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المقدمة
من المعروف أن النص األدبي أنواع .فهناك النص الرئيس ،والنص
المحيط ،والنص الفوقي .فالنص الرئيس هو الذي يتعلق بالنص اإلبداعي
الذي يوجد بين دفتي الكتاب ،ويتسم بخاصيات داللية وفنية ووظيفية،
ويرتبط بلحظة اإلبداع .في حين ،يتعلق النص المحيط بالعتبات التي تحيط
بالنص وتسيجه وتجاوره ،مثل :الهامش ،والعنوان ،والحاشية ،واإلهداء،
والمقدمة ،والمقتبس ،وحيثيات النشر ،وكلمات الغالف ،واأليقون،
والغالف...في حين ،يتعلق النص الفوقي بالقراءات النقدية ،والتعليقات،
والشهادات ،والرسائل ،والحوارات ،والمذكرات...
والعتبات مهمة في مجال تحليل النص األدبي؛ ألنها تسعف الباحث ،أو
الناقد ،أو المحلل ،في فهم النص األدبي وتفسيره وتأويله ،أو تفكيكه
وتركيبه .وقد ظلت العتبات ميدانا خصبا للدراسات الشعرية في الفترة
اليونانية ،أو الفترة العربية ،أو الفترة المعاصرة ،والسيما مع تطور
الشعرية الفرنسية والبنيوية اللسانية .ويعد جيرار جنيت( Gérard
 )genetteمن أهم الدارسين الذين عمقوا شعرية العتبات في كثير من
مؤلفاته ،وخاصة في كتابه (العتبات.) Seuils /
ويندرج كتابنا هذا ضمن شعرية النص الموازي .وبالتالي ،فهو يعرف
القارىء بمجمل العتبات المحيطة والفوقية التي تساعده على تحليل
النصوص األدبية بنية وداللة ومقصدية ،والسيما الهوامش منها.
ومازالت الدراسات النقدية العربية المعاصرة ،إلى يومنا هذا ،تغفل
العتبات الموازية للنص ،بما فيها الهوامش ،على الرغم من أهميتها
المنهجية والتطبيقية .ومن ثم ،النتفق مع الذين يقولون ليست العتبات سوى

5

عتمات التضيء شيئا ،1وال تفيد في شيء ،بل نقول :إن العتبات هي التي
تمهد لنا الطريق ،وتمدنا بمفاتيح تحليل الخطاب جزئيا أو كليا .لذا ،البد
من االهتمام بها تنظيرا وتطبيقا في أبحاثنا ودراساتنا ،فكل شيء يدل في
النص مهما كان هامشيا أو زائدا.
ويرتكزمصنفنا هذا على شعرية النص الموازي ،مادام يعرفنا بالهوامش
بنية ،وداللة ،ومقصدية ،وسياقا .كما يتناول شعرية الهامش بالبحث عن
بنياته ،ودالالته ،ووظائفه.
وعليه ،يعد الهامش من أهم العتبات المهمة في دراسة النص األدبي .فهو
حاشية المتن ،وخلفيته المعرفية ،وبؤرته التوثيقية .كما أنه األساس
المعرفي والمعلوماتي الذي يتحكم في بناء النص الرئيس.لذا ،ينصب
كتابنا هذا على الهامش تأريخا ،ونقدا ،وتحليال ،وتوثيقا ،وتقييما.
ونتمنى من هللا عز وجل أن يلقى هذا الكتاب المتواضع رضا القراء،
ويعود عليهم بالنفع والفائدة ،داعيا لنفسي بالمغفرة والتوبة من أي تقصير،
أو ادعاء ،أو نسيان ،أو خطإ ،أو سهو.

 -1مصطفى سلوي :عتبات النص :المفهوم والموقعية والوظائف ،منشورات كلية اآلداب
وجدة ،رقم ،71المغرب ،الطبعة األولى سنة 2003م ،ص.7-6:
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الفصل األول:
شعرية الهوامــش في اإلبداع األدبي
(الرواية نموذجا)
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المبحث األول :الهوامـــش عتبــة نصيــة
تلحق الهوامش بالنص اإلبداعي بصفة عامة ،والنص الروائي بصفة
وإلحاقا،
تهميشا وتذييال
أسفل الصفحة
في
خاصة،
إلضاءة المتن المركزي  ،وتفسيره من جميع جوانبه :اللغوية ،والداللية،
والتاريخية ،والمعرفية  ،واالصطالحية.
و تشكل هذه الهوامش كذلك نصا مستقال بذاته ،على الرغم من موقعه في
هامش المتن .وغالبا ،ما يكون النص الروائي محاطا بسور فاصل بين
نصين :نص أساس ،ونص ملحق .فاألول يشكل مركزا بؤريا ونوويا،
والثاني يمثل نصا محيطا ،يأخذ وجوده الحقيقي بوجود األول .والعالقة
بينهما جدلية وتكاملية وإشعاعية ،تتمثل في اإلضاءة التوضيحية
والتفسيرية والتأويلية.
وعليه ،يعد خطاب الهوامش ،أو الخطاب الهامشي ،من عناصر النص
الموازي .ويعتبر كذلك من أهم ملحقاته الداخلية التي تحيط بالنص
األساس ،ومن المداخل األساسية لإلمساك بدالالت النص السطحية
والعميقة .فضال عن كونه من العتبات المهمة للولوج إلى العمل اإلبداعي
قصد تطويقه من جميع النواحي النصية ،واإلحاطة به بناء وموضوعا
ورؤية .
ويعد الهامش – حسب جيرار جنيت( -)G.Genetteحالة نصية طباعية
إحالية ومرجعية ،ترتبط بكلمة ،أو عبارة ،أو فقرة ،أومقطع ،بطريقة
محددة أو غير محددة  .2وتوضع الهوامش ،باعتبارها مالحظات
وتعليقات ،عادة " خارج جسم الصفحة ،في أسفلها ،وأحيانا في آخر
الفصل أو في آخر الكتاب .وهذه الظاهرة تدعو القارئ إلى مطالعة النص
2

- G.GENETTE : SEUILS, Collection Poétique, SEUIL, PARIS,
1987, p : 293.
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مرتين .مرة أولى بقراءته الجملة مباشرة ،ومرة ثانية عندما تدعوه
المالحظة إلى ذلك .إن هذا الفصل بين منطقتين من النص ،إحداهما
اختيارية ،والثانية إلزامية ،يعبر غالبا عن فصل بين منطقتين من
الجمهور الذي يتوجه النص إليه .فعندما نقدم استشهادات من لغة أجنبية،
ثم نترجمها ،فذلك ألننا نعتبر أن بعض القراء قد فهموا من أنفسهم ،وأن
الباقين يجهلون اللغة اإلسبانية أو الفنلندية ،وهم بحاجة إلى هذا الدوران.
وكذلك ،عندما يريد الكاتب أن يكون في متناول الجميع ،وأن يحمي نفسه
في الوقت ذاته من انتقاء األخصائيين ،فإنه يعمد إلى معالجة التقاط
الحساسية في مجال صغير مخصص لذلك".3
وإذا كانت المالحظة تتعلق بكلمة واحدة من النص األساس ،فإن التعليق -
غالبا -ما يتعلق بكامل النص .فال يعود هنالك مبرر لوضع إشارة لهذه
الكلمة أو تلك ،إذ يكون لدينا التفسير الهامشي. 4
ويترجم الهامش كذلك دالالت النص الرئيس ترجمة جزئية أو كلية .5كما
أن" وضع التفسيرات في أسفل الصفحة هو الذي يولد فينا الميل إلى عدم
مراجعتها إال بعد قراءة النص بمجموعه .ولكن عندما يكون الشرح ،أو
التعليق ،موضوعا إلى جانب النص ،فإن الحركة العادية للقراءة تجعلنا
نصادفه فيما نحن نتابع القراءة .ومنذ ذاك ،يمتد التعليق ،ويطغى على
المقال بكامله "6.
ويعني هذا كله أن الخطاب الهامشي عبارة عن نص مواز ومكمل للنص
اإلبداعي ،يقوم بدور الشرح ،والتفسير ،وإضاءة النص ،سواء أكان النص
المشروح أو المفسر أو المضاء نصا شعريا أم روائيا أم دراميا.
 -3ميشال بوتور :بحوث في الرواية الجديدة ،ترجمة :فريد انطونيوس ،منشورات عويدات ،
بيروت ،باريس،الطبعة الثالثة 1986،م  ،ص.123:
 -4ميشال بوتور :بحوث في الرواية الجديدة ،ص. 123:
5
- GERARD GENETTE : SEUILS, p : 293 .
 -6ميشال بوتور :نفسه ،ص.123:
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المبحث الثاني :مفهــوم الهــامش
يعرف الهامش بأنه ملفوظ لغوي قد يكون كلمة ،أو عبارة ،أو جملة ،أو
مقطعا ،أو فقرة ،أو نصا...فليس للهامش حجم نصي محدد ،ويتحدد بكونه
مرجعا جزئيا مرتبطا بالنص بشكل من األشكال .7ويتقابل الهامش مع
المقدمة أو التصدير أو التقديم (.)Préfaceبمعنى إذا كانت المقدمة توجد
في مستهل النص ،فإن الهامش يوجد في أسفل النص.وعلى الرغم من هذا
االختالف الشكلي الموقعي ،فبينهما عالقات تكاملية أساسها التقديم،
والشرح ،والتفسير ،والتوضيح.
عالوة على ذلك ،فالهوامش عبارة عن نقط تفصيلية ،وملحقات توضيحية
لما هو عام ومجمل وغامض داخل النص .وقد يرد الهامش في أسفل
الصفحة في شكل أرقام ،وحروف ،وأيقونات ،وكتابات ،ومالحظات،
وعالمات تقنية وفنية وجمالية ،إما بشكل مختصر ومقتضب ،وإما بشكل
مفصل وموضح بدقة.
وللتوضيح أكثر ،فالهوامش عبارة عن إحاالت مرجعية  ،يراد من
استعمالها ،واالستعانة بها ،إما التوثيق الببليوغرافي والتثبت العلمي ،وإما
الشرح واإلضاءة والتوضيح .وغالبا ،ما تفصل منطقة الهامش عن منطقة
المتن بخط متصل أو منفصل  ،في شكل سور أو سياج  ،يفصل بين
ناحيتين من الصفحة :ناحية المتن ،وناحية الهامش.

المبحث الثالث :تاريــخ ظاهــرة الهوامــش
ارتبطت ظاهرة الهوامش بالكتاب منذ القديم -منسوخا ومخطوطا
ومطبوعا ،-من خالل عمليات الشرح ،والتعليق ،والتوضيح ،والتحشية.
فكان لكل متن نصي :هامش ،وتحشية ،وتعليق ،ومالحظات تذلل
- G.GENETTE : Ibid, p : 293.
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صعوبات النص ،وتسهل عملية الفهم والتفسير ،وتبسط تلقي العمل
اإلبداعي ،واستهالكه ،وحفظه ،وإعادة إنتاجه.
ويمكن" اعتبار طباعة الروايات التمثيلية أو النصوص المسرحية حالة
خاصة للبناء الهامشي .فقد كانت أسماء األشخاص أو الممثلين توضع -
فيما مضى -في الهامش ،فال تشكل جزءا من النص المسموع؛ فذكر
األسماء ضروري في النص الذي تقرأه ،ولكننا ال نحتاج إلى هذه األسماء
في النصوص التي تقرأ علينا ،فهي تدلنا كيف أن نقرأ .وبعد ذلك ،أخذوا
يضعون االسم منفردا في نصف السطر ،وهذه طريقة أخرى لفصله عن
جسم النص ."8
وإلى جانب هذه المالحظات الهامشية ،تضاف هوامش ومالحظات خاصة
بالسينوغرافيا ،والديكور ،والفضاء المسرحي ،وغيره .....
ويرى جيرار جنيت أن مصطلح الهامش ( )Noteلم يظهر في قواميس
الثقافة اللغوية الغربية إال في القرن السابع عشر(1636م) ،كما يتبين ذلك
جليا في قاموس روبير ( . )Robertبل تمتد الهوامش إلى العصور
الوسطى ،حيث كانت النصوص تتموقع في وسط الصفحة ،وتحاط
بنصوص مكتوبة في أسفل الصفحة ،في شكل توضيحات ،وإضاءات،
9
وتعليقات ،وشروح ،وتفسيرات...
ومن أهم الكتب الغربية المعروفة بالهوامش كتاب (اإلنجيل) الذي خضع
لمجموعة من الشروح والتفسيرات والتأويالت ،كما خضعت لها باقي
الكتب السماوية األخرى كالتوراة ،والقرآن الكريم .ومن ثم ،فقد اغتنى
خطاب الهوامش ثراء واهتماما وعناية مع القرن التاسع عشر والقرن
العشرين ،بظهور الدراسات األكاديمية واألبحاث الجامعية التي استوجبت
التوثيق العلمي الموضوعي ،بوضع الملحقات والمالحظات في أسفل
 -8ميشيل بوتور :نفسه ،ص.123 :
- GERARD GENETTE : Ibid, p : 294.
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النص أو المتن ،ويسمى هذا بالتوثيق الببليوغرافي .وكانت الهوامش تأخذ
النصف اآلخر من الصفحة ،بينما النصف اآلخر مخصص للنص الرئيس.
عالوة على ذلك ،كانت توجد مالحظات فرعية ،توضع على مالحظات
المتن األصلي .أضف إلى ذلك فقد كانت الهوامش توضع إما في أسفل
النص ،وإما في آخر الفصل ،وإما بين قوسين داخل المتن ،وإما في آخر
الكتاب في شكل مالحق ،وذيول ،وفهارس مكملة.
وكانت الهوامش أيضا توضع في النسخة األصلية األولى ،أو توضع في
النسخ المتتالية أو المتعاقبة .وقد كانت هذه الهوامش مختصرة ومقتضبة
في بعض النصوص ،ومفصلة ومسهبة في بعض النصوص اآلخرى.
وإذا كان خطاب الهوامش قد هيمن على الجنس الدرامي والتخييل
الشعري ،فإن الخطاب الروائي قد بدأ بدوره يستفيد من تقنية الهوامش،
والسيما مع النصوص الروائية الجديدة والحداثية التي انزاحت عن الكتابة
السردية الكالسيكية الخالية من هوامش المعطى الثقافي الذهني ،
واستبدلت ذلك كله بكتابة موثقة موضوعية وتخييلية ،مليئة باإلحاالت
المرجعية والمصطلحات التقنية  ،وحبلى بالمعرفة الخلفية والخطاطات
التناصية و المستنسخات النصية .فضال عن المقتبسات المسيجة بالمراجع
المولدة للنص اإلبداعي حتى أصبحت الرواية الجديدة تجمع بين بعدين
متقاطعين :جمالي وثقافي..
وتختص الهوامش  ،في الخطابات العلمية واألدبية ،بخاصية التوجيه،
وإضاءة القراءة ،والمساعدة على الشرح والتأويل ،وتحديد سياقات المتن
الوظيفية ،واستكشاف تجلياتها المرجعية التي تحكمها ،وتجعل منها تمهيدا
لزاوية أو زوايا التناول التي يغتني فيها .وإذا كان المتن النصي مبنيا على
التكثيف واالختزال والغموض في كثير من األحيان ،فإن الهوامش تساعد
على توضيح ماهو غامض ،أو تقدم إضاءات هادفة وبناءة للمتلقي قصد
فهم النص وتفسيره...
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وحتى في حال عدم وجود الهوامش والمالحظات والتعليقات في أسفل
الصفحة ،وغياب التفسيرات في اإلطار الهامشي " ،فإن الناشرين يتوجون
عادة جسم النص في الصفحة ببضع كلمات تسمى"عنوان جار" .وفي
أغلب الحاالت ،يكون هذا العنوان عنوان الكتاب نفسه .يذكر به باستمرار،
كأنه مرمى السالح -يقول بوتور  MICHEL BUTOR-إال أن هذا
العنوان ،خالل القرن التاسع عشر خاصة ،كان يتغير من صفحة إلى
أخرى ،مذكرا بعناوين الفصول ،أو مميزا كل صفحة عن مثيلتها،
أوملخصا إياها ،ليسمح للقارئ بأن يطالعها بارتياح .وهكذا  ،نرى أنه
يمكن إحاطة جسم الصفحة بسور من الكلمات تحميه ،وتشرحه ،وتدافع
عنه ،إال أن ترتيبات كهذه تكلف كثيرا ،وال نراها في أيامنا الحاضرة إال
في المؤلفات العلمية :الملخصات ،واألبحاث ،واألطروحات ،تلك الكتب
التي تتحكم فيها من الناحية األدبية ،ويا لألسف ،الروتينية البغيضة!".10
وهكذا ،نستنتج أن ظاهرة الهوامش ظاهرة قديمة  ،ارتبطت ارتباطا وثيقا
بالكتاب ،مهما كانت طبيعته ،وقد عرفتها الثقافة العربية بشكل من
األشكال ،فأصبح الكتاب ،أو النص ،أو الخطاب ،أو المصنف ،مسيجا
بنصوص ثانوية في شكل هوامش ،وحواش ،وتعليقات ،وحواش فوق
الحواشي ،وهلم جرا.
ولن تحظ الهوامش باالهتمام الكافي إال مع ظهور الكتاب المطبعي،
وتطور البحث العلمي واألكاديمي الذي يستوجب وضع مالحظات أو
هوامش توضيحية في أسفل النص بغية التوثيق ،والتوضيح ،والشرح،
وتنقية المتن من الزوائد  ،وتشذيبه بوضع الملحقات في أسفل النص.ومن
هنا ،فقد استفاد اإلبداع األدبي  ،وخاصة الرواية ،من هذه التقنية الفنية
والجمالية والموازية ،حينما تحول إلى بحث وجهد وممارسة عملية قائمة
على التنقيب ،والتخطيط ،والتدبير.
 -10ميشال بوتور :نفسه ،صص.125-124:
13

المبحث الرابع :االهتمــام بالهوامــش
لقد أولت الشعرية السردية الحديثة عتبات النص الموازي اهتماما كبيرا،
بما فيها المناصات الداخلية المجاورة للنص الروائي بصفة عامة،
والهوامش الملحقة بالمتن اإلبداعي بصفة خاصة .ومن أهم الذين اهتموا
بخطاب الهوامش جيرار جنيت في كتابه( العتبات،11) SEUILS
وميشيل بوتور(  ) MICHEL BUTORفي كتابه(بحوث في الرواية
الجديدة...12) Essais sur le roman/
بيد أن االهتمام بشعرية الهوامش في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة
مازال ضئيال ،باستثناء بعض الدراسات التي تعد على األصابع ،مثل
دراسة جميل حمداوي (مقاربة مناصية لرواية( أوراق) لعبد هللا العروي)
(1998م) ،13ودراسة بنعيسى بوحمالة ( أيتام سومر في شعرية حسب
الشيخ جعفر) (2009م) ،14ودراسة رشيد بنحدو (جمالية البين-بين في
الرواية العربية) (2011م)...15
ويمكن مقاربة الهوامش في أي خطاب أدبي أو فني من خالل التوقف عند
أربعة مرتكزات أساسية هي :البنية ،والداللة ،والوظيفة ،والقراءة
السياقية.

11

- G. GENETTE : SEUILS, collection poétique Seuils, Paris, 1987,
pp : 293-315.
 -12ميشيل بوتور :نفسه ،صص.125-122:
 -13جميل حمداوي :مقاربة مناصية لرواية أوراق لعبد هللا العروي ،مطبعة بن عزوز
بالناظور ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1998م ،صص.70-64:
 -14بنعيسى بوحمالة :أيتام سومر في شعرية حسب الشيخ جعفر ،الجزء الثاني ،دار توبقال
للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2009م،صص.85-68:
 -15رشيد بنحدو :جمالية البين -بين في الرواية العربية ،منشورات مؤسسة نادي الكتاب
المغرب ،مطبعة الكتاب بفاس ،الطبعة األولى سنة 2011م ،ص.196:
14

المبحث الخامس :أنــواع الهوامــش
يمكن الحديث عن أنواع عدة من الهوامش التي يمكن حصرها في األنواع
التالية :هوامش التفسير ،وهوامش التعليق ،وهوامش التوثيق ،وهوامش
الشرح ،وهوامش النقد ،وهوامش الترجمة...
ويمكن تصنيفها أيضا إلى مالحظات ،وشروح ،ومترجمات ،وتعليقات،
وببليوغرافيات.
أما جيرار جنيت ،فيرى أن ثمة أنواعا أربعة من الهوامش ،أو المالحظات
( ،)Notesوهي:16
 الهوامش األصلية ،أو الهوامش المتعلقة بالطبعة األولى للعمل األدبي؛
 الهوامش الالحقة أو هوامش الطبعة الثانية؛
الهوامش المتأخرة التي تلتصق بالكتاب أو العمل في آخر طبعاته؛
 الهوامش التي تظهر وتختفي .ويعني هذا أن هناك مالحظات هامشية
تظهر مع نص إثر طبعة معينة .وبعد ذلك ،تختفي في طبعة أخرى.
ويمكن الحديث أيضا عن هوامش إبداعية تخييلية مرتبطة بالنصوص
اإلبداعية والمنجزة فنيا ،كالشعر ،والمسرحية ،والرواية ،والقصة
القصيرة...؛ وهوامش وصفية موضوعية مرتبطة باألبحاث العلمية،
والدراسات األدبية والفنية ،والرسائل واألطاريح الجامعية ،واألعمال
األكاديمية .ومن جهة أخرى ،توجد هوامش أخرى ،كهامش الكاتب،

-G.Genette : Ibid, pp : 295-296.
15

16

وهامش الطابع/الناشر ،وهامش السارد ،وهامش القارئ ،وهامش
المترجم ،وهامش المحقق ،وهامش الناقد ،وهامش الناسخ...

المبحث السادس :وظائــف الهوامــش
من المعروف أن للهوامش مجموعة من الوظائف الموازية التي يمكن
إجمالها في وظيفة التوثيق( اإلشارة إلى المصادر والمراجع) ،والمالحظة،
والتعليق ،واإلضاءة ،والتوضيح ،والشرح ،والتفسير ،واإلخبار،
واإلعالم ،والترجمة ،والتعريب ،والتحشية ،والتأويل ،والتفصيل،
والتدقيق ،والتوسيع ،واألرشفة ،والتسوير ،واإلحالة المرجعية ،واستكمال
البحث .فضال عن وظيفة التأشير السيميائي ،والتخييل ،والتأطير ،وتبيان
السياق الذهني والنصي ،وتعميق معلومات النص وحقائقه ومعطياته.
وتعد الهوامش أيضا استشهادات وإجابات ألسئلة ممكنة يطرحها المتلقي
أو المتقبل  ،قد تكون نقدية ،أو توثيقية ،أو معرفية ،إلخ ...عالوة على
ذلك ،فالهامش تركيز على نقط معينة ،قد تكون غامضة أو مبهمة ،أو غير
واضحة بالشكل الكافي ،تستوجب الشرح والتوضيح والتفصيل والتدقيق،
وخاصة شرح المصطلحات والمفاهيم التقنية ،مع تسليط األضواء على
نظريات وتصورات جديدة وحداثية.
ويرى الباحث المغربي بنعيسى بوحمالة الرأي نفسه الذي يراه جيرار
جنيت أال وهو أن الهامش يقوم بالدور نفسه الذي تؤديه المقدمة ":وبصدد
الهامش ،تحديدا ،يظهر أن الدافع األساسي إلى تبنيه ،في جل التجارب
اإلبداعية ،هو رغبة المبدعين في رسم محيط تقبلي يرونه ناجعا إلنتاج
مقروئية منصفة لتجاربهم هذه.فدرءا ألية إسقاطات ،أيما تعسفات تأويلية
يعهد إلى الهامش بتسطير مجموعة من اإلشارات المنورة لما يعتقد أنه
غامض في النص ،والمستدركة لما يظن أن هذا النص قد سكت عنه أوفاته
التلفظ به ،مع بثها لمجموعة من االنتواءات التي يلتمس ،ضمنيا ،قراءة
16

النص على هدي منها.إن الهامش يلعب ،وفقا لهذا ،الدور نفسه الذي تلعبه
المقدمة ،لما تكون بقلم المبدع تدقيقا ،وذلك من حيث اإلبانة عن خلفيات
بعينها ،ومقاصد بذاتها ،أو من حيث التصميم على توجيه القراءة وجهة
مرغوبا فيها يتموضع معها النص في قلب تفكير صاحبه أوال ،وبعدها
الضير في أن تأخذه المعارف والحساسيات واألذواق ،على تباينها ،المأخذ
الذي تريده ،وترتئيه مالئما ألسئلتها وشواغلها وهواجسها"17.
وهكذا ،يتبين لنا أن للهامش وظائف نصية عدة أهمها :وظيفة الفهم،
والتفسير ،والتأويل ،والتوثيق ،واالستكشاف...

المبحث السادس :الهوامش في الخطاب الروائي العربي
إذا تأملنا بعض الروايات المعاصرة التي نحت منحى التجديد والتجريب،
فسنجدها تفاجئ القارئ  ،من حين آلخر ،بهوامش خارج النص متفاوتة،
يحتكرها المؤلف لنفسه كفضاء لتدخالته المتكررة .وتتميز هذه التدخالت
بتخلي الروائي عن حياده ،إما للكشف عن حيثيات أهملها السارد ،وإما
لتعليل بعض األحداث .وقد يتدخل المؤلف ليفصح عن نيات السارد ،أو
ليشوق القارئ إلى قول وشيك في الحبكة الروائية. 18
ولكن ثمة نصوص كالسيكية ،استعانت بالهوامش إلضاءة متونها،
وتوضيحها ،وتذليل غوامضها ،مثل :روايات جورجي زيدان .وفي هذا
الصدد ،يقول عبد المحسن طه بدر ":ومن مظاهر حرص جورجي زيدان
على الدقة التاريخية في رواياته أنه يشير إلى المراجع التي استمد منها
مادته العلمية .وكأنه يكتب حقا مرجعا في التاريخ ،فهو في رواية:
(الحجاج بن يوسف الثقفي) يشير إلى " األغاني" مرتين في صفحتين
 -17بنعيسى بوحمالة :أيتام سومر في شعرية حسب الشيخ جعفر ،الجزء الثاني ،دار توبقال
للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2009م ،ص.69:
 -18رشيد بنحدو( :حين تفكر الرواية في الروائي) ،مجلة الفكر العربي المعاصر ،لبنان،
عدد 67/66يوليو -غشت،1989 ،ص.32:
17

متتاليتين .ويشير في صفحتين ثانيتين إلى المرجع نفسه أكثر من خمس
إشارات ،ويشير في صفحة واحدة إلى المرجع نفسه أكثر من ست مرات،
كما يشير  ،وهو يتحدث عن عالقة سكينة بنت الحسين بالشعراء في
الرواية نفسها  ،إلى الدر المنثور ومشكاة المصابيح ،وتتكرر ظاهرة
اإلشارة إلى المراجع في هوامش الرواية في هذه الرواية وفي غيرها من
الروايات .جورجي زيدان ال يكتفي بأن يشير إلى المصادر التي استقى
منها مادته؛ ولكنه يجعل من بعض رواياته مراجع لبعضها اآلخر ،فيشير
في رواية ( :العباسة) على أنه سبق أن تحدث عن مقتل أبي مسلم
الخراساني في رواية أخرى ".19
ويشكل خطاب الهوامش في الرواية بنية حكائية نصية مستقلة ،تتفاعل
بنيويا ودالليا مع البنية النصية الكبرى .ولو امتدت هذه البنية الهامشية
الصغرى نصيا لتمخضت عن محكي فرعي داخل المحكي األصلي .و"
لكن هدف المؤلف من اقتحام النص من هوامشه ليس تفتيت النص إلى
محكيين اثنين ،بل إيهام القارئ باستقالل السارد(السراد) عن ذاته
وإرادته.أي :بانتفاء التطابق المبدئي بين المؤلف والسارد ،على أساس أن
األول ،وهو المسؤول عن الهامش ،اليعرف مقدار ما يعرفه الثاني ،وهو
20
المسؤول عن المحكي ،بتعبير جيرار جنيت".
وعليه ،يراد بالخطاب الذي يقوم على توظيف الهوامش تقوية المكتوب
وتعضيده ،بتوسيع اإلشارة ودقتها ،حيث إيراد التواريخ في نوع من
التركيز ،أو استحضار الشاهد العميق الداللة .عالوة على إضفاء البعد
الواقعي؛ ألن بتقوية المكتوب وتعضيده ،تسير بالنص من صفته الخيالية
نحو الواقعية الموضوعية.
 -19عبد المحسن طه بدر :تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ،دار المعارف ،القاهرة،
الطبعة الثالثة  ،ص.102 :
 -20رشيد بنحدو :نفسه ،ص.197-196:
18

ويراد بالهوامش كذلك إنتاج النص الثقافي ،ومحاورة النص األصلي .أي:
إن الهوامش ،في تنوعاتها ،ترسم صورة عن طبيعة النص ،وتجسد النص
الثقافي الذي يقدم معرفة متكاملة متضامنة ،وتشكل نوعا من الحوار الذي
تؤسسه مع نصوص أخرى ،وذلك في شكل أجناس وخطابات تتفاعل فيما
بينها تعالقا وتناصا.21
وهكذا ،فخطاب الهوامش بنية مناصية ضرورية لفهم النص الروائي
وتفسيره وتأويله .وهو خطاب ماورائي ،يعضد النص السردي األساس،
ويقويه كينونة وحضورا وتبئيرا وتركيزا ،ويثريه فنيا وفكريا وذهنيا
وجماليا .وهو بمثابة حواش للنص .إذ تؤطر هذه الحواشي الهامشية
المعنى ،أو توجهه سلفا .ويحاول الروائي من خاللها أن يخفف من درجة
الغموض التي باتت تشتكي منها بعض النصوص الروائية الحديثة أو
المعاصرة التي في حاجة ماسة إلى أدوات لغوية عامية وأجنبية ال يعرفها
القارئ العادي .باإلضافة إلى توظيف رموز وأساطير وعالمات تاريخية
ومرجعية  ،تتطلب إيضاحات وشروحا.
وهناك بعض الروائيين الذين وظفوا تقنية الهوامش ،مثل  :عبد هللا
العروي في روايته ( أوراق)  ،وإميل حبيبي في روايته( الوقائع الغريبة
في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل) ،ومبارك ربيع في روايته( بدر
زمانه) ،وبنسالم حميش في ( مجنون الحكم) ،ومحمد شكري في(الشطار)
ومحمد األشعري في( جنوب الروح) ،وصنع هللا إبراهيم في( نجمة
أغسطس) التي جهر فيها بالمراجع التي اعتمدها في استجماع مواد
التخييل .دون أن ننسى سليم بركات في رواياته  ،وغالب هلسا في روايته
( سلطان).

 -21صدوق نور الدين :أوراق لعبد هللا العروي ،دراسة وتحليل ،المركز الثقافي العربي،
الدار البيضاء،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1996م ،ص.86:
19

فالمراجع التي أثبتها عبد هللا العروي -مثال -في روايته( أوراق) 22كانت
تهدف إلى تسهيل النص على القارئ ،وإضاءة مستنسخاته النصية،
وتوضيح مفاهيمه المرجعية ،بشرح ماغمض في النص ،بتوضيح إحاالته
الدينية ،والفكرية ،والفلسفية ،واللغوية ،والتاريخية ،واألدبية ،والفنية،
والسياسية ...وتبيان مصادره التخييلية .وهناك ما يبرر شرح هذه
الهوامش؛ ألن الرواية عبارة عن نص ميتاسردي واصف على غرار
الكتب النقدية الوضعية الميتالغوية .لذلك ،فهي تتطلب شروحا وإحاالت
وتعليقات ،ينبغي إيضاحها ،وتبسيطها للقارئ .لهذا ،أثبتها الكاتب في آخر
الكتاب لتؤدي وظيفة تربوية ،وإيضاحية ،وتسهيلية ،ومعرفية ،وإيهامية،
توحي بالحقيقة الموضوعية الموثقة على غرار كتابات إميل زوال  .وال
ننسى أن الكيفية التي كتبت بها الرواية - ،وهي نص على نص -تبرر هذه
العملية.
يتبين لنا ،مما سلف ذكره  ،أن الهوامش النصية ظاهرة مطبعية قديمة،
عرفتها كل الخطابات و األجناس األدبية والوصفية .كما أنها عتبة أساسية
من عتبات النص الموازية التي تسعفنا في استيعاب النص ،وإعادة إنتاجه
من جديد.
و تعد الهوامش أيضا من أهم تجليات الخطاب الروائي العربي الجديد،
على الرغم من وجودها في بعض النصوص الروائية الكالسيكية .ومن ثم،
يهدف خطاب الهوامش ،باعتباره مظهرا للتجريب والحداثة ،إلى خلق
نص مجاور ،يتفاعل مع المتن النصي حوارا ،وتناصا ،وتخييال ،وتجسيدا
للمعرفة الخلفية التي ينطلق منها الكاتب إلشراك القارئ في تفكيك النص،
وتركيبه ،بفهم شفرة النص الثقافية والمرجعية والفنية.
 -22عبد هللا العروي :أوراق ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة الثانية ،
1996م.
20

كما يهدف هذا النص الموازي كذلك إلى خلخلة الذوق السائد لدى المتلقي،
وتخييب أفق انتظاره بأنه أمام نص حداثي ،يتطلب منه المساهمة في خلق
النص ،وإعادة إنتاجه من جديد.
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الفصل الثاني:
شعريـــة الهوامش في الســــرد القصصي المغربي
(مجموعة (سكر أحمر) لنور الدين كرماط نموذجا)
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تشكل الهوامش نصا موازيا مستقال بذاته ،على الرغم من موقعه في
هامش المتن .وغالبا ،ما يكون النص القصصي محاطا بسور فاصل بين
نصين :نص أساس ،ونص ملحق .فاألول يشكل مركزا بؤريا ونوويا،
والثاني يمثل نصا محيطا ،يأخذ وجوده الحقيقي بوجود األول ،والعالقة
بينهما جدلية وتكاملية وإشعاعية ،تتمثل في اإلضاءة التوضيحية
والتفسيرية والتأويلية.
وعليه ،يعد خطاب الهوامش ،أو الخطاب الهامشي ،من عناصر النص
الموازي .ويعتبر أيضا من أهم ملحقاته الداخلية التي تحيط بالنص
األساس ،ومن المداخل األساسية لإلمساك بدالالت النص السطحية
والعميقة .فضال عن كونه من العتبات المهمة للولوج إلى العمل اإلبداعي
قصد تطويقه من جميع النواحي النصية ،واإلحاطة به بناء وموضوعا
ورؤية .
وبناء على ما سبق ،كيف تتجسد الهوامش في المجموعة القصصية األولى
للمبدع المغربي نور الدين كرماط (سكر أحمر) 23بنية ،وداللة ،ومقصدية؟
هذا ما سوف نستكشفه في هذه المباحث التالية:

المبحث األول :مفهــــوم الهامش
يعرف الهامش بأنه ملفوظ لغوي أو سيميائي ،قد يكون كلمة ،أو عبارة ،أو
جملة ،أو مقطعا ،أو فقرة ،أو نصا ،أو عالمة ،أو رقما ،أو أيقونا...فليس
للهامش حجم نصي محدد ،ويتحدد بكونه مرجعا جزئيا مرتبطا بالنص
بشكل من األشكال .24ويتقابل الهامش مع المقدمة ،أو التصدير ،أو التقديم
( .)Préfaceبمعنى إذا كانت المقدمة توجد في مستهل النص ،فإن الهامش
 -23نور الدين كرماط :سكر أحمر ،مجموعة قصصية ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة األولى
سنة 2013م.
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يوجد في أسفل النص.وعلى الرغم من هذا االختالف الشكلي الموقعي،
فبينهما عالقات تكاملية أساسها التقديم ،والشرح ،والتفسير ،والتوضيح.
وينضاف إلى ذلك أن الهوامش عبارة عن نقط ومالحظات تفصيلية لماهو
مقتضب ومكثف ،وملحقات توضيحية لما هو عام ومجمل وغامض داخل
النص.
وقد يرد الهامش في أسفل الصفحة في شكل أرقام ،وحروف ،وأيقونات،
وكتابات ،ومالحظات ،وعالمات تقنية وفنية وجمالية ،إما بشكل مختصر
ومقتضب ،وإما بشكل مفصل وموضح بدقة.
وللتوضيح أكثر ،فالهوامش عبارة عن إحاالت ومعارف ومعلومات
مرجعية  ،يكون الغرض من استخدامها التخييل ،والتوثيق  ،والتثبيت،
والشرح واإلضاءة والتوضيح .وغالبا ،ما تفصل منطقة الهامش عن
منطقة المتن بخط متصل أو منفصل عبارة عن سور أو سياج  ،يفصل بين
ناحيتين فضائيتين مهمتين من الصفحة :ناحية المتن ،وناحية الهامش.

المبحث الثاني :بدايـــات الهوامــش في السرد المغربي
لم تعرف الرواية المغربية عتبة الهوامش إال مع الرواية التجريبية ،أو
الرواية الجديدة ،في سنوات الثمانين من القرن الماضي ،وبالضبط مع
مبارك ربيع في روايته األسطورية ( بدر زمانه) ،وعبد هللا العروي في
روايته الذهنية (أوراق) ،وبنسالم حميش في رواياته التراثية( :مجنون
الحكم) و(العالمة) و(سماسرة السراب) ،...ومحمد شكري في روايته
البيكارسكية (الشطار) ،ومحمد األشعري في روايته العرفانية ( جنوب
الروح)...
وقد أصبحت الهوامش  -اآلن -تقنية فنية وجمالية الفتة لالنتباه في
النصوص الروائية المغربية الجديدة ،يراد منها التوثيق ،والتخييل،
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والتعليق ،والشرح ،والتفسير ،والتأويل ،وبناء نص حكائي على نص
سردي آخر تعضيدا وتوازيا ومفارقة وسخرية...

المبحث الثالث :الهوامش في السرد القصصي المغربي
لقد استفادت القصة القصيرة المغربية بدورها من عتبة الهوامش على
غرار فن الرواية  ،والسيما التجريبية والحداثية منها .كما يتبين لنا ذلك
جليا عند كل من :مصطفى راشدي في (سبتة ومليلية جراح على
جدران) ،وأحمد المخلوفي في (حلم كاتب) ،ومصطفى شعبان في روايته
(وردة الشاعر) ،وصخر المهيف في (ذكريات من منفى سحيق)،
وإسماعيل غزالي في (بستان الغزال المرقط) ،ومحمد مباركي في (الرقم
المعلوم) ،وسعيد الفاضلي في (إرم ذات العناد) ،وأحمد القاطي في (متعدد
لوجه واحد) ،وأحمد زيادي في (شاهد من حرب البسوس) ،والمختار
الغرباني في (فتنة المساءات الباردة ،)!...ومحمد أكويندي في ( سرير
الدهشة) ،وعبد الوهام سمكان في (كالب السوق) ،وحميد الراتي في
(تنوء بحلمهم) ،وأنيس الرافعي في (اعتقال الغابة في زجاجة) ،وإبراهيم
ديب في (برتقالة الفنان) ،ومحمد الحاضي في(خبز أسود ..خبز أبيض)،
وعبد اللطيف الزكري في (أشياء معتادة) ،ونجاة السرار في (الزغاريد
المؤجلة) ،ومحمد أيت حنا في (عندما يطير الفالسفة)...
وثمة مجموعة من الوظائف التي تؤديها الهوامش في تلك المجموعات
القصصية المتنوعة منها  :وظيفة التوثيق ،والتعريف ،والتقديم ،والتعليق،
والتأريخ ،والتخييل ،والتفسير ،والتأويل ،وشرح الكلمات الصعبة
والغامضة ،وترجمة الكلمات العامية واألجنبية ،وإضاءة السياق السردي
والمرجعي ،وتزمين اإلبداع ،وتفضيته مكانيا .عالوة على وظيفة اإلحالة،
واستثمار التناص والمعرفة الخلفية استفادة وامتصاصا وحوارا وتفاعال.
وقد تتضمن بعض الهوامش ،في هذه األضمومات القصصية ،مقاطع
سردية ،أو مالحظات يراد منها اإلعالم ،واإلخبار ،والتنبيه...
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ويالحظ أن الهوامش ،في أغلب هذه المجموعات ،قد استعملت لغرض
التوثيق والشرح واإلحالة والتأريخ المرجعي أكثر مما استعملت لوظيفة
فنية وجمالية وسردية أو ميتاسردية .بمعنى أن الوظيفة الميتالغوية هي
الغالبة على بنية الهوامش في هذه المجموعات القصصية ،ولم توظف -
إذا -لمقاصد فنية وحكائية وشكلية وجمالية و شعرية.

المبحث الرابع :الهوامش في القصة القصيرة جدا
لقد استفادت القصة القصيرة جدا  -بشكل من األشكال -من خطاب
الهوامش تجريبا وتناصا وإيحاء وتوثيقا وتخييال ،كما يتضح ذلك جليا عند
جمال الدين الخضيري في مجموعته(حدثني األخرس بن صمام) ،وأنيس
الرافعي في (ثقل الفراشة فوق سطح الجرس) ،و عبد الجبار خمران في
(قوارب بيضاء) ،و حميد ركاطة في (ذكريات عصفورة) ،والسعدية باحدة
في (ويك ..مد النظر!) ،وعمر علوي ناسنا في (خبز هللا) ،ومحمد تنفو
في (درس سيبويه) ،ومحمد العتروس في (ماروكان)...
ويالحظ أن أغلب الهوامش التي استعملت في هذه األضمومات القصيرة
جدا كانت للترجمة والشرح والتوثيق ،ولم تستعمل ألغراض فنية وجمالية
وشعرية وسردية وميتاسردية إال في مجموعتي (حدثني األخرس بن
صمام) لجمال الدين الخضيري ،و (خبز هللا ) لعمر علوي ناسنا...

المبحث الخامس :الهوامش في أضمومة (سكر أحمر) لنور
الدين كرماط
يعد نور الدين كرماط من أكثر قصاصي المغرب توظيفا للهوامش ،وقد
تفنن في استعمالها بنية ،وداللة ،ومقصدية .فقد استخدم ،في مجموعته
القصصية األولى (سكر أحمر) ،أربعة عشر هامشا ،ولم يوظف الكاتب
هوامشه الموازية ألداء الوظيفة الميتالغوية أو وظيفة التوثيق واإلحالة كما
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فعل الكتاب المغاربة اآلخرون ،بل وظفها المبدع لمقاصد فنية وجمالية
وسردية بحتة.
ومن ثم ،تؤدي الهوامش ،في هذه المجموعة القصصية ،وظائف عدة
ومتنوعة ،ويمكن حصرها في الوظائف التالية:
 وظيفــة إحاليـــة وتناصيـــة  :تتضمن هوامش الكاتب معرفة خلفية
ثرية زاخرة بالعالمات التناصية ،حيث يشير الكاتب في الهامش األول –
مثال ،-من مجموعته القصصية ،إلى مهيار الدمشقي ،باعتباره رمزا
إنسانيا وشخوصيا حامال لدالالت مفتوحة ،وظفه أدونيس بكثرة في
دواوينه الشعرية .و من ثم ،يحيل هذا الرمز على المعاناة البشرية من
جهة ،أو على الحداثة والتحول واإلنسان الحقيقي الذي يرفض الثابت من
جهة ثانية ،أو على الرفض واإلباء والعنفوان والتمرد من جهة ثالثة ،كما
يتبين ذلك بينا في هذا الهامش النصي":شوقي إلى قميصي المسروق
وبحثي المختطف لم يكن في السياسة و ال في الدين ،و إنما عن مهيار
الدمشقي وصاحبه اللعين "25 .
 وظيفة التثبيت والتأكيد :يشير المتن القصصي إلى خيانة الشفاية،
باعتبارها شخصية متقلبة ومتجسسة داخل المجموعة القصصية ":كان
يدخل غرفتي في غيابي  .في إحدى المرات أراد أن يدخلها عنوة و قوة،
وكان يعلم بوجودي ،فكسر مقبض الباب ،و كأني به أراد أن يمسكني
متلبسا بالجرم المشهود .فياله من غبي ! كان يعمل جاهدا على تشويه
شخصيتي باألخبار الكاذبة .كان يتجسس علي ،يراقبني و يجمع أخباري ،
يسأل عني رفاقي في العمل  ،يفتش حتى في القمامة عله يجد أمرا يثبت به
نضالي ضد االحتالل اكتشفت فيما بعد أنه سرق تقريرا صحفيا موثقا
أنجزته عن تعذيب رجال التحرير من طرف سلطة الحماية ،بل سلطة
 -25نور الدين كرماط( :الشفاية) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة األولى سنة
2013م.
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البطش و القهر و القتل و هتك أعراض الناس .هو الوحيد الذي أخبرته
بالبحث وبمكانه،ألم يكن صديقي المقرب؟ كنت أثق به ثقة عمياء كان أكثر
من أخ .هل كان ابن حرام ؟ كما كان يتهم نفسه عندما كان يعاقر السم
الهاري ؟ عندما تأكدت من حقيقته باألدلة و الحجج القاطعة"26...
وبعد ذلك ،يعضد الكاتب هذا الحكم بهامش توضيحي لتطعيم مصداقية
الملفوظ السردي السابق  ":أخبرني صديقه الملقب بالزرافة العمالقة (لقب
حركي) أنه كان عميال مزدوجا لعسكر المرادية و مخيمات الفكتمة .و أنه
قتل أمه و قطعها بالمنشار الكهربائي .جنده االحتالل مقابل خالصه من
حبل المشــنقة صـفـقـة مربحـة" 27.
 وظيفــة سياقيــة :تتضمن بعض الهوامش بعض اإلشارات المهمة
إلى سياق حدث ما ،كما هو الحال مع هذا الهامش النصي ":أحمد هللا أني
استطعت في المستشفى االنتهاء من كتابة ديواني الشعري األول المرصـع
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بأجمل إهداء إلى أروع النساء إلى أمي".
 وظيفة تخييلية  :تنبني هذه الوظيفة على فعل التخييل ،ولعبة
االفتراض ،وخلق الممكنات السردية إلثارة المتلقي ،ودفعه لممارسة
غواية التأويل ":اختلفت األقوال حول نهاية الشفاية  .قال البعض :إنه
انتحـر ،و زعم آخرون أنه قتل شنقا في غابة التفاح خلف حي عمرو
البوليسي  .و رأي متطرف ادعى أن زوجته الرومية أكلت كبده و طحاله

 -26نور الدين كرماط( :الشفاية) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة األولى سنة
2013م.
 -27نور الدين كرماط( :الشفاية) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة األولى سنة
2013م.
 -28نور الدين كرماط( :التهاب المشاعر) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة األولى
سنة 2013م.
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بعد ليلة خمرية مريرة ذاق فيها ألوان و أشكال من التعذيب ،انتقم هللا منه
لكل األرواح التي زهقت ،و األجساد التي عذبت بسببه"29.
 وظيفة إيحائية :تقوم الهوامش بوظيفة إيحائية رمزية تحمل في طياتها
دالالت عدة ظاهرة ومضمرة ":في تأبينه تحدث صديقه أبو ذهب
المافيوز عن خصاله بكل فخر ،حيث أعلن أمام الحضور أن الشفاية أعلن
توبته بعد االستقالل فكان يساريا حتى النخاع قوال و عمال  .بعد سماعي
هذا الكالم زال اندهاشي عندما كنت أسمعه يتحدث في بيت الماء كحديثه
في بيت الطعام رغم تنبيهي له المتكرر في بيت الحوار .كان الثعلب ينكر
وجود المالئكة"30.
 وظيفة اإلضاءة والتكملة التوضيح :يلتجئ المبدع إلى استعمال
الهامش لتوضيح بعض الملفوظات السردية ،وإضاءتها نصيا ":لما تسرب
اليأس إلى قلبه  ،و لم يقدر على إدانتي بتهمة االنخراط في العمل الوطني ـ
ونعم التهمة هي ـ استغل غيابي فوضع كيلوا غراما حشيشا في غرفتي،
ونوم عاهرته الرومية المختطفة ـ سيتزوجها في ما بعد ـ في سريري،
وكتبا محظورة على مكتبي .و لترين خمرا مهربا .جاء الداكوتاش عدوه
اللدود فلحس كل شيء حتى سبحتي ظانا أنها غرفة الفورينا مستدال على
ذلك بأيقونة الشفاية عارية فوق السرير ،وعندما حضـرت الشرطة ما
وجدت شـــيئا ،فـعـلق الشفـاية من رجليه ) سبـع ليال وثمانية أيام
حسوما)" 31

 -29نور الدين كرماط( :جوهرة) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة األولى سنة
2013م.
 -30نور الدين كرماط( :القميص األصفر) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 2013م.
 -31نور الدين كرماط( :ليلة الزفاف) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة األولى سنة
2013م.
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 الوظيفة البوليفونية :يعتمد الكاتب في هوامشه على إشراك مجموعة
من األصوات السردية في تقديم المحكي  )1( ":لما سمعت بخبر وفاته
المفاجئ و الغامض قصدت منزل عائلته لتقديم التعازي ،فأخبرتني أخته
أنه قتل نفسه ثالث مرات:العمالة لألجنبي و موته الصادم و وصيته
الخطيرة .لكنها نسيت الجريمة الرابعة؛ قتل أمه بكل بشاعة .الغريب أن
كل أفراد أسرته أنكروا ارتكابه هذه الجريمة ،هل تـــــــــواطؤوا معه؟" 32
" ()2التقيت به في مناسبة زفاف قريب لنا،أخبرني من تلقاء نفسه أن
فورينا ( لقب آخر للشفاية) كان يتاجر في المخدرات .نحره ( الداكوتاش)
ألنه لم ينصع ألوامره.أما و صيته الخطيرة :اختار الدفن المدني بالقرب
من زوجته المسيحية في قبور النصارى ،وال حول و ال قوة إال باهلل "33.
 وظيفة اإلضمار :يستعمل الكاتب الهامش تفاديا لذكر بعض المعلومات
والحقائق التي تفضح الشخصية المرصودة في المتن القصصي ":أخبرني
من كان شاهدا على الجريمة ،أن أبا جفن و لما مأل جوفه بالخمرة المهربة
اقتحم على المدير السابق مكتبه فتبول عليه"34.
 وظيفة التكنية :يستعمل الكاتب بعض الهوامش لغرض التكنية
واإلحالة والتلويح ،كما يتبين ذلك في هذا المثال القصصي ":صديقـي ابن
الشيخ نم قرير الـعـيـن .سأكمل رسالتك هنا ،و اآلن أملي أن أنجح في
ذلك"35.
 وظيفة السخرية :يستعمل الكاتب الهوامش لغرض السخرية والتهكم
من الشخصية القصصية المذكورة داخل المتن ":رأى الطاهرة في حديقة
 -32نور الدين كرماط( :الشرطي الفاسد) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة األولى
سنة 2013م.
 -33نور الدين كرماط( :الشرطي الفاسد) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة األولى
سنة 2013م.
 -34نور الدين كرماط( :شارع بودلير) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة األولى
سنة 2013م.
 -35نور الدين كرماط( :زواج في فصل الصيف) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 2013م.
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متحف اللة مريم (البرك) في ركن مظلم بعيدا عن األنظار تتسكع مع
أحدهم  ،وهي تعلمه أصول الحشمة و الوقار وكيف تشم اللوتس بعيدا
عن النظار األشرار و كيف تحمل السنديانة السيف البتار "36.
 وظيفة التعليق :قد يستخدم السارد الهامش للتعليق على األحداث
تقويما وتدخال وتصحيحا ،سواء أكان ذلك التقويم إيجابا أم سلبا  ،كما
يتضح ذلك جليا في هذا المقطع النصي الذي يتدخل فيه الراوي بالحكم
والتعليق المباشر ":الحق أقول أن أمه هي التي وصفت الطاهرة بنت
الحالل بالخانزة و أمها بالصلكوطة وهي تتحمل كامل المسؤولية في ذلك
 .ال أعتقد أنها محقة في ذلك  .فال يكفي أن تراها تتمشى مع أبناء إدريس
لتصفها بالخانزة  .وهل يعقل أن تصاحب جميع أبناء إدريس الخمسة
جميعهم إال إذا كانت مثل كلبتنا جوليانا .و ال يكفي ما قاله قويدر
الديزويت بأنها فاعلة تاركة أنه رأى منها ما رأى .و أنه كان من الذين...
كالم ال يصدق" 37.
 الوظيفة الميتاسردية :تكمن الوظيفة الميتاسردية للهامش في كشف
أسرار اللعبة السردية ،وفضح مكوناتها الفنية والجمالية ":رأى أخو (ع
ط) الطاهرة بصحبة النصراني في فندق كراج بوفلجة الحداد.في الغد
أحضر رفاقه  ...تفصيل الحدث في أحد الفصول القادمة".38
وتأسيسا على ما سبق ،يتبين لنا أن خطاب الهوامش ،باعتباره مظهرا من
مظاهر التجريب والحداثة ،يهدف إلى خلق نص مجاور ،يتفاعل مع المتن
النصي حوارا ،وتناصا ،وتخييال ،وتجسيدا للمعرفة الخلفية التي ينطلق
منها الكاتب إلشراك القارئ في تفكيك النص ،وتركيبه ،بفهم شفرة النص
الثقافية والمرجعية والفنية .

 -36نور الدين كرماط( :لن يتخل عنها) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة األولى
سنة 2013م.
 -37نور الدين كرماط( :الجماعة الدينية) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة األولى
سنة 2013م.
 -38نور الدين كرماط( :محكوم باإلعدام) ،سكر أحمر ،رباط نيت ،المغرب ،الطبعة األولى
سنة 2013م.
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ومن جهة أخرى ،يسعى هذا النص الموازي إلى خلخلة الذوق السائد لدى
المتلقي ،وتخييب أفق انتظاره ،بأنه أمام نص حداثي ،يتطلب منه
المساهمة في خلقه فنيا وجماليا وسرديا ،وإعادة إنتاجه من جديد.
وبناء على ما سبق ،يالحظ أن نور الدين كرماط ،في مجموعته (سكر
أحمر) ،أكثر القصاصين المغاربة استخداما للهوامش إلى حد التخمة.
وبالتالي ،يوظف هوامشه المقطعية المختلفة لخلق حداثة سردية متفردة،
باالشتغال على العتبات ،والسيما عتبة الهوامش.
كما يلتجئ إليها من أجل توفير البوليفونية السردية لنصوصه القصصية ،
بتنويع الرؤى اإليديولوجية ،وتشغيل سلسلة متنوعة من اللغات واألساليب
والرواة واألصوات ،وتشغيل مقوالت السرد التراثية المتنوعة (سمعت-
أقول -رأى -أخبرني -زعم -اختلفت األقوال -ادعى. )...
ويضاف إلى ذلك أن استعمال الهوامش ،في هذه المجموعة القصصية،
بهذا الشكل الالفت لالنتباه كان ألغراض داللية وفنية وتداولية متنوعة،
منها :التعليق ،والتأكيد ،والسخرية ،والمفارقة ،واإليحاء ،والتناص،
واإلحالة ،والتكنية ،والترميز...
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الفصل الثالث:
الهوامش في روايات بنسالم حميش
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المبحث األول :الفرق بين الحاشية والهامش
إذا كانت الحاشية ( )Marginal noteعبارة عن فراغ يوجد علىى جىانبي
الصىفحة ،فىإن الهىامش) (Foot noteيوجىد فىي أسىفل الصىفحة ،ويتضىمن
التعليقىىىات ،والمالحظىىىات ،والتصىىىحيحات ،والتنبيهىىىات ،واالسىىىتدراكات،
والمصادر والمراجع الموثقة ،والشروح والتفاسير...
وغالبا ،ما يكون الهامش مسيجا بسطر أو خط أسود ،يفصل منطقىة الىنص
عن منطقة الهامش .واليعني هذا أن الهامش أقل قيمىة مىن الىنص الىرئيس،
فكم من هوامش لها قيمة معرفية وأهمية معلوماتيىة كبىرى مقارنىة بىالنص
الىىرئيس نفسىىه .لكىىن الكاتىىب يسىىتغل الهىىامش مىىن أجىىل تقىىديم توضىىيحات أو
إشىىارات توثيقيىىة لشىىرحها وتفسىىيرها وتبيانهىىا بشىىكل مقتضىىب أو مفصىىل،
اليسىىتطيع أن يشىىير إليهىىا فىىي المىىتن انسىىجاما مىىع فكىىرة الىىنص ،ومراعىىاة
ألطروحته الرئيسة.
وفي هذا الصدد ،يقول رمضان عبد التواب ":وفىراغ الحواشىي مهمىا كىان
كبيرا ،فإنه محدود المسىاحة ،علىى العكىس مىن فىراغ الهىامش الىذي يمكىن
للكاتب أن يتحكم في مساحته ،بحسب حاجته"39.
وإذا كانت الحواشي مرتبطىة بعصىر المخطوطىات والكتىب الصىفراء ،فىإن
الهىىىوامش لىىىم تظهىىىر إال مىىىع المطبعىىىة والكتىىىاب الحىىىديث ".وفىىىي عصىىىر
المخطوطات النجد أثرا للهوامش ،بعكس الحواشي التي كان المؤلف يترك
لهىىا فراغىىا علىىى جىىانبي صىىفحة المخطوطىىة...وفي عصىىر المخطوطىىات،
اليكاد المؤلف نفسه ،يترك لنا حواشي ،بل هي من صىنع غيىره ،ممىن قىرأ

 -39رمضان عبد التواب :مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين ،مكتبة الخانجي
بالقاهرة ،مصر ،الطبعة الثانية 2002م ،ص.41:
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الكتاب وعلق عليه؛ إذ إن المؤلفين في عصىر المخطوطىات كىانوا يعلمىون
40
حق العلم أن كل شيء اليدون في المتن عرضة ألن يحذفه النساخ".
ويرى رمضان عبد التواب أن الحواشي في الكتب والمخطوطىات التراثيىة
القديمة هي التىي تحولىت إلىى هىوامش فىي العصىر الحىديث ،بفضىل تطىور
الطباعة ،والتأثر بآليات الكتابة الغربيىة.وفي هىذا النطىاق ،يقىول الباحىث":
ومن أجل هذا كان المؤلفون يدرجون ما يعلن لهم من تعليقىات علىى الىنص
في صلب المتن ،وينبهون على ذلك بىبعض العبىارات التىي تسىبقها مثىل" :
تنبيه" أو " فائدة" أو " تعليق" أو" حاشية" ونحو ذلك.
غير أن قراء الكتىب مىن العلمىاء ،كانىت تعىن لهىم بعىض المالحظىات علىى
نصوصىىىها هنىىىا وهنىىىاك ،فكانىىىت حواشىىىي تلىىىك الكتىىىب مجىىىاال لرصىىىد هىىىذه
التعليقىىىات ،ومىىىن هنىىىا وجىىىب أن توضىىىع الضىىىوابط المختلفىىىة لىىىذلك؛ يقىىىول
العلمىىوي ":والبىىأس بحواشىىي مىىن فوائىىد متعلقىىة بىىه ،وال يكتىىب فىىي آخىىره :
(صح) ،بل ينبه عليه بإشارة للتخريج بالهندي 41مثال.وبعضهم يكتب على
أول المكتىىوب فىىي الحاشىىية ( :ح).وال ينبغىىي أن يكتىىب إال الفوائىىد المهمىىة
المتعلقىىة بىىذلك الكتىىاب والمحىىل ،مثىىل :تنبيىىه علىىى إشىىكال ،أو احتىىراز ،أو
رمز ،أو خطأ ،ونحو ذلك .وال يسوده بنقل المسىائل والفىروع الغريبىة ،وال
يكثر الحواشي كثرة يظلم منها الكتاب".42
وهكذا ،يبدو لنىا أن الحواشىي ظىاهرة كتابيىة قديمىة مرتبطىة بالمخطوطىات
والمنظومىىات والكتىىب الصىىفراء .فىىي حىىين ،تعىىد الهىىوامش ظىىاهرة كتابيىىة
حديثة ظهرت بظهور المطبعة.

 -40روزنتال :مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ،ترجمة :أنيس فريحة ،بيروت،
لبنان ،طبعة 1961م ،ص.110:
 -41لعله يقصد الحساب الهندي ،وهي تلك األرقام التي نعرفها؛ ألنها هندية األصل.
 -42رمضان عبد التواب :مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين ،ص.42-41:
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المبحث الثاني :الهوامش في الخطاب الروائي
غالبىىا ،مىىا تتموقىىع الهىىوامش المتعلقىىة بىىالنص الروائىىي فىىي أسىىفل الصىىفحة
تهميشا وتذييال وإلحاقا إلضاءة المتن وتفسيره من جميع الجوانب اللغوية،
والداللية ،والتاريخية ،والمعرفية ،واالصطالحية .وهي تشكل نصا مستقال
بذاتىىه ،علىىى الىىرغم مىىن موقعىىه فىىي هىىامش المىىتن .ويحىىاط الهىىامش النصىىي
بسور فاصل بين نصين :نص أساسي ،ونص ملحق .يشىكل األول مركىزا
بؤريىىا ،ويمثىىل الثىىاني نصىىا محيطىىا ،يأخىىذ وجىىوده الحقيقىىي بوجىىود األول،
والعالقىىىىة بينهمىىىىا جدليىىىىة وإشىىىىعاعية ،تتمثىىىىل فىىىىي اإلضىىىىاءة التوضىىىىيحية
والتفسيرية.
ومن ثم ،يعد الخطاب الهامشىي -أو خطىاب الهىوامش -مىن عناصىر الىنص
الموازي ،ومن أهم ملحقاته الداخلية .ويعتبر أيضا مىن المىداخل األساسىية
والعتبات المهمة للولوج إلى العمل األدبي قصد تطويقه واإلحاطة به بنىاء،
وموضوعا  ،ورؤية.

المبحث الثالث :الهوامش عند بنسالم حميش
يعد بنسالم حميش من الروائيين القالئل الذين يكثرون من الهوامش إلى
جانب عبد هللا العروي ،43على أساس أنها عتبات وملحقات داخلية محيطة
ومجاورة للنص األدبي في إطار الرواية المغربية ،والسيما في روايتيه:
(مجنون الحكم) و(سماسرة السراب)  ،كما يبدو لنا ذلك جليا في هذا
الجدول التوضيحي:

 -43جميل حمداوي :مقاربة النص الموازي في روايات بنسالم حميش ،أطروحة دكتوراه
الدولة ،نوقشت بكلية اآلداب  ،جامعة محمد األول بوجدة ،المغرب ،سنة 2001م.
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الرواية

الهوامش

مجنون الحكم

+

محىىن الفتىىى زيىىن
شامة

-

سماسرة السراب

+

عددها

نوعها

اثنان وخمسون هامشا هوامش تاريخية
ودينية وأدبية.
()52
ستة ( )6هوامش

هىىوامش فىىي شىىكل
تراجم لغوية.

العالمة

-

-

-

بروطىىابوراس يىىا
ناس!

-

-

-

ومىىن هنىىا ،فقىىد ارتبطىىت وظيفىىة الهىىوامش ،فىىي روايىىة (مجنىىون الحكىىم)،
بالتوثيق واإليهام بالحقيقة العلمية والموضوعية؛ ألن الكاتب يحاكي الواقىع
التاريخي ،و يوظف آلية التخييىل  ،بتحويىل التىاريخ إلىى مىادة فنيىة وأدبيىة
دسمة عبر عملية التفاعل النصي والحوار التناصي.
وهكذا ،يتقاطع  ،فىي روايىة (مجنىون الحكىم) ،تاريخىان متىداخالن :تىاريخ
مرجعىىي ماضىىوي ،وتىىاريخ تخييلىىي فنىىي راهىىن .وبىىذلك ،يتفاعىىل الماضىىي
والحاضىىىر علىىىى مسىىىتوى األحىىىداث والمقاصىىىد والىىىذرائع النصىىىية والفنيىىىة
واإليديولوجية.
ويالحظ أن جميع هوامش الرواية منزوعة من سياقها الزمني ،بإخضىاعها
آلليىىة التخييىىل والمحاكىىاة السىىاخرة فىىي تصىىوير شخصىىية الحىىاكم بىىأمر هللا.
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لهذا ،كان أغلىب المراجىع التىي اعتمىدها حمىيش مىن الكتىب الصىفراء .أي:
إنهىىا مصىىادر تراثيىىة المعىىارف والمعالجىىة والمىىنهج .وهىىذا مىىا يجعىىل روايىىة
(مجنون الحكم) تندرج ضمن الروايات التراثية إلىى جانىب بعىض روايىات
جمىىال الغيطىىاني ،وإميىىل حبيبىىي ،والمسىىعدي ،والطيىىب صىىالح ،وواسىىيني
األعرج ،ومؤنس الزرار ...وغيرهم.
ومن ثم ،فإن أغلب المراجع التي احتواها النص الهامشي تاريخية ،ودينية،
وأدبية .وهي تندرج في إطىار مىا يسىمى بالسياسىة الشىرعية اإلسىالمية ،أو
القىىانون اإلداري حاليىىا ،ليصىىبر علىىى روايتىىه الطىىابع العلمىىي الموضىىوعي،
وسىىمة البحىىث األكىىاديمي الىىدؤوب .وبالتىىالي ،لىىم يكىىن هدفىىه هىىو استنسىىاخ
الواقع ونقله بطريقة تاريخية ،مثل :هيرودوت ،أو المقريزي ،أو النويري،
بىىل تحويلىىه ومعارضىىته ومحاكاتىىه بأسىىلوب سىىاخر  ،مىىع توظيىىف باروديىىا
انتقائيىىة لألحىىداث الهامىىة والمرصىىودة قصىىد خلىىق دراميىىة السىىرد وبىىؤره
المتوترة.
عالوة على ذلك ،فألغلب الهوامش عالقة بشخصية الروايىة (الحىاكم بىأمر
هللا الفاطمي) .وهي تحيل على مكان الشخصية (مصر  -القاهرة) ،والدولة
(الفاطمية) ،والعقيدة (الشيعية).
وتختزل وظيفة الهوامش ،في روايىات حمىيش ،العناصىر التاليىة :السىلطة،
واألدب ،والدين ،والتاريخ .وتجتمع هذه البنيات الثالث( األدب ،والتىاريخ،
والدين) جميعها لخدمة السلطة طاعة ،وتدعيما ،وتنفيذا ،وتعضيدا .ويمكىن
إدراج ضمن البنيات المطيعة القضاء والوالية كذلك.
وتستحضر الهوامش شخصيات التاريخ واألدب ،مثىل :ابىن تغىري بىردي،
والمقريىىىزي ،وابىىىن كثيىىىر ،وعبىىىد هللا عنىىىان ،وابىىىن خلىىىدون ،والقلقشىىىندي،
والكرمىىىىاني ،واألزدي ،واألصىىىىفهاني ،والبكىىىىري ،وابىىىىن حوقىىىىل ،وابىىىىن
الجيعان ،وابن حوقل...إلخ.
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ويعتمد الكاتب ،في روايته (مجنون الحكم) ،على مراجع أو هوامش تراثية
قديمىىة ومراجىىع معاصىىرة ليؤكىىد مىىدى التواصىىل الموجىىود بىىين الماضىىي
والحاضر .ويمكن تلخيص وظائف هذه الهوامش النصية فيما يلي:
وظيفة التوثيق واإلحالة اإلسنادية العلمية (الببليوغرافيا)؛
 وظيفة تخييلية أدبية وإيهامية بصدق المرجع؛
 وظيفىىة إخباريىىة بىىالمواد التىىي رصىىدت فتىىرة الحىىاكم بىىأمر هللا ،والدولىىة
الفاطمية؛
 تمويه القارئ بأنه يكتب تاريخا ،ولكنه يحول التاريخ إلى خيال
وتخييل ،ويجعله مادة للباروديا والمحاكاة الساخرة؛
 وظيفة استشهادية واقتباسية؛
وظيفىىة علمنىىة الروايىىة كأنهىىا بحىىث أكىىاديمي ،أو أطروحىىة ،أو دراسىىة
جامعية؛
 وظيفىىىة ميتالغويىىىة تنبنىىىي علىىىى الشىىىرح والتفسىىىير وتقىىىديم المالحظىىىات
والتعاليق.
وخالصىىة القىىول ،إذا كانىىت الهىىوامش هىىي المهيمنىىة فىىي روايتىىه األولىىى
(مجنىىون الحكىىم) بأبعادهىىا الببليوغرافيىىة والمعرفيىىة ،فىىي شىىكل مالحظىىات
وتنبهيات تحيل على الخلفيىة التراثيىة للروايىة ،فإنهىا تكىاد تنعىدم فىي روايىة
(سماسىىرة السىىراب) ،ماعىىدا الحاشىىية الفهرسىىية التىىي اسىىتهل بهىىا روايتىىه ،
وخصىىها بصىىفحة مسىىتقلة لتعريىىف الكلمىىات اإلسىىبانية الىىواردة فىىي عملىىه
اإلبداعي حتى يسهل الفهىم علىى القىارئ العىادي الىذي ال يعىرف هىذه اللغىة
األجنبية.
ويتخىىىذ هىىىذا الهىىىامش طابعىىىا ميتىىىا لغويىىىا ذا خصوصىىىية قاموسىىىية لترجمىىىة
الكلمات المبثوثة في الرواية باللغة اإلسىبانية .وعىدد هىذه الوحىدات اللغويىة
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سىىىىتة هىىىىي (Barato-Fuera-Melancolico- adios-lacalle,
 .)prontoوهىىذا يؤكىىد الطىىابع التعىىددي والحىىواري للغىىة الروائيىىة .وكىىذا
صىىراع الىىذات مىىع الموضىىوع المحلىىي واألجنبىىي ،إلىىى جانىىب االخىىتالف
اللغىىوي الىىذي يتىىرجم الصىىراع الحضىىاري وقضىىية الهويىىة والصىىراع بىىين
الشمال والجنوب.
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الخاتمة
وخالصة القول ،ليس الهامش عنصرا زائدا كما يعتقد الكثير من الباحثين
والدارسين .وينطبق هذا الحكم أيضا على كل العتبات المجاورة للنص،
من إهداء ،واستهالل ،وتقديم ،واقتباس ،وفهرسة ،وعنوان ،وصور،
وحيثيات النشر...
فالنص الموازي هو عنصر ضروري في تشكيل الداللة النصية ،وإثراء
المعنى سطحا وعمقا .ومن هنا ،البد من دراسة العتبات ،وتفكيك
المصاحبات المناصية ،واستكشاف الدوال الرمزية ،وإيضاح الخارج قصد
إضاءة الداخل.
عالوة على ذلك ،تتميز هوامش النصوص والخطابات والكتب واللوحات
واألعمال الفنية واإلبداعية بكونها ذات وظائف رمزية مشفرة ،ومسننة
بنظام عالماتي دال على عالم من اإلحاالت التناصية الغنية والثرية .ومن
ثم ،تشكل الهوامش كلها نظاما ونسقا رمزيا داال ومعبرا بامتياز.
وعليه ،فاليمكن دراسة الهامش شعريا وإنشائيا (بويطيقيا) إال بالتوقف
عند المرتكزات المنهجية التالية:
 البنية.
الداللة.
 الوظيفة.
 القراءة السياقية األفقية والعمودية.
ومن هنا ،فالهوامش أنواع عدة :هامش اإلفادة ،وهامش الشرح والتفسير
والتوضيح ،وهامش التوثيق ،وهامش التنبيه ،وهامش المالحظات،
وهامش الرموز المختصرة ،وهامش المعرفة والمعلومات ،وهامش
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التعريف ،وهامش التعليق ،وهامش التخريج ،وهامش التحقيق ،وهامش
االستدراك والتصويب والتذييل ،وهامش الحاشية...
واليمكن فهم الرواية العربية بصفة عامة ،والرواية المغربية بصفة
خاصة ،إال إذا استقرينا هوامش متونهما في ضوء المقاربة الشعرية التي
تدرس بنية الهوامش ودالالتها وأشكالها ومقصدياتها في عالقة متينة
ووثيقة ووطيدة بالنص المعطى.
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السيـــرة العلـــمية

 جميل حمداوي باحث مغربي من مواليد مدينة الناظور سنة 1963م. حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة 1996م. حاصل على دكتوراه الدولة سنة 2001م. حاصىىل علىىى إجىىازتين:األولى فىىي األدب العربىىي ،والثانيىىة فىىي الشىىريعةوالقانون .وكان يعد إجازتين في الفلسفة وعلم االجتماع.
 أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور. أستاذ ماستر الكتابة النسائية بكلية اآلداب بمدينة تطوان . أسىىتاذ األدب العربىىي ،ومنىىاهج البحىىث التربىىوي ،وعلىىم الىىنفس التربىىوي،واإلحصىىىىاء التربىىىىوي ،وعلىىىىوم التربيىىىىة ،والتربيىىىىة الفنيىىىىة ،والحضىىىىارة
األمازيغية ،وديدكتيك التعليم األولي ،والحياة المدرسية والتشريع التربوي،
واإلدارة التربوية ،والكتابة النسائية ،واألدب الرقمي ،والسرد النسىائي فىي
القصة القصيرة جدا...
أديب ومبدع وناقد وباحث ،يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية. حصىىىل علىىىى جىىىائزة مؤسسىىىة المثقىىىف العربىىىي (سيدني/أسىىىتراليا) لعىىىام2011م في النقد والدراسات األدبية.
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 حصل على جائزة ناجي النعمان األدبية سنة2014م. عضو االتحاد العالمي للجامعات والكليات بهولندا. عضو االتحاد الدولي للمبدعين العرب.عضو االتحاد المغربي للمبدعين العرب. عضو نقابة المسرحيين المغاربة. عضو الجمعية العربية لنقاد المسرح.عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية. عضو اتحاد كتاب العرب. عضو اتحاد كتاب اإلنترنت العرب. عضو اتحاد كتاب المغرب. عضو في كثير من المجالت المحكمة وغير المحكمة . حاصل على بطاقة الفنان التي تسلمها وزارة الثقافة المغربية. رئيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا. رئيس المهرجان العربي للقصة القصيرة جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصيرة جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها. رئيس جمعية الجسور للبحث في الثقافة والفنون. -رئيس مختبر المسرح األمازيغي.
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 رئيس مختبر ابن خلدون للتربية والتعليم بالمركز الجهوي لمهىن التربيىةوالتكوين بمدينة الناظور منذ 2012م.
 شىىارك فىىي لجىىان التحكىىيم مىىرات عىىدة (المسىىرح -السىىينما -االمتحانىىاتالتربوية واإلدارية.)...
 له إسهامات نظرية في التربية ،وفن القصىة القصىيرة جىدا  ،وفىن الكتابىةالشىىىذرية ،واألدب الرقمىىىي ،والمسىىىرح ،ومنىىىاهج النقىىىد األدبىىىي ،والكتابىىىة
النسوية ،والبالغة الرحبة...
 باحث في الثقافة األمازيغية المغربية ،والسيما الريفية منها. خبيىىر فىىي الديىىدكتيك ،والبيىىداغوجيا ،ومنىىاهج البحىىث التربىىوي ،والثقافىىةاألمازيغية.
 من المنظرين للقصة القصيرة جدا والكتابة الشذرية في الوطن العربي. ترجمت مقاالته إلى اللغة الفرنسية و اللغة الكردية. نشىىرت كتبىىه بىىالمغرب ،والجزائىىر ،وتىىونس ،وليبيىىا ،ومصىىر ،واألردن،ولبنان ،والمملكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية المتحدة ،والعراق.
 شارك في مهرجانات عربية عدة في كل من :الجزائىر ،وتىونس ،وليبيىا،ومصر ،واألردن ،والسعودية ،والبحىرين ،والعىراق ،واإلمىارات العربيىة
المتحدة،وسلطنة عمان...
 عضو شرفي ومستشار ومحكم ثقافي فىي كثيىر مىن الصىحف والمجىالتالعربيىة (مجلىىة ابىىن رشىد بهولنىىدة  ،ومجلىىة الصىورة واالتصىىال بىالجزائر،
ومجلىىىة القلىىىم األدبىىىي بلنىىىدن ،ومجلىىىة أجىىىراس الثقافيىىىة بىىىالمغرب ،ومجلىىىة
فضاءات مغربية ،ومجلة عتبات بمصر ،ومجلة أم القرى بالسعودية.)...
 كرم في بعض التظاهرات الثقافية بالناظور وبركان.47

 نشىىر أكثىىر مىىن ألىىف وسىىتين ( )1.600مقىىال علمىىي محكىىم وغيىىر محكىىم،وعددا كثيرا من المقاالت اإللكترونية .وله أكثر من ( )132كتاب ورقىي،
وأكثر من مائة وسبعة وخمسين( )157كتاب إلكتروني منشور في مىوقعي
(المثقىىىف) وموقىىىع (األلوكىىىة) ،وموقىىىع (أدب فىىىن) ،وغيرهىىىا مىىىن المواقىىىع
اإللكترونية.
 له موقع إلكتروني رابطه هوHamdaoui.ma : لىىىه أكثىىىر مىىىن ( )153مشىىىاركة ثقافيىىىة فىىىي مختلىىىف اللقىىىاءات والنىىىدواتوالمهرجانات والتظاهرات الثقافية في المغىرب وخارجىه .ولىه أيضىا أكثىر
من ( )144حوار ورقي وإلكتروني وصحفي وإذاعي .
 ومىىىىن أهىىىىم كتبىىىىه :نظريىىىىة العىىىىوالم الممكنىىىىة ،وسوسىىىىيولوجيا الثقافىىىىة،ومحاضىىرات فىىي فىىن المسىىرح ،وفقىىه النىىوازل ،ومفهىىوم الحقيقىىة فىىي الفكىىر
اإلسىىىىالمي ،ومحطىىىىات العمىىىىل الديىىىىدكتيكي ،وتىىىىدبير الحيىىىىاة المدرسىىىىية،
وبيداغوجيا األخطاء ،ونحىو تقىويم تربىوي جديىد ،والشىذرات بىين النظريىة
والتطبيىىىق ،والقصىىىة القصىىىيرة جىىىدا بىىىين التنظيىىىر والتطبيىىىق ،والروايىىىة
التاريخية ،تصورات تربوية جديدة ،واإلسالم بين الحداثة وما بعد الحداثة،
ومجىىىزءات التكىىىوين ،ومىىىن سىىىيميوطيقا الىىىذات إلىىىى سىىىيميوطيقا التىىىوتر،
والتربيىىىة الفنيىىىة ،ومىىىدخل إلىىىى األدب السىىىعودي ،واإلحصىىىاء التربىىىوي،
ونظريات النقد األدبي في مرحلة مابعد الحداثة ،ومقومات القصة القصيرة
جدا عند جمىال الىدين الخضىيري ،وأنىواع الممثىل فىي التيىارات المسىرحية
الغربيىىة والعربيىىة ،وفىىي نظريىىة الروايىىة :مقاربىىات جديىىدة ،وأنطولوجيىىا
القصىىة القصىىيرة جىىدا بىىالمغرب ،والقصىىيدة الكونكريتيىىة ،ومىىن أجىىل تقنيىىة
جديدة لنقد القصىة القصىيرة جىدا  ،والسىيميولوجيا بىين النظريىة والتطبيىق،
واإلخىىراج المسىىرحي ،ومىىدخل إلىىى السىىينوغرافيا المسىىرحية ،والمسىىرح
األمازيغي ،ومسرح الشباب بالمغرب ،والمدخل إلىى اإلخىراج المسىرحي،
ومسىىىرح الطفىىىل بىىىين التىىىأليف واإلخىىىراج ،ومسىىىرح األطفىىىال بىىىالمغرب،
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ونصوص مسرحية ،ومدخل إلى السينما المغربيىة ،ومنىاهج النقىد العربىي،
والجديد في التربية والتعليم ،وببليوغرافيا أدب األطفال بىالمغرب ،ومىدخل
إلىىىىى الشىىىىعر اإلسىىىىالمي ،والمىىىىدارس العتيقىىىىة بىىىىالمغرب ،وأدب األطفىىىىال
بىىالمغرب ،والقصىىة القصىىيرة جىىدا بالمغرب،والقصىىة القصىىيرة جىىدا عنىىد
السعودي علي حسن البطران ،وأعالم الثقافة األمازيغية...
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 جميىىل حمىىداوي ،المركىىز الجهىىوي لمهىىن التربيىىة والتكىىوين بالنىىاظور،المغرب.62000
 الهاتف النقال0672354338: الهاتف المنزلي0536333488: اإليميلHamdaouidocteur@gmail.com:Jamilhamdaoui@yahoo.
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كلمة الغالف الخارجي
يندرج كتابنا هذا ضمن شعرية النص الموازي .وبالتالي ،فهو يعرف
القارئ بمجمل العتبات المحيطة والفوقية التي تساعده على تحليل
النصوص األدبية بنية وداللة ومقصدية ،والسيما الهوامش منها.
ومازالت الدراسات النقدية العربية المعاصرة ،إلى يومنا هذا ،تغفل
العتبات الموازية للنص ،بما فيها الهوامش ،على الرغم من أهميتها
المنهجية والتطبيقية .ومن ثم ،النتفق مع الذين يقولون ليست العتبات سوى
عتمات التضيء شيئا ،وال تفيد في شيء ،بل نقول :إن العتبات هي التي
تمهد لنا الطريق ،وتمدنا بمفاتيح تحليل الخطاب جزئيا أو كليا .لذا ،البد
من االهتمام بها تنظيرا وتطبيقا في أبحاثنا ودراساتنا ،فكل شيء يدل في
النص مهما كان هامشيا أو زائدا.
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