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" الفراشات والغيالن"ائي من خالل أمنوذج تقف هذه الّدراسة على إشكالّية أنسنة احليوان يف الّسرد الّرو    

وقد وقع االختيار  ،لّتحليليللكاتب اجلزائري عز الّدين جالوجي حيث اعتمدنا يف حبثنا على املنهج الوصفي ا

 ،ةقليديّ القوالب التّ باقي  لىع ثائرةمضمونا شكال و على هذه الّرواية حتديدا نظرا لتمّيزها من غريها من الّروايات 

قنّيات جديدة  على رأسها األنسنة اليت تعّد ظاهرة أدبّية ذات طابع مجايل أسهمت يف االنزياح عن منط جمربّة ت

واسطتها اإلفالت من سلطة االمتاع واستطاع الكاتب بفأحدثت يف نفس املتلقي الّدهشة و  الكتابة املألوف

 .قع مليء بالّصراعات و املفارقاتفباح للقارئ بوا ،الّرقيب

 .رمز ؛استعارة ؛رواية ؛حيوان ؛تشخيص ؛أنسنة :مفتاح الكلمات ال

Abstract : 
 This study focuses on the problem of the personification of animals in 
narration through the model “Butterflies and Ghouls“by the Algerian writer 
Azzedine Djellaoudji. The study uses a descriptive analytical method. This 
novel has been specifically chosen due to its aspect of rebellion against 
traditional stereotypes and its experimentation of new techniques, mainly 
personification; a literary phenomenon of an aesthetic value that has 
contributed to a shift from the familiar writing style, causing astonishment 
and amusement in the reader’s mind. On the one han, the writer was able to 
escape censorship. On the other, it presented reality to the reader with its 
conflicts and ironies. 
Keywords:personification, characterisation, animal,a novel, metaphor, code.         
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 :تقديم

ر روائي ل إصداوهي أوّ  ؛بإقبال كبري من القرّاء" الغيالنالفراشات و "حظيت رواية       

واملطّلع عليها جيدها ثريّة دالليّا وفنيّا حيث كسرت قالب الّرواية  ،للكاتب عز الّدين جالوجي

كذلك من  ،خها ومفاجآ�ا غري املتوقّعةيدي وخرقت أفق ظّن القارئ من خالل فخاالّتقل

وما كان اهلدف من ذلك إّال إظهار  ،جاء مكثّفا وخمتزال وحيمل تضادا خالل عنوا�ا الذي

  .ة زيف اإلنسان املعاصرتناقضات الواقع املعيش من خالل تعريّ 

كما تسعى إىل كشف  ،تبحث يف املسكوت عنه ام كثريا ماواية بوجه عويُقال إّن الرّ       

حيث تدور أحداثها حول بقعة  ،ملسناه يف الّرواية قيد الّدراسةشني وهو ما اهلامش واملهمّ 

ّزل يف جمزرة شنيعة قام �ا جنود الّصرب ضّد العمتثّلت يف حرب لعينة و  ،إنسانّيةعاشت مأساة 

حتمله الكلمة من معىن وقعت فيها كل  وكانت مأساة بكّل ما ،قرية من قرى منطقة كوسوفو

رَسلت الّرواية رسالة مفادها ضرورة احلفاظ على األرض وقد أَ ...شكال الّتقتيل والّتشريدأ

  .والعرض مهما اشتّدت وطأة العدّو الغاشم

ومعروف عنه نزوحه لطابع  ،ن الكّتاب املبدعني شكال ومضموناوعز الّدين جالوجي م      

ّضياء على فهو كثريا ما يسّلط ال ،ى موسوعّية املضمون اليت ال تغيبعل الّتجريب مع احلرص

حتديدا شغل  يف روايتناو  ،شفا إيّاها يف قالب فّين مائزالّسياسّية كااألزمات االجتماعّية و 

 سرقت أحالمها إذ وجل فيه الكاتب إىل الّذات املضطربة واملضطهدة اليت ،اإلنسان حّيزا خاّصا

هذا و  ،أيضا احليوان مؤنسنا إيّاه بل وّظف ؛ومل يكتف جالوجي باإلنسان ،ةالوحوش املتغطرس

فقد حييل القارئ  ،الذي ختّطى دائرة املألوف" غيالنالفراشات و ال"نلمسه انطالقا من العنوان 

كتاب ندرِج ِضمن اخلرافات اليت جاءت على لسان احليوان كما يف  ألّول وهلة على أنّه يَ 

إّال أّن هذا  ،فلأو قد يُدرج أيضا ِضمن أدب الطّ "...ليلةألف ليلة و "تاب أو ك "كليلة ودمنة"

ومن هنا تنبثق إشكالّية  ،انتهج فيها الكاتب أسلوب األنسنةالعنوان َوجلََ بنا إىل َعوامل خمتلفة 

 ؟صّلت مظاهر أنسنة احليوان يف النّ إىل أي مدى جت:كربى وجب طرحها 

  :ملّخص الّرواية: أّوال

حيث دارت أحداثها حول  ،احلربثنائّية اخلوف و على " الغيالنالفراشات و "مت رواية قا     

العرق والدين بني الّصرب قضايا شائكة لعّل أبرزها الّنزاع حول األرض نظرا الختالف 
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هذا الّصراع بني أطراف متناقضة أّدى إىل إبادة مجاعّية راح ضحّيتها أطفال صغار  ،وكوسوفا

ل من لدن جنود الّصرب هل كوسوفا جرّاء ما عانوه من عنف وتقتيوعجائز كبار من أ

  .اهلمجّيني

حيث تصّور لنا الوقائع  ،ة يف قرية صغرية من منطقة كوسوفاتبدأ أحداث هذه الّرواي   

 ،إىل عقر داره) الّصرب املتوّحشنيجنود (شخصّية الطّفل حممد الذي الحقته الغيالن 

 ،والديه وال جّدته وعّمتيه مل يـَْنُج منهم أحد ال ،أبشع الطّرقعلى أهله بل قتلوهم بفتطاولوا 

غادر  ،ياة أخرى أو باألحرى معاناة أخرىبت هلما حتِ فقط هو وأخته الّصغرية وحدمها من كُ 

راجّيا أن حتفظ  ،ي كل ما تبّقى له من تلك األنقاضالطّفل وأخته املنزل حامال حمفظته فه

واصل الطّريق وقد كانت نّيته إخبار أهل القرية  ،مه املستقبلّيةآماله وحتّقق أحالتلك احملفظة 

رون لقوا املصري نفسه فهم اآلخ ،املسكني مبوت مجيع ساكنة املنطقةعّما حصل لكن فوجئ 

ليتوجه الطّفل  ،على حقد وغطرسة املستعمر الظامل تنكيل باجلثث وهذا لداللةمن إبادة و 

ويف طريقه إليها التقى جباره وصديقه عثمان الذي  ،ت خالتهالقرية ا�اورة قاصدا بيبعدها إىل 

ية ا�اورة حماولني إخبار ترافق األطفال الثالثة إىل القر  ،هو اآلخر من هذه املذحبة بأعجوبةجنا 

إّال أّ�م فوجئوا ثانّية بوحشّية  ،مهم اإلمام ملواراة جثث الّضحايافراح بعض الناس يتقدّ  ،أهلها

استقّر الطّفل ...منها مقربة مجاعّية اجلثث يف حفرة واحدة جاعلني موا كلّ الّصرب الذين رد

فالقادرون على محل  ،قّرر مغادرة تلك القرية فيما بعدليت ،أخته وصديقه يف بيت خالته مؤقّتاو 

الذين وصفهم جالوجي (ل األطفاجهتهم اجلبال بينما كبار الّسن والّنساء و الّسالح كانت و 

وكّلما تقّدم سري قافلتهم زادت معانا�م فقد وجدوا  ،ا الّلجوء إىل ألبانيافّضلو ) بالفراشات

عند الوصول إىل البلد و ...أمل العودة إىل الوطن األصلأنفسهم مشتّتني بني أمل الفراق و 

املقصود وبالّرغم من كّل الّصعاب اليت واجهتهم فإّن أحد الّشيوخ أقبل عليهم مطمئنا قائال 

أللبانّيني تكّفلوا بالّشيوخ والعجزة وحىت األطفال ما بعث يف نفوسهم األمل  بأن بعض اإلخوة ا

  1...وكّلهم عزم على العلم و العمل  والّشجاعة

ء إذ انتصرت الفراشات على الغيالن حمّلقة يف مسا ،لّرواية كانت سعيدة منتصرة للحقّ و�اية ا

  .احلريّة هازمة الظّلم واهلوان

  ":الفراشات و الغيالن"لحيوانّية ودورها في رواية الّشخصّية ا: ثانيا    
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بنية ال ّرواية بشكل عام وتسهم يف تشكيللعّل من أهّم العناصر األساسّية اليت تقوم عليها ال   

الذي تتمحور حوله كّل الوظائف واهلواجس  هذا العامل« ،الّسردية جند عنصر الّشخصية

كشخصّية  الطّفل الّرواية شخصّيات آدمّية   وّظف جالوجي يف هذه قدو 2»امليولوالعواطف و 

أّ�ا تكّلفت بسرد وهي الّشخصية الرّئيسة اليت دارت حوهلا األحداث ناهيك من " حممد"

 ذات نزعة رمزيّة وبعد حضاري ُجِلبت منحيوانّية  ومن الّشخصيات ما كانت ،الوقائع  أيضا

هذه  ،وهي رمز للطّفولة والرباءة ،ليت تبعث على الرّاحة واالطمئنانالطّبيعة كالفراشات ا

استقاها من األساطري  عجائبّيةوشخصّيات أخرى  ،ولة اليت ُسلبت من جنود متوّحشنيالطّف

وما الغول إّال اإلنسان الذي جتّرد  ،العدوان والوحشية ،ية كالغيالن اليت ترمز إىل الّشرالّشعب

   .دا وحشا أهوج ينشر الّرعب والّدممن إنسانّيته وغ

من أدوات األداء القصصي « :وإذا ما شئنا تعريف الّشخصية تعريفا دقيقا قلنا إ�ا   

كما يصطنع الّلغة والّزمان واحلّيز وباقي العناصر الّتقنية  ،صطنعها القاّص لبناء عمله الفّين ي

ولكن  .أو األدب ،ة فنّية واحدة هي اإلبداع الفّين األخرى اليت تتضافر جمتمعة لتشّكل حلم

إذ أّن  ،دي بطبيعة احلال يف العمل القصصيباملفهوم الّتقلي ،لّشخصية يف رأينا عظيمشأن ا

أو مؤثّرة  ،متأثّرة بسلوكها ،لّضرورة مرتبطة �ا متفاعلة معهاالعناصر األخراة تكون با

، ومل يكتف جالوجي بالّشخصيات 3»ها تظّل يف كل األحوال �ا شديدةولكن صلت...فيها

الّنقطة  وهذه ،ت احليوانّية مؤنسنا إيّاهاالذّكر بل وّظف أيضا الّشخصيااآلدمّية كما سبق 

وهل استطاع  ؟كيف أنسن الكاتب احليوان؟ ما غايته من األنسنة: حتديدا تدفعنا للّتساؤل

  ؟متثيل ذاته من خالل هذه الّتقنية

 :أنسنة الحيوان في العمل األدبي: ثالثا    

لكاتب جلأ إىل فقد وجدنا أّن ا ،وددم الوجواحليوان قدمية قِ  العالقة بني اإلنسان مبا أنّ     

 ،"دمنةكليلة و "ن املقفع من خالل كتابه وقد سبقه يف هذا املنحى اب ،إنطاق هذا احليوان

وإن كانت الغاية تربّر الوسيلة   ،والبهائم للّنطق باملواعظ واحلكمحيث وّظف فيه ألسنة الّطري 

ابن املقّفع هذا املسلك الذي ما كان غرضه منه إّال اإلفالت كما يقال فال غرو من انتهاج 

احلّكام حلكمته  فألفناه مجع حكمة و هلوا حىت اختاره« ،من نقد العوام ومن جربوت احلّكام

 ،"محاري قال يل"احلكيم يف روايته أّما يف العصر احلديث فنجد توفيق  ،4»والّسفهاء للهوه
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وأمحد شوقي من خالل أشعاره " محار احلكيم"كذلك أمحد رضا حوحو يف قصصه مع 

حلكمة يف الّسياسة كّلهم كان هدفهم نشر املوعظة وا ،هم الكثري ممّن انتهج هذا الّنهجوغري 

من خالل   *5)جورج أورويل(جد على سبيل املثال أّما من الكّتاب الغربّيني فن ،واحلياة عموما

  .ضه للّنظام الّسياسيالذي أظهر فيه شّدة اعرتا" مزرعة احليوان"كتابه 

وعملّية إنطاق احليوان وإسقاط صفات آدمّية عليه يسّمى يف البالغة الّتشخيص وهو ضرب   

واألعجم  ،إّنك لرتى �ا اجلماد حيّا ناطقاف«: من االستعارة مثلما يقول عبد القاهر اجلرجاين

ِشئت أَرَْتَك املعاين الّلطيفة إن ...واملعاين اخلفّية باديّة جلّية ،واألجسام اخلرس مبّينة ،فصيحا

وإن شئت لطّفت األوصاف  ،د ُجسَِّمت حىت رَأَتْـَها العيوناليت هي من خبايا العقل كأّ�ا ق

  .6»روحانّية ال تناهلا إّال الظّنوناجلسمانّية حّىت تعود 

لقدم ومن خالل قول اجلرجاين نستنتج أّن ُمصطلح الّتشخيص ُعرف يف الّنقد العرّيب منذ ا      

وقد  ،ر له على أنّه نوٌع من االستعارةفقد كان ُيشا ،َكْر �ذا املصطلح حتديًداإّال أنّه مل يُذْ 

ل وا�از ومل حيسبوه كمصطلح نقدي بالغي ب ،ّميات أخرى لعّل أبرزها الّتشبيهَعَرفوه مبس

 ،أثري الغريبعن طريق التّ ) ّتشخيصال(واشتهر �ذا املصطلح  ،حتّدثوا فقط عن داللته الفنّية

الل حديثهم إّن العرب قد َعَرفوا فّن الّتشخيص من خ«: هذا ما أّكده يوسف بّكار حني قال

أّىن هلم ذلك ما دامت الّلفظة  ،ون معرفة االصطالح العصري احلديثد ،عن االستعارة املكنية

 ،7»ول مضمونهتوا إىل معناه وداروا حلكن الّنقاد التف ،ا غري موجودة يف معامجنا القدميةنفسه

أّما يف العصر احلديث فقد كانت هنالك وقفات نقديّة عديدة خبصوص هذا املصطلح األمر 

  .يدة مع تعّدد املفاهيم باملقابلالذي متّخض عنه والدة مصطلحات جد

  :في مفهوم الّتشخيص -1

وغلب  ،شَّْخُص كّل جسم له ارتفاع وظهورال«: ورد يف معجم الوسيط: والّتشخيص لغة   

ويُقال ...سواء اإلنسان وغريه تراه من بعد الشَّْخصُ «: روسويف تاج الع8»اإلنسان يف 

وَشخََّص 9»طلع  :وشخص الّنجم ،اِخٌص إذا فتح عليه وجعل ال يطرفَشَخَص بصره فهو شَ 

الّتشخيص هو «: فورد يف املعجم األديب أنّ : أّما اصطالحا 10.بيّنه ومّيزه مما سواه :الّشيء

تمّيز بالّشعور واحلركة م ،ة من خالل الّصورة بشكل كائن حيّ و ا�رد من احلياإبراز اجلماد أ

مانسي الذين وهذا الّنهج ُعِرف عند الّشعراء خاّصة أولئك أصحاب اّالجتاه الّرو 11»واحلياة
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وأشار مصطفى ناصف يف تفسري هذه الظّاهرة إىل أّ�ا صفة عميقة  ،ينزحون إىل الطّبيعة

زالت يف سان تتوّغل ألسباب قد يكون بينها بقايا االعتقادات القدمية ماتدخل إىل كيان اإلن

  12 .وحاجته إىل ِوثاق يربطه بالطّبيعة ،نفس اإلنسان يف شكل غامض

الكاتب للغة خاّصة يف عملّية الّتشخيص وجب حتقيق الّصدق الفّين بالّرغم من استخدام    

 ،13من خالل تفعيل خياله الواسع  ،مل �ا الّناسة احلياة اليت يتعامبتعدة عن لغ ،مليئة با�از

ة محل فكر استطاعت االستعار  يضا يف تضخيم اهلّم اإلنساين إذم الّتشخيص أسهِ وقد يُ 

فخرقت  ،تفتيق املفردة إىل معان متعّددة كما استطاعت ،وفرحه وأمله ،األديب ومهومه وتأّزمه

قبل يص غاية مجالّية أّوال و شف أّن للّتشخومن هنا نست14املألوف وابتعدت عن معياريّة الّلغة 

رؤية املعاين الّلطيفة اليت «كّل شيء على حّد تصريح عبد القاهر اجلرجاين الذي أقّر على أنّه 

الّتشخيص  ناهيك عن غاية 15»هي من خبايا العقل كأّ�ا قد جّسمت حىت رأ�ا العيون

  .ّنصهي األخرى ال تقّل أمهّية يف الالّرمزية الّداللّية و 

سواء كان بشرا أو حيوانا إذ  إّن التَّشخيص كما قلنا ُحيوَّل عن طريقه اجلماد إىل كائن حيّ   

لتّايل فإنّنا جند مفهومه واسع تشرتط احلركة وال يشرتط اإلحساس واللَّمسة اإلنسانيَّة وبا

  .ألنسنةهو اعمال مصطلح أدق منه تعبريا أال و وهلذا ارتأينا يف هذه الّدراسة است ؛فضفاضو 

  :في مفهوم األنسنة و أصولها -2

الواحد  .الف اجلن وامللكالبشر أي خ«: يعين لغةيتفرّع هذا املصطلح عن جذر إنس و   

   16.»د وأناسي بالتخفيف وأناسية وآناسشديأَنسّي مجه أناس وأنّاسي بالتّ إنسّي و 

 ائنات بشريّةواألنسنة مصطلح نقدّي يُقصد به حتويل اجلمادات وحىت احليوانات إىل ك   

أو بتعبري أدق  17»إقامة اجلماد مقام الناطقني «أشار ابن رشد هلا بتعبري  وقد ،تعقل وتشعر

وهلا وظيفة تعبرييّة  ،18هي نسبة صفات البشر إىل أفكار جمّردة أو إىل أشياء ال تّتصف باحلياة

وهي وليدة  ؟انزياح غري معهود  كيف الاملتلقي ملا فيها من جتاوز و اه تعمل على لفت انتب

  .إبداعههما األديب مث يطرحهما يف فّنه و البالغة والّشعرية اليت يتشّرب من

رة ضاربة يف الّتاريخ حيث برزت يف األسطو ذِّكر فُأُصول األنسنة متجّذرة و وكما سبق ال   

إذ معروف عن شعراء اجلاهلّية  ،مث اسُتخِدمت يف الّشعر خاّصة ،وامللحمة واحلكايات اخلرافّية

مث  ،19هم تنعكس حني يندجمون يف األشياءأنسنتهم للطّلل ذلك أّن مشاعرهم وأحاسيس
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لت هذه الّتقنية إىل اجلنس األديب األكثر توّسعا يف وقتنا احلايل أال وهو الّرواية وذلك بعدها نُقِ 

اطفة كما هلا فاعلّية يف إثارة ع ،20اإلجيازمن قدرة على الّتكثيف واالقتصاد و ) األنسنة(ملا هلا 

د غري ناهيك عن أّ�ا وسيلة للّتوضيح والشرح كو�ا تربط البعيد بالقريب وتنقل ا�رّ  ،ّقياملتل

  .احملسوس إىل ماّدي ملموس

  ":الفراشات و الغيالن"تجلّيات األنسنة في رواية : رابعا     

إذ عن طريقها  ،ن وإبداع ومتّكن منقطعي الّنظريجلأ جالوجي إىل هذه الّتقنية ووظّفها بتفنّ     

ن أفكار استطاع أن يقتنص ظّل املعىن مرشدا القارئ إىل ما وراء الّلغة وما حتمله هذه الّلغة م

 ،ل يف تنشيط خمّيلة الكاتب من جهةوهذا األسلوب له فض ،ومفاهيم يصعب طرحها علنا

شد هذا ما سنراه يف الّنص حبكم أن الكاتب ح ،ة أخرى توسيع أفق توقّعات القارئومن جه

روايته مبجموعة من الّصور الّدالة على األنسنة ولعّل أبرزها حني تصّور أّن الكالب بشر فراح 

يقهقه «: يف قوله ،أفعاال ال يقوم �ا إّال العاقل حمرّكا تلك االستعارة الّنائمة موظّفا هلا

لن  ينّ مازالت بعيدة ع...أياديهم متتد متسكين من رقبيت...ما زالوا يعدون خلفي...الكالب

واضح أنّه جلأ يف هذه العبارة إىل أنسنة الكالب من خالل استخدامه ألفعال 21»...يصلوا إيلّ 

اه نسبها قصدا فجعل أن الكاتب وجدن إالّ  ،يّة غري متاحة للحيوان يف الواقعوصفات بشر 

ليس هذا فحسب بل صّورها يف هيأة جّبار متسّلط ميسك بيديه الغليظتني  ،الكالب تقهقه

  .بة الّضحيةرق

تعّلق بوصف الّشخصيات ال سيما ما ي ،الّرواية الوصف الّسردي املكّثف وقد غلب على  

ففي مقطع آخر يقول  ،ئعيفجعلها بذلك رواية مشهديّة تكّرس للّسرد الفجا ،احليوانّية

لن يدوسوا عليها بأقدامهم ...إىل صدري لن خيطفها الكالب مّين  أشد لعبيت«: الكاتب

جنده هنا حتديدا صّور الكالب يف هيأة لصوص ختطف . 22»أخذوها ألطفاهلملن يـ...الغليظة

هذا الّلفظ األخري أيضا جعلنا نقف متمّعنني قول الّسارد  ،عبة الطفل حممد وتأخذها ألطفاهلال

ار الكالب تسمى وهو األنسب حقيقة ألّن صغ" جراء"فهو عوض أن يوّظف مصطلح 

وهذا ما يندرج ضمن تقنّية " األطفال"لكاتب استعار مصطلح إّال أّن ا ،باجلراء يف األصل

  .وحّق لنا الّتساؤل والبحث فيها يف نفسه كاتبالاألنسنة لقرينة يضمرها 
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؟ واإلجابة على هذا ملاذا أنسن الكاتب احليوان: طرحهويتبادر إىل أذهاننا سؤال مهم وجب   

بيعة مبا حتويه إبراز األزمة اإلنسانيةّ مشركا الطّ ا إىل أّن الكاتب رمبّا حاول الّسؤال تقودنا مبدئيّ 

كانت ِخلقية   قد نسب كل الّصفات الّسلبية سواءف ،حيوان ومجاد يف تقاسم هذه األزمةمن 

وبتعبري أدق لقد أنسن الكاتب احليوان إعالء  ،للكالب اليت حتّملت عبء اإلنسان أو ُخلقية

ختلّيه عن قّيمه أي سانّيته بسبب مهجيّته و ان فقد إنمن شأنه وذلك لغرض إظهار أّن اإلنس

  .أو أّ�ا أحيانا أكثر قيمة منه َحْيون نفسه بتصرفاته وأصبحت احليوانات من حوله تضاهيه

 - بل هي فّن أديب مجايل ذو أبعاد حسّية ؛اليت مل تعد ظاهرة فحسب-األنسنة وعن طريق    

هذا اإلبداع الذي يصّور  ،تعة اإلبداعيال فنتذّوق منستطيع أن نسبح من خالهلا يف عامل اخل

جتّلى هذا بشكل واضح حني وّظف  ،نتمكن من رؤيتها يف عامل الواقع لنا عجائب وغرائب مل

ّروح اليت منحتها الطّابع جالوجي شخصّية الغيالن يف نّصه فراح مؤنسنا إيّاها أي معطيا هلا ال

 الكل يتصّوره ذا منظر غريب وخميف وكثريا واحلقيقة أّن ال أحد مّنا رأى الغول إّال انّ  ،البشري

استدعى شخصّية الغيالن وهذا ما قصده جالوجي عندما  ،ما �ّددنا صورته باحلرب واملوت

وقد  ،ُعرِفت كذلك يف املسرح الّروماينأتت من أسطورة شعبّية خرافّية و  و الغيالن ،يف روايته

ذ هر للنّاس يف الفالة فيهلكهم كّلما أختنوّع من الّشياطني يظ« :عرَّفها العرب على أّ�ا

مزيج من بشر «: رّفها على أّ�اأّما جالوجي فقد ع ،23»اإلنسان من حيث ال يدري فأهلكه

خمالب ...ة تلمع يلبسون أحذيّة ثقيلةطوال عراض حيملون قطعا حديديّ ...خنازيروكالب و 

 ،24»ألعلى أصوا�م نباح وتكشريإىل ا آذا�م ممتّدة...مناخريهم مدبّبة...أياديهم طويلة حاّدة

وهنا جند أّن جالوجي جلأ إىل األنسنة جمّددا وكسى الغيالن ثيابا بشريّة حني جعلهم حيملون 

أقدامهم « ،كأّ�م جنود يف ساحة املعركةة الثّقيلة و القطع احلديدية ويلبسون األحذيّ 

أبشع الّصفات ناعتا إياهم ب ،25»...طلقات رصاصهم تقرتب...نباحهم يقرتب...تقرتب

فمن جهة جنده يؤّكد ، وهنا يرجع النزياحه املعتاد 26»إّ�م وحوش بال قلب وال رمحة «: قائال

وأّىن  ،اليت هي خاصّية إنسانّية بامتيازمن جهة أخرى ينفي عنهم صفة الّرمحة أّ�م وحوش و 

: شات متسائالوقد جاء على لسان الكاتب واصفا جرائمهم مع الفرا!! ؟تتوفّر للغيالن الّرمحة

 ،ويقصد هنا حلم األطفال الذي ُسرق27»؟...حلمها اجلميل حني أينعأمل تقطف الغيالن «

الذي ارتفعت  و يف الوقت« القهقهةذه اجلرائم اكتفت بربودة الّدم و فالغيالن بالّرغم من كل ه
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أسهمت ظاهرة األنسنة  ،28»ارتفع عويل عميت ذات العشرين عاما...فيه قهقهات الغيالن

كما أّن الكاتب  ،لّشعرية من خالل غرائبّية الّلغةنا يف تفجري املعاين ناهيك من إضفاء اه

وذلك عن طريق اإلدراك احلسي أي  ،القارئ إلدراك الّرسائل املشّفرةسعى جاهدا إىل حتفيز 

تنشيط حواس القارئ ألّن ذلك أبلغ تأثريا من اإلدراك عن طريق العقل ومن ّمث يفهم القارئ 

دا هم جنود الّصرب املتوّحشني الذين عاثوا يف كوسوفا فساودين من وراء األنسنة أال و املقص

   .فقتلوا كبارها وشّردوا صغارها

يف مقطع آخر عثرنا على استعارة كان قوامها األنسنة املبنّية على املراوغة يف الّلغة حيث    

عاال عاقلة دالّة على العمل نسب إليها أفيار والفراشات باإلنسان و شّبه فيها الكاتب األط

فجعل  29»الفراشات زاهّية األلوانورقصت فوقه األطيار و «: ص قائالالوجداين مثل فعل الرّق

جاء  هنا الطّيور والفراشات تسرح ومترح وترقص متاما مثل اإلنسان بل وتتحداه أيضا وهذا ما

كأمنّا ص األزهار  راقِ و تُ أعدو خلف فراشة ظهرت للتّ  اندفعتُ «: على لسان الطّفل حممد ساردا

 كأمنّا تتحّداين أن أمسكها أو أمتكن من الّنظر إليها بإمعان...تستعرض كفاء�ا يف الرّقص

فالقارئ للّنص يلحظ سريعا ذلك الّتشبيه الكبري بني 30»وأكتشف دقائقها الفاتنة اجلميلة

فقد وجدنا الفراشات  ،خرينسانّية اليت نسبها هلذا األاإلنسان واحليوان نظرا لكثرة األفعال اإل

كّلها صفات إنسانّية خلعها  ،فاتنة اجلمال وكأّ�ا فتاة حسناءى حىت أّ�ا ترقص وتتحدّ 

ومن مثّ يتجّلى لنا أّن يف لّب هذه  ،على مدى الّتماه بينهما الكاتب على تلك احليوانات تدلّ 

كل احلدود   يت تتجاوزتنهض تلك العالقة ال ،غري مألوف ترب مشحونة بفيض شعري«الّرواية 

   .31»بني اإلنسان واحليوان

أكثر تصّورا جلأ جالوجي إىل اسرتاتيجيته هذه مستعينا مبدركات احلواس جاعال املتلّقي   

فاملنسرح يف هذه الرّائعة الّروائية يرى كيف ختّيل الطّفل حممد االطفال  ،للمعىن وتذوقا لّلفظ

ففي 32» األرض يف براءة وحتلم بشروق الشمس فراشات مجيلة تدغدغ خدّ «الّالعبني أمامه 

هذه الّصورة ذات الوصف الظريف والّتشبيه الّلطيف جعل من الفراشات كائنات بشريّة تقوم 

  ...ن جعلها حتلم وكأّ�ا إنسان عاقلبأفعال إنسانّية حمضة فَحْسُبه أ

ار العميقة يف الّنفس سر هذه الظّاهرة من األساليب ا�ازيّة غري الّصرحية جندها تعّرب عن األ  

و مبعىن أدق  فإّن الكاتب من خالل األنسنة التجأ إىل الّرتميز يف نّصه فنَـَعت  ،اإلنسانّية
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مستعمال  ،وعواطفه جتاهه دون البوح عالنّيةاحليوان مبا هو كائن يف اإلنسان معّربا عن رأيه 

  .املعلومات يف الّذهن اإلحياء حمدثا بذلك الّتأثري الّنفسي الذي أّدى إىل استقرار 

كأّ�ا ملكان أيضا فقد جعل لألرض خّدا و ومل يكتف جالوجي بأنسنة احليوان بل أنسن ا   

هذه  ،الطّبيعةّسدت ذلك الّتناغم بني اإلنسان و فكانت صورة مجيلة ج ،العذراء يف خدرها

هي ذي قرية  فها ،�مومه عليها وشاركها أسرارهاألخرية اليت جعلها الكاتب أنيسا له فرمى 

من بعيد وها مالمح القرية تظهر «الطّفل حممد قد ُشخِّصت هي األخرى عروسا حسناء 

   33.»...عروسا تنام يف حضن اجلبل

والغالب عندما يلجأ اإلنسان إىل الطّبيعة فإنّه يكون حني ذاك عاجزا عن فهم ما حيدث    

وتصبح الطّبيعة بالّنسبة إليه  ،متعّمدا ذاته على العامل اخلارجيحوله من متناقضات فيعكس 

  . حاله ويفرغ هلا ما عجز البوح به طرفا وذاتا خياطبها ويعاملها معاملة بشريّة فيشكوها

 ،ّل على مدى تعّلق الوجدان بالوطننفسّية تداملؤنسنة ترِسل داللة شعوريّة و  وهذه الّصور   

 وها الفجر راح ميد«الّزماين أيضا وليس املكان من أُنِسن فقط بل امتدت هذه الّتقنية للعنصر 

أّما اللّيل فقد جعله امرأة منّقبة يرفع الّنهار سرت  ،34»...خيوطه يسعى على األرض يف كربياء

 ،35»...يرفع برقع اللّيل لتتجّلى مالحمهمازال الّنهار مل يسفر عن وجهه لقد كاد «وجهها 

ى نفسّية املتلّقي فيجذبه وجيعله يتشّوق يؤثّر علأن هذه الّتقنية توّلد اإلحياء الذي  املالحظو 

قليل من  عن الّشيء بكثري من املعاين و لباقي الّصور واألحداث املتعاقبة حيث أّن األنسنة تعربّ 

  .  األلفاظ على حّد قول اجلرجاين يف شأن االستعارة

وهذا ما  ،ياةاء احمليطة به فيبعث فيها احلن الكاتب ينفخ بعضا من روحه يف األشيؤنسِ عندما يُ    

صوت الّرصاص يلعلع «حصل مع  الّرصاص مثال حني اكتسب يدين وصار قادرا على احلفر 

ثيال�ا برهان على عمق العاطفة مفهذه الّصورة و  ،36»...وق ظهر أّمي فيحفر فيه خنادق حقدف

و األنسنة يف رواية انتهج الّالمادي أيضا يف طريقه حن و قدهو  ،وقّوة اخليال لدى الكاتب

احلرية تطّل على شرفات ...الفجيعة تستحم يف املآقي"فها هي  ،"الفراشات والغيالن"

ليخاطب  ،38»يغتال عنه اخلوف...يتسّلل إىل شغاف القلب...فيتوّهج«أّما الّنور  ،37..."العيون

وق أيّها الشّ ...أيّها احلنان ضّمين إليك«: ئالالّشوق كأّ�م أشخاص مقرّبون لديه قاالّسارُد احلنان و 

، جتاوز جالوجي هنا حدود الّلغة ليجتاز إىل نفسّية املتلّقي موّلدا نوعا من 39»...ذّوبين فيك
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كون هذا الّنوع من االستعارة يزيل احلواجز بني اإلنسان وغريه  ،األلفة واحلميمّية بني املوجودات

ركة الكائنات تأنس الّنفس عندما ترى هذا اإلضفاء ألّ�ا عندئذ تشعر مبشا«من الكائنات إذ 

أّتى عن طريق الّلغة وهذا ال ميكن أن يت ،يها الرّاحة واالطمئنان والّسكونواملوجودات فتبعث ف

لغة الفّن واجلمال اليت تثري يف  ؛يتأّتى عن طريق الّلغة الّشعرية وإّمنا ،لغة احلقائق والوقائع ،الّتجريديّة

  40.»س لّذة اإلحساس بالّتصوير ومتعتهالّنف

  :خاتمة

فيها النّار واملاء يف يد  كانت رحلة جالوجي من خالل روايته هذه عبارة عن مغامرة مجع  

ة متازجت فيها الّصور املؤنسنة لتشي بسلبيّ  ،�اية املطاف كانت مغامرة شّيقة ولكن يف ،واحدة

ما هي إّال إحياء باحلزن  ومن جهة أخرى ،مضياع واستسال ،الواقع املعيش من ضعف وا�زام

حماوال بذلك الّتفاعل معه والّتأثري  ،آل إليه الكاتب  متأثّرا بواقعه الوحشة واالغرتاب الذي ،واألمل

احملّبة ووجوب إمساع صوت املقهورين لة مفادها الّدعوة إىل احلريّة والّتسامح و رسا فيه من خالل

 .املواملظلومني يف أي بقعة من الع

إّال أنّه وجب اإلجياز واالختصار ما  ،اإلطنابرة األنسنة شّيق إىل حّد واحلديث عن ظاه   

  :هيأهّم الّنتائج املتوصَّل إليها و دفعنا لذكر 

  يف رواية  ميزة فنّية ذات طابع مجايل برزت بشكل جليّ تعّد األنسنة ظاهرة أدبّية و

 .وما هي إالّ داللة على قّوة تفكري الكاتب وقدرته على اإلبداع ،"الفراشات والغيالن"

 وأيضا شعور الكاتب بوحدته هّم أسباب األنسنة ضياع القّيم االجتماعّية من بني أ

وكنوع من االنتفاض جلأ إىل أنسنة احليوان واألشياء من حوله تنديدا واحتجاجا  ،وغربته

 .ملا آل إليه حال اإلنسان يف هذا العصر

  ّة كان هدف األنسنة يف الّنص هدم صمت وسكون الّلغة ومن ّمث الّتكريس إلنساني

 .متحّررة وراقّية

 مبا أنّه سح ا�ال للقارئ كي يلج الّنص ويفّكك شفراته و استطاعت األنسنة أن تف

من مث انت شّيقة حمّفزة على الّتفاعل والفهم  و مفتوح على تأويالت خمتلفة فالقراءة ك

 .إجياد احللول املناسبة
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 ده من خالل هذا لألنسنة عالقة مع اجلانب الّنفسي فالكاتب بطريقة أو بأخرى جن

األسلوب الّسلس الّلني قد حافظ على نفسّية املتلقي فال خيفى علينا أنّه تناول قضّية 

ة وطن فككته احلرب لكن بذكائه وحنكته أظهر األحداث للقارئ يف قالب مسرحيّ 

 .شّيقة بالّرغم من كّل األهوال

 صفات إنسانّية  سيما حني خلع على احليوان ،يف أنسنة العامل اخلارجي جنح الكاتب

 .ترمجت سكونه

    لقد جتاوز جالوجي الّلغة الّتقريريّة املباشرة إىل لغة جمازيّة مّتخذة من الّتخييل منطلقا

ومن االنزياح والعدول يف الّتعبري طريقا ومنهجا ليكون اهلدف ونقطة الوصول هو 

 .تلقيإدهاش وإمتاع امل

 ضمر يف باطنها رسالة إنسانّية مفادها رفض  تعلى الّرواية يسمع صرخة مدويّة  إّن املطّلع

نسان وفق حياة يغمرها كّل أشكال االغرتاب واالضطهاد والّدعوى الحرتام كرامة اإل

 .الّتعايش بالّرغم من كّل االختالفاتالّتسامح و 
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