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امللﺨﹼ ﺺ:
تعد الفانتازية أحد املصطلحات النقدية املستحدثة عﲆ الساحة األدبية ،فهي تقنية

ﴎدية تقوم عﲆ ﲡاوز الواقﻊ اﱃ الالواقﻊ واملنطق اﱃ الالمنطق ،إذ تقوم بتفكيك

مكونات الواقﻊ وتعيد تشكيل أبعادها وانتاجها عﲆ وفق رؤية مغايرة وﲢيلها اﱃ
عاﱂ افرتاﴈ .ومن هنا اخرتنا رواية "اسرتاحة مفيستو" للكاتب الروائي برهان

شاوي ،فهي تطل علينا بكثري من األسﺌلة بام تثريه من مفارقات تصدم القارء
منذ الوهلة األوﱃ بأجوائها الغريبة ،وبعجائبية عواملها ،من حيث إهنا تصور واقع ًا

مليﺌا باهللوسة والدهشة ﲡعل القارء ﳛتار يف درجة مطابقتها للواقﻊ من جهة
ويتساءل عن احتاملية هذه العواﱂ من جهة أخر .وﲥدف هذه الدراسة إﱃ توضيح

مفهوم الفانتازيا عرب تسليﻂ الضوء عﲆ املكونات البنائية للرواية وﲢليلها يف حماولة

للكشف عن األبعاد الفانتازية التي قامت عليها الرواية.

الكلامت املفتاحية :الفانتازيا ،االنشطار ،الغرائبية ،مفيستو.
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ABSTRACT
The concept of phantasm is regarded as one of the most recent
terms in the field of literary studies and a narrative technique that
transcends the world of reality and logic into the unreality and illogical world. It dismantles the components of reality and reconstructs
its dimensions , produces them according to a different vision and
takes them to a virtual world. That is why we decide to choose such
a novel. "Mavisto Residence" by Burhan shawi, as it raises many
questions to us with the paradoxes that the reader is shocked by
from the first moment with its strange atmosphere and the amazing
events . Since it imagines a reality full of hallucinations and surprise
to make the reader not realize the degree of resemblance to the
reality on the one hand and the possibility of these worlds on the
ground on the other hand. The study aims to clarify the concept
of fantasia through shedding light on the structural components of
the novel and analyzing it in an attempt to expose the phantasmal
dimensions on which the novel is based.
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املقدﻣﺔ :
عﲆ الرغم من ﻇهور مصطلح الفانتازية يف الساحات األدبية حديث ًا ،لكن

نجد هلا امتدا ًدا يف الرتاثني العريب والعاملي .وتعود بداية ﻇهور الفانتازية بوصفها

منهجا نقد ًيا يف الرتاث الغريب إﱃ العصور اإلغريقية ،ومن أشهرها
أد ًبا مكتو ًبا ال
ً
ملحمتا اإللياذة واألوديسا .وقد ازدهر يف القرون الوسطى مﻊ الكوميديا اإلهلية

لدانتي .ومن املعروف أن األدب الغريب زاخر بالروايات ذات الطابﻊ الفانتازي بدءا

من النصوص اليونانية وصوال إﱃ الروايات احلديثة يف الغرب ،ألن الفانتاستيك
جاء ر َّد فعل عﲆ اخلطاب التنويري العقالين الذي يمجد العقل واملنطق .أما ﻇهور

الفانتازية يف األدب العريب فيعود إﱃ الرحالت واملقامات وقصص ألف ليلة وليلة
وكليلة ودمنة.

وقد تعددت التسميات التي أطلقها النقاد عﲆ الفانتازيا فهي من املفاهيم الصعبة

التحديد وتتأرجح بني مصطلحات العجائبية ،والغرائبية ،والسحرية .ومهام

اختلفت التسميات واملصطلحات فهي ﲢيلنا اﱃ مفهوم واحد؛ إذ إن املصطلح

غريب النشأة مأخوذ من الكلمة اليونانية ( )Fantas�cosوتعني كل ما له عالقة
باملخيلة .ونجد أن املعاجم الفرنسية تأخذ ( )Fantas�cosكمصطلح مرادف
للمدهش تارة ،وللخارق واخلارج عن العادة تارة أخر ،أو كل ما له صلة باخليايل

والوﳘي واألسطوري .1وير (ت.ي.ايرت) يف كتابه (أدب الفانتازيا) أن الفانتازيا

ﹲ
�خرق لقوانني الطبيعة واملنطق ،بيد أهنا من ناحية أخر تﺆسس منطقها
هي

اخلاص هبا الذي يعكس جوانب من منطقنا أو قوانينا املألوفة� ،2إذ ترمز لﴚء

وعرفه تودوروف يف كتابه (مدخل إﱃ األدب العجائبي )
حقيقي نعيشه يف واقعناّ .
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بأنه �الرتدد الذي ﳛسه كائن ال يعرف غري القوانني الطبيعية ،فيام يواجه حدث ًا فوق
الطبيعي حسب الظاهر“ 3أي بمعنى آخر أنه أدب خارق للعادة ويثري الغرابة شكال

وداللة انطالقا من تردد القارئ أمام عواﱂ الرواية وحريته بني عاملني متناقضني ﳘا
عاﱂ احلقيقة احلسية وعاﱂ الوهم والتخييل.

ومن املالحﻆ أن املصطلح الغريب ( )Fantas�queقد لقي يف ترﲨته إﱃ

العربية إشكاال ال يزال مطروح ًا إﱃ اليوم .فﺈننا نجد ترﲨات حرفية وأخر تقارب

املعنى .وإن أقدم صورة للمصطلح ،موجودة عند الفيلسوف العريب (الكندي)،
إذ يقول� :إن التوهم هو الفنطاﳼ ،وهو قوة نفسانية ومدركة للصور احلسية�.4

بمعنى أن الفانتازيا هو التخ ّيل وهو حضور صور األشياء املحسوسة ،وال بد أن

مصطلح �فانطاسيا� الذي ذكره كان ترﲨة حرفية لـ ( )Fantasiosالتي تعني

فمصطلح الفانتازيا ﳜتص �بالعمل األديب الذي يتحرر من قيود منطق
اخليال.
ﹸ

القـراء� .5ومن النقاد من ﳛرص املفهوم يف
الواقﻊ واحلقيقة ويبالﻎ يف افتتان خيال ّ
نوع من أنواع التخيل وهو التخيل الوﳘي يف قوهلم �ونحن اليوم نطلق �فنطاسيا�

عﲆ كل ﲣيل وﳘي متحررا من قيود العقل أو عﲆ كل فاعلية ذهنية خاضعة لتالعب

تداعي األفكار ،أو عﲆ كل رغبة طارئة ال تستند إﱃ سبب معقول� .٦فال يوصف
العمل األديب بالفانتازيا إال إذا ﲢرر من منطق الواقﻊ وترتفﻊ باإلنسان فوق الواقﻊ
وﲢلق به يف عاﱂ اخليال.

وبناء عﲆ ما سبق ،نالحﻆ أن مصطلح الفانتازي بالنسبة لألدب والنقد العربيني

أصبح يشكل حمور ًا بارز ًا يف اسرتاتيجية الكتابة الروائية العربية احلديثة ،إذ إن

النص الروائي الفانتازي يطرح صعوبة كبرية عﲆ مستو التأويل وغموضا لد
٥٤٤
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القارئ .فعﲆ املستو املنهجي وبام أن الرواية ال تفصح عن ميكانيزمها إال من
خالل التأويل ،البد أن نستحﴬ عند مقاربة النصوص الفانتازية بنية األحداث

والفضاء القائم عﲆ الغرابة والرتدد بني املألوف والالمألوف.
وﲢوالت املكان
األحداث الفانتازية ّ

تنطلق الشفرة اللغوية للﴪد من العنوان نفسه ،وتتضح اﳘيته يف الكشف عن

أهم مالبسات النص ،فهي الرسالة األوﱃ التي يسعى الكاتب اﱃ تبليغها للقارئ
هبدف اثارة فضوله وﲢريضه عﲆ قراءة النص .إذ يعد جزءا اساسي ًا من الشبكة
الداللية العامة للنص وله قدرة جسيمة عﲆ أن يلفت انتباه القارئ .وير (امربتو
ايكو) بأن مفتاح التأويل يلتصق بالعنوان� .7لذا يستوجب علينا أن نرد العنوان اﱃ

نظام النص الذي ينتمي اليه ،ذلك ألن العنوان يستمد قيمته الداللية من العالقة
البنائية التي يقيمها مﻊ عنارص النص .وتبدو هيمنة الفانتازيا عﲆ عنوان الرواية،إذ

يثري عند قراءته نوع ًا من احلرية الداللية لد املتلقي ،بحيث يسوقه بكل فضول

اﱃ التساؤل عن ماهية �اسرتاحة مفيستو� ،ومن هو �مفيستو� ليختاره الروائي

عنوان ًا لروايته؟ .ولعله الﴚء الذي ال يمكنه التجيل اال بعد الولوج يف عاﱂ الرواية

وحماولة الكشف عن تداعيات العنوان.

إن اختيار الروائي للعنوان ينطوي عﲆ ﳾء من القصدية ،إذ نالحﻆ سيطرة

املكان عﲆ عنوان الرواية كونه املﴪح الذي وقﻊ فيه جل األحداث ،ويعد املركز

للولوج إﱃ عاﱂ املاورائيات ،أو احليز الذي تتحرك فيه الشخصيات ،فتنشأ بذلك
عالقة متبادلة بني الشخصية واملكان؛ لذا يكتسب املكان الصفة الفانتازية من
خالل السامت التي تلحق الشخصية عند الدخول فيه ،فقدمت بناية اسرتاحة
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مفيستو بصورة فانتازية عند وصول آدم املسكني إﱃ الفندق تفاجىء به �التفت

جانبا ..فرأ مكانا غريبا أشبه بأطالل لبناء قديم ﳎهول اهلوية ،فال هو بالقرص
ﲢف
وال بالقلعة..أعمدة وواجهة عالية ومدخل ضيق ..وأشجار خﴬاء ﲨيلة ّ

به ..لكن كل ذلك اختفى بلمح البرص ..ورأ أمامه الفتة ضوئية كبرية ﲤتدّ عﲆ
واجهة فندق من طراز كالسيكي يف البناء اسمه �اسرتاحة مفيستو�..استغرب

من نفسه..فقد رأ أطالال قبل حلظة ،فكيف ﱂ ير الفندق ..بل واستغرب السم
الفندق الذي ﳛمل أحد أسامء إبليس .٨�..!..فيخرج املكان عن إطاره اجلغرايف

لتشكيل فضاءات جديدة تتجاوز حدود املكان الواقعي يف عالقته باحلدث .ومن
هذا املكان الغريب تتشابك األحداث وتتصاعد يف حبكة فانتازية ،ويربز كذلك

بوضوح احلد الفاصل بني العاملني املﺆطرين للرواية فهي عبارة عن مكان انتقايل

بني الواقﻊ واخليال .ويشري احلدث الفانتازي هنا إﱃ انتهاك القو غري الطبيعية

فتحول
والالعقلية ملا هو مألوف ،بل ﳛمل دالالت ﲣرج به اﱃ عاﱂ الالمألوف.
ّ
املكان كان فانتازيا مثري ّا للدهشة والقلق يف آن واحد.

يبدو املكان يف الرواية للوهلة األوﱃ أحادي البعد بمنزلة الغطاء اخلارجي

لألحداث ،لكن هذا اإلحساس ﴎعان ما ينقﺾ فعند القراءة املعمقة له يربز أن

املكان هو املهيمن واملتحكم يف حركة الشخصيات ومسبب لألحداث الرئيسة فيه،
ثمة
فأحداث اسرتاحة مفيستو ﱂ تكن لتتحقق خارج إطار الفضاء الفانتازي .إذ ّ

ﲢول من احليز الضيق اﱃ مكان
مكان آخر ﲣطى حدود املنطق وهو املصعد الذي ّ

تنقلب فيه األحداث ،إنه صورة أخر عن الفندق ومرآة له ،فهو أشبه باملتاهة التي

تفﴤ إﱃ اهلاوية وتتسم بالالمنطق واالنزياح عن املعقول ويصبح الالمعقول فيه
املمر ،وقبل أن
بدﳞي ًا �اﲡه نحو املصعد الذي عﲆ اجلانب األيﴪ ،والذي يتوسﻂ ّ
٥٤٦
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زر
يضغﻂ ّ
الزر الذي يشري للنّزول ﹸفتح باب املصعد .دخل ..وقبل أن يضغﻂ عﲆ ّ
ﲢرك املصعد نازالً .. .أحس آدم املسكني بغرابة حركة املصعد ،فقد
الطابق األرﴈ ّ

كانت ﴎيعة جد ًا وكأنّه نيزك يسقﻂ من السامء إﱃ الكرة األرضية .لكن الكابينة
كانت برغم ذلك آمنة فلم يشعر باخلطر� .9انطالقا من هذا النص نالحﻆ أن

هناك تراتبية مكانية ،حيث إننا ننتقل من اخلارج إﱃ الداخل ،أي من املكان الواسﻊ
الذي دخلته الشخصية إﱃ احليز الضيق يف رحلة بحث عن فهم الذات واملستغلق

فيها بعد أن أصبح املكان متواطﺌا أيضا يف هذه املغامرة .و ﲡدر اإلشارة هنا إﱃ
احلركة الفانتازية يف املكان حيث شعرت الشخصية وكأهنا ﲥبﻂ بﴪعة نيزك من
السامء ،لكن املفاجأة ّ
أن هذا اهلبوط ﱂ يو ّلد اخلوف والرهبة ،إذ إنه عاﱂ متحرر من
ّ

الواقﻊ وقيوده ،ومن أي منطق عقيل ّ
فكل ما يف املصعد يكتﴘ بالفنتازيا ،منذ ما

يتحرك ً
نزوال من
قبل الدّ خول ﹸيفتح الباب بقوة سحر ّية قبل أن يضغﻂ عﲆ ّ
الزر ّ
زر الطابق املقصود .أما املفاجأة ،فهي أن ﳚد نفسه ،بعد أن
دون احلاجة إﱃ طلب ّ

ﳜرج من املصعد ،يف ال ّطابق التّاسﻊ مﻊ أنّه ما زال يشري ً
نزوال �لكن أن ﳜرج من

الطابق الثالث ويدخل املصعد ،ثم يتحرك املصعد نازالً بﴪعة نيزك من السامء،

بينام ﳚد نفسه يف الطابق التاسﻊ !!..وال يزال املصعد يتحرك نازالً ..فهذا ما ال

يمكن تقبله حتى يف الفنتازيا ..فكيف جر ذلك..؟ .كان آدم املسكني يسائل نفسه
وكأنّه يريد أن يعرف لغز ّ
ويتمرد شي ًﺌا فشي ًﺌا عﲆ ﳐادعة نفسه بالقبول
كل ما ﳚري..
ّ

بدوره يف هذه التمثيلية الغامضة ...فجأة تو ّقف املصعد .نظر آدم املسكني إﱃ شاشة

أرقام الطوابق فوجد أهنا تشري إﱃ الطابق التاسﻊ ...استغرب ذلك !!...إذن إﱃ أين

كان ﳞبﻂ املصعد نازالً...؟ ﹸفتح الباب...ازداد استغرابه حينام وجد نفسه يف ال ّطابق
األرﴈ� .10يمكن أن نعكس هذه الرتاتبية لننطلق من الذات املبهمة إذ ﱂ يتو ّقف
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األمر عﲆ غرائب ّية األحداث داخل املصعد فحسب ،إنّام عليه كح ّيز مكاين يوحي

بذوبان الكيان وتالشيه ،ولكي يقدم السارد صورة هذا املكان الفانتازي للمتلقي
اعتمد عﲆ رسم جغرافية املكان فتعرب عن االﲡاه واملسافة بدالالت االنغالق
يتحول فجأة من مكان يعرب عن االرتفاع واالنخفاض ،ليضيق
واالنفتاح وكيف
ّ

إﱃ مكان جديد مفارق � كان املصعد ضيق ًا قياس ًا للمصاعد األخر  .تعجب ﳑا

ير ..ضغﻂ عﲆ الزر رقم  .7أغلق باب املصعد .لكن املصعد ﱂ يتحرك..فجأة،
ﹸفتح باب املصعد ...فانتبه إﱃ ّ
ﳑر الطابق األرﴈ ...فكّر مﻊ
املمر املقابل ليس هو ّ
أن ّ

نفسه ّ
بأن املصعد ﱂ يتحرك أبد ًا فكيف صار يف الطابق السابﻊ !...أتراه ﱂ ينتبه حلركته
خارجا ً
وردي اللون...
قليال ...فوجد أنّه يف جناح أنيق جدﹰﹼ ا...
ﲢرك
ّ
ً
الﴪيعة...؟ ّ
ّ

السابﻊ � .11ﳛدد
انتبه إﱃ الفتة برونز ّية المعة مقابل املصعد كﹸتب عليها � ال ّطابق ّ
الفضاء نوعية احلدث هنا ،لذا نجد ان املصعد كان بمنزلة اجلﴪ الجتياز الفضاء

الفاصل بني العاملني الواقعي والفانتازي ،وأصبح مﴪح ًا ألحداث الرواية حيث ﱂ

يبق تأثري احلدث الفانتازي يف حيز املكان املغلق ،إنّام تغلغل يف وعي ّ
الذات وجعلها

تشك يف نفسها .وبذلك يكتسب املكان بعدً ا جديدً ا ال يبقى يف ح ّيز املألوف ،إنّام
يتجاوزه ويعيد بناءه بمعايري ودالالت جديدة يقرب صورها من ذهن املتلقي .ومنه

يمكن القول بأن تأثري األحداث باملكان يسهم يف بناء العاﱂ الفانتازي .وانتقل هذا
املكان املغلق إﱃ رحابة االنفتاح من عمق هذه املمرات الضيقة ،وكان هذا التحول
داخل املكان مفاجأة للشخصية ؛ألهنا تواجه الذات بام ال يتوقعه من رهبة و خوف

و غرابة ،فكلام أوغل املكان يف انغالقه ،زاد انفتاحه �حني خرج آدم املسكني من

غرفته وجد نفسه ليس يف الطابق الذي هو فيه ..فهذا طابق ﳐتلف جدا عن الطابق
بممرات عريضة و مفروشة بالسجاد
الذي يعرفه منذ البارحة .هنا يبدو الطابق
ّ
٥٤٨
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األمحر .والغرف املوجودة تبدو و كأهنا أجنحة كبرية أو شقق واسعة ..وكأنه يف
فندق كبري كان يراه يف األفالم  .12�..هذا االنتقال من مكان إﱃ مكان هو انفتاح

الغرفة عﲆ مكان واسﻊ ،انفتاح الواقعي احلقيقي عﲆ الالحقيقي .هكذا نالحﻆ أن
الفضاءات املفتوحة هي فضاءات فانتازية ألهنا تصنﻊ عامل ًا موازي ًا للعاﱂ الواقعي،
وهلا أبعاد ﲢاكي عواﱂ خفية وتشري إﱃ دالالت أخر أوسﻊ وأكثر رحابة تدفﻊ
القارئ اﱃ طرح العديد من األسﺌلة عن االنزياحات التي ﲢدث داخل النص .إذ

إن الرواية ﱂ ترتك مكانًا ﱂ ترتده وقد حاولت التخلص من عاملها اخلارجي ،من

طريق التنافذ مﻊ عواﱂ أخر ،ومن ثم فضاءات أخر عرب االمكنة التي ﲢيل عﲆ

الالمألوف �فجأة تغري شكل املكان ...وأعيدت صياغته بلمح البرص ...وصار
واملمر مرة أخر ..انتبه آدم املسكني
هناك ﳑر جانبي سارا فيه ..ثم تشكّل املكان ّ
إﱃ أن التغيري يف املكان ﳚري مثلام ﳚري عند اللعب باألبعاد الثالث ّية يف ﲣطيطات

الكمبيوتر..أو االنتقاالت التي ﲡري يف املكان بلمح البرص مثلام رآها يف مسلسل

تلفزيوين شهري للفانتازيا العلمية..

وجد نفسه ﳚتاز ﳑّر ًا زجاجي ًا طويالً ..انتبه آدم املسكني إﱃ ان املمر ﳜرتق املدينة

وﲨيﻊ شوارعها وساحاﲥا ..حتى بدت املدينة كلها جزء ًا تابع ًا لفندق �اسرتاحة

مفيستو� ..أثار انتباهه مشاهد املدينة ..هذه هي منطقته ..وذاك احلي الذي هو
فيه ....بدا له األمر وكأنّه ال يمﴚ ،وإنّام يقف يف ﳑّر أشبه بقطار ﴎيﻊ !...سأل

نفسه :أين أنا...؟ هل من املعقول ّ
أن املدينة جزء من �اسرتاحة مفيستو...؟!�.13
إن هذا التحول الفانتازي للمكان جعله متس ًام باالنغالق يف بعده النفﴘ ،وذلك

ملا يثريه من خوف وانفعال يف الشخصية ويتغلغل يف عمق الذات املدركة للمكان

بابعادها الفانتازية ،بحيث يصبح هذا البعد أكثر ﲡريد ًا وﱂ يكن ليقﻊ لوال وجود
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أحداث فانتازية مساعدة هلذا التحول الذي يباغت الشخصية وال يرتك هلا فرصة
كأهنا يف
للتعرف إﱃ املكان ألنه يتغري بلمح البرص لتصبح الشخص ّية احلاﴐة فيه ّ
الالمكان متأرجحة بني اليقني والشك وبني الوهم واحلقيقة.

وقد اعتمدت الرواية عﲆ التناص يف تكثيف األحداث الفانتازية ،فتفاعلت

الرواية مﻊ جحيم الكوميديا اإلهلية لدانتي أليغيريي عندما يتقابل مﻊ الشاعر

الروماين فريجيل الذي يعده بأن ﳜرجه من تلك الغابة ويقوده إﱃ رحلة يف العاﱂ
اآلخر .ويدخالن اجلحيم وهو حفرة فظيعة عﲆ هيﺌة ﳐروط عميق يف باطن
التناص مﻊ نص اجلحيم يف
األرض ،ويف احلفرة تسﻊ دوائر .كذلك يستحﴬ
ّ

اسرتاحة مفيستو وال س ّيام مشاهد اهلبوط لكن التناص معكوس إذ ﳞبﻂ املصعد

إﱃ قاع السامء �فجأة ..أخذت البوابة تفتح هلام شيﺌ ًا فشيﺌ ًا ،وحينام صار بﺈمكاهنام

العبور عرب الفتحة التي انفرجت عن انفتاح البوابة ..ضغﻂ آدم الضائﻊ عﲆ زر
الطابق التاسﻊ ..لكن الذي فوجىء به آدم املسكني هو أن املصعد أخذ ﳞبﻂ بﴪعة
فائقة وكأنه قطار ﴎيﻊ ﳞبﻂ  ..استمر املصعد باهلبوط الﴪيﻊ اخلارق لفرتة ..

إذ توقف املصعد فجأة .رفﻊ آدم رأسه إﱃ لوحة األرقام فوجد أن املصعد توقف

عند الطابق التاسﻊ ..لكن يف األسفل ..وليس يف األعﲆ� .ما الذي ﳚري..؟..
سأل آدم املسكني نفسه .14�..فاملكان هنا يسلب الشخص ّية من عاملها الواقعي

املألوف ،ويأخذها إﱃ عاﱂ آخر يكتنفه الغموض شبيه بعاﱂ اخليال الالمألوف .وأن

توﻇيف التناص يف النص كان له دور مزدوج ،فهو بمنزلة منفذ هلروب الشخصية
ّ
وتتجﲆ يف املصعد جدلية الداخل واخلارج فهو وعاء ألحداث فانتازية
من املكان.

تكاد األحداث التي تقﻊ خارج املصعد ال ّ
عام حصل يف داخله .وبالرغم
تقل فانتازيا ّ

من التناص واجلانب الفلسفي يف الرواية ،إال أهنا تقوم عﲆ أساس سينامئي ،فتأﰐ
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معززة بمختلف عنارص التّشويق باستخدام تقنيات اإلضاءة املتالزمة مﻊ
املشاهد ّ

الظهور الشخص ّية ويسحب القارء يف تياره ليغوص يف عاﱂ من الفانتازية ﲤام ًا
كام تعيشه شخصيات الرواية �فجأة انطفأت األضواء يف املمر لثوان ...أﴈء
ﳑر آخر ضيق تغمره إضاءة حليب ّية شديدة تكاد
املمر مرة أخر ،فوجد نفسه يف ّ
ّ

تغﴚ العني ،حيث اختفت املالمح واحلدود بني اجلدران واألبعاد ...ويف حلظات
ﳑر
انسحبت هذه اإلضاءة
وكأهنا شفطت بشكل غامﺾ ،فوجد نفسه وحيدً ا يف ّ
ّ

أنيق يشبه أحد طوابق فندق �اسرتاحة مفيستو� � .15ال ﳛدد السارد املكان هنا
عرب أبعاده اجلغرافية التقليدية العادية وإنام من خالل تلك األوصاف العجائبية التي

ﲡعل من املكان معلق ًا بني األرض والسامء فكل ما يف هذا املكان يوحي بالغموض

واخلوف والرهبة وله داللة تفوق دوره ﳎرد مكان يﺆ ّطر األحداث ،إذ يقوم هذا

الوصف عﲆ مسﺦ األمكنة هبدم هندستها املكانية املألوفة ليبني عﲆ أنقاضها هندسة
أخر من نسيج عجائبي وغريب .ولكن كثافة الواقﻊ وسيطرته تقطﻊ استمرارية

فتحول
احللم ،وتر ّد الشخصية إﱃ عاﱂ الواقﻊ املرعب الذي يشتت الشخصية،
ّ
حمر ًرا نفسه من أغالل الوصف�.1٦
الﴪد ّ
املكان �إﱃ حماور حقيقي ويقتحم عاﱂ ّ

لذلك ،فﺈن الرواية تصنﻊ حالة انشطار عﲆ مستو املكان بني الداخل واخلارج،

أي اهنا �ابتداع لعواﱂ قادرة عﲆ استيعاب طاقات الروح والدفﻊ هبا إﱃ استيطان
مدارات األشياء والكائنات والتحكم يف مصائرها ضمن طاقات االستهواء وحده

حيث تنعدم احلدود بني األشياء وتتساو يف املظاهر واألبعاد� .17و يبدو ّ
أن معظم

أحداث الرواية تقوم عﲆ الفانتازيا وان األمكنة املغلقة يف الرواية التي دارت فيها
األحداث ﲢارص الشخصية وتبعدها عن العاﱂ املحيﻂ هبا ،وتنقلها إﱃ عاﱂ آخر.
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الفانتازيا الواقعية وانشطار الذات
تنتمي رواية �اسرتاحة مفيستو� إﱃ نمﻂ الفانتازيا الواقعية ،فهي ليست

خياال أو عواﱂ منفصلة عن الواقﻊ ،بل تعتمد عﲆ الرمزية وعﲆ أساليب عدة معقدة

من اﳘها املزج بني العواﱂ املتعددة ،فهي ال تنقل الواقﻊ مﻊ كل عنارصه املرئية اﱃ
الالمرئي ،لكنها ﲡعل هذا الواقﻊ يتحول ويندمج مﻊ عواﱂ أخر ﳑا يضفي بعد ًا

جديد ًا هلا وهو البعد الفلسفي ،وإيقاع القارئ يف شك حول العاﱂ الذي تنتمي إليه

الرواية ويفﴤ به إﱃ طرح االسﺌلة حول مصري البرش ،وكل ذلك يسوق إﱃ طرح

اسﺌلة وجودية عن جدو احلياة والثمن الذي عﲆ اإلنسان أن يقدمه من أجل أن
ينعم بلحظة الوجود اإلنساين .إذ ان الرواية تعيد صناعة الواقﻊ من جديد عﲆ صورة
النص قائمة عﲆ ثنائ ّيتني ﳘا الواقﻊ والالواقﻊ من جهة ،والوهم
فانتازية ،فأحداث ّ
واخليال من جهة أخر .فال نكاد نلمح نص ًا من هذه الرواية خالص ًا ،إذ ال بد أن
ّ
ويظل طيلة
يتداخل أحدﳘا مﻊ اآلخر ،ﳑا ﳚعل القارئ ال يستطيﻊ التفريق بينهام،

قراءة الرواية موزعا بني هذا احلدّ وذاك .وهذا تأكيد لصفة الفانتازيا ،فهي ليست

ﲥرب من الواقﻊ ،بل استغوار له ،اذ �ليست هناك رواية فانتاستيكية تفتقد جذور ًا

يف الواقﻊ ،والواقعي يف ﲤظهراته يكون هو اجلانب املستهدف يف التبﺌري الفانتاستيكي
حيث ﳜضﻊ لتحوالت وامتساخات ،يلجأ فيها الكاتب اﱃ استعامل غزارة قواه،

وحوافزه كي يشهد عﲆ الواقﻊ االنساين� .1٨إذ ان مواضيﻊ الرواية الفانتاستيكية

هي مواضيﻊ لصيقة بالواقﻊ ،وان كان يفرتق عن اخلطاب الواقعي ،لكنه يبقى عﲆ
ﲤاس مﻊ هذا الواقﻊ .ونخلص من هذه اجلدلية القائمة بني الواقﻊ والفانتازيا ،إﱃ ان
غاية الفانتازيا الواقعية تكمن يف تعرية الواقﻊ اآلين املألوف ،واالستعاضة عنه بعاﱂ
ﲣيييل غري مألوف ،وﲥدف إﱃ التقاط االﴎار والرموز التي ﲣتفي ﲢت مظاهر
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الواقﻊ .وإذا تتبعنا نص الرواية ،فسوف نالمس فيها كثرة االشارات والرموز من
خالل الرتدد بني العاﱂ احلقيقي والعاﱂ املتخيل ،فقد خرجت عن ضوابﻂ العقل
فجالت يف عواﱂ غري خاضعة لقوانني الواقﻊ واملنطق �فجأة ..ارتطم رأسه و كامل
أي ﳾء أمامه.
جسده بجدار غري مرئي .أراد أن يمﴚ لكنه ﱂ يستطﻊ .ﱂ يكن هناك ّ

كان املد مفتوحا أمامه ..لكن هناك حاجزا غري مرئي يقف أمامه ..!.مدَّ يده
فتلمس ما يشبه اجلدار الزجاجي الصلب يقف امامه ساد ًا الطريق ،لكنه ال يستطيﻊ

رؤيته .ﱂ يصدق ما ﲢسسته كفه ..فعيناه ال تريان أي ﳾء ،لكن هناك جدار غري

مرئي ..وملموس يقف أمامه ويمنعه عن السري ..حاول أن يغري مساره ،..لكنه
أحس برأسه يصطدم باجلدار غري املرئي مرة أخر .رفﻊ رأسه إﱃ األعﲆ لعله
ير حدود ًا ما أو شيﺌ ًا يوضح له األمر ،لكن بال جدو ،فليس هناك أي ﳾء
مادي مرئي يقف حاجز ًا� .19ﳛيلنا اجلدار الوﳘي يف هذا املقطﻊ الﴪدي بشكل

مباﴍ إﱃ العاﱂ الفانتازي ،ويلعب الظالم الدور الكبري يف إثارة الفزع ،إذ إن حجب

الصورة عن العني وعدم وصوهلا إﱃ مركز العقل لتفسريها برصي ًا أو ﹸصور ّي ًا بام
يالئم طبيعتها ﳚعل منطقة الالشعور تﹸشكل صور ًا متخيلة متفاوتة بحسب ﳐيلة
فتكون صور ًا ﳐيفة مرعبة للمكان،
الشخصية وﳐزوهنا القديم عن تلك األماكنّ .20

إذ ال ينتمي إﱃ عاﱂ الواقﻊ بقدر ما ينتمي إﱃ عاﱂ اخليال وال وجود له عﲆ أرض
الواقﻊ .فالذات تنغمس يف عاﱂ آخر يوصف بالالواقعي ،وتتساءل عن حقيقة العاﱂ

الذي تركته ،والعاﱂ الذي انضمت إليه .وهنا �يتم تعيني بعدين صيغيني للنص ﳘا
البعد املرجعي والبعد التصديقي� الذي يولده اإلهبام والشك .21فﺈن الشخصية

تشعر بالتناقﺾ بني العاملني الواقعي والفانتازي ،وهي بنفسها مندهشة أمام األشياء
اخلارقة التي ﲢيﻂ هبا ،من خالل األسﺌلة املنهمرة املتالحقة� :كانت األسﺌلة
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تطارده مثل قطيﻊ من الذئاب ..هل هو يف حلم أو ما جر قد جر يف الواقﻊ..؟

ربام هو اآلن يف فراشه ﳛلم وأن ما ﳚري هنا هو ضمن أحداث احللم..؟ وإالّ كيف
كانت املدينة مهجورة حينام عرب شوارعها ماشيا .22�!!..ما حدث آلدم املسكني

من تساؤالت عديدة المتناهية بال أجوبة ّ
ليفك لغز ما هو فيه جاء تناص ًا مﻊ قصة

أهل الكهف عندما تفاجﺆوا من تغري حال املدينة التي كانوا فيها وكام اختلﻂ عليهم
األمر بعد استيقاﻇهم من نومهم بعد ثالثامئة عام اندهشوا من حال مدينتهم التي

تغريت يف أيام ،لكنهم ﱂ يدركوا كم مىض عليهم من الوقت يف نومهم وﻇنوا ّأهنم

لبثوا نياما ليوم واحد أو بعﺾ يوم كأقﴡ حدّ  .وﱂ يفهموا ما ﳚري حوهلم ،أو هل

هم يف حلم أم ّ
تغريت األماكن .ويعقد السارد
أن ما هم فيه جزء من حلمهم فقد ّ
صلة مشاهبة بينهام ،إذ نفس احلال بالنسبة آلدم املسكني الذي ﱂ يعرف هل هو ﳛلم

أم ما ﳚري معه جزء من حلمه وهو نائم .فأسهم توﻇيف التناص يف تطوير فانتازية
اسرتاحة مفيستو.

يسريها منطق الفانتازيا.
فاألحداث ال ﲣضﻊ لسياق منطقي عقالين ،وانام ّ

إذ يصطدم القارء بأحداث فوق الطبيعية تقتحم عاﱂ الواقﻊ املألوف ،فتزلزل

بنيانه بقوة وفعالية ال سيام تلك املشاهد الفانتازية التي ﲡري فيها األحداث وكأهنا
حقيقية .23كام هي احلال حينام تشعر الشخصية بااللتباس واالنشطار والتوهم
�أحس آدم املسكني و كأنّه يف كابوس .فهذه التمثيلية غامضة جد ًا ..وهو ﳛس
ّ

بالضياع وسﻂ هكذا أﴎار وألغاز..!!..ما هذه املتاهة التي وجد نفسه فيها؟...
نظر إﱃ نفسه يف املرآة ..فربام هو غري موجود أيض ًا..ال ..هو ير نفسه !..فكر مﻊ

نفسه بأن ما ﳚري هو ﳾء حقيقي..لكنه غامﺾ بحيث يكاد يشبه الكابوس�.24

فالشخصية يف هذا النص تعيش التشتت والاليقني ،فهي مليﺌة باهللوسة وال تعرف ان
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كانت موجودة أم ال .إذ تفقد عاملها الداخيل واخلارجي ،وترتدد بني الواقﻊ واخليال
وتنشطر عﲆ نصفني حيث تعيش حالة تناقﺾ مﻊ نفسها عندما ال ﲡد تفسري ًا منطقي ًا

ﲬن أن هناك قدرة هائلة ﲥيمن عﲆ
ملا ﳚري أمامها داللة عﲆ غرابة األحداث � ..إذ ّ

كل الواقﻊ الذي ﳛيﻂ به ،بل إن الالواقﻊ صار يتداخل مﻊ الواقﻊ�َّ .25
فﺈن غرابة
االحاسيس التي تسكن الذات ،تﹸعلمها بالوجود املحتمل للعاﱂ الفانتازي حتى قبل

أن تتخطى عتبته �وللتأكد من واقعية ما يراه التفت إﱃ باب شقته فوجده مثل بقية
األبواب و ليس الباب الذي يعرفه ،و الذي خرج منه قبل قليل ..لكنه كان قد وطن

نفسه عﲆ أنه يشارك يف قصة غامضة كل ﳾء فيها غري معقول� .2٦يرتاوح النص

هنا بني العجيب والغريب ،وبني الوهم والواقﻊ ،وبني املنطق والالمعقول ،ويعتمد

أحداثا غريبة ومدهشة ﲢدث الرتدد الذي يطال الشخصية الرئيسة آدم املسكني يف
الرواية .ويشمل القارئ الذي يقف حائرا أمام غموض األحداث وغرابتها وﳛاول

أن ﳚد هلا تفسريا طبيعيا أو غري طبيعي ،وهذا التفسري هو الذي ينهي ﻇاهرة الغرابة
وﳜرج النص من الفانتاستيك.

تعمقت مأساة الشخصية ،وهي ترتبﻂ بالذات السلبية
وكلام ّ
تطور احلدث ّ

ارتباط ًا غريب ًا ال مفر منه وال ينقذه منه سو املوت ،فﺈن استحضار العاﱂ الالمرئي

له دور ف ّعال يف الرواية فهي متاهة املوتى .وما من يقني يسعف الشخصية يف ﲢمل
مصائرها ،وما من عقل أو معرفة تسعفها يف فهم أقدارها ،لذلك يكون مصريها
يفﴪ فانتازية
االهنيار يف العواﱂ الغريبة ،إذ تتحول الذات إﱃ كائن شبحي ،وهذا ما ّ

الواقﻊ من خالل االمكنة واالشياء التي ال تغيب إال لتحﴬ بصورة مرئية وال ﲢﴬ

إال لكي تغيب يف عاﱂ ال مرئي ويتحول اﱃ رصاع الذات� :شعر بأن ما يراه ويمر

ﹴ
كابوس غامﺾ ..ال ﳚد له تفسري ًا ،..فهذا اخلروج عن منطق الفيزياء
به ليس سو
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واملنطق الواقعي ال ﳛدث ّإال يف األحالم والكوابيس ...فاملسافات تﹸلغى وتتغري

األمكنة خالل ثانية ،وتتحرك األشياء خارج املنطق والتتابﻊ  ..كل هذا يدفعه

إﱃ قناعة اقرب لليقني واملنطق هو أنه يعيش يف املنام ..وأنه نائم بال شك ..وهو

ﳛلم ،بل هو يعيش كابوس ًا .27�!..فاملكان املتخيل ،الذي يبدو ﻇاهري ًا قد ابتعد

عن حدود الواقﻊ ،سوا ًء أكان اجلﴪ الرمزي الواصل بني املكان املتخيل والواقﻊ

ذا داللة موضوعية أم نفسية ،فمن خالل الغاء العالقات العقالنية بني األشياء،

يستطيﻊ أن ﳛقق طموحه الفني ،والفلسفي واجلاميل ،بام يغمر به القارء من عواﱂ
مدهشة تستفز األحاسيس يف الذات اإلنسانية املكتنهة حلقائق الوجود .والروائي

غالب ًا ما يبني مكانه املتخيل ،كحلم يقظة فلسفي ،ثم ﳛيلنا إﱃ العواﱂ النفسية العميقة
واخلفية لإلنسان املتسامي ،وموقفه من الوجود.

ّ
قوة اإلﳛاء بوﳘ ّية األحداث يف الرواية جعلت الشخصية ﲣرج من الواقﻊ
وإن ّ

إﱃ الوهم وتعود إليه مرة أخر ،فﺈذا بنا نرتدّ من جديد إﱃ الواقﻊ دون أن نطمﺌ ّن إﱃ

ذلك أيض ًا �كان املكان وكأنه ليس يف غرفة وإنام فوق الغيم أو يف بحر من الضباب.

شعر أنه كان يف هذا املكان سابق ًا ..وكأنه رأ كل ما يدور هنا ..بل وتوقﻊ ما

ال جر ما كان يتوقعه أو يتكرر يف ذهنهَّ .2٨!..
سيحدث أيض ًا ..وفع ً
فﺈن اإلهبام

اخلاص باملوضوع املعريف ينتقل إﱃ ذات تشك يف قواها البرصية ،فرتتاب يف الوقت

ذاته بنفسها أو بام تراهَّ .
وإن الذهول يفرتض توقع ًا يعاكس ما ﳛدث ،وهذا التوقﻊ

نفسه يﺆكده االعتقاد .ويﺆدي التوهج غري املتوقﻊ أو املستحيل باألحر ،إﱃ حدوث
الشك أيض ًا ومن ثم َّ
فﺈن قبول هذا التوهج يولد اعتقاد ًا آخر .29إذ ﲤكن السارد من

التالعب بصورة املكان ،وأسقﻂ احلالة النفسية للشخصية عﲆ املحيﻂ الذي يوجد
فيه والذي يوحي بالغموض واخلوف �فجأة انتبه إﱃ نفسه يف املرآة  ..ﱂ تكن احلقيبة
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بيده .ارتعب .نظر إﱃ نفسه فرأ كفه تقبﺾ عﲆ احلقيبة بقوة .أعاد النظر ثانية يف
املرآة فرأ أنه يقبﺾ عﲆ الالﳾء ..فكر بأن احلقيقة نسبية ..وهي ﲢتمل االثنني..
فأما ﳛمل احلقيبة فعالً .وأن ما يراه ليس إال هواجس ولعبة تضليل ..وإما أهنا غري

موجودة وهو شخصية مريضة ،وأن ما يدور من أشياء غامضة هي غري موجودة

وإنام هو يتوﳘها..وبالتايل فكل ما يراه يف املرآة هو وهم يف وهم .30�!!..ومن
ثم تزداد األحداث تنام ًيا ،وتتكثف غرائبيتها بني الشك واليقني ،ويلعب الرتدد
ّ

واهللوسة دورا أساسيا سببه غرابة األحداث يف النص�كانت رزم النقود واقعية
وحقيقة وليست وﳘ ًا كام تريد املرآة أن تقول له! ..نظر إﱃ املرآة التي أمامه وامللتصقة

بالطاولة من جهة احلائﻂ ..ﱂ تكن الرزم املالية ﻇاهرة فيها !..ﱂ يستفزه هذا األمر

ما دامت الرزم املالية امامه موجودة ويراها بل ويلمسها بيده� .31ان ما ﳛدث يف
النص يبدو ال معقوالً وال ﳜضﻊ للمنطق .ويبدو ان العاﱂ الذي تصوره �اسرتاحة

مفيستو� كأنّه يرتكب من صور منتمية إﱃ عاﱂ فانتازي ،أي إنه فضاء ﳎازي يتخطى

الطبيعة إﱃ أجواء ميتافيزيقية ال يمكن تصورها باإلدراك البرصي .والرواية كلها
هي حماولة ّ
حل لغز احلقيبة آلدم املسكني منذ بداية الرواية للنهاية.

ويتم التعبري عن الفانتازيا بعدة وسائﻂ كاملفارقة واملقايضة ،بطريقة فنية تدل

عﲆ االنقسام الذي تشعر به الشخصية الرئيسة وهي تواجه ﲢديات الواقﻊ ،وبعبارة
أخر اهنا وسيلة للتغلب عﲆ الواقﻊ �فاالضطراب املاثل والتناقضات يف السلوك

واملامرسة والرؤ إنام تكشف عن حقيقة راسخة تستقر يف قعر الذات اإلنسانية،
لكن الضاغﻂ اخلارجي يدفﻊ نحو التمويه والتضليل من أجل ّأال يلتقي مسار تلك

اهلواجس يف مصب احلقيقة� ،32وهذا ما رصحت به الشخصية املنشطرة آدم املسكني

فهو ﱂ يمت ألنّه رفﺾ صفقة مدير فندق مفيستو (آدم آدم) ورفﺾ أن يكون نسخة
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منه ،كام وإنّه اختلﻂ عليه األمر فلم يعد يعرف هل هو نفسه آدم املسكني أو هو آدم

آدم � ..ما أن نظر إﱃ املرآة حتى فز مرتاجع ًا ...وجد نفسه نسخة طبق األصل من
املدير آدم آدم ..غسل وجهه ..فربام األمر ال يعدو وﳘ ًا من اوهامه .نظر إﱃ نفسه
بوجهه املبتل ..ال .ﱂ يتغري ﳾء ..أنه هو املدير آدم آدم�ّ .33
إن هذه الفقرة التي تنغلق

التحول الذي أصاب شخصية آدم املسكني إﱃ احلد
عليها الرواية تنبﺊ عن عمق
ّ
الذي جعله ينسلﺦ من خصائصه البرش ّية ويضحي شخصا آخر .ومﻊ ذلك ،فقد

اختتمت الرواية فعاليتها باللجوء إﱃ بﺆرة الواقﻊ لتشكيل احلدث الفانتازي .األمر

الذي يمكن أن نستنتج معه ثنائية اخلري/الرش يف وصف الشخصيات ،وتتلخص يف

الكشف عن البعد النفﴘ املتناقﺾ الذي كانت تتصف به شخصية آدم املسكني.

ذلك التناقﺾ الذي انعكس بدوره عﲆ البعد االجتامعي ،غري املتكاﰱء يف حياة
الشخصية الرئيسة ،والذي يمثل انعكاس ًا للواقﻊ املتناقﺾ املحيﻂ بالشخصية .كام

�...أحس أنّه ﲣ ّفف
السطر األخري من الرواية تدخلنا معها يف متاهة
ّ
هو احلال يف ّ

من عبء االتفاق حول مقايضة العمر باملال ..و ﲣ ّلص من لعنة احلقيبة اجللد ّية..

بالذات� .34فقد انتهى النص بتعزيز حرية القارئ َّ
لكنّه ﱂ يعد يعرف من هو ّ
وشل

قدرته عﲆ استيعاب ما ﳛدث؛ الن النص هنا يقﻊ ضمن دائرة الفانتاستيك .ويف

حال انتهائه من النص يبقى املتلقي يف دائرة الريب ،35مرت ّدد ًا بني انصياع األحداث
إﱃ منطق الواقﻊ أو والئها ﹴ
ملنطق آخر جديد ﳜالف الواقﻊ ،أو بقائها معه ضمن دائرة

الريب .وهبذا اختتمت الرواية بمعادلة جعلت الشخصية تقف يف منطقة وسطى...
َّ

ويف جلة تلك األسﺌلة والعجائب احلاصلة ال ينفك اإلنسان يتساءل عن مصريه
وموقفه يف صفقة احلياة التي ال يربحها آدم املسكني ،رغم أنه خﴪ ذاته وﱂ يعد

يتيقن من وجوده .
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اﳋاﲤﺔ:
يمكننا أن نستنتج دالالت كثرية يف الرواية ،ومنها املفارقة الكرب وهي مفارقة

ساخرة تأﰐ يف خاﲤة الرواية عندما تكتشف شخصية آدم املسكني عن التطابق الكامل
بني الواقﻊ والالواقﻊ ،بني احلقيقة واحللم ،إذ يكتشف القارء ان العاﱂ اآلخر هو

عاﱂ الشخصية وما اسرتاحة مفيستو إال انعكاس للعاﱂ الواقعي .فاالنسان هو واحد
ومتعدد ،وكأنه يف عملية التوالد ،أي يامرس انشطارا عدديا ،لكن اجلوهر واحد،

والروائي حني يعطي اسمي آدم وحواء ملجموع شخصيات رواياته ،اشارة اﱃ ان

اخلري ،وكذلك احلواءات فكلنا استنساخات حلقيقة واحدة .بل
آدم الرشير هو آدم ّ
إننا نجد انسان ًا يدعى (آدم آدم) هو من يملك هذه (االسرتاحة) التي كنا نظنها

إلبليس نسبة لالسم ،لكنها تشري إﱃ أن اإلنسان هو من يصنﻊ الرش ،كام أنه هو نفسه

من يصنﻊ اخلري .فنجد حبكة ﳛركها الرصاع بني آدم اآلدم وآدم املسكني ،تأخذ

شكل إغراءات فانتازية ومقايضة حول فكرة السعادة األرضية مقابل الروح ،من
هنا ،فﺈن الرواية قد مزجت بني العواﱂ املختلفة ،وهذا يصنﻊ عنرص املفاجأة لد

القارئ ،فينتقل من العاﱂ الواقعي إﱃ عاﱂ الالواقعي.
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