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نادية

إهــــــــــــــــــــــــــــــداء

مقدمة

مقدمة
عرفت الساحة األدبية النقدية في أواخر القرف العشريف مجموعة مف المناىج النقدية ،التي ساىمت
في استقراء النصوص األدبية و تحميميا ،استحوذ فييا النص األدبي عمى اىتمامات الدارسيف وانشغاالتيـ.
و في ظؿ ىذه المناىج ،ظيرت نظريات نصية تختمؼ مفاىيميا مف منيج نقدي آلخر.
و يعد التّناص مف أبرز النظريات النقدية الحديثة التي استرعت إىتماـ أغمب الباحثيف و انشغاليـ
أف النقاد العرب المعاصريف أعادوا
فيو تقنية ظيرت في ستينات القرف الماضي ،في النقد الغربي ،غير ّ

أف ىذه التقنية
صياغتيا و بمورتيا بالرجوع إلى اإلتجاىات األدبية ،و المدارس النقدية العربية ،حيث ّ

إلياما ينزؿ عمى األصفياء
وحيا أو
(التّناص) تستبعد النظرة المثالية في ابداع النصوص ،كونيا ً
ً
فنيا أو حتى بو ربات الفنوف ،و تق أر أنيا نسيج لغوي متشبع بثقافات متعددة ،و يعيد
المنفرديف ،أو
ابداعا ً
ً
األدباء ىذا التفاعؿ الثقافي و المعرفي في كتاباتيـ لنصوصيـ المبدعة ،وفؽ كفاءات قرائية و فنية

متفاوتة المستويات ،فيكوف بذلؾ النص األدبي فسيفساء متكاممة تتمازج فييا خيوط الثقافة ذات األصوؿ
المختمفة و الدالالت الغزيرة التي ال يدركيا إال القارئ ذو المخزوف المعرفي الوافر.
مف ىنا وقع اختيارنا عمى نظرية التّناص ،التي عرفيا النقد األدبي المعاصر و ضميا إلى قاموس
مصطمحاتو الجديدة ،مف أجؿ الولوج إلى فضاء النص اإلبداعي عند إلياس خوري ،مف خالؿ روايتو "
أوالد الغيتو" و مف ثـ محاولة الوقوؼ عمى انفتاح المتف الروائي ليذه الرواية ،مع النصوص السابقة ليا
و المتزامنة معيا ،و الكشؼ عف استحضار النصوص الغائبة و إمتصاصيا ،و كذا استنطاؽ الرؤى
و الدالالت مف خالليا.
مف األسباب التي دفعتنا إلى اختيار ىذا الموضوع ىو إيماننا بالدور الكبير الذي يمعبو التّناص في
فيـ مرجعية العممية اإلبداعية و الوقوؼ عمى اإلتجاىات الثقافية و التاريخية و غيرىما و التي تمثؿ وعي
المبدع و إدراكوّ أثناء اإلبداع ،فالعممية اإلبداعية ال تنبت مف فراغ واّنما ىي نابعة مف شيء سابؽ عنيا

بعيدا
ىو رصيد الكاتب .و يدعو الباحث إلى محاولة الكشؼ و التأويؿ اعتمادا عمى الممارسة النصية ً
عف مفاىيـ النقد التقميدي الذي يتسـ في غالب األحياف بأحكاـ قيمية جاىزة.

أ

مقدمة
جاء اختيارنا لرواية " أوالد الغيتو" لمروائي المبناني " إلياس خوري" كونيا رواية تصور الواقع
الفمسطيني ،و المعاناة التي عاشيا شعب مدينة المّد أثناء نكبة  8491مف طرؼ اإلحتالؿ الصييوني،
و ألنيا رواية تؤرخ لمقضية الفمسطينية ،ىذا ما جعميا تستعيف بمختمؼ المرجعيات الثقافية و اإلجتماعية
خاصة الدينية و التاريخية.
اعتمدنا نظرية التناص ،اذ ليا دور في الكشؼ عف النصوص الغائبة ،التي قاـ النص الجديد
أف مف األحسف تقسيـ البحث إلى ثالثة فصوؿ وخاتمة.
بعممية تشربيا و تحويميا .ورأينا ّ
الفصؿ األوؿ :عرضنا فيو الجانب النظري ليذا المصطمح النقدي ،حيث قسمناه إلى أربعة
األوؿ تطرقنا فيو إلى نشأة التّناص عند الغرب ،و أىـ رواده الغربييف ،كما وقفنا في
عناصر ،العنصر ّ
العنصر الثاني عند مفيوـ المصطمح في النقد العربي القديـ و بأي اسـ عرؼ و أىميتو لذى النقاد
القدامى و بعد ذلؾ كانت لنا وقفة ثانية عند ىذا المصطمح عند النقاد العرب في العصر الحديث ،جاء
العنصر الثالث ليبيف العالقة القائمة بيف التّناص و نظرية موت المؤلؼ ،أ ّما العنصر األخير مف ىذا

الفصؿ فقد عرضنا فيو أشكاؿ التّناص عند كؿ مف محمد مفتاح و سعيد يقطيف و مستوياتو عند جوليا
كريستيفا و سعيد يقطيف.
الفصؿ الثاني :خصصناه لمجانب التطبيقي ،يدور حوؿ التّناص الذاتي في رواية" اوالد الغيتو"
درسنا فيو تداخؿ النص الحاضر مع إنتاجات المبدع السابقة عبر العنواف والموضوعات وأسموب التك ارر.
الفصؿ الثالث :كاف تطبيقيا أيضا ،تطرقنا فيو إلى التّناص الداخمي و الخارجي في الرواية ،حيث
بحثنا في التّناص الداخمي عف تداخؿ نص الرواية مع النصوص المعاصرة لو ،كنص الرواية الحديثة
والشعر العربي الحديث و كذلؾ النص التاريخي أما التّناص الخارجي فدرسنا فيو تداخؿ "أوالد الغيتو" مع
نصوص قديمة كالشعر العربي القديـ و النص األدبي التراثي ،و أخي ار القصص الديني.
خاتمة :رصدنا فييا أىـ النتائج المتوصؿ إلييا بعد دراسة الموضوع.
المصادر و المراجع :إستعنا في دراستنا بمجموعة مف المصادر و المراجع منيا عربية و منيا
مترجمة.

ب

مقدمة
المراجع العربية :اعتمد البحث عمى مراجع عربية متعددة منيا :تحميؿ الخطاب الشعري (استراتيجية
التّناص ) لمحمد مفتاح ،كتابي انفتاح النص الروائي ( النص و السياؽ) و الرواية و التراث السردي لسعيد
يقطيف ،الخطيئة و التكفير ( مف البنيوية إلى التشريحية) لػ عبد اهلل الغذامي ،تقنيات السرد الروائي في
ضوء المنيج البنيوي لػ يمنى العيد  ،األسموبية و تحميؿ الخطاب لػ نور الديف السرد.
مصادر عربية قديمة :كفاية الطالب في نقد كالـ الشاعر و الكتاب لضياء الديف بف األثير،
األغاني لػ أبي الفرج األصفياني.
الروايات :أىميا المجموعة الروائية لػ إلياس خوري منيا  :أوالد الغيت ،باب الشمس ،مممكة
الغرباء ،المتشائؿ إلميؿ حبيبي ،رجاؿ في الشمس وعائد إلى حيفا لغساف كنفاني.
المراجع المترجمة :عمـ النص لحوليا كريستيفا ،التّناص ذاكرة األدب لتيفيف ساميوؿ ،كتابي درس
السميولوجيا و لذة النص لػ روالند بارت ...باإلضافة إلى بعض المجالت و مذكرات التخرج التي عرضت
موضوع التّناص.
و مف الصعوبات التي واجيتنا في ىذا البحث ،قمة المصادر و المراجع المتخصصة في موضوع
نظر لكبر
التّناص خاصة فيما يتعمؽ بالجانب التطبيقي ،وكذا بعض المشقة في التعامؿ مع المدونة ًا
حجميا و كثرة التّناصات فييا.

ت

األول :التّناص بين المفهىم و المصطلح
الفصل ّ
 .1التّناص في النقد الغربي.
 .2التّناص في النقد العربي.
 .3التّناص و نظرية موت المؤلف.
.4

أشكال التّناص و مستوياته.

التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:
 -1التّناص في ال ّنقد الغربي:

إذا جئنا إلى الحديث عف المفاىيـ الغربية لمتناص ،فإننا نجد أنو قد ازدادت أىمية التحالفات
النصية ،في البحث عف عبلقات التأثير و التأثر بيف األدب فيما يعرؼ باألدب المقارف ،ثـ إكتمؿ
ظيوره في المدارس النقدية المسانية المعاصرة ،فقد أنجز " دي سوسير" دراسة ابتدأت سنة ;-6>9
>6>9ـ ،وجمعت فيما بعد في كتاب بعنواف " الكممات تحت الكممات" ،و ىذا الكتاب ىو الذي قاد
أف سطح النص
الدراسة إلى ما يمكف تسميتو ب " حفريات النص" بعد أف تبيف لدى "سوسير" « ّ

مكوكب تبنيو و تحركو نصوص أخرى حتى لو كاف مجرد كممة مفردة ».

()1

لقد حظيت ثنائية الحضور و الغياب في النص األدبي باىتماـ النقاد المعاصريف ،فظير مفيوـ
" التّناص"  Intertextualitéفي الدراسات النقدية المعاصرة تحت مصطمحات شتى ،وعند مدارس
متعددة حيث ظير في بادئ األمر عند المدرسة الشكبلنية الروسية باسـ " الحوارية" ، Dialagisme
وعرفو بأنو
و أوؿ مف وظؼ ىذا المفيوـ ىو " شموفسكي" ثـ تبعو " باختين" ثـ جاء بعدىما "أريفي" ّ
()2

« مجموع النصوص التي تدخؿ في عبلقة مع نص معطى».

لـ يستخدـ مؤلؼ كتابي " جماليات الرواية ونظرياتها " و " نظرية الشعر عن دوستوفسكي"
فإف دراساتو حوؿ الرواية التي
في أي وقت مف األوقات مصطمحي تناص أو نص التّناص ،و مع ذلؾ ّ
تعود إلى نياية العشرينيات مف القرف الماضي ،قد أدخمت فكرة تعددية الخطابات التي تحمميا الكممات

مف خبلؿ إظيار إمكانات اإلندماج الكبيرة في الجنس األدبي و مكوناتو المغوية و اإلجتماعية و
إف لغة الرواية نظاـ لغات تستضيئ بأنوار بعضيا البعض عبر
الثقافية ،و يكتب " باختين" « ّ

الحوار».

()3

يعود الفضؿ في اشتقاؽ مصطمح التّناص وترويجو رسميا إلى الناقدة الفرنسية " جوليا
كريستيفا" وذلؾ مف خبلؿ مقالتيف ظيرتا في مجمة "  " Tel quelأعيد نشرىا

فيما بعد مف مؤلفيا

الصادر عاـ ( >;> " )6سيميو تيكي" "  ،"Sémeotikظيرت المقالة األولى عاـ ;;> 6و حممت
العنواف التالي? " الكممة ،الحوار ،الرواية" ،و احتوت عمى أوؿ استخداـ لممصطمح ،و حممت المقالة
( -)1محمد بنيس ،ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب ،دار العودة ،بيروت ،ط6><> ،6ـ ،ص ,9:

( -)2جماؿ مباركي ،التناص و جمالياتو في الشعر الجزائري المعاصر ،رابطة اإلبداع الثقافية ،الجزائر( ،د .ـ)
ص=.8

( -)3تيفيف ساميوؿ ،التناص ذاكرة األدب ،تر? نجيب عزاوي ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،د .ط ،799< ،ص.69
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التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:

الثانية عنواف " النص المغمق" (  )1691وقامت فييا بتحديد أكبر لمتعريؼ فقالت? " تقاطع ببلغات
()1

في نص ما مأخوذ مف نصوص أخرى".

و قد استعارت جوليا كريستيفيا فكرتيا مف " باختين" ،حيث قاؿ? « تقيـ الكممة في كؿ نص
حوا ار مع نصوص أخرى ».

()2

و التّناص عندىا ال يتعمؽ باإلنتحاؿ أو ما يسمى السرقة األدبية

فإف قراءة نص معناه أف يفتح نحو النصوص
 ( La plagaitأو حتى اإلقتباس) ،و التقميد و ليذا ّ

األخرى التي اشتركت في نسجو و بنائو ،أو قراءة نص ىو العثور في تناصيتو عمى أثار نصوص
سابقة ،ومقاطع مفرقة ّإنيا ما بيف النصوص.

()3

صحيح أف كريستيفا قد إعتمدت عمى باختيف و

حوؿ ديستيوفسكي ،غير أنيا صاغت التناص بشكؿ متطور و جديد.
استبصاراتو النقدية في دراساتو ّ
وتقوؿ "جوليا" في كتابيا الشيير " عمم النص" « يحيؿ المدلوؿ الشعري إلى المدلوالت خطابية
مغايرة ،بشكؿ يمكف معو قراءة خطابات عديدة داخؿ القوؿ الشعري ،ىكذا يتـ خمؽ فضاء نص متعدد
حوؿ المدلوؿ الشعري ،تكوف عناصره قابمة لمتطبيؽ في النص الشعري الممموس ،ىذا الفضاء النصي
سنسميو فضاء متداخبل نصيا ،و اذا ما أخذ القوؿ الشعري داخؿ التدخؿ النصي فإنو سيكوف مجموعة
()4

فرعية مف مجموعة أكبر ىي فضاء النصوص المطبقة في محيطنا الثقافي الغربي».

إف كؿ نص ىو عبارة عف لوحة فسيفسائية مف اإلقتباسات و كؿ نص ىو
و تقوؿ ايضاً? « ّ

()5
أف كؿ نص يعمد إلى إعادة ترتيب األلفاظ و
تشوب و تحويؿ لنصوص أخرى » .وىذا يعني ّ

تجميعيا وداخؿ كؿ نص تتوزع المغة مشكمة فضاء مف التداخبلت منتجة نصاً قاببلً لئلستيبلؾ عبر
مقوالتو المنطقية.
وثمة نقاد و باحثوف كثر خاضوا غمار البحث والدرس في مصطمح التّناص ،حيث نجده في
الدراسات التي قاـ بيا "ريفاتير"  " Riffaterreإنتاج النص" ( ><>La traduction du texte " )6
و سيماء الشعر  "Ia Sémiotique de poesie " 6>=8مفيوما خاصا بالتمقي ،يسمح بعرض
نتائج قراءة قائمة عمى وقائع ببلغية مدركة بعمؽ في مرجعياتيا عمى نماذج أخرى حاضرة في مدونة

(-)1

تيفيف ساميوؿ ،التناص ذاكرة األدب ،ص >.9

( -)2المرجع نفسو ،ص69

( -)3عبد الجميؿ مرتاض ،التناص ،ديواف المطبوعات الجامعية ،د .ط ،7966 ،ص.68

( -)4جوليا كريستيفا ،عمـ النص ،تر? فريد ال ازىي ،دار توبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء المغرب ،ط 6>>< ،7ص=<.
( -)5عبد اهلل الغدامي ،الخطيئة و التكفير ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط; ،799; ،9ص;6
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الفصل األول:

األدب )1( .فالتناص عند ريفاتير لـ يكف صفة مبلزمة لمنصوص’ و لكنو صفة مبلزمة لعممية تأويمو
بالمعنى الذي يربطو بخبرة القارئ.
أما "روالف بارت"  " R. Borthesفقد وضع في مقالتو المنشورة في الموسوعة العالمية،
ّ

إف كؿ نص جديد نسيج جديد
األوؿ رابطا بينو و بيف اإلقتباس إذ كتب قائبل? » ّ
التّناص في المقاـ ّ
إلقتباسات ماضية« .كما أضافو في كتابو " نظرية النص" »ال يقتصر التّناص عمى مسألة المصدر
أو التأثير فالنص حقؿ عاـ مف تراكيب مغمقة مف النادر إدراؾ أصميا ،و مف اقتباسات غير واعية
آلية ،تقدـ بيف مزدوجيف«.

()2

أف كؿ نص في نظر بارت ىو تناص ،وا ّف النصوص
وىذا يعني ّ

االخرى تتراءى فيو بمستويات متفاوتة  ،و بأشكاؿ ليست عصية عمى الفيـ ،إذ قييا نتعرؼ عمى
نصوص الثقافة السالفة و الحالية.
ويعرؼ " جيرار جنيت " التّناص في كتابو " " Palimpsestsبأنو »الحضور الفعمي لنص في
ّ
()3

آخر «.

ويميزه عف العبلقة التي مف خبلليا يمكف لنص أف ينشؽ عف آخر سابؽ لو ،بخاصة عمى

شكؿ محاكاة أو معارضة و ىو ما سماه " اإلشتقاق النصي" ويطمؽ مصطمح انتقاؿ النصوص
" " Transtextualitéعمى موضوع عمـ الشعر ويقصد بذلؾ األصناؼ العامة التي ينبثؽ منيا كؿ
نص ويصنفيا في خمسة نماذج?
األوؿ اذف ،التّناااااص الػ ػػذي يعرفػ ػػو كمػ ػػا رأينػ ػػا ،بعبلقػ ػػة الحضػ ػػور المت ػ ػزامف بػ ػػيف نصػ ػػيف أو عػ ػػدة
 ّنصوص.
 وبشػػكؿ النمػػوذج الثػػاني العبلقػػة األقػػؿ وضػػوحا فػػي العمػػوـ و األكثػػر تباعػػدا ،التػػي يقيميػػا الػػنصالحقيقػي مػع ال تسػتطيع تسػميتو سػوى " ماخخو الانص"  " Paratexteأي العنػواف ،و العنػواف الثػاني،
المقدمة...إلخ في المجموعة التي يشكميا العمؿ األدبي.
 -النمػػوذج الثالػػث يسػػميو " شاارح الاانص"

 ،"Metatxtualitéو يصػػؼ عبلقػػة الشػػرح التػػي تػربط

نصا مع النص الذي يتكمـ عنو.

( -)1تيفيف ساميوؿ ،التناص ذاكرة األدب ،ص.6:
(-)2المرجع نفسو  ،ص69

( -)3المرجع نفسو ،ص<.6
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التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:

 النموذج الرابع وىو " موضوع كتاب"  "Palimpsestesبالضبط و يسمى اإلشتقاؽ النصي. -النموذج الخامس و األخير " أصل النص"  "Architextualitéو يحدد الموقع المولد لمنص.

()1

لقد كاف نشوء نظرية التّناص في الغرب أث ار كبي ار عمى تحوالت دراسة النصوص اإلبداعية ،و قد
أف النص ال يمكف أف يتكئ عمى نفسو بؿ ال بد مف تدخبلت تضيؽ أو تتسع حسب
أدرؾ حينيا النقاد ّ

قدرة الكاتب أو ميولو أو اجتياداتو ولـ يعد الحكـ عمى النص نجاحا وفشبل بجانب واحد مف مكوناتو

بؿ البد مف تعاوف كافة البنى الداخمية و الخارجية إلنجاح النص ،وقد كاف ليذه النظرية دو ار فاعبل في
توجيو النقاد إلى قيمة النص الخارجية أوال و الداخمية ثانيا.

()2

وبيذا يصبح التناص بمثابة بصمة

ضخمة الينتيي تقشيرىا  ،فالمعاني و الدالالت فيو طبقات بحسب القراء و األزمنة و األمكنة.
فالتّناص لو القدرة عمى كشؼ منكوزات النصوص و إحالتيا إلى مرجعياتيا التي يعييا المبدع
حينا ،وقد ال يعييا أحيانا أخرى ،ويأتي دور الناقد لتوضيح وتوجيو المتمقي إلى ىذه الجوانب.

()3

و يقوؿ " ليتشى"? (النص ليس ذاتا مستقمة أو مادة موحدة ولكنو سمسمة مف العبلقات مع
نصوص أخرى ،ونظاميا المغوي مع قواعده ومعجمو ،جميعا تسحب إلييا كما مف األثار و المقتطفات
مف التاريخ ،وليذا فإف النص يشبو في معطاه معطى جيش خبلص ثقافي بمجموعات ال تحصى مف
إف شجرة نسب النص لشبكة غير تامة مف
األفكار و المعتقدات و اإلرجاعات التي ال تتألؼّ ،
المقتطفات المستعارة شعوريا أو الال شعوريا و الموروث في حالة تييج وكؿ نص ىو حتما نص

متداخبل ( .)Intertext

()4

وبيذا يصبح التّناص عنص ار جوىريا في بنية النصوص اإلبداعية و تمقييا،

إذ أنو يكشؼ فاعمية المغة و تماىييا في بنية النص و أنساقو.

(-)1تيفيف ساميوؿ  ،ص=.6

( -)2حسيف منصور العمري ،اشكالية التناص ( مسرحيات سعد اهلل ونوس انموذجا) ،دار الكندي لمنشر و التوزيع
عماف ،األردف ،ط ،7969 ،6ص>.9

( -)3المرجع نفسو ،ص .69

( -)4عبد اهلل محمد الغذامي ،الخطيئة و التكفير ،ص;.6
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التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:
 -2التّناص في النقد العربي:

تنبو النقاد العرب إلى ظاىرة تداخؿ النصوص في الخطابيف الشعري و النثري ،و يعثر الدارس
األدبي في تراثنا النقدي عمى مصطمحات عديدة تقترب الى حد ما مف مصطمحات التّناص في الحقميف
الببلغي و النقدي عمى السواء.

أ -في النقد القديم:
َّ
خير
لقد
تفطف أدباؤنا السالفوف إلى ظاىرة تداخؿ النصوص و عالجوىا في مباحث مختمفة و ُّ
أف الكبلـ يعاد لنفذ» ،باإلضافة
دليؿ عمى ذلؾ مقولة " عمي بن أبي طالب" رضي اهلل عنو? « لوال ّ

أكد في ىذه الظاىرة ?
إلى "أبي تمام" الذي ّ

()1

األوؿ لآلخر.
***
يقوؿ مف تف ّرع أ ّسماعو
كـ ترؾ ّ
عدة تسميات فيناؾ مف سماىا بػ "السرقة"
وقد عرفت ىذه الظاىرة الفنية في النقد العربي القديـّ ،
و تمطؼ البعض وسماىا "حسف المأخذ" ،و لكف اإلماـ " عبد القاهر الجرجاني" يسمو بفكره فوؽ كؿ
ذلؾ و يطمؽ عمييا " اإلحت اء" ،و ىو بذلؾ يأخذ بمبدأ ( األثر ) الذي ىو نتيجة لتحرر اإلشارة
" الكممة " وقدرتيا عمى ابتكار مدلوالت متنوعة قد يتبلقى بعضيا فيثير في النفس ذكر لسوالفيا ،وىذا
أف الشاعر يسمؾ بنصو مسا ار يحذو فيو مسار إشارات
ما تدؿ عميو كممة اإلحتذاء التي تشير إلى ّ
()2

سابقة عميو".

وىذا يقصد بو تقصيد الشاعر عف سابقيو في المضموف و الشكؿ في المعاني

المشتركة.
يقر باسـ " تداول المعاني" ،فيذا " العسكري" يعيد قوؿ "الجاحظ" ( المعاني مشتركة بيف
وىناؾ مف ّ

العقبلء ،فربما وقع المعنى الجيد لمسوقي و النبضي و الزنجي ،و ّإنما تفاضؿ الناس في األلفاظ
ورصفيا و تأليفيا و نظميا ،وقد يقع لممتأخر معنى سبقو إليو المتقدـ مف غير أف يمـ بو ،و لكف كما

عرفتو مف نفسي فمست أمتدي فيو ،وذلؾ أني عممت شيئا في
لؤلوؿ وقع لؤلخر) ،و ىذا ال أمر ّ
وقع ّ
صفة النساء?
سفرف بدوًار
ْ

***

و انتقبف ِ
أىمَّةً

( -)1محمد عبد المطمب ،قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني ،الشركة المصرية العممية لمنشر  ،نجماف ،القاىرة
ط ،6>>9 ،6ص=.68

( -)2عبد اهلل محمد الغذامي ،الخطيئة و التكفير ،ص.876
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التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:

و ظننت أني سبقت إلى جمع ىذيف التشبيييف في نصؼ بيت ،إلى أف وجدتو بعينو لبعض البغدادييف،
()1

فاشاعر

كما حتماً.
فكثر تعجبي ،و عزمت عمى أف ال أحكـ عمى المتأخر ّ
بالسرقة مف المقدـ ح ً
العربي لـ يكف بمنأى عف تعمؽ النصوص فيو ال ينتج بمفرده و ّإنما بواسطة تممؾ الطاقة الخبلقة
الكامنة في أعماقو ،يستطيع استمياـ ما قالو أ قرانو فيو يأخذ مف سابقو.

وقد أطبؽ المتقدموف و المتأخروف عمى تداوؿ المعاني بينيـ ،فميس عمى أحد فيو عيب ،إال إذا
بما أخذ الشاعر القوؿ المشيور ولـ
أخذه با لفظو كمو ،أو أخذه فأفسده وقصر فيو عمف تقدمو ،و ر ّ

يسأؿ ،كما فعؿ " النابغة" فكأنو أخذ قوؿ " وهب بن الحارث ابن زهرة".
تبدوا كو ِ
اكبو و الشمس طالِعة

المقر.
ت ّجري عمى الكامف منّو الضَّاب و ُّ

***

وقال النابغة :
تبدوا كو ِ
اكبو و الشمس طالِعة

*** ال ُّ
ظبلـ إظبلـ.
النور نور و ال اإل ْ

()2

و منذ الجاىمية و الشاعر العربي يصدح بشكواه مف مداخبلتو مع سواه ،و ما اشتكى مف ذلؾ
قسر وعف غير وعي و فيو قاؿ " زهير بن أبي سممى"
إال لوقوعو فيو ًا
معار ***
ما أرنا نقوؿ إال ًا

مكرورا.
معادا مف لفظنا
أو ً
ً

()3

و "عنترة" يقوؿ « ىؿ غادر الشعراء مف متردـ » ،و أشد مف ذلؾ و أبمغ قوؿ " األخطل" عف
()4

نفسو و عف غيره مف الشعراء " نحف الشعراء أسرؽ مف الصاغة".

التمرس بأساليب الفحوؿ في
و يجد القارئ المتأدبيف العرب ين ِوىوف بدور الحفظ و الرواية و
ُّ
تكويف الشعراء المجيديف ،الذيف احتموا مكانة مرموقة في الشعر العربي خاصة ،و كما انتبيوا إلى
عبلقة المماثمة و المشابية بيف األشعار فوازنوا بينيا ثـ صاغوا مفاىيـ لمتحميؿ و التفسير ،مما كوف
بابا ميما في النقد العربي سمي بالسرقات التي احتمت حي از مركزيا في الكتب الببلغية و النقدية.

()5

()1
الديف السد ،األسموبية و تحميؿ الخطاب ( ،دراسة في النقد العربي الحديث) ،دار ىومو لمطباعة و النشر
 نور ّالجزائر( ،د .ط) ،7969 ،ص .689

(-)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.

( -)3عبد اهلل محمد الغذامي ،الخطيئة و التكفير ،ص 877
( -)4المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.

( -)5محمد مفتاح ،النص مف القراءة إلى التنظير ،شركة النشر و التوزيع ،المدارس ،الدار البيضاء ،ط7999 ،6
ص.79
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التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:

عدة
ولعؿ لفظ سرقة ىي األكثر دورانا في األبحاث التي غايتيا إيجاد صمة بيف التّناص و بيف ّ
ّ

ألف السرقة باب اتسع لمعديد مف المفاىيـ ،و ىي تعد مف أكثر
مفاىيـ ثـ تداوليا في نقدنا القديـّ ،

المسائؿ ارتباطا بالتّناص ،و لعؿ ّأوؿ مف ذـ السرقة مف الشعراء " طرفة بن العبد" بقولو ?
()1
الناس مف سرقا.
و ال أغير عمى األشعار أسرقيا *** عنيا غنِ ْيت و ُّ
شر ّ

وذكر السرقة عند " طرفة " لـ يأتي إال نتيجة لظاىرة بيئية سائدة وقد بدت النظرة إلى تمؾ

الظاىرة عمى ّأنيا سمبية مذمومة.

السبلمة منو غالبا ،و فيو أشياء
ّ
إف السرقات باب متسع جدا ال يقدر أحد مف الشعراء أف يدعي ّ

غامضة إال عمى الحاذؽ بالصناعة و أخرى واضحة ال تخفى إال عمى جاىؿ مغفؿ.

()2

و إذا كانت السرقات مرتبطة في بعض جوانبيا بتجريح الشعراء ،فإنيا كانت أيضا إلنصافيـ
وابراز مكانتيـ الفنية " فالقاضي الجرجاني" اتخذ منيا مدخبل إلنصاؼ " المتنبي" الشاعر أماـ
خصومو الذيف دأبوا عمى إبراز سقطاتو لمحد مف شيرتو الفنية ،ثـ جاء " عبد القادر الجرجاني" فيما
بعد ،فساىـ في تحويؿ مبحث السرقات مف دائرة االتياـ و التحامؿ المورى باإلنصاؼ إلى دراسة
ببلغية و داللية صرفة ،وقد وجد نفسو بعد بناء نظريتو في المعاني الشعرية مييأ لمحسـ في ىذه
القضية بتمييزه بيف المعاني المشتركة (أي المتداولة ) و المعاني الخاصة أي الشعرية ،أي أنو دخؿ
في السؤاؿ الجوىري ،سؤاؿ األدبية.

()3

إلى جانب المصطمحات السابقة ( االحتذاء ،تداوؿ المعاني ،السرقة) ىناؾ مصطمحات أخرى
ىي أشكاؿ مف التفاعؿ النصي أو تداخؿ النصوص ،وقد جاءت في كتاب النقاد و الببلغييف و منيا
ما يمي? الموازنة ،المفاضمة ،الوساطة ،التضميف ،االقتباس ،االستشياد ،التمميح ،االستخداـ ،اإلشارة
االستتباع ،اإلدماج...الخ

( -)1ضيؼ ليمى ،تجميات التناص في شعر إلياس أبي شبكة ،قصيدة الغمواء نموذجا ،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر
جامعة محمد بوضياؼ ،المسيمة ،796: ،7969 ،ص=.9

( -)2ضياء الديف بف األثير ،كفاية الطالب في نقد كبلـ الشاعر و الكاتب ،تج? نوري القيسي ،حاتـ الضامف ،ىبلؿ
ناجي ،منشورات جامعة محمد الموصؿ( ،د .ـ) ص>.69

( -)3عبد القادر بقشي ،التناص في الخطاب النقدي و الببلغي ( دراسة نظرية و تطبيقية ،إفريقيا الشرؽ األوسط
المغرب( ،د .ط) ،796< ،ص <.8
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التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:
ب -في النقد الحديث و المعاصر:


لقد التفت النقاد العرب في الخطاب النقدي الحديث ،لمصطمح التّناص مع بداية العقد الثامف
مف القرف العشريف ،و بعد االنتشار الواسع و السريع ليذا المصطمح في الدراسات النقدية الغربية
وتعددت تسمياتو نتيجة اختبلؼ الترجمات بيف النقاد ،فمنيـ مف سماه " التّناص" و اآلخروف سموه
"التّناصية" و البعض اآلخر أطمؽ عميو اسـ "النصوصية" و آخروف سموه "التداخل النصي"  ،وىناؾ
مف استخدـ عبارة "تواشج النصوص" أو " تداخمها" ،و لكف تظؿ التسمية األولى " التّناص" األكثر
انتشا ار في خطابنا النقدي.
و مف أىـ النقاد العرب الذيف درسوا نظرية التّناص? "محمد مفتاح" ،الذي قدـ في كتابو " تحميؿ
أف " التّناص
الخطاب الشعري ،استراتيجية التّناص" دراسة نظرية و تطبيقية حوؿ التّناص وفيو أقر ّ
لمشاعر بمثابة اليواء و الماء و الزماف و المكاف لئلنساف ،فبل حياة لو بدونيما و ال عيشة لو

خارجيما".

()1

أي ّأنو الزمة مف لوازـ الكتابة الشعرية ،كما ميز في دراستو بيف التّناص الضروري

والتّناص اإلختياري ،و بيف التّناص الداخمي و التّناص الخارجي ،ليخمص في األخير إلى حقيقة

أف? " الكاتب أو الشاعر ليس إال معدا إلنتاج سابؽ في حدود مف الحرية سواء أكاف ذلؾ
مفادىا ّ

اإلنتاج لنفسو أو لغيره".

()2

فإف الدراسة العممية حسب " مفتاح" تفترض تدقيقا تاريخيا لمعرفة سابقة النصوص مف
و بالتالي ّ

أف تتجنب اإلكتفاء
الحقيا ،كماؿ تقتضي أف يوازف بينيما لرصد صيرورتيا وسيرورتيا جميعا ،و ّ
اف الشاعر يمتص
بدراسة نص واحد ،باعتباره كيانا منغمقا عمى نفسو ، ،كما أنو مف المبتذؿ أف يقاؿ ّ

نصوص غيره ،أو يحاوره أو يتجاوزىا بحسب المقاـ و المقاؿ.

()3

عرؼ التّناص في كتابو "الخطيئة و التكفير" " من البنيوية إلى
أما "عبد اهلل الغ امي" ،فقد ّ

التشريحية" « ،بأنو نص يتسرب في داخؿ نص آخر ليجسد المدلوالت سواء وعى الكاتب بذلؾ أو
()4

يع».
لـ ِ

ِ
َّ
أف « تداخؿ النصوص ال يعني بحاؿ أف الكاتب أصبح مسموب اإلرادة،
و يق ُّر الغذامي ّ

( -)1محمد مفتاح ،تحميؿ الخطاب الشعري ،استراتيجية التناص ( دراسة نظرية وتطبيقية ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،ط6>>7 ،98ف ص.679

(-)2المرجع نفسو ،ص.67:

( -)3المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
(-)4عبد اهلل محمد َّ
الغذامي ،الخطيئة و التكفير ،ص.87:
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التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:

()1

إف ىذا أبعد صور الحقيقة صدقا عمى حالة اإلبداع».
و أنو ليس سوى آلة لتفريج النصوصّ ،

أف? « السر يكمف في طاقة الكممة وقدرتيا عمى اإلنفتاؽ ،فالكممة و ىي موروث
و يضيؼ بقولو ّ
رشيؽ الحركة مف نص إلى آخر ليا قدرة عمى الحركة أيضا بيف المدلوالت بحيث تقبؿ تغيير ىويتيا
()2

وجيتيا حسب ماىي فيو مف سياؽ».

و نجد في كتاب " سعيد يقطين" " انفتاح النص الروائي :النص و السياق" تطور مفيوـ
أف « ىناؾ
التّناص عند الغرب ،كما ذكر الكاتب أنواع المتعاليات النصية عند " جنيت" ،و أقر ّ

عبلقة وطيدة بيف ىذه األنماط ،بؿ إ ّف ىذا التعالي مظير مف مظاىر نصية النص أو أدبيتو» ( )3و

رصد يقطيف في كتابو انتقاؿ مفيوـ التّناص إلى النقد العربي ،ليذكر أىـ الدراسات العربية في ىذا
ّ
اإلطار ،كما ميز بيف ثبلثة أشكاؿ لمتناص و ىي? «الذاتي و الداخمي و الخارجي».

()4

أما عبد العزيز حمودة فقد أورد مصطمح " البينصيَّة" مقاببل لممصطمح الغربي Intertextuality
ّ

أف النص
و ىذا في كتابو " المرايا المحدبة" وربط بيف التّناص و القارئ أثناء عممية التمقي ،صحيح ّ

ىو التجسيد الحي ليذا التّناص ،لكف التّناص كالمؤلؼ تماما ال يكتسب وجوده إال مع وعي المتمقي

()5
أف القارئ لقصيدة "إليوت" ( األرض الخراب) مثبل غير مؤىؿ عف
بو" .ويقدـ حمودة مثاال يقوؿ? " لو ّ

طريؽ أفؽ توقعاتو لفيـ التّناص داخؿ القصيدة ،حيث تحضر إيحاءات ،وظبلؿ و أبيات شعر كامؿ
()6

التينية و ألمانية و إنجميزية مف التراث ،فمف يدرؾ ذلؾ التّناص و لف يكوف لو وجود».

أي القارئ

الغير المسمح بيذا الوعي البينصي لف يكوف قاد ار عمى إدراؾ بينصية النص.
" النصوصية و العبر نصية"( )7ىما المقاببلف العربياف لممصطمح األجنبي ،Intertextuality
و المذاف وردا في كتاب " دليل الناقد األدبي" لػ "ميجان الرويمي" و " سعد البازغي" المذيف خصصا
(-)1عبد اهلل محمد َّ
الغذامي ،الخطيئة و التكفير  ،ص=.87
( -)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.

( -)3سعيد يقطيف ،انفتاح النص الروائي ،النص و السياؽ ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط7
 ،7996ص<>.

( -)4المرجع نفسو ،ص.696

( -)5عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة ،مف البنيوية إلى التفكيؾ ،المجمس الوطني لمثقافة و الفنوف و اآلداب ،الكويت
(د .ط)6>>= ،ف ص.899

( -)6عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة ،ص.896

( -)7ميجاف الرويمي و سعد البازغي ،دليؿ الناقد األدبي ،إضاءة ألكثر مف سبعيف تيا ار و مصطمحا نقديا معاصرا،
المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،7997 ،98ص >.86
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التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:

عنص ار تحت عنواف " النقد الحواري تطرقا فيو إلى مفيوـ الحوارية عند " باختيف" و مساىمات " جوليا
كريستيفا" في بمورة مصطمح التّناص مع ذكر بعض تعريفات ىذه األخيرة لمصطمح التّناص.

و يأتي الناقد "عبد المالك مرتاض" ليقوؿ " َّأننا إذا ننتاص نعيد كبلـ غيرنا بنسج آخر ،مف غير

أف نكونو في كؿ أطوارنا ،و نستوحيو ،نضاده و نعارضو ،نستحضره عمى وجو ما في الذىف أو في
المخيمة ،فيجري عمى القريحة و يغتدي نصا عائما في النصوص ،شاردا في قضائيا ،و قد ال يعرؼ
أحد ذلؾ عمى اإلطبلؽ".

()1

أما " حصة البادي" تصرح في كتابيا " التّناص في الشعر العربي الحديث" و تقوؿ أنو? " يمكف
ّ

اعتماد التّناص طريقة لمتحميؿ النصي دوف المبالغة في تأويؿ النصوص الغائبة حتى ال يصبح
التّناص محاولة لتتبع الرموز أو لتعميمة النص بكثرة التأويؿ".

()2

أف مفيوـ التّناص في الدراسة العربية بقي مشتمبل عمى شيء مف الغموض
نبلحظ مما سبؽ " ّ

" رغـ الجيود التعريفية التي قاـ بيا نقادنا " ولعؿ ذلؾ راجع إلى صعوبة إلى صعوبة الوصوؿ إلى
تعريؼ نيائي لمفيوـ التّناص بسبب بنائو أصبل عمى مبدأ تعددية المعاني".

()3

جداً
ومف الصعب ّ

الدراسات التّي
النظرية و
المنيجية التي يضيرىا مفيوـ التّناص نظ ار لكثرة ّ
التّطرؽ الى كؿ اإلشكاالت ّ
ّ
أنجزت حولو و صعوبة استيعاب اتجاىاتيا خصوصا الغربية منيا.

( -)1حصة البادي ،التناص في الشعر العربي الحديث ،البرغوثي أنموذجا ،دار كنور المعرفة العممية لمنشر و التوزيع،
عماف ،ط ،799> ،6ص>.7

(-)2المرجع نفسو  ،ص .7:
( -)3المرجع نفسو ،ص>.7
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التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:
 -3التّناص و نظرية موت المؤلف:

إف المؤلؼ شخصية حديثة النشأة ،و ىي مف دوف شؾ وليدة المجتمع الغربي مف حيث ّأنو ّتنبو
ّ

عند نياية القروف الوسطى ،و مع ظيور النزعة التجريبية اإلنجميزية ،و العقبلنية الفرنسية ،و اإليماف
()1

الفردي الذي واكب حركة اإلصبلح الديني ،إلى قيمة الفرد أو الشخص البشري كما يفضؿ أف يقاؿ.

ينظر إلى المؤلؼ عمى أنو أبو األثر و مالكو ،و يكوف عمى عمـ األدب أف يتعمـ كيؼ يحترـ
المخطوط و يراعي نوايا المؤلؼ ،كما أف المجتمع يسف قوانيف تضبط العبلقة بيف المؤلؼ و أعمالو
()2
أما النص فيو يق أر مف غير أف يستند
تمؾ ىي " حقوؽ المؤلؼ" التي ظيرت مع الثورة الفرنسيةّ ،

إلى أب.

أف صورة األدب في الثقافة المتداولة تتمركز أساسا حوؿ المؤلؼ و شخصو
و يمكف القوؿ ّ

بأف أعماؿ" بودلير" وليدة فشؿ
وتاريخو ،و أذواقو و أىوائو " ،مازاؿ النقد يرد في معظـ األحواؿّ ،

أف أعماؿ "فان كونغ" وليدة جنونو و أعماؿ " تشايكوفسكي" وليدة نقائصو وىكذا
اإلنساف بودلير و ّ
()3

يبحث دوما عف تفسير لمعمؿ جية مف أنتجو".

أف بعض الكتاب حاولوا خمخمتيا منذ
أف مممكة المؤلؼ ماتزاؿ شديدة القوة ،فمف الواضح ّ
و رغـ ّ

أف "ماالرمي"  " Mallarméكاف ّأوؿ مف بيف و تنبأ بضرورة إخبلؿ المغة
أمد طويؿ في فرنسا الشؾ ّ
العربية ذاتيا محؿ مف كاف ،فالمغة في رأيو ىي التي تتكمـ و ليس المؤلؼ

فالنقد عند "ماالرمي" يدور بمجموعة حوؿ إلغاء المؤلؼ لصالح الكتابة و مف أىـ مف ألح
أف
أيضا عمى مقولة موت المؤلؼ نجد الشاعر الفرنسي " فاليري" " "paul valéryالذي كاف يزعـ ّ

(المؤلؼ تفصيؿ ال معنى لو) .L'auteur est un détail inutile

()4

أف «النص
و يعود الفضؿ في تطور و بمورة نظرية "موت المؤلؼ" إلى "روالف بارت" الذي يرى ّ

ال ينشأ عف رصؼ كممات توليد المعنى وحيدا ،معنى الىوتيا إذا أصبح التعبير
إنما ىو فضاء متعدد األبعاد ،تتمازج فيو كتابات متعددة و تتعارؼ
(ىو رسالة المؤلؼ اإللو) ،و ّ
( -)1روالف بارت ،درس السيمولوجيا ،تر? عبد السبلـ بف عبد العالي ،دار توبقاؿ لمنشر ،دار البيضاء ،المغرب،
ط6>=; ،97ف،ص.=7

( -)2المرجع نفسو ،ص .=8
( -)3المرجع نفسو ،ص.=7

( -)4عبد المالؾ مرتض ،في نظرية النقد ،دار ىومو لمنشر و التوزيع ،الجزائر ،د .ط ،799: ،ص.67:
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التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:

مف غير أف يكوف فييا ما ىو أكثر مف غيره أصالة ،فالنص نسيج مف االقتباسات تنحدر مف منابع
ثقافية متعددة.

()1

مع التركيز عمى المغة وكيفية عمميا و دالالتيا ،و مع تطور المنيج البنيوي و دعوتو إلى
محاربة المذىب اإلنساني ،و مع شيوع الطرح ما بعد البنيوي لـ يعد المؤلؼ يتمتع بالميزات نفسيا التي
تمتع بيا في عصر ىيمنة النص الكبلسيكي ،فبل ىو مبدع و ال ىو عبقريّ ،إنما ىو مستخدـ لمغة لـ
يبتدعيا ،بؿ ورثيا مثمما ورثيا غيره.

()2

إف المعجـ الذي يعتمد عميو
فالمغة إذف ىي التي تنطؽ و تتكمـ ،و ليس المؤلؼ أو صوتو " ،ثـ ّ

المؤلؼ ،ليس موروثا مشاعا و حسب ،و ّإنما ىو أيضا مخزوف ىائؿ مف االقتطافات و اإلشارات
التي تنبع مف الثقافة و تؤسس بدورىا ىذه الثقافة ".

(،)3

وليذا أص َّر" إليوت" عمى مقولة "ليس الشاعر

(،)4
إف المغة ىي التي تتكمـ
شخصية" .و لعميا مقولة تجد ترجمتيا الفعمية عند "بارت" حيف يقوؿ « ّ

وليس المؤلؼ ،أف تكتب ىو أف تصؿ إلى تمؾ النقطة حيث المغة ىي التي تفعؿ و تؤذي و ليس أنا

(ضمير المتكمـ)".

()5

أف المؤلؼ بمجرد أف ينتيي مف كتابة نصو ،فيو غير موجود إذ ينتيي دوره في
وىذا يعني ّ

تمؾ المحظة" ،فالنص مجرد معجـ غير متجانس ،تصطؼ كمماتو في تتابعية مف العبلمات أو
( )6

اإلشارات حسب أعراؼ مقننة ال يمكف لممؤلؼ أف يتجاوزىا ،و تنبع مف مخزف نصوص متداخمة ".

فاألولوية إذ تعود لمغة إذ " يمكف لمنص أف يق أر مف غير أف يضمنو أب ،فقياـ التّناص يمغي التراث
()7

أف المؤلؼ ال يمكف أف يعود ،لكف لو عاد فإنما في صورة "مدعوة".
و يقضي عميو ،ال يعني ىذا ّ

فالنص تعددي ،ال يعني ىذا فحسب أنو ينطوي عمى معاف عدة ،و ّإنما أنو تعدد المعنى ذاتو

إنو تعدد ال يؤوؿ إلى أية وحدة ،ليس النص تواجد المعاني و ّإنما ىو مجاز و انتقاؿ و بناءاً عمى ذلؾ

أف تعددية النص ال تعود
فبل يمكف أف يخضع التأويؿ حتى لو كاف حرا ،و ّإنما لتفجير و تشتيت ذلؾ ّ
( -)1روالف بارت ،درس السميولوجيا ،ص.=:

( -)2ميجاف الرويمي ،و سعد البازغي ،دليؿ الناقد األدبي ،ص.796
( -)3المرجع نفسو ،ص .797

(-)4المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.

(-)5المرجع نفسو  ،الصفحة نفسيا.
(-)6المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.

( -)7روالف بارت ،درس السميولوجيا ،ص.=9
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التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:

اللتباس محتوياتو و ّإنما لما يمكف أف نطمؽ عميو التعدد المتناغـ لمدالئؿ التي يتكوف منيا ...فيو
نسيج مف االقتباسات و اإلحاالت و األصداء.

()1

ألف الكتابة تدمير كؿ صوت و كؿ أصؿ
و مف ىنا جاء التركيز عمى الكتابة ال عمى الكبلـّ ،

و المغة ىي التي تتحدث و المؤلؼ يقع تحت ىيمنة الكتابة و القارئ ،فحقيقة اإلنساف ( المؤلؼ)
تراكمات مف نصوص سابقة و ليس ىو بالشيء الواجد المتجانس.
إف المؤلؼ في التّناص ال وظيفة لو في العممية اإلبداعية إذ أصبح متجاو از بعد أف تمكنت
ّ

المسانيات مف تقويضو عندما بينت أف عممية القوؿ و إصدار العبارات عممية فارغة مف مجموعيا فيي
ال تستند إلى شخص بذاتو ،و ّإنما ىي نتاج متعدد المنابع.

و يعد النص عند "بارت" جسد « يمتمؾ شكبل إنسانيا ،لكف ىؿ صورة ،ىؿ ىو اشتقاؽ كبير مف

ألف جسدي ليس لو
الجسد؟ ...لذة النص ىي تمؾ المحظة التي يتبع فييا جسدي أفكاره الخاصةّ ،

أفكاري نفسيا»( )2و مف ىنا يقؼ بارت بالنص بوصفو جسدا كجزيرة منعزلة تقتات مف ذاتيا مف فكرىا

و لغتيا شكبل و مضمونا ،فاصبل ،جسدية النص فك ار مف جسديتو مؤلؼ ،و مف ىنا جاءتو فكرة موت
المؤلؼ الذي يعذر بالنص ليخرجو مف سياقو إلى سياقات أخرى خارجية ليست فيو و ليس منيا
و مف إبداعو ىو؟ عمى نحو سيري و اجتماعي و أخبلقي".

()3

و لعؿ بارت الذي أراد لمنص اإلبف أف يقوؿ لممؤلؼ األب (لف أعيش في جمبابؾ) .قد ترؾ
الحرية لمنص بوصفو جسدا و نسيجا مستقبل حرية التييؤ ألف يدخؿ في عبلقات أخرى ميد ليا في
كتاباتو ،مع نصوص أخرى ستكوف جوىر فكرة التّناص ،شريطة أف يحقؽ النص نصيتو قبؿ الدخوؿ
نعد ىذا النسيج منتوجا وحجابا
ألف كممة النص عنده تعني نسيجا و لكننا ما دمنا ّ
في عبلقات جديدةّ ،
جاى از يخبئ المعنى وراءه بطريقة حية ،فإننا نشدد األف داخؿ النسيج عمى الفكرة التوليدية القائمة? إف

النص يتكوف و يصنع نفسو مف خبلؿ تشابؾ مستمر ،و تنحؿ الذات في ىذا النسيج مثؿ عنكبوت
يذوب مف تمقاء نفسو في اإلف ارزات البنائية لعكاشو.

()4

( -)1روالف بارت ،درس السميولوجيا ،ص.=9

( -)2روالف بارت ،لذة النص ،تر? محمد جب ار البقاعي ،المجمس األعمى لمثقافة ،المشروع القومي لمترجمة( ،د .ط)
=>>6ـ ،ص<.7

( -)3حافظ محمد جماؿ المغربي ،التناص (المصطمح و القيمة) ،مجمة عبلمات ،ج ،:6مارس  ،7999ص .7<9
(-)4المرجع نفسو  ،ص .7<6
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التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:

و مما سبؽ نستطيع القوؿ أف التّناص قائـ عمى مفيوـ موت المؤلؼ ،أي اختفاء الذات الفاعمة
في المغة ،فالكاتب ال يبدع و ال أثر لرؤيتو الفنية ،ألنو يقوـ بدمج مواد معطاة متمفا حيث تنشؽ أو
أف النصوص تتوالد مف نصوص أخرى إذ أف المرجعية
تتداخؿ أو تتعالؽ مع نصوص أخرى ،أي ّ

الوحيدة لنص ما ىي النصوص ،و مف ىنا يتحوؿ النص إلى كتابة آلية دوف أف يعبر عف مقصدية
مؤلفو.
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التناص بين المفهىم و المصطلح

الفصل األول:
 :4أشكال التّناص و مستوياته:

اء
ّ
تعد أشكاؿ التّناص و مستوياتو مف األمور التي شغمت ّ
النقاد و الباحثيف في نظرية الّتناص سو ً

عند الغرب أو عند العرب.
 أشكاله:

ميز " سعيد يقطين" في كتابو "انفتاح النص الروائي" النص و السياؽ ،بيف ثبلثة أشكاؿ
لقد ّ

مف التّناص أو التفاعؿ النصي ،و ىي? التفاعؿ النصي الذاتي ،التفاعؿ النص الداخمي ،التفاعؿ
النصي الخارجي.
أ-التفاعل النصي ال اتي :و فيو يبحث عف التفاعبلت القائمة بيف نصوص الكاتب الخاصة أو ىو
العبلقات التي تعقدىا نصوص الكاتب مع بعضيا ،إف كاف عمى مستوى األسموب أو عمى مستوى
الموضوعات و الرؤى و األفكار " .إذ يختمؼ الكتَّاب في طرائؽ فيميـ لمكتابة ،وممارستيـ إيَّاىا فقد
ينتج أحدىـ نصا ،و مف خبللو تتجمى لنا طريقة محددة يمكف أف نميز بيا كتاباتو ،و تبرز ىذه
()1

محددا أو عوالـ خاصة يقوـ بإنتاجيا و يتميز بيا".
أسموبا
الطريقة في اعتماده
ً
ً

ب -التفاعل النصي الداخمي:

وفيو يتـ الكشؼ عف التفاعبلت القائمة بيف نصوص كاتب معيف و نصوص غيره المعاصرة لو
عمى اختبلؼ أجناسيا و مصادرىا ".و يقصد بو التفاعؿ الحاصؿ عمى صعيد إنتاج النص المنتج
وتتحكـ في ىذا التفاعؿ عناصر عديدة يتصؿ بعضيا بالموقؼ الكتابي و الممارسة الفعمية التي
يخوضيا الكاتب ،و ىو يتوقؼ مف تجربة معينة ،و يسعى إلى إنتاج نص معيف .إف ىذا يتـ طبعا
انطبلقا مف أف كؿ نص ينتج ضمف بنية منتجة و تبعا لذلؾ يمارس إنتاجيتو".

()2

ج -التفاعل النصي الخارجي :و يقصد بو تفاعؿ نص كاتب ما مع النصوص األخرى القديمة أي
التي ظيرت في عصور بعيدة كالنص الديني مثبل و األسطورة ،و الشعر القديـ و النص السردي
معا ،إذ ال يمكف أف نتجاىؿ أف النص األدبي ال
التراثي ،فييا تشكؿ الخمفية النصية لمكاتب و القارئ ً
ينشأ مف فراغ .بؿ ينتج ضمف بنية نصية منتجة سمفًا.

أما "محمد مفتاح" فقد استخمص شكميف لمتّناص في كتابو " تحميل الخطاب الشعري" استراتيجية
ّ

التّناص و ىما? التّناص الداخمي و الخارجي ،و يقوؿ فييما? " إف الشاعر قد يمتص أثاره السابقة أو
( -)1سعيد يقطيف ،انفتاح النص الروائي ( النص و السياؽ) ،ص.678
(-)2المرجع نفسو ،ص .679
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الفصل األول:

بعضا ،و تضمف اإلنسجاـ فيما بينيا ،أو تعكس تناقضا
يحاورىا أو يتجاوزىا فنصوصو يفسر بعضيا
ً

لديو إذ ما غير رأيو".

()1

أف الشاعر يمتص
و يضيؼ مفتاح ليقوؿ " كما أنو مف المبتذؿ أف يقاؿ ّ

ُّ
يحب موضعة نصو أو نصوصو
نصوص غيره ،أو يحاورىا بحسب المقاـ و المقاؿ ،و لذلؾ فإنو
()2

مكانيا في خريطة الثقافة التي ينتمي إلييا ،وزمانيا في حيز تاريخي معيف".
 مستوياته:
 عند جوليا كريستيفا:

استطاعت جوليا بناء خاصية جوىرية إلشتغاؿ المغة الشعرية ،واضعة بذلؾ مستويات لفيـ
عبلقات التّناص و سياقاتيا?

()3

مقموبا»
 -6النفي الكمي « :و فيو يكوف المقطع الدخيؿ منفيا كميةً ،و معنى النص المرجعي
ً

بمعنى أف المبدع يقمب معنى النص األصمي مع نفي النصوص عميو ،و قد قدمت جوليا مثاالً و ىو
أحيانا ،إال أف ىذا يذكرني بضعفي
مقطع لػ باسكال  « Pascalو أنا أكتب خواطري تنفمت مني
ً

الذي أسيو عنو طواؿ الوقت ،و الشيء الذي يمقنني درسا بالقدر الذي يمقنني إياه ضعفي المنسي

ذلؾ أنني ال أتوؽ سوى إلى معرفة عدمي".

()4

فإنيا ال تنفمت
و ىو الذي يصبح عند لوترياموف  « Lautréamantو حيف أكتب خواطري ّ

مني ،ىذا الفعؿ يذكرني بقوتي التي أسيو عنيا طواؿ الوقت ،فأنا أتعمـ بمقدار ما يتيحو لو فكري
المقيد ،و ال أتوؽ إال إلى معرفة تناقض روحي مع العدـ»

()5

 -7النفي المتوازي :حيث يظؿ المعنى المنطقي لممقتطعيف ىو نفسو إال أف ىذا ال يمنع مف
أف يمنح اقتباس لوترياموف لمنص المرجعي معنى جديدا معاديا لإلنسيه و العاطفية و الرومانسية التي
األوؿ مثبل ىذا المقطع لػ "الر شفوكو"  « "Larochre Faucoultإنو لدليؿ عمى وىف الصداقة
تطبع ّ

( -)1محمد مفتاح ،تحميؿ الخطاب الشعري( استراتيجية التناص) ،ص.67:
( -)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.،

( -)3جوليا كريستيفا ،عمـ النص ،ص=<.
( -)4المرجع نفسو  ،الصفحة نفسيا.
( -)5المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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الفصل األول:
()1

عدـ اإلنتباه إلنطفاء صداقة أصدقائنا».

و الحالة أنو يصبح لدى" لوترياموف" "إنو لدليؿ عمى

الصداقة عدـ اإلنتباه لتنامي صداقة أصدقائنا"
()2

معا"
و ىكذا نقترض القراءة اإلقتباسية مف جديد تجميعا غير تركيبي لممعنييف ً

منفيا» )3(.بتعبير آخر ىو
 -8النفي الجزئي « :حيث يكوف جزء واحد فقط في النص المرجعي ً

ا متصاص المبدع لمنص األصمي ،و يقوـ بتوظيؼ بعض المقاطع أو السياقات مع نفي جزء واحد
فقط.
مثبل ىذا المقطع " لباسكاؿ"? « و نحف نضيع حياتنا فقط لو نتحدث عف ذلؾ».
و يقوؿ "لوتريامون " « نحف نضيع حياتنا ببيجة ،الميـ أال نتحدث عف ذلؾ فقط ».

4

أف ىذه المستويات التي حددتيا " جوليا " ،تساعد عمى قراءة النصوص الغائبة ،و كيفية
و ىكذا نجد ّ
امتصاص النص الجديد ليا وتفاعميا معو ،و ىذا ما يساعد عمى تجنب الوقوع في متاىات القراءة
المعقدة.
ميز " سعيد يقطيف" بيف مستوييف لمتفاعؿ النص?
 عند سعيد يقطين :لقد ّ
 -1المستوى العام:

" ()5

" و الذي نرصد فيو بنية النص ككؿ مع بنية نصية أخرى منجزة تاريخيا .
 -2المستوى الخاص:

" حيث يحصؿ التفاعؿ النصي مع بنيات جزئية ،و ليس مع بنية كبرى كالخطاب التاريخي أو بنية
الحكي العربي أو الديني ،وىذه البنيات الجزئية يتـ استيعابيا و تضمينيا في اطار بنية النص التي
ىي الرواية".

()6

(-)1جوليا كريستيفا ،عمـ النص.<>،
(-)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.

(-)3وناسة صمادي ،التناص في رواية (الجارية و الدراويش) ،بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير في األدب العربي
الحديث ،جامعة العقيد لجاج لخضر ،باتنة ،7998 ،7997 ،ص .76
)-(4جوليا كريستيفا ،عمـ النص ،ص .=9

( -)5سعيد يقطيف ،انفتاح النص الروائي ،ص;.67
(-)6المرجع نفسو ،ص <.67
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الفصل األول:


أف األديب ال يمكف أف ينفصؿ في تكوينو المعرفي عف
كخبلصة ليذا الفصؿ نستطيع القوؿ ً

غيره ،بؿ ىو عبارة عف تراكمية معرفية تنمو أعضائيا في محيط التبلحـ المعرفي المتشابؾ ،و لذالؾ
بعده النص األدبي بناء متعدد القيـ و األصوات ،تتوارى خمؼ كؿ نص ذوات
أصبح األديب ومف ّ

أخرى غير ذات المبدع مف دوف حدود أو فواصؿ ،ومف ثـ فالنص الجديد ىو إعادة لنصوص سابقة

تعرؼ إال بالخبرة و التدقيؽ.
ال ّ
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الفصل الثاني :التّناص الذاتي في رواية " أوالد الغيتو"
 التّناص عبر العنواف التّناص عبر الموضوعات -التّناص عبر التكرار

التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:
التّناص الذاتي في رواية " أوالد الغيتو"

التّناص الذاتي يحاوؿ أف يكشؼ عف خوري المبدع الروائي و عف كيفية تشكيمو لبواباتو
السردية ،و عف مميزات أسموبو و قيمتو التأسيسية داخؿ ساحة الكتابة الروائية.
 -1التّناص عبر العنوان:
يحتؿ العنواف موقعا إستراتيجيا في كونو مدخلً أساسياً لقراءة العمؿ األدبي ،و لذلؾ فضمنا بداية
مشروعنا مف دراسة تناصية العنواف.
يعد العنواف مف أىـ العتبات النصية الموازية المحيطة بالنص الرئيسي ،حيث يساىـ في توضيح
دالالت النص و استكشاؼ معانيو الظاىرة و الخفية ،إف فيما و إف تفسي ار و إف تفكيكا و إف تركيبا،
و مف ثـ فالعنواف ىو المفتاح الضروري لسير أغوار النص و التعميؽ في شعابو التائية ،و السفر في
دىاليزه الممتدة.
و يعرؼ " لوي هويك" العنواف و يقوؿ أنو « :مجموعة مف العلمات المسانية ،مف كممات
وجمؿ ،و حتى نصوص ،قد تظير عمى رأس النص لتدؿ عميو و تعينو ،و تشير لمحتواه الكمي
ولتجذب جميوره المستيدؼ».

()1

تعرؼ بيوية النص
أما " محمد الهادي المطوي" فيرى أف العنواف « عبارة عف رسالة لغوية ّ
ّ
()2

وتحدد مضمونو ،و تجذب القارئ إليو».

حيف تأممنا في عناويف " إلياس خوري" « يا لو» " ،مممكة الغرباء" " مجمع األسرار" " ،رائحة
الصابوف"  " ،باب الشمس" " ،الجبؿ الصغير" " ،أبواب المدينة"" ،أوالد الغيتو" ،الحظنا أنيا صيغت
بكيفية إسمية ،بحيث أف الروائي ألغى صيغة الفعؿ و ىذا لو فائدة ميمة إذ اف السكوف اإلسمي يجعؿ
العنواف يسبح في عالـ ال محدود ،فيو غير مرتبط بزمف ،و ىذا ما يجعمو ح ار في حركاتو و تقمباتو
الداللية التي تستدعي عدة قراءات و تأويلت.
فالمكوف اإلسمي إ ًذا يجعؿ العنواف زأبقي ،و متعدد الدالالت فميما حاوؿ المتمقي أف يمسؾ

عميو بِس ِ
ىيمنتو ِ
ِ
مطتو.
بدالالتو تمنع ،و بالتالي فشؿ في
ُ

( -)1جيرار جنيت ،عتيات زمف النص إلى المناص /تر :عبد الحؽ بمّعابد ،الدار العربية لمعموـ ناشروف الجزائر
ط ،2008،1ص.07

( -)2عامر رضا سمياء ،العنواف في شعر ىدى ميقاتي ،مجمة الواحات لمبحوث و الدراسات ،مج ،7ع2
،2014،ص.91
24

التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:

« فالجممة اإلسمية تؤدي المعنى ،فيي بالنسبة لمعنواف تؤدي دور اإلبلغ المسبؽ فإذا كاف
()1

العنواف بنية تتجانس و تتشابؾ مع بنية النص الداللية أي التكافؤ السيمائي بيف العنواف و المتف».
أف أعماؿ خوري تتشابؾ فيما بينيا مؤكدة تناصتو الذاتية و العنواف إحداىا.
فمعناه ّ

و الحظنا أف عناويف إلياس خوري صيغت بكيفية إسمية بسيطة بعيدة عف التعقيد و اإللتباس

تحمؿ في طياتيا دالالت واسعة و ىي تختزؿ معنى المعاناة و الحرب و السجف و التشريد التي
تعرض ليا الشعب العربي عامة في الحروب األىمية و الشعب الفمسطيني خاصة مف طرؼ اإلستعمار
اإلسرائيمي.
فػ " أوالد الغيتو" عنواف يوحي إلى المجازر التي ارتكبت في حؽ الشعب الفمسطيني في مدينة
المد أثناء نكبة  ،1948حيث قامت قوات اإلحتلؿ الصييوني ،بحشرىـ في غيتوات صغيرة ،مرتكبة
في حقيـ أبشع الجرائـ مف قتؿ وضرب و تجويع ،و تشريد ،و ىذا ما وضحو الكاتب في مقدمة
قررت أف ىذا الكتاب يكشؼ حقيقة لـ ينتبو إلييا أحد و ىي أف الفمسطينيات والفمسطنييف
الكتاب " و ّ
الذيف استطاعوا البقاء في أرضيـ ،ىـ أوالد الغيتوات الصغيرة التي حشرتيـ فييا الدولة الجديدة* التي

استولت عمى بلدىـ ،و محت اسميا ،فقررت أف أضع ليذا الكتاب عنواف "أوالد الغيتو"

)2(.

أما " باب الشمس" ،فداللة عنوانيا يوحي إلى المعاناة و السجف و اليروب و أناس يحمموف
ّ

بالوطف و الحرية و اإلستقلؿ فباب الشمس رمز لممقاومة و الصمود و التصدي لإلحتلؿ واإلستيطاف
فيي رواية تسرد قصة حب البطؿ الفمسطيني يونس الذي يذىب لممقاومة ،و طوؿ فترة الخمسينات
والستينات يخترؽ الحدود المبنانية حتى يصؿ إلى امرأتو نييمة التي كاف يقابميا في مغارات " باب
الشمس" فيي رواية تؤرخ لفمسطيف.

كما يوحي عنواف " مممكة الغرباء" إلى شعب بل وطف و بل حرية ،يعيش في المخيمات
كالغريب ،فيي رواية تسرد وقائع الحرب األىمية في لبناف ،و حصار مخيمي صب ار و شتيل ،و ىي
رواية ممتعة و مؤلمة في نفس الوقت ،ممتعة مف حيث األسموب و مؤلمة مف حيث األحداث فيي
رواية تتحدث عف الغرباء الذيف يعيشوف حياة بائسة و يعرفوف أخبار حياتيـ مف خلؿ الصحؼ
( -)1فتيحة حسيني ،التناص في رواية الشمعة و الدىاليز ،لمطاىر وطار ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في
نظرية األدب و النقد األدبي ،جامعة العقيد أولحاج لخضر ،باتنة ،2002 ،2001 ،ص .75

* و يقصد الكاتب بالدولة الجديدة الكياف الصييوني.

( -)2إلياس خوري " ،أوالد الغيتو" (اسمي آدـ) ،دار األدب ،بيروت ،ط ،2016 ،1ص.18
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التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:

والحكايات التي تقاؿ فييـ ،كؿ مف يق أر و ىو يعيش في الغربة يشعر و كأف الكاتب قد كتب ىذه
الرواية مف أجمو.
أما " الجبؿ الصغير" فيي عبارة عف مجموع حكايات تصور مشاىد انفجار الحرب األىمية
ّ

وتأثيرىا في الشخوص و األماكف ،و تمثؿ الحرب نقطة مركزية لمنص السردي التي تمقي بظلليا عمى
كؿ شيء فيح تفي الخطاب باألماكف و األحداث أكثر مف احتفائو بالشخوص ،و يتصدر المكاف
المشيد القصصي ،و يصبح معادال موضوعيا لنفسية الشخصيات ،و ما تمر بو مف حوادث ،و أبرز
ىذه األماكف " الجبؿ الصغير" و ىو المكوف اإلسمي الذي وضعو الكاتب كعنواف لروايتو.
وتنفتح رواية " أبواب المدينة" عمى رجؿ ضائع ال أحد يدلو عمى الطريؽ ،يحيط بو الصمت
معنونة "بأبواب المدينة " أي القارئ ليس مبش ار بباب واحد يوصؿ عنواف
إف الرواية كميا ّ
والحيرة ّ

محدد ،بؿ ىو مجموعة مف األبواب ،و ما عميو سوى أف يواصؿ الدؽ عمييا جميعا ،إذا كاف عازما
أف عمى اإلنساف أف
عمى الدخوؿ إلى المدينة ،و "إلياس" يقدـ لنا في ىذه الرواية حكمة مفادىا ّ
يعيش الحياة المعاصرة بشروطيا ،عمى ما فييا مف أبواب متعرضة مغمقة أو مفتوحة أو بيف و بيف

« عممني أبي لألرض سبعة بحار و لمدنيا سبعة جيات و لممدينة سبعة أبواب و لمعاشؽ سبعة نساء
()1

ولمجبيف سبع قُبؿ وىمس ،لمتابوت سبع دورات».

إف الكاتب ال يضع عناوينو اعتباطيا ،بؿ يتقصد مف ورائيا مزيداً مف الدالالت و اإلضاءات
ّ

التي تساىـ في فؾ رموز نصو سواء أكاف في صياغتو و تركيبو أـ في دالالتو و تعالقو بالنص
اللحؽ ،و النص الموازي في الرواية ليس حمية أو زينة ،بؿ ىو خطاب مفكر فيو و ىو الشيء الذي
يواجو المتمقي ويرسـ انطباعا أوليا عف النص سرعاف ما يتوسع أو يتقمص مع القراءة و " خوري" وفؽ
حيف اختار المكوف اإلسمي لبناء عناويف نصوصو الروائية ،و إف كانت جمل إسمية قصيرة و بسيطة
إال أف مساحتيا اإلخبارية واسعة ،و ىي جممة عناويف تختزؿ معنى الحرب و معاناة الشعب العربي
و القضية الفمسطينية.
ذاتيا.
لقد ساىمت ىذه العتبة النصية ( العنواف) في الكشؼ عف تناصات "خوري" ً

( -)1إلياس خوري ،أبواب المدينة ،دار األدب ،بيروت ،ط ،1990 ،2ص.107
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التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:
 -2التّناص عبر الموضوعات:

أف األديب إبف مجتمعو ،و ىو يعبر عف األوضاع اإلجتماعية و السياسية لزمنو
ال شؾ ّ

فالنص األدبي ظاىرة اجتماعية ،و المؤلؼ كائف اجتماعي ،و بالتالي فالظروؼ السياسية واإلقتصادية
ماىي إال مصدر ،إلياـ لو يفسرىا وفقا لوجية نظره الطبقية.
فالروائي "إلياس خوري" يكتب كغيره مف الروائييف العرب عف فكرة السجوف والتعذيب و المعاناة
و الظمـ و الحرب األىمية في لبناف و القضية الفمسطينية ،التي شغمت مساحة كبيرة في الكتابة العربية
فرواية " أوالد الغيتو" ،و ىي آخر مؤلفات ( خوري) التي صدرت عاـ (  ،)2016يدور متنيا الروائي
عمى سرد حكاية الفمسطينييف الذيف ذاقوا الذؿ و المعاناة و التعذيب في وطنيـ ،فالجميع تائو بيف

موت و صمت و عطش و غربة و شتات ،فيي تروي أحداث مجزرة المد الفمسطينية سنة ( )1948
حينما ىاجميا الجيش اإلسرائيمي.
جسد " خوري" في روايتو مأساة الشعب الفمسطيني في المدينة الذي حوصر داخؿ السياج مف
األسلؾ الشائكة ،الذي أقامو اإلسرائيميوف حوؿ الحي المحيط بالمسجد و الكنيسة و بعض البيوت
التي ىاجرىا أىميا و المستشفى :ىي قصة المعاناة و العذاب و الجوع و العطش التي عاشيا أىؿ
المد « استفاؽ سكاف الغيتو في السادسة صباحا عمى إطلؽ الرصاص ،كاف الرصاص يرتطـ بحيطاف
الناس إلى التجمع في باحة المسجد الكبير ،كانت
المنازؿ ،و يتصادى مع مكبر الصوت الذي دع ّ
تمؾ ليمتيـ األولى داخؿ السياج الذي بناه الجيش اإلسرائيمي المنتصر حوؿ الحي المحيط بالمسجد
()1

والكارتدرائية و المستشفى».

استفاؽ الناس بالخوؼ ،ثلثة أياـ مف القتؿ العشوائي الذي أطمقوا عميو اسـ المذبحة ،ناموا
ليمتيـ األولى وسط سكوف غريب...التعب و الجوع و العطش جعميـ ال يتنبيوف إلى األعداد اليائمة
مف الذباب الذي انتشر في المكاف.

()2

أما " باب الشمس" فيي رواية تؤرخ لمقضية الفمسطينية ،و الحرب األىمية في لبناف عبر فييا
الكاتب عف المعانات و القتؿ و التشريد في سجوف اإلحتلؿ إذ يبوح يونس عف معاناتو في السجف
« إنني لف أحتمؿ التعذيب كنت مرىقا بعد ثلثة أشير في السجف ال أعمـ أيف سجنوني كنت في قبو

( -)1إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.197
(-)2المرجع نفسو ،ص.198
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التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:

تحت األرض ،ظلـ و رطوبة ،و برد ...فالبرد حيف يسكف العظاـ ،يجعميا قطعا مف األلـ متجمدة
كأف ىيكمي العظمي صار قطعا مف الثمج داخؿ جسمي».

()1

و سرد الرواي " خميؿ" أوضاع الحرب األىمية في لبناف « و تتحوؿ الشوارع علمات لألشياء
اإلجتماعية المفككة ،كؿ شيء تفكؾ خلؿ سنوات الحرب األىمية ،حتى أنا نفسي ،انقسمت إلى عدد
()2

ال يحصى مف األشخاص".

كما تتناص رواية "أوالد الغيتو" برواية الكاتب األخرى غير باب الشمس مف حيث المواضيع
كرواية " يالو" التي تعتبر رواية الحرب األىمية المبنانية بإمتياز بقسوتيا و بشاعة سجونيا ،إذ ُيعد

السجف الفضاء األكثر حظو ار فييا ،يمارس فيو السجاف أو المحقؽ أبشع أساليب التعذيب الوحشية،
تعبر الرواية عف وضع السجوف و غياب الحريات في لبناف خاصة و العالـ العربي عامة ،و ذلؾ عبر
بطؿ الرواية " يالو" الذي دخؿ السجف و تعرض ألقسى و أبشع أنواع التعذيب « ،لـ يفيـ يالو لماذا
صرخ بو المحقؽ ،سمع صوتًا يصرخ بو افتح عينيؾ يا رجؿ فتحيما دخؿ الضوء أعماقيما مثؿ
أسياخ ممتيبة فاكتشؼ أنو أغمض عينيو طويلً».

()3

« عندما أخذوه مف جديد إلى غرفة التحقيؽ ،رأى رأس المحقؽ الذي يأتي مف صوب النافذة ،و رأى
()4

الشمس قد اختفت في الزجاج»

" كاف يالو رغـ آالـ التعذيب اليائمة ،يشعر بمتعة غريبة و سعة خيالو كاف وىو تحت الضرب
أو الفروج ،أو معمقًا مف يديو ،يتخيؿ نفسو في موقع الجلد".

()5

و في رواية " الجبؿ الصغير" يعبر السارد عف وقائع الحرب و غياب الحريات في لبناف
وعمى تعذيب اليسارييف و القومييف فتداخؿ المرايا ،مرايا سجوف اإلحتلؿ اإلسرائيمي لمفمسطينييف و
مرايا سجوف البمداف العربية لميسارييف و القومييف العرب فتعكس عمى بعضيا ،إذ تبدو في ذىف الراوي
متشابية مف حيث وحشيتيا.
شغؿ السرد عف المعاناة و السجوف و أساليب التعذيب جزًءا
و في رواية " مجمع األسرار" ي ُ

كبير مف خطابيا الروائي و ذلؾ عبر سرد الراوي لتجربة " حنا السممان" في السجف و ما تعرض لو
ًا
( -)1إلياس خوري " ،باب الشمس" ،دار األدب ،بيروت ،ط ،2010 ،06ص .59
( -)2المرجع نفسه ،ص.341
( -)3إلياس خوري ،يالو ،دار األدب ،بيروت ،ط ،2001 ،1ص .92
(-)4المرجع نفسو ،ص.115

( -)5المرجع نفسو ،ص.119
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التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:

كأنو حيواف،
حنا في بداية سجنو كالكمب ،كانوا يضربونو ّ
مف أشكاؿ التعذيب المختمفة « عاش ّ

يرش بالممح عمى جروحو ويضرب مف جديد ،يعمّؽ كالف ُروج المشوي ،و يضرب حتى
بالسياطّ ،
يضرب ّ
()1
يتعب الجلدوف ،و ِ
ضع في غرفة صغيرة و الماء يغمره إلى وسطو لمدة أربعة أياـ».
و يظير التّناص عبر الموضوعات واضحا بيف رواية " أوالد الغيتو" و "مممكة الغرباء" فيي
رواية الحرب األىمية المبنانية ،فالسارد فييا يروي حوادث الحرب المأساوية المميئة بالمعاناة و الموت
والخوؼ و السجف و التعذيب ،فيي مجموعة حكايات حصار مخيمي صب ار و شتيل ،الذي خمؼ

أف موضوع الموت قد احتؿ مساحة كبيرة مف متنيا الروائي " ،تكدس
مئات الموتى بحيث الحظنا ّ
الجميع و كاف فيصؿ قد أصيب بثلث رصاصات في خاصرتو و يده ،زحؼ وناـ بيف أشقائو و
شقيقاتو السبع وأمو الذيف ماتوا برصاص الذيف دخموا مخيـ شاتيل ليؿ  16أيموؿ  ،1982تغطى
()2

بالموت كي يوحي بأنو ميت ،و لـ يكف ميتا".

« ال يذكر فيصؿ الوجوه لكنو يذكر األجساد" .كانت ثقيمة" قاؿ يذكر ثقؿ جسد شقيقتو الصغيرة
التي كانت في السابعة ...ركض في الشارع الرئيسي حيث الذباب و الجثث و الرائحة».

()3

يعتمد " إلياس خوري" في رواياتو عمى لغة سيمة و سمسمة تمتزج فييا الحياة بالحرب و التاريخ
بالحب ،و تتمحور ىوية الكاتب في فمسفتو حوؿ الذاكرة و النسياف و الحب و الحرب و الفقد واليرب
و طريقة معالجتو لمشخصيات و الصعود و اليبوط بيا و التفرع بأغصاف األحداث و التنقؿ فيما بينيا
بسلسة ،فقصصو مميئة بالمتعة ،و الروعة في األسموب و التشويؽ.
التّناص عبر أسموب التكرار ( التواتر):
أمور تتعمؽ بالنص ال يمكف الفصؿ بينيا بوضوح و لو مف الناحية النظرية أو اإلجرائية
ثمة ًا

وىو ما يجعمنا نقوؿ ،أف العمؿ األدبي ىو كؿ تداخؿ وظائؼ عناصره أحيانا حتى ليصعب تحديدىا
بمعزؿ عف بعضيا البعض ،و عميو فعزؿ العنصر ليس إال مف أجؿ الوصوؿ إلى فيـ أفضؿ لوظيفتو

( -)1إلياس خوري ،مجمع األسرار ،دار األدب ،بيروت ،ط ،2008 ،2ص.55
( -)2إلياس خوري ،مممكة الغرباء ،دار األدب ،بيروت ،ط ،2007 ،2ص.34
( -)3إلياس خوري ،مممكة الغرباء ،ص.106
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التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:

و بالتالي لمعمؿ في كميتو ،لذا ال شيء يمنع مف القوؿ أف التواتر ( التكرار) عنصر قائـ عمى جسر
()1

بيف ما يخص مقولة الزمف و بيف ما يخص األسموب.

و يعد التكرار مف أىـ المظاىر األسموبية التي تميز أسموب الكاتب الروائي " ونجد مف كوف
أيضا أف يعاد إنتاجو أي يتكرر مرة أو عدة
الحدث أي حدث ،ليس لو فقط إمكانية أف ينتج و لكف ً

مرات في النص الواحد ،لذا يدرس بالنظر في العلقة بيف تكرار الحدث في المبنى الحكائي مف جية

و تك ارره في المتف الحكائي مف جية ثانية وضبط "جيرار جنيت" ثلثة أنواع لمتواتر و ىي :اإلنفرادي
 ، Singnlatifالتكراري  ،Répétitifالتكرار المتشابو  ،itératifفي اإلنفرادي نجد خطايا و حيدا يحكي
أما في التكراري فنجد خطابات عديدة تحكي حدثا
مرة واحدة ما جرى مرة واحدة ،و ىذا ىو العاديّ ،
احدا ،و قد يكوف ذلؾ مف شخصية واحدة و عدة شخصيات ،أما التكراري المتشابية فنجد مف خلؿ
و ً
()2

الخطاب الواحد الذي يحكي مرة واحدة أحداثا عديدة متشابية».

اءا عمى مستوى الحكاية أي القص المكرر أو
تحتفي رواية " أوالد الغيتو" بأسموب التكرار سو ً

عمى مستوى الجممة ،لكوف الرواية تعتمد في بنائيا عمى تعدد الحكايات و تداخميا كما ىو الحاؿ في
روايات الكاتب األخرى ،فإف التكرار بمختمؼ أنماطو يغدو سمة مف سماتو األسموبية ،و تتمثؿ وظائؼ
القص المكرر في المقابمة بيف األحداث ،تعويض البطاقات الداللية أو التأكيد عمييا بالشبو و المماثمة
إبراز تباعد األصوات السردية و إختلفيا أثناء المعاودة ،تأكيد المعاني السابقة باإلستبداالت المفظية
واألسموبية ،أو بواسطة اإلشتراؾ المفظي ،تشويش الموضوعات و صور الشخصيات ،و يأتي القص
المكرر أيضا لمتشك يؾ في الواقع مع أو في المحتوى الحقيقي لحدث بعينو ،كما في حكاية الطفؿ "أدـ"
التي تكررت عدة مرات ،مرة عمى لساف الراوي (آدـ) نفسو ،و مرة عمى لساف مأموف ،و مرات عمى
لساف األخريف ،و التي تقوـ عمى الوقائع التالية:

( -)1يمنى العيد ،تقنيات السرد الروائي ( في ضوء المنيج البنيوي ،دار الغاربي) بيروت ،لبناف ،ط2010 ،3
ص.133

( -)2سعيد يقطيف ،تحميؿ الخطاب الروائي( الزمف ،السرد ،التبئير) ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط1997 ،3
ص.78
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التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:

أثناء مسيرة الموت تحت الرصاص و الشمس و العطش التي قاـ بيا الشعب الفمسطيني ،بعد
خروجيـ مف " المد" ،و قبؿ وصوليـ إلى "نعميف" ،لمح " نمر أبو اليدى" طفؿ مرمي تحت شجرة زيتوف
عمى صدر امرأة ميتة.
إنحنى " مأموف األعمى" ليمتقط الطفؿ ،أمره نمر أبو اليدى" ترؾ الطفؿ و يمضي ،لكف الرجؿ
أخذه وعاد وحيداً إلى المد.
صبية تدعى "مناؿ"
تقدمت منو ممرضة
و عندما وصؿ إلى المدينة اتجو إلى المستشفىّ ،
ّ

وأخذت الطفؿ مف بيف يديف الرجؿ و قررت أف يكوف ابنيا.

يكرر السارد "آدـ" الحكاية مرتيف و مف منظوريف مختمفيف ،منظور " مأموف" و منظوره ىو.
يروي" آدـ" في المرة األولى مف منظور " مأموف" ،فينقؿ خطاب شخصياتو بكؿ جزئياتو أي مف
وجية نظر خارجية ،ينقؿ خطاب الرجؿ بصوتو ،فيروي أنو « خرج مف المد مع الخارجيف ،و مشى في
مسيرة الموت تحت الرصاص و الشمس و العطش ،و قبؿ وصولو إلى "نعميف" رأى الطفؿ مرميا تحت
شجرة زيتوف عمى صدر إمرأة ميتة ،فقرر أف يأخذه و يعود إلى المّد مف جديد ،حيث قابؿ الممرض
()1

الصبية " مناؿ" التي أخذتو مف الرجؿ األعمى  ،و قالت أنو سيكوف ابنيا».

و في المرة الثانية يأخذ "آدـ" و ضع المقرر ،فيو ال يركز عمى جزئيات الخطاب بؿ يتدخؿ فيو
أف الزوجة تأخرت مع ابنيا ،الرضيع عف الركب
عف طريؽ التفسير و التوضيح ،يقوؿ "آدـ" « يبدو ّ

في مسيرة الموت فتابع الرجؿ رحمتو ،و حيف وصؿ إلى "نعميف" بحث عف زوجتو و طفمو و لـ
يجدىما ،و ماتت المرأة مف العطش تحت شجرة الزيتوف تاركة الصبي فوؽ صدرىا ليجده الشاب
األعمى مأموف الذي أعطاه إلى الممرضة مناؿ التي أنقذت حياتو بفرؾ جسمو الناشؼ بالزيت
()2

وارضاعو مسحوؽ العدس المسموؽ مف إصبعيا».

و قد يأتي القص المكرر مف وجوه متكاممة في قص شخصيات عدة لمحدث نفسو كما في
أبدا بإزاء أحداث أو وقائع خاـ و إنما بإزاء أحداث
حكاية موت " مفيد شحادة" « ففي األدب ال نكوف ً

( -)1الياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.116
( -)2المرجع نفسو،الصفحة نفسيا.
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التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:

تقدـ لنا عمى نحو معيف ،فرؤيتاف مختمفتاف لواقعة واحدة ،تجعلف منيا واقعتيف متمايزتيف و يتحدث
كؿ مظير مف مظاىر موضوع واحدة بحسب الرؤية التي تقدمو لنا».

()1

تتكرر حكاية موت " مفيد شحادة " باختلؼ في وجيات النظر ،لتروي في المرة األولى مف
منظور شخصيات عدة ،فتعدد اإلدراؾ يعطي الحكاية موضوعية و رؤية أكثر تعقيدا ،يقدـ جزء منيا
مف منظور مأموف و يقدـ جزء آخر مف منظور آخريف ،و الجزء المتبقي يقدـ مف منظور السارد آدـ.
و الجزء األوؿ مف الحكاية و الذي يروى مف منظور مأموف ،يحكي عف موت الفتى مفيد و ىو
معمؽ عمى األسلؾ الشائكة « ،في تمؾ المحظة حصمت المأساة األولى في الغيتو ،و سوؼ تبقى
الناس أطمقوا عميو
مأساة ىذه الفتى الذي كاف في السابعة عشر مف عمره محفورة في وجداف النّاسّ ،
()2

إسـ العصفور ،و كاف موتو بداية العلقة بيف أوالد الغيتو و الموت».

تتكرر الحكاية لممرة الثانية مف منظور السارد "آدـ" « و بينما انشغؿ أعضاء المجنة بتنظيـ
إقامات الناس في البيوت الميجورة ركض مفيد شحادة إلى األسلؾ مموحا بورقة عمييا كتابة بالعبرية
()3

و ىو يصيح " يا خواجة يا خواجة"».

يموح بيا لمجنود طالبا
« كاف مشيد الفتى ًا
مثير لرثاء ،يقؼ وحيدا و في يده ورقة مطوية بعناية ّ
أخذ الرسالة إلى صديقو الخواجة موال.
()4

مزؽ الرسالة وداسيا بحذائو ،و قاؿ كلما بالعبرية».
« قيؿ إف الجندي اإلسرائيمي ّ

« الجندي عندما سمع كلـ مفيدة إنياؿ بكعب بندقيتو ضربا عمى رأس الفتى ،و الفتى لـ ِ
يحـ رأسو
ً
بيديو ،بؿ بقيت ذراعاه ممدودتيف أماـ األسلؾ و صار الدـ مثؿ تاج مف الشوؾ عمى رأسو ،ثـ ىوى

دفعة واحدة».

( -)1تزفيطاف تودوروؼ الشعرية ،تر :شكري المبخوت و رجاء بف سلمة ،دار توبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء المغرب،
ط ،1990 ،2ص .51

( -)2إلياس الخوري ،أوالد الغيتو ،ص.237
( -)3المرجع نفسو ،ص.141
( -)4المرجع نفسو ،ص.244
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التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:

و تتكرر الحكاية لممرة الثالثة و بشكؿ مختمؼ عمى لساف السيدة " كريمة الصالحي" التي
ألف الجندي اإلسرائيمي أطمؽ عمى رأسو
أف الفتى تسمّؽ األسلؾ الشائكة ،و أنو مات ّ
« زعمت ّ
()1

رصاصة واحدة».

" كاف مادا ذراعيو و ىو يحكي بالعبرية ،ثـ رأيتو مرميًّا عمى األرض ...لـ يسقط عمى األرض
()2

ظؿ معمقًا».

«
أف خوري يوظؼ القص المكرر بعدة رؤى دوف اإلدعاء بأف واحدة منيا تممؾ
و الحظنا ّ

الحقيقة ،األمر الذي يخمؽ الحيرة لدى القارئ.

فإف مجمؿ روايات إلياس خوري السابقة ،تحفؿ بأسموب
و كما ىو األمر في " أوالد الغيتو" ّ

القص المكرر .ففي " باب الشمس يبدو ىذا األسموب السردي بشكؿ الفت في متنيا الروائي ،كما في
حكاية موت الطفؿ الصغير التي تقوـ عمى الوقائع التالية:

 أثناء نزوح مجموعة مف الفمسطينييف مف قرية الصفصاؼ إلى الحدود المبنانية ليلً يشرع طفؿصغير في الثالثة أو في الرابعة مف العمر في البكاء ألنو جائع.
 األـ حاولت إسكات الطفؿ بخياطة رغيؼ الخبز و ىي خائفة مف الكيؿ الفمسطيني الذي كافيقودىـ ،و الذي ىدد بقتؿ الطفؿ إذ لـ يسكت و لكنيا فشمت في اسكاتو.
يكرر السارد خميؿ الحكاية مرتيف مف منظوريف مختمفتيف ،منظور جدتو شاىينة و منظور أـ
فوزي.
و الحكاية األولى تنقؿ خطاب شخصياتو بكؿ جزئياتو ليأخذ السارد موضع الملحظ
الموضوعي ،إذ ينقؿ خطاب جدتو بصوتيا فتروي أنيا « ىرعت و أعطت نصؼ رغيؼ الخبز إلى
األـ لتعطيو لمطفؿ ،لكف الولد كاف يريد رغيفًا كاملً...خاطت المرأة الرغيؼ وأعطتو لمولد فسكت
و لكف بعد أف اتسعت الفجوة بيف نصفيو رجع إلى البكاء».

(-)1إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص .248
(-)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.

( -)3إلياس خوري ،باب الشمس ،ص .214
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()3

التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:

اما صوفيا لفت بو ابنيا و حممتو عمى كتفيا كي يسكت في حيف كاف الكيؿ
أخذت األـ حر ً
أف الطفؿ
يمشي خمفيا ،وضعت األـ ابنيا عمى األرض و كشفت الحراـ ،و صارت تبكي إلكتشافيا ّ

ميت».

()1

أما في المرة الثانية فيأخذ خميؿ وضع المقرر الذي يبني وجية نظر أـ فوزي إذ يتدخؿ في
ّ

الخطاب عف طريؽ التفسير و التوضيح ،يقوؿ خميؿ «أمو قتمتو ،ىؿ تسمح يا أبي ،قتمتو خوفًا مف
الكيؿ الذي كاف خائفًا مف الييود ،لـ تحمؿ األـ طفميا عمى صدرىا و لـ تسند رأسو عمى كتفييا كما
أخبرتني جدتي بؿ لفتو بالحراـ و جعمت فوقو حتى مات».

()2

و في " مممكة الغرباء" تتكرر حكاية مناـ فيصؿ الفمسطيني و نومو فوؽ جثث إخوتو األموات
تتكرر الحكاية مرات و مرات و في كؿ مرة يستعيدىا السارد يطمعنا عمى شيء جديد ،يروييا مف
حينا آخر.
حينا ،و مف منظور فيصؿ ذاتو ً
منظوره ً

تكدس الجميع ،و كأف فيصؿ قد أصيب بثلث رصاصات في خاصرتو و يده
يقوؿ السارد " ّ

زحؼ وناـ بيف أشقائو و شقيقاتو السبع و أمو الذيف ماتوا برصاص الذيف دخموا مخيـ شاتيل ليؿ 16
أيموؿ ."1982

()3

و تتكرر الحكاية لممرة الثانية مف منظور فيصؿ ،ليطمعنا عمى أشياء جديدة « دخؿ المسمحوف
النار ،كاف صوت الرشاشات قويًّا كاف الصوت و بدأت األجساد تتساقط و تتكوـ فوؽ
و بدأ إطلؽ ّ
بعضيا ،كانت العائمة تتفرج عمى التمفزيوف ،حيث بدأت قنابؿ اإلنارة التي أطمقيا الجيش اإلسرائيمي ،ثـ

دخؿ الكتائبيوف و أطمقوا النار».

()4

تناصا مع " أوالد الغيتو" مف جانب التكرار عمى مستوى
و تعتبر " يالو" مف أكثر روايات خوري
ً

الحكاية أو القص المكرر ،فيي حكاية الحرب فبطؿ الرواية " دانياؿ" و الممقب " يالو" يكتب حكايتو
كررىا قد يضيؼ عمييا بعض المعمومات
مرات و مرات بناءا عمى طمب المحقؽ ،و الحكايات التي ي ّ
حينا ،و قد ينقص بعض المعمومات ًّ
حينا آخر كتب "يالو" عمى طفولتو و حكايات أبيو و جده و
ً
شيئا.
شيئا أو ينقص ً
حكايات عممو في دكاف رزؽ و كررىا عدة مرات و في كؿ مرة يكررىا يضيؼ ً

( -)1إلياس خوري  ،باب الشمس ،ص.215
( -)2المرجع نفسو ،ص .216

( -)3إلياس خوري  ،مممكة الغرباء ،ص.32
( -)4المرجع نفسو ،ص.106
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التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:

و نجد في روايات "خوري" نمط آخر مف التكرار و ىو الذي يتمثؿ في التكرار عمى مستوى
غالبا ليؤدي وظيفة التأكيد و اإللحاح عمى ما وقع ،و كأف الراوي مسكوف بفعؿ
الجممة ،الذي يأتي ً
يعاوده فيشير إليو بأكثر مف عبارة و بأكثر و بأكثر مف صياغة ،و قد يشكؿ ىذا الفعؿ بؤرة محورية

في العمؿ القصصي ،و قد يتوزع ىذا التكرار عمى مدى صفحات الرواية أو عمى مدى الرواية كميا.
يعتمد الروائي في روايتو "أوالد الغيتو" عمى الزمة كلمية " تقوؿ الحكاية" .

()1

و تتكرر العبارة

في كؿ مرة ،لتعيد رواية الوقائع مجددا عمى صورة حمقات حمزونية تضيؽ وتتسع ،تستأنؼ الحكاية
كأنما ىي تتوالد و تتناوؿ مف داخؿ بؤرة
دائما مف جديد ،أو باألحرى مف زاوية أخرى ،و مف زمف آخر ّ
حكائية مستقمة عف انعكاساتيا الواقعية ،و الخبر الروائي في قصة خوري ىذه كما سائر أقاصيصو

أف ما يرويو ىو اإليياـ بالحقيقة
يبدو شديد الواقعية و لكف ما إف نفرغ منو ،حتى يتبيف أنو كاذب و ّ

فالرواية ليست رواية الحقيقة ،و ّإنما رواية اإلحتماالت.

كما يكرر السارد أيضا جممة السرد التقميدية " قاؿ الراوي"( ،)2في الجزء الذي خصصو لقصة "

وضاح اليمف" ،ليستخدميا في كلزمة سردية يتخذ منيا ىيئة المفتاح األسموبي لمحكاية ،و يؤكد ىذا
أف الحكاية ،ال تروى مف زاوية واحدة و ّإنما بعدة رؤى ،كؿ يروي مف منظوره
المستوى مف التكرار ّ
الخاص ،حسب علقتو بالمروي ،دوف اإلدعاء بأنو يممؾ الحقيقة.

و تنتاص " أوالد الغيتو" مع روايات خوري األخرى ،مف خلؿ استخداـ نمط التكرار عمى
مستوى العبارة ،ففي " باب الشمس" نجد عبارة " ماتت أـ حسف"( ،)3تتكرر و تتوزع عمى مدى
جوا مف الحزف و األسى
صفحات الرواية ،و يحمؿ تكرارىا إيقاعا جنائزًيا ،يضفي السارد مف خللو ً
عمى حكيو فموت المرأة أثر عمى الجميع ألنيا ميمة جدا لكونيا القابمة الوحيدة في مخيـ شاتيل« .
كؿ الذيف ولدوا في ىذا المخيـ سقطوا مف أحشاء أمياتيـ عمى يدييا» ( ،)4حتى الراوي خميؿ سقط إلى
يدييا وليا الفضؿ في تعميمو بعض أمور الطب ،خاصة األمور المتعمقة بالتوليد ليذا نجده يكرر خبر
موتيا عمى مدى صفحات الراوية.

( -)1إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.44
( -)2المرجع نفسو ،ص.43

( -)3إلياس خوري ،باب الشمس ،ص .09
( -)4المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:

كما يكرر السارد أيضا العبارة التراثية " كاف يا مكاف في قديـ الزماف"( .)1ليتخذىا كوسيمة
لإلفصاح عف محتوى المتف الروائي الممتد و الواسع و قد أضفت ىذه العبارة صغة الجمالية عمى
النسيج المغوي في الرواية ،فيي عبار تراثية مشيورة تستخدـ في أغمب األحياف الستمالة المستمعيف.
و يحمؿ التكرار في رواية " رائحة الصابوف" شحنة إيقاعية ،فالتكرار عمى مستوى الجممة يحمؿ
في داخمو مستويات كثيرة مختمفة لمتجمي اإليقاعي في نسيج المحكي كمو ليضفي عميو جمالية شعرية
فمثل حيف نق أر الفقرة التالية « :كؿ شيء رمادي ،حيطاف رمادية و طرقات رمادية ،و الناس ٍ
بأيد
رمادية ،و رؤوس رمادية ،كؿ شيء رمادي كؿ شيء باألسود و األبيض ،األعمدة الكيربائية
السيارات ،األضواء و الوجوه ،كؿ شيء رمادي» ،)2(.نحس بيذا اإليقاع الشعري كالذي نجده في
قصيدة "محمود درويش" "مديح الظؿ العالي" التي يقوؿ فييا:
البحر أبيض.
و السماء.
و قصيدتي بيضاء.
و التمساح أبيض.
و اليواء.
و فكرتي بيضاء.
كمب البحر أبيض.
()3

كؿ شيء ابيض.

فالشاعر ىنا فقد القدرة عمى اإلحساس و التعريؼ بيف األشياء حيث استوت األمور عنده
ونفس الشيء بالنسبة لمسارد في ىذه الرواية إذ فقد التمييز بيف األشياء ،حيث صار كؿ شيء رمادي
في نظره ،و ليذا نجده يكرر جممة كؿ شيء رمادي في كؿ مرة لمداللة عمى حالتو النفسية.
و في " مجمع األسرار" يفتح الكاتب خطابو الروائي بلزمة سردية كمفتاح أسموبي لمرواية
وىي عبارة " ىكذا بدأت الحكاية أو بدأت الحكاية ىكذا" و ىذا إلعتبار ما سيأتي بعدىا كحكاية
(-)1إلياس خوري ،باب الشمس ،ص.31

( -)2إلياس الخوري ،رائحة الصابوف،دار األداب ،بيروت لبناف ،ط،2000، 1ص .09

( -)3محمود درويش األعماؿ األولى  ،2رياض الريس لمكتب و النشر ،بيروت-لبناف ،ط،2005 ،1ص.388
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التناص الذاتي في رواية "أوالد الغيتو"

الفصل الثاني:

مستقمة و كذلؾ جممة السرد التراثي" في ذلؾ اليوـ ،و في ذلؾ الزماف" التي وظفيا السارد لينقؿ أجواء
الماضي المبناني.
مف الخصائص األسموبية و الفنية لدى " إلياس خوري" باإلضافة إلى التي ذكرناىا سابقا نممح
أسموب السرد المتداخؿ أو تداخؿ الحكايات و تعددىا ،بحيث نجد في كؿ رواية عشرات الحكايات التي
تتداخؿ و تتناسؿ ،و يجسد خوري في رواياتو قصص الحرب و الموت و الدمار ،حكايات البسطاء
والفقراء مف الناس ،حكايات الميمشيف منيـ ،تمؾ الحكايات حاوؿ خوري أف يجمعيا في رواياتو
فياجس كتابة الحكاية و البحث عنيا يشكؿ جوىر نصوصو ،باإلضافة إلى أف خوري يعتمد عمى
أف عممية التذكر ال تخضع لمنطؽ التسمسؿ أو
الذاكرة كإطار مرجعي لسرد الحكايات و مف المعروؼ ّ

التتابع الزمني و نجد ىذا األسموب مشترؾ خاصة بيف كؿ مف " أوالد الغيتو" " ،باب الشمس" "مممكة

الغرباء".
كما يعتمد الروائي أيضاً عمى تقنية تعدد الرواة ،بما أنو يستند في مجمؿ رواياتو إلى أسموب
تعدد و تداخؿ الحكايات ،فيو يكتب حكايات ال تنتيي ،و الحكايات التي ال تنتيي ال يمكف أف يكوف
ليا رٍاو واحد ،و مف األساليب الممفتة في كتابات خوري كذلؾ أسموبي ( النفي ،و اإلستفياـ) ،فالرواية
لدى خوري ليست رواية الحقيقة ،إنما رواية االحتماالت فيو يضع الوقائع دائما في مناخ مف عدـ
التصديؽ ،فيو يدفعنا إلى الريبة فيما يكتب إذ ال حدود بيف المعيش و المتخيؿ ،مادامت الحكاية تحؿ
أحيانا محؿ الواقع فروايات خوري تقوؿ لنا بأننا غير قادريف عمى معرفة الحقيقة.
تنتاص رواية " أوالد الغيتو" مع روايات خوري السابقة في كؿ ىذه األساليب ،لخمؽ داللة
االلتباس بيف الحقيقي و المتخيؿ ،ليشككنا في الحكايات التي يروييا ،فيذه لعبة خوري المميزة يمارسيا
في كؿ مرة ليطرح قضية اإللتباس القائمة بيف الحكاية و حقيقتيا.
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الفصل الثالث :التّناص الداخمي و الخارجي في "أوالد الغيتو"
أوال :التّناص الداخمي
 .1التّناص مع الرواية العربية الحديثة
 .2التّناص مع ال ّشعر العربي الحديث
 .3التّناص مع األدب العبري ،رواية "خربة خزعة" لـ يزىار
سميالنسكي.
 .4التّناص التاريخي.
ثانيا :التّناص الخارجي.
. 1التّناص مع الشعر العربي القديم
 -2التّناص مع النص األدبي التراثي "ألف ليمة و ليمة"
.3التّناص مع القصص الديني

الفصل الثالث:

التّناص الداخمي و الخارجي في "أوالد الغيتو"

التّناص الداخمي و الخارجي في " أوالد الغيتو":
يتمتّع الخطاب األدبي الروائي ،بفضاء واسع فيو باب مفتوح عمى مختمف األلوان واألجناس األدبية

أن مرونة جنس الرواية جعمت منو ًّ
قادر عمى استدعاء َك ْم ىائل من النصوص
فنا ًا
و غير األدبية ،إذ ّ
والخطابات و األشكال التعبيرية و الطرائق و المستويات المختمفة.

الرواية غير المحدود جعل منيا نص العالم المتشبع بكل المعارف اإلنسانية بالعمم
ّ
إن انفتاح ّ

النوعية لدى
والفمسفة ،و الفن و التاريخ ،و ىذا التفاعل المتميز ىو الذي رسخ منطق التجديد و اإلضافة ّ

الروائيين ،بخاصة لدى الروائي العربي الذي ّركز اىتمامو عمى اإلمكانات الخاصة ،من تاريخ ودين

وفمسفة و أسطورة...إلخ ،و من ىنا أصبح التّناص ضرورة ال ُب َد منيا في أدبنا الحديث والمعاصر

النضج إال بعد استيعاب نصوص سابقة لو ،بحيث يوظفيا بما يخدم نصو ،و بما تمنحو
فالكاتب ال يتم لو ّ
أن التّناص يوسع من فضاء الخطاب األدبي فيمنحو قدرة
ىذه النصوص من أفكار و رؤى جديدة ،إذ ّ

إيحائية عالية.

تحتل كتابات "خوري" مساحة ميمة في ساحة الكتابة الروائية و النقدية و الثقافية و السياسية وىذا
واضح في رواياتو ،إذ يستحضر الكاتب نصوص مختمفة قديمة كانت أم حديثة سواء أكانت أدبية أو غير
أدبية.
أوالً :التّناص الداخمي:
 .1التّناص مع الرواية العربية الحديثة:
تداخل " أوالد الغيتو" مع الرواية العربية الحديثة في عالقات تناصية متعددة،بشكل أثرى نصيا
الروائي،وفتحو عمى قراءات تأويمية واسعة.
أ .التّناص مع رواية " المتشائل" لـ "إميل حبيبي"
"خوري" متأثر بشكل كبير برواية " المتشائل"* و يصاحبيا " إميل حبيبي" بحيث يأتي "آدم"
أن
يبدوا ّ
ّ

ار و تكرًارا ،إذ يقول « ىذا ىو جوىر لعبة إميل
البطل السارد في رواية " أوالد الغيتو" عمى ذكرىا مرًا
*

المتشائل :وردت في الرواية عمى ّأنيا نحت كممتين المتفائل والمتشائم.
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حبيبي كميّا ،فالرجل لم يكتب سوى ذاكرتو بعدما قام ،بتقطيعيا إلى فمذات صغيرة ،و استخداميا كما

محرك سيرة معطل»( ،)1فإميل اعتمد عمى ذاكرتو
يستخدم الميكانيكي قطع غيار قديمة من أجل إصالح ّ
ىو ،و اعتمد "أدم" نفس أسموبو أي أسموب الذاكرة ،و لكن لم يعتمد عمى ذاكرتو بل عمى ذاكرة اآلخرين و

قررت أن أكتب رواية متخيمة عن شاعر الحُّب في
يعمق آدم و يقوم « :و أنا اآلن في المكان نفسوّ ،
ًّ
مستعينا بذاكرات اآلخرين اآلخرين التي وجدتيا في الكتب ألجدني أمام انفجار
العصر األموي،
ذاكرتي»...

()2

و يقارن السارد " آدم" بينو و بين شخصية سعيد في "متشائل" حبيبي و يجد نفسو لموىمة األولى ّأنو

أقرب إليو ،و لكن سرعان ما يجد نفسو مختمفا عنو « فشخصية سعيد جرى تركبييا عمى النمط الكانديدي
شخصية رمزية تختزل معاناة
كي تنقل تجربة المقاومة عبر التعامل ،أو التعامل عبر المقاومة ،و تقدم
ّ

أما أنا فمم أتعاون و لم أقاوم ...و حكايتي ال تختزل سوى حكايتي و ال أريد
الفمسطيني في دولة إسرائيلّ ،

أن أكون رم از»

()3

و تتداخل "أوالد الغيتو" مع رواية " حبيبي" في موضوع سؤال اليوية ،إذ تشكل ىذه األخيرة نقطة
مركزية في كمتا الروايتين إذ يقول البطل /السارد " سعيد" في " المتشائل" :
« فتحريت عن ىويتي كيف أنتسب أمام ىذا الجالل المسجى الذي حين يتكمم ال يئن و ال يتكمم حين ال
يئن ،ىل أقول لو أني كبش و مقيم؟ أم أقول لو :دخمت إلى بالطكم زحفا؟».

()4

"خوري" سؤال اليوية عمى لسانو و عمى لسان بطمو "آدم" ففي المقدمة
و في " أوالد الغيتو" يثير
ّ

يدعي ّأنو
ىوية ىذا الرجل بالضبط ،ىل ىو فمسطيني ّ
يتسائل" إلياس" عن ىوية بطمو « إال ّأنيا ال تعرف ّ
()5

إسرائيمي أم العكس ،لكنو في شخصية ف ّذة».

()1

– إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.154

()3

– المرجع نفسو ،ص.273

(-)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
()4

– إميل حبيبي ،الوقائع الغريب ة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل ،دار ابن خمدون لمطباعة و النشر و التوزيع

()5

– إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.11

حيفاء ،ط ،1974 ،1ص171
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كأن السؤال عن الفمسطيني اإلسرائيمي "آدم" ىو وجو آخر لسؤال اليُ ِويَّة في رواية " حبيبي" ويكرر "
ّ

إن ىذا الرجل كاذب يدعي أنو إسرائيمي مع عشيقاتو مع أنو فمسطيني،
إلياس" سؤالو عن "آدم"ّ « ،

لمجرد
وىويتو الفمسطينية ىذه كانت حجتو الكبرى ضد روايتي ،كأنو ال يحق لي أن أكتب عن فمسطين
ّ
()1

ّأنني لست من أبوين فمسطينيين».

الرواية فيو في كل مرة يتسائل عن اليوية ليس عمى
ّ
إن سؤال اليوية يالزم أدم عمى مدار ّ

المستوى الفردي فحسب ،بل يتساءل :من ىو أبوه الذي بذره ،و من ىي أمو التي حممت بو؟ و من ىو
أبوه الذي رباه؟ ومن ىي منال الذي ربتو؟ ىل ىو ابن الشعب الفمسطيني الذي تشِّرد أم أنو ابن الييود
ىرب حين كان في السابعة عشرة من عمره من غيتو
يقول آدم « اخترعت لنفسي ًأبا يدعى يتسحاقّ ،

يتزوج ابنة مياجر روسي ،وينجباني» ( " ،)2كما ترون ،فقد قمبت قصَّتي وحولتيا إلى قصة
وارسو ...و َّ
()3

ييودية".

ب  :التّناص مع رواية " غسان كنفاني" " عائد إلى حيفا" و " رجال في الشمس" :في المتن الروائي لـ "
أوالد الغيتو" ،حضرت روايات محددة لكنفاني من دون غيرىا و أىميا " رجال الشمس" " و عائد إلى
حيفاء" ،فمن الرواية األولى " رجال في الشمس" إستعار "خوري" مفرد الصمت ،فأبطال الرواية الثالثة
استسمموا لمموت بصمت في صندوق صيريج الماء عندما نسييم ميربيم السائق في النقطة الحدودية بين
الكويت و البصرة ،و ىذا ما صدم الرجل وجعمو يردد السؤال نفسو ،لماذا لم يدقوا جدران الخزان ،دار
حول نفسو دورة و لكنو خشي أن يقع ،فصعد الدرجة إلى مقعده ،و أسند رأسو فوق المقود :لماذا لم تدقوا
جدران الخزان؟ لماذا لم تقولوا؟ لماذا؟ و فجأة بدأت الصحراء كميا ّتردد الصدى لماذا لم تدقوا جدران

الخزان؟ لماذا لم تقرعوا جدران الخزان؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟».

()4

مات فمسطينيو " غسان كنفاني" في صمت داخل صيريج معدني خانق لميواء وحولوا موتيم إلى
حكاية كثيرة األسئمة ،حين تصرفوا بحياتيم و قضوا اختناقا ،و يقول آدم « :لم أحب صرخة نياية رواية
خزان الماء في شاحنة سائق ،يشي إسمو و شكمو بالغموض ،قا ماتوا
الفمسطنيون الثالثة الذين دخموا إلى ّ
( -)1الياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.15
(-)2المرجع نفسو ،ص.269

( -)3المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.

( -)4غسان كنفاني ،رجال في الشمس ،دار المثمث ،بيروت ،ط ،1980 ،2ص 93
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ِّ
السارد
في جحيم ّ
الخزان قبل عبور نقطة عبور الحدودية العراقية الكويتية ،و لم يفعموا شيئا» ،و يعمق ّ
()1

الخزان؟.
ويقول :لماذا لم يقرعوا جدران ّ

و ىذا ما يسقطو " خوري" عمى أىل المّد الذين ذاقوا الذل و المعاناة و التعذيب و القتل والتشريد
بصمت ،اختنق أىل مدينة المّد في الغيتو ،كما اختنق أبطال كنفاني داخل صيريج الماء.
إن أبشع جريمة قام بيا الجيش اإلسرائيمي في حق الفمسطينيين ىي جريمة فرض الصمت بقوة لغة
ّ

الضحية الييودية ،التي سادت العالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية ،إثر المحرقة النازية ،كان عمى
أوالد الغيتو في المّد أن يموتوا و يحرقوا و يشردوا بصمت كما الخروف يساق إلى الذبح من دون أن يفتح
فمو ،و ىذا ما عبر عنو خوري في الفصل الذي وضعو تحت عنوان " خريطة األلم"

« خريطة

تبدأ في المستشفى ،حول الجامع الكبير و الكنيسة و تمتد في األشالء التي إلتصقت بحيطان جامع
دىمش و الجثث التي انتشرت عمى الطرقات ،و حولت شارع صالح الدين إلى شارع الذباب األزرق
وتصل إلى المقبرة ،و تنعطف إلى داخل البيوت التي وجدت فييا جثث متيرئة وأطفال انتفخت أجساميم
()2

بالجوع و الموت».

بعدما أخرج الفمسطينيون من أرضيم و مدنيم أخرجوا من لغتيم لم يكن في مقدورىم أن ينطقوا
العربية ،أو أن يتعمموا العبرية ،فتحولوا إلى لغة جديدة ىي لغة الصمت ،ىي جممة " مراد" الذي قال:
()3

« كنت عم بحكيمك عن الصمت ،ال الصمت منوش عتمة الصمت موقف».

ألنو « حين ال يعود باستطاعتك أن تبكي خوفا من أن تقتل ،يصير الكالم بال
الصمت موقف ّ
ّ
()4

معنى».

الروايات
يستحضر التّناص في " أوالد الغيتو" رواية " كنفاني" " عائد إلى حيفاء" التي تعد من أبرز ّ

الفمسطينية و العربية التي صورت مأساة المجوء و المنفى ،و فكرة العودة ،ىي قصة الفمسطيني سعيد و
زوجتو المّذان اضط ار لمنزوح مع آالف األسر عن مدينة حيفا بعد غزوىا من قبل الصياينة ،السبب الذي

لم ي ِ
مك ُن العائمة من إحضار إبنيا من المنزل و ىو في الشير الخامس من عمره ،تُِر َك الطفل وحيدا إال
ُ
أن وجدتو العائمة الييودية التي إنتقمت لمسكن في المنزل ،و عندما فُتِ َح باب العودة عمى المدينة بعد
( -)1إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص .31

( -)2إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.292
( -)3المرجع نفسو ،ص.382

( -)4المرجع نفسو ،ص .383
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مرور عشرين سنة ،قر ار الزوجين العودة إلى حيفا لمبحث عن ابنيما " خمدون " اكتشفا أنو أصبح إبن
عائمة ييودية ،تريب عمى أيدييم و تشرب عقائدىم ،لدرجة أنو رفض اإلعتراف بأصمو العربي ،و تجاىل
مما سبب إنفعال و غضب األب سعيد «أي خمدون يا صفية؟ أي لحم و دم تتحدثين
والديو الحقيقينّ ،
إن خمدون أو دوف ،أو الشيطان إن شئت ال يعرفنا! أتريدين رأيي؟ لنخرج من ىنا لنعد إلى
عنيما؟ّ ...

الماضي انتيى األمر سرقوه».

()1

لقد أسقط السارد " آدم" شخصية خمدون (دوف) ،عمى شخصيتو ،كما فعل مع شخصية سعيد في "
أن قصة خمدون تتشابو و قصتو ،فخمدون تركو أىمو أثناء عممية النزوح والطرد من
المتشائل" ،حيث رأى ّ

حيفا ،و ىو تركو أبوه فوق جثة أمو الميتة أثناء مسيرة الموت من المّد حتى عثر عميو مأمون و سمّمو
ألن خمدون أصبح
لمنال لتكون أمو ،لكن سرعان ما ّ
يدرك أنو يختمف عن خمدون كاختالفو عن سعيد ّ

أما آدم فيو الذي اختار أن يكون ييوديا « .لوىمة إعتقدت َّ
أن
ييوديا غصبا عنو و دون أن يدرك باألمرّ ،
الروائي الفمسطيني يتكمّم عني ،لكن اإلعتقاد سرعان ما تالشى ،فأدم ،أي َّأنا ،أكثر تعقيدا من خمدون –
أما دوف – خمدون -لم
قصتو كي تكون حيمتو في الحياةَّ ،
دوف -آدم صار إسرائيميا باختياره ،و ألف ّ
يكن يمتمك خيارات أخرى فصار جنديا إسرائيميا من دون إرادتو».

()2

و القارئ ليذه الروايات األربعة سيالحظ قدرة خطاباتيا الروائية عمى إستنطاق بيانات الواقع ،فقد
تشرد الفمسطيني في أرضو ووطنو ،و عاشا في مخيمات ال ّذل و المنفى بسبب عجزه عن حماية وطنو و
عبر عنو الخطاب الروائي في " أوالد الغيتو" و " المتشائل" و رجال في الشمس" و " عائد إلى
ىذا الواقع ّ

أن الفكرة العامة مشتركة.
أن لكل منيا سماتيا الفردية إال ّ
حيفا" ،رغم ّ

 -2التّناص مع الشعر العربي الحديث:

يبدو ًّ
رواد ال ّشعر الحديث،و استحضر بعض ما قرأه في
أن خوري ّ
قد ق أر لبعض معاصريو من ّ
نصوصو بأ ّشكال تناصية مختمفة.
أ  :التّناص مع " محمود درويش":
ال يخفي عمى القارئ في كل مكان ما يمثمو "محمود درويش" في ميدان الشعر و األدب العربي
نقدا ،و سبب ذلك ّأنو لم يدع حدثًا من أحداث
المعاصر ،فيو خطوة ال يمكن تجاوزىا قراءة بحثًا و ً
( -)1غسان كنفاني ،عائد غمى حيفا ،منشورات الرمال ،قبرص ،ط.2015 ،2
( -)2إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.273
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نابعا من روح اإلنسان البسيط
ًا
القضية الفمسطينية ،أو وضع من أوضاعيا إال صوره
تصوير دقيقًا ً

األول الذي دافع عن أزمة وطنو فمسطين.
والشاعر المبدع ،فيو الشاعر ّ
لقد تأثر كاتبنا " إلياس خوري" تأث ار كبي ار بشخصية و شعر " محمود درويش" ،نظ ار لمصداقة التي
جمعتيما مدة ستة وثالثين سنة ،و ىذا ما أقر بو " إلياس" في مقدمو تحت عنوان " عنوان كتيب مرفق

إلي مدرسة أدبية و فكرية و
مع الديوان" إذ قال« :امتدت صداقتنا ستة و ثالثين عاما ،كانت بالنسبة ّ
()1
أع ْدت إكتشاف فمسطين و تكحَّل حبري بعبق الجميل«.
شخصية معو َ
الحظنا ىذا التأثر في روايات "خوري" ،خاصة في روايتو األخيرة « أوالد الغيتو» حيث ذكر

الشاعر و شعره عمى مدار صفحات الرواية ( ،348 251 ،234 ،181 180 114 ،113 ،103 ،40
 ،)363 ،362و ّأول ذكر لشعر "محمود درويش" ،كان حين استحضر السارد آدم قصيدة " كان ما
سوف يكون" و التي شبو فييا الشاعر " رشيد حسين" بحقل من البطاطا و الذرة ،وىذه بعض األبيات من
القصيدة:
لَم يأخذ من األلفاظ إال أبسط األلفاظ.
سهالً كان كالماء
بسيطًا....كعشاء الفقراء
حقال من بطاطا و ذرة
كان ً
يحب المدرسة.
ال ُ

يحب النثر و الشعر
ال ُ

و لعل السهل نثر

()2

شعر.
و لعل القمع ٌ

حقال من البطاطا يستحق أن يكون
جال يشبو ً
إن ر ً
و يعمق أدم عمى ذلك و يقول « :قمت في نفسي ّ
()3

كبير».
شاعر ًا
ًا

و لقد استحضر الكاتب شخصية ىذا الشاعر الفمسطيني ،حيث جعل نياية بطمو آدم

تتشابو و نياية حياة " رشيد حسين" ،فكالىما يقرر اإلنتحار في شقتو في نيويورك ،أحدىما يكتب شعره ،و

اآلخر يكتب سيرتو و تعميقاتو في دفاتر يريد ليا أن تحترق معو ،يقول آدم « :قرأت دواوين راشد الثالثة،
( -)1محمود درويش ،االعمال الكاممة.مختارات ،منتدى مكتبة اإلسكندرية ،ص .136
( -)2محمود درويش ،الديوان ك األعمال األولى (،)2ص .248
( -)3إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.40
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بأنو ما قبل الشعر ،فيو يميد لمشعراء اآلخرين الذين
و أحسست بخيبة األمل أحببت شعره ،لكني شعرت ّ
()1

أتو من بعده ،و يكتب ما يشبو تيجئة الذات التي تسبق الوصول إلى إمتالك المغة التي تعبر عنيا».

إن الياس ىو الذي يجمع "آدم " " براشد حسين" ،لكن آدم حسن يتيم نفسو بالعجز « .ال أمتمك قدرة
ّ

اإلنتحار»  ،ليذا تجيئ الحكايات عمى لسانو عن أبطال آخرين ،كان اإلنتحار يدفع آدم إلى قراءة راشد
حسين ثانية « حكاية موت ىذا الشاعر الفمسطيني محترقًا بالخمر و سيكارتو المشتعمة دفعتني إلى قراءة
أن ىذا الحزن الذي تشق عنو كمماتو لم يكن سوى
أن قصتو ىي شعره و ّ
أشعاره من جديد و أحسست ّ
()2

مقدمة لحكاية موتو.

إن دفاتر آدم حسن دنون ىي استعارة لمحزن الذي يرافق الغربة و يدعوا راشد
إذن ّ

حسين إلى اإلنتحار صمتًا.

كما يستحضر نص "خوري" أيضا قصيدة " درويش" جندي يحمم بالزنابق البيضاء" ،و التي يقول
في مطمعيا:
يحمم بالزنابق البيضاء
بغصن الزيتون
بصدرها المورق في السماء
يحمم – قال لي -بطائر
يزهر ليمون
و لم يفمسف حممه ،لم يفهم األشياء
يحسها ....يشمها
إال كما ّ

إن الوطن
يفهم –قال ليّ -

أن أحتسي قهوة أمي.

()3

ولقد كان لبطل الرواية آدم و ىو يدرس في جامعة حيفا صديق ييودي ىو (ناحوم ىيشرمان) يشبو
الجندي الذي كتب عنو " درويش" في قصيدتو ،و نا حوم مثل جندي درويش ،يتوق لميجرة من إسرائيل

(-)1إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص .40
(-)2المرجع نفسو ،ص.46

( -)3محمود درويش ،الديوان :االعمال األولى ( ،)1ص .203
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( أي فمسطين) و يفعل يقول آدم « :كنت أطمق عميو لقب "جندي الزنابق البيضاء" ألنني رأيت فيو قريبا
بالسالم.»...
لمجندي اإلسرائيمي ،في قصيدة محمود درويش ،الذي حمم ّ

()1

فاختيار الكاتب لذكر شخصية الجندي من قصيدة "درويش" ،لدليل عمى تشابو الصفات وتطابقيا

بينو و بين ناحوم من حيث التفاؤل و العزيمة و الحمم.
ب  -التّناص مع سعدي يوسف:
يستحضر المتن الروائي قصيدة "سعدي يوسف" "أمريكا" ،عبر عالقة تناصية تأتي منسجمة مع
سياق الحدث الروائي الذي استحضرت فيو ،و التي يقول فييا الشاعر:
يارب احفظ أمريكا
موطني -موطني المذيذ
أمريكا
لنستبدل هداياك
المهربة
خذي سجائرك ّ
و اعطينا البطاطا

خذي مسدس جيمس بوند الذهب
و أعطينا كركرة مارلين مونرو.

()2

أخذ الكاتب ىذه األبيات و وظفيا في روايتو ألنو وجد فييا ما يطابق حالة بطمو اإلجتماعية
والنفسية ،فآدم فمسطيني مغترب في أمريكا ،عاش فييا أغمبية حياتو ،و ليذا تعد الموطن الثاني لو
أن نيويورك
والمكان الذي يسترجع فيو ذكريات طفولتو ،و ىي محطتو األخيرة في الحياة « أعرف ّ
()3ذ
محطَّتي األخيرة ،ىنا سوق أموات ،و ستحرق جثتي و ينثر رمادي في نير اليادسون».
األول بالثاني
و بنية النص نجد فييا إبداعان إثنان ،إبداع الكاتب ،و إبداع الشاعر حيث تفاعل ّ
أن النّص
فاستدعاه لبنية نصية مشكال إبداعا جديدا ،و طبيعة التّناص ىنا امتصاصية ،رأى فيو الكاتب ّ

الشعري الغائب يالئم المقام الذي وضع فيو.

( -)1إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.103
(-)2المرجع نفسو ،ص .381
( -)3المرجع نفسو ،ص21
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 .1التّناص مع األدب العبري :رواية خربة خزعة لـ يزىار سيمالنسكي*
أن روايتو ما كانت كتابتيا لوال مراجع عديدة ،نصوص من األدبين
يشير "إلياس خوري" إلى ّ

ّاإلسرائيمي و الفمسطيني ،و إشارتو ىذه تنبينا إلى ظاىرة التّناص مع األدبين المذكورين.

درس األدب العبري ،مرة يذكر أنو درسو في
و ما فعمو إلياس فعمو آدم ،إذ أنو ذكر أيضا أنو ّ

جامعة تل أبيب و ثانية في حيفا « .كانت الكتب بالنسبة لي أبوابا أفتحيا عمى العالم ،و كان مدرس المّغة
العبرية يعجب من ولعي بمغة النعمة مثمما كان يسمى لغة التوراة...دخمت عالم شاسع صنعو األدب،
حفظت شعر بياليك ،و قرأت روايات " نزىار" و سحرني " أغنون" ،و أدىشني "بنيامين تموز" ،)1(»....و
يفصل و يتوسع و يأتي عمى أفكار خاصة باألدب العبري وحده ،مثل
لم يكتفي آدم بيذا إذ أنو الحقا ّ

فكرة قتل األب إبنو « و لم أعثر عمى ىذه العقدة إال في األدب اإلسرائيمي الييودي المعاصر ،الذي ّيركز
كثي ار عمى فكرة التضحية باإلبن.

()2

أحكاما قيمية حوليا و ىو ما
ليستشيد بنصوص من األدب العبري ،و ال يكتفي بيذا بل أنو يصدر
ً
يبدو حين أتى بذكر رواية " يزىار سيمالنسكي" " خربة خزعة" ،و ىي أول رواية قصيرة ليذا الكاتب
الييودي يزىار ،تتحدث عن النكبة الفمسطينية و تصف عممية تيجير قرية فمسطينية جميمة عام  1948و
يزىار كان ضابطا في قوات اليجاناه التي قامت بتدمير ىذه الفرية و طردت سكانيا أي أنو كان مشاركا
في الحدث .يقول الكاتب « :حدث في الماضي صحيح و صحيح أنيا حدثت في الماضي لكن وقائع ما
حدث ظمت تالحقني منذ ذلك الوقت ،و حاولت التخمص منيا مع مرور الوقت و محو معناىا و تحدي
()3

قوتيا و اإلنشغال بالحياة اليومية».

*من أىم كتاب األدب العبري الحديث ولد في مدينة رحفوت في جو عائمة من األدباء ،درس في الجامعة العبرية القدس
عمل محاميا ثم محاض ار لموضوع التربية ،نجحت كتاباتو في إثارة نقاشات كبيرة و بالذات حول مجموعة قصص الحرب

"خربة خزعة" و "األسير" المتين يحكي فييما قصص عن حرب إسرائيل و ينتقد فيما سموكيات الجيش اإلسرائيمي إبان
الحرب.

( -)1إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.125
( -)2المرجع نفسو ،ص .163

( -)3ابراىيم درويش بين الوعد و خربة خزعة و استحضار المتشائل ،جريدة القدس العربي ،ع 15 ،6766مارس .2011
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أن الفمسطينيين صاروا ييود الييود».
إن الفكرة التي ركز عمييا "خوري" في رواية يزىار" ىي فكرة ّ
ّ

أن
ميما بذلت من جيد ،فمن أصل إلى بالغة شاىد عيان شارك في الجريمة ،و خرج باستنتاج مذىل ّ
الفمسطينيين صاروا ييود الييود»( ،)1و يقول أيضا " يزىار أعمننا ييودا لييودا إسرائيل وىذه كانت رسالة
()2

روايتو».

أن صورة الفمسطيني األخرس أصبحت أحد ثوابت األدب اإلسرائيمي « ،ميال
و يرى " خوري" ّ

فالكاتب اإلسرائيمي صنع ترنيمة الفمسطيني األخرس ،خرس الفمسطيني ىو شرط ما ُيمكن أن نطمق عميو

اسم يقظة ضميرية إسرائيمية.»...

()3

و يصدر "خوري" حكمة القيمي عمى رواية يزىار و يقول « :و اعتقدت و ال أزال عند إعتقادي
أن ىذه الرواية لم تترجم إلى
بأن رواية يزىار عمل أدبي ارئع ...و من المؤسف ّ
رغم مرور السنوات ّ
()4

اإلنجميزية إال مؤخرا ،و بقيت شاىدا عمى عمق العالقة بالموت التي تجمع المغتين العربية والعبرية».

 .2التّناص التاريخي:
يمتد الزمن عبر التاريخ و تتعاقب األجيال عمى ىذه البسيطة فتنشأ الصراعات اإلنسانية وتنحسر
أما الصراعات فتنمو داخل
ميما كانت دوافعيا ،فمكل أمة تاريخ و لكل شعب بقعة مكانية ّ
يحيا عميياّ ،

فردا من جماعة تعيش تمك الصراعات ،ثم تنشأ في نفسو طاقة
النفس اإلنسانية و خارجيا ،و األديب ً
صور مختمفة ،تتداخل تمك الصور ببعضيا
مكبوتة ،يسعى إلى تفريغيا ،فتمر أثناء ذلك في مخيمتو
ٌ
وتنصير لتتشكل من جديد في قالبيا المغوي محممة بأبعاد واقعية و نفسية و خيالية ،فيتحد الماضي

بالحاضر و القريب بالبعيد ،و الواقعي بالمتخيل ،فيييمن التاريخ عمى بعض تمك الصور ومن ىنا ينشأ
التّناص التاريخي بمختمف تفاصيمو.
و نعني بالتّناص التاريخي تداخل نصوص تاريخية ،و منتقاة من النص األصمي لمرواية تبدو
مناسبة و منسجمة ّلدى المؤلف مع السياق الروائي أو الحدث الروائي الذي يرصده ،و يسرده و تؤدي
معا.
غرضا فكريا أو فنيا أو كمييما ً

()5

(-)1الياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص261
( -)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
(-)3المرجع نفسو ،ص .260

( -)4المرجع نفسو ،ص.103

(-)5أحمد الزعبي ،التناص نظريا و تطبيقيا ،مؤسسة عمون لمنشر و التوزيع ،عمان األردن ،ط ،2000 ،2ص .30
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يمكن إدخال جميع أنواع األجناس في رواية " أوالد الغيتو" بما في ذلك تمك الغير المندرجة في
جميا ،فخوري َع َم َّد إلى إدخال أعمال " وليد الخالدي" و "عارف العارف" و"إدوارد
األدب ،و ىذا واضح ً

افدا حركيا يغني الرواية و يمنحيا فرصة التجدد ،بعيدا عن قوانين ومالمح
سعيد" و غيرىم ،و يعد ذلك ر ً
جنبا إلى جنب مع معطيات أدبية روائية.
ثابتة ،ومن ىنا يحضر في الرواية معطيات تاريخية ً

فإن ىذه الرواية لم
و لقد أشار " خوري" إلى ىذا التداخل في خاتمة روايتو إذ يقول " و في النيايةّ ،

تكن ممكنة لوال قراءتي لشيادات ،إسب ير منير و " فوزي األسمر" و أعمال وليد الخالدي و عارف العارف

و إدوارد سعيد و سميم تماري و إيالن بابة و أمنون راز كاكو تزعبن و آخرين ،و نصوص من األدبين
()1

الفمسطيني و العبري».

يسنتد " خوري " عمى المادة التاريخية و يعيد كتابتيا روائيا ،فروايتو تجسد أحداثًا تاريخية عاشيا
الشعب الفمسطيني منذ نكبة  48إلى يومنا ىذا ،من خالل إشارات كثيرة ألحداث واقعية ،كأحداث المذبحة
ِّ
أعرف أن كممة مذابح ثقيمة عمى اآلذان في
التي قام بيا اإلستعمار الصييوني في حق الشعب المد « ّ
عالم اليوم ،الذي ينظر إلى إسرائيل بصفتيا ابنة اليولوكوست و وريثة األلم الييودي الذي صنعو

اإلضطياد الوحشي و اإلبادة الجماعية و مع ذلك ال أستطيع أن أستخدم كممة أخرى ،فيذه الكممة ال
تالئم ما حصل في فمسطين عام  1948فقط ،بل تمتد مع ىذه النكبة المستمرة منذ أكثر من خمسين
()2

عاما في مذبحة متواصمة لم تتوقف حتى اآلن».

مما جعل بعض النقاد يطمقون عمييا لقب
و لقد أشار الكاتب إلى عدة أحداث واقعية في روايتوّ ،
"رواية فمسطين التاريخية" ،فالرواية تصور أحداث سقوط مدينة المِّد عمى يد اإلستعمار الصييوني الذي
بنى أسالك شائكة حصر فيو أىل ىذه المدينة المتبقين ،الذين رفضوا اليروب .شموئيل كوىين كان القائد
العسكري الذي نفذ الطرد الجماعي لسكان مدينة الخضر ،و ارتكب فييا أكبر مذبحة حصمت في حرب
النكبة عام  )3(.»1948لم يكتفي خوري بذكر أحداث و تاريخ ىذه النكبة فقط بل تجاوز ذلك لذكر وقائع
حادثة الجراد الذي « اجتاح المدينة عام  ،1916إلى الزلزال الذي ضربيا في  11تموز  ،1923إلى
()4

الكولي ار عام .» 1927

(-)1إلياس الخوري ،أوالد الغيتو ،ص .421
( -)2المرجع نفسو ،ص.310

(-)3الياس خوري ،المرجع نفسو ،ص .243
( -)4المرجع نفسو ،ص .286
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و من اىم المصادر التاريخية التي استند عمييا الكاتب لإلستدالل عمى أخباره الروائية ،نجد مقاالت
"وليد الخالدي" و ىو مؤرخ فمسطيني كتب بغ ازرة عن المجوء الفمسطيني و حرب  ،1948إذ نممح حضو ار
ممتزجا مع متن الرواية و ىو مقال تحت عنوان "سقوط حيفا" والذي نشر في مجمة
ممفت ألحد مقاالتو
ً

حول أحداث سقوط مدينة حيفا التي سقطت بيد
( Midde East Forumكانون األول ) ،و المقال يدور ّ
النفوذ الصييوني قبل سقوطيا الرسمي في ليمة  22 ،21نيسان من العام  ،1948فالتعداد السكاني لمييود
أن الييود تفوقوا عمى
بمغ في ذلك العام ما يقارب  70ألف ،بينما بمغ عدد العرب ما يقارب  65ألف أي ّ
العرب أبناء المدينة األصميين بنسبة تجاوزت الـ  % 50وكان الييود يعتمدون عمى سالح حديث

ومنظمين في منظمات صييونية بينما العرب اعتمدوا عمى سالح بسيط و فاسد اشتروه بماليم و لم
يتجاوز عددىم عن  044ثائر و متطوع و لكنيم قاتموا ببسالة نادرة.
أن القوات الييودية قد قامت بسمسمة من الخطوات المسبقة حيث
لكن مكان سقوط حيفا ليتم لوال ّ

قامت بقصف األحياء العربية بالقذائف و دحرجة براميل تحتوي عمى متفجرات و تنفيذ عمميات إرىابية
وتخريبية في األحياء العربية.
و ىذه اإلشارات التي اعتمدت عمييا الرواية تؤكد قصدية المؤلف و قصدية النص و التداخل
الحاصل بين الرواية كجنس أدبي متخيل ،و التاريخ كتوثيق منطقي و موضوعي لألحداث السياسية
واإلجتماعية و اإلقتصادية و الثقافية.
 التّناص مع التاريخ القديم:لقد استحضر الروائي " إلياس خوري" بعض مصادر التاريخ القديم لبناء متن روايتو ،و من أىم
ىذه المصادر نجد كتاب " المقدسي" أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم" و كتاب " ابن عساكر" " التاريخ

الكبير" و ذلك ليصور لنا حضارة و تاريخ مدينة المِّد ،فياذين الكتابين يشكالن وثيقة ميمة لكل من يبحث
من جغرافية األقاليم من النواحي الجغرافية جميعا :البشرية و اإلقتصادية و المناخية والطبيعية ،و حتى
الدينية و بالتالي فإلياس يعبر عن المأساة التي تعرض ليا الشعب الفمسطيني في مدينة المِّد عام 8401
يم َّد قراءه بشيء من تاريخ المدينة عبر ىاذين الكتابين " يقول السارد " :مدينة حممت أربعة
لذلك فضل أن ُ
أسماء ،قبل أن ترسو عمى اسميا الجديد فيي رتن الفرعونية و ديوسيوليس الرومانية و المِّد العربية
ومدينة سان جورج اإلفرنجية ،ثم المِّد من جديد ،قبل أن يطمق عمييا اإلسرائيميون إسم لود بحذف "الـ "
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التعريف»( ،)1ثم يغوص آدم المؤلف الضمني في ىذا التاريخ ليصل إلى ذكر بعض الشخصيات التاريخية
ليذه المدينة ،و ّأول الشخصيات ىي:
" القديس جورجيوس" و معنى اسمو ىو المزارع أو الفالح ،الفارس المغوار الرمز الوطني والبطولي
ِّ
عرف بانتصاراتو المتكررة  ،تغمب عمى التين و قتموّ « .إنيا مدينة الكنيسة العجائية ،حيث قبر
لمدينة المد ّ
القديس جورجيوس الذي يطمق عميو العرب إسم الخضر».

()2

لقد استحضر الكاتب شخصية "جاور جيوس" الفارس الشجاع الذي مات تحت التعذيب ألنو رفض
التخمي عن إيمانو ،و أسقط ىذه الصفة عمى الشعب الفمسطيني الذي رفض اليرب و استسمم لمموت
والمعاناة بغية اإلحتفاظ بوطنو " فمسطين" و دينو " اإلسالم".
أما الشخصية التاريخية الثانية التي استحضرىا خوري فيي:
ّ
السمطات الممموكي بيبرس :و الذي يعد من أبرز الرموز التاريخية لمدينة المِّد ،فيو الذي أعاد فتح
المدينة عام  ،1967بعدما كانت في قبضة القوات الصميبية عام  ،1099و الذي بنى الجامع الكبير
الرحيم"،
الرحمن ّ
وأمر بكتابة ىذه الكممات عمى البالطة الرخامية فوق بوابة الجامع الرئيسية " :بسم اهلل ّ

فيو رمز لمدين اإلسالمي أبو الفتح بيبرس الصالح صديق المؤمنين.

أن الفكرة عنده أىم شيئ و أن
فالشخصية بالنسبة إللياس خوري « وسيمة يستعمميا إليصال فكرة ما ،أي ّ
إن كل ىذه األسماء
تصل الفكرة لمقارئ البد من تجسيدىا في شخصيات تعبر عن أراء تمك اإليديولوجيةّ .
باستمرار تصادفنا في كتب األدب و الشعر و كتب التاريخ إنيا بمعنى آخر شخصيات مستقات من

التاريخ العربي اإلسالمي.

()3

ُي َع ُد "إلياس خوري" من أبرز الكتاب المعاصرين الذين تعامموا مع التاريخ اإلنساني بصفة عامة والتاريخ
العربي بصفة خاصة نظ ار لوعيو بدور ىذا التاريخ في إستنياض اليمم و إستحضار األمجاد في تجديد

الشعور باإلنتماء.
( -)1إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص .279
(-)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا. ،

( -)3فاطمة سميماني ،الشخصية التاريخية في الرواية الجزائرية و ىوية اإلنتماء ،رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في
األدب الحديث و المعاصر ،جامعة أبو بكر بمقايد تممسان  ،2012 ،2011ص.83
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التحاما يصعب تفريق
ممتحما مع الواقع
إن الخاصية األولية لرواية " أوالد الغيتو" أنيا رواية تجعل الخيال
ّ
ً
ً
أحدىما عن اآلخرـ و يتجسد التاريخ بمظاىر تحمل أبعاد عالئقية بالحاضر ،من خالل استثمار معطيات
التاريخ العربي اإلسالمي عامة و التاريخ الفمسطيني خاصة ،و اسقاطيا عمى الحاضر فنتمكن من فيم
الراىن في ضوء التاريخ أو العكس.
ّ
ثانيا :التّناص الخارجي
 .1التّناص مع الشعر العربي القديم:
إن المتن الشعري العربي القديم من المصادر األساسية ،التي راح كتابنا المعاصرين ينيمون من
ّ

منابعيا العذبة لما فييا من أناقة المغة و قوة اإليقاع ،و جمال الصورة ،كما يشير ذلك إلى الحقيقة مفادىا
مدى إسيام النص الشعري العربي القديم في تشكيل النصوص اإلبداعية الحديثة و المعاصرة.
أ .التّناص مع امرئ القيس:
لقد أدرك " خوري" أىمية الشعر العربي القديم ،بحيث رأى فيو نماذج شعرية جيدة ،يمكن إسقاطيا
عمى الواقع المعاصر ،إذ حاول توظيف ىذه النماذج في كتاباتو ،و ىذا ما الحظناه في رواياتو التي
تفيض بتداخالت نصوصية كثيرة من الشعر العربي القديم ،و لعَّل ىذا يشير إلى الثقافة األدبية الواسعة،
التي يمتمكيا " خوري" و انفتاحو الرحب عمى مختمف الحضارات و األدب.
و قد أظير "خوري" براعة فائقة في تعاممو مع النصوص األدبية التي إستميميا ،أو إمتصيا في
كثير من كتاباتو الروائية ،فقد طبعيا بطابعو الخاص ،و ح َّممَيا شحنات داللية خاصة ،و ىذا ما نجده في
روايتو "أالد الغيتو" التي عمد الكاتب فييا إلى استحضار بيتين ألمرئ القيس" الذي يقول فييما:
عسيب
مقيم ما قام
ُ
و إني ُ

يب
أجارتنا ّ
إن المزار قر ُ

()1

و كل غريب لمغريب نسيب.

أجارتنا إنا غريبان ىاىنا

يدا ،حيث طرده أبوه " حجر" نتيجة لمجونو
و امرئ القيس ىو الشاعر األمير ،كان عاشقا
ماجنا و شر ً
ً
يدا في البالد ،ثم بعد أن قتِل أبوه حمل ىو لواء الدعوة إلى الثأر لوُ ،و طاف يستنجد بالقبائل
فعاش طر ً

( -)1إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.61
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()1

لتُعينو عمى الثأر ألبيو ،و لما خذلتو القبائل ذىب يستنجد بالقيصر ثم مات مسموما في طريق عودتو،

أن امرئ القيس قال ىذين البيتين حين حضرتو المنية عند سفح جبل اسمو " عسيب"  ،قريب من
و زعموا ّ
قبر ،إمرأة غريبة مدفونة ىناك و ىو إستنتاج ممكن ،و يمكن ألي غريب في أية رحمة أن يستشعر الغربة

فيجري عمى لسانو مثل ىذا الشعر إبداعا و تمثيالً.

()2

و قد استدعى آدم المؤلف الضمني في الرواية بيتي امرئ القيس ليعبر من خالليا عن أبعاد
تجربتو ،من إحساس بالغربة و تشرد شعب ،و طنو بعد ضياع أرضو « ،سوف أعانق في ىذا النير
أرواح الغرباء ،و سألتقي بمن يجد في لقاء الغريب بالغريب نسباً يغنيو عن نسب أضاعو» ،)3(.و يعمق
ىمني ،فمن يق أر
السارد ليقول « :أعرف أنني اآلن أنثر بيتين ألمرؤ القيس بطريقة غير شاعرية ،لكن ما َّ
ُّ
أحد ىذه الكممات بعد موتي ،ألني سأوصي بأن تحرق ىذه الدفاتر معي كي ترمى ىي أيضا في
النير».

()4

و تظير فاعمية التّناص مما سبق من خالل الربط الفني المحكم ،بين محنة الشاعر امرئ القيس
بعيدا عن أحبتو و أرضو ،و محنة الشعب الفمسطيني الذي اغتصب الصياينة أرضيم
الذي مات مخدوعاً َ
و شردوىم من ديارىم « .فالطريقة الوحيدة لمتعبير عن العاطفة في قالب فني أن تكون بإيجاد معادل

موضوعي ليا ،و بعبارة أخرى مجموعة من الموضوعات أو موقف أو سمسمة من األحداث تشكل وعاء
ليذه العاطفة الخاصة ،بحيث تنفجر ىذه العاطفة في الحال عندما تقع األحداث الخارجية موضوعة في
()5

تجربة حسية».

و إستخدم السارد أو المؤلف الضمني شخصية و شعر إمرئ القيس كمعادل موضوعي

قناعا يبث من خاللو خواطره و أفكاره.
لتجربتو الذاتية حيث نجدىا ً

( -)1عمي عشرى زايد ،إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،د .ط
 ،1997ص .149

( -)2الطاىر أحمد مكي ،أمرؤ القيس ،حياتو و شعره ،دار المعارف ( د .م) ،ص 104
(-)3إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص .21
(-)4المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.

( -)5عمي عشرى زايد ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،ص .21
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ب -التّناص مع وضاح اليمن:

تبدأ دفاتر آدم دنون بمشروع رواية لم تكتمل ،سيرة روائية عن الشاعر األموي "وضاح اليمن" و حكايتو
المذكورة في عدة كتب و منيا " األغاني" ألبي الفرج األصفياني ،يقول السارد « :نصحني أحد زمالئي
بقراءة كتاب "األغاني" ألبي الفرج األصفياني ،و في ىذه الموسوعة الشعرية و الغنائية التي ال مثيل ليا
إلتقيت بشاعري.

()1

و صف آدم حكاية الشاعر ،حكاية أجمل عاشق في تاريخ الحب عند العرب ،فالشاعر كان ييّوى

فمما اشتير أمره معيا خطبيا و لم يتزوجيا ،فقام أىميا بتزويجيا
امرأة من أىل اليمن يقال ليا " روضة"ّ ،
لرجل آخر ،و بعدىا أصيبت بمرض الجذام *،و أصيب الشاعر بالجنون ،و خاصة بعد أن زارىا في و ِاد
المجذومين ،و رأى كيف تحولت حبيبتو الجميمة إلى وحش مخيف «،رأى كيف انطفأت العينان الجميمتان
و تقشر الجمد ،و تيدل الحاجبان لبسو الخوف و تالشت رجولتو و َش َع َر بحاجة إلى الفرار».

()2

تحول الشاعر من وضاح اليمن إلى وضاح المجنون ،تاه في البراري ،و أصبح شعره ىو وسيمة في
العيش ،و يقول في أحد القصائد عن حبيبتو:
وضاح اليمن
عنيت ّ

الوضاح قد
ياروضة
ّ

يكدره َّ
ب لم ِّ
الدرن

فاسقي خميمك من ش ار

ِ
دن
و الطعم طعم سالف ُ

الريح ريح سفرجل

حمامتان عمى فََن ْن

تييجي إليك
أفي ّ

فتطاعما ُح َّ
ب السكن.

الزوج يدعوا إلفو

()3

(-)1إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص .37
*الجذام :ىو مرض يؤدي إلى تمف دائم و متزايد في الجمد و األعصاب و األطراف و العيون.

( -)2إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص 50
(-)3المرجع نفسو ،ص .33
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و بعد أن رأتو زوجة " الوليد بن عبد المالك" "أم البنين"  ،أعجبت بجمالو و شعره ،و أقامت صمة عشق
معو ،و ظن وضاح أنو قد إلتقى بروضتو مرة ثانية ،كانت أم البنين ترسل إليو فيدخل إلى مخدعيا ،ثم
تخبئو في صندوق و تقفل عميو إذ داىميا زائر حتى إكتشف أمرىا خادم فوشي بيا إلى الخميفة ،ووصف
لو الصندوق و سارع الخميفة فدخل عمى أم البنين و طمب منيا أن تيبو الصندوق

و بعد أن وافقت

عبدا لديو بحفر بئر عميقة ثم خاطب الصندوق قائالً « يا ىذا ،إنو قد بمغنا شيء إن كان حقًا
أمر الوليد ً

فقد كفناك و َّ
دفنا ذكرك و قطعنا أثرك إلى آخر الدىر ،و إن كان باطالً فإنا دفنا الخشب و ما أىون
ذلك» )1(.ثم قذف بو في البئر و ميل عميو التراب ،لكن الشاعر لم يصدر أي صوت إذ إستسمم لمموت
خوفًا عمى حبيبتو أم البنين.
إن توظيف شخصية الشاعر " وضاح اليمن" في الرواية يعني استخداميا تعبيريا لحمل بعد من
ّ

أبعاد تجربة الكاتب المعاصر ،أي « أنيا تصبح وسيمة تعبير و إيحاء في يده يعبر من خالليا أو
( يعبر بيا) عن رؤياه المعاصر».

()2

فالسارد آدم رأى في ىذه القصة إستعارة إنسانية عن الفمسطينيين ،ألن صمت الشاعر عمى طريقة
أبطال " غسان كنفاني" في "رجال في الشمس" ،و ىو كذلك صمت الفمسطينيين إزاء مصيرىم بعد النكبة
فمسطينيا ،سيجد في ىذه
رمز
و أىواليا « ،لن أكتب كناية ،فالقارئ الذي سيرى في حكاية وضاح اليمن ًا
ً
()3

القصة إستعارة إنسانية عن الفمسطينيين و عن كل المضطيدين في العالم».

رحل وضاح اليمن مختنقًا بعشقو و صمتو ،أخمد صوتو ،جمع بين ميابو السمطة و ضرورة
األسرار ،تتكشف في حكاية الصمت القاتل مصائر فمسطينيين عشقوا أرضيم و انتظروا مجزرة ،حال أىل
المِّد و ىم موضوع الرواية ،الذين رفضوا اليرب و حسم اإلرىاب الصييوني أمرىم في تموز ( يوليو)
مجاز يضيئ و شائج العشق واإلنتظار
ًا
 ،1948تصرف الروائي بحكاية " الشاعر اليمني" و جعل منيا

المميت.

( -)1أبي الفرح األصفياني عمي بن الحسين ،كتاب األغاني ،مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي بيروت ،لبنان ،الجزء
السادس ،ط ،1991 /1ص.222

( -)2عمي عشرى زايد ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،ص.13
( -)3إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص .30
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عنصر في صورة جزئية ،و ىذه الصورة صورة حديثة لجأ فييا
ًا
الشخصية في ىذه الرواية شكمت

الكاتب إلى شخصية " وضاح اليمني" « لصنع صورة عصرية تعبر عن رؤيتو الخاصة ،الكاتب في ىذه
الرواية قد ا ختار من مالمح الشخصية ما يوافق تجربتو و يتراسل مع قضاياه و أضفي عميو دالالت
معاصرة».

()1

أنطق الروائي الصمت بالمجاز ،و بحوار النصوص األدبية الواضح و المتمبس معا ،و بمغة مميئة
باإليحاء تقمق الكممات التي تحجب المعنى.
قرر آدم المؤلف الضمني في الرواية أن يكسر الصمت و يخرج من صندوق وضاح اليمن
لقد ّ

ويحكي حقيقة الحكاية كما عاشيا عبر ذاكرة عارية و متناقضة و أعمن من خالل مخطوطو « أنا ابن
()2

حكاية خرساء و أريد لمحكاية أن تنطق عمى يدي»

و يضيف السارد ليقول « أنا لست وضاح اليمن،
()3

ولن أموت في الصندوق ،و حبيبتي ليست روضة و ال أم البنين».
 .2التّناص مع النص األدبي التراثي" :ألف ليمة و ليمة"

تعتبر المادة التراثية بما تحممو من زخم معرفي ثقافي وفني أدبي ،أىم رافد يتكئ عميو الخطاب
عموما و السردي منو عمى وجو الخصوص ،فباعتباره نتاج حقبة زمنية ماضية فيو
الفني المعاصر
ً
يعكس سياقات فكرية تتنوع بين الفمسفية و الدينية ،المغوية ،و األدبية ...مما قد يحقق صيرورة اإلنفتاح
عمى أزمنة الحقة تخمقيا عقول تعي ضرورة تأصيل الحداثة بالعودة المستميمة لما صمح من التراث.
تقدير مثمما نالو " ألف ليمة
ًا
نقدا أو
و لم ينل كتاب من كتب التراث األدبية ،شيرة و
إىتماما و ً
ً
()4
طبع و ترجم مئات
وليمة" الذي تولدت و تتوالد عنو نصوص عديدة في الثقافة العربية و غيرىا ، ".فقد ّ

( -)1عمي عشرى زايد ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،ص .142
( -)2إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص95
( -)3المرجع نفسو ،ص .96

( -)4سعد يقطين ،الرواية و التراث السردي ( من أجل وعي جديد بالتراث) ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء المغرب،
( د .م) ،ص .34
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المرات و « أثر في مختمف األنواع األدبية و الفنية من شعر و قصة و رواية و مسرح و سينما و أدب
(ِ )1
حولو دراسات أدبية و نقدية كثيرة تنوعت مناىجيا باختالف أىدافيا واختصاصيا.
أطفال» .و قُد َمت ّ
 التّناص عبر أسموب تداخل الحكايات:يعتمد " إلياس خوري" في روايتو طريقة تناسل الحكايات و توالدىا من بعضيا ،و يستيل في سياق
التمييد لمعبة الروايات داخل الرواية الواحدة ،بالحفر في الحكايات لنسج حياة روائية بديمة ،تكون الذاكرة و
الذكريات و التواريخ و المآسي قواميا ،و لعبة الحكايات و الشخصيات التي ينسجيا خوري في روايتو
تكون أشبو بطريقة "ألف ليمة و ليمة" و رواتو المعتمدون – بما فييم نفسو -صور عن شيرزادات معاصرة
ينقل من خالليم مآسي الفمسطينيين في الداخل و الخارج.
إن توالد الحكايات في ألف ليمة و ليمة و تناسميا يتحقق زمنيا عمى أساس اإلنطالق من العجيب
ّ

إلى األعجب ،وواضح من خالل ىذا الترابط أن األول وليد الثاني فكمما انتيت حكاية كبرى و تناسمت
حكايات فرعية عديدة ضمنيا كانت النياية بتعجب الشخصيات المروي ليم في الحكاية ،و المروي لو
خارجيا أي " شيريار" ،فتمسك شيرزاد بالخيط الناظم بين الحكاية الكبرى المنتيية ،و تميد ألخرى بقوليا
()2

إن ما سأحكيو أعجب مما حكيت».
« ّ

و بذلك تكون لمحكايات وظيفة إنقاذية لحياة شيرزاد وبالتالي

كامل النساء الميددات بالقتل بعد ليمة زفافين.
و قد اعتمد " خوري" نفس األسموب ،أي أنو يمسك بالخيط الناظم بين الحكاية الكبرى المنتيية

ويميد ألخرى بعبارات مختمفة ،مثمما فعل في نياية حكاية غرامو مع " دالية" ،إذ أنو َميَّد لحكاية أخرى
أن األلم الكبير ال يأتي من الحب و َّإنما
وىي حكاية عممو في مطعم الفالفل في نيويورك « و اكتشفت ّ
من فقدانو ،و أنني دخمت في دوامة يأسي من نفسي ،و ىي الدوامة التي سوف تقودني بعد ذلك بستة

أشير إلى اليجرة إلى أمريكا ،و العمل في مطعم الفالفل ،و ىذه حكاية أخرى ال تيم أحدا» )3(.فالكاتب
ىنا يطمعنا بوجود حكاية أخرى سيروييا فيما بعد.
لقد أشار " خوري إلى ىذا التداخل في مقدمة كتابو بقولو «:سوف يالحظ القارئ أن ىذه الدفاتر
نصوصا غير مكتممة ،ت زاوج بين الرواية و السيرة الذاتية و بين الواقع و التخييل ،و تمزج النقد
تتضمن
ً
( -)1حفيظ ة محمد محمود ،تحميل الخطاب السردي في ألف ليمة و ليمة ،حكاية خالد بن عبد اهلل القسري مع الشاب السارق
انموذجا) ،البمغاء لمبحوث و الدراسات ،مج  ،17العدد ( ،2014 ،)2ص .117

(-)2سعيد يقطين ،الرواية و التراث السردي ،ص .35
( -)3إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.37
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()1
أن القصة ال يمكن أن تكون مكتممة ،ال يمكن إال أن تكون
األدبي بكتابة األدب» ، .و من ىنا يتضح ّ

مكسورة ،فالذاكرة متقطعة و الحياة ليست خيطًا تعرف أين يبدأ و كيف و إلى أين ينتيي
متقطعة و
ّ
واتكاء " أوالد الغيتو" عمى ىذا األسموب ( تداخل الحكايات) ،جاء لتمكين الكاتب من أن يجمع أكبر قدر

من حكايات الفمسطينيين عن المجوء و التشرد و حصار المخيمات ،و سقوط المدن الفمسطينية مثل المِّد
يحمل بو
وحيفا ،و ّ
خربة الخصاص ،ليعيد من خالل تمك الحكايات كتابات التاريخ الفمسطيني ،الذي ال ّ

التاريخ الرسمي دون المساس بفنية العمل الروائي.

أن "خوري" قد برع في استخدام أسموب تداخل و تعدد الحكايات ،حيث ينتقل من
و في الحقيقة ّ

حكاية إلى أخرى بطريقة سمسة و فريدة من نوعيا ،تجعل القارئ يشعر بالدىشة و الفضول لمعرفة نياية
كل حكاياتو  ،و في األخير يصل إلى نيايات مفتوحة ،كما أنو يميد لحكاياتو بعبارات مختمفة مميئة
يدرس التاريخ
بالتشويق ،يقول السارد « ىذا ما رواه لي أحد زبائني ،و ىو فمسطيني مقيم في رام اهلل و ّ
ائر في الجامعة ىنا و لي حكاية قديمة حدثت في يافا لم يأتي أوانيا
في جامعة بيرزيت ،و عمل أستاذا ز ًا

بعد».

()2

فالكاتب ىنا يميد لوجود حكاية أخرى سيروييا فيما بعد و ما عمى القارئ سوى أن يكمل القراءة
ليكتشف حقيقة ىذه الحكاية ،و ىذا أسموب إغرائي يستخدمو لجذب قراءه ،و عباراتو تشبو عبارة شيرزاد:
« إن مات سأحكيو أعجب مما حكيت» ،التي تستخدميا في نياية كل حكاية لتغري بيا شيريار لتحافظ
ضد الموت.
عمى حياتيا و حياة النساء األخريات ،حيث أصبحت الحكاية سالحيا ّ
أن الرواية عند " خوري" تتشكل من عش ارت الحكايات المتداخمة مع
إن تداخل الحكايات أظير ّ
ّ

بعضيا ،بي ّد أ ّن ىذا التداخل يقوم في مجممو عمى غياب العالقات السببية و المنطقية ،فاألحداث تتراصف

ألن كل حدث ينطوي
جنبا إلى جنب دون الحاجة لمبحث عن العالقات التي تربطيا ببعضياّ ،
و تنضد ً

قائما بذاتو و ليس نتيجة لغيره ،و التّناص مع النص األدبي التراثي ،استخدمو
عمى ميزة كونو حدثًا ً
الروائي لكسر قالب السرد الحكائي الواقعي التقميدي الممتزم بالترتيبة الزمنية ليتماشى مع كثرة الحكايات
التي ضمنيا نصو السردي.

(-)1الياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص .16
(-)2المرجع نفسو ،ص .101
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التّناص مع القصص الديني ( قصة آدم):
لمد النصوص السردية العربية بالمدلول الحكائي ،الذي يحمل
ُي َع ُّد النص الديني مصد ار رئيسيا ّ

مكوناتو الخاصة ،فاستطاعت الرواية العربية أن تبني السرد وفق القصة الدينية ،و أن تستميم الشخصيات

أن التراث الديني ىو في الكثير من جوانبو تراث قصصي ،بما
الدينية و توظفيا في بنيتيا الفنية ،خاصة ّ
يشتمل عميو بين قصص األنبياء و الصحابة و التابعين ،التي روتيا الكتب المقدسة والمصادر التراثية

فوجد فيو الروائيون مادة سردية ثرية فضال عن استحواذ النصوص الدينية عمى الجزء األكبر عمى ثقافة
المجتمعات العربية ،في مصادرىا القرآنية و اإلنجيمية و التوراتية و الفكر الديني والصوفي ،و قد سعى
بعض الروائيون العرب إلى تأصيل الرواية العربية بالعودة إلى الموروث الديني و اإلفادة منو في التأسيس
لرواية عربية خالصة.
يع ُّد التراث الديني مصدر سخياً من مصادر اإلليام األدبي ،لدى األـدباء غير المسممين أيضا و
َ

ىذا ما يؤكده الدكتور "عمى عشرى زايد" في قولو « و إذا كان الكتاب المقدس ىو المصدر األساسي
فإن عدداً كبي اًر منيم قد تأثر ببعض المصادر
الذي استمد منو األدباء األروبيون شخصياتيم و نماذجيم ّ
اإلسالمية في مقدمتيا القرآن الكريم حيث استمدوا من ىذه المصادر اإلسالمية الكثير من الموضوعات و
()1

الشخصيات التي كانت محوًار ألعمال أدبية عظيمة » .

لقد احتوت رواية " أوالد الغيتو" نصوص دينية متنوعة ،اندمجت و تداخمت مع نصوص الرواية و
سياقاتيا المختمفة مكونة نماذج متعددة من التّناص الديني « وأثرت الفكرة المطروحة و عمقت الرؤية
()2

لألحداث و ساىمت في تشكيل البناء الفني لمرواية»

و تعامل "خوري" مع النص الديني لألىداف بنائية

من جية ،و معرفية داللية من جية أخرى ،فكان امتزاج النص الديني بالعمل الروائي ًا
أمر طبيعيا محيالً

عمى األطر الثقافة التي شكمت شخصية الكاتب اإلبداعية و المناىل التي استقى منيا مادتو.

( -)1عمي عشرى زايد ،إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،ص.75
( -)2أحمد الزغبي التناص نظريا و تطبيقيا ،ص .37
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مولعا بالقصص الديني و المفردة القرآنية لما ليا من قوة قادرة « عمى
أن " خوري" كان
يبدوا ّ
ً
()1

اضاءة الشخصية و تحميل أفكارىا و بمورة رؤاىا».

فكثي ار ما وظف ىذه القصص عمى أشكاليا المختمفة

لعل من أبرز ىذه القصص قصة سيدنا آدم التي أخذت من أوالد الغيتو مساحة واسعة
في رواياتو ،و ّ
حتى كادت أن تكون النواة التي بنيت عمييا الرواية « نظ ار لما تتميز بو الشخصية من أبعاد خاصة
مستمدة من الذات و الواقع و ىي أبعاد تثير جدال حياتيا مستفحال بما تتضمنو ىذه الشخصية من
متضادات ترتبط بالوجود اإلنساني ،تتمثل في وقوف اإلنسان بين مفترقي السعادة والقمق تتجاذبو عواقب
الندم».
الخطيئة و ال جدوى ّ

()2

نفسية بينيا و بين بطل روايتو،
لما لمسو فييا من قواسم ّ
استأنس " خوري" بيذه الشخصية الدينيةّ ،

فضل
إذ وجد صفات مشتركة بينيما فـ "آدم" دنون" بطل الرواية ىو أول صبي يولد في الغيتو ،وليذا ّ

األول و الشاعر
األول و النبي ّ
" إليا بطشون" أن يسميو باسم أديم األرض ،فآدم عميو السالم كان اإلنسان ّ
األول ،ولد بال أم و كان عميو أن يمد أمو و امرأتو من ضموعو ،و البطل "آدم حسن دنون" كان الرضيع
ّ

الناجي الوحيد من ميسرة الموت وجده "مأمون األعمى" فوق صدر أمو الميتة ،و حممو إلى منال و ادعت
أنيا أمو ،لكن ال أحد يعرف من ىما أبويو الحقيقين ،يقول السارد « :كل األسماء ال تصمح لي إال ىذا

اإلسم الذي يحيل إلى أد م األرض ،أي إلى ترابيا ،كما جاء في الكتب ،فأنا ابن األرض ،و ال أباء
لي».

()3

و ىنا نممح اشارة إلى حقيقة الخمق ،فآدم عميو السالم ُخمق من تراب و ىو ّأول خمق من البشر

و أول إنسان عمى سطح المعمورة ،قال اهلل تعالى« ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ »

4

استميم "خوري" ىذه الفكرة ليعبر بيا عن والجود الفمسطيني وقوة التالحم (باألرض) التي ذكرىا
الراوي رمز لوجود الفمسطيني ،و ىوية بقائو ،فإن كان يعني بالنسبة لـ " آدم" عميو السالم حقيقة الخمق

( -)1صفوان مقبل الشوادراة ،ظاىرة التناص في روايات مؤنس الرزاز ،رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة
الماجستير في األدب و النقد ،قسم المغة العربية و أدابيا ،جامعة مؤتة ،2008 ،ص.15

( -)2ابتسام موسى عبد الكريم أبو شرار ،التناص الديني و التاريخي في شعر محمود درويش ،رسالة مقدمة لنيل شيادة
الماجستير ،قسم المغة العربية ،جامعة الخميل  ،2007ص.24

( -)3إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص.168
( -)4سورة (ص) ،اآلية .71
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فمعمو يعني بالنسبة لمسارد الوجود و اإلنتماء تحت لييب اإلحتالل ،و تحت وطأة الحصار النفسي
والمادي عمى األرض.
أن ال شيئ يدوم سوى العالقة بأديم األرض التي منيا جاء اسم آدم عميو
يقول السارد « :أعتقد ّ

السالم ،الذي أطمقوه عمي عند والدتي إسمي المنسوب إلى سيدنا آدم ىو العالمة األولى التي أشارت إلى
()1

عالقة اإلنسان بموتو».

حولو
و ىنا يأتي ىذا اإلسم منسجما و حكاية ابتدأت كما آدم األول ،بسقوط ّ

أن الموت سيد الحياة ،و يؤكد الكاتب من خالل عبارتو عمى حتمية الموت والفناء
إلى كائن يموت و يعي ّ

و عجز اإلنسان أمام ىذه الحقيقة الخالدة فكل الناس يرجعون إلى أدم ّأول إنسان خمقو اهلل بيده كرمو
وأسجد لو المالئكة و أدخمو الجنة و أنزلو إلى األرض ،إلى أن جاءت ساعتو و نزلت منيتو و قد تناص

في ىذا المعنى من قولو تعالى «ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ»

()2

وكل انسان ميما طال عمره ستأتيو

لحظة ويموت فيياّ ،أول نبي فارق ىذه الدنيا أبونا آدم ،و الكاتب ىنا ينقل الواقع الديني نقال يفضي
بالواقع اإلجتماعي الذي يعيشو و يناسب الدفقة العاطفية التي يفجرىا عمق اإلحساس بذلك الواقع.
إن األدب ال يؤدي الحقائق كما ىي خالصة ،و إنما يؤدييا مع تأثيرىا في نفوس األدباء وبالصورة
ّ

لما كانت شخصية المنشئ تتجمى في األثار التي تمتزج
التي تكونيا أمزجتيم و طريقة تناوليم لألشياء و ّ

إن النتيجة الطبيعية لذلك أن يكون األدب ،عبارة عن شخصية األديب.
فييا الحقيقة بالعاطفة ،ف ّ

()3

يحرك
فالكاتب يعيد صياغة الواقع و فقًا لذوقو الذاتي و إحساسو الداخمي ،الذي يضطمع بمؤثر خارجي ّ

الصورة تفاصيميا من خيال األديب و قوة ال
ّ
يمدىا بالصورة الكمية لمتجربة ،و تكتسب تمك ّ
المخيمة ،و ّ
شعوره ،و مدى قدرتو عمى التغمّغل في أركان الوجود ،و مادتو ،المتصمة بكل عناصر اإلستقبال في

النفس اإلنسانية و تكون الحقائق الوجودية وسيمة إثراء لمواقع في صورتو المتجددة داخل النص األدبي و
القصة الدينية بجزئياتيا المدىشة تخترق الواقع ،و تصبح جزء منو في تصور مستجد.
لما فيو من متعة و إفادة ،اغناء
و من ىنا يصبح القصص القرآني رافد من روافد اإلبداع الفني ّ

موضوعيا
باإلشارة و مالو من داللة عميقة و بخاصة حين تصبح ىذه القصص القرآنية قناعا ،و معادالً
ً
(-)1إلياس خوري ،أوالد الغيتو ،ص 31
( -)2سورة آل عمران ،اآلية .185

(-)3أحمد الشايب ،أصول النقد األدبي ،مطبعة النيضة المصرية ،القاىرة ،ط ،1994 ،10ص .24
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()1

لمنص األدبي .إذ يكشف استدعاء ىذه القصص ألوانا من اإلنفعاالت الجمالية و النفسية

يرتبط السياق

الفني عند "خوري" ارتباطًا كبي ار بالواقع و الحاضر حيث تحدث عممية ربط الغائب بالحاضر و إحداث
الصدى أو اإلنتباه لدى المتمقي ،لذا إنزاح الكاتب لمتراث الديني عمى وجو الخصوص بمالو من خمفيات
وترسبات داخل الذاكرة العربية.

( -)1حياة معاش ،التناص القرآني في تائية ابن الخموف القسنطيني ،مجمة مخبر أبحاث في المغة و األدب الجزائري ع05
مارس .2009
62

خـ ـ ـ ـ ـاتـ ـ ـ ـمة

خاتمة
من خالل كل ما سبق استطعنا أن نخمص إلى مجموعة من النتائج أىميا:
فإن
أن موضوع التناص و إن بدا لموىمة األولى ،أنو قضية طرحت مؤخ ار في العصر الحديث ّ
ّ

بارز في النقد ،و ذلك لتداخمو مع المشكالت التي دار
وعا ًا
جذوره تمتد في عمق التاريخ ،إذ ّيعد موض ً
حوليا النقد القديم ،كما أنو متصل بتاريخ الفكر اإلنساني منذ ٍ
عيد بعيد ،و من ىنا يمكن القول بأن النقد
الق ديم قد أشار إلى فكرة تداخل النصوص ،و ذلك تحت تسميات مختمفة ،و إن لم نذكرىا كميا فقد
إقتصرنا عمى ذكر أىميا ( :السرقات  ،التضمين و اإلحتذاء).....
يعد التناص من أبرز التقنيات الفنية التي عنى بيا األديب العربي الحديث و اقبل عمى توظيف
ّ
ىذه التقنية بوصفيا ضربا من تقاطع النصوص الذي يمنح النص ثراء و غنى و تحمل في طياتيا دالالت
و إيحاءات جديدة قد يعجز التعبير المباشر عن تأديتيا.
إن كل نص ىو شكل من أشكال إعادة الكتابة ،و ىذا ما اتضح لدينا بعد قراءتيا لرواية "أوالد
ّ

الغيتو" ،فقد إعتمد الرائي " إلياس الخوري" عمى الكثير من المصادر التاريخية و الوثائقية و األدبية من
شعر رواية ،و نص ديني تراثي ،ما جعل نصو ثريا تسري فيو روح التناص بميارة.
أن العالئق النصية حاضرة بوعي شعوري من الكاتب أو دون وعي منو  ،ثم
واتضح لنا أيضا ّ

نسج منيا استراتجية تقوم عمى اإلمتصاص و التذويب و التفاعل النصي  ،فأكسب النص دالالت جديدة.

والتناص الذاتي ساىم في تجسيد رؤية الروائي لمضمون رواياتو التي ّشكميا من عشرات الحكايات
أن الروائي كان يممك تصو اًر معماريا مسبقا  ،لكل رواياتو السابقة ل أوالد
المتداخمة و المتكررة  ،مايعني ّ
الغيتو ،ما يدفعنا الى اعتبار ر واياتو متسمسمة يصعب الفصل بينيا  ،وبدت ىذه األخيرة استكماال و

تطوي ار ألسموبو الروائي السردي ،كما بدت باب الشمس أكثر روايات الكاتب تناصا معيا ،تحديدا في
أسموب التكرار و الموضوعات.
أن ثمة أمور أخرى في "أوالد الغيتو" لم يتسع المجال لدراستيا
و في األخير يجدر بنا أن نشير إلى ّ

أو التوسع فييا ،و يبقى لمباحثين أو الميتمين النظر فييا.
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