
ــع األلفية الثالثة“ ملؤلفه  ــي كتاب ”الرواية الجزائرية يف مطل يأت
عامر مخلوف، مللء ذلك الفراغ النقدي من خالل التعريف بنماذج 

روائية متمايزة تنتمي زمنًيا إىل مطلع األلفية الجديدة. 
ــة للفنون  ــة الوطني ــادر عن املؤسس ــف الكتاب الص ــد مؤل ويؤك
ــال التي اختارها هي تلك التي وقعت بني يديه،  املطبعية، أّن األعم
ــن كاتًبا  ــا لثمانية وعرشي ــون نصًّ ــبعة وثالث ــي يف مجموعها س وه
هم مرزاق بقطاش (نهاوند)، والسعيد بوطاجني (أعوذ  وكاتبة، أهمُّ
ــة جلطي (نادي  ــًدا عن املدينة)، وربيع ــيا جبار (بعي بالله)، وآس
ــمري قسيمي  ــاق)، وس ــاق فوق الس الصنوبر)، وأمني الزاوي (الس
ــوص (القاهرة  ــارة لخ ــاء..)، وعم ــوت وكتاب املاش ــع للم ــوٌم رائ (ي

الصغرية)، وواسيني األعرج (2084.. حكاية العربي األخري).
ــبعينات من القرن  ــرتة الس ــة كتابه، أّن ف ــف يف مقدم ــرى املؤل وي
ــة يف اإلنتاج  ــا واضح ــا، تركت بصماته ــن قرصه ــايض، بالرغم م امل
ــهدت ازدهار الكتابة  ــي، ويف املحاوالت النقدية أيًضا، وأّنها ش األدب
ــا كان الخطاب واضًحا  ــوء الرواية. مضيًفا: ”ملّ باللُّغة العربية ونش
ــاق معظم الكّتاب مع موجة النهج االشرتاكي، يطاردون  يومئذ، انس

حلًما يتغّذى من خطاب رسمي وغري رسمي“.
ــع مطلع  ــر م ــم يتبخ ــذا الحل ــذ ه ــد أخ ــوف، فق ــب مخل وبحس
ــا، مع  ــول تدريجًي ــزم يف األف ــب امللت ــم األدي ــدأ نج ــات، وب الثمانين
ــل بعض الذين أغفلوه  ــرث بالجانب الفني لألدب من ِقب االهتمام أك
ــت  ــربز وجوٌه جديدة، ”ال هي انغمس ــون. ثم بدأت ت ــح املضم لصال
ــت الفكر  ــي اعتنق ــّد التمجيد، وال ه ــر ح ــرب التحري ــواء ح يف أج

االشرتاكي“.
ــه اإليديولوجي  ــاخطة عىل التوجُّ ــرت أصواٌت س ــن هنا، ”ظه م
خط مطية لتحقيق حضور ممّيز  الصارخ تارة، وتارة تّتخذ هذا السُّ

يف الساحة األدبية“.
ــد املؤلف أّن أعماال كثرية لم يهتِد أصحابها إىل نهج بنّي، ما  ويؤك
ــق يف غالف ضبابي لتعود مرّة  ــا تحوم حول الذات، وقد تنغل جعله
ــول الصدمة، وال يرقى  ــد ه ــعينات إىل خطاب ُيجّس أخرى يف التس
ــمت نصوٌص كثرية  بالنص األدبي فوق الوقائع الفظيعة، حيث اّتس

بالتقريرية والتسطيح.
ــابق، كبارًا ومبتدئني، كانوا دائًما يجربون  ويوضح أّن الجيل الس
ــني انطلق  ــال إىل الرواية، يف ح ــل االنتق ــة القصرية قب ــة القص كتاب
ــا الذين بدأوا  ــة إال نادرًا. أم ــن الكتابة الروائي ــرون مبارشًة م املتأخ
ــعر، فما لبثوا أن هجروهما.  ــة القصرية، أو كانوا يكتبون الش بالقص
ــن مواكبة اإلنتاج  ــة تراوح مكانها متخّلفة ع ــت الحالة النقدي وبقي
ــاروا يرون  ــأن األدبي، ص ــائر املهتّمني بالش ــري، ألّن س ــي الكث األدب

أنفسهم مبدعني وروائيني تحديًدا.
ــم باالختفاء  ــات التي تناولها، تتس ــف إىل أّن الرواي ــري املؤل ويش
ــات مختلفة تنطلق مـن  ــرب التحرير، وظهور كتابـ ــيُّ لح التدريج
ــيايس  ــي اإليديولوجي/ الس ــفافة، وُتخــف ــة أدبية ش ــع بلـغ الواق
بعيًدا يف أجواء خيالية ساحرة وساخرة، مثل ”أعوذ بالله“ للروائي 
السعيد بوطاجني، ومنها ما يعتمد لغة بسيطة ال تخلو من شعرية 
ــئلة وجودية، مثل  ــي بالخيايل وتتناثر فيها أس ــزج فيها الواقع يمت
ــيمي. ثم  ــمري قس ــاء“ لس ــوٌم رائع للموت، هالبيل، املاش ــال ”ي أعم
ــي“ لفيصل  ــني العلوان ــا يف ”أم ــال العلمي كم ــة الخي ــاك تجرب هن

األحمر، وتجربة الرواية البوليسية ”دمية النار“ لبشري مفتي.
ــدودة إىل  ــّجل أّن التجارب الروائية الجزائرية ظّلت مش كما ُيس
ــة عامية خالصة،  ــم تظهر روايات بلغ ــة العربية الفصحى، ول اللُّغ
ــل ارتباًطا  ــى ُيمّث ــة العربية الفصح ــاط باللُّغ ــون االرتب ــة لك نتيج
ــالح حيوي يف مواجهة  ــالمي؛ وهما بمثابة س ــرتاث العربي اإلس بال

الغزو الثقايف االستعماري. 
ــماء املكرّسة  ويرى املؤلف أّنه بمرور الزمن، الذي ظّلت فيه األس
ــة الجديدة، ظهرت  ــع مطلع األلفي ــهد األدبي، وم ــن عىل املش ُتهيم
ــا، منهم من يكتب القصة، ومنهم  ــة من الكّتاب، ذكورًا وإناًث مجموع
ــم ُيثبتون  ــا، لكّنه ــرون بينهم ــع آخ ــد يجم ــب الرواية، وق ــن يكت م
ــذات الكاتبة،  ــة لحضور ال ــا أعطوا األولوي ــدارة، بعدم ــم بج تميُّزه
ــيكي يف  وانتقلوا إىل دائرة التجريب الروائي لخلخلة النمط الكالس
ــتحدثة، كاختيار العنوان  ــة الروائية باعتمادهم تقنيات مس الكتاب
ــوات وكرس  د األص ــاة وتعدُّ ــل الضمائر واملناج ــرتجاع وتداخ واالس
ــاص وغريها. كما  ــعرية والتن ــخرية والش ــل الزمني والس التسلس
ــتغلون عىل اللُّغة وُيطّعمون  صار روائيو مطلع األلفية الثالثة، يش
ــم بدرجات متفاوتة من التخييل، وُيوظفون املثل والعبارة  نصوصه
ــب النص عنارص  ــن املظاهر األدبية التي ُتكس ــاحرة، وغريها م الس

من التشويق، وتؤكد قدرًا من املوهبة ال ُتخطئه العني. 

نقد الرواية الجزائريةنقد الرواية الجزائرية

ــرة، ترجمة عربية  ــل العربية بالقاه ــريا عن مجموعة الني صدر أخ
ــة/، لألمريكي جيم  ــائل اإلعالم الحديث ــاب /تاريخ مخترص لوس لكت

كولني، قام بإعدادها أحمد زكي.
ويقدم الكتاب تاريًخا موجزًا لوسائل اإلعالم الرئيسة خالل القرون 
ــة، والتلفزيون،  ــا يف ذلك الطباعة، واإلذاع ــة عرش األخرية، بم الخمس
والتسجيل الصوتي، واإلنرتنت. كما يعرض للوسائل املرتبطة بالثقافة 

الشعبية واملتاحة للجمهور بسهولة.
ــائل اإلعالم والحال الذي بلغته عىل  ــتعرض الكتاب نشأة وس ويس
ــكلت يف مجملها املعالم  ــداث التي ش ــه اآلن، واألح ــو الذي نعرف النح
والسمات األساسية لتاريخ املشهد اإلعالمي خالل قرن ونصف القرن 

من الزمان.
ــكال االتصال عىل  ــاب: ”إذا كانت أش ــف يف تقديمه للكت ــال املؤل وق
ــدد من الجماهري، فإن  ــد ُصّممت بحيث تصل إىل أكرب ع ــدى قرون ق م
ــاعد عىل  ــي الكبري الذي بدأ منذ الثورة الصناعية قد س ــور التقن التط
ــدوده بصورة  ــريي وح ــالم الجماه ــائل اإلع ــيم نطاق وس ــادة ترس إع

مستمرة“.
ــائل  ــيلة من وس ــع كل فصل من فصول الكتاب، أصل كل وس ويتتب
ــالم وآثارها عىل املتلقي وواقعها اليوم. كما يحتوي كل فصل عىل  اإلع
دراسة تتناول نوًعا بعينه من وسائل اإلعالم يف الثقافة الشعبية، مثل 
ــالت citcom)) بهدف  أفالم الرعب أو أفالم الغرب األمريكي أو مسلس
ــة التي تظهر يف  ــيلة اإلعالمي ــذه الثقافة  عىل الوس ــتعراض آثار ه اس

قالبها.
ــال الفردية  ــىل األعم ــلط الضوء ع ــات تس ــن الكتاب دراس ويتضم
ــعبية، بدًءا من رواية ”حرب العوالم“ (التي  وصانعيها يف الثقافة الش
ــل إذاعي أمريكي)، مقدًما عدًدا  ــينمائي ومسلس تحولت إىل فيلم س
من التوصيات للقراء الذين يرغبون يف االطالع عىل مزيد من الكتابات 
ــًال، عن طريق  ــا وتفصي ــورة أكرث تعمًق ــات بعينها بص ــول موضوع ح

عرض مجموعة مهمة من املصادر واملراجع املقرتحة.
ويلفت املؤلف إىل أن وسائل اإلعالم األمريكية تواجه مشكلة تتمثل 
ــريًا  ــة للنفاذ إىل القارئ، مش ــاق والقابلي ــوازن بني النط ــق الت يف تحقي
ــائل  ــكال املختلفة لوس ــة ضّم قرون من التاريخ عرب األش إىل أن محاول
ــيما مع أهمية  اإلعالم يف أقل من ثالثمائة صفحة، هي تحدٍّ هائل ال س

النمط التفاعيل يف التعريف بوسائل اإلعالم.

تاريخ وسائل اإلعالم الحديثةتاريخ وسائل اإلعالم الحديثة

األغنية اليمنية وتراثها العريقاألغنية اليمنية وتراثها العريق
ــن تراثنا الفني «نغماً وايقاعاً» بألوانه  إن الرشوع يف البحث ع
ــه بالنوتة  ــه والعمل عىل توثيق ــه وتحليل ــة وكذلك جمع املختلف
ــام من قبل  ــة يف ظل قلة االهتم ــه أهمية كبرية خاص ــيقية ل املوس
ــكل هذا التوثيق تواصل بني األجيال  الجهات املعنية بذلك.. ويش

الحارضة واملاضية وجيل املستقبل.
ــيقية»  ــن الغناء اليمني- قراءة موس ــاول مؤلف كتاب «م ويح
ــيقية العامة  ــارض ملادة النظريات املوس ــادر قائد وهو مح عبدالق
ــا منذ حصل عىل  ــون الجميلة يف عدن ــد جميل غانم للفن يف معه
ــان اليمنية  ــن القليل من األلح ــاول تدوي ــتري 1982م، يح املاجس
ــا هي من  ــام بتدوينه ــان التي ق ــذه األلح ــول هو ذلك وه ــا يق كم
ــعبية التجديدة ومن تلك التي اشتهرت  األلحان التقليدية والش
ــتينيات والقت رواجاً منقطع النظري عىل  ــينيات والس يف الخمس

مستوى الوطن واملنطقة املجاروة.
ــة  ــا غني ــك أنه ــي الش ــاب والت ــات الكت ــتعرض محتوي وسنس
ــم الكتاب  ــي وثقايف، حيث قس ــا تحتويه من تراث فن ــرة بم وزاخ
ــة الصنعانية والغناء الحرضمي  إىل أربعة أبواب تضمنت األغني

واللحجي واليافعي:
األغنية الصنعانية

ــاء والفنانني واملطربني  ــة الصنعانية مكانتها لدى األدب لألغني
ــن املطربني يف عدن  ــّرف الكثري م ــرن العرشين تع ــذ بداية الق فمن
ــق من  ــن طري ــة ع ــة الصنعاني ــىل األغني ــوت ع ــج وحرضم ولح
ــتعمار  ــة عدن إبان االس ــز إىل مدين ــن صنعاء وتع ــر م كان يهاج
ــي دور يف صقل  ــاء اليمن ــون من الغن ــذا الل ــزي، وكان له االنجلي
ــص املؤلف  ــددة وقد خص ــة فنية متع ــابهم ثقاف ــم واكس مواهبه
ــة الصنعانية حيث  ــن الكتاب بالحديث عن األغني الباب األول م
وصفها بـ»املوشح الغنائي اليمني» وكذلك عن مميزاتها فيقول: 
ــروف باألغنية الصنعانية  ــح الغنائي اليمني املع أن ألحان املوش
ــة جميعا ً..  ــة يف البالد العربي ــائر األلحان الرتاثي ــف عن س تختل
ــة لجملها اللحنية املبنية عىل  ــيقية املكون ذلك أن تراكيبها املوس
ــيقية بنفحة  ــعبية ومقامات موس ــات ش ــن إيقاعية لرقص موازي
ــا ألحاناً مميزة  ــن دون غريها، جعلت منه ــة تنفرد بها اليم محلي

راقية املستوى وأضفت عليها نكهة يمنية خاصة.
ــة التي ذكرها املؤلف أنها تبدأ  ومن مميزات األغنية الصنعاني
ــيم تنفرد بها  ــمى «الفرتاش» وهو نوع خاص من التقاس بما يس
املوسيقى اليمنية الصنعانية ويعترب أيضاً مقدمة يبدأ بها املطرب 
وصلته الغنائية، ويضيف أيضاً أن الفرتاش أشبه ما يكون بقطعة 
موسيقية متكاملة ذات قواعد وجمل لحنية مرتبة اليجوز تقديم 
ــيم الفرتاش يف مداتها ونرباتها  ــبه تقاس جملة عن األخرى، وتش

وطابعها وأسلوبها، ترانيم البلبلة واملالاله والدندنة.
ــاً ما تبدأ  ــاً أنها غالب ــي أضافها املؤلف أيض ــن املميزات الت وم
ــا يف املدى  ــط، وكذلك نجده ــه امل ــور يغلب علي ــن بطيء وق بلح
ــزف بها اللحن  ــيقية التي يمكن أن يع ــدود من األنغام املوس املح
ــي الصنعانية  ــتنتاج ذلك أن معظم األغان ــود ويمكن اس عىل الع
ــار الثالثة األوىل  ــن املمكن عزفها عىل األوت ــم نقل جميعها م إن ل
ــة عرش التي  للعود يف مدى إحدى عرش نغمة من األنغام الخمس
ــة  يمكن الحصول عليها عادة من االوكتافني يف العود ذي الخمس
ــع ذو األوتار األربعة يكفي  ــار، لذلك كان العود املحيل الصن األوت

ألداء هذه األغاني.
ــتخدم يف العزف  ــن آلة العود التي كانت تس ــا املؤلف ع ويعرفن
ــبه  ــي الصنعانية «القنبوس» وهي آلة من النحاس تش يف األغان
ــمه  ــن وطبًال يدوياً صغرياً اس ــكلها إضافة إىل الصح ــدف يف ش ال
ــتعملة يف  ــرب املس ــىل آلة الط ــد ع ــل التجدي ــم يدخ ــرواس ول امل
ــث يظهر هذا  ــرية.. حي ــام األخ ــة إال يف األي ــيقى الصنعاني املوس
ــار األربعة والبطن  ــن العود ذي األوت ــتعاضة ع التجديد يف االس
ــب وعن الصحن بالدف وعن املرواس بالدريوكة  املغشاة بالخش

وقد تضاف الكمنجة أحياناً إىل هذه اآلالت الجديدة.
ــل إضافة  ــزات األخرى مث ــف العديد من املي ــتعرض املؤل واس

ــة والبلبلة  ــت وإضافة كلمات الدندن ــات إىل أول البي بعض الكلم
وغريها.

ونالحظ جهد املؤلف املبذول يف إعداد وتجميع بعض النوتات 
املوسيقية لكثري من القصائد الصنعانية والتي تم التغني بها من 
ــواء يف صنعاء أو يف عدن  ــاطني الطرب س ــل كبار الفنانني وأس قب

ولحج وحرضموت.. واستعرض أيضاً السري الخاصة بهم.
من الغناء الحضرمي

ــاب لألغنية الحرضمية  ــاب الثاني من الكت ــص املؤلف الب خص
ــاطني الفن يف حرضموت  ــف يف هذا الباب أس ــتعرض املؤل فقد اس
ــة  ــب املدرس ــرب صاح ــذي يعت ــان وال ــة خ ــد جمع ــم محم ومنه
التجديدية يف األغنية الحرضمية، فقد التحق بالفرقة السلطانية 
ــى أصبح قائدها بعد  ــدع فيها ورقي فيها حت ــام 1918م وأب يف الع
ــض األلحان  ــة وبع ــيقى العربي ــة املوس ــٰىل الفرق ــل ع ــك أدخ ذل

الشعبية الحرضمية.
ــعيد عوض كاوره الذي رافق املسترشق  ومن املطربني أيضاً س
ــة  ــويدي الندبرج إىل مرص وأملانيا حيث أفاد األخري يف دراس الس
ــيخ عيل آل  ــلطان بن الش ــة الحرضمية.. وكذلك املطرب س اللهج
هرهرة وهو يعترب من املطربني املميزين يف حرضموت حيث يعترب 
ــوس» يف حرضموت التي  ــة «القمب ــل العزف عىل آل ــن أدخ أول م
ــة بديعة الوحي امللهم  ــن نغمات أوتارها ألحاناً حرضمي أخرج م
ــتمعوا ألدائه وأغانيه  ــده من الفنانني، ويصف من اس ملن جاء بع
ــب مع  ــه كان فلتة من فلتات الطبيعة وعبقرية نادرة ال تتناس بأن

مستوى العرص الذي عاش فيه.
أما يسلم عبدالله دحى والذي يتمتع بجمال الصوت واإلجادة 
ــعرية.. إضافة إىل شهرته يف  يف اإللقاء للقصائد واملقطوعات الش
إجادة األغاني البدوية والقروية كأغاني رقصة الحفة الساحلية 
ــك أبوبكر  ــة الدوعنية.. وكذل ــة الدحيف ــي رقص ــش) وأغان (هبي
سالم بالفقيه وغريهم ممن أثروا األغنية الحرضمية واعتمدوا يف 

أخذ القصائدعىل املكتبة السلطانية باملكال.
ــتعرضاً العديد من القصائد الرائعة مع النوتات املوسيقية  مس
ــؤالء املطربني وعملوا عىل حفظ  ــة بها والتي تغنى بها ه الخاص
ــتهرت به حرضموت خاصة يف مدينتي  الدان الحرضمي الذي اش

سيئون وتريم ومن ثم امتد إىل جميع مناطق حرضموت.
الغناء في لحج

ــف إىل النهضة الفنية  ــار املؤل ــاب الثالث من الكتاب أش ويف الب
ــديل امللقب  ــيل العب ــن ع ــد فضل ب ــري أحم ــا األم ــج وبانيه يف لح
ــه املرهف أنه أمام فن أصيل يجب  ــدان» الذي أدرك بحس «القمن
ــرس حياته لتحقيق هذا  ــىل جمعه وحفظه وتأصيله فك العمل ع
ــة «الفونوغراف» أو صندوق  ــاعده عىل ذلك ظهور آل الهدف وس

ــام بعملية التجديد  ــق عليه بـ»القمبوس» فق ــرب أو كما يطل الط
والتطوير لألغنية اللحجية.

ــدان» دور يف تطوير األغنية  ــد كان لـ»القمن ــول املؤلف: لق ويق
ــه االجتماعية فقد اختلط بالفالحني  ــة بالرغم من مكانت اللحجي
ــداه الثقايف يتبادل معهم  ــاس وكان دائماً مايدعوهم إىل منت وبالن
ــعراء واملطربون وغريهم..  ــة منهم الش ــعار والقصائد خاص األش
ــؤدى أثناء  ــي كانت ت ــات الت ــواع الرقص ــك أن ــاف إىل كل ذل وأض
ــتعرض العديد من األغاني اللحجية  إلقاء تلك األغاني.. كما اس
ــوايف للنوتات  ــرشح ال ــدان مع ال ــي القمن ــا أغان ــهورة ومنه املش

املوسيقية املرافقة لها.
وعند الحديث عن األغنية اللحجية فالبد من ذكر الفنان فضل 
محمد اللحجي الذي يقول عنه املؤلف أنه إضافة إىل كونه مطرباً 
ــجيع من والده فكان له إسهامات يف النهضة املرسحية  القى التش

يف لحج حيث كان أحد أعضاء الفرقة املرسحية يف لحج.
ــد ظهر مطرباً  ــا كما وثقها املؤلف، وق ــة ظهر فيه وأول مرسحي
ــرياً إىل العالقة التي  ــبيل التاج».. مش وممثًال هي مرسحية «يف س
ــدان إىل درجة  ــد اللحجي والقمن ــت موجودة بني فضل محم كان
ــرياً كبرياً عىل فضل اللحجي فقد ظل  أن موت القمندان أثرت تأث
ــاركات فيما بعد  ــىل صديقه ومعلمه وكان له مش ــاً وباكياً ع حزين
ــك الفرتة والتي كانت  ــيقية التي كانت تقام يف تل ــع الفرق املوس م
ــيقية، واستعرض املؤلف  تقوم بإحياء العديد من الحفالت املوس
العديد من القصائد الجميلة والرائعة والتي الزالت ألحاناً جارية 
ــك القصائد  ــباب، ومعظم تل ــذا يرددها املطربني الش ــا ه إىل يومن

للقمندان.
الغناء اليافعي

ــه املؤلف للغناء  ــزء الرابع واألخري من الكتاب خصص ويف الج
اليافعي والذي سمي بهذا االسم نسبة إىل منطقة يافع واملعروفة 
ــان اليمنية  ــث أن معظم األلح ــاع أغانيها وخفتها حي ــدة إيق بح
اليافعية مبنية عىل إيقاع رقصة الربع املعروفة بخفة الحركة كما 

يذكر املؤلف.
ــان نجد أن  ــك األلح ــع تل ــا إىل صان ــف: وإذا عدن ــول املؤل ويق
ــي املطرب  ــاعر وامللحن واملغن ــه إىل الش ــخ تتج ــؤرشات التاري م
ــعبي  ــاعر ش ــه (أبو معجب) وهو ش ــي ولقب ــر اليافع ــى عم يحي
ــل بني يافع  ــرة العربية، تنق ــن والجزي ــعة يف اليم ــهرة واس ذو ش
ــم هاجر إىل الهند  ــن حياته يف صنعاء ث ــوت قىض فرتة م وحرضم
ــادي عرش الهجري وبعض  ــتقر فيها وقد عاش يف القرن الح واس
ــجل له الكثري من الفنانني أمثال  قصائده تغنى إىل اليوم حيث س
الفنان سيد محمد اليمني وعوض عبدالله املسلمي.. مستعرضاً 
العديد من قصائده وقصائد أخرى لعديد من الشعراء املجهولني 

واملعلومني مع النوتات املوسيقية الخاصة بهذه القصائد.
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