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ABSTRACT
Can the ideologist orient the context of a novel at a certain
moment? Is there any role for literature in society? This research attempts
to answer such questions through concentrating in the idea of ideologist
in the Arabic novel, by taking "A night in the train" by Eisa Al Nauouri
as a model. This novel published in 1974 represents the image of the
ideologist and its role in the establishment of the novelist world in Al
Nauouri model. This ideologist represents the main core in the production
of some Arabic novels since the beginnings of the 20th century. As
appeared in Tawfiq Al Hakim novel "A bird from the orient" and Yousef
Idrees in his novel "The Latin Quarter", and Yahya Haqqi in his novel
"Um Hashem Torch" and Al Tayyeb Saleh in his novel "The season of
Immigration toward North" and others. The researcher believes in the
significance of such study in the role of the ideologist in the world of
novels.

ملخص البحث
ىل يمكن لئليديولوجي أن يوجو النص الروائي في لحظة ما؟ وىل ىناك وظيفة لؤلدب
في المجتمع؟ ىذه األسئمة وغ يرىا حاولت ىذه الدراسة أن تجيب عنيا من خبلل النيوض بفكرة

"  "ليمة في القط ار، متخذة رواية األديب األردني عيسى الناعوري، اإليديولوجي في الرواية العر ّبية
 صورة اإل يديولوجي ودورىا-1974  التي صدرت عام-  حيث مثّمت ىذه الرواية، نموذجاً لذلك
 ىذا اإليديولوجي الذي ش ّكل المحور الرئيس في، في إقامة العالم الروائي عند عيسى الناعوري

 كما ظير عند توفيق الحكيم،إنتاج بعض النصوص الروائية العر ّبية منذ مطمع القرن العشرين
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عصفر من الشرق " ويوسف إدريس في "الحي البلتيني " و يحي حقي في "قنديل أم ىاشم "
و
"في
والطيب صالح في

"موسم اليجرة إلى الشمال

ائية أنجز ىذه الدراسة .
لئليديولوجي في العوالم الرو ّ

" وغيرىم ،ومن إيمان الباحث ب هذا الدور
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إذا كان (الخطاب  )DISCOURSE -كما يقول فوكو في كتابو نظام الخطاب ()1971
اا كان
ىو "مصطمح لساني متميز عن نص وكبلم وكتابة وغيرىا  ،بشممو لكل إنتاج ذىني سو ً
شع اًر منطوقاً أو مكتوباً فردياً أو جماعياً  ،ذاتياً أو مؤسسياً  ،في حين أن المصطمحات األخرى

تقتصر عمى جانب واحد  .ولمخطاب منطق داخمي وارتباطات مؤسسية  ،فيو ليس ناتجًا بالضرورة
عن ذات فردية يعبر عنيا أو يحمل معناىا  ،أو يحيل إلييا ،بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة

زمنية أو فرعاً معرفياً ما".1

وإذا كانت اإليديولوجيا تعني نسقاً من األفكار و النظريات السياسي ة و الحقوقية و الدينية

و األخبلقية و الجمالية و الفمسفية " 2بحسب تعريفات الموسوعات  ،فيل يمكن لؤلديب و ما ينتجو
من أدب أن يكون صورة أيديولوجية في أثرىا و دورىا في توج يه النص المنتج؟

 ....ىذه األسئمة و غيرىا تبقى مثا ًار لمجدل؛ ولكن وجود السؤال يعني وجود إجابة من نوع

ما ،فاإلجابة تشير إلى دور األديب من ناحية ووظيفة األدب في المجتمع من ناحية أخرى  ،من
ىنا فإن "أيديولوجيا الكاتب تؤثر في رؤيتو لؤلدب ودوره ووظيفتو وتنعكس عمى العمل األدبي
وبناا "
موضوعاً ،ومضموناً،
ً

3

( ) عيسى الناعوري ( )1985-1918يعد من أبرز األدباا األردنيين الذين أسيموا في إثراا الحركة األدبية وتطورىا في
األردن ،من خبلل كتاباتو المتنوعة اإلبداعية في مجال القصة القصيرة ،والرواية ،والشعر،

والترجمة ،والدراسات

األدبية ،والنقدية ،والتراجم ،والسير ،وأدب األطفال .في مجال الرواية أصدر أربع روايات ىي( :مارس يحرق معداتو)

 ،1955و(بيت وراا الحدود) ( ،1959جراح جديدة)  ،1967و(ليمة في القطار) .1974

انظر :البطاينة ،جودي ،عيسى الناعوري وجيوده في مجال الدراسات األدبية والنقدية ،الوراق لمنشر والتوزيع ،ط، 2010 ،1
)1

ص.65-58

ميشيل فوكو ،نظام الخطاب ،ترجمة محمد سبيبل ،دار التنوير ،لبنان ،الطبعة األولى ،1984 ،ص.9

 حول الرواية العر ّبية واإليدولوجيا يمكن الرجوع إلى:
 - 1عموش ،سعيد ،الرواية واإليدولوجيا في المغرب العربي ، 1975 -1960 ،دار الكممة ،بيروت.1981 ،

عمان ،األردن.2004 ،
ائية بين اإليديولوجيا
 - 2عوض ،ا
ّ
لين ،تجربة الطاىر وطّار الرو ّ
وجماليات الرواية ،أمانة ّ
 - 3ا لحميداني ،حميد ،النقد الروائي وااليدولوجيا :من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي ،المركز الثقافي
العربي ،بيروت.1990 ،

 (2المعجم الفمسفي المختصر ،دار التقدم ،موسكو ،ترجمة توفيق سموم1986 ،

 (3ماضي ،عزيز شكري ،في نظرية األدب ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،ط ، 2005 ،1ص.105
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ت َّد
حد ُتد بظروف حياة المجتمع
إن اإليدولوجيا ،بسبب كونيا جزاًا من الوعي االجتماع يُ ،ت
،
المادية ،والفكرّية و تعكس العبلقات االجتماعية بيذا المفيوم المؤطر لصورة اإليديولوجي
فتصبح ىذه الصور غبلفاً ثقافيًا لمكائن البشري أينما حل  ،أو ارتحل  ،و من ىنا  ،فكل ما يمكن
أن يعيشو اإلنسان أو يتعايش معو يخرج من رحم اإليديولوج ي الذي يشكمو و يمنحو خصوصية

الرؤيا ،و لعل في ىذا إجابة عن التساؤل الذي يقول ىل يمكن لؤلديب أو ما ينتجو من أدب أن
يكون صورة لئليديولوجي..؟

يبدو من مقوالت كبار األدباا أن الميل يتجو نحو توكيد

اإليديولوجي في األدب  ،و لعل

ىذا ما جعل جان بول سارتر يصف المبدع بأنو دائمًا في حالة ما من االلتزام
اإليديولوجيا مغروسة في الممارسات الدالة في الخطابات و األساطير و التمثيل و إعادة تمثيل

األشياا كما ىي ،و إلى ىذا الحد فيي مغروسة في المغة ".1

"و عميو فإن

الخطاب الروائي

عمى ىذا النحو ،تأتي رواية "ليمة في القطار " ،حيث تمثل جانبًا من
العربي ،الذي ظير بعد النصف الثاني من القرن العشرين  ،ىذا الخطاب الذي أخذ يبنى عمى

ثنائية اإليدولوجي بين الطرفين  ،حيث تمثّل ذلك
صورة الصراع بين الغرب و الشرق  ،وذلك في ّ
في صورة المواجية القائمة عمى الرفض أو القبول لما ىو غربي  ،وىذا ليس بدعًا في رواي ة

الناعوري و روايات مجايميو  ،فقد سبق الناعوري عدد من الروائيين العرب الذين عاشوا لحظة

المواجية ىذه  ،حيث تمثل ىذا الخطاب في "عصفور من الشرق " 2لتوفيق الحكيم " ،و"قنديل أم

ىاشم"  3ليحيى حقي  ،و"الحي البلتيني "  4لسييل إدريس  ،و قد توج ىذا الخطاب اإليديولوجي

المواجو الطيب صالح في روايتو "موسم اليجرة إلى الشمال "  ، 5و ما حممتو ىذه الرواية من

تأويبلت في داللتيا  ،وعمينا أن ال ننسى أن صورة اإليديولوجي في ا لكتابات العربية قد بدأ ت قبل
ذلك بزمن ليس قميبلً  ،فنجده ا في كتابات رفاعة رافع الطيطاوي في كتابو "تخميص اإلبريز في

تمخيص باريز " ،6و عمي مبارك في روايتو "عمم الدين " ،7و روايات فرح انطون  ،8و فرنسيس فتح
فتح اهلل مراش ،9وغيرىم.

 )1بمبيسي ،كاترين ،الممارسة النقدية ،ترجمة و تقديم د .فؤاد عبد المطمب ،دار التوحيدي  ،ط ، 2008 ،1ص.83
 )2انظر الحكيم ،توفيق" .عصفور من الشرق" ،دار مصر لمطباعة ،د .ت.
 (3حقي ،يحيى ،قنديل أ م ىاشم ،تحرير أنيس منصور ،ضمن سمسمة اق أر  15يوليو ،القاىرة.1984 ،
 )4إدريس ،سييل ،الحي البلتيني ،منشورات دار اآلداب ،بيروت ،ط1977 ، 7
 )5صالح ،الطيب ،موسم اليجرة إلى الشمال ،ضمن كتاب األعمال الكاممة لمطيب صالح ،دار العودة ،بيروت.1996 ،
 )6الطيطاوي  ،رفاعة ،تخميص اإلبريز في تمخيص باريز ،،تحقيق ميدي عبلم ،أنور لوقا ،احمد بدوي ،مطابع الييئة
العامة لمكتاب  1993م.
 )7مبارك ،عمي ،األعمال الكاممة ،دراسة وتح قيق د .محمد عمارة ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،الطبعة
األولى .1979
 )8أنطون ،فرح ،رواية (الدين والعمم والمال ) ضمن المؤلفات الروائية الكاممة ،قدم ليا أدونيس ،دار الطميعة ،بيروت ،
.1979
 )9مراش ،فرنسيس فتح اهلل ( )1874-1836لو روايتان ( :غابة الحق ) طبع في حمب سنة  .1865و(رحمة إلى باريس )
طبع بالمطبعة الشرقية ،بيروت.1867 ،
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إن الناقد المتفحص لصورة اإليديولوجي في الرواية العربية

 ،يجدىا حالة من حاالت

الخطاب الروائي  ،الذي كرس نفسو لمبوح بصورة الشخصية العربية المؤدلجة ،بتشكيبلتيا الثقافية
و المعرفية و الدينية  ،ومن ىنا فقد تعددت صور ىذا اإليديولوجي بتعدد المرجعية التي يتبناىا

الروائي ،فيناك الدين  ،والتاريخ والعادات  ،والتقاليد ،والمكان ،والزمان ،غير أن تعدد ىذه الصور
ال يعني حالة التفكك  ،بل االكتمال اإليديولوجي بمفيومو العام و الشامل ع ند الشرقي.

من أوائل الروايات التي بنيت عمى جوىر اإليديولوجي  -في األرد ن  -رواية (ليمة في

اإليديولوجية من خبلل المواجية بين نموذج
القطار) لعيسى الناعوري ،إذ بنيت فكرتيا
ّ
األنثوي) ،ونموذج (الشرق الذكوري ) ،حيث أقامت عالميا الروائي في إطار العبلقة بين

(الغرب

ىذين

الطرفين ،لما تراه الرواية من حواجز منيعة بين رؤية كل طرف لآلخر .

،

اإليطالية  ،التي تمثّل مكونات الفكر األوروبي تجاه الحياة
إن صورة "لوشيا"؛ المرأة
ّ
الوجودية األوروبية،
التحرر وصورة
ّ
محمم ًة بروح االنفتاح و ّ
ومعطياتيا ،جاات صورةً إيديولوجية ّ ،
وتمجدىا في إطار الحرّية
الروحية  ،وتنفخ فيو صورة المادة
وتجرده من قيمو
ّ
ّ
التي ّ
تشيىا اإلنسان ّ

الجسدية المطمقة .ولعل ىذا يتمثّل في مواقف كثيرة في الرواية  ،منيا قول "لوشيا" لسعيد:
و
ّ
"التضحية الممكنة ،ال التضحية بكل شيا  ،ألجل ال شيا  ،أو ألجل وىم سخيف ...! ،ما
دمنا نعيش فيج ب أن نجعل العيش حمواً جميبلً  ...ليذا نحن عمى األرض ! والذي خمق الجمال
والحب لمناس ال يرضى بأن يييئ لنا المائدة الفاخرة ،ويفرض عمينا الحرمان من األكل

! ..إن

المائدة مييأة واعراضنا عن األكل جريمة نرتكبيا في حق أنفسنا ،وفي حق الحياة ،وفي حق

صاحب المائدة نفسو "

1

إن اإليمان اإليديولوجي الغربي المتمثل فيما تقولو "لوشيا" ،حيث الحرّية المطمقة القائمة
 ،تواجييا صورة "سعيد" الرجل
وذاتية
عمى رؤية اإلنسان بكل ما تعني كممة رؤية من حرّية ّ

الشرقي ،في إيديولوجيتو المقيدة التي تمثّل مكونات الفكر الشرقي بتعدده الديني والتاريخي
التمسك
واالجتماعي ،إذ تجتمع كمّيا في بوتقة واحدة لتش ّكل صورة الشرق المؤدلج بروح الثبات و ّ

التحول واالنفبلت
بالقيم ،عمى النقيض تماماً من الغرب المؤدلج بروح ّ
واصفًا ذاتو المؤدلجة:

 .وفي ىذا يقول سعيد

السمو
"ضميري المحرج ...تقاليد قومي  ...تربيتي
ّ
الدينية ...قيود بيئتي  ..الفضيمة...الشرفّ ...

بعيون

في
الخمقي..كل ىذه األشياا عنيدة ،أيضاً تتراقص وتتصارع وتتزاحم في داخمي ،وتحممق ّ
غاضبة ،وتصرخ بي حادة مزمجرة  " :ال تخضع لمتجربة ! ،اصبر! ال تين أمام اإلغراا "! وصورة
زوجتي وأوالدي الذين يمفيم الميل بيدوا وسكينة ،في نوم مبلئكي ،ب

1

عيداً عني ،يحممون بي ،

) الناعوري ،عيسى ،ليمة في القطار ،منشورات دار فيبلدلفيا لمنشر ،عمان ،ط ، 1974 ،1ص.139
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وبقرب عودتي إلييم  ..تقرعني بصمت عاتب  ،وتقول" :أنت لنا وحدنا ...نحن في انتظارك ...لم
يبق من أيام اغترابك غير القميل  ...ال تدع لمتجربة فرصة لمتغمب عميك "!
إن الدراسة ىنا ال تبحث عن مدى تحقق الحدث الروائي

1

 ،بل ترى أن اإلطار الروائي

الفني جا ا من رحم اإليديولوجي  ،فعدد الشخصيات في الرواية  ،و هو قميل بعامة ،ال يتجاوز
أربع الشخصيات  .و ثنائية بطولتيا و دورىا الرئيسي

"سعيد ،و لوشيا " ىي حالة من المناظرة

الجدلية القائمة عمى محاولة اإلقصاا و اإلزاحة لآلخر  ،و لعل ىذا ما يفسر لنا كثرة الصراع

الداخمي عند الشخصية الشرقية (سعيد) في بداية الرواية  ،و محاولتيا إعادة النظر  ،بين الفينة و
األخرى ،في مواقفيا دون أن تُتشعر اآلخر بيذا  ،و ىذا ما قدمو الناعوري من خبلل "المنولوج"
اإليديولوجية
" "menoulgeبصفتو تقنية سردية جاات تعبي اًر عن حالة المواجية مع الثوابت
التي قدم ىا الخطاب الروائي في "ليمة في القطار " ،يقول سعيد :

"أىناك أناس يتقمبون عمى شوك العذاب النفسي و الجسدي كما أتقمب  ،و يتعذبون بنارين :
من داخل نفوسيم ،و من الخارج كما أتعذب أنا؟ !"

2

وكذلك األمر فأن الصراع الداخمي قد انتقل في نياية الرو ّاية إلى اإليديولوجي اآلخر لوشيا،
االجتماعية
وتمسكو بقيمة ومفاىيمو
بعدما وجدت نفسيا غير قادرة عمى اختراق اآلخر
ّ
ّ

والحضارية يقول  ،سعيد:

"وألقت لوشيا عقب سيجارتيا عمى األرض .

داخمية تحاول كظميا ...لقد انتقل الصراع النفسي مني إلييا ىذه
بل عمى ثورة
كان ذلك دلي ً
ّ
المرة ،كما يبدو!
ّ
سرني ىذا فقد سااني ،أن أرى امرأة جميمة تتع ّذب أمامي ...إن الصراع النفسي
وبمقدار ما ّ
3

إلي "...
يرىق المرأة أكثر مما يرىق الرجل  ،ويذبل نضارتيا ...ىكذا ّ
يخيل ّ
إن ىذا السؤال المحوري الذي يطرحو سعيد ىو ما يضع الذات المؤدلجة أمام اآلخر

 ،و

يضع الذات أيضا أمام نفسيا  ،و يتأجج الصراع في "الداخل" بحثًا عن صورة من التوافق  ،إذ
يستمر ىذا الصراع و ىذا البحث عن الذات بينما اآلخر

"العقد النفسية المعقدة المتأصمة "...........

4

يقيم ىذه األدلجة بأنيا مجموعة من
ّ

الفنية  ،وأسبغ صورتو عمى
تمبس اإليديولوجي رواية "ليمة في القطار " في كل مكوناتيا ّ
لقد ّ
سيميائي
ّة
تبناىا الروائي  ،فبدااً بالعنوان (ليمة في القطار ) نجده صورة
ائية التي ّ
التقنيات الرو ّ
ّ

 )1المصدر السابق ،ص .144
 )2المصدر نفسو ،ص.143

 )3الناعوري ،عيسى ،ليمة في القطار ،مصدر سابق ،ص .162
 )4المصدر نفسو ،ص.142
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إيديولوجية تتغمغل داخل المتن الروائي و تجسده حيث العنوان ىو "المفتاح الذي يمدنا بمجموعة
ّ
1
من المعاني التي تساعدنا في فك رموز النص "

فالميل يأتي باليدوا  ،والسكينة ،والراحة  ،و حديث النفس  ،والرحمة عبر الذات  ،وىو ستر و

غطاا في الوقت نفسو  ،لكنو يصبح حالة من المواجية والرىبة  ،عندما يتعارض ما فيو ،مع

اإليديولجية  ،فينا تتأزم العبلقة مع الزمان والمكان  ،وتكون األدلجة ىي السبب،
قيمنا ،ومبادئنا
ّ
يقول سعيد "كيف أقضي الميل َّد
كله في حجرة منفردة مع امرأة جميمة غريبة  ،وحيدين ،تثير الميل
والوحدة و السكون نوازع الجنس حادة عنيفة في نفسينا .2"..
إن السؤال الذي خرج إلى معنى التعجب

 ،بل االستحالة في انقضاا الزمن في إطار

يحم ل ىذا النص
المكان ،يؤشر عمق اليوة بين الطرفين – لوشيا – وسعيد -و لعل الكاتب ىنا ّ
(العنوان) صورة ىذه الميمة المقرونة بمكان محدود بحجرة في "القطار" طبيعتو ال تسمح بالحركة ،
فيو كصورة االيد ولوجي الذي يقيد اإلنسان في نظمو وتعاليمو،فتكون مساحة الحرّية محدودة
ومقيدة في إطاره.

،

لقد أقام الناعوري روايتو عمى بنية الحوار والمساالة لآلخر  ،في إطار مكان محصور  ،ىو

في الرواية "عربة القطار " ولعل داللة ذلك أن الفضاا في مفيوميو "الواقعي" القطار أو المتخيل

"الروائي" جاا محصو اًر في مسربين يناظر أحدىما اآلخر  ،فاإليديولوجي الشرقي بكل ما يحممو
من ارتيانات ثقافية معرفية  ،دينية ،أخبلقية (سعيد) ،يواجو في المحظة ذاتيا إيديولوجيًا ح ًار لو
ثقافتو ومعرفتو الوضعية أو قل الوجودية

3

بكل ما تعنيو من إعادة اعتبار لئلنسان وتفكيره

الشخصي وحريتو وغرائزه ومشاعره المطمقة التي تثبت وجوده كما يشاا  ،ودون أن يقيده شيا  ،إذ
يعتقد أن األديان والنظريات الفمسفية التي سادت خبلل القرون الوسطى و الحديثة لم َّد
تحل مشكمة

اإلنسان و ىذه ىي صورة (لوشيا) التي قدمت نفسيا لسعيد في ىذا اإلطار .

لقد تنبو الناعوري إلى حدة الصراع الذي سيثيره في خطابو اإليديولجي من خبلل الرواية ،

الفنية العالية لمرواية  ،بقدر ما ىو
تعمد توظيف تقنية المقدمة في روايتو  ،ليس من أجل ّ
وليذا فقد ّ
تأطير ليدف الرواية ومضمونيا  ،بل ىو توجيو لمداللة التي يمكن أن يأخذ بيا المتمقي ،من
التعدد إلى األحادية ،وكما ترى الدراسة فإن تقنية المقدمة ال تأتى إال في الرواية المؤدلجة التي

تيدف إلى التعميم وتوضيح األفكار وتقييم السمو ك ،وىذا ما نجده في رواية الناعوري "ليمة في

القطار" ،يقول في مقدمتو لمرواية :

 )1حمداوي ،جميل ،السيموطيقيا و العنونة ،عالم الفكر ،الكويت ،مج ، 25ع ، 23يناير /مارس ،97ص.90
 (2الناعوري ،عيسى ،ليمة في القطار ،ص.46

سرتر في كتاب الوجود
 )3الوجودية بالمعنى العام إبراز قيمة الوجود الفردي و بالمعنى الخاص ىو المعنى الذي عرضو ا
و العدم و خبلصة ىذا المذىب قول سارتر إن الوجود متقدم عمى الماىية و إن لئلنسان مطمق الحرية في االختيار

يصنع نفسو بنفسو و يمؤل وجوده عمى النحو الذي يبلئمو  .المعجم الفمسفي باأللفاظ العربية و الفرنسية و االنجميزية و

البلتينية ،جميل صميبا ،بيروت ،لبنان ،دار الكتاب المبناني ،ج  ،1982 ،2ص.565
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ائيًا،
"...وفي ىذا اإلطار المحدد جدًا لمزمان والمكان ،و
الشخصيات  ،أردت أن أقدم عم ً
بل رو ّ
ّ
يتميز بالصراحة ،وبالجرأة – ربما غير المألوفة عندنا – في معالجة المفاىيم ،والتقاليد واألخبلق،
ّ
التزمت  ،والحرّية والتحمل ،بين التمرد
وفي المقارنة بين البيئتين :
ّ
الشرقية والغر ّبية  ،بين الجمود و ّ
1
التشدد وبين الرياا والصراحة "
و ّ

إن ما يقولو الناعوري  ،حول روايتو المتصفة بالجرأة ،في معالجة المفاىيم  ،والقيم –كما

تأىب واستعداد ،لما سيراه من خرق لقيم اإليديولجي ،
يرى -جاا إرىاصاً لممتمقي  ،أن يكون عمى ّ
الذي يعيشو ىذا المتمقي  ،ولعل حالة الكشف ىذه التي قام بيا الناعوري  ،من خبلل المقدمة ىي

الشخصية
تأكيد وجود التقييم السمبي  ،الذي يمكن أن يذىب إليو المتمقي بسبب ما عرضو "سعيد"
ُت
ّ
ومتجرداً من كل التابوات
ئيسية في الرواية  ،لتجربتو مع "لوشيا" حيث كان ىذا العرض صريحاً
الر ّ
ّ
التي يعاني منيا المتمقي الشرقي ،وليذا فالناعوري يقول :

"عمى الرغم من كل ما قد يقولو المتزمتون ،وما قد يتندر بو الساخرون ،من أنني تخميت

عمى الرغم كذلك

عن الوقار في كيولتي ،وقد كنت وقو اًر رصينًا في كل ما كتبت في شبابي ،و
مما قد يتبادر إلى أذىان بعض البسطاا من ّأنني قد أردت بيذه الرواية ان أدغدغ عواطف

المراىقين فحسب ،عمى الرغم من كل ىذا وذاك ،ىذه الرواية أعتز بيا كل اعتزاز ،واعتبرىا عمل

الفنية ،أم
ذروة بين أعمالي
ائية ّ
األدبية حتى اليوم  :سواا من الناحية الرو ّ
ّ
اإلنساني ،أم من حيث قوة الحوار والتحميل "2

من حيث اليدف

متأصل
إن ىذا البيان ال يصدر إال عن إيديولوجية  ،تتييب من صورة االختراق لما ىو
ّ

مجتمعية  ،تتجذر في وعي المتمقي  ،وتحدد عبلقاتو مع اآلخر؛
وقائم عمى أسس إيديولوجية
ّ
مادية ،حيث توجد في سموك الناس الذين يعممون وفقًا العتقاداتيم "3
فتصبح "ممارسة ّ
لقد ىيأ الناعوري فضااه الروائي في إطار التعدد  ،والتنوع الحضاري لئلنسان ،فجاا ىذا

فسيفسائية  ،تعكس مدى التنوع واالختبلط الثقافي  ،ولعمو ال يخفى عمى المتمقي أن
الفضاا لوحة
ّ
الفضاا من أجل أن يصل إلى حالة
اإليدولوجية عند الناعوري ىي التي صنعت ىذا
الروح
ّ

الحوارّية اإليديولوجية 4بين "لوشيا" و"سعيد" فيما بعد ،إذ يصف ىذا الفضاا بقولو :
"وقبل الموعد المحدد ،كانت المحطة الكبيرة تموج بالمسافرين  ،الذين جااوا يحممون أمتعتيم
وحقائبيم لرحمة الميل الطويمة  ،وقد انتشروا عمى األرصفة ،وفي الم طعم والبار ،وراح بعضيم

 )1الناعوري ،عيسى ،ليمة في القطار ،ص .8
 )2المصدر السابق ،ص .7
النقدية ،ص.107
 )3بمبيسي ،كاترين ،الممارسة
ّ
" )4ان األيديولوجية ،حسب باختين ،تولد في ممارسة الكبلم ،وىي ليست نتاجا لمحياة االجتماعية فقط بل انىا تقوم بانتاج
العبلقات االجتماعية المعيشة وتعيد انتاج ىذه العبلقات  .وىي تولد من اصطدام العبلمة بالعبلمة والفكرة بالفكرة في
عممية التفاعل الحواري الذي ينشئ وسطا أيديولوجيا يقيم حول الكائن االنساني غبلفا صمبا ال يستطيع الفكاك منو .
"تزفيتان تودوروف ،ميخائيل باختين المبدأ الحواري ،ترجمة فخري صالح ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،عمان،
 ،1996ص.9

218

الخطاب اإليديولوجي في رواية "ليلة في القطار" لعيسى الناعوري.

يقطع األروقة الواسعة الطويمة ،جيئة وذىاباً ،ريثما يدعون إلى الصعود إلى العربات  ،كانت ىناك
ال عمى أيديين ،وأزواج وزوجات ،يقودون أبنااىم وبناتيم بمبلبس الكرنفال،
نساا يحممن أطفا ً

الجميمة ،المزوقة ،واألطفال يتييون سرو ًار وخيبلا  ،بيذه الم البس التي ال يرتدونيا إال في ىذه

اإليطالية كمّيا احتفاالت بييجة "1 ...
المناسبة :مناسبة أعياد الكرنفال ،التي تحتفل بيا المدن
ّ
 ،ليشمل كل مناحي الحياة التي
لقد امتد ىذا الوصف لمفضاا الروائي عند الناعوري

يستغرقيا المكان  ،فيذه صورة أرض المحطة ،وصورة الرصيف ،وصو رة االختبلط البشري بين

الناس ،وصورة شباك التذاكر وصاالت االنتظار ،واألمتعة والمطعم  ،وغيرىا من األماكن

2

لقد

امتد ىذا الوصف كما ذكرت من أجل أن يقدم حالة االختبلف والتنوع  ،وأن يييئ في الوقت نفسو
االيديولجيات لدى ىؤالا المسافرين .وىذا ما حدث بين "سعيد" و "لوشيا"
حالة الصراع بين القيم و
ّ
كانت المشكمة األولى التي واجييا سعيد في القطار ىي مشكمة التوافق مع اآلخر  ،و ىنا
تأتي حالة المفارقة اإليديولوجية التي يعيشيا سعيد

 ،فعندما يغالبو النعاس يطمب من مسؤول

القطار أن ينام  ،فيقوده إلى حجرة فييا رجبلن و امرأة  ،3و يطمب منو أ ن ينام في سرير  ،و تنام
سيدة عمى سرير تحتو  ،و ىنا تبدأ المشكمة عند سعيد "أو المشكمة اإليديولوجية " ،و لعل ما قالو

يشخص ذلك  ،يقول  " :أنا أنام
سعيد في صيغة االستفيام التعجبي المشوب بشيا من االستنكار ّ ،
ىكذا عمى سرير معمق في اليواا  ،و تحتي سيدة  ،و يقابمنا رجبلن آ خران في حجرة واحدة؟ ! و
كيف يمكن أن يكون النوم بيذه الحالة؟ !"4

بل حقيبتو إلى غرفة مفردة  ،5وىذا يشير إلى محاولة الحفاظ عمى
يغادر سعيد الغرفة حام ً

االيديولجية عند سعيد .ال شك
اليقينية
القيم والمحمول الثقافي الذي يش ّكل شخصية سعيد ،وان ىز
ّ
ّ
في أنو قد تحقق بسبب ما شاىده من مناظر لممرأة التي كان يشاركيا الغرفة السابقة ،ولعل

الصراع بين اإليديولوجيتين  :الشرق والغرب قد بدأ من ىذه المحظة  ،حيث بدأ في ذات سعيد

النفسية ،يقول بعد جموسو منفرداً في غرفتو الجديدة :
ودواخمو
ّ
كأنو ممدد بكل طراوتو ونعومتو
"...ولكن أحقًا ّأنني لن أفكر في ذلك الجسد وأنا بعيد عنه؟ ّ
شييًا في استمقااتو عمى سرير تحت
أمامي،
ٌ
أصحيح أن خيالي لن يعود ليتمثّمو عاريًا ّ
سريري؟"6..

 )1الناعوري ،عيسى ،ليمة في القطار ،ص . 12 -11

 )2انظر المصدر السابق ،الصفحات  15 -11من الرواية.
 )3المصدر نفسو ،ص.16

 )4المصدر نفسو  ،ص0 16

 )5انظر المصدر نفسو ،ص 20
 )6المصدر نفسو ،ص0 20
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تحركت في نفس سعيد  ،جاات لتبرز صورة المواجية بين الطرفين،
كل ىذه األسئمة  ،التي ّ
التحو ل والتراجع الذي عاشو سعيد في
وتبحث عن حالة من إعادة النظر فيما حدث ،وىي ىاجس
ّ

يقنيتو  ،فيقول:
لحظة ما ،لكن سعيدًا يحاول أن يعود إلى ّ
"ال...ال ...ىذا الخيال الشيطاني يجب أن أطرده بكل قوتي

! ..يجب أن ال أسمح لو

بمضايقتي ...فمو شئت أن اترك لو مجاال لما غادرت عربة النوم وجئت إلى ىنا بعيداً عن جمال
المرأة وفتنتو ا"1 ...

لقد سيطر الصراع الداخمي عند

سعيد عمى كل تفكيره  ،حيث أصبح ىاجسو يقوم عمى

لديو حالة من االضطراب والتراجع
محاولة الخبلص واليروب من نقطة المواجية  ،التي تركت ّ
لديو لتكون وسيمة استعادة ألحداث أخرى مشابية واجيتو في
متزمتاً فيو  ،فجاات الذاكرة ّ
عما كان ّ

تقنية الحمم التي وظّفيا الناعوري لتساىم في بيان حالة الصراع االيديولجي
أوروبا ،وىنا تأتي ّ
2
الذي عاشو ،فيا ىو يحمم بصورة (السو) و (نورما) المتين اعتنتا بو عندما كان مريضاً في روما

مبنية عمى عرض مبلمح الجمال الذي كانتا عميو  ،وما فعمتاه مع ه،
حيث كانت صور االستعادة ّ
فجاات صورة الحمم تعبي ًار عن استمرار حالة الصراع التي ال تنتيي عند سعيد ،حيث أصبح ىذا

الحمم حالة من المذة ،واالستمتاع عمى الرغم من كونو حمم يقظة كما يقول :

" ...وأدركت عندئذ أنني كنت في حمم لذيذ ،عمى الرغم من اضطراب السفينة الذي لم
ينقطع ،واضطراب معدتي و أر سي معيا ،فأشعمت سيجارة ورحت أنفث دخانيا إلى السقف،

ليدي وجبيني،
واستعيد صورة الحمم وأحاديثو المذيذة ،وابتسامات نورما وألسو ،ومداعبات أيدييما ّ
ثم أطفأت عقب السيجارة وتركت المصباح مضاا ،وعدت إلى النوم من جديد "3

االيديموجية  ،التي يتشكل منيا سعيد  ،هي المسؤولة عن حالة التشتت  ،والتفكك
إن الذات
ّ
النفسي ،الذي يعيشو ،وبالتالي فإن روحيا المتج ّذرة في التكوين االجتماعي  ،والنفسي لسعيد ىي
المحمل بروح الصراع
التي تدفعو إلى المواقف المترددة  .التي تعكس الحيرة وتطرح السؤال
ّ
والمواجية.

و في إطار الروح اإليديولوجية التي يحممو ا سعيد  ،يقدم الناعوري أحداث روايتو  ،إذ يقود

لوشيا من خبلل الخط السردي الروائي إلى أن

تخرج من غرفتيا في القطار  ،باحثة عن غرفة

أخرى ،فتمتقي سعيداً في الممر؛ أمام غرفتو الجديدة إذ ال يوجد فييا غيره  ،فتطمب األذن منو أن
تقضي معو ليمتيا في حجرتو فيتردد  ،ثم يوافق حيث ال يممك الرفض ؛ فتدخل الحجرة ،ثم تجمس
عمى الكرسي ،موجية سؤاليا لسعيد بعد أن أغمقت باب الغرفة وأسدلت الستائر ،وخمعت بموزتيا،

 )1الناعوري ،عيسى ،ليمة في القطار ،ص0 21
 )2المصدر نفسو ،ص ، 32وما بعدىا.
 )3المصدر نفسو ،ص 0 33
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الجسدية ،ىل يضايقك أن أجمس بجانبك؟ ! فيجيبيا كبل ! إن ىذا ال يضايقني ...
وظيرت مفاتنيا
ّ
وىنا تبدأ المواجية الحقيقية بين حالة الشرق و إيديولوجيتو و حالة الغرب و حريتو و انفتاحو .
لقد كان جواب سعيد غير واقعي  ،ولعل سبب ذلك؛ يعود إلى الخطاب الروائي االيدولوجي

الذي يمثّمو سعيد ،عند الناعوري  .ويتضح ذلك من االستدراك والتعقيب الذي ألحقو سعيد بجوابو

تقنية المنولوج الداخمي حيث يقول :
ىذا ؛وذلك من خبلل ّ
أشد إزعاجاً
"لم أقل الحقيقة بجوابي ىذا  ،فقد داخمني شعور عنيف  ،بأن ليمتي ىذه ستكون ّ
من ليمة الباخرة ،وتمنيت ّأنني لم أغادر عربة النوم ! لقد كان النوم فييا مع ثبلثة آخرين أريح

لضميري ،واىدأ لبالي من قضاا الميل كّمو في حجرة منفردة مع امرأة جميمة غريبة ،وحيدين ،تثير
الوحدة والميل والسكون نوازع الجنس حادة عنيفة في نفسينا ...

2

ايديولجية  ،حيث تحولت
إن حالة االرتداد عند سعيد  ،أمام مغريات اآلخر ،كانت غريزّية و
ّ
الذات اإلنسانية عند سعيد  ،إلى كتمة من التزمت وااللتزام  ،بينما لدى اآلخر "لوشيا" تحولت لديو
لتقبل كل ما ىو ممكن وقائم .
الحالة اإلنسانية إلى فضاا مفتوح لكل التحوالت إلى مكان ّ
ومن ىنا  ،فقد كانت صورة سعيد صورة التوتر والقمق ،بينما صورة لوشيا صورة االستقرار
تقنية الحوار ىي المسيطرة عمى مجمل الر واية ،لما لمحوار من ميزة
واالطمئنان ،وليذا ،جاات ّ
التناوب ،والتبادل بين األطراف ؛من أجل قول ما تعتقده الذات ،حيث تصبح الذات ،من خبلل
الحوار تمتمك التعبير عما في أعماقيا  ،ولعل ىذا يتفق وما تراه كاترين بيمسي عندما تتحدث عن

الذاتية عبر مدى الخ طابات يعني ضمنًا وجود مدى
"الذات في االيدولوجيا " إذ ترى أن "انزياح
ّ
من المواقع التي انطبلقًا منيا تفيم الذات ذاتيا ،وعبلقتيا بالواقع الحقيقي ،وقد تكون ىذه المواقع
الحقيقين من أجل البحث عن
متعارضة أو متناقضة  ،وىي التي تمارس الضغط عمى األفراد
ّ
مواقع جديدة لمذات"3
إن ىذا ما حدث بين سعيد ولوشيا ،فكل

منيما كان يبحث عن مواقع جديدة عند اآلخر،

ولكن ىذه المواقع كانت في إطار ما يتوافق مع ىذه الذات اإليديولوجية التي تتش ّكل منيا الذات ،
وليذا فقد جاا الحدث في الرواية حدثاً مؤط اًر بروح اإليديولوجي  ،ولعل ىذا ما يفسر قمّة األحداث
في الرواية  ،فأحداثيا غابت في الحو ار وبقي القول

والجدل حول الحدث

،حيث كان ىو

المسيطر ،وليس تعدد الحدث وتنوعو  ،ولم يستطع أي منيما أن يجد موقعو عند اآلخر  ،ولعل
الحوار التالي بين لوشيا وسعيد يؤ ّكد ما تذىب إليو الدراسة :
" -إن مثل جمالك ال يسيل عمى الرجال أن يتخمّصوا من سحره ! ولم لم أكن...

 )1المصدر السابق ،ص . 39

 )2المصدر السابق ،ص .46 -45

 )3بمبيسي ،كاترين ،الممارسة النقديّة ،مرجع سابق ،ص .119
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 لو لم تكن ماذا؟ ..لماذا ال تفصح؟ ! ّإنك مجموعة من الغاز محيرة... ،أو معذرة !مجموعة عقد ال أستطيع حّميا.

فنظرت إلييا قميبلً دون أن أجيب  .فعادت تقول :
ُت
 لو لم تكن ماذا؟ لماذا ال تكمل كبلمك؟ !فقمت وأنا أدير نظري نحو النافذة :
متزوجاً !..
 -لو لم أكن ّ

وعدت فتوقفت دون أن أكمل .فمدت يدىا وجذبت ذراعي وقالت بميفة :
 -مالك ال تكمل عبارتك؟ ! إنني ال أستطيع إن أفيمك !!

ودون أن التفت إلييا أو استجيب ليدىا التي تجذب ذراعي تابعت قائبلً :
 -لكانت ليمتي ىذه معك فرصة من العمر ال تفوت "1 ...

ىذه اإلشكالية ،إشكالية اإلقصاا  :من

لقد توقف الحدث الروائي حتى نياية الرو ّاية عند
التمسك
الذي سيقصي اآلخر ،سعيد أم لوشيا؟ وقد انتيت الرواية كما بدأت بذات المواجية و ّ
األخوة  ،وليس بروح االندماج  ،واإلحبلل لمقيمة مكان القيمة،
باإليديولوجي ،والرضى بروح المودة و ّ
والتبادل لما ىو جوىر ،وليذا فقد أصبحت صورة ال

الجنسية ،أصبحت عبلمة صداقة ومعرفة
لبلندماج ولمذة
ّ
طرفين رجل وامرأة ،يقول سعيد في نياية الرواية :

قبمة بينيما عنوان األخوة  ،وليس صورة
جسدية بين
 ،وليست عبلمة غريزة
ّ

" ...وساد بيننا صمت قصير ،وأيدينا ما تزال متشابكة ،وعيوننا متبلقية في نظرة تحمل

معاني كثيرة ،من الصداقة واأللفة ،والمودة ....فقالت لوشيا وىي تقف لتودعني عند باب الحجرة :
المرة كما تريدىا أنت !
 قبمة وداع أخيرةّ ...أخوية ىذه ّ
فقمت باسمًا متأثّ ًار:
 -عاطفة نبيمة ىذه أشكرك عمييا كثي ًار !"2 ...

قدمو الناعوري صورة إيديولوجية غرب ّية ،حيث ىذه
فالمكان المتمثّل في عربة القطارّ ،
العربة مكان لمجموس والنوم المشترك  ،بين المرأة والرجل دون قيود ،وىنا تصبح عربة القطار
مؤثّثة بروح اإليديولوجية الغر ّبية المنفتحة دون قيود  ،تمنح الحرّية المطمقة لممقيم فييا أن يمارس
ما يريد ،ولعل ىذا ما دفع سعيدًا إلى الخروج من العربة التي كان يشارك فييا رجمين و امرأة في

تحولت بالحكم االيدولوجي الغربي إلى غرفة
أول الرحمة  ،وينتقل إلى عربة أخرى  ،سرعان ما ّ
مشتركة بين سعيد ولوشيا .

 )1الناعوري ،عيسى ،ليمة في القطار ،ص . 52 -51
 )2المصدر السابق ،ص.176
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لقد كان المكان في الرو ّاية

– عربة القطار -ىو الحاضن لكل مكونات اإليديولوجية

الغر ّبية ،من خبلل عبلقتو بموشيا من جانب وبسعي د من جانب آخر  ،فقد مثّمت السموكات التي
كانت عمييا لوشيا داخل المكان  ،صورة ىذا المكان وعبلقتو بسعيد ،فأول دخول لموشيا المكان
بتزمتو
 ،وسعيد ّ

االيدولوجية
ومطمقيتيا
تحول إلى حالة مواجية بين طرفين لوشيا بتحررىا
ّ
ّ
ّ
وايديولوجيتو الصارمة  ،ولعل ما يقولو سعيد واصفاً أول جموس لوشيا في العربة يبين ما تذىب
إليو الدراسة:

"وأسندت السيدة ظيرىا إلى الخمف ،ووضعت ساقًا عمى ساق ،فانحسرت جونيميتيا القصيرة

بل ،حتى ظير أسفل فخذىا العميا  ،في مثل لون المرمر النقي ،ثم تناولت حقيبة
عن ركبتييا قمي ً

يدىا ،وأخرجت منيا عمبة سجائرىا ،فأسرع ت أنا وقدمت ليا سيجارة من عمبتي ،ثم أشعمتيا ليا ،
فأعادت عمبتيا إلى الحقيبة ،ووضعتيا إلى جانبيا "1 ...

ائية من قبل لوشيا أمام سعيد  ،داخل عربة القطار وىي
ويستمر عرض ىذه المواقف االغر ّ
ّ
عن
مغمقة عمييما  ،فيصبح المكان بكل معطياتو مؤدلجًا يواجو سعيدًا ويحاول أن يزحزحو

المتزمتة  ،فالحجرة مييأة  ،لكل ما يمكن أن يطمبو سعيد حتى في مقاعدىا
إيديولوجيتو
ّ
صممت لمثل ىذا ،فيقول واصفاً الحجرة ومكوناتيا :

 ،التي

"كانت الحجرة دافئةً جداً ،بل شديدة الح اررة ،فنزعت الجكيت  ،ووضعتو عمى الرف  ،وأسندت

ظيري ورأسي إلى المقعد  ،الذي كنت أجمس عليو ،أما السيدة فقد عمدت إلى األكواع الوسطى

في مقعدىا  ،فرفعتيا ،فأصبحت المقاعد أشبو بديوان مستطيل يصمح لبلستمقاا ،والنوم ،ثم رفعت
السيدة رجمييا  ،عن األرض لتستمقي متمددة عمى المقعد،
وقدمتو إلييا لتريح رأسيا عميو .

2

فتناولت معطفي وطويتو كالمخدة
ُت

مكانية مؤدلجة
إن أدلجة المكا ن ،بما عميو من صورة مواجية لسعيد  ،ال بد من صور
ّ
ٍ
يستطيع الخروج مما ىو فيو  ،من مواجية منتص اًر
سعيدا ًً من أجل أن
أخرى ،تخص
مستحض ًار صورة المكان الذي

تقنية االسترجاع والتذ ّكر
إليديولوجيتو ،ومن أجل ذلك فقد و ّ
ظف ّ
تربى فيو  ،و أقام أسرتو فيو من خبلل الزواج و العبلقة المقدسة التي عميو أن ال يدنسيا
المحظة التي كان يحس فييا بمحظة ضعف أمام حالة اآلخر

في

 ،أو لحظة خروج عن ىذا

اإليديولوجي ،إذ كان يعيد في ذىنو ىذه الصورة اإليديولوجية التي أصبحت درعاً واقياً لو من أي

تأثير ،أو خطر من اآلخر عمى منظومة القيم و ا ألفكار التي كان يعيشيا  .فيا ىو يستعيد صورة

 )1المصدر السابق ،ص.43
 )2المصدر نفسو ،ص.30

223

د .جودي فارس البطاينة

المكان (بيتو) في الشرق بما يضمو ىذا المكان من زوجة وأبناا؛ لتصبح ىذه الصورة المكانية
حالة من حاالت المنع أو التابو الذي يجعل الذات المؤدلجة تحتفظ بصورتيا  ،يقول:

" ...ووجود ىذه المرأة المثيرة الشيية معي في حجرة القطار ،يمنعني حتمًا من النوم  ،ويثير
أحس بالشيوة تميب روحي ،والمرأة
السير ،إني ّ
مدمرة ،أكثر من تعب التجوال و ّ
أعصابي إثارة ّ

تقدم الوقود ،باستمرار ليذا الميب ...وفي ضميري صراع عنيف ،إذ كنت أتمثل زوجي راقدة مع

أطفالنا ،خالية الضمير ؛ مما يجري في ىذه الحجرة الصغيرة

من القطار الميمي في األرض

البعيدة .و من الخيانة التي تحاول ىذه السيدة أن تجرني إلييا برغمي  ،كنت أتصور وجو زوجتي

ىادئًا بريئًا كوجو أطفالنا الراقدين من حوليا  ،فأشعر بخجل من أن تضعف نفسي  .......و لكن
1
إلى أين أىرب من تمك الحجرة؟ !"
بيذا االستفيام الذي خرج إلى معنى االستحالة واليأس من الخروج من المكان تتكثّف صورة
األدلجة لممكان  ،فيصبح المكان ىو المشكمة األولى عند سعيد ،حيث يمثل حمبة الصراع بين

الطرفين.

إن الدراسة ترى ىنا أن الحجرة (و ىي صورة المكان ) أصبحت تحمل داللة مزدوجة في

إيديولوجيتيا ،فيي تذكر بحجرة الزوج ة و األطفال  ،و تحضر في القطار لتكون صورة حياة

مختمفة .تحمل في داخميا الصراع اإليديولوجي لسعيد  .فحالة االستحضار لممكان الشرق لم تأت
إال في لحظة الصراع مع المكان الغربي .

و في إطار أدلجة الزمن فقد تحول زمن الرحمة  ،في ثقمو النفسي  -عمى رغم من أنو عدة

ساعات  -إلى حالة من العبا الذي حاول سعيد أن يتخمص منو و يتجاوزه عمى الرغم من

جمالية المكان و الزمان عمى المستوى الطبيعي  ،فصورة البحر و القطار داخل الباخرة ىي في

حد ذاتيا صورة لبلستغراب و اإلعجاب في الوقت عينو  ،خاصة أن "سعيداً" لم يعش ىذه التجربة

سابقاً ،حيث يقول :

"تمك تجربة جديدة طريفة لم أعرفيا من قبل  :أن أكون في القطار  ،و يكون القطار داخل

سفينة تتيادى بو و براكبيو فوق أليم من الشاطئ الصقمي إلى الشاطئ اإليطالي  ،تجربة ال شك

ممتعة ....و ليت الوقت كان نيا اًر ألرى كيف تشق السفينة الماا بحمميا الثقيل اليائل ".2

لقد كان الزمن الذي قضاه سعيد في الباخرة زمناً مؤدلجاً بكل ما تعني الكممة  ،إذ أصبح

سعيد يشعر بحالة من الخوف و الرىبة و االنقباض ليس من طبيعة الزمن و ما يمكن أن يحدث

لو خبلل ىذه الساعات من غرق مثبل أو رىبة  ،بل كان الخوف من االنييار اإليديولوجي  ،و

الضعف أمام لوشيا  .كان الزمن موحشا يسير ببطا ربما يمتد عمى المستوى النفسي أليام و ربما
لشيور ،و ليذا فيو ينظر إلى الساعة بين الفينة و األخرى يقول:
 )1المصدر السابق ،ص.101-100
 )2المصدر السابق ،ص.11
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"و نظرت في ساعتي لقد بقيت ساع تان و نصف الساعة دون الوصول إلى نابولي ثم
ينتيي عذابي و يزول إغراا الجسد المنتصب أمامي و تنتيي التجربة القاسية التي أغالبيا بصبر
عنيد مشوب بالعذاب العنيد كذلك "....

1

ىذا ىو الزمن اإليديولوجي الذي تحول إلى بحث عن مخرج و فوز بما يحممو من أفكار
و معتقدات ذاتية.
إن صورة اإليديولوجي التي وظفيا الناعوري لم تكن عرضية أو حالة عابرة في لحظة

الفعل الروائي  ،بل هي رؤية حممت ىذا الفعل عبر الشخصيات الروائية و األمكنة و األزمنة و
تبين  ،إذ جاات ىذه التشكيبلت مغمفة بكل ما ىو إيديولوجي
السرد الروائي أيضًا  ،كما ّ
فشخصيتا (سعيد) و (لوشيا) كل منيما نقيض األخرى بما تحممو ىذه الشخصية من معطيات

،

ثقافية متأصمة في روحيا تجعميا ح الة من المواجية و الضدية  .فقد كانت سمطة اإليديولوجي
لدى ىذه الشخصية اإلطار العام الذي تتصرف من خبللو  ،و تعمل عمى إبقائو و صونو  ،و ليذا

يقول سعيد:

"ولم يكن ذلك لييمني كثي ًار  ،فقد تصرفت معيا التصرف الذي يرضاه ضميري  ،و الذي

عمي مفاىيم قومي الخمقية التي عشت عمييا حتى اليوم".2
تمميو َّد
و ىنا تبرز حالة النشوة و االنتصار التي يعيشيا

(سعيد) بصورتو اإليديولوجية و ليست

العاطفية أو اآلنية أو الفاعمة في عبلقتيا مع اآلخر  .و لعل صورة ىذا اإليديولوجي المنتصر

تتمظير في قبول اآلخر لرغباتو أعني "اعتقاداتو" و محاولة التصالح م عو في إطار رؤيتو  ،و
 ،إذ تقول عند وداعيا لسعيد

ىذا ما جاا عمى لسان لوشيا في نياية الرواية

"قبمة وداع

أخيرة .......أخوية ىذه المرة كما تريدىا أنت .

فأجابيا باسماً متأث اًر :عاطفة نبيمة ىذه أشكرك عمييا كثي ار !".3

وبعد ،فإن الدراسة  ،بما قدمتو من قرااة لرواية النا عوري "ليمة في القطار " ك بوصفيا

نموذجًا عمى صورة اإليدولوجي في الرو ّاية العر ّبية  ،ترى أنيا قد ساىمت في إبراز ىذا الجانب ،
في واحدة من الروايات العر ّبية التي بنت فكرتيا عمى ىذه الصورة  ،حيث إن "ليمة في القطار "
عامة  ،والبد من القول إن ىذه الدراسة ىي
يمكن وضعيا في ىذا اإلطار من الرواية العر ّبية ّ
اجتياد يمكن لو أن يساىم في مجالو .

 )1المصدر السابق ،ص. 162
 )2المصدر السابق ،ص. 173
 )3المصدر سابق ،ص . 176
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