جملَّة أبُوليُوس

تناسل الشخصيات يف كتابات فرج احلوار

2017 العَدد السابع جوان

تناسل الشخصيات يف كتابات فرج احلوار
 طقوس الليل) أمنوذجا،رواية ( طقوس الليل ) و(اجليل الثاني
سليــــــمة بنية
-  عنابة- جامعة باجي مختار
:امللخَّص

جيد قارئ نصوص الروائي التونسي (فرج

احلوار) نفسه يف عامل شكلت حدوده باحلرف
 اللغة وصبغت باألحاسيس واملشاعر املتناقضة/والكلمة
 فيتوهم أنه سيدخلها مستكشفا ومنقبا،واملتصارعة
وقارئا وناقدا ليصطدم باخليايل والغرائيب الذي جيعله
 كما يعيد النظر يف اآلليات،يعيد القراءة مرة وأخرى
 فاجلاهزية اليت ألفها،اليت تعود عليها يف قراءة النصوص
تغريت وألغيت فلقد حدث خرق يف البنية الفنية اليت
 وهذا ما جنده يف رواية،حتولت مفاهيمها ومعماريتها
 واجليل الثاين طقوس الليل)اليت أصبحت،(طقوس الليل
 وحتولت يف هذه النصوص إىل،اللغة هاجس الكاتب
 و (كتابة،) تنظري للنص داخل النص/(كتابة عن كتابة
كما شكل احملكي الذايت فيها.) التطريس/على كتابة
 فالسارد يتمظهر مرآويا بوصفه،حمور العملية السردية
 وهو أسلوب،شخصية بطريقة تشتت ذهن القارئ
.اعتمده كتاب الرواية اجلديدة وفرج احلوار منهم
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Resume
Le lecteur des œuvres romanes ques du
tunisien fradj elhawar va se trouver dans
un monde dont les frontières sont formées
par la lettre le mot et la langue façonnées
de sentiments opposes et contradictoires.
Ainsi il va se faire illusion de la franchir
cherchant à l’explorer à la lire et à la
critiquer. Mais en vain car il va être
confronte non seulement a un imaginaire
ou a un fantastique qui l’incite à relire
mais aussi à rompre avec toute sorte de
lecture basée sur des mécanismes usés ou
des concepts révolus.
Tel est le cas de son roman touquos allayl
les rites de la nuit et
la deuxième
génération touquos allayl où la langue est
devenue une hantise une écriture à propos
d une écriture sorte de méorisation d un
texte dans un autre texte ou une écriture
sur une autre écriture un palimpseste.
En outre le récit autobiographique est
essentiel dans le processus narratif l’auteur
s’y manifeste en tant que personnage à
travers des miroirs au point à déboussoler
le lecteur.
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تمهيد:
لقد عمد فرج احلوار يف كتابته الروائية إىل خرق عمود البنية الفنية للكتابة الروائية التقليدية،
اليت كسر منطيتها وغري شكلها معتمدا على سياسة الظهور واالختفاء والتالعب باأللفاظ اليت
حياول أن يعطيها أبعادا ومعاين ختتلف عن اللغة القاموسية املتعارف عليها .فـ« ينطلق فرج احلوار
يف خطابه املعريف الواصف حلرفة الكتابة*) يف عالقتها باللغة ،بوصفها مؤسسة ختتزل الوجود
اإلنساين قاطبة ،من اجتاه يتبناه مع آخرين ينظر إىل الكتاب على أهنم جمرد كائنات لغوية ،وهو
عند بارت الذي يرى أن النسخ le scripteurمفهوم يتقاطع مع مفهوم الكاتب الناسخ(
()1
احلديث يولد يف نفس الوقت الذي يولد فيه نصه( )...وال أصل له سوى اللغة يف حد ذاهتا»
 .فقد صنع عامله الروائي اخلاص الذي شكلت فيه اللغة العنصر احملوري واملركزي يف الكتابة ،فهي
لغة طيعة وعصية ،تطاوعه أحيانا فيظن أنه يتحكم يف بناء نصه وتتمرد عليه أحيانا أخرى ليجد
نفسه ضحية هذه (اللغة /اللغز ،اللغة /املربكة ،اللغة /املتمردة).
كما خيلق احلوار باللغة أيضا الشخصية احلقيقية واملتخيلة ،املتزنة واملختلة ،احلية وامليتة وما
إىل ذلك من نعوت الشخصية ،ويرسم هبا صور األمكنة اليت تتعدى بدورها على الشخصية
فتسلبها بعض أو كل حقوقها لتنوب عنها يف التعبري والفعل ،والتفكري فيؤنسن بذلك املكان،
وتشيّؤ الشخصية ،أما احلبكة عنده فتشظت وتشرذمت ،وتعددت لتصبح جمموعة من األحداث
واحلكايات داخل احلكاية الكربى أو احملورية يف النص ،فهو ال يتبع التسلسل النمطي التقليدي
للحدث كما جنده يف الرواية التقليدية اليت يعترب فيها روح النص ،أما الزمن فالكاتب كغريه من
كتاب الرواية اجلديدة ،يعمل على هتشيمه والتشكيك يف حقيقته وفعاليته.
هكذا حياول (فرج احلوار) أن يكتب بلغة قدمية /جديدة /غريبة /مألوفة ...خترج من
حدود ما ألفناه يف الكتابات التقليدية اليت تفصح نوعا ما عن مقصديتها ولو تلميحا ،فالغرابة
واجلدة عنده ،خترج من رحم اللغة لتتكاثر وتتناسل مشكلة أمجل وأروع ،وأقبح وأنبذ اللوحات
والصور ،انطالقا من عتبة العنوان  -الغالف -وصوال إىل النص بكل متفصالته ،وتقسيماته.
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1
إن الكتابة عند فرج احلوار حرفة؛ وهي نص يكسر احلواجز ،وخيترق احلدود ،فتتداخل
األجناس األدبية وغري األدبية فيه مشكلة عاملا روائيا هو مزيج بني لغة النثر والشعر ،وهذا ما شكل
مجالية النص وشعريته اليت « ال تسعى إىل حتديد املعىن يف النص األديب ،بل تعمل على إقامة عالئق
بني جزئيات العمل األديب تلك اليت تكون متالمحة ،وهي بنيات ناسخة ألي عمل إبداعي كالنظر
يف مدارات الوصف وخصائص احلوار ومتظهرات السرد وكلها مكونات ذات مستويات عدة:
املستوى الداليل (املظهر املرجعي ،احلريف ،املادي) واملستوى اللفظي (املقوالت الواقعية البالغية،
التجريدية ،الذاتية والتناصية وأخريا (املستوى التركييب) النظام املنطقي ،الزماين ،املكاين»(.)2
وهي مستويات اعتمدها الكاتب وشكلت مجالية لغوية أخرجت نصوصه من شرنقة التقليد إىل
فضاء حاول التغيري والتجديد فيه على مستوى الشكل واملضمون مشتغال يف كل هذا على عنصر
أساس هو (اللغة) ،فهو يتوسل يف نصوصه«لغة روائية شاعرية تفجر املعىن ومتد جسور عريضة بني
حماور املقطع الروائي واجلملة الواحدة اليت تأيت مشحونة بأبعاد عميقة  ،ختضع لعملية جتزئ
وحتليل وتركيب يعمد خالهلا الروائي إىل تفجري متعة مغايرة ،متعة ضمرت وشحبت مع نثرية
الواقعية ،متعة استمراء لذات اللغة ،املتفردة املثقلة بالشاعرية»

()3

اليت شكلت مزجيا منفردا يف

نصوصه الروائية (السرد شعرية أو الشعر سردية)؛ وبنفس اللغة خلق شخصيات خمتلفة كانت
خترج من رحم اللغة لتتناسل يف النص.
تعترب الشخصية من بني أهم العناصر السردية اليت اهتم هبا النقد الغريب والعريب
احلديث واملعاصر ،فالتقليديون اهتموا هبا كثريا فخلقوا « مناذج بشرية خالدة ( )...هلا وجود
مستقل وكأهنا شخصيات تارخيية ال جمرد شخصيات روائية حمبوسة داخل األعمال األدبية اليت
صورت فيها»( ،)4ليتطور مفهومها مع كلود برميون( ،)C.BREMANDوياكبسون،
وتودوروف( ،)T TODOROVولومتان ،وغرمياس( ،)GREIMASوفليب هامون(

PHILIPPE

 ) HAMONوغريهم من الذين رفضوا وثاروا على املفهوم التقليدي للشخصية.
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ففليب هامون مثال ينظر إىل«الشخصية باعتبارها بناء وليس معطى جاهزا حمددا سلفا ،ال
تكشف عن جمموع دالالهتا إال مع هناية الزمن اإلبداعي وهناية الزمن التأويلي احنط على غرار
العالمة اللسانية وحدة متصلة بشكل مزدوج ،ويتجلى من خالل اسم العلم ومن خالل جمموع
التحديات األخرى ،ويستخرج املدلول من شبكة من املسارات الداللية التزامنية اليت حتيل على
هذه الشخصية »( .)5فالشخصية هي بناء يتشكل من خالل بناء النص يف حد ذاته ،وهذا البناء ال
يكتمل إال بانتهاء الزمن اإلبداعي – زمن الكتابة  ،-والزمن التأويلي -زمن القراءة ...والشخصية
هي على غرار العالمة اللسانية تتجلى من خالل الدال ،الذي يتحدد من خالل «عنصرين رئيسني
فالشخصية متيل من جهة مع النص الثقايف بأبعاده املتعددة خاضعة ملزاج املبدع ومزاج املتلقي ،وإمنا
هو عملية واعية ختضع جملموعة من القيود واإلرغامات وال ميكنها أن تتشكل ككيان حي إال من
خالل هذه القيود واإلرغامات تؤول هذه القيود باعتبارها متنينا مجاليا ،ذلك أن عملية اإلبداع يف
تسنينا ثقافيا فبناء الشخصية ال يتم إال داخل عامل املمكنات اليت حييل عليها النص الفين ويف كلتا
احلالتني ،فإن إدراك الشخصية ال يتم إال من خالل هذا التسنني املزدوج واملشترك بني حمفلي
اإلبداع والتلقي»( ،)6فالكاتب والقارئ معا حيددان مسار الشخصية وهويتها داخل النص كال
حسب رؤيته اخلاصة.
سنقوم بتحليل الشخصيات اليت وردت يف رواييت (طقوس الليل) و(اجليل الثاين ،طقوس الليل)
من خالل التصنيف الذي وضعه فليب هامون للشخصية يف العمل القصصي يف كتابه (سيمولوجية
الشخصيات الروائية) ،اليت صنفها إىل:
-1الشخصيات املرجعية وهي( :الشخصيات التارخيية ،والشخصيات االجتماعية ،والشخصيات
اجملازية).
-2الشخصيات الواصلة وهي( :عالمات حضور املؤلف أو القارئ أو من ينوب عنهما داخل
النص ،لسان املؤلف من خالل ضمري الغائب (هو) أو املتكلم (أنا).
-3الشخصيات املتكررة وهي :الشخصيات املبتكرة ،مثل (احللم)املنذر بوقوع شيء) (.)7
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2
لقد اعتىن فرج احلوار خبلق شخصياته الروائية لتكون منوذجية ألن الرواية عنده« ال
تستحضر نصوصا بقدر ما تستحضر شخصيات ومواقف من الوجود خمصوصة ،فتزج هبا يف
سياقات تنأى هبا عن معانيها ووظائفها األصلية .لذلك ليس من غرض الروائي إذ يعمد إىل هذا
األسلوب ،أن يومهنا بالتماثل يف مواقف األمس واليوم ،وإمنا يتمثل غرضه احلقيقي يف التلويح ،عرب
هذه الكناية إىل عوامل العقم والثبات واملوت يف األوضاع الراهنة.)8( ».
هكذا إذن ،خلق شخصية (البداّع) اليت تعددت واختلفت أصواهتا ورؤاها داخل نص رواية
(طقوس الليل) و(اجليل الثاين ،طقوس الليل)؛ فهو نص«البحث عن الذات وإعادة بناء اهلوية عرب
حماورة األنا واآلخر»( ،)9والنصان ال ميكن اعتبارمها «جمرد فضاء للجدل القيمي اإليديولوجي
([ ،)...النصان]فضاء نصي لتفجري طاقة التخييل والتذكر ،واحللم واإلستيهام ،واللعب اللغوي
والنصي »( ،)10الذي أخرج هذين النصني من شرنقة الرواية التقليدية إىل فضاء التجديد الذي ال
يعترف باحلدود واملسلمات وحياول أن يؤسس لنفسه فضاءا ميارس فيه طقوس الكتابة اليت يسعى
أن يبين من خالهلا عاملا خاصا به أساسه احلرية ومركزه (األنا)( /الذات)؛ اليت تبحث عن هويتها
الضائعة املتماهية يف زمن حيكمه العرف والتقليد ومنطقه البقاء لألقوى من هنا كان التشكيك
الذي لف هذه الشخصية /الذات اليت أصبحت زئبقية مهمشة تفتقد الثقة واحلضور الذي شكل
إشكالية البحث يف وجودها من عدمه.
فالرواية « تكشف من خالل ازدواج خطاهبا عن لون جديد من املواجهة واجلدل بني
اإلمكانات املعرفية للراوي وبني راهن السرد ،وهذا حييل على نوع من اخلصوصية اليت يتميز هبا
الفعل الروائي عن فعل السرد وعن احلكي ،حيث مل تعد الرواية مرآة جوالة بل نتاج مرايا
متعاكسة ومسلطة على اجلسد النصي للرواية يف حد ذاهتا إذ عرب عمليات التداخل النصي بني ما
هو سردي وما هو معريف حبت ينتصب احلضور الغازي للروائي داخل بنية النص  ،يف صورة
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الراوي املتخصص واحملترف الذي يقيم حوارا وجدال مع بقية شخصيات الرواية يكشف عرب
موارباته عن مدى ما بلغته الكتابة الروائية من نضج»(.)11
فيخلق فرج احلوار يف نص (طقوس الليل ) الشخصية املتحولة واملتغرية اليت تتوالد
وتتناسل ليخرج من رمحها كل أنواع الشخصيات اليت ختتلف فيما بينها فكريا خاصة ،من هنا ـ
كانت احلواريّة وتعدّد األصوات ( )12داخل النص « هذا التعدد يقوم على وجود عدة منظورات
مستقلة ومتنامية مباشرة إىل الشخصية من الشخصيات املتخلية بالرواية ،منظورات تتجلي عرب
الطريقة اليت تقوم هبا شخصيات العامل احمليط هبا .هذا التركيب جعل السرد يف الرواية حمكوما
بالتناوب وبالنسبية »( ،)13ألن الشخصيات مل تصل إىل درجة الكمال اليت يبحث عنها الكاتب،
فهو حياول أن خيلق شخصية منوذجية لكنه فشل يف ذلك ،من هنا كان تعدد األصوات واختالف
الشخصيات اليت كانت تعاين التشويه بالدرجة األوىل « ويكشف هذا الصراع وذلك التجاذب
بني الروائي والشخصية التأثري الذي متارسه الشخصية على صانعها وأن الكتابة والسرد مها
املولودان احلقيقيان للحكاية مبا يف ذلك الشخصية فخالفا ملا حياول الروائيون الواقعيون اإليهام به
ال وجود ألحداث هنضت هبا الشخصيات مث نقلها السرد والكتابة من نظام الواقع إىل نظام اللغة
ومبا أن الكتابة ال تنقل الواقع فإن عالقة تأثري وتأثر تنشأ بني الروائي وعامله املتخيل وهبذا تكون
الكتابة حماولة للتجاوز حبثا عن آفاق بعيدا عن الثوابت واملواقف املسبقة أو اجلاهزة»())14
والشخصية يف طقوس الليل هي شخصية متخيلة خلقها الكاتب داخل نصه فتأثر وأثر فيها،
فنشأت عالقة جتاذب بينهما خلقتها الكتابة والسرد لتكون بذلك الشخصية وليدة الكتابة واللغة
والسرد وهي ثورة على الواقعية اليت تقدس الشخصية وحتاول اإليهام بواقعيتها .
3

يبدأ (فرج احلوار) نص ( طقوس الليل ) بعنوان «البدّاع يتأمل تردي األوضاع وفسادها
وحيلم باحلل»()15وهو عنوان يضع القارئ مباشرة داخل نص الرواية؛ اليت تدور فكرهتا حول احللم
الذي يتراءى للبدّاع؛ هذه الشخصية اليت تتماهى مع شخصية الكاتب ( فرج احلوار) ،كما متثل
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صوته وانعكاسه داخل النص الذي يشبهه وخيتلف عنه يف نفس الوقت ،كما قد تتعداه إىل بعض
شخصيات الكتاب والروائيني بصفة عامة .فحلم الكتابة /اإلبداع حياول أن حيوله الكاتب إىل
حقيقة وممارسة تتحول اللغة والكتابة من خالهلا إىل هاجس داخل النص
فـ (البدّاع) « ليس امسه العائلي ،وليس له بكنية ،فوجب التنويه حىت ال يتبادر إىل ذهن
أحد ممن قد يقع هذا السفر بني أيديهم أن هذا االسم الغريب مشتق من اإلبداع ،واإلبداع هلل
سبحانه وتعاىل ،وإحلاقه بغريه بدعة ،والبدعة من فعل أهل النار .وهل يسمي من الكتّاب خملوقاته
هبذا االسم إال مكابر عنيد؟ ( )...فيكفي السائل أن يعرف أن للبداعة شرطها الذي ال حتيد
عنه( )...وال مناص هلذه األصوات مهما تعددت من صوت يعلو عليها مجيعا»()16؛ فالكاتب ينبه
القارئ بأن هذا النص؛ هو نص (البداعة /الكتابة) و(البدّاع /الكاتب)؛ وهو الشخصية احملورية اليت
تدور األحداث حوهلا ،قدمها الكاتب أيضا يف نصه بقوله « :كان باإلمكان أن امسي البدّاع جنيب
املسعدي أو حممود حمفوظ و أن أجعل له وطنا أو موطنا ينتسب إليه وعمال يرتزق منه ومقهى
مفضال يأوي إليه للحديث أو للعب الورق وحانة يلجأ إليها كلما أسعفته ظروفه املادية وعائلة
ورمبا عشيقة أيضا ،كان باإلمكان أن أفعل كل ذلك حىت ال يقول النقاد عن خملوقايت أهنا تفتقد
إىل ما تتمتع به أحقر خملوقات الرمحان،كان باإلمكان أن أفعل كل ذلك ولكنين ممن ال حيبذون
انتهاك احلرمات يف هذا الزمن الذي ال يرحم املبدعني»

()17

لكن (فرج احلوار) رفض كل ذلك وفضل العامل التخييلي على الواقعي فزجها فيه لتواجه
قدرها الذي حدده يف احللم ـ حلم البدّاع /احلالّم ـ ،الذي قرر أن «يبتدع قصة يكون بطلها
إنسانا يتّجر يف األحالم ،قد يكون من الطريف أن يطلق عليه اسم احلالّم ،أو احلالوم ،أو رمبا احمللّم
وسيجعله البدّاع يضارب بأحالمه الشخصية ،فان مل يكف ذلك فبأحالم أخرى كثرية ()...
وليكن امسه عفيفا احلالوم بن احمللّم التونسي ،متييزا له عن احمللم السعدي»( )18وهبذا يزجنا الكاتب
حنن أيضا يف هذا احللم الذي يتحول من فكرة إىل مشروع نص رواية (اجليل الثاين ،طقوس الليل)،
ـ واملصطلح هنا جتاوز ألنه ال يشبه نص الرواية التقليدية ـ اليت خرجت من عيادة (عفيف
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حالوم احلالّم أخصائي يف صياغة األحالم من خمتلف األلوان واملقاسات واألشكال ملختلف العلل
والقالقل واألحمان .مواعيد العمل :كل يوم ،مبا يف ذلك يوم األحد صباحا:من  7إىل  ،12ومساءا
من  ،13إىل )19؛.وهي اللوحة اليت اختارها كواجهة لعيادته اليت كان شعارها« إذا كانت
األحالم عظاما تعبت يف مرادها األجسام»

()19

فكانت شخصيات واصلة متكررة يف معظمها

مثلت صورته وانعكاساها الذي سرعان ما يتالشى ليبعث من جديد يف صوت وجسد بدّاع
جديد ،ولنا مثال يف شخصية (موسى العادي)؛ –وامسه آدم أيضا يف النص -الذي مات دون إذن
خالقه (البدّاع) ،ليقرر إعادة بعثه من جديد يف جسد آخر يقول « :أيظن موسى أن بإمكانه أن
ينجو من قبضة بدّاعه هبذه احليلة السخيفة أال يعلم بأن البدّاع قادر على إعادته للحياة مرغما؟ أال
يعلم...؟» (.)20
لتتناسل الشخصيات الواصلة بذلك داخل النص ،وتتحول من شخصيات ورقية إىل
شخصيات حية تواجه الكاتب وتتحداه فيخلق بذلك صراعا بني السارد الذي يظن أنه يتحكم يف
شخصيات نصه /خملوقاته ،والشخصية الورقية املتمردة على خالقها ،وهي تقنية جديدة تفنن من
خالهلا يف رسم صور الشخصية ،اليت فرضت حضورها يف كل نصوصه (املوت والبحر واجلرذ،
النفري والقيامة ،يف مكتيب جثة ،اجلسد وليمة ،املؤامرة ،وحدثين الفينيق) -وهي نصوص شكلت
فيها الشخصية الواصلة حمور الكتابة ،إذ اختلفت عن الشخصية النمطية اليت ألفنا القراءة عنها؛ فقد
حاول الكاتب اإلقناع بواقعيتها فأجاد يف تصويرها حىت خييل للقارئ أهنا شخصيات من حلم ودم،
تتقاطع يف كثري من أفعاهلا وصفاهتا مع كثري من القراء.
فعمد يف التقدمي الذي خص به (كتاب البداية)؛ وهو الفصل األول من رواية (طقوس الليل)
أن يشكك القارئ يف مصداقية هذه الشخصية اليت جردها من أبسط حقوقها الطبيعية؛ االسم
كهوية ،فعمل على تشييئها وذلك بإعطائها صيغة لغوية (البدّاع) ،ليجردها من هذا االسم فيجعله
حرفا (ب) ،مث صفة (العكروت)؛ وهو االسم الذي عرف به (البدّاع) بعد أن قام (الدماغ) -
وهو أحد وجوه وأصوات الكاتب داخل النص  -بتشويهه حني بتر أذنه اليسرى ونصف أنفه .مث
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نبه احلوار القارئ والناقد خاصة إىل أن هذه الشخصية هي شخصية ورقية قد تكون حقيقة أو
متخيلة وميكن أن تتوافق يف أعماهلا مع املنطق والواقع كما ميكن أن تتناىف معه ،فرغم اشتراكها يف
اسم واحد هو (البدّاع) فإهنا تعطينا أمناطا خمتلفة لشخصيات متنوعة ختتلف يف شيء أساسي هو
الفكر الذي مييزها عن بعضها البعض.
إذن؛ الشخصية املهيمنة يف نص (طقوس الليل) هي (الشخصية الواصلة/شخصية
السارد/شخصية الكاتب) الذي يقف أمام مرآة سحرية تعكسه وتعكس انعكاسه ،كما تعتم
وتشرذم شخصياته إىل شخصيات متعددة هلا أدوار خمتلفة وصفات متشاهبة ومتداخلة ومتناقضة،
إهنا تشل ذهن القارئ يف كثري من املقاطع فتجعله يعيد القراءة بعد القراءة مرة ومرتني لعله يشكل
صورة هلذه الشخصيات اليت ميثل التنافر ظاهرها لكن قراءة متأنية جتعلنا خنلص إىل أن (فرج
احلوار) حياول أن خيلق شخصية مثالية للكاتب الذي جيب أن ميسك ويتحكم بسطوة وسلطة
السرد واللغة /الكتابة ليخرج من دائرة التبعية والتقليد إىل فضاء اإلبداع والتميز والتفرد من هنا
كانت الشخصية الواصلة /شخصية املؤلف هي الشخصية املركزية يف هذا النص إىل جانب
الشخصية ( املرجعية ) والشخصية ( املتكررة )اليت متثل بدورها صورة انعكاسية للشخصية
(الواصلة ) وهذا ما سنمثله يف اجلدول اآليت:
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4
-سي مجعة ( والد موسي العادي)

صوت املؤلف فرج احلوار

البدّاع

 -عز الدين

الضمري

عفيف حامل احلالّم

 -خدجية

البدّاع الكاتب

البدّاع الثاين

 العساكرهيئة احملكمة

البدّاع الناظر

املنادي
الفراغ /الصوت/الدماغ

زكية ( زوجة موسي العادي )
حواء
الشرطي
الكوميسار /الظابط
مصطفي الدوالمي
نوال
املرضي:
(الفتاة،الشيخ،الشاب،اجملنون،املوظف،مفوض
األمة العربية،السيد جاكسون صمويل،
وفرج احلوار.

اجلمهور (القارئ /املتلقي).

بداع السودان
البدّاع النائم
الدماغ
العكروت
موسي العادي بن مجعة اجملزي
اجليالين
الفيتوري التهامي الفاتح الناصر
اليحياوي
سي مجعة
عزالدين
خدجية
حممد العادي/عيسي/حممد عيسي
موسي العادي ( الصوت طبق
األصل )
آدم العادي
آدم األصل
البدّاع اجلديد/البدّاع البديل/البدّاع
اجلديد
العكروت البدّاع
آدم العادي الثاين (وهو بديل موسي
العادي أو آدم العادي )
آدم العادي (خليفة موسي العادي )
البدّاع البديل(وهو خليفة العكروت
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1 4
لقد شكلت الشخصية املرجعية يف نص ( طقوس الليل ،وطقوس الليل ،اجليل الثاين) منطني
من الشخصيات؛ (الشخصية العربية والشخصية الغربية) ومثل هذان النمطان قطبني للصراع داخل
النص؛ الصراع بني األنا واآلخر من جهة ،وبني األنا والذات من جهة ثانية ،كما تلبّست هذه
الشخصيات اخلطاب السياسي والديين والفلسفي والعلمي واالجتماعي والثقايف والتارخيي ،فتداخل
ومتاهى وتشابه واختلف وتنافر اخلطاب داخل النص ،والكاتب تعمد ذلك لينقل لنا حنن القراء
صورة عن اجملتمع العريب خاصة الذي يتخبط يف اجلهل والتفاهة والتعتيم يف ظل سلطة أحادية ال
تعترف باحلرية واحلوار ،سلطة يسريها اآلخر بغض النظر عن هويته عربيا كان أم أجنبيا ،من هنا
كانت الكتابة املقننة واملقيدة اليت تفصل الذات عن حقيقتها وهويتها املتماهية يف الضياع.
شخصية ( سي مجعة) :هو إمام ميثل اخلطاب الديين يف النص وهو والد موسى العادي
حياور وجيادل يف القضايا الدينية ويعطيها أبعادا ختتلف عن تلك األبعاد اليت حددها النص الديين،
فهو متمرد يف باطنه مؤمن مسامل يف ظاهره ،ويظهر هذا من خالل سرده-ميكن اعتبار شخصية
سي مجعة شخصية واصلة أيضا ألهنا تروي لنا بعض أجزاء احلكاية داخل النص خاصة قصة
(موسي العادي ) ابنه وقصة عز الدين وقصة خدجية-لقصة (عز الدين) هذه الشخصية الورقية اليت
خلقها (بداع زنديق/كاتب زنديق) لتتمرد عليه يف األخري وتعلن إمياهنا الظاهري خوفا من
القصاص الذي قد يطبق عليها يربط (فرج احلوار) هنا فعل الكتابة باملقدس ،وبأصل اخللق
والوجود وحيوله إىل مدنس لريجع بنا إىل قصة خروج سيدنا آدم من اجلنة واليت كان سببها مترده
وعشقه لكل ما هو حمظور وحمرّم " فهو مدمن للحرام يف شهر رمضان بالذات »( )21ليخرج منها
بغصن زيتون يتحول إىل عضو يف جسده يكون سبب خلق ذريته فيما بعد ،لتتحول حواء بدورها
إىل العقل املفكر واملدبر داخل النص فهي اليت توجهه وترسم مساره لتكون بدورها أهم أسباب
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خطيئة آدم اليت رافقته لعنتها وال تزال .كما ميثل اخلطاب الديين أيضا داخل النص شخصيات
أخرى مثل ( عز الدين ،موسى العادي ،البدّاع الزنديق ،)...وكلها شخصيات ذات مرجعية دينية
لقد مثلت املرجعية السياسية داخل النص شخصيات كثرية نذكر منها العساكر،
والشرطي ،والكوميسار ،الضابط ،مفوض األمة العربية السيد جاكسون صمويل وهيئة احملكمة؛
وهي شخصيات مثلت يف جمملها الصراع بني األنا واآلخر األجنيب واألنا واآلخر العريب /السلطة.
وقد تنوع اخلطاب السياسي الذي تنوعت مرجعيته بني الشخصيات اليت وظفها الكاتب.
جسّد العساكر السلطة السياسية اليت حتمي يف ظاهرها القدس /أورشليم ،من الطغاة واملعتدين
أمثال ( موسي العادي ) الذي أراد أن يدخل القدس

()22

ليشهد يف احملكمة يف حق حواء اليت

اهتمت جبرمية ختريب صناعة التفاح وإحداث الفوضى ،فيقتل ويبعث من جديد يف صورة بدّاع
آخر /كاتب.
ومثّل الشرطي ( السلطة/الكتابة ) اليت متارس تقييد احلريات والرقابة على املبدعني الذين
حتاول وضع كتاباهتم يف قوالب جاهزة وتفرض عليهم سياستها اليت تقنن اإلبداع بطريقة غري
شرعية ،وهذا ما جيسده (الكوميسار/الشرطي) الذي ميارس الفساد والعنف والقتل والوصاية داخل
النص ،ويتجلى هذا يف حادثة قتل (موسي العادي) الذي أراد استرجاع جواز سفره ( ،)23وشكّل
هذا البحث عن الذات واهلوية عند الكاتب وهو حق مشروع إال أن موسي العادي يفقد هذا احلق
فيهان ويعذب ـ نفسيا خاصة ـ ليقتل يف األخري رميا بالرصاص .وهذا ما مارسته أيضا هيئة
احملكمة اليت جسدت السلطة والرقابة وقمع احلريات.
أما ( جاكسون صمويل وجمموعة السماسرة) جسدوا داخل النص الصراع بني األنا
واآلخر ( فجاكسون صمويل ) مثل اآلخر الغريب الربيطاين الذي يعمل يف اخلفاء على إشعال نار
الفتنة واالنشقاق يف العامل العريب خاصة لتحقيق مصاحله خياطب (عفيف حامل احلالّم ) وهو أحد
أصوات البدّاع بنربة حادة « :نريد موجة من العمليات اإلرهابية املنقطعة النظري ولتعصف بآالف
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أو ماليني األرواح ال يهم العدد( )...فنحن نريد هذه العمليات الدامية أن تكون غطاء جيدا
ومقنعا حلرب تتواصل عشرات السنني ( )...عدهم باجلنة قل هلم إن يف انتظار الواحد منهم سبعني
حورية ولينفجروا»( ،)24ويف هذا تفسري نفسي أكثر منه سياسي لعقلية ونفسية الفرد العريب املسلم
الذي درسه الغريب /اآلخر ،ليضربه يف نقاط ضعفه اليت حصرها يف اجلانب الديين بالدرجة األوىل،
فهو املقدس الذي ال يقبل املساس به لكن يف نفس الوقت يدنسه مبيوالته اجلنسية ،فكانت احلرب
بذلك نفسية أساسها املعتقد الديين الذي شوهه عن قصد ،فاجلماعات اإلسالمية /اإلرهابية ،ترى
يف احلروب اليت تثريها جهادا ،فالرجل منهم باسم الدين يرتكب املعاصي ويقتل ويفجر نفسه يف
األماكن العامة ( املقاهي ،املعاهد ،اجلامعات ،ووسائل النقل ،املدارس وحىت املساجد ) ...واعدا
نفسه باجلنة اليت متثل اجلزاء الذي سيناله مقابل جهاده ،وهو بالطبع مفهوم مشوه حمرف عن النص
األصلي للقرآن (الدين) وهو تفسري أدخل الدول العربية خاصة ،والعامل يف صراعات متشابكة
ومتداخلة منطقها البقاء لألقوى.
جمموعة ( السماسرة ) :ومثلوا االضطهاد والفتنة وجسدوا الصراع بني األنا واآلخر،
ومثلتهم كل من ( فرنسا ،إيطاليا ،إسبانيا ،أملانيا ،أمريكا ) يف نص (طقوس الليل ) ،فكان التواطؤ
الغريب اإلسرائيلي ضد العرب بصفة عامة والفلسطينيني بصفة خاصة فأمريكا؛ وهي اللسان الرمسي
الناطق يف النص تطلب من (عفيف احلامل احلالّم) بلهجة استفزازية « :دلنا على بلد بدون شعب
هنبه لشعب بدون أرض ( )...نعرف أن هذا البلد موجود يف مكان ما ولكننا مل نوفق يف االهتداء
إليه كنا نظنه العراق ( )...هذه اخلدمة نريدها خدمة إنسانية ال غري لشعب مشرد كادت تأيت
عليه حمارق األوغاد ( )...فقال احلالّم بتلقائية أثارت امتعاض الكوكبة برمتها :عليكم
بإسرائيل.تساءل أكثر من صوت-:لو كنا نعلم أنك من معادي السامية ما وطأت أقدامنا أرض...
قاطعهم بأسرار :لن جتدوا أنسب من هذا البلد( .)...قال مفسرا:
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ـ هذا البلد (فلسطني) مل يكن أرضا بدون شعب فجعلتموه أيها السيدات السادة أرض امليعاد
ووهبتموه»())25
يطرح الكاتب تاريخ القضية الفلسطينية اليت عدّهتا الدول املتواطئة مع إسرائيل أرضا بدون
شعب فوهبوها إىل شعب بدون أرض أي إىل اإلسرائيليني؛ الشعب الذي كان وال يزال مشردا يف
كل بقاع العامل ،والعتبارات تارخيية جعل هؤالء من فلسطني أرض امليعاد اليت كانوا يبحثون
عنها ،ويواصل ( فرج احلوار ) حتليله للقضية الفلسطينية فيعطيها أبعادا وتفسريات تفضح هذا
اآلخر الذي عمل يف اخلفاء وشارك يف نكبة فلسطني ،فيحاول حماورته باملنطق الذي يفهمه،
وجيادله بقول فولتري يقول« :ملاذا ال تعملون إذن بنصيحة فولتري! شعب مضطهد كهذا الذي
تتحدثون نيابة عنه ال جيوز أن يوطّن يف غري اجلنة ( )...وهل من جنة على وجه األرض أهبج من
البندقية ! فإن مل يكن فربلني أو باريس أو بريكسال أو واشنطن أو موسكو أو طوكيو أو...
فهددوه(.)...
 كفى هذرا يا هذا وأين ذهبت الرياض واخلرطوم وعمان ومكة والقاهرة واملدينة وتونسوبغداد؟ وال تنس يا حالّم مثلكم القائل (األقربون أوىل باملعروف )؟( )...ومثلكم اآلخر (إحلم
إللّي إننت ماليه كان أمّاليه)»

()26

وهي نظرة هتكمية واستفزازية نقدية لآلخر الغريب واألنا العريب ،األول يتمثل يف الدول الغربية اليت
سامهت يف التواطؤ مع إسرائيل ضد فلسطني والثاين يف األنا العريب الذي تواطأ بدون أو عن قصد
ضد الفلسطينيني عن طريق جبنه وصمته والمباالته.
باإلضافة إىل شخصيات مرجعية أخرى جسدت اخلطاب الثقايف والفلسفي والعلمي
واالجتماعي واجلنسي داخل النص؛ فـ( البدّاع /العكروت /موسي العادي /مصطفى الدوالمي)،
مثّلوا اخلطاب الثقايف وهم أصوات وصور انعكاسية للكاتب داخل نصه أما ( نوال وخدجية وزكية
) فصورن اجلانب اجلنسي والثقايف أيضا باإلضافة إىل شخصيات ثانوية نذكر منها (الفتاة والشيخ
والشاب واجملنون واملوظف واملرأة واملرضي)؛ ومثّلوا (األنا /الذات) اليت تبحث عن هويتها.
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2-4
تتناسل الشخصية الواصلة املتكررة يف نص ( طقوس الليل ) بطريقة ختييلية تشتت ذهن
القارئ الذي حياول أن جيمع شتاهتا علّه يرسم مالحمها ،فهي شخصيات تقف أمام مرآة تعكسها
 ،وتعكس انعكاسها الذي يشبهها وخيتلف عنها يف نفس الوقت لتكون منها الشخصية السوية
واملختلة ،واملشوهة ،كما تشظيها إىل جمموعة من الشخصيات الواصلة اليت تتعدد وختتلف فيما
بينها ،فلقد شكلت داخل النص جمموعة من الرؤى اليت ختتلف بدورها باختالف الشخصيات اليت
فاقت األربع وعشرين شخصية (صوت املؤلف ،فرج احلوار ،البدّاع الكاتب ،البدّاع الناظر،
البدّاع ،عفيف حامل احلالّم ،البدّاع الثاين ،املنادي ،الفراغ ،الصوت ،الدماغ ،البدّاع النائم،
الدماغ ،العكروت ،موسى العادي ،عز الدين ،حممد العادي ،عيسى حممد ،موسى العادي
(الصورة طبق األصل) آدم العادي ،آدم األصل ،البدّاع اجلديد ،البدّاع البديل ،العكروت
البدّاع...اخل).
وهي شخصيات تتشابه يف جمملها وتتداخل وتتنافر وتتماهى مشكلة يف النهاية صورة مرآوية
انعكاسية للمؤلف احلقيقي (فرج احلوار) ،الذي يظهر الشخصية الواحدة يف أكثر من صورة ؛
وهي طريقة اعتمدها رغبة يف الوصول إىل النضج والكمال.
إذن؛ تتناسل الشخصية يف نصوص فرج احلوار وتتمظهر مرآويا وتعاين من الضياع واألمل؛
فهي مسلوبة اإلرادة واحلقوق ،والشخصيات املثقفة /الواصلة فيها ميتة يف الغالب األعم إما موتا
حقيقيا أو موتا معنويا جتاهد من أجل إثبات ذاهتا واسترجاع هويتها حماولة داخل هذه الفوضى أن
تبين عاملا خاصا هبا يبعدها عن التزييف الذي أحاط هبا ،وما تفقده الشخصية احلوارية يف النص
ينعكس بصورة أو بأخرى على بقية مكوناته كاحلبكة ،والزمن ،واملكان كمعادل للشخصية،
فالكاتب حياول أن يقزّم من دورها عن طريق التشويه والتهميش والتعتيم
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