وحدة البحث "دراسات إنشائية" بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية بسوسة ،تونس.
َّ
الندوة العممية الدولية":المدينة في الخطاب األدبي" أيام5:و6و 7ديسمبر.2019
عنوان المداخمة:

أبعاد المدينة الغربية في الرواية العربية بين الحمم والذاكرة
رواية "نخب الحياة" ل"أمال مختار" أنموذجا.
الدكتورة :حميدة قادوم.
جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة -الجزائر.

ممخص:
شيدت النصوص األدبية المعاصرة في الفترة األخيرة حضور تيمة المدينة بشكل ممفت لمنظر،
باعتبارىا فضاء ميما يدخل في ُّ
تشكل َّ
النص اإلبداعي وبنيتو الفنيةَّ ،إنيا فرع من فروع الفضاء المكاني
ً
الذي يسيم في نسج األحداث السردية وتطورىا عبر الزمن الذي يبدع فيو الكاتب .ونظ ار لما تتميز بو

المدينة من خصائص ال نجدىا في الريف والقرية ،فقد اتخذىا األدباء فضاء مناسبا لتحركات قمميم
اإلبداعي وتحرشو بالمكان الذي يختاره ألسباب ليا عبلقة بموضوع الحكي ،وألن (وجود اإلنسان ال يتحقق
إال في عبلقتو بالفضاء ،فإن ىذه العبلقة تدفعو إلى أنواع من المعرفة ،ال يقف عند حدودىا ،بل يتجاوزىا
إلى امتبلك فضاء أرضي يمارس وسطو فعل الحياة ،يتوطن فيو ويتجذر ،ويكون لنفسو ىوية تمثل كيانو
الذي ال يتج أز منو الفضاء).
وقد عرف المشيد السردي العربي حضو ار مكثفا لعدد من المدن والعواصم التي اتخذىا األدباء
فضاء لتطور السرد في نصوصيم؛ ىذه المدن ذات أبعاد حضارية ودينية وتراثية وغيرىا ،ومن المدن
ب ،وغيرىا ،ومن المدن الغربية نجد :باريس،
وحمَ ْ
العربية نجد :مدينة بيروت  ،والقدس  ،وقسنطينة َ ،

نيويورك ،طوكيو ،وغيرىا .وفي خضم ىذا الحضور المكثف لممدن في النصوص السردية العربية ،وقع

اختيارنا عمى َّ
النص الروائي" نخب الحياة" لمروائية التونسية "أمال مختار" حيث اتخذت من مدينة"بون
األلمانية" فضاء ألحداث روايتيا ،ىذه المدينة الغربية التي رأت فييا مبلذا ألحبلميا وأماليا وحريتيا ،فإذا
فرت منيا أول األمر .وىكذا
بيا تتحول إلى فضاء لمسجن الذاتي ،فضاء لمتبلشي ولحضور الذاكرة التي َّ
تجد البطمة نفسيا في مدينة يتصارع فييا الحمم والذاكرة.
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لذلك فإننا نروم في ىذه المداخمة معالجة إشكالية الفضاء الحضاري بين الحمم والذاكرة ،وىي إشكالية الفرد
العربي الذي فُطر عمى الحمم خارج حدوده الجغرافية ،فإذا بالذاكرة تحاصره في كل مكان وزمان.
مقدمة:
ظيرت المدينة كمفيوم حضاري وشكل جديد منذ الثورة الصناعية ،وقد كان ليا األثر الكبير في
حياة األفراد في مختمف المجتمعات العربية والغربية عمى حد سواء ،مثمما كان ليا األثر البالغ في تشكل
الرواية كجنس أدبي يستعير أحداثو وشخصياتو وفضاءاتو من الواقع المعيش.
والرواية النسائية -والشك  -ىي وليدة التطورات الحاصمة في العالم العربي منذ عصر النيضة،
وقد الزمت الحركات النسوية التحررية إلى اليوم،فانعكس ذلك التطور عمى شكل الرواية إن من ناحية
البناء ،أو من ناحية المواضيع ،أو من ناحية المقصدية.
والرواية النسائية العربية بشكل خاص ،ظيرت لتحرر المرأة العربية من مختمف آليات الييمنة
التي تتحكم فييا ،وفي ىذا الصدد تجدر اإلشارة إلى عنصر الفضاء وما يؤديو من فاعمية في تشكل
الخطاب الروائي النسائي بحيث تظير تيمة المدينة باعتبارىا فضاء ممي از لمرواية المعاصرة عامة،
والنسائية خاصة .لذلك فيي تتجمى في أبعاد مختمفة ومتعددة بتعدد الرؤية لمعالم التي تصدر عن الكاتبة،
فما ىي يا ترى أبرز وأىم ىذه األبعاد؟ وما ىي داللتيا وعبلقتيا بالحمم من جية ،وبالواقع من جية
أخرى؟
أوال-عالقة األدب بالفضاء/المكان:
ال شك أن األدب ترجمان المجتمع ،تتجمى من خبللو حياة اإلنسان ومختمف حاالتو التي يعيشيا
من فرح وسعادة وقمق وغيرىا ،وقد كان الشعر العربي قديما لسان حال المجتمع والحافظ ألنسابيم
وتاريخيم ،وظل كذلك لفترة طويمة من الزمن،إلى أن ظيرت الرواية كنوع أدبي تميز بطابعو السردي
وقدرتو عمى اإلحاطة بتفاصيل الحياة العامة لئلنسان أكثر من الشعر.
وتجدر اإلشارة في ىذا المقام أن الرواية التي ظيرت في أواخر القرن الثامن عشر إلى اليوم ىي
روايات ذات صبغة واقعية أكثر من أي شيء آخر ،سعى من خبلليا الكاتب إلى التعبير عن القضايا
اإلنسانية الكبرى التي تشغل فكره ،فيي(الرواية) تتكون من جممة العناصر التي تسيم في تشكل أحداثيا
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وعبلقة شخصياتيا بعضيم ببعض ،ولعل أىم ىذه العناصر جميعا ىو عنصر (الفضاء) الذي يعد المبنة
األولى واألساسية في تشكل النص الروائي ،لذلك نجد أن كثير من الدارسين والنقاد قد اىتموا بيذه التيمة
وأبدعوا في وصف أىميتيا في بناء النص عمى غرار(غاستون باشبلر) الذي خصص بحثا مستقبل في
(دراسة المكان) وبين من خبللو جمالياتو التي يضفييا عمى النص ،قائبل" أن النقطة األساسية التي
ينطمق منيا المؤلف ىي أن البيت القديم بيت الطفولة ىو مكان األلفة ،ومركز تكيف الخيال ،وعندما
نبتعد عنو نظل دائما نستعيد ذكراه ونسقط عمى الكثير من مظاىر الحياة المادية،ذلك اإلحساس
بالجمالية واألمن المذين كانا يوفرىما لنا البيت القديم".

1

يركز (باشبلر) في مؤلفو سالف الذكر ،وفي القول أعبله عمى تيمة المكان في صيغتو الضيقة
التي ال تتعدى البيت القديم أو ما أصطمح عميو بمكان األلفة ،وىذا المفيوم يتجمى بصورة أوضح عندما
نتتبعو عمى مستوى النص الروائي ،بينما يصادفنا في ذات السياق مفيوما أوسع وأشمل من مفيوم
المكان ،وىو الفضاء الروائي ،الذي يشبو" كل فضاء فني ،يبنى أساسا عمى تجربة جمالية ،بما يعنيو
ذلك من بعد أو انزياحEcartعن مجموع المعطيات الحسية المباشرة ،أي أن مجالو ىو الذاكرة
والمتخيل".

2

يتضح من خبلل ىذا القول أن المكان يتخذ قيمتو الفنية في العمل الروائي بحسب قدرة الروائي
عمى منحو طابعا فنيا تتقاطع فيو الذاكرة مع الحمم ،فبل يغدو مجرد مكان جامد ،وانما يصبح ذا قيمة
جمالية وفنية داخل النص؛ بإمكان ىذه القيمة أن ترفع العمل األدبي أو تحط من شأنو ،خاصة إذا أحسن
الكاتب اختيار األمكنة التي تدور فييا أحداث نصو ،وىذا ما يضعنا أمام إشكالية أخرى جديرة باالىتمام
والبحث ،ويمكن التعبير عنيا بالسؤال اآلتي :كيف يمكن لمفضاء الروائي أن يتحول من مجرد بعد جغرافي
إلى م فيوم أوسع ويشمل الذاكرة والتاريخ والحمم واإلنسان معا؟ وكيف يمكن ليذا الفضاء أن يصبح داال
أنثربولوجيا يتقصى حياة الشخصيات الروائية بتفاصيميا الصغيرة والكبيرة؟
تفرق إحدى الباحثات  -في ىذا الصدد  -بين عنصرين ميمين في تشكل الخطاب الروائي ،وىما
"المكان الروائي ،والفضاء الروائي ،فالمكان ىو الخمفية التي تقع فييا أحداث الرواية ،وىو عنصر
 - 1غاستون باشبلر ،جماليات المكان ،تر:غالب ىمسا ،المؤسسة الجامعية لمنشر ،بيروت ،لبنان ،ط ،1984، 2ص.30
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 -نجمي حسن ،شعرية الفضاء :المتخيل واليوية في الرواية العربية ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط1

 ،2001،ص.42
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حكائي قائم بذاتو إلى جانب العناصر الفنية األخرى المكونة لمسرد ،وىو داخل الرواية ليس واحدا ،بل
متعددا ،يتسع ويتقمص حسب طبيعة موضوع الرواية .ذلك أن اشتمال الرواية عمى أمكنة متعددة
ومتفاوتة

(مدينة -قرية -شقة -عمية -بحر -شارع -ساحة -مقيى )...ىو ما يشكل ويؤطر

فضاءىا الروائي ،عمى اعتبار أم مجموع ىذه األمكنة ىو ما يطمق عميو الفضاء الروائي ،وعميو فإن
الفضاء أوسع وأشمل من معنى أو مدلول المكان".

1

تحاول الباحثة من خبلل ىذا القول أن تبين الخيط الرفيع جدا الذي يفصل بين المكان والفضاء،
وتتحدد من خبللو جممة األمكنة المتفاوتة بين المفتوحة والمغمقة (بحر ،مقيى ،قرية )...ويتخذ كل فضاء
من ىذه الفضاءات أىميتو القصوى في تشكل الحدث السردي بحسب رؤية الكاتب ،التي يعبر من خبلليا
عن فكر الشخصيات وتوجياتيم ،ويصبح الفضاء بيذا المفيوم" كيانا حيا ينبض بالحياة ،ويمعب دو ار
كبي ار في تحديد ىوية الرواية وموضوعيا إذ يؤثر ويتأثر ،ويتفاعل مع حركة الشخصيات وأفكارىا كما
يتفاعل مع الكاتب نفسو ومع القارئ ،فيذا ىو الفضاء الذي يجذب اىتمام الكاتب".
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وبالرجوع إلى الرواية العربية المعاصرة ،تظير لنا تجميات الفضاء الروائي بما يضمره من أفكار
ورؤى خاصة بشخصيات النص السردي ،ولعل أبرز ىذه الفضاءات التي أثبتت حضورىا في الرواية
العربية عامة ،والنسائية خاصة ىو فضاء المدينة ،باعتبارىا فضاء مفتوحا عمى األفكار والعبلقات القائمة
بين األفراد الذين ينتمون إلييا ،أو يسعون إلى ذلك.
ثانيا-عالقة الرواية بالمدينة:
يعد حضور فضاء المدينة في النص الروائي العربي المعاصر ضرورة فرضتيا التحوالت التي
شيدىا العالم العربي بعد الثورة الصناعية ،ولما كان الشعر ديوان العرب قديما ،فقد اتخذ من الطابع العام
لحياة اإلنسان العربي نسقا يجسده في بناء القصيدة العربية ،ومن ذلك سمي بيت القصيدة بيتا ،واتخذ في
شكمو وىيكمو نسق البيوت والخيام التي يسكنيا العربي ،واتخذوا في العروض اسم الوتد نسبة إلى وتد
الخيمة ،كما اتخذوا الحياة القاسية التي يعيشيا موضوعا لشعرىم.

 - 1خديجة البوعزاوي ،شعرية المدينة ،طنجة في المدينة المغربية ،منشورات سميكي أخوين ،ط ،2017، 1ص.07
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 -صالح ولعة ،البنية المكانية في رواية (كراف الخطايا) دراسة سيميائية ،ممتقى إشكالية األدب في الجزائر28-26،

أفريل ،2005منشورات مخبر األدب العام والمقارن ،جامعة باجي مختار ،عنابة.
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بناء عمى ما سبق ،فإنو ال ضير وال مناص من إقحام المدينة في النصوص الروائية المعاصرة،
لتعبر وتجسد حال اإلنسان وعبلقتو بيذه المدينة حديثة النشأة ،وانعكاساتيا عمى حياتو وعبلقاتو
االجتماعية وحالتو النفسية "ومما ال شك فيو أن المدن انبثقت تعبي ار عن ظروف روحية ومادية
واجتماعية وسياسية ،كما تأثرت بمختمف التقاليد والقيم واألفكار المنظمة لمعالقات االجتماعية"...
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وفي ىذا الصدد البد من اإلقرار بأن" الذائقة البدوية التي أنتجت قوالب النظم الشعري في
الجاىمية ،ال تستطيع أن تفرض نفسيا عمى ابن المدينة في القرن العشرين ،مع كل ما أتى بو من
متغيرات حاسمة شممت كل صغيرة وكبيرة في حياة اإلنسان .ولم يستطع أن ينعزل عن ىذه المتغيرات
حتى أولئك المنفيون في أعماق الصحاري ومجاىيل الغابات العذر وظالم تخوم القطب".

2

يؤكد ىذا الشاىد أن النص األدبي شع ار كان أو نث ار يتأثر بالراىن الذي ينشأ ويتكون فيو ،ولما
كانت المدينة أعظم إنجاز شكمو اإلنسان المعاصر فمن الطبيعي أن يكون حضورىا في النصوص العربية
النثرية عمى غرار القصة والمسرحية والرواية أكثر من غيرىا ،عمى اعتبار أن المرحمة الماضية كانت
تعتبر الشعر ديوان العرب دون منازع ،واليوم فإن الرواية" تستأثر من بين جميع األجناس األخرى،
بقدرتيا عمى اكتناه معنى المدينة ،أو فكرتيا الجوىرية ،تركيبا ،بوصف طريقة التركيب سيال إلنتاج
المعنى ،فالرواية قائمة عمى أساس التنوع والتراكيب المذين يسمان مدينية أي مدينة".
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ويندرج االىتمام بتيمة المدينة في األدب العربي المعاصر انطبلقا من وعي األديب بيا،
وبأىميتيا في تشكل المسار السردي لمشخصيات ،ويكون االىتمام بالمدينة التي يختارىا الكاتب بناء عمى
أىميتيا ومكانتيا في ذاكرتو أو في متخيمو ،وغالبا ما تكون المدينة محل االىتمام ليا عبلقة بحادثة ما
عانى منيا الكاتب باعتبارىا فضاء يسكنو ويحقق من خبللو أحبلمو ،كما قد تكون فضاء يمجأ إليو من
أجل القيام بالتغيير أو الوعي بمجال الحرية التي يبحث عنيا ،ذلك أن" لكل مدينة شخصيتيا وروحيا
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-حسين عبد الحميد ،أحمد رشوان ،مشكبلت المدينة ،دراسة في عمم االجتماع الحضري ،مؤسسة شباب الجامعة،

2

صبلح صالح ،المدينة الضحمة ،تثريب المدينة في الرواية العربية ،منشورات الييئة العامة السورية ،و ازرة الثقافة،

اإلسكندرية ،مصر.2005،

دمشق ،2014ص.37
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 -المرجع نفسو ،ص.38
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المميزة ليا عن غيرىا من المدن األخرى تبعا لتميز عادات وتقاليد وحاجيات ساكنييا ونشاطاتيم وحتى
موقعيا الطبيعي انغالقا وانفتاحا".

1

لذلك لم يقتصر االىتمام بموضوع المدينة جغرافيا فحسب ،بل إن كثي ار من الدارسين والنقاد
تناولوىا من زوايا مختمفة ،ولم يقتصر ذلك عمى توظيف المدن العربية فحسب  ،بل تعدت حد التوظيف
المبالغ فيو لممدن الغربية ،التي غالبا ما يمجأ إلييا الكاتب ألسباب متنوعة ،لعل أىميا ىو متخيل اليجرة
الذي طغى عمى فكر الفرد العربي بصفة عامة ،أو المجوء إلييا كنمط من أنماط التمرد عمى األنا
واليروب إلى اآلخر الذي يمثل التحضر والعمم والتمدن.
تصبح المدينة الغربية وفق ىذا المنظور مبلذا لمفرد العربي ،ومثاال لمقيم والحرية ،والتقدم عمى
عكس المدينة العربية التي تتجمى بوصفيا تيمة مضطيدة يعاني فييا الفرد الفقر والكبت والتخمف -حسب
وجية نظر الكتاب -وىذا المفيوم السمبي الشائع ىو الذي أسيم في حضور المدينة الغربية عل حساب
المدينة العربية ،خاصة في الرواية النسائية ،فيل يعني ىذا أن رؤية المرأة العربية لآلخر تختمف عن رؤية
الرجل؟ وىل يمكن أن تكون ىذه الرؤية صحيحة انطبلقا من النصوص السردية النسائية؟ وىل تمكنت
الكاتبة العربية من تحقيق مبتغاىا من وراء ذلك التوظيف؟ أم أن فضاء المدينة الغربية يظل فضاء رحبا
يتأرجح بين الحمم والحقيقة؟.
ىذا ما سنحاول أن نكشف عميو من خبلل رواية" نخب الحياة" ألمال مختار التي لجأت من
خبلليا إلى توظيف معالم مدينة بون الغربية (األلمانية) بأبعادىا المختمفة توظيفا تتيو فيو وتتبلشى بين
الحمم والذاكرة.
ثالثا-أبعاد المدينة الغربية في رواية "نخب الحياة":
-1المدينة الغربية فضاء لمحرية:
تتخذ المدينة في النصوص الروائية النسائية خاصة أبعادا مختمفة ،تسعى من خبلليا الكاتبة إلى
تقديم مفيوم جديد عن حياة المرأة العربية ،وطموحاتيا وأحبلميا ،وتتجمى ىذه المفاىيم جميعيا من خبلل

1

 -قادة عقاق ،داللة المدينة في الشعر العربي المعاصر ،دراسة في إشكالية التمقي الجمالي لممكان ،منشورات اتحاد

الكتاب العرب ،دمشق .2001،ص.19
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فضاء المدينة الذي تختاره ألحداث شخصياتيا ،وىي في الغالب األعم مدن أوروبية عمى غرار باريس
وفيينا ولندن وغيرىا.
وتطل عمينا رواية (نخب الحياة) لمتونسية (أمال مختار) حاممة ليذه األبعاد المختمفة ،وتتجسد من
خبلليا المدينة كفضاء لمحرية ببعدييا الشخصية/الفكرية والجسدية/الجنسية في قالب سردي تفننت الكاتبة
من خبللو في المزاوجة بين الماضي والحاضر ،وبفنية عالية يتداخل السرد فييا بين الحمم والذاكرة بحثا
عن فضاء أكثر حرية.
وتجدر اإلشارة في ىذا السياق إلى نقطة ميمة  ،وتخص الفضاءات التي تمجأ الكاتبات إلى
توظيفيا باستمرار ،ليتضح أنيا في أغمبيا مدن غربية ذات تاريخ عريق ومميزات خاصة بالنسبة لآلخر،
وىذا ما يحممنا عمى التساؤل :لماذا تكون الوجية غربية كمما استحضرنا مصطمح الحرية؟ ىل يعني ذلك
أن الفضاء العربي فضاء مقيد؟ أم أن الحرية التي تبحث عنيا المرأة العربية لن تجدىا إال في فضاء
اآلخر الغربي؟ ىذا ما سيتم الكشف عنو من خبلل النص موضوع الدراسة.
أ-الحرية الشخصية :طالما التصق مصطمح الحرية باآلخر الغربي في منظور الفرد العربي،
عامة والمرأة خاصة ،وقد يعود السبب في ذلك راجع إلى تأثيرات الفكر االستعماري وما أحدثتو النيضة
في العقول العربية ،بحيث جعمتيا تفكر دوما ودون تردد أن اآلخر يساوي الحرية ،وأن اآلخر يساوي
الحضارة ،وأنو يمثل الحضارة والعمم والتقدم ،بينما ينتشر المفيوم المضاد تجاه الببلد العربية.
من ىذا المنطمق ،تظير رواية "نخب الحياة" لمتونسية (أمال مختار) وقد اختارت ليا فضاء
حضاريا مدينيا يتجمى في مدينة (بون األلمانية) وتظير بطمتيا وىي تحاول أن تحرر ذاتيا من قبضة
العادات والتقاليد العربية ،وذلك من خبلل رحمتيا الوجودية التي قررت أن تخوضيا لوحدىا ،بعد أن رفض
حبيبيا مرافقتيا ،لتصبح (بون) بنظر البطمة (المدينة الفاضمة) أو (اليوتوبيا) كما يسمييا (أفبلطون) التي
تحيل إلى مفيوم السعادة المطمقة ،والحرية المطمقة كما كانت تراىا البطمة(سوسن عبد اهلل) في الرواية.
إن فكرة المغامرة والرحمة الوجودية واختيارىا لمدينة غربية تعيش فييا أحبلميا في حد ذاتيا ىي
تحرر وكسر لكل القيود والتقاليد والثوابت التي تحكم مجتمعنا العربي ،وىكذا تصبح في نظر الكاتبة
"ليست األماكن المفتوحة والمنغمقة التي يصادفيا السارد أو البطل وىو يؤسس لموضوعو،وانما المدينة
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ىي كل ماال تراه عيننا المجردة ،ىي فيمنا لممسافة التي تفصمنا عنيا ،أو ىي إعادة إنتاج لما ىو
كائن وفق ما ىو ممكن ،حيث تتكمف المغة بمأل الغياب ،ونقل الشعور بالنقص إلى امتالء".

1

تنطمق بطمة الرواية من تونس مسقط رأسيا نحو مدينة (بون) األلمانية التي تمثل بالنسبة ليا
فضاء لممارسة حريتيا الشخصية في لبسيا وطعاميا وشرابيا ،فضاء تتحرر فيو من العادات العربية
والثوابت الدينية ،وتمجد فيو صفة اإلنسان ال غير،ألنيا أرادت أن تجرب الحرية المطمقة  ،المتعة المطمقة
لذلك نجد أن حضور ىذه المدينة يأتي عمى عدة أوجو ،وفي صور مختمفة ومتناقضة في اآلن معا.
فكانت"ىذا المدينة شأن نظيرتيا باريس مدينة لمعشق ،في شتى طقوسو وألق مناخاتو وعنفوان حاالتو،
ومدينة لمحرية الشخصية وباألساس الجنسية ،ومدينة الجمال الطبيعي ،ومن خالل مناخاتيا المطرية
ومناظرىا الثمجية ومدينة التسكع والضياع ،وقد عامت الرؤية وغاب األفق".

2

إن ىذا التنوع الذي يحضر في رواية (نخب الحياة) ىو الذي جعل منيا مدينة متفردة بأمزجتيا
المتنوعة ،جعمت البطمة تعيش في حالة بين المد والجزر ،بين الحمم والذكرى ،بين الفرحة واأللم ،وبين
الضياع والتبلشي .وتظير المدينة األوروبية مبلذا لممارسة ىذه الحرية باعتبارىا فضاء لمتحرر والتحضر،
تقول البطمة":كان يجب أن أخوض التجربة بعيدا عن الينا الذي أصبح اآلن ىناك..كان يجب أن
أكتشف العالم عمى ظير السفر والصدفة ،بحثا عن ذلك الشبو بيني وبين اإلنسان أينما كان ،كان يجب
أن أتسكع ،أن أنام عمى بالط المحطات واألرصفة ،أن أتعرف إلى أناس عابرين في زمن عابر ،كان
يجب أن أعربد ،أن أرتطم بوىم الحضارة ،أن أكتشف حقيقة اإلنسان ،طبيعتو التي تحت أشالء
المالبس والثقافة والقانون".

3

تصرح البطمة أن التحرر الذي تطمح إلى تحقيقو ال يمكن أن يكون إال في الضفة األخرى ،ىي
تمك التي عبرت عنيا بمدينة بون األلمانية التي تجتمع فييا معالم الحرية ،ومعالم اإلنسان لتصبح نموذجا
خاصا لمحضارة والثقافة والقانون ،فنجد الساردة تتفنن في توصيفيا ومنحيا جوا من الشاعرية  ،وفي ىذا

1

 -عماد الوردني ،تمثيل الجسد والمدينة في رواية "جسد ومدينة " فتنة اإلبداع والسؤال النقدي في تجربة زىور كرام،

2

 -بوشوشة بن جمعة ،شعرية المدينة األوروبية في الرواية النسائية المغاربية ،الحياة الثقافية ،العدد ،242جوان ،2013

مقاربات لمنشر والصناعات الثقافية ،دط،

ص.8

ص.40

3

 -أمال مختار ،نخب الحياة ،ص.19
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التوصيف حضور ليوية اآلخر وتقاليده وفكره ،وتمثل مدينة بون واحدة من المدن األكثر شيرة في العالم
نظ ار لما يتميز بو تاريخيا ،فيي المدينة العريقة التي ولد فييا الموسيقي العالمي (لودفيغ فان بيتيوفن)
وىذا ما جعميا مثاال حيا لمموسيقى واإلحساس ،وأكسبيا شاعرية في النص ،باإلضافة إلى تراثيا العريق
من ناحية اآلثار الموجودة فييا ما جعميا قبمة المسارح العالمية ومنارة المتاحف عمى غرار متحف ألكسندر
كوينج المتخصص بعمم الحيوان ،ومتحف الراين اإلقميمي المتخصص بعمم اآلثار ،أما عن المعالم
السياحية فبل يمكن تجاوز اإلشارة إلى منزل بيتيوفن ،وحدائق بون النباتية وجامعة بون وغيرىا.
إن ىذا الزخم الفني والعمراني الذي تشيده مدينة بون كفيل بأن يجعل منيا مدينة العمم والحضارة
والفن والموسيقى ،وما تحدثو ىذه المعالم جميعيا من شاعرية ىو ما جعل الكاتبة تختار ىذه الوجية دون
غيرىا من المدن الشييرة عمى غرار باريس مدينة العشاق ،ولندن مدينة الضباب وفيينا وغيرىا..
وىكذا تتبدى مدينة بون بشاعريتيا  ،بيدوئيا وموسيقاىا ،بالحمم الذي يحمميا إلى عالم غير العالم
الذي تريده لتصبح ىذه المدينة العصية عن الفيم بتناقضاتيا نسخة عن الكاتبة ،وذلك أن" الكاتب حين
يختار فضاء معينا ويصبغو بمون ما ،ويفرشو بأثاث دون آخر...فإنو يرمي إلى سبر أفكار ورصد رؤى
عن عصر خاص ،أو عن عادات لشخوص محددة ،وىذا ما يحتم عالقة منسجمة بين عنصري
الفضاء والشخصية ،فاألثاث مثال يدل عمى شخصية صاحبو ،وعمى انتمائو االجتماعي والفكري أيضا،
فما بالقصور يختمف عما باألكواخ ،ولكل شحنتو الداللية".

1

وىنا تكمن أىمية الوصف في نص (أمال مختار) حيث تجعمك تتجول في شوارع بون وتشم
رائحة األمكنة والحانات ،بل وتحممك بخيالك إلى العيش فييا مدة قراءتك لمنص ،فتتجول مع شخصياتيا،
وتجمس إلييم عمى طاولة الطعام ،وتدخل معيا الفندق والغرفة ،وتتتجاذب أطراف الحديث إلى أحدىم،
تقول ":ىناك في مدينة اليدوء والخضرة والجمال ،وقانون الطبيعة سيد النفس سأسير كما كنت أفعل
قديما ،سأسير حتى تتعب قدمي ،أخمع حذائي وأواصل السير عمى اإلسفمت المبمول...تساقطت عمى
جسدي أدران الماضي ،وأضاءت بشرتي بنور انعكست أشعتو عمى الطريق المبممة لوحة من األلوان
والظالل جعمت ىذا المساء الشتائي في "بون" مساء مختمفا عن تمك المساءات الربيعية القديمة".

1
2

2

 منيرة شرقي ،األبعاد الفنية واإليديولوجية لمفضاء في رواية الزلزال لمطاىر وطار ،مجمة النص ،أم البواقي ،ص.215 -الرواية ،ص.15،16
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ب-الحرية الجنسية :تتجمى تيمة الحرية الجنسية في رواية نخب الحياة في أكثر من مقطع
سردي ،يحيمنا إلى تحول فضاء المدينة (بون) من كونو فضاء لمعمم ومنارة الفن والموسيقى والجمال ،إلى
كونو فضاء لمفساد األخبلقي والعير ،وىكذا تتحول المدينة من القداسة بعمميا وتحضرىا إلى الدنس الذي
يحوليا إلى فضاء لمقذارة والجنس.
ولعل أكثر ما ركزت عميو الكاتبة في ىذا السياق ىو تحول اليوتوبيا( المدينة الفاضمة) إلى
الديستوبيا( المدينة الفاسدة) ويحدث ذلك بسبب التحرر المبالغ فيو الذي تعيشو أكثر المدن الغربية ،حيث
تتعدى ىذه الحرية العبلقات الحميمية وممارسة الجنس بين الرجل والمرأة ،إلى العبلقات غير
الطبيعية/الشذوذ الجنسي/القذر ،ىذا من جية ،وفساد األخبلق حد اإلدمان عمى المخدرات من جية
أخرى ،ولعل أكثر ما يثير االشمئزاز في ىذا الموضوع ىو أن تصدر ىذه الحركات والتصرفات الشاذة
عن الجنس المطيف الذي لم يعد لطيفا بخرقو قانون الطبيعة(عبلقة نيكول وسوزي الشاذتين).
تصبح المدينة الغربية (بون) في ىذا السياق فضاء لآلثام والتجاوزات التي جعمت البطمة تعيد
التفكير في مفيوم الحرية ،وتعيد النظر في تحديد الفضاء الذي يمكن أن تتجمى فيو .إذ ال يمكن أن
تتقاطع الحرية مع فوضى الجنس وفوضى األخبلق التي تحدث في المدينة الفاسدة/الديستوبيا ،1فبعد
تطور الحياة ،وظيور المدينة اعتبرت "فضاء جديدا ساىم في تجريد اإلنسان من بعض آدميتو وحولتو
إلى ما يشبو اآللة ،بسبب نمط الحياة الذي باتت تفرضو عمى ساكنتيا 2".تقول البطمة" في المميى،
جمسنا في ازوية بنصف إضاءة ،طمبوا بيرة وطمبت ويسكي ،رقصت سوزي ونيكول في البداية ،ثم طمبت
مني سوزي رقصة .لم أتحمس ،لكنيا سحبتني ،تحولت الموسيقى من الصخب إلى اليدوء وتعانق
الجميع في الحمبة واحتظنتني سوزي وضغطت عمى ظيري حتى كادت تغرس أظافرىا في لحمي
وتأوىت ،ألقت برأسيا عمى كتفي ،وقبمت رقبتي وانسابت تتسمق عنقي حتى اقتربت من
شفتي.انسحبت ،عدت إلى مكاني وظمت رائحتيا في أنفي".

3

يمثل المقطع السردي أعبله فوضى األخبلق التي يعيشيا اإلنسان في المدينة الغربية وتأثير ىذه
األخيرة عميو مما أدى بو إلى القيام بمحظورات تتنافى مع طبيعة الجنس البشري ،فيي(المدينة)"وجو
1
2
3

  Dystopiaمأخوذة من اليونانية بمعنى المكان الخبيث. خديجة البوعزاوي ،شعرية المدينة ،ص.28 -الرواية ،ص.66،67
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اإلنسان الراحل عن جنسو ( )...فكمما تمدنت أدوات الحياة استوحش اإلنسان...ومن ىنا كانت المدينة
باطمة وكل ما فييا باطل".

1

تحمميا أبعادا سمبية تبين من خبلليا وعييا بفوضى الجنس من خبلل
وىكذا ِّ

عبلقة (سوزي ونيكول السحاقيتين) وتعدد العبلقات غير الشرعية وغير الطبيعية ،وىذا ما يحط من قيمة
المدينة ويدينيا.
في( بون) تصبح كل العبلقات الحميمية مباحة ،فاإلنسان في الضفة األخرى يعيش من أجل
إشباع ذاتو ورغباتو ،وتحقيق النشوة في فضاء الفوضى والعتمة والجنس ،دون خوف من المجتمع ،وال من
القانون فكبلىما ي بيح ذلك في أوروبا ،ويمتد مفيوم الحرية لدييم حد الخروج عن الطبيعة ،ولعل ىذا ما
شجَّع بطمة الرواية عمى التفكير في خوض تجربة المحظور والبلعادي والبلطبيعي ،فبمجرد أن تعرف
عمييا الشاب الفرنسي رافقتو إلى غرفتو في الفندق ،تقول ":اخترقت يده الصمت الذي ثقل ،وأمسك يدي.
ضغط عمييا ،ثم رفعيا وقبميا أعجبتني الحركة وتركت ليدي الحرية تعبث بأصابعو ،ترك كرسيو وجثا
عمى ركبتيو أمامي وراح يقبل يدي ،ويضع رأسو األشقر في حجري ويتشمم مالبسي ورائحتي ،تغير
صوتو وىو يتأوه ويردد ىمسا":ما ألذ رائحتك؟"

2

يعبر ىذا النص المقتبس عن انسجام البطمة وتماىييا في فوضى الدينة التي تبيح المحظور ،فمم
تتردد لحظة في العبث مع أول شاب يطرق غرفتيا دون أن تعرف عنو شيئا ،وتصبح المتعة والعبث حالة
مؤقتة تعيشيا البطمة في مدينة اآلخر دون أن تشعر بالخجل وال بتأنيب الضمي ،مما يغيب كل القيم
والمبادئ والثوابت الدينية والعرفية العربية وال يبقى منيا إال الرغبة في تجريب كل المحظورات.
لم تكن شخصية (سوسن) الوحيدة في الرواية التي أرادت المجوء إلى اآلخر لتتحرر من قيد
العروبة وقيميا ،ولتجرب الحياة بعيدا عن الينا الذي أصبح اآلن ىناك ،بل نجد الموقف نفسو يتجمى من
خبلل شخصية النادل المغربي(عبد المطيف) وىو يجيبيا عن سؤاليا ،منذ متى تعيش ىنا؟ فيقول":أعيش
ىنا منذ زمن وكفى ،ال أريد أن أتذكر المغرب وأىل المغرب والعرب ،ل َن ْم ُو فقط ونعبث.إن الحياة ىنا متعة

وحرية".

1
2
3

3

 مناف منصور ،اإلنسان وعالم المدينة في الشعر العربي الحديث ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ،1978،ص.43 الرواية  ،ص.45 -الرواية ،ص.63
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يمخص(عبد المطيف) الحياة في بون بالمتعة والحرية ،فالمتعة تطال كل المحظورات والممنوعات
والحرية تمس االنفبلت والتممص من كل ما يقيد اإلنسان (قانون ،عرف ،مجتمع .)...وتتعمق الكاتبة في
وصف عير المدينة وفسادىا من خبلل تصرفات الفتاتين السحاقيتين ،وادمانيما لممخدرات ،ولعل الغريب
في الموضوع أن ىذه التصرفات كانت فيما سبق حك ار عمى الشباب ،ولكنيا في ىذا النص الروائي تتعمق
بالفتيات ،مما يزيد سوء ىذه من الظاىرة ،وان كانت حاضرة في فضاء المدينة الغربية بشكل عادي،
تقول )...(":استمقت نيكول وراح عبد المطيف يداعبيا ،بينما تربعت سوزي وفتحت حقيبتيا الضخمة
والغامضة ،سحبت قرطاسا أخذت ذرة من مسحوق أبيض ،نثرتيا عمى ظير كفيا واستنشقت.تسممت
نيكول من أحضان عبد المطيف ،تربعت إلى جانب صديقتيا ،قربت يدىا ،استنشقت.ثم واصمت
تستنشق جسد سوزي وتشم"...

1

تظير الرواية صورة مقززة ومنفرة لحالة الشابتين وىما تمارسان العبث في أقصى صوره ،وفي
حضرة جمع من األصدقاء ،إنو العبث المجنون ،المضاد لمطبيعة ولئلنسانية ،تتعير المدينة وتتحول إلى
مومس كل العبلقات معيا مباحة ،فجأة يغيب الفن والعمم والحضارة والجمال ،وال يبقى منيا سوى العبث
والجنون والمحظور.
ومع ىذا الحضور المكثف لتيمة المدينة باعتبارىا فضاء لمحرية الجنسية وحتى الفكرية،
استطاعت الكاتبة أن تبث نسقا مشف ار يوحي بنفور النفس البشرية من العبث المطمق والحرية المطمقة،
وتظل المدينة الغربية فضاء لممارسة المحظور دون قيود بالنسبة لقاطنييا  ،ولكن تختمف رؤية العربي
لمحرية ،فيو يحافظ عمى شيء من أصمو مما توفرت اإلغراءات ،فبل حرية مطمقة ،وتظل بقايا اإلنسان
الفاضل تشع ولو بشكل خافت ،تقول سوسن البطمة" حتى ىنا ،في بون حيث كنت أعتقد أن الحرية
كاممة اكتشفت أن األمر ليس كذلك ،وبدأت أشك في وجود الحرية كاممة شيء ما جئت بو من ىناك
منعني من أن تكون حريتي كاممة ىنا ،شيء ما ال أقدر عمى انتزاعو أو قمعو مني ميما فعمت وأينما
كنت! ذاك ىو الشيء الذي منعني من تجريب العبث مع سوزي ونيكول ،ىو الذي منعني من االقتراب
من الشاب الفرنسي ،ىو الذي تناني عن المضي إلى أقصى العبث".

1
2

2
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تصرح البطمة من خبلل ىذا المقطع السردي بأن المدينة عمى الرغم من فاعميتيا في شخصية
اإلنسان وتأثيرىا عميو ،تظل فضاء نسبيا  ،تتعدد فيو األبعاد وتختمف باختبلف قناعات الفرد ورؤيتو
لمعالم ولؤلشياء .وذلك ما عبرت عنو بقوليا(شيء ما جئت بو من ىناك منعني من أن تكون حريتي كاممة
ىنا)...
-2المدينة الغربية فضاء لمتالشي والضياع:
تمثمت تيمة الضياع والتبلشي في نص (أمال مختار) بشكل واضح وجمي ،وتشي ىذه التيمة
بضياع اإلنسان وغربتو خارج أرضو ،وتصبح المدينة الغربية – عمى الرغم من شساعة المكان وىدوئو
وانتظامو -فض اء لمتيو والتشرد بالنسبة لآلخر العربي ،وىذا ما عبرت عنو بطمة الرواية بقوليا" الثامنة
مساء .منذ خمس ساعات وصمت المدينة ،ماذا فعمت طوال ىذه الساعات؟ أين حقيبتي؟ أين أوراقي
وما يثبت ليم أني أنا أنا؟ أين أموالي القميمة؟ أين عرائي؟"

1

يتجمى اإلحساس بالتيو والضياع وفقدان اليوية في شخصية البطمة منذ الساعات األولى التي
تحط فييا بمدينة بون الغربية ،في مكان ال تعرف فيو أحد وال أحد يعرفيا ،ولعل ىذا أبرز ما يميز المدينة
بصفة عامة ،فيي فضاء واسع متحضر ،يتسارع فيو الزمن عمى غير العادة ،ويغيب فيو اإلنسان
ويضمحل ،إنو الفضاء الذي يفقد فيو الشخص ىويتو واسمو ،فبل أحد يناديو فيو باسمو ،الجميع غرباء،
كل الناس منشغمة عن بعضيا البعض ،ومع ذلك يصر الواحد منا عمى اكتشاف ما فييا ،ويخوض
المغامرة رغم القمق والخوف ،تقول البطمة" عدت غريبة في بون ،ولكن كيف أكون غريبة في بون؟"

2

وتضيف ":لم أكن ألقدر موقعي في المدينة تحديدا ولم أكن ألعرف كيف أتصرف كان اإلحساس بالتيو
يمف قمبي .لكني لم أجزع وتييأت لمتعة الضياع والتيو في الغموض".

3

وعمى الرغم من االغتراب الذي يموح في األفق بالنسبة لمبطمة لم تتراجع ولم تتوقف عن فكرتيا،
كل ما حوليا كان مخيفا ،وجودىا بمفردىا في مدينة غربية  ،وجيميا بمغتيا األلمانية ،وافبلسيا ماديا،
ولكنيا أبدا لم تفكر في العودة ،أتراه إغراء المدينة الغربية الذي منحيا ىذه الشجاعة والثقة ألن تكمل
رحمتيا؟ أم تراه تحديا لحبيبيا إبراىيم؟ أو ربما يكون شيئا آخر غير ىذا؟!!
1
2
3
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-3المدينة فضاء لمحمم والذاكرة:
تتجمى ىذه الثنائية بوصفيا بعدا من أىم أبعاد المدينة الغربية من خبلل المحطات التي كانت
تتوقف عندىا البطمة ،تارة في الحمم وتارة أخرى حين تحاصرىا الذاكرة من كل مكان ،فتنسى ما جاءت
من أجمو وتتوقف لتتأمل حال اإلنسان في المدينة الغربية ،حيث تحضر الذاكرة لتفسد عمييا رحمتيا ،وتشوه
لحظات األلق التي تعيشيا وحيدة شريدة في مدينة غريبة ،ويتداخل السرد بين الحاضر والماضي ،وبين
الحمم والقمق من الذاكرة ،فتسرد ذكرياتيا مع (إبراىيم ) بكثير من األسى والتحدي في اآلن معا ،تقول":كنا
نتمشى في شارع بورقيبة الطويل ،مجممين بالصمت وغالبا ما كان يقف عند بائع الورد وييديني الوردة
الحمراء".

1

تتذكر البطمة ما كان بينيما من حب وألق بينما ىي في غرفة الفندق بمدينة بون ،حيث تصر
الذاكرة عمى استحضاره وتذكيرىا بحبو الذي أرادت أن تتخمص منو من خبلل رحمتيا ،فتقول"كان األلق
نفسو يشع من عينيو ،وكان الفتور يأخذني إلى اليأس ،لما ركزت نظري اكتشفت عينين سوداوين في
الزاوية تبرقان ،ولم تكونا عيني إبراىيم".

2

إن استرجاع الذاكرة لؤلحاديث التي دارت بين البطمة وبين حبيبيا وىي في مدينة بون جعل سرد
الذاكرة متداخبل مع سرد الحاضر الذي تعيشو ،وىكذا أصبح المكان/الفضاء ىو الموجو ليذا السرد بل
ويتداخل معو ،عمى غرار ما نجد في قوليا":طمبت كأس ويسكي ،لطخت قطع الثمج عمى جدران الكأس
ثم مألت فمي بالمشروب ،تممضتو ثم تركتو ينساب إلى أعماقي ألتطعم المرارة التي خمفتيا.وأتساءل
من أين سأدفع؟  -رحمتك حمم مجنون! رحمة بورجوازية ،ونحن ،من أين لنا بمال وفير يحقق رحمتنا؟
 لن تكون رحمة تسكع ومغامرة إذا كانت بورجوازية ،لنسافر بما لدينا..وغدا أمر .أية رومانسية أنت!يتداخل السرد في ىذا المقطع بين الحمم والحقيقة والذكرى ،فبل نكاد نفصل بين المتحدثين فييا ،
إال من خبلل المعنى العام لمنص الذي يوحي بالفوضى الداخمية التي كانت تعيشيا البطمة في قمب
المدينة الغربية (بون) ،فتتحول رحمتيا من رحمة لمتسكع والمتعة إلى محطات لمذاكرة والحمم ،وىذا ما وسع
من دائرة الغربة الروحية التي أحست بيا ،وزاد ذلك مع إفبلسيا وضياعيا بين في شوارع بون وحيدة.
1
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خاصة حينما تتذكر صوت إبراىيم محذ ار ليا من السفر ،قائبل ليا ":ال تذىبي إلى ىناك! قاليا واضعا
بذلك حدا لنقاشنا الطويل وحاسما موقفو من سفري ،رفعت نظاراتو عن عينيو ،تفحصت وجيو الذي بدا
لي في تمك المحظة باردا ومتكمسا ،بعد صمت طويل تسكعت خاللو بذاكرتي في شوارع ميالنو وأكمت
شكوالطة ،قمت لو :أحبك".
يتداخل السرد مرة أخرى وتتداخل معو أحاسيس البطمة وتختمط عمييا ،بشكل يوحي ببعض بالقمق
وىي تصر عمى رحمتيا ،تتذكر كل الطرق التي جربتيا إلقناعو بالسفر معيا  ،ولكنيا عبثا تحاول ،وفي
األخير تسافر بمفردىا ،متممصة من كل مسؤولية ،ألنيا أرادت أن تجرب المغامرة أن تركب الحضارة
بمال قميل وحرية أكبر .ولكنيا تصطدم بواقع مغاير لما كانت تحمم بو ،واقع جعميا تعاود التفكير في
مفيوم الحرية ،وفي مفيوم العبث ،ىو نفسو الواقع الذي جعميا تقرر العودة إلى تونس ،والى أحضان
عائمتيا.
خاتمة:
مثمت المدينة الغربية في رواية نخب الحياة ألمال مختار فضاء واسعا تعدد أوجو حضوره بين
السمب واإليجاب ،كما مثمت الرواية نموذجا مناسبا تتجمى من خبللو تأثيرات المدينة الغربية بخصائصيا
المتعددة في شخصية الفرد العربي ممثبل في شخص البطمة (سوسن عبد اهلل) ،ما جعميا تخوض تجربة
المغامرة بمفردىا،غير ميتمة بعاداتيا وال أي شيء آخر ،وفي ىذا كسر لنظام العرف العربي ،وىي بذلك
تقدم صورة أكثر سمبية عن توحش اإلنسان العربي وتمرده في الفضاء الغربي.
وعمى الرغم من ذلك نجد أن الكاتبة في األخير وىي تحاول أن تعيد المفاىيم إلى أصميا ،وذلك
من خبلل إعادة البطمة إلى موطنيا األصمي بعد أن جربت كل المتع ولحظات العبث والتسكع بأنواعو،
فتغير نظرتيا لمحياة ولمفيوم الحرية التي لم تعد ترتبط بممارسة العبث والمحظور في أقصى درجاتو.
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