألشخ الخسسية الستفق
عمييا ابجاعاً ونقجاً  ،ويخػ فاضل ثامخ أن ندعة السيتا سخد مثمت جدءاً مغ انفجار السيتا وتشاسميا الحؼ عع جسيع
العمػم والسعارف االجتساعية والفكخية ))

()46

وعجىا السػضػع السييسغ عمى كتابات ما بعج الحجاثة  ،ويسثل ( وليع

غاس ) أول مغ كتب مقاالً مشح ؼيو الخواية السترفة بالشدعة االنعكاسية الحاتية اسع ما وراء القز وذلظ عام
))3;92

()47

ولكغ جحور ىحه الشدعة ربسا تشغسخ بعيجاً نحػ الساضي وتحجيجاً إلى القخن الخامذ عذخ إذ وجج بعج

تعقب آثار وجحور االنعكاسية الحاتية إلى أنيا عخفت في روايات سخفانتذ ودون كيذػت وفي مدخحية ىاممت
لذكدبيخ في القخن الدادس عذخ وعشج
(جيغ اوستغ) في رواياتيا ))

()48

 .وما ييسشا ونحغ برجد تسييد تقانات السيتا سخد ىػ تمظ الشدعة الجسالية الخارجة

عغ حجود الدخد إلى آفاق ججيجة وآلية تجمييا في الشز الخوائي مػضػع الجراسة وليذ التحقيب التاريخي ليحا المػن
مغ التجخيب الخوائي  ،وقج شخحت ( باتخيذيا واو) تعخيفيا لسا وراء القز – السيتا سخد – بأنو (( كتابة روائية تمفت
نطخ القارئ مشيجياً وعغ وعي ذاتي كامل لحالتيا بػصفيا صشاعة بذخية مغ أجل أن تصخح قزايا عغ العالقة بيغ
الحكيقة والخيال ))

()49

وفي الػقت ذاتو أدلى (مارك كيػرؼ) بجلػه واصفاً ما وراء القز بأنو يشدع نحػ الشقج الحاتي

ألنو سيذكل خصاباً حجودياً يسػضع نفدو عمى الحافات بيغ الخواية والشقج ))

()4:

في حيغ عجتو ليشجا ىتذيػن

مرصمحاً ميساً لتػصيف أدب ما بعج الحجاثة واشمقت عميو مرصمح الدخد الشخجدي في كتابيا (( الدخد الشخجدي :
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مفارقة ما وراء القز )) وحجدتو بأنو (( ذلظ األدب الحي يتزسغ وعياً ذاتياً مكثفاً بعسمية بشائو وتخكيبو التي
تعخض مكذػفة واضحة لمعيان ومشعكدة ذاتياً))

(;)4

 ،إنو انتاج شكل كتابي ججيج لو قػانيشو الخاصة مغ الػاقع

والقز ومغ الشقج ومغ الحكي التقميجؼ ألنو ذلظ (( الخصاب الستعالي الحي يرف العسمية اإلبجاعية نطخي ًة ونقجاً
وييتع بخصج عػالع الكتابة الحكيكية واالفتخاضية والتخييمية واستعخاض شخائق الكتابة والتأشيخ عمى صعػبات الحخفة
الدخدية ورصج اشتغاالت السؤلفيغ الدخاد وتبيان ىػاجديع الذعػرية والالشعػرية والسيسا الستعمقة باألدب
ووضائفو واستعخاض السذكالت التي يػاجييا السبجعػن أثشاء كتابتيع ))

()52

.يحقق الخصاب السيتا سخدؼ بكل

حسػالتو انحخافاً عغ تقاليج الػاقع والػاقعية بإنذاء وتذكيل تعارض بيغ الستخيل والدخد وخمق تزاد بيغ الػىع والػاقع
عغ شخيق بشاء وىع روائي وكذف ونقس ىحا الػىع مغ جية أخخػ ))

()53

وغالبا ما تتع كل ىحه االنح اخفات

اع لحاتو أو جعل عسمية الكتابة ( أو غيابيا) مخك اًد لمشز نفدو  ..أنو الػعي الدائج
والتحػالت عبخ إدخال رٍاو و ٍ
بالعسمية الدخدية نفديا ))

()54

ويصمق عميو د .عبج هللا ابخاـيع مرصمح خاص إذ يدسيو ب ( الدخد الكثيف ) ويعشي

بو ذلظ الدخد الحؼ (( يذيخ الخاوي فيو إلى نفدو كثي اًخ بػصفو مشتجاً لألحجاث ومبتك اًخ لمحكاية  ،ومتحكساً بحخكة
الذخريات ومرائخىا ألن الخاوي يتجخل متحجثاً عغ نفدو كثي اًخ وعغ دور العالع التخييمي  ،مبجياً مالحطتو حػل
كل شيء يترل بعسمية التأليف))

()55

وىػ نػع مغ الدخد الحؼ يذيخ إلى العشاصخ التي تؤلفو وتتػلى عسمية تػصيمو

 ،إنو سخد لمدخد أو سخد يعج الدخد جدءاً مغ مػضػعو ألنو يسارس عسميات االنعكاس الحاتي عغ نفدو ))

()56

 ،إن

ندعة السيتا سخد بكل تمظ السػاصفات تعج ندعة متججدة دائسة التذكل ساعية نحػ سخد فزاء وا ٍع وبقرجية لصخائق
كتابتو وتأليفو مغ خبلل رسع ستخاتيجية تحيط بالقارغ وتخاشبو وتػجيو لبلستكذاف والسعايشة إذ تؤكج ليشجا ىتذيػن
مخة أخخػ عمى امتبلك ما وراء القز لجسمة (( ستخاتيجيات أدبية غيخ نسصية ميسة في السقام األول بدب الصخق
التي بػاسصتيا (( تثيع)) فخضيات واستجابات ونذاشات القخاء وتحػليا إلى بؤرة االىتسام وتسثميا بكفاءة فاعمية ))
()57

وتستمظ تمظ الشدعة السيتا سخدية خرائز وسسات وتقانات تتسيد األعسال السكتػبة بيا ومشيا انذغال ذاتي مغ

قبل السؤلف بالعسمية الدخدية وىسػميا وتفزيل االستعانة بزسيخ الستكمع عمى باقي الزسائخ في الخواية التي تترف
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بالشدعة السيتا سخدية لجرجة تقتخب بيا مغ الخواية الديخ ذاتية كسا يخػ فاضل ثامخ  ،واإلفخاط في الػاقعية ألن الكتابة
الخوائية الججيجة تسثل تفجي اًخ لمخيال والخؤيا  ،ذلظ الخيال الحؼ يكػن واقعياً بل أكثخ واقعية مغ الػاقع ))

()58

ذلظ ألن

الشدعة السيتا الدخدية تسثل سؤال الػعي الججيج بالكتابة وبالخواية ويتزسغ نقج ونقس لمحكي التقميجؼ ونفي اإلييام
بالػاقع فزبلً عغ كدخ أفق أو تخييب أفق تػقع القارغ ومخاشبتو مباشخًة ،،،إن السيتا سخد أصبح يخكد عمى تفتيت

وفظ العقجة ألنو (( اىتع بإنكار كل الترػرات التقميجية لمعقجة إنكا اًر متصخفا إذ أخح يتجو بيا ويشتيي معيا بشػع مغ
االنفتاح الجائع أو فقجان الحل ))

()59

 ،ويتفق كل مغ د .سعيج يقصيغ وفاضل ثامخ عمى أن أىع حؿيقة لمشدعة السيتا

سخدية انيا وبحكع شبيعتيا ال يسكغ أن تكػن إال ضج الحكي حتى وإن كان يسارسو عمى ىامر حكي آخخ  ...فيػ
يأتي ليفكخ ويداءل العسمية الدخدية السشجدة ويعكذ وعييا لحاتيا وتفكيخىا في نفديا بذكل مكثف مغ خبلل محاولة
التسخؤ في مخايا اآلخخيغ فؽيو يحاول الخوائي التبخؤ مغ الدخد وتأسيذ وخمق كتابة سخدية ججيجة أو حكي عمى حكي
آخخ والحكع في الػقت ذاتو عمى عسمية الخمق والكتابة ))

()5:

ومغ السشصقي القػل أن محاولة التسخؤ في مخايا

اآلخخيغ بجوره يحيل عمى مفيػم ( جان ريكاردو ) (( الخواية -السخآة الحي يكذف صمتو بسفيػم القريجة
الخومشصيكية بػصفيا مخآة لمخوح  ،ذلظ أن الخواية مع الشدعة السيتا سخدية لع تعج مخآة يتجػل بيا الخوائي شػال
الصخيق بل أضحت أث اًخ لسخايا تفعل في ذاتيا مغ كل صػب وناحية وىي في محرمة األمخ لع تعج تذخيراً بل ىي
تذخيز ذاتي ))

(;)5

 ،وقج أورد الباحث رسػل دمحم رسػل في كتابو الدخد السفتػن بحاتو تعخيفا لمشاقج وليع غاس

لساوراء القز عمى انو (( القز الحي يجحب االنتباه الى نفدو كػنو صشعة ليصخح اسئمة عغ العالقة بيغ الدخد
والػاقع ))

()62

ومغ مشصمق اىتسامو برشعتو يعخفو (رسػل دمحم رسػل) عمى انو (( وجػد ابجاعي متخيل وقج تحػلت

كيشػنتو السحزة او االساسية الى مػضػعو حكائية مغ خالل تسفرميا في مدالظ اجشاسية جسالية حكائية
كالقرز والخوايات والسدخحيات  ،تمظ التي تتزسغ حكاية تالية او حكايات داخل حكاية كبخى يجخل فييا معسار
الكتابة واحػال الكاتب والقارئ والسقخوء والشاقج والشاص والشاشخ والشذخ والسشذػر والسخصػشات والسمفات والخسائل
والسزاريف والرػر الفػتغخافية والمػحات التذكيمية كفػاعل وعػامل مدخودة في عسل ابجاعي متخيل ومسيػر
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بعشػان مخكدي ىػ عشػان لقرة او رواية او مدخحية ))

()63

واجتخح اسسا لمسيتا سخد والكتابة السيتا سخدية تحت

عشػان الدخد السفتػن
بحاتو .
وتتكذف تقانات السيتا سخد في رواية ( أوالد الغيتػ – اسسي آدم) إللياس خػرؼ

()64

بػصفيا تمظ التقانات

التي تتسخد عمى السعتاد والسألػف وتخاىغ عمى السغايخة واإلثارة ومخاشبة القارغ وإثارة فزػلو باستحجاث رؤية ججيجة
متسيدة بالحداسية الذجيجة التػاقة لكل ما ىػ ججيج في األدب والفغ )) ( )65ومغ الججيخ بالحكخ أن اإلشتغال السشيجي
الشقجؼ يفخض امتبلك وحيازة أدوات اجخائية تػاجو الشز اإلبجاعي قخاءة ومداءلة لبيان أثخىا وفعاليتيا في صياغة
البشية السيتا سخدية وفعمشة وضائفيا ومداياىا في ثشايا الشز اإلبجاعي  ...وىحه األدوات  /التقانات بيا ومغ خبلليا
يداءل الشاقج الشز ويحاوره ويخاوغو وفق مشطػره الشقجؼ السبلئع لتسثبلت ما بعج الحجاثة واشتغاالتيا التي واكبت الفغ
الخوائي بسجسل صػرىا واساليبيا  ،ويؤكج ( بيخسي لػبػك وجػزيف واريغ بيتر )عمى اىسية التقشية ومجػ فعاليتيا
وتتبع أثخىا في الخواية متقشة الرشع ))

()66

.

إن رواية اوالد الغيتػ – اسسي آدم  :تعج نراً يدتجيب لمذكل السيتا سخدؼ واشتخاشاتو وتقاناتو  ،وأول ما يمفت انتباه
القارغ لمخواية ىػ عشػانيا الحؼ يعشي (( في التػاصل الكتابي سمصة الشز وواجيتو اإلعالمية التي تسارس عمى
الستمقي إكخاىاً أدبياً  ،كسا أنو الجدء الجال مغ الشز الحي يؤشخ عمى معشى فزالً عغ كػنو وسيمة لمكذف عغ
شبيعة الشز والسداىسة في فظ غسػضو ))

()67

فسا يثيخ القارغ ويحفده ىػ آلية العشػان السددوج السخكب مغ

مقصعيغ مقصع في أعمى صفحة الغبلف ( أوالد الغيتػ) ومقصع في أسفل صفحة الغبلف ( اسسي آدم)  ..فالسقصع
األول ( أوالد الغيتػ) يحسل إشارة واضحة وندبة إلى مكان معيغ ( غيتػ) التي تجل معجسياً عمى (( اسع يصمق عمى
الحي الدكشي الحي يعير فيو الييػد مجتسعيغ في أي دولة  ...فالغيتػ ...حي الييػد واألقميات ))

()68

وىػ

أيزاً(( حي الييػد في السجيشة مثل الغيتػ في مخكد مجيشة روما ويذار إلى الغيتػ في الجول العخبية ب( حارة
الييػد) ))

()69

فالسقصع األول مكػن مغ لفطيغ ،يذيخ األول ( أوالد) جسع ولج وىػ مغ جسػع التكديخ  ،مزافاً الى
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الغيتػ ،ويبلحع أن ذكخ السكان لفطياً في معجسية العشػان كسا في كمسة الغيتػ التي تذيخ واقعياً إلى مكان مديج
باألسبلك الذائكة والحؼ تحذخ بو مجسػعة بذخية عشػةً ،أنسا يعشي ويؤشخ عمى أىسية ىحه المفطة بػصفيا بؤرة/نػاة
مكانية ولكشيا انداحت في ىحه الخواية عغ استخجاميا السألػف ( حارة الييػد /حي الييػد ) لتحيل إلى أوالد الغيتػ –

أوالد مجيشة المج – الذعب الفمدصيشي الحيغ حػليع الييػد الى ييػد وأقامػا عمييع غيتػ المج أو غيتػ فمدصيغ ،أما
السقصع الثاني ( اسسي آدم) فيػحي إلى ندبتو ليحه السجسػعة البذخية في ىحه الشػاة السكانية  /غيتػ والتي تتشاسل
مشيا الحكايا حكايات آدم دنػن الحؼ يعتخف بشدبتو واسسو ،الحؼ يحيل إلى االرتباط باألرض والعػدة إلييا فآدم كسا
يقػل أىل المغة (( أن اشتقاقو مغ أديع األرض ألنو خمق مغ تخاب  ،واآلدم ،اآلدمة  :القخابة والػسيمة إلى الذيء
وىػ أيزاً يسثل األلفة واالتفاق  ،وقيل األدمة  :الخمصة  ،السػافقة  ،وأدمو بأىمو أدماً أي خمصو وفالن آدم أىمو
وأدمتيع أي أسػتيع وبو يعخفػن ))

()6:

فالخوائي لع يختخ اسع آدم اعتباشاً وانسا ليؤكج ارتباشو بأرضو فمدصيغ رغع

الصخد واالحتبلل فيػ مغ أديع ىحه األرض –فمدصيغ  ..فالعشػان أكج أن فزاء الغيتػ يزع الجسيع  ...السفخد /آدم
والجسع أوالد وؼيو اشارة لعسػمية انتساء الذعب الفمدصيشي ليحه األرض وارتباشيع بيا  ،ويبلحع استحػاذ لفطة الغيتػ
نرياً عمى مداحة لغػية شاسعة وفاعمة في الشز الخوائي ألن (( السكانية نط اًخ لسحدػسية عشاصخىا قادرة أكثخ
عمى تجديج تخاجيجيا الكائغ في كيشػنتو ))

(;)6

فالغيتػ فزاء انداني مخكب بالحكايا – حكايا الشكبة والصخد وزمشو

ىػزمغ الطمع واالحتبلل واالستبعاد بقػة الدبلح .
وتتسفرل التقانات الشاجسة عغ الشدوع السيتا سخدي في الخواية إلى تقانات عجة -:
التقانة األولى  /االنعكاسية الحاتية السكثفة  -:ويقرج بيا (( وعي الخواية بكػنيا رواية وتخكيب خيالي ..أي أنيا
خاصية تستاز بيا نرػص ما وراء القز ألنيا تمقي الزػء عمى تخكيبيا الجاخمي وتدتصيع بػعي تام أن تعخض
عسمياتيا اإلبجاعية الحاتية ))

()72

وتتزسغ ىحه التقانة كسا بيشت كل مغ ( باتخيذيا واو وليشجا ىتذيػن ) قجرتيا أوالً

عمى أن تعكذ وبػعي تام عسمياتيا اإلبجاعية الحاتية وتشاقذيا ألنيا تذكل ابجاعاً ونقجاً لحلظ اإلبجاع في الػقت ذاتو ..
أنو الدخد السفتػن بعسمياتو وتخاكيبو وأساليبو ومبخراتو  ،أن ما وراء القز ومغ خبلل ( االنعكاسية الحاتية ) يبخىغ انو
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يدتصيع أن (( يبتجع رواية ويكتب تقخي اًخ عغ ابتجاع تمظ الخواية في آن واحج ))

()73

فسشح بجاية الخواية وتحجيجاً في السقجمة يبيغ ويرخح الدارد أن ما وصمو ىي ( دفاتخ) أو بشية مخصػشة ولكغ عغ
شخيق السرادفة ألن فكخة السخصػط اصبحت جدءاً ال يتج أد مغ عسميات الدخد نفديا ))

()74

 ،تمظ السخصػشة العائجة

لسمكية ( آدم دنػن أو دانػن ) الحؼ يسثل السؤلف  /الكاتب الحؿيقي ليحه الجفاتخ  /السخصػشة ويذكل في ذات
الػقت مخكد ونػاة التبئيخ الدخدؼ ألنو الحات والسػضػع في الػقت نفدو  ..ومغ الػاضح أن الجاللة األولى لتقانة
االنعكاسية الحاتية تتسطيخ مغ خبلل الػعي الحاتي السدبق بأن ىحه الجفاتخ تسثل مخصط لخواية أو رواية داخل رواية
 ،إذ يعخض الدارد رغبتو في نذخىا وحيختو في تعجيميا أو تخكيا عمى حاليا ؼيقػل (( أغمب الطغ أن الكاتب كان
يخصط لكتابة عسل شػيل يحتاج إلى كل ىحه الجفاتخ  ..وسػف يالحظ القارئ أن ىحه الجفاتخ تتزسغ نرػصاً غيخ
مكتسمة تداوج بيغ الخواية والديخة الحاتية وبيغ الػاقع والتخييل وتسدج بيغ الشقج األدبي وكتابة أألدب  ...وفي
الشياية أريج أن أوكج إن ىحا الكتاب يزع السخصػط كامالً كسا وصمشي مغ سارانغ لي  ،لع أضف كمسة واحجة سػى
كتابة عشاويغ الفرػل الجاخمية كي تذكل دليالً لمقارئ كسا لع أححف مشو شيئاً ))

()75

فالدارد عمى وعي بحاتو

ووعي بشػع السخصػط الحؼ بيغ يجيو ألنو (( سارد عمى عمع بأنو يقػم بالدخد  ،سارد يبحث ويعمق عمى عسمو
الدخدي ))

()76

بكل أتقان وقرجية ،ؼيقػل أيزاً مػضحاً ومعمقاً (( وصمت إلي ىحه الجفاتخ عغ شخيق السرادفة

وتخددت كثي اًخ قبل أن أقخر إرساليا إلى دار اآلداب في بيخوت كي تشذخ  .......لكششي تخددت أمام الجفتخ ذي
الغالف األحسخ الحي يحتػي في بجايتو عمى ما يذبو مخصط رواية وضاح اليسغ التي يبجو أن السؤلف عجل عغ
كتابتيا وقخرت نذخىا عمى حجة برفتو مذخوع رواية عغ الحب بصميا الذاعخ األمػي ( وضاح اليسغ ) ثع
صخفت الشطخ عغ ذلظ حيغ اكتذفت أن ىحا السذخوع يختخق الجفاتخ كميا ويتجاخل
معيا ))

()77

 ،اما الجاللة الثانية أو الغاية الثانية التي تختكد عمييا االنعكاسية الحاتية تتسثل في أنيا تتكذف ((

بػساشة تزسيغ الشز تعميقات عمى العسل نفدو وعمى روايات أخخى واضيار اشتغاالتيا بالذكل وبالعالقة بيغ
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الػاقعي والتخييمي ))

()78

إذ يزع الدارد الستصفل تعميقاتو عمى العسل نفدو أؼ الجفاتخ  /السخصػشة ؼيقػل (( إن

ىحه الجفاتخ تتزسغ نرػصاً غيخ مكتسمة تداوج بيغ الخواية والديخة الحاتية  ....ال اعخف كيف يسكششي ترشيف
ىحا الشز مغ حيث الذكل أو السزسػن  ،فيػ يسدج الكتابة بكتابة تسييجية ويخمط الدخد بالتأمل والحكيقة
بالخيال كأن الكمسات تريخ مخايا لمكمسات وإلى آخخه ))....

()79

فالدارد الستصفل وضع عجة اقتخاحات لمتعامل مع

مخصػط الخواية وذلظ باقتخاح عشػان أو قائسة مغ العشاويغ السسكشة كاقتخاحو بأن يكػن عشػان الجفاتخ  /السخصػشة (
دفاتخ آدم دنػن ) إال أنو يعجل عمى ىحا العشػان مقتخحا عشػاناً ججيجاً ىػ ( أوالد الغيتػ – اسسي آدم ) ألن العشػان
في العسل األدبي مؤشخ تعخيفي يقع عمى عاتقو أن يفتح تداؤالً متػاصبلً ويخمق انتطا اًر))

()7:

ويبلحع أنو يحتسل

أن تصفل الدارد قج يكػن بدبب دوافع شخرية بحتة حيغ يذيخ إلى فعل الكتابة أو إلى حياة الكاتب الحؿيؿية أو ربسا
يعمل ذلظ بكػنو مقاربة نطخية أو تعميقاً عمى عسمية الكتابة مغ ناحية نطخية صخفة ))

(;)7

إن ىحه التعميقات تطيخ

كتعميقات صارخة وواضحة أمام القارغ فالدارد الستصفل يػىع القارغ أو يخيب وىسو بعجم ندبة ىحه السخصػشة لو
وحيختو أزائيا وذلظ في مقجمتو الخاصة والتي يعتخف فييا بعجم ممكيتو لمشز  /السخصػشة وربسا رغبتو في سخقتيا أو
سخقة أجداء مشيا ويزخب لحلظ أمثمة مغ التخاث العخبي عغ شخعشة الدخقات األدبية وامكانية تجاوليا  ....أؼ إنشا
نػاجو في بجاية الخواية مقجمتيغ  ..تسثل األولى مقجمة الدارد الستصفل والحؼ وصمتو بشية السخصػشة
مرادفة....ومجخل ٍ
ثان بعشػان  :مجخل  /وصية  .إذ يتجخل في مقجمتو بالشز شارحاً ومعمقاً ومحمبلً وواصفاً
لعشاويغ داخمية ورئيدة  ،فالدارد الستصفل يعمغ عغ رغبتو في الشز ويمفت االنتباه إلى دوره ووضيفتو في تزاعيف
الشرػص الخوائية السكتػبة بيحا الذكل )) (. )82
أما السقجمة الثانية  /مجخل – وصية كسا أشخنا أعبله فإنيا تتزسغ اعتخافات مؤلف السخصػشة وساردىا
األول ( آدم دنػن) بسحاولة كتابة رواية واليسػم الكتابية التي رافقتيا ومعاناتو واألفكار التي راودتو إذ نخاه (( مشيسكاً
اع وقرجي بكتابة مخصػشة أو سيخة أو نز سخدي آخخ داخل نرو الخوائي  ،وبحا يترجر اليع الدخدي
بذكل و ٍ

الػاجية األمامية لمشز الخوائي ))

()83

إذ يقػل ( آدم دنػن) مؤلف السخصػشة  /الخواية (( ىكحا اصشع نياية
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لمشياية التي اختارتشي  ،وانتيي مغ حمع كتابة رواية ال أعخف أن أكتبيا  ،وال لساذا عمي أن أفعل ذلظ ))...

()84

فيػرد األسباب التي دعتو لكتابة رواية وضاح اليسغ ويفكخ في الخواية ويفتر بعسمو ويبث في ثشايا محاولتو أراء
وأفكار نقجية ؼيقػل مػرداً أسباب رغبتو في تأليف رواية وضاح اليسغ ومغ ثع كتابة رواية حياتو الذخرية في الغيتػ
(( ال أذكخ أنشي قخأت شيئاً عغ عالقة الغزب بالكتابة  ،لكغ قخاري بأن أكتب قرتي جاء بدبب الغزب  ،غزب
وحذي استحػذ عمى كياني لدببيغ ال عالقة ألحجىسا باألخخ  :لقائي بسأمػن األعسى وىػ يفاجئشي بقرة أىمي
الغامزة التي لع تعغ لي شيئاً في البجاية  ،لكشيا بجأت تتخح حجساً مخيفاً بعج زيارة السخخج اإلسخائيمي ( حاييع
زيمبخمان ) لمسصعع ودعػتو لي لحزػر فيمسو ( نطخات متقاشعة ) وىشاك رأيت كيف تحػلت قرة داليا صجيقتي إلى
أشالء ))

()85

إذ يرػر آدم دنػن ىسػمو الكتابية ويجدجىا في محاولة كتابة رواية ومغ خبلليا يحاول أن يسدج

الػاقعي بالتخييمي ويذيخ إلى عسميات صشاعة السعشى الخوائي  ،ويخػ ( ماك كافخؼ ) إن ىحه السحاوالت الكتابية
والتعميق عمييا وعمى بشائيا وعخض ىسػميا وبثيا في ثشايا العسل الخوائي ومػاجية وتعخيف القارغ بيا يسثل انتياكاً
مباش اًخ لمسدتػيات الدخدية مغ جية وابتجاع أنطسة روائية يتع مغ خبلليا كذف الصخيقة التي يشتج بيا الكاتب رواية
جسالية  ....إن ما وراء القز ومغ خبلل ىحه السحاوالت يدعى إلى اكتذاف العسمية السساثمة التي أنتجت كل أنطسة
السعاني في العالع ))

()86

ويطيخ السقصع التالي الجدم والقصع التام مغ قبل آدم دنػن بيسػمو الكتابية وآرائو الحياتية

عغ عبلقة الكتاب بجور الشذخ ؼيقػل (( ثع قخرت أال أبعث بيحه الجفاتخ إلى أي دار نذخ عخبية  ،ال ألنشي أعتقج أن
ما اكتبو ليذ ميساً  ،بل يأساً مغ العالقة مع عالع الكتابة والشذخ حيث يتجافع الكتاب إلى البحث عغ خمػد
اسسائيع أو عالقة ما بالخمػد ))

()87

وما ىػ ججيخ بالسبلحطة ركػن الدارد إلى صيغة ( ضسيخ الستكمع ) وتفزيميا

في سخده وعسمية تأليفو وىحا نابع مغ أن ىحا (( المػن مغ الدخد الخوائي وكأنو ارتجاد وعػدة إلى ضخوب الخاوي
العميع الحي غالباً ما يتجخل مباشخًة في سيخ األحجاث ويعمق عمى ما يجخي فييا ))

()88

والتي تعج خاصية ميسة

تؤكج وتبخىغ الشدعة السيتا سخدية فالدارد يتخجع باستعسال ضسيخ الستكمع كل ىسػمو الكتابية وعبلقتو الستأزمة بجور
الشذخ وأىجاف الكتاب وأمانييع بالخمػد  .ونجج أيزاً في القدع الخاص ( صشجوق الحب )  ( /مذخوع رواية بريغتو
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األولى )اعتخافاً بكتابة رواية بريغتيا األولى وتعميقاً عمى شخيقة كتابتيا  ،فالسؤلف عشى بتبيان كل الصخائق والكيؽيات
التي يبشي بيا الكاتب كػنو الخوائي وذلظ بتػضيحو كيف تفكخ القرة بحاتيا وكيف تفزح مكػناتيا الجسالية
وتفاصيميا البشائية والتكػيشية وكيف تحاكسيا وتداءليا بالشقج والػصف والتقػيع ))

()89

ؼيقػل في ىحا السقصع مغ

الخواية (( ىكحا أرػ وضاح اليسغ  ،الذاعخ الحؼ أختمف الخواة والشقاد في ندبو وحتى في وجػده  ......،لكشو يسثل
بالشدبة لي أقرى ما يدتصيعو الحب  ،السػت صستاً  ..،عشػان الخواية سيكػن صشجوق الحب ولغ ألعب معيا لعبة
الكشاية إنيا ق رة حب والحب أسسى كل العػاشف  ..الحب والكتابة وحجىسا يعصيان معشى لمحياة  ..لغ أكتب كشاية
 ..فالقارغ سيخػ في حكاية وضاح اليسغ رم اًد فمدصيشياً سيجج في ىحه القرة استعارة اندانية عغ الفمدصيشيغ وعغ
كل السزصيجيغ بالعالع بل عغ كل الييػد  ...لكغ فكخة ىحه القرة العبلقة ليا ( بالذاة الحؼ سيق إلى الحبح ولع
يفتح فسو) بحدب اشعياء الشبي بل جاءت عشجما شاىجت فيمع (( السخجوعػن)) لمسخخج تػفيق صالح  ،وىػ فيمع
سػرؼ اإلنتاج أخخجو مرخؼ عغ رواية الكاتب الفمدصيشي غدان كشفاني (( رجال في الذسذ )) ىدني الفيمع مغ
أعساقي وجعمشي أعػد إلى قخاءة الخواية مغ ججيج ودفعشي إلى اتخاذ القخار بكتابة الحكاية ))

()8:

 ،إذ نبلحع تجخبلت

السؤلف والػعي الحاتي الحؼ يتزخع لجيو ؼيقػل (( فكخت أن مجخمي لكتابة روايتي سػف يكػن مختمفاً لغ أشيخ إلى
فمدصيغ ولػ بكمسة واحجة ))

(;)8

إذ يشقس ما سخده في البجاية عغ أن رواية وضاح اليسغ ستكػن رم اًد لفمدصيغ

ولكل السزصيجيغ  ،ويقػل مؤكجاً تعميقاتو عمى أساليب الكتابة وخصػاتيا (( وسػف أتخكو يسػت  ..وسػف أعصي
عذيقتو التي ال يخد اسسيا في كتب األدب إال بػصفيا ام البشيغ اسساً))

()92

ويذيخ فزبل عغ تعميقاتو وتجخبلتو

الحاتية وخصصو وىسػمو الكتابية إلى تػضيح أىع السرادر والكتب التي أعتسجىا واستقى مشيا مادتو الخوائية والسيسا
كتاب ( األغاني)* ألبي الفخج األصفياني ) فيقػل (( وفي ىحه السػسػعة الذعخية والغشائية التي المثيل ليا
التقيت بذاعخي ))

()93

وأيزا يػرد مغ ضسغ مرادره كتاب شػق الحسامة البغ حدم األنجلدي إذ يقػل (( ففي ىحا

الكتاب الحي يشذخ ألع الحب في األخبار ويشطع معاناة العاشقيغ والعاشقات في قالئج مغ القرائج وججت التعخيف
أألكثخ دق ًة ليحا الذعػر الحي يفتخس العقل ويدتػلي عمى الحاكخة ))
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ميع ضسغ تقانة االنعكاسية الحاتية إذ يػرد مؤلف مخصػشة وضاح اليسغ رأياً نقجياً عغ امخؤ الؿيذ برفتو عاشقاً
وآراء نقجية لمجكتػر شو حديغ في كتابو ( الذعخ الجاىمي ) والسيسا رأيو الخاص عغ الذظ بػجػد ومرجاؾية امخؤ
الؿيذ وعغ حكاية ممكو الزائع ؼيقػل(( ال ييسشي إذا كان أمخؤ الكيذ حكيكياً أو مختخعاً  ،ىشاك قرة تختبط بيحا
الذاعخ وىشاك قرائجه وىحا يكفي كي يكػن حكيكياً  ،مغ ىشا ال أفيع كيف يجافع الكتاب عغ أبصاليع بالقػل أنيع
خياليػن وليدػا واقعييغ تباً ليع فأنا أعتبخ ىاممت حكيكيا أكثخ مغ شكدبيخ واألبمو أكثخ حزػ ار مغ دستػفدكي
ويػنذ أكثخ واقعية مغ ىحا الكاتب المبشاني الحي يذػه صػرتو في رواية باب الذسذ))

()95

وىحا يعج بخأيشا تأكيجاً

لئلييام الػاقعي ألنو يجعػ القخاء الى التفكيخ بػاقعية االبصال وحؿيقتيع ويأخح عمى الكتاب ادعائيع خيالية أبصاليع .
إن مسا يسيد ( السيتا سخد ) أنيا تقػم بتكثيف عسميات التأمل الحاتي لئلبجاع والتأمل الشقجؼ السقرػد
والحؼ يشبو القارغ في جانب مغ جػانبو إلى وجػد أمكانية حؿيؿية لسشاقذة نقجية محتجمة داخل القرة وأثشاء عسمية
تخكيبييا وتكػيشيا  ...إنيا رغبة الخوائي الججيجة والستسخدة بعشف عمى كل االعخاف والتقاليج الدخدية الدائجة وىػ ما
آل إلى (( تجخمو برػرة مباشخة وغيخ مباشخة أو تعسجه مخاشبة القارئ ومحاورتو وتقرجه التعميق والذخح ))

()96

عمى عسميات الكتابة والقخاءة وشخح اآلراء الشقجية وبدصيا ومشاقذتيا بػعي نقجؼ تام وبقرجية كاممة تخنػ نحػ
جساليات مغايخة  ،ومغ ذلظ ما يبجيو مغ مبلحطات أثشاء تأليفو ووعيو لعسمية التخكيب لسخصػشة ( وضاح اليسغ )
ؼيقػل (( مالجطة  -:إذ يبجو أنشي بجل أن اكتب القرة أقػم بتحميل قرة لع تكتب وىحا مغ مداوئ السيشة التي
أختختيا ))

()97

 ،وكذفت القخاءة الفاحرة لخواية أوالد الغيتػ شغف الخواية بالتعميق عمى نفديا وعمى كاتبيا وعمى

أعسال روائية أخخػ والسيسا أعسال أدبية شعخية ونثخية مغ األدبيغ العخبي والعبخؼ  ،إن ىحه التعميقات فزبلً عغ أنيا
تقصع سيخ القرة أو القرز الستػالجة عغ حياة آدم دنػن وحياة الغيتػ بتعميقات وتجخبلت تصفمية كعسمية مقرػدة
إال أنيا في الػقت ذاتو تػاجو القارغ بالحقائق والسعمػمات والسرادر وتشاقر تمظ األعسال وأفكارىا ورؤاىا بػعي ذاتي
وانعكاسية مكثفة تتعالى عمى الثػابت والسدمسات وتؤكج أمكانية زيف الحقائق وقابمية التغايخ واالختبلف معيا فبل
وصايا مقجسة  .ومغ األمثمة التي يػردىا والتي تتزسغ تعميقات عمى روايات أخخػ كتعميقو عمى ( رقرة السػت )
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التي رقرتيا أم حدغ أحجػ شخريات رواية ( باب الذسذ ) لمخوائي إلياس خػرؼ إذ يقػل

(( أم حدغ السخأة

التي روى خميل أيػب حكايات ال تشتيي عغ حشانيا وحبيا لمشاس  ،وصارت الذخرية الػحيجة التي سحخني
حزػرىا في رواية الكاتب المبشاني عغ قخية ( باب الذسذ ) ىحه السخأة التي قادت رقرة السػت بشفديا  ،أم
امتالء بالبعج اإلنداني  ،تخاءت لي مشح أن عخفتيا مغ خالل الكمسات ...وكأنيا بالساء
حدغ الذخرية األكثخ
ً
وليذ بالحبخ  ..اراىا ىشا تخقز عمى إيقاع رصاص القتمة  ....لع أسأل أم حدغ لساذا رقرت ألنشي لع ألتق بيا

 ،كيف أستصيع لقاء امخأة ماتت ؟ مػت أم حدغ كان بجاية رواية ( باب الذسذ ) وخميل لع يخو لي  ..حيغ روى
شحرات عغ ذكخياتو في مخيع شاتيال شيئاً عغ رقرة السخأة ))

()98

إذ نبلحع تبلعب الدارد حتى بالتعميقات التصفمية

وىػ تبلعب مقرػد فسخة يحكخ أنو عخفيا مغ خبلل الخاوؼ – خميل أيػب – راوؼ رواية باب الذسذ ثع يشقس كبلمو
بعج عجة أسصخ ليقػل أن خميل لع يخو لو شيء عغ أم حدغ ورقرة السػت ألنو لع يدتصع ذلظ وىحا ما يدسى ((
المعب الستػاصل بتػقعات القارئ ))

()99

فيػاصل الدارد تعميقاتو ؼيقػل أيزاً ((أم حدغ تخقز عمى إيقاع السػت ،

لساذا لع يكتب مؤلف باب الذسذ ىحه الحادثة ؟ ىل كان يجيميا أم انو ىػ أآلخخ صار مثقػب الحاكخة مثل بصمو
خميل أيػب ؟ أم بدبب الخجل  ..أما أنا فمغ أكتب ذاكخة ناقرة أو مثقػبة  ،سػف أمأل كل ثقػب الحكاية  ،وحيغ
تعػزني الػقائع سػف أججىا في كتابات األخخيغ  ،ىكحا أصشع مخآتي وأكتسل بيا ))

()9:

فآدم دنػن يعتخف

ويجاىخ القارغ بتعميقاتو وتجخبلتو لسلء ثقػب ذاكختو مغ روايات وحكايات اآلخخيغ ألنو يخغب في كتابة حكاية كاممة
 ،ومغ التعميقات التي يخاىا تخمع ذاكختو تعميقو عغ رواية ( خخبة خدعة ) لمخوائي اإلسخائيمي ( س.يدىار ) ليقارن ما
كتب فييا وما وقع أصبل مغ أحجاث في غيتػ المج والسيسا حكاية رقرة خمػد ؼيقػل (( ىل كتب الخوائي اإلسخائيمي
س  .يدىار حكاية خمػد في روايتو خخبة خدعة  ،السرادر اإلسخائيمية تذيخ إلى أن الخواية اإلسخائيمية التي نذخت
عام 9191وصارت الػثيقة األدبية اإلسخائيمية الػحيجة عغ شخد الفمدصيشيغ مغ بالدىع عام  9191تخوي حادثة
حكيكية وقعت جشػب فمدصيغ وكان الكاتب مذاركاً فييا برفتو ضابط استخبارات الكتيبة التي نفحت العسمية ...
أغمب الطغ أن القخية التي وصفيا الخوائي اإلسخائيمي ىي خخبة الخراص بعج تغييخ اسسيا  ....يدىار لع يكتب
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حكاية خمػد  ،لكغ ما يبجو أن ما رآه في خخبة الخراص كان عيشو ما حرل في أكثخ مغ مكان  ،سأنذخ نز
يدىار كسا ورد في التخجسة العخبية والتي قخأتيا في مجمة (( شؤون فمدصيشية )) فسيسا بحلت مغ جيج فمغ أصل
إلى بالغة شاىج عيان شارك في الجخيسة وخخج باستشتاج محىل ىػ أن الفمدصيشيغ صاروا ييػد الييػد ))

(;)9

،

وبدبب شػل نز رواية يدىار عغ رقرة خمػد سأكتفي بإيخاد تعميقات الدارد الداخخة الستصفمة عمى نز رواية س.
يدىار إذ يقػل (( ىكحا وصف يدىار السخأة التي ال يعخف اسسيا  ،فساذا استصيع أن أكتب فػق نرو  ...السدألة
التي لفتتشي في ىحه الخواية ليذ اعتخافيا بالخواية فحدب عمى ما في ذلظ مغ أىسية  ،ولكغ في قجرتيا عمى
صشع تخسيسة الفمدصيشيغ االخخيغ التي ستربح أحجى ثػابت األدب اإلسخائيمي وفي قجرتيا عمى استشباط السعشى
العسيق إلنذاء الجولة الرييػنية مغ أجل أن يربح الييػد شعباً كباقي الذعػب وكمسة باقي الذعػب تحيل ىشا
عمى الذعػب األوربية  ،كان لداماً عمييع أن يختخعػا ييػدىع  ،فسا يقجمو يدىار في وصفو لخمػد خخبة خدعة أو
خخبة الخراص سسيا ما شئت ىػ السذيج التػراتي الحي خيع عمى الفالحيغ الفمدصيشيغ في كارثتيع ( كل أولئظ
العسيان والعخجان والعجدة واألشفال سػية  ،كسا لػ أنيع يصمعػن مغ مكان ما في التػراة ) كتب يدىار  ....تداءل
راوي خخبة خدعة  ( :كشت أبحث عسا إذا كان مغ بيغ ىؤالء ارميا واحج أيزاً غاضب ومتقج يصخق في القمب
غزباً ويشادي اإللو العجػز اختشاقاً مغ فػق قاشخات السشفى ) ىل عمى الفمدصيشيغ أن يججوا نبياً لمسخاثي واليدائع
كأرميا كي يجخمػا في ىحا السشعصف الحي صشعتو نكبتيع ؟ يدىار أعمششا ييػداً كييػد إسخائيل وىحه كانت رسالة
روايتو  ،أما أنا فساذا أريج أن أقػل مغ كل ىحه الحكاية  ....الشكبة أخخست الصبيب الفمدصيشي  ،فمع يكتبيا إال
شحرات وكان عمى الخوائي اإلسخائيمي أن يكسل الحكاية ))

():2

 ،فالدارد يسارس سخخية صخيحة ومباشخة مغ

الشرػص األدبية ويقػم بإعادة كتابة الشكبة والجعػة لقخاءتيا رغع استسخارىا  ،،ويطيخ السقصع التالي تعميقاً عمى رواية
غدان كشفاني ( عائج إلى حيفا) وربصو بيغ شخريتو وشخرية خمجون دوف بصل الخواية ؼيقػل (( أصبت بخيبة
أمل كانت أكثخ عسقاً مغ ذلظ الذعػر بالحدن الحي ضخبشي حيغ قخأت رواية غدان كشفاني – عائج إلى حيفا –
كشفاني وصف المقاء التخاجيجي بيغ الفمدصيشي سعيج س وأبشو الحي تخكو رضيعاً في حيفا ليكتذف أن االبغ صار
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جشجياً اسخائيمياً وحسل اسساً ججيجاً ولػىمة اعتقجت أن الخوائي الفمدصيشي يتكمع عشي لكغ ىحا االعتقاد سخعان ما
تالشى وآدم أي أنا أكثخ تعقيجاً مغ خمجون دوف  ،آدم صار اسخائيمياً باختياره  ..وألف قرتو كي تكػن حيمتو في
الحياة أما دوف خمجون فداقتو األقجار إلى مػقع الزحية – الجالد ولع يستمظ خيارات أخخى  ...فدأكػن أكثخ قخباً
مغ شخرية سعيج أبي الشحذ الستذائل في رائعة أميل حبيبي  ،فذخرية سعيج جخى تخكيبيا عمى الشسط
الكان جيجي كي تشقل تجخبة السقاومة عبخ التعامل  ،وتقجم شخرية رمدية تختدل معاناة الفمدصيشي في دولة
فمدصيغ ))...

():3

إن الدارد في رواية اوالد الغيتػ يحقق امتيا اًز بحػزتو آلليات الشدعة السيتا سخدية وتقاناتيا ألنو ((

سارد متصفل فػق العادة ومبتكخ مخئي وتجخبة متفاخخة ))

()12

تمظ التجخبة الخوائية التي يفتخخ بيا الدارد ومغ

ورائو السؤلف  ،وأن أصخار الدارد عمى مشاقذة الشرػص الخوائية وعخضيا ونقج أفكارىا وترػيخ أفعال
الذخريات ودواخميا يكدب الشز مديجاً مغ اإليحاء ويزفي عميو فائزاً مغ السعشى الحي تثيخه القخاءة والسشاقذة
في تزاعيف الشز الخوائي ))

():5

فالخواية تحقق استجابة خبلقة لمشدعة السيتا سخدية وحزػ ارً واسع الشصاق لتقانة

االنعكاسية الحاتية السكثفة .
التقانة الثانية  /التشاصية  :تذكل تقانة االنعكاسية الحاتية أو الػعي الحاتي بالقرة وبصخيقة كتابتيا وبتجخبلت
السؤلف وآراءه الشقجية التي يشاقذيا داخل القرة حمقة وصل ورابصة تعدز السدار السيتا سخدؼ وتسيده بالذفاؼية
والستانة مع تقانة التشاصية ال سيسا ما تحسمو الجاللة الثانية وما تحيل إليو مغ تعميقات ووعي قرجؼ بأعسال روائية
أو مغ فشػن وأجشاس أدبية قخيبة أو مغايخة لمفغ الخوائي وإضيار إشتغاالتيا إذ تحػل التشاصية بأسمػبيا التيكسي
الداخخ اإلدراك واالنتباه نحػ جػانب تؤكج مغ خبلليا أن (( الشز والذخريات الستزسشة تذيخ دائساً إلى نرػص
أخخى لسؤلفيغ آخخيغ ))

():6

ألن أؼ نز ميسا كان نػعو وجشدو ومداياه ال يسكغ أن يشػجج أو يتكامل بػصفو كبلً

مدتقبلً ومشعدالً أو مكتؽياً بحاتو عغ الشرػص والسؤلفات األخخػ وىحا ما يؤكج أن ما وراء الدخد ومغ خبلل الخاصية
التشاصية لع يكغ ندعة خالرة أو جشداً نؿياً بل شكل وفقاً لحلظ ندعة معخؼية أدبية قائسة عمى وفق ترػر فشي وا ٍع
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لعسميات التأليف والكتابة  ،وفي مػضػعة بحثشا نبلحع أن السجونة الشرية أوالد الغيتػ قج أشارت ومغ البجاية والسيسا
في القدع الخاص بتأليف مخصػشة /رواية ( وضاح اليسغ ) إلى رواية ( رجال في الذسذ ) لغدان كشفاني ،وتعميقاً
وتشاصية واضحة مع رواية ( باب الذسذ ) ؼيقػل (( ويػنذ أكثخ واقعية مغ ىحا الكاتب المبشاني الحي شػه
صػرتو في ( باب الذسذ )  ...وىشا البج أن أفتح ىامذاً ألقػل انشي أعخف خميل أيػب راوي باب الذسذ معخفة
شخرية بل أجخؤ عمى القػل انشي أعخف جسيع أبصال الخوايات التي أحبيا بالقجر نفدو الحي أعخف فيو خميل
أيػب ))( ، ):7فيػنذ أحج شخريات رواية باب الذسذ وخميل أيػب راوييا  ،إن آدم دنػن يسارس بدخخيتو وانتقاده
لذخريات في رواية أن يؤكج خبختو في تمظ الشرػص الخوائية وىحا ألن (( خبخة القارئ أو الكاتب عغ الشرػص
األخخى تقخر في الشياية شكل الشز وتفديخاتو ))

():8

 ،وربسا تكػن ىحه اإلضاءة نافعة وميسة لئلشارة لفػائج

التشاصية وفاعميتيا في معالجة أدوار السؤلفيغ وآرائيع فكل (( نز ىػ أثخ  ،وصجى لكل الشرػص األخخى ......
والشز نتيجة لحلظ يفيس ويمتحع بالشرػص األخخى فيػ حاضخ غائب دائساً  ،ألن حالة التشاص ىي حالة سيػلة
كاممة ))

():9

 ،ومغ السفيج أن نحكخ أن نز اوالد الغيتػ يكذف عغ تشاصية بدبب خرب مادتو الدخدية وتشػعيا

 ..إنيا رواية ميتا سخدية تحكي ذاتيا وتثيع أفعال القخاءة والكتابة وتتأمل أعساال أخخػ تتشاص معيا ومع ثيساتيا ألجل
إضاءة جانب أو جػانب متعجدة وفييا تستدج التشاصية باآلراء والتأمبلت الشقجية لتقجم رؤية ججيجة إلعسال ودواويغ
وشعخاء وكتاب ومغ ذلظ يبجو أن (( العالقة الستجاخمة بيغ الشطخية والشقج ومدخحة الحجود بيغ السفيػميغ تعج
السكػن األساسي لجػىخ ما وراء القز ))

()::

إذ يقػل (( العالقة مع الذع اخء تبجأ مغ حبشا ألشعارىع فسغ دون

ىحا الحب يفقج الذاعخ حزػره الذخري في حياتشا ونشدى حكايتو وىحا ما كشت اعتقجه إلى أن التقيت بالذاعخ
الفمدصيشي ( راشج حديغ )  ،عخفت راشج في البجاية مغ قريجة ( محسػد دروير ) ( كان ما سػف يكػن )
وذىمت مغ جخأة دروير في تذبيو الخجل بحقل مغ البصاشا والحرة  ...قخأت دواويغ راشج الثالثة وأصبت بخيبة
األمل  ،أحببت شعخه لكششي شعخت بأنو ما قبل الذعخ  ،فيػ يسيج لمذعخاء األخخيغ الحيغ أتػا مغ بعجه ))...

(;):

إذ يحاول الدارد مغ خبلل التأمل الشقجؼ الػاعي الحمػل والتشاص مع راشج حديغ وأفكاره وأشعاره ونيايتو السأساوية
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 ..أنو االنجماج أو محاولة االنجماج ألنو (( يخمق لجى القارئ وىع دخػل الحياة الحكيكية إلى عالع الخواية والحي
يسثل أو يشطخ إليو برفتو مدتػى حكي ججيج ))

();2

فشخػ في السقصع التالي تعميبل نقجياً آلرائو (( حكاية مػت ىحا

الذاعخ الفمدصيشي محتخقاً بالخسخ وسيكارتو السذتعمة دفعتشي إلى قخاءة أشعاره مغ ججيج وأحددت أن قرتو ىي
شعخه  ...راشج حديغ لع يست مغ العذق  ..وأنسا مات مغ اليأس ويأسو في ذلظ الدمغ يذبو يأسي أنا اليػم ...
مات الذاعخ بصال لحكايتو  ،أما أنا فال أمتمظ جخأة االنتحار  ،لحا ال ا ستصيع أن أكتب قرتي كسا يكتبيا األبصال
بل عمي أن أكتب قرريع كي أقتخب مغ نفدي وأداري عجدي عغ البصػلة بتأليف الحكايات ))

();3

إن محاولة

إضاءة نرػص أخخػ وبيان أىسيتيا والتعميق الشقجؼ عمى افكارىا ىػ ما الحطتو ( اليدايبث دايبل ) مغ إن ((
تزسيغ تمسيحات تشاصية واقتباسات مغ نرػص وخصابات أخخ تػضح فكخة الشرػص تتحجث إلى بعزيا وتتحاور
وتزيء بعزيا البعس وإلى األبج ))

(، );4

ونمسذ مغ خبلل قخاءتشا كثخة األسئمة الشقجية التي تدأليا رواية أوالد

الغيتػ ىحا فزبلً عغ مشاقذة ومحاكسة أراء الشقاد والكتاب  ...أنو دور أسبغو الدارد أو آدم دنػن عمى نفدو وتبشاه
بتأثيخ تقانتي االنعكاسية الحاتية والتشاصية فالسبلحطات تسؤل الخواية وتعكذ بالتالي حداً نقجياً متقجماً ومغ ذلظ ما
يصخحو ىحا السقصع مغ حذ نقجؼ ٍ
عال والحؼ يقصع بو الدارد خط سيخ حكاية ( الذاعخ وضاح اليسغ ) ؼيقػل
((مالحطة  :الدؤال الحي حيخني وأنا أق أخ ىحه الحكاية ىػ ىحا اليػس الحي تحسمو الدمصة باألدب  ...ىل يجب أن
يجفعشا ىحا إلى إعادة الشطخ في ىجػم الشقاد العخب السحجثيغ عمى السجيح باعتباره ميانة لمذاعخ الحي يدفح
كخامتو مغ أجل التكدب ؟ وىل يعشي ىحا أن ضاىخة السجح ال تذيخ إلى عصب في الذعخ بل باألحخى إلى عصب في
الدمصة  ، );5( ))...كثيخة ىي األسئمة واآلراء الشقجية التي يجتاز بيا الدارد أو السؤلف الحجود الخسسية بيغ الخواية
والشقج ويتجاوزىا نحػ محاولة الغائيا وتفعيل السشاورة السدتسخة بيغ ىحيغ اإلبجاعيغ  /الخوائي والشقجؼ ألن الداحة
اإلبجاعية مفتػحة امام روا ئيػ السيتا سخد إلثبات امكانية عطسى لمتحاور بيغ اإلبجاع والشقج فيسا في ذات السداحة
السيتا سخدية فالدارد بػعيو الحاتي وبتشاصيتو يسخر بيا ومغ خبلليا رؤيتو الفكخية والسعخؼية والفمدؽية ازاء حجث أو
قزية أو مػضػعة ما  ،إن االشتغال السيتا سخدؼ يبقى ناقراً وغيخ فعال إن لع تتزح االنعكاسية الحاتية القرجية
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لعسميات التأليف والكتابة والتأويل والشقج إلثبات وتعديد وجيات نطخ مبلئسة لسخحمة ما بعج الحجاثة الصاغية عمى
حياتشا بخمتيا .
التقانة الثالثة  /مخاشبة القارئ  :إن اإلفخاط في االقتخاب مغ حجود الػاقعي والسخاشبة السباشخة لمقارغ والتجخل
الدافخ لمدارد أو السؤلف بقصع مدتػػ الحكي وتجاخل الحكايات مع بعزيا وعػدة الخاوؼ العميع وإضيار التفاصيل
الجؾيقة يػحي بجون شظ عمى مجػ فعالية الشدعة السيتا سخدية ومبلمحيا في الخواية العخبية وفي رواية أوالد الغيتػ ،
فمع يعج الدخد بخصاه ورؤاه التقميجية قاد اًر عمى سبخ أغػار الحياة والشفذ البذخية والتعبيخ عغ مكشػناتيا لحلظ حاولت
(( ستخاتيجيات الدخد ما وراء القري لتربح وسائط نقل قػية لتأكيج الكيع الثقافية السشبثقة والتي تجدج أيزا رؤى
معخفية عسيقة عغ مجى كفاية الدخد بػصفو وسيمة تسثيمية ))

();6

،إن الخواية السيتا سخدية مشحت بسبلمحيا

الستسيدة وتقاناتيا احداساً بسجػ تعقج الحياة االندانية وتغيخىا الجائب وعجم ثباتيا وتبعاً لحلظ تغيخت وتعقجت الشطخة
إلى القارغ مغ قبل الكتاب أنفديع وأسيست الشدعة السيتا سخدية في إعادة وتخكيب وبشيشة وتصػيخ نػع العبلقة مع
القارغ والسؤلف والشز  ...إذ يؤكج مشطخو السيتا سخد إن (( القارئ شخيظ دائع في جخيسة صشاعة السعشى ))

();7

ؼيربح بحلظ الستمقي شخفاً فعاالً في عسميات الترػيخ والتخيل وإعادة الكتابة  ،إنيا عسمية انفتاح نحػ القارغ ))

();8

وإشخاكو مع السبجع في عسميات التأليف والتأويل والقخاءة واإلبجاع  ..أن ىحه الفعالية التي يسايد بيا السيتا سخد شخائق
الكتابة التقميجية ليا فػائج وجساليات روائية ألن مخاشبة القارغ ومحاورتو مباشخة ومدخحة دوره تسشح القارغ بالسحرمة
الشيائية دليبلً يخشجه إ لى فظ شفخات القخاءة  ،إنو الجور التعميسي لكتابات ما وراء القز الحؼ ألسحت إليو ليشجا
ىتذيػن ىحا الجور الحؼ يتسطيخ عشجما تخشج القارغ إلى الحالة الػجػدية لمخواية وعغ الصبيعة السعقجة لعسمية القخاءة
وىحا ببل شظ يداعجه عمى اكتداب عادات وميارات قخائية ججيجة تسكشو مغ القخاءة السختمفة ))

();9

وتتكذف تقانة

مخاشبة القارغ ومحاورتو في رواية أوالد الغيتػ بمجػء الدارد أو آدم دنػن إلى انتقاء الفاظ وعبارات تذج القارغ وتشبيو
وتديع في تػجييو نحػ عسمية القز مغ قبيل (( نعػد إلى الحكاية – وىشا تبجأ الحكاية – ولي حكاية معو لع يأت
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اوانيا –وتمظ حكاية أخخى ىي بجاية حكايتي الذخرية – سػف أتخك حكاية مأمػن وحبو الرامت لسشال وأعػد
لبجاية القرة – قج تدتغخبػن ما أقػل ومعكع حق لكغ سؤالكع الذخعي – أيغ كشا نحاول أن نخوي حكاية الػصية
– أعػد إلى وصية أبي – كيف تخيجونشي أن أتحكخ الرحيح أنشا لع نغادر الغيتػ بل بقيشا فيو لكشو لع يشتو ىحه كل
الحكاية – ولكغ تمظ مدألة أخخى تحتاج الى سياق آخخ – تخيمػا لػ اعتسجت عمى ذاكختي فقط لكتبت فرالً
ناقرا – ىشا يا سادتي لدت أدري ماذا جخى بالزبط – فتمظ حكايات تدتحق أن تخوى – أييا الديجات والدادة

أعػد إلى الحكاية – كسا تخون فقج قمبت قرتي وحػلتيا إلى قرة ييػدية –ميال قج يكػن في كالمي ىحا بعس
الغمػ –استصيع أن أروي لكع كسا تخون – أردت ان أقػل لكع شيء – كي أكػن مػضػعيا وصادقا – سػف أبجأ
بباب الجثث – لع تشتو الحكاية ىشا – ىشا انتيى الكالم – ىكحا أييا الشاس اكتذفت مرج ار ججيجاً لمجمػع –ال أريج
إلحج أن يدئ فيسي – فمػ افتخضشا أن ابي ييػدي )) ( ، );:لقج تزسشت رواية اوالد الغيتػ أمثمة عجيجة تحيل عمى
مخاشبة القارغ والتػجو نحػه إذ تشاثخت ىحه األمثمة بريغ مختمفة وتكخار بعس العبارات (( يحػليا إلى الزمة ييجف
مغ وراءىا الكاتب تحقيق أغخاض فشية وفكخية فيي تتيح لو االنتقال مغ حكاية ألخخى وربسا مغ مكان ألخخ كسا
يبجو وسيمة لمخبط بيغ المقصات والسذاىج فزال عغ نقميا القارئ مغ عالع الخواية إلى عالع الػاقع  ..وبيحا تديع
في تجديج مفيػم ججيج لجساليات التمقي )) (;;) ،،إن ىحه العبارات والريغ تبيغ لمقارغ مرجر حكايا الدارد
وقررو الستشاسمة عغ أيام الغيتػ وحياة آدم دنػن  ،وىشا يبخز الجور التعميسي ومحاولة التػجيو واعصاء السعمػمات
واالستشكار أو األسمػب االستشكارؼ والسػاجية السباشخة مع القخاء وعخض الحقائق والسعمػمات وتبيان مرادر تمظ
الحقائق والتعجب مشيا وجعل القارغ في مػاجية مباشخة مع الحؿيقة الخوائية ومرادرىا التاريخية وتحػيمو إلى شاىج
عمى قزية العرخ والسحابح السختكبة بحق الذعب الفمدصيشي وعخض الذيادات والػثائق ومقارنة الخوايات التاريخية
واالستيداء بيا وفزحيا عمشاً أمام القارغ وذلظ لتحخيزو وإثارة تداؤالتو وشحح مخيمتو ووعيو بكل ما كتب وقيل وبكل
ما ىػ مدتقخ في األذىان  ،إن ىحه األمثمة كذفت تديج تقانة مخاشبة القارغ ألن ((الشز الستسيد انسا يكذف
وجػده مغ قارئ نسػذجي يكػن ججي اًخ بالتعاضج مغ أجل التأويل الشري  ..فاإليحاء لمقارئ بإشارات ال تدعى فقط
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إلى تػجيو القخاءة والديصخة عمى ترػرات القارئ فحدب  ،وانسا تيجف إلى خمق إحداس عسيق بالمغة وبسا تحسمو
شبقاتيا  ،ثع زعدعة استقخار القارئ  ،وإثارة أسانيجه السعخفية الكامشة حتى يذارك بفاعمية في إعادة الكتابة ))

()322

فسخاشبة القارغ وتػجيو وعجه عرب ميع في عسمية صشاعة الخواية وحكايتيا واإلشادة بو وبجوره وتغييخ أفكاره
ومػاقفو جعمو شخيكاً فاعبلَ في عسميات صشاعة السعشى .
التقانة الخابعة  /تكديخ األييام الػاقعي  ...والشيايات السفتػحة  :تذي قخاءة رواية أوالد الغيتػ – اسسي آدم بالعجيج
مغ األسئمة القمقة الب احثة عغ اجابات  ،ذلظ أن ىحه التداؤالت القمقة تمظ وندعتيا السيتا سخدية يزعيا في مراف
الخوايات العخبية ما بعج الحجاثية التي امتمكت ؾيع جسالية قائسة عمى رفس التقاليج الدخدية السألػفة وتفتيتيا وخمخمة
بشاىا وقػاعجىا  ،ويبجو مغ خبلل ما تطيخه القخاءة إن (تكديخ اإلييام الػاقعي ) أو رفس مفارقة اإلييام بالػاقع –
الحؼ يعج مغ مرصمحات الحجاثة وثػابتيا السيسة وتعج حمقة في سمدمة تسكغ الشدعة السيتا سخدية ودعػتيا إلى كدخ
اإلييام الػاقعي والتسخد عميو وىحا ألن تمظ األعسال (( ال تدعى وال تحاول إييام قارئيا بػاقعيتيا أو أقشاع قارئيا بأن
العالع السرػر ىػ الػاقع  ...وألن السيتا سخد يؤكج لمقارئ أن ما يقخأه ليذ سػى عسل فشي  ...وكأنو يػد أن يبقى
القارئ مشغخساً في عالع الػاقع السعير أكثخ مغ انغساسو في عالع الفغ )) ( ،)323لحا نججىا تخخب ىحه البشية
السشغخسة في عقل القارغ الحجاثي وتكدخ أفقيا القائع مغ خبلل مخاشبة القارغ وخمخمة وعيو بكل الثػابت والقيػد
وىحا عائج ربسا إلى ميل الشدعة السيتا سخدية لتأكج لقارئيا أن ما يقخأه ليذ إال عسبل تخييمياً  ...إنو صشاعة كاتبيا
بجليل كثخة تعميقاتو السباشخة وتجخبلتو وىسػمو الكتابية الدخدية التي يبدصيا عمشاً أمام القخاء ويشاقذيا ويجحس بشاىا
السكػنة ليا إذ يحىب الدارد مشح السقجمة وكسا الحطشا في الخواية إلى اعبلم واخبار الستمقي وبقرجية واضحة بأن ما
يقجمو في عالع القز ليذ إال تخييبلً ..وىػ عالع مغ األوىام السختمقة واالفتخاضات))

()324

 ،فالدارد يؤكج خيالية

حكايتو ويػثق انيساكو بكتابة رواية وضاح اليسغ ورواية آدم دنػن وحياة الغيتػ (( فكتابات ما وراء القز تمفت
الشطخ إلى أساليب خمق الػىع وتحصيسو في الخواية وتذيخ إلى العالقة السعقجة بيغ الػاقع والخيال ))

(، )325

فالدارد في القدع الثاني السعشػن ( حياة آدم دنػن ) يػىع القارغ بكتابة سيختو الحاتية وأن ما يدخده ىػ حكايتو فيػ
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بصل مغ أبصال الحكايات ثع يشقس وييجم ما يبشيو مغ أوىام في عقل القارئ ((أجمذ في شقتي الرغيخة في نيػ
يػرك وأمامي أكػام مغ األوراق أكتب عمييا محػال نفدي إلى حكاية وأصيخ كسا أرادني مأمػن أن أصيخه))

()326

ثع

يقػل في مقصع آخخ (( نحغ لدشا أبصال الخوايات كي يتع التالعب بسرائخنا وحكاياتشا بيحه الصخيقة  ،أنا لدت
بصالً أكخه االبصال ))

()327

فآدم دنػن يبشي الػىع ويشقزو في الػقت ذاتو ،ويقػل أيزا مػضحاً بشاء الػىع الػاقعي

وكدخه (( يجمذ ىشا ويجمب لي صجيقو أو تمسيحه الحي يجعى ناجي كي يكػن شاىجاً عمى حكايتي ناجي ىحا ليذ

إنداناً حكيكياً إنو شخرية في كتاب أتى بيا مأمػن إلى ىشا كي يثبت أن الػاقع أكثخ خيالية مغ الخيال ..
الجكتػر ناجي يجمذ متقػقعاً في زاويتو يتفخج عمي برفتي بصل قرة لع تكتب ))

()328

إن مايتخائى لشا بػضػح

أنو مغ ناحية تبجو الذخرية الخوائية غيخ مػجػدة ألن القارغ عمى عمع مدبق بأنيا مبتكخة ومرشػعة ومبتجعة مغ
قبل السؤلف  ،ويبجو ان الكتابات السا وراء قرية ال تتخدد في تأكيج ىحه الشقصة  /الفكخة ووسيمتيا لحلظ لفت نطخ
الذخريات بػصفيا أدوات تخييمية ))

()329

فالدارد يمفت نطخ القارغ الى خيالية شخرية ( د .ناجي ) ويخخب مبجأ

اإلييام الػاقعي ليطيخ كسا يخػ د .سعيج يقصيغ أن مغ انذغاالت السيتا سخدؼ ىػ أنو يبخروىع وخجاع الحكي ألنو ((
ميسا حاول تحييج الحقائق واعتساد التفاصيل فأنو يطل قاد اًر عمى التعتيع والتسػيو ))

()32:

والحؼ تكػن أحجػ

نتائجو وتػابعو السيسة كدخ وتبجيج اإلييام الػاقعي الحؼ ساد وتديج في فتخة مغ فتخات نذػء الخواية وصعػدىا وتصػر
ثيساتيا وتقشياتيا ،،،ومغ جانب آخخ وإلضيار مجػ انزػاء الخواية تحت الترشيف االجشاسي السيتا سخدؼ فأن بشاء
وتذكيل رواية اوالد الغيتػ – اسسي آدم يطيخ احتفائيا بالبلنياية أو الشيايات السفتػحة الحؼ يعج مطي اًخ ميساً مغ
مطاىخ ما بعج الحجاثة الخوائية وندعتيا الجسالية السفارقة وسعييا الجائع نحػ مخالفة االنغبلق واالبتعاد عغ أو تقجيع
الحمػل الجاىدة أو فقجانيا والشيايات الشسصية الداذجة  ،ويعج ( واالس مارتغ ) الػحجة التي تدور بيا الشيايات
وتفديخىا حدب رغباتيع دون أؼ تغييخ في األحجاث التي تؤدؼ الييا يؤدؼ إلى فكخة كػن الدخد يتزسغ تكامبلً بشيػياً
مغ البجاية إلى الشياية أم اًخ مذكػكاً ؼيو عمى أحدغ االحتساالت ))

(;)32

 ،وعمى العكذ مسا ذكخ يذتغل السيتا سخد

نحػ البلتساسظ البشيػؼ والذك ل وانتياك الحجود بيغ األنػاع واألجشاس األدبية والتحػل نحػ البلنيايات أو الشيايات
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السفتػحة والحؼ يفدخ عمى أنو تججيج وتجخيب فشي أنتجتو الجوافع األدبية السدتسخة لتأميغ تأثيخات ججيجة لمتخمي عغ
التقاليج األدبية الخاسخة وزعدعتيا ويزع شكمػفدكي عجد مغ الصخائق السدتخجمة في القرة القريخة لتجشب الشيايات
التقميجية السعخوفة كأنياء قرة بػصف الفرل أو الصقذ أو إنيائيا بسبلحطة اعتيادية – بجييية وىحا الشػع مغ
الشيايات تػصف بالدمبية والسؤثخة وبالشيايات في ( درجة الرفخ) وىي تتخالف مع الشيايات ( السثشية نحػ الجاخل
)التي نتػقعيا حدب ما تقػده لشا القرز الدابقة ))

()332

إن آدم دنػن وىػ يدجل ويػثق ويحكي سيختو الحاتية وعغ

أيام الغيتػ يفمدف رؤيتو لمسػت – السػت الجساعي في المج والسػت الفخدؼ بػصفو تجخبة شخرية ويقػل عغ
البلنيايات أثشاء الكتابة (( لحا عمي إذا كشت مخمراً لسذخوعي أن أكتب كتاباً بال نياية كل اسع فيو حكاية كاممة
بتفاصيميا الكثيخة وىحا ماال أستصيعو ولع يدتصعو أحج قبمي  ..أنا بكل تػاضع أكتب حكايتي وكل ىحه الحكخيات
التي أستعيجىا ىي مخاياي تبجأ بالسػت وتشتيي بو))

()333

 ،ونجج أن القدع الثالث مغ الخواية والسعشػن ( أيام

الغيتػ) يشتيي بعشػان مثيخ ويحيل عمى مفارقة تيكسية ساخخة أال وىػ ( العتبة )  /فكيف تأتي العتبة في الشياية ؟
العتبة التي تحيل معجسياً وداللياً ومكانياً عمى بجايات األشياء واألحجاث وليذ نيايتيا إذ تشتيي الخواية بو  ،أو ال
تشتيي كسل يقػل آدم دنػن(( ىحه ىي الحكاية التي حاولت ان أروييا عمى لدان أبصاليا وضحاياىا  ،وكانت
روايتي ليا ضخورية كي أتحكخىا وأنداىا برفتيا ماضياً يسزي وال يخيج أن يسزي ))

()334

إذ تبجأ العتبة في نياية

الخواية مغ صفحة  63; -635ويقػل فييا (( ال أدري فحكايات الغيتػ ال تشتيي وإذا كشت سأواصل الحفخ في
ذاكخات اآلخخيغ كي أرمع ذاكختي السشدية فإن عمي أن أكتب االالف الرفحات ))

()335

فالحكاية ال تشتيي بل تبجأ

عشج العتبة مع كل ذكخػ ومع كل حكاية ألن (( الحكايات عمييا أن تشبجذ كسا تذاء وتأخح مداراتيا كسا تخيج ،
سأكػن مجخد راوية لسا شاىجتو وعذتو  ...وىا أنا أقف أمام العتبة والحكاية بانتطاري وعمي أن أمزي ))

()336

ىحه الجعػة الرخيحة إلى النيائية الحكايات عغ الغيتػ وضحاياه وأبصالو كسا يقػل آدم دنػن ىي في الػقت ذاتو
العتبة  /البجاية  ...ألن الشدعة السيتا سخدية فخضت عمى الشرػص السترفة بيا أن (( تشتيي غالباً بشيايات
اختيارية أو باإلشارة إلى استحالة الشيايات ))

()337

فاستحالت نياية الحكاية ألنيا مفتػحة عمى االحتساالت
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والتأويبلت ؼيقػل (( لحا ال تيسشي الشياية التي اكتبيا عمى أي حال  ،فسغ أراد مثمي أن يخبخ حكايتو  ،فعميو أن
يعخف أنو لغ يكتب الشياية ألنو ال يعخفيا ))

()338

واستسخار الحكاية والعتبة التي وقف أماميا الدارد ساخ اًخ ىي

حكايتو التي أختار أن ال تشتيي وعميو أن يسزي بيا ومعيا إلى البلنياية .
التقانة الدادسة  /ما وراء القز التاريخي وإعادة قخاءة التاريخ  :تتجمى فعالية إعادة كتابة التاريخ عبخ إعادة
قخاءتو وانتاجو بسشطػرات ججيجة متبايشة تذػبيا الدخخية مغ األحجاث والػقائع التاريخية والدياسية والتيكع مشيا
وفزحيا أمام القارغ وذلظ مغ خبلل تقانة ما وراء القز التاريخي التي قالت بيا ليشجا ىتذيػن الحؼ يػحي ((
بالتخكيد عمى إعادة انتا ج الشرػص والصخيقة التي تبشى بيا السعاني  ...ألن ما وراء القز التاريخي يػلي
اىتساماً باستكذاف الكيفية التي يبشى بيا الساضي مغ خالل الشرػص وانخخاشيا في استعادة أو أحياء التاريخ ،
وتعج روايات سمسان رشجي (( أشفال مشترف الميل )) ورواية جػن فاولد ( امخأة الزابط الفخندي ) ورواية أمبختػ
ايكػ ( اسع الػردة ) أمثمة شاخرة عمى روايات ما وراء القز التاريخي ))

()339

إنيا تسثل ستخاتيجية ما بعج

حجاثية في مػاجية الشرػص التاريخية  ،ستخاتيجية (( تعسل في إتجاه العػدة إلى التاريخ والدياسة مغ خالل وعي
ذاتي يشتسي إلى ما وراء الخيال ))

()33:

قجرة التاريخ ورغبتو في إببلغ الحؿيقة ))

 ،إن رواية اوالد الغيتػ يشصبق عمييا قػل أمبختػ ايكػ بأنيا رواية ال تثق في
(;)33

إذ أنيا عشت بقخاءة وإعادة أنتاج ومحاكسة الشرػص والػثائق والسيسا

في القدع الثاني مغ الخواية السعشػن ( آدم دنػن ) والقدع الثالث

( ايام الغيتػ )  ،إذ يجج القارغ إن عسمية إعادة

قخاءة التاريخ وكتابتو روائياً تست بػسائط مشيا مدج الديخة الحاتية بالػقائع التاريخية  ،فآدم دنػن يحكي سيخة حياتو
ومغ تفاصيميا تشبثق حياة مجيشة المج وكل الحكايا والػقائع التاريخية التي كتبت ودونت آنحاك فيقػل (( رأيت كيف
عاش مغ تبقى مغ أىل المج في غيتػ سيجو األسخائيميػن باألسالك الذائكة وشسست رائحة السػت ...واليػم
أجمذ كي أكتب ما تحكختو ورأيتو  ..قخرت أن اتبشى ما رفزتو شػال حياتي فسذكمتي مع الكثيخ مغ الخوايات كانت
شعػري بأن الكاتب يدتعيخ الذكل الخوائي كي يكتب جدء مغ سيختو بذكل مػارب ))
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السقصع (( أنا اليػم لمسخة الدابعة أولف حياتي عبخ استجساعيا  ،أفظ خيػشيا وأعيج ندجيا مغ ججيج كي أصشع
مشيا ثػباً واحجاً لغ يكػن سػى كفشي  ،ىحه ىي الكتابة  ...فأنا آدم الغيتػ وأبي مات في السذفى قبل والدتي ..
وأيميا بصذػن صخخ باسسي عشجما رآني مقسصاً بيغ يجي أمي قائالً ىحا آدم الغيتػ ...أتيت إلى حكاية آدم الغيتػ ،
كي أكتب إنشي سأوجل حكاية الشاجي في حزغ امخأة بائدة ماتت جػعاً وعصذاً تحت شجخة الديتػن إلى أن يأتي

أوانيا  ..أنا آدم سميل عائمة دنػن ))

()343

إذ يمحع ندوع الخواية السحسػم نحػ أرخشة فجيعة غيتػ المج عمى لدان

أحج أبصاليا وضحاياىا ذلظ أن الخواية تحاول أن (( تخمق سيخة ذاتية لكتاب متخيميغ ))

()344

كآدم دنػن مثبلً

وتدتعيغ بالحاكخة ذلظ السشجع الخرب الحؼ يغحيو التاريخ ولكشيا – أؼ الحاكخة – بالسقابل تحفع لو الحياة وتقػد بو
نحػ الػجػد فالحاكخة تجػال ييجم الحجود التي يخسسيا التاريخ ))

()345

 ،وفي الجدء الخاص بالػصية والسعشػن (

الػصية ناقة هللا ) التي يخبخنا بيا الدارد وىي الػصية التي وصمتو مغ أمو بعج أن تخكيا لو أبػه الذييج حدغ دنػن
 ،إذ تبيغ أن أىع محتػياتيا مقال بعشػان ( مقام الشبي دنػن السرخؼ في فمدصيغ ) السشذػر في الرفحة األولى مغ
جخيجة ناقة هللا وأن صاحب السقال ىػ – ججه -وقج حسميا ليع السؤرخ الفمدصيشي ( عارف العارف ) بعج وفاة ججه
ؼيقػل (( عشجما قمت لمخجل إن عارف العارف ىػ مغ جمب الخسالة إلى ججتي أشخق وجيو وبجل أن أروي لو ..
استسعت مشو إلى واحجة مغ أغخب الحكايات الفمدصيشية  ..الحكاية التي استسعت إلييا أخحتشي إلى الحخب العالسية
األولى  ،أصصجم السؤرخ الفمدصيشي الباحث في سيخة مؤرخ آخخ بججي ( عمي دنػن ) الجشجي العثساني الحي مات
شخيجاً وىػ يحاول العػدة إلى بالده مغ سيبيخيا  ...كان الخجل يخيج مشي جػاباً عمى سؤال واحج  :ىل شارك ججي
في الكتائب التخكية الحسخاء التي ضست حػالي ألف مقاتل والتحقت بالبالشفة ...والتي تثبت أن البمذفية العخبية
بجأت في معدكخات أسخى الحخب العالسية األولى  ..قال السؤرخ أنو درس تفاصيل حياة األسخى العخب العثسانييغ
في معدكخ االعتقال في كخاسشػ يارسظ في سبيخيا وروى عغ لقائو بإبغ أحج ىؤالء األسخى الحي روى لو أن والجه
تبمذف في سبيخيا والتحق بالكتائب الحسخاء وأنو حيغ عاد إلى بيخوت بجأ يبث الفكخ الذيػعي إلى أن ألتقى صجفة
بأحج مؤسدي الحدب الذيػعي في سػريا ولبشان وكان يجعى فؤاد الذسالي ))
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الديخ ذاتي بالتاريخ ليعخؼ الحقائق التاريخية ويكذف زيف وجػىيا السخؽية  ،إذ يعخف امبختػ ايكػ ما بعج الحجاثة
مغ خبلل صمتيا بالساضي وتجاخميا الشري  ....إن ما بعج الحجاثة ال تمغي الساضي بل تعػد إليو في أؼ وقت
تاريخي وبخوح ساخخة تيكسية ))

()347

وتقتخح روايات ما بعج الحجاثة إعادة كتابة وتسثيل الساضي في الخواية بجعػػ

كذفو أمام الحاضخ وتعخيتو ومشعو مغ أن يكػن حاسساً وغائياً)) ( ، )348فالخوائي يػاجو التاريخ ويتعالق مع السؤرخيغ
كعارف العارف وغيخىع ليثبت أن التاريخ لع يكتب كل شيء وما كتب ال يذكل تاريخاً حؿيؿياً صادقاً لحا البج مغ ىحا
((االستجعاء التيكسي الداخخ الستعسج لمتاريخ بأشكالو البشائية والػضائفية عبخ إعادة تقجيع الدياق التاريخي
بصخيقة ما وراء قرية والتي (تسذكل) تبعاً لحلظ قزية السعخفة التاريخية بأكسميا))

()349

ويكذف الحػار الحؼ دار

بيغ آدم دنػن والجكتػر حشا جخيذ الحؼ يعسل استاذاً في مخكد األبحاث الفمدصيشي وأستاذاً في جامعة بيخ زيت أبعاداً
متعجدة عغ السعخفة التاريخية (( قال إن ىحا ال يكفي  ،فالتاريخ يجب أن يدتشج إلى الػثائق السكتػبة  ،ومغ األفزل
أن تكػن وثائق رسسية وأنو يأسف ألن عارف العارف لع يكتب عغ ىؤالء البالشفة العخب وىػ بالتالي لغ يدتصيع
أثبات نطخيتو  (..اير ىالحكي ) قمت لو؟ ( ما أحشا تاريخ نكبتشا كمو مر مكتػب يعشي ليظ بكػنر عشا تاريخ ؟
وبكػنر في نكبة ىل ىحا معقػل ) ؟ قال إن ىحه أصػل عمع التاريخ  ،فشحغ ال ندتصيع أن نػاجو السؤرخيغ
الريايشة إال بتاريخ حكيقي يعتخف بو السؤرخػن )) ( )34:ويحاول آدم دنػن بػصفو سارداً أن يتبلعب ويكذف كل
الحقائق السعخوفة التي تخز نكبة الغيتػ ويشاقذيا ليذ عبخ الشرػص التاريخية فحدب بل عبخ باالستعانة
بالشرػص األدبية والسيسا الخوائية والتي قج تعتخف أو ال تعتخف بالشكبات وجخائع الحخب والغيتػات (( ألن الساضي
يجب أن يبعث مغ ججيج  ،ألنو ال يشبغي تجميخه  ،فتجميخه يؤدي الى الرست  ،وأحياء الساضي لمشطخ فيو يشبغي أن
يتدع بالدخخية ال البخاءة ))

(;)34

إذ يعبخ في السقصع التالي عغ رغبتو في كتابة حكايتو وحكاية الغيتػ الفمدصيشي

– غيتػ المج معخياً كل الحقائق التاريخية والػثائق الرييػنية التي نذخت واستقخت عبخ األجيال كثػابت وحقائق
مدمسة ال سبيل لشقزيا وىجميا ومػاجيتيا ؼيقػل (( أما اليػم فقج تحػل إلى مدألة حكيكية ألنشي قخرت أن أكتب
حكاية السكان الحي ولجت فيو وىشا تقع السعزمة  ،فالحكاية التي سأروييا حكيكية مائة بالسائة وىي تدتشج إلى ما
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روتو لي أمي م اخ اًر وتك اخ اًر  ،بحيث أشعخ إنشي لع أستسع إلى تمظ الحكايات بأذني بل عذتيا وشاىجتيا كسا استعشت
بسجسػعة مغ الكتب والذيادات مغ بيشيا كتابات أسبيخ مشيخ عغ المج ومحكخات رجائي بريمة ودراسة ميخائيل بالػ
مبػ عغ شخد الفمدصيشيغ وكتب ال تحرى عغ فمدصيغ عثخت عمييا في مكتبة جامعة نيػيػرك وصػال إلى كتابات
عارف العارف عغ الشكبة ودراسات وليج الخالجي ))...

()352

لجأ إلييا آدم دنػن في عخض الحقائق وحكايا نكبة

الغيتػ وشخد الفمدصيشيػن وتعخية الحقائق التاريخية التي تبثيا رواية ( خخبة خدعة ) لمخوائي س .يدىار والتي ((
ترف حكاية سقػط قخية في جشػب فمدصيغ  ،ىي عمى األرجح قخية خخبة الخراص وتجميخىا وشخد سكانيا وىي
رواية يتقاشع أحج مذاىجىا بذكل ال يرجق مع أحج مذاىج اليػم األول مغ غيتػ المج ومع مذيج أم حدغ خالل
محبحة صب اخ وشاتيال وىحا ما يالحطو أي مخاقب حيغ يق أخ وقائع ذلظ اليػم أو يدتسع إلييا ))

()353

ويعمق الدارد

تعميقاً واضحاً عمى نز بحث تاريخي لمجكتػر ميخائيل سسارة قائبلً (( أما الجكتػر سسارة أمام مقارنة متعجمة بيغ
محابح شاتيال وصب اخ وبيغ غيتػ المج وىي مقارنة ال تجػز ،يسكغ إجخاء مقارنة بيغ محابح المج ومحابح شاتيال ،
أوبيغ مديخة الخقز والسػت في شاتيال وبيغ مديخة السػت التي أقتيج إلييا أكثخ مغ خسديغ ألف اندان أجبخوا
مغادرة المج بالقػة والعشف ))

()354

 ،إن الدارد يحمل الفخق في اليجف واألغخاض والجوافع بيغ السحبحتيغ ويقارن

الػقائع التاريخية ويجحزيا ؼيقػل (( القتمة في شاتيال وصب اخ كانػا مجفػعيغ بغخيدة الجم والسخجرات ولكغ الحي كان
يسدظ بالخيط مغ وراء الدتار كان ىادئاً وعقالنياً أراد السحبحة مغ أجل تحقيق ىجف سياسي محجد ىػ كي وعي
الفمدصيشيػن وأقشاعيع بأن شػقيع إلى بالدىع نافل وال يقػد سػى إلى السػت ذالً  ،وفي المج كانت السعادلة واضحة
محبحة بيجف الصخد وصػالً إلى مغ تبقى مغ سكان السجيشة في قفز  ،لكغ ىشا ال وجػد لمسدافة بيغ مشفح جاىل
وأحسق وبيغ السخصط لحا أضصخ إلى الكحب والشفي وكان عمى الحكيقة أن تشتطخ أعػاماً شػيمة كي تطيخ )) (،)355
إن عسمية إعادة كتابة التاريخ عبخ مشاقذة الخوايات والػثائق والبحػث يقع في إشار عسمية إعادة تعخيف الحؿيقة
والػاقع وبالتالي تفتح كتابات السيتا سخد وماوراء القز التاريخي الباب أو (( نػعاً مغ الشفق الدماني الحي يعيج
اكتذاف تاريخ السقسػعيغ كالشداء والدكان األصمييغ الخاضعيغ لالستعسار ))
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إعادة تسثيل الػقائع التاريخية مغ خبلل إعادة سخدىا وحكايتيا ونبر تمظ الحكايا مغ مرادرىا السختمفة وإعبلن
أمكانية زيفيا وإضيار احتسالية اخفاقيا رغع تػثيقيا وتدجيميا الحؼ يحاول أن يثبت واقعيتيا وصجقيا إذ يدتعيج الخاوؼ
التاريخ واألحجاث التاريخية ال الجل التقػيع والعخض أو إحياء بعجىا السأساوؼ فحدب بل لغخض الدخخية مغ أحجاثيا
واستفداز القارغ ودعػتو وتحخيزو عمى البحث والتقري وعجم االقتشاع والتيقغ بديػلة إال بعج محاورتيا ومحاكستيا
وفزح وتعخية أىجافيا ونػاياىا وما يكسغ خمف ضػاىخىا ))

()357

 ،ذلظ أن مغ أبخز سسات السيتا سخد ورواية ما بعج

الحجاثة ىػ الذظ في أمكانية معخفة الساضي بكل دقة فالدارد يتمبذ لبػس السؤرخ السجقق ويتحيغ الفخص ليدأل
ويشاقر ويجقق الشرػص التاريخية ويقمب صفحات التاريخ مشح بجء الشكبة ويعخضيا ويدتثسخ استس اخرية القزية
لفزح السؤرخيغ ومؤلفي الخوايات ويتعقب ويتخصج السرادر التاريخية وبالتالي يصخح شخيقة ججيجة لعخض رؤية
التاريخ غيخ مدتقاة مغ الحكايات الخسسية التي يجونيا السشترخون في الشياية بل أنيا مدتػحاة وبكل دقة مغ السشطػر
غيخ الخسسي وغيخ السدجل لزحايا التاريخ ))

()358

 ،ومغ السفيج أن نقػل إن نز رواية أوالد الغيتػ حافل

بالشرػص والشساذج التي تعيج قخاءة التاريخ بصخيقة ما وراء سخدية والسيسا تاريخ الشكبة الفمدصيشية مشح اليػم األول أو
ربسا قبل ذلظ التاريخ باإلشارة إلى أىع تمظ السرادر واالعتخاف الرخيح مغ الدارد بدبب إيسان الشدعة السيتا سخدية
بالسرادر والكتب والػثائق السعتسجة والتي لػالىا لبقيت حكايتو ناقرة وذاكختو مثقػبة كسا يعتخف بحلظ آدم دنػن .
الخاتسة
كل بحث ىػ خصػة باتجاه السعخفة  ..وفي نياية كل خصػة البج مغ نتائج تجون لتتخك أث اًخ أو تزيء درباً
 ...ومغ الشتائج التي وججنا أنيا ججيخة بالسبلحطة واالىتسام كانت ما يمي :
 -3إن نرػص ما بعج الحجاثة الخوائية تعج نرػصاً مفارقة ومغايخة لكل الجساليات الدخدية الخوائية ألنيا خصت
شخيقاً وع اًخ وامتمكت رؤية وتػجياً مختمفاً حػلتيا إلى نرػص عرية متعجدة الجالالت مفتػحة الذكل بتعجد
القخاءات والشيايات .
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 -4ىشاك عبلقة تػاصل وامتجاد بيغ ما بعج الحجاثة بكل اتجاىاتيا الفكخية والثقاؼية والفشية واألدبية وبيغ الشدعة
السيتا سخدية  ..التي ما فتئت تذخب مغ انداغيا وتتغحػ عمى مرادر حسػالتيا وأفكارىا .
 -5قجمت رواية (( أوالد الغيتػ)) اىتساماً جاذباً لمقارغ غيخ العادؼ بتقانات السيتا سخد وندوعاتيا الجسالية وذلظ
مغ خبلل تديج االنعكاسية الحاتية السكثفة والتي عخضت مغ بػاسصتيا وعياً ذاتياً بالتخكيب والبشاء والتأليف
وكذفت بذكل متػاصل اليسػم الدخدية لمكتاب وتبلعبت بكل قرجية بتػقعات القارغ ألن السيتا سخد ىػ
الذكل السفتػن بػصف ذاتو وتتجاخل ؼيو الحجود األجشاسية بيغ الشطخية واألبجاع وبيغ الخواية والشقج .
 -6وكان لتقانة التشاصية حزػرىا الصاغي في رواية أوالد الغيتػ والتي تسطيخت مغ خبلل تزسيغ وإيخاد آراء
ونرػص لسؤلفيغ آخخيغ والسيسا رواية باب الذسذ إللياس خػرؼ ورجال في الذسذ لغدان كشفاني وروايات
عبخية كخواية خخبة خدعة وروايات أميل حبيبي فزبل عغ تجاخبلت وتعالقات نرية مع قرائج محسػد
دروير وراشج حديغ
 -7ولػحع شغف الخواية مػضػع الجراسة بسا يدسى ما وراء القز التاريخي واستحزار التاريخ والحؼ أدػ دوره
في تعديد الذكل السيتا سخدؼ بػصفو ندعة جسالية شاغية حاكست وبكل سخخية الحقائق والػثائق التاريخية
وأثبتت أن ما يجونو السشترخون ليذ ىػ التاريخ الحؿيقي ولفتت االنتباه لزحايا التاريخ والسيسذيغ بسا فييع
ضحايا الشكبة الفمدصيشية .
 -8وقج أدػ اىتسام الخواية بتكشيظ االنعكاس الحاتي والػعي الحاتي السكثف إلى بمػرة وحزػر تقانة تكديخ االييام
الػاقعي ألن افتتان الشز بحاتو يؤكج لمقارغ بأن كل ما يقخأه ىػ محس خيال ليذ إال وأن االييام الػاقعي ما
ىػ إال وىع أفخزتو الحجاثة بكل مدمساتيا وشخوحاتيا  ،ىحا فزبل عغ امتبلك رواية أوالد الغيتػ خاصية
الشيايات السفتػحة وذلظ عشجما ختع الخوائي روايتو بالعتبة التي وقف عمى أبػابيا لمجخػل لمحكاية وبيان
استس اخريتيا وال نيائيتيا
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 -9أكج الذكل السيتا سخدؼ عمى عػدة الحبكة وعمى الخكػن مغ ججيج آلراء وافكار وتػجيات الخاوؼ العميع  ،ىحا
فزبل عغ العسل عمى إدخال شخريات حؿيؿية مغ الحياة واإلشارة إلييا في تزاعيف العسل الخوائي .
ىػامر البحث :
( )3نطخيات الشقج األدبي في مخحمة ما بعج الحجاثة  /د .جسيل حسجاوؼ 37 /
( )4الحجاثة وما بعج الحجاثة  /دمحم سبيبل ،44 /ويشطخ انترار الخواية  /د .فاشسة بجر ; /
( )5أفق يتباعج ( مغ الحجاثة إلى بعج ما بعج الحجاثة )  /أماني ابػ رحسة 35 /
( )6دليل الشاقج األدبي ( اضاءة ألكثخ مغ خسديغ تيا اًر ومرصمحاً نقجياً معاص اًخ)  /د .ميجان الخويمي  ،د .سعج البازعي 35; /
( )7الحجاثة وما بعج الحجاثة  /د .عبج الػىاب السديخؼ :3 /
( )8يشطخ الحجاثة وما بعج الحجاثة  /د .عبج الػىاب السديخؼ 326 /
( )9يشطخ جساليات ما وراء القز ( دراسات في رواية ما بعج الحجاثة )  /تخجسة  :أماني ابػ رحسة 45 /
( ):يشطخ الخواية العخبية ما بعج الحجاثية ( تقػيس السخكد  .الجدج  .تحصيع الدخديات الكبخػ ) /د .ماججة ىاتػ ىاشع 56-55/
ويشطخ تحػالت الخصاب الشقجؼ لسا بعج الحجاثة  /أيياب حدغ 54 /
(;) الحجاثة وما بعج الحجاثة  /دمحم سبيبل 92 /
( )32يشطخ أوىام ما بعج الحجاثة  /تيخؼ ايغمتػن  ، 9 /ويشطخ حالة ما بعج الحجاثة  /ديفيج ىارفي 46 /
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( )33يشطخ الخواية العخبية ما بعج الحجاثية 57 /
( )34يشطخ دليل الشاقج األدبي 365/
( )35يشطخ  :م .ن 363 /
( )36أفق يتباعج 35 /
( )37يشطخ  :رواد نطخية الخواية الحجاثية ( جػيذ  .رتذاردسغ  .وولف) /دب اخ باراسػند /

تخ وتقجيع  :أحسج الذيسي 39; /

( )38نطخيات الدخد الحجيثة  /واالس مارتغ 43 /
( )39ميتا سخد ما بعج الحجاثة  /فاضل ثامخ /مجمة الكػفة  /سشة ،3ع  4شباط 85 /4235
( )3:جساليات ما وراء القز 5; /
(; )3يشطخ  :م .ن 65/
( )42يشطخ  :رواد نطخية الخواية الحجاثية 69-9 /
( )43يشطخ  :انترار الخواية  ،33-32 /ويشطخ الخواية ما بعج الحجاثية  ،57 /ويشطخ ايزا ( مابعج الحجاثة والدخخية واالقشاع) /
امبختػ ايكػ  ..مقال ضسغ كتاب الحجاثة وما بعج الحجاثة  /بيتخ بخوكخ 57; -575 /

( )44يشطخ  :مقال ( ما بعج الحجاثة والدخخية واإلقشاع ) امبختػ ايكػ ضسغ كتاب الحجاثة وما بعج الحجاثة  /بيتخ بخوكخ 578-576 /
( )45أفق يتباعج 3: /
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( )46يشطخ  :ميتا سخد ما بعج الحجاثة  /فاضل ثامخ 85 /
( )47يشطخ  :جساليات ما وراء القز 6; /
( )48يشطخ  :م.ن 72 /
( )49جساليات ما وراء القز 72 /
( )4:يشطخ  :م  .ن 73 /
(; )4أفق يتباعج :8 /
( )52السيتا سخد في القرة القريخة في السغخب  /جسيل حسجاوؼ : /
( )53يشطخ  :ما وراء الدخد – ما وراء الخواية  /عباس عبج جاسع : /
( )54يشطخ  :مغ التخاث إلى ما بعج الحجاثة  /فجوػ مالصي 586 /
( )55مػسػعة الدخد العخبي  /د .عبج هللا ابخاـيع 7;2 /
( )56يشطخ  :السرصمح الدخدؼ  /جيخالج بخنذ 352 /
( )57أفق يتباعج :8 /
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