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مــــــقـــــــدمـــــــة

مـــقــدمـة

تعد الرواية من أبرز األجناس األدبية ،فيي فن نثري حديث ،لو مكانتو بين باقي
األنواع األدبية ،وقد حظيت باىتمام كبير ،وأصبحت سيدة الفنون األدبية في الفترة المعاصرة،
كما أنيا تعتبر ديوان المجتمع البشري ،تطرح بطريقتيا الفنية المتميزة القضايا التي شغمت
اإلنسان وما زالت تشغمو وتقوم بتجسيد الواقع.
َّ
إن العمل الروائي ينقل المتمقي إلى عوالم بعيدة ومختمفة من ماضية وحاضرة
متنفسا لمذات اإلنسانية المبدعة ،التي تحولو
ومستقبمية  ،وىذا بفضل عنصر الخيال الذي يمثل
ً
ميما
المجرد إلى مظير إيحائي  ،وبذلك يسمى المتخيل ،الذي يمعب ًا
من مستواه الذىني
َّ
دور ً
في خمق أجواء الرواية.
يبنى العمل الروائي من عناصر المتخيل ،ىذا األخير الذي يربط بين الواقع وعالم
الرواية االفتراضي ،ذلك َّ
ألن الرواية سبيل لمتعبير عن الواقع بصورة مختمفة يكون الخيال فيو
أساس ىذا التصور ،ورواية (جمل بال كممات) عمل متخيل جاء يحاكي الواقع وذلك بتناول
أحداثيا لظاىرة الحرقة أو اليجرة الغير الشرعية إلى أوربا من قبل الشباب الجزائري والذي كان
مرده ،الفقر ،البطالة ،الحقرة...
تم اختياري ليذه الرواية التي أعطت صورة عن واقع الجزائر ،الذي يتميز
وليذا السبب َّ
بسوء الوضع االجتماعي الذي كان سببو سوء الوضع السياسي ،وبيذا يكون مؤلفيا ''عمر
معراجي'' قد مزج بين الواقع والمتخيل في جوانب عدة.
أ

مـــقــدمـة

وعمى ىذا األساس تم اختياري ليذا الموضوع الذي كان عنوانو '':الواقع والمتخيل'' ،قامت
رواية (جمل بال كممات) باعتبارىا متخيل عمى تصوير الواقع الجزائري ،في العديد من الجوانب
اجتماعية وسياسية وتاريخية.
ومن كل ىذه المعطيات دفعت األسئمة اآلتية:
 ما الواقع والمتخيل؟ وما العالقة بينيما؟أي مدى يمكن لممتخيل أن يجسد الواقع؟
 و إلى ّ وكيف تم تجسيد ىذا الواقع في رواية (جمل بال كممات)؟ولإلجابة عن كل ىذه األسئمة ،اتبعت خطة ،في سير ىذا البحث وكانت كاآلتي :مقدمة
وفصمين وخاتمة.
عرفت الواقع لغة واصطالحا،
جاء الفصل األول بعنوان :في ماىية الواقع والمتخيل ،حيث ّ
أن الواقعية مذىب أدبي يعطي االىتمام
ثم تطرقت إلى الواقع والواقعية في األدب ،باعتبار ّ
والقيمة لمواقع في األعمال األدبية ،ثم خصَّصت الحديث لماىية المتخيل ،وقد تطرقت في ىذا
العنصر إلى مفاىيم :الخيال ،والتخييل ،والمتخيل ،باعتبار َّ
ان ىذه العناصر ىي األساس في
بناء المتخيل ،ليكون حديثي بعد ىذا عن العالقة بين المتخيل والواقع.

ب

مـــقــدمـة

أما الفصل الثاني فكان بعنوان :تجميات الواقع ،في رواية (جمل بال كممات) ،قمت من
َّ
خاللو باستنباط مظاىر الواقع من خالل المتخيل وكانت كاآلتي :الواقع االجتماعي والسياسي
والتاريخي  ،وذلك باستنطاق البنيات التي تتشكل منيا ىذه الرواية من شخصية و مكان
وزمان .
وقد اعتمدت في سير البحث عمى المنيج الوصفي البنيوي َّ
ألنو األنسب ليذه الدراسة.
استقى ىذا البحث مادتو مجموعة من المراجع أىميا :المتخيل في الرواية الجزائرية ''من
التماثل إلى المختمف'' آلمنة بمعمى ،فضاء المتخيل لحسن خمري ،اتجاىات الرواية الحديثة
لسعيد الورقي.
في األخير لم يبق لي َّإال أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الكبير ،إلى من يسَّرت لي
الصعاب ،إلى التي كانت خير وأصدق َّموجو ومرشد عمى الرغم من أتعابيا وانشغاالتيا إلى
األستاذة الفاضمة ''زوزو نصيرة'' التي قامت باإلشراف عمى سير ىذا البحث حفظيا اهلل ورعاىا،
و َّ
أمد ليا يد العون في حياتيا العادية والعممية.

ج

الفصل ا ألول:

يف ماهية الواقع و املتخيل
- 1يف ماهية الواقع :
 - 1- 1تعريف الواقع لغة و اصطالحا
 - 2- 1الواقع والواقعية يف ا ألدب
 -2يف ماهية املتخيل:
 -1-2ضبط املصطلحات:
 -1-1-2مفهوم اخليال
 -2-1-2مفهوم التخيل
 -3-1-2مفهوم اخمليةل
 -4-1-2مفهوم املتخيل
 -2-2العالقة بني املتخيل والواقع

في ماهية الواقع و المتخيل

الفصل األول

-1في ماهية الواقع :
-1-1تعريف الواقع لغة واصطالحا:
ورد في لسان العرب << :وقع عمى الشيء ،ومنو وقع وقوعا :سقط ووقع الشيء من يدي
كذا ،وأوقعو غيره ،ووقعت من كذا عن كذا وقعا ،ووقع المطر باألرض ،وال يقال سقط ,ىذا قول
أىل المغة.
وقد حكاه سيبويو فقال :سقط مكان كذا فمكان كذا>>

()1

وجاء في قاموس (محيط المحيط)  << :الواقع اسم فاعل .ج وقع وشيء واقع أي
()2

حاصل>>

.

اذبة>> (.)3
اقعة لَ ْي َس َلوْق َعتيا َك َ
الو َ
وورد في كتاب العزيز الحكيم من سورة الواقعة <<إ َذا َو َ
قعت َ
فمفظة (الواقعة) ىنا معناىا القيامة فيي حاصمة ال شك فييا .يقال ''أرض الواقع'' :أي األحداث
الحقيقية التي تحدث في الحياة ال تمك المتصورة في األذىان.

()4

وذكر صاحب المنجد الوسيط ما يأتي<< :واقع:كائن ،قائم ،موجود'' :بناية واقعة في وسط
الحي''
حقيقة الشيء '' :واقع العالم الخارجي ''
'' أمر واقع ''حدث ال يمكن العودة عنو وال يسمح بتحقيق أمر معاكس
''ىذا أمر واقع'' حاصل ،ثابت ،راىن.

 )1ابن منظور ،لسان العرب ،مج ،6دار الصادر لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط ،1997 ،1ص.475
 )2بطرس البستاني ،محيط المحيط ،مكتبة لبنان ناشرون ،لبنان( ،د.ط) ،1987 ،ص.981
 )3الواقعة.2،1/

 )4محمد محمد داوود ،معجم التعبير االصطالحي في العربية المعاصرة ،دار غريب لمنشر ،القاىرة ،مصر( ،د.ط)،2003 ،
ص .32
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الواقع :ما ىو موجود فعال ما ليس بفكرة أو تصور ،بل وجود حاضر'' :المثال األعمى والواقع يتعارضان ''.

''في الواقع'' :فعال :في حقيقة األمر.
حقيقة  '' :في الواقع ىو كذلك '' .
"عودة إلى الواقع '' :انتباه من غفمة >>(.)1
أما اصطالحا فـ ـ ـ ـ ـ<< الواقع سمطان كل وجدان ،وبالحياة المحيطة بحكم كونيا مسيرة
َّ

لمشاكميا كميا ،وباعثة لردود فعمنا>>(.)2

أي كل ما يحيط بالذات البشرية وما يؤثر فييا فيو واقع .و>> الواقع معطى حقيقي

وموضوعي>>(.)3

وىو كل ليس بمتجانس وال منسجم ،تحكمو االختالفات ال المتماثالت والخالفات العرقية

األثينية المعروفة في المجتمعات عموما (.)4

ويعرف الواقع أيضا عمى َّأنو <<حصيمة الوجود اإلنساني بأطره المكانية والثقافية والتاريخية

واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية كافة>> (.)5

أن جميع العوامل المكانية (الجغرافية) والثقافية والتاريخية ،ما ىي إالَّ
يشير ىذا القول إلى َّ
محصمة لمجود اإلنساني الذي يمثل بجميع عواممو (واقعا).
وىذا المفيوم بتقاسم مع مفيوم آخر ببعض جوانبو أو جمَّيا إذ يرى َّ
أن <<الواقع يعتبر كال

واحدا مركبا في صيرورة مستمرة من جدلية التفاعل بين عناصره ومستوياتو>> (.)6

 )1صبحي حموي ،المنجد الوسيط في العربية المعاصرة ،دار المشرق ش.م.م ،بيروت ،لبنان ،ط ،2003 ،1ص .1130
 )2فيصل األحمر ،دراسات في اآلداب األجنبية ،دار األلمعية لمنشر ،قسنطينة ،الجزائر ،2013،ص.86

 )3حسين خمري ،فضاء المتخيل ،منشورات و ازرة الثقافة ،دمشق ،سوريا ،ط ،2001 ،1ص.37

 )4ينظر  ،محمد معتصم ،بنية السرد العربي من مسائمة الواقع إلى سؤال المصير ،دار العربية لمعموم ناشرون ،بيروت ،لبنان،
ط ،2010 ،1ص.35

 )5رفيق رضا صيداوي ،الرواية العربية بين الواقع والتخييل ،دار الفارابي  ،بيروت ،لبنان ،ط ،2008 ،1ص.72

 )6سامي سويدان ،فضاءات السرد ومدارات التخيل ،دار اآلداب لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط ،2006 ،1ص.23
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وىناك مفيوم آخر والذي يعتبر<< الواقع منتيى طموح النصَّ ،
فإن إدراك القارئ يتجرد

من أثر التخييل وأثر الرواية ويصبح مابين يديو َّإنما ىو الواقع تجري حكايتو>> (.)1

بمعنى َّ
أن القارئ يمغي الخيال وما جاء في الرواية ،ويصبح أمام واقع بكل أحداثو
وتطوراتو.
ويالحظ َّ
أن كممة الواقع شكميا في ذلك مثل الحقيقة أو الطبيعة أو الحياة ،مشحونة بمعان
كثيرة ،سواء عمى المستوى الفمسفي أو االستعمال العادي .ويدلنا تاريخ الفكر واألدب عمى أن
كل الفنون في الماضي كان ىدفيا بشكل ما ىو ىذا الواقع ،حتى عندما نتحدث عن واقع أسمى

أو واقع الجوىريات أو واقع األحالم والرموز(.)2

والواقع أيضا ىو عالم يعتمد عمى مبدأ السبب والنتيجة عالم خال من المعجزات ومن كل ما

يرتبط بما وراء الحس(.)3

و المقصود بالواقع حاضر المجتمع ،والوضع المعيشي الذي يكتب فيو وعنو األديب (.)4
ومن خالل عرضنا لمختمف التعريفات لمواقع نالحظ َّأنو ميما اختمفت التعريفات في ضبط

تعريف ليذا المصطمح َّ
فإنيا اتفقت عمى أنو الحقيقة التي تحيط بالذات اإلنسانية وتؤثر فييا،

وىو عالم يحكمو الترابط.
- 1الواقع والواقعية في األدب:
- 1
َّ
إن الحديث عن الواقع في األدب يستدعي الحديث عن الواقعية ،باعتبارىا مذىبا أدبيا يعتبر
الواقع الموضوع األساس لألدب .فما ىي الواقعية؟

 )1جيرار جنيت وآخرون ،الفضاء الروائي ،تر /عبد الرحيم حازم  ،إفريقيا الشرق ،المغرب ،ط ،2002 ،1ص.76
 )2صالح فضل ،منيج الواقعية في اإلبداع األدبي ،دار عالم المعرفة لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر( ،د.ط)،
ص.33

 )3المرجع نفسو ،ص.37

،1992

 )4صالح مفقودة ،المرأة في الرواية الجزائرية ،دار اليدى لمطباعة والنشر ،عين مميمة ،الجزائر ،ط ،2009 ،2ص.192
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>> من الناحية األدبية ىي عبارة عن مذىب أدبي برز في النصف الثاني من القرن التاسع

عشر ،الداعي إلى دراسة موضوعات واقعية مأخوذة من األحداث َّ
الحية ،إلى جانب تصويرىا
لمحياة والكشف عن شرورىا وآثامياَّ ،
ألن الكشف ىو الذي يظير لنا واقع الحياة وحقيقتيا

(.)1

<<

ظير ىذا المصطمح النقدي (واقعية  )Réalismeليدل عمى المحاكاة األمينة ،والواقعية ىي
حصيمة انعكاس الواقع الموضوعي عمى الكاتب أو الفنان ،وبالطبع ليس الواقع كما ىو ،في

الظاىر ،واَّنما الواقع بما يخمف من آثاره عمى نفس الكاتب أو الفنان (.)2

و<< الواقعية في الفمسفة مذىب يمتزم فيو التصوير األمين لمظاىر الطبيعة والحياة كما
ىي ،وكذلك عرض اآلراء واألحداث والظروف والمالبسات دون نظر مثالي ،وىو مذىب أدبي

يعتمد عمى الواقع ويعني بتصوير أحوال المجتمع>> (.)3

فالواقعية – إذن -من الناحية األدبية والفمسفية تشترك في َّ
أن موضوعاتيا ىو الواقع
أي إنتاج إبداعي ،ويجب عمى
الحقيقي وما يخمفو في نفسية األديب حيث يتجسَّد ىذا الواقع في ّ
يصور المجتمع وما يحيط بو من ظروف مختمفة.
األديب أن ّ
ويقدم <<شيمنج>> في إحدى مقاالتو سنة

1795م تعريفا لمواقعية الخالصة عمى َّأنيا

<<ىي التي تؤكد الال أنا << .أي ما ىو خارج الذات (.)4

أي كل ما يحيط باإلنسان من عالم طبيعي واجتماعي وسياسي وتاريخي فيو واقع يتحدث
عنو األديب.
ظيرت الواقعية( )Realesmفي فرنسا نتيجة لمتَّغير الذي ط أر عمى المجتمع الفرنسي
فظيرت رواية ''جرمينال''  1885ل''أميل زوال'' ( ،)1902-1840 Emil Zolaالتي تعتبر
أول وأكبر رواية تيتم بقضايا طبقة من الشعب ،حيث عالج فييا موضوعات
 )1عبد النور جبور ،المعجم األدبي ،دار العمم لمماليين ،بيروت ،لبنان ،ط ،1977،2ص.277

 )2ينظر ،بديع حممي ،االتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية،
مصر ،ط ،2002 ،1ص.12

 )3إبراىيم مصطفى وآخرون ،معجم الوسيط ،ج ،1المكتبة اإلسالمية لمطباعة والنشر ،تركيا(،د.ط)( ،د.ت) ،ص1052
 )4صالح فضل ،منيج الواقعية في اإلبداع األدبي ،ص.11
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دراماتيكية ،ألن عصره كان مميئا باألزمات االجتماعية بين الغني والفقير ،وبين التاجر الصغير
والمؤسسة الكبيرة ،وبين العمال وأرباب العمل(.)1

َّ
فبين من خالليا مظاىر الظمم والتعسف واستغالل الطبقة الغنية لمفقراء ،واألوضاع
المتدىورة لمعمال.
كما نجد أيضا الروائي بمزاك (

 1850-1799 )balzakالذي قام بإدخال المصطمح

الفرنسي (  )milieuلألدب ويعني بو الوسط أو البيئة لكل موحياتيا المتشابكة .تعتبر مقدمتو
التي كتبتيا عام  ،1842لمجموعتو القصصية ''الكوميديا البشرية'' بمثابة اإلعالن عن المذىب

الواقعي(.)2

و األدب الواقعي ،أدب نثري أكثر منو شعري ،وىو قصصي روائي أكثر من كونو

مسرحيا(.)3

تتمثل واقعية الرواية في محاولة االقتراب من الواقع المعيشي (الحاضر) ،أو من الواقع

المنصرف (الوقائع التاريخية) ،أو من الحقائق العممية (الفضاء الخارجي) ،أو َّأنيا كما يقول
موباسان ( '' )mouppassaineاإلييام بالواقع'' وفي كل ذلك اعتراف ضمني وصريح بعدم
إمكانية الواقعية الحرفية والصرفة العتبارات عدة:
 الواقع المادي يختمف عن الواقع المتخيل. الواقع المتخيل عبارة عن صورة ذىنية لمواقع الحقيقي. الواقع المادي كل ال يتج أز والواقع المتخيل أجزاء متراصة في صورة فسيفساء. -الواقع مادي ممموس ،والواقع اإلبداعي لغة وصورة وأصوات(.)4

ىذه إذن مجرد إطاللة خفيفة عمى المذىب الواقعي ،باعتباره مذىبا أدبيا يعطي اىتماما كبي ار
لمواقع ،ويجعل منو موضوعا لألدب.
 )1المرجع السابق ،ص .16
 )2المرجع نفسو ،ص.17

 )3فيصل األحمر ،دراسات في اآلداب األجنبية ،ص.77
 )4المرجع نفسو ،و الصفحة نفسيا.
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فواقعية األدب لم تكن حديثة ،والكالم عن اىتمام األدب بالواقع كانت ليا جذور تاريخية
تعود إلى أصول ونظريات فمسفية ونذكر ىنا أفالطون (

427 ( )platonق.م345-ق.م)

صاحب نظرية المحاكاة <<نظر من خالليا لتك العالقة عمى أسس مثالية َّ
ألن الحقيقة كامنة

في عالم المثل أو الصورة الخالصة ذات الوجود المستقل عن المحسوسات َّ
ألن كل ما في عالم
الحس ليس بالنسبة إليو سوى محاكاة لتمك الصور أي لعالم الحق والخير والجمال>> (.)1
فيي انعكاس لما ىو ،في عالم المثل ،في حين نجد تمميذة أرسطو (

)arestote

(384ق.م322-ق.م) َّ
قدم مفيوما لممحاكاة يختمف عما جاء بو أفالطون إذ ذىب أبعد من
بأن الشاعر ال يحاكي بما ىو كائنَّ ،
أستاذه وقال<< َّ
ولكنو يحاكي ما يمكن أن يكون أو ما

ينبغي أن يكون بالضرورة أو باالحتمال>>

()2

أي أن األدب يمكن أن يقدم ما ىو أحسن ،وىو

محاكاة لما ىو أحسن.
أما ىيجل (1770( )hegelم1831-م) ف ـ ـ ـ ـ <<يعتبر أنو يتوجب عمى الفن أن يحاكي
َّ

الطبيعة ،وأن يستحضر الحياة ليس ترضية لمذاكرة ،وانما ترضية لمنفس وتيذيبا لألخالق>> (،)3
وبيذا يكون األدب خادما لمواقع ولمذات التي تحي فيو.
أما جورج لوكا تش ( )1971-1885( )George Lukacsفقد اعتبر الواقع انعكاس
َّ

<< لنسق يتكثف تدريجيا وذىب إلى َّ
أن العمل األدبي الواقعي ال بد أن يكشف عن نمط
التناقضات الذي يكمن من وراء نمط اجتماعي معين>> (.)4

أي َّ
إن جورج لوكا تش يؤكد عمى ضرورة تناول األدب لقضايا اجتماعية تكشف خباياىا،
وعرض تمك التناقضات المستمرة في المجتمع.

 )1صالح مفقودة ،الواقعية في الرواية الجزائرية ،مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر،

 2001ص

.16

 )2شكري عزيز ماضي ،في نظرية األدب ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط ،2000 ،1ص.23

 )3رفيق رضا صيداوي ،الرواية العربية بين الواقع والتخيل ،ص.19

 )4مدحت الجبار ،النص األدبي من منظور اجتماعي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،مصر( ،د.ط)، 2001،

ص.59
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ومن ىذا المنطمق تحولت الفنون عامة والرواية خاصة إلى االىتمام بالواقع والحياة،
وتحول الواقع الخارجي بما فيو من حياة وأحياء إلى مظير من مظاىر التعبير عن المعاني
َّ
واألفكار َّ
شكمت لدى الفنان المعاصر مادة الحياة ومضمون العمل الفني(.)1
وعمى ىذا األساس َّ
فإن >> اإلبداع األدبي ذاتي واجتماعي معا ،إذ ميما تكن عزلة األديب
ساعة اإلبداع فإنو يظل محافظا عمى ىويتو ابن طبيعي لممجتمع ،حيث تنسجم في إبداعو

صور الحياة وأسرارىا <<(.)2

َّ
اقعية،فإننا نعني بيا منيجا في اإلبداع األدبي ،اتخذ من الواقع
عندما نتحدث عن الرواية الو
مسرحا ألحداثو ،من خالل عالقة تفاعل بين الشخصية والحدث والواقع.
ولقد كان اتجاه الرواية العربية إلى الواقعية نقمة كبيرة في الذوق األدبي –في الواقع -إذ
تحول األداء والتذوق في ظل الواقعية عن الرؤية ذات البعد الواحد والشخصية والحدث
المحدود ،إلى الرؤية والشخصية ذات األبعاد ،وىذه النقمة في التذوق ىي التي تجعل الباحث

يرى الرواية الواقعية العربية بيذا المفيوم بداية الرواية المعاصرة (.)3

لقد بادرت الرواية العربية مع مثيالتيا من الرواية العالمية إلى تحمل ىموم الناس في شتى
المجاالت ،وخاصة التي تتعمق منيا بالسموكيات النيضوية في مجاالت عديدة ومتعددة،

كالسياسية واالقتصادية والحياة االجتماعية والثقافية والدينية (.)4

تتشكل الرواية عموما ،من تفاعل شبكة العالقات االجتماعية والتوترات والنجاحات
واإلخفاقات في مختمف المجاالت ،وحتى الثغرات الخاصة والعامة ،لتكوين مفيوم لمعممية
النيضوية في المجتمعات التي تعبر عنيا الرواية (.)5

 )1ينظر ،السعيد الورقي ،اتجاىات الرواية العربية المعاصرة ،دار المعرفة الجامعية نشر وتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر( ،د.ط)،
 ،2014ص.205

 )2شايف عكاشة ،نظرية األدب في النقد الواقعي العربي المعاصر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر( ،د.ط)،

 ،1994ج ،2ص.53

 )3ينظر ،السعيد الورقي ،اتجاىات الرواية العربية المعاصرة ،ص.67

 )4محمد حجازي ،أسئمة الرواية الجزائرية (دوافع التاريخ و إرىاصات الواقع) ،مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر،
بسكرة ،الجزائر ،ع  ،2012 ،28/27ص.466
 )5المرجع نفسو ،والصفحة نفسيا.
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والرواية تنطمق من نفوس تحمل ىموم الوطن والمواطن ،ما يجعميا أكبر مترجم ليذه
التطمعات التي تسعى دوما لنقل الواقع والتعبير عنو.

()1

َّإنيا >> تأثرت بالوسائط الجماىيرية ،واستفادت من تقنيتيا في نشر ''المادة الخبرية أو
الحكاتية'' فكان الروائي رغم البعد التخييمي الذي يطبع عممو ،يتوخى ما أمكن تمثيل الواقع

والتعبير عنو ،لذلك نجد ''البعد الواقعي'' ىو ما يتسم عمل الروائي بالدرجة األولىَّ .إنو يخمق
واقعا خياليا لكن لو كل مقومات الواقع ''الحقيقي'' <<(.)2

بمعنى َّأنو ميما أغرق األديب في الخيال عند اإلبداع الروائي َّ
فإنو يدور في فمك الواقع
ويتغذى منو.
- 2في ماهية المتخيل:
قبل الولوج ،في عالم المتخيل وجب التطرق إلى مفيوم الخيال ،والتخيل ،والمخيمةَّ ،
ألنيا
مصطمحات تتقاطع في جذر (خيل) ،فما ىو المتخيل؟ وما عالقتو بيذه المصطمحات؟.
- 1مفهوم الخيال:
- 2
ورد في لسان العرب ضمن مادة (خيل)<< :خيال الشيء يخال خيال و خيمة و خيمة و

خيالنا و مخالة و خيمولةَّ :
ظنو ،والخيال والخيالة :ىي ما تشبو لو في اليقظة والحمم من صورة،
وجمعو أخيمة.
والخيال أيضا :كساء أسود ينصب عمى خشبة أو عود يخيل بو البيائم والطير فظنو إنسانا.وخيل عميو تخيال وجو إليو التيمة>> (.)3

 )1المرجع السابق ،والصفحة السابقة.

 )2سعيد يقطين ،قضايا الرواية العربية الجديدة( ،الوجود والحدود) ،رؤية لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،ط،2010 ،1
ص.54

 )3أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،مج ،11ص.227 ،226
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أما في المعجم الوسيط :فيقال <<خيل الرجل ،بالبناء لممجيول :كثرة خيالن جسده فيو مخيل
َّ

ومخول ومخيول.

 ويقال خيل عميو :لبس وتشبو وخيل فالن عن فالن :وجو التيمة إليو -وخيل إليو َّأنو كذا :لبس وشبو ووجو إليو الوىم ،والتنزيل العزيز <<يخيل إليو من سحرىم

َّأنيا تسعى>>(.)1

وجاء عند ابن فارس<< :الخيال ىو الشخص ،وأصمو ما يتخيمو اإلنسان في منامو ألنو
يتشبو ويتمون.
 خيمت الناقة :إذا وضعت لولدىا خياال يفزع منو الذئب. وتخيمت السماء :إذا تييأت لممطر ،وال بد أن يكون عند ذلك تغيير لون. المخيمة :السحابة وخيمت عمى الرجل تخيال :إذا التيمت إليو. وتخيمت عميو تخيال :إذا تفرست فيو>> (.)2و<< الخيال :ج أخيمة وخياالت :ما تشبو لممرء في اليقظة أو المنام من صورة ،أو ىو ما
تخيل في الذىن من أشياء ال وجود ليا في الخارج<< :ميز بين الواقع والخيال>>
وىي قوة باطنية تتصور بيا األشياء وتتمثميا وىي قادرة عمى الخمق واالبتكار (.)3
أما الخيال في االصطالح عند ورد زو ورث (  )Word s Worthفيو <<القدرة عمى
اختراع ما يمبس الموحات المسرحية لباسا فيو تكتسي أشخاص المسرحية نسيجا جديدا (). . .
 )1إبراىيم مصطفى وآخرون ،معجم الوسيط ،ج ،1ص.266

 )2أبو الحسن بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس المغة ،مج  ،2تح  /عبد السالم ىارون ،دار الجيل ،بيروت  ،لبنان ،ط ،1

 ،1991ص235،236

 )3صبحي حموي ،المنجد الوسيط ،ص.330
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أو ىو تمك القدرة الكيماوية التي بيا تمتزج العناصر المتباعدة في أصميا والمختمفة كل

االختالف ،كي تصير مجموعا متألقا منسجما>> (.)1

نمحظ َّ
عرف الخيال انطالقا من الدور الذي يمعبو في العممية اإلبداعية .
أن ورد وورث َّ
أما كموريدج (  ) COLOREDGEفتحدث عنو قائال:
َّ
<< ّإني أعد الخيال بمثابة القوة الحية والوسيط األول لكل إدراك بشري ،وبمثابة تكرار في
العقل المحدود بفعل الخمق األدبي والذات المطمقة >> (.)2
كما قسم الخيال إلى قسمين << :الخيال أولى مجالو الواقع المألوف وخيال ثانوي ينطمق

من العالم الواقعي ،أي الخيال األولي ليخمق عالما جديدا>>(.)3

َّ
إن عممية الخمق عند الفنان تحتاج لخيال ثانوي ،وذلك إلبداع عوالم جديدة.
في حين َّ
أن الثقافة العربية عرفت الخيال عمى أنو القدرة عمى تأليف صور ذىنية ألشياء
غابت أو غيبت عن الحس.
يقول جابر عصفور << :ال ينحصر الخيال في مجرد االستعادة اآللية لمدركات حسية
بزمان أو مكان بعينو ،بل تمتد فاعميتيا إلى ما ىو أبعد وأرحب من ذلك فتعيد تشكيل
المدركات ،وتبنى منيا عالما متمي از في جدتو وتركيبو>> (.)4

 )1محمد غنيمي ىالل ،النقد األدبي الحديث ،دار العودة ،بيروت ،لبنان ،ط ،1982 ،1ص.412

 )2فيصل األحمر ،دراسات في األدب الجزائري المعاصر ،منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين ،الجزائر ،ط ،2009 ،1ص.37

 )3شايف عكاشة ،نظرية األدب في النقد التاأثري العربي المعاصر ،ج ،1ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ط ،1994 ،1

ص.38

 )4مصطفى المويقن ،بنية ال م تخيل في نص ألف ليمة وليمة ،دار الحوار لمطباعة والنشر ،الالذقية ،سوريا ،ط

ص.90
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الخيال ىو جوىر العمل األدبي ،فال يذكر الشعر إال مقترنا بالخيال ،واذا كان البد من تعريفو
فيو << تمك القوة التركيبية السحرية التي تشع نغما وروحا ،إنو حالة عاطفية غير عادية

وتنسيق فائق لمعادة>>(.)1

َّإنو <<أداة من أجل مزيد من اإلضاءة لمواقع >>(.)2
و تتَّضح أىمية الخيال في حياة البشر َّأنو يسيم في تأسيس المشروع اإلنساني كمّو (.)3

َّإنو ح اررة أو طاقة مبدعة من شأنيا تجابو بالدة األشياء وبالىتيا وافتقارىا إلى التصويغ ،وذلك

فضل قدرتو عمى بث الدفء في النفس والكائنات(.)4

و ىو بيذا غاية ينشدىا كل من األديب والصوفي ،ويكابدان العسر والمشقة من أجل

تحقيقو ،فمع أن المرء يعيش في كون ساقطَّ ،
فإن عميو أن يصعد حتى يبمغ درجة الرفعة

والتمام(.)5

- 2مفهوم التخييل (:)La fiction
- 2
التخييل بناء إبداعي ،بل ومركز كل إبداع ،يحرر الممكات ويحقق متعا شتى تتمثل في

الحرية والسعادة والجمال(.)6

 )1نادر مصاورة ،شعر العميان الواقع ،الخيال ،المعاني والصور الفنية ،دار الكتب العممية لمنشر ،بيروت ،لبنان ،ط

،1

 ،2008ص.20

 )2المرجع نفسو ،والصفحة نفسيا.

 )3يوسف سامي اليوسف ،الخيال والحرية ،دار كنعان َّلنشر والتوزيع ،دمشق ،سوريا ،ط ،2ص.7
 )4المرجع نفسو  ،ص.22

 )5المرجع نفسو ،ص.166

 )6عثمان الميمودي ،العوالم التخيمية في روايات إبراىيم الكوني ،محاكاة لمدراسات والنشر والتوزيع ،دمشق ،سوريا ،ط

 ،2013ص.12
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<< التخيل أن تتمثل لمسامع من لفظ الشاعر المخيل أو

ويعرفو حازم القرط جني بقولو:
ّ
معانيو أو أسموبو ونظامو في خيالو صورة أو صور ينفعل لتخيميا وتصورىا أو تصور شيء

آخر بيا ،انفعاال من غير روية إلى جية االنبساط أو االنقباض >>(.)1

يعكس ىذا التعريف <<البعد التفاعمي الذي أحاط بو حازم مفيوم التخييل ،حيث أن تصور
الشيء اآلخر فعل كالم غير مباشر ينشأ عن فعل التخييل لدى المبدع ،ويشترط أن يسبع

بحالة نفسية ىي مركز التأثر والتفاعل مع النص نداء لمتعاون التخييمي مع القارئ >>(.)2
أما التخييل عند ابن سينا فيو تمثيل ذىني ،وىذا التمثيل ال يأتي بطريقة واحدة ،بل ىو
َّ

نتيجة لعمل مختمفة .والجديد فيو أنو يرتبط بالجانب الوجداني أكثر من ارتباطو بالجانب العقمي
الصور التخييمية تدفع إلى االنفعال إما انبساط أو انقباض.
فيذه ّ

أما بخصوص وقوع التخييل في النفس فيو يأتي من الطرق اآلتية:
َّ

()3

أ -تصور عن طريق التفكير.
ب -التذكر عن طريق الرؤية (المشاىدة) فالشيء المرئي يدفع إلى تخييل ما ىو غائب.
ج -محاكاة الشيء المخيل بوساطة النحت أو التصوير.
د -محاكاة المخيل بوساطة الصوت ،أو الفعل أو الييئة.
ه -محاكاة معنى المتخيل بالقول أو العالقة الخطية.
و -إفيام المتخيل باإلشارة.

 )1أمنة بمعمى ،المتخيل في الرواية الجزائرية ''من التماثل إلى المختمف'' ،دار األمل لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،2006 ،1

ص.25

 )2سعيد جبار ،التخيل بناء األنساق الداللية نحو مقاربة تداولية ،رؤيا لمنشر والتوزيع ،مصر ،ط ،2013 ،1ص.56

 )3المرجع نفسو  ،و الصفحة نفسيا .
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ثم َّ
فإن التخييل عند ابن سينا ،يرتبط بيذه العمميات الذىنية التي تحول اإلشارات
ومن َّ

والعالمات إلى صور داخمية مدركة ،وىذه العمميات الذىنية في غالبيا ىي إعادة إنتاج لمصور
تمعب فييا الجوانب الذاتية دو ار أساسا ،بحيث قد تنحرف ىذه الصور الذىنية المتخيمة عن

مقابالتيا العالمتية الموجودة بالمرجع الخارجي (.)1
 -3-2مفهوم المخيلة:

تعرف المخيمة عند جان برغيس( َّ )Jean Bruges
بأنيا << قدرة الذىن عمى إحداث صور،
ىذه الصور قد تكون مجرد استعادة إحساسات في غياب األشياء التي أحدثتيا أو اختراعات
حرة وفقا ليوانا ،وىذا يعني التفريق بين شكمين من أشكال المخيمة أحدىما ذو عالقة مباشرة،

بإدراكاتنا والثاني جوىرة في أن يتحرر من العالم الحسي>>(.)2

أما ديكارت ( )René Descartesفيقول << :إن المخيمة تمثل جزءا حقيقيا من أجزاء
َّ

الجسم الذي لو حجمو وأجزاؤه المتباينة والمتميزة عن بعضيا البعض>> (.)3

ويذىب ابن سينا إلى القولَّ <<:
بأن المخيمة مستودع الصور الحسية تقوم بتخزين الصور>> (.)4
أي الذخيرة لمدركات سابقة.
أما الالند ( )La landeفتتحدد المخيمة عنده باعتبارىا:
َّ
الصور عن طريق اإلنتاج واإلعادة ،ومن ثم فإننا نقول :المخيمة المنتجة
ممكة لتشكيل/تكوين ّ
أو الذاكرة المنتجة (.)5

 )1المرجع السابق ،ص.57

 )2جان برغيس ،المخيمة ،تر /خميل الجر ،منشورات العربية ،بيروت ،لبنان ،ط ،1984 ،1ص. 7
 )3المرجع نفسو  ،ص.11

 )4محمد المبارك ،استقبال النص عند العرب ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.289
 )5ينظر ،مصطفى المويقن ،بنية المتخيل في نص ألف ليمة وليمة ،ص.92
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-4-2مفهوم المتخيل:
لقد استعيرت كممة متخيل من الكممة الالتينية (

 ،)Imaginariuseحيث دلت عمى

المعطيات الذىنية التي ال تتطابق مع الواقع المادي ،واستعمميا باسكال (

 )Pascalلوصف

األشياء التي ال وجود ليا إال في مخيمة اإلنسان ،أما دوبيران (  ،)Depiranفمقد أطمقيا عمى
مجموع نتاجات الخيال ،ومنذ سنة

1690م أصبحت ىذه الكممة تستعمل في األدب والفنون

الجميمة لمحديث عن تخيل شخصية أو وضع ،أو مشيد (.)1

يعتبر كل من باسكال ودوبيران َّ
بأن المتخيل ىو كل نتاج ذىني ،يتجسَّد في العمل األدبي
من شخصيات وأحداث ،وزمان ومكان.
فالمتخيل – إذن -ىو ذلك الواقع الذي يصنعو األديب بخيالو.

والمتخيل مفيوم يمكن أن نستعممو لتحديد مجال أو مكان أو عالم ثقافي يتوفر عمى
مجموع خصائص تتحدد في عنصرين ىما:
من جية الصور أو ما يتخيل ،وىي معطيات نفسية ،ومن جية أخرى أن ىذه الصور
المتخيمة تشكل نماذج لمتخييل ،غير أن ما يعطى ليذه العناصر حيويتيا ىو اشتغاليا

وانتاجيا(.)2

و عمى ىذا األساس ،جعل المتخيل دور كبير في إعطاء صورة لبيئة بمختمف جوانبيا
الثقافية واالجتماعية وسياسية.
كما يؤكد دوران (  << :)Durandعمى أن الخاصية الجوىرية التي تسم المتخيل وتطبعو
ىي الحركية والتفاعل بين مختمف عناصره وبنياتو ،فيو مجموع المعطيات التمثيمية والرموز

 )1ينظر ،يوسف اإلدريسي ،الخيال والمتخيل في الفمسفة والنقد الحديثين ،مطبعة النجاح الحديثة ،دار البيضاء ،المغرب ،ط،1
 ،2005ص .27

 )2ينظر ،مصطفى مويقن ،بنية المتخيل ،في نص ألف ليمة وليمة ،ص.88
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اإليحائية والترسيمات المتعالقة في مكوناتيا ،وبنياتيا ودالالتيا ويشمل مختمف المظاىر الفكرية

والعالمات الثقافية في حياة اإلنسان >>(.)1

بمعنى َّ
أن مكونات العمل األدبي تعكس الواقع اإلنساني وما يحيط بو من مظاىر اجتماعية
وثقافية وفكرية وتاريخية فيو بذلك يعكس صورة لبيئة معينة.
يأتي جيرار جنيت (  )Gérard Genetteليعطي توضيحا ويزيل الغموض لبعض مفاىيم

المتخيل فيرىَّ << :
أن ىناك نوعين منو فيناك متخيل قار مرتبط بالمضمون وىناك متخيل

ظرفي تعبر عنو العبارة التالية :أعتبر أدبا كل نص يثير متعة جمالية وقياسا عمى ىذا يمكن
صياغة العبارة التالية :أعتبر متخيال كل نص يثير متعة جمالية>> (.)2

يعتبر جيرار جنيت المتعة الجمالية التي يتركيا النص ،في نفسية المتمقي ىي أساس
الحكم عمى العمل األدبي.
تحدث جابر عصفور عن المتخيل واعتبره <<:عممية إييام موجية تيدف إلى إثارة المتمقي
إثارة مقصودة سمفا ،والعممية تبدأ بالصورة المخيمة التي تنطوي عمييا القصدية ،والتي تنطوي في
ذاتيا مع معطيات بينيا وبين اإلشارة الموجزة عالقة اإلثارة الموحية ،وتحدث العممية فعميا
عندما تستدعي خبرات المتمقي المختزنة والمتجانسة مع معطيات الصورة المخيمة فتحدث اإلثارة
المقصودة ويمج المتمقي إلى عالم اإلييام المرجو فيستجيب لغاية مقصودة سمفا وذلك أمر
طبيعي ما دام التخييل ينتج انفعاالت تفضي إلى أذىان النفس فتبسط ألمر من األمور أو

تنقبض عنو>>(.)3

يرى جابر عصفور َّ
أن المتخيل ،ىو كل إنتاج أدبي يثير انفعال المتمقي ،وىذه اإلثارة تكون
مقصودة من قبل األديب ،أي إن األديب يريد توصيل رسالة ،وىذه الرسالة محتواىا يكون في
المتخيل.

 )1يوسف اإلدريسي ،الخيال والمتخيل في الفمسفة والنقد الحديثين ،ص.142
 )2آمنة بمعمى ،المتخيل في الرواية الجزائرية ''من التماثل إلى المختمف''  ،ص.26
 )3المرجع نفسو ،

ص.58
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نستنتج من خالل عرض المصطمحات السابقة والمتمثمة في الخيال و التخييل والمخيمة

والمتخيلَّ ،أنيا مفاىيم وآراء متفاوتة ،فالخيال ممكة نفسية وقوة باطنية ،تعيد إنتاج المعطيات
اإلدراكية السابقة ،أما التخييل ،فيو قدرة عمى االختراع و اإلبداع و الخمق ،أما المخيمة ،فتقوم

بتخزين الصور المختمفة في حين َّ
أن المتخيل قدرة عمى إنتاج ما ال يوجد في الواقع.
 -3العالقة بين المتخيل والواقع:

إن الكالم عن المتخيل في األدب ،يقضي إلى الكالم عن الواقع الذي أنتج فيوَّ ،
َّ
ألن النص
رغم خصوصيتو الفردية الذاتية فيو في الغالب األعم إنتاج مجتمع معين ووليد ظرف حضاري

محدد يتقاطع في أماكن عديدة مع ىذا المحيط ويتفاعل معو (.)1

بمعنى َّأنو ميما كانت الذاتية في العمل األدبي ،وميما أغرق األديب في عالم الخيال َّ
فإن
ذلك النتاج ما ىو إالَّ وليد ظروف اجتماعية وثقافية وسياسية ،أي َّ
إن العمل األدبي يقدم صورة
كاممة لبيئة اجتماعية بمختمف جوانبيا.
يرى عبد الحميد يونس << َّ
أن المتخيل يتغذى من الواقع وىو مصدره الوحيد فالمتفنن ميما
أغرب في الخيال فإنو يستمد عناصره ووحداتو جميعا من الواقع أو الممكن ،والغرابة فيو تقوم
عمى النظم والتأليف أكثر مما تقوم عمى الخمق من غير موجود ،وىكذا تصير العالقة بين

المتخيل والواقع عالقة احتواء>>(.)2

يؤكد عبد الحميد يونس عمى العالقة الوطيدة بين المتخيل والواقع ،ألن األديب يستمد مادتو
األولية في عممية اإلبداع والخمق الفني من الواقع ،أي يصنع الالواقع من الواقع.
يرى بوركوس (  )Burgosأن  <<:المتخيل ىو ىذا المسار الذي يتماثل ويتشاكل فيو تمثيل
الموضوع بواسطة الضرورات الغريزية لمذات والذي تفسر فيو بالمقابل التمثيالت الذاتية بواسطة

التكيفات السابقة لمذات في وسط موضوعي>>(.)3

 )1حسين خمري ،فضاء المتخيل ،ص.37

 )2فيصل األحمر ،دراسات في األدب الجزائري المعاصر ،ص.38
 )3يوسف اإلدريسي ،الخيال والمتخيل ،ص.193
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أماَّ دوران (  )Durandفيرى َّ
أن<< :المتخيل ىو الخارطة التي نق أر عبرىا الكون طالما أننا
نعرف اآلن أن الواقع مفيوم غير قابل لالستيعاب ،وأننا ال نعرف سوى تمثيالتو عبر أنسقو

رمزية دائمة>>(.)1

من خالل ما سبق نقولَّ :
إن الواقع يمثل القاعدة التي يرتكز عمييا الفنان في عممية اإلبداع
ليعيش في عالم افتراضي متخيل.
َّ
إن<< المتخيل بقدر ما يبدو في عالقة تعارض مع الواقع بقدر ما يأخذ من عممياتو التي

ىي في نياية المطاف تعبير عن رؤية خاصة لمواقع>> (.)2

َّ
إن الواقع يغدو أ نموذجا ( ،)objet-modèleيعمل المتخيل عمى محاكاتو ( objet-
 )copieدون السقوط في تك ارره ،لذلك فالعالقة بين العالمين مزدوجة ،قائمة في الوقت نفسو
عمى المخالفة والمشابية وعمى المطابقة والتحويل.
وقد فصَّل الباحث األلماني أيزر ( )Ezerالقول في اآلليات المحددة لعالقة المتخيل األدبي
بالواقع وردىا إلى ثالثة مستويات جوىرية وىي عنده :مستوى الجدول ومستوى استراتيجيا
النص ،ومستوى تحسين النص.
أ -المستوى الجدولي:
المقصود بالجدول ىو مجموعة المواصفات التي يمزم توفرىا لتأسيس الوضع التواصمي،
ىذه المواصفات ىي التي توقظ في ذىن المتقبل متعمقات عالم الواقع االجتماعي الذي يعيشو،
لذلك فيي تشعره بنوع من األلفة مع ما ىو سائد وما يعرفو من قيم اجتماعية وثقافية وتاريخية،
يجد صداىا قويا في نفسو ،ألنو يعيشيا يوميا عمى أنيا جزء ال يتج أز من عالمو الخاص،
باإلضافة إلى أن ىذه التصورات االجتماعية تصل إلى القارئ في صور المواصفات المسانية

التي يعرفيا ويمارسيا ،وعمى ذلك فالحكي متج ّذر في أرضية الواقع (.)3
ب -إستراتيجية النص التخييمي:
 )1المرجع السابق ،والصفحة السابقة.

 )2آمنة بمعمى ،المتخيل في الرواية الجزائرية ،ص.55

 )3ينظر  ،جميمة الطر يطر ،مقومات السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث ،مركز النشر الجامعي  ،تونس  ،ط،2009، 1
ص.174
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َّ
إن المعطيات الجدولية متى انصيرت بالنص التخييمي استحال عزليا عنو أو ربطيا فيو بما
اعتادت أن تدل عميو من معان سابقة عمى توظيفيا الجديد في سياق التخييل ،وىذا يعني أن
المعطيات المذكورة تبعث وجودا جديدا محيال بذاتو في عالم القص ،مما يدل عمى أن الحضور

الجدولي ضمن نسيج ألحكي ىو مجرد حضور ضمني ال غير (.)1

فكما تذكر مقومات االستعارة بحقيقة كل المستعار منو دون أن تتوقف في حدود داللتييما
األصميتين ،بل تخمق من الجمع بينيما في السياق االستعاري حضو ار حيويا جديدا ،فكذا الواقع
في القص سواء كان واقعا أدبيا محضا (كاإلحالة عمى سنن األدب أو بعض العبارات النمطية
أو األساليب الفنية ،أو واقعا مستمدا من الحياة منظومة القيم ،األفكار ،العادات...الخ فيو ال
يظير لممتقبل َّإال من خالل سياق النص والعالقات الوظيفية البكر التي تؤسس لو من داخل
الممفوظ األدبي ،إذ سياق التخيل يعمل دائما وأبدا عمى التجاوز وال يحاكي قط (.)2

ولذلك قيلَّ :
إن الممفوظ التخيمي ىو ماض يعمل النص باستمرار عمى تجاوزه ،ومستقبل
يجتيد في إقامة الدليل عميو وتصويره بالقوة ألنو حاصل فيو ضمنيا وعمى القارئ تقع ميمة
انجازه وتحقيقو بالفعل ،أما ما قد نسميو حاضر النص ،فال يعدو أن يكون تحوال من الوضع
األول باتجاه الوضع المستقبمي الثاني وعن التحام الوضعين ينشأ ما يعتبر عنو بوضعية النص

الجمالية(.)3

ج -تحيين النص:
َّ
إن قدرة الممفوظ التخييمي عمى إعادة توظيف الواقعين اإلنساني واألدبي ىي التي تولد ما
أسماه ياوس (  )yawsبأفق النص ،فمكل نص مقوماتو الجدولية الخاصة بو ،وعالمو المتميز،
ومعنى ذلك أن لكل نص ''وضعو اإلطار'' ،أي الوضع المؤطَّر لعالقة الحوارية التي تقوم بينو،
باعتباره نسقا تشقو جممة من التصورات واالختيارات الجدولية القابمة لمتأويل ،وبين قارئ مدعو

 )1المرجع السابق ،و الصفحة السابقة.
 )2المرجع نفسو ،ص.175

 )3المرجع نفسو  ،و الصفحة نفسيا .
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إلى أن يشكل جميع ىذه المعطيات النصية في ذىنو ليخرج المكبوت من طور اإلضمار إلى
الوجود بالقوة إلى طور الوجود بالفعل وذلك دائما حسب كفاءاتو وزمانو الخاصين (.)1

من خالل ىذا العرض نالحظ أن الباحث األلماني أيزر ( َّ )Ezer
قدم لنا اآلليات األساس
في عممية اإلبداع الفني لألديب ،وىذه اآلليات تثبت العالقة الوطيدة بين الواقع والمتخيل.
ومن ىذا كمو يمكن أن نخرج بنتيجة مفادىا َّأنو:
ميما كان ىناك اختالف بين الواقع والمتخيل فإنو توجد عالقة وطيدة بينيما ،بحيث أن المتخيل
ينيل من الواقع ويعمل عمى تصويره كامال بمختمف مكوناتو الطبيعية والبشرية وما يؤثر فييا
من حركة سياسية وتطورات إيديولوجية.

 )1المرجع السابق  ،والصفحة السابقة .
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الفصل الثاني:
تجميات الواقع في رواية ''جمل بال كممات''
- 1الواقع االجتماعي وتجمياته:
 -1-1من خالل الشخصية:
 -2 - 1من خالل المكان.
- 2الواقع السياسي و تجمياته:
 -2-2من خالل المكان والشخصية.
 -2-2من خالل الزمن.
- 3الواقع التاريخي و تجمياته.
 -1-3من خالل الزمن.

تجليات الواقع في رواية جمل بال كلمات

الفصل الثاني

تجسد الواقع المعيشي لحياة اإلنسان باختالف مجاالتو
الرواية ىي مرآة المجتمع فيذه ّ
تم تصوير ىذا الواقع بصور شتى
االجتماعية والسياسية وغيرىا ،وفي رواية ''جمل بال كممات'' َّ

سنأتي عمى ذكرىا:

 -1الواقع االجتماعي وتجمياته:
تصور مشكالت ىذا الواقع وىمومو
ترتبط الرواية بالواقع االجتماعي بشكل عميق وواسع ،إذ ّ
عمى مستوى طبقة اجتماعية كاممة ،فيموم شخصياتيا مرتبطة بيموم الواقع الذي يحتوييا ،وما
تعانيو من أزمات خاصة ذاتية يرجع في جزء منو إلى طبيعة الظروف االجتماعية واألوضاع

السياسية القائمة(.)1

صورت رواية (جمل بال كممات) ىذا الجانب من الحياة ،وذلك بتناوليا مشكالت
لقد َّ

اجتماعية مختمفة من بطالة وفقر متفش في الجزائر ،والتي نتجت عنيا ظاىرة ''الحرقة'' أو
اليجرة غير شرعية إلى أوربا من قبل الشباب الجزائري.
''الحرقة'' كممة كثي ار ما تغنى بيا الشباب الجزائري ،لماذا تغنى بيا؟ َّ
ألنيم يعتبرونيا الوسيمة
األوحد التي تخرجيم من المشاكل التي يتخبطون فييا  ،من بطالة وفقر وحقرة ،وحقوق

ميضومةَّ .إنيم في بمدىم محرومون من أبسط الحقوق التي يجب أن تتوفر ليم من مسكن

يأوييم وعمل وعدالة ،و حرية  ،. . .لذلك قيل بالمغة العامية َّ
الدارجة <<:البوطي ،البوطي ،وال
البقاء في مجتمع الخيانة والخرطي.)2( >>...

وىناك شعار آخر يقول <<:الموت في البوطي وال حياة الكذب والخروطي >>...وكذلك:

<<أنروح نموت في البحر بالبوطي وال نعيش حيطيست.)3( >>...

فيذه الشعارات كانت تكتب عمى حيطان المدارس واإلكماليات وىذا داللة عمى مدى أسى
الشباب الذي اختار طريق الموت واليالك ،عمى أن يبقى بطاالً وميم ًشا ،غير أنو بإمكانو أن
يصنع الكثير.
 )1شفيع السيد ،اتجاىات الرواية العربية ،دار الفكر العربي ،نصر ،مصر ،ط ،1996 ،3ص.97

 )2عمر معراجي ،جمل بال كممات ،منشورات دار القدس العربي ،وىران ،الجزائر( ،د .ط) ،2012 ،ص.52
 )3المصدر نفسو ،والصفحة نفسيا .
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وقد جسَّد لنا الكاتب َّ
كل ىذا في متخيل سردي مبني عمى شخصيات ومكان وزمان.
- 1من خالل الشخصية:
- 1
يعرفيا عبد المنعم
تعد الشخصية من أىم عناصر المتخيل السردي داخل العمل الروائيّ ،
زكريا القاضي بقولوَّ <<:
أما
إن الشخصية ىي كل مشارك في أحداث الرواية سمبا أو إيجاباَّ ،
من ال يشارك في الحدث فال ينتمي إلى الشخصيات بل يعد جزءا من الوصف>> (.)1

فيعرفيا قائالَّ << :
إن الشخصية الروائية يمكن أن تكون مؤش ار داال عمى المرحمة
أما أحمد مرشد َّ
َّ
االجتماعية والتاريخية التي تعيشيا وتعبر عنيا ،حيث تكشف عن نظرتيا الواعية إلى العالم

وىذه النظرة ىي أرقى أشكال الوعي لدى اإلنسان وموقف خالف يسيم في امتالك الواقع

جماليا>>(.)2

أي َّ
أن الشخصية الروائية تحمل دالالت ،وليا أبعاد مختمفة يعبر من خالليا الروائي عن
مرحمة اجتماعية وتاريخية ،فمن خالليا يمكن أن تعطي صورة لمواقع.
وعمى ىذا األساس نمحظ أن الكاتب ''عمر معراجي'' أعطى اىتماما بالغا لعنصر الشخصية،
حيث نجد تنويعا فييا ،فيناك شخصيات محورية وثانوية ومسطحة لم تقم بأي فعل ،ولكن كان
ليا دور في العمل الروائي وىو الوصف لحالة معينة في األحداث

 ،تقوم رواية (جمل بال

كممات) عمى شخصيات رئيسة وثانوية ومن بينيم :كريم ،والشمة ،وليد ،وعماد ،والوالدان،
وسيباستيان وايمميا.
تم التركيز عمى البعد النفسي
فبالنسبة لمشخصيات التي قامت بأدوار في الجزائر َّ
والسيسيولوجي ليا في الوطن ،إذ لك ّل شخصية حياتيا الخاصة ،إالَّ َّ
أن المعاناة واحدة وىي
الفقر والبطالة.

 )1عبد المنعم زكريا القاضي ،البنية السردية في الرواية ،الناشر عن الدراسات والبحوث اإلنسانية االجتماعية ،ط ،2009 ،1
ص.68

 )2أحمد مرشد ،البنية والداللة في روايات إبراىيم نصر اهلل ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط ،2005 ،1

ص.111
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 -1-1-1كريم:
لقد أُأعتمد عمى ىذه الشخصيةَّ ،
ألنيا تُأعتبر األساس في ىذه الرواية ،وكريم شاب مثقف
متحصل عمى شيادة ميندس زراعي ،يشتغل في المزرعة النموذجية في بمدتو وىران وكان
يتصف بالنبل واإلخالص في عممو ،تجسَّد ذلك في المقاطع السردية اآلتية <<:لم يكن كريم

من صنف ىؤالء وال ىؤالء بل كان شريفا نبيال ومخمصاَّ ،
أحب عممو>> (.)1

و<< ُأعرف كريم بالتواضع والحوار والنبل في تصرفاتو ،ىو الذي يبحث عن مخرج سميم ليذا
المأزق>>(.)2
و<< َّإنو ميندس في الزراعة والفالحة ،امتين ىذه الوظيفة بعدما اثبت جدارتو في ىذا

االختصاص الميني>>(.)3

اىتم الكاتب بتصوير الجانب األخالقي لمشخصية ،كما اىتم بالجانب العممي والثقافي ليا،
وذلك إلعطاء صورة أوضح لحقيقة الشباب الجزائري المحروم ،فشخصية كريم في ىذه الرواية
العينة التي اعتمد عمييا الكاتب في عرض وضعية الشباب.
كانت بمثابة المثال أو ّ
ومن خالل وصف الخارج لمشخصية غاص في أغوارىا وتجاوز مستوى الظاىر لمكشف عن

خبايا نفسيتيا واجالء مشاعرىا ،وذلك عندما َّ
تغيرت األوضاع في العمل وبيعت المزرعة في
المزاد العمني وأصبح كل من يعمل فييا بطاال ومن بينيم كريم.

وتجسَّد ذلك من خالل قول الراوي <<:انشق فؤاد ىذا الفتى الشاب بين حب العمل واتقانو
وروح الشباب اآلتي الذي يبعث فيو غبطة وسرور نحو حياة كان يبغي فييا الخمق الحسن

والمعامالت الطيبة بين الناس في حياتو العادية والمينية ،غير َّ
أن ما حيك لو في ساحة العمل
من تدابير جعمو يشتبو باليأس من الدنيا وما فييا ،جعمو يفقد
البائس اليائس>>(.)4

 )1الرواية ،ص.34

 )2المصدر نفسو ،ص.35

 )3المصدر نفسو  ،ص.29
 )4المصدر نفسو  ،ص.41
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ومثَّمو << :يمر في شوارع المدينة ليال يعد خطوات أقدامو ،إذ ال يكاد لحظة يقف فييا إالَّ

وعقمو في شرود دائم>>(.)1

ك ّل أيام كريم بدت متشابية ،بعد طرده من المؤسسة التي كان يعمل فييا ،يغمره األلم
وتحسره عمى واقعو وحياتو في ىذا الوطن الذي أدرك فيو َّ
أن كل خيرات البالد
والحزن واألسى
ّ

يأكميا أصحاب النفوذ كما أدرك أيضا َّ
أن ىذه البالد ال يعيش فييا البسطاء المرميين عمى

أطرافيا .يقول الراوي <<:لقد أدرك َّ
أن ما تقوم بو ىذه الييئات العميا من استبداد يبعث بالقمق

المتواليَّ ...
إن ما آلت إليو المزرعة اليوم من ىذا النقص الفادح في األموال وسوء التصرف

لما تحولت الصفقات من مكتب المدير المعني ،إلى ىيئة حكومية عميا ال تعرف
والفوضى ىو َّ

من ىذه المؤسسة سوى المنتوجات المعمبة ،لذلك صارت أحواليا مقرونة في صفقات مبرمة مع

ىيئات عسكرية وأخرى حكومية وخاصة ،ثم ضبطيا بدون استشارة مديرىا أو عماليا>> (.)2
فالقوي يأكل الضعيف.
وقرر
أراد كريم االنفصال عن واقعو وعن مجتمعو الذي يسوده الظمم والفقر َّ

الحرقة التي

تخرجو من ىذه المشاكل  ،والذي زاده تشجيعا عمى فعل ذلك عندما وجد من يشبيو من الشباب
البطَّال اليائس.
يقول كريم << :واذا ما حصل َّأنك لم تجد ىذه األشياء البسيطة في حياتك فال تنتظر إالَّ

االرتحال من المكان الذي أنت فيو>>(.)3

ويقول أيضاّ ...<< :إني ال أجد بدا في كوني أسعى إلى الذىاب إلى أوربا ،ىذا ما ىو
يراود حياتي>>(.)4

 )1المصدر السابق ،والصفحة السابقة.
 )2المصدر نفسو  ،ص.37

 )3المصدر نفسو  ،والصفحة نفسيا .
 )4المصدر نفسو  ،ص.42
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و<< يا أصدقائي ألم نقل َّ
إن مصيرنا واحد في ك ّل األحوال؟ لما ال نفكر في رحمة إلى
ىناك عن طريق وسيمة أخرى .كما َّأننا نسمع في ىذه األيام عن الحرقة ،فمقد انتيج الكثير من
الناس ىذه الوسيمة ووصموا بيا إلى اسبانيا>>(.)1

قرر كريم أن يواجو صعوبة واقع الحياة من فقر وبطالة وحقرة وتيميش الشباب من قبل
ىكذا ّ
السمطات عن طريق الحرقة مع رفاقو ،وىي شمة من الشباب الساخطين عمى األوضاع مثمو
فيو بيذا الفعل يقوم بتحدي الصعوبات التي تعرقل حياتو وطموحاتو وتمحوا إنسانيتو التي تتميز
بالعقل ،فيذا الشاب أوجد معنى التحدي لإلنسان ،بتحديو كل األوضاع بكل الوسائل لكي يعيش
ويبقى.
يقول ألصحابو لكي ينشر فييم العزيمةَّ <<:
إن وجود اإلنسان منذ أن كان ماشيا عمى قدميو
إلى أن صار يمتطي أنواع وسائل النقل البرية ،وغ از الفضاء ،فيو في صراع دائم مع البقاء

فموال التحدي ما كان اإلنسان إنسانا ،ثم َّ
إن مفيوم التحدي لو أبعاد مختمفة من التحدي

الشخصي الذي يشتبو باإلدارة إلى تحدي العوائق االجتماعية والبشرية وكذا الطبيعية>> (.)2
و عميو َّ
فإن التحدي عند كريم أنواع :تحدي النفس ،لكي ال يصبح اإلنسان جبانا ،وتحدي
األوضاع االجتماعية ،كي ال يصبح ذليال ،وتحدي الطبيعة ،لمتكيف معيا.
قام كريم بفعل الحرقة تاركا أىمو وأوضاعو السيئة وراءه ووصل إلى اسبانيا مع رفاقو ،ووجد
ما كان ييدف إليو ،حيث اشتغل في إحدى المزارع الخاصة ىناك ووظَّف خبرتو وشيادتو
الممزوجة بأخالقو العالية وصفاتو النبيمة من حب لمعمل واإلخالص فيو ،وبيذا وج د كريم أين
يفرغ طاقاتو الدفينة التي لم تجد مكانا تفرغ فيو في بالده الجزائر.

 )1المصدر السابق ،ص.49
 )2المصدر نفسو  ،ص.85
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 -2-1-1الشمة:
و ىي مجموعة من الشباب التقى بيم كريم عندما أصبح بطاال ،وكان القاسم المشترك بين ىذه
الشبيبة وكريم ىو البطالة.
يقول الراوي << :صدفة التقى شمة من الشباب ،كان كثي ار ما يأنس ليم...لقد كان يتجاذب

معيم أطراف الحديث في مشاغل الدنيا وما يحوم حوليا ،غير َّ
ان منيم من كان بطاال بالرغم
كل َّ
من الشيادة الجامعية التي يحمميا ،فيو ىنا قد َّ
وتعب من طرق أبواب الشركات
ومل
َ

والمؤسسات التربوية>>(.)1

ويقول في موضع آخرَّ <<:إنيم جماعات وجماعات من أصحاب الشيادات من َّكل بيم ىذا

الوضع المزري حتى َّ
أن البعض منيم صار نادما عن دخولو لمج ام عة >>(.)2

وإليضاح الصورة أكثر اعتمد الراوي عمى شخصيات أخرى إلى جانب شخصية كريم ،وىي

مجموعة من الشباب كما َّأنو لم يفصل في جوانبيا مثل الشخصية األولى (كريم) ،إال جانب

واحدا وىي حالتيا وضعيتيا االجتماعية ومشكاتيم المشتركة وىي البطالة ،وذلك لمداللة عمى

كثرة الشباب البطال في الجزائر فالبطالة ال تمس فئة قميمة واَّنما ىم كثر في ىذا البمد.

فبالنسبة ليذه الشخصيات اىتم الراوي بأقواليا ،وذلك إلبراز الحالة النفسية السيئة التي يعيشيا
الشاب الجزائري ومدى يأسو من الوضع الذي يعيشو.
يقول الراوي  << :إنيم في مكان خال من البشر تحت عمارة أىمو بالسكان يجمسون عمى

أحجار مجمعة وكأنيا كراسي تم تدويرىا عمى بعضيا البعض تشتبو بجمسة أىل المقاىي>> (.)3
ولما اشتد حديثيم عن حالتيم النفسية والمينية الدافعة إلى الغضب
ويضيف َّ << :

والتغيير>>(.)4

 )1المصدر السابق ،ص.42

 )2المصدر نفسو ،و الصفحة نفسيا.
 )3المصدر نفسو  ،ص.43

 )4المصدر نفسو ،و الصفحة نفسيا .
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ويقول أيضا  << :لقد كان كالم الجماعة حول مصيرىم الميني باعثا لمقمق ،ذلك أن
البعض منيم من أشرف عمى الثالثينات من عمره ولم يزاول في حياتو وظيفة يحصل من
خالليا عمى شراء بعض األغراض الشخصية فيقول أحدىم <<:الحاصل في كل ىذا ،سواء
أعممت أم لم تعمل فإن مصيرك في ىذا المجتمع مصير واحد >>(.)1
ويقول آخر وىو جامعي لم يحدث لو أن عمل ،أو

اشتغل في أي شيء وقد قارب سنو

الثالثين . . . << :ىكذا يتحول الحق إلى باطل في ىذا الواقع المفعم باألحداث ،لم يكف ىذا
الذي آلت إليو األوضاع عمى ما ىي عميو في سنوات عشر مضت ،ليس ألن المجتمع قد
تزايدت كثافة سكانو ،أو شيئا آخر ،محتوم عمينا جميعا في ىذا المجتمع وواجب وحق ،أن
يكون لك عمل ،وأن تكون لك زوجة وأوالد ومسكن يأويك ،وىذا أدنى ما يمكن أن يتمناه
اإلنسان في أي وطن أو في أي مكان في الوجود ثم إن الدولة من واجبيا حماية األشخاص،

وتأمين عيشيم من قوت ،ومن عدالة اجتماعية وما إلى ذلك>> (.)2

فحديث الشباب ىنا يوحي بسوء أوضاعيم ،كما يوحي أيضا بمدى وعييم لمواقع المعيشي،
وسبب تأزم أوضاع بالدىم ليس مرده تزايد السكان ،بل تخاذل الدولة عن القيام بواجباتيا نحو
شعبيا ،بعدم حمايتيم وتأمين عيشيم وتحقيق العدالة االجتماعية ليم بمنحيم تكافؤ الفرص.
ففي الجزائر أصحاب النفوذ ىم الذين تتوفر لدييم حقوق الحياة ،عمى حساب الفئة الضعيفة من
الشعب.
ويقول شاب آخر الذي ورث عن أبيو ما يكفيو لمعيش أكثر من مئة سنة <<:أنا ما أرغب
فيو ىو الذىاب إلى أوربا ،وأريد أن أمارس حريتي الشخصية ونشاطي بصفة دائمة تحت حماية

القانون والعدالة والنظام>>(.)3

 )1المصدر السابق ،ص.44
 )2المصدر نفسو  ،ص.50

 )3المصدر نفسو  ،والصفحة نفسيا .
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ويقول أيضا َّ << :
إن حماية النفس أفضل من حماية أي شيء ،كل شيء ىنا غير
مضمون ،فحتى التأمينات التي ندفع ليا ما يقارب من  %10عشرة في المائة من رأس المال

تأبى في كثير من األحيان أن تقدم لنا ضمانا بسيطا حول بعض الحوادث القميمة واليينة>> (.)1

يفسر االستغالل المادي في ىذا المجتمع من قبل أشخاص يكبمون نشاطيم ،وىذا ما
ىذا ما ّ
يدل عمى خطورة الوضع الذي يعيشو الشعب الجزائري وكذلك يقول <<:كيف أستطيع أن أعيش
ىكذا في ظل ىذا الحصار وىذا الطغيان يا سيدي؟ ففي أيام قميمة فقط جاء المحاسب الضريبي
ودفع لي بضريبة جزافية أوقفت كل حساباتي وجعمني أفكر في طريقة دفع ىذه الضريبة ،فمم
أجد ليا حال مناسبا ،إذ لم أتوقع أن تكون الضريبة أعمى من سقف المدخوالت في نشاطي
الخدماتي الخاص بالوقود ،البنزين<<...

()2

ففي الجزائر القانون يجعمون منو أداة لحماية مصالح أصحاب النفوذ و أداة لتحطيم
المجتمع ،و ليس وسيمة لحمايتو و صيانتو.
فيذه األسباب كمّيا دفعت بالشباب الجزائري ليترك بالده ،فكانت الحرقة ىي الوسيمة الوحيدة

التي تخرجو من ىذه المشاكل.
 -3-1-1سباستيان:

ىو صاحب مزرعة في إسبانيا ،يعيش مع زوجتو إيزابيل و ابنتو الوحيدة إيمميا ،كان يدير
مزرعتو بكل جد و نشاط ،وكان حريصا كل الحرص عمى حماية أشجارىا ،و يراقب العمال و
يعطييم األوامر من أجل رعايتيا جيدا ،كي تعطي لو مردودا جيدا يقول عنو الراوي:

>> كان

الرجل البدين -الذي أطمق العنان لمحيتو -طويال  ،وكان لباسو الذي تغير لونو نوعا ما رماديا،

وكان سروالو العريض قد تعمق بكتفو ،و َّ
كأنو دب قطبي اختمطت فيو ألوان السواد

بالبياض..إنو يتحرك ىنا و ىناك ،يزور مزرعتو صباحا و مساءا ،يقمق العمال ،ال يكمم الناس
كثي ار يحرس المكان ،يراقب الجيران ،يقمم األشجار <<

 )1المصدر السابق ،ص.51

 )2المصدر نفسو  ،ص .50
 )3المصدر نفسو  ،ص .93
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أعتمد الراوي عمى ىذه الشخصية إلعطاء صورة عن واقع العالم الغربي عامة و إسبانيا
يبين كيف أن الفرد الغربي حريص عمى أرضو التي يعمل
خاصة ،ففي ىذا المقطع السردي ّ
دوما عمى حمايتيا  ،و شغمو الشاغل دائما عكس الفرد العربي أو الجزائري خاصة.
فيو ىنا يعقد مقارنة ضمنية بين الجزائري ،الذي ال يبالي ببالده ،و ال يعرف قيمة األرض التي
يعيش عمييا ،و بين الغربي الذي يعطي جيده لحماية أرضو.
كما رّكز في ىذه الشخصية عمى الجانب الفعمي و القولي ليا ،إلبراز روح المثابرة وجب

العمل و ألتفان فيو عمى خالف الواقع المعيشي في الجزائر.
ونجد ذلك في قول سبيستيان و ىو يخاطب العمال:

>> يجب أن تحافظوا عمى النباتات

يجب أال تكسر األغصان و إال سأعاقبكم فردا فردا ،أنا كم تعبت ،و كم صرفت من األموال
من أجل أن تكون ىذه المزرعة عالية السمعة ،و طيبة في أكميا ،إني أراقب كل ىذه األمكنة و
أرى إن ىنالك أث ار لبعض األشجار المكسرة ،و الثمار المبعثرة ساعتيا سيكون العقاب قاسيا

عميكم .)1( <<..

 -4-1-1إيميميا:
وىي ابنة السيد سباستيان ،كانت دائما تساعد أباىا في شغل المزرعة ،وىي مختصة في
البيولوجيا الحيوانية ،وقد كان ليذه الشخصية في الرواية دور كبير في تغيير حياة كريم بطل
قررت اإلبقاء عميو في
الرواية ،حيث أعجبت بو و أعجبيا فيو أخالقو و ثقافتو العاليتين ،و َّ
المزرعة ،لالستفادة من خبراتو و إخالصو في العمل ،ثم اتخذتو زوجا ليا.

تقول  >> :أنا من يخرجو من ىذه الحال ،فال أترك المكروه يساومو من بعيد و ال من قريب،
الميم لقد وجدت ماكنت أبحث عنو << (.)2

 )1المصدر السابق ،ص .94
 )2المصدر نفسو  ،ص .97
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َّ
إن شخصية إيمميا في الرواية تحمل رمو از كثيرة ،فيي لم توظف كشخصية فقط ،بل كان
يقصد بيا الدول الغربية التي تقدر المواىب الشابة و تستغميا لصالحيا في بنائيا عمى خالف
البمدان العربية التي تقوم بتيميش ىذه الفئة.
 -5-1-1الوالدان :
وىما أب و أم كريم ،تظير ىذين الشخصيتين في الرواية دائمتي القمق و الحزن ،خاصة بعد
غياب ابنيما كريم ،الذي عمَّقا فيو آماليم ،إالَّ َّ
فرق بينيم جميعا.
أن واقع الحياة َّ
إن ىذين الشخصيتين لم تقوما بأي فعل يبرز سير األحداث في الرواية ،فيي تعتبر من
الشخصيات الثانوية ،ىذا ال يعني عدم أىميتيا و لكن كان ليا دور ميم ىو إعطاء صورة
أوضح عن وضع األسرة الجزائرية البائسة التي تتمنى ألبنائيا المستقبل األفضل ،ألنيم تعبوا
في تربيتيم و تعميميم ،إالَّ َّ
أن الواقع المعيشي في البالد كسر تمك اآلمال ،فيي صورة كل أسرة
تعيس الحزن بعد فقد أحد أبنائيا.
وقد تجسَّد ذلك قول األب >> :يا ترى أين ولدي كريم؟ ىذا ما يحيرني ،و يغضبني ،ولدي
أين ىو<<

()1

و يقول في وضع آخر و ىو يسأل عن أبنو عند السمطات و ىو يتوسل >> :باهلل عميك يا
رجل .فأنا فقير بائس الحال ،ليس لي حتى قوت يوم و ليمة ،و ما باليد حبكة و ال لي حيمة،
فرج عمينا ىذه الكربة ،لعل اهلل يفرج عنك يوم القيامة كرب الدنيا و اآلخرة <<

()2

فيذا المقطع السردي يوحي لمدى ضعف ىذه األسرة.
وتقول األم و ىي تندب حظ أبنيا >> :أين أنت يا ولدي؟ أين أنت في ىذه الظممات<<

 )1المصدر السابق ،ص .72
 )2المصدر نفسو ،ص .73

 )3المصدر نفسو  ،ص .74
34

()3

تجليات الواقع في رواية جمل بال كلمات

الفصل الثاني

و تضيف>> يا لمويل ،يا لمويل ،أين ذىب
وا يا بني؟ أين أخذوه؟ أين دفنوه؟ <<

()1

يقول الراوي و ىو يعطي صورة عمى وضع ىذه األسرة >> :خيم الحزن عمى بيت كريم ،و
ظمت األسرة في حيرة دائمة ،و باتت تترقب الصبح عمى حر من الجمر ،لم يكن الطعام الذي
وضع عمى المائدة ليؤكل،و ال لينظر <<

()2

فيذا ىو حال األسرة الجزائرية و ما تجنيو من سوء أوضاع سياسية أنعكس سمبا عمى
أحواليا و أحوال أبنائيا ،الذين سمكوا الطريق الوعر لميروب من ىذه األوضاع.
 -6 -1-1و ليد:
صديق االبن األصغر لعائمة كريم ،كان يمثل الطبقة الغنية ،يعيش الرفاىية وكل شيء
متوفر لديو في تسيير حياتو الدراسية و العادية ،كان ال
البسطاء ،تميزت ىذه الشخصية بالفظة و الذكاء،

ينظر لمحياة و ال يفيميا كما يفيميا

في البيت وفي المدرسة َّإنو يريد أن يفيم

الحياة قبل أوانو ،وىو بذلك يسبق األحداث ،يقول عنو الراوي:
األشياء ،أو الكشف عن جزئيات القصد<< (.)3

>> يبحث دوما عن حقائق

كان و ليد يسأل عن ّكل كممة لم يفيميا كتبت عمى حائط المدرسة يقول ألمو:

>> لقد

قرأت اليوم في حائط المدرسة مع صديقي كممة لم أفيميا لقد حاولت أن أعرف حقيقتيا ،و

سألت معممتي و لم تجبني<< (.)4

و يقول >> :ىل ىي كالم محظور؟ ىل ىي كممة يحاسبنا عنيا اهلل يوم القيامة عندما

نتمفظ بيا<< (.)5

 )1المصدر السابق  ،و الصفحة السابقة .
 )2المصدر نفسو ،ص .77

 )3المصدر نفسو  ،ص .17

 )4المصدر نفسو ،و الصفحة نفسيا.
 )5المصدر نفسو ،ص .18
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ىذه مقاطع سردية توحي بالبراءة عند الصغار ،فيم ال يفيمون ىذا الواقع و ما يجري من
حوليم.
ولكن عندما يكبر و ليد يمقى اإلجابة و يستنتجيا لوحده دون استعانة بأحد ،و ذلك لفيمو
>> أتتذكر يا صديقي حينما َّ
كنا نجتاز االمتحان

ما يقع ،في ىذه الحياة يقول لصديقو:

االبتدائي ،عندما كنا صغار ،كانت أفكارنا قد تطاولت عمى ألسنتنا كنا صبية و لم نعرف

حقائق األشياء كيف ىي؟ << (.)1
 -7-1-1عماد:

األخ األصغر لكريم ،كان يتصف بالفطنة و الذكاء و كان مجتيدا في دراستو و يعمل جاىدا
كي يتحصل عمى المراتب األولى و ينجح أمال منو لتغيير أوضاعو في المستقبل ألنو من عائمة
فقيرة ،كان عماد بالرغم من حالة الفقر التي يعيشيا ،إالَّ أنو كان مخمصا لصديقو و ليد الثري و
كان يحترم الفارق الذي بينيما يقول عنو الراوي:

>> عماد يطرق باب التأمل ،و ينظر إلى

أحوالو و أحوال أسرتو البائسة ،يفكر ثم ال يأبو بذلك ،فيعود إلى االستماع من جديد ألقوال

صديقو ،وكأنو ال يريد أن يعكر صفو أخباره و أقوالو و طموحاتو.)2(<< ..
وعميو فيذه الشخصية في الرواية كانت تمثل الطبقة الفقيرة .

فشخصية و ليد و عماد في الرواية أعتمد عمييا الكاتب إلبراز الفارق بين الطبقة الغنية و
الفقيرة ،كما أبرز من خالليا طريقة تفكير و نظرة كالىما لمواقع ،فوليد باعتباره يمثل الطبقة
الغنية ال ينظر لمحياة كما ينظر إلييا عماد الفقير.
 -2-1من خالل المكان:
المكان في السرد ىو  >> :الخمفية التي تجري فييا أحداث الرواية و ىو عنصر فاعل
في ىذه األحداث بصفتو الكيان اإلنساني الذي يحتوي عمى خالصة التفاعل بين اإلنسان

 )1المصدر السابق ،ص .52
 )2المصدر نفسو  ،ص .55

36

تجليات الواقع في رواية جمل بال كلمات

الفصل الثاني

و بيئتو ،و لذا فإن شأنو شأن أي نتاج اجتماعي آخر يحمل جزءا من أخالقية و أفكار ،و

وعي ساكنيو << (.)1

َّ
إن تحديد المكان في الرواية >> ال يؤدي دور اإلييام فقط عندما يصور أماكن واقعية،
فيذا األسموب من أبسط أشكال تصوير المكان في القصة ،وىو مرتبط باتجاه متميز في االتجاه
الواقعي ،لكن وظيفتو إمكان ال تتوقف عند حدود الوصف ،بقدر ما تكشف عن حقيقة المأساة

اإلنسانية و تكشف كذلك عن صور البؤس و الضياع << (.)2
و تتمثل وظيفتو أساسا

االقتصادية<< (.)3

>> في تقديم معطيات البيئة في المستويات االجتماعية و
( جمل بال كممات ) و خاصة منيا المفتوحة عمى

تعددت األمكنة المتخيمة ،في رواية

المغمقة ،و كان مرد هاالنفتاح عمى الواقع الخارجي بموجوداتو الممموسة و إعطاء صورة
واضحة لو.
كما لعب المكان في ىذه الرواية دو ار كبي ار في التأثير عمى الشخصية و سير األحداث فييا.
و من بين األماكن الموظفة :المزرعة ،و الشارع ،و األحياء ،و البحر.
 -1-2-1المزرعة:
تعد المزرعة مكانا مفتوحا في العمل الروائي ،كما انيا مكان ميم ،في حياة اإلنسان منذ
القدم ،ألنو موضع يمارس فيو نشاطو اليومي ل كسب الرزق و جني الخيرات لمعيش و مواصمة
الحياة ،و زادت أىمية المزرعة و تطورت بتطور الحياة ،ألنيا لم تصبح مكان الفالح فقط بل
أصبحت مكانا لمميندسين و التقنين الذين يمارسون فييا نشاطيم

العممي ،فالمزرعة أصبحت

مؤسسة ليا دور كبير في المجتمع.
َّ
إن ىذا المكان في الرواية ،كان لو دور ميم ،في سير أحداثيا  ،تدعى ىذه المزرعة بالمزرعة
 )1ياسين النصير ،الرواية و المكان ،دار الشؤون العامة ،العراق ،ط ،1986 ،1ص .17

 )2الشريف حبيمة ،بنية الخطاب الروائي دراسة في روايات نجيب الكيالني  ،عالم الكتب الحديث لمنشر  ،اربد  ،األردن  ،ط1
، 2010ص.125

 )3المرجع نفسو ،ص .197
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النموذجيةَّ >> :إنيا مزرعة الشييد العربي التبسي<< (.)1
اىتم الراوي بوصف ىذا المكان الخارجي و تبيان مدى دوره في الرواية يقول عنو >> :ىي
مزرعة كبيرة ،تنتج ثما ار و أنواعا من الزيتون و فاكية تنوعت بين التفاح و المشمش و الخوخ،
إنيا جنة أبدع البارئ المصور وجودىا<< (.)2

أن ليذه المزرعة أىمية كبيرة في المجتمعَّ ،
كما َّ
ألنيا مكان للعمل فيي بذلك توفر مناصب
شغل لمعديد من العمال في شتى المجاالت من ميندسين و تقنيين و عمال عاديين
و يقول الراوي عنيا أيضا:

>> لقد ممكت ىذه المزرعة بعض الميندسين في الفالحة،

و بعض العمال الذين كانوا قد رعوا إنتاجيا و نظموا كيانياَّ ،إنيم أورثوىا تقاليدىم العممية

و بحوثيم الدقيقة و الحديثة << (.)3

و يضيف >> :قد بدت في سنوات كثيرة ،و َّ
كأنيا صاحبة الريادة في اإلنتاج الفالحي ،و إذ
إن ما حققتو من أرباح قد جعميا تنال الرضا و االحترام الواسعين من أوساط حكومية بالغة في
الدولة<<

()4

فمثابرة العمال الذين يعممون بيا ومن بينيم الميندس كريم ،جعل من ىذه المؤسسة تجني
أرباحا كثيرة في سنوات عديدة .و لكن بالرغم مما تممكو المزرعة من إمكانيات بشرية

مسيرييا ،و كذا
و طبيعية ،إال َّأنيا تعرضت لإلفالس وذلك بسبب سوء التسيير من قبل بعض ّ
االستغالل و النيب ،و بعدما أصبحت إدارة المزرعة مفمسة قامت الدولة بطرد عماليا و بيعيا
ألحد اإلقطاعيين بثمن بخس ،و أصبح كل من كان يعمل بيا بطاال و من بينيم كريم بطل
الرواية ،فيذا اإلفالس الذي سببو االستغالل كمَّف الكثير من العمال الثمن غاليا بالرغم من َّأنيم

>> رعوا إنتاجيا و نظموا كيانياَّ ،إنيم أورثوىا تقاليدىم العممية و بحوثيم الدقيقة
و الحديثة<< (.)5
 )1الرواية ،ص .28

 )2المصدر نفسو  ،و الصفحة نفسيا .
 )3المصدر نفسو ،ص .29

 )4المصدر نفسو ،و الصفحة نفسيا.
 )5المصدر نفسو ،ص .31
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كما >> َّانك إن جمست ترقب أعماليم و حركاتيم وحرصيم الدؤوب عمى ىذه المؤسسة
ألدركت مافييم من مثابرة و من إقدام و حب اتجاه ىذا الييكل المؤسساتي <<

()1

.

فيذا يوحي بمدى أىمية ىذا المكان في حياة المجتمع ،فيو مكان لمعمل و طمب الرزق َّإال أن
الدولة قامت بإىمالو و ذلك ببيعيا وطرد ك ّل من كان يعمل بيا  ،فالك ّل أصبح بطَّاال
>> منيم من كان كيال ،ومنيم ما ىو قريب لمرحمة التقاعد ومنيم من لم يجد سبيال في تامين
قوتو وقوت أسرتو سوى ىذا المكان <<

)(2

.

فالمزرعة في رواية " جمل بال كممات" كان ليا تأثير بالغ  ،في الشخصية الروائية " كريم"
من الناحية النفسية بعد إدراكو لحقيقة األشياء من حولو ،و حقيقة الذي جعل منو إنسانا بطاال،
غريبا في بمده ،عدالة مشمولة و حق ميضوم ،األمر الذي أدى بو لمقيام بفعل الحرقة.
أما بالنسبة لممزرعة الموجودة في إسبانيا ،فكانت المكان الذي اشتغل فيو كريم و الشمة عند
َّ

وصولوم إلى إسبانيا ،فيي مزرعة خاصة يممكيا شخص يدعى سباستيان.

 )1المصدر السابق  ،ص .94
 )2 )2المصدر نفسو ،ص .95
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اعتمد الراوي لوصفو ليذا المكان بإبراز العالقة بين الشخصية ( سباستيان) و المكان
( المزرعة) فيي عالقة اىتمام بالغ و حرص دائم يقول الراوي في ذلك...>> :إنو يتحرك ىنا و
ىناك ،يزور مزرعتو صباحا و مساءا ،يقمق العمال ،ال يكمم الناس كثيرا ،يحرس المكان
كثيرا،يراقب الجيران ،يقمم األشجار ،يشد االنتباه و األنظار ،ىذا ىو السيد " سباستيان" صاحب
المزرعة الواسعة التي تنتج ثما ار مختمفة ألوانيا<<(.)1

فيذه المزرعة تمقى االىتمام البالغ من قبل صاحبيا ،ىذا االىتمام يوحي بمدى أىمية ىذا
المكان في المجتمع الغربي.
فمن خالل عرضنا ليذا المكان في كل من الجزائر و إسبانيا ،نجد أن ىناك تشابو كبير
بينيما من الناحية الطبيعية .إالَّ َّ
أن ىناك اختالف شاسع في أىميتو عند الغرب و عند العرب
و خاصة الجزائر و من بين االختالفات نجد:
 المزرعة في إسبانيا تمقى االىتمام البالغ من قبل صاحبيا في حين المزرعة في الجزائرتمقى اإلىمال من طرف مسؤولييا ما أدى بإفالسيا و بيعيا .فيذا الفرق باالىتمام ليذا المكان

( المزرعة) بين الغرب و العرب َّ
مرده ثقافة و تفكير الغربي الواسع الذي يقدر قيمة الموجودات
و أىميتيا ،عكس العربي المحدود التفكير في المادة و االستغالل فقط .ىذا ما أدى بالجزائر و
مؤسساتيا باالنييار في الواقع ،و كانت المزرعة في الرواية خير دليل عمى ذلك.
 -2-2-1الشارع و الحي:
َّ
إن الشوارع و األزقة و األحياء أماكن مفتوحة ،و عناصر بيئية تشع حضو ار في الواقع ،إنيا
صور لنا الراوي الحالة النفسية السيئة
أماكن عامة و محل عبور الناس فمن خالل الشارع َّ

لمشباب الجزائريَّ ،
وبين لنا مدى استيائو من وضعو الذي يمر بو في بالده ،من بطالة و حقرة،

و انعدام العدالة و المصير المجيول.
كما َّ
أن الشارع في رواية" جمل بال كممات" كان مكانا لمتسكع الشاب وقتل وقتيم فيو.
يقول الراوي وىو يصف حالة الشاب كريم باعتبار ىذه الشخصية أنموذجا لمشاب الجزائري في
الواقع >> :ىا ىو في شوارع المدينة ليال يعد خطوات أقدامو ،إذ ال يكاد لحظة يقف فييا إال
 )1المصدر السابق ،ص

.94
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و عقمو في شرود دائم ،قد يراه الناس ماشيا ليال فيرون في ذلك التسكع ممال و حرمانا ال تنزىا
()1

و أبعادا لمممل ،أو اشتماما ليواء نقي <<.

و يضيف  >> :أصبحت األرصفة و المقاىي تشتري منيم وقتيم الذي كان فيما مضى من
ذىب اإلبريز<<

(.)2

و يقول في وضع أخر و ىو يصف جماعة من الشباب:

>>...جماعات من الناس ،قد

صوا فييا خمف الجدران بعض العمارات العالية
ضاقت بيم أحواليم ،فمم يجدوا إ الّ أماكن ارت ّ
()3
يتجاذبون أطراف الحديث ( )...لقد كان كالم الجماعة حول مصيرىم الميني باعثا لمقمق <<.
و يضيفَّ >> :إنيم في مكان خال من البشر تحت عمارة أىمة بالسكان يجمسون عمى

أحجار مجمعة و َّ
كأنيا كراسي تم تدويرىا عمى بعضيا تشتبو بجمسة أىل المقاىي <<(.)4

فيكذا كانت وضعية الشباب ،في ىذه األماكن التي تشتري منيم وقتيم و جيدىم ،فيذه الصورة
تبين مدى تأزم وضع الشباب في وطنيم.
ّ
لقد أعطى الكاتب لمشوارع و األحياء صفة األمكنة التي تستقبل من ضاقت بيم سبل
الحياة ،فيي أمكنة لمتس ّكع و قتل الوقت و عميو تتميز الشخصيات بالقمق و الحيرة و االغتراب.
و باعتبارىا أمكنة مفتوحة في العمل الروائي وظَّفيا الكاتب لينفتح من خالليا عمى الواقع،
و يعطي صورة واضحة عن وضع الشباب الجزائري فيم كثر بمختمف األعمار ،ومختمف
الوضعيات.

 )1المصدر السابق ،ص .11

 )2المصدر نفسو ،والصفحة نفسيا.

 )3المصدر نفسو  ،ص .41
 )4المصدر نفسو ،ص .42
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 -3-2-1البحر:
البحر مكان مفتوح ،في ثنايا العمل السردي .و البحر المقصود في الرواية ىو األبيض
المتوسط ،و ىذا لتحديد جغرافية عمى الواقع.فيو مكان ممتع و غامض ،في آن واحد ،تختمف
تصورات الناس عن البحر فيناك من يرى فيو كما يقول الرواي:

>> مكان رائع يتردد عميو

الناس و يحبونو...فيو سمك ،و الماء النقي لمسباحة و التنزه و الشمس فيو
و،...و،...و..الخ <<

()1

لالستجمام

وىناك من يرى فيو اليالك و الموت ألولئك الذين يرمون بأنفسيم فيو من الحراقة.
مثَّل البحر ،في رواية ( جمل بال كممات ) الطريق الذي عبرتو الشمة من الجزائر إلى إسبانيا
عمى قارب .فكانت ىذه الخطوات األولى نحو الغربة و الخروج من بالدىم تاركين وراءىم
أىالييم و مشاكميم و آماليم التي لم يجدوا ليا حال في وطنيم.
يقول الراوي >> ىاىو مركب األنس يحمل الثمةَّ ،إنو يجسد نحو الغرب سجدوا قبميا و بعديا

معا بين أمواج البحر ،التي كان الزبد األبيض يدل عمى غضبيا األتي <<(.)2

فيم بيذا الفعل " الحرقة" يجدون أنفسيم أمام تحدي آخر وىو قوة الطبيعة التي ال تقيرىا أي قوة
إالَّ قوة اهلل عز وجل ،فقوتيا مستمدة من قوة اهلل.
فكم التيم البحر العديد من الناس الذين رموا بأنفسيم لميالك بفعل ىذا العمل المتيور"
الحرقة" الذي لم ينج منو إالَّ القميل يقول الراوي ،في ذلك...>> :يتوجيون نحو المجيول عمى
قاربيم البسيط ،تارة يمرون عمى أشالء بشر قد رميت و تآكمت و أصبحت تطفو بعدما خمت
من المحم .عمى سطح البحر.وتارة أخرى يرون ألواحا من الخشب قد تمزقت و تناثرت عمى
سطح البحر ذلك َّ
أن البحر قد إلتيم كل ىذه األشياء و األخشاب و الناس <<(.)3

 )1المصدر السابق ،ص .24
 )2المصدر نفسو ،ص .76

 )3المصدر نفسو  ،ص .80
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َّ
إن توظيف الراوي لمبحر يدل عمى ىول المعاناة التي يعيشيا الشباب في البالد لذلك قيل:
الغاية تبرر الوسيمة .وغاية الشباب ىنا ىي البحث عن ذواتيم و حقوقيم ،في آماكن أخرى
ميما كانت الصعاب و الطرق الوعرة.
أما بالنسبة لألماكن المغمقة في الرواية فقد تمثمت في البيت و الكوخ.
 -4-2-1البيت:
يشغل البيت حي از ميما ،في حياة البشر ،فيو ممجأ كل إنسان بعد يوم من العناء و الشفاء
و العمل ،و لو داللة ميمة في العمل الروائي و يعد عنص ار مؤط ار لمشخصية.
>> دخل

أىتم الراوي بوصف ىذا المكان ،و ذلك لتبيان الوضعية االجتماعية لساكنيو .يقول
عماد البيت...ىا ىو ينادي بصوت يرتفع فضاء المكان الذي تآكمت جدرانوَّ ،
وقل فيو األثاث
فيو يبدو و َّ
كأنو واسع من قمة األشياء <<(.)1

فمن خالل ىذا المقطع السردي ،أوحى إلينا حالة العائمة التي تقيم فيو ،و ىي عائمة فقيرة و
المتمثمة في عائمة كريم وقد يفقد البيت خصائصو الحقيقية و المتمثمة في األمن و الراحة و
االستقرار ،بفعل الظروف المحيطة بو .كما ىو الحال بالنسبة لمبيت في رواية" جمل بال كممات"
الذي يعاني ساكنيو الفقر و القمق و الحزن خاصة بعد غياب أبنيا كريم الذي قام بفعل الحرقة
دون أن يخبر أحد.
يقول الراوي في ذلك >> :خيم الحزن عمى بيت كريم ،و ظمت األسرة في حيرة دائمة ،و
باتت تترقب الصبح عمى حر من الجمر ،لم يكن الطعام الذي وضع عمى المائدة ليؤكل ،و ال
لينظر<<

()2

فالبيت ىنا فقد قيمتو ،ىذا ما يوحي بعدم استقرار الظروف االجتماعية ليذا الوطن.
أما بالنسبة لمبيت في إسبانيا فقد أىتم الراوي بوصف ىذا المكان
ىذا بالنسبة لمبيت في الجزائرَّ ،

الخارجي و موقعو الميم ىذا الوصف الذي يدل عمى حالة الرفاىية واالستقرار لصاحبو ،فيقول

الراوي عنو >> :البيت الذي أطمت شرفتو العالية عمى األلوان الجميمة من المزرعة و عمى
 )1المصدر السابق ،ص.25

 )2المصدر نفسو  ،ص .69 ،68
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بعض الجبال البعيدة ...وعمى مقربة من أمواج البحر التي تتالطم مع الصخر فتنتج أصوات
تدوي المكان أحيانا عندما يكون المد و الجزر <<

()1

َّأنو بيت السيد سباستيان و مكان إقامتو مع عائمتو المكونة من زوجتو و ابنتو ،فيو مكان
لمراحة بعد التعب المضني الذي يقضيو في مزرعتو .يقول الراوي وىو يعطي صورة ىذا
المكان من الداخل و يصف الشخصية فيو >> :يعود السيد سباستيان إلى البيت ،ينزع قبعتو
كانت تعمو عمى رأسو ،يحاول نزع الغبار من عمى ثيابو بعدما يتحول لغسل يديو و وجيو...
يتحول مع أبنتو و زوجتو إلى قاعة األكل يقف فييا األب مثل الرئيس الذي جاوره الوزراء و
مرت مدة من الزمن أمام طاولة األكل ،و الحديث
قابمو رئيس الحكومة من جية األمام ليحاورهَّ .

تأخر المحصول في ىذا الموسم <<(.)2
لم يتوقف حول ّ

يوحي ىذا المقطع السرديَّ ،
بأن البيت ىنا يحمل كل معاينو ،من آمان و استقرار ،وراحة ،و

يدل أيضا عمى حياة الدعة لساكنيو ،فالراوي َّ
شبيو بالحكومة المصغرة ،التي تتكون من رئيس و
وزراء.
َّ
ليبين من خاللو واقع الدول الغربية التي
فعمر معراجي وظف ىذا البيت في أحداث الرواية ّ
تعيش شعوبيا حالة االستقرار ،و التوازن عكس الواقع العربي .وىذا ما استوحيناه من خالل
وصف ىذا البيت من الخارج و الذي تحيط بو المناظر الجميمة ،فيو يقصد بيا الظروف
المحيطة بتمك الشعوب من عدالة وحرية كان ليا األثر الكبير عمى استقرارىا.

 )1المصدر السابق  ،ص .97

 )2المصدر نفسو ،و الصفحة نفسيا .
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 -5-2-1الوكر:
ىو المكان الذي أقام فيو كريم ورفاقو عند وصوليم إلى إسبانيا ،فكان محل نوميم و راحتيم
بعد العمل المضني ،إالَّ َّأنيم لم يمكثوا فيو كثي ار.
يقول الراوي عمى ىذا المكان >> :وكر في أحد المستودعات الميممة و ىو بجنب إسطبل

لبعض الحيوانات<<(.)1

كان ىذا المكان في الرواية بداية المعاناة التي يمر بيا كريم بطل الرواية ورفاقو ،في بالد
الميجر
ويقول الراوي أيضا ...>> :وصموا إلى داخل المستودع وفرائسيم ترتعد من شدة البرد ،و
نقص األكل ،و استرخى الكل منيم عمى أفرشة قديمة ...مكث الكل في ذلك القبو ،و بقوا
فيو<<
فمن خالل ىذه المقاطع السردية َّ
يتبين لنا مدى حجم المتاعب التي يمر بيا الشباب ،في

ولكنيم ال يكترثون لذلك َّ
بالد الغرب ،فيم ىناك يعانون من سوء المأكل و سوء اإلقامةَّ .
ألنيا

تعتبر الخطوات األولى لتغيير أحواليم .فميما كانت حجم المعاناة ىناك َّ
فإنيا ال تكون مثل

المعاناة التي كانوا عمييا في أرض الوطن من عدالة مشمولة و تيميش و حقرة .فغايتيم ىي
إثبات ذواتيم و تحقيق آماليم.
فتوظيف الكاتب ليذا المكان المغمق ( الوكر) ىو إعطاء صورة الشباب المغترب و كيف
يعاني في بالد الغرب.

 )1المصدر السابق ،ص .102
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 -2الواقع السياسي وتجمياته :
َّ
إن سوء األوضاع االجتماعية من بطالة ،و فقر ما ىو َّإال انعكاس لسوء الوضع السياسي
من ظاىرة استغالل و سوء التسيير >> ،إن السياسة فكرة معقدة تتعدد بتعدد المفاىيم ليا ك ّل
حسب طريقتو الشخصية ،البعض يراىا في توزيع األراضي عمى الفالحين و البعض اآلخر
()1

يراىا في استحواذ مجموعة عمى كل الخيرات و تكفميا بتوزيعيا عمى أبناء الشعب <<.

مرده إلى طبيعة اإلنسان المعاصر و موقفو من الحياة،
إن إقحام السياسة في الكتابة الروائية ّ
باإلضافة إلى طبيعة الظروف التي تحاصره في كل مكان.
فروايتنا ىذه التي ىي محل الدراسة مسَّت ىذا الجانب ( الواقع السياسي) .في عرض
األحداث ،و ذلك بتناوليا أىم مظاىر االستغالل و النيب من قبل المسؤولين.
فمقولة...>> :ال البقاء في مجتمع الخيانة و الخرطي << و >> الموت في البوطي ال حياة

()2
تمس ىذا الجانب ،الذي ىو جانب السياسة في
الكذب و الخرطي << تحمل دالالت كثيرة و ّ
الجزائر ،الذي يتميز بالضعف و التدني ،األمر الذي أدى إلى تدني الوضع االجتماعي.

أما
فمجتمع الخيانة و الخرطي يقصد بيا السرقة و عدم األمانة من قبل المسؤولين َّ

الخرطي :فيي كممة بالعامية يقصد بيا الكذب و القوانين التي تخدم مصالح الساسة عمى
حساب الشعب .وقد جسَّد عمر معراجي ىذا الجانب الحساس ،في عنصر المكان و الشخصية
و الزمن من الرواية.
 -1-2من خالل المكان و الشخصية:
لعب المكان في ىذه الرواية دو ار كبي ار في إعطاء صورة لمواقع فالدارسات

>> كشفت أن

األمكنة ،كاألرواح التي تتمكن األجساد  ،لتعبر عن نفسيا و تؤدي دورىا المسند إلييا ،و
تساىم في تكوين المعنى العام لمرواية ،يستغميا الكاتب في إظيار أفكار و نفسيات الشخصيات
و تعامميا داخل المحيط الذي تتحرك فيو ،فيتحول المكان إلى عنصر أساسي في السرد متجاوز

 )1أم الخير جبور ،الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية دراسة سوسيو نقدية ،دار ميم لمنشر ،الجزائر ،ط ،2013 ،1ص،148
 )2الرواية ،ص .52
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سيطرة الوصف التي تجعل منو مجرد ديكور و إطار في السرد متجاوز سيطرة الوصف التي
تجعل منو مجرد ديكور و إطار لألحداث <<

()1

فالراوي وظَّف مكانا وحيدا مفتوحا ىو المزرعة في عرض صورة ىذا الواقع.
 -1-1-2المزرعة:
المزرعة لم تكن ذلك المكان الذي يمارس فيو نشاط الفالحة فقط ،بل ىي مؤسسة تظم
عمال آخرين ،فيي
إطارات و مسيرين و ميندسين و تقنين في ىذا المجال باإلضافة إلى َّ

مؤسسة منتجة كانت تحقق أرباحا كبيرة.

يقول الراوي >> :قد بدت في سنوات كثيرة و َّ
كأنيا صاحبة الريادة في اإلنتاج الفالحي ،إذ
ما حققتو من أرباح قد جعميا تنال الرضا و االحترام الواسعين من قبيل أوساط حكومية بالغة
في الدولة<<

()2

إال َّ
أن ىذه المؤسسة بالرغم من أىميتيا ،في المجتمع و بفضل الخيرات التي تنتجيا و كذا
إمتصاصيا لمبطالة .تعرضت لإلفالس بسبب النيب و سوء التسيير من قبل إطارات في
الحكومة.
يقول الراوي في ذلكَّ >> :
إن ما آلت إليو المزرعة اليوم من ىذا النقص الفادح في األموال،
تحولت الصفقات من مكتب المدير المعني ،إلى ىيئة
و سوء التصرف و الفوضى ىو لما َّ

حكومية عميا ال تعرف من ىذه المؤسسة سوى المنتوجات المعمبة ،لذلك صارت أحواليا مقرونة
في صفقات مبرمة مع ىيئات عسكرية ،و أخرى حكومية و خاصة ،ثم ضبطيا بدون إستشارة

مديرىا أو عماليا<<(.)3

فيكذا كانت أحوال المؤسسة الجزائرية عمى أرض الواقع متعرضة لكل وسائل االستغالل و
يفصل الراوي فييا ،اكتفى بوصفيا
السرقة من قبل المسؤولين .فبالنسبة لشخصية المسؤولين لم ّ
المتسببين فييا.
و وصف األوضاع السيئة
ّ
 )1الشريف حبيمة ،بنية الخطاب الروائي " دراسة في روايات نجيب الكيالني" ،ص .210
 )2الرواية ،ص .28

 )3المصدر نفسو  ،ص .37
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ويقول الراوي في ذلك...>> :ال بد من حاشية و أذيال ألولئك المسئولين :إذ ال بد من
تؤمن عمى سخافاتيم و حماقاتيم ،وىم واجدون ىذه الحاشية وفي ذلك
حاشية تممق كبرياءىم و ّ
()1
الحطام اآلدمي التافو ،الذي أحالتو األوضاع االجتماعية الفاسدة ديدانا طفيمية و إمعات <<.
و يقول أيضاَّ >> :
ممن
إن أولئك -الذين تأتي الييم ما ينتجو أىل الكد و العرق و الدماءَّ ،

ىم من الجياع و الحفاة و العراة -قاعدونَّ ،أنيم ال يشغمون أفكارىم و مشاعرىم ،ال يفكرون إالَّ
في الزائد العيش و الترف الناعم الرخيص<<(.)2

و يقول أيضا عن المسؤولين >> :لقد امتمكوا قوة المال و اإلغراء ،عمى حساب المحرومين
التعيسن الضعفاء ،أمام ذلك اإلغراء ،طالب حياة أو متاع ،ال يجدون باب الشرف أو وجيا من
وجوىو ،ىذا الوضع جعل العمال في انقسام دائم ،فريق من السماسرة ،و فريق من الضحايا،
أي فريق القوادين،و فريق الرقيق البيض من النحاسين و الممق الحقير <<

()3

.

فالراوي في ىذه المقاطع السردية يعطي لنا صورة الواقع السياسي من خالل استغالل
المسؤولين لطبقة الضعفاء من الشعب و ذلك بامتصاص جيودىم الكبيرة التي يفرغونيا ،في
مؤسساتيم.
فيؤالء المسؤولين ال يشغمون أفكارىم بما ينفع وطنيم فيم ال يفكرون إالَّ في مصالحيم
الخاصة.
فيكذا كان حال المؤسسات الجزائرية التي تتميز بالضعف و التدني بسبب االستغالل و
السرقة ليا.

 )1المصدرالسابق ،ص .36

 )2المصدر نفسو و الصفحة نفسيا.

 )3المصدر نفسو ،و الصفحة نفسيا .
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 -2-2من خالل الزمن:
يعرف الزمن السردي َّ
بأنو >> زمن داللي ،يعتمد إليو الروائي لمتوظيف البنائي القائم عمى
َّ

أساس اإلييام الزمني<<

()1

 .باعتبار أن الزمن السردي ىو زمن متخيل.

و بيذا تعتبر >> الرواية بنية زمنية متخيمة خاصة ،داخل البنية الواقعية أو بتعبير آخر ىي
تاريخ متخيل خاص داخل الموضوعي ،وقد كون ىذا التاريخ المتخيل تاريخيا لشخص أو لحدث
أو لموقف أو لخبرة أو لجماعة ،أو المحظة تحول اجتماعي أو غير ذلك ،ورغم االختالف في
الطبيعة البنيوية بين المتخيل و الموضوعي فإن بين الزمنين أو التاريخين عالقة ضرورية أكثر
من تزامنيا ،ىي عالقة التفاعل بينيا فبنية الرواية ال تنشأ من فراغ ،و إنما ىي ثمرة لمبنية
الواقعية السائدة االجتماعية <<(.)2

َّ
إن >> الزمن الروائي باعتباره عمال أدبيا أداتو الوحيدة ىي المغة ،يبدأ بكممة و ينتيي
بكممة و بين كممة البداية و بعد كممة النياية فميس لمزمن الروائي وجود ،لذلك كان لدراسة
الزمن في الرواية عدة جوانب ،فأحد ىذه الجوانب يتمثل في أن الرواية فن يتم تذوقو تحت

قانون الزمن <<(.)3

َّ
فالزمن إذا حقيقة أداتو الوحيدة ىي المغة ،كما َّأنو أساس المتخيل السردي داخل العمل

الروائي يمثل الحركة التي تحتوي المكان يغني العمل األدبي ثراءا و داللة ،كما َّأنو من خالل
الزمن يمكن التحدث عن انفعاالت الشخصيات و مواقفيا.
وعمى ىذا األساس >> ليس لمزمن وجود مستقل تستطيع أن تستخرجو من النص مثل
الشخصية أو األشياء التي تشتغل المكان أو مظاىر الطبيعة فالزمن يتخمل الرواية كميا و ال

نستطيع أن ندرسو دراسة جزئية ،فيو الييكل الذي تشيد فوقو الرواية <<(.)4

 )1مشتاق عباس معن ،حركية الفضاء الزمني في جسد الرواية" قراءة في خطاب الروائي المغربي الحديث ،إصدارات دار
الثقافة و اإلعالم ،دمشق ،سوريا( ،د.ط)  ،2001،ص .24

 )2محمود أمين العام ،أربعون عاما من النقد األدبي ،دار المستقبل العربي القاىرة ،مصر( ،د.ط) ، 1994 ،ص .13
 )3الشريف حبيمة ،بنية الخطاب الروائي ،ص .41

 )4سي از أحمد قاسم ،بناء الرواية ،الييئة المصرية العامة ،مصر ،ط ،1998 ، 1ص .27
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ومن خالل ىذه المفاىيم سنحاول دراسة عنصر الزمن في رواية " جمل بال كممات" ،و ذلك
في محاولة الكشف عن طريقة توظيف الروائي عمر معراجي ىذا العنصر لرسم صورة الواقع.
و نقف عند أىم التقنيات التي أعتمد عمييا في رسمو.
َّ
إن التقنية الطاغية ،في عنصر الزمن التي أستند عمييا الراوي في عرض أحداث ىذه
الرواية ىي المشيد الذي يعتمد عمى حوار الشخصيات .
 -1-2-2المشهد:
يحتل المشيد موقفا متمي از >> ضمن الحركة الزمنية المتخمية داخل العمل السردي و ذلك
بفضل وظيفتو الدرامية و قدرتو عمى كسر رتابة السرد ،و ىو يقوم أساسا عمى الحوار المعبر
لغويا و الموزع إلى ردود متناوبة <<

()1

تنطوي رواية " جمل بال كممات" عمى عدة مشاىد حوارية كان أىميا الحوار الذي دار بين
كريم و الشمة و قد بينت الحوارات كميا عمى مواقفيم من الحياة و الوضع السائد.
فيقول أحد أفراد الشمة لكريم و ىو مستاءا من وضع أحد الكيول الذي كان ضحية ىذا الوضع
السياسي >> :أىذا ىو حال العمل ،في الدولة؟ أبمثل ما يقوم بو ىذا الكيل حقيقة أم باطل؟
 أو لم يكن لو آجر في التقاعد؟ إن التقاعد لو سقف معموم من سنوات العمل وربما ىذا لم يمحق ،و لم يتجاوز ذلك. ىذا ظمم و بيتان ،و حتى كفر ،ففي أوربا من عمل أسبوعا أو شير لو الحق في اخذأجر التقاعد.
 الحاصل في كل ىذا ،سواء أعممت أم لم تعمل َّفإن مصيرك في ىذا المجتمع مصير
واحد.
 ىكذا يتحول الحق إلى باطل في ىذا الواقع المفعم باألحداث. )1عبد الرحمن محمد محمود ،بناء الرواية عند حسن مطمك '' دراسة داللية ''  ،المكتب الجامعي الحديث  ،مصر) ،د.ط)،
 2012ص .49
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 َّأن الدولة من واجبيا حماية األشخاص و تأمين عيشيم من قوت و من عدالة
اجتماعية،و إذا ما حصل أنك لم تجد ىذه األشياء البسيطة في حياتك فال تنتظر َّإال االرتحال
من المكان الذي أنت فيو <<

()1

ويقول آخر من أفراد الشمة ألصحابو  ،وكانت أوضاعو المادية أحسن من الباقين :
>>  -أنا ما أرغب فيو ىو الذىاب إلى أوروبا
أمن حياة سعيدة رغيدة ؟ فما ورثتو عن أبيك
 -كيف بك تقول بيذا يا سيد  ،وأنت الذي َّ

يكفيك لمعيش أكثر من مئة سنة في حياتك.

 َّإنك إن ىربت عن طريق الحرقة فمن سيدير شؤون أسرتك ؟ إن حماية النفس أفضل من حماية أي شيء  ،كل شيء ىنا غير مضمون  ،فحتىالتأمينات التي تدفع ليا ما يقارب من

 %10عشرة بالمائة من رأس المال تأبى الكثير من

األحيان أن تقدم لنا ضمانا حول بعض الحوادث  ،ىذا ما يف ّسر االستغالل المادي في ىذا
المجتمع من قبل أشخاص يكبمون نشاطك  ،وان رفضت ذلك فإن الضرائب ستمارس سمطتيا
عميك سواء عن طريق القانون أو ما ىو خارجو .
 كيف استطيع أن أعيش ىكذا في ظل ىذا الحصار وىذا الطغيان يا سيدي <<(.)2يتضح البعد السياسي في ىذه الحوارات من خالل موقف الشخصيات من ىذا الواقع  ،وذلك
بالسخط عميو واالستياء منو باعتبار ىذه الشخصيات متضررة كثي ار من ىذه السمطة التي
انعكست سمبا عمى أحواليا .
فأبطال روايتنا ليس بسياسيين بل ىم أفراد مورست عمييم السياسة لذلك اعتمد الراوي عمى
حوارىا لإلفصاح عما يجول بداخميا من غضب إزاء ىذا الوضع  ،فالسياسة ىي المتسببة في
سوء األحوال االجتماعية.
 )1الرواية  ،ص .45 ، 44

 )2المصدر نفسو ،والصفحة

نفسيا.
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وفي مشيد حواري آخر دار بين شخصيتين إحداىما يمثل الطبقة الغنية واآلخر تمثل
الطبقة الفقيرة ،بين الطفمين وليد وصديقو عماد :
>> ىذه المزرعة من يممكيا في األصل كي يشترييا جدك ؟
 يقول جدي َّإنيا لمدولة  ،وتنوي أن تبيعيا إلى أشخاص مخمصين . من ىم ىؤالء األشخاص المخمصين وكيف حتى صاروا بيذا الشكل ،ولم أفيم القصد ؟ اإلخالص يكون لموطن ولمدولة ولمحكومة  ،أفيمت فيل جدك من أولئك أصحاب الدولة والحكومة ؟ َّإن جدي صاحب مال وجاه  ،وقرار.
 -لكن يا كمنا نحب أن نخمص للدولة والوطن ولمحكومة ولممجتمع ولموالدين...الخ"

()1

 لكن ما لم أفيمو فيل ىناك من ىو أكثر إخالصا وأكثر جاىا ،وأكثر عرفانا فياإلخالص من شخص آخر ؟
 أنا أقول لك ىل لك المال الكافي لمحديث عن ىذه األشياء ؟ ال بالطبع ال أممك شيئا  ،وال نممك كذلك  ،ولن نممك !. إذن ال استطيع أن أفيمك . فيل إذا غاب المال والعرض والجاه والشيرة ،وحل الفقر والبؤس والجوع يتعطل العقلعن الفيم؟<<

()2

فمن خالل ىذا المشيد الحواري يتبين لنا حقيقة ىذا الواقع المعيش في البالد  ،فمطالب
الحياة الضرورية لإلنسان من حق وعدالة  ،ومسكن وامن واستقرار  ،تتمتع بيا فئة معينة من
أفراد ىذا المجتمع وه م أصحاب السمطة والجاه والمال  ،في حين نجد الطبقة الفقيرة تعيش
محرومة من ىذه الحقوق  ،بل ليس ليا الحق حتى أن تفكر في ىذه األمور .
 )1المصدر السابق  ،والصفحة السابقة.
 )2المصدر نفسو  ،و الصفحة نفسيا.
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 -2-2-2الترتيب الزمني:
قد ال يتقيد الروائي في نصو المتخيل بالتتابع المنطقي لمواقع الحكائي حيث يقول حسن
بحراوي >> :فاألصل في المتواليات الحكاتيةّ

انيا تسير وفق تسمسل زمني متصاعد يسير

بالقصة نحو نيايتيا المرسومة في ذىن الكاتب ،عمى َّ
أن استجابة الرواية ليذا التتابع الطبيعي
في عرض األحداث حالة إفتراضية أكثر مما ىي واقعية ألن تمك المتواليات قد تبتعد كثي ار أو
قميال عن المجرى الخطير لمسرد ،فيي تعود إلى الوراء لتسترجع أحداثا ،تكون قد حصمت في

الماضي أو العكس من ذلك <<(.)1

إن >> استحالة التوازي بين زمن الخطاب األحادي البعد وزمن التخيل المتع دد األبعاد أدى
و ّ
إلى خمط زمني يحدث مفارقات زمنية عمى خط السرد يتمثل في االستباق و االسترجاع <<(.)2
 -1-2-2-2االستباق:
ىو تقرير لحدث سردي سيأتي ،إذ يمجأ السارد إلى استباق الحدث الرئيس في السرد بأحداث
أولية ،وبعد >> حركة سردية تقوم عمى رواية أحداث أو حدث الحق أو ذكره مقدما ،أو ىو
تقديم األحداث الالحقة أو المستقبمية قبل وقوعيا <<(.)3

و نالحظ في ىذه الرواية بعض اإلستباقات الموحية ،من بينيا قول أحد أفراد الشمة >> :أنا
ما أرغب فيو ىو الذىاب إلى أوربا...أمارس حريتي الشخصية و نشاطي بصفة دائمة ،تحت

حماية القانون و العدالة و النظام<<(.)4

من خالل ىذا المقطع اإلستباقي الذي يحيل إلى أمور كثيرة ،ومن بينيا افتقاد وفقر ىذا
الوطن الجزائر -الذي لديو سيادتو و كيانو ألىم أساسيات الحياة لمشعوب من حرية و عدالة و
نظام.

)1حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ، ،االمركز الثقافي العربي،الدار البيضاء  ،المغرب ،ط ، 1990، 1ص.19
)2المرجع نفسو ،ص .51

)3عبد الرحمان محمد محمود ،بناء الرواية عند حسن مطمك ،ص .41
 )4الرواية ،ص .47
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فيذا واقع محتوم من عدالة مشمولة تعاني المرض و الويالت ومن تكافؤ غير ممكن في
التحقيق ،إذ لما غاب القانون و غاب الردع لم يعرف أحدا من الناس حدوده ،لقد

اختمطت

المفاىيم ،و أصبحت القواعد ال تقوم عمى أسس منطقية بينة.
ويقول آخرَّ >> :
إن ىنالك كل شيء ،فرص العمل واىية و كثيرة ،نستطيع أن نتحصل عمى
أي غرض<<

()1

ىذا األمر الذي أدى بالشباب الجزائري لمتطمع لحياة أفضل خارج وطنيم ،وجعمو يسمك كل
السبل ميما كانت وعرة ،فيو بذلك يبحث عن ذاتو و شخصيتو المفقودة في بمده.
فيذه التطمعات بقدر ما ىي تعبر عن ذوات الشخصيات بقدر ما ىي تعتبر عن حال بمد
بأكممو.
كان ىذا االستباق استشرافا لممستقبل ،و السعي وراء ما ىو مفقود

في الوطن لمحصول

عميو في بمد آخر  ،من عمل وحرية و عدالة و نظام ومن خالل ىذا يمكن لنا القولَّ :أنو من

ابرز خاصية يتميز بيا االستباق ىيَّ :أنو ما يقدمو من معمومات ال تتصف باليقينية ،وىو في

حاالت كثيرة مجرد تطمع لما ىو محتمل و متوقع ،وقد يكون بصيغة تطمعات مجردة تقوم بيا
الشخصية لمستقبميا فتطمق العنان لخياليا لمعانقة المجيول و استشراف آفاقو.

 -3الواقع التاريخي وتجمياته :
َّ
إن استحضار التاريخ في الرواية ،يمثل الرابط أو الجسر الذي يربط بين مشاكل الواقع و
بين الماضي الذي يحتوي الحمول >> أمام العجز عن مواجية الواقع و تحدياتو ال تممك الذات
 )1المصدر السابق ،ص

.53
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الجماعية سوى أن تتعمق بذكرياتيا أو تبحث عن القيم

االعتبارية أو تستعير أبطاليا من زمن

آخر ،زمن آفل و عندما تصل إلى طريق مسدود ،في التفاعل مع معطيات الواقع الراىن تصل
إلى طريق مسدود في التفاعل مع معطيات الواقع الراىن و تحدياتو يصبح المحور المحرك

لمشخصيات<<(.)1

فالتاريخ يعد من أىم الروافد التي أستند عمييا ُأكتَّاب الرواية في تجاربيم
يزخر بو من قيم فنية و فكرية وروحية أغنوا بيا إبداعاتيم و استطاعوا أن ينقموىا إلى الحاضر.

اإلبداعية ،لما

فيو بالنسبة لمروائي نوع من التجربة األدبية يعبر عن الرؤية الفنية لو ،الذي يسعى إلى تجسيد
الواقع من خالل رموز فنية متعددة منتقاة من التاريخ لما لذلك من آثر بالغ عمى نمو الوعي
الفني و الفكري لدى القارئ ،فاستحضار التاريخ في النص األدبي يعطيو بعد أرحب و حركة
فاعمة في كمماتو و دالالته

( )2

وفي رواية ( جمل بال كممات ) نمحظ َّ
أن الراوي في عرضو ألحداثيا ،قد وظَّف التاريخ ،و
توظيفو لم يكن اعتباطا و كان مقصودا و لو غاية في ذلك ىو إعطاء صورة عن الجزائر في
الماضي و خاصة غداة االستعمار الفرنسي وما عانتو من ويالتو مع إعطاء صورة لتمك
التضحيات التي قام بيا أجدادنا من أجل نيل الحرية و الكرامة لكي تعيش األجيال القادمة ،في
ىناء ورخاء.
فالراوي يريد أن يقول َّ
أن تمك التضحيات لم يعط ليا قدرىا من قبل أولئك الذين أو َكمُأوا ليم

ميمة تسيير بالدىم.

وقد تجسَّد البعد التاريخي في ىذه الرواية من خالل عنصر الزمن ،و بالتحديد في تقنية
االسترجاع.

 -1-3من خالل الزمن:

 )1شكري عزيز ماضي ،في نظرية األدب ،ص .53
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تجليات الواقع في رواية جمل بال كلمات

الفصل الثاني

يعد الزمن من أىم العناصر ،في البيئة السردية إلى جانب الشخصيات و المكان ،يعتمد
عميو السارد في سير األحداث و ذلك بتوظيفو لمختمف تقنيات الزمن ،من إسترجاع و إستيباق،
وفي عرضو لمجانب التاريخي أعتمد الراوي عمى تقنية االسترجاع.
 -1-1-3االسترجاع:
وىو مخالفة صريحة لسير السرد يكون بعودة راوي السرد و محركو إلى حدث سابق ،ييدف
إلى إستعادة أحداث ماضية أىمل السرد ذكرىا لسبب أو آلخر

( ،)1و ىو نوعان إسترجاع

خارجي و استرجاع داخمي.
 -1-1-1-3استرجاع خارجي:
يحيل بنا إلى أحداث سردية وقعت قبل البدء ،في الحكاية ،و ىو األكثر شيوعا في
النصوص السردية الحديثة ،و يمجأ إليو الراوي >> من أجل ملء فراغات زمنية تساعد عمى

فيم مسار األحداث <<( .)2و نمحظ من أىم المقاطع اإلسترجاعية التي تحيل إلى التاريخ ىي
كاألتيَّ >> :
إن والده من أولئك الذين خمَّف االستعمار فييم عاىات عديدة و أمراض تعددت
مثمما ىي أصابع اليد ،لقد كسرت أضالعو .و أكوت أعضاء جسمو بالنار ،وىو اآلن ال يعرف
سبيال ماديا يكفمو ،كان قد سجن طيمة سنوات عديدات عندما ألقي عميو القبض بصحبة أحمد

زبانة ىذا الشييد الذي شنق <<( .)3وفي مقطع استرجاعي آخر يبين الراوي من خاللو إخالص
المجاىدين و الشيداء لموطن يقول األب البنو  >> :لقد أفرج عنو لما كانت الثورة قد أوشكت
عن األفول ،لذلك فيو اآلن حي يرزق ،لم يطمع يوما في مكافآت الدولة ،ولم يتقدم إلى

مصمحة قدماء المجاىدين ،ولم يشاركيم فيما ىم صانعون بو اليومَّ ،إنو لم يشكك ،في تاريخ
أحد و لم يقل عن غيره كالما خاطئا ،ولم يطعن في التاريخ ،فكل ما في األمر ىو إخالصو هلل

و لموطن ال غير :إذ ال يريد جزءا و ال شكو ار <<(.)4

 )1نضال الشمالي ،الرواية و التاريخ " بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية
ط ،2006 ،1ص .157

 )2سي از أحمد قاسم ،بناء الرواية ،ص .27
 )3الرواية ،ص .45

 )4المصدر نفسو  ،ص .46
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''  ،عالم الكتب الحديث ،األردن،

تجليات الواقع في رواية جمل بال كلمات

الفصل الثاني

وفي مقطع استرجاعي آخر يتحدث األب عن تاريخو قائال:
>> ليس من حقنا أن نكون ىكذا ،فمو كنت متطاوال عمى غيري لوظَّفت تاريخي ،في خدمة
المادة و التضحية من اجميا ،ذلك أني لما كنت في الثورة التحررية قائدا منظما مخمصا كان
بمقدوري أن أشغل ذلك ،و أن أضع ممفا يتعمق بقدماء المجاىدين ،و أوراق السجن المثبتة لذلك

في الوثائق التي الزلت احتفظ بياَّ ،
لكنني اخترت اآلخرة عن الدنيا ،فأنا لم أرض أبدا أن آتاجر
بدماء الشيداء التي سالت عمى األرض الطاىرة األرض الطاىرة<<(.)1

أن الراوي يرمي من وراء تمك اإلسترجاعات أن يقول لنا >> :ىكذا عاش آباؤنا في التاريخ،

وىكذا نعيش حاليا<<(.)2

كما تكمن داللة اإلسترجاع ،في إعطاء قيمة جمالية لمنص الروائي ،و تحقيق العديد من
المقاصد الحكاتية من قيم فنية و فكرية و روحية ،فيذه اإلسترجاعات ىي لشخصيات متخيمة
في الرواية ،إالَّ َّأنيا تعبر عن واقع تاريخي ألمة بأكمميا.

 )1المصدر السابق  ،ص .61

 )2نضال الشمالي ،الرواية و التاريخ ،ص .134
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خاتمة

أثناء دراستنا ليذا الموضوع ''الواقع والمتخيل'' في رواية (جمل بال كممات) ل:عمر
معراجي ،انتيى البحث إلى مجموعة من النتائج:
 سعت رواية (جمل بال كممات) تصوير الواقع بكل تضاريسو االجتماعية والسياسيةوالتاريخية.
 استعان الكاتب في عرض أحداث الرواية بعناصر من الواقع وجسَّدىا في متخيل سرديمن  :أمكنة مثل ( المزرعة ،البحر ،الشوارع ) ،وأسماء شخصيات مثل ( كريم ،عماد ،
سبستيان ) ،وأحداث مثل ( أحداث الثورة التحريرية)  ،حتى أوىم القارئ بواقعيتيا.
 انتقى الكاتب شخصيات متخيمة ذات دالالت وايحاءات ترمز إلى انتمائيا الفكريواإلنساني ،فتميزت بخاصية التنوع ،في أداء األدوار بين رئيسيو وثانوية ،كان ليا دور كبير في
صور من
بناء عالم الرواية المتخيل وكذا إعطاء صورة لمواقع.مثل شخصية كريم و الشمة التي َّ
صور من خالليا عن
خالليا الكاتب واقع الشباب في الجزائر ،وشخصية ايميميا وسبستيان التي َّ
الواقع الغربي .
 ارتكز الكاتب في عنصر الزمن عمى تقنية االسترجاع ،إلعطاء صورة الواقع التاريخيلمجزائر ،كما ارتكز عمى تقنية المشيد الذي يعتمد عمى حوار الشخصيات لمكشف عن المواقف
المختمفة ،وذلك لعرض صورة الواقع السياسي ،باعتبار ىذه الشخصيات من ضحايا ىذا
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خاتمة

الواقع .فأبطال الرواية –موضوع الدراسة -ليسوا بسياسيين فيم أفراد مورست عمييم السياسة،فيم
ضحايا سياسة
 يتجمى وعي الروائي من خالل تركيزه عمى األماكن المفتوحة في عرضو الحداث الرواية ،صور لنا الكاتب
وذلك لالنفتاح عمى الواقع ،مثل المزرعة ،الشارع والبحر ،فمن خالل المزرعة َّ
واقع المؤسسة الجزائرية باعتبار ىذه األخيرة مكان يمارس فيو الفرد نشاطو ومكان لكسب الرزق
ُيستغل ويتعرض َّ
أما بالنسبة لمشارع ،أعطى لنا الكاتب
لمنيب والسرقة من طرف المسؤولينَّ ،
من خاللو صورة الشباب البائس اليائس من واقعو.
فصور لنا من خاللو المصاعب والمتاعب التي يسمكيا الشباب لمخروج
َّ
أما بالنسبة لمبحر َّ
من المشاكل التي يعاني منيا في بالده من بطالة و تيميش،و عدالة مشمولة....
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مـــكـتبة البـــــحث

أوال :المصادر:
-1عمر معراجي جمل بال كممات ،منشورات دار القدس العربي  ،وهران ،الجزائر ( ،د.ط).2012 ،

ثانية :المراجع :
-Iالعربية:
-2آمنة بمعمى ،المتخيل في الرواية الجزائرية ''من التماثل إلى المختمف'' ،دار األمل لمطباعة والنشر
والتوزيع ،ط.2006 ،1
-3بدير حممي ،االتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
اإلسكندرية ،مصر ،ط.2002 ،1
-4جميمة الطر يطر ،مقومات السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث ،مركز النشر الجامعي ،تونس ،ط،1
.2009
-5حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب،ط.1990 ،1
-6حسين خمري ،فضاء المتخيل ،منشورات و ازرة الثقافة ،دمشق ،سوريا ،ط.2001 ،1
-7رفيق رضا صيداوي ،الرواية العربية بين الواقع والتخيل ،دار الفارابي ،بيروت ،لبنان،ط.2008 ،1
-8سعيد يقطين ،قضايا الرواية العربية الجديدة (الوجود والحدود) ،رؤية لمنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،ط،1
.2010
-9سامي سويدان ،فضاء السرد و مدارات التخيل ،دار األدب لمنشر و التوزيع  ،بيروت ،لبنان ،ط.2006،1
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-10السعيد الورقي ،اتجاهات الرواية العربية المعاصرة ،دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع  ،اإلسكندرية
،مصر (،د،ط).2014،
-11سعيد جبار  ،التخيل بناء األنساق الداللية نحو مقاربة تداولية  ،رؤية لمنشر والتوزيع ،مصر
2013
.
،ط،1
 -12سي از أحمد قاسم ،بناء الرواية ،الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر ،ط.1998 ،1
 -13شايف عكاشة ،نظرية األدب في النقد الواقعي العربي المعاصر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن
1994
.
عكنون ،الجزائر( ،د.ط)،
 –14الشريف جبيمة ،بنية الخطاب الروائي "دراسة في روايات نجيب الكيالني"،عالم الكتب الحديث ،
أربد  ،األردن ،ط

2010
.
،1

1996
.
 -15شفيع السيد ،اتجاهات الرواية العربية ،دار الفكر العربي ،نصر ،مصر ،ط،1
 -16شكري عزيز ماضي ،في نظرية األدب ،المؤسسة العربية لمدراسات والنثر ،بيروت ،لبنان ،ط،1
.2005
-17صالح مفقودة ،المرأة في الرواية الجزائرية  ،دار الهدى لمطباعة و النشر  ،عين مميمة  ،الجزائر ،ط، 2
. 2009
-18صالح مفقودة  ،الواقعة في الرواية الجزائرية  ،مجمة العموم اإلنسانية  ،جامعة محمد خيضر،بسكرة ،
الجزائر.2001،
-19صالح فصل منهج الواقعة في اإلبداع األدبي  ،دار عالم المعرفة لمنشر و التوزيع  ،القاهرة مصر ،
(د،ط).1992،

64

 -20عبد الرحمان محمد محمود ،بناء الرواية عند حسن مطمك ''دراسة داللية'' المكتب الجامعي الحديث،
مصر( ،د.ط).2012،
-21عثمان الميمودي ،العوالم المتخيمة في روايات إبراهيم الكوني ،محاكاة لمدراسة و النشر و التوزيع،
دمشق،سوريا ،ط.2013،1
-22فيصل األحمر ،دراسات في األدب األجنبية  ،دار األلمعية لمنشر ،قسنطينة ،الجزائر  ،ط.2013،1
 -23فيصل األحمر  ،دراسات في األدب الجزائري المعاصر  ،منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين،الجزائر،
ط.2009،1
-24محمد معتصم ،بنية السرد العربي من مسائمة الواقع إلى سؤال المصير  ،دار العربية لمعموم ناشرون ،
بيروت لبنان  ،ط.2010،1
 -25مدحت الجبار  ،النص األدبي من منظور اجتماعي  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،
مصر (،د.ط).2001 ،
-26محمد المبارك  ،إستقبال النص عند العرب  ،المؤسسة العربية لمدراسات و النشر  ،بيروت  ،لبنان،
(د.ط)( ،د.ت) .
 -27محمد غنيمي حالل  ،النقد االدبي الحديث  ،دار العودة  ،بيروت  ،لبنان  ،ط.1982،1
 -28محمود أمين العام  ،أربعون عاما من النقد االدبي  ،دار المستقبل العربي  ،القاهرة  ،مصر ( ،د.ط)،
.1994
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- 29مشتاق عباس معن،حركية الفضاء الزمني في جسد الرواية "قراءة في خطاب الروائي المغربي
الحديث،صدارات دار الثقافة و اإلعالم  ،دمشق  ،سوريا ( ،د,ط).2001 ،

 -30مصطفى المويقن  ،بنية المتخيل في نص ألف ليمة و ليمة  ،دار الحوار لمطباعة والنشر  ،الالذقية ،
2005
.
سوريا  ،ط، 1
 -31نادر مصاورة  ،شعر العميان الواقع  ،الخيال  ،المعاني و الصور الفنية  ،دار الكتب العممية لمنشر ،
بيروت  ،لبنان  ،ط.2008 ، 1
 -32نضال الشمالي  ،الرواية والتاريخ "بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية" ،عالم الكتب
الحديث،األردن ،ط.2006 ،1
-33ياسين النصير الرواية و المكان ،دار الشؤون العامة  ،العراق  ،ط.1986،1
 -34يوسف سامي اليوسف ،الخيال و الحرية ،دار كنعان لمنشر و التوزيع  ،دمشق  ،سوريا ،ط(،2د.ت).
 -35يوسف اإلدريسي  ،الخيال و المتخيل في الفمسفة و النقد الحديثين  ،مطبعة النجاح الحديثة ،دار
2005
.
البيضاء ،المغرب  ،ط، 1
-IIالمترجمة:
-36جان برغيس،المتخيمة،تر/خميل الجر،المنشورات العربية  ،بيروت  ،لبنان  ،ط. 1984،1
-37جي ار جنيت و آخرون ،الفضاء الروائي  ،تر /عبد الرحيم حزل /أفريقيا الشرق ،المغرب  ،ط.2002،1
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-IIIالقواميس و المعاجم:
 ، 1المكتبة اإلسالمية لمطباعة و النشر ،تركيا ،

-38إبراهيم مصطفى و آخرون ،معجم الوسيط  ،ج
(د،ط)(،د،ت).

-39بطرس البستاني ،محيط المحيط ،مكتبة لبنان ناشرون  ،لبنان (،د.ط)،

.1987

_40جبور عبد النور،المعجم األدبي ،دار العمم لمماليين ،بيروت  ،لبنان  ،ط. 1977، 2
-41أبو الحسن بن فارس بن زكريا  ،معجم مقاييس المغة ،مج ،2تح/عبد السالم هارون  ،دار الجيل ،بيروت
 ،لبنان،ط.1991 ، 1
-42أبو الفصل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،لسان العرب (،مادة "وقع")  ،مج

 ،6دار صادر

لمطباعة و النشر  ،بيروت ،لبنان ،ط.1997،1
-43أبو الفصل جمال الدين محمد بن مكرم ابن المنظور ،لسان العرب ( ،مادة خيل) ،مج ،11ط.1987،1
-44صبحي حموي ،المجد الوسيط  ،في العربية المعاصرة ،دار المشرق ش.م.م،بيروت،لبنان،ط2003 ، 1
-45محمد محمد داود ،معجم التعبير االصطالحي في العربية المعاصرة ،دار غريب لمنشر ،القاهرة ،مصر،
(د.ط).2003 ،

-IVالمجالت:
-46محمد حجازي ،أسئمة الرواية الجزائرية (دوافع التاريخ وارهاصات الواقع) ،مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة
محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،ع.2012 ،28/27
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- 1الواقع االجتماعي وتجمياته:

25

- 1من خالل الشخصية
- 1

26

- 1كريم
- 1
- 1

27

- 2الشمة
- 1
- 1

30

- 3سباستيان
- 1
- 1

32
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- 4ايميميا
- 1
- 1

33

- 5الوالدان
- 1
- 1

34

- 6وليد
- 1
- 1

35

- 7عماد
- 1
- 1

36

 -2-1من خالل المكان

37

 -1-2-1-المزرعة

38

-2-2-1الشارع و الحي

41

-3-2-1البحر

43

-4-2-1البيت

44

- 5الوكر
- 2
- 1

46

- 2الواقع السياسي وتجمياته:

47

-1-2من خالل المكان والشخصية

47

-1-1-2المزرعة

48

- 2من خالل الزمن
- 2

50

-1-2-2المشهد

51

-2-2-2الترتيب الزمني

54

 -1-2-2-2االستباق

54
56

- 3الواقع التاريخي وتجمياته
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 -1-3من خالل الزمن

57

 -1-1-3االسترجاع

57
57
60

 -1-1-1-3استرجاع خارجي
خاتمة

قائمة المصادر و المراجع

63

فهرس الموضوعات

68
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ملخص البحث:
إن العمل الروائي ينقل المتمقي إلى عوالم بعيدة ومختمفة من ماضية وحاضرة ومستقبمية،
وىذا بفضل عنصر الخيال الذي يمثل متنفسا لمذات اإلنسانية المبدعة التي تحولو من مستواه
الذىني المجرد إلى مظير إيحائي ممموس ،وبذلك يسمى المتخيل الذي يربط بين أجواء الرواية
والواقع ،وعميو جاء موضوع ىذا البحث عن الواقع والمتخيل ،الذي ارتضينا أن ندرسو في رواية
(جمل بال كممات) لمروائي عمر معراجي ،ىذه الرواية التي حاولت محاكاة الواقع.
فانبثق عنيا الواقع االجتماعي والسياسي ،والتاريخي وتجمى ذلك من خالل المتخيل
السردي من شخصيات ومكان وزمان.

Résumé
Le travail théâtral consiste a donner a celui qui recoit des horizons
’lointaines et variées de son passe , du présent et de son avenir et ce grâces a l
instruction imaginaire qui inspire un souffle et l’ état physique et qui lui donne un
changement de l état abstrait a un état réel et concret su ce l’ imagination qui j
ai bien voulu étudier dans la pièce. ( phrases sans mots) de l’ auteur ( omar
maaraji).
Cette pièce relatant le réel du social politique et historique base sur des
personnalités des lieux et du temps.

