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امللخّ �ص
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل تو�ضيح العالقة املوجودة بني بنى املجتمع والوعي ال�سردي للمبدع مع تبيان
الإ�ضافة الفنية والفكرية التي تقدمها البنيوية التكوينية كمنهج حتليل يف مقاربتها للن�صو�ص الإبداعية.
من هذا املنطلق� ،سن�سلط ال�ضوء على املجتمع اللبناين من خالل معاي�شة جتربة �إبداعية متميزة للأديبة
جت�سد معاناة الإن�سان العربي الذي قهرته احلروب والقيم
العربية *غادة ال�س َّمان* التي كانت كتاباتها ًّ
املوروثة الزائفة� .سيتم اال�ستعانة مبنهج *غولدمان* لن�ستح�ضر معه مفاهيم نقدية عديدة ،ونتعرف على
م�سار مقاربته للن�صو�ص الأدبية .
�إن هذه املنهجية متنح قراءة خمتلفة لرواية" :بريوت  ."75لعب "املكان" و"الزمان" دور البطولة يف
الرواية� ،إال �أن ال�شخ�صيات ظلت ،يف ردة فعلها مع ما يجري يف حميطها ،املفاتيح الأ�سا�سية لفهم اخلطاب
الروائي .وبذلك تكون رواية" :بريوت  "75قد �أدت وظيفتي ــها :الأدبية ،واالجتماعية – التاريخية ،يف توثيقها
لفرتة هامة من التاريخ العربي املعا�صر.

الكلمات املفتاحية :الوعي ،البنيوية ،التكوينية ،منهج� ،إبداع ،غادة ال�سمان.
http://journals.uob.edu.bh
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Creativity and Reality:
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“Beirut 75” Ghada Samman
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Abstract
This article seeks to clarify the relationship between the structures of society and
consciousness narrative of the creator ,and to demonstrate the added technical and
intellectual provided by genetic structuralism as an analysis method to approach
creative texts.
From this point, we will shed light on the Lebanese society through a creative
experience for an Arab writer * Ghada Samman*, whose writings embodied the
suffering of the human, Arab who was conquered by the wars and false values. The
Goldmen’s method helps to know some critical concepts , and identify the approach
path of literatures.
This methodology gives a different reading to: *Beirut 75*. Ghada presents the
*city* and the *time*, event as the main protagonists of the work, whereas the characters
are keys to understanding the novel. In this perspective, *Beirut 75* successfully
fulfills a dual role, that of literary eouvre, and of socia-historical transcript.

Keywords: Consciousness, structuralism, genetic, method , creativity, Ghada Samman.
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<<�إن الأفكار يجب �أن ال تبقى �أفكا ًرا فح�سب ،بل �أن تتحول �إىل �أفعال معا�شة>>
 �أندريه مالرو -ببعيدة عن هذه املتغريات بل كانت فاعلة ال مفعول
متهيد:
دوما ،ومن و�سط ح�شد املبدعني
هي
كما
بها
ً
حني ت�ص َّدح اخلن�ساء مبرثيتها ال�شهرية عن
الثائرين ظهرت «غادة ال�س َّمان» ،2لتحكي ق�صة
�أخيها �صخر� ،أهو نوا ٌح �أم �صياح� ،أم قلب انفطر
املرحلة ،وحني تكتب تتمرد اللغة ،ويت�شظى الزمن،
فبكى وباح يف لغة �شعرية �أبدعت �أحد �أ�شهر
وي�صبح املكان غري املكان ،وتلتزم الق�ضية بااللتزام
الق�صائد العربية يف التاريخ الأدبي .وحني تبد�أ
فالكتابة ق�ضية يف حد ذاتها.
�شهرزاد يف احلكي يرتاءى عاملـًـا غرائبيا ي�أخذ
بالألباب ،عاملـًـا خيال ًيا زاده املغامرات واحلكايات
هاته البومة ال�شقية الراك�ضة بحكم مهنتها
العجيبة ،ا�ستطاعت به �أن تفقد املكان حقيقته
ك�صحافية متجولة يف بريوت بني حارات التنك
وتدخل �شهريار يف النظرية الن�سبية للزمن من
الفقرية ،ودهاليز �شارع احلمراء الالمرئية،
خالل ال�شخ�صيات والأحداث ،وبذلك �أبدعت
وق�صور الأحياء الغنية تر�صد قانون الطاحونة
"
�شهرزاد العربية حكاية �ألف ليلة وليلة� .أما حني
االجتماعية ال�ساحقة دون رحمة .و حدثتني
3
تبد�أ ميقاتية الزمن احلديث للب�شرية يف احلركة،
البومة ،قالت"  ،ولقد قالت الكثري املوجع عن
يعي�ش الإن�سان زمن احلرية والإح�سا�س بال�ضياع،
الواقع العربي احلديث.
زمن ت�شيء فيه ب�سبب الآالت وا�ستلبت �إن�سانيته
عرب ع�صور وع�صور ،تغريت املر�أة وتغري معها
با�سم الثورة ال�صناعية .ويحدث االنف�صال بني
نظرتها للعامل ،وتنا�س ًبا مع التغري احلا�صل كان
يعب
الفرد واجلماعة ،وتولد الرواية كجن�س �أدبي ِرّ
الن�ص الإبداعي الن�سوي هو احلامل لكل هذه
عن هاته الروح اجلديدة ،روح مغرتبة ،وحيدة
التحوالت احلا�صلة لر�ؤيا امل�ؤلف ،وعلى م�ستوى بنيات
لبطل �إ�شكايل يف عامل متوح�ش حامل راية املدنية.
الن�ص ،ويف طريقة التلقي وا�ستقبال القارئ له.
«الأزمنة ال�سعيدة» 1و َّلت ،ويبد�أ الالمعقول يف �سرد
ق�صته.
 -2غادة ال�س َّمان �أديبة �سورية من مواليد  1942مبدينة دم�شق،
عا�شت يف �أوروبا لفرتة ثم عادت �إىل بريوت يف نهاية فرتة ال�ستينيات
�ساهم هذا الو�ضع يف ظهور الفنان الثائر
حيث كانت تعمل يف جمال ال�صحافة� ،صدر لها  06جمموعات
املتمرد ِّ
املحطم لكل القيود .ومل تكن املر�أة املبدعة
ق�ص�صية 08 ،جمموعات �شعرية ،و 05روايات ،و�سل�سلة �أ�سمتها:
 -1الأزمنة ال�سعيدة :عبارة �أطلقها الناقد لوكات�ش على مرحلة
املالحم.
http://journals.uob.edu.bh

الأعمال غري الكاملة ت�ضم  15كتابا ،و 05كتب يف �أدب الرحالت.
ترجمت بع�ض �أعمالها �إىل  13لغة عاملية .تقيم حاليا بباري�س.
" -3حدثتني البومة ،قالت":عنوان كتاب لغادة ال�س َّمان.

)Semat 3, No. 2, (May 2015

حتول الأدب الن�سوي من الرومان�سية الغارقة
املب�صرة للجموع
يف متجيد الذات �إىل الواقعية ِّ
الكادحة القابعة يف قاع املدينة ،وحتولت لغة
الن�ص من اللغة التقليدية �إىل التفجر واالن�شطار
تعب ًريا عن �أزمة هذا «الزمن املر»� .4آليات الكتابة
دخلت مرحلة ما بعد احلداثة دون خوف ،وبجر�أة
من طرف املبدعات.
�إن الن�ص الإبداعي احلديث ال�صانع لأحداث
زمنه واملواكب لها حني مي�سك باللحظة الإن�سانية
اخلال�صة يكون هو الثائر وامل�ؤرخ لذاك الواقع
االجتماعي التاريخي الفا�صل.
يف هذا ال�سياق ،نعاي�ش جتربة �إبداعية ن�سائية
متميزة ،يتداخل فيها الواقع املو�ضوعي مع العامل
التخييلي يف عالقة حميمية تبني ت�أثر وت�أثري احلياة
االجتماعية على الإبداع الأدبي� ،إذ تعمل املبدعة
جاهدة على جت�سيد معاناة الإن�سان العربي الذي
قهرته القيم الزائفة اخلادعة والتقاليد البالية
املتوارثة.
الأديبة ال�سورية «غادة ال�س َّمان» امر�أة حرة،
وال تريد �إال �أن تكون كذلك لت�ستطيع احلديث دون
خجل عن طابوهات يخ�شاها الرجال �أحيانا� ،إنها
تتكلم عن - :اجلن�س ،الدين ،ال�سيا�سة ،واملافيا
االجتماعية واالقت�صادية ،وهي �أمور ال تتعمدها
كما ال تتحا�شاها ملربرات جاهزة غري مقنعة ،لذا
اهتماما متزايدً ا من
تلقى كتابات «غادة ال�س َّمان»
ً
طرف الباحثني العرب منهم والغربيني.
�ستقوم هذه الورقة البحثية بدرا�سة حتليلية
لأحد �أهم روايات غادة ال�س َّمان  -رواية «بريوت
 – »75على �ضوء املنهج البنيوي التكويني ،كما
ن�ؤكد يف هذه املداخلة على بعدين �أ�سا�سيني:
 -1حتديد املعطيات الرئي�سة املانحة القيمة
الداللية للن�ص الأدبي ،لتبيان مدى قدرته
" -4الزمن املر" :عبارة �أطلقها رواد امل�سرح الالمعقول عن
القرن الع�شرين لهول ما حدث فيه مثل:احلربني العامليتني وتف�شي
الديكتاتوريات.
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على �صناعة الأحداث با�ست�شراف امل�ستقبل �أو
مواكبتها.
� -2أن نقيم ج�سر ربط هام و�ضروري بني بنى
املجتمع والوعي ال�سردي للمبدع وفق منظور
البنية الفوقية والتحتية.
 -1البنيوية التكوينية :مـن الن�ش�أة
واملفهوم �إىل الإجراء:

 -1 -1الن�شـ�أة:

زحف الفكر املارك�سي يف الع�صر احلديث
�إىل �شتى �أنواع املعرفة ،ومنها جمال الأدب .ن�ش�أ
منهجا نقد ًيا جديدً ا يقيم تعال ًقا بني
تب ًعا لذلك ً
النتاج الأدبي واملجموعة االجتماعية التي ولد
يف �أح�ضانها ،وذلك يف عالقة جتاوزية لنظرية
االنعكا�س ،و�أن الذات املبدعة فوق الفردية ،فهي
ذات نابعة من ذات جماعية تعبرِّ عن �آمالها،
�آالمها ،طموحاتها ،وت�صورها للعامل يف ر�ؤية �شاملة
كلية� ،إن كلية اجلماعة ال ت�ستطيع �أن تعبرِّ عنها �إال
ذات كلية.
�ساهم فال�سفة وعلماء يف الت�أطري الفل�سفي
والت�أ�سي�س النظري للبنيوية التكوينية� ،أدى �إىل
�صياغة مفاهيمه ،وبلورتها مثل:
" -1الفل�سفة املارك�سية :حيث ا�ستقى مفاهيم
مركزية من مارك�س ،وكان ح�ضور منهجه
الديالكتيكي وا�ضح وكثيف يف الدرا�سة
الغولدمانية ،هذه الفل�سفة امل�ستلهمة من
مثالية هيجل.
 -2اب�ستيمولوجيا جان بياجيه :هذه املعرفة
التكوينية �أفاد منها غولدمان �أمران هما:
�أ� -أن ال�سلوك النف�سي املحرك لكل فرد ،يكمن يف
عالقاته مع الو�سط املحت�ضن.
ب -نظرية الذكاء التي تنتهي عند «بياجيه» من
�إعطاء االعتبار لتفاعل الفرد وحميطه.
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 -3كتابات لوكات�ش ال�شاب :ت�أثر غولدمان
بالكتابات الأوىل جلورج لوكات�ش ،فقام
با�ستعادة �إرثه وق َّدمه للعامل ب�صهر �أفكاره يف
الن�سق اخلا�ص به.5
على يد الناقد لو�سيان غولدمان ولدت البنيوية
التكوينية كمنهج علمي جاد له �إطاره الفل�سفي
القائم على �أ�سا�سه ،والدقة يف الآليات الإجرائية
لتحليل الن�صو�ص الإبداعية.
كانت االنطالقة الأوىل من فل�سفة هيجل .تربع
هيجل على عر�ش الفل�سفة الأملانية الكال�سيكية
وذاع �صيت نظريته الديالكتيكية ،حيث يرى �أن
الديالكتيك يقت�ضي نوعا من التعار�ض الذي يكون
�سببا يف وجود الطبقات االجتماعية مما ي�ؤدي �إىل
حالة النزاع بينها.
نادى مارك�س بالتفكري النقدي ،وجعل املرور
من البنية الفوقية (الفكر) �إىل البنية التحتية
(املادة) �صعودًا ال نزو ًال كما فعل هيجل .ال ينكر
مارك�س مثالية �أ�ستاذه هيجل لكن تفكريه الثوري
يرف�ضه ،وذلك رغم �أهمية الإرث الأملاين بالن�سبة
�إىل اال�شرتاكية�« :أ�شار فريدريك �أجنلز �إىل �أهمية
الإرث الفل�سفي الأملاين بالن�سبة للمارك�سية« :لو
مل يكن هناك م�سبقا الفل�سفة الأملانية وعلى وجه
التحديد فل�سفة هيجل ،ملا وجدت اال�شرتاكية
مطلقا.6
حاولت املارك�سية ا�ستبدال التجريد الت�أملي
لهيجل بالواقعي ،م�ؤ�س�سة بذلك لفكرة� :صراع
الطبقات ،ثورة الربوليتاريا� ،إلغاء اال�ستالب،
الق�ضاء على امللكية اخلا�صة ،ومن وجهة نظرها
وحدها طبقة الربوليتاريا قادرة عن طريق
�صراعها حتقيق كل هذا.
جتلى اختالف مارك�س عن غريه من ال�شباب
الهيجلي الذين يرون �أن �ضمان التحرر الإن�ساين
 -5ينظر :لو�سيان غولدمان ،العلوم الإن�سانية والفل�سفة ،ترجمة:
يو�سف االنطكي ،مراجعة :حممد برادة ،املجل�س الأعلى للثقافة،
القاهرة ،م�صر ،د.ط� ،1996 ،ص.29،28،2726:
 -6روجيه غارودي :املارك�سية ،ترجمة :حممد الأمين بحري ،دار
احلكمة للن�شر ،اجلزائر� ،2009 ،ص.34 :
http://journals.uob.edu.bh

ي�أتي من تبديد �أوهامه الدينية ،وتغيري نظامه
ال�سيا�سي ،يف حني يقر مارك�س ب�أن التحرر
احلقيقي يكون اجتماعي ًا ،ب�إلغاء امللكية اخلا�صة.
من خالل ت�صور مارك�س للعامل اجلديد
ومتغرياته ،ن�سلط ال�ضوء على �أهم النقاط التي
ثارت لأجلها املارك�سيـة ،وهي مقوالت �أثرت ب�شكل
وا�ضح يف التحليل املارك�سي للأدب:

�أ -تق�سيم العمل:

�أدى تق�سيم العمل يف املجتمعات ال�صناعية �إىل
جعل الت�ضامن بني الأفراد وظيفي ًا ولي�س حقيقي ًا:
"الوعي يف املجتمع الأ�سطوري لي�س هو نف�س الوعي
يف املجتمع ال�صناعي ،يف املجتمع الأول الأفراد
متما�سكون لأنهم يت�شابهون ويقومون بنف�س �أ�شكال
العمل ،وي�ؤمنون بنف�س القيم واملحرمات ()...
ينطبق هذا الو�صف للمجتمع الأ�سطوري يف جزء
كبري منه على املجتمع الإقطاعي يف �أوربا ،يف حني
يختلف الو�ضع جذريا يف املجتمعات ال�صناعية
(� )...إن الت�ضامن الذي ين�ش�أ من هنا ال يرتكز
على القيم واملعايري امل�شرتكة ،ولكنه اعتماد
متبادل للمهام والأدوار".7

ب – الطبقة االجتماعية:

حاول مارك�س تقدمي مفهوم وا�ضح و�شامل
بكلمات ب�سيطة« :ميكن
للطبقة االجتماعية وذلك
ٍ
النظر �إىل املجتمع الر�أ�سمايل يف القرن التا�سع
ع�شر يف �إطار تعار�ض تاريخي بني طبقتني،
�إحداهما متتلك قوة الإنتاج يف حني �أن الأخرى،
الربوليتاريا ،ال متلك �إال قوة عملها ذات القيمة
املعنية (املتغرية) يف ال�سوق».8
يطمح مارك�س للو�صول �إىل جمتمع بالطبقات،
انطالقا من املقولة ال�شهرية« :الثقافة ال�سائدة هي
ثقافة ال�سائدين».
 -7بيري زميا ،النقد االجتماعي – نحو علم اجتماع الن�ص الأدبي
 ،ترجمة :عايدة لطفي ،مراجعة� :أمينة ر�شيد و�سيد البحراوي،دار الفكر للدرا�سات و الن�شر والتوزيع،القاهرة ،م�صر ،ط،8
� ،1991ص.25 :
 -8املرجع ال�سابق� ،ص.153:
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ج – الوعي الطبقي:

هو وعي طبقة ما لكل ما يدور حولها ومنه
حتدِّ د ت�صورها للواقع ،وموقفها من الطبقات
الأخرى� « :إن الوعي الطبقي يلتقي مع �أيديولوجيا
جماعة اجتماعية معينة ،وبف�ضلها (الأيديولوجيا)
يتمكن �أع�ضاء �أي جماعة من حتديد اجتاههم من
الواقع (واقعهم)� ،إن الأيديولوجيا كفكر تربيري
ميكن اعتبارها �أداة �سيطرة».9

دـ -الت�شي�ؤ واال�ستالب:

�إن جمتم ًعا حتكمه قيمة التبادل ،جتعل القيمة
الداخلية للأ�شياء وقيمتها اال�ستعمالية تطم�س يف
نظر الأفراد�" :أ�صل ت�شيـ�ؤ الأ�شياء من حيث تمُ حا
�صفتها كمنتجات �إن�سانية �صنعت من �أجل �إ�شباع
بع�ض االحتياجات لكي تبقى �صفتها ال�سلعية
كمو�ضوعات للتبادل ( )...تبدو الأ�شياء م�ستقلة
عن الإرادة والنية الإن�سانية كمو�ضوعات طبيعية،
ك�أ�شياء".10
يرى مارك�س ب�أنه حتى يتم جتاوز اال�ستالب
يجب التموقع من وجهة نظر طبقية :يف وجهة نظـر
الربوليتاريا� ،إن اال�ستالب لي�س انف�صال الإن�سـان
عن ذاته فقط� ،إنه انق�سام للمجتمع و�ص َّدام
للطبقات ،يوظف مارك�س فكـرة اال�ستالب لإي�ضاح
التناق�ض� ،صراع الطبقات ،و�أن ممار�سة التغيري
هو فعالية اجتماعية من �أجل عامل جديد� ،إنه تغيري
ي�شمل كل �أ�شكال العمل وال�صراع.
 2-1املفهـوم:
تراءى جورج لوكات�ش للعامل الروماين لو�سيان
غولدمان كال�ضوء ال�شارد ،كان ال�شعور بالي�أ�س
واال�ضطهاد م�سيطر ًا على غولدمان �إبان احلرب
العاملية الثانية ،فالإرهاب النازي من جهة والقمع
ال�ستاليني يف اجلهة الأخرى� ،آمن غولدمان بـ:
جورج لوكات�ش ،وب�أنه قارب النجاة له من الغرق يف
�أيديولوجية مفرو�ضة ً
فر�ضا ،ف�أ�صبح املل ِّهم� ،أفاد
من كتاباته لتحديد م�صطلحات منهجه التكويني
 -9بيري زميا ،النقد االجتماعي – نحو علم اجتماع الأدب � ،-ص:
.26
 -10املرجع ال�سابق� ،ص.36 :
http://journals.uob.edu.bh
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خا�صة من الأعمال الباكرة � -أعمال لوكات�ش
ال�شاب.-
�أخذ عنه �أهم املنطلقات املنهجية للتحليل
التكويني« :ق�سمت مراحل لوكات�ش الفكرية �إىل
مرحلتني:
ا -املرحلة الأوىل� :سميت مبرحلة لوكات�ش ال�شاب،
وفيها ظهرت كتبه ال�شهرية:
 الروح والأ�شكال (.)1911 نظرية الرواية (.)1920 التاريخ والوعي الطبقي ( .)1923وهاته الكتاباتهي التي كانت املرتكز الرئي�س لغولدمان.
ب  -املرحلة الثانية :وهي مرحلة القمع ال�ستاليني
املمار�س على النظرية املارك�سية ،واملفرو�ض
على املفكرين ومنهم :لوكات�ش».11
�إن الرواية يف نظر لوكات�ش ملحمة بورجوازية
بجدارة حيث تعبرِّ عن �صراع الإن�سان مع قوى
الر�أ�سمال ،كما كانت امللحمة قدميا تعرب عن
�صراع الإن�سان مع قوانني الآلهة ال�صارمة.
ظهور الرواية بو�صفها جن�سا �أدبيا حديثا ،هو
نتيجة لتغري بنية الوعي لدى الإن�سان� ،أما تطورها
فيعك�س طريقة الإن�سان يف تعريف نف�سه بالقيا�س
�إىل جميع مقوالت الوجود.
من هذا املنطلق ،تتبلور نظرية لوكات�ش للرواية
لت�أخذ �أبعادها االجتماعية ،ويف �ضوء تدهور جميع
القيم :الأخالقية ،اجلمالية واملعرفية بفعل قوانني
ال�سوق" :لوكات�ش مييز يف هذا ال�صدد بني امللحمة،
والرواية ،ومن املعروف �أن هذا التمييز هو يف الأ�صل
من عمل «هيجل» ولوكات�ش يتبنى النظرية الهيجلية
عن الروايـة ،ولكن ال ي�أخذ بجميع تف�سريات هذا
الفيل�سوف ( )...كما �أن هيجل يف نظر لوكات�ش
مل يفهم ب�شكل تام حقيقة الرواية كتعبري عن
التناق�ضات احلادثة يف املجتمع الأوروبي ب�سبب
 -11جمال �شحيد ،يف البنيوية التكوينية:درا�سة يف منهج لو�سيان
غولدمان ،دار ابن ر�شد للطباعة والن�شر ،بريوت ،لبنان ،د.ط،
� ،1986ص.19،18 :
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ال�صراع حول امل�صالح� ،إذ يكتفي فقط بربط ظهور
الرواية ال�سوية بالتق�سيم الر�أ�سمايل للعمل».12
ن�ش�أت الرواية لتعرب عن ثنائية مل تكن موجودة
من قبل �أال وهي  :ثنائية (البطـل /العالـم) ،حيث
البطل فرد منف�صل عن العامل مما يفقده توازنه
في�صبح �شخ�صا م�أزوما ،وهو نتيجة لذلك يقوم
بعملية بحث عن قيم �أ�صيلة يف عامل منحط،
عامل �سيطرت فيه عالقات الر�أ�سمال على كافة
وعم اال�ستغالل والربا والفح�ش
مرافق احلياة ًّ
والفردانية والتعط�ش �إىل القوة ،حب املال ،بهاته
القيم البورجوازية التي تطعمت بها البورجوازية
الر�أ�سمالية حاولت ت�سخري كل �شيء من �أجل
تطورها وجتذرها وا�ستمراريتها.
�إن العملية االجتماعية العامة وما رافقها من
حتول يف البنيات التحتية ،ومن تطور يف البنى
الفوقية �أ�صبحت مو�ضوعات للرواية ،حيث تعالج
حتول الأدب ،جت�سد امل�أ�ساة العامة جليل هذه
احلقبة يف مناذج اجتماعية بالغة النفاذ والعمق
والتعقيد.
ي�ستند لوكات�ش يف حتليله للرواية �إىل منهج
تاريخي اجتماعي ،يربط الظاهرة الأدبية بحركة
الواقع ،ويف�سر �آلياتها و�أبطالها و�شكلها الفني
على �ضوء م�ضمونها الذي يعك�س حركة ال�صراع
االجتماعي« :الرواية البورجوازية هي �صراع ال
هوادة فيه �ضد كل �شكل من �أ�شكال اال�ضطهاد
واال�ستغالل يف املجتمع الر�أ�سمايل».13
ترتوي حتليالت لوكات�ش من منبع الفكر املادي
اجلديل ،وهي مثقلة مبقوالت مارك�س و�أجنلز
ويظهر ذلك جليا يف �أعماله.
ي�ؤكد لوكات�ش �ضمن مقوالته اجلمالية الأ�سا�سية
على ال�صدق الفني و�أن يقوم الروائي بو�صف
 -12حميد حلمداين ،النقد الروائي و الأيديولوجيا:من �سو�سيولوجيا
الرواية �إىل �سو�سيولوجيا الن�ص الروائي ،املركز الثقايف العربي،
بريوت ،لبنان� ،1990 ،ص.64 :
 -13جورج لوكات�ش ،الرواية ،ترجمة :مرزاق بقطا�ش ،ال�شركة
الوطنية للن�شر و التوزيع ،اجلزائر ،د.ط ،د.ت� ،ص96 :
http://journals.uob.edu.bh

تناق�ضات الواقع ب�صدق و�أمانة حتى و�إن تعار�ضت
مع �أفكاره اخلا�صة ،وهذا ما يجعل منه �أدي ًبا
�صراعا يف واقعه االجتماعي
عظي ًما حيث يعي�ش
ً
ينعك�س يف �إبداعه لينت�صر الفن يف النهاية.
�إن ق�ضية تعار�ض الفن مع املوقف الأيديولوجي
مع جتاوز الروائي له عن طريق االنحياز للفن
مبعناه ال�صادق الأ�صيل ،وهو املحك لتبيان الفنان
الأ�صيل� »:إن التفاوت املوجود بني �أيديولوجيا الكاتب
والأيديولوجيا املعرب عنها يف �إبداعه الروائي،
ينعك�س على هذا الإبداع غالبا ب�صورة �إيجابية� ،إذ
يوجهه نحو اال�ستيعاب ال�شمويل للواقع ،كما يطبع
الأبطال الرئي�سي بنوع من التناق�ض اخلالق ،فقد
يجمع ه�ؤالء الأبطال بني فكر طوباوي ،وبني دعوة
حتريرية ،ويبقى مع ذلك البحث عن قيم �أ�صيلة
يف الواقع ي�شكل حمو ًرا �أ�سا�س ًيا يف ر�ؤاهم».14
ا�ستلم غولدمـان الإرث اللوكات�شي بكثري من
االحرتام وقدً م للعامل الغربي هذا الناقد الفذ
يف كتاباته و�أعماله ودرا�ساته ،خا�صة املقوالت
اللوكات�شية التي تلقفها غولدمان بعناية و�صاغها
�ضمن منهجه ،وهو يذكر ذلك بني الفينة والأخرى
ومنها:
 البنية النظرة ال�شمولية ال�شكل الوعي املمكنأ�سا�سا
 الت�شي�ؤ ...وغريها ،ليجعل منها � ًلدرا�سة الأعمال الروائية ،ق�صد الو�صول �إىل
الك�شف عن الت�صورات الفكرية التي حتملها،
وعالقتها ببنية تكوينها ،وهذا طب ًعا وفق املنهج
البنيوي التكويني.
* �أهم مقـوالت لوكاتـ�ش ال�شاب:

�أ  -ال�شكل والنظرة ال�شمولية:

يت�شابه مدلوال ال�شكل (من خالل كتابه «الروح
والأ�شكال») ،والنظرة ال�شمولية (من خالل كتابه
-14املرجع ال�سابق� ،ص.63 :

)Semat 3, No. 2, (May 2015

«التاريخ والوعي الطبقي») ،مع اختالف الت�سميـات
فقـط�« :إنه يعترب �أن الفرق بني ال�شكل والنظرة
ال�شمولية ناجم من �أن ال�شكل مقولة غري تاريخية
ومثالية بينما النظرة ال�شمولية مقولة تاريخية
ومادية ،ويحدد هذا الفرق بالتطور الفكري الذي
طر�أ على لوكاتـ�ش� ،إذ انتقل من مرحلة كانـط �إىل
مرحلة هيجل».15
�إن النظرة ال�شمولية ال وجود لها �إال �إذا كان كل
�شيء متنا�سق ًا قبل �إقبال الأ�شكال على ا�ستثماره،
وعليه فالنظرة ال�شمولية جتربة اجتماعية
وتاريخية تتحلى باملمار�سة االجتماعية وال�صراع
الطبقي� ،أما ال�شكل فيحاول �إبراز �سياق الن�ص
ال�شامل انطالقا من اجلزء.
قام غولدمان مبزج هذين املفهومني مع مفهوم
البنية لي�صيغ لنا م�صطلح «البنية الدالة» مع ًربا
عن كل ما �سبق.

ب – الوعـي املمكـن:

ي�شرح لوكات�ش ب�أنه �أق�صى درجة من التماثل
مع الواقع ،مع �أنه رمبا لن يبلغ �أبدً ا هذا الواقع،
وهو وعي جماعي ال فردي« :وي�ضيف �أن هذا
الوعي املتجلى يف العمل الأدبي والفني والفكري،
ال يرتجم ما يقولون �أو ما يفكرون بالفعل ،و�إمنا
يك�شف لأفراد املجموعة ما كانوا يفكرون فيه عن
غري علم منهم».16

جـ  -الت�شيـ ـ�ؤ:

هو عالقة الإن�سان بالأ�شياء ،وتفاعله معها
وهذه املقولة عمقها لوكات�ش حني ربطها بالواقع
االقت�صادي الر�أ�سمايل ،حيث يرى �أن هذا النظام
ال�سلعي يرى �أن لل�سلعة قيمتني -1 :قيمة اال�ستعمال
(فائدتها)  -2قيمة التبادل(قيمتها التجارية)،
وهذا �ألغى اللم�سة الإن�سانية منها ،فيتم التعامل
مع الإن�سان من خالل ال�سلعة التي ينتجها يف هذا
املجتمع البورجوازي ،جمتمع ال�شيء.
 -15جمال �شحيد ،يف البنيوية التكوينية :درا�سة يف منهج لو�سيان
غولدمان� ،ص.20 :
 -16املرجع نف�سه� ،ص.22:
http://journals.uob.edu.bh
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ا�ستعار لوكات�ش مقولة اال�ستالب �أي�ضا من
مارك�س لكن مل يحللها من الناحية االقت�صادية،
بل �أعطى البعد الإن�ساين لهذه الظاهرة ،وذلك
بدرا�سته للعالقة القائمة بني ال�شيء والإن�سان،
وعليه يرى �أن الربوليتاريا هي الطبقة الوحيدة
القادرة على �إلغاء هذا اال�ستالب �إذا قامت بربط
وعيها للحا�ضر بحركة التاريخ لتحقيق املجتمع
الالطبقي ،وتزيل الت�شي�ؤ ،وهذا يف احلقيقة ما
ينبغي عليها فعله تاريخيا.
طبق لوكات�ش مبادئ علم اجلمال لهيجل على
تطور الرواية ،حيث يرى �أنها نتيجة فنية لوعي
متميز للتاريخ .و�أقر �أي�ضا يف كتابه« :الروح
والأ�شكال» ب�أن الإبداع مرتبط بالواقع املعا�ش.

د  -البطـل الإ�شكـايل:

هو �إن�سان يعي�ش م�شكلة مع نف�سه ،ومع العامل
اخلارجي ،و�سبب �إ�شكاليته هو ربط عالقته
بالعامل ،باملادة ،وهذا الأمر جعل عالقته بهذا
العامل تتقطع والأخالق تزول ،بتخليه عن املبادئ
يجعل عالقته باهلل م�ستحيلة ،بطل الرواية بطل
مهم�ش وي�سميه «البطل ال�شيطاين» بطل يف ع�صر
هجرته الآلهة« :حقق الإن�سان ( )...يف امللحمة،
روح ال�شمولية ،املن�سجمة ان�سجاما كليا مع العامل
اخلارجي ،الوا�سع ،ال ي�شعر الإن�سان باالغرتاب،
بل يعي�ش يف اطمئنان �شامل بف�ضل طموحاته
الروحية مع العامل املو�ضوعي اخلارجي ،ال ي�شعر
ب�أنه ي�ستفيد �شيئا ما بل ال يفكر بالبحث عن ذاتيته
باعتبارها موجودة كلية ( ،)...بهذا اال�سرتجاع
التاريخي� ،أجاب لوكات�ش عن ال�صراع الذي يعي�شه
فرد املجتمع الر�أ�سمايل».17
جت�سد هذا ال�صراع الداخلي واخلارجي
للإن�سان يف الرواية ،التي عك�ست عاملًا طغت فيه
املادة على الروح ،وهجره اهلل ،لتفقد الروح وتبقى
الأ�شكال ،وهذا هو الإ�شكــال.

 -17حممد �ساري ،البحث عن النقد الأدبي اجلديد ،دار احلداثة
للطباعة والن�شر و التوزيع ،بريوت ،لبنان ،د.ط ،د.ت� ،ص.19 :
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هـ  -االغرتاب:

حني تنقطع عالقة الإن�سان باهلل ،وبالطبيعة،
وبنف�سه ،ي�صبح مغرتبا ،وهذه �أهم خ�صائ�ص
املجتمع البورجوازي .يرى لوكات�ش �أن �سبب هذا
االغرتاب هو طغيان املادة يف العامل الر�أ�سمايل
وجتميدها وت�سيدها على الإن�سان�« :أرجع لوكات�ش
�سبب اغرتاب البطل بفقدانه الدين ورعاية اهلل».18
�أفقد االغرتاب الإن�سان القدرة على التالحم
مع العامل اخلارجي ،وحتى مع عامله الداخلي.
 -3-1تقدمي الآليات الإجرائية:
ينظر غولدمان �إىل الفن على �أنه جزء من البنية
الفوقية للمجتمع ،جزء ال ميكن حتديده بعيدا عن
العوامل االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ووو...
�إلخ ،املكونة للبنى التحتية لهذا املجتمع.
يتمتع املنهج الغولدماين مبرتكزات علمية
هامة تقوم بعملية البحث عن بنية العمل الأدبي
وتكوينه ،وهي :
الفهـم وال�شـرح:
يلزم لتحليل الن�ص الأدبي ا�ستعمال م�ستويني
هما :الفهم وال�شرح ،وهما كالوجهان لعملة واحدة،
يقومان بتقطيع الن�ص ثم �إحاطته بالعنا�صر
اخلارجية وال�ضرورية لهذا البناء.

�أ -الفه ــم:

عملية فكرية تتمثل يف الو�صف الدقيق للبناء
الداليل ال�صادر عن العمل الأدبي ،دون �إ�ضافة
عنا�صر خارجية للن�ص� ،أي �أنه يخت�ص بالبنية
الداخلية له ،وهو عملية ت�سبق ال�شرح� ،إنه عملية
حمايثة الن�ص.

ب-ال�شــرح:

عملية ال�شرح تقوم ب�إدراج العمل الأدبي كعن�صر
مكون ووظيفي يف �إطار بناء �شامل يتجاوز الن�ص،
�إنه يقوم ب�إدخال بنية الن�ص يف بنية �أو�سع حيث
ي�صبح العمل جز ًءا من الكل لي�شرح عالقة هذه
الأعمال الأدبية واملجموعة االجتماعية� ،إنه ي�ؤ�س�س
حقيقة التوالد االجتماعي للن�ص .ال�شرح هو و�ضع
 -18املرجع نف�سه� ،ص.33 :
http://journals.uob.edu.bh

العمل يف عالقة مع واقع خارج عنه" :ي�صور هذا
املنهج خطوات �إجرائية تتم عرب مرحلتني :مرحلة
ا�ستخال�ص البنية الدالة من العمل ،ويجب �أن يكون
التحليل يف هذه املرحلة حتليال حمايثا يقت�صر
على الن�ص وحده وال �شيء غري الن�ص� ،أما املرحلة
الثانية فهي �إدراج هذه البنية �ضمن بنية �أو�سع
ت�سمح بتف�سري البنية الأوىل ،ت�سمى املرحلتان:
مرحلة الفهم والتف�سري� ،إذن فاالنطالق من الأوىل
�إىل الثانية هو انطالق من الأدبي �إىل املجتمعي".19
-2البنيـة الدالـة:
�أفاد غولدمان من كتابات لوكات�ش الباكرة التي
�أمدته مبفهوم «البنية الدالة» ،وذلك من معطيات
الأقانيم (ال�شكل،البنية ،ال�شمولية) ،و�ش َّكل هذا
املفهوم �أداة مهمة للبحث عنده ،فريكز على :بنية
العمل الأدبي انطالقا من كون كل عمل له وظيفة
دالة عند مبدعه ،وما دام العمل ميثل بنية متولدة
عن بنية كربى ،وهذه الداللة اجتماعية لكنها
تنبج�س من بنية الن�ص ال من م�ضمونه� « :إن حتليل
الن�ص ينبغي �أن ينطلق من بنيته الداخلية ذاتها،
و�أن ال ي�ضاف �إليها �شيء خارج عنها ،و�أن تكون
دائما غاية البحث يف الن�ص هي التو�صل �إىل معرفة
«بنيته الدالة» التي ميكن �أن تلخ�ص مدلوله العام».20
يقول غولدمان دائما �أنه �إذا �أراد �أن ي�شرح
خاطرة لبا�سكال يتوجب عليه الرجوع �إىل جميع
خواطره وفهمها ،و�شرح ن�ش�أتها بالرجوع �إىل
اجلان�سينية ،ولفهم اجلان�سينية ينبغي ربطها
بطبقة النبالء ،وهكذا...
ت�ؤكد البنيوية التكوينية على�« :أن كل �سلوك
�إن�ساين (ورمبا حيواين) له خا�صية دالة� ،أي ميكن
�أن يرتجم �إىل لغة ت�صويرية بو�صفه حماولة حلل
م�شكل عملي .نقول ميكن �أن يرتجم لن�ؤكد �أن
الداللة ال ترتبط قطعا بوعي الذات (ف�سلوك قط
وهو يطارد ف�أ ًرا يعترب دا ًال ،بالرغم من �أن القط
قد يكون غري واع بذلك)».21
 -19لو�سيان غولدمان ،العلوم و الإن�سانية و الفل�سفة� ،ص.18 :
 -20حميد حلمداين ،النقد الروائي والأيديولوجيا� ،ص.67 :
 -21املرجع ال�سابق� ،ص.147 :
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- 3الوعي الفعلي والوعي املمكن:
يرى غولدمان �أن الو�ضع االقت�صادي هو الذي
يك ّون الطبقات ويحدد عالقات بع�ضها ببع�ض،
بحيث يتكون من هذه العالقات ما ي�سميه «الواقع
االجتماعي» ،والوعي الفعلي هو وعي قائم يف
الواقع ،وعي باحلا�ضر� ،أما الوعي املمكن فهو
وعي م�ستقبلي وهو ما ميكن �أن تفعله هذه الطبقة
االجتماعية لتغيري هذا احلا�ضر وتطويره� ،إذن
الوعي املمكن ين�ش�أ من الوعي القائم ولكن يتجاوزه،
�إن الوعي باحلا�ضر يولد وع ًيا نقد ًيا ب�إمكانية
تغيريه للو�صول �إىل درجة �أعلى من التوازن املفقود
يف هذا احلا�ضر.
-4ر�ؤيــة العالــم:
من �أوىل املرتكزات العلمية التي حتم�س لها
غولدمان« :ر�ؤية العامل» ،هذا املفهوم مت تناوله
من قبل مفكرين وفال�سفة مثل :هيجل ،مارك�س،
ديلثي ،لكن الذي ميز غولدمان �أنه �أجاله من
النظرة املثالية.
تعامل غولدمان مع املفهوم على �أنه �أداة حتليل،
فقام بتطويره ،خ�صو�صا عندما تعالج الر�ؤية بنية
ال تفهم �إال يف �أدائها لوظيفة.
تقوم الطبقة االجتماعية بالتعبري عن ر�ؤيتها
للعامل ،هذه الر�ؤية تعرب عن نف�سها عرب العمل
الأدبي" :يدقق غولدمان يف حتديده ملفهوم الر�ؤية
للعامل حني يرى �أنها« :جمموعة من التطلعات
والإح�سا�سات والأفكار التي توحد �أع�ضاء جمموعة
اجتماعيـة ،ويف الغالب �أع�ضاء طبقة اجتماعيـة،
وجتعلهم يف تعـار�ض مع املجموعـات الأخـرى».22
 -2نحو قراءة تكوينيــــة لرواية بريوت
 75لغادة ال�س َّمان:

 -1-2ملخ�ص الرواية:

حتتوي الرواية على ق�صة � 5أبطال رئي�سيني،
لكل بطل ق�صة خا�صة به ،بداية الأحداث من
م�شهد �سيارة الأجرة التي �أجتمع فيها كل الأبطال
ثم تفرقوا يف مدينة بريوت ،تبد�أ الرواية مع ق�صة
 -22ب�شري تاوريريت ،حما�ضرات يف مناهج النقد الأدبي املعا�صر،
مكتبة اقر�أ ،ق�سنطينة ،اجلزائر ،ط� ،2006 ،1ص.45،44 :
http://journals.uob.edu.bh
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البطلة «يا�سمينة» التي تعمل �أ�ستاذة يف مدر�سة
الراهبات ،فتاة دم�شقية ترغب يف التحرر وال�شهرة
واملال فتذهب �إىل بريوت ،تطلق العنان لرغباتها
مع «منر» النموذج ال�سيء للر�أ�سمايل امل�ستغل،
فت�ؤدي عالقتها امل�شبوهة به �إىل موتها على يد
�أخيها ،تتقاطع الأحداث مع ق�صة البطل « فرح»
ذلك املوظف الب�سيط ذو ال�صوت اجلميل القادم
من دم�شق �إىل بريوت طمعا يف ال�شهرة �أي�ضا
واملال فيوقع عقدً ا جحيميا مع رجل الأعمال ال�شاذ
«ني�شان» لريفعه �إىل قمة املجد ف�إذا به يدفعه
�إىل م�شفى املجانني وتكون نهايته �سرير يف ركن
منز ٍو هناك .من �أحياء التنك البريوتية الفقرية،
مت �إ�سقاط ال�ضوء على بع�ض م�شاكل املجتمع
مع حماولة �إيجاد حلول لها من خالل تقدمي
الرواية لق�ص�ص ال�صيادين يتقدمهم البطل «
�أبو م�صطفى» الذي يفقد حياته حني يلقي بنف�سه
مع حزمة الديناميت لعله يلتقي باملارد ليحقق
له �أحالمه الب�سيطة فيقدم حياته ثمنا حللم
م�ستحيل ،لكن يتجدد الأمل يف ابنه « م�صطفى»
اجليل الثاين جلماعة ال�صيادين هذا الثائر �ضد
الأو�ضاع املزرية التي يعي�شونها ،من احلي الفقري
نف�سه نلتقي بالبطل « �أبو املال» الذي ي�سرق متثاال
�أثريا ليحل م�شاكله املادية التي جتعله يدفع ببناته
الواحدة تلوى الأخرى للعمل يف ق�صور الأغنياء� ،إنه
منوذج تقدمه الرواية لتبيان ف�شل احللول اخلاطئة
بعد �أن يقتله عذاب ال�ضمري فيتوقف قلبه ،يدخل
البطل « طعان» ال�سجن بعد قتله ال�سائح الأجنبي
عمدا وذلك العتقاده ب�أن كل من يقف بجانبه
�سيقتله �أخذا بالث�أر منه ،تقاليد القبيلة البالية
تقتله رغم �أن الزمن هو القرن الع�شرين.
هكذا تكون نهاية الروايـة موت الأبطال بعد
ف�شلهم يف حتقيق طموحاتهم نتيجة اختياراتهم
اخلاطئة وحلولهم ال�سهلة غري امل�س�ؤولة.

�-2-2إبراز بنى رواية «بريوت  »75الدالـة:

�إن اخلطاب الروائي وفق املنهج التكويني ال
ميكن �أن يت�أ�س�س بعيدا عن البنية االجتماعية التي
انبثق منها .لذا فالبنية الدالة كم�صطلح نقدي
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يقـوم ليحقق هدفيـن مزدوجيـن � -:أولهما  :فهم
الأعمـال الأدبيـة - ،ثانيهـا :الك�شف عن الداللة
التي تت�ضمنها انطالقا من بنيتهما�« :أن الرواية
ت�شكل بنية متما�سكة دالة معناه �أن كل عنا�صر
الداللة على خمتلف الأ�صعدة ،تنتظم لإنتاج داللة
حتت�ضنها وجتعلها مفهومة».23
�إن غولدمان انطلق من ت�صوره للبنية الدالة
من �ضرورة �إعطاء الأولوية لبنية الن�ص ال مب�ضمونه
االجتماعي ،فهاته البنيات ت�ستطيع بلورة الأو�ضاع
االجتماعية للطبقات املت�صارعة واملتعار�ضة فيما
بينها،و ذلك لأن" :الن�ص الرثي ناطق بل متعدد الأل�سنة
والأ�صوات ،فالبد من البحث يف بنائه و�صوره وخيال
مبدعه دون �إهمال ر�سالته و�سائر �أبعاده ودالالته".24
�إن هذه العالقة التجاوزية �أ�صبحت �ضرورة
منهجية للتمكن من تف�سري العمل الأدبي بعد
فهمه ،ال�ستخال�ص بنيته الدالة وو�ضعها يف بنية
�أو�سع و�أ�شمل« :تطلع غولدمان �إىل ت�أ�سي�س منهجية
نظرية خا�صة به ،ت�شرح العمل الأدبي يف عالقاته
الداخلية ،وتدرج بنيته الداللية يف بنية اجتماعية
وات�ساعا ،وتف�صح البنية الأوىل عن
�أكرث �شمو ًال
ً
�أدبية العمل ،كما تتجلى يف م�ستوى خا�ص بها ،له
�شكله و�أدوات تعبريه ،وحتيل البنية الثانية على
احلياة االجتماعية».25
تعالق الن�ص الروائي بالواقع ،جعل كل �صيغة
�سردية تطابق حلظة معينة دالة من التاريخ
االجتماعي ،ف�أ�صبح تطور بنية الرواية مرتبطا
بعالقة تنا�سب طردي مع تطور بنية املجتمع.
حتكي رواية «بريوت »75ق�صة مدينة عربية
ا�سمها :بيـروت ،مدينة منت فيها ب�سبب التفاوت
الطبقي بني �سكانها ،و�أزمة قيم �أ�صيلة بد�أت يف
 -23لو�سيان غولدمان و�آخرون ،البنيوية التكوينية والنقد الأدبي،
مراجعة :حممد �سبيال ،م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية ،بريوت ،لبنان،
ط � ،1986 ،2ص.130 :
 -24حممود طر�شونة� ،إ�شكالية املنهج يف النقد الأدبي ،مركز الن�شر
اجلامعي ،تون�س� ،ص.20 :
 -25في�صل د َّراج ،نظرية الرواية و الرواية العربية – من زمن
النه�ضة �إىل زمن ال�سقوط  ،-املركز الثقايف العربي ،بريوت ،لبنان،
ط� ،1999 ،1ص.37 :
http://journals.uob.edu.bh

التال�شي ،بذور حرب اللقمة والعدالة ،مع ظهور
الثالوث القاتل :اجلهل ،املر�ض ،الفقر .جعل
النهو�ض للن�ضال �أمر ًا �ضروري ًا قبل ا�ستفحال الأزمة
وتعمقها حد االنفجار� ،أخطر ما يف هذا الواقع
االجتماعي امل�ستغلون واملحتكرون الذين زادوا عمق
امل�أ�ساة فال �أ�سو�أ من �أن يكون الإخوة �أعداء.
بريوت حكاية وطن اختزلت يف مدينة ،وما
الرواية �إال حماولة اقرتاب من العدالة الإن�سانية،
ومقت التقاليد البالية وك�شف حقارة الطبقة
البورجوازية اجلديدة ،تدعو الكاتبة عرب الرواية
�إىل �ضرورة التغيري االجتماعي لأن »:لـ :عدم
الثورة� ،ضحايا �أكرث مما للثورات».26
وكم يكون مه ًما �أن يكتب املبدع عن ما عاناه ،ما
عا�شه ،وتعاي�ش معه ،فالنزول �إىل الواقع ومعاي�شته
احلياة االجتماعية من الداخل مينح الكاتب �إطا ًرا
مرجع ًيا مه ًما ومادة خام متميزة ال ي�ستهان بها
ترثي العمل الإبداعي وتقويه.
«بيـروت  ،»75تروي تفا�صيل عن املجتمع
اللبناين من خالل مناذج روائية ،يف فرتة حرجة
تاريخ ًيا (ال�ستينات وبداية ال�سبعينات) ،متيزت
بال�صراع العربي الإ�سرائيلي ،وحدوث نك�سة
حزيران  .1967هذه النماذج الب�شرية حتوي
�ضعف الإن�سان ،و�سموه مع انحطاطه� ،إن �شم�س
بريوت ت�شرق دوما لكن !" :..الكاتب البارع هو
بال�ضبط ذلك ال�شخ�ص الفذ الذي ي�ستطيع �أن
يخلق عاملا متخيال يف غاية االن�سجام ويجعل بنياته
مطابقة للبنيات التي ينزع �إليها جمموع اجلماعة،
في�ستطيع �أفرادها �أن يعوا من خالله ما كانوا
يفكرون فيه �أو يح�سون به �أو يفعلونه ،ومل يكونوا
عارفني بدالالته معرفة مو�ضوعية ،وهكذا تزداد
قيمة الإنتاج وتكرب جودته كلما ارتفعت درجة
ان�سجامه ودقة متثله لر�ؤية اجلماعة».27
 -26غادة ال�س َّمان ،مواطنة متل ِّب�سة بالقراءة ،من�شورات غادة
ال�س َّمان ،بريوت ،لبنان ،ط� ،1992 ،6ص.199 :
 -27حممد خرما�ش� ،إ�شكالية املناهج يف النقد الأدبي املغربي
املعا�صر –البنيوية التكوينية بني النظر والتطبيق ،املركز الوطني
لتن�سيق وتخطيط البحث العلمي ،فا�س ،املغرب ،ط� ،2001 ،1ص.22 :
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ال�شك �أن لكل رواية بنيتها اخلا�صة بها ،وتب ًعا
للخلفية الغولدمانية ف�إن «بريوت  »75ت�ضم بنيتها
�شخ�صيتني حموريتني هما - :يا�سمينة- ،فرح،
و� 3شخ�صيات رئي�سة هم� -:أبو م�صطفى� - ،أبو
املال ،-وطعان و�شخ�صيات ثانوية �أخرى ،جزء
منها من �شريحة كل بطل وجزء �آخر من ال�شريحة
املعار�ضة له واملناق�ضة ل�صفاته.
تبني الرواية العالقة القائمة بني البطل
الإ�شكايل واملجتمع املتدهور -هذا العامل الذي
انحطت قيمه ،-وذلك يف حماولة النتقاد الأخالق
االجتماعية ال�سائدة ،والدعوة �إىل حق كل فرد من
هذا املجتمع يف حياة �إن�سانية كرمية.
تتحكم البنية الكلية يف بناء الرواية الفكري
حيث ت َّوجه �أحداثها وتر�سم مالمح �شخ�صياتها
لتقودهم �إىل دالالت حمددة ترغب الرواية يف
جت�سيدها كما ي�سعى الراوي �إىل تناظر بنياته
الفنية مع بنيات املجتمع من خالل وعيه ال�سردي
وموهبته الإبداعيـة »:املبدعات الأدبية ( )...تدرج
ب�شكل مقبول يف بنى داللية من منط فردي ،ومن
منط جماعي ،لكن وهذا طبيعي الدالالت احلقيقية
واملقبولة التي ميكن �أن ي�ستخل�صها هذان الإدراجان
هي من طبيعة خمتلفة ومتكاملة يف �آن واحد».28
كثـرة الأبطال املحوريني وال�شخ�صيات الرئي�سة
يف الرواية مل ي�ضعفها بنائيا بل �أغناها فن ًيـا ،حتى
ك�أننا �أمام  05روايات ال رواية واحدة عاجلت بكل
حرفية �أدبية عالقة املجتمع بال�شخ�صيات ،فكان
لكل واحد حكاية خا�صة به.

�أ -يا�سمينــة:

البطلة املحورية الأوىل حازت ق�سطا مهما من
اهتمام الروائية والرواية لتعرب من خاللها عن
ق�ضية املر�أة العربية وعالقتها بالتقاليد وبالأ�سرة
وطريقة تفكريها ونظرتها اجتاه احلياة.
يا�سمينة �أ�ستاذة من مدينة دم�شق املغلقة
باملقارنة مبدينة بريوت� ،سئمت العي�ش يف هذا
 -28لو�سان غولدمان ،مقدمات يف �سو�سيولوجيا الرواية ،ترجمة:
بدر الدين عرودكي ،دار احلوار للن�شر و التوزيع ،الالذقية� ،سوريا،
ط� ،1993 ،1ص.241 :
http://journals.uob.edu.bh
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املجتمع املحافظ ،تطمع يف ال�شهرة واملال ،فتتخذ
بريوت وجهة لها ،وجودها مبدينة احلرية جعلها
ت�صرف النظر عن �أحالمها م�ؤقتا لتعي�ش احلب
وتتفرغ للملذات مع ً منر ال�سكيني ً� ،إفراغا للمكبوت
الدم�شقي ،يف يخته ،وتطمع يف الزواج منه ،عالقتها
ب�أخيها القاطن يف بريوت جد ه�شة ،ومرهونة بكم
متنح له من املال لي�سكت عن ال�شرف املهدور،
ي�سلمها «منر» �إىل «ني�شان» يف �صفقة جتارية (حني
ي�صبح الإن�سان جمرد �سلعة يف �سوق النخا�سة) ،بعد
�أن �أبرم �صفقة زواج مربحة مع» فا�ضل ال�سلموين»
رجل الأعمال ال�شهري ،تتملكها حالة حزن �شديدة
بعد �إح�سا�سها ب�أن معادلة الأخذ والعطاء يف مدينة
كـ  :بيـروت لها ح�سابات �أخرى خمتلفة�« :أن ثمة
معادالت �أخرى كثرية تتحكم بهذه املدينة وتودي
بكل من مينح بعفوية �إىل الدمار ( )...وهي �صارت
كال�سلحفاة ،لكن �صدفتها حم�شوة بالعذاب العذاب
العذاب العذاب».29
ي�أ�سها من الرجوع �إىل ًمنـ ًر يجعلها تقرر العودة
�إىل �أخيها ،هذا الأخري الذي مل تعطه نقودًا منذ
�أ�سابيع يثور فج�أة ل�شرفه ويقتلها.

ب -ف ــرح:

البطل املحوري الثاين ،موظف ب�سيط من قرية
ًدوم ًا بدم�شق ،طامح يف املجد واملال ،ين�صحه �أبوه
بالذهاب �إىل ابن خالته« :ني�شـان» رجل الأعمال
املعروف القاطن بـ :بريوت ،ليالزمه لعله ي�صبح
مثله ،خري من جمال�سة الكتب التي ال تفيد ،منذ
و�صوله للمدينة وهو يح�س بحالة ال�ضياع وبالوحدة
يلتقي بعد طول عناء بـ ً :ني�شانً الذي يقرر �أن
يجعل منه مطر ًبا م�شهو ًرا� ،صوته جميل ،وحتى
يحقق حلمه عليه بالطاعة ،الطاعة العمياء لـ:
ًني�شانً  ،وتبد�أ رحلة ال�سقوط نحو القمة - :خمر،
خمدرات ،والن�ساء املوم�سات اللواتي ال ي�ستطيع
م�ضاجعتهن (رغم �أنه مطرب الرجولة رقم واحد
يف بريوت) ،وعالقة م�شبوهة -لواط -يجره �إليها
�شخ�صا م�شوهً ا« :ال يدري ملاذا
«ني�شان» ،جتعل منه ً
-29غادة ال�س َّمان ،بريوت  ،75من�شورات غادة ال�س َّمان ،بريوت،
لبنان ،ط� ،1993 ،6ص.71 :
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�شاهد وجهه هو ومالحمه هو ت�سبح بي�أ�س ور�أ�سها
ي�صطدم با�ستمرار يف جوانب كي�س النايلون وهي
عبثا تفت�ش عن كوة تعود منها �إىل البحر...و لكن
ال خال�ص ،ال مفر .30»...حتول حياته �إىل كوابي�س
يحاول الهرب بعد �أن �أح�س ب�أن بريوت خدعته ،و�أن
التنازالت التي قدمها جد مهينة ك�سرته ك�إن�سان
حقيقي ،يحاول لكن رجل الأعمال ال�شاذ الذي
راهن عليه مينعه فيهرب من بريوت ،من دم�شق،
من كل العامل ،يهرب حتى من عقله ويدخل م�صحة
املجانني.

ج� -أبـو م�صطفى:

ال�شخ�صية الرئي�سة الثالثة ،رغم قلة امل�شاهد
الروائية عنه مقارنة بـ :فـرح ويا�سمينة� ،صياد
مع َّدم يعي�ش يف �أحياء بريوت الفقرية� ،سنوات
عديدة وهو يذهب ويجئ من البحر و�إليـه ،واحلال
هو احلال ال يتغري ،وعقد فاو�ستي �أبرمه مع املرابي
يف حماولة يائ�سة لتجديد مركب ال�صيد املهرتئ،
يطمع يف �إيجاد الفانو�س ال�سحري يف عمق هذا
البحر ال�شامخ ليخل�صه من عذابه اليومي كما
خ َّل�ص �أبطال �ألف ليلة وليلة ،ويحقق له �أحالمه
الب�سيطة( :بيت نظيف ،دخل معقول ،رزق يكفي
العيال وعالج لرئته امل�صدورة) ،كل ليلة يذهب
للبحر �أمال يف احل�صول على بع�ض ال�سمكات،
وعلى الفانو�س ال�سحري ،الديناميت �أحد و�سائل
ال�صيد لدى ال�صيادينَّ .
ذرعا
مل االنتظار و�ضاق ً
بحياته البائ�سة ذهب هو �إىل الفانو�س ورمى بنف�سه
يف البحر مع حزمة الديناميت امل�شتعلة ،فعاد منه
جثة هامدة ودون امل�صباح ال�سحري.

د-طعان:

�شخ�صية رئي�سة �أخرى نعي�ش معها �صورة
مغايرة للتخلف الذي مازال موجودًا يف عقلية
القبيلة والع�شائر (ق�ضية الث�أر) ،تخرج من �أوروبا
�صيدليا ،يتملكه �إح�سا�س دائم ب�أن كل �شخ�ص
يتقدم نحوه ليكلمه �أو ينظر �إليه �أنه من القبيلة
املعادية و�سيقتله ،هذا التوتر امل�صاحب له �أدى

-30امل�صدر نف�سه� ،ص.24:
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به �إىل قتل �سائح �أجنبي رغب يف �س�ؤاله عن موقع
�أثري بـ :بيـروت ،حكم عليه بالإعدام وكما حتكي
الرواية ،لقد متكنوا من قتله و�إن مل يقتلوه فع ًال:
"و�سقط ر�أ�س طعان بني يديه .لقد جنحوا يف
النتيجة يف قتله ،بطريقة ما".31

هـ� -أبو املال:

حار�س يف موقع �أثري� ،ضنك العي�ش �أدى به �إىل
�إر�سال بناته ليخدمن يف ق�صور الأغنياء رغم �صغر
�سنهن� ،أنهكه الفقر واملر�ض ،مري�ض بالقلب ،و�أمام
�إحلاح �أحد الأثرياء ب�شراء متثال �أثري يجلبه له من
مكان عمله ،دخل يف عملية �صراع داخلي �شديدة
بني مثل ت ًّربى عليها وبني ظروف حياته البائ�سة،
ويقرر �سرقة التمثال ،لي�ستعيد بناته وينت�شل �أ�سرته
من الفقر ،ت�أنيب ال�ضمري �أوقف قلبه املري�ض فدفع
حياته ثم ًنا لفقده لقيمه.
هذه هي احلكايات اخلم�س وكما تقول الرواية:
«مل يتبادل �أحد من ركاب ال�سيارة اخلم�سة
كلمة واحدة ...يا�سمينة ...فـرح� ..أبو املال� ..أبو
م�صطفى ال�سماك ..طعان ..غرق كل يف �صمته..
كل منهم كوكب وحيد معزول ولكنهم يدورون يف
فلك واحد ...عيونهم جمي ًعا متعلقة بتلك الغابة
احلجرية امل�ضيئة املمتدة �أمام عيونهم امل�سماة
بريوت ..وكل منهم يت�أملها بعني خمتلفة ..مل تكن
هناك بريوت واحدة ..كانت هنالك «بريوتات»..
ال�سائق وحده بدا ال مبال ًّيا وحياد ًيا مثل ملك
املوت».32
كانت هذه بداية الرواية التي حملت نبوءات
عما �سيحدث دون ت�صريح وا�ضح ،كانت هناك 05
بريوتات ،كل بطل نال حظه من بريوت تلك التي
حام بها ومل متنحه بل �أخذت منه حد التطرف.
ميكن اخت�صار الرواية يف �أ�سطر قليلة :رحلة
بحث عن قيم �أ�صيلة يف عامل منحط ،جعلت كل
بطل رغم نبل �أهدافه ،وب�سبب املجتمع املتدهور
الذي يوجد به ،يعي�ش كبطل �إ�شكايل مل يتوانى
 -31امل�صدر نف�سه� ،ص.81:
-32امل�صدر نف�سه� ،ص.12 :
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العامل املحيط به يف ا�ستغالله ،وا�ستغالل الطبقة
امل�سحوقة فيه وقمعها وا�ضطهادها.
تتعاطف الروائية مع الطبقة الكادحة لأجل
لقمة العي�ش ،فتنتقد الواقع االجتماعي امل�ؤ�س�س على
اال�ستغالل والقمع والظلم وال�شذوذ واالنحراف والتحرر
الالم�س�ؤول يف املجتمع العربي املخت�صر يف مدينة
بريوت و�سكانها ،مع ذلك مل تبالغ يف منح ال�صفات
النبيلة للأبطال فهم انحطوا عرب رحلة البحث:
 يا�سمينة :الأ�ستاذة ،ت�شرب اخلمر ومتار�سالرذيلة.
 فـرح :املوظف القروي الب�سيط ميار�س اللواطوي�شرب اخلمر ويتعاطى املخدرات ،ويعا�شر
املوم�سات.
 �أبو املـال :ي�سرق التمثال الأثري. �أبو م�صطفـى :ال�صياد ال�ضعيف يقتل نف�سه. طعــان  :ال�صيديل املتعلم يقتل.وب�سبب هذا االنحطاط يف القيم ،جاءت احللول
الروائية التي قدمها الأبطال تنم عن ر�ؤى �سوداوية
بدت عرب امل�شاهد اخلتامية للرواية:
 يا�سمينة :قتلها �أخوها فـرح� :أُ�صيب باجلنون. �أبو املـال :ق َّرر القدر احلكم عليه باملوت.طعـان� :أُ�صدر يف حقه احلكم بالإعدام. �أبو م�صطفـى :قتل نف�سه ،و�أُخرج جثة هامدة منالبحر.
تقدم الرواية الفقري ذا �صفات نبيلة فهو طيب
يريد العي�ش بطريقة �أف�ضل من حالـه الراهـن� ،أما
الغني فـذو �صفات �سلبية� - :شرير� ،شاذ ،منحرف،
بدون �أخالق ،ا�ستغاليل ،يريد كل �شيء وال مينح
�شيء ،ال يتوانى عن قمع الفقراء و�إجبارهم على
طاعته والإذعان حلكمه وقراراته.
يحمل الإن�سان يف روايـة« :بريوت� »75إحـدى
ال�صورتني - :ال�سمو �أو االنحطاط ،و�صورة الإن�سـان
تتـوزع بني - :الطيـب وال�شريــر.
http://journals.uob.edu.bh
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� -صورة الرجل:

• الطيـب :متثلت يف م�صطفى� ،أبو م�صطفى،
طعان� ،أبو املال ،املنا�ضل ندمي ،جماعة
ال�صيادين.
• ال�شريـر :منر ،ني�شان ،فا�ضل ،وفرح -حتى و�إن
كان �ضحية.

� -صورة املر�أة:

• الطيبـة� :أم يا�سمينة ،زوجة �أبو املال ،زوجة �أبو
م�صطفى ،بنات �أبو املال.
• ال�شريـرة :املوم�س ،ويا�سمينة -حتى و�إن كانت
�ضحية.
نه�ض البناء الروائي معتمدً ا على الراوي
ال�سـارد ،لكن ق�صوره  -يف بع�ض الأحيان – عن
تقدمي ال�شخ�صيات عن قرب جعل الروائية تلج�أ
�إىل احلوار الداخلي ،مثل �شخ�صية طعان الذي
تعرفنا عليه وعلى ظروفه من املونولوج الداخلي
وغريه ،فو�ضح ذلك بع�ض الأحداث الروائية كما
بينًّ وجهات نظرهم اجتاه احلياة وقدموا بذلك
معلومات جمهولة لنا عن بع�ض ال�شخ�صيات
الأخرى يف الرواية.
�إن احلكايات اخلـم�س رغم �أنها من ن�سج خيال
الكاتبة لكنها ذات �أ�صول من الواقع ،لقد قامت
بالكتابة عن ه�ؤالء الأبطال بعد معاناة حياتية
عا�شت بع�ضها مع مناذج حقيقية من املجتمع،
و�أحداث عا�شتها �أو ر�أتها �أو �سمعت عنها �صاغت
منها رواية وكان للخيال دور كبري فيها.
عملية البحث عن �صلة الروائية ببع�ض
احلكايات التي �سردتها موجودة يف كتابهـا:
"الرغيف ينب�ض كالقلب»* ،والذي هو �أحد كتب
�سل�سلتها ال�شهرية" :الأعمال غري الكاملـة"،
مما ي�ؤكد ت�أثر الكاتبة بهاته ال�شريحة وبغريها
وتعاطفها معها ،ولذا حتاول الوقوف �إىل جانبها
وفهم معركة ال�صراع الطبقي احلا�صل بينها وبني
طبقة املحتكرين � -أ�صحاب املراكب احلديثة،-
وهو ما جت�سد يف رواية «بريوت .»75
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�إن وجود الراوي ال�سارد هو �أداة وظيفية مهمة
يف البناء الروائي ،حيث يتم من خالله ترجمة
بع�ض ذكريات املبدع �أو �أجزاء من حياته ،وهذا
الأمر مينح الرواية ٌبعدً ا واقع ًيا ،وينقل احلكاية من
الواقع �إىل الرواية لإيهام القارئ بواقعيتها في�ضمن
بذلك �إمكانية �إقناعه وح�صول الت�أثري املطلوب من
ن�شر الرواية وهو الهدف من الرواية الواقعية.
مل ت َر الكاتبة �ضرورة املبالغة يف و�صف املكان
وت�صوير اجلزئيات لعدم ارتباط ذلك بال�سياق
الروائي ،بل ركزت اهتمامها على الت�صوير الكلي
للمكان من دون تفا�صيل كثرية ،ومدى ت�أثريه على
ال�شخ�صية ويف تواتر الأحداث.
جل�أت الروائية �إىل الإيقاع اللغوي ال�ستكمال
البناء الروائي بغية توفري التوازن بني عمل الراوي
ال�سارد وجزئيات الرواية وجت�سدت يف عبارة:
<<انفجر الرعد ك�صرخة تهديد غام�ضة>>،
عند بداية �أي م�شهد جديد يف الرواية ،ليحمل
على التذكري بخ�صو�صية املكان من خالل مالمح
مميزة قدمته يف لوحة �سوداوية قامتة قا�سية،
الأمر الذي �أكدته العرافة حني قالت« :وخرج من
حنجرتها �صوت غري �آدمي ،ك�صوت حم�شور داخل
دما ...كث ًريا
كفن وقالت�« :أرى حز ًنا كث ًريا� ...أرى ً
من الدم! « ثم �صارت ت�شهق وترجتف ك�أنها ت�شهد
33
�أمام عينيها مذبحة قادمة من امل�ستقبل»...
اعتمدت الكاتبة على احلبكة التاريخية يف
روايتها ،وهي رغم حدتها وم�أ�ساويتها ،على حظ
من الب�ساطة لأنها جعلت احلكاية ترافق احلبكة
في�سريان يف خطني متوازين يو�ضحهما الن�سق
الزمني ال�صاعد ،وهذا يعني �أن احلوادث تتبع
قاعدة ال�سبب والنتيجة ،كل حادثة هي نتيجة ملا
�سبق� ،سبب للحادثة التي بعدها ،ومل يتوافر تالعب
كبري يف الأن�ساق الزمنية واملكانية ،كما مت ال�سرد على
امل�ستوى الواقعي ال�صرف لريافق القارئ الروائية
طول الن�ص فيفهم ما ت�سرده ويتوا�صل معها.

الأبطال مناذج توجد يف الواقع الذي نعرفه،
وهذا حقق الوظيفة االجتماعية للرواية.
كون الرواية ت�ضم جمموعة متنوعة من �شبكة
العالقات االجتماعية بني ال�شخ�صيات جعل
الرواية تت�شابك �أ�صواتها الداخلية لتعرب عن ر�ؤى
اجتماعية معينة.
�ضمت الرواية ممثلني عن طبقة الربوليتاريا
وممثلني عن طبقة البورجوازية اجلديدة فجعلت:
يا�سمينة ،فرح ،م�صطفى� ،أبو م�صطفى وجماعة
ال�صيادين وغريهم يعربون عن تلك ال�شريحة
امله�ضومة ،حتى و�إن كان لكل بطل �صوته اخلا�ص
يف الرواية يعرب به عن موقفه اجتاه املجتمع ،ف�إذا
كان م�صطفى وجماعة ال�صيادين وغريهما ميثلون
ال�شريحة االجتماعية التي ينتمـون �إليها ،ف�إن
احلــال اختلـف مع :يا�سمينة ،وفرح� ،أبو املال الذين
كانت �صفاتهم العر�ضية ال ت�سمح لهم بالتمثيل
احلقيقي لطبقتهم التي ينت�سبون �إليها.
وظفت الرواية �أي�ضا �شخ�صيات مثل :منر،
ني�شان ال�شاذ ،فا�ضل امل�ستغل ،ليعربوا عن طبقة
البورجوازية اجلديدة يف املجتمع اللبناين ويكونوا
ممثلني لها عن جدارة وا�ستحقاق.
يت�ضح ال�صراع الطبقي بني �شريحة ال�صيادين
واملحتكرين والذي و�إن ح�سم ل�صالح الطبقة
البورجوازية ،مل مينع الروائية من ترك باب الأمل
مفتوحا وج�سدته يف �شخ�صية «م�صطفى» الذي
ً
�سلك طريقا جديدا ،االن�ضمام �إىل حزب �سيا�سي،
لي�ستطيع جعل �شريحة ال�صيادين تنال ً
بع�ضا من
حقوقها فينا�ضل لأجل ال�صيادين ون�صرتهم.
�إن حتليل الن�ص الروائي ما هو �إال مرحلة �أولية
ال�ستخال�ص البنى الدالـة فيه� »:إن حتليل الن�ص
ينبغي �أن ينطلق من بنيته الداخلية ذاتها ،و�أن ال
ي�ضاف �إليها �شيء خارج عنها ،و�أن تكون دائما غاية
البحث يف الن�ص هي التو�صل �إىل معرفة «بنيته
.34
الدالة» التي ميكن �أن تلخ�ص مدلوله العام»

 -33امل�صدر نف�سه� ،ص.48 :

 -34حميد حلمداين ،النقد الروائي و الأيديولوجيا� ،ص.67 :
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تتحكم يف روايـة " :بيـروت  "75بنى داللية
عديدة تو�ضحت من خالل ممثلي ال�شرائح
االجتماعية ورموزها:
 يا�سمينة وفرح :ممثال �شريحة الربوليتاريااله�شة.
 م�صطفى وجماعة ال�صيادين� :شريحةالربوليتاريا ال ًّرثة.
 منر ،ني�شان ،فا�ضل� :شريحة البورجوازيةاجلديدة.
بد�أت م�شاهد الرواية ب�شريحة الربوليتاريا
اله�شة ،ثم انتقلت �إىل �ساحة ال�صراع احلقيقي
واملوجود بني طبقة الربوليتاريا الرثة و�شريحة
البورجوازية اجلديدة ،حيث حتاول كل طبقة
الق�ضاء على م�صالح الأخرى وانتهت الرواية دون
�أن يتغري احلال ،لكن بعثت الأمل مع بداية ثورية
متثلت يف« :م�صطفـى» حني ان�ضم �إىل حزب
�سيا�سي للن�ضال من �أجل امل�سحوقني.
�إن البنيات اجلزئية امل�ستخرجة من الن�ص
واملكونة له متثلت يف:
 بنيـة ال�سقـوط. بنيـة االنتظـار. بنية االغتـراب.هذه البنى اجلزئية كونت بنية دالة كلية موحدة
للن�ص هي - :بنيـة نقـد املجتمـع .هاته البنية
النابعة من ت�صور املبدعة ورغبتها يف واقع �أف�ضل
لكل فرد �أدى بها �إىل انتقاد الواقع االجتماعي:
«تغيري العامل لي�س �سه ًال� ...إنه طموح الأنبياء
ال�شعراء والفال�سفة ( ،)...وكل كتابة مبدعة -
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ق�صة ق�صرية كانت �أم رواية �أو ق�صيدة ،-هي
ن�سيج حي يحمل يف خالياه ديناميت الثورة ،ور�ؤياه
اخلا�صة لعامل �أف�ضل.
من هنا ت�أتـي �أهميـة الق�صــة املبدعة ك�أداة
حتري�ضية �ضد القمع ،و�ضد اال�ستالب ال�سيا�سي
واالجتماعي والروحي واجلن�سي �أي �ضد كل ما
ي�شوه تكامل �إن�سانيـة الفـرد والعي�ش يف مناخ من
العدالة واحلرية الواعية امل�س�ؤولة».35
*خال�صة:
�أرادت الكاتبة عرب مغامرتها الروائية الأوىل �أن
تبني ر�ؤيتها للعامل ،فكتبت عن مناذج غري تقليدية
من الواقع العربي لتبدو بريوت ج�سد ُي�شتهى بال
روح وال معنى ،وبدا الأبطال لعبة يف يد الآخر.
�إن الوعي النقدي لدى غادة ال�س َّمان جعل
من ن�صها الإبداعي دعاية طبقية لتج�سد بحق
املقولة الغولدمانية .وبهذا يثبت الأدب الن�سوي
يف ن�صو�صه احلديثة واملعا�صرة قدرته على طرح
امل�شكالت الإن�سانية بكل جر�أة.
�إن طاقة الذات املبدعة الن�سوية املتجددة
واملرتجمة يف الكتابات الإبداعية هي عزف �سردي
رائع يقدم نغمات متجان�سة يف علم اجتماع الن�ص
الأدبي �سابحة عرب الواقع التاريخي يف ف�ضاءات
متنوعة لتن�ضم �إىل ال�سيمفونية الأدبية العربية
ال�صانعة للأحداث واملواكبة لها.
يتمركز الأدب الن�سوي يف موقع متميز يف الأدب
العربي احلديث غري متخلف بذلك عن الركب
امل�ستقبلي بال�سباحة �ضد الوعي الكلي ب�أهمية
املرحلة.
-35غادة ال�س َّمان ،القبيلة ت�ستجوب القتيلة ،من�شورات غادة
ال�س َّمان ،بريوت ،لبنان ،ط� ،1،1981ص.218 :
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