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الملخص:
تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحليل نص قصصي من المجموعة القصصية" ضجيج" للكاتبة المغربية بديعة الطاهري
تحت عنوان " جنون الكاتب" الذي تحاكي فيه معاناة األدباء ،والقصة تحتوي مجموعة من التراكيب السردية ،ومن بين

المواضيع التي اهتمت بها الكاتبة قضية الكتابة داخل الكتابة أو ما يعرف بالميتا سرد ،وقد حاولت أن تمزج بين ما هو
حقيقي وما هو خيالي وتجعل منهما نصا أدبيا يستحق التمعن والقراءة.

الكلمات المفتاحية:

الكتابة ،الكتابة داخل الكتابة ،الحقيقة ،الخيال ،الميتا نص.
ABSTRACT:
This research paper seeks to analyze a fictional text of the anecdotal group "Dajeej" of the
Moroccan writer Badia El-Taheri under the title "Madness of the Writer" in which it simulates
the suffering of writers, and the story contains a set of narrative compositions. Known as the
narration of the palmitate, I have tried to mix what is real and what is fictitious and make it a
literary text worthy of careful reading.
Keywords:
Handwriting, Handwriting Inside Handwriting, Truth, Fiction, Meta Text.

 .1مقدمة :
حاولت الكاتبة المغربية بديعة الطاهري من خالل قصتها "جنون الكاتب" إحدى قصص
المجموعة القصصية "ضجيج" أن تعالج موضوع الكتابة ،بالكشف عن انشغاالت الكاتب العربي
وكذا أهم الشروط الفنية للكتابة في سبيل إنتاج النص اإلبداعي ،وذلك عن طريق تضمين القصة
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الميتا سردية أو (التخييلية) داخل القصة الواقعية ،وبذلك جاء موضوع الكتابة رئيسيا للكاتبة وبذلك
حاولت أن تبرز مجموع االنشغاالت الفنية الكاتب كإشكالية صياغة العمل األدبي القائم على
األدبية.
تنقسم قصة جنون الكاتب إلى قسمين مختلفين أولهما واقعي واآلخر تخييلي ،أما الواقعي
فيتمثل في قصة التقاء الساردة بكاتب في أحد معارض بيع الكتب بالتوقيع أين تدخل الساردة في
حالة تسرد فيها مجموع األحداث التي تمر بها ،لتنقل القارئ إلى القصة الثانية (التخييلية) التي
تدور حول شخصية كاتب يفر من شبح استعصاء الكتابة وكذا سخرية زوجته إلى شاطئ البحر،
الذي اعتبرته الساردة مرك از للهدوء والمكان الوحيد الذي ينتزع فيه ذلك العجز والضعف.
فيصادف الكاتب في خلوته فتاة جميلة تدعى "ميساء" تنسيه كل ذلك العجز وتلك المعاناة
التي كان يعاني منها ،فيقضي معها أوقاتا رائعة لم يكن يقضيها مع زوجته ،إذ أنه عبر عن ذلك
الحنان الذي وجده معها في الحرام ،ولم يجده مع زوجته في الحالل ،فيكرر الكاتب لقاءه مع
ميساء في اليوم الموالي ،إال أنها تعترف له بأنها متزوجة وأن زوجها عائد ،وهنا يصاب بصدمتين
األولى؛ أنه كان يتمنى أن تكون غير متزوجة فيكرر ذلك اللقاء كل يوم معها أو أن يتخذها زوجة
له ،أما الثانية فتكمن في خوفه من أن تكون زوجته تخونه في نفس الوقت مع رجل آخر ،وهو
الذي قطع لها عهدا بعدم خيانته لها (الوفاء لها) ،وهنا يستيقظ الكاتب من غفوته ويعود خائبا إلى
بيته بعد اختفاء شخصية ميساء ،وبعد ذلك تنقل الكاتبة القارئ إلى القصة الواقعية ،فتصرح بأنها
كانت داخل القصة الميتا سردية (التخييلية) ،وأنها يمكن أن تكون قصة حقيقية حدثت للكاتب في
الواقع كما أنها يمكن أن تكون نسجا من خياله.
يعلن النص الذي بين أيدينا منذ البدء عن لعبته السردية ،القائمة على تقنية الميتا سرد
كيه
 méta récitوالتي تعد " إحدى التقنيات التي يرتد فيها السرد على ذاته ويحيل على مح ّ
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بوصفه موضوعا من موضوعاته 1".بمعنى أن الكاتب يحاول أن يضمن تداخل النصوص
اإلبداعية ،ويرصد عوالم الكتابة ويبين هموم الكاتب والكتابة فتصبح بدورها أكثر حرية فيدخل
فيها االطالع المعرفي للقارئ لفهم الواقع من خالل هذه التضمينات ،إذ يفترض حسب فاضل
ثامر بقارئ النص الميتا سردي أن يمتلك كفاية سردية  narrative copetenceإلدراك الطبيعة
البنيوية االفتراضية لهذا النص أو ذاك وتجنب اللبس أو اإلبهام ،2ومن ذلك فقد حاول األدباء
المشتغلون على هذه التقنية أن يتطرقوا لهذه القضايا بمحاولة الكشف عن لغة السرد واالبداع لدى
الكاتب العربي الذي جعل الكتابة أحد أهم موضوعاته ،حيث تضعنا قصة ''جنون الكاتب'' في
دوامة متسارعة من القراءات والحكايات والشخصيات ،فمنها ما يتعلق بما هو سردي في بناء
تخييلي ،ومنها ما يتوقف عند حدود التعبير الواقعي.
وهذا ما يظهر جليا في قصةةة جنون الكاتب حيث أن موضةةوعها العام يدور حول الكتابة
وطبيعتها ،والتكلم عن شة ة ة ة ة ةةخصة ة ة ة ة ةةية من نسة ة ة ة ة ةةج خيال الم لف ،ومن هنا تتبادر إلى أذهاننا عدة
تسة ةةا الت حول كيفية تمظهر تقنية الميتا سة ةةرد في قصة ةةة جنون الكاتبن وكيف للقارئ أن يعرف
أين يبدأ الميتا سة ةةرد وأين ينتهين وكيف تتجلى جماليات الميتا سة ةةرد مع القصة ةةة الثانية المطمورة
في القصة األولىنن
يقص ةةد بالميتا س ةةرد أو الميتا قص ( )Métarécitذلك " :الخطاب المتعالي الذي يصةةف
العملية اإلبداعية نظرية ونقدا ،كما يعنى هذا الخطاب الوص ة ة ة ةةفي برص ة ة ة ةةد عوالم الكتابة الحقيقية
واالفتراضية والتخييلية ،واستعراض طرائق الكتابة وتشكيل عوالم متخيل السرد ،وتأكيد صعوبات
الحرفة الس ةةردية ،ورص ةةد انش ةةغاالت الم لفين واألدباء ،وتبيان هواجس ةةهم الش ةةعورية والالش ةةعورية،
والس ةةيما المتعلقة باألدب وماهيته ووظيفته ،واس ةةتعراض المش ةةاكل التي يواجهها المبدعون وكتاب
السةةرديات بشةةكل عام" . 3بمعنى أن الكتابة الميتا سةةردية عمل أدبي يعمد فيه الكاتب إلى وصةةف
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العملية االبداعية ورصةةد الواقع الحقيقي في إطار المتخيل السةةردي ،باإلضةةافة إلى أنه يحاول أن
يصة ة ة ة ة ة ةةف عملية اإلبداع والكتابة وخطواتها ،ويظهر مختلف نقاط التداخل بين النص اإلبداعي
والنص الميتا س ة ة ة ةةردي ،مع تبيان عمليات االنتقال من النص الس ة ة ة ةةردي الواقعي إلى النص الميتا
سةةردي .كما أن الميتا سةةرد حسةةب جيرالد برنس هو "ذلك السةةرد الذي يحيل إلى نفسةةه وللعناصةةر
التي تَشكل بواسطتها وينجز تواصال ،سرد يناقش نفسه وينعكس على ذاته'' 4وقد حاولت الكاتبة
بدورها أن تجتلب مجموعة من التشكيالت السردية التي لها مواقع خارج نصها ،لكنها وبمهاراتها
اس ة ةةتطاعت أن تدخلها في نص ة ةةها لتكون جزاءا من بنيته الكلية ،وبهذا فالميتا س ة ةةرد يعد جزاءا من
موضوعها وعلى وجه التحديد سردا يشير إلى العناصر التي ت لفها وتقوم بتوصيلها.

 -2تمظهرات الميتا سرد في قصة ''جنون كاتب'' :
يتجلى في قصة ةةة جنون الكاتب توظيف الكاتبة لتقنية الميتا سة ةةرد بشة ةةكل واضة ةةح ،بحيث
تصة ة ةةف موضة ة ةةوع الكتابة في اإلبداع األدبي ضة ة ةةمن مجموعة من اآلفاق والفضة ة ةةاءات السة ة ةةردية
الجديدة ،التي تتمثل في الوعي الذاتي للكاتب الش ةةخص ةةية المقص ةةودة بالكتابة (موض ةةوع القص ةةة)
من خالل كتابة قصةةة تخييلية داخل قصةةة واقعية ،فهي ''وعي ذاتي مقصةةود بالكتابة القص ةصةةية
أو الروائية ويتمثل أحيانا في االشة ة ة ة ة ة ةةتغال على انجاز عمل كتابي أو البحث عن مخطوطة أو
مذكرات مفقودة ،وغالبا ما يكشف الراوي أو البطل عن انشغاالت فتية بشرط الكتابة مثل انهماك
الراوي بتلمس طبيعة الكتابة الروائية'' .5ومن هنا فالكاتبة قد اختارت هذه التقنية باعتبارها ش ة ةةكال
من أشكال التمرد على الكتابة السردية الواقعية ،وقد حاولت الساردة أن توجه خطابها مباشرة إلى
القارئ ،ليكسة ة ة ة ة ة ةةر بذلك مبدأ اإليهام ل حداث المروية ،عبر تدخالتها المسة ة ة ة ة ة ةةتمرة ،ومن خالل
تصةةويرها لعالم الكتابة السةةردية وللمشةةاكل التي تعترض الكاتب العربي بوجه عام وكاتب القصةةة
بوجه خاص األمر الذي سبب جنونه من خالل ثنايا القصة.
272

مجلة الباحث

2020

مجلة الباحث  -المدرسة العليا لألساتذة الشيخ مبارك الميلي-بوزريعة

المجلد12 :

العدد03 :

السنة2020 :

الصفحات282 - 269 :

ISSN : 9577-1112

EISSN : 2602-5388

 -1.2العنوان كعتبة أساسية للقصة :
يعتبر العنوان عتبةةة الةةدخول إلى المجهول ومفتةةاح أي عمةةل أدبي ،فهو العتبةةة األولى

التي تواجه القارئ ،فجنون الكاتب هنا يدفع القارئ للتسة ة ةةا ل عن سة ة ةةبب الجنون ،أم أن القضة ة ةةية
واألحداث والشخصيات التي سنقابلها في المتن الحكائي هي التي تمثل هذا الجنونن
يحمةةل العنوان – جنون الكةةاتةةب -في طيةةاتةةه محموالت دالليةةة عةةديةةدة تقةةذف بةةالقةةارئ إلى
اتهام الكاتب بالجنون ،ولكن ما س ة ة ةةبب الجنونن وأي كاتبنن كاتب القص ة ة ةةة األولى أم القص ة ة ةةة
المتض ةةمنة داخل القص ةةةن أم هو ذلك الكاتب الذي كان في معرض الكتاب الذي نظمته الجامعة
يسوق لمجموعته القصصية أم كاتب هذه الورقات التي بين أيدينا المعنونة بة ''جنون كاتب''.
يعلن العنوان تلخيصة ة ة ة ا عاما لعمل الكاتبة ،فالجنون في معناه الواس ة ة ةةع هو غياب العقل،
والكاتب إنس ة ة ة ة ة ةةان مبدع يتمتع بعقل يفكر به ويدفعه لابداع ،فالعنوان هنا يحمل من التناقض ما
يجعل القارئ في دوامة من التأويالت والتس ةةا الت ،فكيف لكاتب أن يتص ةةف بص ةةفة الجنون ،وان
كان فيه صفة الجنون فأين تظهر في القصة.
تظهر معالم الجنون على الكاتب من خالل األحداث التخييلية في القصةة ةةة الثانية ،حيث
يصةاب الكاتب بحالة من االحباط نتيجة عصةيان الكلمات وعجزه عن الكتابة ،اسةتعصةت الكتابة
وهجرتني الكلمات أحس ة ةسة ةةت يومها بعجز قاتل ،كما أن سة ةةخرية زوجته زادته توت ار لعدم اعترافها
بكل ما يكتبه فقد وص ةةفته بالمجنون هو وكل أص ةةدقائه؛ إنك أبله ،الكلمات ال تغير العالم ...من
يشتري كتبكن مجموعة من المجانين من أصدقائك.6
كما أن التقاء الكاتب بميسةةاء في الشةةاطئ وتلك اللحظات قضةةاها معها جعلته يعيش في
حالة من االضة ة ة ةةطراب النفسة ة ة ةةي نتيجة تعلقه بها من أول لقاء ،ونتيجة الصة ة ة ةةدمة التي تلقاها بعد
إخبةةارهةةا لةةه بةةأنهةةا متزوجةةة ،وخوفةةه الكبير من خيةةانةةة زوجتةةه لةةه ،رغم العهةةد الةةذي قطعةةاه على
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بعضة ةةهما ،فالجنون هنا يمكن أن يعود إلى الحالة التي قضة ةةاها الكاتب مع ميسة ةةاء ،فقد أصة ةةابته
بص ةةدمة نفس ةةية لم يكن يتوقعها وهو الذي هرب من ش ةةبح س ةةخرية الزوجة الوفية ،ومن يدري لعل
هذا الجنون عائد إلى كل كاتب ومبدع؛ فأي كاتب عرضة ة ة ة ة ة ةةة لهذه الحالة ،والكاتبة حاولت أن
تصةةور حالتها أو حالة أي كاتب تغيب عنه الكلمات ويالقي ما القاه الكاتب من سةةخرية وانعزال
أو هروب من الواقع.
باتص ةةالنا بالعالم القصة ةص ةةي يظهر لنا وكأن الكاتبةع القاص ةةة عمدت إلى التأطير لعملها
السة ة ةةردي ،حيث قامت بطمر القصة ة ةةة الثانية داخل القصة ة ةةة األولى ،فحسة ة ةةب ''جيرالد برنس'' فإن
الميتا س ة ةةرد هو'' س ة ةةرد يطمر فيه س ة ةةرد أخر ،س ة ةةرد ي دي وظيفة إطار لس ة ةةرد أخر ،وذلك بقيامه
بوظيفة القاعدة أو الخلفية التي ينطلق منها'' ،7ويعد هذا التأطير تمهيديا لمقام الحكي ويظهر
ذلك في قول الكاتبة..." :توقف للحظات ممسة ةةك ا بيدي أحس ة ةسة ةةت حركة غير عادية" " ....وكأن
يةةدي مةةا ازلةةت بين أنةةاملةةه" ،8فهةةذا المقطع مةةاهو إال تمهيةةد لةةدخول الكةةاتبةةة إلى عةةالم الحكيععةةالم
القصةةة ،أي تحضةةير األرضةةية السةةردية للقصةةة الثانية أو كما ذكر جيرالد برنس ،هنا تبدأ عملية
طمر سة ة ةةرد في سة ة ةةرد ،أي الخلفية التي ينطلق منها الكاتب لبنائه للنص الثاني ،الداخل النص ة ةةي
(الميتا نص).
فتواجد الطالبة في عملية البيع بالتوقيع ولقائها الغريب بالكاتب القص ة ة ة ة ة ةصة ة ة ة ة ةةي ماهو إال
تمهيد لتظهر بعده قص ة ة ةةة ميس ة ة ةةاء التي تتلقاها الطالبة وكأنها إش ة ة ةةارة لنفورها من الكاتب وهذا ما
سنراه في األسطر القادمة.
تظهر مالمح الجنون على محيا الكاتب إن ص ة ةةح القول ،فهذه التصةة ةرفات الغير طبيعية
من كاتب يوقع لمجموعته القصة ة ةص ة ةةية اتجاه طالبة  -لم يس ة ةةبق لها وأن التقته -دفعها الفض ة ةةول
القتنائها هي بداية ظهور جنون الكاتب وتجليها للعيان.
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قدم الكاتب هذا الحدث بما يشة ة ة ة ة ة ةةبه الواقعة والتي توحي بالمصة ة ة ة ة ة ةةداقية الواقعية للحدث
المروي ،حيةةث تةةدور األحةةداث األوليةةة في مكةةان حقيقي ،مةةدرج جةةامعةةة مع طلبةةة في معرض
للكتاب أو بعبارة أخرى البيع بالتوقيع ،إلى حد هذه النقطة كل شيء يبدوا واقعي ،أحداث تتقاطع
مع واقعنا وكثي ار ما تتكرر في مدرجات الجامعة أو قاعات المطالعة أو حتى في بهوا الجامعات،
بزيارة كاتب أو قاص أو شة ة ة ة ة ة ةةاعر لحرم الجامعة ،واندفاع الطلبة – الفضة ة ة ة ة ة ةةولي -للتعرف على
الم لفات او التعرف على الم لف نفسه.
يرى فاضل ثامر في موضع آخر أن الميتاسرد هو "وعي ذاتي مقصود بالكتابة القصصية
أو الروائية ،يتمثل أحيانا في البحث عن مخطوطة أو مذكرات مفقودة ،وغالبا ما يكشف فيها
الراوي أو البطل عن انشغاالت فنية بشروط الكتابة الروائية" 9والكاتبة حاولت بانتظام إثارة انتباه
القارئ بوجودها عبر مختلف أحداث القصة ،لتتمكن من طرح أسئلة عن العالقة بين القص والواقع
من خالل قولها ...'' :دفنت رأسي أخي ار في كتابه أتصفح فهرسه ،فإذا بعنوان إحدى قصصه
يستوقفني " :ميساء '' ،10فمن خالل هذا المقطع يالحظ القارئ أنه الحدث الفاصل بين الواقع
والعالم القصصي التخييلي ،وكان رابطا يأخذ القارئ لعالم القصة الثانية ( القصة المطمورة داخل
القصة األولى) ،فتظهر لنا عالقة بين الدال (ميساء) والمدلوالت األخرى ،وكان اسم ''ميساء''
الشخصية المحورية التي كانت تقرأها الطالبة هي أحداث أو طلب حدوثها من قبل الكاتب لهذه
الطالبة (الساردة) إن صح القول ،فميساء جواز سفر من العالم الواقعي إلى العالم المحكي (القصة
التخييلية).
إذ نجد أن الراوي في قصة (جنون الكاتب) يتنازل لشخصياته حتى تروي قصتها بنفسها،
فهي ش ة ة ةةخص ة ة ةةية واقعية (إذا ما عدنا لس ة ة ةةياق ظهورها) ،تروي أحداثا واقعية لتنقلنا بعد ذلك لعالم
الرواية القصصية.
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أص ة ةةبح القارئ شة ة ةريكا مع الكاتب في عملية التخييل بفض ة ةةل الميتا س ة ةةرد التي تعد تقنية
احتجاجية على تقاليد الواقع ،فغالبا ما يعتبر نقل النص إلى القارئ شة ة ة ة ة ة ةةيئا يحدثه النص لوحده،
ومع ذلك فإن أي نقل ناجح يعتمد على المدى الذي يسة ة ة ة ة ة ةةتطيع فيه هذا النص تنشة ة ة ة ة ة ةةيط ملكات
القارئ الفردي في اإلدراك والمعالجة ،11حيث تبدأ عملية التخييل في القصة ة ة ة ة ة ةةة من قول الكاتبة:
اسةةتغربت اختفاءك المفاجئ كان حضةةورك المسةةائي ينسةةيني تعب اليوم والطلبات الملحة للزوجة
المغفلة 12الكاتب حتى قولها ...لملمت خيبتي ووقفت راجع ا إلى بيتي في اسة ة ة ة ة ةةتعداد السة ة ة ة ة ةةتقبال
سهام مقبلة.

13

أين تنتهي الكاتبة من القصة الميتا سردية وتعود بدورها إلى القصة الواقعية .

هذا ما توفره أحداث '' جنون الكاتب'' فقد أش ةةرك المتلقي في عملية القص بوص ةةفه طرف ا
أساسيا فاعالا في العملية اإلبداعية وفي بناء األحداث ،فليس أمام الم لف والقارئ إال أن يشتركا
في لعبة الخيال ...حيث تبدأ متعة القارئ عندما يصةةبح هو نفسةةه منتجا أي عندما يسةةمح النص
له بأن يأخذ ملكاته الخاصة بعين االعتبار.14
حيةةث تقع األحةةداث  -كمةةا سة ة ة ة ة ة ةةبق وذكرنةةا -في مكةةان يختلط فيةةه بين الواقعي الممكن
مرور
الحدوث وبالخيالي غير ممكن الحدوث ،بداية من التصرفات الغريبة للكاتب إزاء الطالبة  ،اا
بتشابه األسماء '' ميساء'' وصوالا بأحداث القصة المطمورة أي داخل القصة الثانية والتي تتحدث
عن نزوة الكاتب مع تلك المرأة الخائنةع المخانة (خانها زوجها) ،وكأن الكاتب هنا في ص ة ة ة ة ة ة ةراع
مع نفسهع ال يحب الخيانة لكنه خان.

 -3الثنائيات المتناقضة :

276

مجلة الباحث

2020

مجلة الباحث  -المدرسة العليا لألساتذة الشيخ مبارك الميلي-بوزريعة

المجلد12 :

العدد03 :

السنة2020 :

الصفحات282 - 269 :

ISSN : 9577-1112

EISSN : 2602-5388

تضعنا أحداث القصة أمام مجموعة من الثنائيات المتناقضة والتي تصور جنون الكاتب
ما يدفعنا إلى ربطها بعنوان القصة '' جنون كاتب'' وقد كان الكاتب هنا فيه ضرب من الجنون:
 -1.3ثنائية الكاتب/الجنون:
حيث تتجلى هذه الثنائية منذ األسة ةةطر األولى للقصة ةةة فالعنوان بالدرجة األولى يفتح باب
التأويل أمام القارئ فالكاتب في القص ةةة مرتبط بالجنون ،وكما ذكرنا س ةةابقا فإن الجنون هو فقدان
اإلنسةان لعقله ،وأحداث القصةة تبين أن الكاتب قد وقع في عجز رهيب للكتابة األمر الذي جعله
كالمجنون كما أن تصة ة ة ة ة ة ةةرفات زوجته زادته توت ار فهل تجعل الكتابة من المبدع مجنونان أم أن
الظروف التي يعيش ة ة ة ة ة ة ةهةةا في المجتمع هي التي تولةةد هةةذا الجنون ،فقةةد وقع الكةةاتةةب بين مطرقةةة
الكتابة لكسب المال وسندان المجتمع الذي ال يرحم.
 -2.3الوفي/الخائن:
تظهر معالم هذه الثنائية في أحداث القصة ةةة الميتا سة ةةردية أين يقع الكاتب الوفي لزوجته
في حب ميسةةاء الفتاة الجميلة ،فيقع بدوره في سةةعادة غير طبيعية " آمنت آنذاك بشةةيء واحد هو
الس ة ةةعادة التي ش ة ةةملتني على غير موعد" وقوله  " :ص ة ةةدق من قال إن األش ة ةةياء تحلو في الحرام"
والكاتب ورغم أنه في أحداث تخييلية إال أنه لم ينس ة ة ة ة ةةى عهده الذي قطعه لزوجته بالوفاء لها في
قولةةه :لم أخن زوجتي من قبةةل ،عةةاهةةدتهةةا على الوفةةاء ولم أخلف بعهةةدي إلى أن جئةةت" ويظهر
وفاء الكاتب لزوجته بعد اعتراف ميس ة ةةاء له بأنها متزوجة وأن زوجها س ة ةةيعود فأص ة ةةيب بص ة ةةدمة
كبيرة ،األولى أنه لم يكن يرغب في أن تكون متزوجة والثانية هو خوفه من خيانة زوجته له مع
رجل آخر تقول الكاتبة على لس ةةان ش ةةخص ةةية الكاتب :أص ةةبت بص ةةدمة كبيرة  ،لم أكن أرغب أن
تكوني متزوجةةة ،كنةةت أريةةدك لي وحةةدي ،نلتقي كةةل يوم نعيش لحظةةات جميلةةة ،ازداد خوفي،

277

مجلة الباحث

2020

مجلة الباحث  -المدرسة العليا لألساتذة الشيخ مبارك الميلي-بوزريعة

العدد03 :

المجلد12 :

السنة2020 :

الصفحات282 - 269 :

ISSN : 9577-1112

EISSN : 2602-5388

تخيلت زوجتي في غيابي بين أحضان رجل آخر تشتكي نفوري وأنانيتي .15.فنستنتج أن الكاتب
وبالرغم من أنه وفي لزوجته إال أنه قد خانها عندما سمحت له الفرصة بذلك.
 -3.3المتزوج /المراهق:
تظهر على شة ة ة ةةخصة ة ة ةةية الكاتب مالمح المراهقة فعلى الرغم من أنه متزوج إال أنه أحس
بحالوة ممارسةةة الجنس مع ميسةةاء التي يشةةعر بها مع زوجته ،في قوله :كم مرة ضةةممت زوجتي
ولم أحس بما أحس به اآلن ،صةةدق من قال :إن األشةةياء تحلو في الحرام" جنون الكاتب ص15
إذ أنه لم يكتف بها من اللقاء األول بل تمنى أن تكون زوجته فيلتقي معها كل يوم ويعيش نفس
اللحظات ،فالكاتب في تصرفاته يعود إلى فترة المراهقة بتأثره بميوله الغرائزية.
لقد شكل العنوان العتبة األساس في القصة فبالرجوع إليه يفهم القارئ أن هناك حالة من
الجنون ،لكن أين تظهرن هنةةا تبةةدأ التةةأويالت والقراءات التي ال بةةد منهةةا الكتمةةال معنى وهةةدف
النص ويبقى الميتا سة ة ة ة ة ة ةةرد الطريقة التي أعانت الكاتبة على طمر أفكارها ما يجعل القارئ يتأثر
بأحداثها وإلدراك البنية السردية الخاصة بالقصة وفك اللبس أينما حل.

 -4الكتابة بين الحقيقة والخيال:
إن الخيال نش ةةاط ذهني يعمد على إنتاج ص ةةور تهدف إلى التنس ةةيق بين مكونات الوجود
للخروج من ذلك التفكك الذي يطبع هذه المكونات ولكن هذا التنس ة ة ة ةةيق ال بد أن يراعي الحقيقة "
فالخيال ذاتي يعمد إلى التفسة ة ة ة ةةير في الحقائق ويضة ة ة ة ةةيف إليها عالقات جديدة حسة ة ة ة ةةب تصة ة ة ة ةةور
األديب"

16

وعليه فإن الخيال ليس تجميعا لص ةةور تتناثر بطبيعتها بل ال بد أن يراعي األديب في

نبع ص ةةوره حقائق األش ةةياء حتى ال تفقد هذه الص ةةور تأثيرها ،وفي القص ةةة تتداخل الثنائيات بين
أحداث واقعية وبين تص ة ة ة ة ةرفات الكاتب التي فيها شة ة ة ة ةةيء من الخيال؛ ما يدفعنا إلى ذكر بعض
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االش ة ة ةةارات حول الخيال والمخيال بين ثنايا القص ة ة ةةة ( ذكر لفظ خيال في أكثر من موقف) كقول
الكاتبة :خيل إلي أنه كان مستغرقا في حلم ،أو سافرت به الذاكرة الستحضار وقائع بعيدة غابت
عنه منذ مدة" 17وصوالا إلى نهاية القصة في قول الكاتبة:
 ...نظرت إليه وقلت :كنت داخل الحكاية.
ثم انصرفت.

18

لقد حاولت الكاتبة في قص ة ة ة ة ة ةةتها أن تقوم بتفعيل قراءة المتلقي للنص المحكي عبر الحدث
نفس ة ة ةةه بوص ة ة ةةفه فعالا س ة ة ةةردي ا ،متحوالا ،ومفاجئ ا أيض ة ة ةةا ،باالنتقال من الحدث الواقعي إلى الحدث
التخييلي أو العكس.
فقةةد عمةةدت بةةدورهةةا إلى العمةةل على توليةةد الخيةةال ليكون معةةادالا للواقع ،وتةةداخةةل البنيةةة
الخيالية مع الواقعية فيس ة ةةعى المتلقي إلى االطالع وفهم الواقع من خالل هذه التض ة ةةمينات  ،عن
طريق تضةةمين القصةةة التخييلية داخل القصةةة الواقعية ما سةةاهم جعل الحدث المروي أكثر واقعية
وجعل القارئ ال يفرق بين ما هو واقعي وما هو تخييلي حيث تصة ة ة ة ة ة ةةرح قائلة :انتهيت من قراءة
القصةةة وقلت في نفسةةي ربما ال تكون قصةةة هي أحداث واقعية من يدرين 19فالسةةاردة انتقلت من
القص ة ة ةةة الواقعية إلى التخييلية الميتا س ة ة ةةردية دون أن تحس ة ة ةةس القارئ بذلك ،لوال تلك اإلش ة ة ةةارات
الصة ة ة ة ة ة ةريحة الدالة على التخييل ،لتخرج من القص ة ة ة ة ة ةةة الثانية بنتيجة مفادها أنها انتهت من قراءة
إحدى قصةةص الكاتب لكن الس ة ال المطروح من قبل الكاتبة ومن قبل أي قارئ للقصةةة؛ هل هذه
األحداث واقعية أم أنها تخييلية من إبداع الكاتب ،هنا تجيب السةةاردة؛ من يحاسةةب المبدع على
مصدر مادتهن بل من يحاسبه على ما يكتبن يبدع ويسمي إبداعه ويصنفه كما يحلو له.
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فاإلبداع هنا حسب الساردة إما واقعي عمل الكاتب على نقل مجموع األحداث التي وقعت
له ،أو أنها تخييلية من إبداعه ،فالكاتب أو الش ةةاعر ال يحاس ةةب عن مص ةةدر مادته األدبية ،وهو
بدوره غير مكترث إن كانت به قيمة فنية ،فالكتابة أص ة ة ة ة ة ةةبحت دون أي جمالية أدبية إنما الهدف
منها هو مادي بحت ،حيث يظهر ذلك في بداية القصةةة أين تلتقي السةةاردة بالكاتبة في الجامعة،
والذي كان في معرض لبيع الكتب بالتوقيع فحضةةور الكاتب يسةةاهم بشةةكل كبير في اقتناء القراء
للكتةةب ،كمةةا أن زوجةةة الكةةاتةةب قةةد طلةةب منةةه أن يكتةةب ليبيع مةةا يكتبةةه ،أو يغير عملةةه الةةذي لم
يكسةةبهم المال ،وتخرج الكاتبة بنتيجة مفادها أن الكتابة أصةةبحت بال ذوق جمالي إنما ذات أبعاد
تجارية فهم الكاتب بيع م لفاته ،وليس همه مصدر مادته ( واقعي أو تخييلي).

 -5خاتمة:
إن الدارس للميتا سرد تحضره مجموعة من التسا الت عن كيفية البحث والتحليل باعتباره
تمردا جديدا في الكتابة العربية ،وتقنية جديدة اعتمد العديد من الكتاب العرب والتي تخاطب القارئ
وتخرجه من تقاليد الكتابة التقليدية ،ومن بين ه الء الكتاب العرب نجد المغاربة الذين أولوا اهتماما
كبي ار بهذا النوع من الكتابة والذي يسعى كما ذكرنا سابقا إلى تحقيق التداخل بين النصوص
السردية ،ما دفع العديد من الكتاب المغاربة إلى الرغبة في التجريب ومن بينهم الكاتبة بديعة
الطاهري ،التي سعت من خالل نصها معالجة موضوع الكتابة بطريقة جديدة وحداثية للتعبير عن
الذات والواقع وهموم الكاتب والكتابة نفسها.
الهوامش:
1
2

الميتاقصية في الرواية العربية ،دار الفاربي ،بيروت ،ط ،1سنة  2001ص.13
 أحمد خريس ،العوالمّ
 فاضل ِتامر ،ميتاسرد ما بعد الحداثة ،مجلة الكوفة ،العدد  ،2العراق ،2013 ،ص.64
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 -جميل حمداوي ،أشكال الخطاب الميتا سردي في القصة القصيرة بالمغرب ،شبكة األلوكة ،ص.05

4

 -جيرالد برنس ،المصطلح السردي ،ترجمة :عابد خزندار ،المجلس األعلى للثقافة ،ط ،1القاهرة،2003 ،

ص.109
5

 فاضل ِتامر ،ميتاسرد ما بعد الحداثة ،2013 ،ص.63

6

 -بديعة الطاهري ،ضجيج ،دار األمان ،الرباط ،2016 ،ص.11

7

 -جيرالد برنس ،المصطلح السردي ،ص.91

8

 -بديعة الطاهري ،ضجيج ،ص.9

9

 -فاضل ثامر ،المبني الميتا سردي في الرواية ،دار المدى ،ط ،1بيروت 2013 ،ص .8

10

 -بديعة الطاهري ،ضجيج ،ص.10

11

 -فولفغانغ آيزر ،فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب ( في األدب) ،ترجمة :حميد الحميداني ،الجاللي

الكدية ،منشورات مكتبة المناهل ،المغرب ،ص.55
12

 -بديعة الطاهري ،ضجيج ،ص.10

13

 -بديعة الطاهري ،ضجيج ،ص.18

14

 -جيرالد برنس ،المصطلح السردي ،ص.56

15

 -بديعة الطاهري ،ضجيج ،ص.18

16
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