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تشكيل اللغة السردية يف ثالثية أحالم مستغامني
( ذاكرة الجسد ،فوضى الحواس،عابر سرير)

أ/طويل زهرة
حتت إرشإف :أ.د .خلرض بن إلساحي
جامعة إلغوإط
إمللخص :
ال يبتعد إخلطاب إلروإيئ – إحلدإيث -كثريإ عن ختوم إلشعر ولغته  ،ذكل أن إخلطاب إلروإيئ إحلدإيث يقوم عىل بناء
لغوي/داليل مشحون ابلتّضاد وإملفارقات وإلرؤى إلعاطفية وإلنربة إلغنائية وتعدّد إملس توايت إلسلوبية إليت قربته من
حدود إلشعر ،فالروإية إحلدإثية شعر غري منظوم وال موزون ذكل أ ّن إلروإئيني إجلدد يعملون عىل رفع مس توى إخلطاب
إلروإيئ ،إنطالقا من حتسني إلسلوب والارتقاء ابغلغة إذ  ذرى ايللية شعرية ،تغيع عندها إحلدود بني لغة إلشعر ولغة
إلنرث ،ومما الحظناه أثناء قرإءتنا لثالثية أحالم مس تغامني ،أن إجلانع إمجلايل إلفين اكن حارضإ بقوة و قد متثل خاصة يف
جانع إغلغة إلشعرية  ،إليت كتبت هبا أكرث أعيللها إلروإئية  .فروإايهتا  ،كيل قال نزإر قباين  ،إغـتسلت بأمطار إلشعر ،مما
يعين أن لغة إلنرث عند أحالم مس تغامني  ،قد إمزتات بلغة إلشعر ،إذلي ّ
شّك بدإايهتا إالبدإعية.
Résumé:
Non discours loin romancier -alhaddata- loin des frontières de la poésie et de la langue, de
sorte que le moderniste discours du romancier est basé sur la construction d'une opposition
linguistique / sémantique chargée et ironiquement, visions et tonalité émotionnelle de la
musique et la multiplicité des niveaux stylistiques Qrepetth des frontières de Poésies, nouvelle
poésie moderniste est versifié pas pondérées afin que les romanciers nouvelle de travailler
pour élever le niveau du romancier discours, de l'amélioration de la méthode et d'améliorer la
langue sur les hauteurs de la poésie esthétique, puis l'absence de la frontière entre la langue de
la poésie et la langue de la prose, que nous avons observé au cours de la lecture de trois ahlam
Mosteghanemi, que l'aspect esthétique de l'art a été fortement présent et peut représenter un
privé dans le côté de la langue poésie,écrite par plus de son récit.les romans ahlam
Mosteghanemi at-il dit Nizar Qabbani, je me suis lavé les Poésies de pluie, ce qui signifie que
la langue de la prose quand les Alam Mosteghanemi, ont mélangé les Poésies, qui a formé les
débuts du langage créatif.

مقدمة:
إرتقت روإايت أحالم مس تغامني ملصاف إالبدإع وعدت جتربهتا يف كتابة إلروإية من إلتجارب إلناجضة وإجلديدة إليت
انلت حضورإ ابرزإ عىل مس توى إلوعي إلفين إملتخصص  ،وإمجلاهريي إملتذوق .أشـــــــــاد هبا إلشاعر نـزإر قباين.
وحــصدت إلعديد من إجلوإئز ،أمهها وأبرزها :جائزة جنيع حمفوظ غلروإية عام 8991م.وتُرمجت إلروإية إذ  عدد من
إغلغات إلانبية :إالنلكزيية وإاليطالية وإلفرنس ية .وظلّت س نوإت عدة إلروإية إلكرث مبيعا .وبعد إلنجاح إلكبري لروإية
اثن ،مث "عابر رسير" كجزء اثلث ،وبذكل
"ذإكرة إجلسد" ،أصدرت أحالم روإيهتا إلثانية " ،فوىض إحلوإس" كجزء ٍ
إكمتلت عنارص إلثالثية .وإلبحث يف هذه إلكتابة إجلديدة فنيا هو مطلع هذه إدلرإسة .
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تعاجل هذه إملقاةل إلقمية إلساس ية غلفن،إليت تمتثل يف طريقة إلتعبري عنه  ،وذكل من خالل إغلغة إليت تعترب إلصل يف
تكون إلعمل إلفين إلديب وإلوعاء إذلي ينقل إملادة إلفكرية وإلشعورية إذ  إملتلقي  ،من خالل مقاربة إلنص عىل أنه فن
قبل أن يكون فكر ،وقد أثبت إدلرس إلنقدي إحلديث أ ّن "إلنص إلديب ،ليس رساةل فقط  ،ولكنّه فن ،أي نسق من
إملوإد إلتعبريية وإمجلالية ،إليت تسامه يف توصيل إلرساةل" ( )8خاصة إذإ ما تعلق إلمر بروإايت أحالم مس تغامني .تنطلق
هذه إملقاةل لالجابة عىل إالشاكليات إلتالية:
 كيف ّتشّك أحالم مس تغامني لغهتا إلرسدية؟ ،هل تس تعني بلغة أقرب إذ  إغلغة إلشعرية مهنا إذ  إلنرثية؟ ما
قمية إللكمة دإخل متوهنا إلرسدية؟ هل تعمتد عىل إلكتابة إالبالغية إالخبارية أم إلبالغية إالشارية؟.
 ما يه إخلصائص إلسلوبية وإلتقنيات إلفن ّية إليت إتبعهتا أحالم يف بناء نصوص ثالثيهتا ؟ وهل ميكن أن يهنضمضمون إلعمل إلروإيئ من غري شلكه إلفين؟ .
  -8إمجلع بني إلبنية إلرسدية وإلبنية إلشعرية:إ ّن إشاكلية إلشعري وإلنرثي ،ليست وليدة إغلحظة وال إلعرص إحلديث فقط "مفنذ أرسطو إذ  عبد إلقاهر
إجلرجاين ،و ايكبسون ،حىت لومتان ،مثة إرصإر أن غلشعر خصيصة ّمتزيه عن إلنرث يه قدرته عىل "دمج ما ال يندمج" من
إلش ياء وعىل "إمجلع بني إملتنافرإت") (2إ ّال أ ّن إخلطاب إلروإيئ –إحلدإيث خاصة -جتاوز هذإ إملفهوم ّ
ووظف مالمح –
خصائص -هذإ إلتجاوز بشّك مكث ّف يف متونه إلروإئية فأصبح "دمج ما ال يندمج" و"إمجلع بني إملتنافرإت" وإلتوظيف
إلفين للسطورة وإس تعيلل لغة ّإلرمز وتوظيف تقنية إلقناع وإغلغة إلشعرية من خصوصيات إخلطاب إلروإيئ إحلدإيث .وقد
وجدان لك ذكل إلتشكيل إلشعري يف متون أحالم مس تغامني إن مل نقل بدإية من عناوين روإايهتا إليت تصلح أن تكون
عناوين قصائد أو دوإوين شعرية أكرث مهنا روإئية.
 -8أ -شعرية إلعنوإن يف ثالثية أحالم مس تغامني :
لقد عنيت إدلرإسات إحلديثة ابلشّك إخلاريج غلروإية وذكل تأسيسا عىل غالفها إذلي يعترب من أمه "اوإنع إلبناء
إلفين إلعام إذلي تتضام فيه مجيع إلعنارص إملشلكة للثر،لن إلشّك إخلاريج غلمكتوب يشري بطريقة أو بأخرى إذ  معل
تقين س بق أو رإفق معلية إالجناز،عالوة عىل ما يضفيه كفضاء داليل يشري أو يلمح إذ  مجةل من إلقمي يقصدها
إملؤلف").(3
يعد إلعنوإن من أمه عنارص إخلطاب إالبدإعي ،ابعتباره خطااب موإزاي تتوزع مكوانته فامي يس بق إلنص .وابعتباره
مدخال أساس يا يف قرإءة إالبدإع إلديب وإلتخييل بصفة عامة  ،وتمكن أمهيته يف كونه يشّك قمية داللية عند إدلإرس ،
حيث ميكن إعتباره ممثال لسلطة إلنص ووإهجته إالعالمية إليت متارس عىل إملتلقي إكرإها أدبيا ،كيل أنه إجلزء إدلإل عىل
إلنص إذلي يؤرش عىل إملعىن  ،فضال عن كونه وس يةل غلكشف عن طبيعة إلنص وإملسامهة يف فك مغوضه)،(4ويعترب
أحد أمه " إملفاتيح إغلغوية لنه يشّك نقطة الالتقاء إلوذ  بني إلقارئ وإلنص ،ذلإ جيدر ابلباحث أن حيسن قرإءته
وتأويهل لنه"إملفتاح إالارإيئ إذلي ميدان مبجموعة من إدلالالت إليت تساعدان يف فك رموز إلنص ،وتسهل مأمورية
إدلخول يف أغوإره وتشعباته إلوعرة" ) ، (5وهنا يصبح إلرشوع يف حتليل إلعنوإن  ،أساس يا عندما يتعلق إلمر ابعتباره
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عنرصإ بنيواي ،وأي قرإءة ال تدخل إلنص إلقصيص عرب عنوإنه قرإءة برإنية مس ترتة بعيدة عن إس تكناه أغوإر إلنص "
) . (6وبذكل أمكننا إلقول أنه إذإ اكن لّك إلعيلل إلدبية مفاتيح أولية تؤرش غلعامل إدلاليل يف خطاهبا ،فان أبرز
مؤرشين لوظيفة إغلغة يف إنتاج دالةل إخلطاب إلروإيئ إلوإقعي يمتثالن يف مؤرش إلعناوين") (7فهو إملفتاح إذلي به حتل
ألغاز إلحدإث وإيقاع نسقها إدلرإيم وتوترها إلرسدي،عالوة عىل مدى أمهيته يف إس تخالص إلبنية إدلاللية
غلنص،وحتديد تاميت إخلطاب إلقصيص،وإضاءة إلنصوص  .إنطالقا من لك هذإ قد يكون ابالماكن تتبع معل إلعنوإن يف
إلنص وإلرشوع يف منذجة تصنيفية ( )Typologiesغلعناوين وفقا لعالقاهتا ابلرشح إلروإيئ ابذلإت عن طريق
الاخزتإل إذ  إحلد إلقىص .فاما أن إلروإية تعرب عن عنوإهنا" تش بعه وتفك رموزه ومتحوه ،وإما أهنا تعيد إدماجه يف ايلع
إلنص وتبلبل إلسنن إدلعايئ عن طريق إلتشديد عىل إلوظيفة إلشعرية إلاكمنة غلعنوإن ،حموةل إملعلومة وإلعالمة إذ  قمية
وإخلرب إذ  إحياء.
إن إلعنوإن إذلي يلتصق ابلعمل إلروإيئ قد يكون صورة لكية حتدد هوية إالبدإع وتميته إلعامة،وجتمع شذرإته يف بنية
مقوالتية تعمتد الاس تعارة أو إلرتمزي .
إن فهم إلصورة إلعنوإنية وتفسريها وتذوق ايللها وصيغ أساليهبا مرتبط مبعانهيا" مضن" خطاطة إجملموع" ،أي إلس ياق
إللكي غلروإية وتتجىل أمهية إلعنوإن عندما نكون أمام عناوين رمزية ذإت إلشحنة الاس تعارية وإجملازية كروإايت أحالم
مس تغامني إليت تلج روإايهتا عرب عناوين تتش ّبع و ّ
تتلىل بروح إلشعر حيث تتعاذ  نبضات إلشعر مفرزة طاقة شعرية
عبارة عن صور رمزية معقدة ،يامتىه فهيا إلبعد إملراعي مع إلبعد إالحيايئ .أي ختتلط خيوط إلتسمية إلعنوإنية ،وتتالىش
أضوإء إحلقيقة لتعوضها دالالت إلتضمني إلرمزي.ليصبح إلعنوإن نفسه رمزي  ،فّك عنوإن يلصقه إلاكتع عىل روإيته
الشك وأنه أفرغ فيه هجدإ وتطلع منه إختياره؛ لن صياغة عنوإن أي معل إبدإعي ازء من إلكتابة إلفنية نظرإ ملا
غلعنوإن من أمهية عىل إملس توى إالعاليم ( إالشهار) أوال ،مث عىل إملس توى إلفكري اثنيا ،وعىل إملس توى إمجلايل اثلثا،
ونظرإ إذ  لك هذه الاعتبارإت فان إلعنوإن ذو أمهية خاصة ابلنس بة غلمؤلف وإملتلقي عىل إلسوإء؛ لنه ايلع إلنص
وملخصه.
إن أول ما يس توقفنا يف عناوين ثالثية أحالم مس تغامني هو ذكل إخلرق إدلاليل إذلي حتدثه عبارإت إلعناوين مفنذ
إلقرإءة إلوذ  غلعناوين توإهجنا إغلغة إلشعرية إليت ال تفارقنا ،إال وحنن نهنيي اكمل إلثالثية فيجد إلقارئ نفسه جمربإ عىل
إلغوص يف أبعاد لغهتا ورس أدإهئا إلشعري إذلي حتمهل هذه إلعناوين مبا تشري إليه من بعد إس تفزإزي كبري ،فهيي تشوش
فكر إلقارئ و دعوة " الاثرته و تفعيل دوره من خالل إغلبس وإلتضليل وإحلرية  ،إليت يثريها ذكل إلتشوي من أجل
تأويل أكرث ثرإء ").(1
ينفتح عنوإن(ذإكرة إجلسد) عىل مكنون شعري منبثق من إلعالقة إملتوترة بني لكمتني متنافرتني دالليا ،حيث ترتبط
إلوذ  ابذلهن وحتمل دالةل إملايض  ،وإلمل يف إلغالع  ،يف حني ترتبط إلثانية ابحلس ،إذ من إملعتاد أن ترتبط إذلإكرة
ابالنسان ولكن إرتباطها ابجلسد يعد خرقا غلمعتاد حيث إ ّن إرتباط إذلإكرة ابجلسد هو إرتباط مبا هو حيس ،مريئ ،ومبا
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هو رويح اوإين،وإمللفت لالنتباه هو إمتالك إجلسد ذإكرة خاصة به،لهذإ اكن إغلجوء لعملية إلتأويل أمرإ رضوراي لسد
إلفرإغ إذلي حيدثه إس تفزإز إلعنوإن غلقارئ فذإكرة إجلسد عنوإن قلق دالليا يضع إملتلقي أمام عالقة جديدة ة ّ
وحمرية عالقة
إجلسد ابذلإكرة فيجد نفسه أمام سؤإل مفاائ :كيف يكون غلجسد ذإكرة وكيف ة ّ
يعرب عهنا؟ إ ّن شعرية إلعنوإن-هنا -تمكن
حيس-مادي -إيرويس-
جمرد معطى ّ
يف كون إرتباط إذلإكرة ابجلسد مما ّودل رؤية جديدة غلتعامل مع إجلسد فمل يعد إجلسد ّ
حتول إذ  فضاء اترخيي فكري رويح ،...فقد تعاذ  حضور إجلسد يف خطاب إلثالثية بوصفه كياان رؤيواي و"عالمة
وإمنا ّ
إملتعة وس ميياء إخلصع") (9وذإكرة إلوطن وإلتارخي...
لقد جتسدت إلعالقة بني إذلإكرة وإجلسد يف إلروإية خاصة يف أخر صفلاهتا من خالل قول إلسارد إلبطل "اكن
اسدي ينتصع ذإكرة أمامه ولكنه مل يقرأين") (81مما يعين أن غليد إلغائبة يف إجلسد دالةل ومن مث غذلإكرة إحلارضة
وإملرتبطة ابجلسد دالةل حيسن إلقارئ قرإءهتا وتأويلها ".فاذلإكرة يه مفتاح هذإ إجلسد إذلي حيملها وتبقى شاهدة عىل
أحوإهل وتغريإته ،ويه إلقادرة عىل تفسري أغوإره ومكنوانته خاصة حني يتوفر هذإ إجلسد عىل منبه يدق كهوف إذلإكرة أن
تتلكم وتسرتسل يف إلالكم،هذإ إملنبه مرتبط هبذإ إجلسد إذلي حيمل لغزإ يمتثل يف أحد إلعضاء إملفقودة ويه إليد إليت
تعترب ازءإ ال يتجزأ منه .أي من إجلسد إذلي حيمل ذإكرته(88).
وإملتأمل لحدإث إلروإية من أولها إذ  أخرها جيدها وليدة هذه إذلإكرة إملرتبطة ابجلسد،فاكنت شاهدة عليه حافظة
لرسإره وماضيه إلطويل(82).
فوىض إحلوإس عنوإن يس توقف إلقارئ قبل أن يلج قرإءة إلروإية لتطرح أمامه مجةل من إلتساؤالت عن معىن
إلفوىض إملقصودة هنا ،عنوإن خيرق أفق إنتظاره إذ مل يكن يتوقع أن إلفوىض مرتبطة ابحلوإس ،لن إملتوقع سيلعه وإدرإكه
أن تكون إلفوىض مرتبطة ابلش ياء أو ابلفاكر لكن ما تلبث تتضح إالجابة دإخل إلروإية حيث تتلدد وظيفة إلتعالق
بني إلنص وإلعنوإن عرب مقاطع نصية تتضمهنا إلروإية ويف أقرب إملقاطع رشحا غلعنوإن وتلخيصا هل  ،نذكر قول إلساردة" :
وأذكر أن ديدرو إذلي وضع سليل ش به أخاليق غلحوإس ،وصف إلنظر ابلكرث سطحية،وإلسمع ابحلاسة إلكرث غرورإ
،وإملذإق ابلكرث تطريإ،وإغلمس ابلكرث معقا  ،وعندما وصل إلشم .اعهل حاسة إلرغبة ،أي حاسة ال ميكن تصنيفها لهنا
حاسة حيمكها إلالشعور وليس إملنطق.
" إخمليف مع هذإ إلرجل  ،أنه اعلين أكتشف حوإيس ،أو عىل إلحص ،خويف إلنسايئ من هذه إحلوإس .بل أنه وضعين
يف حاةل فوىض إحلوإس ).(83
حييل مضمون إلروية إذ  حاةل إلفوىض إلعارمة إليت حتياها إلبطةل إلساردة ،لن من أحبته اكن خشصا أخر غري إذلي
تبحث عنه تقول معربة عن هذإ إملوقف " إلن أعي أنين يوهما أخلفت  ،بفرق لكمة ولون  ،قطار إحلع إذلي كنت
سأخذه .فلحقت يف حاةل فوىض من إحلوإس بذكل إغلون إلسود،وأخطأت وهجيت") ،(84فوىض ويه يف إملقهيى تنتظر
"عبد إحلق" عندما قرأت خرب موته يف إجلريدة ،فأخذت تتذكر لقاءها إلول يف نفس إملقهيى أين دخل صديقه إذلي
تقرب مهنا  ،فوقعت يف فوىض من إحلوإس ،ومبا أن إحلوإس ختدع أحياان أجعبت بصديقه بعد أن خدعهتا حاسة إلشم
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تقول":أذكر فاجأين عطره ،أعادين إذ  ذكل إلعطر إذلي ."...فأغرهتا تكل إللكيلت واكن خدإع حاسة إلسمع لها تقول
(فرحت إختربه بلكيلت إعتذإر ،وإذإ به جييبين بتكل إللكيلت إلصغرية إليت ...وحلظهتا أفلتت حوإيس مين.وأخذته مأخذ
ومهي به .مل أكن أدري أن إحلع اكن يسخر مين ).(85
فبعد أن خدعهتا حاسة إلسمع و حاسة إلشم ،وتأكد دلهيا إلمر بأنه نفس إلرجل إذلي إلتقته يف إلسيامن،اكن بدهييا أن
ختدعها حاسة إلنظر يه إلخرى تقول ( فلحقت يف حلظة من فوىض إحلوإس بذكل إغلون إلسود ،وأخطأت وهجيت
.....لقد أصابين إحلع يوهما بعمى إللوإن وأربك أيضا حاسة إلنظر") .(86من هنا اكن إختيار إلعنوإن "فوىض إحلوإس"
.
تتبىن أحالم مس تغامني يف تشييد عاملها إلروإيئ يف روإيهتا إلثالثة "عابر رسير" إسرتإتيجية تقوم اترة عىل إخملاتةل –
إنطالقا من إلعنوإن إذلي ييش بنوع من إلكتابة إملفعمة ابلغرإئزية  ،ولكن هذه إلغرإئزية رسعان ما تتالىش وتضملل
عندما جيد إلقارئ نفسه دإخل عامل روإيئ يسكنه إلعنف مبظامله وفوإاعه،حيث يتس ىن غلاكتبة أن متارس نوعا من
إلشهادة إجملازية عن إحلع يف زمن إملوت  ،وذكل من خالل كتابة روإئية شاعرية ابلغة إلعنف والابهتاج.
يشّك عنوإن "عابر رسير" عتبة لعبور جمازي حنو عامل إلروإية أين يكون ابماكن إملتلقي جتاوز موإربة إلعنوإن ،
وتفادي إلوقوع يف حبائل إخلدإع وإلغوإية إملوصوةل به،حيث ميارس إلعنوإن لوان من ألوإن الاس هتوإء إملضل  ،وذلكل فان
إخلدإع إذلي متارسه أحالم مس تغامني عىل إلقارئ ابختيارها لهذإ إلعنوإن إجملازي إملوإرب وما يرتتع عليه من إهيام يصل
إذ  حد الاس تفزإز وإلريبة إملعنوية ؛وإلريبة يف هذإ إملقام رضورية  ،فهيي حتفز عىل إلقرإءة وإلتلقي وتدعو إلهييل،وجتعل
إملتلقي/قارئا أو مس متعا يرتك إلتحفظ ويتخىل عن مرإقبته ذلإته ويقبل عىل لك ما يتعجع منه ،وبذكل يكون إلعنوإن قد
حقق بالغته وأجنز شعريته خبرقه وجتاوزه .ويبدو أن أحالم مس تغامني تتعمد يف إختيارها لعناوين جمازية ملفتة لالنتباه (
ذإكرة إجلسد)(،فوىض إحلوإس) (،عابر رسير) إاثرة فضول إلقارئ وترغيبه  ،تقول  " :إن ما هيم ابلنس بة يل هو
إلحاسيس إليت ترتكها إلرغبة  ،أان اكتبة إلرغبة ولست اكتبة إملتعة  ،ويه بذكل ترص عىل إتباع طريقة يف إلرسد إلعريب
تقوم عىل الاس هتوإء وإلرتغيع أتقنهتا شهرزإد  ،وإعمتدهتا أحالم مس تغامني إسرتإتيجية يف إحليك وإلرسد  ،تقوم عىل
إلعدول وإلتحريف وإخلرق وإلتجاوز).(87
وإملالحظ أن ما يمتزي به إلعنوإن من إختصار وتقنيع جمازي يدفع بنا إذ  جتاوز خرإفة إملعىن إخلاص وإلبحث عن
معان مصاحبة ميكن أن يفرتضها هذإ إلعنوإن أو يس تتبعها ويس تدعهيا عىل إمتدإد إلنص إلروإيئ  ،ورمبا اكن هذإ إجلانع
إالحيايئ هو إذلي اعل أحالم مس تغامني تسارع إذ  حتديد إلهوية إلاناس ية لهذإ إلنص بوضع لكمة "روإية" وابغلون
إلمحر يف مقدمة عبارة إلعنوإن غلتقليل من تضليل هذإ إلعنوإن إذلي يبدو أقرب غلعناوين إلشعرية  ،ملا يمتزي به إلشعر
من نزوع حنو إلتشكيل وإلتكثيف إغلغوي إذلي يفرغ إلشعر من إملعىن أو جيعهل مدراك بصعوبة ،وقد يعود هذإ إذ  أن
إلشعر مل يرتك أحالم مس تغامني عىل إلرمغ من إحرتإفها كتابة إلروإية وإعتبارها  ،إلروإية  ،إلشّك إلكرث مرونة وإستيعااب
لتعقد ومشولية إلتجارب إالنسانية ).(81
وإذإ ما حاولنا رصد تكرإر عبارة إلعنوإن"عابر رسير"وتردد صدى معانهيا دإخل إلنص إلروإيئ كعالمة هماارة من
فضاء إملناصصة إذ  فضاء إلنص،فاننا جند أن هذإ إلتوسع إدلاليل إذلي حياول إلعنوإن أن جيسده وحيققه دإخل إلنص
،إنطالقا من كون إلنص ميكن أن يكون إمتدإدإ غلعنوإن أو توس يعا هل ،ال يتجاوز إالحاةل عىل إالحساس ابلفقد وعدم
الاس تقرإر وإلواود إملؤقت يف إملاكن وإلزمان والاس تعدإد غلرحيل ،ويه حاالت متعلقة ببعض إذلوإت إملتلكمة يف
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إلروإية وخباصة إلرإوي وزاين إلرسام إجلزإئري إملهاار إذلي مل يقر هل قرإر منذ أايم إلثورة وكن لك إلرسة مل تكن
ابلنس بة إليه إال حمطات مؤقتة تش به حمطات إلتحويل والانتقال يف إملطارإت ـحيث اكن رسير إملرض بأحد مستشفيات
ابريس أخر رسير إنتقل منه إذ  رسير إلبدية "قصدت مكتع إملمرضات يف إلطابق ،أسأل عن مريض إلغرفة )،)11
كنت أثناء ذكل أهدئ من روعي ،فقد يكونون قد إصطحبوه الارإء حفوصات أو إلتصوير إالشعاعي ،أو رمبا غريوإ
غرفته ليس أكرث ،ذكل أنين تذكرت أنه قال يل مرة منذ أكرث من أس بوعني (قد ال جتدين يف هذه إلغرفة  ،قد أنقل إذ 
اناح أخر ،قبل أن يعلق مازحا " أان هنا عابر رسير") (89وهذه إحلاةل إلنفس ية يه نفس إحلاالت إلس يكولواية إليت
مر هبا إلرإوي وإملصور وإلصحفي إذلي يقامسه الامس "خادل بن طوابل" وأش ياء محميية أخرى كحهبيل إملشرتك غلبطةل
"حياة" وإنشغاهليل هبموم إلوطن وابلفنون إلتشكيلية وإنامتهئيل إذ  قس نطينة ،حيث اكنت إلرسة ابلنس بة إليه حمطات
عبور مل يس تطع أي مهنم أن يشده ومينله إالحساس ابالس تقرإر حىت رسير إلزواية ،وذلكل فانه يعد نفسه عابر رسير
منذ أن غادر رسير أمه رضيعا إذ  حضن جدته تتلقفة إلرسة وإحدإ بعد إلخر حىت إلرسير إلخري" ،وإ ّن مثل هذه
إحلاالت ال ميكن أن يعرب عهنا إال شعرإ أو بوإسطة نرث ينفلت من موإضعات إلنرث وينقلع علهيا،إذ إلشعر وحده إلقادر
عىل إلتعبري عن متزق إلواود وإلتحول إذ  عالمة ذإت إيقاع منسجم مع إيقاع إلواود  ،وإلشعر أقرب فنون إلقول من
مجيع إلفنون إلخرى  ،كونه يعرب عن حاةل شعرية أكرث مما يقول ".(21).
 -8ب -بالغة إلرسد وشعرية إغلغة:
لقد إمزتات إغلغة إلرسدية يف متون ثالثية أحالم مس تغامني ( ذإكرة إجلسد ،فوىض إحلوإس،عابر رسير) ابغلغة
إلشعرية لتشالك إيقاع إخلطاب إلروإيئ .حفني نقرأ:
"ومل تقتهل قناعاته هذه إملرة...قتلته هويته فقط!.
خنع حضكته سكرت ذكل إملساء.
خنع نربته ّ
إملمزية إليت ال يش هبها صوت.
خنع حزنه إملاكبر أيضا ..ذكل إذلي ال يعادهل حزن.
خنع رحيهل إمجليل  ..خنع رحيهل إلخري.
بكيته ذكل إملساء(28)..
نالحظ أن هذإ إملقطع يعكس لغة مشحونة بطاقة إنفعالية منبثقة من طبيعة إلتجربة إلروإئية لحالم مس تغامني وينسجم
إجملردة إليت "تس تطيع إغلغة أن متجدها،
مع ميوالهتا إلروحية وأفاكرها إلثائرة وإمل ّمتردة فالءمت بني إغلغة وطبيعة إملفاهمي ّ
لكهنّ ا تظ ّل عاازة عن إلتعبري عهنا") (22ل ّن إحلزن وإلسعادة وإحلع وإمجلال وإحلرية وإلوطن...إخل،مصطللات ال تقبض
تترسب خماتةل بني إللكيلت ،ذلكل جند إلروإئية تقف يف بعض
علهيا إغلغة إلعادية مبعياريهتا وغايهتا إلتوصيلية ،بل إهنّ ا ل ّ
إملقاطع عاازة تعاين من فيضان دإخلها وما خيتلجها من توتّر وتناقض يف مقابل إغلغة إلعادية مبعياريهتا ومنطقيهتا– فلكّيل
إتسعت إلرؤاي ضاقت إلعبارة -تقول إلروإئية :
" يف مساء إلولع إلعائد خمضبا ابلشحن .يصبح مهك كيف
تفكك لغم إحلع بعد عامني من إلغياب ،و ةّ
تعطل فتيهل إملوقوت
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دون أن تتشظى بوحا.
بعنف معانقة بعد فرإق ،تو ّد لو قلت "أحبك ،كيل لو تقول "مازلت مريضا بك"
تريد أن تقول لكيلت متع ّةذرة إغلفظ ،كعوإطف ترتفع عن إلتعبري .
مكرض عيص عىل إلتشخيص"). (23
جاء إلرسد  -يف هذإ إملقطع -مشحوان بوجه إلشعر مس تعريإ لغته وصوره ودالالته ،جامعا بني إحليك وطبيعته
الاسرتسالية إلنرثية وإلشعر وطابعه إلوجدإين إلغنايئ إلتكثيفي .حاولت إلروإئية أن تكشف من خالهل ،ومن خالل
ثالثيهتا معوما "عيل يف إلنرث من تفجريإت خفية ،وقدرة ممتازة ،عىل إلتعبري إملكتزن إخلاطف"( )24وهذإ ما يشري إذ 
حاجة إخلطاب إلروإيئ إذ  إماكانت شعرية كبرية لكونه يهنض يف جانبه إلفين إغلغوي عىل تضافر إلنرثي/إلشعري .ذكل ما
إلرسد وشعرية إغلغة وثرإء إلسلوب.لن"إلروإية إلشعرية ذروة إلروإية
اعل روإايت أحالم مس تغامني تتصف ببالغة ّ
مبعناها إملطلق )25(".وعىل إلروإيئ-حسع نبيل سلامين-أن جيدد إماكانته إلرتكيبية وإلسلوبية ..وال يبقى حبيس إلقوإلع
إجلامدة)26(.
 -2سلطة إغلغة ومفعول إجملاز وإلرسد وإحياء الاس تعارإت إمليتة :
تنبين إلثالثية عىل لغة شعرية قوية تقوم أساسا عىل هدم لغة وخلق أو بناء لغة جديدة تتناسع مع مهوم إلكتابة ما
بعد إحلدإثية  ،إليت تعي إلتوترإت إلنفس ية والااامتعية وإلس ياس ية إليت حيياها إلرإوة عرب إلثالتية ،فالتغري إحلاصل
يف إلوإقع فرض عىل إلكتابة منطا جديدإ يقوم عىل شعرية إلرسد،وإحياء الاس تعارإت إمليتة،حبيث تاكد الاس تعارة وإجملاز
أن يشالك موضوع إلكتابة وهو ما يتناسع متاما مع ظاهرة تدإخل إلاناس إلدبية أو إلالروإية كيل حيلو لـ"ابرت "
وأتباعه تسميهتا).(27
إن إلتوظيف إملكثف لالس تعارة يف إلثالثية هو مظهر من مظاهر إحلدإثة يف إلروإية إجلزإئرية،حيث الحظ إلنقاد
أن لغة إخلطاب إلروإيئ إجلزإئري إملابعد حدإيث تزنإح عن تقريرية إلروإية إلتقليدية وبساطهتا إذ  لغة إحيائية مليئة
ابجملازإت والاس تعارإت،فالروإية إلتقليدية وإن اكنت" لغهتا قامئة عىل إلتشبهيات والاس تعارإت فاهنا من قبيل
الاس تعارإت إمليتة إليت حييا هبا إلناس إلعاديون وتبدو ولو أهنا من حديهثم إليويم ") (21مما يؤدي ابملتلقي إذ  عدم
إلشعور فهيا ابلفرق بني إملوضوع وإلصورة ،أي ال يشعر إلقارئ بواود أي صورة إس تعارية لن هذه إلصورة قد إختفت
نتيجة الاس تعيلل إملتكرر،ويه بذكل ختتلف عن الاس تعارة إحلية إليت يتقبلها إملتلقي حمتفظة بتحقيق بعدها إجملازي
،وبطرإئقها وجدّهتا ،ومن مث تمكن صعوبة حتويلها إذ  لغة أخرى عن طريق إلرتمجة).(29
ترإهن أحالم عىل سلطة إغلغة  ،فهيي حتسن لعبة إجملاز وإلرسد حني تتعامل مع إغلغة ،بوصفها جمازإ حمبواك ومشفرإ
،توظف إجملاز إذلي ياكد هيمين عىل أفق نصوصها إلرسدية ،ملناسبته إخلطاب إلتأميل إلوجدإين حيث جند إلرؤاي إلرإمزة
إحملمةل ابلتأويل وإليت طرحت نصوصا حتمل مضاعفات داللية عدة،وس ياقا حيمل دالالت ش ىت ،ومجةل حتمل مجال
متعددة ،ورسدإ حيمل حركية وحيوية ،إذ نالحظ  -منذ إلبدإية-كرثة إس تعيلل إجملاز والاس تعارإت ،إحلافةل ابدلهشة
وإلطرإفة ّ " .
يسمل عيل جار ،تسلقت نظرإته طوإبق حزين ،وفاجأه وقويف إلصبايح ،خلف رشفة إذلهول " ) "(31يه
ما تعودت أن ختلع إلكعع إلعايل لضحكهتا")(38جاءت إلصورة يف هذإ إملثال خمالفة غلعادي وإملألوف وإملنطقي ،ذكل
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لن مفهوم إلكعع إلعايل مرتبط يف داللته إملنطقية إلسائدة ابلحذية إال أن إلاكتبة كرست هذه إلعالقة إملنطقية وشلكت
عالقة أخرى بني إلكعع إلعايل وإلضحكة (عالقة جمازية)،مودلة رؤية شعرية مفارقة ملا هو منطي ،فالبعد إلتلميحي إذلي
تقوم عليه إجملازإت والاس تعارإت تتعمده مس تغامني"حىت جتعل إلقارئ مشدودإ إذ  إلنص بنية إلبحث عن مقاصد
إلسارد(إملرسل) ويف هذإ إلس ياق يرى لك من "جاك ولسون"و"جان سريل"أن الاس تعارة جتسد مثاال اوهراي
الس تعيلل إغلغة،إذ يدرك مهنا،عادة،معىن مقصودإ يقع ورإء إلبنية إملنجزة غلملفوظ أوإمجلةل).(32
"حضك إلبحر ملا رأين أحبر عىل زورق من ورق وأرفع إللكيلت أرشعة يف وجه إملنطق ،عساين أعرف ...كيف لك هذإ
حصل.يغلق إلبحر مقيصه،يتفقد ليال أزرإر إذلكرى يغلقها أيضا ابمعان").(33
ش هبت إلاكتبة إلبحر ابلرجل وعالقة إملشاهبة بيهنيل يه " إلضلك" فذكر إملش به"إلبحر" ،وحذف إملش به به
"إلرجل"  ،وتركت الزمة من لوإزمه تدل عليه ويه "إلضلك" ،وإلقرينة إملانعة من إيرإد إملعىن إحلقيقي يه إثبات
إلضلك غلبحر وليس غلرجل عىل سبيل الاس تعارة إملكنية  .يسمي "إمربتو إيكو" هذإ إلنوع من الاس تعارإت
ابالس تعارة إلشعرية وبس ند لها وظيفة معرفية إذ يقول "هبذإ إملعىن يتس ىن لالس تعارة إلشعرية أن تصري أدإة
لـلمعرفة") (34وذكل لهنا تعمل عىل توليد وحدة معجمية جديدة أي دالالت جديدة.
متثل إلعبارة إلثانية من إملقوةل ذإهتا( يغلق إلبحر مقيصه ،يتفقد ليال أزرإر إذلكرى  ،يغلقها أيضا ابمعان) مجةل من
الاس تعارإت إملكنية إليت يمكل بعضها بعضا  ،تش به من خاللها إلسارد إلبحر ابلرجل يغلق مقيصه حيذف إملش به به
"إلرجل" وتبقى صفة من صفاته تدل عليه ويه"إغالق إلقميص" إذ إغالق إلقميص غلرجل وليس غلبحر عىل سبيل أن
تكون الاس تعارة مكنية.
جاءت الاس تعارة إلثانية مكنية لن (إلتفقد) صفة من صفات إلرجل وليس غلبحر كيل ورد يف إملثال إلسابق .وكذإ فعل
إالغالق لالنسان وليس غلبحر.
ختلق مس تغامني أنظمة لغوية متغرية ومتعددة إدلالةل ّ
تودل من إغلفظ إلعادي دالالت جمنلة دلرجة تاكد تشّك إغلغة
إلشعرية ابنزايحاهتا وإس تعارإهتا إغلغة إملوضوع يف اكمل إلثالثية  ،وهو ما يؤكده قول "ابرت" " ليس إلسلوب سوى
إس تعارة ") ،(35ولن لغة إلروإئية "أحالم مس تغامني" ختتلف عن بنية إغلغة إلتقليدية  ،فهيي تمتزي خباصية لغوية جتعلنا
نش مت رإحئهتا دإخل كتاابهتا ومنزي كتاابهتا عن كتاابت غريها ،فلغهتا لغة تنبين يف إلس ياق إجملازي غلالكم إذلي يقرب لغة
إلنص من لغة إلنوإع إلشعرية وقيام إلبنية إغلغوية عىل الاس تعارة وإجملاز جيعل من إخلطاب إلروإيئ يأخذ خصوصيات
إخلطاب إلشعري ،مفس تغامني ال هتمت ابغلغة كوس يةل كتابية بل تعتربها غاية يف ذإهتا وبذكل تصبح فضاء وإسعا لالبدإع،
فمل تعد إغلغة كيل اكنت قدميا " جمرد أدوإت ،أو وس يةل يعرب هبا إملبدع ومن خاللها عن أفاكره وأغرإضه) ،(36بل تعترب
عند إلكتاب إحلدإثيني مرأة غلنظر والعادة إلنظر يف شؤون كثرية ،وذكل ما يربر دعوهتم غلمزج بني
إلاناس:شعر،نرث،أسطورة،وأاناس أخرى.
 -3إغلغة وخمزوهنا إلبالغي وقدرإهتا إلتعبريية وإدلاللية:
يتوسل ابغلغة فانّيل العادة كتابة حمتوايت إلعامل إخلاريج ،إعادة كتابهتا وفق قدرة إالنسان
إ ّن إخلطاب إلروإيئ "حني ّ
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تتحول إغلغة من إشارية،
إالبدإعية ،يف إخللق.مث يف إس تغالل رموز إغلغة وصوال حنو إلهدف إملنشود") (37حيث ّ
إبالغية ،إذ  إحيائية ،رمزية ،حتيل عىل إلوإقع ومشالكه وتناقضاته ،بقدر ما حتيل عىل عامل خيايل هل واوده
إغلغوي/إدلاليل.
ميتاز خطاب إلثالثية عند مس تغامني خبصوصيته إلسلوبية وإستامثرإته إلبالغية وقدرإته إلتعبريية وإدلاللية ونزعته حنو
إلتكثيف والاقتصاد إغلغوي ،حيث جند غللكمة يف إلثالثية قانوهنا إخلاص وإيقاعها إملمتزي لن « إس تخدإم إللكيلت
بأوضاعها إلقاموس ية إملتجمدة ال ينتج إلشعرية بل ينتجها خروج إللكيلت عن طبيعهتا إلرإخسة إذ  طبيعة جديدة») (31مما
يدعو بشّك وإحض إذ  همينة إلوظيفة إلشعرية عىل سائر إلوظائف إليت تهنض هبا إلروإية عادة .بدليل أن لك نصوصها
إالبدإعية تعلن متردها عىل إلقوإنني وإلقوإلع إلتقليدية إجلاهزة إليت عرفت هبا إلكتابة إلروإئية وتتجاوزها  -شالك
ومضموان ،-وهو ما عرب عنه نزإر قباين عىل أن نصوصها خارجة عن إلقانون «،بدإية ابعادة إلنظر يف إلنظام إغلغوي،
وإالمساك مبا يتضمنه من قوإنني توليدية تسمح بمتزيق ذكل إلنظام إغلغوي إملتعارف نفسه قصد خلق ذرى تعبريية
جديدة» ) (39و إماكانت وقدرإت تعبريية ال حمدودة تعرتهيا دالالت خمتلفة يعجز إلقارئ إلبس يط عىل فك رموزها ،
ويف ذكل قلع وخرق ملوإزين إخلطاب إلروإيئ .فهل ميكن ع ّد هذإ إخلرق من إلاكتع تطعامي غلخطاب إلروإيئ  ،أم هل
هو جمرد خرق إعتباطي ال يسعى إلروإيئ من ورإئه إال إذ «الاس تجابة لاننية إذلإت ،وغرور إلطموح ،وشطلات
إلرغبة،وإرتعاشات إجلسد» )-(41عىل حد تعبري عبد إملكل مراتض -بّك ما حتمهل هذه إلعبارإت من دالالت " .أم من
حق إلروإيئ أن يبتكر ،ويبتكر حبرية اتمة دون تقيد بمنوذج أو مثل") ،(48وذكل إذإ سلمنا أ ّن إلكتابة يف حقيقهتا خرق.
وأ ّن قوة إلروإيئ إحلقيقية تمكن يف قدرته عىل إخللق والابتاكر.
إن لغة مس تغامني يف ثالثيهتا لغة ختالف لك معقول ومعهود من إلقول،تس تجمع فهيا ومن خاللها إلروإئية لك قدرإهتا
إغلغوية وإلبالغية وإلتعبريية؛-كيل أسلفنا -لتبدع من ألفاظها مجال يصعع إلقبض عىل أرسإر مدلوالهتا وإحتوإء ايلل معانهيا
 ،إنه إلهروب ابغلغة إذ  مقم إلدب إليت ال يرتقهيا إال إلقليلون  ،فمل يعد إملبدع « يقنع ابس تخدإم إغلغة فـي حـدود
إملتعارف عليه مـن دالالهتا الاصطالحية أو الاحامتلية ،وإمنا أصبح يطمح دإمئا إذ  إس تخدإهما بدالالت جديدة مع لك
جتربة جديدة،وأصبحت هممته إلوذ  تمكن فـي حترير إغلغة من دالالهتا إملا قبلية وذكل بفك الارتباطات إلقدمية إليت
اكنت تربط إدلوإل ابملدلوالت،وحتويلها من عالمات لها دالةل اثبتة ومدلوالت معينة،إذ  جمرد إشارإت متحررة ،ميكهنا أن
تشري إذ  عدد ال حرص هل من إملدلوالت دون أن تتقيد مبدلول حمدد ») (42ويف ذكل توليد لنساق وأساليع رسدية
جديدة تسمح بتعدد إملعىن غللكمة إلوإحدة وتسامه يف تمنية إلرسد وحركيته  « .مفن يقرأ ثالثية أحالم مس تغامني يقرأ لغة
عاشق ّ
موهل مبعشوق ليس هو إال هذه إغلغة إلعربية إلخّاذة مبجازإهتا وإس تعارإهتا .لغة عشق قرأانها سابقا يف "ذإكرة
إجلسد" عندما زإوات إلاكتبة بني شّك إلحرف إلعربية وروهحا وإحياءإهتا وقميها إلتشكيلية وإلزتيينية إلرقش ية .وما تزإل
هنا منجذبة إذ  ايلليات إغلغة وخمزوهنا إلبالغي وقدرإهتا إلتعبريية وإدلاللية» ). (43
إعمتدت أحالم مس تغامني لغة تتدإعى فهيا إللكيلت من إلالوعي  ،وتتدفق سلسة عرب جمرى إلالشعور أو إلالوعي ،
دون أن حيدها إملنطق أو يوهجها إلفكر وعقالنيته  ،يه لغة شعرية أخَاذة تعطي غلكتابة إلروإئية إجلدة وإمجلال ،وتبعدها
عن إمجلود و الابتذإل .يه لغة إالحياء وإلرمز إليت يتأثث هبا اسد إلثالثية ،وتتعمق هبا إدلالالت حمدثة رشخا من
الانزايحات إليت حتفر جفوإت غائرة يف ثنااي إلنص خترج ابغلغة عن إحلياد وحتلق ابلقارئ بعيدإ و تس تعيص عليه أحياان ،
ويه دالالت تمن عن حلظة رشود ذهين شغلهتا إلتدإعيات وصورها إحلوإر إلباطين مع إذلإت  .وجاءت إللفاظ
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وإلعبارإت إشارإت حرة تس بح يف فضاء إلنص دومنا اكحب محمَّةل برسائل شعرية ايللية منحت لغهتا عىل طول ثالثيهتا
خصوصية أسلوبية َّقربهتا من كثافة إلتعبري إلشعري –كيل س بق وذكران.-حيث تطالعنا إلبدإية إلشعرية إليت تمن عن قدرإت
تعبريية وكثافة داللية منذ بدإية إلفصل إلول من ثالثية "ذإكرة إجلسد "  ،إن مل نقل منذ إختيارها لعناويهنا إلشعرية يف
مجيع أعيللها " ذإكرة إجلسد ،فوىض إحلوإس،عابر رسير  ،كيل أسلفنا،تقول إلروإئية إخملتبئة خلف ساردها  " :إحلع هو ما
حدث بيننا وإلدب هو لك ما مل حيدث"
مفا أمجل إذلي حدث بيننا ...ما أمجل إذلي مل حيدث ...ما أمجل إذلي لن حيدث).(44
ال تاكد فقرة من فقرإت إلنص ختلو من مثل هذإ إلتعبري إملكثف إذلي ييش بقدرة مس تغامني عىل إخرإج إغلغة من
وظيفهتا إالبالغية إذ  وظيفة بالغية شعرية  ،من إلوظيفة إالخبارية إذ  وظيفة إشارية تنعتق هبا إللفاظ من سلطة
إملدلول إلوإحد،وتنتقل إذ  فضاء إدلالالت إملفتوحة إليت تنعدم معها عالقهتا بعامل إلوإقع وإملألوف  ،كيف ال ويه من
رسإ
إعرتف لها إلبطل يف ذإكرة إجلسد قائال .." :كنت تتالعبني ابللكيلت كعادتك ،وتتفرجني عىل وقعها عيل ،وتسعدين ّ
ابندهايش إدلإمئ أمامك  ،وإنهباري بقدرتك إملذهةل  ،يف خلق لغة عىل قياس تناقضك،( 45).هذه إغلغة إليت تعكس
جانبا منس يا من عامل مس تغامني أال وهو إنرصإفها لكتابة إلشعر يف فرتة مبكرة من حياهتا ،وأغلع إلظن أن روح إلشاعرة
بدإخلها قد وهبهتا  -عىل مس توى إلرسد -لغة ترىق إذ  مس توى إلنص إلشعري « فالشعرإء يكتبون إلرسد ايدإ لهنم
ميتلكون إغلغة ،فنحن ال نكتع ابلفاكر بل ابللكيلت كيل اكن يردد دإمئا ماالرميه»).(46
خامتة:
تكتع أحالم مس تغامني غلرفع من مس توى إخلطاب إلروإيئ  ،ذكل أهنا أبدعت يف تشكيل لغة إلرسد دإخل إلثالثية.
فمل تكن إغلغة فهيا جمرد وس يةل تعبريية،بل أهنا تعدت ذكل إذ  إعتبارها ريشة خطت هبا مالمح لوحاهتا إلروإئية معيلرإ
نقيضا غلبناء إلالكس ييك ،حيث ّعربت من خالهل عن رؤية جديدة متطورة فنيا،متزيت أساسا عىل مس توى تشكيةل
إلثالثية إليت جاءت مرتإبطة إلوصال  ،غنية ابدلالالت ،مليئة ابلشفرإت وإالشارإت وإلرموز حنتت فهيا إلعبارإت
وإللفاظ تالعبت ابغلغة ،خمرجة إايها من وظيفهتا إالخبارية إالبالغية إذ  وظيفة بالغية تعمتد إالحياء ابملعىن عرب عبارإت
تكون يف كثري من إلحيان متتح من إلشعر أكرث من إلنرث .

إلهوإم :
) -(8حسني مخري ،إلظاهرة إلشعرية إلعربية -إحلضور وإلغياب، -منشورإت إحتاد إلكتاب إلعرب ،دمشق ،2118،ص
.21-89
) -(2كيلل أبو ديع ،يف إلشعرية  ،مؤسسة إلحباث إلعربية  ،ط ، 8917 ، 8ص .825
) -(3ابديس فوغايل  ،بنية إخلطاب إلروإيئ يف جتربة رإحب خدويس من خالل روإيتيه إلضحية وإلغرابء
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)درإسة(،منشورإت دإر إحلضارة  ،دط  ،دت ص. 52
) -(4ينظر شعيع حليفي  ،هوية إلعالمات (يف إلعتبات وبناء إلتأويل) ،مطبعة إلنجاح إجلديدة  ،ط،2005 ، 1ص
.25
) -(5مجيل محدإوي  ،إلس مييوطيقا وإلعنونة  ،عامل إلفكر  ،مج  ، 25ع ،23جانفي -مارس ، 1997 ،ص.97
) -(6حسن فياليل  ،إلسمة وإلنص إلرسدي ( ،مقاربة س مييائية يف شفرة إغلغة)  ،رإبطة أهل إلقمل  ،ط،8دت
س نة،ص.31
) -(7عامثن بدري ،وظيفة إغلغة يف إخلطاب إلروإيئ عند جنيع حمفوظ  ،مو م غلنرش  ،وحدة إلرغاية  ،إجلزإئر ،2111،
ص.18
) -(1برشى إلبس تاين  ،قرإءإت يف إلنص إلشعري إحلديث  ،دإر إلكتاب إلعريب  ،ط ،2112 ، 8ص.33
) -(9حيلدي إلزنكري ،إجلسد ومسخه يف إلفكر إلعريب إالساليم ،حوليات إجلامعة إلتونس ية ،تونس ،ع ،8995 ،39
ص.65
)-(81أحالم مس تغامني  ،ذإكرة إجلسد  ،دإر إلدإب غلنرش وإلتوزيع  ،بريوت  ،ط ،. 2188 ، 27ص.404
) -(88إلخرض بن إلساحي  ،ايلليات إملاكن إلقس نطيين(قرإءة يف روإية ذإكرة إجلسد)  ،درإسة نقدية حتليلية
،منشورإت دإر إلديع  ،وهرإن  ، 2007 ،ص. 7
) -(82إملراع نفسه  ،ص. 8
) -(83أحالم مس تغامني  ،فوىض إحلوإس  ) ANEP ،إملؤسسة إلوطنية غلنرش وإالشهار(،إلبيار،إجلزإئر، 2114 ،
ص. 219
) -(84إملصدر نفسه  ،ص. 347
) -(85إملصدر نفسه  ،ص. 347
)-(86إملصدر نفسه  ،ص. 347
) -(87إلطاهر روإينية  ،شاعرية إخلطاب إلنثوي يف روإية عابر رسير ،لحالم مس تغامني  ،قرإءة يف خطاب إملناصصة
 ،ملتقى دويل "إلكتابة إلنسوية :إلتلقي ،إخلطاب  ،إلمتثالت"18و 19نومفرب  ،2006إملركز إلوطين غلبحث يف
الانرتوبولوايا الااامتعية وإلثقافية  ،2010،ص.181
) -(81إملراع نفسه  ،ص .182
) -(89أحالم مس تغامني  ،عابر رسير  ،منشورإت  ) ANEPإدليوإن إلوطين غلنرش وإالشهار (  ،إلبيار ،إجلزإئر ،
 ، 2114ص. 231
) -(21إلطاهر روإينية  ،مراع سابق  ،ص. 183
) -(28أحالم مس تغامني ،ذإكرة إجلسد ،مصدر سابق  ،ص. 241
) -(22ينظر  ،مسري إحلاج شاهني ،حلظة إلبدية  ،درإسة غلزمن يف إلقرن إلعرشين  ،إملؤسسة إلعربية غدلرإسات
وإلنرش ،ط ،8911 ، 8ص.38
) -(23أحالم مس تغامني ،عابر رسير ،مصدر سابق  ،ص.19
)-(24عيل اعفر إلعالق ،إلشعر وإلتلقي ،دإر إلرشوق  ،عيلن إلردن  ،ط ، 2112 ، 8ص.42

مجلة اآلداب واللغات

العدد  :19فيفري 7102

تشكيل اللغة السردية يف ثالثية أحالم مستغامني

541

) -(25سلامين ،نبيل  :فتنة إلرسد وإلنقد ،دإر إحلوإر غلنرش وإلتوزيع  ،سوراي ،ط ،2000 ،2ص.105
) -(26سلامين نبيل نفسه ،ص. 127
) -(27حسينة فالح  ،إخلطاب إلوإصف يف ثالثية أحالم مس تغامني( ذإكرة إجلسد ،فوىض إحلوإس  ،عابر رسير) ،
منشورإت خمرب حتليل إخلطاب  ،إلمل غلطباعة وإلنرش وإلتوزيع  ، 2182،ص. 823
) -(21ينظر أمنة بلعيل ،إملتخيل يف إلروإية إجلزإئرية من إملامتثل إذ  إخملتلف ،دإر إلمل ،2116 ،ص.45
) -(29عيد بلبع ،إلرؤية إلتدإولية لالس تعارة ،عالمات،مكناس،إملغرب،إلعدد ،2005 ، 23منتدايت خناطع  ،ملتقى
غلسانيني وإغلغويني وإملثقفني وإلفالسفة يوم  :إلثالاثء14سبمترب ،18:39،2010ص.1
) -(31أحالم مس تغامني  ،ذإكرة إجلسد  ،مصدر سابق  ،ص.89
) -(38أحالم مس تغامني  ،عابر رسير  ،مصدر سابق  ،ص . 273
) -(32حسينة فالح  ،مراع سابق  ،ص . 133
) -(33أحالم مس تغامني  ،عابر رسير  ،مصدر سابق ،ص .78
) -(34أمبريتو إيكو ،إلقارئ يف إحلاكية(إلتعاضد إلتأوييل يف إلنصوص إحلاكئية)  ،ترمجة أنطوإن أبوزيد،إملركز إلثقايف
إلعريب  ،ط ،1إدلإر إلبيضاء  ، 1996 ،ص. 85
) -(35عبد إملاكل مراتض  ،يف نظرية إلروإية  ،حبث يف تقنيات إلرسد  ،دإر إلغرب غلنرش وإلتوزيع ،إجلزإئر ،اويلية
 ، 2114ص. 57
) -(36أمبريتو إيكو  ،مراع سابق  ،ص . 166
) -(37صدوق نور إدلين  ،إلرسدي وإلشعري  ،حدود إلمتفصل وإلامتزج ،جمةل إلفكر إلعريب إملعارص  ،ع  ، 31أذإر
 ،8916ص.57
) -(31ينظر كيلل أبو ديع  ،مراع سابق  ،ص.31
) -(39محمد لطفي إليوسفي  ،يف بنية إلشعر إلعريب إملعارص ،رسإس غلنرش ،تونس ،8915 ،ص. 24
) -(41عبد إملكل مراتض ،سؤإل إلكتابة ...ومس تحيل إلعدم ،إملوقف إلديب،إحتاد إلكتاب إلعرب  ،دمشق ،إلعدد
 ، 487جانفي . 2116 ،
) -(48حلسن كرويم ،حول بعض إملفاهمي يف إلروإية إجلديدة  ،جتليات إحلدإثة ،وهرإن ،إلعدد إلثالث ،اوإن ،1994
ص. 127
) -(42إلربيعي بن سالمة  ،تطور إلبناء إلفين يف إلقصيدة إلعربية  ،دإر إلهدى  ، 2116 ،ص. 811
) -(43أمحد زين إدلين  ،فوىض إحلوإس لحالم مس تغامني روإية إلنوثة إملهدورة عىل أعتاب إلوطن ،الاختالف عني
عىل إلكتابة وإلنقد والاختالف  ،دورية شهرية تصدر عن رإبطة كتاب الاختالف  ،إلعدد ،3إجلزإئر ،ماي ، 2113
ص. 36
) -(44أحالم مس تغامني  ،ذإكرة إجلسد  ،مصدر سابق  ،ص.7
) -(45إملصدر نفسه  ،ص.89
) -(46مرمي إجلابر،كتاب إلرسد إحلقيقيون مه شعرإء يف إلعمق لهنم ميتلكون قوة إغلغة ،جمةل إلرايض إلربعاء  2سبمترب
2119م  -إلعدد  ،85145موقع. http://www.alriyadh.com/456425:

