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ُص البْحث:  ُمَلخَّ

متميًزا  رسدًيا  فضاًء  احلديثة  العربية  الرواية  يف  اجلبل  موضوع  البحث  هذا  يتناول 
وإطاًرا واقعًيا أو متخياًل أو رمزًيا فاعاًل يف بنيتها ودالالهتا وكوًنا رسدًيا متفرًدا له مقومات 
الفرعي  اجلنس  صفة  اكتساب  إىل  الروايات  من  النوع  هبذا  ترقى  أن  يمكن  خمصوصة 
"اجلازية  رواية  عىل  باالشتغال  اجلوانب  هذه  يف  ونبحث  اجلبل".  ب"رواية  يوسم  الذي 
والدراويش" للكاتب اجلزائري عبد احلميد بن هدوقة. وتتشّكل ضمن تيمة اجلبل سامت 
فنية وأبعاد داللية مسامهة يف بناء شعرية مميزة لرواية اجلبل، لعل أبرز سامهتا أن اجلبل يف 
الرواية مكون أسايس من مكونات الرواية فهو مشكل لعاملها وفضائها ومؤطر ألحداثها 
وأفعاهلا وعالقاهتا ومواقفها.  وفاعل يف نحت مالمح شخصياهتا  ومآهلا  ملسارها  وموّجه 
عامله  من  انطالقا  وتتشّكل  وثقافية  واقتصادية  اجتامعية  قضايا  ُتطرح  اجلبل  حمور  وعىل 
صورٌة  حوَله  تنتظُم  أسايس  فضاء  الرواية  هذه  يف  فاجلبل  الرمزية.  الدالالت  من  مجلة 
يّتجُه اجتاًها عمودًيا ويقوم عىل حموِر  َنَسًقا إيديولوجيًّا متكاماًل ومنظاًم للعامَلِ  للعامَلِ تكّون 
"أعىل- أسفل" وتتفّرع عنه ثنائياٌت عديدٌة ذاُت دالالٍت أخالقيٍة واجتامعيٍة وثقافيٍة تقوم 
عىل تقابل معياري وتفاضيل بني األعىل واألسفل فتسند إىل األعىل أغلب القيم والدالالت 
اإلجيابية وإىل األسفل أغلب القيم والدالالت السلبية. وقد تفرعت عن ثنائية أعىل-أسفل 
تقابالت أخرى مثل التقابل بني اجلبل والسهل أو بني اجلبل واهلاوية. ويقوم التقابل بني 
القديم/ قبيل  من  عديدة  ثنائيات  أساس  عىل  احلديثة  أو  السهلية  والقرية  اجلبلية  القرية 
اجلديد واملوجود/املنشود واالنغالق/االنفتاح واإلقطاع/الصناعة والرعوي/االشرتاكي 
الرواية  هذه  تنزيل  إىل  يدعونا  ما  وهو  الخ.   .  . والتخلف/التقدم.  والتقليدي/العرصي 
الروائي اجلزائري للمرشوع  تبني  تعبرًيا رمزًيا عن  لتكون  التارخيي  السياق  اجلبلية ضمن 
ويف  احلديث  واملجتمع  االستقالل  دولة  بناء  إىل  التخلف  من  باخلروج  واحللم  التحديثي 

مواجهة اخلرافة والعقلية التقليدية املتحجرة. 

الكلامت املفاتيح: التخييل- املكان- اجلبل- الرواية- أعل-أسفل- الرمز- مرشوع. 

 .



341

أ.د. شفيع بن عبد الرمحان بالزين

Abstract: 
This research deals with the subject of the mountain in the mod١
ern Arabic novel.  It is a distinct narrative space and a realistic, 
imaginary, or symbolic framework that is active in its structure and 
connotations. As a unique narrative universe grows with specific 
components that can rise to this type of novel to acquire the char١
acter of the sub-genre that is labeled "the mountain novel". The 
present study discusses these aspects in "Al-Jazia and the Dervish١
es" by the Algerian writer Abdel Hamid bin Haddouqa. Within the 
theme of the mountain, artistic features and semantic dimensions 
are formed and contribute to the construction of a distinctive poet١
ry of the novel of the Mountain. On the axis of the mountain, social, 
economic and cultural issues are raised, and a number of symbolic 
connotations are formed from its world. The mountain in this novel 
is a basic space around which an image of the world is organized, 
which forms an integrated and organized ideological system for the 
world in a vertical direction and is based on the “up-down” axis. 
Many dichotomies with ethical, social and cultural connotations 
are branched from it and  based on a normative and differential 
correspondence between the top and the bottom. So that most val١
ues and positive connotations are attributed to the top, and most 
negative values and connotations to the bottom. It stems from the 
top-down duality of other encounters, such as the encounter be١
tween the mountain and the plain or between the mountain and 
the abyss. The contrast between the mountainous village and the 
plain or modern village is based on many dichotomies, such as the 
old/new and existing/desired and closed/openness and feudalism/
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industrial and pastoral/socialist and traditional/modern and regres١
sion /progress. . . etc. Such is to strike a historical context to be a 
symbolic expression of the Algerian novelist’s adoption of the mod١
ernization. Since there is a dream of abandoning the underdevelop١
ment to build a state of independence and modern society in the 
face of myth and the ossified traditional mentality. 

Keyswords: fiction, place, mountain, novel, up-down, symbol, 
project
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املقدمة: .1

ارتبطت حياة اإلنسان منذ وجوده عىل وجه األرض بمختلف التضاريس الطبيعية 
وبالتفاعل  إطارها  يف  وتكونت  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  حياته  هبا  فتأثرت 
معها معتقداته وأساطريه وعاداته وتشكلت انطالقا منها إنتاجاته الثقافية وإبداعاته 
الفنية وتعبرياته اجلاملية والرمزية. ويمثل اجلبل أحد أبرز العنارص الطبيعية التي ظلت 
حارضًة وفاعلًة يف اإلبداع اإلنساين بمختلف أشكاله وأنواعه. ويكفي أن نذكر جبال 
األلب والبرييني واألطلس واخلمري لندرك مقدار ما تثريه هذه العوامل اجلبلية يف خميالنا 
الفردي واجلمعي من تصورات يتداخل فيها اجلغرايف والتارخيي واألسطوري والديني 
والفولكوري. وهو ما جيعل اجلبل يتجاوز املعطى الطبيعي اجلغرايف )املكان املرتفع( 
حضوره  يفرس  بام  الفني  واإلبداع  والثقايف  الديني  والتمثل  األسطوري  احلضور  إىل 
املتميز واملتواصل يف التعبريات الثقافية عامة واإلبداعات الفنية خاصة سواء كانت 
شعرا أو رسدا، مكتوبة أو شفوية، عاملة أو شعبية. فاجلبل بمعامله املخصوصة وعوامله 
واملتخيل  الشعبي  للمخيال  واسعة  آفاقا  فتح  املتوحشة  الوعرة  وطبيعته  الغامضة 
وإبداع  اجلبلية"  ب"الثقافة  عليها  االصطالح  يمكن  متنوعة  ثقافة  إلنتاج  اإلبداعي 
رضب خمصوص من الكتابات األدبية يمكن وسمها ب"الكتابة اجلبلّية" أو "الكتابة 
الطبيعية" عىل حد تعبري كاترين النون. فاجلبل- كام ترى ماري مارتيني يسكن كوننا 
املتخيل إىل درجة أنه ليس واقعيا متاما وليس خياليا متاما. فام بني الواقع واألسطورة 
الصورة واللغة"(.  "اجلبل بني  الثقافة واإلبداع )مقدمة  كان اجلبل حارضا دوما يف 
ويبقى اإلبداع األديب أبرز جماالت حضور اجلبل وأكثرها متثال له ومتثيال. فهو مصدر 
إهلام متواصل للشعراء والروائيني ومكون من مكونات الفلكلور الشعبي حارض يف 
احلكايات واألشعار واألغاين واألمثال بل حتى يف األناشيد الوطنية )اجلزائر(. غري 
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أن اجلبل مثلام ارتبط بدالالت إجيابية بوصفه رمزا للعلو والسمو والشموخ واإلباء 
واملتطرفني  لإلرهابني  مالذا  أصبح  حني  سلبية  دالالت  عرصنا  يف  اكتسب  واحلرية 

ومرسحا للقتل والعنف )جبل الشعانبي بالقرصين(. 

الثقافية واإلبداعية حرض  انفتاح موضوع اجلبل عىل خمتلف األشكال  ونظرا إىل 
موضوع اجلبل يف اإلبداع األديب وجتلياته بمختلف أشكاله وأجناسه ونصوصه. حرض 
يف األدب الغريب روايًة )"أرسار إيدولف" لغوتة- "ثلوج كليمينجارو" هلمنجواي( 
وشعًرا )"أغاين اجلبل" إلدوارد( وحرض يف الشعر العريب القديم )قصيدة ابن خفاجة 
يف وصف اجلبل( ويف الشعر الرومنطيقي )قصيدة "نشيد اجلبار" للشايب( ويف الشعر 
املعارص )"اجلبل األخرض" و"اجلبال" لسيف الرحبي( ويف الرواية احلديثة واملعارصة 
)"اجلازية والدراويش" لعبد احلميد بن هدوقة – "جبل موسى" لعبد الرحيم هبري- 
"جبل قاف" لعبد اإلله بن عرفة( وحتى يف السرية الذاتية )رحلة جبلية رحلة صعبة 

لفدوى طوقان(. وذلك ألن اجلبل جزء من املكان واملكان حاضن الوجود اإلنساين 
للرموز  واكتنازا  والتصورات  للمفاهيم  اختزاال  العنارص  وأكثر  وجوده  ورشط 
والدالالت واملتخيل، وهو يتشّكل يف صور خمتلفة وحيرض يف خمتلف األجناس األدبية 

وخاصة منها الرواية التساع عاملها وتنوع فضاءاهتا. 

وعىل الرغم من أن هناك روايات عربية شهدت تعاماًل متميًزا مع املكان الذي 
خرج من جمرد إطار حاضن للشخصيات واألحداث إىل فاعل مؤثر فيها ومساهم 
يف تشّكل بنية الرواية ودالالهتا، إىل جانب ما تكتسبه الرواية من قيم مجالية مستمدة 
من مجاليات املكان، فإن الدراسات العربية مل تلتفت إىل أمهية املكان يف صنع التخييل 
أقل شأنا  الروائي وتعتربه  املكان  إىل زمن قريب هتمل  إال مؤخرا وظلت  الروائي 
مكتفية  للرواية  ورضوريا  سلبيا  إطارا  اعتباره  واعتادت  الروائي  العمل  يف  وفعال 
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املكان  يف  الدارسني  أغلب  جيد  فلم  )طوبوغرافيا(.  جامدا  سكونيا  وصفا  بوصفه 
يف  بارزا  دورا  إليه  ينسبوا  ومل  هبا  يغري  أو  النقدية  الدراسة  يستوجب  ما  الروائي 
تطوير األحداث أو تعقيدها أو حلها معتربين دراسة املكان تنتمي إىل حقول معرفية 
والبيئية واالجتامعية. وحتى  اجلغرافية  الرواية كالدراسات  إطار  أخرى خترج عن 
الدراسات التي اهتمت باملكان يف الرواية نجدها هتمل كليا فضاء اجلبل. فصالح 
ليس  وكأنه  اجلبل  عن  وسكتا  األمكنة  بمختلف  اهتام  زايد  الصمد  وعبد  صالح 
حارًضا وفاعاًل يف الرواية العربية. وحتى الفصل السادس الذي أفرده عبد الصمد 
زايد للمكان املتوحش مل هيتم فيه باجلبل ومل يقصد منه التوحش الطبيعي بل أفرده 
للفضاء اللبناين وقصد منه التوحش احلريب والطائفي. ولكن من حسن حظ الرواية 
العربية أن الدراسات املعارصة قد جتاوزت هذا اإلمهال أو التهميش وخصت املكان 
الروائي باالهتامم الكايف وأقرت أن املكان مكون أسايس من مكونات الرواية، فهو 
لعاملها وفضائها ومؤطر ألحداثها وموجه ملسارها ومآهلا وفاعل يف نحت  مشكل 

مالمح شخصياهتا وأفعاهلا وعالقاهتا ومواقفها1. 

وقد تنّوعت الروايات يف أشكاهلا وبناها واختلفت مضامينها ودالالهتا باختالف 
والسهل،  اجلبل  والريف،  )املدينة  الرسدي  عاملها  يشكل  الذي  الفضاء  أو  املكان 
البحر والصحراء، السجن واملنفى. . . (، بل سامهت األمكنة يف إكساب الروايات 
العربية مقومات فنية ومضامني روائية خمصوصة سوغت للباحثني والنقاد إطالق 
تسميات من قبيل "رواية البحر" )حنا مينة أنموذجا( أو "رواية الصحراء" )إبراهيم 
الكوين أنموذجا( أو "رواية الريف" )زينب" أنموذجا( أو "رواية السجن" )رشق 
املتوسط أنموذجا(. . . الخ. غري أن النقاد أمهلوا عامل اجلبل بوصفه مكاًنا أو فضاًء 
روايات  هناك  أن  من  الرغم  بنائها ودالالهتا، عىل  وفاعال يف  الرواية  لعامل  مشكاًل 
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عربية عديدة جيمع بينها عامل اجلبل بوصفه فضاًء روائًيا يؤطر أحداث الرواية ويؤثر 
يف مسارها ويساهم يف تشكيل مالمح الشخصيات ومواقفها وعالقاهتا أو بوصفه 
فضاء ختييليا تدور عىل حموره قضايا اجتامعية واقتصادية وثقافية أو تتشكل انطالقا 

من عامله مجلة من الدالالت الرمزية	. 

)الواقعية-  واجتاهها  الكتابة  شكل  حيث  من  الروايات  هذه  اختالف  ومع 
العرفانية( أو القضايا املعاجلة والتجارب املرسودة، فإهنا تأتلف يف صلتها بعامل اجلبل 
الذي ساهم يف تشكيل مجلة من املقومات والدالالت قد جتيز لنا احلديث عن جنس 
فرعي من أجناس الرواية يمكن االصطالح عليه ب"رواية اجلبل". ونظرا إىل أمهية 
موضوع اجلبل يف هذه الروايات مقابل جتاهل الدراسات هلا اخرتنا رواية "اجلازية 
ريادهتا  إىل  إضافة  ألهنا،  هدوقة  بن  احلميد  عبد  اجلزائري  للكاتب  والدراويش" 
من  وتطرح  الفنية  اخلصائص  من  بجملة  تتسم  الروائية،  الكتابة  من  النوع  هذا  يف 
القضايا ما جيعلها أنموذجا لرواية اجلبل فتتيح لنا تبني مقومات هذا اجلنس الروائي 

وأبرز مضامينه وقضاياه. 

2. مقومات رواية اجلبل من خالل "اجلازية والدراويش": 

الفني" ضمن  "مشكلة املكان  يذهب يوري لومتان يف الفصل الذي وسمه ب 
"مجاليات املكان"	 إىل أن املكان الفني سواء يف الشعر أو الرسد يتشكل وفق ثنائيات 

متقابلة هتمنا منها ثنائية "أعىل-أسفل" بوصفها املحور األسايس يف رواية اجلبل كام 
سنرى. وخالصُة ما جاء يف مقاربِة لومتان أّن املعايَن والقيَم والعالقاِت تأخذ سامٍت 
ُتْستَمّد منها وأّن املكاَن )اجلبل يف بحثنا( عامٌد تنتظُم حوَله صورٌة للعامَلِ  مكانيًة أو 
ها نسٌق ممَّيٌز لتنظيِم العامَلِ  تكون َنَسًقا إيديولوجيًّا متكاماًل ومن بني هذه األنساِق وأمهِّ
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عديدٌة  ثنائياٌت  عنه  وتتفّرع  "أعىل-أسفل"   حموِر  عىل  ويقوم  عمودًيا  اجتاًها  يّتجُه 
ينتظُمُه  الذي  النسِق  هذا  متثيُل  ويمكُن  وثقافيٍة.  واجتامعيٍة  أخالقيٍة  دالالٍت  ذاُت 

حمور )عال- سفيل(  يف اجلدول التايل: 
عال: دالالت موجبةسفيل: دالالت سالبة

بعيد-غريب

ضيق

سكون

عبودية 

ثقافة

ال إبداع

ال تآلف

غري قّيم

مادي 

قريب

متسع

حركة

حرية

طبيعة

إبداع

تآلف

قّيم

روحاين

املقاربة كام يلخصها اجلدول عن مظاهِر جتيّل هذا  ولنا أن نتساءل انطالقا من هذه 
املحوِر وكيفيِة َتشكِلِه روائيًّا يف "اجلازية والدراويش" وأثِرِه يف ُمكّوناِت الروايِة ودالالهِتا 

وإىل أّي مًدى يمكُن أن نستخلَص منه مقّوماٍت وخصوصياٍت متّيُز روايَة اجلبل. 

2. 1. مركزية اجلبل وأثره يف مستوى اخلطاب الروائي: 

يشغل اجلبل حيًزا مهاًم يف رواية "اجلازية والدراويش" فقد منحه عبد احلميد بن 
هدوقة يف روايته دوًرا فاعاًل ال يمكن ألّي مكون آخر أن ينهض به. فاجلبل هو مكان 
وتتجىل  يسلبها من غريهم.  أو  دونه  يمتلكوهنا  الرواية ال  أبطال  يضفي صفة عىل 
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التي يضطلع هبا  العميقة وتعدد وظائفه  املكثف وآثاره  أمهيته ومنزلته يف حضوره 
يف هذه الرواية. فاجلبل هو املكان األسايس الذي تدور يف إطاره األحداث وتتحرك 
مراحل  خمتلف  يف  ذكره  وتردد  بالوصف  الراوي  خصه  ولذلك  الشخصيات، 
الرواية. ومما جاء يف وصفه: "عني جارية. أشجار من كّل نوع. صفصاف يتحدى 
اهلاوية. . . مناظر اجلبل مألت نفس املهاجر غبطة. احلياة هنا مل يفقدها بتولتها حمرك 
وال آلة ما تزال عىل حقيقتها األوىل"4. وورد كذلك وصفه عىل النحو التايل: "كل 
السامء وهو  إىل  الرأس  الصفصاف شامخ  زال حييا يف طفولته األوىل.  ما  هنا  يشء 
عىل اهلاوية"5. واجلبل فضال عن كونه فضاء متواتًرا وصُفه يتجاوز حضوُره السمَة 
بني  مسافة  تكون  أن  تشبه  "إهنا  السارد:  قول  يف  كام  زمنيا  بعدا  ليكتسب  املكانية 
زمانني ال بني مكانني فهي بمثابة صعود مزدوج إىل اجلبل وإىل املايض"	 وذلك ألن 
اجلبل يف هذا الرواية جيمع بني الفضاء املكاين والفضاء التارخيي الذي حيفظ الذاكرة 
يعكس  ولعله  احلارض،  عىل  االنفتاح  من  أكثر  املايض  إىل  مشدودا  ويظل  اجلامعية 

الرصاع بني املايض املتحجر أو املرتسخ واحلارض املتغري أو "املتعرص". 

يف  والزمان-  املكان  وشموله  وصفه  كثافة  عن  فضال  اجلبل-  مركزية  وتتجىل 
والشخصيات  األحداث  حيتوي  الذي  املكاين  الفضاء  أو  اإلطار  حدود  جتاوز 
واألشياء ليكون فاعال من الفواعل الروائية إذ يقدمه الكاتب يف بداية الرواية عىل 
"قبل ميالد الزمن كان اجلبل، وكانت العني، وكان  أنه من فواعل الرواية كام ييل: 
الصفصاف. ومع ميالد الزمن، ولدت اجلازية، والدراويش، و"السبعة"، والرعاة، 
والشامبيط"	. فهو من جهة أوىل فاعل يف الشخصيات ومؤثر يف تشكيل مالحمها 
ويظهر ذلك خاصة حني يقابل السارد بني الشخصيات اجلبلية مثل والده: "أيب حر 
يرفض كّل ما ليس جبليا"	، والشخصيات "السهلية" أو املدينية فيقول عنهم عىل 
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لسان والده: "إن أيادهيم البضة ووجوههم الطرية لتتأذى من سنبلة قمح أو شعاع 
من أشعة الشمس اجلبلية املحرقة"	 ويقول له والده: "أنت مل تعد جبليا. إين أراك 

تذبل شيئا فشيئا. ما ينتظرك إن بقيت عىل هذه احلال هو السقوط"10. 

العالقات  بناء  منها  مركزيته  وتؤكد  هبا  يضطلع  مهمة  أخرى  أدوار  وللجبل 
بني الشخصيات فهي تتحدد كام ذكرناها حسب انتامئها إىل اجلبل أو إىل املدينة )أو 
فتكون  اجلبل  من  موقفها  حسب  أو  انفصال  أو  اتصال  عالقة  يف  فتكون  السهل( 
وتكون  مهمشة  أو  فاعلة  وتكون  عنه،  ومغرتبة  منبتة  أو  فيه  ومتجذرة  متأصلة 
منترصة أو منكرسة. ثم إن اجلبل هو يف الغالب من يوجه أفعاهلا وأعامهلا وسلوكها 
وطرق تعاملها مع غريها بام يف ذلك الطقوس وآداب الضيافة ونوع الطعام. يقول 
"ضيافة مدنيني يف قرية جبلية مشهورة باألولياء ما عساها أن تكون إن مل  السارد: 
ومنسوب  اجلبل  من  مشتق  فإنه  الشخصيات  أسامء  بعض  وحتى  زردة؟"11.  تكن 
إليه مثل "اجلباييل". بل إن خليال الشخصيات بتأثري اجلبل خصائص متيزه كالرحابة 
واخلطورة: "انفتحت يف خياهلا اجلبيل الصغري منافذ خطرية آلفاق وردية رحبة"	1. 
أدوار  حتديد  يف  حاسم  نحو  عىل  يساهم  اجلبل  فضاء  أن  ذلك  من  األهم  ولعل 
ذلك  من  ومصائرها.  هناياهتا  يقرر  ذلك  من  أكثر  إنه  بل  ومواقفها  الشخصيات 
القرية  إىل  للرجوع  اضطر  اجلبل.  سفح  يف  املعبدة  الطريق  به  "انتهت  الشامبيط  أن 
"الصعود إىل اجلبل مرتني متتاليتني فقط يكرهه يف كّل  السهلية"	1 وأما العايد فإن 
يشء ويدفعه إىل العودة إىل أمريكا"14 ولذلك اضطر إىل "ترك سيارته وأمتعته بالقرية 
السهلية املركزية واستأنف طريقه راجال إىل اجلبل. التوى به الطريق مصعدا دائام إىل 
أعىل. خيل إليه أنه كلام صعد زادت القرية ارتفاعا. أثناء صعوده املرهق شعر باحلاجة 
فقد حتكم  الرواية  أبطال  أحد  األمحر  وأما  استأنف عروجه"15.  ثم   .  . الراحة.  إىل 
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اجلبل يف مصريه وهنايته وطريقة موته حيث "عثر عىل جثته أسفل عني املضيق. دفعه 
جمهول أو عثر. . سقط عىل صخرة"	1. ففي رواية اجلبل ال بد لألحداث أو أغلبها 
أن تدور عىل التنقل بني القرية اجلبلية واملدينة صعودا ونزوال ووصف خماطر الطريق 
مرتبطة  تكون  أن  وهناياهتا  الشخصيات  أغلب  ملصائر  بد  وال  العيش،  وصعوبات 
باجلبل وتضاريسه الطوبوغرافية أو بيئته االجتامعية وإن كان املوت هناية الشخصية- 
يكون  أن  للموت  بد  والدراويش- كان ال  اجلازية  شأن هناية األمحر والشامبيط يف 

بطريقة "جبلية" سقوطا يف اهلاوية سواء كان سقوطا طبيعيا أو مفتعال بفعل فاعل. 

بل  روائي  فضاء  أو  مكاين  إطار  جمرد  اجلبل  يبقى  ال  ما  غالبا  اجلبل  رواية  ويف 
موضوعات  من  أسايس  وموضوع  الشخصيات  تفكري  تشغل  قضية  إىل  يتحول 
احلوار داخل الرواية وحمور اختالف الرؤى ووجهات النظر، ويكفي املقطع التايل 

شاهدا عىل منزلة اجلبل من احلوار الروائي: 

 "حولت رأسها إىل جهة اجلبل وسألتني: 

هل صعدت إىل اجلبل؟-

مرة واحدة-

ماذا يرى من هناك؟-

اهلاوية-

ال يشء إنام عندما يقف املرء عىل القمة يشعر بالغبطة. -

وتقول ال يشء. ماذا يف احلياة غري الغبطة؟-

صّعد األمحر نظره. . : ماذا يشد السكان إىل هذا اجلبل؟ -

اجلبل نفسه"	1. -
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والشخصيات  الفضاء  يف  وفاعاًل  مكّثًفا  حضوًرا  اجلبل  حضور  كان  وإذا 
"طبيعًيا" يف رواية تتخذ من اجلبل املكان املركزي  "مفروًضا" أو  واألحداث أمرا 
املكونات  فعالية اجلبل  تتجاوز  أن  الطريف واجلاميل  فإنه من  الرواية  لعامل  احلاضن 
الروائية املذكورة إىل اخلطاب الروائي نفسه ولغته التي هبا تشكل. إن ما ساهم يف 
"اجلازية والدراويش"  شعرية رواية اجلبل وأكسبها خصوصية مجالية أن اجلبل يف 
الروائية ومعني معجمي مّدها بمفردات  اللغة  "مرجع" أسايس مساهم يف تشّكل 

وتعبريات مستقاة من عامل اجلبل وسجالته وصوره والطريف أن هذه اللغة شاملة 
جبلية  "كلمة  ييل:  كام  فوصفت  الشخصيات  لغة  أما  معا.  والسارد  للشخصيات 
تساوي سنة جامعية. املنطق اجلبيل ال تعرف رصامته آذان املدينة. خلق من الصخر 
نحتته قرون التعب واجلوع والضباب. "	1. ويقول السارد عن لغة اجلباييل )واسمه 
ابن اجلباييل قول عايد بأسلوبه اجلبيل: صحيح اهلاوية  "أكد  نفسه اشتقاق جبيل(: 
احلقيقية هي أفكار الناس ألهنا ليست هلا عروق يف األرض. استعذب عايد تعبري 

الرجل"	1. وأما لغة السارد اجلبلية فتبدو مثال يف الشواهد التالية: 

- تسمو به إىل عظمة املسؤولية. 0	

- بقيت يف سمعي ضحكاته عالية1	. 

- بسمتها ترتفع بالنفس إىل البعيد من السدم. 		

- أحاديث عذبة رقراقة سام هبا احلنني والشوق إىل مستوى األساطري. 		

أهنم  مع  مذهلني  وتواضع  ببساطة  حتدثوا  بطوالهتم  عن  السكان  حتدث  إذا   -
سموا ببطوالهتم إىل مستوى املثل السائر. 4	

- عرفته وشمس اجلبال مل ترشب بعد ماء شباهبا5	. 
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عروج  تتابعان  وعيناها  تساءلت  السامء  إىل  معرجة  سحابة  يف  أطلقتها  ثم   -
الدخان		. 

اجلمل  تضاريس  ترسب  هو  الراوي  إىل  املسندة  األقوال  هذه  عليه  تدل  فام 
وطوبوغرافيته إىل لغة الرسد لتطبعها بطابعه املخصوص ويصبح اجلبل مادة لغوية 
وأفكارهم  الشخصيات  أفعال  عن  فحديثه  والتخيييل  التمثييل  السارد  نظام  تصنع 
سام-  ترتفع-  )تسمو-  أسفل-أعىل  املكاين  االجتاه  أساس  عىل  مبني  وأحاديثهم 
تواضع- سموا- معرجة- عروج. . . ( وهذه املفردات يف الغالب استعارات مكانية 
أفعال  من  الشخصيات  عن  يصدر  ما  ويفهم  السارد  خالهلا  من  يتصور  اجتاهية  أو 
اجلبل  وحتديد  املكان  هو  آخر  جمال  بواسطة  أو  خالل  من  ومشاعر  وأفكار  وأقوال 
فوق"  "السعادة  مثل  ذهنية  ومقوالت  متثالت  وبتشغيل  أسفل-أعىل  االجتاه  أو 
فوق"  واحلياة  و"الصحة  حتت"،  و"الالوعي  فوق"  و"الوعي  حتت"،  و"الشقاء 
و"املرض واملوت حتت"، واهليمنة والقوة فوق" و"األقل حتت"، و"النخبة فوق" 
والرذيلة  فوق"  و"الفضيلة  حتت"  و"الرديء  فوق"  و"اجليد  حتت"،  و"األغلبية 
هذه  بعض  كانت  ولئن  الخ		.   .  . حتت".  والوجداين  فوق"  و"العقالين  حتت"، 
اجلبل  رواية  يف  املتحكم  االستعاري  النسق  مع  تتامشى  ال  الفضائية  االستعارات 
حتت"  و"الالوعي  فوق"  و"الوعي  مثل    والدروايش"  "اجلازية  عليه  تدل  كام 
و"النخبة فوق" و"األغلبية حتت"، و"العقالين فوق" والوجداين حتت"، فإن أغلب 
غريها  من  أكثر  الرواية  هذه  مع  تتالءم  الفضائية  أو  االجتاهية  النسقية  االستعارات 
ألهنا فضال عن نسقها الرسدي والداليل املبني عىل ثنائية أعىل-أسفل تقوم عىل تقابل 
والدالالت  القيم  أغلب  األعىل  إىل  فتسند  واألسفل  األعىل  بني  وتفاضيل  معياري 
اإلجيابية وإىل األسفل أغلب القيم والدالالت السلبية. وتتشكل هذه اللغة استعاريا 
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القدم  عن  هبا  يعرب  استعارة  اجلبل  فيستدعي  فضاء"  "الزمان  استعارة  خالل  من 
والزمان املايض )عرفته وشمس اجلبال مل ترشب بعد ماء شباهبا(. ولئن كان جورج 
فوق-حتت  أو  أعىل-أسفل  االجتاهية  االستعارة  أن  يرى  جونسن  ومارك  اليكوف 
استعارة مركزية يف نسقنا الذهني التصوري عامة حتكم تصوراتنا ومفهمتنا لتجاربنا 
هذا  إىل  راجعا  ليس  الرواية  يف  االستعارة  هذه  حضور  كثافة  هذه  فإن  ومعانيها		 
العامل الثقايف والذهني العام فحسب بل يعود كذلك إىل ارتباط الرواية بعامل اجلبل 
فليس  ولذلك  أسفل.  أعىل-  هو  أسايس  ثنائي  اجتاه  عىل  مبنيا  فضائيا  عاملا  بوصفه 
حضور املكان أو ثنائية أعىل-أسفل مقصورة عىل هذه االستعارات وإنام تتشكل يف 
التي تتواتر  ثنائية األعىل واألسفل  الرواية شبكة العالقات والدالالت عىل أساس 
أو الصعود والنزول  ثنائيات أخرى كاالرتفاع واالنخفاض  وتتكثف وتتفرع عنها 
أو السامء واألرض. ويف الرواية شواهد متنوعة عىل كثافة حضور ثنائية أسفل-أعىل 
عىل  وهو  السامء  إىل  الرأس  شامخ  "الصفصاف  السارد:  كقوله  الوصف  يف  سواء 
اهلاوية"		 أو يف الرسد كقوله: "التوى به الطريق مصعدا دائام إىل أعىل. خيل إليه أنه 

كلام صعد زادت القرية ارتفاعا"0	 أو يف احلوار كام يف الشواهد التالية: 
إذا  إليه  يصعدون  الناس  كذلك؟  أليس  عال  إنه  اجلبل.  إىل  انظري  هلا:  قال   -
أرادوا بلوغ قمته ال هيبطون. كذلك نحن حياتنا يف درشتنا صعود ليست هبوطا. 1	

- املاء هيبط من اجلبل ال يصعد إليه. 		
- املشكلة ليست يف اهلبوط إىل املدينة إنام الصعود باملدينة إىل الدرشة هو املشكلة. 		

ورسدا  وصفا  الروائي  للخطاب  املستقطبة  أعىل-أسفل  ثنائية  يف  يالحظ  وما 
اجلبيل-  الرسد  شعرية  وجوه  من  وجه  وهو  وغريها-  الشواهد  هذه  يف  وحوارا 
ثنائية أعىل-أسفل  تتعلق  متداخلتني: داللة حرفية حقيقية حني  تتخذ داللتني  أهنا 
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باملجال املكاين وتقترص عىل االجتاه الفضائي سواء تعلق األمر بانتقال الشخصيات 
من/إىل اجلبل صعودا أو نزوال، أو تعلق باملقابلة بني ارتفاع القرية اجلبلية )الدرشة( 
وانخفاض املدينة السهلية، وداللة جمازية/استعارية أو رمزية مثل ارتفاع الصفصاف 
الذي يرمز إىل الشموخ وانتامء أهل الدرشة إىل اجلبل بوصفه رمًزا لالنتامء والتجذر 
رمزا  وانخفاضها  هبوطها  يف  املدينة  اعتبار  مقابل  والعراقة  واألصالة  التاريخ  يف 
للتفسخ واالنبتات، وهو ما حييلنا عىل بعض ما توصلت إليه الدراسات العرفانية 
لالستعارة حني أثبتت أن من بني االستعارات األكثر شيوعا ورسوخا االستعارات 

الفضائية أو املكانية املبنية عىل ثنائية األعىل-األسفل كام بينا أعاله. 

   وتفرعت عن ثنائية أعىل-أسفل ثنائيات أو تقابالت أخرى مثل تشكل الفضاء 
لالهتامم  والالفت  واهلاوية،  اجلبل  بني  أو  والسهل  اجلبل  بني  التقابل  أساس  عىل 
يف  معتاد  هو  كام  واملدينة  القرية  بني  تقابل  ال  أهنا  والدراويش"  "اجلازية  رواية  يف 
الروايات العربية بل تقابل بني القرية اجلبلية والقرية السهلية أو احلديثة عىل أساس 
منغلقة/ موجودة/منشودة،  قديمة/جديدة،  قبيل  من  عديدة  تقابلية  ثنائيات 
متخلفة/ أو عرصية،  اشرتاكية  أو  بدائية/ صناعية  أو  أو رعوية  إقطاعية  منفتحة، 
متقدمة. . . الخ. وانطالقا من بنية الفضاء اجلبيل القائمة عىل تقابل متضاد بني اجلبل 

والسهل أو القرية واملدينة يمكن اختزال هذه الثنائيات املتقابلة يف اجلدول التايل:
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سكان اجلبل=

 املنشود- املالذ

سكان السهل )أو القرى أو املدن(=

 املكان املرفوض

لني ورخاوةغلظة وشدة
نزعة تساؤلية وحواريةنزعة يقينية وتعليمية

علمغيبيات
حركةثبات

احلارض واملستقبلاملايض

2. 2. مركزية اجلبل وأثره يف مستوى احلكاية: 

موضوع  أو  الرصاع  حمور  إىل  والدراويش"  "اجلازية  رواية  يف  اجلبل  يتحول 
والتحدي  والرصاع  للفعل  مركزي  جمال  أوىل  جهة  من  فهو  الرسدي.  الربنامج 
فعل عادي ومألوف  البطل  إىل  مسنًدا  اجلبل  إىل  الصعود  فعل  أن  واملغامرة ورغم 
إىل  الصعود  يف  املرهقة  أتعابه  "إن  عنه  يقول  السارد  فإن  الدرشة  أهل  إىل  بالنسبة 
أنه قادر عىل أن يصعد إىل هنا عرش مرات  الدرشة زالت يف حلظة. هو يشعر اآلن 
متتاليات مقابل نظرة واحدة هلذا الوجه البديع املرشق. "4	 ويقول عنه كذلك: "ما 
إن التقى به حتى أخذ يثبطه عن الصعود إىل الدرشة. . . رآه مصمام عىل بلوغ القرية 
اجلبلية مهام كان التعب"5	. ويف هذين القولني ما يوحي بأن الصعود إىل اجلبل وإن 
كان فعال عاديا فإنه يف رواية اجلبل يتحول إىل إنجاز مهم وجزء أسايس من برنامج 
البطل الرسدي مما جيعله مقرتنا باكتساب قدرة أو كفاءة تؤهله إلنجاز برناجمه )هو 
يشعر اآلن أنه قادر عىل أن يصعد إىل هنا( وجيعله "مصمام عىل بلوغ القرية اجلبلية" 
من  ومنعه  برناجمه  إفشال  حماولة  إىل  "الضديد"  أو  املعارضة  الشخصية  يدفع  كام 
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املحقق  الرئييس  الفعل  بوصفه  اإلنجازي  البعد  الصعود  فعل  ويتجاوز  الصعود. 
أو  اجلميل  اجلازية  إىل وجه  بالنظر  اكتساب دالالت عاطفية الرتباطه  إىل  لربناجمه 
بدالالت نفسية أو أخالقية بوصفه تعبريا عن رغبة البطل يف إثبات جدارته باالنتامء 
إىل اجلبل وإعادة جتذره يف بيئته القروية اجلبلية بعد أن بدأت تضعف أو تصبح حمل 

شك ونفي لدى والده بسبب وجوده يف املدينة. 

الرسدي  الربنامج  مفهوم  من  وانطالقا  العاميل  غريامس  أنموذج  عىل  واعتامدا 
اجلبل- من هذا  رواية  والدراويش" بوصفها  "اجلازية  يميز  ما  أن  نعترب  أن  يمكن 
برنامج  رسديني:  برناجمني  أو  مرشوعني  بني  للرصاع  جمال  هو  اجلبل  أن  املنظور- 
الطلبة/الشامبيط )الربنامج املديني( املتمثل يف بناء سد لتجميع مياه اجلبل وإقامة 
البطل  برنامج  يقابله  حديثة  سهلية  قرية  إىل  الدرشة  سكان  ونقل  زراعي  مرشوع 
وسكان اجلبل الرافض هلذا املرشوع املتمسك بالبقاء يف الدرشة اجلبلية: يقول الراوي 
ملخصا هذين الربناجمني املتعارضني: "ال يمكن الرشوع يف أي بناء والدرشة قائمة 
يف رأس اجلبل. . . إذا بني السد فلن تضيع بعد ذلك مياه اجلبال سيعم اخلصب وحتيا 
عيون السهل وتصبح األرايض كلها سقوية. لكن السكان ردوا بأن املاء ال يمكن أن 
يتجمع يف سد هناك املياه كلها تغيض حتت الصخور يف قرارات قصوى"		 ويقول 
كذلك عن الربنامج األول: "الطلبة مل يكن هيمهم انتقال السكان من قرية إىل أخرى 
بقدر ما كان هيمهم انتقاهلم من املايض إىل املستقبل. يف نظر الطلبة انتقال السكان 
احلياة  أشياء  إىل  حاجاهتم  من  ويضاعف  بغريهم  اتصاهلم  يسهل  سهلية  قرية  إىل 
بني  الرصاع  هذا  إطار  ويف  الدرشة"		.  فضاء  له  يتسع  مل  ما  بالضبط  وهو  احلديثة 
الرواية وحيتل مكانة مركزية ضمن  الربناجمني يشغل اجلبل حيزا مهام من أحداث 
يتجاوز  إنه  بل  املمكن،  احلل  بوصفه  وكذلك  الرئييس  املشكل  بوصفه  سريوهتا 
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أحالم  "أقتلع  السارد/البطل:  يقول  حيث  احللمي  احلضور  إىل  الواقعي  احلضور 
املايض أرمي هبا عىل صخور الدرشة. . . أرمي إىل اهلاوية الربرة والفجرة"		 ويقول 

عن غريه: "حتدث عن عيون تسيل إىل أعىل"		. 

3. 2. مركزية اجلبل يف مستوى الداللة الرمزية: 

يتميز املكان يف الرواية احلديثة بام يف ذلك الرواية الواقعية االشرتاكية- شأن رواية 
"اجلازية والدراويش"- بتحميله دالالت رمزية فضال عن دالالته الواقعية. . . 

ونظرا إىل ما يشغله اجلبل يف رواية "اجلازية والدراويش" من مكانة مركزية وما 
ينهض به من وظائف وأدوار متعددة فإنه قد اكتسب نتيجة لذلك أبعادا ودالالت 
رمزية غالبا ما ترد رصحية ومكشوفة عىل لسان الشخصيات أو عىل لسان السارد. 
الشخصيات  مواقع  باختالف  اجلبل  من  واملواقف  الرؤى  اختالف  إىل  ونظرا 
داللتني  يكتسب  اجلبل  فإن  الرسدي  الربنامج  من  موقعها  وحسب  به  وعالقتها 
)اجلازية-  اجلبل  إىل  املنتمية  الشخصيات  نظر  وجهة  فمن  متعارضتني:  رمزيتني 
من  يغدو  إجيابية  رمزية  دالالت  اجلبل  إىل  تسند   )  .  . الدراويش.  األم-  األب- 
احلافل  والتاريخ  والعزة واإلباء  والقدامة  والتجذر  والرتاث  خالهلا رمزا لألصالة 
أن  لكفاين  السامء  يف  أكون  "لو  مثال:  األب  يقول  الصمود(.  )الثورة-  باألجماد 
 . تفهمون شيئا حلياتنا.  أنت وأمثالك ال  أغمض عيني ألجد نفيس هنا يف اجلبل. 
اجلبل  إىل  "يشري  وهو  البنته  ويقول  كالشجرة"40  باألرض  تربطه  جذور  لإلنسان 
واجلبل والصفصاف": "انظري إىل اجلبل. إنه عال أليس كذلك؟ الناس يصعدون 
بلوغ قمته ال هيبطون. كذلك نحن حياتنا يف درشتنا صعود ليست  أرادوا  إذا  إليه 
ولدت  التي  هي  بل  الثورة  تلدها  مل  درشهتم  أن  "يعتقدون  ويقول:  هبوطا"41. 
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حيث  باألرض  تربطه  عروق  بني  يا  يشء  "لكل  البنها:  األم  وتقول  الثورة"	4. 
بأن قريتهم  يقنع والده  أن  السارد  أراد  اهلاوية"	4. وحني  ال عروق ال يشء سوى 
القديمة "معتمة دوما بالضباب تنعدم فيها الرؤية" أجابت أمه: "الشجرة ال هترب 
من عروقها"44. ويقول أحد الدراويش كذلك: "املاء هيبط من اجلبل ال يصعد إليه. 
. . نحن نصارع الطبيعة وأنتم تتصارعون فيام بينكم"45. وللجبل يف الرواية داللة 
أخرى ذات صلة بالداللة السابقة وهي حضور اجلبل يف سياقات عديدة من الرواية 
رمزا للطبيعة البكر وزمن البدايات. يقول السارد: "احلياة هنا مل يفقدها بتولتها حمرك 
وال آلة ما تزال عىل حقيقتها األوىل"	4. ويقول: "كل يشء هنا ما زال حييا يف طفولته 
"الزمان  اهلاوية"	4 ويقول:  السامء وهو عىل  الرأس إىل  األوىل. الصفصاف شامخ 
فيها منعدم". ويقول عىل لسان أمه: "لكل يشء يا بني عروق تربطه باألرض حيث 
ال عروق ال يشء سوى اهلاوية"	4. ويف هذا السياق الداليل الرمزي تتشكل صورة 
القرية األم مكانا منشودا وحنينا إىل البدائية وعاملا مليئا بالسعادة والبساطة واحلرية 
والوضوح والتناسق مع الطبيعة ومع الزمن الكوين واملكان البكر	4 وهذه الصورة 
بلغ ببعض  افتتانا  باجلبل  بالقرية اجلبلية وافتتاهنا  الشخصيات  التي تربر تعلق  هي 
باالرتفاع  مبهورة  القياد  له  وأسلمت  روعته  فأخذهتا  اهلوس  مبلغ  الشخصيات 
من  ضاعف  مما  والغيب  واألسطورة  باخليال  الواقع  ومازجة  والبكارة  والشموخ 
سحر املكان اجلبيل وأكسبه مسحة من الغموض واجلاذبية والرهبة والغرابة. وهذا 
ما يربر كذلك أن الشخصيات "اجلبلية" أو املنبهرة باجلبل بدل الرصاع والنضال من 
أجل تغيري مالمح املكان )البكر( وإخضاعه حلاجات احلياة احلديثة نجدها تبحث 
عن اإلبقاء عىل القرية ونقل سكانه إىل مكان آخر. وهذا ما يسوغ لنا أن قضية اجلبل 
هنا واملكان عامة تطرح بطريقة خمتلفة عن السائد يف الروايات العربية، فإذا كانت 
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جل األمكنة يف الروايات العربية مشكلتها أهنا "اعرتاها داء التغيري"50 فإن مشكلة 
املكان يف هذه الرواية أنه أبى التغري واالنفتاح ومواكبة التطور والتحديث. 

املايض  الشخصيات عىل  نظر هذه  اإلجيابية من وجهة  اجلبل  تقترص داللة  وال 
وحتصنها  القرية  مكان  فارتفاع  واخليايل  احللمي  الزمن  إىل  تتجاوزه  بل  التارخيي 
والسمو  واخليال  احللم  بدالالت  حممال  عاملا  جيعلها  املدنية  وغزو  املتغريات  ضد 
"عايد استأنف  الرواية:  الرمزية يف ذهن عايد بطل  والسعادة. حترض هذه الصورة 
طريقه صاعدا إىل هذه الدرشة- احللم"51 كام حترض يف ذهن صافية: "إهنا متثل العلو 
الذي يرنو إليه كّل حامل"	5. هذا يف مستوى الرسد، وأما احلوار فإنه املجال األسايس 
القصوى، ويف  للحلم واملطلق والغبطة  تتشكل يف سياقه صورة اجلبل رمزا  الذي 

األقوال التالية شواهد عىل هذه الرمزية: 

- احلياة املتناهية يف األرضية هي التي يف حاجة إىل علو. وإال ماذا يبقى من معنى 
احلياة؟

ال يشء إنام عندما يقف املرء عىل القمة يشعر بالغبطة. -

وتقول ال يشء. ماذا يف احلياة غري الغبطة؟	5-

وأما وجهة نظر الشخصيات املعارضة أو التي تتبنى الربنامج الرسدي النقيض 
والدرشة  اجلبل  تصور  فإهنا  والطلبة،  الشامبيط  يمثله  كام  التحديثي  وهوالربنامج 
سلبية.  رمزية  دالالت  وحتملهام  األوىل  للصورة  مناقضا  تصويرا  إليه  تنتمي  التي 
فاجلبل من  هذا املنظور رمز للاميض والعقم والتخلف واالنغالق وانسداد اآلفاق 
)الضباب، الغيم. . ( والغيب واخلرافة واألسطورة مقابل السهل والقرية اجلديدة 
يقول   .  . والعقل.  والواقع  والتقنية  والتقدم  واالنفتاح  للخصوبة  يرمزان  اللذين 
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هو  الدرشة  إىل  باملدينة  الصعود  إنام  املدينة  إىل  اهلبوط  يف  ليست  "املشكلة  السارد: 
إىل  والصعود  كالبناء.  أختها  فوق  تقع  أن  ينبغي  الدرشة  نحو  كّل خطوة  املشكلة. 
الدرشة باملدينة بناء. لكنه ال يتحمل ثقل املستقبل لذلك ال بد من بناء قرية جديدة. 
أيب يف احلقيقة جزء من الدرشة ومن اجلبل. هو والسكان حياهتم مؤسسة عىل ماض 
سحيق فكل تغيري جذري يستلزم تلغيم املايض"54. ويقول: "قلت يف نفيس سوف 
يتضح هذا األفق ال حمالة عندما ينقشع الغيم املرتاكم عرب القرون عىل قمة اجلبل"55. 
ويقول: "أنا أيضا كنت وامها قلت للجازية ذات يوم نغرس وردا يف قمة اجلبل. . 
مل أفكر أن القمة ال تنبت سوى الضباب. احلياة ليست هناك. اجللمود ال خيصب. 
ما يسقط من أشعة عليه ال يغذي شيئا. يسجل حياة اجلبل ليس إال. وحياة اجلبل ما 
قيمتها تطول أو تقرص؟  البذر يصلح يف األرايض السفلية السهلية حيث اخلصب 
مسافة  تكون  أن  تشبه  "إهنا  ويقول:  اللقمة"	5.  عىل  املتصارعة  البرشية  واملاليني 
بني زمانني ال بني مكانني فهي بمثابة صعود مزدوج إىل اجلبل وإىل املايض"	5. أما 
"األمحر" الطالب وهو الشخصية الرئيسية التي متثل هذا املوقف وتعرب عنه بوضوح 
يمثلها ثالثة عقام: اجلامع واجلبل والصفصاف"	5 ويقول:  الدرشة  "هذه  فيقول: 
"ماذا يمثل غري العقم؟ إن العلو ال حتتاجه احلياة األرضية" ويعلق عىل هذا املوقف 

السارد الذي كان أميل إىل تبني وجهة نظره بقوله: "حدسه ينفذ إىل املجهول برسعة 
مذهلة. يف حلظة نفذ إىل أعامق القرية: العقم. دهور طويلة عاشتها يف رصاع عقيم 
مع الطبيعة. مل خيرجها صمودها من الضباب. بل زاده كثافة قيمها عوائدها طريقة 

حياهتا مل تتغري. احتفظت بزمن قديم لتحيا فيه إىل األبد"	5. 
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3. اخلامتة: 

بنائه وتوظيفه  العرب يف متثالهتم لفضاء اجلبل وطرائق  الروائيون  لئن اختلف 
أو جنس   )  .  . التارخيي )االستعامر- مرحلة االستقالل.  السياق  باختالف  روائًيا 
الفكرية واجلاملية )اشرتاكية-  الرؤية  أو   ) .  . الكتابة اإلبداعية )الرواية- املرسح. 
وجودية- عرفانية. . . (. فإن اجلبل قد شّكل يف الرواية العربية احلديثة فضاًء رسدًيا 
رسدًيا  وكونًا  ودالالهتا  بنيتها  يف  فاعال  رمزًيا  أو  متخياًل  أو  واقعًيا  وإطاًرا  متميًزا 
متفرًدا له مقومات خمصوصة يمكن أن ترقى هبذا النوع من الروايات إىل اكتساب 
صفة اجلنس الفرعي الذي يوسم ب"رواية اجلبل". ولعل أبرز ما يلفت االهتامم يف 
هذه السامت- انطالقا من اشتغالنا عىل رواية "اجلازية والدراويش" لعبد احلميد بن 
هدوقة أن متثل الروائي للجبل بقدر ما استمدت مكوناته ودالالته العامة من الذاكرة 
مغايرة  وربام  جديدة  ودالالت  سامت  اكتسب  التارخيي  والسياق  اجلامعية  الثقافية 
للذاكرة ومفارقة للواقع بفعل اشتغال املتخيل الروائي والتوظيف الرمزي. وهو ما 
نشأت عنه أشكال من التفاعل بني الواقع واملتخيل، وبني الذاكرة واإلبداع أفضت 
ومقومات  عامة  سامت  اجلبل  تيمة  ضمن  مؤسسة  ولكن  متميزة  روائية  جتربة  إىل 
بناء شعرية خاصة برواية  مشرتكة مع روايات اجلبل وعنارص شبه قارة ترتقي إىل 
الرواية مكون  الدالة عىل هذه الشعرية أن اجلبل يف  أبرز املالمح  اجلبل. ولعل من 
مهم وأسايس من مكونات الرواية مشكل لعاملها وفضائها ومؤطر ألحداثها وموجه 
ملسارها ومآهلا وفاعل يف نحت مالمح شخصياهتا وأفعاهلا وعالقاهتا ومواقفها. ففي 
"اجلازية والدراويش" شأن روايات اجلبل عامة يتشكل اجلبل فضاء ختييليا  رواية 
تدور عىل حموره قضايا اجتامعية واقتصادية وثقافية وتتشكل انطالقا من عامله مجلة 
من الدالالت الرمزية. وقد تبني لنا انطالقا من املقاربات النظرية )لومتان- باشالر( 
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ومن استقراء الرواية أن اجلبل فضاء أسايس تنتظُم حوَله صورٌة للعامَلِ تكّون َنَسًقا 
يّتجُه  العامَلِ  لتنظيِم  ممَّيٌز  نسٌق  ها  وأمهِّ األنساِق  هذه  بني  ومن  متكاماًل  إيديولوجيًّا 
ذاُت  عديدٌة  ثنائياٌت  عنه  وتتفّرع  "أعىل-أسفل"  حموِر  عىل  ويقوم  عمودًيا  اجتاًها 
دالالٍت أخالقيٍة واجتامعيٍة وثقافيٍة. وهذا النسق الذي انتظم الرواية )عال- سفيل( 
جيعل أغلب االستعارات النسقية االجتاهية أو الفضائية تتالءم مع هذه الرواية أكثر 
أعىل-أسفل  ثنائية  عىل  املبني  والداليل  الرسدي  نسقها  عن  فضال  ألهنا  غريها  من 
تقوم عىل تقابل معياري وتفاضيل بني األعىل واألسفل فتسند إىل األعىل أغلب القيم 
تفرعت  وقد  السلبية.  والدالالت  القيم  أغلب  األسفل  وإىل  اإلجيابية  والدالالت 
ثنائيات أو تقابالت أخرى مثل تشكل الفضاء عىل أساس  ثنائية أعىل-أسفل  عن 
التقابل بني اجلبل والسهل أو بني اجلبل واهلاوية، والالفت لالهتامم يف رواية "اجلازية 
والدراويش" أهنا ال تقابل بني القرية واملدينة كام هو معتاد يف الروايات العربية بل 
تقابل بني القرية اجلبلية والقرية السهلية أو احلديثة عىل أساس ثنائيات تقابلية عديدة 
من قبيل قديمة/جديدة، موجودة/منشودة، منغلقة/منفتحة، إقطاعية أو رعوية أو 

بدائية/ صناعية أو اشرتاكية أو عرصية، متخلفة/متقدمة. . . الخ. 

وللجبل أدوار أخرى مهمة يضطلع هبا وتؤكد مركزيته منها بناء العالقات بني 
)أو  املدينة  إىل  أو  اجلبل  إىل  انتامئها  حسب  ذكرناها  كام  تتحدد  فهي  الشخصيات 
فتكون  اجلبل  من  موقفها  حسب  أو  انفصال  أو  اتصال  عالقة  يف  فتكون  السهل( 
متأصلة ومتجذرة فيه أو منبتة ومغرتبة عنه، وتكون فاعلة أو مهمشة وتكون منترصة 
أسايس  وموضوع  الشخصيات  تفكري  تشغل  قضية  إىل  يتحول  بل  منكرسة،  أو 
النظر،  ووجهات  الرؤى  اختالف  وحمور  الرواية  داخل  احلوار  موضوعات  من 
واألطرف من ذلك أن تتجاوز فعالية اجلبل املكونات الروائية املذكورة إىل اخلطاب 
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الروائي نفسه ولغته التي هبا تشكل. فهو الذي يشّكل اللغة الروائية ويمدها بمعني 
معجمي مفردات وتعبريات مستقاة من عامل اجلبل وسجالته وصوره والطريف أن 

هذه اللغة شاملة للشخصيات والسارد معا. 

وحني نظرنا يف حضور اجلبل وأثره يف احلكاية وجدنا أن اجلبل يف رواية "اجلازية 
والدراويش" هو حمور الرصاع أو موضوع الربنامج الرسدي. فهو من جهة أوىل جمال 
مركزي للفعل والرصاع والتحدي واملغامرة. واعتامدا عىل أنموذج غريامس العاميل 
والدراويش"  "اجلازية  يميز  ما  أن  وجدنا  الرسدي  الربنامج  مفهوم  من  وانطالقا 
بوصفها رواية اجلبل- من هذا املنظور- أن اجلبل هو جمال للرصاع بني مرشوعني 
أو برناجمني رسديني: برنامج انفصايل  متمثل يف بناء سد لتجميع مياه اجلبل وإقامة 
اتصايل  برنامج  يقابله  حديثة  سهلية  قرية  إىل  الدرشة  سكان  ونقل  زراعي  مرشوع 
يمثله البطل وسكان اجلبل الرافض هلذا املرشوع املتمسك بالبقاء يف الدرشة اجلبلية. 
الرواية  أحداث  من  مهام  حيزا  اجلبل  شغل  الربناجمني  بني  الرصاع  هذا  إطار  ويف 
واحتل مكانة مركزية ضمن سريوهتا بوصفه املشكل الرئيس وكذلك بوصفه احلل 

املمكن، بل إنه جتاوز احلضور الواقعي إىل احلضور احللمي. 

ويف املستوى الداليل الرمزي تبني لنا أن اجلبل يف رواية "اجلازية والدراويش"- 
رمزيتني  داللتني  ميزنا  وقد  الواقعية.  دالالته  عن  فضال  رمزية  بدالالت  حمّمل 
متعارضتني: فمن وجهة نظر الشخصيات املنتمية إىل اجلبل اكتسب اجلبل دالالت 
والعزة  والقدامة  والتجذر  والرتاث  لألصالة  رمزا  خالهلا  من  غدا  إجيابية  رمزية 
التي  أو  املعارضة  الشخصيات  نظر  وجهة  وأما  باألجماد،  احلافل  والتاريخ  واإلباء 
تتبنى الربنامج الرسدي النقيض وهو الربنامج التحديثي كام يمثله الشامبيط والطلبة، 
فإهنا صورت اجلبل والدرشة التي تنتمي إليه تصويرا مناقضا للصورة األوىل ومحلهام 
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والتخلف  والعقم  للاميض  رمز  املنظور  هذا  من  فاجلبل  سلبية.  رمزية  دالالت 
واالنغالق وانسداد اآلفاق )الضباب، الغيم. . ( والغيب واخلرافة واألسطورة. 

"اجلازية  أن  اجلبل  رواية  البحث يف شعرية  إليه يف خامتة  نخلص  أن  وما جيدر 
عالقة  يف  وفكرًيا  إيديولوجًيا  قرئت  حني  الروايات  من  العديد  مّثل  والدراويش" 
تعالج  يسارية  اشرتاكية  رؤية  عن  تعبريا  بوصفها  االشرتاكي  الواقعي  باالجتاه 
والبيئية  الثقافية  بالعوائق  اجلزائر  يف  االشرتاكي  التنموي  املرشوع  اصطدام  قضية 
واالجتامعية أدى ذلك إىل حجب شعريتها أو عىل األقل جانب أسايس من شعرية 
تستمدها من الفضاء اجلبيل واشتغال الكاتب عليه أدى ذلك إىل حجب شعريتها أو 
الكاتب  الفضاء اجلبيل واشتغال  عىل األقل جانب أسايس من شعرية تستمده من 
واإليديولوجي  الفكري  االشتغال  عن  فضال  رمزيا  أو  ودالليا  فنيا  أو  مجاليا  عليه 
مما أسكب الرواية مقومات هبا تشرتك مع روايات اجلبل عامة وتتميز عن الرواية 
الواقعية االشرتاكية يف آن واحد، وهو نفس التميز الذي حققه حنا مينة حني أبدع 

أغلب رواياته الواقعية االشرتاكية يف إطار فضاء البحر. 
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هوامش البحث:
1(  نذكر من الدراسات التي أفردت ملوضوع املكان يف الرواية العربية: عبد الصمد زايد: املكان 
يف الرواية العربية الصورة والداللة )كلية اآلداب منوبة/ دار حممد عيل تونس، 	00	( وصالح 
صالح: قضايا املكان الروائي يف األدب املعارص )دار رشقيات للنرش والتوزيع، القاهرة، 			1( 
وياسني النصري: الرواية واملكان )العراق، 0		1(. وأحدث دراسة يف نظرنا هي أطروحة الدكتورا 
للنرش،  املكان" )زينب  الرواية: بحث يف قصصية  "املكان يف  بعنوان  امليلود حاجي  أنجزها  التي 
العربية  الرواية  يف  والفضاءات  األمكنة  من  معينة  بأنواع  اهتمت  التي  الدراسات  أما   .)	0	0
تونس(  منوبة،  اآلداب،  كلية  )مرقون،  مينة  حنا  أدب  يف  البحر  العيساوي:  السالم  عبد  فنذكر: 
وحممد حسن عبد اهلل: الريف يف الرواية العربية، )الكويت، 			1(. وأما الدراسات التي اهتمت 
بموضوع اجلبل يف الرواية العربية فال نعثر عىل بحوث مفردة ولكن عىل مقاالت متفرقة وهي قليلة 

ال تفي باحلاجة إىل فهم عالقة اجلبل بالرواية ودوره يف تشكيل عاملها الفني والداليل. 
هدوقة،  بن  احلميد  عبد  اجلزائري  للكاتب  والدراويش"  "اجلازية  الروايات  هذه  أبرز  من    )	
بن  اإلله  عبد  املغريب  للكاتب  الرحيم هبري و"جبل قاف"  عبد  العامين  للكاتب  و"جبل موسى" 

عرفة )ترمجت إىل اإلنجليزية(. 
	(  مجاليات املكان، جمموعة، عيون املقاالت، الدار البيضاء، 			1. 

4(  اجلازية والدراويش، دار اآلداب، بريوت، 1		1، ص 		. 
5(  اجلازية والدراويش، ص 		. 
	(  اجلازية والدراويش، ص 	5. 

	(  اجلازية والدراويش، ص 5. 
	(  اجلازية والدراويش، ص 	5. 
	(  اجلازية والدراويش، ص 55. 

10(  اجلازية والدراويش، ص 1	. 
11(  اجلازية والدراويش، ص 55. 
	1(  اجلازية والدراويش، ص 	1. 
	1(  اجلازية والدراويش، ص 4	. 

14(  اجلازية والدراويش، ص 	5
15(  اجلازية والدراويش، ص 		. 
	1(  اجلازية والدراويش، ص 10. 
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	1(  اجلازية والدراويش، ص 		-		. 
	1(  اجلازية والدراويش، ص 0	. 
	1(  اجلازية والدراويش، ص 	4. 
0	(  اجلازية والدراويش، ص 10. 
1	(  اجلازية والدراويش، ص 		. 

		(  اجلازية والدراويش، ص 		1. 
		(  اجلازية والدراويش، ص 4	. 
4	(  اجلازية والدراويش، ص 		. 
5	(  اجلازية والدراويش، ص 44. 
		(  اجلازية والدراويش، ص 0	. 

		(  عبد الرحيم وهايب، االستعارة يف الرواية، دار كتارا، الدوحة، 	01	، ص 	15. 
		(  جورج اليكوف ومارك جونسن: االستعارات التي نحيا هبا، تر. عبد املجيد جحفة، دار 

توبقال للنرش، الدار البيضاء، 			1، انظر صص 		-40. 
		(  اجلازية والدراويش، ص 		. 
0	(  اجلازية والدراويش، ص 		. 
1	(  اجلازية والدراويش، ص 15. 
		(  اجلازية والدراويش، ص 0	. 
		(  اجلازية والدراويش، ص 	1. 
4	(  اجلازية والدراويش، ص 		. 
5	(  اجلازية والدراويش، ص 	1. 

		(  اجلازية والدراويش، ص 	5-	5. 
		(  اجلازية والدراويش، ص 54. 

		(  اجلازية والدراويش، ص 11-	1. 
		(  اجلازية والدراويش، ص 	1. 
40(  اجلازية والدراويش، ص 14. 
41(  اجلازية والدراويش، ص 15. 
	4(  اجلازية والدراويش، ص 1	. 
	4(  اجلازية والدراويش، ص 	4. 
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44(  اجلازية والدراويش، ص 15. 
45(  اجلازية والدراويش، ص 0	. 
	4(  اجلازية والدراويش، ص 		. 
	4(  اجلازية والدراويش، ص 		. 

	4(  اجلازية والدراويش، ص 	4
	4(  انظر مثال ص 			 من الرواية. 

50(  عبد الصمد زايد. . . . ص		
51(  اجلازية والدراويش، ص 		. 
	5(  اجلازية والدراويش، ص  		. 

	5(  اجلازية والدراويش، صص 		-		. 
54(  اجلازية والدراويش، ص 	1. 
55(  اجلازية والدراويش، ص 1	. 
	5(  اجلازية والدراويش، ص 		. 
	5(  اجلازية والدراويش، ص 	5. 
	5(  اجلازية والدراويش، ص 	5. 
	5(  اجلازية والدراويش، ص 0	. 
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