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إبراهيم عمري*

البين بين رهان الكتابة الروائية
وأفق القراءة النقدية
ساهم رشيد بنحدو ،وهو أحد أبرز النقاد واملرتمجني واجلامعيني املغاربة ،يف إغناء املكتبة
النقدية العربية ،وترسيخ النقد األديب احلديث يف اجلامعة املغربية وتوطني املصطلح
النقدي املعارص يف الوطن العريبً ،
فضل عن كونه من األوائل الذين أدخلوا مجالية التلقي
إىل احلقل العريب .وقد فاز كتابه األخري «مجالية البني بني يف الرواية العربية» بجائزة املغرب
للكتاب برسم سنة  .2012وهو جتربة نقدية تأسيسية ملفهوم «البني بني» ،بوصفه منطقة
التوسط ذاهتا ،أي تلك األحياز التي سقطت من حسبان النقاد واملن ّظرين ،واهلوامش
الرفيعة حيث تتداخل األجناس والتقنيات وتزدوج اللغات والرؤى وتتنافذ األزمنة
وتتامس الفضاءات .جيمع هذا املؤ َّلف بني دقة منهجية وجتديد مفهومي ومصطلحي
مبرشا بشعرية
يعمقان النقاش حول التأسيس النظري للقراءة .وهلذا جاء تصوره هذا
ً
جديدة تعيد االعتبار إىل القارئ ال بوصفه متلقي نص املؤلف املنتهي ،بل باعتباره مؤلف
نص جديد.

يبـدو جـل ًيا أن انشغـال مـؤلف مجاليـة
البني بني يف الرواية العربية( )1مدة طويلة
بخاصية تذبذب النصوص الروائية بني ثنائيات
متعارضة ،وافتتانه برتجح كثري منها بني مقتضيات
متنابذة ،ومترسه بكشف جتليات نزعتها املابينية يف
مستوييها الفني واجلاميل ،هو الذي أكسب مفهوم
قوته التداولية.
«البني بني» ّ
وإذا كان اهتامم املؤلف هبذه اخلاصية الفكرية

واجلاملية يف بدايته عفو ًيا ومن دون تصميم مسبق،
فإن إرصار الكتابة النقدية عنده عىل التفكري
الواعي يف ذاهتا باستمرار من جهة ،وانفتاحها
اليقظ عىل اجلهود النظرية وأنساقها الفلسفية عىل
الدوام من جهة ثانية ،ومواجهة عدهتا اإلجرائية

عىل نحو مشاغب ومشاكس وطريف أحيانًا مع
تلك التجارب عمل ًيا عىل امتداد عقود من الزمن
من جهة ثالثة ،عوامل ستفيض كلها يف هناية املطاف

* دكتوراه في الخطاب الروائي المغاربي المعاصر .أستاذ التواصل وتحليل الخطاب في جامعة سيدي محمد بن عبد الله  -فاس.
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إىل بناء تصور نظري متكامل ،وجهاز مفهومي
بمدونة
مستند إىل مقوالت شعرية جمردة ،وحمصن
ّ
مصطلحية دقيقة ،غايتها ،كام هي حال املشاريع
النقدية الكربى ،جتاوز النصوص الكائنة إىل
نظريهتا املمكنة.

غري أن قو َة املفهوم اإلجرائية وفعاليتَه التداولية
تكمنان ،باإلضافة إىل ذلك ،يف استناده إىل
تصور فلسفي ينترص للنسبية عىل حساب اليقني،
وحيتفي باحلركية واملرونة عىل حساب الثبات
والفسولة ،وبدينامية القراءة عندما ْتؤثر رحابة
اإلقامات الربزخية .وهو تصور ال يعترب أشياء
العامل معطيات تامة حتتكر قيمتها لذاهتا ،وختتزل
معناها يف شكل حقائق معزولة عن الذات املدركة
بقدر ما يعترب وجودها مرهتنًا هبذه الذات ومتوق ًفا
عىل رؤيتها وعىل إدراكها .لذلك نعترب أن الفعل
النقدي ،عىل نحو ما نعاينه يف «مجالية البني البني»
ً
وحتليل ،قد قطع مع يقني ظلت أصداؤه
تنظريا
ً
ترتدد يف سامئنا عقو ًدا من الزمن .فقد كان ينظر إىل
النص يف الغالب من منظورين متعارضني :منظور
سابق كان اعترب النص األديب مرآة تعكس احلقائق
اخلارجية ،ويف هذه احلالة كان املتن اإلبداعي
يتحول إىل جمرد خزان ألمثلة ُيستشهد هبا عىل
هذه احلقائق ،ومنظور الحق جعله بنية منغلقة
عىل ذاهتا ،وال حتيل سوى إىل نفسها .وقد دأب
النقد العريب يف كثري من إنتاجاته ،ويف احلالتني
م ًعا ،عىل النظر إىل النص الروائي مثلام ينظر إىل
ربا إياه «مستودع حقائق
أي موضوع معريف ،معت ً
جاهزة وهنائية ،يتعني عىل الناقد أن يكشف عنها
للقارئ ،ناز ًعا عنها غالالت اللبس واإلهبام
فيها»(.)2

ال ننكر أن الرغبة التي راودتنا ،ونحن عاكفون
عىل قراءة هذا املؤلف ،هي حماولة استنفاد كل
مظاهر تفرده التي انامز هبا عن غريه .وهي الرغبة
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كثريا من قرائه .ولعل
التي قد تراود من دون شك ً
تواتر الدراسات يف املنابر املغربية واألجنبية ،ويف
األيام الدراسية داخل اجلامعات وخارجها حول
جديد هذا املؤ َّلف ،يؤكد هذا احلدس من جهة،
ويربر عدولنا عن هذه املغامرة التي ال يتسع
املقام لنخوضها بمفردنا من جهة ثانية .غري أن
ذاتا ومقاربتَه النوعية تستحقان
طبيعة املوضوع َ
كثريا من
يف اعتقادنا عناء التأمل ،ألهنام تفرسان ً
أرسار انجذاب القارئ إىل هذا النص ،وتؤسسان
لقراءة جديدة ستطبع ال حمالة رؤيتنا جلاملية الكتابة
اإلبداعية.

نحو جمالية جديدة
إن القارئ الذي يرشع يف قراءة مؤلف مجالية البني
بني يف الرواية العربية بأفق توقع هو حصيلة جتربته
مها أن يكتفي من هذا
مع النقد الروائي العريب ،متو ً
املؤلف بمعرفته النظرية أو منهجيته التحليلية ،أو
ربا إياه جرس عبور إىل متونه الروائية ،رسعان
معت ً
ما خييب أفق توقه هذا ،ليجد نفسه ،إن كان
حصي ًفا منجذ ًبا إىل املختلف ً
ميال إىل املغاير ،أسري
هذا النص ذاته.

ولن يأرس هذا املؤلف قارئه لكونه فتح با ًبا جديدً ا
يف درسنا النقدي املغريب والعريب عىل السواء،
ومصطلحا فحسب ،بل ألن لغة
ومنهجا
تصورا
ً
ً
ً
الكتابة النقدية فيه جتري جمرى اللغة اإلبداعية
كذلك ،يف استعاراهتا للصورة واملجاز ،وتالعبها
كثريا من
باللفظ ودالالته ،وهي خاصية محلت ً
قراء الكتاب عىل قراءته دفعة واحدة ،كام لو أهنم
بصدد قراءة رواية مثرية وجذابة .إهنا خفة متصلة
بال شك بعلم مرح أنجب كتابة نقدية غضة وفاعلة
وح ّية وملاحة ووثابة(.)3

وألن مؤلفه املفتون بفضاءات البني بني مارس
حريته يف القراءة كاملة غري منقوصة ،وأعلن بجرأة
وبال مواربة عن حقه يف إعامل متخيله الشخيص،
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ومتسكه باللعب واحللم ،ثم ألن املقاربة هنا،
وبخالف ما ألفه هذا القارئ ،متعن يف هلوانيتها،
تاركة متوهنا تلعب بدورها بني استهواءات
متنابذة ،مؤلفة بمرونة وسالسة قل نظريمها،
بني دقة منهجية وجتديد مفهومي ومصطلحي
يعمقان النقاش حول التأسيس النظري للقراءة،
ِ
حكرا عىل اللغة احلكائية بل
ولعبة استخيال مل تعد ً
طاولت نظريهتا الواصفة.
فالبني بني ،بوصفه منطقة نبض وتوتر وجتاذب
ِ
بإحساس
وارجتاج وريبة ،هو الذي ُيشعر القارئ
أرضا بكرا مل يسبقه إليها أحد ،ولذةِ
من يطأ ً
ً
االكتشاف األول والدهشة الفجائية التي ال ختبو
بالرضورة مع انقضاء القراءة األوىل .إنه بالذات
ذلك الفراغ أو البياض املنيس الذي يفصل البني
األوىل عن الثانية أو يصلهام سيان .إنه املجال الذي
ال تدركه العني املجردة ،ولكنه هو ذاته ما جيعل
األشياء مدركة ومرئية .لقد كان الرسام الفرنيس
جورج شاربونييه ( )G. Charbonnierعىل حق
عندما لفت انتباه قارئ لوحته ،الذي كان بصدد
حتديد حمتواها ،إىل ما سقط من حسبانه .فقد أشار
هذا القارئ إىل تفاحة وإىل صحن وضعت عليه،
وإىل أشياء أخرى مل يستطع التعبري عنها سوى
بنقط حذف وردت يف نص الشاهد ،ليذكّره
الرسام بأن موضوع اللوحة احلق ليس هو األشياء
املحددة أو املرتسمة عىل سطحها بقدر ما هو تلك
األحياز املوجودة بينها .فام بني التفاحة والصحن
أيضا ،عىل حد تعبريه(.)4
يرسم هو ً

إن نقط احلذف تلك هي بالذات فضاء اللوحة
حيث تسبح الكائنات ،وهو ما يغيب عن إدراك
القارئ ويعجز عن تسميته ولكنه يستشعر وجوده.

ولعل طبيعة املوضوع هذه هي ما جعلنا نعترب
أن مؤ َّلف بنحدو أثار النقاش أول مرة بمثل هذا
التفرغ حول مجاليات جديدة ،جماهلا الفسيح ليس
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ما َتهر به النصوص وتصدح به كلامهتا ،بل ما
هتمس به يف صموهتا وتلمح إليه بني مفرداهتا،
وليس ما تكشفه راضية لقارئها بل ما حيتجب
متمن ًعا يف منعرجاهتا وشعاهبا ،ويتوارى مقنَّ ًعا
يف غالالت اللبس خلف ختومها ،هو مناطق
الالحتديد والتوتر واهلامش واملتغري حيث مكمن
بالغتها وفتنتها وأصالتها.

وجتد عنارص هذه اجلاملية اجلديدة صداها
واضحا يف مباحث الكتاب الكربى ويف عناوينها
ً
الصغرى .وهي املباحث التي آلت عىل نفسها
فحص النسق الذي يرتكب من خالله معنى النص
يف مراوحته بني األصوات واألساليب والتقنيات
والرؤى واللغات ،وحيث يامرس هذا املفهوم
قوته اإلجرائية والكشفية يف مقاربة مجالية البني بني
نص ًيا.
ليس من باب الصدف أن يستهل بنحدو فصول
كتابه العرشة بفضاء االستهالل ذاته .فمطالع
النصوص الروائية واستهالالهتا هي أسطع جتل
للبني بني ،وإحدى أهبى صوره ارتسا ًما ال يف
النص وحده بل يف مؤلفه وقارئه عىل حد سواء.
إهنا حلظة رشوع النص يف ختلقه التدرجيي ،وبؤرة
توتر بني نداءين :نداء الواقع ونداء املتخيل،
نداء اخلارج ونداء الداخل ،أو هي عتبة جتتذب
القارئ عندها قوتان متنابذتان تشدانه إىل عاملني
متعارضني بني وجود بالقوة كانه ،ووجود بالفعل
سيصبحه.

عىل غرار حالة التذبذب التي يعيشها املؤلف حلظة
رشوعه يف الكتابة بني عامل األشياء الذي يقيم
فيه ،وعامل الكلامت الذي يقيمه ويشيده ،يستمر
مفهوم البني بني يف ممارسة مفعوله يف هوامش
اللبس والاليقني ،ويف أشد أحوال املراوحة
استعصا ًء عىل العني املجردة :بني متازج السرية
الذاتية والرواية ومتايزمها ،بني التامسهام للواقع
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والتامسهام للخيال ،بني الذات ساردة موضو ًعا
للرسد ،بني الشفاهية والكتابية ،بني املايض زمنًا
للقصة واملضارع زمنًا للكتابة ،بني نسخ الرواية
للواقع عن طريق انزياحها إليه ومسخها له عن
طريق انزياحها عنه ،أو بني الوفاء به وخيانته،
وبني حماكاته وحماكمته ،وبني تفضية الوهم
وتوهيم الفضاء ،وبني مغامرة اللغة ولغة املغامرة،
وبني قراءة الكتابة يف أثناء كتابتها وكتابة القراءة
يف أثناء قراءهتا ،وبني كتابة الرواية ومصارعتها،
أو بني بنائها وتشييدها وحموها وتدمريها ،ثم بني
ممارسة البني بني يف الكتابة وممارسته يف احلياة،
وأخريا بني
حيث يتيه النص عن أصله أو يتيه فيه،
ً
الرواية والالرواية حيث تتسكع الكتابة عىل شفري
اللغات واألساليب والتقنيات واملواقف ،وجتوب
تلك األحياز بني اجلنسية بال رادع ،وتعربد فيها
غري عابئة باحلدود.

ليس البني بني إذن تناو ًبا حلدين منفصلني جذر ًيا
بقدر ما هو تنافذمها العضوي ،أو كام جاء عىل
لسان املؤلف ،هو «حركة مزدوجة نستمد
بواسطتها من األصل ما يسعفنا عىل االنزياح
أيضا ما يساعدنا عىل
عنه ،ونستقي بواسطتها ً
مبارحته»( .)5هو فعل املراوحة السيزيفي ذاته
وليس منطلقه أو مآله ،عندما يرسي يف نصوص
تتحايل به عىل إسامع القارئ ،دفعة واحدة ،صوتًا
مزدوجا بصوت آخر( .)6وأي األسامء أدل عىل هذه
ً
احلال الربزخية ،وأهيا أوثق صلة بشكل تعبريي
دائم التحول من «البني بني» قوا ًما فن ًيا ومقولة
إجرائية يف آن .وهلذا السبب اتصف بكل صفات
احلركية واحليوية واملرونة واالنسيابية التي مل تسلم
منها حتى مصطلحات الكتاب ومفرداته ومركّباته
االسمية ،وقبلها عناوين فصوله ومباحثه .ولنتأمل
كل هذه الطاقة الداللية املضغوطة يف املفردات
واحلركة املشحونة يف الكلامت ،وهي سليلة البني
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بني وشقائقه ومشتقاته التي يمكن أن تشكل مع
خاصا بالباحث:
معجم نقد ًيا
ما أغفلناه منها
ً
ً
التذبذب والرتجح والتخلق والتشكل والرتدد
والتجاذب والتنافذ والتنابذ والتناوب والتعارض
والتناسل والتنازع والتناص والتضاد والتوضيع
والتذويت والتفضية والتنصيص والتسهيب
والتسجيع والتجنيس والتلغيز والتخصيب
والتوليد والتفصيح والتشفيه ،ثم االنداللية
واالنسال واالنكتاب واالنكشاف واالنكساف
واالنوجاد واالنتكاص واالستخيال واالستحالة
واالستنجاز واالستيقاع واالزدواج واالرتداد
واإلغراب والنوسان واملراوحة والعبور
واللعب اللهواين واالنبساط التدرجيي والنزوع
األنطولوجي...إلخ.

الكتابة بال ُبعد الثالث
ليس البني بني إذن جمرد مقولة تم حتصينها نظر ًيا
وحتليل اشتغاهلا اجلاميل عمل ًيا .ولعل وقوف
القارئ عند أحد هذين املظهرين أو عندمها م ًعا،
هو اقتصار عىل جانب من جوانب جدته ،وعىل
وجه من وجوه تفرده .إن املؤلف يف اعتقادنا
جتسيد فعيل ملامرسة نقدية جديدة باتت تتنزل ألول
مرة يف نقدنا العريب بني منزلتني ما ،راضية مرضية
من غري تعسف وال متحل ،بني انشغال بموضوعها
واشتغال مواز بذاهتا ،بني كشف خلبايا نصوصها،
وانكشافها املتزامن أمام هذه النصوص ،بني
احتفائها بمتخيل املؤلفني واحتامئها بمتخيلها .إهنا
ال ختضع إلرغامات الكتابة والنبساطها اخلطي يف
بعدين اثنني ،بل تستميل قارئها ليغوص يف ُبعد
ثالث ميتا نقدي ،حيث تفكر املقاربة النقدية يف
نفسها ،وهي لذلك ال تف ّعل أسئلتها يف اجتاه واحد
صوب متوهنا بقدر ما تويل وجهها يف كل مرة شطر
ذاهتا.
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أشار الناقد حممد بوعزة ،يف التفاتة ذكية ،إىل أن
اخلطاب النقدي عند بنحدو ينكتب هو نفسه هبذا
التفكري البني بيني؛ فقد كرس هذا الناقد املغريب،
يف رأيه ،جتربته وخربته يف هذا الكتاب الستكشاف
مجاليات البني بني يف الرواية العربية ،ويف خضم
ً
شكل آخر
هذا اجلهد االستكشايف ،كان ينقش
خلطاب نقدي مل ينج هو نفسه من غواية البني بني،
ويامرس فعل القراءة بتفكري بيني ،عىل احلدود بني
اللوغوس وامليتوس ،بني علمية املعرفة ونزوة
الرغبة .وقد استطاع ،عرب هدم اخلط الفاصل بني
هذه الثنائيات يف النظرية األدبية ،أن حيرر الرؤية
النقدية من حتجرها(.)7

ً
ناظم لفصول
فضل عن كون «البني البني» مفهو ًما ً
الكتاب ،وخي ًطا راب ًطا بني أجزائه ،انتقلت عدوى
هذه اللعبة البني بينية لتطاول الكتابة الواصفة ذاهتا،
لدرجة نخال معها فصو َله وعناوينَه مرتجح ًة هي
األخرى بني صور متعاكسة عىل مرايا متقابلة .إن
قصة جدار برلني الفاصل بني فضاءين متعارضني
ومتنافذين ،التي استهل هبا املؤلف كتابه ،هي من
دون شك كناية بليغة عن أشد رموز الرتجح قل ًقا
وتذبذ ًبا ،وعن حماوالت مضنية حليازة هامش
رفيع ال مالك له بالتنقل املكوكي عربه ،والرتدد
واملراوحة بني ما دونه وما وراءه ،غري أهنا تبدو
مزدوجا ملوضوع الكتاب
انعكاسا مرآو ًيا
نص ًيا
ً
ً
الكيل يف صورتني تقعرييتني جزئيتني حتتالن
بالتتابع مقدمته وخامتته .ويف الوقت الذي جتسد
فيه األوىل حالة البني بني سينامئ ًيا يف مطلعه ،تعمد
الثانية إىل تشخيصه مرسح ًيا يف مقطعه .وبني
هذه وتلك تتواىل صوره الروائية الوسطية حيث
تكون نصوص املتن «تلقاء انتحاءين أو شكلني
أو جنسني متاميزين ،يتعني عليها النوسان بينهام
أو اختيار أحدمها أو التوفيق بينهام»( .)8وهي
كناية عىل أن موضوع املؤ َّلف األسايس ،الذي
شغل فصوله العرشة ،هو منطقة التوسط ذاهتا،

أي تلك األحياز التي سقطت من حسبان النقاد
واملن ّظرين ،واهلوامش الرفيعة حيث تتداخل
األجناس والتقنيات وتزدوج اللغات والرؤى
وتتنافذ األزمنة وتتامس الفضاءات.

عىل غرار جهود الشعريني التي أغنت نظرية
األدب عرب التاريخ ،يمكن اعتبار هذا املؤلف
تأسيسا لشعرية عربية جديدة قوامها مترس نقدي
ً
بتجربة جيل كامل من الروائيني ،وحنكة مرتجم
منصت إىل نبض النصوص عارف بأرسارها،
وتبرص مصطلحي مرهف اإلحساس رفيق
باللغة ،ونباهة قارئ غري مهادن .وهلذا جاء هذا
مبرشا بقراءة جديدة تعيد االعتبار إىل
التصور
ً
القارئ ال بوصفه متلقي نص املؤلف املنتهي ،بل
أيضا
باعتباره مؤلف نص جديد .وهبذا الشكل ً
صار فعل القراءة عند بنحدو كتابة موازية هتب
اإلبداع حياة جديدة ال تنبثق من تأويل القارئ
وأساسا من استاملة هذا
آلليات اشتغاله ،بل
ً
اإلبداع ومؤلفه م ًعا إىل متخيل قارئه وإىل أفقه
التذوقي.
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