
 93 

 

 

 

 برازيلية نموذجا   أيام كتاب :قراءة يف بنية السفر بني أدب الرحلة ورواية السرية

 محد بن سعود البليهد

  أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية

 هـ( 92/8/0441هـ ، وقبل للنرش يف  93/6/0441)قدم للنرش يف 

 

أيام برازيلية وأخرى من  "تتناول هذه الدراسة بنية السفر بني أدب الرحلة ورواية السرية يف كتاب: :البحث ملخص

. وُترّكز الدراسة عىل بنية السفـر ضمن مستويني: 9113ألمحد املديني، الذي صدرت طبعته األوىل سنة  "يباب

لق بني الرحلة ورواية السرية لتأسيس نص التباس التخييل بالتوثيق، وحتّوالت النوع الرسدي؛ لبيان جوانب التعا

 جديد.

 .ختييل الرحلة، املديني، بنية السفر، املرجع، السياق: املفتاحيةالكلامت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ(0441م/9103، جامعة امللك سعود، الرياض )56-93(، ص ص 9(، ع )90، مج )جملة اآلداب

Journal of Arts, Vol. 31 (3), pp 39-56 , © King Saud University, Riyadh (2019 /1440H.) 

 سعودجامعة امللك 

 كلية اآلداب

 جملة اآلداب

 0108 – 9691ردمد )ورقي(:

 0658-8993ردمد )النرش اإللكرتوين(: 

King Saud University 

College of Arts 

Journal of Arts 
ISSN (Paper):1018-3620 
ISSN (Electronic):1658-8339 



 ... أدب الرحلةقراءة يف بنية السفر بني : محد بن سعود البليهد

 

41 

From The Authority Of Registration To The Fiction Authority 

Read The Travel Structure Between The Journey And The Novel 
 

Hamed Saud Al-Belayhed 
Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia 

(Received:29/6/1440H , Accepted for publication 27/8/1440H ) 

 
Abstract: This study deals with the structure of travel between the journey and the novel in Ahmed AL-Madini 

journey "Brazilian Days and others from waste". The first edition was published in 2009. The study focuses on the 
structure of travel within two levels: confusion of documentation, and transformations of narratives in order to 

show the features of innovation that the text of the modern journey seeks to establish 
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 التمهيد: 

شهد الرسد العريب يف القرن التاسع عرش حتوالت كربى، 

التقليدي غرّيت من أساليبه ومكوناته، ونقلته من النسق 

الذي متثله جمموعة الرسود العربية القديمة بام فيها الرحلة، إىل 

تأسيس نسق جديد، وقد جاءت هذه التحوالت نتيجة 

التفكك الداخيل الذي أصيبت به األنواع القديمة، حني كّفت 

عن التطور، وتأزمت أبنيتها لظروف تارخيية وثقافية، وقد 

، عرب نقلت بطيئة غري استغرقت عملية التحول زمنا  طويل  

ُيضِمر يف "منظورة، وجمهولة البداية. فكل نوع يتأزم بناؤه 

طياته نوعا  جنينيا  يرتقب الظهور، فيتبلور نوع يرث من جهة 

كثريا  من خصائص تلك املرويات، ويقوم من جهة ثانية 

بتكوين خصائصه. عمليات التحلل البطيئة، وعمليات 

ارتباكا  يف التصورات القائمة التشّكل األكثر بطأ  حُتدث 

بخصوص الربط املبارش بني األسباب 

 (.996:9115) إبراهيم،"والنتائج

فالنصوص األدبية النوعية اجلديدة ال تتشكل من املعايري 

االجتامعية والثقافية وحسب، بل تضم يف تكوينها رصيدا  من 

أدب املايض، بل كل تراثه ممتزجا  مع تلك املعايري، فتتغّذى 

النصوص املستحدثة من عنارص األدب السابق، كام حدث 

حني استحوذت الرواية عىل عنارص الرحلة. وال تقترص مهّمة 

هذا الرصيد املرّكب من اإلحياءات األدبية عىل جمرد املحاكاة، 

فهو يعيد صياغة العنارص "وإنام يؤدي وظيفة مزدوجة، 

لتواصل، األدبية املألوفة بحيث تتحول إىل خلفية لعملية ا

 "وُيقّدم إطارا  عاما  يمكن وضع رسالة النص أو معناه فيه

(؛ بمعنى أن النص ال يتحقق إال من خلل 85:9111)إيزر،

النوع، عرب صريورة تارخيية، وضمنها يمكن العثور عىل 

التحوالت التي جيرهيا، واملسارات اجلديدة التي يضيفها، 

 وفق معنى التفاعل النيص العام.

هذا التصور ملسار التحول الذي جتتازه  وال يبتعد

النصوص األدبية من النسق القديم إىل النسق اجلديد عام 

تنشيط الرتاث الذي يتم من خلل  "ريكور"يطلق عليه 

تفاعل عاملني، مها: املبتكر، والراسب؛ حيث تشكل ظاهرة 

الرتاثية املفتاح لتشغيل النامذج الرسدية، فُيمثل الراسب 

تكون أنامط احلبكات، وهي نامذج ال تتسم  النامذج التي

م دليل  "بالثبات؛ ألهنا نبعت من ابتكار سابق؛ لذا فهي  تقدِّ

هاديا  لتجريب آخر يف امليدان الرسدي، فتتغري القوانني حتت 

ضغط االبتكار، لكنها تتغري ببطء، بل إهنا تقاوم التغيري 

 بسبب عملية الرتسب. فالقوانني التي تشكل نوعا  من

القواعد التي تتحكم بتأليف األعامل اجلديدة، تتجدد 

بدورها، بحيث يصري ما قبلها نمطا  باليا ؛ إذ يظل االبتكار 

سلوكا  حتكمه القواعد؛ ألن عمل اخليال ال يأيت من فراغ، فهو 

يرتبط، بطريقة أو أخرى، بالنامذج التي يوفرها الرتاث، غري 

 "هذه النامذجأن بوسعه الدخول يف علقة متغرية مع 

 (.45:0333)ريكور،

وهذا بالتحديد ما فعلته رواية السرية حني دخلت يف 

علقة جديدة مع الرحلة، فقد استطاعت الكتابات الرحلية، 

وهي من الرسود القديمة منذ القرن الرابع اهلجري، أن ُتقّدم 

معامل أولّية؛ لتحديد إطارها العام، وتبلور جنسها، عن طريق 

 "مي والنوعي، وهو ما سيعرف فيام بعدتراكمها الك

، بمواصفاته اجلامعة للحقول املعرفية األخرى. وإذا "بالرحلة

كانت التسميات التي ُمنحت هلذا النوع من الكتابة، قد 

تعددت واختلفت بني حقول معرفية متباينة، بني من ينسبها 

إىل األدبية، ومن يرتدد يف هذه النسبة، فإن هذا النوع من 

بة الرحلية ما انفك يرّسخ تقاليده الكتابية، ويؤسس الكتا

ملرشوعه الثري املتنوع، حمافظا  عىل استقلله، ومتعالقا  يف 

الوقت نفسه مع أشكال تعبريية أخرى. وعىل الرغم من أن 

الرحلة ظّلت تتغذى عىل خطابات متعددة، وتتامس مع علوم 

ة اآلخر، إنسانية واجتامعية، مراوحة بني سرية األنا، وصور

فإن الوعي ببنية السفر بقي هو ما يمنحها التميز، وُيشّكل 

 (.40:9116رؤيتها اخلاصة)حليفي،

ويف مرحلة تارخيية الحقة، تواتر هذا اإلرث من 

الكتابات الرحلية، حتى بات ُيشّكل ما يشبه مؤسسة متعددة 

االنتامءات والكّتاب، ومل تكن هذه الكتابات الرحلية يف شكل 

ا، وطبيعة رسدها، خملصة للواقع، بل تكشف أبنيتها انكتاهب

الداخلية عن هوية أخرى حكائية، لكنها ال تفصح عن نفسها 

إال بشكل متواٍر يف ظل الوقائع، وهاجس النزعة التسجيلية 

 الوصفية.

وكان هذا النوع الرسدي الرحيل قد استكمل رشوطه منذ 

اج خصائصه زمن طويل، واستنفد كافة طاقاته، فأخذ يعيد إنت

بصور متناسخة، إىل أن حتول إىل نموذج مغلق. واستنادا  إىل 

حاجات التعبري، واختلف املعايري واألنساق الثقافية 

والذوقية للتأليف والتلقي، فقد ورثْت رواية السرية تركة 

املرويات الرحلية، وأخذت تضيف إىل أبنيتها الرسدية 

ثرات املستجدة؛ ووظائفها التمثيلية، ما يتناسب مع املؤ

لتتوافق مع هوّية الرسد اجلديد، فسعى كثري من الروائيني إىل 

كتابة أسفارهم ورحلهتم بصيٍغ مبتكرة بوعي مجايل، ختتلف 
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بذلك  أرشعوافعن تقاليد كتابة الرحلة يف نصوصها القديمة، 

آفاقا  واسعة إىل عامل التخييل، وحافظوا عىل تقاليد الرحلة من 

 (.55:9105)حليفي، آفة فناء النوع

وملا كانت بنية السفر ميدانا  مشرتكا  لتجارب الرحلة 

ورواية السرية، كانا معا  ينتسبان إىل حقل الرسد، أصبحت 

أشكال التبادل بينهام ممكنة نسقيا ، ومتحققة عىل مستوى البنية 

الرسدية، فعملت الرحلة يف شكلها اجلديد عىل تكييف سياق 

النسقية؛ إذ ذهبت تستقبل عنارص بنيوية التلقي، مع القابلية 

من عامل الرواية لُتشيد بناءها الرسدي بدالالت فنية ختييلية، 

متجاوزة بذلك اجلانب التسجييل الذي أثقل بتفاصيله كثريا  

من نصوص الرحلة التقليدية، وقد حافظت رواية السرية عىل 

ك بنية السفر مستفيدة من الشكل الرحيل، لكنها قامت بتفكي

م فيه  نسقه، ومن ثم حتويله إىل شكل جديد من الكتابة، ُتقدَّ

جتربة الذات بلغة روائية متنوعة املستويات، ُتستثمر فيها كثريا  

من وسائل الرسد، وفنون التخييل، وتوظيف الضامئر يف 

مسافات متقاربة بني السارد والكاتب، وبني األنا واملخاطب 

 .لذات واحدة من الروائي والرّحالة

 

 املبحث األول: ميثاق التجنيس:

عىل  (0)"أيام برازيلية وأخرى من يباب "يتأسس كتاب

وعي بجنس الرحلة، إال أنه وعي إشكايل مرّكب، يعتمد عىل 

التضاد؛ حيث يستحرض فيه الكاتب جتارب الذات واآلخر، 

روائي يتحرر من  رسدبويستدعي أحيانا  أحداث التاريخ، 

                                                           

، حلقة من سلسلة "أيام برازيلية وأخرى من يباب "(   يعدُّ كتاب 0)

 "ففي حقل الرواية صدر له:  أمحد املديني املتنوعة، مؤلفات:

زمن بني الوالدة واحللم، ووردة للوقت املغريب، واجلنازة، 

وحكاية وهم، وطريق الرساب، واملخدوعون، ورجال ظهر 

. ومن املجموعات القصصية "املهراز، وشارع الصفصاف

الطريق إىل املنايف، واملظاهرة، وسفر "القصرية صدر له: 

نشاء والتدمري، والعنف يف الدماغ، وامرأة العصافري، اإل

برد املسافات،  ". وله يف الشعر"وخريف، وطعم الكرز

إال أن املديني متيز بكتابة  ،"وأندلس الرغبة، وبقايا غياب

نصيبي من باريس، والرحلة  "الرحلة الروائية، فقد أصدر: 

ربية إىل بلد إىل بلد اهلل، والرحلة إىل رام اهلل، والرحلة املغ

 ."األرجنتني وتشييل البهية

 

قليدي، لكنه يستثمر مكوناهتا يف بنيته إطار الرحلة بشكلها الت

الرئيسة، فهو نص يندرج يف سياق الرحلة، لكنه يسعى إىل 

تطويع هذا السياق، وفق كتابة رسدية ختييلية قادرة عىل 

ملءمة كل السياقات؛ لتشكيل نص ثقايف معريف مجايل يعتمد 

عىل بنية السفر، حترض فيه املشاهد واألحاسيس بني العني 

، وتتنوع فيه املستويات اللغوية، ويتعدد فيه توزيع والذاكرة

الضامئر، يتحكم فيه الكاتب والروائي بحرية الكتابة، كام 

(، 51:9105يتحكم باختيار فضاءات الرتحال، )حليفي،

ويلتبس هذا النوع من الكتابة السفرية بسرية الذات، وسرية 

عتمد اآلخر، وترحيلهام بني األزمنة والفضاءات، فهي كتابة ت

املبنى الروائي يف رسدها، بام ينطوي عليه من اسرتجاعات 

الذاكرة، وتذويب احلدود الفاصلة بني الواقعي والتخيييل، 

لكنها تستفيد من أجناس أخرى، كام  وبني املرجعي والرمزي،

، فقد اجتمعت يف "أيام برازيلية وأخرى من يباب"نجد يف 

املتخيلة، ذات دية ا النص تفاصيل السفر، واللغة الرسهذ

الروافد التناصية املتنوعة، وخمزون الذاكرة الفردية واجلامعية، 

والتجارب اإلنسانية املختلفة واملسكونة باآلمال وباحلنني، 

والفنون الشعبية املغاربية، والعرصية الرشقية، وأشعار 

العرب القدامى واملحدثني، بوصفها بنيات خطاب جزئية، 

الفنية، ضمن بنية خطابية كربى منسوجة بكثري من احلذق و

هي النص الرحيّل بصياغته الرسدية الروائية الواقعة بني 

 حدود املرجع والتخييل.

أيام برازيلية وأخرى من "ويأيت العنوان الرئيس لكتاب: 

فاحتة نصية، وتوطئة إىل مضمون الكتاب بحكم  "يباب

صدارته، وبوصفه مستهل  يثبت دالالت املتن، فهو يتشكل 

ن مكونني، األول: زماين) أيام(، والثاين: مكاين) برازيلية(. م

ويأيت الشطر الثاين من العنوان عطفا  حيمل دالالت سلبية 

، إال أن هذا الشطر ينّشط ذاكرة العنوان "وأخرى من يباب"

التخييلية، وحيّرض رغبة التأويل، ثم يواجهنا يف الصفحة 

. "حديقة اهلل"نزهة يف أيام برازيلية أو  "الداخلية عنوان آخر

والكتاب يف جممله يتكون من رحلتني إىل مكانني متناقضني يف 

أشياء كثرية، وقد خّص املؤلف كل رحلة بمقدمة خاصة 

رشح فيها الدوافع والغايات، وما أحاط بكل رحلة من 

يف  "أيام برازيلية "ظروف وملبسات. جاءت الرحلة األوىل

د من االهتامم يف التقسيم مخسة عرش فصل ، وقد حضيت بمزي

والعناوين الفرعية، فكل فصل يتشكل من عنوان رئيس 

ُيصاغ بلغة أدبية جمازية، ويأيت أحيانا  عىل هيئة سؤال، أو 

اقتباس شعري أو نثري من أغنية أو قصيدة، أو تضمني لقول 
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ورد عىل لسان إحدى الشخصيات التي التقى هبا الرحالة، كام 

 نرى يف الشكل اآليت:

رقم 

 الفصل
 عنوانه

رقم 

 الفقرة
 عنواهنا

أرقام 

 الصفحات

I 

أّي فتنة يف 

 "حديقة اهلل"

 ؟!

0 

الصب "

تفضحه 

 "عيونه

00-02 

II 
بلد اجلسد، 

 بل منازع
9 

ممتنة لك  "

 "وللعرب
08-94 

III 
فتمّتع بالصفو 

 ما ُدمَت فيه
9 

فام أطال "

 "النوم عمرا  
95-90 

IV 

جسد 

كالتلل، تلل 

 كالنساء!

4 
نظريت العارمة 

 تتكلم
99-98 

V 
حاشية عىل 

 املاء
5 

الصبا "

واجلامل ملك 

 "يّدي

93-45 

 

وقد جاء ترقيم عناوين الفصول باألعداد الرومانية، ثم 

تتبعها الفقرات التي ُأقيمت عىل حدث مركزي، وُرّقمت 

باألرقام اإلنجليزية، وتقسيمه هبذا الشكل الرسدي الرتاتبي، 

الذي حتكمه العناوين الكربى من جهة والعناوين الفرعية 

الصغرى من جهة أخرى، يشري إىل جمموع املشاهدات 

القضايا التي كان يعاينها، أو يثريها الرحالة/ السارد، و

ويكشف عن رؤية الرّحالة التي تؤطرها يف نظام الرسد، أما 

، أو كام جاء يف العنوان "وأخرى من يباب"يف الرحلة الثانية:

، فقد جاءت يف ثامنية عرش "أيام لبنانية من يباب"الداخيل

ا حضيت به الرحلة فصل ، ومل تنل هذه الرحلة من العناية م

األوىل، فقد كانت فصوهلا ُغفل  من العناوين، والفقرات، 

وُاُكتفي برتقيمها، ويف آخر الكتاب ُأدرج ملحٌق اشتمل عىل 

نّص قصيص استدركه املؤلف عىل نفسه، وهو يف طريقه إىل 

املدينة األردنية)مادبا(، وقد صيغ عىل شكل قصيدة النثر، 

، ثم عنوانا  "اهلائم عىل وجههنص "وأخذ عنوانا  رئيسا :

. وقد هام املؤلف يف هذا النص بني "الطريق إىل مادبا"فرعيا : 

احلارض واملايض، واستدعى أحداث التاريخ العريب، وبكى 

حارض العرب، وما آل إليه حاهلم. ومن املعلوم أن هذا 

التباين بني الرحلتني جاء نتيجة املفارقة التي شعر هبا الرحالة، 

لبات التي عايشها، فقد ظهر أثر املكانني يف املتن واملبنى، والتق

فاجلوانب اإلنسانية سلبا  أو إجيابا  تبقى مشرتكة يف اجلوانب 

 اإلبداعية، وربام أدت إىل نتيجة واحدة، أو متقاربة.

ويرشح املؤلف للقارئ أسباب هذه التباين بني الرحلتني، 

فرة العربية وبني ما تقلبت فيه خلل هذه الس"بقوله: 

الرشقية، أحببت أن أطلع القراء عىل ما وجدتني مقبل  عىل 

وصفه ورسده، تتنازعني يف ذلك مشاعر وهواجس وأفكار 

شّتى، وهيمني أكثر منها ما تراه العني هي عندي يف هذا املقام 

وحدة القياس األوىل، وما يليها ثان يف املقام. وال أكتم القراء 

دوين الرحيل اجلديد، أين سجني وأنا مقدم عىل هذا الت

إحساس بمفارقة كيف أين سأنتقل، وأنقله معي من عمران 

الرحلة األوىل إىل ما عنونته إمجاال  باليباب... وأنا أحاول أن 

أستجمع نفيس أو كلاميت مرتاوحة بني اجلمر 

 ( .008:9113)املديني،"والرماد

بينه ومنذ البداية يرسم املؤلف حدود امليثاق األجنايس 

وبني القارئ، فيقدم له أفقا  يمّكنه من تلقي هذا النص، 

 "موضحا  منهجه الذي اخطته لتدوين هذه الرحلة، بقوله:

هذا نص رحلة؛ تقرير وصفي، ونقيل، وانطباعي عن زيارة 

قمنا هبا إىل بلد الربازيل... إنه نص وضعناه خصيصا  

لوصف ورسد مقاطع منتقاه، مفصلة وجمزأة... فتصبح 

املشاهدة ذاتا  أخرى يف حلظة وعي تنعكس عىل مرآة الوجوه 

واألشياء لتحفزها عىل مزيد نظر وتبرص... عرب مخسة عرش 

فصل ، وصورة، وبحبك قصيص، أيضا  ما سيلتقي به القارئ 

 (.2:9113)املديني،"تباعا  

وحني نقف أمام هذا امليثقاق نجده يروم تقديم نص 

، يتمثل األول يف جانب: رحيل يعتمد عىل مكونني رئيسني

التقرير الوصفي االنطباعي، وهو جانب يتملك مرجعية 

واقعية متحققة عىل الرغم من كوهنا مرجعية أنتجها التخييل، 

وهذا التحقق املرجعي الواقعي يستند إىل ثنائية داللية تتمثل 

األوىل: يف العلمات النصية التي عقدها امليثاق األجنايس 

ثل الثانية: يف اإلحاالت اخلارج نصية ورّصح هبا، وتتم

وعلقاهتا السياقية التعيينية بام فيها الصوت الرسدي املشارك 

يف األحداث الذي يمثله املؤلف بضمري املتكلم، ويف هذا 

املكون الرئيس يتجه النص إىل تصوير املرجع، والتأكيد دوما  

 عىل كينونته احلقيقية عرب اإلحالة بالعلمات اللسانية،

عن زيارة قمنا هبا إىل بلد الربازيل، أو اجلمهورية  "كقوله:

الفيدرالية الربازيلية، أكرب دولة مساحة وسكانا  وثروة يف 

أمريكا اللتينية. يقع بيننا نحن يف املغرب وهذه األرض، 

(. ويميل النص أيضا  يف 2:9113)املديني،"املحيط األطليس

لوصف يف سياقه هذا املكون الرئيس إىل تغليب صيغة ا

التلفظي، مؤكدا  عىل املرجع اخلارجي بإشارته عىل األماكن 
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واألشياء القابلة للتجسيد بالتقرير الوصفي، كقول املؤلف 

كنُت شاردا   ":"ريو دي جنريو "يصف منطقة يف العاصمة

عن حايل، أو قل مفتتنا  بالصورة املعامرية العالية واملنّسقة، كام 

تصاعدة قبالتي، يفصلني عنها شارع فسيح متنحها البنايات امل

 "ريو"نصُفه تقريبا  خمّصٌص حلركة الراجلني. يف هذا القسم 

نتبنّي بوضوح أن املهندسني املعامريني تأثروا بتصميم ساحل 

 (.05:9113)املديني،"الريفريا الفرنيس

وحتيلنا هذه ثنائية بني املرجع املتحقق يف فعل الرحلة وبني 

ق الكتابة إىل مقولة الزمن الرسدي وطرق إنتاجها عن طري

اشتغاهلا بني زمن حدوث الفعل وزمن إنتاجه بالتخييل 

الكتايب، وهذا هو املكون الرئيس الثاين الذي قدمه املؤلف يف 

إنه نص وضعناه خصيصا  لوصف ورسد  "امليثاق بقوله:

مقاطع منتقاه، مفصلة وجمزأة ... عرب مخسة عرش فصل ، 

(. وهذا احلبك 8:9113)املديني،"قصيصوصورة، وبحبك 

القصيص هو ما يرسم ملمح ختييل النص عرب الذاكرة التي 

تتحرك لتعيد إنتاج الفعل الواقعي يف زمن الحق، والذاكرة 

عرضة للتشوه والطمس، إما لنسيان غري مقصود، أو بسبب 

خضوع النص القتصاد الكتابة، بحيث ال يستطيع البوح بكل 

م أطياف  ما لديه، فيلجأ إىل التطفيف والصمت، فُيقدِّ

، فالصور الذهنية "بمقاطع منتقاه مفصلة وجمزأة "األحداث

التي تستحرضها الذاكرة لن تكون مطابقة لألصل متاما ، 

وهذا املبدأ االنتقائي سواء أكان مقصودا  أم غري مقصود هو 

ما يمنح النص ثراء التلقي بوساطة التخييل، وجيعله عرضة 

 ت املتعددة.للتأويل

 

 املبحث الثاين: املؤلف بني التنظري والتطبيق:

انطلقا  من الوعي بمحددات الرحلة األجناسية، 

ورضورة التجديد يف أشكال الكتابة الرسدية، كتب أمحد 

 املديني نّصه الرحيل الثقايف، مدركا  تلك املآزق التي يواجهها

كاتب الرحلة وهو يغالب النسيان بالتذكر، ويراوح بني 

احلارض واملايض، بني الذات واآلخر، حماوال  املوازنة بني 

احلقيقة واخليال، وقد صّدر املؤلف كل رحلة بام يشبه التنظري 

بإشارات رسيعة ملسألة الكتابة، وال سيام كتابة النص الرحيل، 

التخييل واملرجع  عرض فيها بعض تصوراته فيام خيص حدود

يف حميط الذاكرة اإلنسانية، كام وجدناه أحيانا  يقدم آراء يبثها 

يف طيات النص، تستدعيها بعض املواقف أو املشاهد، فنحن 

نراه يقدم تنظريا  لطبيعة الكتابة الرحلية وجتاذهبا بني املرجع 

الواقعي وفعل التخييل، بقوله: ففي مثل هذه الكتابة يركض 

حاول مغالبة النسيان، وتتنازع األشياء جاذبية، أي التذّكر لي

اإلحساس يوّلد االنطباع فورا ، وقوة اإلدراك نتيجة الوعي 

هي تركيب لآلين والبعدي. لذا فإن ثمة مآزق بل حرص يف 

كتابة الرحلة ليس أقلها أهنا تأيت بعد حني فل تدون بالرضورة 

داء منه، وألنك ما عشته يف املكان والزمان، وإنام بقايا وأص

أنت أيضا  تكون قد رصت آخر بفعل عوامل شّتى تلحق بكل 

تأكيد تأثريات عىل الشعور والوعي، ويتداخل فيها املايض 

باحلارض، واخليال باحلقيقة؛ إذ ال توجد أو تبقى إال حقائق 

حمدودة من ذكرياتنا، ذكرياتنا ذاهتا نعيد تركيبها وتطريزها 

 ( .51:9113)املديني،  "بخيط اخليال

ونرى أن هذا اجلانب التنظريي الذي قدمه املؤلف قد 

حتقق يف جوانب كثرية من نص رحلته، فعىل الرغم من جتنيس 

فقد جتاوز حدود  "رحلة"الكتاب يف صفحة الغلف عىل أنه 

الرحلة التقليدية، واجته إىل أفق جتريبي الستثامر جتربة السفر؛ 

فيام تلتقطه العني، وتفكر  لرياهن من خلهلا عىل زوايا النظر

فيه الذات؛ لتقديم املألوف الواقعي، بصورة املدهش ببلغة 

ختييلية متيل أحيانا  إىل املبارشة والعفوية يف تصوير علقات 

الذات باآلخر، ووصف املشاهدات، وهذا ما يؤكده يف تنظري 

فكل كتابة سفر هي رسد حمتمل، تنقل "آخر، بقوله: 

من صعيد الواقعي املبتذل الذي نعيش  املشاهدات واملرويَّ 

فيه، ونود اإلفلت منه، ولو يف زمن الرواية، نحو املدهش 

. فكتابة السفر كام يتصورها املديني يف جتربته "واالستثنائي

تذّكر بليغ للواقع، ورسد للمشاهد بعني مكحولة "

(، فل هي تاريخ ُيعتمد عليه، 50:9113)املديني،"باملجاز

بارد، وتفصيل ممل، بل ال بد فيها من  وال هي وصف

التأويل، بحيث يصبح التذويت من ركائزها األساس، دون 

أن يرقى رسدها إىل درجة عالية من التخييل يف الوقت نفسه؛ 

 لكي ال تفقد مرجعها الواقعي.

ونقف أيضا  عىل تنظري له حول طبيعة الوصف امللزم 

ووثق فهو أصل  والوصف مهام دّق "خلطاب الرّحالة، بقوله:

افتتاٌن وخشوع أمام السحر، يف الكبرية والصغرية، يتواله 

صاحبه بأداة اللغة، والصورة املضاعفة، والذاكرة اللعوب، 

وهذه كلها مرايا خادعة، أوليست حقيقة كوثيقة صورة 

اجلغرايف؟ نظن أن احلقيقة توجد دائام  يف مكان آخر، لنقل إهنا 

حسب ثقافاهتم تتمّوج يف أعني القراء، وب

 (.50:9113)املديني،"وأهوائهم

وهذا ما حاوله النص عرب إثارة أفعال التخيُّل لدى 

القاريء بصور وصفية برصية حُمَّملة باملعاين املجازية عن 
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طريق اقرتاهنا بتجارب الرّحالة ومشاهداته، وهي صور 

تستنطق صمت األشياء، فُتفيض إىل معرفة تستوعب املرئي 

سد أبعاد املشهد، كام نرى يف هذا املقطع واملكتوب، وجت

ينطلق الزورق أول مرة خافتا ، ينساب يف  "الوصفي احلركي:

النهر خفيفا ، مرحا ، والنهر يمتد كِشعب بني جبلني، ومها 

سيتشكلن عىل جانبيه تدرجييا ، اكتسيا بأشجار متكاثفة بلون 

أخرض ميضء حتت شمس ساطعة، قبل أن يتبدل مكتظا  

ا  يف الغابة الداخلية عىل مسافة آالف اهلكتارات. فجأة ومسود

رسعته ليصبح سهام  وهو  "مزاج"حتس بالزورق يغري ربانه 

يتلوى وينعطف بني هنر هو اآلخر يتلوى، ثم ها هو هيمد 

تدرجييا ، قد أصبح وجها  لوجه مع عرشات صبيب 

الشلالت ... تتسارع متلهثة يف النزول لكن احلافة تنهب 

عته، لينهار بغضب وعنف هو املوج املتكاثف، الواقف ودا

ينازل بعضه، أبيض من الثلج، حني تعلك اخليل يف املعارك 

تثري النقع وهي تثري أبخرة فوارة تتجمع يف موكب حاشد 

 (.34:9113)املديني، "لتصعد إىل السامء

م يف مفتتح الرحلة الثانية ملحات تنظريية عن الذات  وُيقدِّ

الرحلة، وطبيعة الكتابة الرسدية القائمة عىل الساردة يف 

االنتقاء، لكنها تظل آراء رسيعة حمدودة بتجربته، ال تكشف 

عن رؤية شاملة، وإنام هو يتذكرها يف بعض املواقف، 

لكني إزاء ما رأيت يف املرشق، يف جزء منه فقط،  "كقوله:

ومشاهد اخرتهتا بعينها، وهذا ما حيدث عادة للمسافر، ويف 

تابة الرسدية خاصة القائمة عىل مبدأ االنتقاء، لن أقف إال الك

 "عىل ما يشدين إىل هذا اليقني شكل  وداللة

(. ويف إشارة منه إىل طبيعة الكتابة 003:9113)املديني،

الرحلية، وأن الرّحالة ال يستطيع الفكاك من رؤيته وثقافته 

 وتكونيه الوجداين وهو يكتب عن األماكن ويصف املشاهد،

لذلك يف كل رحلة إىل مرشقنا  "نراه يقدم هذا الرأي، بقوله:

العريب يسبقني وجداين، أعرف أن يشّوش عيّل الطريق 

والتامس األمور كام هي، لكن من شّب عىل يشء شاب عليه، 

وبدونه سأصبح آلة تصوير ال قطة فحسب ينقصها حس 

 (. 34:9113)املديني، "التوجيه وملعة اإلضاءة اخلاصة

كل اخلطاب الرحيل منذ حلظة الكتابة الذهنية، ويتش

فالسارد يعيد عىل الورق تفاصيل حكاية فعل السفر الذي 

انقىض، متتبعا  أصداء الذات يف صورة اآلخر بتفاعلهتا 

الفكرية والثقافية، مقارنا  بني جوانب التامثل واالختلف، 

 راسام  بألوان الوصف صور األماكن التي زارها، متنقل  بني

األزمنة بوساطة االسرتجاعات املتواترة، وضامئر الرسد، 

واالستيهامات الذاتية التي ُتنتج خطابا  يمزج بني املرجع 

الواقعي واألبعاد التخييلية، فيترسب إىل النص  بوعي من 

السارد أو يف غفلة منه ما تلتقطه العني أو تفّكر فيه الذات، 

ات، فيتجىل أثره يف بلغة جتمع بني الدهشة واإلعجاب واخليب

 (. 055:9105مرآة الوجود اإلنساين)أزوغ،

حماولة سعت  "أيام برازيلية وأخرى من يباب "وكتاب

إىل حترير الرحلة من بعض قيود التوثيق والتقرير، فأرشعت 

النص الرحيل أمام آفاق ختييلية لترتّحل بني مكانني، األول: 

يصفها أهلها، حيث بلد الربازيل حديقة اهلل يف أرضه كام 

فهي رحلة اكتشاف الدهشة واألحلم، وتقفي أثر املجهول، 

بني املمكن واملحتمل، يرسم فيها السارد/ الرحالة جغرافية 

رحلة، وهوية أمة، ومعامل فضاء. وقد جاءت بدافع الفضول، 

وبمحض الصدفة، وأرادها الرحالة سياحية رصفة، لكنها 

من ثم حفرت أفكارا   ، أبعد من غايتها األوىل، و"ذهبت إىل 

ووّلدت أحاسيس، ونكأت جراحا ، وحّفزت يف األخري عىل 

التأمل الذي يقود صاحبه إىل ما يشبه أخذ العربة من املرئي، 

فتصبح املشاهدة ذاتا  أخرى يف حلظة وعي تنعكس عىل مرآة 

 "الوجوه واألشياء؛ لتحفزها عىل مزيد نظٍر وتبرص

 (. 2:9113)املديني،

الثاين: فهو من يباب، وحتديدا  إىل لبنان، يباب  أما املكان

عىل أن يبايب ليس حطام بيوت "يطال اإلنسان قبل املكان 

وحسب، بل اهنيار أشمل يمتد إىل ما هو أقوى وأنبل، أو 

 "يفرتض كذلك، إىل اإلنسان وحلمه وقيمه

(. وقد كان زمنها ُبعيد توقف العدوان 003:9113)املديني،

نوبه. وإذا كانت الرحلة األوىل بدوافع اإلرسائييل عىل ج

سياحية رصفة، فإن الرحلة الثانية تباينها يف الغاية واملقصد، 

وقد عدت إىل باريس، رصت أنتظر متى يتوقف العدوان "

عىل لبنان، وتصبح ريح السفر إىل الرشق مطواعا ؛ ألشّد 

الرحال من جديد نحو ما ينبغي أن أقف بنفيس عىل ما رأته 

، مدّمى ومشظى، ال أعرف هل ألقتنع أكثر، أم العني م هشام 

ألزداد غضبا ، أم ألن وخز ضمري الحقني وأنا أجوب 

أصقاعا  أخرى بينام ثمة عرب أرضهم وأجسادهم تصري إىل 

يباب. وهكذا فإين واحلرب تضع أوزارها، واملقاومة اللبنانية 

تدحر العدوان، ركبت الطائرة قاصدا  األردن أوال  للغاية 

 "املذكورة، وعزمي أن أطرق بريوت بعده مبارشة

 (. 008:9113)املديني،

ويتمسك الرّحالة أحيانا  ببعض خصائص خطاب الرحلة 

التقليدية عىل الرغم من تلك التجاذبات املضمرة التي خيضع 
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هلا كٌل من الرحالة والروائي؛ حيث تشد األول حينا  إىل 

نا  أخرى إىل االنعتاق قواعد النوع وبنيته، وتدعو الثاين أحيا

منها نحو فضاء الرسد، واخليال املرتحل؛ إذ نراه حيرص عىل 

تدوين مكونات الرحلة من حيث حتديد مسارها منذ حلظة 

انطلقه وحتى عودته، متنقل  بالقارئ بني مدن ومساحات 

شاسعة، واجتاهات متعددة، مراوحا  بني السهل واجلبل 

كائنا  ومادة   "باملعرّب، والبحر، يلتقط اجلوهري، وحيتفي

ورمزا ، ال يفوتنا العارض النافل، الذي له أكثر من داللة، 

وتأرسنا أبدا  دائرة املقارنة، كأنك حيث ذهبت تبقى مشدودا  

إىل مسقط الرأس، ومهوى الفؤاد. هناك ذهاب وإياب، 

وخلود إىل اجلامل والغرابة، وتأمل يف الفرق؛ ألن فكرة 

 (.8:9113)املديني، "يف ذهن الرحالة العودة حارضة دائام  

وقد شّكل هذا االزدواج بني الروائي والرحالة قلقا  يف 

نص رحلة؛ تقرير وصفي، ونقيل، "النص فهو بتأكيد املؤلف 

 "وانطباعي، عن زيارة قمنا هبا إىل بلد الربزايل

(؛ بمعنى أن احلكي يف الرحلة رسد 2:9113)املديني،

يه بؤرة احلدث بكل توصيفاته تفصييل، يشّكل املكان ف

الثقافية والسوسيومعرفية، مستندا  إىل مرجعية واقعية تكشفها 

اإلحاالت املتعددة، وما ينقله الرحالة من أحداث 

وقد  "وانطباعات وتأملت بوساطة حاستي السمع والبرص،

تتضخم يف عينيه الصور، ويرى بعيني املسحور بام علم أو 

رة، وهو معهوٌد عند بعض الرواة سمع من قبل عن بلد الزيا

حيكون األعاجيب واألكاذيب عن مشاهدات مزعومة هلم يف 

بلدان زاروها باملسموع أو املقروء، ال بام يقع عليه البرص، 

ويشهد عليه أو ضده الواقع، وال أنكر أنني أذهب أحيانا  

 ( .02:9113)املديني، "ضحية خداع مماثل

الذي يبدو يف فعل وعىل الرغم من املرجع الواقعي 

الرحلة وأحداثها، وما يرسده الرحالة من مشاهدات جرت 

باألمس، فإن الروائي يبتدع يف رسده مرجعا  خياليا ، تلتبس 

معه العلقة بني املرجعني حني تتجسد يف الكتابة، ويصبح 

واهنا، وقابل  للذوبان يف أي حلظة، "اخليط الناظم بينهام 

زمنية بني احلدث وزمن الكتابة خاصة إذا كانت املسافة ال

متباعدة، غري أن طبيعة املتخيل يف الرحلة تتشكل من 

عمليات التحويل التي تقوم هبا اللغة، وهو حتويل يمنح 

 "النص الرحيل أبعادا  حكائية تتلون بالتخيييل واإلهيامي

(، فيعلو يف هذا املرجع صوت 051:9105)اهلرمودي،

دائرة التخييل، فرتجح كفة الروائي الذي يدفع بالنص إىل 

اللغة األدبية، بشفافيتها األسلوبية، وبدالالهتا الرتميزية، 

فتصبح جماال  خصبا  للتأويل بام تضمره من مكونات متوارية، 

 وحكايات محيمية، متتاح وهجها من تذويت األحداث.

 

 املبحث الثالث: جتديد البناء الرحيل:     

ية ترتبط بزمنيته، ومتيزه ما من خطاب إال وله طريقة بنائ

من غريه من اخلطابات، تتجىل يف ملفوظات ومؤرشات حمددة 

ملموسة، وقد ال تتوافر كافة عنارص البناء يف اخلطاب، وإنام 

ال بد من اشتامله عىل احلد األدنى، أو الرضوري من ثوابته 

النوعية، وخصائصه اجلوهرية؛ لكي ال خيرج من دائرة جنسه 

(. فإذا ما نظرنا إىل الرحلة من هذا 6:9119)غلوينسكي،

اجلانب، فإننا سنجدها تتشّكل من خطاب وصفي يويل 

اهتامما  ملحوظا  للفضاء املكاين وأحداثه، يقّدمها الرّحالة 

ماثلة جمسدة أمامنا بوساطة حاسة البرص، وإن كان حدوثها 

قد جرى يف زمن سابق، يف حني يرتاجع التخييل والرسد 

بة تالية، عىل عكس ما حيدث يف الرواية مثل ، وزمنه إىل مرت

الرسد جيعلنا دائام  أمام أحداث جتري قبل اآلن، اليشء "حيث 

الذي يدفعنا بشكل خاص إىل ملحقة تبّدل احلدث وجريانه 

يف الزمان حتى النهاية، ما قبل اآلن. أما يف حالة الرحلة، فإن 

ق الوصف وبحكم طبيعته احلركية، وإن كانت ذات عم

زمني، تدفعنا دائام إىل معاينة املكان، ومواصلة االنتقال عرب 

 "األمكنة التي يقف عندها الرحالة واصفا  

(. ونرى ذلك يف هذا املقطع الوصفي: 029:9109)يقطني،

وإنك لتستغرب ملظهر هذه الكنائس من اخلارج حال "

طلئها، وتقرّشت جدراهنا، واسوّدت أعاليها، كام هي أغلب 

ت يف املنطقة، فرتى املقربصات والرشفات الربانية البنايا

مدبوغة اخرّضت صدأ  بسبب ما حتدثه رطوبة الطقس 

االستوائي. واحلق أيضا  أن ليس ملداخلها زينة، وال ألبواهبا 

خشب باهر، ولكن الداخل ثمني، ثمني جدا ، سواء األسقف 

واألعمدة والتزوايق الضخمة الباروكية بامتياز، وكميات 

 "هب التي استعملت للنقش والصبغ وتذهيب األيقوناتالذ

 (.55:9113)املديني،

وتثري العلقة بني الواقع والتخييل إشكاال  معقدا  

أن احلدود بني القطبني قد تتقلص إىل حدود "ومتشعبا ، ذلك 

التليش؛ مما ينتج عنه نوع من االندماج والتداخل بينهام، 

ذاكرة اإلنسانية لتبدع من فالتخييل حميط ممتد تتحرك فيه ال

 "خلله ما تعتقد أنه يلمس احلقيقة من بعض جوانبها

(. وقد تتضح احلدود بينهام بشكل 60:9109،63)جبار،

جيل يسهل معه تصنيف النص، فيظهر ميثاق القراءة رصحيا ، 
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، إال أن "أيام برازيلية وأخرى من يباب"كام هو حال كتاب 

صة، أحدثت بعض نص الكتاب قد ُأنتج بطريقة خا

اإلنزياحات عن ميثاق التجنيس املعلن، فهو وإن سعى إىل 

رسد ما وقع، واجتهد يف توثيقه، فإن التخييل قد أفرغ 

الدالالت املرجعية، وشحنها بدالالت جديدة، بوساطة اللغة 

والذاكرة حينا ، أواالسرتجاعات واالستباقات، وضامئر 

أيام  "نزعم أن كتاب الرسد أحيانا  أخرى، وهي األدوات التي

اعتمدها، حماوال  اخرتاق البناء الرحيل، أو عىل  "برازيلية

 األقل االنزياح به عن مرجعية خطاب الرحلة. 

يضاف إىل ما تقدم من مواصفات متييزية أن الوصف 

مع التقرير يف الرحلة، فيقدم لنا عوامل خطابية قابلة  يتعالق

للتجسيد، يف حني أننا يف الرسد أمام عوامل قابلة للتخييل، فإن 

اخلطاب يف الرحلة يتامهى مع فعلها وعواملها، فهو يواكبها 

منذ حلظة االنطلق وحتى نقطة النهاية، حمددا  أسباهبا 

وم عىل املفارقات ال يق"ودوافعها، بمعنى أن خطاب الرحلة 

الزمنية بام فيها من اسرتجاعات واستباقات، وإن وردت 

بعض املفارقات، فإهنا تأيت عن طريق التداعي، لكن اخلطاب 

 (.080:9109بالتسويفات )يقطني، "رسعان ما يوقفها

لذا فإن خطاب الرحلة قائم عىل التسلسل والرتهني؛ 

كل بسبب تلزمه مع فعلها، فاخلطاب يقدم الفعل ب

تفصيلته، ويرصد عوامله وحتركاته، وهذا ما جيعل خطاب 

الرحلة خيتلف عن غريه من اخلطابات التي تقوم عىل توظيف 

بنية السفر. وتأسيسا  عىل ما سبق من متييز فيام خيص بناء 

أيام  "الرحلة يف إطارها التقليدي، يمكننا النظر يف كتاب

حيل، أم أنه ؛ لنرى هل التزم حدود البناء الر"برازيلية

 جتاوزها، وسعى إىل جتديدها، وكيف تأّتى له ذلك؟

 

 الذاكرة واملخيّلة: -أ

تتحّدد أدبية كتابات السفر عرب خطاهبا الذي يصنع 

عاملها الرسدي، ويرتكز هذا اخلطاب عىل فعل التذكر 

ألحداث املايض، يف حني يسترشف فعل املخيلة آفاق 

املخيلة تداخل  املستقبل، بحيث تتداخل وظائف الذاكرة و

يستحيل معه الفصل بني هاتني الطاقتني، أو التمييز بينهام؛ 

فالذاكرة وسيط بني فعلني: فعل السفر، وفعل اخلطاب، 

فهي تستحرض الفعل وجمرياته وأحداثه، وتعيد إنتاجه؛ إذ 

تشّكل العنرص املوّجه لتمثيل التجارب. فنحن نلجأ إىل 

بالذاكرة لتخيل األشياء  املخيلة حني نتذكر األشياء، ونلوذ

(، فبهام نستعيد جتارب 008:9112واستكشافها )ورنوك،

 "أيام برازيلية"املايض، صورا  ذهنية يف احلارض. وكتاب 

يستحرض بعد مدة زمنية أحداثا  انقضت، بوساطة الذاكرة 

فرتتبط بحارض "والتخييل مما ُيكسبها دالالت جديدة 

عىل امللفوظ العام قيام  التذكر ويمنحها قيمة معرفية تضفي 

داللية وأخلقية خاصة، حيددها الرحالة/ السارد بذاتية 

( حيددها السارد، وهو يشري 021:9102، )جبار،"خاصة

إىل موقفه من أحداث رحلته، وعودته ساملا . فعند هناية 

كام حيدث لكل مسافر بعد هناية "الرحلة، تبدأ الرواية 

أصل إىل رسيري، ألغّط يف  الرحلة، ملَلمُت بقية أنفايس كي

نوم عميق، عساين أسرتد راحة جسم كلَّ من التنقل، وروٍح 

تقلبت بني أهواء شّتى، ال يعلم صاحُبها هل عادت معه أم 

، يف البلد املذهل بفتنته. "حديقة اهلل"ظلت شاردة هناك يف 

لكن حايل خمتلف كثريا  أيضا ، لدرجة أين قبل النهاية مثلُت 

لوضع الذي إما تطرّيُت من أن أؤول إليه، أو لنفيس مرات ا

اخلامتة السعيدة كام يتمناها املسافُر بعد طول جتوال. ينبغي 

ريو دي "أن أعرتف بأين، وقد حّطت الطائرة القادمة من 

يف مطار روايس بالضاحية الباريسية، عمدُت أول  "جنريو

 "يشء إىل حتّسس أعضائي عضوا  عضوا  

 ( .00:9113)املديني،

هبذا التخييل االستباقي امللزم للتجربة األنطولوجية، 

وبأسئلة املسافر القلق، تبدأ الذاكرة واملخيلة يف تشييد عامل 

الرسد بنسج روائي، وحبك قصيص، يعتمد الفيض العفوي 

لألفكار والذكريات واألحداث، فل ختضع إال ملنطق تنّقل 

وإذا كان السارد عرب األمكنة، وبعض املفارقات الزمنية. 

خطاب الرحلة خطابا  غري مفارق؛ بمعنى أنه يقوم عىل 

الرتتيب والسريورة الزمنية اخلّطية وحيدة االجتاه، فإن 

مل خيضع  "أيام برازيلية"تنظيم األحداث والوقائع يف كتاب 

هلذه املطابقة، بل أنشأ له نظاما  رسديا  خاصا ، يقوم عىل 

متفاوته. ومل تنحرص التقديم والتأخري، واالسرتجاع بنسب 

املستوى الفني "مهمة هذا النظام الرسدي اخلاص عىل 

اجلاميل، وإن كان أساسا  فيه، بل جتاوزه إىل املستوى الداليل؛ 

 "لُيعرّب عن وجهة نظر ضمنية أو خيار غري مرصح به

رافقتني تلمى "(. كقول السارد: 064:0330)سويدان،

ثاين من يوليو إىل الفندق؛ حيث حجزت يف مطلع صباح ال

هذا، قادما  من جزيرة مجايكا ببحر الكراييب،  9116لعامنا 

وهلذه موعد آخر برأيس. يف الطريق ضغط السائق عىل زّر 

التدفئة فانتفضُت مستغربا ، فقد وجدت طقس الصباح 

دافئا  بخيوط شمس ترشق بتوءدة، لكن تلمى أّكدت أن 
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قينها طيلة الوقت الفصل هنا شتاء، أو ال يزال، ومل يفارقها ي

الذي قضته معي، وهي ال ترتدي إال قميصا  أبيض خفيفا  

 (.09:9113)املديني، "عىل بنطلون يتلوى بأسفلها

فهذه الشذرات الرسدية التي انطلق منها اخلطاب، قد 

جاءت تالية للشذرة السابقة التي متّثل هناية الرحلة، فهذا 

الوحدات الرسدية التقديم والتأخري يف الرتتيب النظمي بني 

هو ما يمنح الوقائع قابلية التمثل والتصور ضمن التتابع 

الزمني، ويضفي عىل الرسد شكل البنية الروائية، فالسارد 

أحيانا  كثرية يعدل برسده عن طبيعة خطاب الرحلة الذي 

يتوخى أمانة النقل والبحث عن احلقائق إىل رسد شفيف، 

لذاكرة الفردية وحكايات محيمة، يمتاحها من خمزون ا

واجلامعية املسكونة باآلمال واآلآلم واحلنني واالسرتجاع، 

يف الطريق إىل الفندق وأنا أميض "والرؤى التخييلية املذوته 

يف ميش الهث، واليوم أحد، حركة السري أخّف ... توقفُت 

فجأة كأن أمرا  صدر يل بحزم: قف! َنَفيس طبيعي، ويدي 

نبض معقوال  ... توجهُت إىل محلتها إىل قلبي، فوصلني ال

أقرب مصطبة حجرية، وهي متوفرة يف الطريق الساحيل، 

أسندت ظهري ماّدا  يف الوقت ساقّي ورجيّل، متنفسا  

بأعمق ما يكون ... انتبهت أين، ومنذ مخسني خلت ونيف 

من عمري، قضيت ثلثي هذا الزمن وأنا أهلث يف احلياة 

بديل لعيش  والسعي والعمل، وبحث بلد هوادة عن

آلدميتنا مّكلل بالكرامة والعدل واجلامل، وكلام ظفرُت 

بقليل تتسع موهبتي لشمول بل حدود، وها أنذا، كام قال 

 "عىل قلق كأن الريح حتتي"سميي وجدي أمحد املتنبي، باٍق 

 (.45،44:9113)املديني،

وكام ترتبط الذاكرة بفعل اإلبداع التخييل، فإهنا أيضا  

عامل الشخصية الساردة التي تقوم بفعل تظل متعلقة ب

التذكر، وبخاصة يف إطار بنية السفر، تبعا  لشكل علقة 

السارد باآلخر، وعلقته بحارضه وماضيه ووطنه، 

ومواجهته مع ذاته فالسارد وهو يف طريقه إىل لبنان يف 

، يستدعي ذكرياته املشوبة باحلنني "اليباب"رحلته الثانية 

، فتتوارد إىل ذهنه املواقف " األردنالعبديل يف"يف حمطة 

واألفكار يف نظام اعتباطي؛ إذ تنتقل الذاكرة برسعة من 

املايض البعيد إىل القريب، ثم إىل احلارض، ويف هذا التنقل 

بني األمكنة واألزمنة املتباعدة، تكسري لرتاتيبية الرسد 

الرحيل وبعثرته، كام أن فوىض الذاكرة تعكس من جهة 

ة النفسية التي يعيشها السارد، وأثرها يف هويته أخرى احلال

ووعيه، فالرسد يعيد صياغة جتارب احلياة، ويسهم يف 

أرى يف "مقدرتنا عىل متّثلها، أو كام يقول بول ريكور: 

احلبكات التي نبتكرها الوسيلة املميزة التي من خلهلا نعيد 

ند تصور جتربتنا الزمنية املضطربة وغري املتشكلة التي هي ع

(. وما من 06:9116)ريكور، "حدودها القصوى خرساء

وسيلة لتمّثل التجارب وتصّورها يف الكتابة اإلبداعية 

أنت تستنشق املكان، له "سوى الذاكرة، كقول السارد: 

رائحة شأهنا شأن اإلنسان وأكثر، تبقى حتملها يف أعطافك 

ومل وتلفيف الذاكرة، ودائام يف حنايا القلب كلام شط املزار. 

يبك شعراء اجلاهلية األطلل، بكوا الزمن الذي لن يعود، 

مجراته مّتقدة بعد يف الداخل، واألثايف رمادها سّفتها الريح 

يف اخللء. عجيب أمر األطلل، عىل ِقدمها باقية، حمطة 

العبديل باقية، وكم مّر هبا من مسافرين، حمبني، حزانى، 

 السواء. لعلهم سعداء وأشقياء، الرابحني واخلارسين عىل

 (. 093:9113)املديني، "مجيعا صاروا إىل زوال

ويصل إحلاح الذاكرة أحيانا  إىل حدٍّ تتحول معه من 

ملذ آمن للمشاعر واخلياالت اجلميلة إىل تداعيات حارقة 

يكتوي هبا السارد، فيجد نفسه حائرا  مشتتا ، بني لوم الذات 

ك يف كثري من ومراجعتها، وبني إدانة الواقع، ويظهر ذل

الصور السلبية، التي ينعت هبا أمته وقومه وما آل إليه 

حاهلم، فنرى اللحظات واملضامني اخلاصة عرب الرؤية 

العامة، انطلقا  من اهلوية الذاتية التي ختتزهنا الذاكرة 

عىل نحو "الفردية واجلمعية، حيث ال ُتقدم لنا األحداث 

إطارات عقلية أو خطٍّ مستمر وتيار متصل، بل عىل أساس 

 "اجتامعية تعطيها مدلوال  واجتاها  خاصا  

 (.049:0389)بدوي،

فتبقى هذه األحداث موشومة يف ذاكرة السارد، تغذي 

توتره وحريته، رغم امتداد الزمن، فإن املكان يمثلها له 

حارضا  مؤملا ، فيخاطب نفسه بطريقة التجريد، ويلح عليها 

ويف "اصة جتاه الواقع: بأسئلة رمزية تكشف عن رؤيته اخل

سنوات خلْت قصدهتا تبحث عن سيارة تّقلك إىل بغداد، 

ووجهها يومئذ صفائح أنقاض، ذهبْت يا صاح بددا ، أين 

منها إرم ذات العامد التي مل خُيلق مثلها يف البلد. ها أنت 

تقصدها اليوم تبحث دائام  عن سيارة لتّقلك إىل أرض 

رى غري اخلراب من زاد عربية أخرى، ليس هلا هي األخ

ومعاد. أَومَل يتبدل أحٌد، يشء، بني أمس واليوم؟ أما زلَت 

تغّذ السري بذاك العناد، أم تعاند فقط لوجه البقاء بل قياد؟ 

بىل، كثري طبقات األرض العربية منّضٌدة عىل الوجه ترسم 

خريطة جتاعيد اخلراب اآلتية. كلام أعطيته للمرآة كي حتلق 
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وى التفسخ، وأنت وراءه، لتتبع خط ذقنه ملحت عد

الشقوق، هي ترسي من خط الطول املغريب إىل خطوط 

العرض يف املرشق، وأنت كأنك تريد أن تلحق باالهنيار 

خمافة أن خيفوا عنك األثر، ويعود كذب العمران والسلم 

ُمزبدا  فوق الشفاه، وتزدحم يف حمطة العبديل دائام  قامات 

إىل غدهم األعمى، منهم الغادي املسافرين إىل أمسهم، 

 (.  093:9113)املديني، "حتى ال هنايات الزمان

هكذا تنتظم عىل صعيد البنية العامة لكتاب: أيام 

األحداث استجابة ملنطق التذكر، وتداعي  "برازيلية

الذكريات، فل ختضع للرتتيب الزمني كام هو يف البناء 

اب، وإنام تأيت الرحيل التقليدي الذي يظهر يف مستوى اخلط

وفق ما تقتضيه املواقف واحلاالت التي يعيشها السارد يف 

تنقلته، أوما يراه، أو يتذكره. فبعض املواقف تستدعي 

سألُت نفيس أال أكون "مثيلهتا، والذكرى تستفز أخرى 

واحدهم، وإالّ كيف أفرس شتات اجلسد، من بلد إىل بلد، 

ي حصيلة غري أْن وأ -كان حلام   -وقبض لقاء النفس وهٌم 

أواصل الرضب يف األرض لعيل أسرتجع صورهتا من 

خريطة األطلل اجلاهلية، وصوال  إىل أعمدة اجلامعة 

العربية اهلاوية. أعرف ال خولة تنتظرين برُبقة وال يف ثهمد، 

وال عندي وقد غرق البحرالذي كنا سنغرق فيه أعداءنا، 

مقدوحا  بنار  أّي ملذ. باألمس فقط كنت شجاعا  مقداما ،

الكشف واالنبهار، واآلن طريقي تقوم فوقها حواجز 

اخلوف، والرتقب احلذر، والشك واقفا  عىل حدود االهنيار 

 (.091:9113)املديني،"بألف سؤال

وحني يقف السارد/ الروائي أمام بعض املشاهد 

واألمكنة متأمل  واصفا ، فإنه حيرر الوصف من صفات 

غريب واالنبهار، مستعمل  الصور املبالغة والتعجيب والت

البرصية واإلحياءات، مما ُيسهم يف نقل اإلحساس باألشياء 

املوصوفة من خلل املزاوجة بينها وبني املشاعر اإلنسانية، 

فينفتح النص عىل حقل من التخيلت املشبعة بالرؤى 

ال تكاد تنفك عن  -عىل قلتها -الذاتية. ومقاطع الوصف

خلن بشكل قوي، فالوحدات الرسدية الرسد؛ إذ مها متدا

ليل املدينة "هي التي تصنع الوصف، كقول السارد: 

التارخيية خمتلف، خيرج ما ظل خمتبئا  يف جوف النهار من 

أرسار، ويعرضها عىل عتبات البيوت أو يف الرشفات 

، متربجة بل غضاضة. احلرُّ يطرد األمهات واألبناء  فصيحة 

م الثاين، وكل فسحة يف الطريق ليصبح الزقاق العاري بيته

أو يف سعي  "زّق وقينة"العام مشاع، أما اآلباء فإما بني 

متواصل...وكثريا  ما خيفي الليل جتاعيد الزمن، هي األشد 

انغراسا  يف املدينة التارخيية حتى لتؤذي العني وجترح الفؤاد. 

يف النهار، وأنت متتلئ بالتلدة وما شاده األجداد يف قارة 

مسة قرون ال متتلك، رغم ذلك إال اإلحساس بأسف اخل

عىل زمن يفّتت كل شئ. فالكنائس والبنايات العالية ذات 

الرؤوس واألقواس ُأصيبت يف مقتل جراء اهرتائها. أجل 

حيطاٌن مهرتئة، وأسقٌف مبقورة. مدينة رّثة تتجمع يف 

عينيك قذى  من كثرة ما تداولتها أنواء الطبيعة وأمهلتها يد 

 (.69،61:9113)املديني، "نساناإل

وإذا كان الواقع يتمثل يف خطاب الرحلة، بوساطة 

اللغة والذاكرة، فإن املسافة الزمنية التي تفصل بني الفعل 

واخلطاب ال تسمح له بتمثله كام حدث، فهذا الواقع املغاير 

يف بناء الرحلة جيعل املتلقي يوجد يف سياقات خمتلفة: سياق 

ق خطاب الرحلة، وسياق تلقي الرحلة، فعل الرحلة، وسيا

فيؤدي هذا التداخل بني السياقات إىل موجه يف تشكيل 

الداللة، فذاكرة املؤلف تتعامل مع األحداث تعامل  انتقائيا  

وهذا ما حيدث عادة للمسافر، ويف الكتابة الرسدية "

خاصة، القائمة عىل مبدأ االنتقاء، لن أقف إال عىل ما 

ليقني شكل وداللة، وأنا أحاول أن يشدين إىل هذا ا

 "أستجمع نفيس أو كلاميت مرتاوحة بني اجلمر والرماد

 (.      003:9113)املديني،

هبذا التعامل احلر االنتقائي مع األحداث والوقائع 

نظام اخلطاب الرحيل بوثوقيته  "أيام برازيلية"خيرق نص 

يف وتتابعه الزمني، ويقرتب من نظام النص الرسدي الثقا

الذي يستثمر كل ما يتعلق بالذاكرة بتدفقها العفوي احلر 

ضمن املساحة الزمنية املحددة، موظفا  حكاية السفر 

والوقائع إلعادة إنتاجها بشكل جديد يتأسس عىل بنية 

متعددة املستويات يتداخل فيها ثراء التخييل، وجمازية 

 اللغة، والرؤية اجلاملية بأبعادها الرمزية والفكرية.

 

 ضامئر الرسد:  -ب

تقوم دراسة بنية اخلطابات الرسدية عىل حمورين أساسيني 

متلزمني مها: الرؤية، والصيغة، وعرب تفاعلهام يف مستوى 

اخلطاب، تتشكل البنية احلكائية، وتتحدد التأثريات يف 

العلقة التواصلية بني اخلطاب ومتلقيه، وُينتج املعنى، وُتبنى 

 الداللة.

لتفاعل بني الرؤية والصيغة ُتنجز أقوال فعن طريق هذا ا  

اخلطاب، وتتوايل األحداث بشكلها النموذجي كام بناه 
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السارد، وقام برتتيبه يف زمنه وهيئته ونمطه. وسنقرص حديثنا 

هنا عىل اهليئة والنمط، واهليئة ختتص بالكيفية التي هبا ينظر 

السارد إىل ما يرسده، فهي تتحدد يف مستوى الرؤية وموقع 

السارد. أما النمط  فيختص بالصياغة التي يرسد هبا السارد 

عامل احلكاية، وما رأه وسمعه. فعلقة اهليئة بالنمط تتقاطعان 

يف املسافة بني كيف يروي الراوي، وكيف يرى الرواي؟ 

(. وهبذا التقاطع يدرك املتلقي املتن 069:9101)العيد،

غري بحسب احلكائي، بعد إدراك السارد له. وهو إدراك يت

مواقع السارد؛ مما يؤثر يف شكل التلقي بوصفه تلّقيا  من 

الدرجة الثانية، كام أنه إدراك ذايت تنتجه ذاكرة الرحالة/ 

الروائي، لتمرير مقاصده املتنوعة إىل املتلقي )بو 

 ( .68:0339طيب،

ويصلنا هذا التلقي بوساطة السارد الذي نسمع صوته 

يقوم بتوجيه اخلطاب، وتنظيم  حتى هناية احلكاية، فهو الذي

ملفوظاته. وألن اخلطاب الرحيل ذو طبيعة خاصة، إذ حيوي 

أنامطا  من اخلطابات املختلفة؛ فإننا نجد السارد فيه يتنقل بني 

فيتحول من الرسد إىل الوصف، ثم ينتقل من "هذه األنامط، 

التقرير إىل التعليق، وقد يتخىل عن موقعه الرسدي ليصبح 

لة تدخل يف حوارات مبارشة مع الشخصيات شخصية فاع

 (.90:9102)جبار، "احلكائية الداخلية

يوقفنا هذا التصور العام لتشكيل اخلطابات الرسدية، 

أمام سؤال مركزي فيام خيص خطاب الرحلة، وعلقة السارد 

باحلكاية، من حيث هي فعل وخطاب هبام تتحدد طبيعة 

سارات الرسدية التي الرتكيب العام هلذا النص الرحيل، وامل

تنطق منها الذات الساردة يف تقديم تفاصيل احلكاية يف كتاب 

 ، أو من يروي، ومن يرى؟"أيام برازيلية وأخرى من يباب"

وبام أن املتلفظ يف اخلطاب الرحيل يستند إىل فعل مرجعي 

قامت به ذات متحققة، فإن اخلطاب يستثمر استعراض حركة 

كيز عىل الرسد والوصف واإلخبار الرحالة وتنقلته عرب الرت

والتعليق؛ لذا نجد تبئري املحكي يقع عىل املتكلم، فنكون أمام 

ذات مركزية تزدوج إىل ذات ترى العامل، أو الفضاء الذي 

تتحرك فيه، ومن جهة أخرى هي الذات التي تتكلم عن هذا 

العامل، فاملبئر يقوم برصد ما يرى ويسمع، عن طريق جتميع 

ربة؛ ليتمكن السارد وفق تقنيات خاصة، وصيغ عنارص التج

 (.084:9109تعبريية حمددة من حكي احلكاية )يقطني،

وملا كانت جتربة املتكلم/ السارد غري حمايدة، بل هلا 

حضور فعيل، أو جتربة معيشة، فإن املتكلم يأخذ ُبعد 

الشخصية. ولقد كان املؤلف عىل وعي بطرائق رسد الرحلة 

ل  آخر ال مناص من إثارته يف مدخل غري أن هنالك شاغ"

رسد هذه الرحلة الثانية، لصيق بالشاغل الوجداين، ومفارق 

معه يف آن؛ مؤاّده يا سادة أن من يرسد الرحلة هو عينه ذاهُتا، 

وإىل حدٍّ موضوُعها، بام أنه يرصد ويعلق بعينها وحافزها، 

يتبادالن  فعلَم االعتامد، وإالَم املرجع يف احلالني؟ لنقل إهنام

الدور، تارة، وأخرى يتامهيان، واملنظور هو الفيصل يف 

 (.091:9113)املديني، "التعيني والتصنيف

بأي من ضامئر "غري أن هذه األنا، هي أنا مرّكبة، فالرسد 

الرسد يقتيض وجود ثنائية األنا واآلخر، فعندما يكون األنا 

 "هو السارد تصبح الثنائية يف موقع الوضوح والسطوع

(. كام قد يتامهى السارد أيضا  مع ذات 69:9119)صالح،

الكاتب يف مستويني: األنا العارفة التي ترى، واألنا السارد 

النيص، املمنوع من الرؤية البرصية، وقد تتسع دائرة الذات؛ 

ليتحول ضمري املتكلم املفرد إىل اجلمع، لكنه اتساع شكيل ال 

وت السارد هو نسمع فيه صوت املرافقني له، بل يظل ص

تركنا الشام يف "املتحكم يف جمرى الرسد، كقول السارد: 

االجتاه األيمن وخضنا يف األيرس عرب طريق منحرف... وقد 

استأنفنا طريقنا يف الرتاب احلدودي إىل لبنان 

 (.091:9113)املديني،"

جاء الرسد بثلث  "أيام برازيلية "ويف كتاب

ب( عىل تفاوٍت يف نسب ضامئر) املتكلم، واملخاطب، والغائ

حضورها، إال أن اهليمنة كانت للرسد بضمري املتكلم، فام أن 

يصل الرحالة إىل مكان إقامته، حتى يبدأ التبئري، فينتقل 

احلديث من تفاصيل الرحلة، إىل عامل الرسد بضمري املتكلم، 

حيث ينفصل الرحالة عن مرشدته السياحية، ويستجيب 

اف العامل من حوله، وُيرشع الرسد لنداء البحر، ويبدأ باكتش

عىل آفاق رحبة من احلكايات املذوته، وعوامل املعرفة املتنوعة 

فتحت النافذة عىل مرصاعيها، ألرى قبالتي الكورنيش "

ممتدا  يف لسان  "كوبا كابانا"املشتهر باسم  "ريو"البديع ملدينة 

طويل مسافة كيلومرتات ال يطول برصي مّدها من حيث 

أمامي البحر صفحة واسعة، ال هي ساكنة، وال هي أنظر، و

 ، متحركة، ختللته خيوط شمٍس أوىل، فجعلته فضة  متأللية 

بريقها يكاد ينعكس يف عينّي ليجذبني، يتغلب رويدا  عىل 

نعايس داعيا  أن تعال، فهل قطعَت زيادة عرشة آالف 

كليومرت لتنام، وأنَت الذي وراءك تاريخ طويل وأمة تفيق من 

ات عميق؟ وضعُت يف اخلزانة املرّقمة مايل وأوراقي، ويف سب

دقائق رصُت عىل الكورنيش ببنطال قصري ونعلني، أميش. 

 (.04-09:9113)املديني، "لبيت نداء البحر ألراه ...
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ويمثل هذا االنتقال نحو الرسد والتخييل تراجعا  

للموضوع الرحيل، فتتكاثر احلكايات، وتتداخل األزمنة، 

السرتجاعات، وتتناوب الضامئر، ويتجه الرسد من وحترض ا

املرجع الواقعي إىل الرؤيوي والرمزي يف مغامرة اكتشاف 

العوامل اجلديدة التي يتحرك فيها السارد، عرب متاهي الذات 

الساردة مع بعض الشخصيات التارخيية، والتمثيلت الرمزية 

 قضيت ساعة يف املكان، أتتني"التي تظهر فوق خط الرسد 

مرات حلظات انخطاف ختيلتني مع كل صورة للروائي 

العظيم يف بيت ملبدع عريب مُجعت أعامله وُخصص له فضاء 

لذكرياته وصوره، وغدا بإمكان عامة الناس زيارة ماضيه 

 "وهم حيسون أنه جزء من تارخيهم الثقايف وعزهتم الوطنية

 (.53:9113)املديني،

تني، األوىل: كام ُيقوض منطق الرسد الرحيل بطريق  

بتشعب احلكاية وانفصاهلا عن احلكي الرحيل وموضوعه كام 

رأينا آنفا ، والثانية: بالتناص؛ إذ يستدعي السارد جمموعة من 

احلكايات من التاريخ والرتاث والثقافة الشعبية، فتهيمن هذه 

احلكايات عىل نص الرحلة، وتتخطى حدود رسدها، مقرتبة 

وجي من أفق الشك واالرتياب هبا عىل املستوى اإلبستمول

وظهر يل يف هذا املوقف العابر "بصدق ما حيكيه السارد: 

مشهد دقيٌق نسيج وحِده للجد واهلزل يف َطْبع شعٍب، ُقْل أمة 

ُف بالتدريج، وإن بسطحية وعجلة عىل بعض خصاهلا  سأتعرَّ

وشامئلها، شأن كلِّ سائح ُيغريه الفرق، وُيصبح بوصلته 

د تتضخم يف عينيه الصور، ويرى بعيني للنظر والفرز، وق

املسحور بام علم أو سمع من قبل عن بلد الزيارة ، وهو 

معهوٌد عند بعض الرواة حيكون األعاجيب واألكاذيب عن 

مشاهدات مزعومة... وال أنكر أنني أذهُب أحيانا  ضحية 

 (.02:9113)املديني، "خداع مماثل

كيبي عىل تتأسس اخلطابات الرسدية يف مستواها الرت

توظيف تقنية الضامئر إلنتاج الداللة، وتشكيل بنيتها 

احلكائية، لضامن اتساقها ونسجها ختيليا ، بوصف هذه 

الضامئر دالئل ووصلت يف آٍن واحد. وبالنظر إىل طبيعة بناء 

اخلطاب الرحيل، فإن الوصف والرسد يتكفلن برتحيل جتربة 

تتباعد املسافة بينهام السفر من نسق املرجع إىل نسق التخييل، ف

عن طريق تشعب احلكايات بعد حتويلها من حقل الواقع إىل 

فعل الكتابة، ويتّكفل ضمري املتكلم بمهام الرسد، ومع هذا 

الضمري تتحول األنا التي عاشت التجربة الواقعية يف مرحلة 

سابقة إىل أنا أخرى يف اخلطاب، كام أن املسافة بني السارد 

ثر قربا ؛ لذا كان هذا الضمري أثريا  يف رسود واملتلقي تصبح أك

السرية الذاتية. وكتابات السفر ال ختلو من التأملت الذاتية، 

عن طريق حكي اسرتجاعي جلوانب سريية حمددة، ضمنا  أو 

رصاحة، بوصف هذا النوع من الكتابات رحلت حياتية 

(. 58:9116وفكرية يف الوجود املادي والروحي)حليفي،

نرى السارد حياول ختطي حدود األزمنة، عن طريق وها نحن 

نشوة التذكر والرؤى، فتتامهى الذات مع رمزية املكان 

والتاريخ، فيتحول الرسد إىل سفر ذهني بحثا  عن إرشاقة 

ألمر ما "متخيلة لسرية لن تعود، كام يتذكر السارد، بقوله: 

تذكرت فاس حيث قضيُت شطرا  من عمري ما أمجله وأتعسه 

ن. مدينة املوىل إدريس الثاين، وحارضة أرس حاكمة يف آ

عديدة ذات حمتد عريق، وحيث اجلامع/ جامعة القرويني 

ُأعطية فاطمة الفهرية، وبيوت اهلل والعلم والّتقى والورع، 

ومرتع حسن ومجال خيلب األلباب. األندلس الصغرى، يا 

، إهلي كيف تطيق اليوم أن تنظر إليها من علو أسوار املرينيني

أو تنزل إىل منحدراهتا وحاراهتا السفىل، البيوت داخلها 

جنان، واحلريم حور العني، يرشبن ويستحممن بامء أصفى 

من بدر وّضاء، كيف وغدها عىل وشك التفّتت، بعد أن آلت 

أحواهلا إىل بوار، وبناؤها الذي اقتضاه زمن سيذهب به ال 

 "حمالة زمن آخر، فأي قدر مأساوي هذا!

 (.69:9113،)املديني

ويدمج السارد أحيانا  يف املقطع الرسدي الواحد بني 

بني األنا واملخاطب لذات واحدة "الضامئر يف مسافة ُتراوح 

(؛ 56:9105)حليفي، "مضاعفة بني الروائي والرحالة

ليضفي عىل الرسد مزيدا  من اجلاذبية، ويرشك املتلقي معه يف 

تلقي بطريقة الكشف حكايات السفر، بل إنه أحيانا  خياطب امل

أذعنُت لنصيحة الطبيب،  "والبوح والتحاور؛ كقول السارد:

ولتنفيذها أخذُت مكاين فورا  يف طابور املصعد بدل طابور 

العميان. حني تركب املصعد ترى البرش وجها  لوجه. تستطيع 

أن تفحص ملحمهم، ويمكنك أن حتيص عدد البثور يف 

الشعر وقيمة املساحيق وجوههم، والنساء متيز نوع صباغة 

عىل وجوههن. هناك الرائحة طبعا ، األكتاف وحتى األرداف 

املتامسة. حني تكف عن شّم الرائحة ستصبح واحدا  منهم 

بالتامم. اركب مصعدا  أو حافلة، واذهب إىل سوق عام 

لتعرف ناس بلد ما ... يف دقيقة تركُت العلياء، ونزلُت إىل 

 (.62:9113)املديني،  "العامل السفيل

فاملقطع السابق قد مجع بني الرسد والوصف، ودمج فيه 

السارد بني الضامئر، لكنه مل خيلق حالة من التشويش، أو 

االضطراب األسلويب الذي ُيصيب الرسد، حني ختتلط 
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الضامئر، فتؤّدي إىل عدم قدرة املتلقي عىل حتديد نسبة الضامئر 

العنرصين  إىل مرجعها، فصوت السارد وموقعه كانا مها

املهيمنني يف مستوى الرسد، وهذا ما جعل بقية الضامئر ال جتد 

مرتكزها الفعيل دون هذا الصوت الذي يتكفل بتنظيم وترية 

احلكاية. ويمكن أن نعطي مثاال  عىل أمهية موقع السارد من 

اإلطار احلدثي الزمني واملكاين يف هذا املقطع الذي جتىل فيه 

فيه علقة اإلنسان باألمكنة التي السارد ببوح شفيف جّسد 

يرتحل إليها، عن طريق توسيع دائرة الذات بالتناوب بني 

دفعة  واحدة  "ضمري املتكلم املفرد واجلمع، كقول السارد: 

هنا أنذا يف بريوت. مل أعد يف الطريق إليها، أو ذلك املتلهف 

إىل الوصول، أرقص بني ما فات وما سيأيت، وأنا أناور 

األشكال، متنازعا  بني التذكر والتوقع، وكم من بالوجوه و

سؤال وحرية للجواب. نحن نذهب إىل األماكن ونصل إليها 

قبل أن نحزم األمتعة. نستدرجها قبل اخلطوة األوىل معيدين 

إحياء البناء كأننا ُبناُته، صورته، وطلءه، أثاثه، ثم نبدأ نسمع 

قيقة تقيم فينا، احلركة التي تدب يف داخله... األماكن يف احل

 "هي ال تغادرنا إال ملاما ؛ لسهٍو عابر، أو إلبدال مؤقت

 (.040:9113)املديني،

ويتكفل ضمري الغائب بمختلف مسافاته بمهام الوصف، 

فتصل املشاهد املوصوفة إىل املتلقي من وجهة نظر شخصية 

واحدة، ويكون الوصف موضوعيا  حني يأيت بوساطة ضمري 

ريو "ذلك يف تقديم السارد وصفا  ملدينة  الغائب البعيد، نجد

يقول اجلغرافيون: إن هذه املدينة إنام بنيت من  "دي جانريو:

انجرافات الرتبة، ومن تدمريات منظمة ملساحات يف التلل 

واملرتفعات التي ترشف عىل خليج ريو... إهنا قطعة منهوبة 

من اجلبال، والغابة، ومن البحر... ومن حولك ما ال حرص 

نواع األشجار، وأصناف زهور، ونباتات، وطيور، أ

وسناجب، وقردة، وزواحف... ويف السفح احلارضة 

العرصية، بكل مكونات املدينة احلديثة والعيش اّللجب 

لسكان املدن بسلوكهم وأخلقهم ومعاناهتم، هم جزء من 

املدنية، ويدخلون إليها وخيرجون بخمسة مليني نسمة 

 "متوسطة، والعزولة يف فقرهاونصف بني أحياء غنية و

 (.99:9113)املديني،

فالسارد هنا ينقل لنا مشاهد الوصف املوضوعي من  

منظوره اخلاص، برؤية حمايدة من اخلارج، تبدو أكثر رسمّية 

وأقل محيمّية، فعدسة الوصف تتسع لتشمل املنظر كامل ، وال 

الرأي،  أثر فيه للجانب الذايت، بالتعليق، أو التفسري، أو إبداء

ومرد ذلك إىل اتساع املسافة التي أوجدها ضمري الغائب 

البعيد؛ مما جعل التنقل بني ذاكرة السارد واملشهد غري ممكن، 

 فالسارد هنا مل يقم بأكثر من التعبري التقديمي.

يف حني نراه يف مقاطع وصفية أخرى يستعمل ضمري 

ه عن الغائب القريب، مع أنه ضمري ال يكاد خيتلف يف مسافت

ضمري املتكلم، فإن ما يميز الغائب القريب صفة االنفتاح؛ 

بمعنى أنه يسمح للسارد بتضمني مقاطع الوصف بعض 

التعليقات، أو تقدم تفسريات عنها، أو إعطاء معلومات 

يريدها الكاتب املتخفي خلف السارد، وهذه املرونة التي 

رؤية يتميز هبا هذا الضمري، ُتتيح أيضا  للمتلقى إدراك ال

الرسدية، أو وجهة النظر؛ ألن الوصف هنا مل يعد موضوعيا  

رصفا ، والنامذج عىل هذا النوع من الوصف بضمري الغائب 

، ولكننا سنكتفي هبذا "أيام برازيلية"القريب، كثرية يف كتاب 

النموذج الذي يدمج فيه السارد بني الضامئر؛ لوصف 

سلفادور، يف مدينة  "لكنيسة فرانسوا دي فرانسيسكان"

كلغ من ورق الذهب ديكورها الداخيل،  811يشغل "بقوله: 

وترى الزليج األزق واألبيض هو الغالب عليها، بينام قسم 

كبري من أفراد الشعب، وأبناء باهيا فقراء، وهذه احلال 

السائد، ال أحد يستهجن هذا التناقض، خاصة يف التفاوت 

غنياء وغريها الكبري بني دور العبادة. إن ثمة كنائس لأل

للفقراء، وهذه احلال من التفّسخ مؤسفة، ذّكرتني ملا رأيتها 

باملسجد األموي يف دمشق، عجبت كيف ال هيّب مال العرب 

لتجديد غّرته وهو من أعظم الرتاث العريب اإلسلمي. 

كنائس الفقراء مغلقة أكثر الوقت، وقساوستها كالشحاذين، 

عموما  هم الّسود،  عليهم رسبال دين كاألسامل. الفقراء

أبناؤهم يلعبون الكرة أو أّي أهِليٍة عىل عتباهتا، وال ترى 

أطفاال  بيضا  تائهني، وإنام مدللني يف املتاجر واملشارب 

 (. 55:9113)املديني، "واملطاعم

هكذا ينفعل السارد يف هذا املشهد بام رأى، فيتامهى مع 

الرسد، الشخصية يف وحدات حكائية يتناوب فيها الوصف و

فاجلمل الرسدية كانت قائمة عىل أساس الوصف، ونقل 

الصورة املرئية وتقريبها من ذهن املتلقي، عرب تقديم حمطات 

وصفية، وحمكيات ذاتية، وقد مّكن تنويع الضامئر السارد 

لتقديم بعض الوقفات التأملية املصحوبة باملقارنة النقدية، 

لذات، وقد مستحرضا  يف ذهنه ووجدانه صورة الوطن وا

ظهر أثر هذا املشهد املرئي يف تلك التفسريات واملشاعر 

الذاتية التي امتزج فيها اإلعجاب باالستهجان من بعض 

 السلوكيات، واملعتقدات الدينية. 
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ومن التنويعات التضمريية التي استعملها السارد تقديمه 

بعض الوقائع بضمري املخاطب عرب انتقاالت رسدية سلسة. 

ا الضمري أحيانا  باألنا حني يتوجه الرسد إىل البوح ويلتبس هذ

والكشف عن أعامق السارد، كام يلتبس أحيانا  أخرى باآلخر 

إذا اقترص الرسد عىل األحداث والوقائع اخلارجية 

(. وهذا التنويع يف الضامئر، وعدم قرص 62:9119)صالح،

الرسد عىل ضمري واحد، يسهم يف كرس الرتابة وامللل، ويغني 

ملستويات اللغوية يف النص، ونرى هذا التنويع يف املقطع ا

اآليت الذي يتناوب فيه ضمري املخاطب، وضمري املتكلم، 

تركُب السيارة تاركا  املطار خلفك، وتعرب "كقول السارد: 

الطريق املؤدي إىل اخلط السيار. إنه املمر الذي نبتت عىل 

 جانبيه قصب البامبو الطويل ذو احلجم األسطواين

الضخم... عدا األسفلت تظنك يف غابة، سيكذهبا االنفتاح 

عىل الطريق السيار، لكن إىل حني، فبعد ربع ساعة ترى 

السيارة تصعد تدرجييا ...هو اللون املخرّض يكاد يسود، وتراه 

ينجذب إىل قوة خفية ... ال يعطيك اآليت من تشكيل الطريق 

بل األجرد، خيرج والبناء ... احتقان أمحر اآلجر عىل خد اجل

من جوفه العامل الفقراء فرادى تارة، وأخرى بالعدد... 

طوابري أراها متيش هنارا  ويف الليل ... ال يعطيك اغتنام النظر، 

وتنّسم شذى التاريخ ... أن ُتوايت الريُح املراكب التائهة ... 

اخرتُت أن أنزل يف مقام العلو ... والسفر من معانيه عندي 

ء إىل أعىل، كلام تعرف عىل جديد ارتقى وسام فكرا  انتقال باملر

 (.43-42:9113)املديني، "ووجدانا  وخلقا  

 

 الرؤية الرسدية:  -ت

أشارت الدراسة سابقا  إىل أن املتلقي ال يدرك املتن   

احلكائي إدراكا  مبارشا ، وإنام ُيدرك عن طريق إدراك السارد 

تلف له، وهو إدراك يتغري بحسب موقع السارد، واخ

علقاته مع بقية الشخصيات؛ بمعنى أن إدراك املتلقي 

للحكاية هو إدراك من الدرجة الثانية. ويعّد السارد وسيلة 

الكاتب التي يعتمد عليها يف تأسيس عامل احلكاية لينوب عنه 

يف رسدها، ويوصل خطابه وما يتضمنه من أفكار ومعاٍن 

 (.68:0339ورؤى إىل املتلقي ) بوطيب،

وقد بدأ االهتامم بمفهوم الرؤية الرسدية منذ هناية القرن  

التاسع عرش، ومل تكن الدراسات واألبحاث حول هذا 

املفهوم متفقة وال متطابقة، ورغم ذلك فقد أخذ عددها 

يتزايد مع توايل السنوات؛ نظرا  إلتباط الرؤية الرسدية 

 بالسارد، وعلقته بالنصوص الرسدية عموما .

ال اخلوض يف تنظريات النقاد واجتهاداهتم وليس هنا جم

وتشعباته، ولكننا  "الرؤية الرسدية "واختلفاهتم حول مفهوم

سنكتفي هنا بعرض بعض دالالهتا املتعددة، ثم نحاول 

البحث عن الداللة املمكنة التي تنسجم مع رؤية السارد يف 

؛ فالرؤية الرسدية قد "أيام برازيلية وأخرى من يباب"كتاب 

ي فلسفة الكاتب، أو موقفه االجتامعي أو السيايس، أو تعن

غري ذلك، كاملشاعر واألحاسيس التي يتوجه هبا الكاتب إىل 

املتلقي، كام تعني املنظور الذي ُتقدم عربه املواقف 

واألحداث؛ أي الطريقة التي ُتدرك هبا احلكاية من طرف 

(. وقد جعلها جريار جينيت 60:0339السارد)تودوروف،

املسافة، وهي الفرع الثاين من صيغة احلكي، وتتعلق ضمن 

بموقع السارد وعلقته باملرسود 

 (.038:0336والشخصيات)جينيت،

وبام أن السارد يف كتابات السفر يزدوج إىل شخصية 

فاعلة، يقع عليها التبئري يف كل عملية البناء؛ حيث تسهم هذه 

نسق الشخصية يف رسد الوقائع من منظورها اخلاص ضمن ال

التخيييل العام خلطاب السارد، وبالتايل فإن الرؤية الرسدية يف 

هذه الكتابات الرحلية عىل الرغم من التشعب احلكائي عىل 

، وتنوع "أيام برازيلية وأخرى من يباب"سبيل املثال يف كتاب 

ضامئر الرسد، وتوظيف الذاكرة والتخييل، تبقى أحادية 

وصفه شاهدا  ومشاركا  املنظور يقدمها السارد/ الشخصية ب

يف بناء احلدث، فل جمال هنا لتعدد الرؤية؛ لعدم تعّدد 

 الشخصيات، واقتصار التبئري عىل السارد/ الشخصية.

لذا فإن أقرب الدالالت التي يمكن أن نلحظها، هي 

تلك الرؤية املتمثلة يف املقارنات، أو املواقف التي يتخذها 

ات اآلخر، أو معتقداته، املؤلف عىل لسان السارد جتاه ترصف

أواألحداث التي تقع يف حمطات التنقل، أواملوضوعات، 

أواملشاهدات العامة، وقد تكون من منطق أخلقي، أو 

حضاري، أو ديني، وبإمكاننا التمثيل هلذه الرؤية، بعدد من 

املواقف، كقول السارد يصف املساكن العشوائية يف طريق 

عندما خرجنا من املطار " :"ريو دي جانريو"املطار بمدينة 

امتد عىل جانب الطريق السّيار صف خلته لن ينتهي أبدا  

لُدوٍر ُبنيت كيفام اتفق، تشكل أحياء كاملة نراها من السيارة 

اليوم  (9)"تقيئها "ذاهبة إىل عمق بل حدود. هذه الصورة التي

مداخل بلدان عّدة، أما من العامل الثالث أو ناهضة كالربازيل، 

                                                           

 (   هكذا يف النص، ولعلها تقيأهتا.9)
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نحن نسميها يف املغرب البناء العشوائي الذي ال يلبث أن 

يصبح نموذجا  للسكن الشعبي، يتكدس فيه البرش بل 

 (. 05:9113)املديني،"حساب،)أيُّ برش؟!( 

وهذه الصورة متّثل بعض العينات الرسدية التي اجتهد 

السارد يف رصدها، وهي نموذج يشّكل خمتلف السامت التي 

هداته يف فضاء الرتحل، وختتزل كثريا  من حتكم حتركاته ومشا

القضايا التي وقف عليها من تفاصيل احلياة اليومية، كوصفه 

بعض مظاهر العنرصية التي توجسها من مرشدته السياحية، 

ثم رآها تتأكد يف بعض فئات الشعب الربازييل، كقوله: 

توجسُت من نزعة عنرصية فيها، موجودة عند قسم من "

يتعالون عىل السود، واملوّلدين اخللسيني، بيض الربازيل، 

وقد ُقّيض يل االحتكاك هبم يف أماكن أخرى سياحية ال 

يرتادها عموم الشعب فرأيتهم يترصفون كلوردات وال تكاد 

عيوهنم تقع عىل ما تبرص، شبيهني بنساء يقدن سيارهتن 

رباعية الدفع، املنفوخة يف بعض شوارع الرباط، بعيون ختفيها 

عريضة فحمية، مستعدات ليدسن عىل دّواسة  نظارات

 (.99:9113)املديني، "البنزين لسحق كل هؤالء اآلدميني

وتقرتن الرؤية أحيانا  بحٍس نقدي ساخر، يتخذ شكل 

املقارنة، فيتوجه التهكم إىل الذات واآلخر، فالسارد ال 

يتوقف عن رصد املفارقات التي تعرّب عن وجهة نظر الرحالة 

تحرضه، يقول السارد يف مقطع بالغ الداللة، مما يراه ويس

أما املكان "يصف فيه املكتبات، وصناعة الكتاب ونرشه: 

ففضاء رحب تتنقل فيه بّدعٍة، ُرّصت يف جنباته طاوالت 

مستديرة ومستطيلة محلت جديد اإلصدار بحسب 

االختصاص. وكيفام كان فإن هلا جاذبية وأناقة ال نظري هلام فيام 

من طباعة الكتب وإخراجها وورقها سبق أن عرفت 

وتصميم أغلفتها، تتفوق عىل املنجز اإليطايل، واملطبوع 

الفرنيس دوهنا بكثري، أما العريب فهو مسكني كأهله 

املساكني،... اقتنيت نسخة من كتاب ألريه لطابع مغريب؛ 

ألقنعه بتغيري احلرفة والتوجه إىل االجتار يف قطعان املاعز أو 

، أَليق به وبكثري ممن يزاولون هذه احلرفة يف تسويق البطاطس

بلداننا، وهو ألّد أعداء الثقافة والكتاب، تعاضدهم 

حكومات أليق هبا أن تسوس السائمة ال البرش، فكيف 

 (.  93:9113)املديني، "بالقراء

وتستند الرؤية أحيانا  أخرى إىل الرصيد الثقايف 

أمهيتها إال من والعقائدي للرحالة؛ حيث ال تكتسب األشياء 

منظوره الذايت، فحني يصف بعض الطقوس الدينية لشعب 

الربازيل، ال يغفل عن التأكيد عىل عقيدته الدينية، يقول 

وسوف يرسخ يقيني يف األيام املوالية، "السارد هبذا الصدد: 

عندما أزور بحرية اآلهلة أن التدين والطقوس الدينية هي 

ما ... ففي هذه البحرية الناموس الثالث يف الربازيل عمو

أو القوى املفرتضة، املوكولة بكل  "اآلهلة"الفريدة جيد الرائي 

داء أو حاجة، أو هاجس، أقيمت يف شكل متاثيل من الربونز، 

بني نساء ورجال باألزياء الوطنية القديمة أو املفرتضة، حتيط 

بوجوهها هاالت غموض، وإذا ظهرْت لك فولكلورا  فاعلم 

 (.56:9113)املديني، "ا يعتقدون هبا عىل الغيبأن اخللق هن

وحيرص السارد عىل التأكيد عىل هويته الدينية دونام 

تعصب، أو انتقاص من هوية اآلخر وعقيدته، فهو يبدي 

تساحما  يف هذا اجلانب، فحني يستلقي عىل الشاطئ فاردا  

ذراعيه، قبالة النَّصُب الذي يمثل جسد املسيح فوق قمة 

ربام كان الشكل املرسوم "، نجده يقول: "دوالكوركوفا"

بلحمه، وصاحبه مسلم بالفطرة، قد تصالب مع جسد املسيح 

يرشف عليها من كل  "الكوركوفادو"املنتصب فوق قمة 

 (.91:9113)املديني، "اجلهات عىل املدينة

ويف مناسبة أخرى أيضا  نراه يعيد تأكيد اهلوية الدينية 

ي يف قضية مركزية بني الدين بطريقة تكشف عن يقينه العقد

وفاردا  ذراعّي "اإلسلمي يف مسألة صلب املسيح، بقوله: 

عىل طول املصطبة، ومتصالبا  مرة ثانية مع مسيحهم الذي إنام 

 (.45:9113)املديني، "شّبه هلم قتُله

وتظل املقارنة يف مثل هذه الصور الرسدية حتكم هوية 

قوميته العربية؛ فعن السارد/ املؤلف يف انتامئه الديني، و

طريقها يقّدم أمام املتلقي تأملت عميقة ختص تعامل الذات 

مع الثقافة والدين، ُيستشف منها بوضوح مرجعيته 

 األيديولوجية ومنظوره اخلاص.

ونراه يعقد املقارنة اآلتية، كاشفا  فيها عن احلقائق التي ال 

قول: يمكن جتاهلها يف وطنه، وبعض البلدان العربية، حيث ي

لك أن تقول إن املدينة التارخيية أو العتيقة يف النهار هي "

للّدين أو التدّين، وما تعرضه املتاجر أكثره من صنفه، والناس 

كذلك. وهو ليس دين التعبد ومذاهب الكنيسة وحدها، بل 

ُتنافسها إن مل هتيمن هنا قوة األرواح السحرية واملعتقدات 

ليس هذا حال بلدان كاملغرب، الغيبية البدائية والوثنية؛ أو

تطغى فيها األرضحة، وُيتوّسل فيها لقضاء احلاجات بتعاويذ 

 (.55:9113)املديني، "وطقوٍس الديُن منها براء

وعىل الرغم من الوقفات التأملية يف أحوال الناس، 

وطرائق عيشهم يف فضاء السفر، وحمطات تنقل الرحالة، وما 

قافات الشعوب فإنه يتبنى ُيقيمه السارد من مقارنات بني ث
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موقفا  حمايدا  جتاه عقائد اآلخر، فنجده يسعى يف رؤيته إىل 

تغليب مبدأ احلوارية، وهي رؤية جتىّل أثرها يف بنية التخييل 

عىل طول خط الرسد، عرب املراوحة بني ما يراه من املواقف 

واملشاهدات املتباينة، وما تستدعيه الذاكرة اجلمعية، والثقافة 

اصة، يف سياق املقايسة بني الذات واآلخر، وندلل عىل اخل

ذلك هبذا التعليق الذي قدمه السارد بعد أن زار بحرية اآلهلة 

وعىل العموم ال ينبغي "يف مدنية سلفادور باهيا قائل : 

التحرش بمعتقدات الناس، والعابر خاصة ممن ال يلم إال 

من ثقافة بأطراف األمور، واملعتقدات بعد هذا وذاك، جزء 

السكان، وال بّد أن نؤمن بأن الثقافات، شأن العقائد، 

متعددة، هلا قيمتها فيها، وتستدعي منا االحرتام بل رشوط، 

ومن األفضل جتنب لصق الصفات وإطلق األحكام عليها، 

فل ثقافة عليا، وأخرى دنيا إال عند غلة االستعامر والفكر 

 (.56:9113)املديني، "العنرصي 

ذا النحو ظهر رؤية السارد/ الشخصية وانطباعاته عىل ه

جتاه فضاء الرحلة وعواملها املتنوعة، وما تضمنته من 

مشاهدات حسية، ووقفات تأملية أمام العادات والتقاليد، 

والثقافات واملعتقدات، وقد تشكلت يف صور مفعمة باحليوية 

لألشياء واألشخاص، مقرونة بحس نقدي، وتصوير 

يف العموم تظل رؤية ذاتية، وإن ختللها بعض هتكمي، لكنها 

جوانب املوضوعية التي ترتاءى أحيانا  يف مقاطع الوصف 

املحايد، إال أن السارد كان ينظر إىل اآلخر من منظومته 

 الثقافية والعقائدية.

 

 اخلامتة :

أيام "هكذا رأينا كيف تنوعت طبيعة املتخيل يف كتاب: 

مليات التحويل التي قامت عرب ع "برازيلية وأخرى من يباب

هبا اللغة، وقد منح هذا التحويل النص الرحيل أبعادا  حكائية 

تتلون بالتخييل واإلهيام، وقد حاولت الدراسة الوقوف عىل 

بعض ملمح الكتابة الرحلية اجلديدة، ونجمع النتائج كام 

 ييل :

اللغة  "أيام برازيلية وأخرى من يباب "ظهرت يف كتاب  -0

الرسدية، أو الروائية املؤتلفة مع الرسد الرحيل، فاكتسبت 

بذلك خصائص مميزة، وتنوعا  يف استعامل الضامئر 

 والرؤية الرسدية.

جّسد الوصف الفضاءات واملشاهدات انطلقا  من   -9

وتذويت  املزاوجة بني املرجع الواقعي واملرجع التخيييل،

األحداث بتضمينها تأملت الّرحالة وموقفه من العامل، 

معتمدا  يف ذلك أسلوبا  روائيا  يفتح آفاق التأويل، مبتعدا  

عن اللغة التسجيلية التي شاعت يف أسلوب الرحلت 

.  قديام 

 "أيام برازيلية وأخرى من يباب "جاء التجديد يف كتاب  -9

الرواية بتدوين ضمن حماوالت قام هبا ثّلة من كّتاب 

أسفارهم، وصياغتها بأسلوب روائي؛ لتحرير فن الرحلة 

من أثقال اللغة التقريرية، واملحافظة عىل اندثار هذا الفن، 

عن طريق تغذيته بأساليب الرسد املختلفة، والتخييل 

الثقايف اإلنساين، ليأخذ النص الرحيل احلديث موقعه 

 املتميز بني األنواع األدبية األخرى.

توافقت إىل حد كبري تنظريات املؤلف النقدية التي قّدمها  -4

 يف طيات النص مع تطبيقاته الرسدية يف الرحلة.
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