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 :الملخص
 

جوانب االشتغال الرسدي، وركزت عىل موضوع حيوي يثري الكثري من ن تتناول جانبا مهام من أحاولت هذه الدراسة 

بحثا عن هوية النص الروائي وانتامئه االجنايس من جانب، وبحثا عن الصياغات املتعددة التي كرستها  األسئلةاجلدل و

و أردية الف -ائل، فكانت الرسيناآلخرالشخصيات وهي حتاول االمساك باحلياة من خالل هذا اخليط الرابط بينها وبني 

هم وجه من وجوه هذه العالقة احلميمة التي تصور انطباعا مهمها عن قدسية العالقات االنسانية وروعتها يف أهي  -املتبادلة

اغات ساليب والتقانات القديمة، فثمة صيزمن الدمار واخلراب والشتات والضياع، فالنصوص الروائية مل تعد حكرا عىل األ

 .خرآو أات الروائية وحاولت االفادة منها عىل نحو جديدة ابتكرهتا الذ

سقط رؤيته ويعكسها من خالل توظيف الرسائل وتسليط الرؤية ي   الروائي الذي نحن بصدد قراءته نص   إن النص  

 . نوية من خالهلااأل/الذاتية

، وقبل راآلخحدمها بأت وارتباط روائي ودالالهتا املعربة عن الذا ليات اشتغال الرسالة يف نص  آن نقف عند أما هيمنا 

مي اىل ماسامه هل تنت( الرساب أنثى)مهام يتعلق بنمط رواية  -من وجهة نظر الباحثة -يعد  ذلك البد من االجابة عىل سؤال ربام

النقاد يف العرص احلديث الرواية الرسائلية؟ وكيف يمكن متييزها عن  غريها من الروايات التي توظف الرسائل لكنها 

 نضوي حتتها؟الت

 . الذات أرسار/ واسيني االعرج/ الرسائل/ الرسد: الكلامت االقتتاحية

  



 

4 
 



 

5 
 

 : االستهالل

تجيب من خالله، ويس دينف دول منفأحاذق يتلمس صنعته الروائية منذ  حمرَتف، والروائي صانع   نص  الروائي  النص  

 .خيط للدخول يف متاهات نصه الروائي  بأولوىل واالمساك األمن الكلمة  لرشوط كتابته ابتداء  

روائي  ص  ، غائصة يف نبصدد قراءة استكشافية، استغراقية ىل الروائي ومادته الروائية ونحنإننطلق من هذه النظرة 

وهو واسيني ال أتقنه خري اتقان يرف عنه اتقانه ودرايته وسعة اطالعه وثقافته الواسعة فضال عن خربته بعمله الذي لروائي ع  

 . (الرساب أنثى)  االعرج يف روايته

ورة ذ حاول االشادة برضإعىل وعي ودراية بأمهية هذا االجتاه ، وكان لوكاتش ت الرواية منذ البدء نحو املجتمعلقد اجته

 . (1)، ومرآة عاكسة للمجتمعن تكون الرواية صورة معربةأالروائي، و الربط بني املجتمع والنص  

 فإهنا -مهام كانت صياغتها الرسدية خيالية –الرواية ف، عن هذا اهلدف السامي نبعيدي -من بعده –ومل يكن الروائيون 

رضورة احلفاظ عىل هذا العنرص  أكدت عىل، ومن هنا اطق عن حال املجتمعاللسان الن -هموهو األ –قى يف جانب منها تب

، دبية عموماألثل للنصوص اموع األ، وسيبقى املرشهمهو املحور األ فاإلنسانلقارئ، احليوي الذي تتميز به الرواية وجتذبه ل

 . وللنص الروائي حتديدا 

باختالف  – يناآلخرن عالقاته املتعددة مع أيف فضاء مغلق، بل  وال يتحركيف فراغ،  ال يشتغلنسان ن هذا االأعىل 

تتيح له التحرك يف فضاء مفتوح عىل العالقات االنسانية مهام اختلفت  -لواهنمأشكاهلم وأصورهم ودرجاهتم وعالقاهتم و

صداقة  /فرح وحزن/ تفاؤل وتشاؤم/ راهية حب وك/ رشو السامت التي تسمها من خري وأطبيعة هذه العالقات واخلصائص 

 . ضع العالقات االنسانية لقوانينها وقوالبها وعداء وغريها من السامت التي ت  

التوتر ون دوما ببدا ببعيدة عن الواقع املشحأة مل تكن بيعرن الرواية الإ، فكنا نتحدث عن الرواية بصورة عامةذا إو

مان أن ون يعيش يف وطنه بأمأحقه  انسان ومن ألنهال إ ليشءنفاس وقتل االنسان ببساطة ال األوالرصاع وخنق األجواء وكتم 

الزعامات  عني مع تاذلبعيدا عن األ يشء، الضفة التي يتم فيها كل األخرىىل الضفة إالرواية املعرب ، وكانت هذه أينام كان

 !؟ ما يقرأويقرأ  ما يشاهدبرمته وهو يشاهد مل الذي يعترص قلب االنسان واحلكام بل وبعدهم عن موطن األ

ن تتناول جانبا مهام من جوانب االشتغال الرسدي، وركزت عىل موضوع حيوي يثري الكثري ألقد حاولت هذه الدراسة  

االجنايس من جانب، وبحثا عن الصياغات املتعددة التي كرستها  ثا عن هوية النص الروائي وانتامئهبح األسئلةمن اجلدل و

و أردية الف -، فكانت الرسائليناآلخرلشخصيات وهي حتاول االمساك باحلياة من خالل هذا اخليط الرابط بينها وبني ا

هم وجه من وجوه هذه العالقة احلميمة التي تصور انطباعا مهام عن قدسية العالقات االنسانية وروعتها يف زمن أهي  -املتبادلة

ديدة ساليب والتقانات القديمة، فثمة صياغات جصوص الروائية مل تعد حكرا عىل األن، فالالدمار واخلراب والشتات والضياع
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تكور تقانات قديمة وتستلهم تقانات املونتاج )) خذت أخر، فآو أابتكرهتا الذات الروائية وحاولت االفادة منها عىل نحو 

، واختلطت احلكاية الشعبية، وتوغلت يف الغرائبيالسينامئي واملشهد السينامئي، واملشهد املرسحي، واحلواريات، والرسائل، و

تها بقدرة تكتبه، وأقصت الواقع اليومي يف كتابات كثرية متكئة عىل قناع بالبوح الذي راح يلغي املسافة بني الذات الكاتبة وما

 . (2).((الذهن عىل توليد حاالت قصصية المتناهية من خالل اهلواجس واملخاوف واحالم اليقظة والكوابيس

سقط رؤيته ويعكسها من خالل توظيف الرسائل وتسليط الرؤية ي   الروائي الذي نحن بصدد قراءته نص   إن النص  

 . االنوية من خالهلا/الذاتية

ذا كان البد من الرضوخ ملتطلبات البحث العلمي فالبد من قراءة النص الروائي اعتامدا عىل الرسائل املتداولة بني إو 

ية التي يتم لعند مفهوم النص الرسائيل، ثم الوقوف عىل اآل -ولو بشكل مبسط –البد من الوقوف الشخصيات وقبل ذلك 

 .لياهتاآلنقف عند كيفية اشتغاهلا و داخل نص   التعامل مع الرسائل يف النص الروائي بوصفها نصا  

او مدح او تقريظ، أو  من حكاية حال من عدو او صديق،: مور يرتبها الكاتبأ: )) فالرسالة عند القلقشندي هي

مفاخرة بني شيئني، أو غري ذلك مما جيري هذا املجرى، وسميت رسائل إذ إن االديب املنشئ هلا ربام كتب هبا اىل غريه خمربا فيها 

 ، فهي عىل وفق هذا السياق ال ترج(3) .((صورة احلال، مفتتحة بام تفتتح به املكاتبات، ثم توسع فيها فافتتحت باخلطب وغريها

امرؤ اىل آخر معربا فيه عن شؤون خاصة او عامة، وتكون الرسالة هبذا املعنى موجزة ال تتعدى سطورا )) يكتبه  ا  عن كوهنا نص

قة فريتفع وقد يتوخى حينا البالغة والغوص عىل املعاين الدقي. حمدودة، وينطلق فيها الكاتب عادة عىل سجيته، بال تصنع او تأنق

واحدة من عنارص الفعل القويل أو فعل التواصل، والرسالة هي النص : )) ، فيام عرفها برنس بأهنا(4) .((عهبا اىل مستوى أديب رفي

، ومتثل نوعا كتابيا خمصوصا (5) ((، والتي يرسلها املتكلم للمستمع.(واملادة الداللية، وجمموعة السيامءات التي يتعني تشفريها)

 . اله وطريقة كتابتهكنواعه وأشأليس بجديد عىل األدب، اختلفت 

 : منها يتم االشتغال على السرد الرسائلي من خالل اشرتاطات عدة

ة يف حمتواها ال تكون غريبأأن حتقق الرسالة املكتوبة داخل املتن الروائي وحدة تكافؤية مع املتن الروائي، بمعنى  -1

  العضوية حينام يكون كل  يسمى يف النظرية الشعرية بالوحدة  ومضموهنا عن احلدث الروائي، بل حتقق ما
 
ن الرواية متمام م جزء

 . ومكمال له اآلخرللجزء 

أن تكون الشخصيات الروائية عىل قدر من  املرسل إليه جزءا من احلدث الروائي، أيو -غالبا –. أن يكون املرسل 2

 .الثقافة واملهارة تؤهلها لكتابة الرسالة 

عات تعمل عىل قطع الدف ة وزمن الرسالة، وإن كنا نرى أن الرسالة غالبا ما. أن يكون هناك تقاطع بنين بني زمن الرواي3

ي تتم يتم التعبري عن احلدث الرسائيل بصيغة املايض، ألن احلدث الذ الزمنية التي يسري عىل وفقها احلدث الروائي، فغالبا ما
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تابة هي داد املايض عىل الرغم من أن الكفأصبح يف ع صياغته يف الرسالة هو حدث مىض وانتهى، واملرسل يتكلم عن حدث تم  

اكرة بأقىص ىل تشغيل الذإتشتغل ضمن هذا احليز الزمني فيام خيص احلدث، واعتامد املايض يستند  ال أهنا الإفعل احلارض 

اك رحدودها، فالذاكرة )) ليست متطابقة مع الواقع او معادلة للاميض او احلياة ككل، بقدر ماهي وعي هبذه املرجعيات، واد

دها، وخربة حول معطياهتا وقوانينها، حتتكم اىل كفاية احلواس يف نسبيتها وجزئيتها. وبالتايل فإهنا متثل معربا  منظم لتشابكها وتعقن

 يل، ان مل نقل اهنا املرجع الوحيد الذي حتيل عليه الكتابة، واملتبقي من ذلك الكيان املتفلتزما ورضوريا بني الواقعي والتخيال

 .(6) ق واملوارب الذي نسميه: الواقع.((واملتدف

ا بصيغة مر املرسل اليه الذي يربز غالبأذا كنا نتساهل يف إركان االرسالية يف الرسد الرسائيل، والبد من تعيني األ. 4

ن مثل هذا التساهل ال يتحقق مع املرسل/ الراوي الذي يتحاور ضمن إف -م مسترتاأظاهرا كان  –نت أ/ ضمري املخاطب 

تبت الرسالةأو الثيمة التي من أكناته الرسدية بصيغة املتكلم، ومع املروي/الرسالة بوصفه الفكرة مم   .جلها ك 

ن توضح أل و ملجرد زينة، بأن حتقق الرسالة هدفا ما وغاية من كتابتها، فوجودها يف املتن الروائي ال يأيت اعتباطا أ. 5

نحو ذا ما تم اشتغاهلا يف النص عىل الإالة عىل وفق هذا التحديد ستكون مهمة ن الرسإلذا ف -هان مل نقل كل  إ -بعض احلقائق

 .الصحيح

اسية سأتتكشف عن جوانب  أرسارالتي تبثها الذات داخل النص الروائي، وهي  رسارأن تفصح الرسالة عن األ. 6

نا لآلخرين ال يمكن االعرتاف به عل من حياة الشخصيات السيام الشخصيات النسائية وحتاول من خالهلا البوح واالعرتاف بام

. 

شخاص مقربني أىل إفثمة خصوصية رسدية للرسائل التي تكتبها الشخصيات، تنبثق هذه اخلصوصية من كوهنا تتجه   

 -وال، ومن كوهنا تشتغل يف فضاء خاص بني كاتب الرسالة وقارئها، ومن ثم فإهنا ال يمكنأشئ  يمكن االعرتاف هلم بكل  

 .ال بتفويض منه بإعالهنا إىل وثيقة رسمية ضد كاتبها إن تتحول أ -االحوالبأي حال من 

نواعها ودالالهتا وتطورها عرب العصور، لكن ما أىل إلسنا بصدد وضع مفاهيم خمتلفة ومتنوعة للرسالة وال االشارة 

ذلك البد  ، وقبلاآلخرحدمها بأرتباط روائي ودالالهتا املعربة عن الذات وا ليات اشتغال الرسالة يف نص  آن نقف عند أهيمنا 

النقاد يف  ها ساممىل إهل تنتمي ( الرساب أنثى) مهام يتعلق بنمط رواية -من وجهة نظر الباحثة -يعد   من االجابة عىل سؤال ربام

 حتتها؟ ينضوال تالعرص احلديث الرواية الرسائلية؟ وكيف يمكن متييزها عن  غريها من الروايات التي توظف الرسائل لكنها 

 -نقديا -ىل حقيقة واحدة تتكشف عن افتقار الساحة النقدية االهتامم هبذا الشكل الروائيإن القراءة النقدية تقودنا إ

ال شذرات هنا وهناك قد ال تفي بالغرض وال يمكن إعىل الرغم من وجود روايات عدة ترتكز عىل الرسائل يف بنائها الرسدي، 

ال إمامنا أليه واالفادة منه، لذا مل يكن إن هذا النمط الروائي الذي حياول الباحث االشارة ن تعطينا تصورا واضحا عأهلا 



 

8 
 

تغال الرسالة داخل النص االعتامد عىل مفاهيمنا الشخصية مع االفادة من هذه الشذرات وصياغة مفهوم رسدي واضح الش

 (. الرساب أنثى)ية املوجودة يف رواية الرسائل هي املهيمنة وبتلك الكثافة الرسدذا كانت إالسيام الروائي 

رسد نثري خمصوص وآين، خياطب فيه املرسل مرسال اليه حمددا، وبينهام ميثاق )) ذا كانت الرسائل الشخصية هي إو

النوعية، ويكشف الرسد الرسائيل عن وصف وحتليل جوانب معينة وحمددة من جتربة الكاتب ( املروي)حاسم يف حتديد هوية 

ن صورة شاملة تتمخض ع در تعلق االمر بالظروف النفسية واالجتامعية واالنسانية حلظة كتابة الرسالة، لذا فهي الالذاتية، ق

لة التي يمكن أن تسجلها حتربز حياة كاتبها كاملة وتفرسها، مقترصة يف ذلك عىل متثيل حياته وتتبع أحاسيسه وعواطفه يف املر

طراف االرسالية الثالث رضوري وال يمكن االستغناء عن طرف منها، أوجود ن إ، ف( 7) ((، او جمموعة الرسائلالرسالة

 /املرسل اليه ليستلم املروي/ املرسل ويف الطرف املقابل يقف مروي له /تم وجود راو  حي رسدي وهو ما فالرسالة نص  

خر هو آقي شخصا ذا كان املتلإنظر عام ال نام يكتبها ملتلق  حياول فك شفراهتا بغض  إالرسالة، واملرسل حاملا يكتب رسالة معينة 

خر بعيدا آله  هنا مرويأىل ذاته، فتصبح هذه الذات هي املتلقي لكننا نتعامل معها عىل إاملرسل نفسه، فقد يوجه الراوي مرويه 

، الذي الروائي /ال بعيدا عن سلطة املؤلفإال يوجد  -كان أيا -بمعناه احلقيقي  عن سلطة الراوي وتدخالته املستمرة، فالنص  

 يلجأ عادة اىل العديد من التقانات الرسدية املهمة إليصال نصه الروائي، ومنها الرسائل التي هيدف منها اىل متكني الشخصيات

من التعبري عن نفسها بحرية اكرب، فهي صيغة ذاتية، وهي حدث كتايب حمدد بموضوع معني يتم الكشف عنه من خالل القراءة  ))

 . (8) .((طرف املرسل واملرسل اليهاملتبادلة من 

من  الذات وتكشف عن خواجلها أرساربوصفها رواية ذاتية من جهة، تستبطن ( الرساب أنثى) يتم التعامل مع رواية 

/ مقابل سيني  مريم يف طرف/ لييل/ ليىل: خرى تعتمد هذا النمط الكتايب املتبادل بني الشخصياتأجهة، ورسائلية من جهة 

ئية ن نتعامل مع الرسائل الرواأننا جيب أهم يف هذا املشوار القرائي هي أن النقطة األ، عىل اآلخريف الطرف  سني/ واسيني

ن أال إب الرسائل غلأليه تصل إكثر الرسائل وأبعيدا عن شخصية مؤلفها حتى وان كان هو الشخصية الرئيسة ومنه تستكتب 

عرج الروائي اجلزائري والكاتب املعروف الكائن بلحمه ودمه يف ألأن يكون واسيني ا نال يمكالروائي  و واسينيأسيني 

تعبري روالن بارت، عىل الرغم من وجود الكثري من الدالئل واالشارات النصية  نه كائن من ورق عىل حد  أالواقع، بل عىل 

ل عرج وتستثمرها داخة األرات تتزل جوانب مهمة من حيان هذه الدالئل واالشاإذ إتوحي بمطابقة النص الروائي للواقع، 

ئي الروائي وتعاملت معها بسلطة الروا/ن واسيني النيص هو شخصية متخيلة اجرتحتها ذاكرة واسينيإالنص، ومع ذلك ف

أنا النيص بحت صأبحيث  نا يف النص  لعل هذا التطابق كشف عن هيمنة األ، وملهيمن واملتالعب بمصائر شخصياتهاملتمكن وا

إن ضمري املتكلم يقرب القارئ من العمل الرسدي وجيعله أكثر التصاقا به، مومها إياه أن  ))ذ إالروائي نا مطابقة فعليا أل

 .(9) .((املؤلف فعال هو إحدى الشخصيات التي ينهض عليها النص احلكائي
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بد من الشخصية الروائية الذاتية، ال أرسارهنا تؤدي دورها يف الكشف عن أن نقف عند هذه الرسائل وكيف أوقبل 

وال عند الشخصيات الروائية وعالقة كل شخصية بأخرى، ونقف ثانيا عند بعض أحماولة تلخيصية للرواية لكي نقف 

 . التي حتاول الشخصية اظهارها ورسدها عن طريق الصياغة الرسائلية رساراأل

عالقتها  ل عقدين من الزمن يفلييل يف التخلص من القناع الومهي الذي ارتدته طوا/ تتمحور الرواية حول حماولة ليىل

ي عاشت ونيل حريتها بقتل مريم الشخصية اخليالية الت -التسميات املتعددة لرجل واحد –واسيني /ياسني / سني/ مع سينو

ثر أن يضفي عىل عالقتهام نوعا من احلامية وحيافظ عىل ليىل من تقوالت الناس وتدخالهتم عىل أيف ظلها ليىل برغبة من سينو يف 

 : دخلته العناية املشددة، يقول الراوي أصابت واسيني وأيبوبة التي الغ

 ."هل جيب أن ارصخ عىل االسطح لكي تسمعني؟ لست مريم ولن اكوهنا. م....ري...اسمي ليس م ")) 

و كام دي، اكام سامين يس نارص، وال. او لييل. ليىل. اشتهي متزيق هذه الكلمة مثل الورقة املريضة، ألتلص منها هنائيا

نت اريد حموه منذ البداية ك. اسمي العائيل ال يلهمني كثريا . يشتهي واسيني أن يناديني خارج الكتابة، او يف فراش النشوة

ل غرينا ما إلطاقة هلم به. والتخلص منه، وهلذا سأتفادى ذكره  .االسامء العائلية تضيف ثقال المعنى له، وحتمن

انا بصدد ارتكاهبا، وال وراء هذا اجلنون العاري املستبد يب، سوى وضع اشواقي  ال هدف يل من وراء هذه احلامقة التي

ات اىل اثق انه ما يزال يف الدنيا من يريد االنص. احلزينة يف مهب األكف الناعمة التي تشتهي أن تدرك الغنى الكامن يف اعامقي

. ودياحد سواه، واحببته وما زلت، لدرجة اين نسيت وج احلقيقة التي اصبح محلها ثقيال، هذا الرجل الذي أحبني كام مل حيبني

 : يف أذنه "أوشوش ": اضحك منه احيانا عندما حيتضنني بشوق، فأتالشى بني يديه كحفنة نور

 .ماذا بقي لك مني؟ هل تراين؟ لقد تالشيت! يامهبول – "

 . (10) . (("...ال انت هنا، حيث تنتفني، وحيث الوجود سوى للنور

وىل الستعادة حريتها املسلوبة وحقها الضائع يف هذه العالقة اجلدلية، بني احلقيقة والوهم، وحماولة األ اعفيبدأ الرص 

هنا أال إو تغيري، أىل حتقيق هذه املحاولة من خالل التفكري بنرش رسائلهام املتبادلة كام هي من دون حذف إلييل / فتسعى ليىل

مع تغيري طفيف  حدى رواياهتاإد عىل نرشها كام نرش سينو او واسيني بعضا منها يف مر لكنها تصمم فيام بعالنظر بادئ األتغض 

: 

يني ربام انتقاما من واس. الغيت برسعة فكرة الرسائل، ألهنا فقدت جدواها، قبل أن أعود هلا ثانية بال سبب ظاهر ))

الورق، نون الذي خيرجني من نعت سيدة الظل واواصل اجلنون الذي افرتضته منذ البداية؟ نرش الرسائل؟ اجل قلت مل ال. نفسه

قلت  .احلياة اليومية التي هلا جسد وروح واحاسيس؟ هذه املرة مل تنتبني أية حلظة تردد أو تأنيب ضمري امرأةويقربني اكثر من 
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خفي إذ ليس تلنفيس، واسيني نرش بعضها متخفيا وراء فن الرواية، وأنا أنرشها كام وردت يف أصلها، ولست يف حاجة اىل ال

 .(11)((.لدي ماأخرسه إال قيود احلياة الثقيلة

 ليهاإ تلجأ خرىأ علقاتمت عن فضال اخلاصة بأشيائها حتتفظ ففيه ،(سكريبتوريوم)  كهفها إىل ليىل بنزول الرواية تبدأ

 يف واسيني زيارة من رجوعها بعد قديم وحاسوب والدهاأو رياض زوجها نظارأ عن بعيدا رسائلها فهناك احلاجة، حني

 كام وطنه ىلإ ترحيله وأ واسيني موت يعني املوضوع هذا وأن السيام باحلسبان، تكن مل واسيني صابتأ التي النوبةف املستشفى،

 هي خرىأ مرأةال دفني حقد عن معلنا داخلها يف الرصاع يتحرك عنه، قرسيا ابتعادا يعني وهذا ،األخرية وصيته يف بذلك أوىص

 يف األخرى حوتصب نفسه، الرجل تشاطران امرأتني بني تتأرجح جعلها عليها طلقهأ الذي فاالسم هي، ليست ولكنها نفسها

 لتفاجأ مريم، عىل نارال ليىل تطلق بأن لينتهي بينهام، الرصاع حيتدم ما رسعان الظل، يف هي تتحرك فيام والتحدي، القوة موقع

 الرواية، هذه خمطوط اعإيد لغرض الربيد مكتب جتاه صباحا   بيتها ليىل تغادر حينام احلياة قيد عىل مازالت بأهنا الرواية هناية يف

 عىل لرصاصا إطالق إلعادة مسدسها ترج ثم ومن بالرصاخ فتبدأ البناية، خارج قتلتها أهنا تومهت من برؤية تفاجأ هبا ذاإو

 ويف ليىل موت/ بموهتا الرواية تنتهيو عليها، الرصاص يطلق ثم ومن بتحذيرها، يبدأ رشطي يربز حينئذ مريم، طيفها

 . مريم عطر من تتأكد األخرية اللحظات

 حدثا ربطي رسدي خيط هناك ليس نهأ بمعنى متتابعة، غري فاألحداث متداخل، خطي نسق وفق عىل حداثاأل تسري

 يف تظهر ال ادلةاملتب الرسائل وأن عنها، الكشف الراوي حياول التي حداثاأل ىلإ استنادا الرسائل يف تسري هناأ بل خر،آ بحدث

 تطورت وكيف لألحداث الدقيقة املعرفة امكانية للقارئ يتيح ال عشوائي بشكل بل التارخيي تسلسها ىلإ استنادا الرواية

 الوقت ففي ملكان،ا عىل ينطبق نفسه والكالم املكان، يمأل مريم عطر فيام ليىل بموت تنتهي التي األخرية املرحلة ىلإ وصوال

 االعرج ينيواس مارسها التي الرسدية اللعبة هذهف بريوت، وأ باريس من األخرىب ذاإف وهران، من مرسلة رسالة فيه نقرأ الذي

 احلداثة دا بعم روايات ىلإ تنتمي الرواية جيعل ما وهو ذلك يف رغبته سوى واضح رسدي قانون ىلإ تستند ال الرواية هذه يف

 .حداثاأل عن الكشف يف احلرية نفسه الروائي ويمنح التقليدية للروايات اجلامدة القوالب تكرس التي

 يف لآلخر منهام دواح كل عطاهاأ التي فالوعود لييل،/ ليىل هبا ترصح خالقيةأ مربرات ىلإ تستند الرسائل نرش فكرة إن

 ببهابس أ دِخل التي زمةفاأل الوعود، هذه بمستلزمات لاليفاء واناأل آن وقد بمكروه، حدمهاأ صابةإ وأ موت حالة يف نرشها

 . اخلطر ناقوس ببدء ايذانا كان بالغيبوبة واصابته املشددة العناية ىلإ سينو

 -وهران من الغالب لكن متفرقة ماكنأ ومن سينو ىلإ ليىل من غلبهاأ رسالة( 24)  من كثرأ الرواية تضم بدء، عىل عودا

 عن فضال ،1978 شتاء يف ليىل ختهأ ىلإ احلميص لزعر رسالة تثنينااس ذاإ ،4/4/1988يف كانت بينهام رسالة قدمأو اجلزائر،

 العالقة غلفت التي رساراأل بعض وعن وال،أ مرسلها أنوية عن األخرى هي تكشف الروائي احلدث ثناءأ املبثوثة املقاطع بعض
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 عن تتلف -بعبالط – وهي ملرأةا عليها تركز التي التفاصيل اختالف يف ثرأ كلها املحاور وهلذه وسنو، ليىل/ االثنني بني

 .الرجل هبا هيتم التي التفاصيل

 حداثألا يرسد الذي الذايت الراوي هي ليىل نأ يعني وهذا سينو ىلإ ليىل من هي الرسائل غلبأ نأ ىلإ سابقا رشناأ

 صيغتيها ويف ئرضام ربامو سامءأ مأ فعاالأ أكانت سواء الذاتية فاإلشارات الرسائل، يف والبارز الواضح املتكلم ضمري بصيغة

-قلأ نحو عىل– وسينو -غالبا-ليىل هو املتكلم وبأن رئيس، بشكل نااأل جتسد واضحة واملنفصلة املتصلة/ واملسترتة البارزة

  . سيني/ املركز حول يدور الذي اهلامش تبقى فإهنا ليىل، أنوية حول تتمركز التي والسلطوية اهليمنة هذه ومع ،

 سيني، ىلإ يىلل فيه تكتب الذي الوقت ففي احلقيقة، هذه لنا ستتكشف هلا فاحصة وقراءة لرسائلل دقيقا حتديدا إن

 يكتب حينام وسين أن حني يف سامئه، يف التحليق ىلإ ناهاأ وتسعى ليىل ذاتية حوله تدور الذي هماأل حمورها هو سيني يكون

 اشكالية عند نقفس وهنا ليىل، ىلإ الواضحة شاراتهإ من الرغم عىل ذاتيته حول دائرا كله الكالم ليكون كتاباته يف ليىل تغيب

 ال قويا ارتباطا مرتبطان هنامأ بل ،اآلخر/ االنا ثنائية عن تنفصل ال الثنائية وهذه الغياب،/ احلضور ثنائية يف تتجسد مهمة

/ اآلخر ضورح نإ ذإ ،ليىل عند لفخيت مراأل نأ الإ سينو، عند ليىل/اآلخر لغياب استمرار هو نااأل فحضور انفصاهلام، يمكن

 ىلإ ليىل من رسالة يفف بمهارة، -لصاحله – صوهلاأ خيرتق نأ واسيني استطاع رسدية لعبة وهي ليىل،/  نالأل غيابا يشكل سينو

 :  فيه تقول سينو

 ...حبيبي وروحي))   

 .دعني اخرج قليال من هذا الظالم القايس

احرض لك شايا، وأضع أمجل موسيقى وانسحب عىل اطراف اصابعي حني أراك كم اشتهي أن أكون معك حلظة الكتابة، 

. منهكا وسعيدا وحممال  بالدهشة، تستلقي بقريب وحتكي يل عام تكتشفه ليس بعيدا عن ذاكرتك وقلبك تأيتغارقا يف نصك ، ثم 

 التور مضاء، فاعرف انك عدتارى . امسد عىل شعرك اىل ان تنام كطفل، وحني استيقظ ال اجدك امامي. استمع اليك بحب

مهبول،  .من نصحك ةال فائد: ابتسم من أعامقي. اىل هبلك من جديد وغرقت يف الكتابة عىل الرغم من نصائحي لك بالراحة

. ظة، ثم متيض حلياهتاان حتبك للح بإمكاهناجمنونة تلك التي تفكر بأنه ! ومهبولة املرأة التي تربط مصريها وحياتك هبا. اهلل غالب

))(12) . 

/ اراك/ انسحب/ اضع/ احرض/ اكون/ اشتهي/ اخرج/ دعني/ روحي/ حبيبي: الرسد عىل طاغية هنا نويةاأل نإ 

 الراوي وهي املتحدثة هي ليىل نأ نعم ليىل، وليس سينو هو هبا املعني فإن ذاتيتها بروز مع املتفاوتة الصيغ هذه...  يل/ بقريب

 سينو رسالة وجهتت فيام سينو، خالل من الإ ليىل شخصية نجد لن نناأ بحيث طاغ ،مكثف حضور رسدها يف سينو حضور نأ إال

 :  االيت النحو عىل ليىل ىلإ
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 جمرد أحرف مبهمة، ثم هرب خوفا. لست اكثر من الطفل الذي تعلق بك فجأة، ثم وضع بني أناملك الناعمة رسالة)) 

 .من مواجهة رفضك

ك؟ من أين جاء ذلك الطفل املجنون الذي وضع حياته كلها بني يديك ؟ اي تريدين أن تعريف كيف يدق القلب من أجل

 عطر حيمل يف كفه، يزرعه عىل جسدك كلام التقى بك، ليدخلك يف دواره املستمر؟

ليكن عمري، ها انا ذا انصاع لسؤالك قبل أن أنسحب من عينيك كام فعلت االنوار وااللوان واالحالم والعصافري من 

يوم أن اضع بني يديك ذاكريت املشتعلة التي ترفض أن تذبل وأن تروضها األقدار إلطفائها هنائيا، ربام وجدنا اشتهي ال. قبيل

 . (13)((.سبيال جديدا إليقادها وايقاظها من سهوها وسباهتا املزمنني

 نناإف االثنني، بني ةاملتبادل الرسائل خالل من واملكتنزة املخبوءة الذات أرسار عن للبحث قرائيا توصيفا ردناأ ما ذاإو

 والأ رسديةال هويته الروائي للنص حتقق التي هي رساراأل وهذه هبا، البوح منهام واحد كل حياول كثرية تفاصيل عند نقف

 بمعنى ا،روائي االعرج بواسيني متعلقة رساراأل هذه غلبأ نأ -القراءة خالل من – وسنكتشف متميزا، روائيا ابداعا ومتنحه

 : ومنها  -بقامس ذلك اىل ارشنا كام -الرواية بطل/ كاتبه حياة من معينة جوانب عىل الضوء يسلط ذايت سري نص مامأ نناأ آخر

و ياسني وهي كلها تسميات لشخصية روائية واحدة تتطابق كليا أو سني أو سينو أبطل الرواية هو واسيني : االسم .1

فضال عن  (14)ىل ريامإالرواية مهداة أن نقرأ يف االهداء ومع شخصية الروائي واسيني االعرج من الناحية التسموية، 

يتطابق  هو مان ابنة واسيني اسمها ريام، وأىل إاالشارة اىل اسم ابنه باسم، واالشارات الرسدية املبثوثة يف الرواية تشري 

 مع الواقع يف كون اسم ابنة واسيني االعرج هو ريام. 

 (15)القدس ألشباح بعض نتاجات واسيني االعرج الروائية مثل: سوناتا شارات رسدية اىلإهناك  :الروائية النتاجات .2

 سوربون،ال/ الفرنسية اجلامعات حدىإ يف جامعي ستاذأ وهو روائي، كاتب شخصية هي الروائية واسيني شخصية .3

  .الروائي االعرج واسيني عىل كليا ينطبق وهذا ،(16)الروائية بالكتابة الروائي النص داخل واعرتافاته

زعر احلميص هو االسم الذي تفى وراءه واسيني االعرج يف بداية كتاباته االدبية، وهو ميثاق رسدي مهم بني الروائي ل .4

 (.17)ذ يتم الكشف عن بعض من مفاصل حياته ويرصح بواقعيتهاإوالقاريء 

ىل االعرج ع االعرتاف بشخصية مريم ووجودها الدائم يف اغلب روايات واسيني االعرج، وهذا يدلل عىل تصميم .5

 . (18)هلشخصية واسيني يف روايات تأكيدنام هو إتواجده القرسي يف الرواية، فالتأكيد عىل حضور شخصية مريم 

  الرواية يضع ام وهو الرواية، يف منها الكثري سيجد الروائي االعرج واسيني بحياة املتعلقة التفاصيل عن الباحث نإ  

سرية دبأ ضمن -منها جانب يف – شتغل التي نااأل نإ ذإ ،الذاتية ال ضوع الإ ماهي الرواية عليها ت رسد مو ))     ويكون لل

سرتجاع يف الذاكرة عىل اعتامدها يعني وهذا املايض، اىل زمنيا انتامؤها شة واقعية مرجعية ذات االحداث ا   ان امك فعال، معي
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  من مجلة خالل من بوضوح يظهر (19) (( ذايت السري النص يف تواجده املفرتض املركزية الشخصية -السارد-املؤلف بني التطابق

  تربز هناوأ يامالس الذات أرسار كشف عملية من جزءا ذلك تعد وربام ذاتيا، سري ميثاقا بوصفها هبا خذاأل يمكن التي املسلامت

  االعرج واسيني ياةح عن وبعيدا ليها،إ واالشارة عنها احلديث لنا يسمح ما وهو الروائي، املتن ثناءأ وليس الرسائيل ملتنا ثناءأ

  اللخ من واضججحا ثرهاأ سججيظهر االثنني بني املحرمة العالقة من رويدا رويدا خيوطها تنسجج  التي الروائية رساراأل نإف

 .  منها جوانب عىل الضوء تسليط حماولني البحثية الورقة هذه يف استقراءها نحاول ما وهو الرسائل داخل ترصحياهتام

 التاذ مهيئ ريغ نهأ ساسأ عىل هبا الزواج يرفض ولكنه ،اآلخر حدمهاأ حيب متامسكة، قوية، االثنني بني العالقة تنبثق

 مامأ ليىل ضطرفت بالفعل، يريده ال وما خرىأ امرأة مع سيخوهنا ربام يتزوجها حاملا نهأو عالقتهام، بدء يف اخلطري القرار هذا مثل

 ينيواس مع ارتادته الذي املكان( الكاريبي بحر) يف العسل هرش قضاء ىلإ معه والذهاب رياض من الزواج يناآلخر احلاح

 وعىل ته،قريبا حدىإ من تزوج قد اآلخر هو نهأ ستكتشف تعود وحينام مسبقا، عاشاها التي التفاصيل دقأ تعيش وهناك

 التي ائلالرس ويتبادالن عالقتهام يف يستمران هنامأ الإ ،اآلخر عن بعيدا منهام واحد كل حياة حدد الرسدي املسار نأ من الرغم

 عىل ذلك ثباتا يستطيع ال نهأ الإ زوجها تراود التي الشكوك من الرغم وعىل عليها، حدأ يديأ تقع نأ دون من ليىل هبا حتتفظ

 مع عالقتها يف ليىل وتستمر شاء، ما متى غريمه تصفية وبإمكانه الكارتيل/ االرهابية اجلامعات حدىإ ىلإ ينتمي نهأ من الرغم

 اللحظات ذهه يستثمر الروائي الرسد نأ الإ مايا ابنتها منه تنجب هناأ حتى معه وقاتأ وقضاء معه الدائم سفرها ويف ينيواس

 .معا بعالقتهام حتيط التي رساراأل عن الكشف دون من

 ىلإ ذاته قتالو يف وتسعى الذاتية واشتغاالهتا نااأل تنامي عىل تنهض حساسة منطقة يف لتشتغل الساردة الذات تتحرك 

 .اآلخرو/ نااأل بني القرسي الربط خالل من اآلخر وجود حتقق نأ

 ىلإ األولوية عطاءا مع اثباهتا ىلإ لييل /ليىل تسعى التي نااأل نإف االشتغال هذا تفاصيل يف نخوض نأ نحاول كنا ذاإو

 احلدود منض الرسدي التواجد اوالنحي ومها الشخصيتني هلاتني املكثف التداخل عند سنقف خالهلام ومن واسيني،/ اآلخر

 . النيص املتن عن تنفصل ال احلدود هذه نأ عىل هلام، املتاحة

 واالبداع واجلهد تالوق يستثمر مرسل/ راو   حدمهاأ نأ طاملا الشخصيتني بني التواصل من نوعا املتبادلة الرسائل تلق

 حاسيسهأو وشكواه واالمه مواجعه يبث وفيه اليه ولاأل سلير ما ليتلقى ليهإ املرسل وأ له املروي/ اآلخر مع التواصل يف

 .  وعواطفه

 ليىل /الرواية شخصيتي حياة يف واملخفية الغامضة رساراأل عن الكشف يف دورها نااأل تؤدي التواصل هذا مامأو

 متناول يف سائلالر بحتص حينام الذاتية اخلصوصية اكساب عىل رصارا الإ هو ما الرسالة هذه نرش عىل ليىل وارصار وواسيني،

 بذلك لغيةم قناعها مريم يكون بأن واسيني عرض عىل وافقت حينام نفسها هبا قيدت التي القيود ل  لك  والغاء والأ اجلميع
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 يىلل نوثةأ معامل كل وطمست جهة من لواسيني الشاغل الشغل صبحتأ حتى األخرية هذه امتلكتها التي احلرية مساحة

 .نيواسي حياة يف ووجودها

 ىلإ بنا يعود ائيل،الرس املتن يف تتكشف اأرسار سنجد لليىل اآلخر االسم/ ميا كوراثون ىلإ واسيني يبعثها رسالة يف

 : فيقول هلا، ومصارحته ولاأل ولقائهام لليىل حبه بدايات

 .() كوراثون ميا.. الغالية)) 

 ...القلب والعمر

وكنت أمسح  .عندما استلقينا عىل الظهر . وكانت موسيقى الليل فينا. كانت اوراق اخلريف متأل أسطح وشوارع املدينة

 .وجهك وصدرك بمنديل حرير

 تتأملنينت أثم صمت قليال و. احبك هل تتذكرين ماذا فعلت عندما قلت  لك أحبك وانت؟ قلت بال أدنى تفكري؛ انا ال

ويت؛ ظة التي التفت  فيها نحو البحر ألرصخ بأعىل صويف اللح... كال احبكررت الكلمة نفسها بميزان اثقل؛ انا . عيني بمكر

ىل عيني جيدا، ماذا ترى؟ عبيط ا انظر يا: قلبي يف اللحظة التي كان جيب عليك أن تفعيل فيها ذلك؟ ثم قلِت  ملاذا مل تتخيل عني يا

قبل أن  الغبي اسحب سؤالك. "مهبول ، ولكني نموت عليك واش حتب نقول لك؟ ال احبك يا ": ثم كررِت مغمضة العينني

 ...اغري رايي، فهو يؤذيني

 .(20)((1988-4-4وهران            لك صمتي وقلقي وانتظاري

 نجده ما وهو واسيني هو مرسل فثمة والظهور، بالربوز الرسائيل للنص األولوية تعطي حمددات مجلة عىل النص ينهض

 به عنيأ اهن واملوقع واملوقع، والصفة باالسم مذيال ميا كوراثون وهو اليه مرسل وهناك الرسالة، من اليرسى اجلهة عىلأ يف

 هناكو املجتمع،/ يناآلخر عن اخفاءها االثنان حياول التي رساراأل من الكثري وتتضمن الرسالة وهناك ،اآلخر عند مكانته

 .ومكاهنا الرسالة كتابة زمن نجد وهنايتها الرسالة سفلأ يف

 /صمت/ كال احب انا/ احبك/ قلت  / امسح كنت: ) اوال هفي نااأل هيمنة سنجد للنص ومتعمقة فاحصة نظرة نإ

 املشاعر من مجلة نامامأ ونجد ،(يؤذيني/ اغري/ نموت/ كال احب/ عيني/ قلبي/ عني/ صويت/ الرصخ/ التفت  

 تبادل الهلاخ من يتم حوارية وبصيغة النفي، فعل عىل تنهض هناأ من الرغم عىل لآلخر اهتاثبا منهام كل حياول حاسيسواأل

 دار لذيا باحلديث متعلق االستذكار وهذا. تذكرين هل:  االستذكارات من مجلة عىل قائم النص نأل طبيعي مرأ وهو لكالما

 . املايض يف  بينهام

أكثر  ديع خرآ رس عند سنقف فإننا االثنان، خيفيها التي رساراأل اهم من واحدة عن لنا تكشف الرسالة هذه كانت ذاإو

 املعرفة حدود زاوال تتج املجتمع مامأ والبارزة للعيان بينهام الواضحة العالقة نأ ذلك فيه، يعيشان الذي املجتمع نظر يف ورةخط
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 فيام ما، مكان يف صدفة التقيا ما ذاإ السالم حدود حياناأ زال تتجاو وربام نفسها املنطقة من كوهنام اآلخرب حدمهاأل الشخصية

 -وزوجها الناس مامأ – ابنتها نأ حتى بينهام املحرمة العالقة حد   ىلإ ذلك تتجاوز لالرسائ هذه عنها تكشف التي اخلفية العالقة

 :       الراوي يقول رياض، زوجها من وليست واسيني من هي

 سيني احلبيب ))

 .عمري وتيهي اجلميل

 اعد مل التي كبكلامت مني اعقل دائام كنت ولكنك منك يكون ان متنيته. سعيدا كان. الثانية يونس شمعة البارحة طفاتأ

 اكثر يوم لك يكرب الذي احلريق عن لأتس وال تضحك قرنا؟ عمري يصبح عندما اذن؟ متى. اآلن ليس وقتنا، سيأيت: احبها

 لفراشا اال يشء كل منحها لرجل كانت ولكنها لوالده، تكن مل امه ان قرص، ام الزمن طال ، وسيعرف يونس سيكرب. بداخيل

 ربام واحدة، دفعة يل حدثت غريبة اشياء اكتشف يونس جعلني...ولكن به إلقناعه قوة من أوتيت ما بكل حاولت الذي الدائم

 .(21)((.يوما عنها حدثتك

 لرجل كانت بل بيهأل تكن مل مهأ نأ ابنها يكتشف حينام ليىل مشاعر عىل تسيطر بدأت التي املخاوف عند سنتقف ففيه

 .يتقبلها نأ املحافظ جمتمعها مثل ملجتمع نال يمك حمرمة عالقة وبينهام سفراهتا يف رسا تقابله خرآ

 طريق نع يمكننا اذ عليه، الذاتية اضفاء يف دورها النص عىل وهتيمن االنا طابع حتمل التي الرسدية اللوازم تؤدي

 عند قفن ان(  حدثتك/ اكتشف/ جعلني/ بداخيل/ عمري/ احبها اعد/مني اعقل/ متنيته/ أطفأت:) اللوازم هذه استقراء

 . والتكتم الرسية رداء عنها وتنزع للعيان وتربزها تكشفها ان لييل/ليىل حتاول التي رساراأل

 طريق عن وتامل هذا وراء كانت التي رسارواأل والدها موت حقيقة لنا تنكشف سيني اىل ليىل تبعثها اخرى رسالة ويف

 : فتقول هبا، حستأ التي واالالم سهاحاسيأو مشاعرها عن تكشف وفيها معه، يوم ذات شاهدته الذي الفلم

 حبيبي))

 سيني الغايل

 .مل يقدين نحو هذه احلافة البحرية اال انت

... 

هل تدري  يامهبول. انا ايضا اشتهي ان تكون كل حلظات العمر التي نتقاسمها، مجيلة! ارجوك افهمني بدل ان حتاكمني

مامي، مل اكن يت والدي وهو يموت اأيمكنك أن تتار شيئا اخر، فقد ركان . انك قتلتني بذلك الفيلم الذي مل يرتك يفن شيئا 

 .اشاهد الفلم، ولكني كنت اعيش حدادا قاسيا مل يتم ابدا، واعيش موت والدي الذي مل اره اال منكفئا عىل كرسيه قبل ان يسجى
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 سة، ولكنها احلت عيل أن أذهب وأن والديمي يف ذلك الصباح ، اين متعبة، والاريد أن أذهب اىل املدرعىل الرغم من أين قلت أل

 . بني يدي اهلل وبني دعواهتا الطيبة

 ارصرت وهلذا والدي فيها ارى التي األخرية املرة اهنا اىل نبهتني التي الباطنية القوة أدري وال ومنكرسا كابيا وجهه كان

 . (22).((انينه اسمع ان عىل

طريقها  نا وطغياهنا، فعنجاحا يف التعبري عن الذات الساردة وهيمنة األام تكون الرسائل اكثر التقانات الرسدية نرب  

كانت  ذا ماإسيام السل الكشف عنها اىل املرسل اليه، التي حياول املر رسارن نقف عند الكم اهلائل من التفاصيل واألأنستطيع 

ات بني املساف إللغاءيتيح الفرصة  ما خر، وهوحدمها لآلأالعالقة التي تربط بينهام قائمة عىل احلب والتكافؤ وانتامء 

مصدر الكالم وموضوعه يف آن، كام أنه من اكثر الضامئر قدرة عىل تقريب املسافات )) ن ضمري املتكلم أالشخصيات، ذلك 

 . (23)((وردم الفجوات

رصت فيه أذي م الاملخفية عن ابنته ليىل، فهي توقعت موته ذلك اليو رسارمن األ ننه مل يكوأب حديثا، مل يكن وفاة األ

 رسارسباب موته هي التي كانت جمهولة ومن األأهنا حاملا ستعود فلن جتده، ولكن أمها عىل ذهاهبا اىل املدرسة، وكانت تعلم أ

الرسالة  ن مصريه مل يكن عاديا، ويفأال ذات يوم حينام شاهدت مع واسيني فيلام عن موته، وايقنت إالتي مل تكن لتكتشفها 

 .ياته ومكانته خرى متعلقة بحأصيل املتعلقة بموته ترسدها ابنته لواسيني يف رسالتها اليه، وتفاصيل سنجد كل التفا

 -واسيني هامارس لعبة وهي الروائي، املتن يف الراوي خيفيها قد حقائق مامأ القارئ تضع هناأ يف دورها تؤدي الرسالة نإ

 يندم  نامحي للنص رسديا زمخا يعطي الساردة ذات عن املعربة نااأل ووجود ،-اتقنها التي األخرى الرسدية اللعب شأن شأهنا

 يتم   سيني اىل جهةاملو الرسالة نأ بمعنى الذايت، مع املوضوعي تداخل االعتبار بنظر خذاأل مع الروائي، املتن مع الرسائيل املتن

 ضمري ونيك سيني مع وعالقتها نفسها نع احلديث يكون فحينام اخرى، تارة والدها وعن تارة، نفسها عن ليىل حديث افيه

 هو لغائبا ضمري يكون -خرآ وشخصا ماضيا بوصفه -والدها عن تتحدث وحينام الرسد، عىل واملهيمن الطاغي هو املتكلم

 .والفاعل املهيمن

ه وكيف عىل شقيقه الراحل عزيز، يتحدث فيها عن ذكرياته مإوالتوتر واحلزن يبعثها واسيني  باألملويف رسالة مشحونة 

 :  وعاش فيها بصمت، يقول انه رحل بصمت كام جاء اىل هذه الدنيأ

بدون ضجي ، عىل ايقاع نحيب خافت ألم دفنت منذ اربعني عاما . هكذا اذن تنسحب من الدنيا بصمت مثلام جئتها)) 

وبقي . يات املدن اخلادعةزوجها وابنتها وانتظرت رشف النوم األخري بني يدي االبن الوحيد الذي رفض أن تبدد حنينه مغر

وعىل الرغم من زواجه ، كانت كل صباح تقوم مع آذان الفجر، حترض قهوته وفطوره قبل أن . بجانبها كام اشتهته أن يكون

عندما يصفو  .يف املساء ، التنام اال اذا سمعته يغلق باب غرفته التي تعودت عىل صوهتا ويغلق باملفتاح. ينسحب نحو العمل
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عينيها بحثا عن نوم حتركه قطرة ندى متدحرجة من األعايل، او حفيفا لورقتني من أوراق الدالية التي ترتق  كل يشء تغمض

 .عىل بعضهام البعض اتكأتاصحن الدار، 

 ...عزيز

 الشئ حبيبي 

مهله املوت يأبكيك، وال شئ يمأل القلب اآلن اال بقايا صورة لوالد مل . ابكيك ياعمري املنكرس وياخويف اهلارب مني ايل 

 فرصة لقتلةا يمنحه ومل ذهب اللعبة؟فهل تدري ياعزيز فداحة اخلسارة وقسوة . ومل يعطه الوقت الكايف ليامرس حبه االبوي

 .(24)((.ابنيه خدي او زوجته جبني عىل األخرية القبلة رسم

التي حتيط بعائلته، فهو  رساراألمام تفاصيل تتعلق به بعيدا عن عالقته بليىل، وهذه التفاصيل تكشف لنا أيضعنا سيني  

بيه أث عالقته بأمه وحي/ املقربني منه اىل الداخل يناآلخرالفضاء الذي يتحرك فيه سيني مع ليىل بعيدا عن / ينقلنا من اخلارج 

ته املستمرة الن تفرس لنا ارصار سيني عىل احلياة من جهة، وتنقأن هذه العالقة حتاول أوأخيه، وقد فارقوه مجيعا بفعل املوت، عىل 

عىل ذلك  دلأخر، وليس آىل إخرى، فهو مل يتعود البقاء واالستقرار يف مكان واحد، وكأن قدر سيني الرحيل من مكان أمن جهة 

 .من سفره املستمر ولقائه بليىل يف هذه السفرات

اه واالمه من شكو يف بث  ن الذاكرة تتحرك بفاعلية كربى، مفيدا من تقانة االسرتجاع أىل رسالته سنجد إذا ماعدنا إو

 نوعا من الذاكرة القصصية التي تربط احلارض باملايض وتفرسه وتعلله،)) السيام عزيز، فهذه التقانة تؤلف  يناآلخرفقدان 

ذ تستعني الذات الساردة إ، ( 25)((.وتيضء جوانب مظلمة من أحداثه ومسارات هذه االحداث يف امتدادها او انكساراهتا

فها ن الرسائل التي يوظإحزانه واالالمه، وواسيني عىل وعي تام بأمهية الذاكرة لذا فأل الكشف عن املايض وجأبالذاكرة من 

عن  غلب الرسائل تستعيد املايضأاشتغاال واضحا عىل الذاكرة واستعادهتا من مكمنها، وفيها لليىل نجد  أمكانت له أسواء 

تن خرى، ومن ثم فوجودها يف املأحيانا أحيانا ومتباعدة أة متقاربة طريقها، السيام وأن الرسائل كتبت ضمن مديات زمني

/ خرىأ امرأةن تتعامل مع أال وجود للاميض واستعادته، كام هو احلال مع هذه الرسالة التي حتاول فيها ليىل إهو  الروائي ما

تاره واسني هلا لتكون بمنأى عن و لييل نفسها، وهو االسم الذي اخأن مريم هي ليىل أمريم بدافع الغرية عىل الرغم من 

 :   ، تقوليناآلخر

لقد استفادت مريم من جسدك، وعاشته داخل اللغة، باملتعة التي اشتهيتها وبالشكل الذي ارادته، وعشت  معك  ))

ايضا  اعطتك هي. اللحظة نفسها، ولكني بكل مآيس االغتصاب املتكرر، الذي أدفع ثمنه كل مساء مع رياض او مع أشباحك

، ولكنها ظلت داخل متعة اجلمل والنعوت واالستعارات والبالغة املدهشة، وظللت انا داخل ط فلني، ومل تفعل أكثر مما فعلت 

ختبار اماذا لو جين رياض ويذهب نحو مركز التحاليل من أجل : اقول احيانا. املتعة التي تتخفى وراءها جهنم واسئلة الرعب
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DNA وريث حيدثني أحيانا عن مشكلة ت. ق، جيب أن تذهب أمواله نحو ابنيه البيولوجيني، لريتاح من شكوكه؟ معه ح مايا

ملَ : احيانا اقول لنفيس. يونس ومايا، يلتفت صوب بياض احلائط وال يقول أية كلمة: عندما اقول له! كل أمواله وعقاراته

 ثقل كذبة ال أدري إذا كنت قادرة عىل ربام حررين من. اخلوف من يشء مارسته بعيون مفتوحة؟ ليفعل الكارتيل ما يشاء

عد ولداك منك ومن زوجتك، ومن حقك أن تس. هناك يشء غري عادل وضعته الطبيعة يف طريقنا وحارصتنا به. االستمرار فيها

 .(26)((! ...مايا ابنتنا وال عالقة هلا برياض سوى انه زوج أمها... هبام، لكن أنا

نا عىل الرغم من الشكوك التي حتيطنا شأن –ال يف هذه الرسالة، لنقف إره ثاآتتكشف  مام رس خطري ورهيب الأفنحن 

ن أالرغم من  عىل –والرصاحة التي تلزماهنا، فاميا  واجلرأةمام هذه الوقاحة التي تتسم هبا ليىل، أمذهولني  -شأن زوجها رياض

ك التي تعرتيه، اسيني، ورياض له احلق يف الشكوثمة بوليست سوى ابنتها من عالقتها اآل –اخليوط الرسدية تتوضح منذ البداية 

 .يقةذا به يسكت، وكأن يعلن رصاحة عن شكوكه ومعرفته باحلقإحقيتهام باملرياث فأىل يونس ومايا يف إلذا نجده حاملا تشري 

 :ن ليىل تدور حول ذاهتا لتكشف لنا يف هذه الرسالة عن ثالث نقاط مهمةإ

 ثم ومن هلا الدمار يسبب الذي هو االسم اختالف لكن نفسها هي هناأ من الرغم عىل خرىأ امرأة من كامرأة غريهتا 

 .تامة بحرية الشوارع جتوب األخرى املرأة فيام بموهتا الرواية لتنتهي منها تلصها حماوالت عند سنقف

 توجد  به ولكن الصل ن تكون مايا ابنته منأابنته مايا اليه انتامء بيلوجيا، فهو يشك يف  بانتامء هوشكوكرياض دراك أ

 .لديه دالئل تثبت هذه الشكوك

  ن مايا ليست أوهذا يعني رصاحة  ،مهاأب بابنته بل بزوج أاعرتاف ليىل الرصيح بأن عالقة مايا برياض ليست عالقة

 . يضعنا يف مواجهة حقيقية لشكوك رياض وحقه يف ذلك  سوى ابنة واسيني وهو ما
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واخلفايا  رسارضواء عىل األتسلط األن أنا وهي حتاول ه الرسائل واشتغاهلا يف منطقة األفاصيل هذن االحاطة التامة بتإ

يتها ودورها خرى نجد هلا امهأساسية أال عرب مفاصل إكلها أن تؤيت أيمكن هلا  يف العالقة التي تربط املرسل باملرسل اليه، ال

 : احليوي ومنها

 خر آىل إحدمها من مكان أروائية ودورها عن طريق الرسائل، فانتقال ثرا كبريا عىل الشخصية الأن للمكان إ

ن أثره واضحا يف العديد من الرسائل، السيام وأجد ن معه اىل ذلك املكان، وهو ما اآلخريستدعي بالرضورة انتقال 

اريس ومدريد بضواء عىل الفضاء املكاين واستغالل الوقت يف هذا الفضاء، فاجلزائر ووهران وهذه الرسائل تسلط األ

 .رقيب عليهام فيها وال ماكن يتحرك فيها االثنان بحرية تامة،أولندن والبحر الكاريبي واملكسيك كلها 

 ساس يف الرسائل مجيعا، وهذه الذاكرة هي هم واألملايض وربطه باحلارض هي اجلزء األاستعادة االذاكرة و

املتن  باملايض واستعادهتا عرب الذاكرة خمزون مفتوح يف وي مفتوح ومغلق يف آن واحد، فالتفاصيل املتعلقةأنخمزون 

 .الرسائيل كونه نصا متبادال خمصوصا بشخصيتي الرسالة، ومغلق عىل املحيطني هبام يف املتن الروائي

  ن إو –شياء بالتفاصيل واأل املرأةن اهتامم أىل إ باألساسالتناقض احلاد يف لغة الرسائل، هذا التناقض يعود

جهة خرى يراها من وأهو اهتامم خيتلف كليا عن تركيز الرجل عىل تفاصيل  -وتافهة وغري ذي معنىصغرية  تبد

 . املرأةمهية من تلك التي ترصح هبا أكثر أنظره 

  هي اللغة املعنية بأدق التفاصيل واالشياء، فيام يمتلك الرجل لغة االستعالء  املرأةفاللغة التي تتحدث هبا

واهتامماهتا السيام ها توى تفكرين يصل اىل مسأ، ويسمو بنفسه من املرأةململة التي تتعلق هبا التفاصيل اليومية ا ىلع

ن حتارب أ -لتحتفظ به –يتعلق بغريهتا الزائدة من امرأة حيسبها من ورق وحتسبها كائنا من حلم ودم، وعليها  ما

 . وتتصارع معها ألجله

 وب، رهنام يقفان يف مواجهة دائمة بني البقاء واهلأال إهم األالرسالة  اهنام قطبأعىل الرغم من  اآلخر/ نااأل

ال عىل إمكن التعامل معهام ي نه الأال إهنام شخصيتان منفصلتان أن االثنني عىل الرغم من أخذ بنظر االعتبار مع األ

 ه عىلنا حترضأالبد له من  اآلخر، وذكر اآلخرنا يستدعي وجود ساس كوهنام شخصية واحدة، فاحلديث عن األأ

 . الفعل الرسدي
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