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التَّشكيل الشعري في رواية "حصار المرايا" لزينب لوت.
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الملخص:
لقد أضحت الرواية املعاصرة تستعري التقنيات
الفنيَّة من األجناس األدبيَّة األخرى ،كاستعارهتا
للتَّشكيل الشعري ،والذي يُعترب يف األساس خاصية
شعرية بامتياز ،واملقصود بالتَّشكيل الشعري هو ما
السردي يف النَّسيج الروائي
حتمله اجلملة أو املقطع َّ
من محولة شعرية عرب الَّتَّكيب النَّحوي واللُّغوي
يتوهم
واألسلويب والعروضي واإليقاعي ...إىل درجة َّ
املتلقي أنَّه أمام قصيدة شعرية ومحولة شعرية تتولَّد
من اللغة املوظَّفة يف العالقات الدَّاخلية يف النَّص.
الكلمات المفتاحية :الرواية ،التَّشكيل الشعري،
حصار املرايا ،اللُّغة.
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توطئة:
أهم ما ميَّز الرواية يف مسريهتا التَّاريخيَّة قدرهتا الكبرية على متثُّل اهلموم البشريَّة والقضايا اإلنسانيَّة داخل
لعل َّ
َّ

السردي ،فهي خمتَّصةٌ يف نقلها برباعة من الواقع إىل الفن ،ف ُك ُّل ما يف احلياة من اهتماماهتا :اإلنسان
متنها َّ
و َّ
الذات ،واجملتمع ،واملشاعر ،والتَّاريخ والفلسفة ،الدين ،اجلرمية ...كيف ال وهي "تتميَّز بأعلى قد ٍر من الكفاءة
يف ابتكار الكيفيات واليت تتعدَّد هبا وعربها وسائط نقل احملكي الروائي ،من كونه مادةً خام إىل كونه فناً"َّ ،1إَّنا
تضم خمتلف األجناس األدبيَّة داخلها مع قدرة املتلقي على االنتقال من جنس آلخر دون أ ْن
لوحة فُسيفسائية ُّ

يشعر بذلك .تعمل الرواية على التَّوصيف الدَّقيق الهتمامات الفرد واجملتمع وتسعى دائماً إىل االنتقاء اجليد
ملواضيعها وإيصاهلا إىل املتلقي يف أهبى حلَّة ،فأضحت "اخليار الدَّقيق العسري وسط زحام امل ْمكنات وإغراءاهتا،
ُ
للوقوف على بؤر أكثر توهجاً ،واألقل استطرادا وتشتتاً 2".ومن مزاياها أيضا اتسامها باملرونة وسرعة االستيعاب
وقدرهتا الفائقة على تطوير أمناطها وأساليبها وتقنياهتا ،واملتتَّبع لإلنتاج الروائي يف اجلزائر يلحظ يف غري ما صعوبة
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موجة التَّجريب اليت طالته ،ولطاملا "ارتبط مصطلح التَّجريب يف الرواية بالبحث عن أشكال جديدة ومغايرة لتلك
القوالب الكالسيكيَّة املوروثة ،وكانت مثرة ذلك البحث عن رواية جديدة استندت إىل مجلة مبادئ جتريبيَّة حداثيَّة
عما شاع من رؤى وأساليب واقعية 3".فالتَّجريب يف اجلنس الروائي يهدف
وظَّفت تقنيات فنيَّة قطعت الصلة َّ
للمحافظة على مقومات اجلنس مع ابتكار طرق جديدة يف الكتابة ،طرق ال عهد للمتلقي هبا ،ومن أبرز وجوه
التَّجريب يف الرواية ظاهرة تداخل األجناس األدبيَّة ،ويرجع ذلك إىل كون "الشكل الروائي يتميَّز باإلنسيابيَّة
الَّتا األديب
واملرونة ،ومن مثَّ يغدو قادراً على استلهام أدوات فنية من الفنون األخرى كالشعر والدراما والسينما و ُّ
السرد ،تتميَّز عن سائر األنواع األدبيَّة ب ُقدرهتا
َّ
الشفاهي ،وهي مبزجها بني األساليب املتنوعة وصهرها يف بوتقة َّ
مرد على احلدود والقواعد 4".ومن أوجه تداخل الرواية مع األجناس األدبيَّة األخرى ،يطفو إىل
الفائقة على التَّ ُّ
السردي".
السرد ،أو ما يُصطلح عليه بـ"التَّشكيل الشعري َّ
السطح تداخل الشعر مع النَّثر ،أو الشعر مع َّ
َّ
َّ
إن احلديث عن التَّشكيل الشعري يف جنس الرواية ما هو إال حديث عن اللُّغة الشعريَّة أو اجلملة الشعريَّة

أو املقطع الشعري ،وقد أولت العديد من الدراسات النَّقديَّة هذه القضيَّة الكثري من االهتمام ألكثر من سبب،
لعل أمهها طغيان اللُّغة الشعريَّة على اإلنتاج الروائي املعاصر ،ونذكر منها :الشعري والنَّثري مقدمة ألنواعيَّة الشعر
َّ
الرؤيا حملمد صابر عبيد ،ويف تقنيات التَّشكيل الشعري واللُّغة
لرشيد حيياوي ،والتَّشكيل الشعري َّ -
الصنعة و ُّ
احلاسة صفر" منوذجاً ...واللُّغة الشعريَّة
السردي رواية أمحد أبو سليم " َّ
الشعرية لثائر العذاري ،وجتليَّات الشعري يف َّ
أن لغة النَّثر توصف َّ
املقصودة هنا هي اللغة اليت تنزاح عن لغة النَّثر باعتبار َّ
بأَّنا لغة الصفر يف الكتابة ،واالنزياح
5
عنها يُ ُّ
أيضا اللُّغة اليت تصف ما وراء املعىن من موحيات وسيميائيات ،وهنا تكمن
عد مالمسة للُّغة الشعريَّة  .وهي ً
قيمة الشعريَّة يف اللغة ،فتختلف عن اللُّغة العادية اليت َّ
نتحد هبا عن احلياة واألشياء ،بل تتجاوزها إىل ما وراء
اللُّغة ،فهي لغة تتجاوز الظَّاهر وتغوص يف تركيباته اخلفيَّة ،فتُحرف النَّص عن مساره العادي إىل وظيفته اجلماليَّة،6
السرد (العادية) ،نقول عنها عادية َّ
ألَّنا عادة ما
إذن ،طغيان اللُّغة الشعريَّة يف اخلطاب الروائي َّأدى إىل تراجع لغة َّ

األول إىل خمتلف شرائح اجملتمع ،وتُعرب عن لغة أطيافه املختلفة بيةةً وثقافةً.
تكون بسيطة َّ
موجهة يف املقام َّ
يرتبط مفهوم التَّشكيل الشعري ارتباطا وثيقا بلغة الشعر ،فلةن "كان الشعر فنا ،فهو أعقد الفنون على
فكل الفنون األخرى تعتمد على تشكيل مادة معيَّنة يف وسط
اإلطالق من حيث طرائق التَّشكيل وماهياهتاُّ ،
فالرسم هو تشكيل املساحات اللَّونيَّة يف املكان ،والنَّحت تشكيل الكتلة يف الفراغ ،واملوسيقى تشكيل
حمددَّ ،
َّ
الزمانَّ ،أما فيما يتعلَّق بالشعر ...فاللُّغة هي املادة األوليَّة للتَّشكيل الشعري ،لكن هذه املادة
الصوتيَّة يف َّ
الدرجات َّ
متتاز بالتَّعقيد حبيث ال ميكننا حتديد وسط بعينه َّ
تتشكل فيه ،بل َّ
إن اللُّغة ذاهتا تنطوي على جوانب متعددة كل
الصوت والكلمة واملعىن و َّ
الداللة والوزن واإليقاع والقافية وغري
منها يصلح وحده أن يكون عنصرا تشكيليا مثل َّ
7
ذلك ،فالشَّاعر ميتلك خبالف غريه من الفنانني مواد ووسائل كثرية ميكن أن يستخدمها يف تشكيل القصيدة"
الصوت ،الكلمة ،املعىن ،الدَّاللة ،الوزن ،اإليقاع،
والرواية املعاصرة بدورها تعمل على استثمار ممكنات الشعر منَّ :
السردي يف حماولة منها الظهور أمام املتلقي بلباس شعري يخرق األلفة
القافية ...وتعمل على توظيفها يف متنها َّ
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األول
اليت كانت بينهما ،ويخرق معها امليثاق األجناسي الذي اعتاده ،والتَّشكيل الشعري يف الرواية يتعلَّق يف املقام َّ
الصورة
باللُّغة الشعريَّة وطرق استثمار وتوظيف الروائي هلا ،باعتبارها "أداة التَّشكيل الشعري كله ،سواء يف ذلك ُّ

الشعريَّة واإليقاع املوسيقي وتوليد املعىن ،وتلوين املتخيل وبذلك فهي الوعاء أو اإلطار أو الفضاء الذي حيتضن
8
السرديَّة
َّ
الفن الشعري" وهو املالحظ يف أغلب الروايات اجلزائريَّة املعاصرة ،فالروائي اجلزائري يسعى لالرتقاء بلغته َّ
السرد هو "احملاولة الدَّائمة
إىل مصاف اللُّغة الشعريَّة ،لتتَّسم الرواية بالشعريَّة ،وما يدفعه إىل املزج بني الشعر و َّ
املستقرة أو اليت أصبحت قوالب وأمناطا ،وابتكار طرق جديدة ،وتعين هذه احملاولة إعطاء
للخروج من طرق التَّعبري
َّ
الواقع طابعا إبداعيًا حركيًا ...فالتَّجريب ال ينهض وفقا ملا هو راهنَّ ،
وإمنا ينهض كتجاوز له من أجل الكشف
9
السرد والشعر ،وإثراء جتربة الكتابة
عن بديل أمشل وأعمق وأغىن ".فالتَّجريب الروائي يساهم يف تفاعل لغيت َّ
نتحد عن الرواية الشعريَّة عرب استثمار اللُّغة الشعرية ومقاطع شعريَّة تبدو و َّ
الروائيَّة ،فأضحينا -اليومَّ -
كأَّنا شعر
منثور أو قصائد نثريَّة ،وعليه ،فالتَّشكيل الشعري يف الرواية وجه من أوجه التَّجريب الروائي ،جتريب يتعلَّق بلغة

الرواية وأجناسيتها ،فرغبة "الروائي يف األخذ من الشعر مل تتم على مستوى التَّجريب الشعري للغة يف مجاليتها
وقدرهتا على تفجري املكامن التَّعبرييَّة للكلمات وإحدا األثر الشعري فحسب ،بل َّ
مس
إن هذا االقَّتاب قد َّ
حماورة الرواية خلصائص الشعر الفنـيَّة واألسلوبيَّة ،واستعارهتا لتقنيات كانت ملكا خاصا للشعر انفرد هبا ،وظلَّت

لزمن شيةا قارا وثابتا يف تكوينه".
َّ
إن البحث يف التَّشكيل الشعري يف الرواية يقودنا إىل احلديث عن شعريَّة الرواية ،ومنه عن الشعريَّة ،وقد
تعدَّدت التَّنظريات واختلفت املفاهيم حول مصطلح "الشعريَّة" بدءً من أرسطو إىل يومنا هذا ،غري َّأَّنا -تقريبا-
ُجتمع على َّأَّنا "القوانني اليت َّ
تتحكم يف اإلبداع 11".ويرى "كمال أبو ديب" َّ
أن الشعرية خاصية ذات عالقات
متشعبة ،تنمو بني مكونات النَّص الواحد ،ذلك َّ
ألن املفردات ميكن أن تقع يف سياق آخر دون أن تكون شعرية،
لكنَّها يف السياق الذي تنشأ فيه هذه العالقات ويف حركته املتواشجة مع مكونات أخرى هلا السمة األساسيَّة
تحول إىل فاعلية خلق للشعريَّة ،ومؤشر على وجودها 12.وشعرية الرواية ال تختلف -يف جوهرها -كثريا عن
ذاهتا ،ت َّ
أساسا "مبجموعة املبادئ اجلماليَّة اليت تقود الكاتب يف عمله األديب إىل ُّ
حتقق التَّجاوز
شعرية القصيدة اليت تعين ً
10

السمو" ،13وقد اقَّتنت اللغة الشعريَّة بالرواية العربيَّة يف فَّتة الستينيات من القرن املاضي وقد جلأت إىل توظيفها
و ُّ
هبدف استثمار السحر الذي يبثُّه الشعر يف متلقيه ومجالياته واستقطاب مجهوره.

سنحاول فيما يلي الوقوف على أهم مظاهر التَّشكيل الشَّعري يف رواية "حصار املرايا" للروائيَّة زينب لوت،
السرد.
من خالل الَّتَّكيز على املقاطع اليت تغلب فيها اللغة الشعريَّة بإحياءاهتا ودالالهتا على لغة َّ

 -01العنوان وشعريَّة التَّركيب:

َّ
إن اختيار املبدع للعنوان ال يكون عشوائيا ،ذلك أنَّه أول عتبة نصيَّة ميكن للقارئ أن يقف عليها قبل
الولوج إىل عامل النَّص ،فهو " ُّ
ميدنا بزاد مثني لتفكيك النَّص ودراسته" ،14وهو َّأول ما تقع عليه عني املتلقي ،و َّأول
وحب االستكشاف يف نفسه ،والعنوان ال يكتفي بتعريف النَّص وتسميته وحتديد جنسه ،بل
ما يبعث الفضول َّ
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يسعى أيضا إىل اقتناص قارئ لهَّ ،
َّقوض يف فعل
ليدق من مثَّ نواقيس القراءة ،فتشرع عوامل النَّص بالت ُّ
َّكشف والت ُّ
15
القراءة.
الصور الشعريَّة املختزنة يف عنوان الرواية ،وذلك بعد قراءة متأملة وفاحصة ملتنها
ميكننا الوقوف على بعض ُّ
يتسىن لنا التَّعرف عليها إالَّ بعد اخلوض يف الدَّالالت اليت يشي هبا ،ورد العنوان يف شكل مجلة امسيَّة
لسردي ،وال َّ
ا َّ
املعرفة باإلضافة (املرايا) ،واحلصار من "حصر:
لعل َّأول ما يستوقفنا فيه هو مفردة "حصار" َّ
"حصار املرايا" ،و َّ
حصر :عيي يف منطقه ،وقيل :حصر:مل يقدر
رب من العي .حصر َّ
صر :ض ٌ
حصرا مثل تعب تعبًا ،فهو ٌ
جل ً
احل ُ
الر ُ

الصدر .وإذا ضاق املرءُ عن أمر قيل :حصر صدر املرء عن
احلصر :ضيق َّ
على الكالم .وحصر ُ
صدره :ضاق .و ُ
أهله حيصر حصرا 16".فاملعىن املعجمي للمفردة ُّ
جراء
يدل على الضيق واالنقباض اللَّذان مينعان املرء من الكالم َّ
ً
ضرٍر نفسي حلق به ،وهو ما يتحقَّق نسبيًا يف رواية "حصار املرايا" نظرا للنَّكسات املتكررة اليت حلقت بالبطلة
يشق عليها بعض الشيء.
أمرا ُّ
"مرمي" وجعلت من احلديث عن ماضيها وجتارهبا يف احلياة ً
اختارت الروائيَّة مفردة "املرايا" لتعريف وتبيان طبيعة احلصار املفروض على البطلة "مرمي" ،واملرآة تكتسي
أمهية بالغة يف األعمال األدبيَّة (اإلبداعيَّة والنَّقديَّة) عرب حضورها القوي والالفت الذي تستَّمدُّه من َّ
الذات اليت
تقف على تفاصيلها عرب التَّحديق فيها .واختيار مفردة "املرايا" ينطوي على داللة جوهريَّة تتكامل مع مضمون

الراء ،والعوام يقولون يف مجع املرآة مرايا 17".فاملرآة يف
الرواية ،فاملرآة هي "مصدر الشيء املرئي ،واجلمع مراء بكسر َّ
حقيقتها ليست إالَّ انعكاسا ل َّذات النَّاظر إليها ،ويف الكثري من األحيان ما متنحنا فرصة ملراجعة احلسابات وفرز
الذكريات وحتديد اخلطوات املستقبليَّة ،وبالعودة إىل الرواية موضع البحث ،وربط مفرديت العنوان "حصار" و"املرايا"
جند َّ
أن البطلة "مرمي" بالفعل حماصرة بأكثر من مرآة (وهو ما يفسر ورودها بصيغة اجلمع) ،فهي مرايا تُعيق تقدُّمها
دما لتحقيق طموحها وآماهلا ،وكلَّما حاولت التَّخلُّص من احلصار املفروض عليها فشلت ،وكأنَّنا هبا يف
و َّ
املضي ق ً
ُّ
أمل أن ترى صورة مشرقةً ملستقبلها لتكتشف َّأَّنا ال تنظر إال لصورهتا البائسة ،فال
كل مرة تقف قُبالة املرآة وكلها ٌ
تغري وال شيء يدعو للتَّفاؤل.
شيء َّ
معرفا باأللف والالم وعلى صيغة اجلمع ،فلألمر عالقة بكوَّنا مرايا معروفة ،وماثلة يف ذهن البطلة
َّأما وروده َّ
"مرمي" ،وميكن للمتلقي أن يقف على عددها وتفاصيلها ،فما املرايا يف الرواية إالَّ جمموعة من التَّجارب واخلربات
حصار فرضته ظروف حياتيَّة معيَّنة ،ولو رمنا
مرت هبما "مرمي" ،ومعظمها سبَّب هلا األمل واحلزن ،وكل مرآة يقابلها
َّ
ٌ
إحصاءها ،لوجدنا:

 المرآة األولى (الحصار األول) :اجلو املدرسي الذي كانت تتخبَّط فيه ،والذي مل يستوعب أهدافها النَّبيلةاليت تكافح من أجلها ،واستهجان اجلميع (العائلة واجملتمع) للمشروع الذي تبنَّته ،واملتمثل يف غرس قيَّم اهلويَّة
والوطنيَّة والقوميَّة يف نفوس األطفال الصغار ،ويظهر جليًا يف رفض "إبراهيم" والد "هداية" هلذه الطَّريقة ،ومطالبته
حتضر للتَّدريس هي جتلس تبين
هلا بتعليم ابنته القراءة واحلساب فقط ،فيقول خماطبا والد مرمي" :ابنتك املصونة ال ُ
يف رؤوسهم طموحات اجملد ...ابن خلدون ...ابن باديس ...وحسيبة بن بوعلي ،مجيلة بوحريد ،كأنَّنا يف عصر
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الثورة وحتشو يف رؤوسهم تفاهات ....ملاذا ال تقفني على احلساب والقراءة ؟ ،هذا هو املطلوب منك ...ليس
18
اخلرافات".
مرتني ،األمر الذي َّ
الزواج ،وصار
شكل لديها عقدة من َّ
 المرآة الثَّانية (الحصار الثَّاني) :فشلها يف َّالزواج َّ

للسخريَّة واالستهزاء هبا ،ويظهر يف رد "إبراهيم"
عائ ًقا مينعها من االرتباط َّ
مرة ثالثة ،باإلضافة إىل كونه صار مدعاة ُّ
19
مرتني ورجعت خاسرة".
عليها قائال" :مثل بيتك الذي بنيته َّ

بالرفض ،فأضحت عيين
 المرآة الثَّالثة (الحصار الثَّالث) :إصرار والدهتا على تزوجيها والذي كان دائما يُقابل َّبالزواج أو اخلطبة...
أمور هلا عالقة َّ
والدهتا حتاصراَّنا كلَّما ذُكرت ٌ

الرابع) :وهو حصار يتعدَّى حياة "مرمي" اخلاصة إىل حياة أخيها "عامر" ،وميكن
 المرآة ال َّرابعة (الحصار َّالزوجيَّة.
الزوجيَّة وانعدام الثقة يف العالقة َّ
إسقاطه على اجملتمع ،ويتمثَّل يف اخليانة َّ
 المرآة الخامسة (الحصار الخامس) :وهي مرآة تتخطَّى واقع "مرمي" وأسرهتا واجملتمع اجلزائري ،و َّتتعداها إىل

ويربز يف وضع صديقتها
ما آلت إليه األوضاع يف الوطن العريب من ضعف وشتات وتفرقة واستسالم وهزميةُ ،
خربته أياد الفتنة
وطن َّ
(الالجةة) ُّ
السورية "جيهان" وعائلتها ،وكيف استيقظت لتجد نفسها دون وطن يأويهاٌ ،
َّحدا مستكمال أجماد ماضيه ،غري أن الواقع
يتمىن النَّظر عرب املرآة للواقع العريب ليجده
الكل َّ
واملؤامرة ،و ُّ
مزدهرا مت ً
ً
يرفض ذلك وبشدَّة.

السادس) :وترمسه املأساة الفلسطينيَّة ،من خالل متابعة والد "مرمي" ملستجدَّات
السادسة (الحصار َّ
 -المرآة َّ

الساحة الفلسطينيَّة وما تشهده من عدوان سافر وانقسام بني اإلخوة.
َّ

حَّت مع أقرب
 -المرآة الثَّامنة (الحصار الثَّامن) :ويرتبط بنفسيَّة اإلنسان وقدرته على االحتفاظ بأسراره لنفسه َّ

املقربني منه ،وملدَّة طويلة ،ومقدرته أيضا من التَّعايش معه ومقاومته رغم مرارته وثقله ،ويتمحور يف الرواية حول
َّ
الزمن ،واملتمثل يف َّ
تزوج هبا
السر الذي احتفظ به والد "مرمي" طيلة عقود من َّ
أن له ابنا من امرأة أخرى ،كان قد َّ

يف فرنسا.
إذن ،فاملرايا اليت تفرض حصارا على "مرمي" عبارة عن قضايا على عالقة مباشرة وغري مباشرة هبا ،وعليه،
فهي حصار من كل اجلهات وعلى كل اجلبهات ،حصار حمكم ،تتالشى فيه األحالم ،ويذبل فيه األمل ،ويُقتل

حرر واإلفالت من
فيه الطموح ،وهبذه املعاين املتعددة اليت اختزلتها الروائيَّة يف العنوان تظهر رغبة "مرمي" يف التَّ ُّ
مرة ،الالجؤون...
احلصار ،رغبةٌ يف تغيري نظرة اجملتمع القاسية للمرأة ،واملرأة املطلَّقة ،واملرأة املطلَّقة أكثر من َّ
حتمل مفردة املرايا من ال َّشعريَّة ما جيعلها يف حالة تناقض صريح مع مدلول مفردة "حصار" ،ففي مفردة
"حصار" داللة عن َّقوة املحاصر (املرايا) ،وهذه األخرية َّ
تتحكم يف مصري املحاصر (مرمي) ،ويف نفس الوقت حتيل
ُ
ُ
ضعف واقَّتاب النهايةَّ ،
ألَّنا معركة َّ
ضد الوقت ،وكلَّما زاد وقت احلصار اقَّتب موعد اهلزمية ،بينما ترتبط
على ال ُّ
نود رؤيته ال ما تعكسه،
مفردة "املرايا" باألفق املفتوح الذي ال حتدُّه حدود ،ففي املرآة ميكننا النَّظر إىل ما ُّ
باإلضافة إىل كوَّنا مرتبطة تاريخيا باجلمال واحللم .هبذه املعاين املتعددة والثَّرية دالليًا استطاع عنوان الرواية (حصار
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نوعا من التَّقارب واألُلفة بني املتلقي والنَّص عرب قنوات (قضايا خمتلفة مستمدَّة من الواقع املعيش
املرايا) أن حيقق ً
= املرايا) تواصلَّ ،
حسس القيمة اجلماليَّة للعنوان عندما
متكنت الروائية من فتحها أمام القَّراء دون استثناء ،ولعلَّنا نت َّ
نقف على إحدى داللته يف منت الرواية مث حناول ربطها هبويَّة النَّص ،فهو عنوان موضوعايت كونه حييل إىل مضمون
(السرد االسَّتجاعي).
السرد َّ
النَّص ،كما أنَّه عنوان حيدد طريقة َّ
يوحي العنوان (حصار املرايا) بشىيء من الرضى والتَّسليم باألمر الواقع (القضاء والقدر) ،وهو نوع من
الزاخرة بالطَّاقة
اإلميان حبصار ال ينتهي،
حصار يبعث يف النَّفس بعض األمان والطمأنينة ،وهنا تكمن شعريته َّ
ٌ

يبث
الشعرية ،ألنَّه يبعث يف املتلقي رغبة جاحمة يف اإلمساك مباهية احلصار واإلملام بطبيعته ،وعليه فالعنوان ُّ
موجات شعرية طفيفة عرب اجلمع بني النَّقيضني يف حماولة الستدراج القارئ الستكشافه وتفكيك معانيه ،وهو ما
لن يتأتَّى له إال بفعل القراءة .كما يبدو واضحا تشكيل اجلملة الشعريَّة يف العنوان باجلمع بني املعنوي العاطفي
(داللة املرايا) واملادي ( معىن احلصار) وهو ما مينحه حضورا قويا وبارزا يف النَّص الروائي .كما حيمل طاقة شعرية
الزواج
لحة يف البوح بالتَّجربة ُّ
الشعوريَّة ،فاألمر كله مرتبط باملشاعر الوجدانيَّة بدءا من َّ
خمتزلة ومكثَّفة ورغبة م َّ
أمور ما عادت الروائيَّة تطيقها ،وهو
الفاشل واخليانة والتَّعاطف مع سوريا أرضا وشعبا والتَّضامن مع فلسطنيٌ ...
ذاته ما ستبثُّه الحقا يف منت الرواية ،و َّ
تتحرر
مبجرد االنتهاد من سرد ما تعلَّق بأحد مكونات جتربتها ُّ
الشعورية َّ
كأَّنا َّ

الزوجيَّة -مثال -كان بكشفها
من حصار مرآة واحدة ،لتنتقل إىل الثَّانية فالثَّالثة وهكذا ...فالتَّحرر من اخليانة َّ
أوال مثَّ املواجهة ،فالطالق ،فالبدء يف جتربة جديدة مع من تستَّحق ...باختصار لقد َّ
متكنت الروائية أن ُحتمل
عنوان الرواية ما مل حيتمل ،ولكن دون أن يضيق هبا ذرعا ،بل كان مفتاحا لعوامل الرواية وطُعما استخدمته بذكاء

الستدراج املتلقي.

السردية من الرواية:
 -2التَّشكيل الشعري في بعض المقاطع َّ
َّ
إن املتصفح لرواية "حصار املرايا" يعثر على عدد ال متناه من اللَّحظات احلسية اليت بثَّتها الروائيَّة يف الكثري

السرديَّة ،وعديد التَّعابري املليةة بالتَّدفقات ال ُّشعوريَّة ،تعابري تعالقت فيها الفلسفة مع الفكر ،وطغت
من املقاطع َّ
الروح اإلنسانيَّة داخل شخوص الرواية ،فقد سعت الروائيَّة قدر
السرد ،لغة حاولت استنطاق ُّ
فيها لغة الشعر عن َّ
استطاعتها حلشد أكرب قدر ممكن من املفردات اليت متكنها من تشكيل مقاطع شعرية ،مراعية يف ذلك صلة املقطع
السابقة له والالحقة به ،إىل درجة جتعل من املتلقي يقف عند هذه املقاطع ويعيد
الشعري باملقاطع السرديَّة َّ
ربز قدرة الروائيَّة يف املزج بني لغيت الشعر والنَّثر بطريقة فنيَّة ال
مرة لفك شفراهتا َّ
قراءهتاَّ ،
ومرة يطلب َّلذهتا ،وهو ما ي ُ

ميكن الفصل بينهما وال متييزمها من أول قراءة ،وهي بذلك حتقق إحدى شروط التَّجريب الفين ،واملتمثل يف جتاوز
اليت تُبقي على الفوارق ،فنضيع
فوضى التَّجريب وتداخل األجناس ،فمأزق التَّداخل يكمن "يف ضياع السمات ي
استنادا إىل إلغاء
فتتحول عندها النُّصوص إىل فوضى ،أو ما يسميه أدونيس كتابة،
القراء ما يخول لنا التَّمييزَّ ،
حنن َّ
ً
احلدود بني األجناس األدبيَّة ،وضياع السمات املالزمة لكل جنس".
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لكن دراستنا
سبق وأن أشرنا إىل توافر العديد من املقاطع ذات التَّشكيل الشعري يف رواية "حصار املرايا" و َّ
إن المرور نحو َّ
هذه ستقتصر على بعض النَّماذج املختارة .تبدأ الرواية باملقطع اآليتَّ " :
الذاكرة ،يثير حاسة
الروح وفقدان
الفرار من األزمنة ،الحالة القصوى إلعادة بناء زمن غائب ..أو حاضر ..كظل يعكس انطواء ُّ
الجسد ،مادة االنحالل في أصعب المحاوالتَّ 21"..
إن مثل هذا املقطع االستهاليل يكتسي داللة مزدوجة

ومهمة لدى الكاتب واملتلقي" ،فاالستهالل التَّلفيقي أو االستهالل األصلي يتَّخذ وظيفة مركزيَّة ،هي وظيفة
َّ
ضمان القراءة اجليدة للنَّص 22".فأصعب األمور بداياهتا ،واالستهالل يف العمل الروائي يتطَّلب وقتا وجهدا فكريا
السبق إىل استهالل متميز مل يسبقه إليه أحد (تلفيقي) وعلى الروائي
من الروائي لتفادي تكرار البدايات املألوفة و َّ
الصور ،مقدمة تطفح باللغة الشعريَّة،
تسخري طاقاته اإلبداعيَّة بغية الوصول إىل مقدمة أنيقة األلفاظ كثيفة املعاين و ُّ
وبالعودة إىل املقطع االستهاليل يف "حصار املرايا" جنده ميثل ملخصا مكثَّفا ومرَّكزا للمنت الروائي ،واملالحظ فيه

طغيان املعجم التَّشاؤمي على التَّجربة ال ُّشعوريَّة املاضويَّة ،والكاتبة بصدد اسَّتجاع تفاصيلها ،وإذا ما ُرمنا إحصاء
الروح/فقدان اجلسد/أصعب احملاوالت .وهي
هذه املفردات ،جند :الفرار /إعادة بناء /زمن غائب/ظل/انطواء ُّ
"إن" تأكيد منها على َّ
مفردات تعكس حالة نفسيَّة تضطرب كلَّما راودها املاضي بذكرياته ،وافتتاحها املقطع بـ َّ
أن
مثل هذه املشاعر حتصيل حاصل ،وأمر ُمتوقَّع ،وليس مبالغة منها يف توصيفه ورسم معامله الفظيعة .إذن هو مقطع
يزخر مبفردات ُحتيلنا على مشاعر نفسيَّة (الكآبة ،احلزن ،القهر ،اخلوف )...تفاجىء النَّفس يف أي حلظةُ ،حيركها
الذاكرة وما ُتخزنه ،فالعودة َّ
الذاكرة" فاحلالة النَّفسية هنا مرتبطة بأي حماولة للنُّفوذ حنو َّ
ويثريها "املرور حنو َّ
بالذاكرة

إىل الوراء هو شكل من أشكال :الفرار من الواقع ،احلنني إىل زمن غائب والفشل يف إعادة بناءه ،العيش يف الظل،
الراحة النَّفسيَّة يكفي التَّوقُّف عن النَّفاذ إىل َّ
الذاكرة وأعماقها،
االنطواء على النَّفس ...وللحصول على قد ٍر من َّ
ويا له من أمر شاق وصعب ،أن ُجيرب اإلنسان ذاته على عدم االلتفات إىل املاضي وذكرياتهَّ ،
أمر مستحيل،
إن ٌ
وكأنَّنا أمام فعل واحد تتنتج عنه حاالت متعددة ،وهو ما ساهم يف خلق ديناميَّة داخل املقطع ومتاسك مجله.
ت يف
يبدو واضحا طغيان اللُّغة الشعريَّة على لغة َّ
السرد يف هذا املقطع ،وكأنَّنا به نُثرية (قصيدة نثر) نُظم ْ

شكل فقرة ،فـ" ُّ
الشخصيَّة :أعين حني تكون لغته فردية متميزة تعكس منحى
أشد ما يدهشنا يف لغة شاعر ما نربته َّ
خاصا يف اختياراته املعجميَّة أو أبنيته أو صياغته ،أي َّأَّنا جتسد مزاجا لغويا ومجاليا ،ال يذكر باآلخرين ،وال يختلط
23
يظل فيضا من حيوية داخليَّة ،ومسعى محيما إىل مناخ كتايب فردي".
هبوائم َّ
الشائع ،واملشَّتك ،بل ُّ
الشخصية البطلة (مرمي) يف الرواية صراعا مريرا مع َّ
السابق
تعاين َّ
الذاكرة ،ففي املقطع الثَّاين املوايل للمقطع َّ
"إحساس باالختناق ..حين تصبح الحياة ذاتها َّ
حس فيها بمجال وجودنا ،وال بوجود
الذاكرة ،التي ال ن ُّ
إن تبعات َّ
لمجرد أنَّنا موجودون معهمَّ ....
إن اختراق الحدود الالمرئيَّة مغامرة مرئيَّةَّ 24".
الذاكرة
الموجودين َّ

مستمرة ،ولكن بشكل أقوى ويف منحى تصاعدي ،فبعدما كانت سببًا يف الفرار من احلاضر وانطواء ا ُّلروح
مازالت
َّ
وفقدا ٌن للجسد ،صارت اآلن سببًا لالختناق ،فالروائية تنتقل من حالةَّ :
الرجوع إىل الوراء إىل حالة:
الذاكرة = ُّ
َّ
الذاكرة = احلياة ،وشتَّان بني احلالتني ،فاألوىل اختيارية وأمر بديهيَّ ،أما الثَّانية فإجبارية كون اإلنسان ُجم ٌرب على
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التَّعايش مع املاضي وال قدرة له على جتاوزه ،ومبا َّأَّنا صارت مرادفا للحياة ،فما عليها إال أن تتعايش معها وحتتمل
الذاكرة" وبذلك تصبح َّ
حصار املرايا ،ويظهر ذلك عندما "تصبح احلياة ذاهتا َّ
الذاكرة وجه من أوجه املرايا
وحصارها.
السردي من التَّشكيل
تغلب على هذا املقطع لغة اإلحياء واإلمياء واجملاز املكثَّف ،وبذلك يقَّتب املقطع َّ
الشعري عرب استثمار طاقة اللُّغة الشعريَّة ،فـ"استخدام اللُّغة الشعريَّة يف اخلطاب الروائي ميثل قضيَّة إشكاليَّة ،ذلك
السردي متايزا جيعل من اجلمع بينهما أمرا حمفوفا مبخاطر
أل َّن طبيعة اخلطاب الشعري متمايزة عن طبيعة اخلطاب َّ
25
السرد ،تداخل حيقق مجالية
اإلفساد الفين" والروائي البارع هو من يسعى إىل حتقيق تداخل فين بني الشعر و َّ
ُمضافة إىل املنت الروائي مع احملافظة على التَّعيني األجناسي األصلي (اجلنس الروائي) ،ومن ذلك قوهلا " َّ
إن اخَّتاق
احلدود الالمرئيَّة مغامرة مرئيَّة ".تنبين هذه اجلملة على أساس املفارقة من خالل اجلمع بني األضداد :اخَّتاق ≠

احلدود ،الالمرئيَّة ≠ املرئيَّة .وميكننا الوقوف على املعىن الشعري هلذا التَّشكيل ،باالستعانة بالكلمة املركزيَّة فيها،
وهي "مغامرة" ،فاحلدود الالمرئيَّة ليست سوى َّ
الذاكرة ،واملغامرة املرئيَّة هي احلاضر بتفاصيله ،وعليه َّ
فإن اخَّتاق
تصرفاهتا (صاحبة َّ
َّ
الذاكرة والنَّفاذ إليها واستباحة خمزوَّنا وممتلكاهتا َّ
الذاكرة)
الدفينة يف أعماقها ،سييظهر جليا يف ُّ
وحياهتا اليوميَّة وينعكس يف قراراهتا ويؤثر يف مواقفها اجتاه قضاياها املستقبليَّة.
وتورد يف مقطع آخر قوهلا ..." :حتَّى الثُّلوج حين تسكب برودتها ..قشعريرة األرض تزداد حين تخيط

الربيع ،وتزهو فيها األلوان كخيط رفيع يمسك أحذية
الموتى إلى فساتينها التي تنمو فوقها احتضار َّ
البساتين َّ
الشاحبة ..لتترك معطفها بين اختالف التَّفاصيل ..األرض كالحب الكبير الذي ال نؤمن به ،ألنَّنا
فقط ننظر إلى ما فوقها وننسى من ظلُّوا معنا طويال وخيَّطوا إلى األرض حين كانوا يسمعون مثلنا أصوات
26
الصفحة الثَّانية ،والروائيَّة مل تلج بعد عامل الرواية وشخوصها وأحداثها ومل تباشر
السطح ".يقع هذا املقطع يف َّ
َّ

تستمر يف التَّمهيد ويف تأثيث أرضية مالئمة للمتلقي ،متهد له حبصار أكرب من حصار املرايا،
سرد حصار مراياها،
ُّ
حصار ال يفلت منه أحد ،فلساَّنا لسان املتلقي يف جمتمع طغت عليه املادة والنَّفعيَّة على اختالف أشكاهلا،
بنت الروائيَّة املقطع من خالل توظيفها لداللة
فصرنا ننسى من فقدنا بسرعة لننصرف إىل احلياة ومشاغلها .لقد ْ
كل على حدى ،ليجمعها السياق يف كتلة واحدة،
الربيع ،وداللة األرض اليت ُّ
فصلي الشتاء و َّ
تضم املوتىٌ ،
َّ
شعر ليس
وتنساب معه املعاين الشَّفافة ،وبإمكاننا أن نقول عن لغته بأَّنا تقَّتب كثريا من قصيدة النَّثر ،فكأنَّه " ٌ
الصحيح باللَّفظ الفصيح...
ناظمه بعبده وال حتمله ضرورات الوزن أو القافية على غري قصده ،يُقال فيه املعىن َّ
27
ويُنظر فيه إىل مجال البيت يف ذاته ،ويف موضعه وإىل مجلة القصيدة يف تركيبها ويف ترتيبها ويف تناسق معانيها".
اعتمدت الكاتبة كثريا على االستعارة ،واليت " ُّ
تعد أسلوبا ُيخرج اللَّفظة من داللتها احلرفيَّة إىل دالالت أعمق
الشاعر ومهومه النَّفسيَّة َّ
وتتعدى ذلك
وأوسع ،حَّت تغدو اللَّفظة حزمة من املعاين ،وتستطيع االستعارة محل رؤية َّ
إىل خرق ا ملألوف واخلروج عليه ،فتكون أسلوبا يستثري القارئ ويدفعه إىل البحث عن تلك املعاين اليت تقف وراء
النَّص 28".وتربز االستعارة يف عبارات :الثُّلوج تسكب برودهتا -قشعريرة األرض حني تخيط املوتى -ميسك أحذية
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حيب
الربيع .وكلُّها تدور حول األمل الذي يعتصر قلب اإلنسان عندما يواري من ُّ
البساتني ،تَّتك معطفها ،احتضار َّ
فعربت عن معىن واحد ولكن بأكثر من طريقة ،وهي طرق تتمايز وتتفاضل ،تبتعد بلغتها الشعريَّة عن
حتت الثَّرىَّ ،
الش َّفاف ،وتصل اللُّغة الشعريَّة مداها عندما تعمد
اللُّغة الواصفة ،وهو ما يُضفي على التَّشكيل فسحة من اخليال َّ
إىل أنسنة األرض ،فتجعل منها إنسانا يرفض إيواء مز ٍ
يد من املوتى ،يف زمن صار فيه املوت عالمة فارقة متيزه عن
فتطرقت إىل حواد احلرب اليت تشهدها سوريا وفلسطني يوميا،
غريه ،وهو ما َّ
خصصت له صفحات فيما بعدَّ ،
تعرض البطلة "مرمي" للطَّعن ،وحماولة قتل صديقتها.
وكذا ُّ
الرومانسية ،فاحلقل َّ
الداليل الغالب عليه هو حقل الطَّبيعة باختالف
يشتمل املقطع على نوع من النَّزعة ُّ
مكوناته ،الدَّال على احلالة النَّفسيَّة اليت توشك على االَّنيار (الثلوج ،الربودة ،األرض ،الربيع ،األلوان ،البساتني)
وتتجلى مالمح التَّشكيل الشعري يف املقطع أيضا من توافر عناصر أخرى كاإليقاع املوسيقي ،فلو نُسقت ُمجله
تنسيقاً خاصاً ،ألصبحت قصيدة ال يعوزها إال الوزن ،أو قصيدة نثر بامتياز ،ذلك َّ
أن "ما يُولد املوسيقى يف الشعر
ليس فقط التَّفعيلة وأنواع تشكيلها ،بل أجزاء تبدو بالنسبة إىل قصيدة النَّثر أكثر أمهيَّة منها بالنسبة إىل قصيدة
التَّفعيلة ،حبكم تخلي األوىل عن هذا اجلزء الذي هو التَّفعيلة والتَّشكيل ،ومن مثَّ حماولتها تكثيف املوسيقى يف
األجزاء األخرى ،ورَّمبا شحن جزء من أجزاء العنصر مبا جيعل املوسيقى َّ
كأَّنا مولدة به ،من هذه األجزاء اليت جيري
توقيع املوسيقى هبا ،كالَّتَّكيب اللُّغوي حني ينتظم يف أنساق من املوازنات والتَّقطيع ،التكرار ،التَّوزيع والتَّقسيم على
جسم القصيدة وهبدف داليل حمدد ،التَّوقيع على جرس بعض األلفاظ املعجميَّة واملوازاة بني حروفها 29".وعليه،
وبعد إعادة ٍ
رصف جلُمل املقطع ،يصبح كاآليت:

حَّت الثلوج حني تسكب برودهتا
َّ ...
قشعريرة األرض تزداد حني تخيط املوتى ..
إىل فساتينها اليت تنمو فوقها
الربيع
احتضار َّ

وتزهو فيها األلوان كخيط رفيع ميسك أحذية البساتني الشَّاحبة..
لتَّتك معطفها بني اختالف التَّفاصيل..
األرض كاحلب الكبري الذي ال نؤمن به

ألنَّنا فقط ننظر إىل ما فوقها
وننسى من ظلُّوا معنا طويال
السطح.
وخيَّطوا إىل األرض حني كانوا يسمعون مثلنا أصوات َّ
ويف مقابل التَّشكيل الشعري الذي يتَّخذ شكل النَّثر (الفقرة) على الورق ،نعثر يف "حصار املرايا" على
تشكيل آخر يتمظهر على صفحاهتا يف شكل شعري ناضج ،تشكيل يُوهم املتلقي بأنَّه إزاء قصيدة شعرية
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السرد ومقتضياته ،وكمثال عن ذلك نورد مقطعا أدرجته الروائيَّة يف
متكاملة املعامل ،يف حماولة إلخراجه من منطية َّ
سياق حضور البطلة "مرمي" وصديقتها السورية "جيهان" أمسية شعريَّة نشَّطتها صديقتها "زاهية" ،تقول:
"لن أخاف

زيتون وغصن محروق..
وبيت تتآكله نيران امرأة عقيم
ال تلد وطنا ..وال أرضا
غزة..
مثل أرضنا الحبلى ...ولدتني في َّ
وتركتني بال حليب
وال دمى وال حبال ألقفز عليه كلما سئمت قصص الغول

لكنَّها منحتني دما كان بقربي
وسقفا سقط
بقربي
ويدا لم تكن هناك
وال هنا..
فالقفز على الحبل المقطوع
منذ والدتي
لم أسمع..

إال اهتباء الورود في شفة الربيع
وهروب الشتاء من نزيف الدموع
واحتراق الصيف قبل مواعيد العطل
في زيارة القبور
كل الموتى بال أسماء
لكنها تموت على ثدي أم احترقت قبل مواعيد الرضاعة
وقبل بلوغ سن الطفولة
هكذا نموت بال طفولة ألننا نولد كبارا
ونموت هكذا بسالسل القهر كبارا
بخناجر عربية كبارا
بعار الخيانة كبارا
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لن أخاف..
فكل الكبار صغار".

30

يُعترب هذا املقطع الوحيد الذي أخذ شكل الشعر احلر أو قصيدة التَّفعيلة ،وفيه متارس الروائية سلطتها يف
استدراج املتلقي بلغة تالمس اللُّغة الشعريَّة يف أكثر من موضع ،فاألسطر حتمل مجال شعريَّة مشبعة ،وهو توظيف
عما
فين داليل إحيائي ،يعتمد على اجملاز وصور مستعارة يرويها ضمري املتكلم (اجلمع) ،والروائية حباجة إىل البوح َّ

يعتلج يف صدرها من مشاعر إنسانيَّة ضاربة يف التَّاريخ العريب اإلسالمي ،فلجأت إىل إنطاق إحدى شخصياهتا يف
الرواية (جيهان) .يغلب على املقطع طابع التَّحدي واملقاومة ،كيف ال والكلمات وما حتمله من معاين ومشاعر
غزة" ،وتربز عبارات التَّحدي يف افتتاحية املقطع "لن أخاف" هذه اجلملة املركزية
عزة العرب وفخرها " َّ
موجهة إىل َّ
َّ
اليت بنت عليها الكاتبة املقطع ،استَّهلته -إذن -بفعل مضارع منفي بـ"لن" ،ولن تفيد النَّفي حاضرا ومستقبال،
وعليه فاخلوف ال يوجد يف معجمها ال يف هذا الوضع السيء وال يف الوضع القادم األسوء ،وكتربير منها عن عدم
السطر املوايل ما مينحها هكذا شجاعة ،إنَّه غصن زيتون حمروق ،وهي بذلك تستحضر رمز
تذكر يف َّ
خوفها ُ
الزيتون رمزا لألرض ،كما
الزيتون يف "إشارة واضحة للجهاد الفلسطيين ،ولنرجع ألدبيات وأشعار املقاومة ،ففيها َّ
َّ
َّ
السالم (املصطنع املزيَّف) إىل
تطورت داللة َّ
أن شعار فصائل املقاومة محاس مثال لونه أخضر ،وقد َّ
الزيتون من َّ
للزيتون دون غريه ،كان ملا يتمتَّع به من قدرة على التَّكيُّف مع املتغريات املناخيَّة
املقاومة والثَّبات 31".واختيارها َّ
والظروف القاسيَّة ،فهي شجرة ُّ
تدل على الثَّبات والتَّأقلم.
لن تخاف بالرغم من َّأَّنا ال متلك إال "بيتا تتآكله نريان امرأة عقيم" ،وما هذا البيت يف احلقيقة إال فلسطني
اليت تلتهمها نريان االحتالل يوما بعد يوم ،وكلُّما زاد هليب االحتالل تقلَّصت مساحتها حتت وطأة االستطيان

والنَّهب املمنهج لألراضيَّ ،أما املرأة العقيم فهي "العروبة" اليت مل يُكتب هلا أن تُنجب أبناءا يدافعون عن أختهم
شارك يف اجلرمية ،وهو ما تفصح عليه يف آخر املقطع بقوهلا" :خبناجر عربية كبارا /بعار اخليانة
غزة" ،بل أغلبهم م ٌ
" َّ
تظل واقفة مقاومة ،حيدوها يف ذلك" :مثل أرضنا
كبارا" .ورغم هذه اخليانة وفظاعتها وبشاعتها إال أن " َّ
غزة" ُّ
ٍ
بأمساء لن يعيدها التَّاريخ ،أرض حتزن ملوت
الشهداءُ ،حبلى
فغزة ُحبلى باألبطال و ُّ
غزةَّ ،"..
احلبلى ...ولدتين يف َّ
أبنائها ببعث بطل (مولود) جديد ،يأخذ مكانه ويُكمل مسريته.
الشديد للحصار َّ
غزة" وتواطىء العرب
الرفض َّ
ضد " َّ
يغلُب على املقطع أسلوب النَّفي ،وهو تعبري منها عن َّ
اإلخوة :لن أخاف ،ال تلد وطنا ،وال أرضا ،ال دمى ،ال حبال ،مل أمسع ،بال طفولة .كما تستحضر -أيضا -رمز
الغول يف قوهلا" :وال دمى وال حبال ألقفز عليه كلَّما سةمت قصص الغول" .فهي تبكي طفولتها حبرقة ،طفولة مل
لسماوية و ُّ
الدولية ،فلم حتظ كقريناهتا بدمية تُسليها
تستشعر َّلذهتا أو حالوهتاُّ ،
حق تكفله املواثيق ا َّ
بالرغم من كوَّنا ٌ

تفر إليها من قصص االحتالل وجرائمه اليت ال حتصى.
أو حبل يُنسيها بعض آالمها ،أو ألعاب أخرى ُّ
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تقَّتب لغة املقطع كثريا من لغة الشعر ،ومجله ُحبلى بالدَّالالت واإلحياءات الشعريَّة ،ويبدو ذلك واضحا يف
اعتماد الروائيَّة على رسم صور شعريَّة خالصة مفعمة باملعاين احليَّة واألحاسيس النَّابضة باحلياة ،واليت أضفت على

املقطع جواً متميزا بدا أشبه ما يكون باملوسيقى التَّصويريَّة املصاحبة لألحد  ،وممَّا ساهم يف شعريَّة املقطع
السردي تكرار أسلوب النَّفي واجلمل القصرية املوجزة ،وتكثيفها ألدوات الوصل (و ،كلما ،بال ،لكن ،منذ ،إال،
َّ
قبل ،كل ،هكذاَّ ،
ألن) وتوظيفها للمفردات املعربة عن احلالة النَّفسيَّة ،واليت تكشف عن مشاعر القهر والغضب
"غزة" اجلرحية (أخاف ،زيتون ،عقيم ،وطن ،أرض ،حبلى ،الغول،
اليت سيطرت على الشَّاعرة وهي تستحضر واقع َّ

الصيف ،القبور ،املوتى ،سالسل القهر ،خناجر ،عار اخليانة) ،ومن
دما ،احلبل املقطوع ،نزيف الدموع ،احَّتاق َّ
مرة) ،والذي
األمور اليت حتقق الشعريَّة يف هذا املقطع ،تكرار صوت "النُّون" الذي يتَّصف باجلهر و َّ
القوة (َّ 24
تردده يف املقطع كثافة نغميَّة ناسبت جو التَّحدي والغضب ،فحرف النُّون "جمهورة متوسطة الشدَّة،
ول يّّد ُّ
ي
الصوتيَّة يف النُّون مستمدَّة أصالً من
الصميميَّة واإلحياءات َّ
تُوظَّف للتَّعبري عن البطون يف األشياء ،وللتَّعبري عن َّ

الصميم للتَّعبري عفو الفطرة عن األمل العميق ،وهو أصلح األصوات قاطبة للتَّعبري
كوَّنا صوتاً هيجانياً ينبعث من َّ
عن مشاعر األمل واخلشوعَّ 32".
إن هذه األمور جمتمعة جعلت من اإليقاع النَّغمي داعما أساسيا لشعرية اللُّغة
الَّتاكيب.
وموسيقيَّة اجلمل و َّ
من أبرز مسات التَّشكيل الشعري يف "حصار املرايا" توظيف الروائية يف أحد املقاطع صورة فنيَّة ،ميتزج فيها
33
تضم
السردي للرواية ،صورة ُّ
الشعر بفن التَّصوير والتَّاريخ واحلضارة ،فقد أدرجت صورة لدمشق العريقة يف املنت َّ
الصورة يف سياق
بيتا شعريا َّ
اح .وقد جاءت ُّ
للشاعر "سعيد عقل" هو :وعليك عيين يا دمش ُـق ،فمنك ينهم ُر ي
الصب ُ

حديثها عن صديقتها "جيهان" القادمة (الالجةة) من سوريا.

َّ
ليتأمل سوريا املاثلة فيها،
السوريَّةَّ ،
إن إقحام الصورة يف املنت الروائي يُشكل فرصة للمتلقي ليقف فعليا على املأساة ُّ
سوريا اآلهلة َّ
بسكاَّنا وبناياهتا وحضارهتا ،وسوريا اخلراب اليت يشاهدها يوميا على شاشات األخبار ،هي وقفة
ضروريَّة ليتخلَّص املتلقي من حصار مراياه اخلاصة قليال ،ويسرح خبياله قليال مع عذوبة البيت الشعري ومعانيه
البديعة.
الصف
الصور الفنيَّة ذات الصبغة َّ
الشاعريَّة يف "حصار املرايا" ما رمسته الروائيَّة لتسابق األوالد إىل َّ
ومن ُّ
األول يف املدرسة ،تقول" :حين َّ
دق جرس المدرسة تسارع التَّالميذ وهرولوا نحو أقسامهم من يكون األول
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كل
في َّ
يهم الضعفاء حتى يتجاوزوا ذلك َّ
الصف ،كان أهم ما ُّ
الرقم الذي لم يحصلوا عليه ،يتركون خلفهم َّ
الرقم ...حتَّى لهفة َّأمهاتهم ..حتَّى قلوبا خلفهم تدعو لهم ..لكن ذلك ال يمنحنا
شيء ليصلوا إلى ذلك َّ
34
يهم الجميع ،حتَّى من َّ
تتقمص الروائيَّة يف هذا املقطع
تأخر في الحصول عليه"..
بالرقم الذي ُّ
التَّفكير َّ
َّ
الصف األول يف املدرسة ،خاصة التَّالميذ الضعفاء،
شخصية الطبيب النَّفسي ،وحتاول تربير تسابق التَّالميذ إىل َّ
وهو -يف رأيها -تعبريٌ منهم عن رغبتهم الكبرية يف جتاوز فشلهم الدراسي .لقد أتاحت الروائية للمتلقي أن يقف

السردي يف املقطع عرب صورة فنيَّة ولوحة شعريَّة متكاملة للشخصيات (التَّالميذ) واألمكنة (املدرسة)
على املشهد َّ
نوع من احلنني بداخله ملثل هذه الذكريات الطُّفوليَّة
األول) ،وتُسهم يف بعث ٍ
واألحدا (التسابق إىل الصف َّ
الَّتاكيب تؤكد مدى اتكاء الروائيَّة على عناصر التَّشخيص والتَّجسيد بلغة تقَّتب من
احلميميَّة ،ومثل هذه اجلمل و َّ
الصورة الشعريَّة َّ
ألَّنا تعتمد على اإلحياء (يَّتكون خلفهم كل شىيء ليصلوا إىل ذلك الرقم) والتَّكثيف الفين
لغة ُّ
(هلفة َّأماهتهم) ،فاملعاين الكامنة وراء هذه العبارات أشاعت يف املقاطع روحاً من الشعر.
الصرفية
السردية وتشاهبها يف البنية َّ
تزخر رواية "حصار املرايا" باإليقاع املتحقق عرب التكرار يف بعض املقاطع َّ

والسماء التي تمطر
و َّ
الَّتكيبيَّة ،ما يساعد على توليد نغم وجرس موسيقي متميز ،كقوهلا" :الحلم يبقى حلما َّ
مطرا ...لن يحتاجها المتبرعون باألحالم ...ألنَّهم يمطرون أجسادهم المبتلَّة بنزيف من الضياع 35".فالتكرار
يتحقَّق مع مفردات (احللم/حلما/األحالم) و(متطر/مطرا/ميطرون) ومثل هذا التكرار يعكس حركة َّ
الذات يف
مسارها العاطفي ،فهي بني احللم باخلالص من حصار املرايا وتشتُّت الذات ونزيفها حتت وطأته ،ويف مقطع آخر:
صمت في تصميم خوذة النُّشوء واالرتقاء" 36تشتمل هذه اجلملة
الصوت مع ال َّ
الصدى ...واتفاق َّ
"خطاب َّ

الصوت-
الصدى ،واجلناس أيضا بنيَّ :
الصمت ،خطابَّ -
الصوتَّ -
على حمسنات بديعيَّة ،كالطباق بنيَّ :
السجع بني :النُّشوء-االرتقاء ...فالوظيفة املنوطة باحملسنات البديعيَّة هي توليد نوع من اإليقاع
َّ
الصمت ،و َّ
السجع) وكذا توضيح الدَّاللة عرب الطباق.
َّ
الصويت (اجلناسَّ ،
الخاتمة:

وتبني بعض مالحمه يف رواية "حصار املرايا" للروائيَّة "زينب لوت"
بعد اخلوض يف ماهية التَّشكيل الشعري ُّ

السردية املختارة ،ميكننا استخالص بعض النتائج ،جنملها يف:
من خالل دراسة وحتليل بعض املقاطع َّ
 يرتبط التَّشكيل الشعري باللغة الشعريَّة وكيفيَّة توظيفها ،باعتبارها مادة أوليَّة يف عمليَّة اإلبداع. التَّشكيل الشعري يف الرواية قضيَّة ترتبط بالتَّجريب الروائي ،وهو يطرح الكثري من األسةلة حول أجناسيَّة الروايةذات التَّشكيل الشعري ،كما ُّ
َّثر(السرد).
يعد وجها من أوجه التَّداخل بني الشعر والن َّ

 التَّشكيل الشعري يف الرواية هو التَّعبري عن أحدا وأفكار ورؤى بلغة تقَّتب كثريا من لغة الشعر ،وهو مايكشف عن عبقرية الروائي و ُّ
متكنه من تطويع اللُّغة الشعرية واستثمار كل الطَّاقات واإلمكانات اليت تُتيحها.
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السردية) جنبا إىل جنب ،دون أن حيد
 يوظف الروائي اجلزائري اللُّغة الشعريَّة جبانب لغة كتابته األوىل (اللغة َّأي تنافر أو تباين بينهما ،األمر الذي ميكنه من اكتساب معجم شعري خاص ،يعمل يف جتاربه الالحقة على
ُّ
استثماره وتفعيل طاقته اإلحيائيَّة.
ينصب جهد الروائي أثناء استثماره يف اللغة الشعريَّة على شعريَّة العنوان ودالالته وإحياءاته املتنوعة ،وا َّلَّتاكيب
ُّ
الصور الشعريَّة...
اللغويَّة ،واألساليب اإلنشائيَّة واخلربيَّة و ُّ
الصور الشعريَّة القائمة على اجملاز واالستعاراة والكناية واحملسنات
 يعتمد التَّشكيل الشعري يف الرواية على ُّالصور ذات َّ
الدالالت احلسية.
البديعيَّة ،و ُّ
السرديَّة ،واليت طغى عليها املضمون العاطفي
 -وظَّفت الروائيَّة "زينب لوت" لغة شعرية يف الكثري من املقاطع َّ

االنفعايل وهو ما يتناسب ولغة الشعر.
 َّالرمز والغموض َّ
الشفاف،
إن لغة رواية "حصار املرايا" لغة غنيَّة مشبعة بالفلسفة والتَّأمل ،تعتمد ُّ
الصورة الفنيَّة و َّ
وهي بذلك تستدرج املتلقي وتغريه مبطاردة اللَّذة الشعريَّة اليت جيدها ماثلة يف النَّص الروائي.

 َّإن التَّشكيل الشعري يف "حصار املرايا" أضفى على الرواية جواً رومانسياً حاملا ،وتوظيفه مل يكن من أجل
ٍ
موقف وداللة ووظيفة داخل الرواية ،فهو
السرد إىل الشعر ،بقدر ما كان تعبريا عن
إخراج الرواية من جنس َّ
السردي وخدمة للحبكة الروائيَّة.
تشكيل متوازن ُوظف بغرض التَّكثيف َّ
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