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إن ما استوعبته املقاربة النقدية اليت أقدم عليها سعيد يقطني من جتربة سردية يف حماولة ملعرفة  خلص

القواعد العامة، وأهم املالمح اليت حتدد سردية النص فرض علينا الدخول يف مكاشفة مفتوحة على 

نبضات اخلطاب الروائي الغين بالتجريب وحداثة الرؤية، كل ذلك فرضيات سعيد يقطني، وفلسفته جلس 

�دف إدراك الطريقة اليت قدم �ا الراوي املبدع املادة احلكائية يف الرواية، وكيفية حتويلها وتأطريها يف 

   .التماثل النموذجيإىل  صياغة هي أقرب

  .حداثة -جتريب -رؤية -خطاب:  يحتاالكلمات المف

Abstract : 
 We summarized that the critical approach that Said Yaktine had understood 
from a narrative experience in an attempt to learn the general rules, and the 
most important features that define the narrative of the text forced us to enter 
into an open disclosure on the hypotheses of Said Yaktine, and his 
philosophy to sense the pulses of narrative discourse rich in experimentation 
and modern vision, all in order to understand how the creative narrator 
presented the narrative material in the novel, and how to transform it and 
frame it in a formulation that is closer to the model. 
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  :تمهيد

وهي تسعى لفرض  ،جاءت الرواية العربية لتحتل مكانة متميزة يف املشهد الثقايف العريب

أو  ،ود حتت اسم احلساسية اجلديدةفقد عملت على فرض هذا الوج ،وجودها يف الساحة

التجريب الذي عرفته الرواية األجنبية يف صريور�ا، ألن احلداثة كما نعلم قد ضربت الشعر ضربا 

وترك الشعر العريب املعاصر لفائدة الرواية فصار ينظر إليها على  ،عرض احلائط بل صارت له مقربة

ورمبا ميتاز مبرونته  ،خالل شكلها الذي يتميزفربزت الرواية من  ."ديوان العرب اجلديد" أ�ا 

وقدرته على اإلنتاج تؤثر �ا عوامل عديدة  ،وانسيابيته، ولكن تنوع الشكل الروائي وجتدده الدائم

وقدرته  ،مترد الشكل الروائي املستمر على ذاته استجابة لظروف البيئة احمللية، وطواعيته :لعل أمهها

والدراما والسينما والرتاث القصصي  نية متنوعة من الشعروتقنيات ف ،على استلهام أدوات

والشفاهي، فالشكل الروائي يف جوهره صورة لغوية سردية مكتوبة للفعل البشري، إ�ا بتعبري أخر 

عناصر تكوينية متحركة، تتحكم بوالد�ا، وتشكلها وتفاعلها وحركتها حركة أخرى هي الرؤية 

  1.الفنية

يف هذه  نريده ما فإننالداخلي بني قضية التجريب واحلداثة وعلى الرغم من الرتابط ا

من الروايات النماذج هو اختبار هذه الفرضية النقدية من خالل التحليل العام لبعض  الدراسة،

اليت انتقاها سعيد يقطني، حىت نتمكن من التماس خيوط املطابقة بني رؤية الكاتب اجلوهرية وبني 

معتمدين يف ذلك املنهج الوصفي التحليلي ملا يقتضي توصيف  .مطريقة بنائها الفين بشكل عا

فكيف متظهر التجريب يف اخلطاب النقدي . التجربة اجلديدة املبطنة بأشكال من التنوع والتكثيف

انطالقا  عنها اإلجابةحاول هذه األسئلة النقدية وغريها سن اليقطيين؟ وما عالقة ذلك باحلداثة؟

يف شروحاته، وجسه لنبضات اخلطاب الروائي  سعيد يقطني أقرها يتاأليقونات النقدية ال من

 وتأطريها، وكيفية حتويلها ،الروائي املبدع املادة احلكائية يف الرواية اليت قدم �ا إدراك الطريقة �دف

  .التمثال النموذجيإىل  أقرب صياغة هي يف وبلور�ا

  : التجريب والحداثة -أوال

الرواية من املفاهيم النقدية اليت تتفق ومفهوم احلداثة، فهما  مفهوم التجريب يف أنيبدو 

إذ متت احلداثة أساسا يف  -بالشعر ونقده) احلداثة(وجهان لعملة واحدة، فحني خيتص مصطلح 
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األخرى  دبيةاألباألجناس  مع حركة الشعر احلديث، وخيتص مصطلح التجريب امليدان الشعري

من العامل قبل ) موقفا(أو ) رؤيا(واملسرحية، وقد غدت احلداثة ونقدها كالقصة القصرية والرواية، 

أن تكون شكال فنيا، وان كانت كل حداثة تفرتض شكال فنيا جديدا، ومن هذا فان احلداثة 

إ�ا منحى يف فهم الوجود، وحركة إبداع متاشي احلياة يف  ،ليست مدرسة أدبية أو مذهبا أدبيا

  .2آخردون  زمن تغريها الدائم وال يكون وقفا على

  األدبونعين بالتجريب تلك احملاوالت الفنية العامة، وخاصة تلك اليت ظهرت يف 

 ،تتجلى بصورة واضحة أوالعريب، تلك احملاوالت اليت تنساب  األديبكأدوات للتعبري عن معاناة 

وعة جمم أو أسلوبابالغية حيث تكون يف النهاية  أو خفية واليت متضي عرب منعطفات لغوية، أو

  .األدبالنضج الفين �ذا " بصريورة"الطريفة املعقدة ملا يسمى  األساليبمن 

وتظل   .3واملعاصرة األصالةوهي ظاهرة جديرة بالدرس التفصيلي ملا متيز به من طابع  

كل حماولة لتحديد التجريب حتديدا دقيقا منقوصة ما مل تتعرض لعالقته باحلداثة، وتكمن امهية 

تقوم  ال تقوم على تعارض واضح بني طرفيها بقدر ما أ�ابيعتها اخلاصة ذلك هذه العالقة يف ط

على تداخلهما واشرتاكهما يف العديد من اخلصائص، ناهيك عن التباس مفهوم كل من التجريب 

   4واحلداثة

يزال جمرد مغامرة  والذي ال ،ضمن هذا الفهم فانه تتجاوز الرواية التجريبية فهما تبسيطيا

لكن ضمن فهم جديد للرواية  ون جتربة جديدة يف مجيع مستويا�ا ال الشكلية فقط،شكلية لتك

  .وماهيتها كما بدورها ووظيفتها

كان  وقد استعملت احلداثة بديال عن التقليد، ومن مث البحث عن بعض جتليا�ا يف كل ما

ؤسسة على الرؤية مناهضا للقدمي، جتاوز للقدمي، أو املوروث، أو حىت جتاوز العقل واملنطق، امل

لفني، والبناء اللغوي ما أمكننا أن نطلق عليه مغامرة ااخلاصة والذاتية واالبتكار يف الشكل 

أل�ا تنظر يف  التجريبية هي رواية احلرية، أويقال الرواية احلداثية دائمة تبحث فيها الكتابة، كما 

التجاوز، هدم للغة وتكسري  يقطني هو إفراط يف سلطة اخليال، وبذلك يكون التجريب كما عرفه

  . لبنيا�ا

هو " خليفة غيلويف" حسب الناقد ولعل السبب الذي أسهم يف التباس مفهوم احلداثة

مدرسة مثلما حدث  أورابطة،  أوالثقافة العربية مل تبلور تصورا مجاعيا حول احلداثة يف اجتاه،  أن



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  503 - 485: ص 

 

488 

  University of Tamanghasset- Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست ةجامع

هات اليت مثلت خمتلف الفنون من أدب ارتبطت احلداثة هناك جبملة من االجتا إذيف الغرب مثال؛ 

ومسرح ورسم وموسيقى، واليت عربت عنها حركات كثرية من خالل التقائها حول مجلة من 

املبادئ األساسية الدائرة حول التجديد ورفض القدمي يف جمال الفن، ورفض أشكال التفكري 

 ،ها تلك األنساق الفكريةوالتصورات اليت كانت تؤطر  "رؤية العامل"حماولة جتاوز إىل  السائدة

املعاصر ليس أدبا  األدبمبعىن أن . 5يف عالقته مع من حوله واإلنسانوالفلسفية حول ا�تمع 

ذلك أن الشيء احلداثي  ،أو غاية  مفهوم احلداثة باعتبارها قيمة حداثيا بالضرورة، فهو قد حيقق

نية السائدة من اجل أن يوجد هو الذي يظل متمردا رافضا متجاوزا لكل القيم اجلمالية، والف

الرواية من خالل  املراهنة على أو ،"برتهني اخلطاب"قوانينه اخلاصة ومجاليته اجلديدة، فاألمر متعلق 

وإ�ا مرحلة جديدة عن الرواية التقليدية ومفارقة  ،سؤال احلداثة باعتبارها رواية مبنية على التاريخ

  .لشروطها وظروفها

 من األدب التجرييب باعتباره ذهنية شاملة" حممد عزام"د املوقف الذي وضحه الناق

إىل  من الصفر لتنتهي فالتجريب ليس مغامرة تنطلق" للكيفية اليت تتطور �ا العملية التجريبية 

الصفر، ولكنه منهج جديد ورؤية واضحة يف بلورة اخلاص والعام والذايت واجلماعي، ولكن هذا ال 

وتكتفي بالوقوف عند سطوح  األشياءطوطولوجية الحترق دسيم *أو قصصيا ، شعاريا أدبا يعين

أمام األشكال اإلبداعية، فأدب التجاوز هو  يرصد احلرية الظواهر، كما ال نرغب يف أدب جترييب

عنصر  وإمناخلفية واحدة، وال تستقي ماد�ا من الواقع املرصود فقط، إىل  رؤيا متكاملة ال تستند

  6"التكامل ضروري

على الرباعة يف البناء واحلرص على التجويد،  يستعمل للداللة"لتجريب فمصطلح ا

تؤكد السابق الرفيع وتؤصله، فتلغي  ،اجلماليةإىل  باإلضافة خمالفة السائد خمالفة حبلىإىل  والسعي

وبناء  .7" املتهافت من الذاكرة، وتبشر بالطريف والنبيل فتضيق السبل على من يستعملون الكتابة

التجريب أفق كتابة يصدر عن "صبح التجريب حسب الناقد بن مجعة بوشوشة على ذلك ي

السائد مما جيعله ميثل شكال من أشكال  آثارالتحرر من  عرب إاليتحقق  هاجس التجديد الذي ال

  8"النمطية يف الكتابة الروائية  األشكالمن خالل ثورته على  تكريس حرية املبدع الروائي
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لتجريب �ذا املعىن خيار مجايل غايته االخنراط يف مشروع وعلى هذا األساس يكون ا

حتديثي جديد، هو جتاوز األشكال النمطية السائدة قصد خلق جو التغيري والتحول وبالتايل 

  التجريب  ويف هذا إدراك ملفهوم ،االنسالخ من هيمنة املستهلك اجلاهز

ح جليا انه كثريا ما يرتبط يتض من خالل هذه اآلراء النقدية ملفهوم احلداثة والتجريب،

التجريب الروائي باحلداثة، باعتباره مفهوم نقدي حداثي، فالتجريب الذي نعتربه نتاج الوعي 

 احلداثي هو الذي يتبلور صلب صياغة مفهوم جديد لإلنسان من خالل ترسيم عالقة جديدة

ادم مفهوم التجريب يتص واملعايري، وكثريا ما وهو إعادة النظر يف األدوات با�تمع والكون

األمر يقتضي الفصل والتفريق بني االثنني وجند الناقد  أنبالتجديد حتت خضام احلداثة، غري 

يرى أن الفرق بني التجريب والتجديد  "نظرية الرواية والرواية املغربية" يف كتابه " فيصل الدراج"

أشكال جديدة، أما  هو أن التجريب يتأسس على اإلمعان يف فعل التجاوز، وذلك باقرتاح"

وبالتايل تكون العالقة والنقاط الفاصلة بني مرتكزات . 9"التجديد فهو اجتياز بصيغ أدبية قائمة

تتحدد من خالل املفاصل الثالث اليت صنفها الدكتور  التجريبية احلداثة األدبية وتوجهات الكتابة

حاالت كثرية وميكن إمجاهلا صالح فضل واليت تتمايز يف كثري من األحيان بقدر ما تتداخل يف 

  :فيما يلي

تعرفها احلياة العادية ومل تتداوهلا الدراسات السابقة، مع ختليق  ابتكار عوامل متخيلة جديدة ال-

منطقها الداخلي وبلورة مجاليتها اخلاصة والقدرة على اكتشاف قوانني تشفريها وفك رموزها لدى 

  .تخصص بشكل منهجي منتظمالقارئ العادي بطريقة حدسية ولدى الناقد امل

توظيف تقنيات فنية حمدثة مل يسبق استخدامها يف هذا النوع األديب تتصل بطريقة تقدمي املتخيل -

غري  أواملونتاج السينمائي،  أو ،تعدد األصوات أوتركيز بؤرته مثل تيار الوعي،  أووحتديد منظوره 

  .ذلك من التقنيات السردية املتجددة

غوية يف التعبري تتجاوز املألوف والسائد، وجيري ذلك عرب شبكة من اكتشاف مستويات ل-

  .10التعالقات النصية اليت ترتاسل مع توظيف لغة الرتاث السردي أو الشعري أو اللهجات الدارجة

التجريب هو انعكاس إجرائي للحداثة،  أنمن خالل هذه النقاط األساسية يتبني لنا 

عمق يمن االستمرار و  ار، هو التجريب الذي ميكن النزوع التجرييبفاملغايرة والتجاوز وخمالفة املعي

  .التجريبية وهي تنفتح على مغامرة التخطي رؤية الكتابة
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القراءة " قراءة في كتاب"تجليات الحداثة والتجريب في الخطاب الروائي المغربي  - ثانيا

  "تحليل الخطاب الروائي"و " والتجربة

رة حداثية يف نصوص الرواية العربية بصفة عامة، واملغربية من املؤكد أننا اليوم أمام طف

على وجه اخلصوص من خالل القراءة لبعض املتون السردية اليت تعكس جتارب روائية، مبا هي 

حتويل  أنواعإفرازات نوعية تتجاوز وتتعارض مع العالمة الكالسيكية، وتشكل عواملها اخلاصة من 

فيأيت  ،مني ختييليةاوعة وتوظيفات لغوية، وصوتية ومضالواقع من خالل أساليب سردية متن

، سواء على مستوى يقطني  ذلكإىل  التجريب ليخلخل امليثاق القرائي والنصي معا كما أشار

  .القصة أو على مستوى اخلطاب

لقد تشكلت التجربة الروائية اجلديدة باملغرب منذ الثمانينات، وقد اتسمت هذه 

اجلديدة، وال ميكن أن تنهض القراءة اجلديدة بذلك، مامل تكن هناك  التجربة اجلديدة بالقراءة

التجربة األصلية، ويقصد سعيد يقطني بالتجربة اجلديدة ليس صفة التجديد هنا املتصلة بالزمن، 

ولكنها مرتبطة مبدى إنتاجيتها املتميزة من أعادات اإلنتاج السائدة "ومستعملة كنقيض للقدمي؛ 

   .11"ر متغريات جديدة يف ممارسة اإلنتاج االديب والنقدي والفكري عموماومدى فعلها يف إقرا

–يتمثل : ، يف جانبني“القراءة والتجربة“  مظاهر اجلدة يف كتابه األول وحيدد الناقد

استعمال أدوات “وثانيهما يف . “البحث يف مكونات اخلطاب الروائي البنيوية“يف  -أوهلما

اليت يعمل الباحثون يف  narratologieلسرديات ومفاهيم جديدة متتح باألخص من ا

“ على بلور�ا وتدقيقها لتصبح اجتاها متميزا يف حتليل اخلطاب السردي بصفة عامة“ البويطيقا“

ما عدا هاتني اإلشارتني ال يذهب الناقد بعيدا يف توضيح اجلوانب املنهجية يف الدراسة، مع العلم 

بعضها يستمد أسسه من علم  :ن خالل أطروحات متعددةأن املمارسة النقدية البنيوية قدمت م

ثالثة مفاهيم إجرائية، ينطلق منها الناقد إىل  هناك إشارة. إخل…املنطق، وبعضها من اللسانيات 

امليثاق  –االنزياح السردي  :املفاهيم الثالثة هي إلبراز املشرتك بني النصوص الروائية املدروسة هذه

  .اخللفية النصية-السردي 

للميلودي ) األبله واملنسية ويامسني(نطلق يقطني يف هذه القراءة من أربع خطابات هي ا

) بدر زمانه(حملمد عز الدين التازي، و) رحيل البحر(ألمحد املديين ) وردة للوقت املغريب(شغموم 

قد كتبت ملبارك ربيع، وهي الروايات اليت اختارها الناقد أل�ا تتماشى والتجربة الروائية اجلديدة، ف
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ضبط العالقة بني القراءة إىل  ومغايرة منذ أواسط السبعينات، ويف هذه القراءة يشري بطريقة خاصة

مادة (الكاتب مع املوضوع) الذات(والتجربة؛ حيث تعترب التجربة ممارسة من خالل تفاعل 

لة الحقة عن ، وبدون التفاعل بينهما ال ميكن التأشري لعملية اإلنتاج اليت نعتربها مرح)الكتابة

املرحلة اليت يقع فيها التفاعل، فالذات الكاتب يعيش التجربة، أي جتربة التفاعل مع املوضوع 

متتزج فيها خمتلف األحاسيس واالنفعاالت،  ويقصد �ا شبكة معقدة من العالمات) مادة الكتابة(

واملتخيل، وتبدأ  جتربة حياة الكاتب يف إطار تفاعله مع حميطه االجتماعي املعيش، وما تراكمه

  12عملية التجربة تأخذ طابع املمارسة عندا يبدأ التفاعل بني الذات واملوضوع

  :ويضع الناقد خطاطة لتوضيح العالقة بني القراءة والتجربة وفق التقسيم الثالثي

  ممارسة: التجربة-ممارسة  : القراءة -1

  انتاج جتربة القراءة انتاج :قراءة التجربة-2

  انتاج -ممارسة  :بة وجتربة القراءةقراءة التجر -3

املمارسة منطلقة من معطى املمثل يف التفاعل بني  أنووفق هذا التقسيم يوضح يقطني 

نفسه حيصل مع التجربة بني الذات واملوضوع، فيحدد طابع املمارسة على  األمرالقراءة وكذلك 

إىل  أي من املمارسة مبفهوم الفعل) ب(املرحلة إىل  )أ(مبدأ التفاعل، مث ينتقل التفاعل من املرحلة 

مبا يسمى إنتاج اإلنتاج مبعىن فعل الفعل ويف هذه املرحلة  حيدث) ج(، ويف املرحلة الثالثة اإلنتاج

   .13)إنتاج اخلطاب(وتعطيها طابعها الكتايب ) املمارسة(تبلور التجربة اإلنتاجتكون عملية 

ف روافدها، ومن خالل جتربته اإلنتاجية يكون فيتفاعل الكاتب انطالقا من خلفيته النصية مبختل

االنزياح عن الثوابت السردية القائمة، وعن وعي مسبق فيحدث أن يتكسر امليثاق السردي، وهو 

الذي اشرنا إليه سابقا بتحطيم املألوف واملتداول، الذي يظل القارئ متمسكا به بسبب ثبات 

حلالة حيدث خمالفة أفق التوقع ويكون السرد خلفيته النصية املتوقعة ملا سيحدث لكن يف هذه ا

  .متقطعا ومشتتا لذهنية القارئ

التحول الذي عرفه أسلوب الرواية العربية، والذي وظفه النقاد العرب إىل  وان اإلشارة

مل يأت ليقطع مع " احلساسية اجلديدة، التجريب، أو التجربة اجلديدة" لوسم هذه التجربة اجلديدة

يتجاوزها كما يتصور البعض، لقد صارت اإليديولوجيات تأخذ أشكاال اإليديولوجيات أو 

جديدة؛ حيث مت تنسيب القناعات املطلقة، وحل حملها السؤال عن الواقع وا�تمع والفرد، 
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والعامل، وبرز ذلك على مستوى الكتابة القصصية، من خالل العمل على تقويض الشكل 

عي احلر، وتقطيع السرد، باستخدام تقنية تعدد الرواة، التقليدي اخلطي، واعتماد الشذرات والتدا

إيذانا بإعالن ضرورة �اية الصوت األحادي السائد، وكان كل ذلك تعبريا عن رفض ..والصيغ،

مطلق للمسلمات وجتسيدا لقلق وجودي يتمركز حول الذات، ضدا على الواقع وا�تمع على 

تجربة اجلديدة على تكسري عمودية السرد، فقد عملت ال. اعتبار أ�ا السبب يف كل ما جرى

السرد (العامل، والعمل على تقدميها بشكل خمتلف متاما–وذلك بإعادة النظر يف بناء القصة 

  .14)السرد املرسل(، واختذت موقفا من القصة ومتثله، ورفضت القصة متاما )املتقطع

الحمد  "المغربيوردة للوقت "للخطاب الروائي في  البنيوية قراءة في المكونات -1

  :المديني

للميلودي شغموم، وكذا " االبله واملنسية ويامسني"مثلها مثل " وردة للوقت املغريب"

ملبارك ربيع، باعتباره نص انزياحي خيالف املألوف " بدر زمانه"لعز الدين التازي، و" رحيل البحر"

الكثريين يف ا�ال ينعتون األمر الذي جعل ب"  لتوقعاتنا وما يرتسخ يف أذهاننا من خلفية نصية

من  هذه التجربة الروائية اجلديدة على سبيل املثال بالتجريب، وهذا النعت مل يكن خيلو أحيانا

  وإذاالقدح، فإن أهم ما يومئ إليه هو ما متيزه هذه التجربة وغريها من الروايات وحماولتها جتاوزها، 

عا�ا وحصر حمددا�ا، وضبط مكونا�ا ياخلاصية فهو عاجز عن استإىل  كان هذا الوصف يفقد

  .15"ألن هذه التجربة جترب أدوات جديدة، وتدخل عناصر جديدة غري معتادة

اخللفية النصية يف هذه الرواية تأيت تبعا لعدد القراء ويف عالقة  أنإىل  يذهب يقطني

انطالقا " يبوردة للوقت املغر "ذلك مع النص الغري مألوف، وقد كانت املكونات البنيوية خلطاب 

وظيفة  -تداخل الرواة وفردانية اللغة-تداخل اخلطاب: من خصوصية اخلطاب واليت تتجلى يف

  .اخلطاب

قسم يقطني اخلطاب الروائي يف وردة للوقت املغريب حبسب التمييز بني القول : بناء الخطاب - أ

والواقع (... 26حة الصفإىل  وحدتني كبريتني جاءت الوحدة األوىل يف بداية اخلطابإىل  والسرد

  .16"فليرتك هذا الكتاب اآلخرهو بالضبط؟ ومن كان منكم يرغب يف اليوم  ما

الذي " فليرتك هذا الكتاب" لتعلن عن بداية خطاب جديد  تنتهي عند السؤال: الوحدة األولى

فليست " القول"ب وردة للوقت املغريب، فالوحدة األوىل يهيمن فيها  27سيعنون يف الصفحة
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الضمري املتكلم فيها قول الشيء، وال  صة هلا فضاؤها وشخصيا�ا وزما�ا ومكا�ا، وهمهناك ق

يهمه منطق مايستند إليه، واحلرية يف االنتقال بدون قرائن داللية، أو تركيبية تربط بني أقسام، 

  .17"ال أتذكر -أريد أن أتذكر"خطابه 

الذات الثانية "  كما يسميها يقطنيوبالتايل فإن صيغة العرض الشعري �يمن يف الوحدة األوىل

للشاعر أو الراوي وكما تسمى الذات الثانية للشاعر يف اخلطاب الشعري يف النقد األجنلو 

ضمري املتكلم (الشخص /أما صيغة السرد فتهيمن يف الوحدة الثانية من خالل الراوي. 18أمريكيأ

شخصيات و  أحداثحتوي على أي الراوي املشارك يف احلدث حيث تتجلى يف هذه الوحدة قصة 

  .فضاء وزمانو 

  اعتقال-انتفاضة -صراع-والدة: أحداث-

  قاسم -سي حممد-سكان الشاوية -السيد الكبري-جلول ولد خرية: شخصيات-

  فاس -بين مالل-جنوب مراكش-الشاوية: فضاء-

  بداية السبعينات-65مارس-االستقالل-قبل االستقالل ما: زمان-

اب مما ينجم عن ذلك الصعوبة يف اإلمساك بالقصة كو�ا غري أن القصة يفككها اخلط

يف الشاوية اليت يهيمن فيها " جلول ولد خرية"مفككة وهي عملية مقصودة حيث أن شخصية 

أشياء " وجلول ولد خرية"السيد الكبري ويسيطر على من فيها، لكن فيما يلي تصبح الشاوية 

ا تربز الدار البيضاء، ومصطفى قاسم وبعده ،)األقوال(تستذكر يف جمرى العرض الشعري 

واالنتفاضة واالعتقال دون أن تكون هناك روابط وظيفية تربط بني الوحدات أو حتكم منطق 

فالروائيون " احلكي، يقول يقطني عن هذا التجاوز انه االنزياح عن املألوف لتشتيت ذهن القارىء 

ا عن الرواية التقليدية، فسعى الروائي اجلدد قدموا لنا قصصا وحبكات بطريقة كتابية ختتلف جذري

العامل  تكسري وحدة القصة، وتفكيكها، واىل تكسري لغة احملكي، وتشذير بنياتإىل  اجلديد

  19"الروائي، إن األساسي عنده إبراز المنطق العامل ومعناه اخلارجي

" ره أيضا يف كتابه الذي سبق ذك" مجيل محداوي"يشري : تداخل الرواة وفردانية اللغة- ب

جمموعة من ) املتعددة االصوات والرواة (أن الرواية البوليفونية" مستجدات النقد الروائي

أو األصوات اليت تتصارع فيما بينها فكريا، وإيديولوجيا، وبالتايل متلك أمناط من  الشخصيات،

 ةالوعي املختلف عن وعي الكاتب وإيديولوجيته الشخصية، وهذا يعين أن الشخصيات يف الرواي
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تتمتع باستقالل نسيب، وهلا احلرية الكاملة يف التعبري عن عواملها الداخلية، واملوضوعية تتعارض مع  

ويف هذا ا�ال يكون ديستويفسكي هو خالق الرواية املتعددة  كلمة املؤلف أو السارد،

وهكذا تظهر الشخصيات يف الرواية البوليفونية باعتبارها وجهات  .Poliphone20األصوات

فالشخصية تقوم بدور مهم يف ربط خيوط . عتبارها أقنعة رمزية وإيديولوجيةا أوجتاه العامل،  نظر

احلبكة السردية، كما تدل على عالمات اجتماعية وسياسية، وثقافية خمتلفة يتم تأويلها تبعا 

اة والسمة الداللية للشخصية ليست ساكنة، ومعط" للسياق التداويل الذي تتم فيه عملية القراءة 

  .بشكل قبلي، الشخصية هي دائما تكاثف ألثر سياقي ونشاط استذكاري وبناء يقوم به القارئ

متعلقة بالعرض  األوىلوحدتني، الوحدة إىل  بنفس تقسيم اخلطاب سعيد يقطين يذهب

  .، أما الثانية متعلقة بالسرداألقوالالشعري كما أمساه والذي تتجلى فيه 

الشاعر أو ضمري -الراوي/العرض الشعري يف هذه الوحدة يهيمن ضمري املتكلم: األولىالوحدة 

الغائب ومن خالل فردانية لغة اخلطاب يبدو كون الراوي واحدا، فالراوي الشاعر هو الذي يتكفل 

بإرسال اخلطاب ذي الصيغة العرضية الشعرية ليربز مالمح ذات املتكلم يف مواجهة ومناقضة 

ال افهم " أما اآلخرين فيمارسون اخلضوع واالستكانة.تمرد، قلق، واع، مهووساآلخرين، فاألنا م

أن تتجمهروا في األرحام وتتظاهروا في األسرة وال يصدر عنكم سوى فحيح رغبات جاهزة 

ها انتم إذن ترون أن البون شاسع والمدى جمرات، وبكل هذا فالسد القائم بينا ....سلفا

اآلخرين تبعا هلذا اخلطاب قامع  إن 21..."نلتق، هو طالق لن أنناموقن  وأناعميق الغور 

ومقموع مستكني، من خالل العرض الشعري يتم استنهاض املقموعني واستفزازهم ) جبار(

هذا الصوت يعرب عن الذات القلقة الرافضة لكل شيء، إىل  وإعالن التمرد عن القامع، فاللجوء

  .هلافصوت الراوي هو املؤطر للوحدة كلها واملميز 

حيث تأيت الرؤية السردية خارجية  " وردة للوقت املغريب"يتعدد الرواة يف : السرد :الوحدة الثانية

أي تبدالت إرسال اخلطاب من خالل ؛ كما يوضحها سعيد يقطني يف حتليل اخلطاب الروائي

 تماما منذ ذلك الوقت، أخركائنا   أصبحإني موقن أن حمدان الذي كنته قد " " الرواة"تبدل 

  إن 22"قادر على إطفاء النار التي بداخلي شيءقت الكيس واحتراق الشجر، وانه المنذ و 

كل هذا التداخل بني هذه الشخصيات والرواة جيعلنا أمام خطاب مفكك، ال تشد بني عناصره، 

  .األحاديفردانية اللغة اليت يتكلمو�ا مجيعا، اليت تديل عن الصوت  إالومكوناته 
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  :القتها بالحداثةالميتاروائية وع -2

" الميتاروائية"ان إىل  "قضايا لرواية العربية، الوجود والحدود"يف كتابه  يقطينيذهب 

الروائي وعرب هذا الوعي  إنتاجهكو�ا تتم من خالل الوعي الذايت الذي ينطلق منه الكاتب يف 

ة من القصة ميارس احلكي كإبداع من خالل ترابطه بنقد يتم على احلكي نفسه، فتتطور الرواي

إىل  يدمج فيه إبداع القصة بنقدها، فتنتقل من الرواية إنتاج مزدوجإىل  تكسري القصة،إىل  اجليدة

حتقق الرواية نوعيتها كخطاب  الالرواية وفق هذه الصريورة أوامليتارواية، مرورا بالرواية اجلديدة، 

  .23زخر �ا العامل املعاصرأديب دائم االنفتاح والتحول والتعدد يف مواجهة التحوالت اليت ي

فمنذ أواخر الستينات عرفت الرواية العربية اجلديدة، وحنن نتحدث عن النقد الروائي باملغرب 

متميزة ال يزال النقد الروائي عاجزا عن الكشف عن بنيا�ا، ولعل البعد  ظهور جتارب مميزة

  .ديدة بتوظيفهااليت بدأت الرواية العربية اجل امليتاروائي واحدا من تلك األبعاد

 هذا املفهوم من خالل ما يطلق عليه بإىل  وبالقراءة املتتابعه فقد كان يقطني يشري

أو حضور بنية اخلطاب النقدي يف الرواية على وجه خاص، من تناوله  "تداخل اخلطابات"

غرب، بالدراسة يف فصل من كتابه القراءة والتجربة، املوسوم إشكالية اخلطاب الروائي اجلديد بامل

التخلص من إىل  يف كونه يرمي"؛ حيث أن ا�رى اجلديد يكمن "بالمجرى المتحول"وما أمساه 

على مستوى الرؤية والوعي واملمارسة، وعلى كافة  إسرار املسبق واجلاهز، مبا حيمالن من دالالت

  .24"األرصدة

ارسة إن اإلفراط يف مم"يف هذا التحديد يعطي سعيد يقطني مفهوما دقيقا للتجريب 

وهي التسمية اليت تكرر احلديث عنها يف أواسط * بالتجريب*التجاوز هو ما تتم تسميته 

 ويف هذا اإلطار تكون التجربة الروائية ،"ملديين"وا "التازي"السبعينات يف مناقشات قصص 

فما أمساه يقطني  25"اجلديدة باملغرب تأيت لتنصب يف جمرى ثقايف متحول على املستوى العريب

خل اخلطابات باعتباره خاصية من خصائص اخلطاب الروائي اجلديد باملغرب ؛ حيث أصبح بتدا

وي، املسرحي، الشعري، الديين، احلكائي، الشف: اخلطاب الروائي يستوعب بنيات خطابية متعددة

  .الصحايف، السياسي، التارخيي

ها لتقوم يف إطار انفتاح اخلطاب الروائي علي ويأيت تداخل اخلطابات هنا وتعددها

بوظائفها يف جمرى اخلطاب، وتتضافر مع الطرائق املوظفة يف بنائه، وهذا ما جيعلها تسهم مجيعا يف 
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ترهني إىل  فتوظيف الظاهرة نفسها دعت يقطني 26إثراء عامل اخلطاب الروائي وتشكيل مكوناته

ظفت هذا املفهوم، البحث فيما أطلق عليه بامليتاروائي مواكبة للدراسات النقدية األجنبية اليت و 

  . لرصد تطور استخدام البنيات اجلديدة يف الرواية العربية واملغربية

على الرواية بتوظيف إحدى " طارئة"فامليتاروائي اذن يكمن يف وجود بنيات نصية 

إشكال التفاعل النصي، والذي يرتبط إمجاال بامليتانص، ارتباط اخلاص بالعام، وفق هذا التصور 

على " مشوشا"والطارئ ما يأيت  ،شامال لكل ماهو متصل بالبنيات النصية الطارئةيغدو امليتانص 

ويصبح امليتاروائي مقتصرا على البنيات نفسها واليت تتصل مباهو سردي أو حكائي،  ماهو رئيسي

  .27أو روائي

وهذه مسة التجريب اجلديدة املتعلقة بإشكالية اخلطاب الروائي اجلديد باملغرب؛ حيث 

طابات، أو النماذج األربعة املختارة اليت درسها سعيد يقطني يف كتابه القراءة والتجربة أن كل اخل

حاول من خالهلا الكشف عن آليات اشتغال امليتاروائي وأسباب توظيفه يف الرواية، وكذا إعطاء 

  .النص الروائي أبعادا جديدة جيعله يعطي الرواية طابعا خاصا ال جنده يف الرواية التقليدية

الدراسة اليت قام �ا يقطني أفرزت أربع مبادئ أساسية على  أنإىل  نستطيع اخلالص

  :مستوى األربع روايات املتخذة أمنوذجا متثلت فيما يلي

      االبله واملنسية ويامسني: احلجز -

  وردة للوقت املغريب: التفكك -

            بدر زمانه: التجاوز -

  رحيل البحر: التوالد -

من هذه البنيات األساسية استخرجها يقطني انطالقا من التحليل الذي قام به وكل بنية 

على مدار قراءات خمتلفة املكونات، اليت تنتظم ضمن تلك البنيات، كما يالحظ ترابط هذه 

وردة "البنيات مجيعا وتكاملها، حيث تظهر يف خمتلف اخلطابات، فاحلجز وجد بأشكال خمتلفة يف 

 إ�ازمانه ورحيل البحر، قول الشيء نفسه بصدد التفكك والتجاوز والتوالد،  وبدر" للوقت املغريب

بنيات كلية لكن حمددا�ا األساسية جندها تكمن يف كل تلك اخلطابات وهذا ما أعطاها صفة 

  .28االشرتاك البنيوي يف جمموع اخلصائص اليت متيزها كتجربة روائية جديدة
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تحليل الخطاب " ي والخطاب الروائي في كتاب التاريخ الرؤية السردية بين الخطاب-3

  ": الروائي

ويقف سعيد يقطني على الرؤى السردية املستعملة ليتحدث عن العالقات املوجودة بني 

النصوص يف حال اشتغاهلا وعالقا�ا ببعضها البعض يف بعض األحيان ال يتم استدعاء بعض 

انه يتم  إالت داللة مباشرة يف اخلطاب نه غري ذاأوك ،هذا اخلطاب يف اخلطاب الروائيعناصر 

  .متميزة أبعادتوظيفه بشكل منسجم مع السياق اخلطايب الذي ورد فيه إلعطاء 

الشهر يوم االثنين جلس السلطان في  ولما كان مستهل" جاء يف بدائع الزهور 

إلى  فهنأوا السلطان بالعام الجديد ورجعوا األربعةالخليفة والقضاة  إليهالميدان، وطلع 

كرتباي   األميردورهم ثم في ذلك اليوم نزل الزيني بركات بن موسى المحتسب وصحبته 

وقد تقدم ...واالطمئنان والبيع والشراء باألمانوالي القاهرة، وأشهروا المناداة في القاهرة 

فتنة كبيرة حتى حنق منهم السلطان، وقد تقدم القول بما كان  اثأرواالقول بأن المماليك 

فأمر بان ينادي في .. أصبحالقلعة وبات بها إلى  ذلك فما ان طلع السلطانسبب في 

  .29..."القاهرة بما تقدم ذكره

وات املستعملة دحيلله وفق األ أنيف هذا املقطع السردي التارخيي الذي حاول سعيد يقطني  نلحظ

  :كاأليتيف حتليل الرؤية السردية يف اخلطاب الروائي وهي  

الرباين احلكي، على اعتبار ان الراوي املؤرخ ال يشارك يف القصة، يف  هو: شكل سردي واحد- أ

اليت يسردها يف كتابه التارخيي  األحداثمعايشا للعديد من " ابن أياس"مادة حكيه فقد كان 

، لكن مع ذلك "الزيين بركات"، وباألخص ما اتصل بأحداث القصة اليت جندها يف )بدائع الزهور(

فاملوضوع  ،ة يف املادة التارخيية الن موضوعها يرتكز حول أخبار الدولةال ميكن اعتباره شخصي

  .يرتكز بالضرورة حول املوضوع التارخيي

يسرده من أحداث وأخبار هو ما أنهو الناظم اخلارجي على اعتبار : صوت سردي واحد- ب

ده يرتكز أي هو يف الوقت نفسه مبئرها من اخلارج وجن ،يف الوقت نفسه ما يراه مبنظار خارجي

  :يف املقطع املستشهد به على املوضوعات التالية

توعد الزيين : املماليك-إشهار الندءات، ج: الزيين بركات-استقبال املهنئني، ب: السلطان-

  .بركات بالقتل
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لكن مبئرها هو ،مواضيعها على اختالف يف التبئري جاءت هذه اخلطابات على شاكلة التنويع 

، ومن أخرإىل  إن الناظم ينتقل من فضاء) " الناظم(دد املوقع هو حم أينفسه القائم بالسرد 

 انه يأخذ صورة ،بسلطته املعرفية املطلقة بشيءاملاضي ساردا ومبئرا، الذي إىل  الزمن احلاضر

   30"الراوي التقليدي للحكي

ديدها بتدقيق املسافة الزمانية وحت وهكذا يظهر اخلطاب التقليدي التارخيي من خالل هذا املثال

على صعيد من التسلسل فتأيت أحادية الرؤية السردية وليدة تطور حمدد للحكي، املعرفة املطلقة 

اي ؛عبارة عن مسات دالة على مبتغى الراوي التوجيهي ألنه يوجه املروي له  األحاديوالصوت 

استعماله  الراوي املؤرخ من خالل أنرؤيته السردية ووفق هذا يبني سعيد يقطني  املتلقي ليشاركه

فهو يقيم بينه وبني احلدث مسافة وهذا ما " براين احلكي"ضمري الغائب يف إرسال مادته احلكي 

  .وفق عالقة سببية علية ،يتيح له إمكانية تسيري األحداث وفق تسلسلها اخلارجي

ة رواة متعددين يتناوبون يف تقدمي القصة ومشاركون يف القص أمامجند أنفسنا  :في الزيني بركات-

أول ( 31ويظهر كذلك راو غري مشارك لكنه يسهم يف تأطري الفضاء "البندقي الرحالة"باستثناء 

رسم هيكل إىل  فمشروع يقطني يهدف. فيقدم لنا مادة القصة) الناس، وصف املدينة صباحا

لتحليل اخلطابات الروائية، وقد عين بتحليل بعضها وان استأثر هذا اخلطاب بالتحليل الواحد كون 

ريفية، وا�ا تعيش يف عامل حمكوم بتناقض   أصولعامل اجتماعي ذات إىل  ه الشخصيات متيلهذ

مرحلة تارخيية حمددة وهو على وجه التحديد زمن اهلزمية وما تالها من انكسار على  إبانكبري 

   .مستوى البنية الفكرية للشخصية العربية

الصورة األوىل اليت يقدمها لنا خطاب  هذه. املروي له–) املروي له-اخلطاب-الراوي(–الراوي  

وآخرين  هو الناظم الذي يقوم بتأطري اخلطاب ككل، ولكنه يتناوب األولفالراوي  ،الزيين بركات

فقد جتاوزت الزيين بركات النص الرتاثي من خالل التخلي عن مفهوم  .يف تقدمي املادة احلكائية

ووجهات  ،األصواتتفتح السرد على خمتلف  إىل الرؤية أحاديةالراوي كلي املعرقة الذي يعكس 

مغامرة –إن النص التجرييب مبا هو " " خليفة غيلويف "ويف هذا الباب يقول الناقد . النظر املتباينة

القواعد واملسلمات النقدية املتداولة، إذا ما أرادت إىل  مغامرة نقدية ترفض االستكانة -إبداعية

يضطرب قلبه كفرخ صغير ابتل : "مثال. 32" ذي تباشرهتكون ملستوى النص ال أنهذه القراءة 
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 34"كسريان ماء في شقوق ضيقة روح سعيد بطيئةإلى  بهجة تمتد" :أخرويف موقع  33"ريشه

  . دواخلها ايضاإىل  فالراوي اليكتفي بسرد أفعال الشخصية او حتديد أوصافها، وامنا ينفذ

طر الذي يبدأ بإبراز عالقته براوي القصة عن يأيت اخلطاب هنا بالراوي املؤ  :في الوقائع الغريبة-

اتية، انه طريق الكتابة، يتكلف راوي قصة اخلطاب باحلكي بضمري املتكلم، وهو حيكي قصته الذ

يف بداية اخلطاب و�ايته،  إال أمامنا، بينما املروي له اليظهر اآلن نفسهذات السرد وموضوعه يف 

يامحترم، ( ل له من خالل العديد من اإلشارات مث مرويإىل  إن الراوي املؤطر للخطاب يتحول

أبو الثوم،  سعدي نحاس الملقب"(فيظهر الراوي املؤطر اجلديد ليعلق على القصة ..)يامعلم

  :فيربز املروي له راويا يتحدث عن اخلطاب املرسل اليه. 35)ويقال ابو الشوم

إىل  اخلطاب الناظم، وهو يتحول فالراوي األول هو مؤطر. املروي له- )املروي له-الراوي(-الراوي

ابحثوا معي ( فيها غري مشارك ، انهين يتلقى القصة لكنه براين عنهامروي له يف عالقته بالراوي الثا

  )عن المتشائل

الناظم الداخلي الذي هو يف شخصية  أمام أنفسناجند : منذ اليوم والزمن الموحش أنتفي -

الفاعل الداخلي، ينفتح إىل  يتحول وسرعان ما منظور عريب يقدم املادة احلكائية،" شبلي"

رأيته من (:وهو ميسك بالعصا يرتبص بالقطة أباهيبئر " عريب"حيث " مو منذ الي أنت" اخلطاب يف 

   36)..النافذة، واقفا بباب المطبخ، وبيده العصا

 بعد ذلكأن يقتل القطة، مث يشري إىل  وبضمري املتكلم ميارس السرد والتبئري، ويرصد حركات أبيه

والده، إننا هنا إمام رؤية سردية جوانية داخلية  أكلجلسة والديه على مائدة اإلفطار وطريقة إىل 

  .تقدم لنا منظور الفاعل الداخلي

باملبأر القطة عالقة داخلية لذلك فالراوي يسرد ما رآه العريب لذلك طالق " عريب" وعالقة املبئر 

وكان (عريب "ي من خالل ضمري الغائب يتحدث عن سعيد يقطني على الراوي الناظم الداخل

عربي عندما فتح الباب فاحتبطت معدته، فأشاح  رآهرأسها مفصوال عن جسده ومسلوخا، 

إىل  الداخلية هنا يظهر وجه ثاين للرؤية السردية تنتقل من اجلوانبة 37)المدرسةإلى  وأسرع هابطا

كذلك   .للسرد" عريب"خالل تبئري شخصية والتداخل من  ،الربانية الداخلية عن طريق التناوب

) الفاعل الداخلي(ن خالل السرد يؤكد م" شبلي"فشخصية " الزمن املوحش" إىل  بالنسبة األمر

البد من عبور النار الداخلية في محاولة (ه يعمل على تعرية اجلميع مبن فيهم نفسه ايضا أن
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النحو يمكن أن نتخلص من  تطهيرية بذلك تتألق النفس وتظل في مركز الوهج وعلى هذا

تتمظهر " مىن" و" شبلي"، هنا يف سياق احلديث عن الطفولة والذاكرة بني 38) العكر القديم

مطلوب ... سمه ماشئت(الداخلية والذاتية  الكثري من الرؤى السردية وباألخص الرؤيتني اجلوانية

وفي  أقعاب، كنت في الحالة النواسية بين الشهادة واالنسح. يستشهد او ينسحب أنمنه 

ابتغي  أكنفي دمشق، وقط لم  أخرهذه النقطة الحرجة كنت ابحث مع منى عن شيء 

" وهنا يرى الباحث سعيد يقطني أن الناظم الداخلي قد انتقل من تأطري الفضاء  39...مجًدا

من خالل طرح " شبلي"تأطري الشخصية املركزية إىل  مث بعد ذلك..." دمشق اليت تلوح وجعا

  .عن رغبة شبلي يف دمشق السؤال

فيظل الناظم  "صفدي"وهنا موضوع التبئري حول شخصية : البحرإلى  في عودة الطائر-

من منظور إحدى الشخصيات يف األرض احملتلة، وهناك  أو" صفدي"الداخلي يسرد من خالل 

لكن املروي له ا�رد غري ) قضية الضبع(عالقات بني الشخصيات يف إطار تبادل احلكي 

ينتا�م اهللع (أفقيا  ويف هذا اخلطاب جند الرؤية السردية الربانية الداخلية مهيمنة. 40اركمش

 وعندهم امل" عزمي عبد القادر/ طه كنعان"واخلوف، بعضهم يتأهب جلمع الناس وتنظيمهم 

الشكل  �ذا. 41)1948اوطانهم وبيوتهم التي طردوا منها في إلى  ممزوج بالتوجس بالرجوع

و�ذه الوترية تتعدد .طلبته وزمالئهإىل  وهو يتحدث" صفدي"ي السرد من منظور ميارس الراو 

مع الرتكيز  أخرىإىل  ومن شخصية أخرإىل  وتتحول من فضاء،ما جيري احلرب إىل  املنظورات

 آنكل الرؤيات وتستوعبها مما جيعلنا أمام رؤية سردية متحولة يف   تهرؤيااليت تؤطر  ،على صفدي

  : واحد وهي كاأليت

-، الراوي)*صفدي-بريوت(-الراوي*، )االرض احملتلة(-الراوي*، )صفدي-بريوت(-الراوي*

  )صفدي-بريوت(-الراوي. *،)االرض احملتلة(

باملروي له ا�رد تقوم على تباعد، وهي نفسها ) الناظم(إن املسافة اليت تربز لنا يف عالقة الراوي 

تتضافر على مستوى تقنيات اخلطاب وما تعرفه من اليت تتم بني الكاتب والقارئ، وهذه التقنية 

وتفصيله يف ثوب جترييب يزخر �ده السمات واخلصائص  ،لعب بتكسري عمودية السرد وخطيته

اليت متيز اخلطاب الروائي العريب اجلديد، ملعرفة القواعد العامة، أو أهم املالمح اليت حتدد سردية 
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ل الصيغ، وأنساق األدوات اجلمالية اليت يوظفها النص وهو ينفتح على الرتاث العريب من خال

  . اجلنس الروائي

  :خاتمة

تشابكت لدى سعيد يقطني يف صياغته لقضية التجريب األبعاد  لقدلنقول نلخص يف األخري 

حنو  واليت انصهرت يف بوتقة واحدة، حبيث تعانقت جتربة الناقد يف نزوعه الذاتية واملوضوعية،

جتربة احلداثة يف املنزع نفسه، كضرب من اجلرأة التارخيية واحلضارية، وجرأة التجديد، والتجريب مع 

هذا ما اذا استعرنا التساؤل الذي يصوغه روالن  يف األدب والنقد،  على تطوير األساليب القدمية

واجلرأة على الظهور والطموح .42"أليست احلداثة هي أن نعرف ماينبغي جتنب العودة اليه"بارت 

القراءة "وهذا ما متظهر يف دراستنا ملالمح الظاهرة خاصة يف كتابه  ،عصر حديثوالتبشري ب

والذي ميثل رؤية متقدمة وناضجة بكل " والتجربة، حول التجريب يف اخلطاب الروائي باملغرب

   .أبعادها اجلمالية

  

  :هوامش

                                                           
مورفولوجيا -األسطوريالنقد -النقد العريب اجلديد، البنيوية إشكالياتماضي، من  شكري عزيز-: ينظر -  1

  .204ص1،1997ط، )تبريو (ة العربية للدراسات والنشر، مابعد البنيوبة، املؤسس-السرد
  53-19، ص1981، )دمشق(مجال باروت، الشعر يكتب امسه، احتاد الكتاب العرب، :ينظر -  2
ة للطباعة العريب املعاصر، دار احلداث األدب، حول قضايا التغريب والتجريب يف عبد السالم حممد الشاذيل- 3

  .71م، ص1980، 1،ط)بريوت(، )نلبنا(والنشر والتوزيع، 
، )تونس(خليفة غيلويف، التجريب يف الرواية العربية، بني رفض احلدود وحدود الرفض، الدار التونسية للكتاب، -  4

  .186م، ص2012، 1ط
  .188ليفة غيلويف، املرجع السابق، صح: ينظر-  5
، 1981، )دمشق(حممد عزام، اجتاهات القصة املعاصرة يف املغرب، منشورات احتاد الكتاب العرب، دط، -  6

  .401ص

كانت تنعت وتقيم   إذامعناها قول الشىيء نفسه، ويقال عن مجلة ما ا�ا طوطولوجية  اإلغريقيةمن : الطوطولوجيا*

او  األوليةنتيجتها صحيحة دائما مهما كانت نسبة املتغريات أو تقييم اجلمل  إنبالصواب دائما أي 

  ar.m.wikipidia.org/wikiاملوسوعة احلرة ويكيبيديا طوطولوجيا/املزاعم
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 ،1999صامد للنشر والتوزيع،  عمر حفيظ، التجريب يف كتابات ابراهيم درغوثي القصصية والروائية،- 7

  .09ص
، واإلشهارلتجريب وارحتاالت السرد الروائي املغاريب، املغاربية للطباعة والنشر بن مجعة بوشوشة، ا-  8

  .10م، ص2003، )تونس(،1ط
  .165دت،ص )لبنان،(، )بريوت(فيصل الدراج، نظرية الرواية والرواية العربية، املركز الثقايف العريب،دط،  9
الندوة الرئيسية، ملهرجان القرين الثقايف  أعمالجمموعة من الكتاب، الرواية العربية، ممكنات السرد، : ينظر-10

  .105-104م، ص2008، 1ج )الكويت،(، واآلداباحلادي عشر، ا�لس الوطين للثقافة والفنون 
الدار (، 1سعيد يقطني، القراءة والتجربة، حول التجريب يف اخلطاب الروائي باملغرب، دار الثقافة، ط-11

  .08م، ص1985- ه1406،)املغرب( )البيضاء،
  .15سعيد يقطني، القراءة والتجربة، املرجع السابق، ص: ينظر-12
  14املرجع نفسه، -13
-ه1433، )الرباط(، 1،طاألمانسعيد يقطني، قضايا الرواية العربية اجلديدة، الوجود واحلدود، دار : ينظر 14

  .108-107م، ص2012
  24سعيد يقطني القراءة والتجربة،ص: ينظر-  15
  26م، ص1983، )بريوت(، 2، امحد املديين، دار الكلمة،طوردة للوقت املغريب-  16
  05املصدر نفسه، ص-  17
  94سعيد يقطني، القراءة والتجربة، ص: ينظر -  18
  123سعيد يقطني، قضايا الرواية العربية، الوجود واحلدود، املرجع السابق، ص-  19
   .134م، ص2011، 1مجيل محداوي، مستجدات النقد الروائي باملغرب، ط-  20
  .20-06وردة وردة للوقت املغريب، ص-  21
  63املصدر نفسه، ص-  22
  124سعيد يقطني، قضايا الرواية العربية، الوجود واحلدود، ص-  23
  .285سعيد يقطني، القراءة والتجربة، ص: ينظر-  24
  288املرجع نفسه، ص-  25
  295سعيد يقطني، القراءة والتجربة، ص-  26
  .126-125ربية اجلديدة، الوجود واحلدود، صسعيد يقطني، قضايا الرواية الع: ينظر-  27
  298ينظر، سعيد يقطني،القراءة والتجربة، ص-  28
  .5-4ه، ص1312، 3، بوالق، جاألمرييةبدائع الزهور يف وقائع الدهور، ابن اياس املطبعة الكربى  29
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، )بريوت (،)غربامل(، 4سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي،، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،ط -30

  .370م ص2005
  .371سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي،ص-  31
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  .34املصدر نفسه، ص -  34
  207م، ص1994، 2النحس املتشائل، دار الفرايب، ط أيباميل حبييب،الوقائع الغريبة يف اختفاء سعيد بن  -  35
  .07م، ص1980الكاملة، األعمالمنذ اليوم، ابن رشد،  أنتتيسري سبول،  36
  .09املصدر نفسه، ص-  37
   44، ص)بنانل(، 2الزمن املوحش، املؤسسة العربية،طحيدر حيدر، -38

  -23املصدر نفسه، ص-  39
  .385ينظر، سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي، ص-  40
  .م1969، 1البحر، دار النهار، طإىل  حليم بركات،عودة الطائر-  41
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