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Abstract:
Too many controversies surround the question of interference between literary
genres in prose in general and narratives in particular. This issue is among the most
prevalent preoccupations in poetics in that classifying genres and determining the
nature of the relationship between them has always opened ways to debate.
Therefore, analyzing the question of the interconnection of literary genres has
become of great necessity in contemporary literary theory. Literary genres provide
texts with qualities at the level of description, interpretation and value allowing the
researcher to categorize and analyze these texts via their generic characteristics.
Indeed, learning about the principles of each genre will help us to take into account
the aesthetic and textual development of texts as well as the evolution of the artistic
history. In this research, we have chosen to focus on the novel in order to investigate
its generic traits. This is because the novel is the genre that most witnesses
interrelation and is entwined with other genres and because it is more open to other
genres. It is crucial to mention that the novel has always been intertwined with
manifold genres has not drawn definite rules and principles to itself.
Key words: literary genre, the novel, feminist narratives, auto fiction.

تعد مسألة األجناس األدبية من املشاكل األوىل للشعرية منذ القديم وحتى
 مل يتوقف عن، فتجديد األجناس وتعدادها ورصد العالئق املشرتكة بينها،اآلن
 كما "تعترب هذه املسألة حاليا متصلة بشكل عام بالنماذجية،فتح باب اجلدال
 لذا.1" البنيوية للخطابات؛ حيث اخلطاب األدبي ليس إال حالة نوعيةtypologie
فإن دراسة مسألة التعالق األجناسي أصبحت ضرورة تقتضيها نظرية األدب
 ملا للجنس األدبي من أهمية معيارية وصفية وتفسريية يف حتليل،العاصرة
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النصوص وتصنيفها ومنذجتها ودراستها ،من خالل مساتها النمطية ومكوناتها
النوعية وخصائصها التجنيسية ،كما أن معرفة قواعد اجلنس ،تساعدنا على
إدراك التطور اجلمالي والفين والنصي ،وتطور التاريخ األدبي باختالف تطور
األذواق ومجاليات التقبل والتلقي.
لقد انصب اختيارنا يف الدراسة على الرتكيز حول جنس الرواية وتتبع
خصائصه األجناسية ،باعتبار الرواية من أكثر األجناس األدبية عرضة للتداخل
األجناسي ،وذلك حبكم هشاشتها وانفتاحها على األجناس األخرى؛ إذ جند من
النقاد من يعتربها "اجلنس األكثر حترّرا ألنه جنس غري مكتمل ال حدود له وال
ضفاف ،أمواجه ممتدّة دون شواطئ ،فهو جنس ما ينفكّ جيهز على األجناس
التقليدية القدمية ليجعلها يف خدمته" .2وكان "ميخائيل باختني" يعترب الرواية
"جنينا ،مل يكتمل بعد كجنس أدبي قائم بذاته ( )...فهي اجلنس الفريد
والوحيد ،الذي مل يتأصل ويتجذر ،أي مل يكن قبل الكتابة والكتاب ()...
إنها الوليد الذي فتح عينيه على تارخينا اإلنساني اجلديد ،ونشأ يف رمحه،
فتفاعل بكثافة مع قضايانا احلديثة ،وبلورها بتفاصيل دقيقة ،لكنه مل يستطع
حلد اآلن أن جيد لنفسه مكانا ثابتا بني األجناس األدبية األخرى ،اليت جتهد
لتساير الظروف والتحوالت العاملية احلالية ،مما حيول دون ترصيص أرضية
نظرية ثابتة هلذا الفن" .3فالرواية ظلت باستمرار ،جنسا أدبيا متقلقال يستعصي
على االستقرار ،ذلك أن الرواية هي من األجناس األدبية القليلة ،اليت مل ترسم
لنفسها بعد ،قواعد فنية موحدة.
من هنا تتجلى هشاشة اجلنس الروائي اليت جتعل منه عرضة لذوبان
حدوده يف األجناس األخرى .وهلذا فقد أبان "باختني" العجز الكامل لنظرية
األدب حيال منذجة الرواية" ،ذلك أن تصنيفها لباقي األنواع ظل واضحا ودقيقا
يرومه احلفاظ على نقاء النوع ،مهما انسكن بفعل تواتر العصور بتغريات
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عرضية ال تشرخ بنيته احملايثة ،إال أن الرواية تأبت دائما على كل حماولة احتواء
نظري ،ذلك أن الباحثني مل يتوصلوا إىل حتديد أي مسة ثابتة ومستقرة للرواية،
دون إبداء حتفظات تقضي على هذه السمة باإلعدام" .4مما يعين أن عجز نظرية
األدب أمام ضبط حدود مستقرة للرواية أصبح واضحا ،ملا هلذا اجلنس األدبي
من تفرعات متشعبة تقضي على كل حماولة لقولبته داخل قاعدة نقدية صارمة.
وال يبتعد "خلدون الشمعة" عما ذهب إليه "باختني" حيث يعترب أن "النزعة
التجريبية يف األدب ظلت وثيقة الصلة بالرواية األروبية اليت جترب يف مساحة من
االمتالء .كما أنها غري بعيدة عن الرواية العربية اليت جترب يف مساحة من
الفراغ .وهلذا فالتباين بني رواية وأخرى قد بلغ حدا أصبح معه من الصعوبة
مبكان العثور على أساس نقدي ضابط جيمع بني املبدعات الفنية اليت تصنف
حتت عنوان "رواية" يف مسط واحد يؤلف منظومة روائية متسقة أو شبه متسقة
عرب العصور( )...فما هي حــــدود الروايـــة؟ ( )...هل هــــي حقــــا قطعـــة نثــر
وصفي – كما يقول التعريف السائد -تنطوي على حبكة روائية تواشج بني
شخصيات وحوادث ومشاهد وقعت أو ممكنة الوقوع؟" .5هذا ما يؤكد احلرية
الكبرية اليت وقع فيها النقاد والباحثون يف حماولتهم لضبط حدود الرواية،
وهذا ما يؤكد أيضا أن التسليم بصفاء جنس أدبي معني ودراسته على هذا
األساس ،ال يتعدى جمرد وهم سرعان ما يذوب مع عملية القراءة ،ويتأكد مع
تكرار هذه العملية ،باعتبار أن النص األدبي – مبفهوم روالن بارث -ال يستقيم
على داللة واحدة ،بل يبقى دائما مفتوحا على تعدد الدالالت بتعدد القراءات.
لقد دحض "تودوروف" مقولة األجناس األدبية بطريقة ملفتة للنظر ،إذ
يعتقد أنه مل يعد هناك وجود لألجناس األدبية أصال ،وأن احلديث عن انتماء
نص أ إىل جنس ب ،كالم مل يعد منه طائل يف وقتنا احلاضر ،ألن النصوص قد
فككت األجناس وداست عليها .وقد تأثر "تودوروف" كثريا يف هذا املسعى،
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بآراء "موريس بالنشو" ،اليت هي آراء جريئة جرأة غري عادية ،وال ميكن لغريه أن
يفكر جمرد التفكري فيها .ومنها قوله يف أحد الكتّاب" :تلقَى ،مثله مثل
الكثريين من الكتّاب اآلخرين يف عصرنا ،ذلك الضغط العنيف من األدب،
الذي مل يعد يطيق التمييز بني األجناس ويريد حتطيم احلدود" .6فـ "موريس
بالنشو" يعترب أن قواعد اجلنس األدبي هي مبثابة القيد الذي يعيق عن اإلبداع؛
فالكاتب حباجة إىل مساحة أوسع حتى يتحرك فيها بكل حرية ،وليس إىل
حيز صغري حيد من طاقاته اإلبداعية ،ويرغمه على السري حتت منوذج مرسوم
مسبقا.
بالنسبة لـ "تودوروف" فإن جذور هذه الفكرة تعود إىل بداية القرن التاسع
عشر مع األزمة الرومانسية ،وباعتبار "بالنشو" واحدا من الرومانسيني األملان،
فقد وجدت هذه األخرية خري ناطق بامسها حيث يقول "تودوروف" مستدال بآراء
"بالنشو" ما يلي" :ال وجود اليوم ألي وسيط بني النتاج األدبي اخلاص واملنفرد،
وبني األدب بكامله ،جنسا نهائيا .ال وجود لذلك ،ألن تطور األدب احلديث
يقوم ،إذا ما توخينا الدقة ،على أن نصنع من كل نتاج أدبي استفهاما حول
كيان األدب نفسه .فلنقرأ جمددا هذه السطور البليغة" :إمنا األهمية للكتاب
وحده ،على ماهو عليه ،بعيدا عن األجناس وخارج حدود العناوين ،من نثر وشعر
ورواية وتوثيق ،اليت يرفض أن ينضوي حتت لوائها منكرا عليها سلطة تثبيت
مكانه وحتديد شكله .مل يعد الكتاب ينتمي إىل جنس ،فكل كتاب ينتسب
إىل األدب وحده ،حتى كأن األدب يقبض بشكل مسبق وشامل على األسرار
والصيغ اليت من شأنها وحدها أن متنح ما يكتب ،حقيقته كتابا ،إذن سيجري
كل شيء وكأن األجناس تبددت ،فتأكدت حقيقة األدب وحيدا ،وتألق
مبفرده يف الضياء الغامض الذي أشاعه لريده إليه كل إبداع أدبي ،وقد ضاعفه
وكأن هنالك جوهرا لألدب"( )...ونقرأ أيضا" :أما الواقع الذي مل يعد لألشكال
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واألجناس مبوجبه من داللة حقيقية ،حتى ليغدو من العبث التساؤل إن كانت
"صحوة فينيغانس" تنتمي إىل النثر أم ال ،وإىل فن يدعى الروائي ،فيدل على ذلك
العمل العميق لألدب الساعي إىل الوضوح يف جوهره ،فيما هو يهدم التمايزات
واحلدود".7
تبدو عبارات "بالنشو" قوية وصرحية يف إعالنها عن عدم جدوى احلدود
اليت تقيمها األجناس ،مبا أن السلطة األوىل واألخرية تعود إىل النص الذي يصنع
إطاره األجناسي لوحده ،ألن األجناس على رأي "جون ماري شيفر" متعلقة أكثر
مبقولة نظرية مثالية يصعب تطبيقها على النصوص اليت حتتل الواقع واألرضية،
وهلذا يقول )...(" :لكنها – على األقل يف رأيي – ليس هلا موضوع حقيقي ،ذلك
لسبب بسيط هو كونها مؤسسة على مصادرتني سطحيتني وغري متالئمتني يف
اآلن نفسه :النص بوصفه معادال لشيء ملموس ،واجلنس بوصفه خارجانية
متعالية (أو – يف حالة النظريات اإلمسانية – خارجانية مزيفة ،أي ،يف الواقع،
عدم مطلق)" .8فــ "جون ماري شيفر" يرى يف مقولة األجناس األدبية تزييفا ال
ميكن جتسيده على النصوص ،ألنها متثل النظري واملثالي ،يف حني متثل
النصوص التطبيقي والواقعي.
غري أن "تودوروف" ينفي أن تكون النصوص ،مع هذا ،معدمة للجنس
األدبي ،أو مقصية له من الوجود ،فهو يعترب أن هذه العملية (االنفالت من
اجلنس) هي من تدفع باألجناس األدبية إىل األمام حنو التطور والتقدم؛ فمخالفة
القاعدة ،برأيه ،هو ما يؤدي إىل حياتها .والفكرة نفسها جندها عند "موريس
بالنشو" ،حيث يقول )...(" :إن كان "جويس" قد قام حقا بتحطيم الشكل
الروائي فجعله زائفا ،فقد دفع أيضا ،إىل اإلحساس بأن ذلك الشكل قد ال
حييا إال عرب احنرافاته .ولئن تطور ،فلن يكون وهو يلد غيالنا ،وأعماال
شوهاء ،ال قانون هلا وال ناظم ،بل وهو يستثري استثناءات له فقط ،تشكل قانونا
67

األجناس األدبية -بقاء يف صراع أم صراع من أجل البقاء

اخلطاب :العدد 20

وتلغيه يف الوقت نفسه ( )...ولنضع يف حسباننا ،كلما جرى بلوغ احلد يف تلك
األعمال االستثنائية ،أن االستثناء وحده هو الذي يعلن لنا ذلك "القانون" ،وأنه
ميثل حياله االحنراف الوحيد والضروري .جيري كل شيء إذن ،يف األدب
الروائي ،ورمبا يف كل أدب ،كأننا ال نستطيع التعرف البتة على القاعدة إال
عرب االستثناء الذي يلغيها :فالقاعدة ،أو حتديدا املركز الذي يشكل العمل
املوثوق تأكيده الالموثوق والتظاهرة التدمريية مسبقا ،واحلضور اآلني فاملنفي
الحقا".9
يستوقفنا يف مقولة "بالنشو" عن األجناس األدبية ،تغييبه ملصطح "جنس"
واستبداله مبصطلحات أخرى جماورة من أجل تأدية املعنى نفسه ،وهي
(الشكل ،القانون ،األدب ،القاعدة ،املركز) ،وما استئثار "بالنشو" هلذه
املصطلحات ،إال بغية تأكيده على فكرة احنسار اجلنس األدبي ،وأن الغلبة
تكون للنص ولألدب الذي خيلق اجلنس وليس العكس ،وهو ما ذهب إليه
"تودوروف" نفسه حني قال" :ليس العمل هو الذي يستلزم بالضرورة قاعدة كي
يشكل استثناء ،بل إن هذا العمل يغدو بدوره قاعدة ،بفضل رواجه يف املكتبات
واهتمام النقاد" .10فالنص األدبي حيمل من املرونة ما ميكنه من خلق قاعدة
خاصة به ،وبالتالي التحول إىل جنس أدبي جديد .وهي الفكرة اليت يثريها "جون
ماري شيفر" عندما ذهب إىل أن النص األدبي ال ميكن أن يكون إعادة
للنصوص اليت سبقته من نفس اجلنس ،إال يف حاالت نادرة ،ألن النص يستعني
بآليات اجلنس األدبي كاستعانته بآليات اإلبداع األخرى ،وعليه فهو ينتج نصا
خمالفا للنصوص الليت سبقته ،وللتوضيح فهو يقول" :إن املكون األجناسي لنص
ما ،ال يكون أبدا (باستثناء حاالت جد نادرة) جمرد نظري للنموذج األجناسي
املكون بواسطة طبقة النصوص (املفرتض أنها سابقة) اليت ينتمي النص إىل
ساللتها .وبعكس ذلك فبالنسبة إىل كل نص يف طور إنشائه ،يكون النموذج
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األجناسي "مادة أولية" من بني أخرى يشتغل عليها .ذلك ما أمسيه أعاله ،املظهر
احلركي لألجناسية باعتبارها وظيفة نصية" .11فالنص األدبي ال ميكن أن
يكون وليد جنس أدبي معني ،ألن النص قد يتجاوز قواعد اجلنس ،ليصبح هذا
األخري جمرد آلية الشتغال النص ،كباقي اآلليات اليت يعتمدها املبدع أثناء
الكتابة.
كما جيد بعض املبدعني لذة كبرية يف تصادم األجناس األدبية ،والتباس
احلدود على القارئ ،حيث "أشار "برغونزي" يف كتابه "وضع الرواية" إىل
شكوى الروائية األمريكية "سوزان سونتاج" من رجعية الرواية املعاصرة باملقارنة
مع ما أحرزته أشكال الفن األخرى .فهي تطالب برواية غامضة وملغزة ومثرية
وغري عادية .وقد فلسف "مارشال ماكلوهان" يف كتابيه "منظومة غوتنربغ"
و"اللغة والقصة" ،آفاق الرواية اجلديدة يف حماولتها بلورة هذا املطلب".12
فالتباس احلدود بني الرواية واألجناس األخرى هو ما جيسد بالنسبة لـ "سوزان
سونتاج" متيزها وتقنيتها العالية.
إن الرواية باعتبارها جنسا أدبيا مفتوحا ،فهي قابلة الحتواء كل أنواع
اخلطاب األخرى ،خاصة منها السرية الذاتية اليت تقرتب بنيتها وبنية الرواية .من
هنا يغدو اإلحلاح على ضبط التعارض بني الرواية والسرية الذاتية ،من منظور
التجنيس األدبي ،إشكالية زائفة ما دامت العناصر السري ذاتية تستثمر يف
تشابك مع التخييل ،وفق عالقة ملتبسة تفتح اجملال واسعا أمام صدق احملكي.
فالسرية الذاتية كما يقول "إدموند عمران املليح" تعين أيضا "صريورة الذات،
تيار الوعي الذي يتحدث عنه الفالسفة ،الدميومة املعيشة فعليا بدون االنقطاع
الناجم عن تدخل خارجي يتمثل يف اللغة ،وإذن الكتابة مبعنى ما ،وتعين أيضا
االمتالك والنظرة اخلارجية اليت جتمد وتؤول إىل خيانة األشياء" .13فوقوع
السرية الذاتية يف شباك التخييل هي اإلشكالية اليت أرغمت "فليب لوجون" على
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توسيع نطاق "امليثاق السري ذاتي" إىل "فضاء سري ذاتي" يشمل "امليثاق
االستيهامي" ،ويدعو القارئ إىل قراءة احملكي املتخيل على أسس سري ذاتية.
لقد قسم الباحث "عبد الدايم" السرية الذاتية إىل نوعني أو قسمني
كبريين ،وهما الرتمجة الذاتية املباشرة ،وتتضمن التطرق الصريح إىل احلياة
اخلاصة للمؤلف ،والرتمجة الذاتية غري املباشرة ،وأدرج ضمنها خاصة ما أمساه
بالرتمجة الذاتية الروائية املعتمدة على حياة املؤلف اعتمادا ضمنيا ،حبيث ال
تستخلص "وجوه التطابق بني احلياتني املروية والواقعية إال من خالل أوجه الشبه
اخلارجية اليت يعقدها الناقد بني الوقائع النصية والوقائع املعيشة" .14ومبا أن
هذه الكتابات ال تقوم بالتعبري عن احلياة اخلاصة للمؤلف تعبريا صرحيا ،فقد
انتهى "عبد الدايم" يف آخر املطاف إىل تصنيفها ضمن "الروايات" ،أو أقرب إىل
اجلنس الروائي منها إىل اجلنس السري ذاتي ،لذلك فإن موقعها األجناسي عنده
ظل موقعا قلقا مضطربا ،فهي مرة نصوص تدخل يف جنس "الرتمجة الذاتية"،
ومرة أخرى تلحق جبنس الرواية وتنتمي إليه.
يعتقد الدكتور "حممد أمنصور" ،أن فكرة التجنيس املختلط هي
حصيلة مواجهة بني نوعني من األجناس ،ال بد أن يكون أحدهما أسبق من
اآلخر" :إن اخلليط ال يكون موجودا إال حينما نتخذ موقعا ضمن أطراف اجلنس
األقدم ،إن كل تطور منظور إليه من املاضي ،يصبح احنطاطا .إال أنه مبجرد ما
يفرض هذا اخلليط نفسه بوصفه معيارا أدبيا ،ندخل إىل نسق جديد؛ حيث ميثل
مثال ،جنس الرتاجيكوميديا" .15وهكذا فإن "حممد أمنصور" يقر باستحالة
صفاء النوع الروائي ،وذلك بسبب اخرتاق النوع السري ذاتي له ،لذا فهو يعترب ذلك
"احنرافا وخرقا للجنس ،ينتج عنه جنس مزدوج أو خمتلط .إنه ضرب من املواجهة
بني نسق الرواية ونسق السرية الذاتية ،سيفرض نفسه بوصفه معيارا ميكن أن
نصطلح على تسميته بنسق "الرواية السريية" .16فالناقد يفرتض نسقا جديدا
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ينحرف عن منوذج الرواية ،كما خيرتق معايري السرية الذاتية وفق التحديدات
اليت تقرتحها نظرية األنواع األدبية ضمن الثقافة الغربية.
لقد جعلت هذه العالقة الوثيقة اليت تربط الرواية بالسرية الذاتية" ،أالن
روب غراييه" أحد أبرز ممثلي الرواية الفرنسية احلديثة القائمة على نظرية موت
املؤلف وحتاشي أي أثر شخصي يف العمل األدبي .يف حوار أجرته معه "جملة
الكرمل" ،ينكر كل ما قيل عن حكاية موت املؤلف والرواية اجلديدة ،وقال
إن األمر ال يعدو كونه خدعة سببها "روالن بارت" وشارك هو نفسه فيها .ويتابع
قائالً إنه مل يكتب يوماً إال عن نفسه .حتى أشهر رواياته "الغرية" اليت كانت
مادة للنقّاد احلداثيني ،يقول عنها ،إن البيت املوصوف بدقة هو نفسه -إىل حد
ما  -ذلك البيت الذي سكنته يف "فورد دو فرانس" ،والرواية كلها جتربة
حقيقية .لكين كنت اجلار ال الزوج .17فالعناصر السري ذاتية تغدو بهذا املعنى
حتمية تفرض نفسها على الكاتب ،فال ترتك له جمال االنفراد بالتخييل ،إال
وكانت هي احملرك األساسي لألحداث.
إن مثل هذه التقلقالت والتداخالت األجناسية ،جتعل من "خلدون الشمعة"
يطرح جمموعة تساؤالت تتعلق مبستقبل الرواية اليت يبدو أنها تسري يف طريق
جمهول ،ولذلك فقد اجته حنو النقد املعاصر األمريكي واألروبي ليتوصل إىل
حل هلذا اإلشكال .وعليه فهو يذهب إىل أن هذا النقد ،بأشكاله املختلفة،
يعترب أن املرحلة الراهنة للرواية ،هي مرحلة" ما بعد الرواية"" .ففي حني يتحدث
"برنارد برغونزي" عما يدعوه " بالرواية الالرواية " أو " الرواية اليت مل تعد رواية"،
يقدم "ج .أس .فريزر" صورة كلبية" متهتكة أو متشائمة لعالقة الكاتب املعاصر
بعامله ،ويطلق "جورج شتاينر" اسم "اجلنس الفيثاغورثي" على اجلنس األدبي الذي
أعقب الرواية ،ويكتب أالن "روب غرييه" قائال" :ال نستطيع بعد اآلن أن نؤمن
باحلقائق الثابتة اليت ال تتبدل واليت قدمت إلينا باسم النظام اإلالهي لألشياء
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أوال ،ثم النظام العقالني للقرن التاسع عشر ،إن أملنا كله معقود على اإلنسان.
فبواسطة األشكال اليت خيلقها اإلنسان فقط ميكن أن نسرتجع املعنى إىل
العامل" .18فاإلنسان الذي وضع األجناس األدبية ،من حقه أن يدحضها ويدخلها
يف بعضها من أجل إنتاج نسق آخر مغاير.
يتوضح لنا مما سبق ،أن اجلنس الروائي مل يعد جنسا روائيا باملعنى
املتعاقد للمصطلح ،ففي الوقت الذي تظهر على ظهر الغالف كلمة "رواية"،
سرعان ما تدحض هذه املسلمة ،لتنفي الرواية روائيتها من داخلها ،وتشكل
منطا خاصا بها ،وعليه يرى "جون ماري شفر" أن "العصر ما بعد القديم –يتميز
بهيمنة الذاتية على املوضوعية – وتبعا لذلك بهيمنة اآلثار الفردية على املبادئ
األجناسية".

19

مما يدخل القارئ يف جمموعة من التساؤالت اليت متأل ذهنه

بعالمات االستفهام ،قد جتد جوابا مقنعا عنها يف الدراسة اليت أقامها "سريج
دوبروفسكي"  Serge Doubrovskyعن التخييل الذاتي.
 التخييل الذاتي :auto-fiction
إن مقولة التخييل الذاتي اليت جاء بها "دوبروفسكي" ،يركز فيها
صاحبها على جانب أساسي ،يتعلق بإضفاء التخييل على الذات يف العمل الفين،
أو بعبارة أخرى "سينكب على دراسة خمتلف األشكال والصيغ التلفضية
والتداولية اليت تسعف الكاتب على توسيع اهلوة بينه وبني ذاته ،والتعامل معها
كما لو كانت طرفا خمالفا له" .20ويف هذه العملية اإلبداعية ،خيلق الكاتب
لدى القارئ انطباعا يفضي إىل أن ما حيكيه ال ميت بأية صلة إىل ذاته.
ما زال التخييل الذاتي مفهوما مستعصيا وجمهوال عند اجلمهور القارئ،
ويرجع الفضل يف اكتشافه إىل "سريج دوبروفسكي" يف روايته االبن/اخليوط
سنة  ،1977كما سبق له أن خصص دراستني للتوسع يف املفهوم وحتديد مساته
العامة .ولقد ساعد املفهوم الذي جاء به الباحث من ختليص األدب من تكاثر
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املصطلحات اليت تتجه يف نفس املسعى ،ومن بينها نذكر :الرواية السريذاتية،
والسرية – الرواية ،والسرية الذاتية االستيهامية ،والسرية الذاتية املتوهمة،
والرواية املرآة ،والتخييل – احلصيلة ،ورواية املغامرات الشخصية  ...وغريها.
لقد حدد "دوبروفسكي" املفهوم العام للتخييل الذاتي يف جمموعة من
السمات العامة ،أمجلها "حممد الداهي" يف أربعة نقاط ،سوف نتطرق إليها فيما
يلي بالتحليل ،حماولني أثناء ذلك التطبيق على واحدة من رائدات السرد النسائي
يف اجلزائر ،وهي الكاتبة الروائية "فضيلة الفاروق" ،مركزين يف إبداعها على
ثالث روايات هي" :مزاج مراهقة ،وتاء اخلجل ،واكتشاف الشهوة" ،وذلك
باعتبار السرد النسائي خري أمنوذج ميكن أن جيسد التداخل األجناسي بني
الرواية السرية الذاتية ،ومن أجل تقريب نظرية التخييل الذاتي من القارئ أكثر،
وجعله يتتبع مدى تطابق بنية هذه الروايات مع التصنيف الذي جاء به
"دوبروفسكي":

21

أ -مسة ختييلية :إذا كانت السرية الذاتية تعنى حبياة العظماء ،فإن
التخييل الذاتي يهتم حبياة الناس العاديني ،وهو ما جنده يف روايات "فضيلة
الفاروق" أين يدور احلديث حول حياة فتاة من عامة الناس (لويزا ،خالدة ،باني)
ولدت يف "آريس" يف قرية صغرية يف الشرق اجلزائري ،وتابعت حياتها كأي أنثى
تعاني من ظلم واستبداد العائلة واجملتمع.

ب -مسة موضوعاتية :يتقاطع التخييل الذاتي مع باقي أشكال الكتابة
عن الذات يف كونه يسرد احلياة احلقيقية لصاحبه ،لكنه يتميز عنها بانزياحه
عن السجل املرجعي ،أين يغيب التطابق بني اسم املؤلف والسارد/الشخصية
داخل العمل .وحنن نصطدم بهذه املفارقة يف أعمال "فضيلة الفاروق" الثالثة ،أين
وجدنا خلال يف اسم العلم الدال على املؤلفة ،على الرغم من تشابه أحداث
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الروايات مع بعضها ،وتشابهها كلها مع احلياة احلقيقية للمؤلفة حد التطابق.
وهذا ما يدخل روايات "فضيلة الفاروق" مرة أخرى يف نطاق التخييل الذاتي.
ج -مسة شكلية :يعتمد التخييل الذاتي بطريقة ملفتة باحملسنات البديعية
(اجلناس ،والسجع ،والتشاكل الصوتي) .وهي كلها مسات تعج بها نصوص
"فضيلة الفاروق" وميكن أن نذكر منها" :منذ العائلة  ...منذ املدرسة  ...منذ
التقاليد  ...منذ اإلرهاب ،كل شيء عين كان تاءً للخجل،
كل شيء عنهن كان تاءً للخجل،
منذ أمسائنا اليت تتعثر عند آخر حرف،
منذ العبوس الذي يستقبلنا عند الوالدة،
منذ أقدم من هذا،
منذ والدتي اليت ظلت معلقة بزواج ليس زواجا متاما،
منذ كل ما كنت أراه فيها ميوت بصمت،
منذ جدتي اليت ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن ()...
منذ القدم،
منذ اجلواري واحلريم،
منذ احلروب اليت تقوم من أجل مزيد من الغنائم،
منهن  ...إلي أنا ،ال شيء تغري سوى وسائل القمع انتهاك كرامة
النساء".22
هو تشاكل صوتي جنده يف مطلع رواية "تاء اخلجل" ،تعرب من خالله
الكاتبة عن حجم معاناة املرأة يف جمتمع متخلف كاجملتمع اجلزائري ،وعن
مدى جتذر هذه الظاهرة يف التاريخ ،مستخدمة جمموعة من الكلمات واجلمل،
اليت حتمل تناغما صوتيا وشكليا يقع بلطف على السمع والبصر يف آن ،خمففا
بذلك من عمق اجلرح النسوي .ومن السجع جند )...( " :هل هذه قصيت أم قصة
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"توفيق عبد اجلليل"؟ هل هذه حمنيت أم حمنته؟ أسئليت أم أسئلته؟ ( .23")...هذا
ما نقرأه يف مطلع رواية "مزاج مراهقة" .ورمبا تأثر الكاتبة هذه االستهالالت،
لتجذب القارئ حنو مواصلة القراءة ،وتدخله عامل الرواية دخوال مجيال.
د -مسة جنسية :مأل التخييل الذاتي اخلانة الفارغة من جدول "فليب
لوجون"24؛ حيث أصبح الكاتب ،مبقتضاها ،شخصية خيالية على الرغم من
تناول النص سريته الذاتية.
ومن "فانسون كولونا  "Vincent Colonaاستلهم "دوبروفسكي" املعايري
اليت حصر يف إطارها جمال التخييل الذاتي وضبطه كالتالي:25
أ -املراسم االمسية :حلل "كولونا "خمتلف األالعيب اليت يلجأ إليها
الكاتب نتيجة لضعفه .ومنها استعانته بأمساء مستعارة ،وبألقاب وكنى غري
معروفة .وخري ما جيسد ذلك يف روايات "فضيلة الفاروق" هو شخصية "يوسف
عبد اجلليل" اليت متثل كاتبا وصحفيا معروفا يف كل الوطن العربي ،هذا
إضافة إىل مشاركته يف الثورة التحريرية اجلزائرية إىل جانب كبار رموزها
أمثال "هواري بومدين" و"حممد بوضياف"؛ وهلذا تقول "لويزا" وهي حتدثنا عنه:
"مدّ يده ،صافحنا ،ظلت ملسة يده مستقرة يف يدي ،دفؤه ،رائحته ،تاريخ يده
اليت صافحت الرؤساء والوزراء والشخصيات والفقراء ،والمست السالح والورق
واألمريات ( .26")...إال أننا يف الواقع ال نعثر على شخصية "يوسف عبد اجلليل"
الشهرية ،وهذا يعين أن الكاتبة قد استخدمت امسا مستعارا له ،أو كنية غري
معروفة حتى ختفي هويته احلقيقية.
ب -املراسم اجلهية التخييلية :يبني "كولونا" يف هذا املعيار كيف
ميكن للكاتب أن ينفصل عن سريته الذاتية إىل حد جيعل القارئ يتوهم بأنه
جمرد ضرب من اخليال .وذلك عن طريق ختليه عن امليثاق األتوبيوغرايف وتبنيه
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للميثاق الروائي .وهو ما نقرؤه على ظهر كل غالف من مؤلفات "فضيلة الفاروق"
الثالث.
ج -اخلطاب اخليالي :ويقوم أساسا على االزدواج املضاعف :ختييل القصة
وختييل اخلطاب ،مبعنى زيادة على إضفاء احلوادث التخييلية على حمكي
القصة ،يلجأ املؤلف إىل اعتماد طريقة خاصة يف سرد القصة ،اهلدف منها هو
التشويش على القارئ حتى ال يعود مييز بني اخليال واحلقيقة يف النص .ومثل هذه
التالعبات السردية جندها يف رواييت "تاء اخلجل" و"اكتشاف الشهوة" بشكل
ملفت ،حيث مضت "فضيلة الفاروق" بعيدا يف مسألة اللعب باألحداث والكلمات
واملواراة وراءها ،إىل حد جيعل القارئ يبحث عن مالمح األحداث والشخصيات
يف نسيج النص وسياقه ،فيستعصي عليه ذلك .ويظهر هذا التعقيد يف أوجّه ،يف
اجلزء األخري من رواية "تاء اخلجل" حني تقول "خالدة" البطلة/الساردة" :أتعبتين
"خالدتي" (خالدة النص) ،ركضت خلفها حتى زقاق "رحبة الصوف" .توقفتْ أمام
مدرسة "علي خوجة" .كان بإمكان "نصر الدين" أن مير من هناك ،فيما كانت
تنتظر صديقة هلا ،ولكنه فضل أن حيتمي من املطر يف أحد الدكاكني،
فتحتْ مظلتها وحني خرجت صديقتها من املدرسة غادرتا الزقاق ( )...كان جيب
أن أختار مدينة أخرى ألبطالي غري قسنطينة ،قسنطينة خمادعة ،وتتلذذ بآالم
العشاق ( )...كان جيب على "خالدتي" أن تكون من "القالة" ،كان جيب أال
تكون مثقفة ،أن تكون بسيطة يف كل تفاصيل حياتها كبساطة "القالة" ()...
قلبت الصفحة ...وكتبت عن لقاء حمتمل بينهما يف ساحة "العقيد عمريوش"
لكنها دلفت هي وصديقتها إىل النفق األرضي ،فيما سارع هو اخلطى حنو
مديرية الرتبية والثقافة ،كان صديقه يف انتظاره ( )...تعبت من نصي ،هناك
شيء يف الالوعي عندي يعبث بالعالقة بني بطليّ ،هناك شيء ما يشبه سوء
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الطالع يالحقهما معا .هناك شيء ما يشبه سوء الطالع أيضا يالحقين أنا،
ويالحق نصر الدين (األصل)".27
يظهر لنا جليا من خالل املقاطع السردية املذكورة تلك التداخالت
املكثفة اليت متوّه القراءة وجتعل القارئ يتوه يف حلقات حلزونية متنعه من
اخرتاق مباشر حليثيات السرد وتدفعه إىل التأويل واالنفتاح على مجيع
االحتماالت .فبعدما كانت "فضيلة الفاروق" حتكي على لسان الساردة قصة
"خالدة" اليت هي البطلة/الساردة و"نصر الدين" ،فجأة جيد القارئ نفسه أمام
"خالدة" ثانية و"نصر الدين" ثان ،جيسدان بطلي قصة "خالدة" األوىل ويتحركان
على صفحات روايتها املتضمنة داخل الرواية الرئيسية ،فتسعى "خالدة" األوىل أن
جتمع بينهما بشتى الطرق ،وبعد فشل كل حماوالتها ،تستسلم للواقع وتتأكد
أن القدر أقوى من عاملها املتخيل ،فتتمنى لو أنها اختارت مدينة "القالة" ألبطاهلا
بدال من "قسنطينة" اليت هي مدينتها احلقيقية ومسرح أبطال رواية "فضيلة
الفاروق" ،كما أنها املدينة اليت عاشت فيها هذه األخرية.
فهذا التداخل املعقد بني املؤلفة والساردة وشخصيات الرواية ،يضع
القارئ يف حرية ويدفعه إىل تساؤالت عديدة ،يف حماولة إلجياد احلدود الفاصلة
بني هذه العناصر املتشابكة.
ومثل هذا التأزم يف رواية األحداث ،نعثر يف رواية "اكتشاف الشهوة" على
مفارقة حمرية ،ميكن أن نكتشفها من خالل هذا التحليل:
"باني" البطلة/الساردة للرواية ،واليت سافرت إىل فرنسا بعد زواجها من
"مود" ،فتعيش هناك مغامرات عشقية عديدة وتتعرف على شخصيات خمتلفة،
تتطلق من زوجها بعد فرتة وتعود إىل قسنطينة .لكنها جتد نفسها يف مستشفى
األمراض العقلية بعد غيبوبة دامت لثالث سنوات إثر حادث انهيار املنزل بسبب
احلملة اليت أصابت الوطن سنة  .2001غري أن هذه احلقائق سرعان ما تتالشى
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بعد تأكيد الطبيب هلا أنها مل تزر فرنسا قط ،ومل تتعرف على تلك الشخصيات
إال يف أحالمها اليت كانت تعيشها أثناء الغيبوبة ،واحلقيقة أنها كانت تعيش
حياة خمتلفة متاما" :سنة من املعاناة مع "مود  "...مل تكن سوى وهم ،قصة حب
يف بدايتها مع "توفيق" مل تكن سوى وهم" ،إيس  "...ومعربي حنو الشهوة ،كان
وهما هو اآلخر ،و"مهدي عجاني" هذا الذي أجهل عنه كل شيء ،كيف
تزوجته ،وكيف مات ،وملاذا يتموقع خارج ذاكرتي؟ وهؤالء الذين تعج بهم
سنيت الوهمية ،من أين جاؤوا واقتحموا غيبوبيت ،وحولوا سكينيت املرضية إىل
أيام صاخبة" .28لكن القارئ الذي يرضخ هلذه احلقيقة اجلديدة والغري
منتظرة ،سرعان ما ختتلط عليه األمور مرة أخرى ،وحيتار ملا يقرأ من أحداث
متزج بني املعقول والالمعقول ،وذلك حينما تكتشف "باني" أنها أستاذة لكن
الذاكرة قد مسحت ذلك ،وأنها قد نشرت كتابا أو جمموعة كتب آخرها
بعنوان "اكتشاف الشهوة" وهو يباع يف املكتبات" :أمام مكتبة La SNED

استوفقتين فتاة حمجبة.
 أستاذة "باني" هل تسمحني لي بدقيقة؟ طبعا (قلت هلا وأنا بعد ال أعرف سببا لتناديين أستاذة). أريد أن تدخلي معي إىل املكتبة ،سأشرتي كتابك لتوقعيه لي ... أي كتاب؟ (سألتها). "اكتشاف الشهوة" كتابك األخري.كان من السخيف أن أسأهلا كم كتابا لدي ما دمت قد حددت كتابي
األخري ،وكيف نشر هذا الكتاب ،وكيف مل أعرف من أحد من احمليطني بي
أنين كاتبة ( .29")...ففي هذا املقطع نعثر على التالعب نفسه الذي وجدناه يف
رواية "تاء اخلجل" وهو تضمني رواية داخل رواية ،أو تضمني الرواية نفسها يف
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داخلها ،وهو ما جيعل مسافة بني الواقعي واخليالي ،بل مييل إىل اخليالي أكثر
من الواقعي ،إذ ال ميكن التنبؤ بأحداث ستحصل بعد نشر كتاب مل تنته
الكاتبة من تأليفه بعد.
مثل هذه احلاالت املعقدة هي اليت يعتربها "أمربتو إيكو" قمة يف األدب
واألدبية؛ حيث شبه الرواية بغابة كثيفة تضلل زائرها إذا ما حاول اكتشاف
خباياها واختار الطرق الفرعية املتشعبة اليت تتيحها له النزهة .أما إذا اختار
الزائر أسهل الطرق وأقربها إىل خارج الغابة ،فإن الزيارة تصبح أقصر واملتعة
أقل ،ولذلك فهو يقول" :وكذلك الشأن بالنسبة للرواية .فالرواية قد تسلّم
مفاتيح دروبها بسهولة (النص املنقرئ بلغة بارث) ،وتلك هي حالة الغابة البسيطة
اليت يشقها سبيل واحد جيمع أطرافها ويهدي الزائرين إىل املنفذ الصحيح .وقد
تتمنع وتستعصي على الضبط ،وتنصب لقارئها األفخاخ واملتاريس والكمائن،
وتلك هي حالة الغابة اللفة ،وحالة األدغال اليت يتيه داخلها الزائر ويضل سبيله
وقد ال خيرج منها أبدا" .30فالقراءة املتأنية متنح صاحبها فرصة لفتح املنغلق
وبسط املستعصي ،وبالتالي إعطاء نكهة خمتلفة للقراءة.
ومن خالل كل هذا ،يصبح دور القارئ فعاال من الدرجة األوىل؛ إذ هو
من يعمل على إظهار تلك التقنيات عن طريق التغلغل داخل أفكار املؤلف عرب
الكلمات والرتاكيب وعرب النسق الكلي للنص الروائي أو كما يقول "إيكو"
من خالل "حتيني املضمر والكامن واملبهم والغامض واملسكوت عنه .فالقارئ
ليس مدعوا إىل قراءة الرواية وحتديد معناها أو معانيها فحسب ،إنه مطالب
أيضا وأساسا بالكشف عن اسرتاتيجيات الذات اليت تقف وراء هذا البناء
التخييلي الذي يعج باحلقائق واألوهام ،وحتديد موقعه داخلها ،فهذه
االسرتاتيجيات ذاتها ال تبنى خارج الذات اليت تستهلك النص وتستوعب
داللته" .31فـ"أمربتو إيكو" يدعو القارئ ألن يشارك املؤلف يف مغامراته
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احلكائية؛ ألن هذا األخري إمنا يتوجه بتمويهاته أوال وأخريا إىل القارئ الذي
يتوجب عليه فعل التأويل .ويف حالة التخييل الذاتي يلجأ املؤلف إىل هذا الدوران
اللغوي لسببني :أوّهلما ،وهو غاية األدب اليت تتمثل يف دعوة القارئ إىل قراءة
مغايرة ومشوقة وملفتة لالنتباه .وثانيهما ،إبعاد القارئ عن البعد املرجعي ،بعد
أن متت دعوته ضمنيا إىل تبنيه أثناء عملية القراءة.
من بعد هذا التحليل ،ال يسعنا سوى اإلقرار بتوفر مجيع عناصر التخييل
الذاتي يف روايات "فضيلة الفاروق" ،وبالتالي التأكيد على البعد السري ذاتي
فيها .مما يعين أن روايات "فضيلة الفاروق" تتناسب إىل حد كبري مع ما جاء به
"دوبروفسكي" عن التخييل الذاتي .ولكن ،هل ميكن إعطاء هذا األخري مسة
اجلنس األدبي املكتمل؟
يرفض "فانسون كولونا" أن يعطي التخييل الذاتي صفة اجلنس األدبي
املستقل ،ألنه حسب رأيه ،مل حيض بالقدر الالزم من التلقي ،وظل ملدة من
الزمن نوعا مهمشا من الكتابة ،ومل تستنتج قواعده بعد .فهو إذن" ،شكل من
التخييل ،ظل ملدة طويلة جمردا من التلقي ،ومن اخلطاب املصاحب ،ومن
الذاكرة ،ومن التاريخ ،ومن املنزلة ،ومن االسم .ومع ذلك ،فهو يتجلى من خالل
طبقة من النصوص ال ميكن إنكار وجودها .ويتسم ببعض شروط اجلنس،
ويقدم اطرادات ملمارسات خطابية" .32وما دفع "كولونا" إىل استبعاد الطابع
اجلنسي عن التخييل الذاتي ،هو عدم إحرازه مكانة عرب التاريخ (أي مدة زمنية
حمددة) ،ومل يتعامل معه املتلقي كظاهرة أدبية متميزة ،وهلذا يقول" :اجلنس
هو منط من األعمال اليت يتعامل معها بوصفها هكذا ،وتشهد له بذلك
اخلطابات اليت تشمل إنتاج األعمال وتلقيها .إذا ما اختلت هذه األعمال ،وانتفى
التلقي ،فلن يعرتف بها ،ولن يكون اجلنس ممكنا" .33وهو ما ذهب إليه "جون
ماري شيفر" حني قال" :إن اجلنس ينتمي إىل حقل مقوالت القراءة ،ويبنني منطا
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للقراءة" .34فاجلنس األدبي ال ميكن أن يتحقق مبعزل عن اجلمهور القارئ
الذي يصادق عليه ويعرتف بوجوده ،وذلك عرب القراءات املتعددة اليت ختلق
خصائصه املميزة ،وختصص له مكانته داخل نظرية األدب ،وغري ذلك ،فال
ميكن اعتبار جمموعة من اخلصائص اجملتمعة يف جمموعة من اإلبداعات
األدبية جنسا.
بينما ،ال يتفق "تودوروف" مع "فانسون كولونا" و"جون ماري شيفر" فيما
ذهبا إليه؛ ففي حني يولي هذان األخريان التقبل التارخيي أهمية أكرب من النص
األدبي ،يولي "تودوروف" النص األدبي والتقبل التارخيي األهمية ذاتها ،ويعترب أن
اجلنس اجلديد إمنا يولد من رحم جنس أو أجناس أخرى سابقة عنه ،لذا فالبد
هلذه العملية من االستمرار على الدوام .ولذا جنده يصرح )...(" :فمن أين تأتي
األجناس؟ ال بد أن نقول ببساطة تامة ،من أجناس أخرى .فاجلنس اجلديد على
الدوام حتوّل جلنس قديم أو لعدة أجناس قدمية :حتوّل بعكس النظام ،أو بعملية
نقل أو تنسيق ( )...فهذه املنظومة يف حتوّل متواصل ،وال يسع مسألة األصول أن
تغادر تارخييا أرض األجناس نفسها ( )...أمل يقل "دي سوسور" يف حالة مشابهة
"ليست مسألة أصل اللغة بأخرى سوى مسألة حتوّالتها" .وقال :ال ندعو لغة أصلية
إال ألننا جنهل احلاالت السابقة لعناصرها املكونة" .35ثم يعقب "تودوروف" يف
الكالم بأن يقول" :إال أن مسألة األصل اليت يف نييت أن أطرحها ،ليست ذات
طبيعة تارخيية ،بل منهجية .وتبدو لي الواحدة واألخرى على درجة متماثلة من
الضرورة والشرعية .فليست :ما الذي سبق األجناس زمنيا؟ بل ما الذي ينظم
ميالد جنس ما يف كل وقت؟ وهل يف اللغة من أشكال ،ليست بعد بأجناس،
فيما هي تبشري بأجناس؟" .36من هنا يتأكد أن كل نوع أدبي يتسم خبصائص
معينة متنحه صفة اجلنس ،من حقه أن يكون كذلك ،بغض النظر عن ترسخه
عرب الزمن ،ألن ميالد األجناس األدبية ال يتحقق إال من خالل عمليات التحول
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والتبدل والتنسيق .وما دام التخييل الذاتي هو نتيجة عملييت التطور والتنسيق
اللتني متتا على مستوى جنسي الرواية والسرية الذاتية ،فهو ميلك ،حسب وجهة
نظر "تودوروف" ،الشرعية الكاملة اليت ختوله بأن حيمل مسة اجلنس األدبي،
خاصة وأنه قد أكد يف مقام آخر أن العمل األدبي الواحد بإمكانه أن يصنع
القاعدة وخيلق جنسا أدبيا خاصا به ،فقط إن هو تلقى الرواج الكايف يف
املكتبات.
إضافة إىل "تودوروف" ،فإن "حممد الداهي" يعارض "كولونا" يف طرحه،
فهو يعترب أن جنس التخييل الذاتي قابل لالنفجار يف أية حلظة ،مبا أنه ميلك من
اإلمكانيات ما يؤهله لذلك؛ ولذلك يقول" :من خالل احلجج اليت قدمها
"كولونا" ،يتضح أنه يستند إىل خلفية "اجلنس التارخيي" ،ويستبعد خلفية
"اجلنس النظري" .فهو يقصي الطابع اجلنسي من التخييل الذاتي بسبب عدم
االعرتاف املؤسساتي به يف فرتة زمنية حمددة .ومل يتعامل مع التخييل الذاتي
بوصفه جنسا نظريا ،وأفقا قابال للتحقق من خالل صفات نصية مشرتكة قد
تضرب جبذورها يف املمارسات األدبية القدمية" .37من هنا تتجلى شرعية
التخييل الذاتي يف الربوز واختاذ مكانة خاصة بني األجناس األدبية ،ذلك أن
هذا الكم من النصوص اليت تؤلف وتنشر بهذه اخلصائص ،من شأنه أن خيوهلا
الرتياد صفة اجلنس األدبي املستقل.
من خالل ما سبق ،يصبح من الصعب القول بتصنيف روايات "فضيلة
الفاروق" ضمن "جنس التخييل الذاتي" وحتفظا ،نقول أنها تنتمي إىل "شكل
التخييل الذاتي" ،بعمادة أنها تتوفر على كل املميزات اليت خص بها
"دوبروفسكي" و"كولونا" هذا النوع من النصوص.
غري أن املسألة املطروحة للدراسة اآلن ،ليست الصنف أو الشكل الذي
ميكن أن منوضع فيه رواية من الروايات .وإمنا السؤال الذي يطرح نفسه هو :ما
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هي الدوافع احلقيقية اليت جعلت املرأة/الكاتبة ،تنتهج هذا النوع من الكتابة
الذي يدعو إىل اهلدم والتقويض؟ إذ أننا نفرتض من خالل النصوص الروائية
النسائية أن هناك بناء خاصا ترومه هذه الكتابة ،باعتبار أنها نتاج اجتماعي.
وعليه ،فإن املرأة اليت تكتب سريتها الذاتية متضمنة داخل رواية تكون بصدد
إنتاج خطاب آخر ،غري اخلطاب التخييلي الذي تصرح به .وهلذا فنحن سنحاول
أن نقرأ هذا اخلطاب الذي تنتجه "فضيلة الفاروق" ،ألن وراءه خطابا آخر هو
حقيقة الذات األنثوية.
حيضرنا ،يف هذا املقام ،مفهوم "الرواية األسرية" كما صاغته "مارت
روبري  "Marthe Robertاليت تبين تصورها انطالقا من جنس أدبي حمدد هو
الرواية.
لقد استعارت الباحثة هذا املفهوم من التحليل النفسي الفرويدي ،لتصوغ
نظريتها األساسية يف "رواية األصول وأصول الرواية" سنة  ،1972منطلقة من
النظرية اليت تربط فن القص مبجموعة من التصورات والتخيالت املتبلورة يف
شكل أحالم اليقظة ،وهي وسيلة يلجأ إليها اخليال اإلنساني يف مرحلة منوه
عند الطفل ،بعدما ختيب آماله من الصورة اليت لطاملا ألصقها بوالديه،
فيكتشف أنهما ليسا بتلك املثالية والطيبة اليت رمسها هلما ،وهلذا فإن الطفل
يبدأ بتأليف حكايات أسطورية يهرب إليها من واقعه ،فيتصور أنه لقيط أو
متبنى ،وأن هناك يف مكان ما يف العامل يوجد والداه احلقيقيان اللذان ميثالن
عائلة ملكية أو نبيلة .38فالرواية األسرية هي مزج بني الواقع واخليال ،يلجأ
إليها عقل الطفل الصغري حتى مينح لنفسه حياة أفضل من اليت يعيشها.
بناء على ما سبق ،ميكن القول أن املرأة/الكاتبة تصنع هذه الرواية
األسرية من جهتني؛ حيث أنها تهرب من العامل الواقعي (األسرة واجملتمع) الذي
وجدت نفسها تعاني من ويالته ،وترمتي بني أحضان عامل خيالي مثالي مينحها
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ما حرمت منه يف الواقع ،لتصنع حقيقة أخرى غري اليت تعيشها وتدخل يف عامل
افرتاضي من صنع خياهلا ،هذا من جهة .ومن اجلهة األخرى فإن املرأة/الكاتبة
اليت ال تستطيع أن تسرد ما مت حدوثه بطريقة مباشرة ،تعمل على املزج مرة
أخرى بني الواقعي واخليالي ،أي بني السري ذاتي والروائي ،مسقطة بذلك مبادئ
الرواية األسرية على نصها ،بطريقة رمبا هي أبعد من أن تكون كتابة واعية
أرست قوانينها قبل الشروع فيها.
إن املرأة/الكاتبة اليت عانت الكثري من قمع اجملتمع الذكوري ،قد
ثارت على أنوثتها ،وحاولت طمس معاملها ،ذلك أن الساردة تسعى إىل خلق صيغة
المرأة غري حمددة املالمح ،فهي تتغري من الذكورة إىل األنوثة ،ولو أن البعد
الدوني لديها جيعلها تتجه إىل أولوية الذكورة على األنوثة ،إال أنها تظل ترتاوح
بني جنسني خمتلفني ،فال هي أنثى حقيقية وال هي ذكر .ولذا فإن الرتاوح
اجلنسي يتبعه بالضرورة الرتاوح النصي أيضا؛ فالنص يتخذ شكل اجلنس الذي
تتحول إليه الكتابة ،فيصوغ بذلك كتابة ملتبسة تنتج نصوصا ال هي رواية وال
سرية ذاتية أو هي هذا وذاك معا ،فرتاوح املرأة بني جنسي الرجل واملرأة الذي
فرضته عليها الظروف ،جعلها تستدعي تراوحا آخر يكون بني الرواية والسرية
الذاتية.
كما أن املرأة اليت سعت إىل حتطيم قوانني اجملتمع بالتمرد على أحكامه
ودساتريه ،تسعى إىل حتطيم خطابه أيضا ،من خالل االنفالت من القواعد اليت
أرساها الرجل يف الكتابة واخلروج عنها ،فهي ال تريد أي قاعدة يصنعها هلا
الرجل ليحد من حركتها ،كتعبري آخر عن رغبتها يف التحرر الكلي من كل
ما ميكنه أن يربطها بالرجل وقوانينه؛ وهلذا فهي تكتب نصوصا تدحض نظرية
األجناس التقليدية الذكورية ،وتصوغ جنسا ملتبسا ال هو رواية وال سرية ذاتية.
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يف روايات "فضيلة الفاروق" ،جند أن املؤلفة حتكي حياتها هي ،تكتب
واقعها ،وواقع العنف ،وتكشف أشكاله وألوانه االجتماعية املسكوت عنها،
وحترص أن تكتبه كما هو ،باألماكن والتواريخ احملددة ،فجاءت كتابتها من
جهة أوىل ،صادقة يف قول الواقع املعيش والعنيف وإبالغ حقيقته ووجهه املتوحش.
ثم جاءت من جهة ثانية متوحشة ،وعنيفة ،وانقالبية ،وانتهاكية يف مضمونها
وشكلها" ،فالكتابة ال تنقل العنف فقط ،بل تواجهه مبا يلزم من العنف
أيضا" .39فعنف الكتابة يف روايات "فضيلة الفاروق" ،ترتمجه الكاتبة من
خالل انفجار اجلنس األدبي ،والدخول يف منطقة الصراع والصدام بني األشكال
واألجناس .وهكذا يأتي احملكي منقسما مزدوجا متناقضا ،ميكن اعتباره
سرية ذاتية أو رواية ،فهو يريد أن يكون واقعيا ومرجعيا ،دون أن يتخلى عن
التخييلي ،وأن يسرد حياة مؤلفته دون أن يكون سريذاتيا ،وأن يكون رواية دون
أن ينفصل عن مرجعه وعن مؤلفته .فهو يريد أن يكون سري ذاتيا وروائيا يف
الوقت نفسه ،فالروائي والسري ذاتي يتصادمان بنوع من العنف .وإذا نظرنا إىل
نصوص "فضيلة الفاروق" اليت متزج بني الروائي والسري ذاتي بطريقة مميزة ،جند
أنفسنا أمام نصوص "تبطن لذة خاصة ،يسميها بعض الدارسني املعاصرين لذة
التدمري" ،40حيث تقوم الرواية السري ذاتية على تدمري احلدود بني جنسني،
وتدمري املواثيق السردية السائدة .كأمنا تريد املرأة من خالل ذلك أن ختلق جنسا
أو شكال سرديا جديدا ،وأن تفرضه يف الواقع ،مثلما حاولت أن تفرض جنسا
إنسانيا ثالثا ،بعدما ألغت احلدود بني جنسي املرأة والرجل .فكل شيء يدخل يف
بعضه ،وكل شيء له عالقة بغريه ،وكأننا أمام نسيج عنكبوتي حمكم ال
ميكن متييز حدوده املختلفة وال التعرف على بدايته أو نهايته.
وهكذا تتجلى الرغبة الالواعية عند املرأة يف تدمري كل ما هو سائد
حوهلا ،بدءا من جنسها األنثوي ،إىل قوانني الفحولة والذكورة ،إىل احلدود بني
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األجناس واألشكال الكتابية ،لتتحول ثورتها من ثورة ضد الرجل واجملتمع
واألنوثة ،وثورة على األجناس األدبية ،إىل ثورة على احلياة ككل ،أو رمبا ثورة
على الوجود.
وعلى العموم ،فإن الكتابات اإلبداعية املعاصرة سواء يف الثقافة الغربية
أم الثقافة العربية ،قد بدأت يف خلخلة اجلنس األدبي وحتطيم معايريه النوعية
ومقوماته النمطية باسم احلداثة والتجريب؛ فأصبحنا نتحدث عن القصيدة
النثرية اليت يتقاطع فيها الشعر والنثر ،والقصيدة الدرامية اليت ينصهر فيها
الشعر واحلوار املسرحي معا ،كما أصبحت الرواية فضاء ختييليا لتالقح
النصوص وتداخل اخلطابات واألجناس تناصا وتهجينا ،دون أن ننسى املسرح
الذي أصبح أب الفنون واألجناس األدبية بامتياز.

وأخريا ،ال ميكن فهم النص األدبي وتفسريه ،أو تفكيكه وتركيبه إال
من خالل التسلح بنظرية األدب واالنطالق من مكونات األجناس األدبية؛ ألنها
هي اليت نتكئ عليها يف حتليل النصوص وتقوميها ومعرفة طبيعتها ومدى
انزياحها عن املعايري الثابتة للجنس ومدى مساهمتها يف تطوير األدب وخلق حداثة
أجناسية أو نوعية.
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