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:ملخص
يسعى هذا البحث إىل تتبّع حركيّة التأويل يف النص األديب و ميكانيزمات اشتغاله يف اخلطاب
 وقد احتل مصطلح التأويل مساحة واسعة يف األحباث الفلسفية و األدبية النقدية احلداثية و املا، األديب
Hans (" وقد كانت ألحباث الفيلسوف "هانس غيورغ غادامري.احملرك احملوري هلا
ّ بعد حداثية فهو
إذ رأى أن نشاط التأويل حسبه يتجلى يف التفاهم و احلوار بوصفه،) أمهية بالغةGeorg Gadamer
عالقة جدلية منتجة و فعالة بني النحن و الرتاث و بني األنا و اآلخر و تقوم على السؤال و اجلواب و
.ال االقصاء و احلوار ال التحوير،االستقصاء
. التلقي؛التأويل؛القراءة؛اخلطاب األديب؛ القارئ:كلمات مفتاحية
Abstract:
The paper at hand is meant to investigate into the dynamics of
interpretation in the literary texts and the mechanics in literary discourse.
These issues have taken the term of interpretation as a large area in modern
philosophy and literary criticism of modernism and postmodernism. The
research of the philosopher Hans Georg Gadamer has been of great
importance and has deeply been interested in interpreting within his
philosophical project focalizing on the activity of interpretation which,
according to him, is reflected in understanding and interacting as a
productive and effective dialectical relationship between the “we” and
heritage and between the ego and the other based on questioning and
answering, not on making surveys or even excluding as interaction in its
nature is not a modulation research scope, objectives, Methods, results.
Keywords: literary; discourse;,interactivity; interpretation based theory.the
reader
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سنعمد من خالل نظرية التلقي إىل إظهار كيفية إنبناء فعل التأويل وآليات حضوره يف العملية االبداعية ،
و ذلك بالرتكيز على دور القارئ بوصفه عنصرا حموريا يف فهم النص و بناء املعىن و عالقته التفاعلية معه ،
السر يف خلود بعض األعمال االبداعية و اندثار األخرى ؟ و ملاذا ال
وتبيان كيفية توليد النص للمعاين وما ّ
يقدم النص اجابة هنائية للقارئ و ملاذا ال تنفتح كل النصوص على فعل التأويل ؟هذه أسئلة و أخرى
ستمكننا من إظهار حركيّة التأويل ورسم كيفية اشتغاله و دوره يف بناء فعل التلقي يف األعمال االبداعية و
سيكون الرتكيز على خطاب كاتب ياسني ومناذج من أعماله املسرحيةو الروائية ،ومن جهة أخرى تبيان
فعاليته يف ترسيخ األسس النقدية املابعد حداثية.
إن الكتابة اإلبداعية تتضمن عملية القراءة ،حيث ال يتحقق التواصل األديب إال بتفاعل النص وقارئه،
وإن تلقي النص فعل مالزم لظهوره وضامن الستمراريته ،ألن العمل األديب ال يقوم بنفسه وال مينح معناه
دفعة واحدة  ،بل يتشكل تدرجيياً مع دينامية القارئ● ،وتعاقب القراءات عرب التاريخ .وبنظرة « سريعة
على مشهد تلك التلقيات تكشف أن النص ال حييا حياة رتيبة ثابتة  ،كما أنه ال حييا خبصائصه الداخلية
معني»(.)1
فحسب ،إمنا بالصدى الذي يكون له يف سياق ثقايف ّ
ويرتبط فعل القراءة بأفقها التارخيي وسياقها الثقايف يف املرجعني اللذين يسمحان هلا بطرح أسئلة
يقرها األفق التارخيي أو ال يوفرها
معيّنة ،واستنباط أجوبة ممكنة  ،كما تغيب فيه أسئلة ،وتقصى أجوبة ال ّ
السياق الثقايف اخلاص ،هلذا « فتحديد زمان القراءة ومكاهنا واللحظة احلضارية اليت متت فيها من األمهية
مبكان  ،ذلك أن املعطيات هي اليت حتدد فعل القراءة ودوافعها وغاياهتا والكيفية اليت متت هبا .إهنا
املعطيات اليت تتحكم يف القراءة فتحمل القارئ على قراءة أمور معيّنة  ،وإعطاء األمهية جلانب من جوانب
املقروء والتقليل من أمهية اجلوانب األخرى على إبراز شيء وإمهال شيء آخر »(كليطو ،1993 ،صفحة .)41
وإذا كنا نطمح إىل دراسة تاريخ تلقي خطاب كاتب ياسني ) ،katebyacineفإننا ملزمون بتتبع
حركة القراءة وسلسلة التلقيات املتعاقبة واملتالحقة املوجهة إىل هذه النصوص اإلبداعية املختلفة ( الشعر،
املسرح والرواية ) عرب خمتلف الفرتات الزمنية  ،واإلحاطة مبا ُكتِب حول إبداع هذا الكاتب .وسنحاول
مراعاة التنوع يف هذه القراءات حملاولة رسم صورة تقريبية ملا كان عليه رد فعل القارئ جتاه هذا اخلطاب.
ولقد حدد" ياوس "( )H.R jaussبعض ردود الفعل اليت يقوم هبا املتلقي األول للعمل األديب واليت ترتاوح
بني النجاح الفوري كأحد درجات سلم ردود الفعل هاته ،وبني الرفض واإلنكار ،وبينهما تندرج ردود فعل
(،1978 ،Jauss(●)2الصفحات )54-53
أخرى بني استحسان قلة معزولة ،أو فهم تدرجيي أو متأخر وغري ذلك
90

التلقي و التأويل في خطاب كاتب ياسين
وبناء على هذا ،نتساءل عن كيفية جتاوب القارئ مع رواية " جنمة"ومع مسرحية "اجلثة املطوقة"،
و" األجداد يزدادون ضراوة " ،و"مسرحية مسحوق الذكاء" ،وقصيدة " بعيداً عن جنمة " ،وقصيدة " جنمة
أو القصيدة والسكني" ،ونص" املضلع النجمي " ●...وحتديد مدى استجابة الكتابة اإلبداعية عند كاتب
ياسني ،وأفق انتظار املتلقي الذي يوجهه الذوق األديب السائد ،حبيث إذا كان كل نص ينتمي إىل جنس
أديب ،فإنه بالضرورة « يفرتض أفق انتظار  ،مبعىن جمموعة القواعد السابقة الوجود لتوجيه فهم القارئ
(اجلمهور) ومتكينه من تقبّل تقييمي »(ياوس ،1994 ،صفحة  .)55فقد ربط " ياوس " بني اجلنس األديب لدى
القارئ على إعادة بناء أفق انتظار املتلقي  ،وإظهار مدى تفاعله مع خمتلف هذه النصوص ،ومعرفة
وتغرياهتا من حقبة زمنية إىل أخرى  ،وما مدى تأثري مرجعية القارئ وسياقه
خصوصية تلك القراءات ّ ،
التارخيي واالجتماعي يف تشكيل قراءته ؟ وما هي القضايا اليت استوقفت القارئ؟ وكيف ساهم هو يف بناء
سر بقاء أعمال كاتب ياسني تثري القارئ عرب الزمن ؟
داللة النصوص والقراءة يف إنتاج النص ؟ وما هو ّ
وملاذا بقيت رواية جنمة خاصة موضوع العديد من األحباث إىل وقتنا احلاضر ؟ وكيف نفسر هذا العدد
غريت جمرى الكتابة اإلبداعية ؟ أم أنه طرح
اهلائل من القراءات ؟ فهل خلق كاتب ياسني بنية جديدة ّ
أسئلة تتوافق مع أفق انتظار القراء وتصوراهتم ؟
ولن يتسىن لنا توضيح كل هذه املسائل إال بتتبع سريورة التلقي ،وحركة القراءات املتعاقبة خلطاب كاتب
ياسني عرب التاريخ.

 )1القراء األوائل وانكسار أفق االنتظار:

ـ الناشرون ( )les éditeursلرواية نجمة.

لقد ظهرت " رواية جنمة "●لدى القارئ الفرنسي سنة  ،1956ونسجل منذ البداية االعرتاض
الذي لقيه هذا العمل اإلبداعي كمخطوط عند الناشرين ،فاعتربوه كنص غري مرتب ،وهو كثيف
( ،)touffuوليس له بداية وال هناية .وقد اضطر كاتب ياسني إىل أن يع ّدل يف عدد صفحات هذه الرواية،
وينقص منها بعض املقاطع ليُقبَل نشرها .ويأيت "املضلع النجمي سنة  ،1966ويسرتجع هذه النصوص
املتبقية من الرواية ،ويستكمل بنصوص أخرى.
(« avertissement des éditeurs ،Yacine()3
ويتأكد هذا مع التخوف الكبري للناشرين ووضعهم للتنبيه
 ،1956 ،» , Nedjmaالصفحات  )6-5يف الصفحات األوىل للرواية .وميكن اعتبار رأي هؤالء قراءة أوىل لرواية
يعرب عن والدة
جنمة بعد صدورها مباشرة ،حيث يشري هؤالء إىل أهنا رواية متميزة ،وأهنا منتوج فعل شعري ّ
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جديدة يؤسس هبا مؤلفها ألدب أصيل خيتلف عن األدب الفرنسي ،حىت وإن كان يستعري منه لغته
لتوظيفها كآلية للتعبري.
وقد جاءت " جنمة " رواية عربية يف عمقها ،وهلذا السبب ال ميكن قراءهتا وفهمها إال بوضعها يف
إطار انتمائها إىل تقاليد الكتابة العربية والتفكري العريب .وإن كان البناء السردي يف الرواية حييل على بعض
التجارب السردية الغربية ،ومن ذلك أعمال فولكنري ( )Faulknerمثالً .ويرى هؤالء أن السرد الذي قامت
عليه جنمة هو سرد متميز ،ألنه انعكاس ملوقف اإلنسان العريب املتميز يف مواجهة الزمن .فالفكر األوريب
حيكمه الزمن اخلطي ( )linéaireاملتحرك ،بينما يتحرك الفكر العريب يف زمن دائري ،حيث يؤدي كل
خروج عن اخلط املستقيم حلركة الزمن باملفهوم األوريب إىل العودة إىل نقطة االنطالق ،فيجتمع يف اللحظة
يوحد بني املاضي واملستقبل يف
احلاضرة كل من املاضي واملستقبل ،أي إن احلاضر هو الزمن األبدي لكونه ِّ
حلظة واحدة هي حلظة احلاضر.
وتأيت " جنمة " تعبرياً عن وطن حمدد متفرد يف خصائصه ،هو اجلزائر إىل درجة أنه" لو قمنا
بإعطاء أمساء أخرى لشخصياهتا غري تلك اليت حتملها ،أو إذا ألبسناها ثياباً أخرى غري تلك اليت ترتديها،
فإن القارئ الواعي سيكتشف فيها اإلنسان العريب املتنكر " ،فرشيد " أو " سي خمتار «ال ميكن أن يكونا
(« avertissement des ،Yacine
سوى جزائريني ألن العامل الفين الذي بناه الروائي حوهلما سينهار بدوهنما»
 ،1956 ،éditeurs » , Nedjmaصفحة  .)5كما أهنما سيموتان إذا أُخ ِرجا من هذا العامل.
احملرية واملخيّبة للقارئ األوريب ،فهي
ويبقى نص جنمة ـ حسب القراءة األوىل هلؤالء ـ الرواية اللغز ّ
تفردها
سر خفي( )mystèreتنتظر القارئ الكتشافها ،وينبغي البحث بعيداً من أجل فهم ّ
ّ

(.)singularité

ونعتقد أن إحلاح هؤالء على وضع هذا "التنبيه" يف بداية الرواية ،وحتذير القارئ الفرنسي خاصة،
على متيّز عامل جنمة وتفرد بنيتها السردية عما هو معروف وسائد يف الساحة األدبية ،لدليل على اخرتاقها
ألفق االنتظار ،وجتاوزها املألوف يف الكتابة األوربية فهي عكس التفكري العريب والفهم الدائري لشأشياء،
لكن "ماذا يعرف كاتب ياسني عن التقاليد األدبية العربية وباللغة العربية؟ من دون شك ليس الشيء
(réception critique ،Déjeux
الكثري ،ما عدا بعض اآليات القرآنية اليت حيفظها عن ظهر قلب دون فهمها"
 ،1993 ،de Nedjma en 1956- 1957, revue itinéraires et contact de cultures, actualité de Kateb Yacineصفحة

.)112
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ونلتمس وراء هذا النوع من الدهشة اليت أحسها هؤالء أثناء قراءهتم هلذا العمل الروائي .ومل
فهم هذا البناء اخلارج عن املألوف  ،وعن
يُ َ
ستوعب التغري الذي محلته رواية جنمة منذ الوهلة األوىل ،ومل يُ َ
التقاليد الروائية املعهودة يف الرواية الكالسيكية.
وينتقد " جان دجيو"( )Jean Déjeuxوجهة نظر هؤالء ويقول«:عوض أن يتكلم (الناشرون)
عن األسلوب االستذكاري ( )mnémotechniqueكطريقة للكتابة ،يتكلمون عن التفكري العريب ،وهذا
للتقليل من شأهنم ،وأن تفكريهم دائري ولوليب وليس منطقي ..ومن خالل هذا التنبيه فالقراء قد نـُبِّهوا
وأُحيطوا علماً أن هذا العمل اإلبداعي متفرد ينتمي إىل عامل خمتلف متاماً عن عاملهم ( القراء ) ،فعليهم
إذن أن ينتظروا وأن يتوقعوا شيئاً جديداً مشرقي عريب ،وبالتايل شيء " ملغز " وخفي ()mystérieux
(réception critique de Nedjma en 1956- 1957, ،Déjeux
وغري منطقي وملا ال على منوال ألف ليلة وليلة ؟»
 ،1993 ،revue itinéraires et contact de cultures, actualité de Kateb Yacineالصفحات )113-112

لعل أول مالحظة تفرض نفسها هنا ،هي أن قراءة " الناشرين " على الرغم من كوهنا جمرد
مالحظات سطحية ،مل تصل إىل مستوى التحليل التجزيئي للنص والدراسة املعمقة له .لكن هذه القراءات
تبقى كأول رد فعل سجله التاريخ سنة  1956بعد صدور الرواية مباشرة بوضع هذا " التنبيه " الذي
ضر القارئ
وح ِّ
حيمل أبعاداً اسرتاتيجية يف عملية القراءة ،حبيث فتح جمال التفاعل بني القارئ والنصُ ،
الفرنسي إىل هذا النوع من النصوص اإلبداعية غري املألوفة ،والذي توقفت قراءته لشأدب اجلزائري عند
روايات مولود فرعون ،وأعمال حممد ديب ،ومولود معمري اليت ظهرت يف اخلمسينات ،وهي روايات
تدخل يف القالب الكالسيكي البسيط.
وقد كان أفق انتظار اجلمهور الناطق بالفرنسية حمصوراً يف النموذج التقليدي للرواية فقط ,كما أن
ظهور رواية جنمة يف هذه املرحلة بالذات يعترب بالنسبة للناشرين صفقة جتارية ،فاجملتمع الفرنسي بصفة
عامة يتتبع أخبار اجلزائر املستعمرة الفرنسية ،واشتعال نريان حرب التحرير .وهذا يثري يف القارئ التشويق
لقراءة هذا النص األديب ومعرفة قضية اجلزائر .وهلذا فوضع "التنبيه" يف الصفحات األوىل للرواية ميثل رحباً
جتارياً لدار النشر (.)Seuil
ومن جهة أخرى تعكس مالحظات وآراء هؤالء ـ على الرغم من سطحيتها ـ االنكسار الذي
أحدثته الرواية يف أفق االنتظار ،وخروجها عن املألوف .ونكتشف من خالل كالمهم عالمات الدهشة
معني ،جنساً
واالنبهار يف الوقت نفسه ،من هذا العمل املتميز املتفرد ،و« العمل العظيم خيتلف بشكل ّ
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جديداً ،وخيرق يف ذات الوقت قواعد اجلنس اليت كانت سائدة فيما سبق »( .)1971 ،Todorovلكن هذه
القراءة تبقى جمرد رد فعل أويل بسيط ال يرقى إىل أفق انتظار النص ،وال إىل البعد اجلمايل للكتابة
اإلبداعية ،ومل يصل القارئ إىل حماورة النص ومساءلته واستثمار شحناته الداللية والتجربة اجلمالية.
ـ قراءة الجرائد والصحف لرواية نجمة (.)1957/ 1956

منذ ظهورها يف السداسي الثاين من عام  1956يف باريس ،أصبحت رواية جنمة موضوع عديد
(،Déjeux
من املقاالت الصحفية ،وعديد من اجملالت املتخصصة .وقد استقرأ الناقد " جان دجيو "
réception critique de Nedjma en 1956- 1957, revue itinéraires et contact de cultures, actualité de Kateb

 ،1993 ،Yacineالصفحات  )117-114هذه القراءات الصحفية املختلفة ،حبيث اعترب أغلب الصحفيني جنمة رواية
جديدة مقارنة بالرواية املغاربية السابقة ،وشكلت منعطفاً تارخيياً يف جمال األدب .وأسست للرواية اجلزائرية
كما تتفق كل هذه املقاالت الصحفية● 4يف القول بغرابة هذه الرواية يف شكلها وبنيتها ،وأيضاً يف عمقها
وحمرية يستحيل تلخيصها فهي غامضة تثري الضياع على منوال وليم فولكنري .وهناك
وكوهنا رواية مضطربة ّ
من يرى أهنا رواية جديدة يف جمال احلب .وخيتلف الروائي كاتب ياسني عن الروائيني يف كيفية توظيفه
للزمن وأسلوبه الغنائي والشعري .وهناك من يذهب إىل أن كاتب ياسني أراد ـ على اخلصوص ـ من وراء
جنمة أن يكلّمنا عن نفسه  :عن الطفل الصغري  ،عن الطالب يف الثانوية واملراهق الذي محله القدر إىل
الشارع  ،فهو الروح الثائرة اليت تبحث عن نفسها ضمن الشعب الثائر .كما تتمظهر بني أسطر بعض
املقاالت الصحفية فكرة الدين اإلسالمي  ،وانتقاد الروائي ومعارضته للمسلمني  ،ويندد بغياب اإلرادة يف
االبتكار  ،وغياب االجتهاد  ،فهو يستهزئ باإلسالم.
نتبني إذن من خالل هذه اآلراء واالنتقادات اليت نشرهتا الصحف مباشرة بعد صدور رواية جنمة
ّ
يف السداسي الثاين من عام  ،1956أهنا رواية خرجت عن املألوف واخرتقت األعراف األدبية ،وشكلت
احلرية واالضطراب يف ذهن القارئ  ،وزعزعت آليات التلقي املعهودة بغرابتها .ويُنظَر إليها على أهنا رواية
عربية جديدة أسست مليالد األدب اجلزائري ،وجتاوزت أفق انتظار القارئ الصحفي يف تلك املرحلة اليت
توقفت قراءاته على النموذج الروائي الكالسيكي  ،على الرغم من كون هذه القراءات الصحفية ،واملقاالت
سطحية عامة ال ترقى إىل مفهوم القراءة النقدية املنهجية  ،لكنها تبقى املنطلق واألرضية األساس اليت
متكننا من إعادة بناء أفق انتظار القارئ  ،وردود فعله جتاه هذه الرواية ،يف مرحلة تارخيية بعيدة ،وإعطاء
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فكرة تقريبية عن طبيعة القراءة اليت وضعها القارئ  ،وكيفية تفاعله مع هذا النص ،ليتسىن لنا فهم القراءات
الالحقة املتعاقبة تارخيياً  ،وبالتايل تشكيل صورة واضحة عن عملية التلقي يف أعمال كاتب ياسني.

)2القراء الالحقون :اإلعجاب والدهشة.
ـ قراءة جان

ديجو()Jean Déjeux

●

لقد فاجأت أعمال كاتب ياسني " جان دجيو " أحد قرائها األوائل ،وخرقت أفق انتظاره ،سواء
على مستوى جتربته اجلمالية اليت تنتظم يف النموذج الكالسيكي السائد ،أم على مستوى جتربته احلياتية اليت
تتضمن معتقدات دينية وأعرافاً اجتماعية ال تتجاوز أفق الثقافة واحلضارة األوربية.
ويصرح من البداية « أنه من الصعب فهم كاتب ياسني فأعماله اإلبداعية غامضة يف الغالب وال
ميكن فهمها ...فكم من تصفح رواية جنمة وغلقها دون أن يفهم منها شيئاً .)5(»...وقد اختلف القراء
يف شأنه :بني من ينعته باملتشرد جغرافياً ( ،)vagabondagegéographiqueواملتشرد ذهنياً  ،فهو
منقطع عن الشعب  ،وبعيد عن الثورة .وهناك من يعيب عليه اهتمامه باملاضي على حساب املستقبل ،
وأن أعماله ليست يف متناول اجلميع .وندور معه يف دائرة ال نستطيع اخلروج منها.
ومن هذا امل نطلق تنبين عملية القراءة عند القارئ " دجيو " على سؤال حموري يتعلق حبياة كاتب
ياسني وعالقتها بأعماله اإلبداعية ،ومدى تأثريها يف كتاباته ,وهبذا جاءت دراسته يف قالب املنهج النفسي
االجتماعي والتارخيي ،فهو مل يستوقفه جانب البنية وتقنية الكتابة عند كاتب ياسني بقدر ما ترّكز اهتمامه
على السياق التارخيي واحمليط االجتماعي ،وتوقفت رؤيته عند حدود ربط العمل اإلبداعي باملناخ العام
الذي عاش فيه الكاتب ،وانغلقت تفسرياته وتأويالته يف هذا النطاق .ومن هنا نتساءل عن خلفيات
القارئ يف اختياره هذه القراءة ،وكيف أثّر الذوق اجلمايل السائد يف تلك الفرتة على ردود فعل القارئ "
دجيو " جتاه هذا العمل اإلبداعي ؟ وملاذا اختار املقاربة االجتماعية النفسية ؟ وهل توافق أفق انتظاره وأفق
النص يف عمقه اجلمايل ؟ واستطاع هذا األخري التجاوب والتفاعل مع نصوص كاتب ياسني املختلفة
(الشعر ،املسرح ،الرواية) ،وتساير مرجعيته القرائية ،خاصة وأن مرجعيات املبدع يف الكتابة خمتلفة ومغايرة
ملرجعيات القارئ يف القراءة ،رغم االشرتاك يف لغة الكتابة والقراءة ـ اللغة الفرنسية ـ إال أن املنظومة الفكرية
للقارئ الفرنسي والتجربة اإلبداعية بعيدة جداً عن تفكري اإلنسان اجلزائري يف فرتة السبعينات زمن القراءة.
ولن تتسىن لنا اإلجابة عن كل هذه اإلشكاالت إال بالوقوف عند أهم القضايا اليت لفتت انتباه
القارئ ،واستوقفته أثناء الدراسة.
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أ ـأعمال كاتب ياسين سيرة ذاتية:
لقد اختزل القارئ " دجيو " امللكة اإلبداعية عند كاتب ياسني يف السرية الذاتية ،واعترب نصوصه
األدبية صورة عاكسة لتجربته احلياتية «،وأن أعماله هي سرية ذاتية مجاعية ()autographieaupluriel
تتضمن جتربته هو وأصدقاؤه »(( ،littérature Maghrébine de langue Française ،Déjeuxد.ت) ،صفحة  .)217وأنه
عندما أمعنا النظر يف هذه احلياة املتشعبة للمبدع تفطنا إىل أهنا حتوي أحداثاً حمورية أثّرت يف اإلنتاج األديب
وهي :حدث أمه ،وفاجعة أحداث  8ماي  ،1945وبعدها سجنه ملدة ثالثة أيام ،وكذا فاجعة اختفاء
جنمة وحبثه املتواصل عنها ،وأخرياً سفره وابتعاده عن األرض األم.
وترتسم هذه احلياة يف إبداعه يف صورة الرغبة يف النجمة والبحث املتواصل عنها ،وابنة عمه "جنمة
" اليت ُزِّوجت لرجل آخر ،والوطن الذي ضاع وأ ُِخذ بالقوة ،وهلذا تبقى أعماله اإلبداعية كلها حتمل
هاجس البحث عن األصل والنضال من أجل اسرتجاع املاضي وروح األجداد( .)6فهو حيمل املاضي يف
ذاته وروحه ،وبالتايل فاملشروع األديب عند الكاتب هو الرغبة الالواعية يف حتقيق الراحة الشخصية والتحرر
من القوى املظلمة اليت تدفع بإحلاحها املتواصل إىل التهدمي الذايت ،مثلما تبحث اجلزائر يف طريقها الطويل
عن هويتها واستقرارها.
ونتوصل إىل أن القارئ مل يتمكن من جتاوز خلفياته املرجعية ،وتوسيع جمال الرؤية يف القراءة ،إذ
ضيِّق نطاق الكتابة والتجربة اإلبداعية عند كاتب ياسني يف فكرة االنعكاس ،وعالقته اجلمالية ،وهذه
ُ
عالمة واضحة على اخرتاق النص ألفق انتظار القارئ .ويتأكد هذا من خالل وصف القارئ للتجربة
الشعرية عند كاتب ياسني باالنفجار الشعري «فالشاعر بركان انفجر فجأة بقوة ( volcan
 .)7(»)éruptifوهو غامض غالباً والشعر بالنسبة إليه ليس التعبري عن املعاناة الذاتية واإلحساس الروحي
فقط ،بل هو أكرب من ذلك فهو التعبري عن الوقائع الالواعية للذات اجلماعية .ويرى الشاعر وراء أفق
يعرب عن الشيء الذي ال نستطيع
وحيول الواقع التافه لواقع مثايل ،وهبذا ّ
االنتظار ،ويف أعماق املاضيّ ،
التعبري عنه.
ومن هنا ،ال ينبغي أن نندهش من القول" إن أسلوبه له طابع " باروكي"()AspectBaroque
)(( ،littérature Maghrébine de langue Française ،Déjeuxد.ت)،
غريب وشاذ خيالف الفن األديب اإلتباعي "
صفحة  .)219ويبقى أن هذا االنفجار الشعري قد أحدث االضطراب والضياع دون شك ،لكنه يعكس
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الكثري من الرباعة والتمكن من الكتابة اإلبداعية .ويعترب هذا اإلنتاج األديب المعاً رغم كونه غامضاً يف
الغالب ،فأشعاره واضحة يف أسلوب الشعر احلر ،لكنها مركبة بطريقة يصعب تفكيكها.
املشوش ( ،)poète perturbateurهو عدو كل
كما ير ى القارئ أن كاتب ياسني هو الشاعر ِّ
التقاليد ،متحرر من كل القيود ،يرفض الكتابة حتت الضغط ،أو االلتزام بقضيةأو اجتاه ديين أو سياسي
(littérature Maghrébine de langue ،Déjeux
معني ،كما أنه وقح ومشاغب يثري االضطراب والفوضى
ّ
( ،Françaiseد.ت) ،صفحة )219
احملري "(.)poète déroutant
 .ويثري شعره الضياع واالضطراب ألنه" الشاعر ّ
يعرب بلغة املستعمر عن
وتشكل لغته يف الكتابة( الفرنسية ) يف نظر " دجيو " نقطة للتساؤل .فكيف ّ
املقاومة والثورة ،ويدافع بسالح العدو .وبالنسبة للكاتب « فالكتابة بالفرنسية ال يعين للجزائري مساس
بشخصيته ،بل العكس التعبري عن عامل اجلزائري بالفرنسية يعطي املعىن أكثر دقة ومصداقية ...وأكتب
بالفرنسية شيء غري فرنسي لكن أنا أمحل جذوري العربية والرببرية اليت ال زالت حية »(.)8
نتبني بوضوح هذا اخلرق الذي أحدثه العمل اإلبداعي لكاتب ياسني يف ذهنية القارئ
هكذا ّ
باملشوش "
ومرجعيته .فتكراره املتواصل لسمة الغموض واالضطراب والضياع يف شعر الشاعر ،ووصفه "
ّ
احملري " و" الغامض " تؤكد حقيقة اندهاش القارئ أمام هذا احلس اإلبداعي املغاريب ،وانكسار أفق
و" ّ
انتظاره ،وجتاوز النص للمألوف يف السياق املرجعي للقارئ ،وهذه داللة كافية تؤكد عدم مسايرة القارئ
واستعداداته القرائية مع جتربة النص ،وبالتايل حتتكم قراءة " دجيو " إىل جهاز قراءة سابقة وأن الناقد يرى
مبنظور جتاربه السابقة ،حبيث ال يستثمر هذا الغموض والضياع واالضطراب الذي يكرس يف إبداع الكاتب
كتجربة جديدة يف اإلبداع األديب.
ب ـطبيعة أعمال كاتب ياسين وصعوبة تأويلها:
جيزم القارئ " دجيو " أن طبيعة العمل اإلبداعي عند كاتب ياسني تقتضي بالضرورة الرجوع إىل
عدة قراءات وتوظيف مقاربات خمتلفة من أجل فهمه .وقد التمسنا هذه احلرية يف ذهن الباحث عندما
()9
صرح يف ثنايا حبثه على أن الدراسة النفسية املعمقة هي املنفذ الوحيد لدراسة وتأويل العمل اإلبداعي
ّ
عند هذا املبدع ،مث يرتاجع عن هذا ويوظف ثالث مقاربات من أجل الوصول إىل النص والتأويل الشامل
له نستعرضها كالتايل:
ـمقاربة نفسية اجتماعية ( علم النفس االجتماعي

:)psycho - sociologique/
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حتيلنا الدراسة مباشرة على شخصية جنمة ( ابنة العم واألخت ) ،وهي حسب القارئ النواة
األوىل لإلبداع عند كاتب ياسني ،وينبغي التخمني والتفكري فيها قبل البحث يف الرموز واألبعاد اليت
حمرمة ،عذراء القبيلة ،مكللة هبالة من اجملد والسحر والفتنة.
حتملها ،فهي كالشمس املرغوب فيها ،لكنها ّ
وتأخذ شخصية جنمة صورة املرأة اليت حيلم هبا كل واحد ،وتصبح إهلة رائعة اجلمال ،وأمرية
الالوعي .لكن هذه املرأة اليت حتاصر أحالم املراهقني احملرومني ،تبقى غري حاضرة يف احلياة
االجتماعية(( ،littérature Maghrébine de langue Française ،Déjeuxد.ت) ،صفحة  ،)240تعيش اخلضوع
واالستسالم ،وترتبط وراء هذا البحث املتواصل عن جنمة فكرة االنتماء والقرابة الدموية ،وضرورة البقاء يف
الدائرة القبلية .وحييل هذا على قضية زىن احملارم ( ،)l’incesteوكسر حدود القبيلة املنغلقة ،إذ تعترب رغبة
احملرمة يف شرع القبيلة واإلنسانية ،وحتقيق فكرة
الشبان املراهقني يف الزواج من جنمة ،وهي متثل األخت ّ
التزاوج بني أفراد القبيلة الواحدة ،واحلفاظ على االنتماء واألصل القبلي هو مبثابة ارتكاب زىن احملارم.
وكما حتيل شخصية "األجنبية" وظهورها يف أحداث النصوص املختلفة إىل التفجري حلدود القبيلة،
وانكسار الدائرة ،وظهور الزواج املختلط ،ويساعد على االنتقال إىل فكرة الغريية ،واالرتباط باآلخر،
وبالتايل االبتعاد عن الدم األصلي ،واخللط يف االنتماء ،واملوت الرمزي للقبيلة والوطن بصورة عامة.
من خالل هذا التحليل النفسي االجتماعي يتمظهر لنا االنكسار يف أفق انتظار القارئ الذي
عد نظره حمدوداً حني اختزل العمل عند كاتب ياسني رواية ومسرحاً يف فكرة ارتكاب " زىن احملارم "،
كان بُ ُ
والتزاوج بني أفراد القبيلة الواحدة .وهكذا يكشف عن اخللفية املرجعية اليت حيتكم إليها القارئ ،فهو يرتكز
على فكرة اجملتمع اجلزائري احملافظ الذي ال يسمح مبناقشة هذا النوع من األفكار ،وتفكريه منغلق على
نفسه .ومتثل إبداعية كاتب ياسني املنفذ ملناقشة هذه األفكار.
وهبذا اختصر " دجيو " مسرحيات وروايات كاتب ياسني يف مسألة الزواج بني أفراد القبيلة،
نفسر
وارتكاب زىن احملارم ،ويع ّد هذا إجحافاً يف حق النص ،ومجاليته اإلبداعية .ومن جهة أخرى ميكن أن ّ
هذا بعدم قدرة القارئ على التجاوب مع أفق انتظار النص ،واستيعاب األفق اجلديد " هلذا ليس من
العجب أن جند القراء األوائل متمسكني أميا متسك باألفق السابق وخاصة ما يتعلق منه بالنموذج الواقعي،
ومن َمثّ صعب عليهم منذ الوهلة األوىل كسب الرهان الذي محله " النص اإلبداعي(عمري).وبالتايل مسايرة
التجربة اجلديدة واالنسالخ عن املعايري واألعراف األدبية السابقة.
ـمقاربة نفسية:
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يربط القارئ هنا الدراسة بطفولة الكاتب وعمق شخصيته ،فاهلذيان الشعري لشخصية "
وحتوله أيضاً يف صورة لعقاب جبانب " املرأة
األخضر " وهو يستند إىل الشجرة يف مسرحية اجلثة املطوقةّ ،
املتوحشة " واملتشردة كالروح املعذبة يف مسرحية " األجداد يزدادون ضراوة " .وكل هذا بالتأكيد " حيمل
(littérature ،Déjeux
أبعاداً عميقة يف شخصية كاتب ياسني وهي ليست صدى بسيط" لإلحساس اجلمايل
( ،Maghrébine de langue Françaiseد.ت) ،صفحة  .)243وقد سيطرت على املبدع ويف الوعيه صورة األم األصل
وحرمانه منها ،كقوله مثالً« مل أتوقف أبداً عن اإلحساس يف عمق نفسي االنقطاع الثاين عن الرابط
العائلي ،هذا املنفى الداخلي الذي ال يقارب التلميذ من أمه ليس إال من أجل إبعادهم يف كل مرة عن
نداء الدم( ،polygone étoilé ،Yacine(»...د.ت) ،صفحة .)181
وحتضر إىل جانب فكرة الطفولة واحلنني إىل األم األصل ،ترتسم صورة اهلروب إىل األفق البعيد
إىل اخلارج ،إىل دول احلرية ،وختتلف إىل جانبها الرغبة يف الرجوع إىل املغارة ،إىل األرض األم.
وميثل هذا احلضور املكثف للماضي مبثابة الرجوع األبدي ألصول الطفولة ،لكن كاتب ياسني
يتجاوز ذاته وحبثه اخلاص عن هويته واملصاحلة مع ذاته ،ومع العامل ،وينقطع عن وساوسه الفردية ،وبذهب
بعيدا الستعراض املأساة املشرتكة وهي قضية الوطن.
نلحظ من خالل هذا التحليل إذن ،أن القارئ توقف عند حدود معايري االجتاه النفسي،
واستعرض فكرة ارتباط الطفولة بأعمال كاتب ياسني ـ تركز أكثر على رواية جنمة وهي احملور األساس
لنتائجه ـ وكانت قراءته خاضعة كلية للسياق املرجعي للنص يف بعده النفسي واالجتماعي ،وتوقفت هبذا
دالالت العمل اإلبداعي يف حدود ما متليه اخللفيات املرجعية للقارئ .وتدخل هذه القراءة يف حدود
االستجابة اآللية مع جانب واحد من النص ،وإقصاء اجلوانب األخرى ،ومن هنا تسقط القراءة يف املعيارية
لكوهنا ألغت تعدد اجلوانب النصية ،وتبنت تأويالً أحادياً يفصح عن منطق اإللغاء واإلقصاء ،وبالتايل حي ّد
من إنتاجية القراء.
ـمقاربة تاريخية اجتماعية(:)socio- historique
تكشف هذه الدراسة أن اجلزائر رمست يف صورة " جنمة " اليت تبقى اللغز الغامض الذي يصعب
فهمه ،وتتجسد مع الشخصيات األربع فكرة " اإلخوة األعداء " ،وهي صورة األحزاب السياسية الوطنية
قبل  ،1954وخصامهم فيما حول جزائر االستقالل ،وتبقى شخصية جنمة يف النص الروائي صامتة ال
تتكلم مثلما سكتت اجلزائر احملتلة يف الفرتة االستعمارية.
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( ،Yacineكتاب " املضلع النجمي "

ويذهب " بيجو " إىل أن يف رواية جنمة و" املضلع النجمي "

( ) polygone étoiléأثار إشكالية كبرية بني الباحثني تتعلق مبسألة تصنيفه ،فهناك من يعتربه رواية ،ومن يقول بعدم إمكانية تصنيفه ،فهو خليط من كل

األجناس )1996 ،polygone étoilé, .تعود الذاكرة يف الزمن وتتوقف يف ثالثة مستويات متداخلة يف الكثري من
األحيان هي :األم وذكريات الطفولة ،ابنة العم جنمة ،وأخرياً قصة اجلزائر منذ فرسان نوميديا املشتتة إىل
مقاومة عبد القادر ،مروراً ببين هالل واجلد كبلوت .يكن احلدث يرتكز حول جنمة اليت يرمسها الكاتب يف
وصف خيايل رائع ،حيلم هبا يف صورة اجلزائر األرض األم واملرأة الشؤم .وقد تشكلت بنية هذا احلدث
النظام الشمسي ،ويف مركز هذا العامل النجمي توجد جنمة اليت تلمع كالشمس الثابتة اجلذابة اليت تثري
الرغبة ،وتضيء أو حترق النجوم اليت تقرتب منها .وتبقى النجوم سجينة يف حركة دائرية واجلزائر مستعمرة
(( ،littérature Maghrébine de langue Française ،Déjeuxد.ت) ،الصفحات -227
عرب املاضي واحلاضر واملستقبل
 ،)228هلذا فرواية جنمة قصة معقدة من الصعب فهمها والوصول إىل حتديدها ،وهي تثري الضياع
واالضطراب يف أذهان الكثري من القراء ،حبيث يسبح الكاتب كثرياً يف املاضي ،وتتداخل الرؤى ومتتزج
باحلاضر ،وخيتلط يف عمله اإلبداعي الواقع املتخيّل بالواقع احللم ،الواقع املعيش ،والواقع املرتقب .وتتالحم
فيما بينها لتتمثل الرؤية العميقة للكاتب ،وهنا تكمن براعته ،إذ جيمع الواقع باخليال ،وتلتقي اخلرافة
بالتاريخ لتصنع العامل الواقعي.
ويقول كاتب ياسني يف مسرحية" اجلثة املطوقة " بعد تلخيص مضموهنا « إن هذه القصيدة
(،Déjeux
املسرحية ( ،)poème dramatiqueتضعنا باملنظور السياسي يف قلب مأساة اجلزائري»
( ،littérature Maghrébine de langue Françaiseد.ت) ،صفحة  .)231وتعترب شخصية " خلضر " رمز الصمود
والنضال من أجل اسرتجاع اجلزائر ،هو جثة مطوقة حياصرها املوت من كل اجلهات :موت اخليانة ،وموت
العدو ،وموت الذات ،لكنها تقاوم وال ترضخ للموت واالستسالم.
وتتواصل املأساة حسب القارئ يف مسرحية " األجداد يزدادون ضراوة "( les ancêtres
 ،●)redoublent de férocitéحبيث تستمر مأساة الرجل احملاصر حول نفسه ويف مصريه .ويتمثل
الخضر رمز املوت احملتوم يف صورة العقاب بعد موته ،جبانب جنمة اليت تتحول إىل املرأة الثائرة املقاومة.
هكذا نلحظ أن التفسري والتأويل الذي يضعه القارئ ،يرتبط باملرجعية التارخيية السائدة يف فرتة
االستعمار ،حبيث يغلب التفسري السياسي التارخيي واالجتماعي املرتبط بطبيعة الوضع الذي ُكتبت فيه
هذه األعمال ـ فرتة وجزد االستعمار الفرنسي يف اجلزائر ـ وبالتايل جاءت الدراسة يف أغلبها تتمحور حول
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جانب املضمون يف النصوص وحتليل أبعادها الداللية .ومل يشكل اجلانب البنائي ألعمال كاتب ياسني
نقطة تساؤل يف أفق انتظار القارئ ،ومل ينظر إليها كجمالية إبداعية ،بل هي بالنسبة إليه مصدر الغموض
والتعقيد ،إذ يثري كاتب ياسني « الضياع واالضطراب ليس فقط بسبب غياب التتابع الكرونولوجي
تفرق بينها وهذا عكس كل
واملنطقي ،لكن أيضاً بسبب انفجار األجناس واحلدود اليت ّ
التوقعات( ،littérature Maghrébine de langue Française ،Déjeux(»...د.ت) ،صفحة .)227
ويف نظر " دجيو " فالشخصيات يف هذه األعمال اإلبداعية تشكل فيما بينها وبني جنمة عالقات
محيمة وثيقة ،وهي تتكامل وكأن الكاتب حياول اجلمع بني املسرح والرواية ويرمي إىل فك احلدود بني
(( ،littérature Maghrébine de langue Française ،Déjeux()10د.ت)،
األجناس و" الفن القدمي عليه االنتظار "
صفحة  .)227ويعترب مبثابة املساس بالرتكيبة األدبية ،وباألجناس اإلبداعية ،ومن جهة أخرى هي إرادة يف حترير
النص من سجنه●.
كما استوقفت " دجيو " فكرة احلضور الكثيف للشكل الدائري يف أعمال كاتب ياسني ،ودوران
والتفاف الزمن حول نفسه ،حبيث أشار إىل أن الصورة املوضوعاتية اليت تؤكد حضورها هي صورة الدائرة.
ومبا أن هذه الدراسة غلب عليها طابع املنهج االجتماعي التارخيي ،فهو مل يهتم بالكشف عن الدور الذي
قامت به الدائرية يف هذه األعمال اإلبداعية عواملها ،وصناعة أدبيتها .وراح يعطي هلذا الشكل الدائري
أبعاداً اجتماعية وتارخيية ميكن إظهارها كاآليت:
ـ جي سد األجداد دائرة تنغلق على األبناء ،وترمز هلا تلك التحليقات املتكررة اليت يقوم هبا النسر يف رواية
جنمة باخلصوص والعقاب يف جمموعة مسرحيات " دائرة االنتقام ".
ـ احلاضر واقع حتت سيطرة دائرة األجداد اليت اصبحت دائرة االستعمار تنافسها للسيطرة على احلاضر،
وباخلصوص يف جنمة.
ـ لقد حلت دائرة فرنسا الوطن حمل دائرة االستعمار ،وأصبحت بدورها تنافس دائرة األجداد للسيطرة على
احلاضر اجلزائري .وذلك ملا أصبح اجلزائريون يغرتبون يف فرنسا طلباً للعمل ،فكانوا هكذا يفلتون من دائرة
ّ
وطنهم ليقعوا يف دائرة فرنسا.
ويستحضر القارئ يف حتليله هلذه الفكرة موقف الناشرين وتنبيههم على قيام جنمة على بنية فنية
دائرية تعود منابعها إىل طبيعة وعي الفكر العريب ملفهوم الزمن ،وموقف الرافضني هلذه احلقيقة الفكرية.
ويعلق بقوله«:بضرورة التميز بني حرية الفكر ومفهوم التاريخ من جهة ،وبني التناول األديب البسيط هلذه
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املفاهيم من جهة ثانية ،ووجود طريقة الدوائر هنا وهناك يف التوراة أيضاً .وهذا ميكن أن يكون راجعاً إىل
(littérature ،Déjeux()11
نوع من األسلوب الشفوي أو تركيب خاص لتسهيل عملية الرواية واحلفظ»...
( ،Maghrébine de langue Françaiseد.ت) ،صفحة .)223
هكذا نتبني ،إذن ،من هذه القراءة االنكسار وخيبة انتظار القارئ " دجيو " جتاه العمل اإلبداعي
عند كاتب ياسني ،إذ مل يستطع استيعاب أفق هذه التجربة اجلمالية ،ومل تتجاوب أسس قراءته السابقة مع
معايري املنهج االجتماعي واملنهج النفسي ومع النص الذي خرج عن املألوف ،واخرتق اجلهاز القرائي
للقارئ ،وتزعزعت مسلماته من خالل هذا الغموض الذي ينبين عليه ،وكذا تكريسه لفكرة حتطيم احلدود
بني األجناس األدبية .وتتداخل تقنيات الكتابة فيمتزج املسرح بالشعر واملسرح بالرواية .وأحسن مثال
يرتجم هذه الظاهرة كتاب " املضلع النجمي " الذي احتار النقاد يف تصنيفه ،وكذا مسرحية "اجلثة املطوقة
" اليت جاءت يف قالب شعري عميق.
وقد التمسنا حرية القارئ ودهشته من خالل اختياره لثالث مقاربات كاملة لقراءة أعمال كاتب
ياسني ،وأن غموضها وتعقيداهتا تقتضي بالضرورة الرجوع إىل عدة مقاربات من أجل الوصول إىل دالالهتا
وتفكيك أبعادها العميقة .وهذه عالمات خليبة انتظار اليت « تشبه رجالأعمى ال حيس بوجود عائق يف
طريقه إال حني نالحظ أن فرضياتنا كانت خاطئة ،حبيث يكون دحض أخطائنا التجربة اإلجيابية اليت
نستخلصها من الواقع »(ياوس ر( ،.د.ت) ،صفحة  .)65إذ تراجع " دجيو " عن قوله إن الدراسة النفسية هي املنفذ
الوحيد إىل أعماق هذه التجربة اإلبداعية ،ويعمل على توظيف هذه املقاربات املختلفة من أجل القبض
على النص ،وتفكيك غموضه .لكن رؤيته تبقى أحادية خاضعة ملعايري القراءة السابقة اليت مل تستطع
التجاوب والتفاعل مع النص اإلبداعي ،وبالتايل مل يستوعب ذوقه كقارئ أول هذه التجربة اجلمالية،
واألبعاد االسرتاتيجية لفكرة الضياع والتعقيد يف العمل اإلبداعي.
ولكنه يبقى أن نقول إن النص ال يتحدد معناه ،وال هويته بشكل هنائي مكتمل ،كما أن التلقي
ال مينح النص معناه وقيمته دفعة واحدة ،وإىل األبد .فكالمها؛ النص والتلقي مرتبط باملوقف التارخيي
املعني .وقد يكون للتلقي األول للنص ـ من منظور ياوس ـ أمهية
اخلاص ،ومها حمددان بالسياق الثقايف ّ
تارخيية يف " تاريخ األدب " ،لكنه يف هناية األمر ال يعدو أن يكون أحد أشكال التّح ّقق املمكنة لنص هو
دائماً عرضة لتأويالت شىت ،وقراءات متباينة ،وحتقيقات غري متناهية.
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األجناس األدبية ،تر :عبد العزيز شبيل ،النادي األديب الثقايف (اجمللد الطبعة األوىل) ،جدة،
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● مالحق:

لقد كان اجلرجاين على وعي كبري بأمهية عنصر املتلقي والتأثري عنده قمة مجالية للنص" والتداول العريب اإلسالمي
كان أكثر وضوحاً يف هذا الباب ،ففي اجلانب الديين حرص املفسرون على مراعاة أحوال املتلقني وآفاقهم املعرفية،
وكذلك جاءت التفاسري حمتلفة يف مناهجها ومستويات اخلطاب فيها باختالف السياقات لكل تفسري ,ومن َمثّ
فإننا أمام اسرتاتيجيات نصية يشيّدها اخلطاب التفسريي عموماً تكون حمكومة مبالبسات التلقي ".
 1ـ ( أمحد املنادي " ،املتلقي والتواصل األديب ،قراءة يف منوذج تراثي "  ،جملة عامل الفكر ،العدد ،1:اجمللد،34 :
يوليو ـ سبتمرب ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت  ،2005ص)183 :
 2ـ عبد الفتاح كليطو ،املقامات :السرد واألنساق الثقافية ،تر :عبد الكبري الشرقاوي ،دار توبقال ،الطبعة األوىل،
الدار البيضاء  ،1993ص.41 :

2ـ H.R. Jauss, pour une esthétique delaréception,Ed Gallimard, Paris 1978, pp 53-
54

● لكن يبقى السؤال الكبري الذي يتبلور لدينا من خالل " تأويلية " ياوس على اخلصوص ،باعتبارها تثري مسألة
تارخيية الفكر بكثري من احلدة ،هو :كيف سيتأتى للقارئ املعاصر أن يصل إىل مستوى التمييز بني آفاق االنتظار
املختلفة لنص قدمي مقرتح للدرس ؟ وكم من آفاق انتظار متعارضة تتعايش يف حقبة تارخيية واحدة ؟ أليس هذا
اقرتاحاً يعيدنا بشكل من األشكال إىل دراسة األدب يف ضوء صراع األفكار كما كانت ُمت َارس يف إطار النقد
اجلديل مع مطلع القرن احلايل ؟ وال نريد من خالل هذه املالحظة أن نقلل من شأن األحباث اجلمالية احلديثة،
ولكن نريد فقط إظهار إىل أي حد استفادت مجالية التلقي من اجتاهات النقد اجلديل السابقة دون أن تز ّج نفسها
يف خضم العمل األيديولوجي "( محيد حلماين ،القراءة وتوليد الداللة ت تغيري عاداتنا يف قراءة النص األديب ـ،
املركز الثقايف العريب ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء ،املغرب  ،2003ص ص  75ـ .) 76
وينبغي اإلشارة هنا إىل أن نظرية ياوس ال تطرح فكرة صراع األفكار أو النقد اجلديل متاماً ،بل هدفها هو إظهار
دور املتلقي يف بنا النص األديب.
● يرفق هذا البحث مبلحق حيمل تلخيصات هذه النصوص اإلبداعية اليت كتبت باللغة الفرنسية ،ومل يرتجم منها
إىل اللغة العربية إال رواية " جنمة ".

3

- Voir, « avertissement des éditeurs », in Kateb Yacine, Nedjma, ed du Seuil,
Paris 1956, pp 5-6
وصاحب هذا التنبيه هو ( )MichelChodkiewiczمسلم من أصل بولوين ،وهو مدير دار نشر (.)Seuil
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 ) هو من األوائل الذين كتبوا عن العمل الروائي " جنمة " يف جريدةJean Sénac( " ●إن " جان سيناك
 وأيضاً يف جريدة،)un chant terrible(  يف مقال بعنوان1956  جويلية13 ) يفl’express(
kateb Yacine et la littérature Nord (  يف مقال بعنوان1956  جويلية30 ) يفl’action(
: ونذكر أيضاً ما يلي.)Africain
- Chaupault, « le roman algérien vient de naitre avec Nedjma de Kateb Yacine »,
Paris – Normandie, 20 Juillet 1956.
- Pierre Daix « la forme algérienne Nedjma de Kateb Yacine », les lettres
Françaises, n° 632, 9 Aout 1956.
- Gabrielle Venaissin, « des Algériens non des bicots », témoignage chrétien,
n°637,21 septembre 1956
- Jérôme Sullon, « la recherche de nouvelles dimensions romanesques, un art
provocateur dans Nedjma de Kateb Yacine », Nation Belge, 25 septembre 1956.
- Philipe Jaccottet, « un grand écrivain algérien :Kateb Yacine », Nouvelle revue
de Lausanne, 2 octobre1956.
- Michel Chrétien, « quand les arabes écrivent en Français », Carrefour, n° 642, 2
Janvier 1957.
Jean Déjeux, littérature Maghrébine de langue française, ed :Noaman 1973.●

.) (األدب املغاريب املكتوب باللغة الفرنسية
" كاتب ياسني أو الرجوع:) من الدراسة للمبدع كاتب ياسني حتت عنوانVII( وخيصص الباحث الفصل السابع
.)Kateb Yacine ou l’éternel retour(" األبدي
.209 : ص، ـ املرجع السابق5
6

-ibid : 217

.218 : ص، ـ املرجع نفسه7
8
.l’Algérie en Europe », n° 49, 15décembre 1967 " ـ يراجع مقطع من حماضرات كاتب ياسني
240:ص، املرجع السابق: ـ يراجع9
.227  ص، ـ املرجع نفسه10
) أن كاتب ياسني قد كسر الشكلjean Marie Serrau( " ● يعترب املخرج املسرحي " جون مارري سوريو
 وقد لعبت مسرحية " اجلثة املطوقة " يف مسرح " موليري " يف بروكسل، وكانت لغته املسرحية رائعة،احلايل للمسرح
Voir : Kateb Yacine, le cercle des .1958  نوفمرب26 و25 بإخراج املخرج سوريو يف
11

représailles, p67
- Jean Déjeux, littérature Maghrébine de langue Française, p : 223
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