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  :  قال اهللا تعالى

َقْیُتنَّ َفال َتْخَضْعَن ﴿  َن النَِّساء إِِن اتَّ َیا ِنَساء النَِّبيِّ لَْسُتنَّ َكأََحٍد مِّ

ْعُروًفا ﴾ِباْلَقْوِل َفَیْطَمَع الَِّذي فِي َقْلِبِھ َمَرٌض َوقُْلَن َقْوالً مَّ
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شكر وعرفان

والّصالة والّسالم على نبّيه الكرمي احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وبشكره تدوم النعم، 

...وعلى آله وصحابته أمجعني، وبعد

أقّدم آيات الّشكر أن _ بعد أن مّن اهللا علّي بإخراج هذا البحث املتواضع _إنّه لشرف عظيم 

التفاين يف ن تعّهد العمل بالّرعاية وخّصص له الكثري من جهده وعلمه ووقته، أقّدمه ملن توّمست فيه مل

، معرتفا قبل جهدي جبهده املشرف على البحث،قندسي عبد القادرالكرمي الدّكتور  يالعمل، أستاذ

 يفشكري إىل كّل من كان عونا يل  جزيل وأمدّ ،بالّصّحة ودوام العافيةوأسأل اهللا تعاىل أن ميّن عليه

وأخّص بالذّكر أساتذة ، وأستاذات كريمات فضلياتفضالء، كرامأساتذة  إخراج هذا البحث، من 

Ƣđ¦®¡Â�ƨËȈƥǂǠǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�Ƕǈǫ  شكري أمدّ كما  ،سيدي بلعباسجبامعة �ǶēǂǌƬǇ¦�ƢǷ�¦Śưǯ�ǺȇǀËǳ¦�ń¤

�ȂƦǏ¢�ƪف Ǽǯ�ƢǷ�¹ȂǴƥÂ�ƨƸȈƸËǐǳ¦�ƨȀƳȂǳ¦�ǾËƳȂƬǳ¦�ȄǴǟ�ňƾǟƢǇ�ƢǸȈǧ�ǶēƢȀȈƳȂƫÂ�Ƕē¦®Ƣǋ°Ɯƥ�ňÂ®ƢǧƘ

.عثمان بعباعإليه، وأخص بالذكر الدكتور 

:الذين قبلوا مناقشة هذا العمل، وهم كل مناللجنة األفاضل أعضاء  للدكاترة والشكر موصول

فايد ، الدكتور هامل الشيخ، الدكتور عبد القادر العشابي، الدكتور فرعون بخالد: األستاذ الدكتور

ا مبسيتفّضلون به من مالحظات، و مبا ، -إن شاء اهللا  - وسنعمل، خولةن كراش ب  ، والدكتورمحمد

  .مستقبال سيبدونه من تصويبات

تابتي خدیجة



إھداء

�řǠƦƬƫ�ǪȈǧȂƬǳƢƥ�Ņ�Ƣē¦Ȃǟ®�ƪ ǻƢǯ�ƢŭƢǘǳ�Ƣē¦̄�ÀȂǼǰǷ�Ǻǟ�̈ ËŐǠǷ�«ǂƼƬǳ�©ƢǸǴǰǳ¦�ǪƥƢǈƬƫ�ǺǷ�ń¤

.جزاها اهللا عّين خري اجلزاء أمي الغاليةخطوة خطوة يف عملي 

إىل الذي سهر على تعليمي بتضحيات جسام مرتمجة يف تقديسه للعلم، إىل مدرسيت األوىل يف 

  .  على قليب أطال اهللا يف عمره أبي الغالياحلياة 

.أختي.. إىل توأم روحي

.إخوتي.. ةإىل سندي يف احليا

.حذيفة ..إىل الروح املفعمة بالرباءة

.صديقاتي.. إىل من عرفت كيف أجدهم وعلموين أن ال أضيعهم

تابتي خدیجة
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تشهد الساحة األدبية تدفقًاً◌ للنصوص الروائية على املستوى الكمي يف اآلونة 

ǂǌǼǳ¦�°Â®�ȄǴǟ� ¦ǂǬǴǳ�ÅƢƬǧƢēÂ��ȆƟ¦Âǂǳ¦�«ƢƬǻȍƢƥ�̈ƾȈǯ¢�ƨȇȂȈƷ�Ǯ ǳǀƥ�ƨǴƴǈǷ��̈Śƻȋ¦إذ  ؛

يف الوطن العريب بصفة  -حمققة بذلك نسبة مقروئية عالية –سجلت الرواية الطلب األول 

عامة ويف اجلزائر بصفة خاصة، لترتبع بذلك الرواية على عرش األجناس األدبية وتصبح 

  .املنافس األول من دون منازع

ديدة، ما من شك أن هذا اإلقبال الكبري على الرواية دون غريها يعود ألسباب ع 

�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǿƫ¦̄�ȆǬǴƬŭ¦�ÃŚǧ��ȆǠȈƦǗ�ǲǰǌƥ�ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈū¦Â�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǺǷ�Ƣđ¦ŗǫ¦�Ƣǿ±ǂƥ¢�ǺǷ�ËǲǠǳ

الشخصيات، دون أن ننسى بطبيعة احلال حصول بعض األعمال الروائية على جوائز 

لإلبداع األديب  اليت افتكها عدد من الروائيني واليت أعطت هي األخرى دفعًا قويًا للولوج 

  .مل الروايةإىل عا

وما ميكن مالحظته من جهة ثانية هو تزايد عدد كّتاب الرواية اجلزائرية رجاًال 

بعدما كانت  ةروائي ستة وعشرينيف السنوات األخرية مبائة و  هنونساًء؛ إذ بلغ عدد

أعدادهن حتصى على أصابع اليد الواحدة باملقارنة مع السنوات السابقة كالسبعينيات 

، وهو ما حفزين لالطالع أكثر على هذا -سبيل املثال ال احلصر على –والتسعينيات 

اجلنس األديب الذي حظي باهتمام كبري دون غريه، وهو ما أسهم يف ظهور مصطلح نقدي 

  .جديد وهو الكتابة النسائية

�ÀȂǴǳ¦�¦ǀđ�śǸƬȀŭ¦�®ƢǬǼǳ¦Â�śǇ°¦ƾǳ¦�¿ƢǸƬǿ¦�ƨȈƟƢǈǼǳ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�¸ȂǓȂǷ�Ƥ ǘǬƬǇ¦

بطرائق خمتلفة، إّال أن اهتمامي انصب على الرواية النسائية األديب، فتمت دراستهم 
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يف ظل تزايدها املستمر بغية استقرائها، اً ضروري راً بالتحديد؛ إذ أصبح التوقف أمامها أم

  . وعليه ركزنا على دراسة بنية الشخصية

اهلدف من خالل هذه األطروحة هو الوقوف على بنية الشخصية بوصفها  إن

إحدى أهم املكونات السردية، اليت ال يكاد خيلو منها أي عمل روائي، وهو ما يبني لنا 

قدرة الكاتبة على توظيف الشخصية وعالقتها بالعناصر السردية األخرى من حدث وزمن 

  . ومكان

نسائية اجلزائرية، وما يُعىن دراسة بنية الشخصية سريكز البحث إذن على الرواية ال

�ƨǤËǴǳ¦�¾ȐǤƬǇ¦�ǺǈŹ�Å¦ǂȇƢǤǷ�ÅƢƥȂǴǇ¢�ǪǴţ�À¢�ƪ ǟƢǘƬǇ¦�ƢËĔ¢�ǶǰŞ��ƨǟƾƦŭ¦�̈¢ǂŭ¦�ƨƦǫ¦ǂǷ�ƪ Ţ

  .بكل ما حتمله من تداعيات وطرائق تعاملها مع الشخصية ضمن حماور عديدة

النقاش حول اإلبداع النسائي مشحونا بااللتباس؛ إذ متحور اجلدل حول  أصبح

  :أمههاإشكالية تصنيف األدب على األساس اجلنسي، وهو ما يطرح مجلة من التساؤالت 

ما هو الداعي الذي دفع باملرأة إىل اقتحام مملكة اإلبداع األديب وتفردها بأدب  -

��Ƣđ�́ Ƣƻ

أهو أدب أبدعته أقالم نسائية بعيداً عن موضوعه؟  ما املقصود باألدب النسائي؟ -

�Ȃǿ�¿¢��ǲƳǂǳ¦�ǞǷ�Ƣē¦ÂƢǈǷ�ǪȈǬŢÂ�Ƣē¦̄�©ƢƦƯȍ�̈¢ǂŭ¦�ǾȈǧ�ȄǠǈƫ�Äǀǳ¦�§ ®ȋ¦�Ȃǿ�¿¢

  األدب الذي خيوض يف قضايا املرأة بغض النظر عن جنس كاتبه؟

ما هي املقومات اليت ترتكز عليها الكاتبات يف بناء الشخصية؟ وهل الشخصية -

  من وحي الواقع املعيشي؟ أم هي من صنع اخليال؟ عندهن
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وأمهية البحث تكمن فيما سنقدمه للدارس والقارئ والباحث من روئ جديدة 

�ǶȀǧ�µ ŗǠƫ�Ŗǳ¦�©ƢƦǬǠǳ¦�ǲȈǳǀƫÂ�ǽƾȈǬǠƫ�ŚǈȈƫÂ�ǾǷƢđ¤�ƨǳ¦±ȍ�ȆƟƢǈǼǳ¦�§ ®ȋ¦�ƶǴǘǐǸǴǳ

 حقل النقد خصوصية اخلطاب النسائي مع  إعطاء  دفع جديد لقراءة املصطلح الوارد يف

  .األديب

ولعله من الواجب قبل عرض خطة الدراسة اإلشارة إىل موضوع البحث، والذي 

قراءة في الخطاب النسائي -‘‘بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة الحدیثة’’: وسم بـ

.-أنموذجا

جاءت خطة البحث مكونة يف بنائها من مقدمة ومدخل تلتهما ثالثة فصول 

.للمصادر واملراجع، وفهرس للموضوعاتوخامتة، مث قائمة 

�ĺ®ȋ¦�ǆأشرنا يف املقدمة إىل  ǼŪ¦�¦ǀđ�ȆǷƢǸƬǿ¦�ƪ ǼǸǔƫ�Ŗǳ¦��Ʈ ƸƦǳ¦�Ǟǧ¦Â®

اء الساحة األدبية، أسباب اختيار املوضوع وطرح ثر ومسامهة املرأة اجلزائرية املبدعة يف إ

.اإلشكالية اليت ختص اخلطاب النسائي، وخطوات البحث

، فاحتوى على ‘‘النشأة والتطور-الروایة الجزائریة الحدیثة’’: ون بـأّما املدخل املعن

ستة مباحث رئيسة، األول والثاين تناولنا فيهما احلديث عن املفهوم الّلغوي واالصطالحي 

�ȆǫƢƥ�ǞǷ�ƢȀǴƻ¦ƾƫÂ��ǽƾȀǌƫ�Äǀǳ¦�ǂǸƬǈŭ¦�Ƣǿ°Ȃǘƫ�ǲǛ�Ŀ�Ǯ ǳ̄Â��ŘǠŭ¦�ƨȈǬƦƟ±�ƢĔȂǯ�ƨȇ¦ÂǂǴǳ

لفيها دوما يف حاجة  الرواية جنس أديب غري مكتف بذاته، نُ األجناس األدبية، حبكم أن 

ماسة إىل األجناس األدبية األخرى لتضمن تواجدها، إن هذا التداخل هو ما عّقد التحديد 

  . الدقيق ملفهوم الرواية
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عاجل املبحث الثالث نشأة الرواية اجلزائرية وتطورها واليت عرفت منوذجني خمتلفني يف 

وهو ما سيأيت  –اجلزائرية املكتوبة بالّلغة الفرنسية، وهذا راجع ألسباب تارخيية الّلغة، الرواية 

والرواية اجلزائرية املكتوبة بالّلغة العربية واليت عرفت هي األخرى ردود  –احلديث عنه الحقا

فعل خمتلفة من قبل النقاد، فمنهم من حدد ظهورها مبا قبل االستقالل، ومنهم من كان له 

  .يث حدد ظهورها إىل ما بعد االستقاللرأي آخر؛ ح

تناولنا فيه ظهور  ‘‘في الجزائر ةالنسائی ةالروائیتجربةال’’: ووسم الفصل األول بـ

مصطلح األدب النسائي يف اخلمسينيات من القرن املاضي على الساحة العربية، وقبل 

التطرق إىل إشكالية املصطلح اليت أثارها أثناء استقباله، وعلى الرغم من تداوله يف العديد 

، حىت من الندوات واملؤمترات األدبية، كان ال بد من حتديد مفهوم دقيق للكتابة النسائية

يتسىن لنا اختيار الّرب الذي نرسى عليه وهو ما اشتمل عليه املبحث األول من هذا الفصل، 

أّما املبحث الثاين فتناول إشكالية مصطلح األدب النسائي الذي عرف مسميات عديدة 

ملفهوم واحد؛ إذ تعد قضية ضبط املصطلح من أهم القضايا اليت نالت نصيبًا وافرًا من 

ما مل مينع من تداول أهم ثالثة مصطلحات على الساحة األدبية، نذكر الدراسة، هذا

.األدب النسائي، األدب النسوي، واألدب األنثوي:منها

وتناول املبحث الثالث تلقي األدب النسائي يف النقد العريب، الذي بقي يتأرجح بني مؤيد 

.ومعارض، ومؤيد بشروط

داع النسائي يف اجلزائر، الذي انصّب أّما املبحث الرابع فخصصناه لتجربة اإلب

االهتمام به كثريا يف ظل تزايد األعمال الروائية النسائية، وعلى الرغم من ظهورها احملتشم، 

استطاعت األديبة اجلزائرية أن ترتك بصمة خالدة يف جمال اإلبداع الروائي العريب بصفة عامة 



.........................................................................................:مقدمة 

ج

ونيسي، أحالم مستغامني، فضيلة  زهور: واجلزائري بصفة خاصة، نذكر من بني الروائيات

.فاروق، ربيعة جلطي، عائشة بنور وغريهن

بيبليوغرافيا الرواية النسائية اجلزائرية وقراءة يف الرتاكم الروائي  امس اخلعاجل املبحث 

  .م2017م إىل غاية 1979بدًءا من سنة 

خضنا احلديث فيه عن الشخصية  ‘‘مفھوم الشخصیة الروائیة’’بـووسم الفصل الثاين 

الروائية؛ إذ ال ميكن تصور أي رواية من دون شخصية، قبل البدء يف احلديث عن أمهية 

الشخصية يف العمل الروائي، استلزم ذلك مّنا مبحثا تناول حتديد املفهوم الّلغوي 

بيبها واالصطالحي للشخصية اليت تعد من املصطلحات الزئبقية اليت ال ميكن اإلمساك بتال

  .مع إبراز الفرق الكائن بني مصطلحي الشخصية والشخص

مث عّرجنا إىل مفهوم الشخصية عند بعض النقاد املعاصرين، الذين كان هلم الفضل 

 فالدمري بروب :يف تأسيس أرضية السيميائيات السردية، ونذكر من بني هؤالء النقاء

)Vladimir Propp(،أجلرداس غرمياس)GreimasA.(،  تودروفتزفيتان)Todorov

Tzvitan(فليب هامون ،)Philippe Hamon(، وختمنا الفصل مببحث حول دال ومدلول

ÀȂǷƢǿ�Ƥ ȈǴȈǧ�ƾǼǟ�ƢēƢȇȂƬǈǷÂ��ƨȈǐƼǌǳ¦.

، عاجلنا ‘‘بنیة الشخصیة في الروایة النسائیة الجزائریة’’:أّما الفصل الثالث فوسم بـ

ŉƾǬƫ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ��ƢēƢǨȈǼǐƫÂ�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǾȈǧ  الشخصية من خالل البناء الداخلي

.واخلارجي للشخصية، استعنا فيه بنماذج روائية نسائية

الدراسة، على أربع روايات لكاتبات جزائريات، ميكن عرضها على النحو  تركز 

:اآليت، معتمدة يف ترتيبها على تاريخ إصدار أول طبعة من الرواية
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.م2003تاء الخجل ، فضیلة الفاروق، -1

.م2012األسود یلیق بك، أحالم مستغانمي، -2

.م2013عرش معشق، ربیعة  جلطي، -3

.م2013أحالم مدینة، فریدة إبراھیم ، -4

ختمنا أطروحتنا بأهم النتائج املتوّصل إليها عرب أشواط هذا العمل، فكان هلذه 

  .النتائج عالقة وطيدة باإلشكالية املطروحة 

املصادر واملراجع اليت هلا عالقة بالبحث،  استعنا مبا وسعين يف ذلك على مجلة من

بنية اخلطاب الروائي لشريف حبيلة، الرواية النسائية املغاربية لبومجعة : نذكر من أمها

بوشوشة، املرأة والّلغة لعبد اهللا الغذامي، نقد اخلطاب املفارق هلويدا صاحل، ثقافة النسق، 

الشخصية األنثروبولوجية العجائبية لباية  قراءة يف السرد النسوي املعاصر لرشا ناصر العلي،

غيبوب، بنية اخلطاب السردي حلميد احلميداين، ويف نظرية الرواية لعبد امللك مرتاض، بنية 

.الشكل الروائي حلسن حبراوي، باإلضافة إىل معجم السرديات وغريها من املصادر واملراجع

التارخيي يف أثناء تتبعنا تنوع منهج البحث يف هذه األطروحة ، نذكر منه املنهج 

خالل  -وإن كان قليالً –مليالد الرواية اجلزائرية، باإلضافة إىل االستعانة باملنهج اإلحصائي 

.قراءة الرتاكم الروائي النسائي، أّما اجلانب التطبيقي فاستعانا باملنهجني الوصفي والسيميائي

ا جتوزها وحتديها وممّ كل حبث إال ويتعرض لبعض الصعوبات ولكن املتعة تكون يف 

وجهناه من بعض الصعوبات تعلق بعدم إمجاع النقاد على مفهوم حمدد لألدب النسائي، 

هذا ما تسبب يف إشكالية شيوع مصطلحات عديدة، منها ما له عالقة باملفهوم وما هو 

رص بعيد كلّيًة عنه، باإلضافة إىل صعوبة البحث يف بيبليوغرافيا للرواية، وعلى الرغم من احل

الدقيق يف تفادي النقص، نأمل أن نكون قد أسهمنا بإضافات جديدة يف جمال اإلبداع 

  .النسائي اجلزائري
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خ

قندسي عبد القادرال يفوتنا يف هذا املقام أن نقّدم آيات الشكر والعرفان للدكتور 

ساعدته مب يبخل علينا ومل الذي أشرف على هذه األطروحة وتقبلها بصدر رحب،

وتوجيهاته ونشكر له صربه إىل حلظة اكتمال البحث وله منا عميق الشكر وخالص الدعاء، 

  . نسأل له اهللا دوام الصحة وخري اجلزاء

ة اء ومشقّ نلوا عقرة الذين حتمّ شكرنا ألعضاء جلنة املناقشة املوّ وال يفوتنا أن مندّ 

وما سيبدونه من توجيهات  القراءة ومّنا تقبل بصدر رحب ما سيقدمونه من مالحظات

�Ƣđ�ǲǸǠǻÂ�ƢȀǼǷ�ƾȈǨƬǈǻ-خدمة للعلم وأمانة نقدمها لألجيال -إن شاء اهللا     .

.نيبأوإليه  توما توفيق إال باهللا عليه توكل

.تابتي خدیجة

  .م2017نوفمرب17: سيدي بلعباس يوم                                  
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وأفكاره بالكتابة، فهي بْوح آلالم الرُّوح  عن جممل عواطفه للتعبرياإلنسان  يلجأ

وإفصاح عن بعض ُمعاناتنا، فالكتابة فن تتيح للكاتب وتساعده للتعبري والتنفيس عن ذلك 

خذ تيومشاركة اآلخرين ما جيول خبواطرنا والتفاعل معهم، فأرواحنا،اململوءة به  االحتقان املر

.لذلك نفساً تمن األدب م

Lesوقد تعددت األجناس األدبية  genres littéraires�Ǻǟ�Ƥ ƫƢǰǳ¦�Ƣđ�ŐǠȇ�Ŗǳ¦

بكل أنواعه، باإلضافة إىل األجناس النثرية   جند الشعر ومواقفه، ومن بني هذه األجناس جتاربه

لتعبري او األقوى األديب  شكلال«: امللحمة واملسرحية والقصة والرواية اليت تعد كاملقالة، املقامة،

إبداع يف النثر، طويل يعرض «بأن الّرواية "Robert ريروب"ضيفتو  1»عن واقع يتغري بسرعة

Ƕē¦ǂǷƢǤǷÂ�Ƕǿ°ƾǫÂ��ƨȈǈǨǼǳ¦�ǶȀƬǳƢƷ�ȄǴǟ�ƢǼǧǂǠȈǧ��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǾËǻƘǯ�ÃȂƬǈǷ�Ŀ�ǾƫƢȈǐƼǋ�½ǂŹÂ«2

فالرواية تعد أكرب أنواع القصص، إذ متتاز بالطول حتتوي على جمموعة من الشخصيات اليت 

جتماعية، دينية، أو سياسية وغريها من اتقام عليها العديد من القضايا املختلفة قد تكون 

قضايا الفرد بصفته عنصراً يف ب متته، وتتناول مشاكل احلياة ومواقف اإلنسان فاملواضيع الكثرية

�¬Ƣǐǧȍ¦�®Ȃȇ�̈Śưǯ�©ƢǟƢƦǘǻ¦�ǾƬȈǈǨǻ�Ŀ�½ŗȇ�ƢËŲ�Ŗǳ¦�ª ¦ƾƷȋ¦�©ƢȇǂƴŠ�ǂƯƘƬȇÂ�ǂƯƚȇ�ǞǸƬĐ¦

  .لذلك جلأ إىل هذا النوع األديب الذي يستوعب كل ما يدور يف خاطره وخياجل نفسيته ،عنها

، لبنان، فريد أنطونيوس، مكتبة الفكر اجلامعي، منشورات عويدات، بريوت:ترمجة ،بحوث في الرواية الجديدة، ميشال بوتور-1

.23،صم1982
2 -Marthe Robert , Roman des origines et origines de roman ,Ed Gallimard paris ,1992 ,p 23.
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خارج عن التجارب  ا هومبنواحيه املختلفة و الواقع االجتماعي ب يتعلقكل ما ف

ǂǏ�ǺǷ�ǶȀǼȈƥ�ǞǬȇ�ƢǷ�ǲǯÂ��ǶēƢǧǂǐƫÂ�ǶȀǴǷƢǠƫ�Ŀ�Ǻȇǂƻȉ¦�ǶȀȇ¦̧�ما ، و كاتبالشخصية لل

.®Ǻȇǂƻȉ¦�Ǻǟ�̧ƾƦŭ¦�Ƣđ�ŐǠȇ�Ŗǳ¦�ƨȈƥاألناس جهذه األوتصاحل وتوافق، نشأت 

إذ أصبحت من أكثر الفنون النثرية اليت أثارت اهتمام الدارسني، Romanتعد الرواية و 

وهذا خبالف الشعر واملسرحية،تتبوأ مكانة متميزة يف الوقت الراهن عن باقي األجناس األدبية 

  فما املقصود بالرواية؟ ء مدونة السرد العريب،ثراهم يف إأسممّا 

:المفهوم الّلغوي للرواية-1

فاألصل أصل واحد مث يشتق منه،: الراء والواو والياء: ـروى فمادة  إن الرواية من

فهم كانوا يطلقون على من يأيت باملاء راٍو، 1»رويت على أهلي وألهلي إذا أتيتهم باملاء«

أو وجوده بغزارة أو ظهوره حتت أي  جريان املاء،«وبالتايل مادة روى يف الّلغة العربية  تعين 

اهم يطلقون على نمن أجل ذلك ألفي أو نقله من حال إىل حال أخرى،،شكل من األشكال

.2»وايةستقي أيضا ر امل الرجلو ها املزادة الرواية، ألن الناس كانوا يرتون من مائ

روى احلديث يروي رواية «بعدها أطلق على من يأيت القوم خبرب أو بعلم، فريويه، ومنه 

ترواه مبعىن املبالغة، ورويته الشعر محلته على روايته كروايته يف األمر نظرت وفكرت يف األمر 

.، دط6/6أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم، بريوت ،:، ترالصحاح، تاج الّلغة وصحاح العربيةامساعيل بن محاد اجلوهري،-1

).روى(مادة  379، ص م2006 ،1ط، دار نوبوليس للنشر والتوزيع، لبنان، لسان العربابن منظور، -2



النشأة والتطور:الروایة الجزائریة الحدیثة.......................................:مدخل

5| بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة الحدیثة

ǶĔȋ�ÄÂǂǳ¦�¿ȂȇÂ��ƨȇ¦Âǂǳ¦ 1»كانوا يرتوون فيه املاءƫ¢�ǶĔƘǯÂ�¾ƢǬȇ��ǶȀȇǂƥ�ǶǿƢ»يا  أنشد القصيدة

إّال أن تأمره بروايتها أي باستظهارها والراية العلم، والرواية البعري الذي  أروها وال تقل هذا

2�ŘǠǷ�ȄǴǟ�ƢȀǸǜǠǷ�ǪǨƬƫ�ƢËĔ¢�ȏ¤�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ƨǸǴǯ�©ȏȂǳƾǷ�̧»يسقى عليها ȂǼƫ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ

على ما حنن نبحث عنه  بصلة ميت الفهو  ، وبذلكواحد يفيد عملية النقل واجلريان واالرتواء

ألن ما نود أن نتحّدث عنه يتعلق جبنس أديب، وهو ما يفرض علينا الوقوف عند مفهومها 

  االصطالحي؟

:للرواية صطالحيالمفهوم اال-2

تتخذ الّرواية لنفسها «إّن الظفر مبفهوم دقيق وحمّدد يسهم من دون شك إىل القلق فقد 

هيئتها ألف رداء، وتتشّكل أمام القارئ، حتت ألف شكل ممّا يعسر ألف وجه، وترتدي يف 

جيد دارس الرواية صعوبات مجّة لوضع تعريف جامع مانع هلذا اجلنس «وبالتايل  3»تعريفها

األديب حييط خبصائصه األجناسية والفنية، فينزهلا منزلة القواعد احملّددة لطرائق الكتابة يف هذا 

انتماء الرواية للجنس األديب هلا عناصرها اجلوهرية إّال أن تقدمي فعلى الرغم من  .4»اجلنس

مفهوم هلا ليس باألمر اهلّني وذلك يف ظل تداخلها يف بعض األحيان مع األجناس األدبية 

أنّنا «بـ" في نظرية الرواية"من خالل مؤلفه " عبد الملك مرتاض"األخرى، وهو ما يؤكد 

.337دط، ص ، دار اجلميل، بريوت، لبنان،قاموس المحيطفريوز أبادي، -1

.111م، ص 1995، بريوت، لبنان، مختار الصحاححممد بن أيب بكر عبد القادر الرازي، -2

.09م، ص2004وهران،، دار الغرب للنشر والتوزيع، بحث في تقنيات السرد، في نظرية الروايةعبد امللك مرتاض، -3

.201م، ص 2010، 1حممد القاضي، دار حممد علي للنشر، تونس، ط:، إشرافمعجم السردياتجمموعة من املؤلفني، -4
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األدبية األخراة مبقدار ما تستميز عنها خبصائصها احلميمة، نلفي الرواية تشرتك مع األجناس 

وأشكاهلا الصميمة، أّما بالقياس إىل اشرتاكها مع احلكاية واألسطورة، فألّن الرواية تغرتف 

بشيء من الّنهم واجلشع من هذين اجلنسني األديّبني العريقني، وذلك على أساس الرواية 

عام، ال تلغي أي غضاضة يف أن تغين نصها السرّدي اجلديدة، أو الرواية املعاصرة بوجه 

ونظرًا لتشعب الرواية وتداخلها مع 1»باملأثورات الشعبية، واملظاهر األسطوريّة وامللحمة مجيعاً 

بعض األجناس األدبية األخرى، كان من الصعب حتديد تعريف دقيق، فعدم القدرة على ذلك 

  . النقادال مينعنا من تقدمي بعض التعاريف لدى بعض 

 أكرب األنواع القصصية حجما وترتبط بالفرار« تعد" عبد المنعم خفاجي"فالرواية عند

ووقائعها مستمدة من من الواقع، وتصوير البطولة اخليالية، وهي قصة مكتملة العناصر الفنية 

¢2�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ��¾ȂǗ¢�ÅƢǼǷ±Â�Őǯ¢� ¦ǄƳ�ǲǤǌƫ�ƨȇ¦ÂǂǳƢǧ�ƢËĔ»وهي أقرب شبها باملالمح اخليال،

ƢēƢȈǐƼǋÂ�ƢȀƯ¦ƾƷ¢�Ŀ�ƨǐǬǳ¦�ǺǷ�ǞǇÂ¢.

�ƢËĔƘƥ"معجم المصطلحات األدبية"خالل مؤلفه من فيعرف الرواية"إبراهيم فتحي"أّما 

يصور شخصيات فردية من خالل سلسلة من األحداث واألفعال سرد قصصي نثري «

نشأ مع بواكري واملشاهد، والرواية شكل أديب جديد مل تعرفه العصور الكالسيكية والوسطى، 

ذلك أن  3»ربقة التبعيات الشخصية حبها من حترر الفردااألوىل لظهور الطبقة الربجوازية وما ص

.09،10، ص صبحث في تقنيات السرد، في نظرية الروايةعبد امللك مرتاض، -1

.48م، ص 1992، 1، دار اجليل، بريوت، طدراسات في األدب الحديث ومدارسهعبد املنعم خفاجي، -2

.176م، ص 1986، املؤسسة العربية للناشرين املتحدثني، تونس، معجم المصطلحات األدبيةإبراهيم فتحي، -3
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إّمنا ظهرت مع الطبقة ،مل تكن معروفة يف العصور القدميةلرواية من األجناس النثرية اليت ا

  .الربجوازية اليت دعت إىل حترر الفرد

مصطلح «مثلما كان هناك تنوع يف تعريف الرواية عند العرب، كذلك صاحب و 

Roman  طوال تاريخ استعماهلا يف الغرب منذ احلضارات القدمية إىل هذه الكلمة قد محلت

القرن السابع عشر تقريباً، معاين ودالالت خمتلفة تتفاوت بني التعميم والتدقيق وبني االتصال 

فبني  الرواية عند العرب بعض تعاريفمتاما مثلما استعرض  1»بأدب القص واالبتعاد عنه

  .دالالتاتصال أو ابتعاد إىل تنوع يف ال

، امللحمة ابنةعد الرواية قد فرؤية فلسفية،  وفقمفهومه للرواية " Hegalهيجل "جعل 

الرواية يف مقابل امللحمة، جاعًال منها الصورة التعبريية املالئمة  )هيجل(يضع  «بذلك فهو 

Ʈ ȇƾū¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȆǟȂǳ¦�ƢȀǨǏȂƥ�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ǲƥƢǬǷ�Ŀ�ŉƾǬǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȆǟȂǳ¦�ƨǳƢū«2  ال يتناسب

هذا التعريف مع الرواية املعاصرة اليت تسعى إىل حتقيق  انتشار واسع جعلها تتصدر باقي 

  .األجناس األدبية

.Gشتجورج لوكا" لدىاألمر ذاته جنده و   lukaces "ع�ƢËĔƘƥ��ƨȇ¦ÂǂǴǳ�ǾǨȇǂǠƫ�ƾǼ

زمن صارت فيه حمادثة  ملحمة زمن مل تعد فيه الكلية املمتدة للحياة معطاة بكيفية مباشرة،«

.202حممد القاضي، ص :، إشرافمعجم السردياتجمموعة من املؤلفني، -1

، مؤسسة دراسات وأحباث، مؤمنون بال حدود،الرباط، لييفي تفسير نشأة الرواية، قراءة في التفسير الهيجبوعزة الطيب، -2

.03املغرب، د ت، ص 
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فالرواية ملحمة  1»املعىن للحياة مشكلة مع ذلك، فإن الزمن مل يكف عن رؤية الكلية هدفاً 

.الربجوازية اليت استطاعت من خالهلا أن تعّرب عن تلك الطبقة ومنط احلياة فيهاهذه الطبقة 

ºǯ�ǞǸƬĐƢƥ�ƢȀǘƥ°�ȄǴǟ��ƨȇ¦Âǂǳ¦�ŘǠŭ�ǽƾȇƾŢ�Ŀ�ǄËǯ°�ǺǷ�śȈƥǂǤǳ¦�®ƢǬǼǳ¦�ǺǷÂ" لوسيان

Lucienغولدمان  Goldmann"فالرواية يف نظره ،»�ǾȈǧ�®ǂǨǳ¦Â�ŅƢũ¢ǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƫ

عن القيم واألخالق داخل جمتمع منحط أخالقيا، واهتم أكثر باجلانب يسعى إىل الكشف 

والذي يريد أن يسموا به إىل قيم أصيلة تكون جمتمعا متخلقا بعيدا عن قانون  ،السوسيولوجي

2»السوق، من العرض والطلب الذي أدى إىل االغرتاب واالستالب

من النقاد والباحثني إىل  لتنوع التعاريف واختالطها وغموضها إىل نزوع كثري«ونظراً 

خمائيل "، ألجل ذلك استبعد 3»استحالة تعريف الرواية وحتديد خصائصها األجناسيةالقول ب

.Mباختني Bakhtine "4الوصول إىل تعريف دقيق وقد أرجع سبب ذلك إىل تطورها الدائم

  .على باقي األجناس األدبية هاانفتاحو 

.200م، ص1971أمني العيوطي، دار املعارف، القاهرة، :، ترمجةالرواية التاريخيةجورج لوكاتش، -1
م، 1،1988ط ،املغرب ،رشيد بن حدو، عيون املقاالت، الدار البيضاء:ترمجة  ،و الواقع ةالرواي: ولدمان وآخرونغ نلوسيا -2

.36ص

.202حممد القاضي، ص :، إشرافمعجم السردياتجمموعة من املؤلفني، -3

.66ص  م،1982مجال شحيد، كتاب الفكر العريب، بريوت، :، ترمجةالملحمة والروايةخمائيل باختني، :ينظر -4
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ويف هذا بادئ ذي بدء حياة للمباشر  يانطباع شخص«يف أوسع تعريفها تبقى الرواية 

وبذلك تبقى الرواية أهم ، 1»طباعاالن اهذ حلدةتتلّخص قيمتها اليت تعظم وتصغر تبعًا 

، واألكثر األجناس األدبية تعبريًا عن الواقع، إذ تبقى العالقة بني الرواية والواقع أقوى العالقات

.اً ملختلف التجارب اإلنسانيةستعابا

إجنيل بطرس، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، :، ترمجةنظرية الرواية في األدب اإلنجليزي الحديثهنري جيمس، -1

.77م، ص 1971
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:النشأة والتطور الرواية الجزائرية-3

 هيكل نيحملمد حس" زينب"تؤرخ غالبية العرب أن ميالد الرواية العربية كان مع رواية 

ول عمل روائي تبّني أّن أ1،م، ولكننا وبعد قراءة شخصية لبعض املؤلفات1914الصادرة عام 

هوية «، فـدالثاين قبل امليال حوايل القرنألبوليوس النومّيدي*" الحمار الذهبي"هو 

وإغريقية  اجلنسية، ولكنها رومانية وأمازيغية األصل،أبوليوس جزائرية املولد، وأفريقية املنبت، 

ليست كأّول رواية جزائرية وإّمنا أّول " احلمار الذهيب"فرواية  2»الثقافة والفكر وشرقية املعتقد

  .رواية يف التاريخ

  :نذكر من بني تلك املؤلفات - 1

، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، من المماثلة إلى المختلف، المتخيل في الرواية الجزائريةآمنة بن لعلى، -

.37م، ص2006

.04م، ص2007، منشورات الفضاء احلر، اجلزائر،النصوص الغائبة أنطولوجيا الّرواية الجزائرية التأسيسيةمجمع واسين األعرج، -

.22ص م،2012، 2دار احلكمة، اجلزائر، ط،أعالم من األدب الجزائري الحديثالطيب ولد العروسي، -

، أراد أن يتحول إىل طائر بواسطة السحر، إالّ أنّه وعن  "أبوليوس"تدور الفكرة العاّمة للرواية حول شاب يسمى بنفس اسم املؤلف *

طريق اخلطأ يف اختيار املرهم السحري اخلاص بذلك حتول إىل محار، لتنطلق بذلك رحلته الشاقة ومغامراته العديدة اليت عرفها أثناء 

العيد  :، أول رواية يف تاريخ اإلنسانية، ترمجةالحمار الذهبيلوكيس أبوليوس، :أنظرعد ذلك برجوعه هليأته اآلدمية حتوله، لتنتهي ب

  .م2001دودو، منشورات االختالف، اجلزائر، 

  وخطيبالتيين كاتب هواجلزائر،سوق أهراسواليةب مداوروشترعرع يف) م 180 -م 125(كيوس أبوليوسو ل 

https://ar.wikipedia.org:ينظر.وفيلسوف وعامل طبيعي وكاتب أخالقي وروائي ومسرحي وملحمي وشاعر غنائينوميديأمازيغي

-05-23، 1924احلوار املتمدن، العدد ،الحمار الذهبي أول عمل روائي في الفكر اإلنساني واألمازيغيمجيل محداوي، -2

consulté-04:06/18:19الساعة   2007 le: 12-02-2015àwww.jamilh amdoui.net
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ضرباً «يف تاريخ اإلنسانية ال يّعد  رواية على أنّه أول" الذهيباحلمار "إّن اإلشارة إىل 

من العنصرية، بقدر ما هو حلظة للرجوع إىل الذات واحلفر يف الذاكرة اجلزائرية اليت استطاع 

رواية  تعد الباإلضافة إىل هذا ف، 1»أبناؤها أن ينفتحوا على العاملية دون عقدة نقص وال كربياء

نعّد احلمار الذهيب «وهذا لتأثريها على األعمال احلداثية، ولذلك فإننا مثًال لألدب احلديث،

تطرح الرواية نفسها كأول نص سردي عريب ظهر إىل الوجود،  بذلكو  ،2»مفتاح السرد اجلزائري

 هيكل كما هو متداول لدى أغلب النقاد املهتمني بالفن حلسني" زينب"وليس مع رواية 

  .الروائي

، جيد حماوالت أخرى ظلت خمطوطة ومل تنشر يف وقتها  رواية اجلزائريةواملتتبع مليالد ال

 باسماملعروف  "محمد بن براهيم"اليت كتبها  "واالشتياقحكاية العشاق في الحب "ـك

حبيث  م،1972سنة " أبو القاسم سعد اهللا"م، وقام بنشرها 1849األمري مصطفى سنة 

بستة وستني عام، وهي ،حملمد حسني هيكل "زينب"قبل رواية  "حكاية العشاق"كتبت «

ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇ¦ÂǂǴǳ�ƨȇ¦ƾƦǯ�Ƣđ�°ƚȇ�Ŗǳ¦«3  ردود  "واالشتياقحكاية العشاق في الحب "أثارت

  .األساسية  للروايةعناصر الأهم على  يشمل نص روائي بأنهفيما يتعلق  -خاصة-فعل متباينة

37ص  ، من املماثلة إىل املختلف،المتخيل في الرواية الجزائريةآمنة بلعلى، -1

.، الصفحة نفسهانفسهاملرجع  - 2

.30، صاألدب الجزائري الحديثأعالم من الطيب ولد العروسي، -3
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ويتعلق موضوعها باملرأة ، لرضا حوحو "غادة أم القرى" جندمن األعمال األخرى 

مع ذلك فإن الكاتب أراد أن يلفت النظر إىل قضية املرأة يف اجلزائر، «العربية يف البيئة احلجازية 

رضا "فاملرأة كانت من أهم احملاور اليت يكتب عنها   1»وما تتعرض له من اضطهاد وبؤس

  ".حوحو

شكلها املبين على  ذلك، يرتجم ةالكالسيكيعلى الطريقة  "غادة أم القرى"«تبت كُ 

�À¢�Ãǂȇ�Äǀǳ¦��ŉƾǬǳ¦�ȆǘǇ°ȋ¦�ǂǰǨǳ¦�Ǻǟ�̈ Ȃ̄ƻƘŭ¦��ƨƯȐưǳ¦�ƨȈŸ°ƾƬǳ¦�ƢēƢȇȂƬǈǷ�Ŀ�ƨǰƦū¦

.2»)حل(���ƨȇƢĔÂ)عقدة(ونقطة وسطى  ،)عرض(هلا بداية احلركة الدرامية ينبغي أن تكون 

روائياً هذا العمل على الرغم من أمهيته مل يرق ألن يكون عمًال «ومع ذلك فإن 

متكامًال رغم كونه يشتمل على بعض عناصر الرواية احلقيقية، فيما ترك الكاتب احلرية 

، الذي ظل ملجوماً لعناصرها كي تتدفق وتنساب بطالقة لتحقق منّوها  السردي املطلوب

الشعر باعتباره أكثر  يزاحم أنذلك استطاع هذا العمل على الرغم من و  3»ومشدودًا باحلذر

.ألدبية بروزاً وانتشاراً األجناس ا

، 1، طاجلزائرات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، منشور  ،ر وطارالرؤية والبنية في روايات الطاهإدريس بوديبة،-1

.30م، ص 2011/هـ1432
. الصفحة نفسها ،املرجع نفسه -2

.29ص  ،ر وطارالرؤية والبنية في روايات الطاهإدريس بوديبة،-3
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هو اإلمتالك ) رضا حوحو(ما كان ينقص «أن " إدريس بوديبة" يرى يف هذا السياق

الروائي بريشة الّتخييل واإليهام، الذي  اليت  تنسج العمل العميق ألسرار الصنعة االحرتافية

يرتقى العمل  وبذلك 1»يوسع من فضاء املناورة الفنية احملتشدة بالتشكيالت اإلبداعية الرفيعة

.الروائي ويصبح ضمن األعمال الناضجة فنياً 

 لعبدطالب المنكوب الكصدرت أعمال أدبية أخرى " غادة أم القرى"باإلضافة إىل 

ƾȈĐ¦  جرت أحداث هذه الرواية بتونس قبل الثورة املسلحة، غري أن هذا م 1951الشافعي سنة

الذي  رمسته و  -نسبياً -يعترب خطوة إىل الوراء، بالنسبة إىل الدرب املتطور «اآلخر  وهالعمل 

شك إىل ضعف األداة الفنية والتعليمية دون لرضا حوحو، هذا يعود " غادة أم القرى"أّسسته 

  .التجارب الروائية نقصإىل زيادة  2»الكاتبلدى 

أفاض «واليت من خالهلام 1957لنور الدين بوجدرة  "الحريق" من األعمال األخرى 

الكاتب حبماسة يف تصوير مظاهر البؤس واالضطهاد، والقتل اجلماعي الذي تعرض له الشعب 

اجلوانب الفنية والدرامية لنمو عمله  عاجلزائري، والظاهر يف كل ذلك، أن الكاتب مل يرا 

ني الروائني من العملتبقى أكثر تطورًا "الحريق"وعلى الرغم من ذلك فإن رواية  3»الروائي

.ȆǠǧƢǌǳ¦�ƾȈĐ¦�ƾƦǟÂ�ȂƷȂƷ�ƢǓǂºǳ السابقني

.32 ص ،ر وطارالرؤية والبنية في روايات الطاهبوديبة، إدريس  -1

.33،34ص ص  ،املرجع نفسه -2
.34ص ،  املرجع نفسه -3
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وهذا راجع لالستعمار الفرنسي  ليمّر األدب اجلزائري بعد تلك احملاوالت بفرتة مجود،

تعرضت شخصية « الذي كان يسعى إىل تدمري كل مناحي احلياة خاصة الثقافية منها، فقد 

ا مل تستطع أن ¦�ËĔȋ��ƶǷȐŭ¦Â�©ƢǷȂǬŭاألدب اجلزائري إىل هزات عنيفة كادت تفقدها كل 

ومل تستطع أن  يف عنفوانه وانتقامه، االحتاللتواجه الغزو الثقايف بنفس العتاد الذي جاء به 

�ƨǬȇǂǘǳƢƥ�Ƣē¦̄�°Ȃǘƫ اليت يفرتضها ختطيط العدو وبراجمه يف اهلدم والتسلط وإزالة املعامل

.حيل حمّلها بالّلغة الفرنسيةليغيب بذلك اإلنتاج بالّلغة العربية و 1»القومية

لوقوف على منوذجني إىل اإن احلديث عن الرواية اجلزائرية يف شكلها الكامل يؤدي بنا 

.خمتلفني يف الّلغة ومها الرواية اجلزائرية املكتوبة بالفرنسية والرواية املكتوبة بالّلغة العربية

  :ةالفرنسي باللغة ةالمكتوبالرواية الجزائرية -4

.22م، ص2007، 5، دار الرائد للكتاب، اجلزائر، طدراسات في األدب الجزائري الحديثأبو القاسم سعد اهللا، -1
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بالرغم من الظروف االجتماعية واالقتصادية املزرية اليت كان يعاين منها اجلزائريون وما 

حال دون أي صاحب ذلك من احنطاط ثقايف وذلك بفعل االنتشار الواسع للجهل واألمية 

  .نتاج روائي

فقد  و بعد تسعني عاما من االحتالل ظهرت أعمال أدبية بالّلغة الفرنسية جلزائريني،

ظهرت  م1925جزائرية وبالتحديد عام ميالد أول  م1930و م1920شهدت الفرتة ما بني 

Zohraزهراء زوجة عامل المنجم" رواية la femme de minuer " وقد ألفها الكاتب

Mamoun,l’ébauche""مأمون بدايات مثل أعلى" رواية هاوبعد" حاج محو"اجلزائري 

d’un idéal العلج أسير بربروسيا"، ورواية م 1926شكري خوجة اليت صدرت سنة ل

Euladj, captif des brabresques " م1929للكاتب نفسه واليت صدرت سنة
1

�ƢǷ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ��ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�ƢēƾȀǋ�©¦ŚǤƫ�̈ ƾǟ�ń¤�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ǽǀǿ�°ȂȀǛ�ǞƳǂȇÂ

.خلفته احلرب العاملية األوىل

ترقى  ال ،هذه الكتابات ليست سوى عالمات تأرخيية باهتة«أن " إدريس بوديبة"يرى 

مناذج قادرة على أن تكون تأسيساً  أو الفكري الناضج  حىت نعّدها إىل املستوى الفّين 

 أن خيتربوا الكّتاب اجلزائريني من خالهلا أراد حماوالت بسيطةبقى هذه الكتابات إذا ت 2»حقيقياً 

ǳ¦�Ƕē¦°ƾǫ تعبريǽǀđ�ƨȇالّلغة.

. 78ص اجلزائر،،2013، 1ط نشأته وتطوره وقضاياه، دار التنوير،،الفرنسياألدب الجزائري بالّلسان أمحد املنور، :ينظر - 1

.16، ص الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطارإدريس بوديبة، -2
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ƢËŶ¤�Ƣē¦Śƻ�Ƥ اجلزائر أراضيباحتالل الفرنسي  االستعمارمل يكتف  ĔÂ  سعى إىل أكثر

اليت تعد جزءًا مهمًا من اهلوية  غة العربية�ËǴǳ¦�ȄǴǟ�ȄǔǬȇÂ�ƢēƾȈǬǟ�Ŀ�ǺǠǘȇأن أراد  من ذلك 

غة اجلزائريون أنفسهم يف مواجهة املستعمر فاختذوا من اللّ  الروائيونوبذلك وجد  ،الوطنية

�ǾËǻ¢�ƢǸǯ��» Âǂǜǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǲǛ�Ŀ�ǞǸƬĐ¦�ƨƦǗƢƼŭ�ƨǴȈǇÂ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦» مل يكن من السهولة على

واللجوء إىل لغة املستعمر، ) العربية والقبائلية(هؤالء الكتاب اجلزائريني التخلي عن لغتهم 

ǾƬǤǳ�Ǻǟ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�ǞǸƬů�ȆǴƼƬǧ 1»يقارب حالة االنتحار واملوت املعنوي.

كلغة  غة الفرنسية مل يكن إّال كوسيلة إليصال صوت النضال للعامل الاللّ  استعمالإن 

برزت كوكبة من املثقفني بالّلغة «يف ظل ذلك ختدم املستعمر الفرنسي وما أراده وخطط له، 

القاسية مع املستعمر، الذي أذاق مواطنيهم ألواناً جارب  التّ فرنسية، الذين اكتسبوا وعيهم عربال

 يف بوعوده اليت قطعها للجزائريني بنيل مل ة أن هذا املستعمروخاصّ ، والتنكيل االضطهادمن 

حممد "، "مولود فرعون"متثلت تلك النخبة يف 2»االستقالل بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية

  ".أسيا جبار"و، "مالك حداد"و ،"كاتب ياسني"و، "مولود معمري"و ،"ديب

.51،اجلزائر،صم1،2013، دراسة سوسيو نقدية،دار ميم للنشر،طالرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسيةأم اخلري جبور، -1

.17، ص الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، بوديبةإدريس  -2
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فإن الّدارسني يتفقون على «تبت بالّلغة الفرنسية حىت وإن كانت هناك أعمال روائية كُ 

ملولود ) ابن الفقري(مع  م1950 ظهرت عامل رواية حقيقية يف شكلها ومعايري الفنية، قد أن أوّ 

  .الفرنسية فهي حبق تعد باكورة األعمال الروائية املكتوبة بالّلغة1»فرعون

Leابن الفقري "كانت  fils du pauvre" روايته «) م1962-م1913(ملولود فرعون

، كان جزائري اطالعه على األدب الوطين األوىل وال تزال أول عمل أديب يبدأ به كل تلميذ

فرعون يلفت انتباه مواطنيه كلما أصدر كتابًا جديداً وكان آنذاك معّلمًا قروياً، انتقل للعمل يف 

الغاشم وقد حاز إبداعه شيئًا فشيئًا على  االستعمارالعاصمة قبيل هالكه املأسوي على يد 

كل   ليس يف وطنه فحسب بل يف فرنسا كذلك وترك موت الكاتب أثراً يف قلوبشهرة واسعة،

.2»الناس من ذوي اإلرادة الطيبة

��Ƣđ�ǶƬǿ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǴƟƢƦǬǳ¦�ƨƠȈƦǳ¦�ƾȈǳƢǬƫÂ�©¦®Ƣǟ�ǂȇȂǐƫ�ń¤�ǾƬȇ¦Â°�Ŀ�ÀȂǟǂǧالروائي مولود  جلأ

.كثرياً، كما تعرض إىل حالة الشعب اجلزائري ومعاناته يف الفرتة االستعمارية

كانت الرواية «، فقد مبثابة سرية ذاتية تصف فرتة من حياة الكاتب" ابن الفقري"تعد 

أتعلم يف املدارس الفرنسية وأنال أكرب " ذاا ها أن"لفىت جزائري من منطقة القبائل يقول 

الشهادات املمكنة برغم الفقر والتمييز العنصري والعوائق املتعددة اليت حتول دون أن يتعلم 

، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )م1967-م1925(تطور األدب القصصي الجزائري أديب بامية،  عايدة :ينظر -1

.376م، ص 1982

.163ص ،م2002 ، اجلزائر،رللنش، دار الغرب أثر األدب األمريكي في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسيةحفناوي بعلي، -2
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فرنسا، فعلى الرغم ممّا  كان فرعون من بني الذين أتيحت هلم فرصة التعليم يف  1»أطفال اجلزائر

  .عرض له من متييز وعوائق فلم حيط من عزميته بل واصل وصمم على حتقيق النجاحتكان ي

الدار "روايته )م2003- م1920(" حممد ديب"بعامني ينشر  "ابن الفقري"رواية  بعد

Laالكبرية  grande maison" منّددًا بواقع اجلزائريني الذين يتخبطون يف «م1952سنة

2»االستعمارالفقر واجلهل والظلم فينمو الوعي حبتمية التمّرد على  :ثالثي الذل واملهانة

وتصف أحواهلم املعيشية  مهوم الناس البسطاء من عامة الشعب، عن حدثتت«فالرواية 

حّدث عن النضال السياسي اجلزائري توألول مرة ت �ǂȀǬǳ¦Â�ǂǬǨǳ¦Â�̧ȂŪ¦�ǺǷ�Ƕēاومعان القاسية،

وألول مرة تطرح  ،االستعماريمطاردين من قبل البوليس مناضلني يعشون يف اخلفاء،وعن 

وعن اهلوية احلقيقية  تساؤالت حمددة وصرحية عن اهلوية الوطنية وعن مفهوم الوطن،

  .الفرنسي فتنقل معاناة وبؤس البشر االحتاللترصد الرواية واقع اجلزائريني إبّان 3»للجزائريني

Leمهنة احلياكة"و م1954سنة" L'incedieاحلريق"أّما عن رواييت  métier

à tisser"1957فقد كشفت األوىل  ،"الدار الكبرية"ـوتكملة ل امتداداً للتني تشكالن ا« م

عن عامل البؤس يف الريف، ومعاناة الفالحني من الفقر املدقع واالستغالل الفاحش، وقهر 

املعمرين هلم كما حاولوا أن حيتجوا على وضعهم املزري، وصورت الثانية حياة احلرفني يف 

.05، ص وقفات في الفكر واألدب والنقدحممد ساري، -1

.06، ص املرجع نفسه -2

.87، ص األدب الجزائري باللسان الفرنسيأمحد منور، -3
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املدن، اليت مل تكن ختتلف يف شيء عن حياة الفالحني البائسة، إّال يف نوع املهنة ونوعية 

.1»املستغل

الثالثة يكمن يف رسم لوحة كاملة " حممد ديب"إن القاسم املشرتك بني روايات 

اليت  واالجتماعية االقتصاديةللمجتمع اجلزائري يف فرتة احلرب العاملية الثانية وأهم الظواهر 

ƢēǄȈǷ.

حممد "نفس الدرب أعمال بعدها ظهرت أعمال روائية لكتاب آخرين، سارت على 

Laالربوة املنسية " روايةمثل " ديب colline oubliée"  م1989-م1917(ملولود معمري(

هي قصة ضياع الفرد أمام صعاب  احلياة وضياع « م1952اليت يعود تاريخ كتابتها إىل سنة 

الّشعب وآماله أمام احلرمان املتواصل، فهذه القرية تعيش حالة من اجلمود، فال أحد يسعى أو 

األسوء يرضيهم ويعجبهم، هذه القرية الواقعة يف فضاء  وكأن األفضل،حياول لتغيري املوجود إىل 

ƨȈǈǼǷ�ƨƦǔǿ�¬ȂǨǇ�ȄǴǟ��°ƢĔȋ¦�ǾǘǇȂƬƫ«2.

اجلزائر قبل كانت عليه الذي  وضع المن خالل روايته هذه " مولود معمري"يصف 

وختّلفما كان يعانيه أبناء الّشعب اجلزائري من قمع وحرمان فنقل لنا احلرب العاملية الثّانية 

  .خاصة أولئك الذين يقطنون يف اهلضبة املنسية

.87، ص األدب الجزائري باللسان الفرنسيأمحد منور، -1

.333، صباللغة الفرنسيةالرواية الجزائرية المكتوبة أم اخلري جبور، -2
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Leنور العدل" أّما رواية sommeil du juste "عن «شف كفت ،م1955 سنة

واحلرمان اليت تعاين منها القرى القبائلية املنعزلة يف رؤوس  واالستغاللحالة التخلف والفقر 

اجلبال حتت وطأة االستعمار واستغالله حلالة اجلهل والتخلف واخلالف فيما بينهم من جهة 

Ƕē¦Ȃǫ¢Â�®ƢƦǠǳ¦�ǂƟƢǐǷ�Ŀ�ǶǰƸƬǳ¦�°¦ǂǸƬǇ¦�Ǿǳ�ǺǸǔȇÂ�ǾūƢǐǷ�¿ƾź�Ƣŭ��Ãǂƻ¢«1   فالرواية

  .ء الوطنƢǼƥ¢�©ȏȂǘƥÂ�Ƣē¦°ƢǐƬǻ¦Âلّتحرير مبآسيها ثورة ا  اندالعكانت شاهد عيان على 

ومع انفجار الثورة املسلحة جند أن هذا األدب «هعلى ذلك نستطيع القول أنّ وبناءً 

يف حمتواه وشكله وطموحاته الفنية، وخاصة على املكتوب بالّلغة الفرنسية قد بلغ مستوى عالياً 

، وأثارت نقاشات واسعة لتمردها م1956اليت صدرت " جنمة"يف روايته " كاتب ياسني"يد 

اث الشعيب ودخوهلا مغامرة التجريب املفعم بالرموز والرت  ،ةالكالسيكي خط الرواية على

.2»قيقةواملناخات الشعرية الر 

هي األخرى  )م1989-م1929"(كاتب ياسني"لـ "Nedjma جنمة" روايةتعرضت 

واملهانة اليت يتعرض هلا العاملون  واالستغاللحالة البطالة والفقر الذي يعيشه اجلزائريون «ـل

باليومية يف ُورش املعمرين وضياعهم الواقعة على أطراف املدن، وهو ما يضاعف إحساسهم 

صور الكاتب فيها مظاهر  3»ارتكاب جرائم قتلويدفع بعضهم إىل التمرد ورمبا إىل  بالظلم،

.87، ص األدب الجزائري باللسان الفرنسيأمحد منور، -1

.21، ص الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطارإدريس بوديبة، -2

. 88ص، األدب الجزائري باللسان الفرنسي،أمحد منور -3
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اليت قمع فيها املستعمر بوحشية  م1945ماي 08 راالستغالل والظلم وحتدث عن جماز 

  . املتظاهرين من أجل نيل احلرية

نقطة حتول أساسية يف مسرية التجربة الروائية اجلزائرية حيث «الثورة شكلت بذلك 

�Â¢�ƢēȏȂǘƥ�®ǂǈƥ� ¦ȂǇ��ƨȈƟ¦Âǂǳ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�Ŀ�ÅƢȇ°ÂǂǓ�ÅƢƦǴǘǷأصبح احلديث عن الثورة والنهل منها 

�ǒ Ǡƥ�Ƣē¦±Ƣų¦�Ŀ�ǺǠǘƫÂ�ƢȀƴƟƢƬǻÂ�ƢȀǬǘǼǷ�ƾǬƬǼƫ�©ƢȀȈƳȂƫ�ƪ Ǵǰǋ�À¤Â�ŕƷ��ƢȀǴȈǰǌƬƥ

�ȆǟȂǳ¦�ƨǟƢǼǏÂ�ȆƳ Ȃ̄ǸǼǳ¦�ǲǘƦǳ¦�°Ȃǐƫ�ƾǈš �ƢËĔƜǧ��Ƣđ�śǸƟƢǬǳ¦  ذلك ألن التعامل مع الثورة

، أي أن التعامل مع االنعكاساليت مل تتجاوز حدود  واالحتفاليةوصف بالسطحية واملثالية 

 ثأحداللثورة بإعادة إنتاجًا  إبداعيالثورة مل يكن تعامًال تارخييًا كما مل يكن هناك استغالل 

ومواقف وبطوالت تستمد مرجعيته من التاريخ الثوري ألن الرواية عمل ختييلي يوهم بالواقع وال 

التجاوز على مستوى الصياغة وبناء الشخصية ورسم يعكسه، وإن كان يتجاوزه، ويتمثل 

1»احلدث وإقامة عالقات قائمة أساسًا على عمليات لتعيني القيم اليت ينطلق منها السارد 

�ÀȂǰƫ�¦ǀđÂحياة الشعب اجلزائري مبختلف فئاته  دارت حول معظم موضوعات الرواية اجلزائرية

.وموقفه من الثورة

كان شاعراً، فطّعم رواياته جبمال الصور «فقد )م1978- م1927( "مالك حداد" أّما

أهي سرد باملعىن املكرس أم شعر يف  :الشعرية إىل حدِّ أربك النقاد يف كيفية تصنيف نصوصه

 فالكاتب 2»إن دّل هذا على شيء، إّمنا يدل على عبقرية الكاتب اجلزائريو  !ثوب متجّدد

.52،53، ص ص المختلفمن المماثلة إلى ، المتخيل في الرواية الجزائريةمينة بلعلى، أ  -1

.06، ص وقفات في الفكر واألدب والنقدحممد ساري، -2
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وهذا ما يستغين عن التقنيات الروائية املتعارف عليها ويويل أمهية كربى لأللفاظ الشعرية كان 

.مّيز معظم أعماله الروائية

Laاألخري االنطباع"روايته يف"حدادمالك"كشف dernière impression"

املاحق الذي العالقة املتناقضة واملعقدة بني فرنسا واجلزائر، واخلطر «عن  م1958الصادرة سنة 

®ƢƦǠǳ¦Â�®ȐƦǴǳ�Ƣǿ°ƢǷ®Â�ƢēȐǷƢǠŠ�ǂƟ¦ǄƴǴǳ�Ƣǈǻǂǧ�ǽČƾǠÉƫ«1 فصورت أبشع صور التعذيب والقتل.  

Jeسأهبك غزالة" أّما عن روايته t’offrirai une gazelle"  عام يف صدرت اليت

§�¦�ƨȈƫ¦̄�̈ŚǇ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ƨǈǻǂǨǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�§ȂƬǰŭ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ« فـم  1959 ®ȋƢƥ�śǸƬȀŭ¦�Ƥ Ǵǣ¢�ǪǨƬȇ

يتخبط فيه بلده ولد حتت نري االستعمار وجاء إىل فرنسا، ورأى املشاكل اليت للكاتب، الذي 

ولكنهم يدّمرون اجلزائر،وكيف ينادي الفرنسيون بالدميقراطية واملساواة واآلخرة والعدالة،

وهي صرخة يف وجه الالمباالة  باالستعمارفالرواية تندد  2»ون فيها احلقد والرعب والتشردويوزع

  .و عدم املساواة

L’élève التلميذ والدرس" هيروايت واعتمد يف et la leçon"3رصيف"و م1960عام 

Leمل يعد جييب األزهار quai aux fleurs ne répond plus"4 طريقة م، 1961عام

احلياة العامة  كان يسودركز على جو القلق والتوتر الذي   إذ، "ديب حممد"عنمغايرة ختتلف 

.يركز على األحداث والوقائع ن أنأكثر م

.131، ص أعالم من األدب الجزائري الحديثالطيب ولد العروسي، -1

.131،132، ص ص املرجع نفسه  -2
3 -Cf : Malek Hadad , l’élève et la leçon , Ed René Julliard , paris ,1960.
4 - Cf :Malek Hadad , le quai aux fleur ne répond plus ,Ed René Julliard ,paris ,1961.
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���Ŀ�ƢËĔ¢�̈ƾǬƬǠǷ�ƨƥƢƬǰǳ¦��śƯȐưǳ¦Â�ǺȇǂǌǠǳ¦�̈ŗǧ�Ŀ"آسيا جبار"مارست « املقابليف 

Ŗǳ¦�¿ȋ¦�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǯÂ�ĿƢǬưǳ¦�ǖǇȂǳ¦�°Ȃǘƫ�ǞǷ�¼ƢǧÂ انطلقت منها أي الثقافة العربية،

اكتشفت  ولكنها اكتشفت مبرور السنني وبادراك خمتلف الرهانات النامجة عن جتربتها احلياتية،

إىل أن الكاتبة تسعى إىل حتقيق نوع من التحدي واملقاومة ضد القوى الظالمية والتيارات 

وهي ال تتجاوز العشرين من الكتابة باكرًا  مضمار "أسيا جبار"فقد دخلت  1»ةالتقهقري

  .أمهية كربى يف مواضيعهاللمرأة  تعط، إذ أعمرها

Laالعطش"رواية  )م2015-م1939" (أسيا جبار"كتبت  soif"  اليت و  م1957سنة

�ǶǴǰƬŭ¦�ŚǸǔƥ� ƢƳ�ȆƟƢǈǻ�ǎ«أّول تعد  ǻ�ȆǿÂ��ƨȈƟ¦Âǂǳ¦�ƨƥƢƬǰǴǳ�ƢēƢǇ°ƢŲ  تتحدث الرواية عن

  .ةاألوروبيعلى الطريقة  2»الشديدة يف التحرر عند الشاب اجلزائريالتنافس العاطفي والرغبة 

Lesالقلقون"رواية  تنشربعدها  impatients"  النص «إّال أن م  1958عام

ǂǬƬǈǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�̧̈��أقرب فيها  ƢǓÂȋ¦�ÀƘǯÂ�ÅƢǟƢƦǘǻ¦�ƢȀƸǼŤ�ƢĔȋ��ƨȈǰȈƬǻƢǷÂǂǳ¦�©Ƣȇ¦Âǂǳ¦�ń¤

3»الكاتبة إىل احلرب أو إىل املستعمر األرويب شرفلم تُ والكل فيها ينعم باحلرية واالستقالل،

  .وهو ما عرضها النتقادات فحاولت تداركه يف أعماهلا الالحقة

Lesأبناء العامل اجلديد"روايتها الثالثة  نبينت enfants du nouveau

monde"  إحدامها تتناول فيها الكاتبة البعد  :على ركيزتني«م 1962اليت صدرت سنة

والثانية حاولت فيها كشف حقيقة األحداث التارخيية اليت تعيشها  االجتماعي متثله املرأة،

.86ص ، الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسيةأم اخلري جبور، -1

2
.328،329، ص ص املرجع نفسه -

3
.329ص ، املرجع نفسه -
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إىل الواقع النضايل للشعب اجلزائري كما أشارت  هذه يف روايتها "أسيا جبار"توقفت  1»البالد

  .مع الرجل ضد املستعمر إىل مسامهة املرأة ومشاركتها يف الكفاح املسلح

رية املكتوبة بالّلغة الفرنسية جدًال واسعًا يف األوساط النقدية ولدى شكلت الرواية اجلزائ

�§ ®ȋ¦�¦ǀđ�śǸƬȀŭ¦�śǇ°¦ƾǳ¦ رُفض أدب املغرب العريب املكتوب بالفرنسية من أغلبية «وبذلك

من هنا تعرض األدب اجلزائري الذي  2.»الشعب ألنه استخدم لغة اآلخر ومثّن نظر اآلخر إليه

أ هو أدب جزائري؟ أم يعد أدباً فرنسياً؟كتب بالّلغة الفرنسية إىل إشكالية هوية هذا األدب،

�¦ǀđÂ» مل يتمكن الكتاب اجلزائريون بالفرنسية من إرضاء مجهورهم الفرنسي وال

�ŐƬǟ¦�ǂƻȉ¦�ǒ ǠƦǳ¦Â�ÅƢǨǼǟÂ�̈Ȃǈǫ�ǶđƢǘƻ�Ŀ�ǆ Ʒ¢�ǶȀǔǠƦǧ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦��ƨȇƾȈǴǬƫ�Åƨȇ®Ƣǟ�ÅȏƢǸǟ¢�Ƣǿ

�ǞǸƬĐ¦�śƥ�Ãǂƻȋ¦�ƨǨǔǳ¦�Ŀ�Ǌ ǷƢŮ¦�ȄǴǟ�ÀȂǨǬȇ�ǶĔ¢�ÀÂǂǠǌȇ�§ ƢƬǰǳ¦� ȏƚǿ�ǲǠƳ�ƢËŲ

.3»الفرنسي وكذا اجلزائري

 صر على اجلزائر لوحدها بل عرفتها معظم دولقتظاهرة الكتابة بلغة املستعمر، مل ت إن

هي «فتجربة الكتابة بلغة املستعمر لالستعمارآسيا اليت كانت خاضعة غرب إفريقيا و مشال 

§�ظاهرة شائعة يف  ƢƬǰǳ¦�ǺǷ�̈ƾȇƾǟ�«¯ƢǸǼƥ�Ʈ ȇƾū¦�ĺ®ȋ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǂƻǄȇ�̄¤��ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦

�ËĔȋ�ƢËǷ¤Â�ǶȀǼǷ�ƨȈǟ¦ȂǗ�ƢËǷ¤��ƨǴȈǏȋ¦�ǶȀƬǤǳ�Śǣ�ƨǤǴƥ�¦ȂƦƬǯ�Ǻȇǀǳ¦ ا لغة مستعمر، وقد كتب

مل ينظر إليهم كإجنليز أو فرنسيني، من بني هؤالء وكتب آخرون بالفرنسية، و  باإلجنليزيةبعضهم 

.329ص ، بالفرنسيةالرواية الجزائرية المكتوبة أم اخلري جبور، -1

.50، ص املرجع نفسه -2
.45ص ، املرجع نفسه -3
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من " جربا إبراهيم جربا"و" إدوار سعيد"من لبنان و" جورج شحاتة"و" جربان خليل جربان"

اجلزائري املكتوب بالّلغة الفرنسية،  األدبوبالتايل فما تعلق بإشكالية هوية  1»فلسطني وغريهم

  .اأسيغرب وحىت  اإفريقي مشال تعرضت له آداب

، االحتاللإن الكتابة بالّلغة الفرنسية كانت نتيجة لألوضاع اليت عرفتها اجلزائر أثناء 

اجلزائري ليخرج كل ب تفاستعمال الّلغة الفرنسية كان املنفذ الوحيد الذي جلأ إليه الكاوبالتايل

.ما كان مكبوتاً 

يرى أن األمر طبيعي جّدًا وال يؤدي إىل « فمحمد ديب وعن الكتابة بالّلغة الفرنسية،

، فالكتابة بلغة اآلخر بلغة أخرى غري األم يقارب املصيبة ولكنه أمر واقع، واالندهاشالتعجب 

وهلذا ال تغيب العربية مطلقًا يف أعماله، فالّلغة العربية كجزء من املؤسسة ثقافية متكاملة مل 

ǂǬǳ¦Â�ƨƥƢƬǰǳ¦�ǶǴǠƬȇ�ǶǴǧ�ǾƬǤǳ�ǺǷ�¿ǂÉƷ�ǞǸƬĐ¦ ̈�تكن غائبة على الساحة األدبية فقط بل حىت ا

Ƣđ«2  ال غري، فهو كان متمسكاً  ةبأّن الّلغة الفرنسية كانت جمرد أدا" حممد ديب"يؤكد

  .بانتمائه وهذا ما نلمسه يف خمتلف أعماله

فإن جلوء الكاتبة إليها كان «كتابتها يف  لّلغة الفرنسية  "آسيا جبار" أّما عن استعمال

�ËĔ¢�̄¤��ǂǸǠƬǈǷ�ƨǤǴǯ�ƢȀȈǴǟ�ƨǓÂǂǨǷ�ƢĔȂǰǳ�ǆا ȈǳÂ��ÅƢȇ°ƢȈƬƻ ا هي اليت أقحمت الكتابة يف عامل

الرواية، فالكتابة بالّلغة الفرنسية هي تقدمي الذات بلغة اآلخر، واملخاطرة بأن تُنتزع من الوطن 

.52ص، الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسيةأم اخلري جبور، -1

.65، ص الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسيةأم اخلري جبور، -2
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األم وأن تنفصل عن األخوات اللوايت عدنا بعد غياب معنوي، فالتحدث عن الذات بلغة 

عن الطفولة ولكن النفي  خارج حدود لغات اآلباء هو انكشاف ليس رغبة يف اخلروج

تعد مشاركة يف الكفاح وأسلوبًا ذكيًا إلخفاء املهم،  فالكتابة بلغة العدو -مث تضيف-األبدي

يف فرتة كانت فرتة حرب ضارية وبصدور روايتها األوىل إذ تؤكد آسيا جبار عن عدم رضاها 

نبت فيها موضوع احلرب، فهي ترى أن على كتاب األدب أن يبتعدوا عن م اليت جت1956سنة 

�ǺǷ�¦ǀǿ��ƢȀǴƻ¦ƾƥ�ƨȈǳƢŦ�¬Â°�ȏ�Ä°Ȃǐƫ�ǲǬǻ�ń¤�¾ȂƸƬƫ�ƢĔȋ�ª ¦ƾƷȋ¦�ǺǷ�ƨƦȇǂǬǳ¦�©ƢƥƢƬǰǳ¦

جهة ومن جهة ثانية فالكتابة بالّلغة الفرنسية زادت الوضع حرجاً، وهلذا اكتفت بنقل مالمح 

غة اللّ  وبذلك تكون الكاتبة عرفت كيف تستثمر 1»تنتمي إليها�Ŗǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦Âعن الذات 

  .يةاألدباملدونة  ثراءإم من دون شك يف ما كانت تكتبه أسهو  ،الفرنسية

طعت آسيا جبار عن الكتابة الرواية قد انق«وما إن استقلت اجلزائر تغريت األوضاع فـ

وانصرفت إىل جماالت تعبريية " القربات الساذجة"م، أي بعد إصدارها لروايتها 1967منذ 

، لتنتقل إىل اإلخراج "قصائد للجزائر السعيدة"أخرى فبدأت بكتابة الشعر، وأصدرت 

مث  "إمحرار الفجر"مع وليد قرن مسرحية  باالشرتاكاملسرحي، فالكتابة املسرحية حيث أصدرت 

نساء مدينة اجلزائر يف "الشبيهة بالتحقيقات الصحفية، لتصدر االجتماعيةإىل التحقيقات 

ǺēȂȈƥ" سنة " نوبة نساء جبل شنوة"وأخريًا اشتغلت بالسينما، حيث أخرجت فيلمًا بعنوان

.87ص، املرجع نفسه -1
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عرضه التلفزيون اجلزائري سنة " الزردة وأغاين النسيان"وشريطًا تلفزيونيًا بعنوان ،م1979

.1»م1982

مل يعد ميتلك  هفالتزم باللجوء إىل الّلغة العربية كاختيار شخصي ألنّ «"ياسنيكاتب "أّما 

هو  االنتقالسواه، فبقاؤه يف إطار الكتابة بالّلغة الفرنسية كان أشبه بكتابة الكتاب نفسه وهذا 

لو دققنا النظر لوجدنا أن الكاتب مل جيد أمامه إال أن يتبع  نوع من التطور والسري إىل األمام،

األرض اليت  ،إىل اجلزائر باالنتماءيشعره  فاختياره، اعتقادها الطريق ألنه الطريق الصحيح يف هذ

يدافع عنها، يف املقابل ال يطالب الكتاب أن يتخلوا عن الّلغة الفرنسية ويقلدوه يف منهجه 

اجلديد ألن جتارب األدباء وتنوع وختتلف وتتقارب وتتباعد، وأفضل مثال على ذلك جتربة 

.2»يد بوجدرة الذي بقي منتقًال بني الّلغتني العربية والفرنسيةرش

ما  هي، ذلك أن الّلغة العربية على اللغة العربية كقرار شخصي "كاتب ياسني" اعتمد

وأشار إىل جتربة  اختذهشعره باهلوية الوطنية، يف نفس الوقت نصح بعدم التقيد بالقرار الذي ت

  .الذي زاوج اللغة يف كتابته "رشيد بوجدرة"

.134ص ، األدب الجزائري باللسان الفرنسيأمحد املنور، -1

.84، صالرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسيةأم اخلري جبور، -2
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: الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية-5

ذلك  االستقاللغة العربية إىل سنوات ما بعد تزامن ظهور الرواية اجلزائرية املكتوبة باللّ 

 الذي عرفته الرواية املكتوبة باللغة حّظ منوها كان أبطأ وأقل نصيبًا من التطور والنضج،«أن 

الفرنسية، خالفًا لبقية األجناس األدبية األخرى اليت سبقتها كالشعر واملقالة وإىل حد ما القصة 

  .فهي حديثة باملقارنة مع باقي األجناس األدبية 1»القصرية واملسرحية

.23، ص الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطارإدريس بوديبة، -1
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غة العربية، ويف هذا ات فال نكاد نعثر على أي عمل واحد كتب باللّ يأّما يف فرتة الستين

فقد تأخر ظهور وهي  االستقاللهر إّال رواية قبل مل تظ«بأنّه "ة باميةعايد" املقام ترى 

فقد تأخر ظهور هذا  االستقالل، أّما بعد عبد المجيد الشافعيبقلم  "الطالب المنكوب"

يف حني  1»لمحمد منيع" صوت الغرام"حيث صدرت رواية م 1967النوع األديب حىت عام 

.يدرجها البعض ضمن األعمال الغري ناضجة فنيا على العكس متاما ممّا تراه عايدة بامية

من مواليد السبعينات بالرغم من أن هناك «اجلزائرية  أن الرواية "عبد اهللا الركيبي" يرى 

أمحد بذورًا ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية ميكن أن نالحظ فيها بداية بعض الشيء كتبها 

وأطلق عليها عنوان  "ȆǠǧƢǌǳ¦�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ"مث قصة كتبها  "غادة أم القرى" رضا حوحو مساها

ÂǀƦǳ¦�ǺǸǓ�«°ƾǼƫ�ƢĔ¢�¾ƢǸǟȋ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�Śƻȋ¦�Ŀ�ǾǳȂǫ�ǺǰŻ�ƢǷ°�2»"الطالب المنكوب"

  .اجلنينية لنشأة الرواية العربية يف اجلزائر

حلديث أن ميالد الرواية العربية يف يتفق أغلب النقاد والباحثني يف األدب اجلزائري ا

عبد "ـل "ريح الجنوب"مع رواية  م1971وبالتحديد سنة *اتياجلزائر يرجع إىل فرتة السبعين

.61، ص تطور األدب القصصي الجزائريعايدة بامية، -1

.197،198ص ص  ،)م1974-م1830(تطور النثر الجزائري عبد اهللا الركييب، -2

*
  :-ال احلصر-هي البداية الفعلية للرواية اجلزائرية نذكر على سبيل املثال "ريح الجنوب"من بني الذين أشاروا أن  

، املطبعة املغاربية للطباعة والنشر،   سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائريةبوشوشة بن مجعة، -

.07م، ص 1،2005تونس،ط

.153، ص أعالم من األدب الجزائري الحديثلعروسي، الطيب ولد ا -  

.08م، ص 2013، 1، طوقفات في الفكر واألدب والنقد، دار التنوير، الجزائرحممد ساري، -
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جاءت  1»تعد أول رواية جزائرية جادة ومتكاملة كتبت بالّلغة العربية«، اليت "احلميد بن هدوقة

فأجنزها يف  بشكل جّدي عن الثورة الزراعية يف فرتة كان احلدث السياسي جاريّاً «الرواية 

م تزكية للخطاب السياسي الذي كان يلوح بآمال واسعة للخروج بالريف من 1970رب نوفم05

�Ǯ" ريح اجلنوب"استطاعت  2»عزلته Ǵƫ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�ƢȀƬǬƦǇ¢�ƪ Ʀưƫ�À¢�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢǻȂǰŠ

¦ǀđÂ�ƨȈǼǨǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ƢȀȈǧ�ƪ ǷƾǠǻ¦Â�ƢȀƬǬƦǇ�Ŗǳ¦�©ȏÂƢƄ¦  حبق  "عبد احلميد بن هدوقة"يعد

  . املؤسس احلقيقي للرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة العربية

مبرور أكثر من ثالثة عقود على صدورها بطبعتها األوىل من  «" ريح اجلنوب" متكنت

كالسيكيات الرواية العربية ومن أبرزها خالل القرن العشرين، وعلى الصعيد العاملي  نالت هذه 

الرواية اهتمامًا واسعًا فرتمجت إىل حوايل عشر لغات عاملية بينها الفرنسية واألملانية واإلسبانية 

اهتمام مضاعف بعد أن حتولت يف أوساط السبعينات إىل فلم والروسية، فيما حظيت ب

3�ƨȇ¦Â°�ƪ»نفسه باالسمسينمائي  ǟƢǘƬǇ¦�¦ǀđÂ"عبد احلميد بن هدوقة"ـل "ريح اجلنوب" 

.اخرتاق حدود الوطن العريب، وفرض نفسها على الساحة العاملية

.07م، ص 2000، دار القصبة للنشر والتوزيع، اجلزائر، دراسات في الرواية  الجزائريةمصطفى فاسي، -1

م، 1997، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الجزائري الحديث، تأريخاً وأنواعاً وقضايا وأعالمفي األدب عمر بن قينة، -2

.198ص

م، ص 2008آذار  5، األربعاء 115العدد لبنان، ،جملة كتاب يف جريدة ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة،حممد مظلوم، -3

03.
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�ÀȂǰƫ�¦ǀđÂ"ة للتجارب النموذج األفضل، ولكنها لن تكون كذلك بالنسب" ريح اجلنوب

ألن الرواية مل  1اليت ستأيت بعدها، وحىت بالنسبة لكاتبه نفسه نظرًا ملا حققه من تطور ملحوظ

.تظل حمافظة على الشكل التقليدي الذي ما لبث أن مّسه التطور والتجديد

مث م 1972سنة "الطاهر وطار"لـ" الالز"مث توالت األعمال الروائية فصدرت رواية 

إخراج الفن القصصي مبا فيه الرواية من «روايته  خاللأراد وطار من م، 1974سنة " الزلزال"

فجاءت الالز كإجناز فين جريء وضخم، يطرح بكل ...التابوت الّلغوي واملضامني املستهلكة

فقد ألقت الثورة وأحداثها بظالهلا على الكتابة الروائية  2»واقعية وموضوعية قضية الثورة الوطنية

.وأصبحت مرجعاً أساسياً للروائيني

ليقارب مرحلة عاصفة من واقع احلياة «" الالز"يف روايته " الطاهر وطار"يذهب 

اليت تتشظى بفعل واقع مغاير يف  االجتماعيالسياسية يف اجلزائر، مكثف أحالم اخلاص 

�Ŀ�ƨȈǴǐǨǷ�©Ƣȇ¦Â°�ª ..بارعة الالزشخصيته الروائية ال ȐƯ�ÃƾƷ¤�ƢËĔƘƥ�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ƪ ǨǏÂ�ƾǫÂ

إىل موضوع الثورة الزراعية، فجاءت " الزلزال"يف روايته الثانية «مث عاد  3»تاريخ األدب اجلزائري

�¥°ƢǬǳ¦�¿ƢȀȇ¤�» ƾđ��ƨǬǴǠŭ¦�Ƣǿ°ȂǈƳÂ�ƨǼȈǘǼǈǫ�ƨǼȇƾǷ�ǞǷ�ȄǿƢŤ�Äǀǳ¦�ƢȀƟƢǔǨƥ��ƨȈǠǫ¦Â�ǾƬȇ¦Â°

ǫÂ�ƨǐǫ�ƢËĔƘƥ ًسعى وطار على تطوير أعماله بشكل واضح 4»عت فعال.  

.90، ص الجزائريةمالمح الرواية العربية أمحد املنور، -1

.90ص م، 1986املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ، ائراتجاهات الرواية العربية في الجز واسين األعرج، -2

.12، صم2013،ردار اهلدى، اجلزائهكذا كتب،هكذا تكلم،الطاهر وطار،،زهرة ديك - 3

.09، ص وقفات في الفكر واألدب والنقدحممد ساري، -4
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،)م1976(اليت صدرت عام"طيور يف الظهرية " ومن خالل روايته " مرزاق بقطاش"أّما 

أن يغطي فنيًا اجنازات الثورة الوطنية اليت مل تتح فيها الظروف الصعبة للرواية العربية يف « أراد

و الذي مل خيرج ه" ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�ǄȇǄǠǳعبد ا"باإلضافة إىل  1»اجلزائر، أن تقوم بدورها التارخيي

فاملواضيع اليت تناوهلا الكتاب يف فرتة  ،)م1976(" حورية "اآلخر عن هذا احملور يف روايته 

)م1975("نار ونور"حىت أعمال عبد امللك مرتاض الثورة، موضوع خترج عن مل السبعينيات

  .الثورة الوطنية مل خترج عن مستوى)م1977(" دماء ودموع"و

متيزت كتابات ما بعد الستينات بسيطرة هاجس التغيري واملخالفة والسعي « فيما

الروائيني اجلزائريني إال هؤالء مل يكن أمام إذ  2»للخروج من أّمناط السرد التقليدية املتداولة

ȂǘƫÂ�Ƥ°¦©�اخلوض يف غمار التجديد ǇƢǼƬȇ�ƾǠȇ�Ń�ƨȇ¦ÂǂǴǳ�ÄƾȈǴǬƬǳ¦�ǲǰǌǳ¦�À¢�Ǯ ǳ̄��ǞǸƬĐ¦.

ظهور جيل جديد من كتاب الرواية، كان أكثر عنفًا يف «ات نينياشهدت فرتة الثم

السائد السردي من خالل نزعته التجريبية  اخرتاقمالمسة الواقع اجلزائري وأكثر إصرارًا على 

الباحثة عن أفق حداثي واملستفيدة من منجزات الرواية الغربية والعاملية خصوصاً، والرواية العربية 

أمله، وقد كان يأمل أن ميثل  االستقاللاجلديدة عموماً، فكان أن مثل هذا اجليل الذي خيب 

نتيجة  3»ًا جتديديًا يف هذه الرواية العربية اجلزائريةاجتاه االستقاللالطليعة التحديثية جلزائر 

.90، ص اتجاهات الرواية العربية في الجزائرواسين األعرج، -1

، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه دولة يف األدب املقارن، قسنطينة، الرواية الجديدة في األدبيين الفرنسي والمغاربيرشيد قريبع، -2

.151،ص 2002/2003

، 1، املطبعة املغاربية للطباعة والنشر، تونس، طالجزائرية سردية التجريب وحداثة السردية في الروايةبوشوشة بن مجعة، -3

.09م، ص 2005
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�Ǯ ǳ̄Â�ȆƟ¦Âǂǳ¦�Ŕŭ¦�Ŀ�ÄȂǫ�°ȂǔƷ�ƨǇƢȈǈǳ¦�ƪ Ǵǰǋ��ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨƷƢǈǳ¦�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�©ȏȂƸƬǳ¦

ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ǟǫ¦ȂǳƢƥ�ƢĔ¦ŗǫ¦Â�Ƣǿ®ȂƳÂ�ǲǛ�Ŀ.

مثل " واسيين األعرج"نذكر روايات«ومن بني تلك األعمال اليت صدرت يف تلك الفرتة 

ورواية  ،م1983سنة "أوجاع رجل غامر صوب البحر"و ،م1981سنة " وقع األحذية اخلشنة"

اليت يستثمر فيها التناص مع تغريبية  م1982سنة"تغريبية صاحل بن عامر الزوفري أو" نوار اللوز"

  .وغريها من الروايات 1»"إغاثة األمة لكشف الغمة"ابن هالل وكتاب املقري 

أن تأسس لنص روائي يبحث عن متيز إبداعي «حاولت الرواية يف فرتة التسعينات 

الذي شكل  االجتماعيعضويًا بتميز املرحلة التارخيية اليت أنتجته وبالواقع ارتباطاً مرتبط 

األرضية، اليت استطاع من خالهلا الروائيني أن يستلهموا األحداث والشخصيات من أجل قراءة 

احلادثة التارخيية قراءة مرهونة بالظرف التارخيي الصعب الذي مروا به، وما تردد يف روايات 

، التسعينات تصوير وضعية املثقف الذي وجد نفسه سجني بني نار السلطة وجحيم اإلرهاب

�̈®°Ƣǘŭ¦�Ŀ�ÅƢǠȈŦ�ÀȂǯŗǌȇ�ǶĔƜǧ�ÅƢǨǛȂǷ�¿¢�ÅƢǷƢǇ°�¿¢�ÅƢȈǨƸǏ�¿¢�ÅƢƦƫƢǯ�¿¢�Å¦̄ƢƬǇ¢�ÀƢǯ�Å ¦ȂǇ

قد ألقت هذه األحداث بظالهلا على و  2»وهم يشعرون دومًا أن املوت يالحقهموالتخفي 

  .بأدب األزمةمعظم األعمال الروائية اجلزائرية يف تلك احلقبة حىت وسم ذلك األدب 

1
.09ص، سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية الجزائريةبوشوشة بن مجعة، -

.191م، ص 2002، 1منشورات االختالف، اجلزائر، طفضاء المتخيل، مقاربات في الرواية،حسني مخري، -2
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تيمات كتابة وأساليب سردية وطرائق بنائية اشرتكت كلها يف «األزمة فرضت تلك 

ذلك هو الواقع الذي كان حاضرًا بقوة، فلم يكن 1»التنديد بالواقع وإدانة األعمال الدموية

  .أمام الروائيني اخليار سوى اخلوض فيه

يف " الطاهر وطار: "ومن الكتاب الذين جسدوا موضوع العنف يف خمتلف أعماهلم جند

فقد حبثوا عن جذور " سيدة املقام"باإلضافة إىل واسيين األعرج يف " الشمعة والدهاليز"روايته 

فتاوى " يف" إبراهيم سعدي"األزمة وفضح املمارسات اليت تبعتها، باإلضافة إىل آخرون كـ

.2"يف املراسيم واجلنائز"بشري مفيت زمن املوت " الورم"يف " حممد ساري"و" املوت

حيدث من حتوالت وتغريات يف املسارات اليت تضع «ب اجلزائري انعكاسًا ملا شكل األد

التجربة وأفق الرتقب، يف مسرية الدولة اجلزائرية، ولعل الغاية من هذا تكمن يف الكشف عن 

الفت يف التسعينات وقد أثر بوجه أو بآخر على النص الضعف واإلرهاب الذي برز بشكل 

ينطوي على متغريات جديدة يف مسار اإلبداع اجلزائري وخباصة يف ويعين ذلك أن  اجلزائري،

اجلنس الروائي الذي جتسده النصوص اإلبداعية الروائية اليت تتفق على تسميتها من البداية 

وفرضت حضورها بالقوة يف  والواقع أن فرتة التسعينات جتلت فيها احملنة،،"أدب احملنة"بـ

:ّياً يف األعمال التاليةويكمن هذا جل 3»الكتابة األدبية

، مؤسسة كنوز للنشر قراءة في الرواية الجزائرية ، متن العشرية السوداء بين سطوة الواقع وشاشة المتخيلعبد اهللا شطاح، -1

.151ص م،2010، 03جملة احلكمة، العدد والتوزيع، 

.77، ص المتخيل في الرواية الجزائريةأمينة بلعلى، :ينظر -2

، أعمال امللتقى األدبي واإليديولوجي في رواية التسعينات المعاصرة،أدب المحنة في الرواية الجزائرية مزادي شارف، -3

.82م، ص 2008اخلامس للنقد األديب يف اجلزائر، املركز اجلامعي بسعيدة، 
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واسيين األعرج يف : نذكر منهمالروائيني من هذا النوع من الكتابة جمموعة  سدجولقد 

، )م1990(رمل املاية:، فاجعة الليلة السابعة بعد األلف)م1989(ضمري الغائب  :رواياته

حارسة ،)م2001( شرفات حبر الشمال، )م1997(ذاكرة املاء،)م1991(سيدة املقام

فوضى ،)م1993(ذاكرة اجلسد :أحالم مستغامني يف ثالثيتها  ،)م2001(الظالل

، )م1990(فوضى األشياء :رشيد بوجدرة يف روايتيه،)م2003(عابرسرير،)م1996(احلواس

، الويل الطاهر يعود إىل )م1995(الشمعة والدهاليز :الطاهر وطّار يف،)م1994(تيميمون

، جياليل خّالص )م2006(يرفع يديه بالدعاء، الويل الطاهر )م1999(مقامه الزكي

، احلبيب السائح يف )م2000(، احلب يف املناطق احملّرمة)م1998(عواصف جزيرة الطيور  :يف

  ).م2002(، متاسخت دم النسيان )م2002(تلك احملبة   )م1997(ذاك احلنني :رواياته

، فاطمة )م1993(والغول   لوجنة  :زهور ونيسي يف: ومن األصوات النسوية نذكر

مزاج مراهقة  :فضيلة الفاروق يف روايتيها ،)م1997(رجل وثالث نساء  :العقون يف

1)م1999(بني فكي وطن   :، زهرة الديك يف نصيها)م2002(، وتاء اخلجل )م1999(

سعت الرواية اجلزائرية احلديثة إىل جتاوز القوالب املكرسة يف اخلطاب التقليدي وذلك 

.واخلروج عن كل ما هو سائد ومألوفبتجريب أشكال فنية جديدة 

:عمر بوذيبة، األدب األزمة على املوقع: ينظر-1

20:19-consulté le: 22-07-2016àwww.omrboudiba.blogspot.com
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لقد كانت بداية الرواية اجلزائرية باملتعثرة وذلك الرتباطها بالقصة، وهو ما عّرب عن 

�ǺǷ�ƢđƢƸǏ¢�ǺǰŤ�¿ƾǟÂ�řǨǳ¦�Ƣǿ°Ȃǐǫ امتالك آليات الكتابة اليت جتعل من تلك األعمال

يوفروا «، وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع الروائيون اجلزائريون أن حمكمة وناضجة فنياً 

ألعماهلم قدرًا من الفنية يتفاوت بتفاوت زاد كل منهم ورصيده من املمارسة الروائية وقد 

نّصًا روائّيًا وهو النتاج الذي حدا ببعض سبعة عشر ) 17(اجتمع تراكم من النصوص الروائية 

ƢēƢǿƢš ¦�°ȂǴƦƫÂ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ƾǬǟ�©ƢȈǼȈǠƦǈǳ¦�À¢�°ƢƦƬǟ¦�ń¤�śưƷƢƦǳ¦«1  ويأيت هذا الكم

  .كنتيجة من النضج الفين

يواصلون الكتابة يف  يف حني شهدت فرتة الثمانينيات والدة جيل آخر من الكتاب

ا العقد بوفرة يف اإلنتاج الروائي؛ إذ بلغت عدد الروايات مبا موازاة مع اجليل السابق، واتسم هذ

الزيادة املطردة يف «، ويرجع ازدياد األعمال الروائية يف هذه الفرتة إىل عمًال روائياً )78(يقارب 

عدد الكتاب، بسبب انتشار التعليم، وتطور وسائل النشر ومسامهة األجيال املتالحقة منذ 

اليوم يف الكتابة الروائية، يضاف إىل ذلك ما تلقاه الرواية من إغراءات  عقد السبعينيات إىل 

2»كثرية مثل املسابقات األدبية  اليت جتري على املستوى الوطين ويف البالد العربية األخرى

.30م، ص 2006، جوان 19، جملة التواصل، عنابة، اجلزائر،العددظاهرة الرواية الجديدةحسان راشدي، -1

.91م، ص 2008، نوفمرب 18جملة الثقافة، العدد مالمح الرواية العربية الجزائرية، البدايات والتحوالت،أمحد منور، -2
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.عمًال روائياً )31(عدد الروايات  تبلغ ؛ إذم إىل السقوط يف فرتة التسعينياترقليعود هذا ال

عن �ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȇ¦Âǂǳ¦�©ËŐǟ�ƾǬǧ��½¦ǀǻ¡�®ȐƦǳ¦�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦��̧ƢǓÂȋ¦�Ŀ�ǺǸǰȇولعّل مرجع ذلك

نصوصها وبطرق خمتلفة عن هذا الوضع املتأزم الذي بلغ ذروته مع بداية التسعينيات  «طريق

�ƢËĔ¤�ȆǟƢǸŪ¦Â�Ä®ǂǨǳ¦�ȆǇƢȈǈǳ¦�¾ƢȈƬǣȏ¦�Ä¢�Ä®Ƣŭ¦Â�ÄǄǷǂǳ¦�Ǧ ǼǠǳ¦�¾ƢǸǠƬǇƢƥ�ƪ Ǹǈƫ¦�Ŗǳ¦

كما  1»املفاهيم وزعزعة اليقني وغياب األمن واالستقرار السياسي واالجتماعيمرحلة تداخل 

زهور  :-ال احلصر-عرفت هذه الفرتة انضمام أمساء جديدة أغلبها نسائية فعلى سيبل املثال 

.، فاطمة العقونقفضيلة الفارو ونيسي، أحالم مستغامني، 

إذ سجل وقد ارتفع عدد اإلصدارات الروائية من جديد ابتداًء من مطلع األلفية الثالثة 

حيث بلغ عدد النصوص  م2010م إىل 2000يف الفرتة مابني ال بأس به  وكيفياً كمياً انتعاشاً 

، وعلى الرغم من حداثة مما يعين أن اإلنتاج يف تصاعد مستمر،روائياً نصاً )106( الروائية

استطاعت املرأة كما  ،أن حتقق متيزا حيظى باهتمام النقاد تاستطاع اĔƜǧرواية اجلزائرية ال ةنشأ

  .الروائية الكتابة ودخوهلا عاملعلى اإلبداع  Ƣēإظهار قدر 

روبلوجية والعلوم االجتماعية، اجلزائر، ثجملة دفاتر إنسانيات، جملة األناألدباء الشباب والعنف في الوقت الراهن،حممد داود، -1

106العدد األول، ص 
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سعى اإلنسان منذ أن ُخلق إىل البحث عن التفرقة والتمييز، فاختذ من ثنائية الذكورة 

وجد اإلنسان موضعاً «، فمنذ أن واالختالفواألنوثة منوذجًا للتعرف عن مدى التشابه 

لنفسه من ذلك مشكلة، وكان الرجل هو املسيطر، للتفرقة بني الرجل واملرأة، فخلق 

فهي  1»فتلبست املشكلة باملرأة، ومن مت نشأت تلك القضية اخلالدة، قضية املرأة ال الرجل

، وتعد أهم ثنائية قام على أساسها الكون، ودامت بفضلها قضية قدمية منذ بدء اخلليقة

.��ÀȂǰǴǳ�ȆǠȈƦǘǳ¦�À±¦ȂƬǳ¦�¿ƾǠǼȇ�ƢđƢȈǤƥÂاحلياة

ǀđÂ املوجود اآلخر أو اجلنس الثاين الذي كتب عليه الدهر أن «ا أصبحت املرأة هي

خصوصًا يف -وارتبطت يف أذهان الكثريين  !يبقى مغلفًا باألساطري والتهاويل واخلرافات

دون غريها من إناث اململكة –، فأصبحت أنثى اإلنسان "احلرمي"كلمة   -بالد املشرق

سرًا منيعًا تتضارب حوله األقاصيص واألمثال، دون أن يقوى أحد على إماطة  –احليوانية

، فهذا هو حال املرأة يف جمتمعاتنا العربية 2»!اللثام عما أحاط به من سحر وشعر وخيال

¦�ƢēƢȈƷ�Ǻǟ�¾Âƚǈŭ¦�Ƣđ°Â�̈ǂǇȋ¦�¿¦Ȃǫ�ȂȀǧ�̈ǂǇȋ¦�Ŀ�¾Âȋ¦�ÀƢǰŭ«يف حني حيتل الرجل 

ر والغرامات وهو املخاطب يف املسؤوليات االجتماعية املتنوعة، وعن رزقها واملطلب بالثأ

وهو صاحب الرأي والكلمة النافذة واملظهر البارز، وهلذا اعتربت املرأة من حيث العموم 

ومسرية بأمره وأنه هو الذي ميثلها يف  تابعة للرجل ومنسوبة إليه، وحتت محايته ومسؤوليته،

حتت محاية الرجل، كانت املرأة  Ƣē¦°ƾƬǬǷ�ƨǧƢǯ«3  مصاحلها واملسيطر سيطرة تامة على

.03للطباعة، د ت، مصر، ص ، دار مصر سكولوجيا المرأةزكريا إبراهيم، -1

.04املرجع نفسه، ص -2

.06م، بريوت، لبنان، ص1981/ـه1401، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، تطور المرأة عبر التاريخبامسة كبّال، -3
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فكان الرجل مقرتنة به وتابعة له، إذ بقيت لقرون راضخة أمام تلك العادات والتقاليد، 

  .الغالب على أمرها حلقوقها

�ǾǳȂǬǳ�ÅƢǫ¦ƾǐǷ��Ƣē®ȏȂǳ�ÀȂǷ ƢǌƬȇ�¦ȂǻƢǯ�ƢǸǯ��¼ȂǬū¦�ƨǨǠǔƬǈǷقدمياً  كانت املرأة

�ÆǶَوِإَذا ُبشَِّر ﴿تعاىل Ȉ
Êǜ Èǯ� ÈȂ Éǿ ÈÂ�¦č®ÈȂ Ìǈ ÉǷ�ÉǾÉȀ ÌƳ ÈÂ�ċǲ ÈǛ � ÙȄ ÈưǻÉÌȋ Ƣ

Êƥ�Ƕ Éǿ Éƾ ÈƷ È¢﴾1 ّإذا ُولد  همعىن هذا أن

إّال أن جاء اإلسالم وأعاد هلا مكانتها، للرجل بنتا فإنه يقوم بدسها يف الرتاب وهي حية،

وبذلك رواه الرتميذي، ))النساء شقائق الرجال((فلقيت االحرتام والتقدير وبالتايل صارت

انتشلها من واقعها املرير الذي كانت عليه، مث حّث إىل و رفع اإلسالم من شأن املرأة 

ليس على املرأة أن حتاسب «، بالتايل فـاإلحسان إليها، وأصبح هلا حقوق وعليها واجبات

نفسها بنفسها لعلها تتمكن أن جتد أمامه فسحة من األمل ختّوهلا ألن تعيش حياة حرة 

، ǲǴǷ�Â¢�ǲǴǯ�ÀÂƾƥ�ǾƳÂ�ǲǸǯ¢�ȄǴǟ�ƢēƢƦƳ¦Ȃƥ�¿ȂǬƫÂ�ǲƳǂǳ¦�ƢȀǰȇǂǋ�ǞǷ«2تتساوى فيها 

�Ŀ�ƪ«فقد تستطيع املرأة  ƥȂǰƫÂ��©ƢƦǬǟ�ƢđÂ°®�ƪ Ǔŗǟ¦�ƢǸȀǷ�ƢȀǷȐƷ¢Â�ƢŮƢǷ¡�ǪǬŢ�À¢

�ƨȈǳƢưŭ¦�ǶǴǇ�Ŀ�®ȂǠǐǳ¦Â�¿ƾǬƬǳ¦�ƢȀǼǰŻ�ǲǷƢǰǳ¦�ƢȀȈǟÂÂ�ƨƦǴǐǳ¦�Ƣē®¦°ƜƦǧ��½¦Ȃǋȋ¦�ƢȀǰǳƢǈǷ

يف جماالت عديدة كالسياسة، الطب، القضاء، واألدب املرأة  أسهمتفقد  3»والتطور

  .الكتابة واألدب ،، فأسهمن بعطائهن يف جماالت اإلبداعربفروعه الشعر والنث

.58، اآلية سورة النحلالقرآن الكرمي ، -1

.09، ص تطور المرأة عبر التاريخبامسة كبّال، -2

.الصفحة نفسها املرجع نفسه،-3
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أهم حقوق املرأة « ولعلّ اختارت بعض النساء أن متارس حريتها عن طريق الكتابة، 

�̧ ¦ƾƥȍ¦�Őǟ�Ƣē¦ǀǳ�ƢȀƬȇ£°�̈°ȂǴƥ�Ŀ�ƢȀǬƷÂ�Ƣē¦̄�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�Ȃǿ«1  جلأت املرأة إىل الكتابة

ƢǿǂǗƢş�¾ȂŸ�ƢǷ�Ǻǟ�¬ȂƦǴǳ�ƨȇ¦Âǂǳ¦�©°ƢƬƻƢǧ�Ƣē¦̄�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ.

احليز األكثر رحابة إلعالء صوت النساء وإنطاقها بلسان حاهلن ، إن «تعد الرواية 

ن األوىل  شهرزاد بوصفها أول ēخطاب النساء الذي يتمنطق بالسرد ورثته النساء عن جد

�ƢËǸǟ�ƺȇ°ƘƬǴǳ�ǞǈƬȇ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦�Ȇǿ�ƨȇ¦Âǂǳ¦�À¢�Ǯجتل سردي يعرب عن  ǋ�ȏ��ƨȇȂǈǼǳ¦�©¦ǀǳ¦

تغفله السلطة الذكورية األمر الذي جيعل الرواية فرصة ساحنة لتمكني الذات النسوية من 

، وإثبات خصوصيتها وهويتها من خالل اإلبداع، ممّا ميكنها من خلخلة ما احتقيق إنسانيته

بدأت املرأة تشعر باضطهاد الرجل  ǺȀǌǸēÂ� ƢǈǼǳ¦�Ȅ«2هو سائد وقار من قيم تستبد عل

�²لتثبت وجودها  هلا وإبعادها عن الساحة األدبية، فلجأت إىل الرواية  ƢǼƳȋ¦�ǂưǯ¢�ƢĔȂǯ

     .جيول يف خاطرهااستيعابا ملا 

.117م، ص 2000، الكويت، مارس 356، جملة البيان، العدد مفهوم الكتابة النسوية وإشكاليته،زينب عسال -1

م، القاهرة،  2014، 1، رؤية للنشر والتوزيع، طنقد الخطاب المفارق، السرد النسائي بين النظرية والتطبيقهويدا صاحل، 2

.176ص 
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ماهية الكتابة النسائية-1

تتفق أغلب الدراسات على موقف واحد، أّال وهو أنه مبجرد التفكري يف إعطاء 

صعوبة القبض على مفهوم حمدد للكتابة النسائية «تعريف واحد وحمدد ألمر صعب؛ وترجع 

منطلقات النقاد يف حتديد إطار تشغيل  الختالفإىل غياب حتديد مرجعيته النظرية وهذا 

النسائي كل ما تكتبه املرأة ؟ أم أن األمر غري  اإلبداع فهل ميكن أن نعترب ،هذا املصطلح

.1»ذلك ؟ ومتعلق خبصوصية فنية أدبية قد يتوفر عليها الرجل كما املرأة

وجود تعريف لألدب النسائي يعد خماطرة، وال يعين هذا أن نويل وجوهنا عن «إن 

مسألة وضع األدب النسائي ومرجعيته، ومن مث إن العديد من الناقدات الالئي تعرضن 

�Ä°Ȃǯ̄ �ÄȂưǻ¢�ƨȈƟƢǼƯ�ǒ ȇȂǬƫ�ƾǸƬǠƫ�Ŗǳ¦�̈¢ǂǸǴǳ�ǞǸƬĐ¦�ƨȇ£°�ǞǷ�Ǫǧ¦ȂƬǳ¦�ǺǷ�ǺǬǴǘǼȇ�Ǧ ȇǂǠƬǴǳ

فهل فعالً هناك كتابة نسائية؟2»يطر أي خلخلة الفكر السائد واملس

اإلجابة عن " سرد املرأة وفعل الكتابة"يف مؤلفه " األخضر السائحي"مل يشأ 

موضوع أسال احلرب الكثري  وحتول إىل « باعتباره هل هناك أدب نسائي أم ال؟: إشكالية

عليها حعجعة بال طحني، ذلك أن معظم الدراسات اليت اشتغلت على هذا اجلانب، غلب 

اجلانب اإليديولوجي السياسي، يف تناول موضوع املرأة، ومعها اّتسع السؤال إىل ندوات 

م، ص 2005، 1، شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء، طالسرد النسائي العربي، مقاربة في المفهومزهور كرام، : ينظر -1

65.

، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء املغرب، ص شعرية الفضاء السردي، المتخيل والهوية في الرواية العربيةحسني جنمي، -2

173.
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بذلك  1»ومؤمترات، تطالب بضرورة املساواة، والبعد يف التفرقة يف التفكري والتعبري والكتابة

  .اهتم الكاتب أو اكتفى بالبحث عن املرأة كذات فاعلة ال كموضوع

رأة أداة ووسيلة من أجل استعادة حريتها ومكانتها الضائعة، تعد الكتابة بالنسبة للم

�ƾǌȇ�¦ǀǰǿ��̈ƾȇƾƳ�ƨȈǼǧ�©ƢǟÂǂǌǷÂ�°ƢǰǧƘƥ�ƢȀǈǨǻ�ƾǯƚƫÂ�Ƣē¦̄�ƪ«إذ  Ʀưƫ�À¢�ǺǷ�ƢŮ�ƾƥ�ȏ

فاختيار  2»أزر املرأة يف الرواية ليقف جبانبها ويعطيها من ضعفها قوة ومن هزميتها انتصاراً 

���Ƣē¦̄�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�ƨȇ¦Âǂǳ¦�̈¢ǂŭ¦ كون الرواية أقدر الفنون األدبية تصويرًا للواقع واملرآة العاكسة

له، والفضاء األرحب الذي يستوعب خواطرها، خاصة وأن األدب النسائي ارتبط بالرواية 

  .بشكل خاص

منذ فجر «إن ما يسجل عن الكتابة النسائية هو حضورها البارز، فمن املعروف أنّه 

��ƢǸǼȈƷÂ��ƨȈǷȂȈǳ¦�ƢēƢȈƷ�Ǌالتاريخ واملرأة تكتب أنوثتها ع ȈǠƫ�ƢǸǼȇ¢�² ȂǸǴŭ¦�®ȂƳȂǳ¦�¬Ȃǳ�ȄǴ

، كانت هي البداية، لذلك رّمبا يّضم التاريخ يف أرشيفه شيئًا عن "حواء"كانت " أدم"كان 

فاملرأة العربية مل  3»تلك املرأة األوىل اليت كتبت يوميات الوجود واحلياة عرب خمياهلا األنثوي

لزمان ، إّمنا كانت أشد احلرص على ذلك، غايتها تأكيد تغفل عن إثبات حضورها عرب ا

�Ƣē¦̄ وتكريس وجودها.  

م، ص 2012، دار التنوير، اجلزائر،الكتابة، دراسة سردية في السرد وآليات البناءسرد المرأة وفعل األخضر بن السائح ،-1

11.

.184م، ص2002، 1، مكتبة الدار العربية للكتاب، طلغة األدب الشعر وفي كتابات المرأة العربيةلوسي يعقوب، -2

، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، دار علي األنوثة الساردة، قراءات سيميائية في الرواية الخليجيةرسول حممد رسول، -3

.09م، ص 2013، 1للنشر، تونس، ط
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عانت املرأة طويًال، وغابت أو ُغيبت عن «قد انطالقا من هذا الوصف التمهيدي ف

املشهد اإلبداعي ووقعت حتت سطوة ثنائية األنا واآلخر، واألنثوي واملذكر، حاولت املرأة 

عال أن ال فرق بني رجل وإمرأة يف اإلبداع، وجدت املرأة مقاومة التهميش، أعلنت بصوت 

�² °ƢŻ�À¢�Ǿǳ�ǪŹ�ȏ�®ǂǧ��ƨȈǴǿȋ¦�ƾǫƢǧ�®ǂǧ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀƦǇƢŹÂ�ƢǿƾËȈǬȇ�ǖǇÂ�Ŀ�ƢȀǈǨǻ

لكن مثة  حرّيات املتنوعة والكاملة إّال ضمن اإلطار الذي حيدده الُعرف، هذه حقيقة،

Đ¦�Ǿǳ�²ثقافة   األنوثة مفهوم حقيقة أخرى هي أن مفهوم Ëǂǯطويالً، لذلك أدركت أال  تمع

خالص هلا إّال باإلبداع األديب، صارت الكتابة فعل خالص هلا ووسيلة متكنها من التخلص 

.1»من القهر الذكوري وسلطته القامعة

�ƾȈǯƘƫÂ�Ƣē¦̄�©ƢƦƯ¤�ǺǷ�ƢŮ�ƶǸǈƫ�ƨǴȈǇÂÂ��ƨǏƢƻ�ƨǻƢǰǷ�ƨƦƫƢǰǳ¦�̈ ¢ǂŭ¦�Ƥ ǈƬǰƫ

¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�ǀƟƾǼǟ�ƶƦǐƬǳ��ǞǸƬĐ¦�ƨǘǴǇ�ƢȀƬǓǂǧ�ƢŭƢǘǳ�Ŗǳ هويتها وحتقيق حريتها من القيود

  .انطالقة لعملية حترر والكشف عن كل مكبوت

إىل الّلغة بعد أن سيطر الرجل على كل اإلمكانات «باإلضافة إىل أن املرأة أتت 

الّلغوية وقرر ما هو حقيقي وما هو جمازي يف اخلطاب التعبريي، ومل تكن املرأة يف هذا 

جماز رمزي أو خميال ذهين يكتبه الرجل وينسجه حسب دواعيه البيانية  ىسو  التكوين

يعود فعل الكتابة بالنسبة للمرأة إىل زمن متقدم، إذ مارست الكتابة مبختلف 2»واحلياتية

  .أجناسها األدبية الشعرية والنثرية منها منذ قرون خلت

.32، ص نقد الخطاب المفارق، السرد النسائي بين النظرية والتطبيقهويدا صاحل، -1

.م، مقدمة2006، 3، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، طالمرأة والّلغةعبد اهللا الغذامي، -2
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بإبداعات نسائية يف خمتلف حافل  فال خيفى على بال أحد، بأن التاريخ األديب،

إذ حبثت املرأة عن منفذ، فكانت الكتابة وسيلتها إىل ذلك، فقد ،األجناس األدبية

خرجت األنثى من عنق الزجاجة حيث الكلمة اليت احتبست كتابتها؛ لتتجلى بأقصى ما «

ǬŠ�ƨȈǳƢƦǷ�Śǣ�ƢȀȈǴǟ�ǽǂËǌǳ¦�¾ƢƦǫȍƢƥ�Ƣē¦ǀǳ�ǶǬƬǼƫ�À¢�ƾȇǂƫ�ƢËĔƘǯ��̈Ȃǫ�ǺǷ�ǞȈǘƬǈƫ ّصات الرقباء

��°ǂƸƬǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�ǺǷ�ǲǰǋ�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�À¢�ǺǷ�śǬȇ�ȄǴǟ�ƢËĔȋ��ǶȀǠǫ¦ȂǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸȀǷ

�ƪ Ƿ¦®ƢǷ�̈ËǂƷ�ƢËĔ¢�ǂǠǌƬǧ�ƢȀǈǨǻ�Ǻǟ�ȄǓǂƫ�À¢�ǺǰŻ�ȏ��¼ȐǗȍ¦�ȄǴǟ�Ƣǿ¦Ȃǫ¢�Ǻǰȇ�Ń�À¤

�ȂȀǧ�̈¢ǂŭ¦�Ǻǿ̄ �Ŀ�ƨȈź°Ƣƫ�ƨȈǨǴƼǯ�Ƣǿ°ȂǔƷ�ƢËǷ¢��ƢȀǼǿ̄ �Ŀ�ǲưŤ�ƢēƢǐǬǷÂ�̈°Ȃǯǀǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦

أحد آليات الدفاع عن النفس ؛لدحضها؛ وإدانتها والتخلص من رواسبها اليت مازلت 

.1»عالقة

أداة أخرى لتأسيس عالقة جديدة مع العامل، واختارت «¦�ƢĔȂǯ�ƨƥƢƬǰǳ¦�̈¢ǂŭ اختذت

على واقع وشخوص تصبح معها  واالحتيالاملرأة الكتابة بناًء على املواجهة، املراوغة، 

ام تصل حدود القتل ويف هذا كله تنطلق من مناطق يقوم على استعمال الكتابة أداة انتق

احلواس بدل العقل، لتعطي صورة عالقة املرأة بالكتابة كقيمة جتسد الكتابة كفعل مواجهة 

جتد املرأة الكاتبة يف فعل الكتابة املتنفس، واحلرية 2»بالذات وإثبات حضورها لالحتفاء

  . الصمت من أجل إثبات الذات وكسر قيود

.51م، ص2016، 1، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، طاألنوثة في األدب، النظرية والتطبيقإبراهيم أمحد ملحم، -1

، رابطة أهل القلم، منشورات الثقافة، سطيف، اجلزائر، الهوية والتخييل في الرواية الجزائرية، قراءة مغربيةحممد غرناط، -2

.127م، ص 2008، 1ط



في الجزائر ةالنسائی ةالروائیتجربة ال...........................:الفصل األول

48 بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة الحدیثة|

إشكالية األدب النسائي-2

إىل حّد الساعة يثري العديد من اإلشكاالت كونه "األدب النسائي"ال يزال مصطلح 

...شديد العمومية شديد الغموض وهو من التسميات الكثرية اليت ال تشيع بال تدقيق«

وإذا كانت عملية التسمية ترمي أساسًا إىل التعريف والتصنيف ورّمبا إىل التقومي فإّن على 

العكس تبدأ بتغيب الدقة وتشوش التصنيف وتستبعد التقومي، هذه التسمية تتضمن حكماً 

.1»باهلامشية مقابل مركزية مفرتضة

Żƾǫ�ĺǂǠǳ¦�ǲǿƢš �Ȃǿ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǾȈǴǟ�» °ƢǠƬǷ�Ȃǿ�ƢǷ�À¤ ًا هو جتاهله للمرأة

.من قيمتها، وهو ما جيعلها يف خانة التهميش مقابل مركزية الرجل واالنتقاص

وتداوله بشكل الفت يف العديد " األدب النسائي"على الرغم من شيوع مصطلح 

.من املؤمترات األدبية والندوات، إال أنّه ال يزال يكتنفه الكثري من اللبس والغموض

إشكالية املصطلح يف الكثري من األحيان عائقًا يف فهم بعد األمور، ذلك أن تعّد 

املصطلح الذي ختتلف حول داللته وتعيني حدود واضحة لتلك الداللة يفقد قيمته «

.يف املصطلح يرمي من دون شك إىل فوضى يف أّول الطريق فاالختالف  2»العلمية 

لغة أجنبية أخرى إىل لغة تفاهم تشرتك فيها بالعادة يتحول املصطلح أثناء ترمجته إىل 

الشعوب والثقافات، ولكن حيدث عكس ذلك يف الساحة العربية، فإن أهم مشكلة تواجه 

.86م، ص 1999، سلسلة نساء مغربيات، املغرب، المرأة والتحرر واإلبداعخالدة سعيد، : ينظر -1

.91م، ص 2001، مطابع الوطن، الكويت،المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربيةعبد العزيز محودة، -2
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املصطلح تكمن يف تشتت وتعدد املصطلح ولعل مرجع ذلك يكمن يف ترمجة املصطلح 

  .األجنيب الواحد إىل أكثر من مصطلح أو العكس

الذي عرف هو اآلخر مسميات " األدب النسائي" طلحواألمر ذاته ينطبق مع مص

�ǶȈǸǠƫ�ǺǷ�ƢĔȂǸǔǷ�Ǧصيغ ترادفية أثارت الكثري من اجلدل عند ظهورها ملا «و عديدة ǼƬǯ¦

وغموض، وملا أثارته من إشكاليات تتصل مبدى مشروعيتها وإمكان تصنيف األدب على 

املصطلحات  هذه تمثلت 1»لكية الفعل اإلبداعي اخلالق أساس االختالف اجلنسي اعتباراً 

أدب األظافر الطويلة وغريها، إالّ ...أدب نسائي، أدب نسوي، أدب أنثوي، أدب املرأة:يف

األدب النسائي، األدب النسوي، :وتداوالً املصطلحات شيوعًا أنّنا سنتوقف عند أكثر

املصطلحات األصح؟ وكيف تلقى النقد العريب مصطلح األدب هذه ، فأي األدب األنثوي

  من ذلك؟العربية النسائي؟ وما موقف املرأة 

.26فة، تونس، د ت، ص ، منشورات سعيدان، منشورات الثقاالرواية النسائية المغاربيةبومجعة بوشوشة، -1
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  :األدب النسائي- أ

́�¦��ǾƫƢǤǳÂ�Ä°Ȃǯǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǾƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ«يقصد باألدب النسائي  ȂǐǼǳ¦�ƨǷȂǜǼǷ

رفض األنوثة لتلك الذكورة، وتتشكل من  اعتالءوتعتلي من خالل تلك املنظومة مساحات 

��ǲƳǂǴǳ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǲƴǈƫ�Ŗǳ¦�ǞǷ�ǾȈǗƢǠƫ�Ŀ" الدون"خالهلا حالة الرفض لعقدة التفوق 

حالة الرفض لتلك األنوثة اليت توصم بالدونية دوماً، فتلك الكتابات هي ختوم يف 

واسعة اآلن يف التماهيات الدونية من قبل الذكورة يف حقل األنوثة، وهي ذات مساحات 

.1»، وتكاد تسيطر على الواقع الثقايف ابتداءاً واألديب تباعاً رواقعنا املعاص

األدب النسائي حييل إىل جنس بيولوجي، فهو كل ما تكتبه النساء سواء أكان 

موضوعه عن املرأة أو عن أي موضوع آخر تسعى من خالله إىل االنتصار من صفة الدونية 

.ƢēƢǟ¦ƾƥƜƥاليت أحلقها الرجل 

هو الذي تكتبه املرأة  «بأنّه " األدب النسائي"مصطلح " محمود فوزي"يعّرف 

الغوص إىل ذلك البعد يف حياة املرأة،كقاعدة عاّمة، ألنّه حبسب طبيعتها أقدر على 

وبذلك ال ينفي أّن قلة من الرجال أتوا من املوهبة أن يغوصوا إىل جوهر احلقيقة األنثوية، 

األحيان فإن جوهر احلقيقة األنثوية، أّما يف أغلب األحيان فإّن األدباء الرجال أّما يف أغلب

ƢȀȈǧ�ÀÂƾǬƬǨȇ�ƢǷ�ÀÂ°Ȃǐȇ�ǲƥ�̈¢ǂŭ¦�Ǻǟ�ÀÂËŐǠȇ�ȏ�ǶĔƜǧ�̈¢ǂŭ¦�Ǻǟ�ÀȂƦƬǰȇ�ƢǷƾǼǟ«2  فاملرأة

  .هي األقدر على وصف عاملها اخلاص

، 1، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، طسيولوجيا األدب، الماهية واالتجاهاتسعاد جرب سعيد، -1

.215م، ص 2008/هـ1429

.14م، ص 1987، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، أدب األظافر الطويلةممحمود فوزي، -2
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  :األدب النسوي-ب

من أكثر  املصطلحات تداوًال وشيوعًا إّال أن "األدب النسوي"يعّد مصطلح 

يًال دائمًا على أن مفهومه له حدوده املعرفية احملددة اليت جتعل منه شيوع املصطلح لّيس دل«

1�Ƣđ�ǲǷƢǠƬȇ�Ŗǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦�ȆǫƢƥ�ǲưǷ�ǾǴưǷ»شفرة صاحلة للتعامل بني مجهور املتعاملني 

©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ÀȂǇ°¦ƾǳ¦.

أدب تكتبه املرأة أّوًال، وتتأثر عادة «األدب النسوي بأنّه "وغليسي يوسف"يعّرف 

بينها وبني الرجل، وحتكمه رؤية املرأة للعامل وكل ما حلق " اجلنوسي"رؤاه وأساليبه بالفارق 

يف مساوات إنسانية قّصية، كلما تضاءل ذلك الفارق، وتقّلص خصوصية اجلنوسة،  النص

أي أنه هو ذلك األدب الذي تكتبه  .2»التألفية إىل املرأة ومل يبق من نسويته سوى نسبته

  .املرأة

الّنص الذي يأخذ املرأة كفاعل يف «الّنص النسوي بأنّه "شرين أبو النجا"وتعرف 

اعتباره، وهو الّنص القادر على حتويل الرؤية املعرفية واألنطوجية للمرأة إىل عالقات نصّية، 

املسكوت عنه، واألنثوي الذي يشكل وجوده خلخلة للثقافة وهو الّنص املهموم باألنثوي 

املهيمنة، وهو األنثوي الكامن يف فجوات هذه الثقافة، وأخريًا هو األنثوي الذي يشغل 

يُنظر إىل إبداع املرأة بشيء من االستخفاف كما لو كان اإلبداع فعًال مقصوراً 3»اهلامش

  . على الرجل لوحده

��ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ¶قراءة في السرد النسوي المعاصرثقافة النسق، رشا ناصر العلي، -1 ǴĐ¦��1 ،2010 09م، ص.

.35، ص خطاب التأنيثيوسف وغليسي، -2

.11م، ص 2002، مكتبة األسرة العامة للكتاب، القاهرة، نسائي أم نسويشرين أبو النجا، -3
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رواية ملتزمة حتمل رسالة تتمثل يف «هي " حمود طرشونةم"فالرواية النسوية عند 

الدفاع عن حقوق املرأة وقد تتجاوز املطالبة باملساواة بني الرجل واملرأة إىل إثبات التفوق 

.1»وفيها هلجة نضالية يف أسلوب خطايب يف أغلب األحيان واالمتياز

انطالقًا من هذا الّنص، فالرواية النسوية لدى الكاتب ما هي إّال عبارة عن رسالة 

يتمثل يف املساواة بينها تقتضي الدفاع عن حقوق املرأة، مث ما تلبث أن تأخذ بعدًا آخر 

  .وبني الرجل إىل التفوق عليها

كتبه تال تتوقف على ما  -حسب رأيه-الرواية النسوية إن ف" نزيه أبو نضال"أّما 

، بل ةأإمر ¦�ƢȀƬƦƫƢǯ�À¢�®ǂĐ�ƨȇȂǈǻ�ÀȂǰƫ�ȏ�ƨȇ¦Âǂǳ«املرأة فقط بل على ما يكتبه الرجل أيضا فـ

ال بد للرواية أن حتمل صفة النسوية أن تكون معينة لصورة جزئية أو كلّية بطرح قضية املرأة 

اجلنوسي أو اجلندري، وليس كتصنيف طبيعي لوجود شخصيات من الرجال أو النساء 

من اإلبداع الروائي الذي كتبته املرأة ال يندرج ل الّنص الروائي، ومن هنا فإن الكثري داخ

وعليه وحبسب الكاتب فالرواية النسوية ال يعين   2»حتت ما يسمى بالرواية النسوية

��̈¢ǂŭ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ƪ ƦƬǯ�ƢĔ¢�̈°ÂǂǔǳƢƥ إّال إذا  عليها بالرواية اللنسويةفال ميكن أن نطلق

  .كأن تتحدث عن قضايا أو مميزات نسويةوجدت معايري ،  

الشروط اليت تتوفر  "بنية النص الروائي "من خالل مؤلفه  "إبراهيم خليل"حّدد 

  :عليها الرواية النسوية؛ وميكن عرضها كاآليت

.05، ص الرواية النسائية في تونسحممود طرشونة، -1

، املؤسسة )1885،2004(تمرد األنثى في رواية المرأة العربية وبيبليوغرافيا الرواية النسوية العربية ال، نزيه أبو نض -2

.11م، ص 2004، 1العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط



في الجزائر ةالنسائی ةالروائیتجربة ال...........................:الفصل األول

53 بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة الحدیثة|

التحّيز لألنثى عوض التحيز لآلخر، وهو الشيء السائد يف الرواية غري -1«

  .النسوية

للمرأة على وفق الدور الذي تنهض به يف احلياة  تقدمي صورة نزيهة وجمردة -2

  .اليومية

نبذ الصورة النمطية السائدة للمرأة من حيث هي عاجزة وال تعىن بغري التافه  -3

  .واملبتذل والعاطفي

إبداء روح الثورة والتمرد واإلفصاح عما يلحق باملرأة من غنب عن طريق األب -4

Đ¦�Å¦Śƻ¢Â�ƨǴƟƢǠǳ¦Â�̈ǂǇȋ¦Â�ȋ¦Âورو تمع بتقاليده وعاداته امل�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ǲǴǬƫ�Ŗǳ¦�Ǿƫ¦ƾǬƬǠǷÂ�ƨƯ

  .من مطالب وحقوق أو بإعتبارها كياناً لهنداً مساوياً لآلخر  باعتبارهاسواء 

الرتكيز على الدور الذي تستطيع أن تضطلع به املرأة إذا أعطيت الفرصة  -5

، تتسم الرواية النسوية بتحيزها للمرأة عوض التحيز لآلخر كما 1»الضرورية املناسبة لذلك

  .هلا عالقة بالسلطة الذكوريةيتم فيها الرتكيز على املسائل اليت 

تلزم التفرقة دائماً  «إىل أنّه " نسائي أم نسوي " يف مؤلفها" شرين أبو النجا"تشري 

 وجود فرق عينوهو ما ي 2»بني نسوي أي وعي فكرّي ومعريف، ونسائي أي جنس بيولوجي

شري إىل وعي معريف، بينما حييل مصطلح النسائي إىل اجلنس يبني النسوي الذي 

  .البيولوجي

.290،291م، ص ص 2010، 1، منشورات االختالف، اجلزائر، طبنية النص الروائي، دراسةإبراهيم خليل، -1

.11، ص نسائي أم نسويشرين أبو النجا، -2
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مقارنة بني مفهومي الكتابة النسائية والنسوية، إذ يقصد "رضا الظاهر"فيما يعقد 

اصطفاف مصاحل سياسية، ميكن أن يتبناها بعض النساء وال يتبناها البعض «بالنسوية 

��ǲǐǨǻ�À¢�ǞȈǘƬǈǻ�ȏ�ƢǼǻ¢�ȄǴǟ�� ƢǈǼǳ¦�ǞȈŦ�śƥ�ƨǯŗǌǷ�ƨƥǂš �ƪ ǈȈǳ�ƢËĔ¢�ŘǠŠ��ǂƻȉ¦

فصًال كامًال، بني النسوية مشروع سياسي وبني جتربة النساء، دون أن يعين بالضرورة، أن 

.1»التأكيد على التجربة النسائية جيعل من العمل األديب نسوياً 

يعين أن املرأة ال فالفرق بني النسوية والنسائية يكمن يف أن النسوية مصطلح سياسي 

  .ما جيعلها تطلب بذلك تعمل بقدر من املساواة مع الرجل

شاع يف املقابل مصطلح  "األدب النسوي"و" النسائياألدب "إىل جانب مصطلح 

".األدب األنثوي" آخر هو 

  :األدب األنثوي-ج

تبته املرأة من كل ما ك«" محمد جالء إدريس" عند " األنثوياألدب " يقصد بـ

نقدية تلي أو حتط ما كتبه الرجل، دون أن حيوي هذا املصطلح أحكامًا أدب، يف مقابل

ويعد من أفضل  2»من قدره، فتلك قضية أخرى ختضع هلا سائر صنوف األدب

   .لدى الكاتب املصطلحات

.10م، ص 2001، 1، دار املدى للثقافة والنشر، سوريا، طغرفة فرجينيا وولف، دراسة في كتابة النساءرضا الظاهر، -1

، مكتبة اآلداب، األنا واآلخر في األدب األنثوي، دراسة حول إبداع المرأة في الفن القصصيحممد جالء إدريس، -2

.15م، ص 2003هرة، القا
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  االضطراب «الكثري من" األعرجي نازك"لدى " األدب األنثوي"يبعث مصطلح 

مواجع نعجز عن اإلفصاح عنها، ومكان أدواء ال جنرؤ على اإلعالن عنها والنفور ألنه ميس 

ونقاط ضعف تراكمت فوقها املواقف اللفظية، وألنه قبل ذلك يتطلب منا حتديد التساؤل 

بالتايل  غري مباشرة، ةبطريق 1»تعليق املسلمات والبديهيات السائدة وهز الثوابت واحلوامد

�ƢȀȇ¢°�Ƥ"األنثوية"فهي ترفض املصطلح  ǈƷ�ƢËĔȋ»،يستدعي على الفور وظيفتها اجلنسية

ما جعلها تقرتح  2»والسلبية واالستالموذلك لفرط ما استخدم الّلفظ لوصف الضعف 

رأي آخر حول لفظة " يوسف وغليسي"، إّال أّن لـبديًال آخر، يتمثل يف الكتابة النسوية

�ȏÂ�ǺĔƢǿ̄«و" األنوثة" ¢�ǾȈǴǟ�¾ƾƫ�ƢǷ�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ȏ��ƢȀǟƢũ�ǺǷ� ƢǈǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�ǄƠǸǌȇ�Ŗǳ¦

بفتنة اجلسد كما نعتقد عادة، بدليل أّن القرآن الكرمي قد اصطنعها يف آية -آليا-ترتبط 

ضمن سياق متعلق مبولود جديد يف منأى عن  ﴾...َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهم بِاْألُنَثىٰ ﴿ الودأ

، فكأن األنثى )الكمال(الوصف اجلسدي، بل تدل على معان أمسى وأعمق تبلغ درجة 

،)إذا قصدنا املعىن الصويف لعبارة اإلنسان الكامل املتداولة بني أهل العرفان(إنسانة كاملة 

�ƨȈƟƢǼƯ�Ŀ�» ǂǗ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ƨǨǴƬű�ƨȈǻ¡ǂǫ�©ƢǫƢȈǇ�Ŀ�Ƣǿ®Â°ÂÂ كثريًا ما )أنوثة، ذكورة(ضدية

والثقافية ويف النقد النسوي  واالجتماعيةيف الدراسات النفسية املألوف خيدم استعماهلا 

  .فنجد أن لكل واحد وجهة نظره حول املصطلح 3»نفسه

، 1، دار األهايل للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، طصوت األنثى، دراسات في الكتابة النسوية العربيةنازك األعرجي، -1

.60م، ص 1997
.31املرجع نفسه ، ص -2

.44صخطاب التأنيث ، ، يوسف وغليسي -3



في الجزائر ةالنسائی ةالروائیتجربة ال...........................:الفصل األول

56 بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة الحدیثة|

األمشل واألدق، "زهرة الجالصي"لدى  "األدب األنثوي"يف حني يعّد مصطلح 

حقل املؤنث ال يقف عند حد «إذا ما قيس مع مصطلح األدب النسائي، ذلك أن 

األوحد، أي كصفة مميزة جلنس النساء، فاملؤنث حقل شاسع ميتلك عدة سجالت فإىل 

احلقيقي الذي حييل مباشرة على جنس النساء، هناك املؤنث اللفظي جانب املؤنث 

�ƨȈǴƥƢǫ�ǺǷ�ǾǰǴƬŻ�Ƣŭ�ƨǧƢǓ¤Â��Ä±ƢĐ¦Âفمصطلح  1»يف مستوى الرمز والعالمة االشتعال

  .األدب األنثوي ميتاز بالعمومية والشمولية عكس مصطلح األدب النسائي

في كتابات المرأة لغة األدب والشعر "من خالل مؤلفها " لوسي يعقوبي"ذهب 

الرجل واملرأة على سواء، ويستطيع الرجل أن يعرب  يكتبه«" األدب األنثوي"إىل أن " العربية

على التعبري  فيه عن مشاعر املرأة، ولكن عندما تعرب عن هذه املشاعر بنفسها، تكون أقدر

.2»وأكثر من الرجل عن نفسها وعن أحاسيسها،

بأّن األدب األنثوي هو ما يكتبه "لوسي يعقوبي"انطالقا من هذا الّنص، ترى 

�ǺǷ�ǂưǯ¢�ƢȀǈǼƳ�©ƢǼƥÂ�Ƣē¦ǀƥ�Ã°®ȋ¦�̈¢ǂŭ¦�Ãǂƫ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤�� ¦ȂǇ�ËƾƷ�ȄǴǟ�̈¢ǂŭ¦Â�ǲƳǂǳ¦

  .الرجل

.13م،  ص 2000، 1دار سراس للنشر، تونس، طالنص المؤنث،زهرة جالصي، -1

.4، ص لغة الشعر واألدب في كتابات المراة العربيةلوسي يعقوب، -2
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تلقي األدب النسائي في الساحة العربية النقدية -3

بدايات جتريب املرأة العربية الكتابة األدبية عاّمة والروائية خاصة يف األدب «ترجع 

العريب احلديث واملعاصر إىل مطلع اخلمسينات بظهور نصوص ليلى بعلبكي وكوليت 

اخلوري وغادة السمان وليلى عسريان وغريهن من رائدات هذا النمط من اإلبداع األديب، 

لوضع املرأة العربية املختلف يف جمتمعات تكّرس  هي نصوص مشحونة باالحتجاج والرفض

�ƢĔƢȈǯÂ�̈¢ǂŭ¦�®ȂƳÂ�Ƥ ǴƬǈƫÂ�ǲƳǂǳ¦�ƨǘǴǇ«1.

النقاد خاصة ملا توفرت عليه من معايري  اهتمامسامهت هذه األعمال يف جلب 

مجالية وبالتحديد اليت نسجها قلم املرأة، وهو ما ساعد يف ظهور مصطلح نقدي جديد 

، والذي وما إن دخل الساحة العربية حىت آثار جدًال بني "األدب النسائي"يتمثل يف 

فريق يرفض مقوالت الكتابة النسوية «: الدارسني، لتتوزع بذلك املواقف على ثالثة، أّوهلا

مجلة وتفصيًال، ابتداًء من املصطلحات وانتهاء بأي دراسة نقدية حتاول الربهنة على وجود 

لرجل على اعتبار أن اإلخفاق التطبيقي يف التقعيد مثل هذه  الكتابة املنفصلة عن كتابة ا

اجلمايل هلذه الكتابة اليت قد تقرأ اجتماعياً ورؤيويًا وحواريًا يف السياق النسوي املختلف عن 

السياق الذكوري كأفكار جيعل من الصعب أن تقرأ بوصفها فنًا خمتلفًا لكون الّلغة واحدة 

2»غري قابلة أن جتنس يف لغتني

واحدة سواء أكان املبدع رجال أم امرأة، هي للكتابة، جنس فال

أن كال من املرأة  كم، حبعن الرجل األدب الذي تكتبه املرأة يزة متيخصوص توجد البالتايل 

.15، ص الرواية النسائية المغاربيةبومجة بوشوشة،-1

للدراسات املؤسسة العربية المرأة وعالقتها باآلخر في الرواية العربية الفلسطينية، بحث في نماذج،حسني املناصرة، -2

.254ص ، م1،2002والنشر، بريوت، ط
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يف نوع ال  مجالية اإلبداع وإّمنا موطن االختالف يكمن يفالظروف، حتكمهما نفس والرجل

  .اجلنس

ميانع يف «أّما املوقف الثاين، فيعرتف بوجود أدب نسائي يتمتع باخلصوصية، فهو ال 

�ǶǰŞ��ÅƢȈǟƢǸƬƳ¦�́ ƢŬ¦�ƢȀǠǓÂ�Ȃǿ�ƢǸǯ��Ƣđ�ƨǏƢƻ�ƨȈǼǧ�ƨȈǳƢŦ�ƨƥƢƬǯ�̈¢ǂǸǴǳ�ÀȂǰȇ�À¢

�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�ÅɌÅƢƥ®¢�¬ǂǘƫ�À¢�ǞȈǘƬǈƫ�ƢĔȂǰǳÂ�ǲƳǂǳ¦�ƨȈǏȂǐƻ�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�Ŗǳ¦�ƢȀƬȈǏȂǐƻ

خاصة ما تعلق خبصوصيات املرأة، 1»نه ليس من صميم جتربتهالرجل إطالقًا أن يطرحه أل

Ƣǿ°ƢǸǣ�Ŀ�µ ȂŬ¦�ȄǴǟ�°ƾǫȋ¦�ƢËĔ¢�Ǯ ǋ�ǺǷ�ƢǷ�Ŗǳ¦Â اجلنسي،  االختالف، باإلضافة إىل

حبكم أن املرأة ختتلف عن الرجل بيولوجيًا ونفسياً، وهو ما جيعلها تنتج أدبًا حيمل فورقات 

.بني رفض وقبول، مثة موقف ثالث يعتمد الوسطيةو . تنقلها املرأة من خالل عاملها اخلاص

  :الموقف الرافض- أ

.254، ص المرأة وعالقتها باآلخر في الرواية العربيةحسني املناصرة، -1
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أدب "والذي يرى من خالل مؤلفه " محمود فوزي"من بني املواقف الرافضة جند 

األدب ليس له جنس، كما أن املشاعر اإلنسانية ليست هلا «إىل أن " األظافر الطويلة

املرأة، وإّمنا مناط التفرقة يكمن يف هل خريطة وال توجد تفرقة بني ما يكتبه الرجل أو 

.1»اإلبداع يدخل يف عداد اإلبداع األديب أوالً 

بتقسيم األدب على أساس اجلنس كون األدب ال جنس " محمود فوزي"ال يعرتف 

له فليس هناك فروق بني الكتابتني، لتبقى جودة الّنص األديب تتوقف على معايريه وليس  

  .منهما طابعه اخلاص الذي يضفيه على األدبعلى أساس اجلنسني، فلكل 

ال أساس هلا من الصحة، «"أدب نسائي"أن عبارة " شمس الدين موسى"يرى 

وهي بعيدة متامًا عن املوضوعية والعلمية، ألنه ال ميكن أن يكون هناك تقسيم ميكانيكي 

،  الرجل واملرأةوطبقًا للتقسيم اإليديولوجي بنيلألدب بوصفه أدبًا للرجل أو أدبًا للمرأة،

ألن كليهما إنسان خيضع للشروط اليت خيضع هلا اآلخر، مثل الظروف الثقافية واحلضارية 

«��Å¦ǂǈǫ�ǲǸǠƫ�ȏ�ƢËĔƜǧ�ĺ®¢�ǲǸǟ�Ŀ واالقتصادية Âǂǜǳ¦�Ǻǟ�̈¢ǂŭ¦�ŐǠƫ�ƢǷƾǼǟÂ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦Â

ذ ، هي حتاكي اإلنسان بداخلها، وما يتخامرأة�ƢȀǨǏȂƥ�ƨȈǟȂǼǳ¦�ƢēƢȈǏȂǐƻعلى توظيف 

فهو ينفي وجود األدب  2»من موقف حبكم ثقافته أّوًال، وموهبته ثانياً، ورؤيته الفكرية ثالثاً 

.يف الّلغة الزدواجية، بالتايل ال جمال النسائي مجلة وتفصيالً 

فهو ال يؤمن بوجود أدب نسائي يتمتع  ،"حسن بحراوي"واملوقف ذاته يعتمده 

أنا ال أنكر أن هناك اضطهاداً خاصاً باملرأة، «بتلك اخلصائص، وبالتايل يقصيه، مث يضيف 

.16م، ص 1987، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، أدب األظافر الطويلةحممود فوزي، -1

.11م، ص 1997اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، ، تأمالت في إبداعات المرأة الكاتبةمشس الدين موسى، -2
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ما  " حسن بحراوي"يعرتف  1»لكن هذه املرأة الكاتبة ال ميكن أن تدرس يف جمال النقد

كانت تعانيه املرأة من اضطهاد، إّال أنّه ال يرى أنه من الداعي أن تدرس املرأة الكاتبة يف 

  .جمال النقد

بوشوشة بن "أيضا، عند الناقد اجلنس  ويظهر رفض تقسيم األدب على أساس

أن التمييز بني أدب نسائي وأدب رجايل على أساس اجلنس مرفوض «، فهو يرى "جمعة

�À¢�®ǂĐ�ƨȈƟƢǈǻ�Ǯ Ǵƫ�Â¢�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ǽǀǿ�À¤�ƢǼǳȂǬǳ�ŘǠǷ�Ȑǧ��̧ȂǓȂŭ¦�Ŀ�Ƥ Ƭǯ�ǺǷ�ǲƳ�ǲƦǫ�ǺǷ

األنوثة، إّال إذ ، إن ليس من املناسب أن نصّنف األدب على أساس الذكورة و امرأةمؤلفتها 

إن القول بأن  2»فراد األدب النسائي بالنظر والدرسإ رخصوصية ما ترب اقتنعنا بوجود 

  . بوجود خصوصية متيزه اعرتفناالرواية نسائية ال يزيد األدب شيئاً، إالّ إذا 

هو اآلخر تقسيم األدب على أساس اجلنس، ذلك أن "نزيه أبو نضال"يرفض 

 امرأةاألدب  ال ميكن أن يكون نسائيًا أو ذكورياً، غري أن أديبًا ما سواًء أكان رجًال أم «

غريه على تصوير جوانب من احلياة حبكم معرفته احلميمة أو اخلاصة  من سيكون أقدر

Ƣđ«3  بتقسيم األدب على أساس اجلنس، إّال أنّه يؤمن بأن لكل "نزيه أبو نضال"يرفض

  .منهما بصمته اخلاصة اليت يضفيها على األدب

.135م، ص 1983، 12، جملة آفاق، املغرب، العدد هل هناك لغة نسائية في القصةحسن حبراوي، -1

، امللتقى الثالث للمبدعات العربيات الرواية النسائية المغاربية، أسئلة اإلبداع ومالمح الخصوصيةبومجعة بوشوشة، -2

.93م، ص 1999، 1الدويل، تونس، طومهرجان سوسة 

.11، ص تمرد األنثىنزيه أبو نضال، -3
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البحث عن خصوصية مزيفة حيد من حرية اإلبداع، « بأن "محمود طرشونة" يرى

وإذا أقررنا بوجود خصوصية يف الرواية النسائية، فال بد من اإلقرار بوجود خصوصية رواية 

أيضا، معىن ذلك أن كل جنس يكتب مبواصفات خاصة ال يتجاوزها فيحتم البحث رجالية 

والواقع أن ال شيء جيمع من حيث املواضيع وال من حيث األشكال، فاملواضيع ...عنها

بالتايل نفى أن تكون هناك  1»وكذلك األشكال نفسها جندها عند هؤالء وأولئك،

  .خصوصية متيز الرواية النسائية

الرافض للخطاب النسوي من الرجال خيشى أن «فإن  "هويدا صالح"وحسب 

يسلب ما كسبه على مر العصور من هيمنة ذكورية على الثقافة اجلمعية وعلى اإلبداع 

إن رفض الرجل للخطاب النسائي، يكون ذلك قصد حفاظه على مكانته وقوامته 2»فقط

  .اليت سعى إليها منذ القدمي

"زهرة جالصي"، فمثًال "األدب النسائي"مصطلح  وترفض الكثري من األديبات

غياب املفاهيم الواضحة وطغيان التصنيفات اإليديولوجية املشبعة بنظرة «ترفضه يف ظل 

3�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾƟƢǈǳ¦�̈ǂǜǼǳ¦�Ǯ»دونية متيز باإلقصاء Ǵƫ�Ƣǿ±ǂƥ¢�ǲǠǳÂ اليت تعلي من قيمة الرجل

 Ȇǋ�ǲǯ�Ŀ�ǾǠƦƬƫ�ƢȀǴǠšÂ�̈¢ǂŭ¦�Ǌ ǸēÂ.

.122،  ص الرواية النسائية التونسيةحممد طرشونة، -1

.123، ص نقد الخطاب المفارقهويدا صاحل، -2

.09، ص النص المؤنثزهرة جالصي، -3



في الجزائر ةالنسائی ةالروائیتجربة ال...........................:الفصل األول

62 بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة الحدیثة|

بعض األصوات 1" نقد الخطاب المفارق"يف مؤلفها " هويدا صالح"تستعرض 

يف أثناء م1999اليت صدرت عام  "ألف"النسائية الرافضة ملصطلح األدب النسائي يف جملة 

صياغة المعارف بين التأنيث : الجنوسة والمعرفة"إعدادها مللف خاص باملرأة الذي وسم بـ

اليت رفضت املصطلح من  "بثينة الناصري"ىل رأي ، من بني هذه األصوات تشري إ"والتذكير

، مل يتحدد بعد فبعد أن "سلمى الخضراء الجبوسي"مبدأ ال جتنيس يف األدب، أّما موقف 

�ȄǴǟ�ǲƳǂǳ¦�ǲưǷ�Ǿƫ¦̄�ǂȇƾǬƬǳ¦�¾ƢǼƫ�ȏ�ƢĔƘƥ�ǂƻ¡�Ƣȇ¢°�¿ƾǬƫ�ƪاملصطلح وجود آمنت ب Ʒ¦°

  .الرغم مما تقوم به من جمهودات

أّن من يقبلن ذلك «قطعها التام يف رفضها للمصطلح، وترى "سهام بيومي"تعرب 

من الكاتبات جمرد نساء يتعاطني الكتابة، وليس أديبات حقيقات، وهن فرض تلك القيود 

إن تقسيم األدب على أساس اجلنس من شأنه تقليل  2»على أنفسهن قبل أن يفرضها أحد

  .من قيمة إبداع املرأة

املرأة املوهوبة  «بأن "القبيلة تستجوب القتيلة"يف مؤلفها  "غادة السمان" تصرح

تضحكين تذكرين بسؤال الناس " األدب النسائي"قادرة على العطاء املبدع، لذا فإن تسمية األدب 

�Ƥ: باستمرار ƸǈǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢƦǳ¦�°Ƣǰǧȋ¦�Ȇǿ�ƢǿÂ�ƾǳȂǳƢƥ�ǶȀƷǂǧÂ�ƪ ǼƦǳ¦�̈®ȏȂǳ�ǶĔǄƷÂ��ƾǳÂ�¿¢�ƪ Ǽƥ

يعيد للكاتبة تفكريها " األدب النسائي"إن مصطلح  3»ته امرأة صار نسائياً النقاد لألدب، وإذا كتب

.ألجل ذلك ترفض تسمية األدب النسائي الشرقية،

.114، 113ص ص ،  نقد الخطاب المفارق ، هويدا صاحل-1

.115هويدا صاحل، نقد اخلطاب املفارق، ص :، نقال عن19م، ص1995، حوار جريدة األدبسهام بيومي، -2

.202ص  ،م1999منشورات بريوت، لبنان،جب القتيلة،و القبيلة تسغادة السمان، -3
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أنا ال « :قائلةدف ، فرتفض التصنيف، مث تر "أحالم مستغانمي"تتخذ املوقف ذاته 

� ¦ȂǇ�¥°ƢǬǴǳ�¿ƾǬȇ�ƢǷÂ�Ƥ Ƭǰȇ�ƢŠ�Ƥ ȇ®ȋƢǧ��ÅƢǷƢŤ�ǾǼǷ�¢Őƫ¢Â��ÅƢǫȐǗ¤�Ǧ ȈǼǐƬǳ¦�¦ǀđ�ǺǷ£¢

كتبت بذاكرة رجل، هل أعّد كاتبة رجالية، يف حني يعد   امرأةفأنا  ...امرأةأكان رجًال أم 

�̈ǂǯ¦ǀƥ�ÀƢƦƬǰȇ�ƢǸËĔȋ�śȇȂǈǻ�śȈƦƫƢǯ�² ÂƾǬǳ¦�ƾƦǟ�ÀƢǈƷ¤Â�ȆǟƢƦǈǳ¦�Ǧ ǇȂȇوعن  امرأة

هذه التصنيفات ال تضيف شيئًا لألديب وال تزيده وزنًا أو قيمة ألن قيمته مبا يكتبه رأة؟ امل

.1»وما يقدم من أحاسيس بشرية من خالل هذا الذي يكتبه فقط

"أحالم مستغانمي"  ال يوجد اختالف بني ما يكتبه الرجل واملرأة حسب ما تديل به

حدد من خالل جنس الكاتب إّمنا من خالل تباإلضافة إىل أن قيمة األدب يف نظرها ال ت

  .ما يبدعه

ليس «، إذ ترفض هذا التصنيف وترى بأنّه "جميلة زنير" ويظهر هذا الرأي لدى 

هناك أدب أو ال أدب، هناك أدب راقي األحاسيس هناك أدب رجايل أو أدب نسائي،

بالتايل 2»اجلنس هناواخلياالت، فّن يعلو القارئ إىل فضاءات الضوء واإلنعتاق، فما دخل 

.ال أساس للجنس يف األدب

1-��¿ȂǈȈǷ�ƨȇ°ȂƷ�ƢēǂƳ¢��ȆŶƢǤƬǈǷ�¿ȐƷ¢�ǞǷ�̈°ÂƢŰ16م، ص1999مارس  30إىل 24، من 03، العددالخبر األسبوعي ،

.31،32ص ص ، خطاب التأنيث،يوسف وغليسي: نقال عن

2-��Ä®¦°ȏ�ƨȇ±Ȃǧ�ƢēǂƳ¢��Śǻ±�ƨǴȈŦ�ǞǷ�̈°ÂƢŰ ،نقال عن14م، ص2002أوت  28، 1368العددجريدة صوت األحرار ،:

.31، ص خطاب التأنيثيوسف وغليسي، 
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مبجلة  "عبد العالي رزاقي"اليت نظمها  1إىل الندوة األدبية "يوسف وغليسي"يشري 

املصطلح حبجة  ناليت أمجعت فيها مخسة أصوات نسائية جزائرية رفضم 1989سنة " جيل"

األعوج، ربيعة جلطي، زينب : ، من بني هذه األمساء)ليس هناك أدب رجايل وآخر نسائي(

  .ساسي ة، حياة غمدي، نصرية بنبإهلام بورا

رفض الكاتبات هلذا املصطلح ونفورهن منه عن «أسباب  "بوجمعة بوشوشة"يرجع 

حمدودية وعي وإدراك للمفهوم الصحيح لألدب النسائي والذي يفرتض أّال حيّدد من ذات 

املرأة الوقوع يف نفس الفهم الذكوري زاوية الرجل بل من منظور املرأة املبدعة حىت تتجنب 

�Ŀ�ƢēƢƥƢƬǰƥÂ�Ƣđ�ƨȈǻÂƾǳ¦�ƨǨǏ�¼Ƣū¤�ǺǷ�ƢȀǧȂƻ�ǺǰǳÂ�ǾƴƬǼƫ�Äǀǳ¦�§ ®ȋ¦�ǺǷ�ÀȂǴǳ¦�¦ǀŮ

وذلك رغم تأكيدها على " األدب النسائي"اآلن  ذاته هو الذي يعّلل نزعة رفضها لتسمية 

تؤمن به وتطمح إىل توفر عالمات خاصة فيما تكتبه، وهذا ما يوقعها يف تناقض بني ما 

حتقيقه من إثبات هوية وتأكيد كيان متميز مستقل وبني ما متارسه من مسعى النتحال 

ففي ظل عدم  2»موقع الرجل بنفي اخلصوصية وإثبات املساواة يف حقل الكتابة األدبية

أسهم يف شيوع مفاهيم خمتلفة، وأن غموض  وجود تعريف دقيق ملصطلح األدب النسائي

  .ح لدى النقاد جعله يتأرجح بني القبول والرفضولبس املصطل

إن ما يعّلل رفض الكاتبات تسمية األدب النسائي يكون خوفًا من إحلاق صفة 

ƢēƢǟ¦ƾƥƜƥÂ�Ƣđ�ƨȈǻÂƾǳ¦.

.31، ص خطاب التأنيثيوسف وغليسي، -1

.23، ص الرواية النسائية المغاربيةبومجعة بوشوشة، -2
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  :الموقف المؤيد-ب

يتمتع باخلصوصية، وهو ما يؤكده "أدب نسائي"يعرتف أصحاب هذا املوقف بوجود 

تكتب من فراغ وال تكتب عن ذات مريضة مهوسة بنفسها، املرأة ال «بأن " محمد معتصم"

�ǎ ǐǫÂ�©Ƣȇ¦Â°�Ƥ Ƭǰƫ�ǲƥ�ƨǇƢȈǈǳ¦�Ŀ�µ Ȃţ�ȏÂ��°ȂǷȋ¦�ǪƟƢǫ®�ǲǴŢÂ�¬ǂǌƫÂ�ƾǬƬǼƫ�ƢËĔ¤

¦�Ƕē�Ŗǳ¦�ƨȇŚǐŭ¦�°ȂǷȋ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦Â�ƨȈǐƼǌǳ¦Â�ƨȈǷȂȈǳ¦�ǞƟƢǫȂǳ خًا لكن ما تنتجه نسوأشعار 

.1»ورجل يف آن واحد امرأةالشخصية العربية 

تسعى إىل أن تكون «�ƢËĔ¢�ƢēƢƥƢƬǯ�¾Ȑƻ�ǺǷÂ�̈¢ǂŭ¦�À¢�ÃŚǧ"المناصرة حسين"أّما 

ǶēƢƥƢƬǯ�Ŀ�ǶȀƬǼǸȈǿÂ�ƨȇ°Ȃǯǀǳ¦�Ã£ǂǳ¦�ȄǴǟ�̈®ǂǸƬǷ«2  بالتايل إثبات حضورها عرب كتابة

  .تتمتع باخلصوصية

تصوغ كتابتها بشكل خمتلف متامًا عن أشكال  «أن املرأة  "نور الدين أفاية "يرى  

الرجل سواء تعّلق األمر بالكتابة املخطوطة أو أشكال الكتابات اليت ال تتوقف املرأة كتابة 

عن ممارستها يف عالقتها جبسدها ، فاملرأة باعتبار تواجدها يف جمتمع ذكوري تعمل على 

3»الدوام على إظهار جسدها بشكل مغاير

الة يف الكتابة، إن التأثري البيولوجي للمرأة الذي خيتلف عن الرجل ينعكس ال حم

  .عندها تغدو قيمة جسد املرأة الفنية من مكونات اهلوية األنثوية يف الكتابة

م، ص 2003، 1ط ، دار الثقافة، الدار البيضاء ،بناء الحكاية والشخصية في الخطاب النسائي العربيحممد معتصم، -1

24.

.66م، ص 2007، 1، عامل الكتب احلديث، إربد األردن، طالنسوية والثقافة واإلبداعحسني املناصرة، -2

.14،يف املرأة والكتابة واهلامش،  ص الهوية واالختالففاية، حممد نور الدين أ -3
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66 بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة الحدیثة|

 إىل أن" عام من الرواية النسائية 100"من خالل مؤلفها  "بثينة شعبان"تذهب 

هدف دراسة األدب النسائي حتت عنوان مستقل هو اكتشاف حجم هذا األدب «

اكتشاف حجم هذا األدب واحلكم على نوعيته خالل النسائي حتت عنوان مستقل هو 

إن هدف هذا املشروع ليس  -وبعبارة أخرى-تطبيق املقاييس األدبية املتعارف عليها عاملياً  

إعطاء صوت هلؤالء النساء اللوايت مل يكن هلن صوت أبداً، إّمنا هو إعادة املكانة للكاتبات 

ǳ¦�Â¢�Ǌ ȈǸȀƬǳ¦�Â¢�Ǻē¦ȂǏ¢�®ƢŨ¤�Ļ�ļ¦ȂǴǳ¦ Ƣǈǻ�ǺĔȋ�ǖǬǧ�ǺȀƬȈŷ¢�ǺǷ�ǲȈǴǬƬ«1  إن الغاية

هو إعادة للمرأة مكانتها اليت مهشت من  -حسب الكاتبة-من دراسة األدب النسائي 

  .زمن

م، 1999، دار اآلداب للنشر والتوزيع، بريوت، )م1999م،1899(عام من الرواية النسائية العربية 100 بثينة شعبان،-1

.24ص 
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رالتجربة اإلبداعية النسائية في الجزائ -4

إن جتربة اإلبداع النسائي يف اجلزائر مرتبطة بالوضع الذي آلت علية البالد آنذاك، 

مرت اجلزائر كغريها من البلدان العربية مبراحل تارخيية، أثرت يف الفكر واألدب، بالتايل فقد 

��Äǀǳ¦�®ËƾǌƬŭ¦�ǚǧƢƄ¦�ËȂŪ¦�ƨǼǸȈǿ�ǲǛ�Ŀ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈¢ǂŭ¦�ƨǔĔ«ان من الطبيعي أن تتأخرك

، فضًال عن أن تكون املرأة هي )لقصيدة غزلية مثالً (كان يستنكر وجود املرأة يف نص أديب

)م1939(ن ناديًّا رياضيًا إسالميًا حني أراد أن ينظم مسابقةمبدعة ذلك النص إىل أ

 االستعمارقصصية اشرتط يف نصوص املتسابقة أن تكون خالية من املرأة، وقد كّرس 

.1»الفرنسي مثل هذا الوضع الثقايف املظلم الذي ال نصيب للمرأة فيه من العلم والثقافة

¢�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǂǐȇ�°ȂǔƷ�À¢�ƢǸǯ��ƨȈǴǟƢǨǳ¦Â�̧ ¦ƾƥȍ¦�©ƢǨǏ�̈¢ǂŭ¦�Ǻǟ�ȆǨǼȇ�À

�°ƢǸǠƬǇȏ¦�ǾȈǴǟ�ǂƯ¢�ƢŭƢǘǳ�Äǀǳ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�µ ȂǧǂǷ�ǂǷ¢�ƨǴǟƢǧ�©¦ǀǯ�Â¢�ƨǸȈƬǯ�̈¢ǂŭ¦

  .بذلك بالتايل كان يسعى إىل أن جيردها من صفات اإلبداع

والروائي يف العقود غياب املرأة وتأخرها عن الرجل يف جمال اإلبداع القصصي « لعلّ 

السابقة، مل يكن نتيجة قصور ذايت عندها بقدر ما كان قصورًا يف احلياة العامة الثقافية 

�ÅƢȈƥ®¢Â�ÅɌÈƢȈǼǧ�Ƣē¦̄�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦Â�°ȂȀǜǳ¦�ƢŮ�ƶƬƫ�Ń�Ŗǳ¦��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â«2  وميكن تلخيص

  :أسباب تأخر الكتابة النسائية يف اجلزائر إىل العوامل اآلتية

.69، صخطاب التأنيثيوسف وغليسي،-1

، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء املغرب، ص في الرواية العربيةشعرية الفضاء السردي، المتخيل والهوية حسني جنمي، -2

173.
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يبذل أقصى ما يف وسعه الفرنسي  االستعمارلقد كان  :الستعمارياالعامل -1-

 –القصة القصرية -لطمس معامل الّلغة العربية، ممّا نتج عنه تأخر األدب اجلزائري خاصة 

بالتايل تأخر احلركة األدبية النسائية نتيجة احلصار املضروب على الثقافة واألدب العربيّني،

وساعد الكثري من األمساء النسائية، الاليت كّن يتخذن من ،وهو ما شجع نشر لغته القومية

، مثل آسيا جبار و 1يف الساحة األدبية خارج اجلزائر الّلغة الفرنسية وسيلة للكتابة بالظهور

  .مليكة مقدم

وفقاً للتقاليد اليت كانت تنظر إىل املرأة نظرة دونية حتمل :االجتماعيةالتقاليد -2-

يثري الفتنة، يشجع على  االجتماعية، وترى أن تواجدها يف احلركة االحتقارهلا الكثري من 

�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƢēƢǫƢǗ�ƾȈǸšÂ�Ǌاالحنالل ȈǸȀƬǳ¦Â�ƨǳǄǠǳ¦�» ÂǂǛ�ƢȀȈǴǟ�ƪ Ǔǂǧ�Ǯ ǳ̄�ǲƳȋ��

.2والفكرية

إىل ضعف يف اإلنتاج األديب النسائي اجلزائري، إذ  االستقاللتشري فرتة ما قبل 

والعادات والتقاليد  االستعمارذلك إىل عاملي  دمر  لكتابة،تتحدث تلك الفرتة عن أزمة ا

  .االجتماعية

هبت طائفة من رواد النهضة اجلزائرية وجمموعة من «لكن مل يدم ذلك طويًال إىل أن 

الشباب املتنور ألجل إخراج املرأة من هذا الوضع الثقايف املزري؛ إذ تأسست مجعية 

داعية إىل تعليم املرأة املسلمة اجلزائرية تعليماً ) الشباب اجلزائريني لتثقيف املرأة املسلمة(

ما يراه نافعًا من املدينة احلاضرة، يف حدود ما إسالميًا ينهل من مناهل العلوم احليوية وكل 

.10م، ص 2002، 1، دار هومة، اجلزائر،طالتجربة القصصية النسائية في الجزائرباديس فوغايل، : ينظر-1

.11املرجع نفسه، ص -2
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سفور املرأة "ويُعزَّ قوميتها العربية ويقيها فداحة " واالحنطاطمعمعة اجلهل "خيرجها من 

.1»"اجلاهلة

�ƶƬǧÂ�ƢĔÂƚǌƥ واالهتمامكان البن باديس دورًا رائدًا يف ترقية املرأة اجلزائرية «لقد 

ة الرتبية والتعليم مبدينة قسنطينة ويف كل مدارس مجعية أقسام خاصة لتعليم البنات يف مدرس

على مستوى الرتاب الوطين كدار احلديث بتلمسان، مدرسة العلماء املسلمني اجلزائريني 

.2»مية باجلزائرية العاصمةالفالح بوهران، مدرسة الرتبية والتعليم، مدرسة اإلسال

وإخراجها ممّا كانت عليه من جهل، إذ عّد نّبه ابن باديس على حق املرأة يف التعليم 

�ƶƬǨƥ��Ǯ ǳ̄Â��ǶȈǴǠƬǳ¦�ȄǴǟ�Ʈ Ʒ�Ǯ ǳǀǳ��ƨǷ¢�Ä¢�ƨǔĔ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�Ƕǿ¢�ǺǷ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǔǫ

وكان الغرض من ذلك تكوين عدد كبري من البنات  مدارس خاصة تتلقى فيها تعليمها،

سائية يف ، فسرعان ما أمثرت جهود ابن باديس، وبدأت أوىل اإلرهاصات للكتابة النللتعلم

اجلزائر بالظهور، فقد بدأت الكثري من املثقفات بشر العديد من املقاالت بالصحف 

©ȏƢĐ¦Â.

فمن املؤكد أن الصحف اليت ظهرت يف «ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÅƢǷƢǿ¾�لعبت الصحافة دورًا 

هذه الفرتات كانت هلا األثر الكبري بشكل ما على قيام النهضة الفكرية وترعرعها، هذا 

إىل الصحف اليت فيما بعد، وكان بعضها مقتصرًا على جوانب دينية إصالحية  باإلضافة

�ǂƟƢǐƦǳ¦Â�§ ƢȀǌǳ¦�ǲưǷ�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�Ǿƫ®ƾƷÂ�ǾƫǂǐƷ�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�Â¢�¾ƢĐ¦�°Ȃǘƫ�ƪ ǫƢǟ¢��ƨƬŞ

.69، ص خطاب التأنيثيوسف وغليسي، -1

م، 2001، دار اهلجى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، ابجزائرية وحركية اإلصالح النسويةالمرأة حيي بوعزيز، -2

.04ص
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�ȄǴǟ�©ǂǐƬǫ¦�ƢËĔ¢�ƢǸǯ�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƨǯǂū¦�ǂǌǻ�Ŀ�Ǧأ 1»األوىل والثانية Ƹǐǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǸȀǇ

  .رتبويةاجلوانب الدينية واإلصالحات ال

ما ميكن مالحظته أن نشأة الكتابة النسائية يف اجلزائر، مّرت مبراحل عديدة، غري 

:لعّل من أبرزها

مقرتنة باندالع الثورة التحرير وهي م 1954سنة واليت تبدأ  :المرحلة األولى

ات نثرية متثلت يف مقاالت اجتماعية متحورت أغلبها حول الوطين، ومن خالل مسامه

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳƢƥ�ǪǴǠƬƫ�Ãǂƻ¢�ǞȈǓ¦ȂǷ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ قضية املرأة

  .السليمة والرتبية الصحيحة للفرد اجلزائري

) نشر جبريدة البصائر) (إىل الشباب(مقال لزهور ونيسي بعنوان : من بني املقاالت

يف حركة  ابيةاإلجيبرتبية وتعليمها، وإعدادها للمشاركة  االهتمامتدعو فيه إىل ضرورة 

لباية خليفة، )ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈¢ǂŭ¦�ƨǸȈǫ(التنمية، باإلضافة إىل مقال آخر بنفس اجلريدة، بعنوان 

ÂǂǓÂ�ǞǸƬĐ¦�Ǧ°̈�والذي تناقش فيه موضوع املرأة ود ȈǬưƫ�Ŀ�Ƣǿ°Âعلى  اعتمادهاƢēƢǻƢǰǷ¤

ǞǸƬĐ¦�ǂȇȂǘƫ�Ŀ�ƨȇ®ǂǨǳ¦�Ƣē¦°ƾǫ�ŚƼǈƫÂ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦.

 )وهي كاتبة من عني أزال( فنشرت لويزة قالل«وتوالت بعدها العديد من املقاالت 

على حّد –���ƨȈƷÂǂǳ¦�ƢȀƬƻƘƥ�ǢȈǴƦǳ¦�ƢđƢƴǟ¤�Ǻǟ�ǾȈǧ�©ËŐǟ)املرأة اجلزائرية(مقاًال حول 

، باإلضافة إىل مقال آخر 2»الكاتبة الداعية إىل الفضيلة اآلنسة زهور ونيسي -تعبريها

.ǄȇȂǳÂ�°Ȃǿ±�Ƣđ°®�ŖǬȈǧǂǳ�ǪȈǸǠǳ¦�ƢȀǠȈƴǌƫ�ǾƬǼ1̈�ضمّ ) شكر وأمل(لفريدة عباس بعنوان 

.31م، ص 1983، الدار العربية للكتاب، اجلزائر، القصة الجزائرية القصيرةعبد اهللا الركيب، -1

.71، ص خطاب التأنيثيوسف وغليسي، -2
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أسهمت كاتبات «نشطت احلركة الثقافية لدى املرأة اجلزائرية يف أوىل مراحلها إذ 

أخريات يف تدشني تلك البدايات األوىل منهن خدجية بوكثرة، والعالية لعلى، ليلى دياب، 

.2»ورّمبا أيضا زليخا خربوش

األعمال يف دعم الكاتبات لبعضهن البعض، وتوالت بعدها ظهور سهمت هذه أ

.أشكال نثرية أخرى متثلت يف القصة القصرية، وهو ما كشفت عنه املرحلة الثانية

تبتدئ بالصورة القصصية «ظهور احملاوالت القصصية إذ عرفت  :المرحلة الثانية

، )من صميم الواقع(لزهور ونيسي، وقد نشرت يف ركن حتت عنوان ) جناية أب( ـاملعنونة ب

من (موضوع الفقر واحلرمان، أّما تعاجل ) األمنية(باإلضافة إىل عمل آخر حيمل عنوان 

فتتناول موضوع آثار التخلي عن القيم واألخالق بسب الّلغة األجنبية والقيم ) امللوم

.3»الدخيلة

" زهور ونيسي"أول جمموعة قصصية للكاتبة اجلزائرية «على أن  يتفق أغلب الباحثني

يف بداية الستينيات وهي تتناول موضوع الثورة وتركز على دور املرأة ) الرصيف النائم(بعنوان 

قضية التقاليد ووضع املرأة ين ) الثوب األبيض(فيها، كما تتناول الكاتبة يف قصة بعنوان 

متثل واج املبكر من شخص ال تعرفه وال يتناسب معها، كما حترم من التعلم، وجترب على الز 

مرحلة متطورة يف القصة العربية احلديثة يف اجلزائر، بدأت " زليخة السعودي"القصة عند 

األديبة الكتابة القصصية يف مرحلة الثورة التحريرية، إّال أن قصصها مل تعرف النشر إّال مع 

.71، ص التأنيثخطاب يوسف وغليسي، -1

.72املرجع نفسه، ص -2

.14،15، ص ص التجربة القصصية النسائية في الجزائرباديس فوغايل، : ينظر -3
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مثاين عشر قصة يف فرتة وجيزة،مل تتعدى العشر بداية الستينيات، حيث بلغ عدد قصصها 

.1»سنوات، تنوعت قصصها يف املوضوع والصيغة املنظور

أن يعثر الباحث  )إن مل يكن مستحيالً (من الصعب «أّما خبصوص الشعر، فإنّه 

، االستقاللشعري كبري يف صحافة ما قبل  نشر من كمِّ على قصيدة نسوية مجلة ما كان يُ 

هي أول قصيدة يف   -أو تلك-هذه القصيدة  أن نُغامر بالقول إنَّ لذلك من الصعب 

 الستينياتمنتصف  خالل( االستقاللتاريخ الشعر النسوي اجلزائري، لكن مع بدايات 

ƾȈǐǬǳ¦�Ŀ�Ʈ̈�ق لنا أن نؤسسِّ حياألوىل اليت  البواكريبدأنا نطالع  )حتديداً  ȈǻƘƬǳ¦�©Ƣȇ¦ƾƥ�Ƣđ

يف اخلارطة الشعرية  !قنابلها/ع نصوصهار اجلزائرية اليت بدأت حتتفي بأمساء نسوية قليلة تز 

.2»!رة ، مث ختتفي خشية انفجار مفرتضاملذكّ 

ال عند (يف دراسة ما  سات اللوايت مل أجد ذكرًا هلنَّ من مجلة الشاعرات املؤسِّ «إن 

ّممن حتفظ هذه الدراسة حبق اإلشارة األوىل إليهن، بعد ) أمحد دوغان وال ناصر معماش

اليت " سكينة العريب"تنقيب ُمْضٍن يف أرشيف الصحافة الوطنية، ميكنين أن أّمسي الشاعرة 

ورّاد "حل ��ǂǳ¦�ÀƢǼǨǴǳ�ƨȈƯǂǷ�ÀȂǰƫ�À¢�Ƣē®¦°¢�ƾǫÂ¦)النجم الذي هوى(نشرت قصيدة بعنوان 

بني اهلمزة والعني والدال، رّويهبيتًا ترتاوح حروف21، يف شكل عمودي قوامه "بومدين

.3»مع تفشي الكسور العروضية يف كثري من األبيات

، وزارة االتصال والثقافة، م1972م،1943اآلثار األدبية الكاملة لألدبية زوليخة السعودي،شربيط أمحد شربيط، -1

.131م، ص 1972، 1اجلزائر،ط

.81، ص خطاب التأنيثيوسف وغليسي، -2

.81، صخطاب التأنيثيوسف وغليسي ،-3
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¢�Ŀ�ƾȇƾƳ�ƾȀǟ�ƨȇ¦ƾƦǳ�Ƣđ�°ƚǻ�À¢��ƢǼǳ�ǪŹ�Ŗǳ¦��ƢǿǂǠǋ¢Â�Śǯ¦ȂƦǳ¦�ǂȀǋ«إّال أنّه 

اليت مجعت ما " مربوكة بوساحة"للشاعرة مسار اخلطاب الشعري اجلزائري، هي براعم 

يقارب األربعني قصيدة من قصائدها الوجدانية القصار يف ديوان هو األول من نوعه يف 

رائدة الشعر النسائي يف )مربوكة بوساحة( وبذلك تعد 1»تاريخ القصيدة النسوية اجلزائرية

  .اجلزائر

اليت " أحالم مستغامني"جميء  « مسيطرًا إىل غاية" مربوكة بوساحة "ديوان  يبقىل

م، 1972) على مرفأ األيام(هيمنت على الساحة الشعرية خالل السبعينيات بديوانيها 

م، ومع أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات ظهرت 1976) الكتابة يف حلظة عري(و

أرفض (م، 1979)يا أنت من مّنا يكره الشمس" (زينب األعوج"أعمال أخرى للشاعرات 

نادية "م، و1981)لوجه غري باريسي" (ربيعة جلطي"م، و1981)يدّجن األطفال أن

م، 1982) متاهات الصمت" (وليلى راشدي"م، و1981)راهبة يف ديرها احلزين(" النواصر

، وما إن وغريهن من الشاعرات اللوايت متّيزن بعطائهن يف جمال الشعر2»"نورة سعدي"و

وثقافيًا حىت أصبحت تنافس الرجل يف ميادين خمتلفة منها  حتسن وضع املرأة اجتماعيًا 

  كتابة الرواية

، القصة راملقال، الشع: استطاعت املرأة اجلزائرية أن تعرب عن طموحها من خالل

�ǂưǯ¢�ƢȀǷȂŷ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ƨǏǂǧ�ƢŮ�ƶȈƬȇ��ǂƻ¡�ĺ®¢�ǆ ǼƳ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤��̈ŚǐǬǳ¦

فاختارت الرواية للبوح على الرغم مل  ،والقصة لشعرا األجناس األخرى من سمح بهتممّا 

.86املرجع نفسه، ص -1

.90املرجع نفسه، ص -2
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�ƢȀǈǇ¢Â�ƨȇ®ǂǈǳ¦�ƢēƢǻȂǰŠ�ƨȇ¦°®�ƢŮ�Ǻǰƫ باإلضافة إىل عدم وجود روايات تنسج على

  .منواهلا

وليد الستينيات، «اجلدير بالذكر أن األدب النسائي يف اجلزائر ظهر متأخراً، فهو 

م  1979ة اليت ظلت غائبة حىت عام وبصورة أدق هو من مواليد السبعينيات، عدا الرواي

زوليخة "، وكان هناك مشروع يف أدب الراحلة )يوميات مدرسة حرة(لتطل علينا رواية 

.1»إال أن رحيلها حال دون ذلك" السعودي

�®ȐȈŭ�ǆ ȈǇƘƫ�ƨǴƷǂǷ��ȆǓƢŭ¦�ÀǂǬǳ¦�ǺǷ�©ƢȈǼȈǠƦǈǳ¦�ƨȇƢĔ�ŗ̈ǧ�ƪ Ǵǰǋ الرواية

، 2"زهور ونيسي"أول رواية نسائية بقلم  م صدرت1979النسائية يف اجلزائر، ففي سنة 

) لوجنة والغول(لتظل بعدها األعمال الروائية شحيحة إىل غاية التسعينيات، إذ ظهرت رواية 

علينا بأول عمل " أحالم مستغامني"م، ويف نفس السنة أطلت 1993لزهور ونيسي سنة 

، و النقاد الكثري من القراءنالت هذه الرواية إعجاب وقد ) ذاكرة اجلسد(روائي هلا بعنوان 

سنة ) فوضى احلواس(فكانت  مة لرواية ذاكرة اجلسدتوهي تمث واصلت بعدها اجلزء الثاين 

) رجل وثالثة نساء(بعملها الذي حيمل عنوان " فاطمة العقون"، مث انظمت إليهما م1998

.08م، ص1982أمحد دوغان، الصوت النسائي يف األدب اجلزائري املعاصر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،-1

�À¢��¿ǄǟÂ�ƨǬƯ�ǲǰƥ�¾ȂǬǳ¦�ǞȈǘƬǈǻ�¦ǀđ"فقد سطع جنمها من  ،هي بالفعل رائدة املرأة اجلزائرية يف جمال اإلبداع" زهور ونيسي

) الناطقة بالعربية(زهور ونيسي بالذات أكثر األمساء  «تعد  ؛ إذخالل أعماهلا اليت القت الرتحيب يف القصة، املسرحية، والرواية

يكفي دليًال على ذلك كله ما نشرته ...واجتهاداً واستمراراً ألقاً، أذيعها صيتَّا، وأعماقها وعيَّا، وأعظمها موهبة، وأشّدها إصراراً 

اخلمسينات، وهي ال تزال  دون العشرين من ) بصائر(من نوع كمي كبري من املقاالت والردود واالنتقادات والقصص يف 

.74، ص خطاب التأنيث يوسف وغليسي ، :أنظر»عمرها
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Â°�°ȂȀǛ�©ƢȈǼȈǠǈƬǳ¦�ƨȇƢĔ�ƪ¦1997سنة  ǧǂǟÂ��¿فاروف فضيلة"لـ) مزاج مراهقة( ييت" ،

  ".فاطمة العقون"لـ) عزيزة(ورواية 

من خالل تتبعنا ملسار احلركة األدبية حول نشأة وتطور األعمال الروائية النسائية يف 

بدا ظهورها حمتشماً على شكل حماوالت قصصية، قد اجلزائر، اليت كانت ذا خماض عسري، ف

رائدة الرواية " زهور ونيسي"فكانت ، مميزة امث ما فتئ أن تطورت إذ أجنبت يف األخري أقالم

  .اء الساحة األدبية اجلزائريةثر اجلزائرية، لتربز بعدها أمساء جديدة أسهمت يف إ

)م2017-م )1979بيبليوغرافيا الرواية النسائية في الجزائر  -5
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خاصة لتوضيح النسبة الكبرية لإلنتاج الروائي النسائي اجلزائري، 1هي بيبليوغرافيا

م باعتبارها االنطالقة األوىل مليالد الرواية 1979وقد ذكرنا ما تيسر مجعه بدءًا من سنة 

.م2017النسائية يف اجلزائر إىل غاية 

السنةعنوان الروايةأسماء الروائيات

  زهور ونيسي     

1979مدرسة حرّةمن يوميات 

1993لوجنة والغول 

2007جسر للبوح وآخر للحنني

  أحالم مستغامني    

1993ذاكرة اجلسد

1998ضى احلواسفو 

2003عابر سرير

2012األسود يليق بك

  فضيلة فاروق    

1999مزاج مراهقة

2003تاء اخلجل

2006اكتشاف الشهوة

2010أقاليم اخلوف

1997رجل وثالث نساءفاطمة العقون

1999عزيزة

  أ:البيبليوغرافيا يف النقاط التاليةن حتديد أهم املصادر هلذه كمي -1

  اجتهاد خاص دام قرابة سنوات البحث - أ

  .تبات والبحث من خالل ما هو متوفر من روايات نسائيةكالعودة إىل فهارس امل -ب

  تتبع إصدرات القوائم السنوية ملختلف دور النشر  -ت
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2000أوشام بربريةمجيلة زنري

¿Ƣēȍ¦�ǞƥƢǏ¢2008

  يامسينة صاحل  

2001حبر صمت

2003أحزان إمرأة من برج امليزان

2006وطن من زجاج

2006خلضر

2001حلم الضفافحسيبة موساوي

  درحيسارة    

2004زنادقة

2006لعاب احملّربة

2007ة الفرسقشه

  زهرة ديك   

2000بني فكي وطن

2002يف اجلّبة ال أحد

2009قليل من العيب يكفي

  خدجية منري   

2004ذاكرة الدم األبيض

2005سطوح ال متحى

2006الذكريات األخرية

2009نسرين ستموت غدا

2003النغم الشاردربيعة مراح

2003الشاذ

  عائشة بنور  

2006السوط والصدى

2009سقوط فارس األحالم

2007اعرتافات املرأة
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2016نساء يف اجلحيم

2007من وحي األملحليمة مالكي

2013وداعاً أيتها العيون الوردية

  ربيعة جلطي

2011الذروة

2012نادي الصنوبر

2012عرش معشق

2015بالنعناعحنني 

2016عازب حي املرجان

2000بيت من اجلماجمشهرزاد زاغر

2001الشمس يف علبةهوارة سعيدة

2001احلوريات والقيدسعيدة بيدة بوشالل

2005فضيلة، عنقاء القصبة

2001حلم على الضفافحسيبة موساوي

2003قدم احلكمةرشيدة خوازم

2004يبايلالسمك ال إنعام بيوض

2005وحده يعلمعايدة خلدون

2007إىل أن نلتقي فرحيةةإملي

2013أسول

2007فراش من قتادعتيقة مسايت

2007-اجلزء األول –أجراس الشتاء عائشة منري

2007-اجلزء الثاين –أجراس الشتاء 

2008مفرتق العصورعبري شهرزاد زارب
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2008صمت الرصاص أن بعد مسرية قبلي

2008الثأر واألبرياءنبيلة حياهم

2008نقش على جدائل املرأةكرمية العمري

2009اهلجالةينةو بور أمحدفتيحة

2009أوراق الشجنسعاد عومير

2010لن نبيع العمرزهرة مبارك

2010أعشباب القلب ليست سوداءنعيمة معمري

2011املمثلشريفة فداج

2011خريف الوفاءقداريصباح 

2012خبتةدويفي سهام

ȂǼƳ�ǶēƢǼȈƳ2012§صفاء عسيلة

2012عواصف عمر الزهورعمارة ياقوت

2012عذاب الروحفايزة لعمامرة

2012جسد يسكنيندهية لويز

2013سأقذف نفسي أمامك

2012آمال حب يبحث عن وطنهدى درويش

2015نساء بال ذاكرة

2012احلب بنكهة جزائريةالنمسسارة 

2016ملح وماء

2012نورس باشاهاجر قويدري

2015الرايس

2013اجلزيرةفاطمة الزهراء جالل

2013بروج الغدرآسية مشري
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2013قصة حياة يف طي النسيانعبلة قدوار

2014اعرتاف موجه الداء الذي يلتهم فتوة الوطن

2013الغمريانليندة كمال

2014املطاردون

2014نبضات آخر الليلة بولوفةمنسي

2014عودة برج إيفل إىل أية عجيبة  ضاوية كربوس

2014احلب املتعفنعائشة قجام

2015حصار املرايازينب لوت

2015أحالم مدينةفريدة إبراهيم

2007قضية عمريوهيبة اجلموعي

2009نانا ،قصة إمرأة فحلة

2013الذئاب والبحر

2013حلم االرتقاءمساح مسار

2015يا من هواه أذلينشيماء غفار

2015ما مل تقله التينة اهلرمةصاحلة العراجي

2016حب من أول نقرةمرمي نرميان نومار

2016عناق مميتأمينة عبد الوهاب

2016شجرة مرميسامية بن دريس

2015رائحة الذئب

2016تغريبية النارمحديفاطمة 

2016دوار العتمةوافية بن مسعود

  بشرى بوشارب

2015الدمفحرو 

2017حوريات على حافة اجلنة
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2017املهاجرة

2015تاج اخلطيئةمجيلة مراين

2016تفاح اجلن

2016عقد التوتمليكة رافع

2016سرادب العاراسسكرمية ع

2017أمشاج

2016لسان قلمي بريءنورية

2016ونشريسيةأمرية عائشة غويل

2016لن ميس قليب بشرسهيلة قوامسية

2016ظل اخليالأمينة مليكة

2016تشرفت برحيلكفريوز رشام

2016رزوايا الصفآسيا بودخانة

2017سالمل املنفى

عايشةحواء حنكة

2016يف ظالل األحالم اجلميلةهاجر ميموين

2017حىت العصافري هاجرت

2017أجسام بال أحالممرمي سبع

اعلى شف

2017اء الشرفشخربشات على غإميان أمساء

2017اللعنةمنال مزهود

2017بلقيسيانمرمي ر 

2005وحده يعلمعائدة خلدون
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2017رائحة احلب

2017أفيون ويامسنيجنمة دزيري

2017املاضيعطر أحالم حجاز

2017إمرأة من حتت الرمادلعزازي.رزاد نور ف

2017خلفيات حبسهيلة لعمش

2017وصدقت قارئة الفنجانكذبت هاجر عبد الباقي

2017رياحني الذاترقية عباس

2017أغداً ألقاكفتيحة قداري

2017مكر حواءشفيقة قبقوب

2017حطام الذاكرةأمينة طلبيش

2017من حتت الرّدمسعادةرشيدة 

2017أشياء ليست سريّة جّداهند أوراس

2017املالئكة املسترتون..الرهابنيأمساء زنايدي

2017غرفة غري معقمةجاودي إمسهان

2017قبلة املوتغريب مىن

2017احلب األزرقوشنغزالن ق

2017شرقيةشغف أنوثة فاطمة الزهراء بطوش

2017خيبةكمبار إيناس بن 

2017رحيلشيماء كحلة

2017وافرتقناهديل عايب

2017رحى الذاكرةأوزليم و فتيحة رمحون

2017لشياطني جوانب بيضاءلليلى بن مهريس
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2017واهتدت روحي إليكلطيفة قرناوط

2017بيننا افرتاضخدجية بوصوف

2017وادي احلّناءمجيلة طلباوي

2017ذنب قتلتبأيخولة عجينة

2017على هامش رحم ال يرحمنور اهلدى

2017القاعدة الواحدة واألربعون للعشقدليلة زيدان

2017البئرعزيزة بوقاعدة

2017قلوب مكبلةصربينة غلمي

2017حالة زهد تنتهي يف النارمليكة رافع

2017شواطئ الثلج فضيلة بودريش

2017للكولونيلاليد اليمىن بوخالط نادية

2017براءة على قارعة الذنبنور اإلميان عباس

2017ذكرى احلاضرة الغائبةلويزة بداوي

2017بيالاأكحواسنية خولة

2017يف غيابك أنا أحتضرمسية هجراس

2017املغارة الثانيةوسيلة سناين

2017شياطني اجلوفمسرية منصوري

2017ذات القلبينيشعالنبن فاطمة 

2017جرعة زائدةصباح روايسية

2017شريوفريادليلة بوسامة

2017سكرات جنمةآمال بوشارب

2017أمحر شفاهوهيبة بوحنك
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2017عائد إىل قربيزكية عالل

2017ارةنليلة بني اجلسر واملحليمة شهد مرابط

2017اخلطايالويزة جبايل

2017وأنا أحتضرسلمى بوقرعة

2017على خطى جمهولاخلنساء عباس شهاب

استطاعت املرأة اجلزائرية عن طريق الرواية تفجري كل مكبوت، ودليل ذلك الكم 

اهلائل من الروايات، فقد حققت الرواية النسائية اجلزائرية تراكمًا نوعيًا الفتاً؛ إذ بلغت 

روائية، وهذا ابتداًء من سنة  ستة وعشرينرواية بقلم مائة و  وثالثة وسبعنيحوايل مائة 

، كما عرفت أمساء روائية جديدة واعدة م2017وصوًال إىل يومنا هذا من سنة  م1979

  .   لكنها مل تنل بعد ما تستحقه من الدراسة والقراءة

رواية هو هدد اإلصدارات الروائية النسائية  سبعونو  ثالثةمائة و : اإلحصاء 5-1

:اجلزائرية، تتوزع على السنوات كما يلي
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عدد الرواياتالعقود

01السبعينيات

00الثمانينيات

06التسعينيات

48-العقد األول-األلفية الثالثة

118-العقد الثاني-األلفية الثالثة

173المجموع

  .يوضح توزيع عدد الروايات على العقود): 1(جدول رقم  -  

حصيلة ما أنتجته نساء اجلزائر أن  -هذا اإلحصاء-ما ميكن مالحظته انطالقًا من 

وهو عدد  يةروا) 173( سبعنيو  ثالثةئة و ، ُقدر مبم2017م إىل غاية 1979منذ سنة 

السبعينيات ميالد نص روائي واحد  عرفت سنوات فيما  يثبت تطور يف اإلنتاج الروائي،

م، بينما مل تعرف سنوات 1979كان ذلك " يوميات مدرسة حرة"لزهور ونيسي وهو 

  .نينيات أي وجود نص روائي يف تلك الفرتةاالثم

أعمال روائية، حيث عادت زهور )06(شهدت سنوات التسعينيات ظهور ستة 

، وانضمت أحالم "لوجنة والغول"وان م بعن1993ونيسي بعملها الثاين هلا كان ذلك سنة 

م، وأضافت 1993سنة "ذاكرة اجلسد"مستغامني إىل عامل الرواية وأصدرت روايتها الشهرية 

1998�Ǻǟ�ƨǼǈǳ¦�ƨȇƢĔ�ƪسنة " فوضى احلواس"بعدها اجلزء الثاين للرواية املوسوم بـ ǨǌǯÂ��¿

صدرت فضيلة فاروق لفاطمة العقون ، وأ" رجل وثالث نساء"تواجد ثالثة أعمال روائية 

  " .عزيزة" روايتها مزاج مراهقة ونشرت فاطمة العقون روايتها 
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ضلت األعمال الروائية شحيحة إىل غاية بداية األلفية الثالثة، ففي بدايتها بالتحديد 

م، صدرت ثالث روايات جلميلة زنري، زهرة ديك، وشهرزاد زاغر، أفرجت 2000سنة 

  .عن ميالد أربع روايات  م2001سنة

:التراكم على مستوى الروائيات-2

  عدد الكاتبات  أسماء الكاتبات  حجم التراكم
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01يامسينة صاحل           حالة مخسة نصوص

  حالة أربع نصوص     

أحالم مستغامني

05 فضيلة فاروق

عائشة بنور 

ربيعية جلطي

خدجية منري

  حالة ثالثة نصوص    

زهور ونيسي

05

زهرة ديك

وهيبة مجوعي 

دريسارة ح

بشرى بوشارب

  حالة نصيني    

مرمي سبع-دهية لويز-فاطمة العقون

17

كيحليمة مال-ربيعة مراح

عايدة خلدون-هاجر قويدري

مالكليندة  -هدى درويش

إميلية فرحية-دريسسامية بن 

سعيدة بيدة بوشالل-مجيلة مراين

عبلة قدوار-آسية بودخانة

رمية عساسك-هاجر ميموين

  حالة نص روائي واحد 

شهرزاد زاغر–حسيبة موساوي 

فاطمة محدي-إنعام بيوض–رشيدة خوازم

مسرية قبلي-مرمي نرميان نومار–هوارة سعيدة 

أمينة طلبيش-عبري شهرزاد-أمينة عبد الوهاب

فتيحة قداري-عتيقة مسايت-وافية بن مسعود
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  حالة نص روائي واحد  

رقية عباس-فتيحة بوروينة–كرمية العمري

98

أحالم حجاز-نعيمة املعمري–زهرة مبارك

سهيلة لعمش-مليكة رافع–آسية مشري 

عائشة غويل–خولة خوامسة -نورية

هاجر عبد الباقي-أسية مليكة–سهيلة قوامسية 

جنمة دزيري-ةحواء حنك–فريوز رشام 

لعزازيرزاد نور-يانمرمي ر –إميان أمساء 

هند أوراس–سعادةرشيدة –شفيقة قبقوب 

هديل عايب-غريب مىن-–إميان أمساء 

اطمة الزهراء بطوشف–أحالم حجاز

هاجر عبد الباقي-سهيلة لعمش 

إيناس بن مبارك-فتيحة قداري-رقية عباس

ليلى بن مهريس-أمينة طلبيش–شفيقة قبقوب 

خدجية بوصوف-سهام دويفي –رشيدة سعادة 

فتيحة رمحون-خلدون إمسهان–أمساء زنايدي 

لطيفة قرناوط-غزالن قنوش –شيماء كحلة

دليلة زيدان-خولة عجينة–مجيلة طلباوي 

نور اإلميان عباس-صربينة غلمي-نور اهلدى 

مليكة رافع-فضيلة بودريش–عزيزة بوقاعدة 

حواسنية خولة–لويزة بدوي–بوخالط نادية 

سعاد عومير-وسيلة سناين–مسية هجراس 

وهيبة بوحنك-صباح روايسية–مسرية منصوري

آمال بوشارب-فاطيمة بن شعالن

عائشة قجام-سارة النمس–زكية عالل 

عمارة ياقوت-زينب لوت-حليمة شهد مرابط
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98فايزة لعماري-فريدة إبراهيم–لويزة جبايل حالة نص روائي واحد

سلمى بوقرعة-جاللفاطة الزهراء

اخلنساء عباس الشهاب–شريفة فداج

صفاء عسيلة-صاحلة العراجي-شيماء غفار

مساح مسار-ربوسكضاوية  -صباح قداري

126:المـــجموع

 وتتمثالن يف لقد بلغ عدد الروائيات اللوايت أصدرن مخسة أعمال روائية إثنني 

عامل الرواية باملقارنة مع وأحالم ل إىل تأخرمها يف دخو يامسينة صاحل وربيعة جلطي رغم 

مستغامني وفضيلة فاروق وعائشة بنور اللوايت سجلن يف رصيدهن أربعة أعمال روائية، أّما 

زهور ونيسي، سارة عن حالة ثالثة نصوص فقد بلغت ستة وكانت من نصيب كل من 

، يف حني سجلت كل اربحّيدر،  زهرة ديك،  خدجية منري، وهيبة مجوعي، بشرى بوش

وربيعة مراح، هاجر قويدري، هدى درويش، سامية بن  دهية لويز من فاطمة العقون،

وعايد خلدون، دريس، مجيلة مراين، آسية بودخانة، وهاجر ميموين باإلضافة إىل مرمي سبع

يف رصيدهن رمية عساس كمال ،وإميلية فرحية، سعيدة بيدة بوشالل ، عبلة قدوار،كوليندة  

، فهناك نقطتان، فأما األوىل فتعود إىل أن أما خبصوص حالة نص روائي واحد حالة نصني،

  .بنص روائي واحد نياكتفاألخريات  كوهناهناك كاتبات ال يزلن يف بداية إنتاجهن 

مما سبق، ميكن القول أن الرواية النسائية يف اجلزائر استطاعت أن ختلق لنفسها 

لرتاكم، باإلضافة إىل متكنها من االستفادة من تقنيات الرواية حضوراً مميزاً كشف عنه ذلك ا

  .احلديثة
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تعد الشخصية تقنية أساسية للعمل الروائي، وخيتلف مفهومها باختالف االجتاه 

ائنات من ورق يف النقد كالروائية، فهي شخصية حقيقية يف النقد التقليدي، بينما هي  

الفصل الثاين حتديد مفهومها عند النقاد احلداثي، انطالقًا من هنا نسعى من خالل 

  .املعاصرين
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باختالف اليت أولت املناهج  ةقدية اهلامّ ال خيتلف اثنان على أن مقولة الشخصية من املقوالت النّ 

�ƢēƢȀƳȂƫ ب ذبذدت الرؤى بني مساندين وناكرين هلا، وتحوهلا فتعدّ نصية، ما يدور سواء كان سياقية أو

 كيتعذر اإلمساوُمراوغة يصعب اخرتاقها، هالميةا مادة �ÉǧÂ�®ƢǬȇ¤�śƥ��ƢēȂ�ËĔȂǯ�°ȂƬحظالوهج إزاء 

، والشخصية مثلها مثل بتالبيبها، فكان الثمن عزوف ونكوص تارة، وانقياد وإقدام عليها تارة أخرى

  .هلا معىن لغوي وداللة اصطالحية األلفاظ األخرى،

غوي للشخصيةالمفهوم اللّ -1

وقد وردت ) ش،خ،ص(غوي العريب الشخصية من كلمة الشخص املأخوذة من اجلدر اللّ اشتقت 

مجاعة شخص اإلنسان وغريه، مذكر واجلمع أشخاص الشخص«" لسان العرب"يف ) الشخص(كلمة 

وكل شيء رأيت جسمانه ) ...(والشخص سواد اإلنسان وغريه تراه من بعيد  .اصصوشخوص وشخ

والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور واملراد به إثبات الذات فاستعري هلا لفظ  .فقد رأيت شخصه

.يتجلى لنا من خالل تعريف ابن منظور أنّه قصر الشخص على الذات الظاهر للعيان1»الشخص

كتاب "غوية القدمية كـمل ترد يف لسان العرب واملعاجم اللّ ) الشخصية(واجلدير بالذكر أن لفظة 

  .لعبد اهللا البكري "معجم ما استعجم"أمحد الفراهيدي  و للخليل بن"العني 

و ذصفات متيز الشخص عن غريه، ويقال فالن « أما الشخصية يف املعجم الوسيط فهي

الّشخصية مقولة ، فمقولةتفرده عن غريه 2»صفات متميزة، وإرادة وكيان مستقل ذو شخصية قوية،

.ُحمدثة حتمل دالالت جديدة

للشخصية  االصطالحيالمفهوم -2

).ش،خ،ص(مادة . 45م، ص 1،1997، دار صادر، بريوت، لبنان، جملد السابع، طلسان العربابن منظور، -1
.475، د ت، دط، ص )ش،خ،ص(، املكتبة اإلسالمية، استنطبول، تركيا، مادة المعجم الوسيطابراهيم مصطفى وآخرون، -2
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لو مضينا على متثل الداللة «عن مشكلة املصطلح النقدي، فرأى أننا " عبد امللك مرتاض"حتدث 

،)ةشخصيّ (ال ) ةنَ صَ خْ شَ (يف اللغة الفرنسية خصوصاً، لكان املصطلح يقابل  االشتقاقالغربية وفلسفة 

غة العربية الداليل للّ  وذلك على أساس املنطق، )شخصية(يقابل  Personnageمصطلحولكن املتداول

، بينما إطالق الشخصية الشائعة بني الناس يقتضي أن يكون الشخص هو الفرد الذي يولد وميوت فعالً 

فقد يشري إىل املكانة االجتماعية أو االنطباع  1»الداللة ةزئبقيو  ةغة العربيال خيلو من عمومية املعىن يف اللّ 

من البديهي أن تعّرف الشخصية يف كل فنٍّ تبعاً  خلصائص ذلك «نّه، باإلضافة إىل أإىل آخر... احلسن

إنساين وقصصي، أو إنساين ومسرحي وهكذا :الفّن  ودعائمه وأنساقه، فقد صار هلا يف كل حالة كيانان

فالّشخصية متعّددة املفاهيم بتعدد وتشّعب العلوم 2»إن ازدواجية الّشخصية قد عّسر تأصيل مفهومها

  .ال دون الثبات على مفهوم واحدوكثرة الفروع، ح

يف النظريات السيكولوجية تّتخذ الّشخصية جوهرَاَ◌ً◌ سيكولوجيًا وتصري فردًا أي ببساطة «أّما 

يعكس و تتحّول الّشخصية إىل منط اجتماعي يعّرب عن واقع طبقي  االجتماعيويف املنظور ) كائناً إنسانياً (

«�¦�Ƣē¦®ƢǟÂ��̈ƢȈūالناتج عن التفاعل مع الوسط،3»وعيًا إيديولوجياً  ÂǂǛ�Ƥ ǈƷ�ǶǴǫƘƬƫÂ�ËŚǤƬƫ�ȆȀǧ

�ƢēƢǯȂǴǇÂ عوامل بيولوجية واجتماعية وثقافية تضافرإّمنا تتمخض عن.  

أحد األفراد اخلياليني والواقعني الذين تدور حوهلم أحداث القصة «الّشخصية يف األدب هي إن 

الّشخصية تسّخر «، باإلضافة إىل أن وعماده يف بنية الشكل الروائيوهي أساس احلدث  4»أو املسرحية

إجنازه، وهي ختضع يف ذلك لصرامة الكاتب وتقنيات إجراءاته،  إليها إلجناز احلدث الذي وُّكل الكاتب

.110، 109، ص ص في نظرية الروايةعبد امللك مرتاض، :ينظر -1
.126م، ص 1998نس، ، دار حممد علي احلامي، صفاقس، تو في الّسرد ،دراسة تطبيقية الرقيق عبد الوهاب، -2
.39م، ص 2010، 1، الدار العربية للعلوم للناشرون، بريوت، طتحليل الّنص السردي، تقنيات ومفاهيم بوعزة حممد، -3
.07م، ص 1991، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، الشخصية بين السواء والمرضداوود حناء، -4
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1�ǽ°Ƣǰǧ¢�¼ËȂǈȇ�ȏ�ǾƬȇ£°�Ǻǟ�ŚƦǠËƬǴǳ�ƨǴȈǇÂÂ�̈¦®¢�ƢĔȂǯ»وتصّوراته وإيديولوجيته، أي  فلسفته يف احلياة

.يداً عن األحداث والوقائع اليت جتريها الشخصيات، واليت ُخيضعها الكاتب ملخترب القيم اإلنسانيةبع

¦�ƢËĔ¢�½¦°®ȍ¦�¿ƢŤ�½°ƾȇ�ƨȈǐƼǌǳ¦�Ƣđ�©ËǂǷ�Ŗǳ¦�ƨǨǴƬƼŭ إن املتتبع للمراحل الكرونولوجية 

كانت الّشخصية تعترب ففي الشعرية األرسطية  «والفرتات اليت أعقبته  كثرية منذ أرسطو،خضعت لتغريات  

ثانوية بالقياس إىل باقي عناصر العمل التخييلي أي خاضعًة خضوعًا تامًا ملفهوم احلدث، وقد انتقل هذا 

2»القائم باحلدث اسم جمرد ودوا يرون يف الّشخصية سوىعالذين مل ي التصّور إىل املنظرين الكالسيكيني

.الّشخصية متجاهالً إسهامها يف صنع احلدثاله اهتماماً وشأواً على حسابأو الفعل الذي أوّ 

يف القرن التاسع عشر عندما احتلت الّشخصية مكانًا بارزًا يف «وًة فـحظلكنها بعد ذلك نالت 

فهما مرتابطني وال  3»ن احلدث، بل أصبحت األحداث نفسهاعالفّن الّروائي أصبح هلا وجودها املستقّل 

تصّور حدثًا بدون شخصية تقوم ن أن وال، حىت أنّه ال ميكنناجيوز الفصل بينهما يف أي حاٍل من األح

  .احلدثعن  اً ديثحسريه، فاحلديث عن الّشخصية يستلزم بالضرورة وتُ بفعله 

فهي كل شيء يف الرواية التقليدية حبيث ال ميكن أن «تبوأت الّشخصية آنذاك منزلًة عظيمًة 

بلزاك، إميل زوال، جنيب (نتصّور رواية دون إقحام شخصية مثرية فيها، وهلذا كنا نلفي كثريًا من الرِّوائيني 

والسياسية، واالجتماعيةولعّل ذلك مرّده النزعة التارخيية جهودهم يف رسم مالحمها، يستفرغون) حمفوظ

.111، ص في نظرية الروايةعبد امللك مرتاض، -1
.208، ص بنية الشكل الروائيحسن حبراوي، -2
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
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�ÅƢǷ°ƢǏ�ÅƢǫȂǇ�ªوكانت هلم ب ƾū¦�ÀȂǫȂǈȇÂ�ǶēƢȈǐƼǌ«1،ًأضحت  فكان للشخصية وجودًا فعليا

.تعكس الواقع الذي ينهل منه الكاتب لرمسها ووصفها، فكان اإلبداعهلا خصوصيتها،ذاتاً والزالت 

:على أن يعرضها واضحة األبعاد، وهذه األبعاد هي«عالوة على ذلك، حيرص

ويتمثل يف صفات اجلسم املختلفة من طول وقصر، وبدانة وحنافة، ويرسم :البعد الجسمي-أ

2»لّلهاحياليت ثر ذلك كله يف سلوك الشخصية حسب الفكرة إ ...عيوبه وهيئته وسّنه وجنسه

فامللبس أكان رثًّا أو غاليًا يكشف عن املكانة االجتماعية للّشخصية، وسلوك رجل أربعيين 

  . خيتلف عن سلوك مراهق عشريين

، ويف نوع العمل الذي اجتماعيةالّشخصية إىل طبقة  انتماءويتمثل يف  :االجتماعيالبعد -ب«

ون هلا أثر يف حياته وكذلك دينه وجنسيته ǰȇ�À¢�ǺǰŻ�Ŗǳ¦��ǾǧÂǂǛ�ËǲǯÂ�ǾǗƢǌǻÂ�ǾƬǧƢǬƯÂ��ǞǸƬĐ¦�Ǿƥ�¿ȂǬي

  .سلوك الشخصيات شتان بني الطبقة الربجوازية والطبقة الكادحة ُتربر فاملراكز 3»...وهواياته

من رغبات  والسلوك، االستعداديكون نتيجًة للبعدين السابقني يف :البعد النفسي-ج«أّما 

شمل أيضا مزاج الّشخصية  من انفعال وهدوء، يهلدفها و اية الشخصية بالنسبة ف، وكوآمال وعزمية وفكر

وهل هذه الشخصية سّوية أو مريضة، متساحمة أو انتقامية، فالغرائز هي اليت تسيطر 4»وانطواء أو انبساط

أعقد أحّوال «تصوير البعد النفسي من ، وهذا يعّد )الدفاع عن النفس( ،كحّب الذات على سلوك الفرد

(...)وخياًال خصباً، وملكة خالقة، وبراعة وأعسرها مناًال، وحيتاج من األديب مواتياً،التصوير الفّن، 

.111، ص في نظرية الروايةعبد امللك مرتاض، : ينظر -1
م، 2008، 8، دار الفكر، عمان، األردن، طإلى تحليل النص األدبي مدخلعبد القادر أبو شريفة وحسني اليف قزف، -2

.133ص
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
.133، صإلى تحليل النص األدبي مدخلعبد القادر أبو شريفة وحسني اليف قزف، -4
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وعلى قدر براعة األديب ومقدرته التصويرية يكون جناح الّشخصية النموذج وإخفاقها وتفاوت درجات 

ّلها، لكن وحّري بالذكر أن الروائي التقليدي يتناول يف روايته األبعاد ك1»هذا النجاح أو اإلخفاق

باملظهر اخلارجي إّال بقدر ما ال يهّمه عرضها مجيعها، خاصة ما تعلق  مل خيلص هلا إذ الروائي احلداثي

.تتطلبه القّصة، فالرواية اجلديدة تنماز بتمرّدها على كل القواعد اليت أرست عليها الرواية التقليدية

بكل االمتيازات الفّنية اليت جعلتها يب للشخصية الروائية متتعت هو العصر الذه كان ذلك«لقد 

ولكن ذلك  ...يف كثري من األطوار، تتفّوق على القدرات العقلية والبدنية والعاطفية للشخص نفسه

احلداثة،  باسمإّال يف الذاكرة وخلف وخلق ثاروا ومترّدوا وابتدعوا 2» ومل يعد قائماً وّىل العصر املتوّهج

  .مل يعد نفسه والناس مل يعودوا نفس الناس نذلك ألن الزمّ ا الّزمن،فالرواية بشكلها البلزكي قد عداه

فكرة "أن الّشخصية ال ميكنها أن تظّل مرتبطة حبياة جمتمع انتهى فقد ختلت الرواية عن «كما 

،فأرادها ضائعة هلا هوية هلا  ƨȈƟ¦Âǂǳ¦�ƨȈǐƼËǌǳ¦�ń¤�ǞǸƬĐ¦�ǲǴƻ�ǲǬƬǻ¦�¦ǀǰǿÂ«3" القوة العظمى للشخص

مطلع القرن العشرين، أصبح الروائيون جينحون للحّد من ُغلواء الّشخصية واإلضعاف من مع «و

ƢĔƢǘǴǇ«4فإذا هي جمرد رقم، أو جمرد حرٍف، أو اسم غري ذي معىن، وإذا هذه «َفخسف َوميضها

رئ، الّشخصية طورًا إنسان، وطورًا آلة، وطورًا شيئاً، وطورًا آخر عدم، وحطّوا من قيمتها أمام القا

م، 1994، 1ط ، الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، مصر،النموذج اإلنساني في أدب المقامةعبد احلميد علي عبد املنعم، -1

.09ص 
.117، ص الرواية في نظريةعبد امللك مرتاض، -2
.208، ص بنية الشكل الروائيحسن حبراوي،-3
.112، ص في نظرية الروايةعبد امللك مرتاض، : ينظر -4
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وجاء ذلك كّرد فعل على املناهج السياقية اليت استفزت 1»وجّردوها من تارخيها ومن واقعيتها ووجودها

.املناهج الّنصية اليت نادت باحلّد من غطرسة الّشخصية يف العمل الّروائي

أّن رواية الشخصيات أصبحت ملكا «رأيه يف هذه املسألة " روب غرييه نآال"حيث أبدى 

تقّدس الشخّص الربجوازي، وتتفنّن يف رسم اليت  وليس احلاضر قطيعة مع الرواية البلزاكية 2»للماضي

.تميز عن الرواية القدمية بالتخّلي عن القشور الظاهرةسْ فالرواية اجلديدة تَ مالحمه إىل درجة املغاالة،

لمس حقيقة سوء التفاهات  اليت أبعدت الّنقد عن ت«كما ال يفوتنا أن نستعرض املغالطات و

كمكون بني الشخصية التخيلية   إقامتههو ذلك اخللط الذي درج القراء والنقاد على الروائية الشخصية 

والسيما يف روايات السرية الذاتية والروايات  3»جوهراً سيكولوجياً  وروائي والشخصية بوصفها ذاتاً فردية أ

  .التارخيية

الشخصية كما لو كانت شخصًا واقعيًا من حلم ودم، فالنقد القدمي ُجيرب القارئ على النّظر إىل 

عندما يعكس الكاتب الواقع املعاش الذي ينقله لروايته، مما يؤدي إىل املطابقة ال حمالة بني الشخص احلّي 

  .والشخصية التخيلية

Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǺǷ�Ƣē®ƢǷ�ǲȀǼƫ�ƨȈƟ¦Âǂǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�À¤� ،وما إن تتشّكل يف قالب لغوي حىت تنفصل عنه

شخص من حلم : شخصًا تارخييًا فيزيقياً  فإذا كان املؤلّ «أنّه " عبد امللك مرتاض"ويف هذا الصدد يرى 

ودم وعواطف وعقل يفكر به فإّن الشخصّية  أداة فنية يبدعها املؤلف لوظيفة هو مشرئب لرمسها، فهي 

.48املرجع نفسه، ص : ينظر -1
مصطفى إبراهيم مصطفى، دار املعارف، :، ترمجةنحو رواية جديدة ودراسات في األدب األجنبيةجرييه،  نروب نآال -2

.36م ،ص2003مصر،
أحد أشهر الروائيني يف التاريخ األديب الفرنسيالذي يعد  دو بلزاك هنوريأوننسبة إىل  الرواية البلزاكية .

.210، ص بنية الشكل الروائيحسن حبراوي، -3
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حبيث ال توجد خارج األلفاظ بأي وجه، إذ ال تغدو أن تكون إذن شخصية ألسنية قبل كل شيء،

  .على حد تعبري بارت 1»"كائناً من ورق"

م الكاتب يف خلق شخصّيات وما إن تدخل عامل الورق لهالشك أن األشخاص يف الواقع يُ 

ذوات جديدة هي خملوقة خيال الكاتب ، وليس بالضرورة أن تكوني من الواقع وتتحقق هلا فحىت تنت

الشّخصية كائن حركي حّي ينهض يف العمل الّسردي بوظيفة الشّخص «مناذج حية منقولة من احلياة فـ

يولدون من جسد، أو كما تولد  أشخاص الرواية ال«بأن " ميالن كونديرا"، وبذلك يرى 2»دون أن يكونه

بشري أساسي، يتصور حتتوي على بذرة إمكان  استعاراتمن مجلة، من الكائنات احلية إّمنا من مواقف،

  .سوق لفكرتهعندما يُ 3»يقل فيه ما هو جوهري مل أنّه وأاملؤلف أنه ملا ُيكتشف، 

انتقلت الشخصية من كائن حي، بدم وحلم يف النقد القدمي إىل مشارك يف النقد احلديث، ويف 

تبارها جوهراً حيدد الّشخصية باع ال أن التحليل البنيوي، وهو حيرص على أن« هذا الصدد يرى بارت بـ

وإّمنا بوصفها ليس باعتبارها كائناً،سيكولوجيًا قد عمل عرب فرضيات متباينة على حتديد الّشخصية،

متجاوزًا املنظور السيكولوجي، فهي جمرد كائن ورقي بسيط، مثلها مثل باقي العناصر السردية4»مشاركاً 

  .األخرى

1
.املرجع نفسه ، الصفحة نفسها-
ديوان املطبوعات ، لرواية زقاق المدق معالجة تفكيكية سيميائية مركبة:تحليل الخطاب السّرديعبد امللك مرتاض ، -2

.126ص م،1995اجلامعية، اجلزائر، 
.265م، ص2004، دار األمانة، عمان، األردن،وجمالية الرواية ةتجربة الطاهر وطار الروائية بين األيديولوجيلينة عوض، -3
، 8،9تاب املغرب، الرباط، العددكاحتاد الحسن حبراوي وآخرون، جملة آفاق، :، ترمجةالتحليل البنيوي للسردروالن بارت، -4

.19م، ص 1988
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�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ǲǴǫ�ǺǷ�½ƢǼǿÂ  الشخصية تشغل «فتزفتان تودوروف يرى أنوهناك من تدارك وأنصفها

�ÀȂǰŭ¦�ƢËĔ¢�ǶǰŞ�ÅƢȈǇƢǇ¢Â��ÅƢũƢƷ�Å¦°Â®�ƨȇƢǰƷ�ƢȀǨǏȂƥ�ƨȇ¦Âǂǳ¦�Ŀ تنتظم انطالقًا منه خمتلف عناصر الذي

  .ملا هلا دور يف املعمار الروائي... غة واحلدث والزمنواللّ 1» الرواية

دون شخصية تقود األحداث، وتنظم ال رواية من «أنه  "حسن حبراوي"وتأكيدًا على ذلك، يرى

،مث إن الشخصية الروائية فوق ذلك تعترب العنصر الوحيد )...(األفعال، وتعطي القصة بعدها احلكائي

الزمنية واملكانية الضرورية لنمو  اتالذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية األخرى، مبا فيها اإلحداثي

  .لق حوهلا كل مكونات السردحتتفهو مبثابة القوة الدافعة  2»هدطراأاخلطاب الّروائي و 

أي أن  3»رموزها املتلقي كوحدة تركبية داللية يقوم ببنائها النص ويفك«¢�ƢĔ "يوري لومتان"يرى 

هويتها تزامنيًا مع  ددوهي تبىن وتتح) القارئ(وحقل استقبايل ) النص(من حقل توليدي  طتستنبداللتها 

 ̈¦ǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ.

دور، واألدوار يف الرواية متعددة «ذات طابع وظيفي فهي يف املقام األول الروائية والشخصية 

تتغّري أوضاعها (أو ثانوية أو صورية، حاضرة أو غائبة؛ متطورة وخمتلفة، فالّشخصية تكون رئيسية 

ƢŮƢǠǧ¢Â�ƢēƢǨǏ�śƥ�ǒ(متماسكة  أو جامدة؛) ومواقفها ǫƢǼƫ�ȏ ( أو غري متماسكة؛)�ƢēƢǨǏ�ƨƸËǘǈǷ

.114، ص في السّرد، دراسة تطبيقيةعبد الوهاب الرقيق، -1
.20، ص بنية الشكل الروائيحسن حبراوي، -2
م، ص 1،2013، منشورات االختالف، اجلزائر، طاإلتجاه السيميائي في نقد الّسرد العربي الحديثحممد فليح جبوري، -3

.108، 107ص
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مستديرة ومتعّددة األبعاد، قادرة على أن تفاجئ اآلخرين ( ممتلئة أو )حمددة وأفعاهلا مرسومة أو متوقعة

  .معايري عدة وتعتمد يف ذلك على 1» )بسلوكها

ختتلف نظر اليت تناولت الشخصية لنقاد الوجهات كل وجتدر اإلشارة إىل أنّه من الّصعب بسط  

�ǶēƢȈǈǼƳ�ǶēƢȀƳȂƫÂ فالدمري (ـب ، بدءً لذا سيقتصر احلديث عن بعض األطروحات الشكالنية والبنيوية

  .)فليب هامون(وصوًال إىل ) تزفيتان تودوروف(و) غرمياس(مروراً بـ) بروب

)م1970-م1895(:بروب رالشخصية عند فالديمي-1

Vladimirفالديمير بروبيعد  Proppتاشتغلوا على بنية احلكاياين ذمن املنظرين األوائل ال 

لك  ذوامسًا ب" الشعبية تمورفولوجيا احلكايا"اخلرافية من خالل تبنيه ملنهج شكالين صريف يف كتابه 

ه أنّ ، ومما الشك فيهةله دور يف فهم بنية احلكاي" منوذج وظيفي"بصمًة يف عامل السرد، أين اهتدى لرسم 

كان طموح «لقد  ،الشخصية داخل املنت احلكائي ةبإشكالييعد من أبرز الدراسات اليت أولت اهتمامًا 

هو الوصول إىل الكشف عن العناصر املشرتكة املشكلة للمنت املدروس، أي الوصول إىل عزل " بروب"

.114م، ص 2002، مكتبة لبنان ناشرون، دار للنشر، بريوت، معجم نقد الروايةلطيف زيتوين، -1
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العنصر الدائم والثابت، عن التجليات املختلفة اليت ال تشكل وفق تصوره سوى تنويعات لبنية  

.1»واحدة

حيث حبث عن الثابت «الوظيفي  النموذجيف حتليله للنصوص احلكائية على  "بروب"اعتمد 

ه ركز على الثابت واملتحول يف النصوص ووجد أن الثابت هو الفعل واملتحول هو الشخصية، إال أنّ 

الوظيفي بدل التوقف عند املتغري، مث خلص إىل وجود إحدى وثالثني وظيفة، والوظيفة عنده هي فعل 

.2»ده من وجهة نظر داللته يف سريورة احلبكةالشخصية وقد حد

من خالل ما تقوم به من ا الشخصية كفاعل يف نظره ال أمهية هلا يف املشهد السردي إال أمّ 

أفعال، فوجودها قائم على أساس ما تنجزه من وظائف، فهو يهتم بالفعل على حساب الفاعل، ومن مثة 

ال  نسؤاالفهما ، ا من يقوم بالفعل وكيف يفعلهأمّ ا تفعل الشخصيات مهًما وحده،ذعن ما«يتساءل 

على الثوابت املتمثلة يف الوظائف واألفعال الصادرة عن " بروب"ركز  3»بشكل تكاملييوصفان إال 

الشخوص وجتاهل املتغريات اليت تكمن يف املعطيات اخلارجية املكملة للمشهد احلكائي كأمساء 

  .الشخصيات وأوصافها

ل جمموعة منها كبضم  «ا ذتلك الوظائف، نظراً لوجود تشابه أو تكرار بينها، وه"بروب"اختزل 

:حمددة لشخصية معينة، على أن ال يتجاوز جمموع الدوائر سبعاً "دائرة الفعل "خللق 

  دائرة الفعل املتعدي -1

  دائرة الفعل الواهب-2

.17،18م، ص ص2001مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ،السيميائية السردية، مدخل نظريراد، كسعيد بن   -1
املغاربية للناشرين املتحدين، الدار البيضاء،    ةإبراهيم اخلطيب، الشركترمجة ،مرفولوجية الخرافةفالدمري بروب، :ينظر - 2

.35م، ص1986
.34ص  ،مورفولوجية الخرافةفالدمري بروب، -3
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  دائرة الفعل املساعد-3

  دائرة الفعل األمرية -4

دائرة الفعل املوكل-5

الفعل البطلدائرة -6

1»دائرة الفعل البطل املزيف-7

�Ŀ� ¦ƾƬǟȏ¦�ƨǸȀǷ�±Ƣų¦�̈¦®¢�ƢĔȂǯ�ÃƾǠƬȇ�ȏ�ǲǠǨǳ¦�̈ǂƟ¦®�ǲǯ�Ŀ�ƨȈǐƼǌǳ¦�°Â®�ƶƦǐȇ�ŅƢƬǳƢƥÂ

إىل آخره، فالوظائف هي اليت تفرض على الشخصية وجودها يف احلكاية وليس ... دائرة املتعدي

  .العكس

قدم عمًال مرفولوجيًا تكميليًا يتمثل يف مقولة  للوظائف على الشخصيات،"بروب"توزيع بعد

�Â¢�̈ ƢǇȍƢƥ�¢ƾƦƫ�Ǧ ةاحلكاييعرف  "بروب"« فـ ،)املتتاليات(أو ) املقاطع( ƟƢǛȂǳ¦�ǺǷ�ƨȈǳƢƬƬǷ�ƢĔƘƥ�ƨƦȈƴǠǳ¦

فكل حكاية  2»من حل العقدة  وتنتهي بالزواج أو بأي وظيفة متكن ) manque(الشعور بالنقص

Ȁǧ��ǲƷÂ�ƨȇƢĔ�Ľ� ¦ƾƬǟ¦�¾ȂǐƷÂ�ÄƘǼƥ�¢ƾƦƫ�ǞǗƢǬǷ�̈ƾǟ�ǺǷ�Ǧ ǳƘƬƫا مبثابة مقطع مث بدء صراع جديد ذ

ƢȇƢǰū¦�̧ȂǸĐ�̈®ǂů�ƨȈǼƥ�Ƣǿ°ƢƦƬǟ¦�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�©ƢȈǳƢƬƬŭ¦�ǺǷ�ƨǴǈǴǇ©� فاكتش«ينتهي حبل العقدة وهكذا 

�ǺǷ�ƾƷ¦Â�ÀȂǻƢǬǳ�ƨǠǓƢƻ�ƨǟȂǸĐ¦�Ǯذاملدروسة، وه Ǵƫ�À¢�řǠȇ�¦مبعىن  3»حيث ترتيب الوظائف يف بنائها

ه عند مقارنته لتلك املقاطع أو املتتاليات من خالل دراسته ملائة خرافة، الحظ أن بعضها يتكرر ما أنّ 

لك  نتاج اخلرافات اليت ذد يف بنيتها، ولعل وحاحلكايات ختضع لقانون تركييب وظائفي مه ذجعل ه

  .حفظها الفلكلور الشعيب دون حتريف كبري

.22ص ،مدخل نظري السيميائية السردية،راد، كسعيد بن   ينظر  - 1
.26م،  ص1991، 2الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط زاملرك ،بنية النص السرديمحيد محيداين، -2
.املرجع  نفسه، الصفحة نفسها-3
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جتدر اإلشارة إىل أن النص الذي حيتوي على كل الوظائف يسميه بالنص املثايل، «وهذا 

والوظائف داخل النص خاضعة ملنطق معني ولرتتيب دقيق، حبيث ال جيوز ألية وظيفة أن تسبق وظيفة 

���ƢĔƢǰǷ�Ŀ�ļƘƫ�ȏÂ��ǂƻƘƬƫ�ȂǳÂ�Ãǂƻ¢ال حيتوي فكثري منها  )مثالية النصوص(ه ليس حكماً مطلقاً ما أنّ ك

ا ليس عيبًا أو نقصاً، فقد تغيب بعض الوظائف، ولكن األكيد واملؤكد أن نص ذ، وهعلى كل الوظائف

ات كه الوظائف اليت ترتجم حر ذال تقوم إال على ه ةاحلكاية مهما كان، فإن بنيته الرتكيبية الشكلي

.1»الشخصيات واألشياء والرموز

يبدو أن تسلسل الوظائف تشابه يف املتون، وليس بالضرورة أن تتحقق إحدى وثالثني وظيفة يف  

العدد أو تنقص عنه قليًال، فلكل خرافة خصوصيتها، املهم أن الوظائف هذا كل احلكايات، قد تُتم 

أن  اĔƢǰǷƜƥ بينما كان، النصوص احلكائيةتتابع وتسلسل وفق نظام معني، وأن تتخذ مساراً واحداً يف كل 

  .لك كلود برميونذتسلك اجتاهات خمتلفة ختضع الحتماالت عديدة مثلما الحظ ب

 "غرمياس"ـه مل يكن مبنأى عن االنتقادات املوجهة له، فعلى الرغم من أمهية املشروع الربويب، إال أنّ 

يقود إىل استخراج الوظائف  الذي التسنني املضموينو بالتحليل يف املستوى السطحي  احتفظ «ه يرى أنّ 

استبدالية منظمة للسرد يف مستوى  إسقاطاتوجود  كلذبقي يف حدود املستوى التوزيعي مهمًال ب

  .ه النقطة بالذاتذيشتغل على ه "غرمياس"وهو ما جعل  2»عميق

الفصل بني املستوى التوزيعي «ه املالحظات، فرأى أن ذعند ه "كلود ليفي سرتاوش"توقف 

بني املضمون والشكل، بروب إىل الفصل داخل املنت احلكائي  دقا الذي ، هو االستبدايلواملستوى 

.42م، ص1998ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ،األدب الشعبي بين النظرية والتطبيقسعيدي حممد، -1
2

.25ص  ،مدخل نظري السيميائية السردية،راد، كسعيد بن  -
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ال ميلك أي قيمة و عنصر زائد،  ا املضمون فال يشكلفالشكل وحده يف نظر بروب قابل لإلدراك، أمّ 

.مجلًة وتفصيًال فالشكل واملضمون وجهني لعملة واحدة "سرتاوش"ا ما رفضه ذوه 1»متيزية

كذلك على املضمون، وال جيوز إمهال املضمون على أية   فهوما يصلح تطبيقه على الشكل، إن 

أن ما اعتربه بروب عنصرًا عرضيًا وغري وظيفي هو أساس احلكاية «على  "سرتاوش"يراهن ، إذ حال

 لك جمموعة من األمثلة منتقاةذفاملضمون هو ما مينحها خصوصية مقدما يف  2»وأساس تلوينها الثقايف

  .من اإلرث احلكائي األمريكي

لتيبولوجية بسيطة قائمة على منطق الوظائف، أضحت "بروب"إن تقدمي الشكالين الروسي 

مرجعاً مهماً يف التحليل البنيوي السردي، واللبنة األساسية النطالق  الباحثني يف دراستهم السيميائية، إذ 

 ياملشروع الربويب هو إقصاؤه ألهم مكون يف البناء اهليكلما يعاب على ن كأنه كان وال يزال ملهمهم، ول

ا التحول ذǿ�ǾȈǴǟ�ǲȈŹ�ƢǷÂ�ƢēȂǠǻ�ĿÂ�ƢēƢȈǸǈǷ�Ŀ�©ȏȂŢ�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�¢ǂǘȇ�ƢǷÂ«للحكاية وهو الشخصية 

ة والثبات كواحلر  االستقرارلك أن السرد يقوم على الرتاوح بني ذ من تنوع وتعدد يف الدالالت واألبعاد،

.3»آن واحدوالتحول يف 

إال أن توجهه كان وظيفياً )¢ƢȀƬȈǼƥ��ƢēƘȈǿÂ��ƢȀƟƢũ(رغم إقراره بأمهية الشخصية " بروب"ـف

ومل يوفها حقها باعتبارها عنصراً عنصراً ثانوياً يف تشكيل البنية احلكائية،) الشخصية(، وجعل منها بإمتياز

.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-1
.27، ص املرجع نفسه-2
.19دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، ص،المنهج السيميائي من النظرية إلى التطبيقأمحد طالب، : ينظر-3
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 هأنّ ،"بروب"من خالل دراسته لعمل  "سرتاوشكلود ليفي "ا ما أشار إليه ذوه«مسامهًا يف بناء الداللة 

.1»مل حيتفظ من مدلول الشخصية سوى بوظيفتها السردية

فالفعل الصادر عنها يصنع حضورها، بذريعة حتوهلا وعدم استقرارها، مستلهما فكرته من تصور 

Ä®ǂǈǳ¦�ƾȀǌŭ¦�Ŀ�ƢȀǼǟ�Řǣ�ȏÂ��ƨȇƢǰū¦�ǄȈǨŢÂ� ƢǼƥ�Ŀ�ƨǸȀǷ�ƢĔ¢�ƾȈƥ��ƨȈǐƼǌǴǳ�ȂǘǇ°¢.

)م1992- م1917(:الشخصية عند غريماس-2

 علم الداللة الذي نشأ يف يفكانًا عليًا ضمن قائمة الباحثني مGreimasغريماس اسمحيتل 

ستنادًا إىل بعض املفاهيم النظرية اليت ا«انطلق رائد املدرسة السيميائية النية والبنائية، إذ أحضان الشك

، 1البيضاء، طدار احلوار للنشر والتوزيع، الدار راد،كبن  سعيد :ترمجة،سيميولوجية الشخصيات الروائيةفليب هامون، -1

.39م، ص2013
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«�"الداللة البنيوية"و "يف املعىن"ضمنها كتابيه  ƾđ التأليف إقامة منوذج أو نظرية عامة تتناول قوانني

على دراسة جوهر  زاملعىن من خالل الرتكي ةومشكلالداللة فعين بنظرية  1»القصصي باعتباره نظاماً داللياً 

حمايثًا مقتصرًا على «لغوي يعرب عن نفسه، ورأى أن يكون حتليله حمتوى النص، فتعامل معه كفضاء 

تمفصل عناصره، ورصد الدالالت من بأي على املستوى العميق  2»فحص االشتغال النص لعناصر املعىن

وهذا ما  مثال التعاطي ظروف النصكخالل دراسة الشكل الداخلي للنص وإقصاء كل ما هو خارجي  

  .مع قضايا املعىن يفرضه

مبعىن  3»التحليل الوظيفي والتحليل الوصفي مقولتني خمتلفتني ومتكاملتني «أن"  غريماس" اعترب

العامل الداليل "أن األفعال تتعانق وتتآلف مع األمساء لتحديد الصفات، فمن خالل استقرائه للقصة آخر 

وضع تصوره للعوامل املوجودة فيها مستقيًا فكرته من اإلرث الشكلي، خاصة النموذج .4"الصغري

  .املتوصل إليهاوذلك بإعادة النظر يف املفاهيم الوظيفية وصياغة النتائج ، "بروب"خطه الوظيفي الذي 

,Du Sens, éd, seuil, paris,1983.)A.J( Greimas

,Sémantique Structurale, éd, la rousse, paris,1976)A.J(
 Greimas

م، 1994ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ،الحديثةمنطق الّسرد، دراسات في القصة الجزائرية عبد احلميد بورايو، -1

.04ص
.106م، ص1999الرباط، املغرب، مطبعة األمنية،،مستويات دراسة النص الروائيعبد العايل بوطيب، -2
، 1منشورات اإلختالف، اجلزائر، ط،مجال حضري:ترمجة،مدخل إلى السيميائية السردية والخطابيةورتيس، كجوزيف  -3

.100م، ص2007
.33م، ص1991، 1، اجلزائر، طالثقايف للطباعة زاملركبنية النص السردي، من منظور النقد األدبي،محيد محيداين، : ينظر -4
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
.39، ص السيميائية السردية، مدخل نظريراد، كسعيد بن   -  3
.نفسه، الصفحة نفسهااملرجع  -4
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حينما  1»أوضح مفهوم العوامل دون أن يضع بالضرورة املصطلح نفسهالباحث هذا  رأى أن«مث 

 احتفاء، ورغم بالعوامل" غريماس"استبدهلا و عدة وظائف وحدد سبعة أمناط من الشخصيات،  اختزل

ال يتناسب ه إىل حد ما، كما أنّ ن صائباً كبالوظيفة، وربطها بالفعل، إال أنه تعريفه ملاهيتها، مل ي"بروب"

عوض احلديث عن الوظيفة جيب احلديث «، فـ"غريماس"مع مقاسات بعض الوظائف وهو ما الحظه 

بؤرة لالستثمار كعن امللفوظ السردي، وبدل احلديث عن دوائر الفعل، جيب احلديث عن العامل  

...السرد واخلطاب واحلوارأساسي يف عملية إنتاج  عنصركذلك، ألن العامل  وهو 2»الداليل

  .فاستحضاره يتولد املعىن

¦Ȃǐƫ�Ŀ�Ƣē°ȂǴƥÂ�ǾǸȈǿƢǨǷ�ǪȈǸǠƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ°�«بالنموذج الوظيفي من خالل " غريماس"اهتم 

ا هو الفارق اجلوهري بينه وبني بروب ذمنطقي شامل لألجناس السردية، كيفما كانت طبيعته الداللية، وه

 االشتغالعر انتباهاً لتلك األجناس، األمر الذي جعل حبثه يدور يف نطاق ضيق ال يتجاوز حدود الذي يُ 

يف  "غرمياس"فمن خالل استجالء مواطن القصور، وباملمارسة النقدية البناءة، جنح 3»كاية اخلرافيةباحل

وهذا ال يعترب انتقاصاً شكلنة وتطويع املشروع الربويب، ليصلح تطبيقه على أمناط أخرى غري احلكاية، 

Ǧتعلق  بل هو تطوير ملنهج رآه يفتقد إىل الدقة خاصة ما" بروب"لـ ƟƢǛȂǳ¦�ƨǼǸȈđ.

قيمة النموذج الربويب اليت تكمن يف خاصية االستقرار، «جيدا  "Greimasغريماس"يدرك 

اليت تطبع مسرية ه التخطي بكل معانيه خلصوصية القصة العجيبة ويف قدرته على إثارة الفرضيات، إنّ 

.4»السيميائية السردية

.23مجال حضري، ص :ترمجة،مدخل إلى السيميائية السردية والخطابيةورتيس، كجوزيف  ينظر-4
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فلواله ملا أبصر مشروعه النور، لطاملا استلهمته أفكاره بصورة واضحة، وَخلص باستنباط 

modelالنموذج العاملي" actantiel" ،الذي كان أيضا نتاج استثمار تصورات معرفية لباحثني آخرين

Étienneآتيان سوريو"نذكر منهم souriau"  لويس تنيير"املسرح ويفLouis tisanière " يف

  .اللسانيات

أن سوريو متكن من تطبيق النموذج العاملي على النصوص املسرحية يف مؤلفه " غريماس"يرى 

وفق تصور فلكي، بعد أن كان متداوالً  تطبيقه على اخلرافة، وإن كان يعد  "موقف مسرحي 200.000"

�ǂǐƷÂ��ƨȈǷ¦°®�Ǧ"بروب" امتداداً ملا قدمه  ƟƢǛÂ�ƨƬǇ�Ŀ�©ƢȈǐƼǌǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�°¦Â®ȋ¦

.لتمثيل القوة املوضوعية املوجهة  األسد-

.لتمثيل اخلري املرغوب فيه والقيمة املوجهة الشمس-

.لتمثيل ما حيصل على اخلري الذي يعمل من أجله األسداألرض-

.لتمثيل املعارض أو العائقاملريخ-

.الذي يهب اخلريم كاحللتمثيل امليزان-

سلوك معطى بشكل على حييل  اسمكل   1لتمثيل املساعد الذي يعزز إحدى القوى السابقةالقمر-

    .مسبق

-ميكن تأويل هذه املصطلحات الفلكية، واليت تشبه إىل حد ما الشخصيات الربوبية، إىل

  املوضوع  البطل        

  املرسل إليه          رسلامل-

1 - Souriau E, 200.000 Setuaciones dramaticas ,trad , mexico ,1959.

.110،111م، ص ص 1998، 1اجلزائر، طالقاهرة، ،دار الشروق،نظرية البنائية في النقد األدبيصالح فضل، نقال عن
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، متفقًا معه على تقليص الوظائف إىل "غرمياس"هكذا سار على خطاه  ،1البطل املضار       املساعد-

ال يتأتى إال من  ألن ذلك 2»هو االستثمار الداليل السابق ألوانه«، وما يؤخذ يف هذا النموذج ستة

ما خالل املعاينة الفعلية للنصوص، كما أراد هلذه البنية العاملية أن تكتسب بعدًا نسقيًا وإجرائياً، وهو 

مهما كانت طبيعته ليضفي عليها  3»خمتلف أشكال النشاط اإلنساين«، لتستوعب "غرمياس"تكفل به 

  .إىل آخره ...مسرحرواية، قصة، صبغة الشمولية وتطبق على خمتلف األجناس

الذي اقتبس منه مصطلح العامل "  tisanièreتنيير"بعامل اللغة كذلك " غريماس"تأثر 

ليست إال أدوارًا تؤديها للملفوظ مبشهد، والوظائف حسب النحو التقليدي « واستفاد من مقارنته

واجلملة يف مثل  ،)الفعل(من يتلقى  وهف) املوضوع(و) هي من تقوم بالفعل(الذات فيها  –الكلمات 

على  "غرمياس"وهذا املفهوم النحوي جسده  4»هذا التصور ليست بالفعل إال مشهدًا يتعطاه اإلنسان

�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�Â¢�ǲǟ¦ȂǨǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�Ƣđ�¿ȂǬƫ�¾ƢǠǧ¢�ƨǟȂǸů�ƢĔȂǯ�ƨǐǬǳ¦�ÃȂƬǈǷ)الشخصيات.(  

واحملافظة على  اجلهود اليت بذهلا هذا الباحث لتطويق مفهوم الشخصية«أن " حسن حبراوي"يرى 

�Ǿǳ�¿ƾǬƫÂ�¿ȂȀǨŭ¦�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ƢȀǫƢǈƫ¦Â�ƢȀƬǫƾƥ�ǺǸȈē�̈ƾƟ¦°�ƨȈǨǏÂ�ƨǘƻ�ǪǧÂ�Ǯ ǳ̄Â�ȆǴǰǌǳ¦�ǾǰǇƢŤ

قدم تصورًا جديدًا ملفهوم الشخصية، جاعًال منها عنصرًا مسامهًا يف " غرمياس"فـ 5»التأويل البنيوي املنتج

  .على النموذج العاملي بناء وإنتاج الداللة، متكئاً 

:على املوقع.187م ،ص 2011، 1، دار األلوكة، طمستجدات النقد الروائيمجيل محداوي ، -1

www.alaloukah.net
.76،ص السيميائية السردية، مدخل نظري راد، كسعيد بن   -2
.املرجع نفسه، صفحة نفسها-3
.103مجال حضري، ص :ترمجة،السردية والخطابيةمدخل إلى السيميائية ورتيس، كجوزيف   - 4
م، 1،1990الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط زاملرك،ل الروائي، الفضاء،الزمن، الشخصيةكبنية الشحسني حبراوي، -5

.220ص
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، جتدر اإلشارة إىل مصطلحني حيالن حمل الشخصية النموذجا ذقبل اخلوض يف فحوى هولعل 

املستوى العاملي  «وميز بينهما حبيث أن)Acteur(واملمثل ) Actant(، ومها العامل "غريماس"عند 

أو مبعىن آخر، 1»تتخذ فيه الشخصية مفهومًا مشوليًا جمردًا يهتم باألدوار، وال يهتم بالذوات املنجزة

نسبة (مستوى ممثلي «و ،كائن جمرد، عام وكوين، يُنظر إىل الدور الذي ينجزه دون اعتبار ملاهيتهامل  الع

تتخذ فيه الشخصية صورة فرد يقوم بدور ما يف احلكي، فهو شخص فاعل، يشارك مع غريه ) إىل املمثل

والفاعل حييل على  –كن للممثل أو الفاعل مي 2»يف حتديد دور عاملي واحد، أو عدة أدوار عاملية 

أن يتحمل أكثر من دور حسب متوقعه، القيام بدور عاملي واحد، كما  يستطيع  –اإلجناز والفعل 

  .للقيام بدور عاملي واحد اويكمن لعدة ممثلني أن يتشاركو 

بوظائف  عل فتضطلعاا الفو العوامل تتعلق بالرتكيب احلكائي، أمّ «إىل أن" حممد الداهي"يشري 

فأما املقولة األوىل فتنضوي حتت املكون  3»داللية، ونتعرف عليهما من خالل اخلطاب الذي تتجلى فيه

الرتكييب السردي للبنية السطحية، والثانية وحدة معجمية داللية جتتنح حتت املكون اخلطايب للبنية 

داخًال يف احلكاية فإنه يأخذ وضعه املمثل ال خيتزل يف املكون اخلطايب فقط فاعتباره «ن أ ، كماالسطحية

.أي أن املمثل يتمظهر ُمعلق بني املكون السردي واملكون اخلطايب4»يف التنظيم الرتكييب أيضا

املمثل كيان تصويري، قد يكون مؤنسًا أو غري مؤنسن، حياً، غري قابل « أن" غريماس"يرى 

، فهو مكلف يف نفس اً ألن يتحمل دوراً أو أثر السمات ختوله علم، كل هذه  اسمللتفرد، مبعىن حييل على 

.52صبنية النص السردي، محيد محيداين، -1
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
.95م، ص 2005، 1النشر والتوزيع املدارس، الدار البيضاء، ط كةشر الم الروائي، كسيميائية الحممد الداهي، -3
.150مجال حضري، ص :ترمجة،مدخل إلى السيميائية السردية والخطابيةورتيس، كجوزيف   - 4
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 نون آدميًا أكمل حيدد طبيعة املمثل، فقد ي1»الوقت على األقل بدور عاملي وعلى األقل بدور غرضي

أو نباتًا أو مجاداً، أو رمبا فكرة، كما أنه يقوم بأدوار تركيبية على املستوى السردي وأخرى داللية اً،حيوان

  .على املستوى اخلطايب) معجمية(

ƶƦǐƫ�¦ǀđ » ن مفهوم الوظائف يف  منظرة البنائية املعاصرة للشخصية مستمدة يف جمموعها

�ƨǳȏ®�ǲǸŢ�ƢĔ¢�ȄǴǟ��ƢȀȈǳ¤�ǂǜǼȇ�Ń�ƨǴǸŪ¦�Ŀ�ƨǸǴǰǳ¦�À¢�Ǯ ǳ̄��©ƢȈǻƢǈǴǳ¦ ما�ȏ�ƢĔ¤�ǲƥ��ƢȀǫƢȈǇ�«°Ƣƻ

2»وسط غريها من الكلمات ضمن النظام العام للجملةتقوم به  الذيتأخذ داللتها إال من خالل الدور 

اً لسانياً استبدلت بالفاعل، ويُنظر إليها كوظيفة ذت مفهومأن الشخصية أخميكن القول بأو بتعبري آخر، 

حسب لذلك الفعل  وفقط، فاملهم هو الدور الذي تنجزه يف ثنايا القصة، دون تحنوية تقوم بالفعل، ويُ 

ƢēƢǨǏÂ�ƢȀƬǳȂȈǷ�ƢŮ�©¦ǀǯ�ƢȀƬȈǿƢŭ�°ƢƦƬǟ¦�Ä¢ ... إىل آخره.  

منوذجاً عاملياً، قوامه ستة عوامل، تتقابل مثىن مثىن"غريماس"قدم  هكذا

).Objet(املوضوع /)Sujet(الذات 

.Destintaire(املرسل إليه ) /Destinateur(املرسل  (

Opposant.(3(املعرض/ )Adjuvant(املساعد

إن كل ثنائية من هذه العوامل جتمعها عالقة تتمثل يف

.املرجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر - 1
.52، ص بنية النص السرديمحيد محيداين، -2
.52، ص بنية النص السرديمحيد محيداين، -3
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Relationعالقة الرغبة/1 de désir»املوضوع الفقري داخل /ُتشكل الفئة العاملية ذات

فيه، فالذات يكون فاعًال راغباً، يسعى المتالك الشيء املرغوب  يوالعنصر الديناميك 1»النموذج العاملي

·�ƨǳƢƷ«فيه وهو املوضوع  ȂǨǴǷ�² ƢŻǂǣ�ǾȈǸǈȇ�ƢǷ�®ƾŢ�ƢËĔ¤«2 ،فوجود أحدمها مرهون بوجود اآلخر

وقد تؤول هذه العبارة إىل االتصال، لكن 3»املوضوع هي عالقة ربط/رة أخرى العالقة الذات بعبا«أو

أي أن الرابطة تكون إّما اتصاالً 4»وصلة وفصلة يتمفصل يف مصطلحني متناقضني«هذا الربط 

Conjonctionانفصاالً أوDisconjonctionمن بني ملفوظات احلالة «، فـ)Les énonces

d’état( ًذات يسميها هنا ذات احلالة  مثال)Sujet d’état( وهذه الذات إما أن تكون يف حالة ،

�Ŀ�Ƥ°عن املوضوع  ، أو يف حالة انفصال اتصال ǣǂƫ�ƢĔƜǧ��¾Ƣǐƫ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ�ƪ ǻƢǯ�¦̄Ɯǧ��

¾Ƣǐƫȏ¦�Ŀ�Ƥ ǣǂƫ�ƢĔƜǧ�¾ƢǐǨǻȏ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ�ƪ ǻƢǯ�À¤Â��¾ƢǐǨǻȏ¦«5 ،أي أن الذات تتوق لنفي حالة

.فتصبح يف حالة أخرى وتستمر العالقة سواء كانت باإلجياب أو السلب 

تفكري يف سريورة إنتاج الداللة، أي التفكري يف املسار  التفكري يف الشخصيات هو« جمرد إن

عليه فإن ما اصطلح على تسميته  ءوبنا التوليدي الذي يسمح للمعىن بالتحول إىل شكل قابل لإلدراك،

¦��Ƣđ�¿ȂǬƫ�°¦Â®ȋ¦�ǺǷ�ƨǴǈǴǈǳ�ÅƢȈǳ¦ƾƦƬǇال يشكل داخل املكون السردي تنظيماً " النموذج العاملي"بـ

Đ¦�ǺǷ�®ȂǬȇ�°ƢǈǷ�ǲƻ¦®�̈®ƾŰ�ƨǴƷǂǷ�Ǿǻ¤��Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǂưǯ¢�À¤��Ƥ ǈƸǧ�ƢǷ�©ƢǼƟƢǯ6»رد إىل احملسوس.

.78، ص السيميائية السردية، مدخل نظريراد، كسعيد بن   - 1
.105مجال حضري، ص :ترمجة،مدخل إلى السيميائية السردية والخطابيةورتيس، كجوزيف   - 2
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
.34ص  ،بنية النص السرديمحيد محيداين، -4
.34ص  ،بنية النص السرديمحيد محيداين، -5
األردن، ،، دار جمدالوي، عمانسميولوجيا الشخصيات السردية، رواية الشراع والعاصفة لحنا منة نموذجاراد، كسعيد بن   -6

.70ص  م،1،2003ط
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يطرأ عليه التحول، ويشتغل العامل يف السرد لتوليد تقوم الداللة على مفصلة عناصر املعىن، الذي 

داللة ما من خالل جتسيد القيم، وإجنازه لألدوار وكذا العالقات اليت جتمعه وعوامل أخرى على مستوى 

التجلي  نة إىلكاما يسهم يف انتقال النص السردي من األعمق، أي من أغوار داللية  البنية العاملية ممّ 

قابلة للتحقق والتجسيد، أو بتعبري  أخرىابية، أي من بنية مفهومية جتريدية إىل والتمظهر يف أشكال خط

عن حتول بنية بالغة  املسئولة يآخر األشكال اخلطابية هي آخر مستوى يف املسار التوليدي للنص، وه

.التجريد إىل جتل حمسوس، مع منحها بعداً زمنياً 

مبلفوظات اإلجناز " غرمياس"ضروري قائم فيه يسميه ملفوظات احلالة هذه يرتتب عنها تطور «أّما 

)Enonces d faire( ُول وهذا اإلجناز يصفه بأنه اإلجناز احمل)Fairetransformateur) (...(

Sujet) (ذات اإلجناز(الذي يفضي إل خلق  de faire ( هي نفسها " ذات اإلجناز"وقد تكون

األمر متعلقًا بشخصية أخرى، ويصبح عامل الذاتون كوقد ي  الةالشخصية املمثلة لذات احل

)L’actant sujet( يف هذه احلالة ممثًال يف احلكي بشخصيتني يسميهما غرمياس ممثلني)Acteurs(،

Programme(الربنامج السرديوالتطور احلاصل بسبب تدخل ذات اإلجناز يسميه غرمياس narratif

(«1.

 النموذجأن  ا يوضح لناحاالت خمتلفة يف عالقته باملوضوع ممّ ل كأو الفاعل يف ش الذاتيَرد 

ليس من " غرمياس"العامل يف نظر «مبين أساسًا على منطق احلاالت والتحوالت واألدوار فـالعاملي 

كما ،أو أكثر نيثلَّ مَ ثًال يف احلكي مبُ كن لعامل واحد أن يكون  ممُ إذ مي(...) الضروري أن يطابق املمثل 

العوامل  يف ممثل واحد،  عددويف املقابل قد تت ممَُّثًال واحدًا ميكن أن يقوم بأدوار عاملية متعدِّدة،أن 

.34، ص بنية النص السرديمحيد محيداين، -1
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aللداللة على العامل، والرمز Aسألة على الشكل التايل مستخدمًا الرمزه املذه" غرمياس"ويوضح 

،1»للداللة على املمثل

احلالة الثانية                                    احلالة األوىل

3A2A1A1A

a3a2a1a

تعدد الربامج «كما أن مفهومني جتريديني وعميقني،يبدو وبشكل جلي أن العامل واملمثل 

�̈®ƾǠƬǷ�©ƢǟȂǓȂǷ�ȂŴ�ƨȀƳȂŭ¦�ǶēƢƦǣǂƥ�ƨǳƢū¦�©¦Â̄�ǺǷ�®ƾǟ�®ȂƳÂ�Ƥ Ʀǈƥ�ƨȇ®ǂǈǳ¦)... ( جعل النمط

كثريًا عن الدقة حتليله  العالقات، حبيث يتطلب  يف أنواعه املعاصرة على اخلصوص شائكاحلكائي 

.ة حللحلة هذا التعقيدعهذا التصور بأفكار ناج د، وال مانع من تعضي2»واحلذر

د االتصال أو سِّ متر بالضرورة عرب ملفوظ احلالة الذي جيُ  بني الذات واملوضوع عالقة الرغبة«إن

وعلى ذلك  3»ر بعد ذلك عرب ملفوظ اإلجناز الذي جيسد حتوًال اتصاليًا أو انفصالياً كما متَُ ،االنفصال

  .ق ويليه ملفوظ اإلجناز كالحقبيتبني أنه مثة تعاقب بني امللفوظني حبيث يكون ملفوظ احلالة هو السا

.37املرجع نفسه، ص -1
.37ص بنية النص السردي،محيد احلميداين، -2
.35املرجع نفسه، ص -3
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Josefجوزيف كورتيس"هذا ويشري  cortes" إىل حالة استثنائية»�ËĔ¤ ا التعليق الذي يوافق

ي ذ" (اخلوف"تبدو وصلة مقابل " الرغبة"حسب املربع السيميائي ال فصلة وال وصلة، فمثًال إذا كانت 

  .ال ينتمي إىل هذا أو ذاك الذي 1» )تعليق(فإن الالمباالة توافق املصطلح احملايد  ،)طبيعية فصلية

Relationعالقة التواصل/2 de communication تربط املرسل باملرسل إليه، وملعرفة

، البد أن يكون وراءها "ذات حالة"أن لكل رغبة من لدن «ماهية هذه العالقة علينا أن نسلم بديهيا

ما أن ك«موضوعها فاملرسل حيفز الذات لنيل Destinateur(«2(غرمياس مرسالً حمرك أو دافع يسميه 

الذي يكون  Destinataire(«3(يكون موجها أيضا إىل عامل آخر يسمى مرسًال إليهحتقيق الرغبة 

وعالقة التواصل بني املرسل واملرسل إليه متر بالضرورة «الطرف األخري يف املعادلة ليلتقي موضوع الرغبة 

4»أي عرب عالقة الذات باملوضوعالرغبة عرب عالقة 


  ملرسل إليها املرسل                                                                

  املوضوع   الذات                                      

واملوضوع هذا هو احللقة الوسطى، حبيث يأخذ مكانه يف عالقة الرغبة كما يف عالقة التواصل 

يكون «قد ،تواصلية، وحمط اهتمام املرسل واملرسل إليه أو 5»غاية إبالغية« على حد سواء، باعتباره

كأن قدرة املرسل على توجيه   6»متساميًا ذا سلطة، واملرسل إليه يف موقع املأمور -يف الغالب- املرسل 

.106مجال حضري، ص :ترمجة،مدخل إلى السيميائية السردية والخطابيةورتيس، كجوزيف   -1
.35ص  ،بنية النص السرديمحيد محيداين، -2
.35،36، ص ص بنية النص السرديمحيد احلميداين، -3
.36املرجع نفسه، ص -4
.82، ص السيميائية السردية، مدخل نظريراد، كسعيد بن   -5
.170ص  الثقايف، الدار البيضاء، ز، املركدينامية النص، تنظير وإنجازحممد مفتاح، -6
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املرسل إليه، تبوئه سلطة القيادة والزعامة، وختوله إصدار األوامر واألحكام يف حني أن املرسل إليه ينصاع 

.وامره، أو مبعىن آخر، املرسل يأمر واملرسل إليه ينفذ، وهذا شكل من أشكال التبعيةوخيضع أل

Relationعالقة الصراع/3 de lutte» تقوم هذه العالقة على عاملني خمتلفني مساعد

)Adjuvant ( ومعارض)L’Opposant(، فأما األول يدعم ويساند الذات، والثانية يعرقل مساعيها

فاملساعد جيعل الرغبة أو التواصل يف حيز اإلمكان، واآلخر على 1»وضوعاملمن أجل احلصول على 

كبت الرغبة أو جيعل التواصل غري ممكن مع وصول الذات إىل هدفها، فتُ العكس متاماً، َحيول دون 

2صورة النموذج العاملي املوضوع، ومن خالل هذه تكتمل


  املرسل إليه    املرسل                                                           

  الذات                    املوضوع                       

  املعارض   املساعد                                                             

أو تابعني مل يأت  3»إحلاقينيويف صياغة جديدة للنموذج العاملي، فإن املساعد واملعارض اعتربا «

وتطويرها، ها ببنظرية من فراغ إذ يعترب مشروعه وليداً ومكمًال لنظريات سابقة، عمل على تشذي "غرمياس"

  .بشريةكانت غائبة وأراد لنموذجه أن يوظف يف خمتلف األنشطة ال  طاملال فأضاء مسائل

.36، ص بنية النص السرديمحيد احلميداين، ينظر -1
.36ص بنية النص السردي ، محيد احلميداين، -2
��ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆترمجةالمصطلح السردي ،معجم مصطلحات، جريالد برنس، -3 ǴĐ¦��ƨŦŗǴǳ�ȆǷȂǬǳ¦�̧Âǂǌŭ¦��°¦ƾǻǄƻ�ƾƥƢǟ

.17م ،ص2003، 1ط
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النموذج «أن " يف اخلطاب السردي"يف مؤلفه  "حممد الناصر العجمي"ويف هذا الصدد، يرى 

ا مهما تكن نوعيتها، إمنّ  على كل النصوصبآلياته العاملي ليس تصورًا قبليًا جاهزًا نسقطه دون دراية 

من النصوص، وبوسعه أن  ذاكالدارس مدعو إىل انتخاب ما يراه منه وظيفياً صاحلاً لدراسة هذا النوع أو 

فاإلحالة بآليات هذا اجلهاز، جتعلنا نوظف 1»حيقق ذلك لثراء النظرية وطاقتها الفذة على التوليد

األنسب منها، خاصة إذا تعلق األمر ببعض أشكال الرواية اليت ال تتوسل بالتحليل العاملي يف بعض 

  .األحيان

)م 2017-م1939(:الشخصية عند تزفتان تودوروف-3

Tzvitanتزفتان تودوروف"يعد املفكر والناقد الفرنسي، البلغاري األصل Todorov" واحدًا من

كان أشد املسامهني يف خلق «فقد على الثقافة الفرنسية املعاصرة حادًا أعالم البنيوية، الذي مارس تأثريًا 

كلود (و) جريار جينات(والنقاد الفرنسيني  )غرمياس(تواين يإىل جانب الل) علم السرد(علم جديد هو 

.2ƨȈǧǂǠŭ¦�¾ȂǬū¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śǴǤƬǌŭ¦�Äƾȇ¢�śƥ�ǖǈƥÂ»)روالن بارت(و، )برملون

 على الرغم من أن حركة«فـ" نصوص الشكالنني الروس ،نظرية األدب"عنون أول أعماله بـ

م فإن أفكارها مل تصل إىل أوربا إال بعد مخسة 1930م و1915ازدهرت بني عامي   الشكالنني الروس

م  فأصبحت أحد مصادر البنيوية 1965وثالثني عاماً، حني ترمجها تودوروف إىل الفرنسية عام 

  .ةذ3ǧƢǼǳ¦�ǶēƢȇǂǜǻ�ǺǷ�ǾƬǷÉǂƥ�ŃƢǠǳ¦�®ƢǨƬǇ¦Â��ƢȀƬǷƢǟ®Â»الفرنسية

.109م، ص 1991تاب، تونس،ك، الدار العربية للفي الخطاب السردي، نظرية غريماسحممد الناصر العجيمي، -1
تاب العرب، ك، منشورات احتاد الناهج النقدية الحديثة، دراسة في نقد النقدتحليل الخطاب األدبي على ضوء المحممد عزام، -2

.28م، ص 2003دمشق، 
.20،21املرجع نفسه، ص ص-3
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، املبدأ "خمائيل باختني"م، باإلضافة إىل 1969عام" قواعد الديكامريون"ومن مؤلفاته أيضا 

وتطرق للتاريخ واحلضارات  ...م، كما اهتم مبوضوع الشعرية، واألدب العجائيب1981سنة "احلواري

وانغمس يف السياسة مبواقفه اإليديولوجية، فأصبح مرجعية فكرية ال حميد ،واألخالق، الفلسفة، والثقافة

  .عنها يف البحث األكادميي

ƢǬǼǳ¦�ǲǠƳ�ƢǷ�µ®�على ال يكاد خيتلف اثنان  ȂǸǤǳ¦�ƢđȂǌȇ�Ŗǳ¦�©ƢǻȂǰŭ¦�ǺǷ�ƨȈǐƼǌǳ¦�À¢

طبيعة مطاطية كون الشخصية ذات  ويرجع تودوروف هذا النكوص أو اإلعراض،« يعزفون عن دراستها

جعلتها خاضعة لكثري من الرؤى دون أن تثبت على واحدة منها، كما أن هذا اإلعراض جاء كرد فعل ملا 

فتباينت املفاهيم وحدث  1»رية واالنقياد الكلي هلا أواخر القرن التاسع عشرنالته الشخصية من خطوة كب

ƢēƢȈǇƢǇƘƥ�¿Ƣŭȍ¦�Ƥ ǠǏ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��®ƢǬǼǳ¦�ǖǇÂ�ŚƦǯ�ǖǤǳ.

¢�ǖǴţ�À¢�ƢĔƢǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨƳ¯Ƣǈǳ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�ń¤�°Ƣǋ«يف معرض حديثه عن الشخصية والشخص 

مسألة لسانية قبل كل شيء، ألنه ال يوجد بني الشخصيات التخييلية واألشخاص األحياء، فالشخصية

�ƢĔȂǯ�Ǻǟ�ÅȐǔǧ�ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�¾ƾƫ�Ŗǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�«°Ƣƻ�ƢŮ"كل عالقة بني  وَرفض،"كائن ورقي

ذلك أن الشخصيات متثل األشخاص فعًال بناًء على صيغة ،الشخصية والشخص ضرب من العبث

ذلك أن الشخصية الورقية خملوقة  - هؤالء النقادعند -، فاملسألة حمسومة ال صلة هلا بالواقع 2»ختييلية

ƢĔ¢�Ä¢��¥°ƢǬǳ¦�ǽ°ȂǐƬȇ�Â¢�ǾǴȈƼƬȇ�ƢǷ�ǪǧÂ�ŘƦÉƫ��Ƥ ƫƢǰǳ¦�Ǻǿ̄» فحسب 3»ختييلة  نتاج صياغات لغوية 

.71، ص مفاهيم سرديةتزفيتان تودوروف، ينظر -1
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
، أنماطها، مواصفاتها، زلـ غابرييل غارسيا ماركي" عام من العزلةمائة "الشخصية األنثربولوجية العجائبية في رواية باية غيبوب، -3

.53م، ص 2012، دار األمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، اجلزائر، أبعادها
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أو شيء من الروائي، إىل درجة اليت تتمثل شخصًا يتحرك كما يف الواقع املادي أحيانًا وهي ال خترج عن 

  .نطاق الكلمات

شأن النقاد عن الشخصية ليس منقطعًا عن املنجز اللساين، شأنه يف ذلك  "تودوروف"فتصور  

جيرد الشخصية من حمتواها الداليل ويتوقف عند وظيفتها النحوية فيجعلها مبثابة الفاعل «البنيويني، فراح 

فالفاعل  1»)للشخصية(الشخصي  واالسمعل ايف العبارة السردية لتسهل عليه بعد ذلك املطابقة بني الف

احلكائية فضاؤها الّلغة،  واألمر ذاته ينطبق على الشخصية النحوي يف اجلملة هو الذي يقوم بالفعل،

.¦ȆƳȂǳȂǰȈǇ�ǺƟƢǯ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ƨƥ°ƢǬŭ¦�¾ƾƥ�ƨȈǐƼǌǴǳ�ƨǨȈǛȂǳ املقاربة ذلك أن النقد البنيوي يدعوا إىل

العشرين اختزال مشكل نقد القرن « إىل حماولة "تودوروف"وعن الشخصية والرؤيا، أشار 

الذي دعا إىل أن " هنري جيمس"وتوقف عند  2»الشخصية يف مشكل الرؤية أو يف مشكل وجهة النظر

ويتم من خالل هذه الصيغة التعبري عن أحداث السرد وقد حظي هذا " وجهة نظر"يعتمد الكاتب 

ففي األدب ال «ؤية أمهية بالغة الذي يدرك أن للر  "تودوروف"املفهوم باهتمام العديد من النقاد من بينهم 

نكون بإزاء أحداث أو وقائع خام إمنا بإزاء أحداث تقدم لنا على حنو معني، فرؤيتان خمتلفتان لواقعة 

مايزتني، ويتحدد كل مظهر من مظاهر موضوع واحد حبسب الرؤية اليت واحدة جتعالن منها واقعتني مت

¦�Ǻǟ�°ƢƦƻȍ¦�Ƣđ�ǶƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�Â¢�ƨȈǼǬƬǳ¦�ȆǿÂ��ĺ®ȋفقد عدها مكونًا خطابيًا يف العمل3»تقدم لنا

عالقة السارد باألحداث والشخصيات يف املقام األول، فتباعًا للرؤية قد حنكم على موضوع واحد من 

  .  زاويتني متباينتني

.213، ص ل الروائي، الفضاء،الزمن، الشخصيةكبنية الشحسن حبراوي، -1
.72، ص مفاهيم سرديةتزفيتان تودوروف، ينظر -2
.51م، ص1990، 2شري مبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر، املغرب، ط:، ترمجةالشعريةتزفتان تودوروف، -3
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أهم باحث قعد للسرديات بصفة عامة والرواية بصفة خاصة، حينما "تودوروف" أنالشك 

رأسهم  املشتغلني بالفن الروائي، تصنيفه للرؤيات السردية، مستعريًا مناذج سابقيه وعلى وضع بني أيدي

للداللة على طبيعة عالقة السارد بالشخصيات احلكائية، وقد أجرى عليها بعض " جان بويون"

التعديالت، لتصبح كما يلي

من شخصياته، وال  حيث أن الراوي يعرف أكثر" الرؤية اخللفية"أو الشخصية  الراوي  – 1«

  .ييهمه تفسري كيفية وصوله هلذه املعرفة وهذا النوع هو الشائع يف السرد الكالسيك

، حيث الراوي يعلم ما تعمله الشخصية وال يتجاوزها، "الرؤية احملايثة"الشخصية أو  الراوي - 2

.وهو واسع اإلنتشار يف األدب، وخاصة يف العصر احلديث

ا تعلمه يف هذه احلالة الراوي يعلم أقل ممّ " الرؤية اخلارجية " الشخصية أو  الراوي  - 3

، "مةسّ ¦Đ¦�ƨȇ£ǂǳ"الشخصية وال يصف سوى ما يسمعه أو يراه، وحتدث تودوروف عن شكل آخر مساه 

.1»اليت يتابع فيها احلدث من قبل عدة شخصيات

وهي رموز معروفة، قصد التبسيط  استخدم الصيغ الرياضياتية يف تصنيفه "تودوروف"نالحظ أن 

  .استبعدت الزعامة املطلقة للسارد" الرؤية"ما أن كوإضفاء الشمولية،

.78،79م، ص ص1996ز اإلمناء احلضاري، سوريا، كحممد ندمي خشفة، مر :، ترمجةاألدب والداللةتزفتان تودوروف، :ينظر -1
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الشخصيات وعالقاتها-

كمنظومة من   أمهية البطل يف احلكاية، وباعتبار احلكاية أفكار توماشفيكي« "تودوروف"استوقف 

�ǪƦǘǼȇ�¬ǂǘǳ¦�¦ǀǿ�À¢�Ãǂȇ�» Â°Â®Ȃƫ�À¢�ƾȈƥ�̈ǄȈǸŭ¦�ǾƫƢǸǈǫÂ�ǲǘƦǳ¦�Ǻǟ�ÅƢǷƢŤ�řǤƬǈƫ�À¢�ƢĔƢǰǷƜƦǧ��Ǆǧ¦Ȃū¦

أكثر على قصص النوادر، أو قصص عصر النهضة أكثر من انطباقه على أدب الغرب الكالسيكي منذ 

 االجتاهاتي، لكن بعض دون كيشوت حىت أبوليس، ففي هذا األدب تلعب الشخصية الدور الرئيس

.مهمشاً دورها كأهم مكون سردي1»تعطي للشخصية جمدداً دوراً ثانوياً األدبية احلديثة 

واملتغرية بني الشخصيات يف األعمال السردية الروائية رأى تودوروف أن العالقات القائمة « لقد

ثالثة حوافز أساسية هيتبدو متعددة، لكن ميكن بعد الدراسة اختزال هذا التعدد وإرجاعه إىل 

.وشكلها األبرز هو احلب الرغبة-1

.ونات النفس إىل صديقوجيد شكلها حتققه يف اإلسرار مبكالتواصل-2

.وشكل حتققها هو املساعدة المشاركة-3

الثالثة اإلجيابية ثالثة حوافز ضدية أو سلبية هياحلوافز يقابل هذه (...)  

.الشكل األبرز للرغبةتقابل احلب الذي هو الكراهية-1

.حيققه حافز التواصلويقابل اإلسرار الذي  الجهر-2

.2»ةويقابل املساعدة اليت حيققها حافز املشارك اإلعاقة-3

.55،56ص ، صاألدب والداللةتزفتان تودوروف، :ينظر -1
.78م، ص2010، 3، دار الفارايب، بريوت، لبنان، طتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيويميىن العيد، -2
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فر اكما هو جلي فإن احلوافز اإلجيابية الثالثة تقرب بني الشخصيات عكس احلوافز السلبية تن

قاعدة السلب يصف بواسطتها  إىليشتق ستة عالقات أخرى استنادًا «وتباعد فيما بينها، بعدها 

احلكاية، ولكي يصف احلركية املوجودة بني العالقات يدخل قاعدة جديدة يسمها قاعدة الفعل، يسمي 

املكون من  1»من خالهلا الشخصيات عوامًال ومن مث يصل إىل النموذج العاملي الذي وضعه غرمياس

  .ستة عوامل

، وما االشتقاقحافزًا باعتماده )12(إىل إثىن عشر  "تودوروف"مل احلوافز عند هذا ويصل جم

  .يالحظ أن املقاربات البنيوية دائما تستبدل مفهوم الشخصية بأدوات إجرائية

عالئق الشخصيات مع بعضها بواسطة ما يسميه باحملموالت «درس "تودوروف"ميكن القول أن 

للوظائف احلكائية  دد، ويرصد بدقة الوضع التنازعي لبنية احلكاية، واحملواالشتقاق، وقواعد الفعل القاعدية

بصعوبة دراسة الشخصية، وقد ركز اهتمامه على "تودوروف"أقر " العالقات اخلطرية"ففي رواية 2»الرئيسية

Ǆǧ¦Ȃū¦�ȄǴǟ�ÅƢƠǰƬǷ�ƢēƢǫȐǟles motifوخرج از حبثه يف هذا املوضوع بالدقة والتمحيص والتبويب، ، وإمن

Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�®ƾŢ�Ŗǳ¦�©ȐǸĐƢƥ»وأخضعها لقاعديت  3»واملشاركة ،والتواصل، الرغبة

عشر عالقة يف النص احلكائي، ولتطبيق هذا التحليل، البد  اثنيتليصل إىل ) اإلجياب والسلب( االشتقاق

  .جبميع متفصالته  حىت ال يفقد البحث قيمتهللباحث أن يكون ملماً 

تب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن، ك، عامل الالنيكالخطاب الروائي، دراسة في روايات نجيب البنيةالشريف حبيلة، -1

.18م، ص2010، 1ط
، دار لألديبة جوفة الحارثي نموذجا" سيدات القمر"سيميائية الخطاب السردي الُعماني، رواية حممد سيف اإلسالم بوفالقة، -2

.39م، ص2017، 1اجلنان للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
.56، صاألدب والداللةتزفتان تودوروف، :ينظر -3
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)م 1977-(:لشخصية عند فليب هامونا-4

Philippeفليب هامون"لقد رام  Hamon" سيميولوجية الّشخصيات الّروائية "يف مؤلفهpour

un statut sémiologique des personnages" ،سّن بعض املبادئ العاّمة لدراسة الّشخصية الّروائية

جمملها على ماهية الّشخصية من بناء نفسي أو عالقات متربئًا من الدراسات التقليدية اليت رّكزت يف 

د التحوّالت الّنقدية، ولعل أّول الفاحتني هلا يف ميدان الّسرد كان يب... اجتماعية أو مّدونة  تارخيية 

وصوًال إىل غرمياس الذي انعطفت ، مث زمخت الّساحة بنّقاد آخرين حيملون وجهات نظر خمتلفة،"بروب"

الّشخصية ضمن تّصور سيميائي انعطافة كبرية، مث هامون العالمة الفارقة الذي ملع يف على يده مقولة 

.من معارفه االستقاءلكل دارس  ينبغي مساء السيميائية، أين غدت أحباثه من الدراسات الّرصينة ومنهالً 

فتأخذ  ،)...(ينطلق هامون كغريه من الّنقاد من املنجز اللساين لتحديد الّشخصية الّسردية «إذ 

śǘŶ�ǽƾǼǟ�Ƣē¦®ƾŰ:،ًواآلخر ينظر  األول ينظر إىل الّشخصية من حيث وجودها بوصفها مّكونًا سرديا

ƨȈƟƢȈǸȈǇ�ƨǷȐǟ�ƢĔȂǰƥ�ƢȀȈǳ¤«1 فهو ال يغفل الرتاكمات املعرفية أو اإلرهاصات اليت خّلفها كثري من النقاد

)( كلود برميون(، )تودوروف(، )سرتاوشليفي (، )غرمياس) (سوريو(، )بروب(، )دوسوسري(: من أمثال

.وآخرين، لذلك جنده يتقاطع معهم يف عديد من النقط واملرتكزات...)روالن بارت

باعتبارها مورفيمًا فارغاً، أي بياضًا داللياً، وهي بذلك ال حتيل إالّ «تعامل هامون مع الّشخصية 

، وتقوم به الذات املستهلكة )التوليد(الّنص حلظة ¤�ǽ±ƢųƜƥ�¿ȂǬȇ� ƢǼƥ�� ƢǼƥ�ń¤�«ƢƬŢ�ƢËĔ)...(على نفسها 

.2»)التأويل(للّنص حلظة 

.95،96ص ص يميائي في نقد الّسرد العربي الحديث، االتجاه السحممد فليح اجلبوري ، -1
.15سعيد بن كراد،  ص:، ترمجةسميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، -2
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��¹°Ƣǧ�ÀƢȈǯ�ƢËĔ¢�ƢŠÂ��ƢŮ�ƨȈǠƳǂǷ�ȏÂ�ǪƦǈǷ�ŘǠǷ�ȄǴǟ�ǲȈŢ�ȏ�ȆȀǧ�Ņȏ®��ÃȂƬŰ�ÀÂ®�ƢĔȂǯ

فالشخصية مرهون مبدى تفاعل القارئ باإلشارات اليت يضيفها القاّص يف سياق احلكي، حتّينها افامتالؤه

.ستشربت الّشخصية وبانتإكّلما تقدمنا يف القراءة،كّلما تتحدد هويتها إالّ بالتناسب الطردي و ال 

ا رديف العالمة الّلسانية فهي ختضع للتقطيع �ËĔȂǯ��ƨȈǐƼËǌǴǳ�ƨȈǷȐǠǳ¦�ǾƬƥ°ƢǬŠ�ÀȂǷƢǿ�ǄËȈŤ« وقد

شيًا مع نفس تصّور مت  1»املزدوج، وتندرج يف شبكة العالّمات السياقية، هلا وجه دال ووجه مدلول

.األلسنية، فهم من ذرية دوسوسري

2�Ǯ»هي األخرى كإبالغ«الّشخصية العالمة ينظر إليها إن  ǳ̄�Ŀ�ƢĔƘǋ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ƢȀƬǨȈǛÂ�À¢�Ä¢

Uneالعالمة اللسانية  نشأ Signe Linguistique طبيعة «بينهما يكمن يف االختالفيف الّلغة، لكن

�Ŀ�ƢËĔ¢�śƷ�Ŀ��ÅƢǬƦǈǷ�̈ǄǿƢƳÂ�ƨȈǗƢƦƬǟ¦�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�Ŀ�ȆȀǧ��¾Ȃǳƾŭ¦Âالعالقة بني مكوين العالمة الدال 

3��ÅƢǨǴǇ�̈ǄǿƢƳ�ƪ»الشخصية تكون سببية وتتكون عن طريق سري أحداث الّنص السردي ǈȈǳ�ƢËĔ¢�Ä¢

الّشخصية ليست حكرًا على امليدان األديب، إّمنا «ولبناء نظريته استهلها هامون باملفاهيم العاّمة فرأى أن 

الكاتب إىل معايري  حيتكمحني حوية، أما وظيفتها األدبية تتأتى تغاهلا داخل امللفوظ مرتبط بالوظيفة النّ اش

�ÀȂǰƫ�ƾǬǧ�©¦®ǂĐ¦Â�ƨȈǻ¦ȂȈū¦Â�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ÃƾǠƬƫ�ǲƥ��ƨǼǈǻƚǷ�ÀȂǰƫ�À¢�̈°ÂǂǔǳƢƥ�ƪ ǈȈǳÂ�ƨȈǳƢǸŪ¦Â�ƨǧƢǬưǳ¦

والغاز يف املطبخ، حىت الفريوس شخصية يف والّطحني مفهومًا كالّروح أو الّدهر، أو أشيا مادية كالبيضة،

علم األحياء، ومل جيعلها أيضا ترتبط بنسق سيميائي خالص، فاإلمياءات واملسرح والفلم والطقوس واحلياة 

.138م، ص1998، دار حممد علي احلامي، تونس، في الّسرد، دراسة تطبيقيةعبد الوهاب الرقيق، : ينظر -1
.29، ص الّروائيةسميولوجية الّشخصيات فليب هامون، -2
.97، ص اإلتجاه السيميائي في نقد الّسرد العربي الحديثحممد فليح اجلبوري، -3



الشخصیة الروائیةمفھوم.....................................:ثانيالفصل ال

125 بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة الحدیثة|

©ƢȈǐƼǋ�ƨƦǌŬ¦�ȄǴǟ�ǞǼǐƫ�ƢȀǴǯ�ƨǯǂƸƬŭ¦�¿ȂǇǂǳ¦Â�ƢēƢȈǐƼǌƥ«1عاملها  ىلإ وكل ّشخصية حتيل

  .اخلاص

العالمات اليت حتيل على واقع العامل اخلارجي  -1« :ثة عالماتهذا ويف سياق حبثه، مّيز بني ثال

.أو على مفهوم ما، وتسمى بالعالمات املرجعية، وميكن التعرف عليها يف املعجم

وال يتحدد " عائم"¤énonciation(�ÀȂǸǔǷ�©¦̄�ƢËĔ(العالمات اليت حتيل على بؤرة تلفظية -2

من خالل فعل تارخيي ال يتحدد إال بتزامن ) واآلن هنا(معناها إال من خالل مقام خطايب ملموس 

  .وهي عالمات غري حمددة يف املعجم) أنا ، أنت ، هنا، اآلن(مكونات 

  اقتصاديةأو ) الوصل والفصل(العالمات اليت حتيل عالمة منفصلة عن امللفوظ وظيفتها ربطية -3

�©ƢǷȐǠǳƢƥ�ȄǸǈƫÂ��ƨȈǳƢǇ°ȍ¦�¾ȂǗ�Â¢�ǶƴƷ�ǎ ËǴǬƫ�ƢĔȂǯتتحدد هذه العالمات تباعاً 2»ةاالستذكاري

أو حتل حمل شيء ما، وترد يف سياقات متعددة، وقد استغل هامون هذا  نوبتإىل ما حتيل عليه، فهي 

:التصنيف ووظفه يف التمييز بني ثالث فئات من الّشخصيات

هي «ـف...فكرية اجتماعية،تارخيية، :هلا خلفيات مرجعية خمتلفة :فئة الشخصيات المرجعية-1

وعلى أدوار وبرامج واستعماالت ثابتة ومقروئيتها حمكومة  حتيل على معىن ممتلئ وثابت حددته ثقافة ما،

تشغل  3»التعيني املباشر للبطل القارئ هلذه الثقافة وغالبًا ما تشارك هذه الشخصيات يف باستيعامبدى 

أو ثقايف معّني، وهلا أبعاد  إيديولوجيفهذه الشخصيات تنماز مبحمول  املعطيات اخلارج نصية مساحة،

  .يدركها املتلقي ملا له من خزين ثقايف

.30،31، ص ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، : ينظر -1
.34،35املرجع نفسه، ص ص : ينظر  -2
.35،36، ص ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، : ينظر -3
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:ونظراً الختالف املرجعيات، فالّشخصيات تتّنوع

lesالشخصيات التاريخية-أ personnages historiques: » حتيل على مرجع واقعي تارخيي

1�ƨȈǐƼËǌǯ��Ë́ƢǬǳ¦�ƢǿǂǔƸƬǈȇÂ�ÅȐǠǧ�̈®ȂƳȂǷ�ƪ»متفرد ǻƢǯ�̈ƾƷ¦Â�ƨȈǐƼËǋ�ȄǴǟ�ǲȈŢ�ƢËĔ¢�Ä¢ " األمير

.لواسيني األعرج" كتاب  األمير " يف رواية  "عبد القادر

lesالشخصيات األسطورية -ب personnages mythologiques:»صفات متيزها صفات غري 

.كاملارد مثالً   من نسيج اخليال فهو 2»باقي الّشخصيات العادية، فهي تتفرد بابتعادها على ما هو واقعي

lesالشخصيات المجازية -ج personnages allégoriques: هي ّشخصيات رمزية ترفع القارئ

جمّردة ُجتّسد هلا معىن أفكار ) ...الّروح، الطبيعة، احلظاحلكمة، العاطفة،(ليفتش عن ظالهلا خارج الّنص 

  .رمزي

lesالشخصيات االجتماعية -د personnages sociaux : طالب، إمرأة (اليت حتاكي الواقع

  .)تالموظفة، حمريفية،

une)(الواصلة( اإلشاريةالشخصياتفئة-2 catégorie de personnages- embrayeurs(:»�ƢËĔ¤

جوقة  شخصيات ناطقة بامسة،:عنهما يف الّنصدليل على حضور املؤلف أو القارئ أو من ينوب 

ويكون من الّصعب )...(�ǶȀđƢǋ�ǺǷو الرتاجيديا القدمية، احملدثون السقراطيون، شخصيات عابرة، رواة 

�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ǽǀđ�½ƢǈǷȍ¦�ÅƢǻƢȈƷ¢)...( الكاتب قد يكون حاضرًا بشكل قبلي بنفس الدرجة وراء

م، 1997، 1، شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء، املغرب، طالخبر في  الّسرد العربي، الثوابت والمتغيراتسعيد جبار، -1

.199ص
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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1»أو وراء ّشخصية أكثر متيزاً أو وراء ّشخصية أقل متيزاً،" أنا"وضمري املتكلم " هو"الضمري الغائب 

  .تلك الوشائج الستخراجواملطلوب هنا اإلملام باملفرتضات أو إدراك السياق النّصي 

une)(التكرارية( االستذكاريةالشخصيات  فئة-3 catégorie de personnages- anaphores(» ما

ه الشخصيات تقوم ذفه هو مرجعية النسق اخلاص بالعمل وحده،حيدد هوية هذه الفئة من الشخصيات 

جزء من (داخل امللفوظ بنسيج شبكة  من التداعيات والرتكيز بأجزاء ملفوظية ذات أحجام متفاوتة 

ǂǯ¦̄�ǖǌǼƫ�©ƢǷȐǟ�ƢËĔ¤��²̈�)اجلملة،كلمة، فقرة ƢǇȋƢƥ�ƨȈǘƥ¦ǂƫÂ��ƨȈǸȈǜǼƫ�ƨǠȈƦǗ�ǺǷ�ƢȀƬǨȈǛÂ�ÀȂǰƫÂ

أفضل  )...( واالسرتجاعوالتمين والتكهن والذكرى  االعرتافومشهد  التحذيريإن احللم  )...(القارئ

واسرتجاع أحداث  املتلقي حتث ذاكرة2�ƢËĔ¢��¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ»الشخصيات النوع من الصور الدالة على

.وربطها مع أحداث أخرى لتكتمل الّصورة واإلرساء به على بّر تثبيت املعىن

شخصية واحدة إىل هذه األنواع  انتماءإمكانية «على هامش هذا التصنيف هامون كما نّوه 

الثالثة يف نفس الوقت أو بشكل تتابعي، فكل واحدة تتمّيز بأبعادها الوظيفية داخل السياق، ولعل أهم 

ة لصاحل الفئة األخرية ألن بلورة نظرية عامة للشخصيات تقوم على املعادلة كفّ من ذلك، أنه َرجح ال

.3»االستذكار واالستبدال أو

غابرييل "وعن النمط اهلجني الذي جتتمع فيه الشخصيات مبرجعيات متعددة، نشري إىل الكاتب 

 تتبىن" مئة عام من العزلة"استطاع بفنياته السردية املتمّيزة  أن جيعل من روايته « الذي " غارسيا ماركيز

.36، ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، : ينظر - 1
.36،37املرجع نفسه،  ص ص -2
.37، ص سميولوجية الّشخصيات الّروائية ن، فليب هامو : ينظر - 3
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وهو تزاوج ما  ��ƨȈź°ƨȈǰƬȈǇƢƬǻƢǨǳ¦��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦��ƨȇ±ƢĐ¦��ƨȈƳȂǳȂưȈŭ¦«1االت: مزجيًا من الشخوص املرجعية

  .حبضور النمط األنثروبولوجي هو ختييلي واقعي ولكن األول سائد بني ما

ل بالتحليل السيكولوجي الذي ظّل لصيقًا بالشخصية وجعل منها مصطلحاً ال يتوسّ «إن هامون

ا �ËĔȂǯ�ƢȀǴȈǴŢÂ�ƢȀǨǏÂÂاإلجرائية واملقاييس لتحديد ماهيتها،عائماً، بل أسّس لنظرية استوفت األدوات 

عالوة على ذلك، فهي ال تعّد 2» وحدة داللية قابلة للتحليل والوصف أي من حيث هي دال ومدلول

 املستعملة يف الرواية للداللة على الّشخص ريوجودًا واقعيًا بقدر ما هي مفهوم ختييلي تشري إليه التعاب«

فتتخذ شكل لغة وشكل  ذا تتجّسد على الورق،ها كل يوم، هكينالفاعلة اليت نعا احملسوسةأي الكينونة 

دوال مرتّبةً  منطقيًا أو انزياحيًا ينتج عنه احنراف عن القاعدة واملعيار يف اجتاه توليد الداللة يف ذهن 

  .والتأويل من خالل استحضار املدلول الغائب للدال احلاضر 3»لعالمات الّدالةالقارئ بعد فّك شفرة ا

حييل على  )جمموعة من اإلشارات(ومتجل من خالل دال منفصل مورفيم ثابت «الّشخصية إن 

الّشخصية من خالل شبكة  تتحددوعلى هذا األساس س ،)معىن أو قيمة الشخصية(مدلول منفصل 

�ƨȈƦƫ¦ŗǳ¦Â�©ƢđƢǌƬǳ¦�ǺǷ�ƨȈǬƟȐǟعلى مستوى الدال واملدلول تزامنياً يشدهاهي ما ) توزيعها( واالنتظام ،

وعلى الكاتب أو القارئ إدراك تلك الروابط اليت تنشأ  4»أو تعاقبياً، إىل جمموعة أخرى من الشخصيات

،مدلول الّشخصية :عض القضايا اليت تشكل جوهرهابني الّشخصيات، ومن هنا ارتأى فليب هامون ب

  .وداهلا ،مستويات وصفها

:مدلول الّشخصية/1

.95،96، ص ص لغابرييل غارسيا ماركيز" مائة عام من العزلة "الّشخصية األنتروبولوجية في رواية باية غيبوب، : ينظر - 1
.213، ص بنية الّشكل الروائيحسن حبراوي، -2
.70م، ص 1991الشرق، الدار البيضاء، ، إفريقيا النقد البنيوي والّنص الّروائيحممد سويريت، -3
.38، ص سميولوجية الّشخصيات الّروائية فليب هامون، -4
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�ƢȀǯȂǴǇÂ�ƢēƢŹǂǐƫ��®ǂǇ�Ŀ�Â¢�ÅƢȈËǐǻ�ƢȀǼǟ�ȆǰŹ�ƢǷ�ń¤�Å¦®ƢǼƬǇ¦�ƨȈǐƼËǌǳ¦�¾ȂǳƾǷ�Ë®ƾƸƬȇ

Ãǂƻȋ¦�©ƢȈǐƼËǌǳ¦�ǞǷ�Ƣē¦°¦ȂƷ�Ƣǔȇ¢Â�Ƣē¦ ƢŻ¤Âحدود  وذلك يف  تعّد الّشخصية وحدة داللية،«، إذ

�ÅȐǐǨǼǷ�ÅȏȂǳƾǷ�ƢĔȂǯق لوسنفرتض  أن هذا املدلول قابل للتحليل والوصف، وإذا قبلنا فرضية املنط

خصية ال تبىن إال من خالل مجل القائلة بأن الشخصية رواية ما تولد من وحدات املعىن، وأن هذه الشّ 

كما أنّه يستحيل بناء املعىن �Â�ƨȇƢǰū¦�ƨǻƢȈǐǳ�Å¦ƾǼǇ�ÀȂǰƬǇ�ƢËĔƜǧ��ƢȀǼǟ�Ƣđ�ǚËǨǴƬȇ�Â¢�Ƣđ�ǚËǨǴƬƢēȏËȂŢ«1ت

دون مدلول، بل بفتح أبوابًا من التأويالت والقراءات املتعّددة والّشخصية رهينة ذلك املعىن، تكتمل 

  .باكتماله

للّشخصية ليست ساكنة، وليست معطاة بشكل قبلي، يتعني علينا " السمة الداللية "«  كما أن

�Å¦®¦ǂǗ¦�řƦƫ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǆ ǰǠǳ¦�ȄǴǟ�ƢËĔ¤��ƢȀȈǴǟ�» ǂǠƬǻ�À¢�ǖǬǧ زمن القراءة وزمن املغامرة اخليالية، أو هي

صية دائماً بعبارة أخرى، تعد الّشخ) األفعال أو الصفات(تقوم احملموالت املختلفة مبلئها  "شكل فارغ"

فالّشخصية كاملعىن متاماً، 2»وليدة مسامهة األثر السياقي ووليدة نشاط استذكاري وبناء يقوم به القارئ

��ǪƦǈǷ�°ËȂǐƫ�ǪǧÂ�µ ǂǠƫ�ȏ�ƢËĔ¢�Ä¢��®ǂËǈǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ƨǜū�ƢȀǈǨǻ�Ƥ Èē�ȏ�ȆȀǧ�� ƢǼƦǳ¦�ȆȀƬǼǷ�ÅƢǘǠǷ�ƪ ǈȈǳ

Ƿ�ȏ¤�ÅƢȈǳȏ®�ǲǸƬǰƫ�ȏÂ��̈ ¦ǂǬǳ¦�ǞǷ�ǺǷ¦ǄƬǳƢƥ�ƾËȈǌƫ�ǲƥ��©ȏȏƾǳ¦�ǺǷ�ǲȈǇ�ǪËǧƾƬȇ�Ǻȇ¢��ǎ ËǼǳ¦�ƨȇƢĔ�Ǟ

.فُيمسك باملعىن من خالل الّسياق الّنصي العام

وحتديدها متوقف على دور القارئ يف استحضارها، سيلتقط مجلة احملموالت السردية اليت تتخلل 

دالالت  وعي القارئ بالّشخصية يتعّمق ويتجدد مع كل قراءة متنحه«إن ،الّنص، لتبدأ عملية التأويل

ƨȇ®ǂǈǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�ƢȀƬȈǳƢǠǧÂ�ƢȀƬǻƢǰǷÂ�ƨȈǐƼËǌǳ¦�ƨǠȈƦǗ�Ƣđ�®ƾŹ��̈ƾȇƾƳ�©ƢǫȐǟÂ�Å¦®ƢǠƥ¢Â«3  وبذلك

.38،39املرجع نفسه، ص ص -1
.40، 39، ص ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، -2
.57ص  الشخصية األنثروبولوجية العجائيبية في رواية مائة عام من العزلة،باية غيبوب، -3
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يصبح طرفاً مشاركاً يف العملية اإلبداعية إىل جانب الكاتب املبدع الذي يستفرغ جهده يف رسم مالحمها، 

ية خاضعة ملزاج املبدع أو مزاج الّشخصية ليس عملية اعتباط«ولكن ذلك يتم يف حدود أيضا، فبناء

�Ëřǧ�ÀƢȈǰǯ�ƨȈǐƼËǌǳ¦�ǲǰǌƬƫ�ƢǿǂƯ¤�ȄǴǟ�Ŗǳ¦�®ȂȈǬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�Ǟǔţ�ƨȈǟ¦Â�ƨȈǴǸǟ�Ȇǿ�ǲƥ��ȆǬǴƬŭ¦«1

.داخل الّنص السردي

تكرار اإلشارات، (مدلول الّشخصية ال يتشكل فقط من خالل التكرار «عالوة عّما سبق، فإن 

،)من أقل حتديد إىل أكرب حتديد(أو من خالل الرتاكم والتحّوالت  )زمةتكرار البدائل، البورتريه، الالّ 

وفق  ...ولكن يتشكل أيضا من خالل التقابل، ومن خالل عالقة شخصية بشخصيات امللفوظ األخرى

ويقصد بالتكرار إدراج وظيفة أو مواصفة ما يف ثنايا الّنص ألكثر من مرة، 2»واالختالفروابط التشابه 

ك حيعمل كم«الوظائف أو الّصفات، والتّحول  ههلذأما الرتاكم فريد من خالل كثافة استعمال الكاتب 

أو  3»متارسها األحداث على بنية الّشخصيةمقدرة الّشخصية على التغري وقياس التأثريات اليت  الختبار

بتعبري آخر، ما يطرأ بفعل األحداث، كما أن قيمة الّشخصية تنبين على عالقة التعارض مع شخصيات 

  .أخرى

اجلنس، األصل « :داللية ويف معرض حديثه عن صفات الّشخصية، فقد صّنفها يف أربعة حماور

وتُعتمد التصنيفات كمعايري للتمييز بني الشخصيات، أكانت ذكرانا أم 4»، الثروةاإليديولوجياجلغرايف، 

هي مواصفات قد تتطابق أو تتباين مع ...ية أم فقريةغنّ إناثاً، حضرية أم بدوية، مؤمنة أم ملحدة، 

.التكرار وارداً داخل امللفوظ الّسرديموصفات أخرى لشخصيات من نفس احلكاية مما جيعل 

.119،  ص السيميائية السرديةسعيد بن كراد، -1
.42، ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، -2
.245، ص بنية الشكل الروائيحسن حبراوي، -3
.43، ص المرجع السابقفليب هامون، -4
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احلصول «تلف الوظائف اليت تنجزها الّشخصيات، يف ستة حماور داللية وبشكل تكميلي حّدد خم

1»على مساعدة، توكيل، قبول التقاعد، احلصول على معلومات، احلصول على متاع، مواجهة ناجحة

  .الوصفي والوظائفي :للتمييز بني الّشخصيات الرئيسية والّشخصيات الثانوية مراعياً الرتاتبية يف التصنيفني

من يقدم شخصياته «أّما احلديث عن طرق تقدمي هذه الّشخصيات فهو شأن الروائي هناك 

شر، وذلك عندما خيربنا عن طبائعها وأوصافها أو يوكل ذلك إىل الّشخصيات ختيّلّ◌ية بشكل مبا

–Auto(أخرى، أو حىت عن طريق الوصف الذايت الذي يقّدمه البطل نفسه  Description(  كما يف

.¦2ȆƟ¦Âǂǳ¦�ǲǸǠǳ¦�Ŀ�ƨȈǈȈƟ°�ƨȈǐƼËǌǳ¦�ǾǈǨǼƥ�Å¦ǂǓƢƷ�ÀȂǰȇ�ƢǷƾǼǟ�ÄÂ¦ǂǳ¦�Ƣđ�¬ȂƦȇ�Ŗǳ»تاالعرتافا

�©¦ǄȈŲÂ�©ƢǨǏ�ǎ ǴƼƬǈȇ�À¢�ǾȈǴǟ�Äǀǳ¦��¥°ƢǬǳ¦�¿ƢǷ¢�ÅƢǠǇ¦Â�¾ƢĐ¦�ƶǈǨȈǧ��ǂǋƢƦǷ�Śǣ�ȂƸǼƥ�ƢËǷ¢

Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦Â�¾ƢǠǧȋ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǐƼËǌǳ¦،3 من خالل خمّيلته على أن ال ينتظر من املؤلف

.أكثر حيال هذه الّشخصية، وأن يعطيه إياها بشكل جاهز

��ƨȈǳȏƾǳ¦�ƨǸǈǳ¦�ǆ" املرتادفة"كما أثار مشكل الّشخصيات  Ǩǻ�ǲǸŢ�Ŗǳ¦Â�ÅƢǷƢŤ�ƨđƢǌƬŭ¦�Ä¢

تعرف أكثر على وإزاء هذه املسألة ال مفر من إجياد طريقة إجرائية تفصل يف األمر، ُمتّكن من ال

:الّشخصيات وتصنيفها دالليا فاقرتح مقياسني أساسني

داخل يرصد كمية املعلومات املتواترة املعطاة بشكل صريح حول الّشخصية :المقياس الكمي/أ«

.الّنص 

.45املرجع نفسه، ص -1
2-Tomachevski , In théorie de littérature ,p293.

223، ص بنية الشكل الروائيحسن حبراوي، : نقال عن

.224، ص بنية الشكل الروائيحسن حبراوي، :ينظر -3
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ينظر إىل مصدر ذلك املعلومات املتعّلقة بكينونة الّشخصيات،):النوعي(المقياس الكيفي /ب

فيما إذا كانت معطاة بطريقة مباشرة من طرف الّشخصية نفسها أو بطريقة غري مباشرة، من خالل 

مت احلصول عليها من  ضمنيةتعليقات تسوقها شخصيات أخرى أو املؤلف، أم أن األمر يتعلق مبعلومة 

ني ومتكن أمهية هذين املعيارين يف الفصل والتمييز الدقيق ب 1»خالل فعل الّشخصية ونشاطها

  .مدعاة للشك التباسأن ال يكون يف األمر و  الّشخصيات،

هذا يشري عند كل حتليل للحكاية، ضرورة متييز كينونة الّشخصيات عن فعلها، وما بني «إن 

صفات والوظائف، ويف بعض األحيان ال تتطابق الكينونة مع الفعل، أو من أجل وصف شخصيات ااملو 

.2»بني امللفوظات الّسرديةال يتبعه أي اجناز، أوحيث إن مشروع تغيري الوضع متذبذبة،

فعل ) /مدرب تنمية بشرية(شخصية : قد ال تتوافق كينونة الّشخصية مع فعلها وهذا وارد مثالً 

  .االستجوابفعل ) /شرطي(مثالً شخصية / ويف حالة التطابق  ،)شخصية متذبذبة(اإلجرام 

�ƢǸǼȈƥ��©ƢȈǐƼǌǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬƫ�¾ƢǠǧ¢Â��©ƢǯǂƸǴǳ�®¦ǂȇ¤Âامللفوظات الّسردية هو ذكر لألحداث «أّما

©Ƣǯǂū¦�Ƣđ�ƪ ǠǫÂ�Ŗǳ¦�ƨǼǰǷȋ¦Â�©ƢȈǐƼËǌǳ¦�ǾƫƢđ�ǪǴǠƬƫ�©ƢȈǠǓÂÂ�©ȏƢū¦�ǂȇȂǐƫ�Ǧ ǏȂǳ¦«3  مما

  .يتوجب الفصل بينهما

من خالل شخصية واحدة أو  مث صّنف الّشخصيات وفق ما إذا كان اإلخبار عنها يتم

4»وحيدة أو متكررة، حمتملة أو حمققة، مواصفات أو وظيفة«دات يفشخصيتني؛ ومتثلت أمناط التحدي

.48، ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، -1
.48، ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، -2
.101م، ص 1999األفاق، اجلزائر، ، دارتحليل الخطاب األدبي، دراسة تطبيقيةإبراهيم صحراوي، -3
.49، ص المرجع السابقفليب هامون، -4
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املبهمة نظام تراتييب أو ُسلمية داخل الرواية، وحاول  حتديد املواصفات السيكولوجية «وَخلص بوضع 

وأخذ بعني جمموع مسار الّشخصيات، دون املغاالة يف تقدير )شخصيات متذبذبة، واعية، مهووسة(

طبيب يعاين املرضى : (فأمهية الشخصية ال تتحقق بإجناز وظيفة عدة مرات، مثالً 1»املعايري الكيفية

  .مواصفة مهنية) بصفة دورية

:مستويات وصف الّشخصية/2

بوجود مستويات  االعرتافيف حتليل الّشخصية هو  "مستويات الوصف"اعتماد مقولة « إن

ومن  ها الشخصية مع شخصيات أخرى،كمتعددة يف الّنص، وأيضا وجود شبكة من العالقات اليت حتي

، )بنية عوامل(ومستوى أعل ) بنية املمثلني(مستوى أدىن : هذا املنطلق، تتم دراسة الّشخصية يف مستويني

 يفسرمية ما يويف البنية األوىل ُيدرس املستوى الّسطحي من خالل الّصفات البارزة واملميزة، واألدوار الث

.2»النموذج العامليلية، ويتم حتليل عن كشف واستخراج احملاور الدال

وقد سبق ورأينا أنه يقوم على فهم املنطق املزدوج يف السرد من خالل استنباط عالقات التقابل 

  .القائمة بني العوامل وأن عددها حمصور يف ستة أما عدد املمثلني ال يعد وال حيصى

إقامة منوذج عاملي منظم لكل «قد كان مقصد هامون واضحًا يف منهجه التحليلي الوصفي هو 

ل خاص الذي أسس نظرية العامل بروب، سوريو، وغرمياس بشك:متأثراً بأعمال سابقيه3»مقطع سردي

59، ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، : ينظر -1
.17،18ص ص ، سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، : ينظر -2
.54املرجع نفسه،  ص -3
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على حنو سردي وكذلك فعل هامون بالّشخصية وقد استعان يف سياق حبثه بالنموذج العاملي واملربّع 

  .السيميائي

العامل أوًال، ويستعني هامون مبحور التواتر واحملور ويتم تفعيل هذا النموذج عن طريق حتديد «كما

التوزيعي للوصول إىل البنية العاملية للمقطع، فعلى صعيد حمور التواتر نلحظ أن أي موضوع يتضمن رغبة 

  .مث تطرأ التحوالت لنيل املرغوب فيه وأداء الربنامج 1»وبرناجماً وإرادة يف الفعل

املرسل يقرتح عل املرسل إليه موضوعاً، (توكيل / 1« :اآليت أّما توزيع العوامل يكون على النحو

  ؛)أي رغبة يف الفعل

  قبول املرسل إليه هذا العرض أو رفضه؛/ 2

يف حالة القبول، هناك حتويل للّرغبة اليت ستجعل من املرسل ذاتًاً◌ ممكنة ويتبع هذا؛/3

.2»من ذات ممكنة إىل ذات حمققةإجناز هلذا الربنامج، تتحول الذات على إثره ) أو ال يتبعه/ (4

le(هكذا يتحقق الربنامج الّسردي programme narratif (بصفة»�ƢēȏȂŢÂ�©ȏƢū¦�ǞƥƢƬƫ

، إن التحقيق اخلصوصي للمقطوعة السردية يف املتسلسلة على أساس العالقة بني الفاعل واملوضوع وحتّوهلا

.3»حكاية معطاة

نسقه باملعىن (حتديد البنية العاملة ملقطع ما هو حتديد النسجامه االستبدايل  «يرى هامون أن 

ومقرؤية ) قوانني اإلجناز املقطعي التوزيعي،(وانسجامه الرتكييب أيضا ) الضيق، أقسام شخصياته النمطية

.100، ص الّسرد العربي الحديثاإلتجاه السيميائي في نقد  حممد فليح جبوري،-1
.55، ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، -2
.148، ص قاموس مصطلحات التحليل السيميائيرشيد بن مالك ، -3
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Ȑƻ�ǺǷ�ǞȈǘƬǈȇ�Äǀǳ¦�¥°ƢǬǳƢƥ�Ƣǔȇ¢�ƨǘƦƫǂǷÂ��ƨȈǼƦǳ¦�ǽǀđ�¾Ȑƻȍ¦�¿ƾǟ�ȄǴǟ�ƨǨǫȂƬǷ�ǞǘǬŭ¦�¦ǀǿ هلا وضع

ما جيعله دورًا فاعًال يف 1»ويتوقع بعض املسارات النمطية) عالقات التقابل(الشخصية داخل سّلمية 

  .بنائها

:وكحوصلة وّضح الناقد العناصر اليت من خالهلا تتحدد الشخصية

»1-�̈ǄƴǼŭ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�Â¢�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǞǷ�ƢēƢǫȐǟ�ǖŶ) احملّينةاحملتملة أو.(

).تشابه،تأليف(يف أقسام الّشخصيات النمطية أو العامل  خصوصية اندماجها -2

.عالقتها مع العوامل األخرى باعتبارها عامالً -3

4-�ǢËȈǐǳ¦�ǺǷ�ƨǴǈǴǇ�ǞǷ�ƢēƢǫȐǟ)املكتسبة أو غري املكتسبة) الرغبة، املعرفة، القدرة.

.توزيعها داخل احلكايةب-5

.2»اليت تعد سنداً هلا" الثمينة "بشبكة املواصفات واألدوار -6

ة للتشكل جدي كل هذه اخليوط ُتظفر...إن الوظائف واألدوار، واملواصفات والعالقات

.الّشخصية

.55، ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، :ينظر -1
.57،58ص ص ، سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، : ينظر -2
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:دال الّشخصية/3

مسة "جمموعة متناثرة من اإلشارات اليت ميكن تسميتها «يّعرف هامون دال الّشخصية بأنه 

اجلمالية للكاتب، فقد  وباالختياراتوتتحدد اخلصائص العامة هلذه الّسمة يف جزء هام منها، "الّشخصية

,je(الناحية النحوية  نحمدد ميقتصر املنولوج الغنائي، أو الّسرية الذاتية على جذع منسجم و  me ,moi

العلم بعالمته الطبوغرافية املمّيزة  اسمأما يف حكاية مروية بضمري الغائب، فإن السمة سرتكز على ،)مثالً 

يف قضية العالقة بني دال ومدلول ( تعليلهوحرف البداية ويتّميز بتواتره كما يتّميز بسكونيته وغناه وبدرجة 

1ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǺǷ�¥°ƢǬǳ¦�Ǻǿ̄»)السمة �Ŀ�ǪǴǠȇ�ŕƷ.

كل شخصية امسًاً◌ معيناً، وحيوّهلا من النكرة إىل   حوائي يف تقدميه للّشخصيات إىل منيسعى الرّ 

دعوة شخصية باسم خاص «يرى توماشفسكي أن  ، ضمن هذا السياقفتتفّرد وتتمّيز عن غريهااملعرفة،

تعّد األمساء أول املؤّشرات إذ 2»تشكل العنصر األبسط من التمييز متامًاً◌ً◌ كما يف احلياة االعتيادية

إىل و  ،على هوية الشخصيات وال سيما يف املّتخيل الّسردي، ملا حتمله من إحاالت داللية ومرجعية الدالة

.يف الّنص)بتكثيف اقتصادي ألدوار سردية ُمقولبة(جانب وظيفتها 

.58، ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، -1
.205إبراهيم اخلطيب، ص :، ترمجةنظرية األغراض ، نظرية المنهج الّشكلي، نصوص الشكالنيين الّروستوماشفسيكي، -2
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حتقيق «جع يف نوالتناغم مع أدوارها ي باالنسجامفاملبدع الذي حيسن اختيار أمساء شخصياته 

وبني االعتباطية والقصدية، يصور هامون 1»ن فرصة احتمال وجود الّشخصية مقروئية الّنص ويزيد م

ĔȂǯ��§ ƢËƬǰǳ¦�ǾǌȈǠȇ�Äǀǳ¦�ǆ ƳƢŮ¦ هيئيُ تردد كثرياً، وهو زوال  العلميرتددون كثريًا يف اختيار اسم «م  

ال يكون اعتباطيًا دائماً، أي  واالنتقاء 2»للبطلة امساً لويز أو دونيز ، بني اختيار "سعادة الّسيدات"روايته 

فمن املهم أن « واالنتقائيةأي ختضع للّسببية ، مبنيًا على أسس مدروسة،اً دغري معلل، وإّمنا يكون مقصو 

  .واألهداف وراء ذلك 3»وهو خيلع األمساء عن شخصياته نبحث عن احلوافز اليت يتحكم يف املؤلف،

وّشخصيات تعددت أمساء الّشخصيات الواحدة،الّنص العصري منحى جديداً حيث « أخذوقد 

ومسراء، شخصيات ورجل، شقراء امرأةذاته، وتكون الّشخصية نفسها هي تباعًا  االسمخمتلفة حتمل 

4»خري مثال ذلك )يهبيكيت، روب غري(خمتلفة تقوم بالفعل نفسه أو تتلقى األوصاف نفسها وأعمال 

Ƿ�ǂǯǀǻ��§ǂǠǳ¦�śËǏƢǬǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ƕđ�ȄǨƬǫ¦�ƾǫÂ نهم ملصطفى كلييت الذي اعتمد يف رواياته اسم علم ذا

  ".سلطة األقنعة"يف قصته ) س(طبيعة واحدة، الشخصية 

متنافرة، وقد تّعوض بالضمائر وأمساء اإلشارة قد تكون الّسمة فنية، أو منسجمة أو« كما 

يف بعض نصوص ) N( ممدا ،)p(، والكونت اعند كافك) k(وقد ختتزل يف حرف واحد ) هو،هم ،هذا(

)، الّلقب، الكنيةاالسم(مروراً باسم العلم )البورتريه، الوصف(ين غِ القرن الثامن عشر، وصوًال إىل األكثر 

وكل التنويعات الّتوضيحية، العنونة الّرمسية، الرسم البياين، شجرة الّنسب اليت يلحقها زوال ببعض 

.247، ص بنية الّشكل الروائيحسن حبراوي، : ينظر -1
.59، ص وائيةسميولوجية الّشخصيات الرّ فليب هامون، -2
.247، ص بنية الّشكل الروائيحسن حبراوي ، -3
.59حسن حبراوي، املرجع نفسه، ص : ينظر - 4
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اً، فمن املفروض أن يتكأ الرّاوي على خلفيات يف ومن هنا فإن اختيار اسم العلم ليس عبث ،1»رواياته

قسيمة الّشخصيات، واستخدام البدائل املتاحة ممّا جيعل العمل األديب أغىن وأثرى فّنيا، وأقرب للمتلقي 

الذي تشّده تلك الّشخصيات اليت حتمل أمساءًا إحيائية، فيتشوق ويتوق ملعرفتها، ويشتغل الرّاوي على 

.رة، وإشباع وإرضاء فضوله تارة أخرىخميلته باستفزازه تا

التنويع  ،الصّوتيةحتاشي أمساء العلم اليت تتشابه من الّناحية « بعض املسائلوعليه أن يراعي 

من مادة صوتية ضئيلة، ودراسة  الغرف الدقيق يف األمساء إذا تعّلق األمر بأفراد العائلة الواحدة، وجتنب

فالكاتب جيتهد يف دراسة اسم العلم داللياً، صوتياً، 2»"زاوية الرؤية"االسم حنويا مع مراعاة التوزيع وفق 

.وفّنية ليكون ذا أبعاد ودالالت لضمان حتقيق أهداف أسلوبية ومجالية...حنوياً، وأيقونياً 

تنتقل الّشخصية على مستوى «يعّد استعمال الضمّري من أغىن األدوات املّعوضة لألمساء حيث 

أو احلوار الداخلي، إىل  التذويبأو  التجنيس األديب واألسلويب من ضمري املتكلم الذي يرتبط باملنولوج

بين على احلوار عرب ضمري اخلطاب املضمري الغائب القائم على الّسرد واألسلوب غري املباشر، وذلك 

�¤ƢȀǷƢđواألسلوب املباشر، وتساهم الضمائر املّعوضة ألمساء األعالم يف خلق غموض الّشخصية وخلق 

كما أن الضمائر تتّوزع بشكل اختاليف داخل الّنص ، وعلى ،3»تباسها فّنيا ومجاليًا وداللياً لا وازدياد

ويظل اسم العلم أرقى برمزيته، ألنه أحياناً الكاتب أن حيسن توظيفها لكي خيلق توازنًا بينها، وهذا 

.الضمائر تـُبَِّهت الّشخصيات

.59،60، ص ص المرجع السابقفليب هامون، -1
.60،61، ص ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، -2
.229، ص مستجّدات النقد الّروائيمجيل محداوي، -3
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املعلومات اليت يقّدمها الّروائي عن املظهر اخلارجي للّشخصية وعن لباسها وتراتبها «إن

�ƢȀȈǴǟ�ǂǋƚȇ�Ŗǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�Ǯ،االجتماعي Ǵƫ�ǶȈǟƾƫ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƢȀǠƟƢƦǗÂ�ƢȀǯȂǴǇ�ǺǟÂالّشخص  االسم

وال شك  1»حبيث تشّكل معها شبكة من املعلومات تتكامل مع بعضها، وتقود القارئ يف قراءته للّرواية

يعمل كوسيط للقبض على فالدال ¦�ƨȈǳȏ®�ƨȇ®Â®ǂǷ�ƢŮ��ƢēƢǨǏ¦ȂǷÂ� Ƣũ¢�ǺǷ�ƨȇ®ǂǈǳ احملموالتأّن هذه 

  .املعىن

التحليل يقوم مبهمة إبراز احلركة السيميائية للّشخصية اليت متتد من األصوات احملاكية إىل «أّما

�Ƥ ǈƷ�ŘƦȇ�ǲȈǴƸƬǳ¦�¦ǀǿ�ÀƜǧ�¾Ƣū¦�ƨǠȈƦǘƥÂ��ǎ ȈƼǌƬǳ¦Â�ǖǸǼǳ¦Â�ǄǷǂǳƢƥ�Å¦°ÂǂǷ�±ƢĐ¦"الّشخصية " قيمة

�ǎ ËǼǳ¦�Ŀ�̈ǂǧȂƬŭ¦�°ƢƦƻȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�Å¦ƾǼǇ�ËƾǠƫ�Ŗǳ¦ وهذا ستعادياو  اختاليفو  واليت تبىن بشكل تتابعي ،

التحليل ميكن أن يظهر من خالل دال الّشخصية بطرق خمتلفة حبرية تتعلق بالقدرات الطّباعية، مسعية 

فقد خيرج اسم العلم  2»تباعًا للرتخيم واإليقاع، متفصلية بعزل جذر الكلمة، وصرفية وفق قواعد اشتقاقية

األسلوبية  االختياراتبس حّلة استعارية جمازية حسب عن نطاق التشخيص والتفّرد والّتعيني، وأن يل

.واجلمالية والثقافية اليت يعتمدها الكاتب اجلريء ولكن يف حدود ما ميليه املنطق، ذلك حتّسبا للمقروئية

،)البطل(عالوة على ذلك، استوقف فليب هامون موضوع حتديد الّشخصية الرئيسية أو احملورية 

فحّدد الضوابط البنيوية اليت متّيزها عن غريها من الّشخصيات وذلك من خالل األساليب التالية 

،)التواتر(توزيع خالقي يتعلق حبضور الّشخصية ية أو تفاضلية متّيز البطل عن غريه،فمواصفة خال«

.248، ص بنية الّشكل الروائيحسن حبراوي، : ينظر - 1
.63،64، ص ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون، -2
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ية دائمًا يف مواجهة ية كون البطل ذات واقعفية وفيها إشارة للحركة واملكان، وظيفة خالفاستقاللية خال

ومساعدة ويشارك يف تعاقد بدئي للحصول على موضوع القيمة ويُلغي النقص مع املعيق، يتلقى أخبارًا 

البدئي، أّما الّشخصية املقابلة تكون عكس ذلك، ومن األساليب األخرى التحديد العريف املسبق ومن 

.1»"خائن"واخلائن "بطل"خالل التعليق الّصريح فالبطل 

ّملّ◌ح هامون إىل الغموض الذي يكتنفه مقوليت البطل والشخصية، متسائًال عن املعايري اليت 

، وتفاضلي مقارنة مع الّشخصيات األخرى اختاليفمتكّنه من التمييز بينهما، فالبطل يتمّتع مبقياس 

وعه وكثرياً يستقطب اهتمام القارئ ويتقاسم معه بعض القيم واألفكار، والبطل ميتلك مؤهالت لنيل موض

عالقة التقابل مع الّشخصيات األخرى، يغايل الكاتب يف وصفة ومنحه خالل ما ينجح يف ذلك، ومن 

، وسيماً، ميلك جسمًا رياضياً، غّنياً نبيالً ل طكأن يكون الب: قيم تفاضلية، وتكرار لتلك املواصفات مثالً 

كما أن ظهوره ...عالقة غرامية مع البطلةيشغل مركزًا مرموقاً، مستقًال بشخصية، شهماً، كرميًا تربطه 

.مستّمر عكس الّشخصيات األخرى اليت تنماز حبضور فاتر

... لالستعارةالبؤرة املفضلة «وحتّدث وهو يصوغ نظريته عن أمهية الديكور والوصف الذي اعتربه 

وتأكيد التداول تنظيمية اهلدف منها هو تأكيد مركزية اإلنسان يف احلكاية، يستعمل أساليب وعناصر 

.2ǾƫƢȈǐƼǋ�ȄǴǟ�ƨȈǨǏÂ�ƨǈŭ�ȆǨǔÉȇ�¦ǀđÂ»الداليل بني الوصف والّسرد

كان لفليب هامون، الفضل الكبري يف اقرتاح دراسة بالغة اجلدة للّشخصيات، وهي دراسة « لقد

تنطلق من جمموعة من العناصر اليت أغفلتها نظرية غرمياس، ومع ذلك ال ميكن النظر إىل مقرتحات هامون

ا جاء به غرمياس، بل جيب الّنظر إىل مقرتحات هامون باعتبارها إغناء وإثراء باعتبارها تشّكل نقيضًا مل

.70،76، ص ص سميولوجية الّشخصيات الّروائيةفليب هامون،  :ينظر - 1
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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حيث عمل تنقيح وتعضيد تلك اخلطاطات اليت  1»وانطالقًا من موقع حتليلي جديد "غرمياس"لتصّورات 

  .  وشاملةاهيم إجرائية، نظرية وتطبيقية، متخصصة فوالصورية مب جريدتنماز بالت

�ǺǷ�ȄǠǈǻ��ƨȈǳƢǸŪ¦�ƢēƢȇƢǣ�ǪȈǬŢ�ƨȈǤƥ�Ǯ ǳ̄Â��ȆƟ¦Âǂǳ¦�ǲǸǠǴǳ�ƨȇ°ÂǂǓ�ƨȈǼǬƫ�ƨȈǐƼǌǳ¦� ƢǼƥ�ǲËǰǋ

��ƢēƢȇȂƬǈǷ�ǞȈŦ�ǺǷ�ÅƢǫȐǘǻ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ƨȈƟ¦Âǂǳ¦�ƲȀǼǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ȆǬȈƦǘƬǳ¦�ǲǐǨǳ¦�¾Ȑƻ

  .  نهناجلسدية واالجتماعية والنفسية مع إبراز طرائق تقدمي الشخصية عند كل واحدة م

.120، ص السيميائية الّسردية، مدخل نظريسعيد بن كراد، -1
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الشخصية من املواضيع اليت أثارت اهتمام النقاد والدارسني، فهي حتظى  دراسة تعد

هي من املكونات األساسية اليت تدخل يف اإلنتاج الروائي، وقد تعددت و  بأمهية كبرية،

التطورات اليت عرفتها الساحة األدبية، باإلضافة إىل مفاهيمها من ناقد إىل آخر وذلك إثر 

  .االختالف يف املناهج اليت يعتمدها الدارسون

القارئ والكاتب على حد سواء فهي حمط  اهتمامحمل «القت دراسة الشخصية 

�ÅƢǨǏÂÂ��ÅƢȈǻƢǰǷÂ��ÅƢȈǻƢǷ±�ƨȈǼƦǳ¦�ǂǏƢǼǟ�ǞǗƢǬƫ�ƨǘǬǻ�ƢËĔ¢�ƢËǸǯ�ȆǈȈƟǂǳ¦�ƢȀǠƦǼǷÂرحال للرؤية 

فهي غريها هو املولد للدالالت اإليديولوجية، والرابط للنص بسياقه التارخيي ...ولغويّاً 

بالتايل تعد الشخصية الروائية أهم مكون من 1»يف مستويي اإلنتاج والقراءة واالجتماعي

  .املكونات السردية

�ƢǷ�̄¤��ÅƢǫȂǌǷÂ�ÅƢǸȀǷ�ƢĔȂǸǔǷ�Â¢�ƢȀǟȂǓȂǷ�ÀƢǯ�ƢǸȀǷ�ƨȇ¦Âǂǳ¦�Ǿƥǀš«إن  �ȏ�¥°ƢǬǳ¦

�Ǌ جذبته ȈǠȇÂ�Ƣǿ°ȂǠǌƥ�ǂǠǌȇÂ�ƢȀǠǷ�Ǧ ǗƢǠƬȇ�À¢�ń¤�ƨƳƢŞ�Ǿǻȋ�Ǯ ǳ̄Â�ƢēƢȈǐƼǋ

½ǂƸƬƫ�ǶđÂ�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ƢȈŢ�́ ƢƼǋȋƢƦǧ��ƢĔ¦ǄƷ¢Â�ƢȀƷ¦ǂǧ¢Â��ƢēƢǫƢǨƻ¤Â��ƢēƢƷƢų«2.

ال خيلو أي عمل سردي من وجود الشخصية وحضورها فيه يعد مبثابة العمود 

فتلج إىل أعماقها، فتقوم بتحليل األساسي الذي يقوم عليه، تالزم الروائية الشخصية 

 بنائهاسلوكها وأفعاهلا قصد تقدميها لنا بأبعادها اجلسدية والنفسية، فرتتسم لدى املتلقي ب

  . االجتماعيةالداخلي واخلارجي هلا مع إبراز عالقتها 

.10، ص الشخصية الروائية عند خليفة حسين مصطفىحسن األشلم، -1
، دار األمان، الرباط ، املغرب، الجسد في مرايا الذاكرة، الفن الروائي في ثالثية أحالم مستغانميمىن الشرايف تّيم، -2

.298م، ص 2015/هـ1،1436ط
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"فضيلة الفاروق"لـ" تاء الخجل"بنية الشخصية في رواية -1

)قصة(" احلب اختالسحلظة "اجلرأة، من ب" فضيلة الفاروق"تتصف معظم كتابات 

، م1999 سنة" مزاج مراهقة"اليت حنت كالمًا يف األنوثة املقموعة، فـ م1997 سنةصدرت 

الريس بباتنة، وتعد ثاين رواية  دار ، اليت صدرت عنم 2003 سنة"تاء اخلجل "مرورًا إىل 

" أقاليم خوف"رواية و  املثرية للجدل،م2006سنة " اكتشاف للشهوة"هلا، مث أتبعتهما بـ

  .م2010سنة 

من ذكريات وطنها اجلزائر لتجعل من نضاهلا الذكوري مادة أساسية غرفت الروائية 

، تثري معظم ردود فعل وجدل لدى البعض أثارتلكتابة نصوصها اليت تتسم باجلرأة اليت 

�ǲǠǳÂ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ãƾǳ�ƢȀǼǟ�©ȂǰǈǷ�ǞȈǓ¦ȂǷ�ƢȀƦǴǣ¢�Àȋ�Ǯ ǳ̄�ÅƢǠǇ¦Â�ÅȏƾƳ�ƢŮƢǸǟ¢

".تاء الخجل"أبرزها تيمة االغتصاب يف روايتها 

حتيل «فـكونّه عتبة النص  العنوان املتلقي  أّمام النص السردي، وهوشدّ إن أول ما ي

��ƨƯȂǻȋ¦�ƨǷȐǟ�śƥ�ƨȈǻȂǬȇ¢�ƨǴǯƢǌǷ�ƢËĔ¤��Ǻƴǈǳ¦Âالتاء بوصفها مؤنثة على عامل االنغالق 

وبني واقع األنثى احملكوم بالتقيد والسجن  )التاء املربوطة(كما تبدي يف رسم احلرف 

واحلجب، بينما تستبطن عالمة اخلجل بوصفها مؤشراً داللة جماورة، فاألنوثة خطيئة تقتضي 

قدة بل أكثر من ذلك فهي كارثة، شكلت األنوثة بالنسبة للكاتبة ع 1»اخلجل واالنعزال

، من تاء الخجل إلى اكتشاف الشهوة، قراءة سيميائية لعالمات وصيغ النسوية عند فضيلة الفاروقرياض بن يوسف، -1

https://ar.scribd.com:م، على الرابط2012د احلميد بن هدوقة، برج بوعريرج، اجلزائر، أفريل ملتقى الرواية عب

: 3018consulté le: 10-10-2017à
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�ŃƢǠǳ¦�ŚǤƬȇ�À¢�ǺǰŻ�ȏÂ��ƨǰȀƬǼǷ�ƢēƢȇǂƷ�ǲǯ�À¢�ÃǂƫÂ��Ȅưǻ¢�ƢËĔȋ�ȄǐǬƫ�ƢËĔ¢�Ãǂƫ�ȆȀǧ

  .مادام تلك التقاليد ال تزال راسخة

�ń¤�ȄǠǈƫ�ƢËĔ¤�ƢǿǂǗƢƻ�Ŀ�¾ȂŸ�ƢËǸǟ"فضيلة الفاروق"بتلقائية وجرأة كبرية تبوح 

  .أسر التقاليد الرثة اليت ال تزال راسخةاحلرية يف زمن تنزع لإلنعتاق من 

يف تسعينيات من خالل هذه الرواية واقع املرأة اجلزائرية، " فضيلة الفاروق"رت صوّ 

القرن املاضي وما عاشه الشعب اجلزائري من الرعب واخلوف يف زمن ُعرف بالعشرية 

؛ إذ يعد من املواضيع كان عن الفتيات املغتصبات" تاء الخجل"فموضوع رواية السوداء ، 

تعد البطلة ، خالل فتاوى تصرح له فعل ذلك منكل ذلك كان يتم املسكوت عنها،  

انغمست يف العمل « منوذج للمرأة املتحررة من التقاليد، التحقت للعمل كصحفية"خالدة"

املعارضة، واليت كانت مزجيًا بني اإلسالميني اإلعالمي، انضممت إىل جريدة الرأي اآلخر

.1»والدميوقراطيني والعلمانيني 

�ǾƫƢǇ°ƢŲÂ�ŅƢƳǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ÄǂǠƫ�Ȇǯ�ƨǧƢƸǐǳ¦�ƪ ǼȀƬǷ¦��ƢǿǂȀǫÂ�̈¢ǂŭ¦�Ǌ ȈǸē�ǲƳ¢�ǺǷ

منذ العبوس الذي يستقبلنا «وعرب هذا املقطع السردي، تثبت الروائية حالة املرأة املهمشة 

عند الوالدة،

منذ أقدم من هذا، 

والديت اليت ظلت معّلقة بزواج ليس زواجاً متاماً،منذ 

.34م، ص2003، 1طباتنة، ، دار الريس، تاء الخجلفضيلة الفاروق، -1
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منذ جديت اليت ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن، إثر الضرب املربح الذي 

.تعرضت له من أخي زوجها وصفقت له القبيلة، وأغمض القانون عنه عينيه

منذ القدم،

منذ اجلواري واحلرمي،

إّيل أنا، تغّري يف وسائل ...مّنهنأجل مزيد من الغنائم،منذ احلروب اليت تقوم من 

.1» القمع وانتهاك كرامة النساء

منذ حالة القهر املمارس ضد املرأة مقابل سلطة ذكورية، ف"فضيلة الفاروق"تصف 

،القانوينحىت االجتماعي والسياسي و  قهرقرون واملرأة تعاين من العنف والغنب والتمييز وال

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈°ǀƴƬǷ�Ǧإن  ǼǠǳ¦�ƨǧƢǬƯالعنف أحد أسباب إذ يعد  ؛عصور من الزمن منذ

نثى يبدأ من البيت من أول تفضيل الذكر على األ، كما أن  النظرة الدونية للمرأةيفة يالرئيس

عادات  إىل  ليتحول فيما بعديولد التمييز معها بالوالدة والوراثة  إذ بنتيوم لوالدة ال

.عǸƬĐ¦�Ŀ ا األجيالتتوارثهوتقاليد 

، مهمة حتقيق حول تلك الفتيات املغتصبات املتواجدات باملستشفى للبطلةأوكلت   

- : قاطعين رئيس التحرير« وهو ما كشف عنه احلوار الذي جرى بينها وبني رئيس التحرير

  أريد أن تكتيب جتربة هؤالء الفتيات؟.. خالدة

:وقفت، حتركت يف غرفة املكتب قليالً 

...كتبت يف املوضوع سابقاً   لقد-

.11،12ص  ، صالخجلتاء فضيلة الفاروق، -1
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  قدمت إحصائيات... كتبت-

إن ألف ... م وقلت1994قلت إن مخسة آالف امرأة اغتصنب منذ سنة .. نعم-

  ...وسبعمائة امرأة اغتصنب خارج دائرة اإلرهاب

  :قاطعين بصوت مرتفع-

  .حنن لسنا القانون؟ حنن صحافة-

  :قاطعته أنا أيضا صارخة-

احلروب حينما تكون العنف ضد النساء يبلغ أعلى املستويات ف 1» ..حنن سخافة-

  .ةأمني تاليت تشهد اضطراباخاصة تلك والصراعات يف البلدان 

.60، صتاء الخجلفضيلة الفاروق، -1
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البناء الخارجي للشخصيات1-1

باستثناء بعض الشواهد السردية، "تاء الخجل"يكاد يسقط البناء اخلارجي يف رواية 

يف «فـللشخصية على الدواخل أكثر من اخلارج، يف بنائها" فضيلة الفاروق"فقد ركزت 

��ƢēƢǻȂǰǷ�ǲǰƥ�ƨȈǐƼǌǴǳ�ƨȈƳ°ƢŬ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ǶǇ°�ń¤�Ǧ ǳƚŭ¦�» ǂǐǼȇ�ÄǂǿƢǜǳ¦�Ǧ ǏȂǳ¦

يف بعض األحيان قد يلجأ إال أنه و  1»اهلندام، اهليئة، العالمات اخلصوصية، وما إال ذلك

من جهة، الروائيون ت إىل القارئ، فهناكشخصياالالكتاب إىل تقنيات خمتلفة لتقدمي «

ǶēƢȈǐƼǋ�ÀȂũǂȇ�Ǻȇǀǳ¦ من حيجب عن الشخصية كل وصف  وهناك ،بأدق تفاصيلها

".تاء الخجل"ولعّل هذا ما ميز رواية 2»مظهري

إّن ما ميكن مالحظته هو ُشح معطيات األفكار املقدمة عن الشخصية، واليت تظهر 

مؤشرة على الطبائع واألمزجة  الت على املظهر اخلارجي، وتارة أخرىاتارة يف شكل إح«

©ƢȈǐƼǌǳ¦�Ƣđ�ǶǈƬƫ�Ŗǳ¦«3.

أمهية بالغة، ومل "فضيلة الفاروق" البعد الفزيولوجي بصفة حمتشمة فلم توليه يتجلى 

تعطه الوقت األوفر من حيث الوصف فقلما جند وصفًا أو وصفيني حلالة فزيولوجية متعلقة 

�Ƣēƾǳ¦Â�Ǧبقامة مثالً  ǐƫ�ƨǴǘƦǳ¦�ƪ Ʒ¦°�śƷ"أو يف أثناء  4»والديت طويلة ومجيلة « " زهية

.72م، ص 2013، 1دار التنوير، اجلزائر،ط، تحليل الخطاب األدبي، دراسة تطبيقية،إبراهيم صحراوي -1
.223ص   ،بنية الشكل الروائيحسن حبراوي، -2
.227رجع نفسه، صامل -3
.16، صتاء الخجلفضيلة الفاروق، -4
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1�ƢËĔ¢�řǠȇ�ƢǷ»ألنين حنيفة وسقاي طويلتان مثل أمي«" خالدة"الشخصية الرئيسية وصف 

.ƢȀƬǷƢǫÂ�Ƣēƾǳ¦Â�ƶǷȐǷقد ورثت 

اغتصبها رجل يف األربعني، «ويظهر البناء اخلارجي أيضا يف أثناء وصف املغتصب 

2»أحدب قصري يقطن باحلي نفسه، وله دكان صغري يبيع احللوى والبسكويت والعلكة 

سألته ورحت أتأمل  «وهناك مقاطع سردية متعلقة باللباس وأخرى لذكر ملالمح الوجه 

ذقنه فوضى مالحمه، شعره اجلعدي الكثيف املبيض تقريباً، عينه األصغر من األخرى، 

وجة، شفتاه الزرقاوان من كثرة التدخني، أظافره غري النظيفة، خنصره ذات الظفر املزد

يوحي هذا  3»أن يكون أي شيء إّال ناشراً، رغم بذلته املستورة واألنيقةالطويل، كان ميكن 

  .من الناشر الذي ال يصلح هلذه املهنة "خالدة"املقطع السردي بنفور البطلة 

�ǶǿƢū��ƨǇǂǋ�ǶĔȂȈǟÂ��ÅƢǨȈű�ǲȈǴǳ¦�ÀƢǯ«ويف مقطع آخر، نلفي وصفًا لإلرهابيني 

يتضح من خالل هذا  4»أشبه برائحة املرض عرق ووسخ طويلة، ورائحتهم ال تزال يف أنفي،

املقطع السردي صورة اإلرهابيني املقززة واملنفرة واليت جرى االعتماد فيها على حاسيت البصر 

يد مالحمهم اخلارجية اعتمادًا على الرؤية البصرية اليت ساعدت على إبراز والشم إذ مت حتد

  .تقاسيم الوجه

.20ص ، تاء الخجلفضيلة الفاروق، -1

.40ص املصدر نفسه،– 2

.76املصدر نفسه، ص - 3

.املصدر نفسه، الصفحة نفسها- 4
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على البناء الداخلي للشخصية على حساب البناء " فضيلة الفاروق"اعتمدت 

ان حول فركزت على إبراز البعد النفسي للشخصية كون املوضوع الذي آثرته ك رجيااخل

   .االغتصاب

للشخصياتالبناء الداخلي 1-2

يعد االغتصاب أحد أنواع العنف املوجه ضد املرأة، فهو مشكلة ذات أبعاد نفسية 

�ƪ ǟƢǘƬǇ¦��ƨȈƦǴǇ�°ƢƯ¡�ǾǨǴź�ƾǫ�ƢËŲ�ǾȈǧ�Ǌ ȈǠƫ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦Â�̈¢ǂŭ¦�ȄǴǟ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦Â" فضيلة

أن توظف عددَاً◌ البأس به من الشخصيات "تاء الخجل"من خالل روايتها  "الفاروق

�Ŗǳ¦Â�̈ƢǻƢǠŭ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�Ǻǯŗǌȇ�ǺËĔ¢�Ëȏ¤�ƨǨǴƬƼŭ¦�Ƕē¦ ƢǸƬǻ¦�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�Ŗǳ¦Â�ƨȈƟƢǈǼǳ¦

، ومن خالل مناذج للرقابة احلكوميةتتمثل يف القهر واالضطهاد االجتماعي يف ظل غياب 

  .صورت الروائية احلالة النفسية هلن وما عانينهنسائية 

منوذج املرأة املتمردة اليت تسعى للتحرر  "خالدة"الشخصية الرئيسية يف الرواية هي 

من تلك األعراف والتقاليد، فهي شخصية تتسم باجلرأة وقوة التحدي، ترفض أن تصنف 

كان يزعجين أن أرى «يف الدرجة الثانية، ويظهر ذلك جلياّ من خالل هذا املقطع السردي 

السلطان وأعمامي وأبناءهم حاشيتهم املفضلة، جيلسون يف غرفة سيدي إبراهيم يف موقع 

الضيوف حول املائدة الكبرية، ينتظرون خدمتنا هلم، كانت النسوة يبقني يف املطبخ، يسكنب

1»الصحون، وحنن الصبايا نقوم بتوصيلها، وهلذا كل يوم مجعة أصاب بالصداع، أمتارض

.24ص ، تاء الخجلفضيلة الفاروق، -1
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من أجل خدمة الرجل، وتظاهرها باملرض توضح من خالل هذا املقطع أن املرأة وجدت 

  . يشكل لديها نوع من الرفض

أدركت أن ما تبحث عنه من عدل ومساواة ال وجود له يف وطن استبيحت فيه 

تعود على رائحة  ذيال الوطن ذلكومل يعد أمامها سوى الفرار من أعراض النساء، 

أقالمي بانتظاري، وأوراقي ها هي حقيبيت يف انتظاري، حصيت من الوطن، ها هي «املوت

ǺǗȂǴǳ�ÅȐȇƾƥ�ƶƦǐȇ�¾ȂȀĐ¦�Ȃǿ�Ƣǿ��Ä°ƢǜƬǻ¦�Ŀ«1 طن و مكان يف  "خالدة"أمام  مل يعد

  .االنتحار هو مبثابةأن البقاء  قرارة نفسها حتّول إىل مقربة، خصوصاً بعد أن استقر يف 

،"لال عيشة"صورة املرأة القوية من خالل شخصية  "فضيلة الفاروق"جسدت 

وقد أخربتين ذات .. كانت امرأة قوية.. لال عيشة كان هلا سلطة من نوع آخر«ها فوحد

ū¦�Ŀ�¶ǂƼǼƫ�̈¢ǂǷ¦�¾Â¢�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�¿Ȃȇكثريا ما متنيت أن أكون صبيًا أو .. زب أيام الثورة

كانت امرأة قوية، إذ كانت جتالس الرجال وتشاركهم «ويف مقطع آخر  2»مثل لال عيشة

، هلا القدرة على التواصل مع خمتلف فئات فهي امرأة بنفحة ذكورية 3»أحاديثهم السياسية

ƨǈǴƳ�Ä¢�² ¢ŗƫ�ƢȀǼǷ�ǲǠš �Ŗǳ¦�̈®ƢȈǬǳ¦�¬Â°�Ǯ ǴƬŤ��ǞǸƬĐ¦.

منذ ذلك اليوم مل نعد نرى «هذا املقطع  فيحيل "زهية"والدة البطلة شخصية أّما 

�Ǿǳ�Ƥوالدي إال مرة أو مرتني يف األسبوع، وفيما بعد عرفت أنه تزوج امرأة ƴǼƫ�À¢�ƢĔƢǰǷƜƥ

.94املصدر نفسه، ص -1
.22صاملصدر نفسه، -2
.الصفحة نفسهااملصدر نفسه، -3
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وتظهر أم البطلة مضطهدة مغلوب  1»أطفاًال ذكوراً، مادمت أمي غري قادرة على فعل ذلك

.على أمرها، ليس هلا يد يف ذلك

فتاة مولعة باملسرح، تصور لنا الروائية كيف أرغمت فهي  "كنـزة"شخصية  أّما

ها، وأكدت أن تواجهتحدثت عن املشاكل اليت ف،عن حلمها  وعن من أحبت يللتخل

�ƢēȂǏ�Ƥ تمعجممر مستحيل يف باألاخلروج عن العادات والتقاليد هو  ƴƸƬǧ��Ä°Ȃǯ̄

��ƨȇǂƸǴǳ�ƢēƢǠǴǘƫÂ وظائف أخرى من  ترضخ لتلك التقاليد، وبدل من التمثيل يصبح لديهاو

 الذي واراحلوهو ما تكشف عنه من خالل مسئولية البيت كلهاوالد و وتربية األ إجناب

أنا عن نفسي وجدت احلل، سأترك املسرح، «" خالدة"جرى بينها وبني البطلة الرئيسة 

  .وسأتزوج مث أعود إىل سكيكدة موطين األصلي

.كنت أنتظر أي شيء، إال هذه املفاجأة-

  يزعجك أن أترك املسرح يا خالدة؟-

  .إنك موهبة يا كنـزة-

.رمبا، لكن ليس يف هذا البلد-

  .املواهب الفن قبل أن تبدأعندنا فقط تعتزل -

مخس سنوات وأنا أعطي وقيت وتفكريي وجهدي للمسرح، فهل أعطاين شيئاً؟ -

بعد العرض، إنين أرشق باحلجارة من طرف األطفال، واجلمهور نفسه الذي يصفق يل ليًال 

.20، صتاء الخجلفضيلة الفاروق، -1
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�̈ƢȈū¦�ǺǷ�¸ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�ǲǏ¦ÂƘǇ�řǻ¢�śǼǔƫ�ǲȀǧ��Å¦°ƢĔ�ǂ̈ǿƢǠǳƢƥ�řǨǐȇ«1�¦ǀđÂتكون 

  .العادات والتقاليد الشرقية القدميةتلك أسرية  "كنـزة"

 سبب استفحال مثل هذه العادات هو أيضا ةبسبب بعض العادات والتقاليد الباليو 

، التخلف ىلإ ةبالنهاييؤدي الفهم الضيق للدين من قبل البعض والذي  ذلك

خالل أسرية للتقاليد، ويظهر ذلك من هي األخرى فتاة منوذج ، "فضيلة الفاروق"صورت

هل رأيت، العروس  : اقرتبت مين سهام ابنة عمي ووشوشت يل« هذا املشهد السردي

مل أجبها، كنت قد كرهت نفسي، وكرهت منظر النساء فعدت إىل بيتنا، كانت مصفحة

خري  ولعل 2»وحاولت أن أنسى ذلك العرس، كانت تلك الطقوس غريبة على عائلتنا

�Ǯوسيلة  Ǵƫ�ǲưǷ�ƨđƢĐهو الفهم اجليد للدين الذي ال يرتك بدوره جمال  ةالعادات السيئ

  .مشكل كان أليحيث فيه جند احلل  ةسيئ ةعاد ألي

�ƨȀƳ¦ȂǷ�ǺĔƢǰǷƜƥ�Ǻǰȇ�Ń�ƨȈƥƢǿ°ȍ¦�©ƢǟƢǸŪ¦�Äƾȇ¢�ǺǷ�©ƢȈƬǨǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǂȇǂŢ�ǂƯ¤

�Â�ǺȀǔǠƥ�ÀȂǼŪ�ÀƢǰǧ��» Âǂǜǳ¦�Ǯ ǴƬƥ�ǺēƢȈƷ�¿ƢŤ¤�¿ƾǟÂ�ȆǇƢǬǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦ ما حدث مع هو

śȈǻƢĐ¦�ȄǨǌƬǈǷ�ń¤�ƪ«اليت  "راوية" ǴǬǻ«3  هي مل تستوعب ما جرى هلاو.  

فتاة يف الثامنة من عمرها رمت بنفسها من على «فهي  "ريمة النجار"أّما شخصية 

، مل أصدق أن األطفال ينتحرون، هلذا حققت يف املوضوع وبعد أن "سيدي مسيد"جسر

.38،39ص  ، صتاء الخجلفضيلة الفاروق، -1
 - التصفاح هدفه محاية املرأة من االغتصاب.
.26ص  ،املصدر نفسه-2
.81ص  ،املصدر نفسه-3
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رمى بابنته من على اجلسر، كثر من متاهة اكتشفت أن الوالد هو الذي رمتين تفاصيله يف أ

�ƢĔȋ�°ƢǠǳ¦�ǺǷ�ƢȀǐǴƻ�ǾËǻ¤�¾Ƣǫ��ƨŻǂƥ�ÀÂǂǰǨȇ�¦Â°ƢǏÂ�ƨȈǟƢǸŪ¦�©ƢƥƢǐƬǣنسي الناس اال

.غسل العارأنّه حبجة  الوالد ابنتهقتل 1»أغتصبت

¦�ǺǷ�ƢđƢǐƬǣ¦Â�ƢȀǧƢǘƬƻ¦�Ļ�Ŗǳ"رزيقة"ومن الشخصيات األخرى تربز شخصية 

هلذا  رزيقة كانت أمجلنا،«وهو ما كشف عنه هذا املقطع السردي  قبل اجلماعات اإلرهابية،

أخذها األمري لنفسه، لكنها قاومته مثل وحشة، وخدشت وجهه، وكادت تعمي إحدى 

كان   2»عينيه، لقد تركت له ندبة فوق العني متاماً، القذر استعان برجلني واغتصبها أمامهما

شراسته والقهر  للدفاع عن نفسها اخلدش باألظافر من أجل مقاومة "رزيقة"خالص 

والعنف املسلط اجتاهها، وبعد رفض الطبيب إجهاضها حبكم أن التحقيق مل ينتهي بعد، 

ȆƟƢĔ�ǲƸǯ�°ƢƸƬǻȏ¦�ÀƢǰǧ�ƢēƢȈū�¦ËƾƷ�Ǟǔƫ.

من أجل إحياء  3»بالتربع بكل بأعضائها للمرضى«يف رسالة هلا  "رزيقة"أوصت 

�ÀƢǯ�¿ȏ¡�ǺǷ�ÀƢǈǻ¤�̄ƢǬǻ¤�ƪ  متعلمة ¢ƢĔ فتصرف مثل هذا يربزنفس بشرية،  ǸȀǇ¢�ƢĔȂǯ

©¦ȂǼǈǳ�Ƣđ�ŃƘƬȇ.

وهو ما فهي حكاية فتاة من األوراس مت اختطافها واغتصبوها بوحشية  "يمينة" أما 

منهم يف  ربطوين بسلك وفعلوا يب ما فعلوا، ال أحد... انظري«يثبته هذا املقطع السردي 

.39، صتاء الخجلفضيلة الفاروق، -1
.85، صاملصدر نفسه-2
.80ص املصدر نفسه،-3
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�ǂȀǬǳ¦Â�ƢēƢǻƢǠǷ�ÃƾǷ من خالل هذه الشخصية" فضيلة الفاروق"، نقلت لنا 1»قلبه رمحة

Ƣđالذي تعرضت له، فكانت خري كفيل لنقل وقائع ما جرى، وكلها حزن وأسى عّما أمل 

¤�ȄǴǟ�ƢǼǻȂǸǣǂȇÂ� ƢǈǷ�ǲǯ�ÀȂƫƘȇ�ǶĔ: هل تعرفني ماذا يفعلون بنا؟ وواصلت احلديث«

وميارسون معنا العيب، وحني نلد يقتلون املواليد، وحنن نصرخ ونبكي ونتأملممارسة العيب،

هي ال تدري ما  2»نستنجد، نتوسلهم، نقبل أرجل أال يفعلوا ذلك بنا ولكنهم ال يبالون

حصل هلا، وملاذا؟ كل ما تعلمه هو ختلي عائلتها جلرمية مل ترتكبها هي، ألجل ذلك وعندما 

�Ƣē ƢƳ"خالدة "��Ƣđ�ƪ Ʒǂǧ�ÀƢǌȈǠȇ�ƢǸĔȂǯ�̈ƾǴƦǳ¦�ǆ Ǩǻ�ǺǷ  وهو ما كشف عنه هذا املقطع

.ابتسمت هلا، واقرتبت منها أكثر، حدثتها بالشاوية« السردي

  وآنا أيضا من آريس-

-�Ƣđ�¦̄Ɯǧ��Ǯ ǳ̄�ƢŮ�ƪ Ǵǫبالبكاء، فسألتها هشجت:

ما بك، ملاذا تبكني؟-

يل، جئت أنت، فإذا باهللا يستجيب متنيت أن أرى أحداً من أهلي قبل أن أموت-

سالت دموعي دفعة واحدة، وأنا أرى ذلك الفرح األخري يف عينيها، اقرتبُت منها 

:أكثر ومهسُت هلا

.45ص،  تاء الخجلفضيلة الفاروق، -1
.45صاملصدر نفسه، -2
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وبغض النظر  1»لن أتركك أبداً، سأظل جبانبك، وأي شيء حتتاجينه أطلبيه مين-

�ǒ"يمينة"عّما كانت تعانيه  ǧ°�ƾǠƥ�ƨȈǇƢǬǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�Ŀ�ǺǸǰƫ�ƨǬȈǬū¦�ƢēƢǻƢǠǷ�À¢�Ëȏ¤ أهلها

  .هلا 

لعدم حتملها لتلك األزمة النفسية  إال أن متكن منها املوت "يمينة"قاومت 

كم بكيت "...نةيمي" كم بكيتُ «واجلسدية، ويظهر ذلك من خالل هذا املقطع السردي 

هادئة وحزينة، كانت جباهلا " آريس"كانت " ميينة"نامي .. ربيعها الذي غادر مستعجالً 

الصفصاف ترتل، والبيوت يف سجود خاشعتقيم الصالة، أشجار 

، "رزيقة" تنتحر مللو مل متويت عضوا عضوا، لو مل متويت بالتقسيط، لو ".. ميينة"نامي 

  .لقلت أن الربيع يف اجلزائر خبري" راوية"لو مل جتن 

، "حمشوة املاسورة"ال حقول، األرض مغروسة ببنادق .. ال أزهار يف اجلزائر بعد اليوم

اجلبال تعّود احلرب، والقتال، اجلزائر األشجار تنبت حبات من الرصاص، كل شيء يف هذه 

منذ فرنسا، وهي يف حالة قتال، ...منذ اليونان، منذ الرومان، منذ بزنطا، منذ الوندال

ēǂǘǧ�°ƢǏ�¾ƢƬǬǳ¦2»".. ميينة"نامي .. ا السيئة.

الداخلي  املنولوج لىع "فضيلة الفاروق"انطالقا من هذا املقطع السردي اعتمدت 

" خالدة"شخصية ، فسمحت لرغبة منها يف التحرر من تقنيات السرد التقليديذلك و 

ما  ت لنافكشف أثرًا بالغًا يف نفسيتها،"يمينة"لبوح عما خيتلج صدرها، فقد ترك موت ا

الكشف عن األبعاد الداخلية ذلك أن يدور يف ذهنها من خالل العودة إىل الذات، 

.47،48ص  ، صتاء الخجلفضيلة الفاروق، -1
.93، صاملصدر نفسه-2
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للشخصية من شأنه أن يكمل رسم اللوحة العامة للشخصية اليت مل تكتمل أو اليت مل 

  .يتتضح كلية يف الرسم اخلارج

أن احلضور  "فضيلة الفاروق"لـ "تاء الخجل"وما ميكن تدوينه من مالحظة يف رواية 

.الفزيولوجي يكاد خيتفي، لتبقى الصورة الداخلية للشخصية هي الطاغية على العمل الروائي

" أحالم مستغانمي"لـ" األسود يليق بك"بنية الشخصية في رواية -2
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إىل الرعيل األول املؤسس للرواية النسائية يف اجلزائر، إذ "أحالم مستغانمي"تنتمي 

زهور "لـ "من يوميات مدرسة حرة"ثاين رواية بعد رواية  "ذاكرة الجسد"تعد روايتها 

ثالث  "أحالم مستغانمي"م، صدر لـ1979رائدة الرواية النسائية اجلزائرية سنة  "ونيسي

م، وأكاذيب1976م، الكتابة يف حلظة عري سنة 1972على مرفأ األيام : دواويني شعرية

م، أّما الثاين فهو 2009سنة  comنسيان  :م، باإلضافة إىل كتابني1993مسكة سنة

  .م2009سنة " �ƢǼȈǴǟ�ǶȀǴƥƢǼǫÂ�ƢǼǠǷ�ǶđȂǴǫ" عبارة عن مقاالت 

م، 1998م، فوضى احلواس 1993ذاكرة اجلسد  :أربعةأّما الروايات ففي رصيدها 

  .   م2012واألسود يليق بك سنة  م،2003عابر سرير 

جناحًا مجاهريًا كبرياً، واستحسان من قبل القراء "األسود يلق بك "القت رواية 

مع دار نوفل ودار هاشيت  باالشرتاكمثلما حظيت به الثالثية السابقة، وقد صدرت الرواية 

املتوسط، مقسمة إىل أربعة حركات، تقدم قبل كل حركة  نوعأنطوان بلبنان، هي رواية من ال

  .أقوال أو حكم اقتبستها من الفالسفة أو احلكماء

)331(من خالل ثالث مائة وواحد وثالثني  "أحالم مستغانمي"استطاعت 

، صفحة أن تقدم لتلك األفكار يف قالب أديب رفيع املستوى وبأسلوب شاعري مثري

وسيقية؛ إذ نلفيها تصف الشخوص باآلالت املوسيقية، فتصف م مفردات يهسيطرت عل

ووصفت ، 1»موسيقاه، منغلق على سرّهكبيانو أنيق مغلق على «الرجل العاشق مثل بيانو

ƢĔƘƥ�ƨǴǘƦǳ¦»2»سيدة التانغو، حىت األسود الذي ترتديه خلق هلذه الرقصة، رقصة الثأر.

.11م، ص1،2012، دار نوفل للطباعة والنشر، لبنان، طاألسود يلق بكأحالم مستغامني، -1
.51صاملصدر نفسه، -2
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 امرأةصورت الكاتبة من خالل أناملها ملشهد غرامي، أو قصة حب جتمع بني 

ورجل من عاملني خمتلفني متاماً، فأحياناً حيب املرء نقيضه ليمارس عليه سطوة ما حيب أو ما 

ƢȈū¦�̈ÂƢǈǫ�©ŐƬƻ¦�Ȅưǻ¢�ƢËĔȂǯ��ÅƢǻƢȈƷ¢�ƨǌǿÂ�ƨȇȂǫ�ƨȈǐƼǋ̈��" هالة الوافي"ميلك ، 

�Ŗǳ¦�ƾȈǳƢǬƬǳ¦�ȄǴǟ�©®ËǂŤ�Ƣē¦̄�©ƾŢ��ƢǿƢƻ¢Â�ƢǿƢƥ¢�©ǂǈƻ�� ¦®Ȃǈǳ¦�ƨȇǂǌǠǳ¦�ƨƦǬƷ�ƪ ǋƢǟ

Ƣƥ�Ƣē¢°��ƨȈǳبنفحة ذكورية، أنثى بأخالق رجالية، صبية عشرينية، جبلية، رصينة، مجيلة،  امرأة

بل يف ما  احلداد ليس فيما نرتديه« ، فهي ترى أنمرحة، اختارت األسود عنوان لباسها

وال أحد يدري .. إنه يكمن يف نظرتنا لألشياء، بإمكان عيون قلبنا أن تكون يف حدادنراه، 

.1»بذلك

ينجذب حنوها منذ رآها من خالل حوار  "طالل هاشم " كلها تفاصيل جعلت  

تلفزيوين، جّرها حنو جتارب فريدة مل تعشه قبله، تتسارع األحداث، وتتالقى األرواح، ولكن 

  .للقدر كالم آخر

شخصية غامضة من الصّعب تعرية وجدانه، شخصية "طالل هاشم " يف حني

كّلها أسلحة مكنته ..والطبيعة والنساء، طموحه إرادته، ذكاؤه واالغرتاباختربت احلياة 

 امرأةمن أن يضع له قدمًا يف عامل املال واألعمال، رّمبا خربته وطبيعته جعلتاه يفتش عن 

، جنمة يف مساء ƢǿƾȀǠȇ�Ń� ƢǈǼǳ¦�ǺǷ�ƨǴȈǐǧ�ƢĔ¤«2«ختتلف عن النساء اللوايت عاشرهن

ّبات تسهم يف صعوبة الطريق، كلما كانت أصعب الغناء، متّكن من أن يصلها مع خلق مط

واملسافة أطول كان الشوق واحلنني أكرب، ولكن احلياة تتآمر عليهما فيكون الفراق عنوان 

.16ص، املصدر نفسه-1
.175ص، األسود يلق بكأحالم مستغامني، -2
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1�Ä®°Â±Ȑǳ¦�ƢđȂưƥ�ǲǘƫÂ»ميجد سوادها«، لتقوم يف األخري بتغري اللون األسود كونه النهاية

  .عليه هاǂŤÂ�Ƣē¦°Ƣǈǰǻ¦�ȄǴǟ® هاالذي تثبت من خالله انتصار 

�Ƣē®ƢǠǯÂ"هلا تاريخ اجلزائر دائمًا جزء ال يتجزأ من اويف خمتلف أعم "أحالم

أساسيات روايتها، بل يغدو تيمتها األكثر حضورًا يف املنت الروائي، بل تفرد مساحة 

ب للحديث عن وضع اجلزائر يف تسعينيات القرن املاضي وما عاشه الشعب اجلزائري من رع

.وخوف يف زمن ُعرف بالعشرية السوداء

كما تعرضت إىل قضية اهلجرة الغري شرعية وما ينتظر أولئك الشباب إّما الغرق، أو 

قضية الشعب العراقي  وأثارت، املوت، فتتبخر أحالمهم من دون أن تتحقق السجن أو

    .وماليني الالجئني يف ميونخ

�ǪǷƢǤǳ¦�ȆƴǈǨǼƦǳ¦�ƢĔȂǴƥ�Ƥ«أّما من ناحية الغالف  ȈǳȂƬǳ¦�©¦ǂǿ±�ǾȈǧ�ƾǟƢǐƬƫ�Äǀǳ¦Â

واليت جتاوز، وتتموسق مع األسود الذي رآه البطل يليق بتلك الفتاة، إنه األسود لونه 

املفضل، لونه املتفرد يف األلوان والذي يدل على ذوقه الرصني املتفرد يف اختيار األلوان 

2»ك زهور التوليب اختارها لتكون طريق الغوايةوالنساء، كما أن األسود لونه املفضل كذل

وقد رافقتها باقة التوليب يف أثناء تواجدها يف أي مكان من العمل، سواًء أكانت يف حفل 

  .أو يف أثناء مقابالت تلفزيونية

.330صاملصدر نفسه، -1
.330، ص نقد الخطاب المفارقهويدا صاحل، -2
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زهرة مل «فهي " طالل"ولعّل سر زهرة التوليب يكمن يف ما ورد على لسان البطل 

ǐǠƬǈǷ�ƢĔȂǳ��ƾƷ¢�ƢǿǂǇ�Ǯ ǴƬŻ�À¦ȂǳȌǳ�ǾƫƢǈǯƢǠǷ�Ŀ�®ȂǇȋ¦�§°ƢǬȇ��ŚǈǨƬǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ

�³ ǂƸƬƫ�ƨǠǸǈǳ¦�ƨƠȈǇ�®Â°Â�ƨť�� ƢȈū¦�̈  ƢƦǟ�ƢȀËǼǟ�ǞǴţ�Ń�̈ ®°Â�Ǯ ǴưǷ�ƢËĔ¤��ƨȈƟȂǔǳ¦

زهرة   "طالل"ربط  ƢȀȇŗǌȇ�ǲȈƦǇ�ǂƥƢǟ�ƾƴƬǇ�ǽǀǿ��ƢǿǂǘǟÂ�ƢĔȂǳ�ǂȀǌƫ«1... بقاطفها

منغلقة على نفسها مثل املرأة اليت فالزهرة تلتف حول نفسها وهي ، "هالة"التوليب حبياء 

�ÅȐƴƻÂ�Å ƢȈƷ�Ǯ ǳ̄Â�ƢǿǂǟƢǌǷ�Ǧ ǌǰǼƫ�ȏ�Ȇǯ�µ ȂǸǤǳ¦�ǺǷ�ƨǳƢđ�ƢȀǈǨǻ�ǖȈŢ.

يف تتايل من أعلى إىل  "األسود يلق بك"جياوز زهور التوليب مجلة «أّما العنوان فهو 

ƢčȈǳȂǗ�ƨǴǸŪ¦�Ä±¦Ȃƫ�ŕƷ�ǲǨǇ¢  الزهرات الصاعدة من أسفل ويف هذا التوازي ما يكشف

بشكل دال عن رمزية اللون وداللته على طبيعة البطلة اليت تتسرب باحلزن والصمت، يعلو 

الكاتبة حيمل النص ويسوقه للقارئ مهما كان  اسماخلطني املتوازين من الزهور والعنوان 

.2»حمتوى الرواية ومجاليتها

زن واحلداد، يرمز إىل احل فهو "األسود "اثنني، فأّما األول جزئينيينقسم العنوان إىل 

قد يشري إىل الطلة اليت  "يليق بك" بـيف حني يتمثل الثاين حدادًا لوفاة والدها مث آخاها،

�ƪ Ƿ±ȏ�ƾǬǧ��ƨǴǘƦǳ¦�ƢēƾȀǟاللون األسود كلباس هلا، باإلضافة إىل أنّه إىل الزمن  ارتداء

 .الذي عاشت فيه وهو زمن العشرية السوداء

بني الشخصيات الرئيسية، وأخرى "بكاألسود يلق " تنوعت شخصيات رواية 

�ƢËǷƘǧ��ƨȇ¦Âǂǳ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ƨǈŭ�Ǧ Ȉǔƫ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ƨȈǌǷƢǿ�©ƢȈǐƼǋ�®ȂƳÂ�ǞǷ��ƨȇȂǻƢƯ

.139، ص األسود يلق بكأحالم مستغامني، -1
.331، صالمرجع السابقهويدا صاحل، -2
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ذات احلضور البارز، من "هالة الوافي"الشخصيات الرئيسية فتتجسد يف شخصية البطلة 

،باإلضافة إىل تواجد شخصيات أخرى ذات احلضور "طالل هاشم"جهتها يقابلها البطل 

، "هالة"والدة  "هند"الباهت هذا بالقياس إىل الشخصيات الرئيسية، فتظهر شخصية 

بنت خالتها وغريها من الشخصيات الثانوية، " نجالء"أخوها، وشخصية "عالء الوافي"

  . وباإلضافة إىل شخصيات هامشية اليت تدخل يف بناء العمل الروائي

البناء الخارجي للشخصيات2-1

معّلمة  ابّنة مغّن، فصلت من "هالة الوافي"تتجسد  الشخصية الرئيسية من خالل 

�ƢŮ�ȆƳ°ƢŬ¦� ƢǼƦǳ¦�®ƾƸƬȇ��ƨűƢǋ�ƨȇÂƢǋ�² ¦°Âȋ¦�ƪ Ǽƥ�ƨǻ¦ÂǂǷ�ǺǷ��ƨƥǂǘǷ�ƢËĔȂǯ�ƨǠȇ°ǀƥ�ǲǸǠǳ¦
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، 1»يف السابعة والعشرين من العمر«فتاة جزائرية : من خالل املقاطع السردية التالية

2�ƢǿǄËȈŻ�ƢǷ�ËǲǠǳ��¾Ȃǘǳ¦�ƨǘǇȂƬǷ�ƢËĔƘƥ�ȆƷȂƫ»�ƪ»ليست طويلة«هي ǻƢǯ�Äǀǳ¦�®ȂǇȋ¦�ƢđȂƯ

ƢēƢȈǻ¦ǄȈǷ�Ǧترتديه مع عقد طويل بصفني من اللؤلؤ، ǬǇ�±ÂƢƴƬƫ�ƨǳȐǗ¤�ƢȀƸǼǷ«3  ما يعين

ƢËĔ¢»4»ليست ثرية ،»ƨȈǐǠǳ¦�ƢȀƬǗƢǈƦƥ�ƨǼƬǨǳ¦�ƢËĔ¤�ȄǴǟ¢�ń¤�̧ȂǧǂǷ�®ȂǇ¢�ǂǠǋÂ«5.

صورة واضحة ومتكاملة عن شكلها ومظهرها فهذا الرسم الدقيق للشخصية يعطي 

.مل تكن ذات مجال مبهر، إّمنا كانت فتاة عادية"هالة"اخلارجي، واليت توحي بأن 

�ǂưǯ¢�Ŀ�Ǯ"هالة الوافي"تعتمد  ǳ̄�°ǂǰƫ�ƾǫÂ�ƢēȐǗ�Ǧ ǴƬű�Ŀ�®ȂǇȋ¦�ÀȂǴǳ¦�ȄǴǟ

وفستان جتلس جبواره يف السيارة بكعب عاٍل، وشعر مبعثر، متفتح، «: من مقطع سردي

حييل اللون األسود  7»سلنيسوداء من املو  كبجعةأطلت  «ويف مقطع آخر  6»أسود طويل

لكنه يف الوقت ذاته يشري إىل دالالت اللون،  لدى ارتدائها هلذا إىل املظهر اخلارجي للبطلة

،، وإىل احلدادفقد يرمز إىل احلزن فهو جيمع بني األناقة والبساطة، ويتميز بتناقضعديدة،

   .العشرية السوداءإىل 

.13، ص األسود يلق بكأحالم مستغامني، -1
.57املصدر نفسه، ص -2
.32املصدر نفسه، ص -3
.184املصدر نفسه، ص -4
.107املصدر نفسه، ص -5
.73املصدر نفسه، ص-6
.147صاملصدر نفسه، -7
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هو لبناين مغرتب لربع قرن يف الربازيل، رجل ثري ميتلك "طالل هاشم"أّما البطل 

سلسلة مطاعم عصرية، تاجر يف النب والعقارات، بعيدًا عن احلرب األهلية لينخرط يف 

  .حزب احلياة

 تسامةبابرجل مخسيين، «يتجسد البناء املورفولوجي من خالل هذه املقاطع السردية  

على مشارف الصيف، وبكآبة راقية مل ترى هلا سبب، وبشعر مل يقربه الشيب بفضل 

بأناقته الفائقة «، ومن حنو ذلك2»كان رجًال أنيق املظهر«ويف مقطع آخر ، 1»الصبغة

.4»يكن مجيًال بل أكثر مل«وأيضا ، 3»وبتفاصيله املنتقاة بعناية كلماته، بابتسامته الغامضة

.4»أكثر

جيمع بني األناقة والوسامة، رجل "طالل هاشم"توحي هذه املقاطع السردية بأن  

حياته كلها سفر واجتماعات متواصلة، بلغ من احلكمة  االنشغالأعمال من بريوت، دائم 

.عمراً، هو ذكي صقلته جتارب احلياة ملا هو عليه

اإلرادة هي صفته األوىل، كان بإمكانه أن يأخذ قراراً «فـمن صفاته الصرامة واإلرادة 

ضد رغباته، وأن يلتزم به كما لو كان قانونًا صادرًا يف حقه، ال جمال ملخالفته، ذلك أنّه 

مكاسبه، فهو يف عنيد وصارم، صفتان دفع مثنهما باهضاً، لكنها كانت خلف الكثري من

لى من خالل هذا املقطع السردي السمات يتج 5»األعمال كما يف احلياة ال يقبل اخلسارة

�Ƣđ�ȄǴƸƬȇ�Ŗǳ¦"واليت تكمن يف اإلرادة، اجلزم يف أخذ القرارات، العناد "طالل هاشم

  .119ص ، األسود يلق بكأحالم مستغامني، -1
.107املصدر نفسه، ص -2
.140املصدر نفسه، ص -3
.240املصدر نفسه، ص -4
.20، ص األسود يلق بكأحالم مستغامني، -5
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..يبدو رصينًا وصارمًا يف قرارته بقدر مكر«والصرامة، عدا عن ذلك ميتاز أيضا بالغموض 

.1»املرعب رجل يف كل غموضه اآلسر، غموضه

ميارس رياضة املشي السريع يف زمن مفتوح بني طفولته العادية يف «فكان هواياته  أّما

قبل «ومن عاداته فهو دائم التدخني ، 2»بريوت وجناحاته اخلارقة يف كربى عواصم العامل

سنوات كان يدخن علبة سجائر، بعد اليوم مل يعد أبدًا إىل التدخني شفي من إدمانه كما 

بلغها أن أحدهم إشرتى كل «النفوذ والثراء يف الصور التالية ينحصر  يف حني 3»بسحر

وحي ت 5»حضر أحدهم ودفع املبلغ باسم إحدى الشركات«ومن حنو ذلك ،4»البطاقات

.شخص ثري جّداً "طالل"بأن 

لدى البطل الزمة سردية إذ تكررت يف أكثر )) راح حيشو غليونه((شكلت عبارة 

راح حيشو غليونه «، ويف مقطع آخرƢđ�̧ƢǬȇȎǳ�ÅƢǯƢƦǋ«6راح حيشو غليونه « :من مقطع حنو

ȆǬȈǇȂŭ¦�ƾȈȀǸƬǳ¦�Ǯ ǳ̄�ń¤�ǾƫƢǐǻ¤� ƢǼƯ¢�čƢƦǿƘƫÂ�Å¦ŐǏ�ǾǻȂȈǴǣ«7  ومثلما جاء يف الصفحات

كالوصف من اخلصائص اللغوية «وهو بذلك شبيه التكرار، ويعد ، )43،283،133،12(

  .66املصدر نفسه ص  -1
.45املصدر نفسه، ص -2
  .29ص  املصدر نفسه،-3
.104املصدر نفسه، ص -4
.105املصدر نفسه، ص -5
.18ص املصدر نفسه، -6
.31، ص األسود يلق بكأحالم مستغامني، -7
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سردية، فقد ألفينا التكرار مسة من احملتوم لزومها لألعمال األدبية، سردية كانت أم غري 

.والغرض منه غاية فنية 1»مسات األعمال األدبية اخلالدة

من خالل الشواهد  "هالة"أّما الشخصيات الثانوية، فيتجسد املظهر اخلارجي لعم 

بينما كان عّمها قد سافر يف السبعينيات للعمل يف فرنسا، وعندما عاد «: السردية التالية

إىل اجلزائر ليتقاعد، بدا وكأن تلك السنني يف أوروبا مل ترتك أثرًا يف عقليته، فجأة طالت 

حليته، واعتمد لباسًا يقارب الزي األفغاين وأصبح ال يرتدد على بيتهم، دون أن يعلن ذلك، 

2»لفعل مستهجن يقارب احلرام ارتكاباً يف احرتاف أخيه للغناء وكان واضحًا أنّه رأى 

.كان رجًال متدين متشدد"هالة "املقطع السردي بأن عّم  اوحي هذي

وهو ما حتيل  أّما اجلد يدعى أمحد من أوالد سلطان شاوي من األوراس ابن العروبة،

منسوب كان جّدها بسيطًا منسوب حكمته أعلى من « :إليه الشواهد التالية

عاش متصوفاً على طريقته، «مساملاً، فالحاً، منشداً كان حكيماً، بسيطاً زاهداً ،3»حصاده

، 4»طريقته، مل يستهلك يومًا بذالت وال ربطات عنق وال أحذية جديدة، وال حىت أدوية

يغين مع املغنيني ما حيفظ من «، كان Ƣǿ°ȂǌǫÂ�̈ƢȈū¦�«°Ƣđ�Ŀ�Å¦Ëƾǿ¦±«5«باإلضافة إىل أنه 

.6»بري الشاويالرتاث الرب 

  .268ص ،"زقاق المدق"معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية  تحليل الخطاب السردي،عبد امللك مرتاض، -1

  .61ص ، األسود يلق بكأحالم مستغامني، -2

.الصفحة نفسهااملصدر نفسه، - 3

.الصفحة نفسها، املصدر نفسه -5  

.61، صاألسود يلق بكأحالم مستغامني، - 5

.68املصدر نفسه، ص - 6
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: من خالل هذه املقطع السردية "هالة"أخ  "عالء الوافي"يتجسد املظهر اخلارجي لـ

توحي بأن عالء كان وسيماً، 1»غري أن عالء كان بالذات يف وسامته وحسن خلقه «

  .حسن اخللق

درس عالء الطب، إّال أن أصحاب الّلحى مل يغفروا له خطوته لدى بنات اجلامعة 

يف الصحراء، وبعد إخالء  اعتقل "هدى"رية السوداء، ذنبه الوحيد أنّه حّبه لـيف زمن العش

قضى « )بأيب إسحاق(باجلبال بصفة طبيب، كّين  التحقسبيله، بعد مرور مخسة أشهر 

�ǺđƢǇ�ȆƟȐǳ¦�©ƢƦǐƬǤŭ¦�ƾǳȂȇÂ�ȄƷǂŪ¦�ŀƢǠȈǳ�¾ƢƦŪ¦�Ŀ�ƞƥƢƼŭ¦�śƥ�čȐǬƬǼǷ�śǷƢǟ�ǺǷ�ǂưǯ¢

أّما خبصوص ȂǣƢǘǳ¦�ƨǳÂ®�Ŀ�ȆǴǷƢǟ�Â¢�ȆǨǛȂǷ�©ƢƳÂ±Â�©ƢǼƥ�ǺËĔ¢«2©اإلرهابيون بذريعة 

  .كان مهه الوحيد تقدمي العالج حبكم دراسته الطب  3»ما جاء ليقتل بل ليعاجل«

تقوم بدور األخت والصديقة اليت ال  ،"هالة"فهي ابنة خالة  "نجالء"شخصية  أّما 

حزن، وقد جتسد ذلك من  تبخل مبدها النصائح ومشاركتها خمتلف أحاسيسها من فرح أو

§�¤�Ƣđ�ȄȀƬǻ¦��¼Ȑū¦�ń«: خالل املقاطع السردية التالية ƢǿǀǴǳ�Å¦Śưǯ�ǂƻƘƫ�ƾǫ�ƪ ǫȂǳ¦�ÀƢǯ

هلا  مة جنالء لتقداألمر إىل االستنجاد بنجالء أيضا لتصفف شعرها يف البيت، كانت فرص

��ȄǴǟ�ƢȀƬŧ°�ƪ Ţ�Ƣǿ®ȂƳÂ�ǺǷ�̈ƾȈǨƬǈǷ�°¦ȂǌǈǳƢƥ�ƢǿǂǠǋ�ǆ ȈǸǴƬƥ�¿ȂǬƫ�ȆǿÂ�ƢēƢǸȈǴǠƫ�ǂƻ¡

�ƢēƢǷ¦ǄƬǳ¦� ƢǤǳ¤�Ǯ«، ويف مقطع آخر4»كرسي ǳǀǯÂ�� Ȑų�Ǿƥ�ǲǨǰƬƬǈǧ��Ǆƴū¦�ƢǷ¢

.68املصدر نفسه، ص - 1

.87املصدر نفسه، ص -2
.88املصدر نفسه، ص -3
.244، ص األسود يلق بكأحالم مستغامني، -4
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  »خاصة وأن جنالء اقرتحت مرافقتها«، »ƢĔǄŞ�©ǂǠǋ� Ȑų�ƢǿƾƷÂ«، وآخر1»األخرى

." نجالء"الدور الذي تقوم به  علىالسردية حتيل هذه املقاطع 

يف التدريس له من خالل  "هالة"زميل  "مصطفى"شخصية يظهر البناء اخلارجي ل

الذي يوحي على املظهر و 2»تهأكانت حتب طلته املتميزة، أناقته، هي«هذا املقطع السردي 

  .اجلميل احلسن الذي كان يتسم به مصطفى

���Ƣđ�ÀȂǷȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȀŭ¦�°¦Â®ȋ¦�Ŀ�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ǒ"أحالم مستغانمي"اختزلت  Ǡƥ

، فلم "جمال"و "زوجة طالل" أما، "فراس"و ،"ندير"،"عز الدين"، "هدى"شخصية كـ

حتظى مبا حظيت به الشخصيات السابقة من وصف خارجي وقد اجتزأ النص يف تقدميها 

.يف أقل من سطرين

مقدمة «التلفزيون اجلزائري مث يف اجلزيرة باخلليج صحافية مقدمة أخبار يف  "هدى"

أن يغطي الرتاب عينيها «أّما ما ورد من خالل هذا املقطع السردي 3»أخبار يف التلفزيون

  .كانت مجيلة" هدى"فتوحي بأن  4»اجلميلتني

بالدور اإلنساين الذي يقوم به، والذي يتجلى يف تقدمي يد "عز الدين"يف حني متّيز 

، وّدل هذا املقطع السردي 5»أعمل يف األمم املتحدة«العون لالجئني الفارين من العراق 

.243املصدر نفسه، ص -1
.24نفسه، ص املصدر  -2
.91، ص املصدر نقسه -3
.96ص، األسود يلق بكأحالم مستغامني ، -4
.258املصدر نفسه، ص -5
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ال يبذل الكثري من  "عز الدين" أن على 1»رجل أربعيين رصني، أنيق دون جهد واضح«

على سن األربعني اجلهد ألجل الظهور مبظهر أنيق  فهو معتاد دوماً على ذلك، فيما يوحي 

  .رجلالعندمرحلة القوة و الشدة و النضج 

، شاب عاطل عن العمل، خترج "عالء"وصديق  "هدى"فهو شقيق  "نذير"أّما 

لك وظيفة ، وهو ما دفعه إىل وعلى الرغم من حصوله على مؤهالت علمية إّال أنّه ال مي

  .اهلجرة الغري الشرعية

كان النذير يف السابق سيد التأنق و «جتلى من خالل هذا املقطع السردي  وقد 

حبكم دراسته يف جمال املعلوماتية، إنّه خريج احلياة االفرتاضية، « ويف مقطع آخر 2»البهجة

مع احلراقة هاج عليهم البحر خوها مات .. هاذيك الزينة اللي تقدم األخبار.. مسكينة

  .لينتهي به املطاف بالغرق بالتايل املوت 3»ما جناو منهم غري زوج.. مساكني

، 4»صديق حيرتف العزف«فقد جتل من خالل الدور الذي يقوم به  "فراس"أّما 

.من حلب، عاشق للموسيقى وآلتها"هالة"هو صديق 

 فتاة لبنانية عشرينية أنيقة ورصينة "زوجة طالل" تشري املقاطع السردية إىل أن 

كانت تدرس حقوق وحتلم يف «، ويف مقطع آخر5»تلك الفتاة اللبنانية الالفتة للجمال«

تعّرف عليها طالل يف 6»الواقع أن تعمل يف املسرح، فتاة أنيقة رصينة يف بالد السامبا

.304املصدر نفسه، ص -1
.92املصدر نفسه، ص -2
.233ص املصدر نفسه، -3
.152املصدر نفسه، ص-4
  .148ص  ، األسود يلق بكأحالم مستغامني ، -5
.نفسه، الصفحة نفسهااملصدر  -6
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الربازيل، تزوجا عن حب، حني كانت إمكانياته املادية متواضعة، أّما هي فمن عائلة عريقة، 

ورغم أن والدها عرض الزواج لكنه استسلم لرغباته حني رأى يف ذلك الشاب املغرتب 

  .حسن أخالقه العربية

للحياة وهو خمتلف عن  1»شاب عصري، أنيق، متفتح«ابن عّمها "جمال"أما 

  .أبيه

�ȄǴǟ�ǲƥ��Ƣē¦̄�ƾŞ�ƨǸƟƢǫ�ƶǷȐǷ�®ǂů�ƪ ǈȈǳ�©ƢȈǐƼǌǴǳ�ƨȈƳ°ƢŬ¦�ƶǷȐŭ¦�À¤

العكس من ذلك فهي مبثابة مرآة تكشف أغوارها النفسية وحىت الفكرية، فهيئة ومظاهر 

  .  الشخصية ما هي إال مرآة جلوهر فلسفتها اإلنسانية

البناء الداخلي للشخصيات2-1

أثناء  "طالل"النقص والدونية اجتاه على" هالة"يقوم البناء الداخلي لشخصية 

�ȄǠǈƫ�ƪ ǻƢǯ�Ǯ ǳ̄�ǲƳȋ��̈ǂƻƢǨǳ¦�ǺǯƢǷȋ¦�Ŀ�ǾƬǬǧ¦ǂǷ�ƢȀƦƫ¦°�ƢȀǨǴǯ�ȂǳÂ�ȄǴƷ�ȄđƘƥ�°ȂȀǜǴǳ

استعادت عافيتها وهي ترى ذلك املنظر «وقد جتسد ذلك من خالل هذا املقطع  الشهري

.73املصدر نفسه، ص -1
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خرياً جنت من سطوة الفخامة املهيبة، وما أيقظت فيها من املفتوح على شساعة السماء، وأ

أسى ال تعرف له سبب، فكرت أن الطبيعة مهما كانت مبهرة وخرافّية ال تشعرك بالنقص، 

  .دائما بالنقص "هالة"كان يشعر   "طالل"إن ثراء  1»وال حتلق بك تشّوهات نفسّية

هي عدم الثقة، خاصة وأنّه تعرض إىل خيانة "طالل"إن أهم ما متيزت به شخصية 

ال يفارقه إحساسه «من قبل املرأة األوىل اليت تزوجت غريه، وهو ما ُيظهره هذا املقطع 

، 2»السحر وال الساحر ه هلا، حتبّ ، بل حبّ من حتبّ  هوجتاهه، ليس  ابالشك يف عواطفه

وال الفتاة اليت أحببتها . .ي انتظرت أيبألنين ال أثق يف النساء، ال أمّ «ويف مقطع آخر

.3»انتظرتين يوم سافرت إىل الربازيل

بلهجة جزائرية، مل  تناهى إىل مسعه حديثها عل اهلاتف«فيما حتيل الشواهد التالية 

ǂŪƢƥ�Ƣđ�Ǯ¿�يفهم منها إال اجلملة األخرية، بقي واقفًا مكانه للحظات، كما لو أنّه  ǈǷ¢

"هالة"بأن  "طالل"شعور فتوحي  »ذلك الرجل ذهبت للقاء«فيما يتعلق بـ ،4»املشهود

  .ختون

راح «و، 5»، تتأّمل تدّفق محمه(...)ه يطلق عليها وابل رصاصراح «أّما خبصوص 

"هالة"يف انكشاف حلقيقة أن " طالل"حتيل إىل الغضب الذي كان باد على  1»يصرخ

  .ختونه رفقة رجل آخر

.267، ص األسود يلق بك أحالم مستغامني، -1
.221املصدر نفسه، ص -2
.270املصدر نفسه، ص-3
.283، ص األسود يلق بك أحالم مستغامني، -4
.285املصدر نفسه، ص-5
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كان «، و2»ه أخطأ يف حقهابأنّ ما كان يشعر «ويتجسد من خالل هذين املقطعني 

اليت كانت  "هالة"تشري إىل األلفة واحملبة اليت مجعت بينه وبني  3»يكفي كلمة إلنقاذ احلب

¼ƢǨǼǳ¦Â�§ ǀǰǳ¦�ǾǇƢǇ¢�Ǯ ǳ̄�ǲǯÂ�¼¦ǂǨǳ¦�ƢȀƬȇƢĔ.

كان واضحًا يف احرتاف أخيه الغناء «بأنه  "عم هالة"يتجسد البناء الداخلي لـ 

ذا شخصية عصبية، وعن "العمّ "ُتظهر أنواليت  4»احلرام ارتكاب بالفعل مستهجن يقارب

حياول السيطرة على الكل إذ يرى يف الغناء فعل  الذي واالجتماعي له، الدور األخالقي

   .حمرم وحسب رأيه هو تطاول على شرف العائلة

طلبت أمها «: التاليةمن خالل املقاطع  "والدة هالة"ـويظهر البناء الداخلي ل

، هي هكذا ما وإال فلن تنام هي األخرى وستؤلف كل سيناريوهات املصائبتطمئنها 

�ƢȀËǷ¢�̈ƾǳ¦Â�©ƾǣ�ƢĔ¢�² ƢǈƷȍ¦�ƢđƢƬǼȇ�̈Śưǯ�ÅƢǻƢȈƷ¢��̈ƢȈū¦�ǺǷ�Å¦Śƻ�ǞǫȂƬƫ�©®Ƣǟ  لقد هدد

�ƢȀƬǼƥ¦�©ǀƻ¢��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ÅƢưǳƢƯ�Å¦Őǫ�½ŗƫ�À¢�Ƙǌƫ�Ń�ƢĔȋ«، ويف مقطع ثان 5»األمل تلك املرأة

تصف هذه املقاطع السردية احلالة النفسية لشخصية األم واليت تتعلق  6»ائروغادرت اجلز 

  .باخلوف والقلق

.املصدر نفسه، الصفحة نفسها-1
.289املصدر نفسه، ص -2
.286نفسه، صاملصدر  -3
.61املصدر نفسه، ص -4
.67،  صاألسود يلق بك أحالم مستغامني، -5
.80املصدر نفسه، ص-6
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كان يصعد إىل أبعد مرتفع يف   ،أثناء حرب التحريرروي هلا أنّه «أّما اجلد فقد 

واملدرعات " البالندي"، للقيام بنوبة حراسة للقرية، وعندما يرى من بعيد قوافل اجلبل

يف بيته ال «، ويف مقطع آخر1»نيينادي منبهًا أبناء الدشرة بقدوم الفرنسيّ الفرنسية مقبلة،

ينام إال الضيوف يستقبلهم ثالثة أيام حسب أصول الضيافة، ويف اليوم الثالث يُقسم أال 

يغادروا بيته إالّ حمملني بالسمن والفريك والكسكسي، ذات مرة احتجت زوجته ألنه أعطى 

ميكن شافوا منا شي ما .. الكرم يغطي العيوب.. ليها يا مرارّد ع، الضيوف جل مؤونتهم

ال يقبل املال من أحد وال حىت «وخبصوص، 2»خلينا نسرت حالنا باجلود.. شفناهش

.3»أبنائه

�Ƣđ�ȄǴƸƬȇ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ǆ ǨǼǳ¦�̈ǄǟÂ�®ȂŪ¦Â�ƨǸǰū¦�ÃƾǷ�ƨȇ®ǂǈǳ¦�ǞǗƢǬŭ¦�ǽǀǿ�ƾǈš

  .قام به أثناء حرب التحرير اجلد باإلضافة إىل الشجاعة والدور البطويل الذي

ذات مرة يف زمن «من خالل هذا املقطع  "مصطفى"يتسم البناء الداخلي لشخصية 

:املذابح، كاد يقتلها ذعراً وهو يستقبلها يف الصباح سائالً 

هل صادفت يف طريقك سّيارة إسعاف؟-

:رّدت مرعوبة

  هل حدث شيء؟.. مل أحلظ ذلك..ال-

.64،65املصدر نفسه، ص ص -1
.62املصدر نفسه، ص-2
.61املصدر نفسه، ص -3
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يّة :أجاب جبدِّ

ال بّد أن تلحق بك سيارة إسعاف جلمع اجلرحى من .. حتدث أشياءأتوقع أن -

  !على صباح ريب..الطرقات وأنت متشني هكذا

حييل هذا  1»مصطفى متّنته زوجاً، احلياة معه هلا خّفُة دمه، والقلب ال جتاعيد له

والذي يتمثل يف طرافة سخريته، وإىل "مصطفى"املقطع إىل اجلوهر الداخلي الذي إمناز به 

  . املرح واهلزل

" ربيعة جلطي"لـ" عرش معشق"بنية الشخصية في رواية -3

:بني الشعر والرواية، وقد صدر هلا حىت اآلن"ربيعة جلطي"ـتنوع النشاط األديب ل

، كيف م1991، شجرة الكالم م1983، التهمة م1981تضاريس لوجه غري باريسي سنة 

روايات مخسة ، أّما خبصوص الرواية ففي رصيدها م2002، حديث يف السر م1996احلال 

، حنني بالنعناع م2013، عرش معشق م2012، نادي الصنوبر م2010الذروة سنة 

.م2017م، باإلضافة إىل رواية عازب حي املرجان اليت صدرت سنة2015

.25،  صاألسود يلق بك أحالم مستغامني، -1
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إىل املزيد من الشهرة واحلضور األديب، حني «"ربيعة جلطي"مل تكن تسعى 

من عامل الشعر إىل النثر، إمنا كانت حتقق رغبة دفينة يف رسم شخصيات  اختارت أن تتجه

" الذروة"وحيوات وأمكنة وأزمنة أخرى تتوازى مع عامل واقعي تعيشه فجاءت روايتها األوىل 

نذيرًا بثورات عربية شعبية قد تشغل من غري أن تقود يف النهاية إىل خامتة مبشرة م2010

عن روايتها اجلديدة اليت انتقدت فيها تفاصيل جمتمعنا العريب ورأيها يف القضايا األدبية 

باجلزائر سنة  االختالفعن منشورات  "عرش معشق"صدرت رواية  1»والسياسية الراهنة

عرش "عمال من رصيديها يف الكتابة الروائية، ختتلف رواية ، وتعد ثالث األم2013

عن األعمال اليت سبقتها من حيث الشخصية اليت أسندت هلا الروائية دور  "معشق

، وهو ، فالبطلة ال تتمتع مبقاييس اجلمال اليت اعتدنا عليها سابقًا بل على العكسةالبطول

باب التواضع الكاذب أقول  ليس من... أنا لست كذلك«ما جاء على لسان البطلة 

تدور األحداث حول فتاة  2»!بل أنا لست مجيلة قط بل بشعة، ذميمة، قبيحة... اهذ

.بشعة، ذميمة الشكل، سيئة احلظ، تعاين من جمتمع يويل كل اهتمامه للمظاهر اخلارجية

من خالل عملها هذا إىل فكرة التعايش الديين بني املسلمني  "ربيعة جلطي"تطرقت 

واملسحيني، وهذا من خالل رمزية هيكل العرش املعشق املصنوع من زجاج املساجد 

  .زن كما تسميه الروائيةاوالكنائس الذي يشكل نقطة التو 

-آب 19، جريدة احلياة، الثالثاء المرأة الجزائرية ليست معزولة.. شهادةاألديبة .. ةابالكتربيعة جلطي ،مايا احلاج -1

  .14ص  18764م، العدد 2014أغسطس 
.40، ص عرش معشقربيعة جلطي، -2
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أن تكون البداية مليالد حياة جديدة، تسرد على لسان البطلة "ربيعة جلطي"ارتأت 

عليك وأول  اعتداءأول «هو مبثابة إىل هذه احلياة  أن اخلروجترى وهي جنني، اليت "نجود"

تطويع وأول كبح وأول ترويض، وأول تنبيه لك لست مليك أمرك، وحتذير لك لتتعلم أن 

.1»األشياء غالبا ما تأيت عكس هواك، وأنت جمري على الطأطأة والرضا والتقبل

خمتلفة عن ما عهدناه يف السابق،"عرش معشق"أرادت الكاتبة أن تكون بطلة 

بتلى ونظرة «فهناك بعض النصوص الروائية 
ُ
تُعىن بإبراز الطابع املأساوي حلياة اإلنسان امل

ǂƟƢǇÂ�ȄǴƬƦŭ¦�ÀƢǈǻȍ¦�śƥ�̈ȂŮ¦�Ǻǟ�ÅƢǨǋƢǯ�ǶȀǼȈƥ�ƨǸƟƢǫ�ǄƳ¦Ȃū¦�Čǲǜƫ�̄¤��ǾȈǳ¤�ǞǸƬĐ¦  أفراد

�ÉƫÂ�ǞǸƬĐ¦نجود"ذلك أن شخصية  2»ظهر تفكك العالقات االجتماعية وعيوب األفراد"

�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦Â��ƢēǄȈǷ�Ŗǳ¦�ƨǟƢǌƦǴǳ�ƢËŶ¤Â�ƢŮƢǸŪ�ǆ Ȉǳ�ƢŮȂƷ�Ǻŭ�ǽƢƦƬǻȏ¦�Śưƫ�ǲǰǌǳ¦�ƨƸȈƦǫ�̈ƢƬǧ

�Ǯ ǳ̄�ƢŮ�½ŗȇ�Ń�ǞǸƬĐ¦�À¢�ȏ¤�� ƢƦƬƻȏ¦�̈ǂǷ�ǲǯ�Ŀ�ȄǠǈƫ» ال رغبة يل يف إثارة انتباه

أن أسلم من عيون  ميكنين كيف طاقية إخفاء، كيف ميكنين أن أختبئ،ليت يل .. أحد

أحاول جاهدة أال أحدث حركة أو صوت ولكين مبجرد مروري أشعر أنين أوقع ... اآلخرين

خلال يف منطق األشياء مثل ناقلة نفط طويلة محراء أخطأت طريقها الصحراوي املزدوج 

.3»ر مأهول وسط املدينةفوجدت نفسها حمصورة حتاول أن  تقطع سوق خضا

.10املرجع نفسه، ص -1
،1، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، عمان ،طبناء الشخصية في نثر أبي العالء المعريفاطمة حسن السراحنة، -2

.108م ، ص 2014

.41، ص عرش معشقربيعة جلطي، -3
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من خالل هذه الشخصية مسألة القبح ومقابلتها مبعىن اجلمال  "ربيعة جلطي"تعاجل 

مصنوع من خشب منقوش، ... ذاك اهليكل العجيب«"العرش المعشق" عن طريق هيكل 

تتوسطه مرآة صغرية حوهلا جنم مثاين األضالع ومتأل مساحته زجاجات معشقة مبختلف 

  .والذي حيمل عنوان الرواية 1»واأللواناألحجام 

ومع التعمق يف املنت الروائي يتضح معامل عنوان الرواية، فتكمن حقيقة هيكل الزجاج 

أعلى يف أصله من اهلدايا الثمينة الرمزية اليت قدمت لألمري عبد القادر، وأن اهليكل «املعشق 

�ƨȇƾǿ�ƢËĔȋ��ÀƢťȋ¦�¼Ȃǧ��Å¦ËƾƳ�̈ŚƦǯÂ�ƨȈƟƢǼưƬǇ¦�ƨȇǄǷǂǳ¦Â�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ǾƬǸȈǫ�À¤�ǲƥ،من كل تقدير

�ȆŰ�Ǻƥ�°®ƢǬǳ¦�ƾƦǟ�ƨǸǰŞ�ǶĔƾǳ�ǺǷاشرتك يف صنعها املسيحيون واملسلمون معاً، اعرتافًا 

كرمزية للتعايش املشرتك يف عامل   "ربيعة جلطي"اعتمدته  2»ومجيله عليهم الدين اجلزائري

  .لتعصبيغلب عليه ا

أصل تلك الزجاجات اليت ليست كباقي الزجاج، فتكاد تكون مقدسة  «وتعود 

حبيث مت انتقاؤها ببالغ الدقة والعناية من أماكن مقدسة وعالية القيمة الروحية والتارخيية، 

فبعضها أخذت من نوافذ أعرق املساجد مثل املسجد األموي بدمشق، وبعضها اآلخر من 

وكل ذلك للداللة على الصلح  ،املرمييةالكنائس ومنها كاتدرائية شبابيك الكاتدرائيات و 

��¾ǄËǼǷ�ǶËđ°�ƾƷȂƬƥ�ǶđȂǴǫÂ�ǶȀƬǸǴǯ�ƾƷȂƫ�ÀƢȈƦƬǳÂ��śȈƸǈŭ¦Â�śǸǴǈŭ¦�śƥ�ǶƟ¦ƾǳ¦�Ǌ ȇƢǠƬǳ¦Â

.3»تابيهمك

.24املصدر نفسه، ص -1
34، ص عرش معشقربيعة جلطي، -2
35املصدر نفسه، ص -3
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حبكم أن هذا ، "نجود"زوج خالة  "بوعالم"تعد هذه الرواية األقرب إىل قلب  

�ª. يرتضي غريها وال يود مساع شيء آخراهليكل اختلفت حكاياه، فهوال  ¦ƾƷ¢�ƨȇƢĔ�ȄǬƦƫÂ

  .هذه الرواية الرائعة مفتوحة خليال القارئ جتعلك تفكر يف الشخصيات

البناء الخارجي للشخصيات3-1

على حيز مهم، وعلى مساحة "عرش معشق"يف رواية  "نجود"تستحوذ شخصية 

فتاة قبيحة  "نجود"ة، شخصية يالرئيس، فهي الشخصية كبرية من األحداث يف الرواية

أتأمل « :الشكل ال تتمتع باجلمال، وقد ثبت ذلك من خالل العديد من املشاهد السردية

رؤية وجهي ال «من حنو ذلك و ، 2»وجهي القبيح « ويف مشهد ثان ،1» قبحي يف املرآة

الذي ، لن يغريه وجهي اخلطأ هذا، ال شيء يف سيعجب عبدقا«مث تضيف  3»تسعدين

يشبه ثوبًا مبلوالً، نسي معصورًا ملموماً، يف ركن رطب حىت جف هكذا يبس بعد أن 

.40، ص عرش معشقربيعة جلطي، - 1

.76املصدر نفسه، ص - 2

.40املصدر نفسه، ص - 3
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بكل أنواعها أمام  االبتسامةجربت «ويف موقع آخر  1» هكذا.. نشف مكمومًا معوجاً 

�ȆŰȐǷ�ǲǠš �ƢËĔ¢�Ëȏ¤�̈¡ǂŭ¦ تبدو أكثر غرابة حبيث إنين حني أفتح فمي فإن عظمي فكي

ال ال هناك .. ¦ƨȇƢĔ�ȏ�ƢǷ�ń¤�ƢǸȀƬŢ�ÄƢƬǨǋ�ȆǨƬţ�ƢǸǼȈƥ��±ÂŐǳ¦Â�ƨǷƢƼǔǳيبدوان شديدي 

مث إن أنفي الكبري دقيق األرنبة املعقوف يزيد الطني .. هناك خطأ يف الرتكيب.. خطأ ما

.2»بلة

، بالتايل ميكن أول اتصال املظهر اخلارجي ىلهذه املقاطع السردية ع يلناحت

فهي فتاة ذميمة الشكل سيطرت البشاعة على خمتلف ، "نجود"بالشخصية الروائية 

.، وعند التقدم يف القراءة، يتم التعرف على املظاهر املتبقيةمالحمها

، وهو ما متتاز بطول خارق للعادة "نجود "عدا عن القبح الذي ميز مالحمها، فإن 

، وقد تكررت 3»هذا اجلسد املتناهي يف الطول والبشاعة«جاء على لسان حال البطلة 

قاميت تطول فيصري مصدر توتري، بدأ «يف أكثر من منوذج  "نجود"معاناة الطول لدى 

اهللع يدب يف قليب يوم تبدي يل أنين صرت أطول من هيكل الزجاج املعشق،  هذا يعين  

واحنت منها الرقبة وما «ويف منوذج ثان  4»نفسه أنين أطول من خاليت بل أطول من بوعالم

.5»عال الظهر

.104املصدر نفسه، ص - 1

.املصدر نفسه،  الصفحة نفسها- 2

.129، ص عرش معشقربيعة جلطي، - 3

.24املصدر نفسه،  ص - 4

.72املصدر نفسه،  ص - 5
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 حيد«عن طرق للحد من طوهلا فاستعانت بشرب اخلل ظنا منها أنّه "نجود"حبثت 

وهذا 1» أتردد أن أجربه فشربت منه لكن دون جدوىمل-مث تضيف- من استطالة العظام

  .الوصول إىل الطول املثايل وعلى األقل تتمتع مبقياس واحد للجمال بغية

حال، صحيح أن اجلمال نسيب وخيتلف إن املرأة بطبيعتها تسعى للظهور يف أمجل 

فهناك صفات يتفق  ،أة تتباين وختتلفمن شخص آلخر، إّال أن مقاييس اجلمال عند املر 

�� ȆǴŭ¦�ǶǈŪ¦��ƨǠǇ¦Ȃǳ¦�ÀȂȈǠǳ¦��ǲȇȂǘǳ¦�ǂǠǌǳ¦�ǲưǷ��¾ƢǸƴǴǳ�ÅƢǇƢȈǬǷ�ƢĔÂƾǠȇÂ�² ƢǼǳ¦�Ƥ Ǵǣ¢

"نجود"شخصية وغريها، إّال أن أي صفة من هذه الصفات ال تتجسد يف ... نربة الصوت

ƢēƢǻƢǠǷ�Ŀ�ǶǿƢǇ�ƢǷ�ȂǿÂ.

اجلمال مثل «بل ترى حظها من  "نجود"إن قضية الطول ليست وحدها ما تزعج  

مث تصف نفسها يف مشهد آخر  2»حظ الزرافة، بأقدام فيل، ورأس ضفذع، وأنف فيل

، وما زاد يف 3»نييتدحرج نظر بوعالم حنو رجلي الكبريت« معاناة حول كرب حجم رجليها 

، أّما فيما 4»الكومة من الشعر األسود اليت تزداد كثافة حتت ذقين«بشاعتها أيضا تلك 

يستطيع املتلقي أن يتصور  5»جلدها البين الغامق«يتعلق بالبشرة، فقد ورد يف مقطع سردي 

  .اليت توحي ما مدى بشاعة البطلة "نجود"يتصور الشكل اخلارجي لشخصية 

.25املصدر نفسه، ص - 1

.40ص، عرش معشق، ربيعة جلطي - 2

.44املرجع نفسه، ص - 3

.40املصدر نفسه، ص - 4

.72املصدر نفسه، ص - 5
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منحت للمتلقي  "ربيعة جلطي "أّما فيما خيص الشخصيات الثانوية، فقد كانت 

 :املورفولوجية خصوصا يف "حدهم"عن الشخصية، تتجسد شخصية رمسًا مقتضبًا 

توحي السماء البيضاء إىل البشرة  1»حاجبيها الرقيقني مثل هاللني أسودين يف مساء بيضاء«

�Ƣđ�ǞƬǸƬƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦"كان بيتنا مليئًا باجلمال، «مث تصف يف مقطع سردي آخر "حدهم

�ȆǿƢǔƫ�ȏ�ƢËĔƘƥ"حدهم "تعرتف 2»كل واحدة من أخوايت أمجل من األخرى  وأي مجال

�À¢�Ãǂƫ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤�ÅȏƢŦ�Ƣē¦Ȃƻ¢»وهو تأكيد  3»كل من يهوى بصره علي يقع حتت جاذبييت

�Ƣđ�ǞƬǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƢǷǄȇ°Ƣǰǳ¦�ȄǴǟ"حدهم."

وأنا أخبئ وجهي قليالً «أّما فيما يتعلق باللباس، فإننا نلفي من خالل هذا املقطع 

.4»حتت احلائك، وأتظاهر بتسويته

وهو ، "حدهم"صورت الكاتبة من خالل هذا املقطع اللباس الذي كانت ترتديه 

رن احلايك؛ إذ يعد من األلبسة التقليدية اليت كانت شائعة يف مثانينيات وتسعينيات الق

.املاضي، كانت نساء اجلزائر يلتحفن به أثناء خروجهن

ابن شهيد وجماهدة ميسورة احلال «فهو  "نجود"زوج خالة  "بوعالم"أّما شخصية 

  .رجل ثري"وعالمب"حييل هذا املقطع بأن  5»له ثروة ال يعرف يف أي مقلع حفر عليها

.50املصدر نفسه، ص - 1

.63املصدر نفسه، ص - 2

.الصفحة نفسها،  املصدر نفسه - 3

.63، صعرش معشقربيعة جلطي، - 4

.60املصدر نفسه،  ص - 5
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بأنّه واليت ترى ، "نجود" على لسان البطلة "بوعالم"املالمح اخلارجية لـ جاء وصف

وهكذا نتساوى يف كل شيء ما، حىت وإن مل نتساوى .. ةماوسكثر حظاً مين يف الليس أ «

ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�ǾǈǨǻ�¾ƢĐ¦�Ŀ� Ƣǯǂǋ�ƢǼǻƜǧ«1 شواهدما يعين أنه ليس وسيماً، فيما يلي نورد 

مغارتني من عينيه الصغريتني احملفورتني يف جبهته الضخمة النافرة  تشبهان « :تثبت ذلك

، مث يصف 2»عصر ما قبل التاريخ، حتتهما يربط أنفه األفطس العريض يعيقه يف التنفس

3»ذي العينني الغائرتني واالبتسامة املاكرة الساخرة«هذه الصفاتالنص تارة أخرى لبعض 

.4»حاجبيه الغزيرتني املتداخلني، نظرة توجس مع شبه ابتسامة ماكرة«ويف موضع آخر 

صوته يشبه  ضجيج «أّما الصوت فيصفه الّنص بأنّه ال يرتاح الذوق لسماعه فـ 

6»أبشع صوت بوعالم«ويف موقع آخر ، 5»انزالق صينية من النحاس على البالطو العلي

يتجلى من خالل هذا الوصف اخلارجي بأن بوعالم يتسم هو اآلخر بالبشاعة، 6»بوعالم

انطالقًا من هذه املقاطع 7»اجلسورساقاه؟ صلبتان مثل الركائز حامالت «بالبشاعة، أّما 

السردية، ترتسم لنا الصورة اخلارجية لبوعالم واليت تبني بأنّه ال يتمتع بالوسامة، وتكمن 

  .عقدته على عيبني خلقني مها الصوت واألرجل

.40املصدر نفسه، ص - 1

.42املصدر نفسه، ص - 2

.42،صعرش معشقربيعة جلطي، - 3

.املصدر نفسه، الصفحة نفسها- 4

.45املصدر نفسه، ص - 5

.44املصدر نفسه، ص - 6

.43املصدر نفسه،  ص - 7
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شاب وسيم، ومؤدب وال أتصور «بأنّه "عبدقا" بينما جند النص السردي يصف 

الناس بكل أدب على وسيم جّدًا يسلم «مث تؤكد بأنّه 1»البتة أنّه يشبه هذه الفصيلة

ال تراه أو تسمعه .. آه.. مبتسماً، يضيء مبسمه مثل مصباحاً، تتناطح سكرى مبتهجه

.2»الكمبيوتر حمفظة جهاز وآبياً، إالّ وهو حبضن كتباً أويثرثر مثل اآلخرين، وال تراه آتياً 

وورد يف وصف يديه  3»ًا وخلوقاً يبدو شابًا خجوًال ولطيف«ويف مقطع سردي آخر

»�ƢǸĔȂǳ� ƢǨǏ�ǲǴƼƬȇ��śƬȈǳȂƳǂǳ¦�Ǿȇƾȇ�ń¤Â�ƨǨȈǜǼǳ¦�ƨǸȈǬƬǈŭ¦�ǾǠƥƢǏ¢�ń¤�ǂǜǼǳ¦�¼ŗǇ¢

احلقيقة كانت تبدو طبيعية مل يكن قصرياً «وفيما يتعلق بالقامة  4»وشعريات تكاد جذورها

�Ƣđ�© ƢƳ�Ŗǳ¦�ƨȈƳ°ƢŬ¦�©ƢǨǏ¦Ȃŭ¦�Ƕǿ¢�ǽǀǿ�À¤��ȆǠȈƦǗ�¾Ȃǘƥ�±ƢƬŻ هما يعين أن 5»أبداً 

."عبدقا"الساردة عن 

�ǞƬǸƬƫ�ƪ"مهدية "ما ميكن استخالصه فيما خيص البناء املورفولوجي لـ ǻƢǯ�ƢËĔ¢

مهدية مجيلة جّدًا بل فاتنة ومالحمها املتناغمة «، وهو ما يثبته املقطع السردي باجلمال

وجسدها األنثوي املتناسق يدعو كل ذكر قد مير بالصدفة على  النفستدخل السرور يف 

عالقة  "نجود"جتمعها بـ ،مهدية فاتنة ومجيلة 6»بعد أمتار عديدة، فريبكه، وجيذبه انتباهه

  .صداقة قوية 

.80ص  املصدر نفسه، - 1

.املصدر نفسه، الصفحة نفسها- 2

.128ص  عرش معشقربيعة جلطي، - 3

.94املصدر نفسه، ص - 4

.105املصدر نفسه، ص - 5

.88املصدر نفسه، ص - 6
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على  اعتدنارمسًا مورفولوجيًا كما "زليخا"شقيقة  "نجود"ترتسم املالمح اخلارجية لـ

�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀǷƾǬƫ�̄¤��Ãǂƻȋ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ń¤�² ƢȈǬǳƢƥ�Ǯ ǳ̄» ذات مالمح ساحرة ورّمبا يف

وعمرها  امسهاجنود اجلميلة اليت أمحل «ويف مقطع سردي آخر 1»أكثر مجال أّمها أو

ƢēƢǨǏÂ�ƢȀȀƳÂÂ�ǲŦ¢�ȏÂ�Ƣǿ®ȂƳÂ..�ƢȀËǷ¢�ƪ Ƴǂƻ�śƷ�Å¦Śƻ�Ƣđ�ǞȈǸŪ¦�ǲƟƢǨƫ�Ŗǳ¦�®Ȃų

، مث تنتقل وتصف لون شعرها والعيون والبشرة 2»رغم العسر الذي رافقته بسالم بعد وضعها

» Ȃǔǳ¦�ǺǷ�Ǟǐǻȋ¦�ƢȀǓƢȈƥ��ǂǔŬ¦�ƢĔȂȈǟÂ��ǂǬǋȋ¦�ƢǿǂǠǋ«3   كلها مشاهد توحي جبمال

  ".زليخا"شقيقة " جنود"

�ȏ�řǻ¢�Ņ�ƾǯƚȈǧ��ňƢȈǯ�ǲǯ�Ŀ�ǲǤǴǤƬȇ�ǶȈƻǂǳ¦�ƢēȂǏ«فقد ورد بأن أّما الصوت 

.4ǪȈÊǫÈ°Â�ďśÈǳ�ƢēȂǏ�À¢�řǠȇ�ƢǷ»أحلم

�ƨȈǐƼǋ�ƢËĔ¢�ƪ"عبدقا"والدة  "نورة"فيما يتعلق بالبناء اخلارجي لشخصية  ƦƯ�ƾǬǧ��

على لسان  "نورة"وقد جاء وصف  5»مجعت بني اجلمال والذكاء والشجاعة«نسائية قوية 

كم كانت تبدو مجيلة يف كل احلاالت يف لباسها العسكري أو لباسها املدين، «"بوعالم"

ما يوحي  6»األسود القصري الذي يبدو غزيراً، تتمرد خصالته مطلة من حتت القبعةبشعرها 

غاية يف األناقة، لكن مل يدم ذلك طويًال فقد تغريت من  امرأةكانت   "نورة"يوحي أن 

.66املصدر نفسه، ص - 1

.52،  ص عرش معشقربيعة جلطي، - 2

.47املصدر نفسه، ص - 3

.49ص   املصدر نفسه،- 4

.132املصدر نفسه، ص - 5

.57املصدر نفسه، ص - 6
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أرى شعرها األسود اجلميل املقصوص على تسرحية مل أعد «األوضاع اليت مرت عليها فـ

.1»خليط احلنة واحلبة السوداء الإمارلني مونو إالّ مغموساً 

زوج نورة، فلم حيظ مبا حظيته الشخصيات السابقة من وصف، وقد "يزيد"أّما 

"بوعالم"النص بتقدميه يف مكان واحد، وقد جاء وصفه هو اآلخر على لسان  اجتزأ

ملاذا « "بوعالم"، مث يتساءل2»طويل وشعر أسود غزير، وبشرة صافيةرجل مبعطف «

رّمبا لوسامته الشديدة، أو ألنّه من هؤالء الرجال الرقيقني املتساحمني النازلني .. اختارته أمي

ما يكشف لنا عن مدى وسامة يزيد ورقته يف التعامل مع بوعالم وسائر  3»من احلضر

  .الناس

جبسمها النحيل وقد ثبت  "وعالم ب"خادمة أم  "حليمة"يف حني اتصفت شخصية 

مث يضيف  4»هذه املرأة النحيفة البيضاء الصموت« ذلك من خالل هذا املقطع السردي 

كانت حليمة خجولة وحنيفة ومجيلة على الرغم من كل ما مر عليها من ظروف قاسية «

الذي ما فتئ ينشب فيها خمالبه  فمازالت مالحمها حتتفظ مبالحة ختتبئ، تقاوم الفقر الكافر 

�Ǯ"حليمة "على الرغم ممّا مر على5»كل يوم ǳ̄�¦ƾƥ�ƢǸǯ�ƢŮƢǸŝ�ǚǨƬŢ�¾¦Ǆƫ�ȏ�ƢĔ¢�Ëȏ¤

  .واضح

.156املصدر نفسه، ص - 1

.147، ص عرش معشقربيعة جلطي، - 2

.134املصدر نفسه، ص - 3

.159املصدر نفسه، ص - 4

.160املصدر نفسه، ص - 5
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هناك شخصيات عرضية ال يأيت على ذكرها إّال مرة واحدة كشخصية جد  

، إن أهم املالمح اخلارجية اليت خصت احلاج تقي تتمثل من خالل هذه الشواهد"نجود"

إنّه جّدي التقي، كان يبدو عليه احلزن ..يدان حانيتان اقرتبا مين بغتة، ومحلتناين« السردية 

قربين من وجهه نظر .. النديتان املتورمتان تؤكدان أن دمعًا غزيرًا سال منهاعيناه .. العميق

شيء ما رمبا كان يريد أن يقول .. رمبا كان يبحث عن ابنته يف.. إيل ملّياً، أجل أطال النظر

.1»أن يفضي مبا يف قلبه ولكنه مل يفعل

غاب بؤبؤ عينيه الرباقني بني ثنايا وتعضنات التجاعيد حتت نتوئيت «ويف مشهد ثان

اخلارجية  ترتسم املالمح 3»أحببت رائحته.. كم كان يبدو وسيماً «، وآخر2»حاجبيه

.من خالل املقاطع السردية اليت بينت كم كان وسيماً "نجود"جد  "صالح"للشيخ 

ويف  ،4»الضخمة الشرسة« يتمثل يف هذا املقطع"لقابلة ل"إن ميز البناء اخلارجي 

ة يصيح صوت القابلة املتهدرج بينما أصابعها اخلشنة تطبق على مؤخر «وصف آخر 

من خالل  باالنزعاجالغري حمّببة، اليت تبعث " القابلة"صورت الكاتبة شخصية  5»رأسي

�¾ƢȈƷ�ƨȈǇƢǬǳ¦�ƢȀƬǴǷƢǠǷÂ��ƢēȂǏ" نجود."

الطالب " ، "الجارة خيرة"، "الداللة هوارية" ، "ةالعجوز طيطم" أّما شخصية 

وغريهم من الشخصيات ... "والد ووالدة عبدقا"، "وكلثومالجارة مريم "، "قاسم" "حمو

.19،  ص عرش معشقربيعة جلطي، - 1

.املصدر نفسه، الصفحة نفسها- 2

.املصدر نفسه، الصفحة نفسها- 3

.املصدر نفسه، الصفحة نفسها- 4

.الصفحة نفسهااملصدر نفسه، -5
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أضربنا اخلوض يف أمرها، حيث أن فلم يُبد لنا فيها شيء من الرسم والوصف اخلارجي، 

  .النص ما توقف لدى رمسها إىل غاية فنية

البناء الداخلي للشخصيات3-2

�ǶǠǼƫ�ƪ"نجود "تتمثل أوىل املعاناة النفسية لـ ǻƢǯ�ƢǷƾǠƥ�ƢËĔ¢�Ãǂƫ�ȆȀǧ��Ƣē®ȏÂ�¿Ȃȇ

مرتاحة واهللا .. هانئًا كان، مرتاحة كنت«حبياة هادئة قابلها الواقع الصادم أثناء ميالدها 

أعوم يف سائلي .. أستلقي مبلئ أطرايف، وأحيانًا أصغي للعامل اخلارجي وضجيجه املبهم

أتقلب ساحبة .. أتقلب وألعب بأصابعي أمسك احلبل السري أنسي، أو أداعبه بقدمي

1�ƢȀǷ¢�ƪ»الهية ȈǧȂƫ��ƢȀǴƦǬƬǈȇ�À¢�ǲƳ¢�ǺǷ�ƾƷ¢�½ƢǼǿ�Ǻǰȇ�Ń�ƢȀƠȈů�Ãƾǳ�ƢËĔ¢�Ǯ ǳ̄�� بعد

�Ƣē®ȏÂ ّامباشرة، أم �ƢĔƢǈǳ�ȄǴǟ� ƢƳ�ƢǷ�ȂǿÂ�ǲȈƬǣ¦�ƾǬǧ�§ ȋ¦» ًاغتيل أيب الذي كان شرطيا

نذير شؤم فقد عرف ميالدها �Ƣē®ȏÂ�ƾǠƥ�ƢËĔ¢�Ƣē¦̄�Ŀ�Ãǂƫ�ȆȀǧأمها  يتوفتو ، 2»آنئذ

وهو ما يثبته  ولدت يف زمن العشرية السوداء "نجود"أحزان كثرية عادا عن وفاة والديها فـ

لو أنين خريت اخرتت أن أجيء يف زمن مجيل وملا أتيت يف سنوات «هذا املقطع السردي 

فتظل حتمل عبئًا كبرياً 3»القتل واحملنة واإلرهاب، سنوات كانت سوداء على البالد والعباد

ƢēƢȈƷ�¾¦ȂǗ.

.16، ص عرش معشقربيعة جلطي، - 1

.21املصدر نفسه، ص - 2

.22املصدر نفسه، ص - 3
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حالة على نفسيتها، وهو ما جعلها تعيش "نجود"أثرت البشاعة اليت ميزت مالمح 

من القلق والتوتر، فهي ترى أن للبشاعة سببًا يف نفور عائلتها مثل خالتها وزوجها، وحىت 

مل تعد مثل سابق عهدها معي قريبة مين تنصحين «معلميها ترى يف عالقتها مع خالتها 

ĔƢǼŞ�ňǂǸǤƫÂنجود"تسرتجع  1»يبر  وعطفها ما هذه املسافة اليت حتفرها بيين وبينها يا ا"

حنينها الدائم إىل املاضي، وتبحث عن ذلك احلنان الذي كانت متده  هلا خالتها وقد ثبت 

¢�ń¤�ƢȀǼǔƷ�ń¤�řȈǨǴȇ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�ƢĔƢǼƷ�ń¤�¼Ȃƫ«ذلك من خالل هذا املقطع السردي يف

حتل البشاعة عائقًا فزيولوجيا أمامها ممّا يؤدي إىل 2»عطفها الذي مازالت متعطشة له

ƢǈƬǳ¦�ƨǸƟ¦®�ȆȀǧ�ǲǷȌǳ��À¦ƾǬǧÂ�̧ƢȈǔǳ¦�ǺǷ�ƨǳƢƷ�Ǌ£¾وهو ماضطرابات،  ȈǠƫ�ƢËĔ¢�ǂǈǨȇ�Ƣ.

جنود «من سخرية زوج خالتها هلا، وهو ما جاء على لسان خالتها "نجود"مل تسلم 

ما ختليهاش خترج بزاف واهللا العظيم «ويف مقطع آخر 3»؟...هاذيك ماهلا زايدة يف الزين 

ƨȀǬȀǫ�ǪǴǘȇ�À¢�Ʈ ƦǴȇ�ȏ�Ľ�ȆǋƢǤǳ¦�ǲƦē فكل ذلك سببه املظهر اخلارجي فال  4»خمجلة

مل يعد يعاملين مثلما كان يفعل أحيانًا يف «خالتها وال زوجها رجعا يعامالن كالسابق 

.5»طفوليت، مل يعد يبتسم يف وجهي

.42، ص املصدر نفسه - 1

.25، ص عرش معشقربيعة جلطي، - 2

.71املصدر نفسه، ص - 3

.41نفسه، ص املصدر  - 4

.62املصدر نفسه، ص - 5
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إرهاق النفس وإىل اإلحساس باحلسرة واملرارة، كما إن الشعور بالظلم يؤدي إىل 

على رد  ةغري قادر  امغلوب على أمره ةمقهور  انفسه "نجود"د جتيؤدي إىل االكتئاب، 

.، بالتايل ظلت ضحية لقبحها وتتجرع مرارته ومأساتهالظلم

مل تنل حظها من اجلمال اخلارجي، ولكن هناك أشياء أخرى  "نجود"رّمبا تكون 

، لكن حىت هذا وفطنتها يف الدراسةبنباهتها  "نجود"تعوض ذلك النقص فتكمله، متيزت 

كل يوم تأيت باكية «مل يدم طويًال فسرعان ما تغري الوضع، فقد جاء على لسان خالتها 

عادة ما ينحاز املعلمون على كره منهم  1»تشتكي من كالمهم القاسي ومعاملتهم السيئة

بالطبع، وينجذبون إىل التالميذ ذوي املظهر الفزيولوجي اجلذاب، ظلت تعاين بصمت من 

«�¢ƢĔ¦ǂǫ داالضطها ǂǗ�ǺǷ�ǽƢǬǴƬƫ�ƪ ǻƢǯ�Äǀǳ¦،وحىت زمالئها يف املدرسة، حبكم يف احلي

Ň®ȋ¦�ƾū¦�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�Â¢��¾ƢǸƴǴǳ�ÅƢǇƢȈǬǷ�Ǯ ǴŤ�ȏ�ƢËĔ¢  توقف عن ت جعلهاما وهو

  .الدراسة

عن أن ختلق لبطلتها فرصة التغلب على تلك املعاناة، " ربيعة جلطي"استطاعت 

على  "نجود"بذلك تتمرد  حترم منها، مثلما حرمت من اجلمال،طريق نعمة العقل اليت مل 

خرجت من بطن أمي، وجدت امسًا جاهزاً، ظل «الذي ورثته عن أختها املتوفاة واقعها، 

حّيًا لعدة أشهر، وبعد أن توفيت مالكته حنطوه مث أودعوه إىل ركن مظلم موجع كي 

فتسعى إىل تغيري امسها فتختار  2»اسم معتق باألحاسيس املتضاربة.. ينتظرين مخسة أعوام

ال أريد أي ... زليخا، أنا اآلن زليخا ولست جنود، زليخا... سأمسي نفسي«، "زليخا"

.63، ص عرش معشقربيعة جلطي، -1
.51املصدر نفسه، ص -2
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1»!!! زليخا: حرف يذكرين بأنين جنود، ال حرف منه يتشابه أو يتقاطع مع امسي اجلديد

فهذا االسم ال يتقاطع مع االسم األول الذي كانت حتمله والذي يعود لشقيقتها املتوفاة، 

�ǲƦǬƫ�ƶƦǐƫ�Ľ�Å¦ƾȇƾƳ�ÅƢǬȇǂǗ�ƢȀǈǨǼǳ�°ƢƬƼƬǧ��ƨǴȈŦ�ƢĔȂǯ�ƢȀǼȈƥ�ƨǻ°ƢǬǷ�ǲŰ�ƢǸƟ¦®�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦

  .على احلياة أكثر من ذي قبل

واليت مل يتفطن هلا  2»طيبة ولطيفة وذكية«�ƢËĔ¢�Ŀ"نجود"يكمن اجلمال الداخلي لـ 

���Ƣǿ®¦±�ƢǷ�ȂǿÂ��ƢȀǴǰǋ�ƨǟƢǌƥ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�¿ǂǤÉȇ�ǾƬǴǠƳ�Ŗǳ¦Â"عبدقا"أحد ما عدا 

مث  3»أصبحت أقبل على احلياة بنهم كبري«  ثقة بالنفس، وهو ما جاء على لسان البطلة

أصبحت بني ذراعيه ملكة على عرش اجلمال ملكة مجال قلبه وعمارتنا وحّينا «تضيف 

.4»وبلدنا والعامل

بالغموض واملزاجية، فقد عاش يف دار األيتام، بعد أن "بوعالم"تنماز شخصية 

أنت لست مثلي هل « بالعادية،مل تكن  تهطفولف، تركته أّمه والتحقت بصفوف اجليش

استشهد أبوك بعد سنتني من اجلهاد قبل أن يراك، هل قررت أّمك أن تضعك يف مأوى 

5»هل جربت أو حىت رأيت مأوى األيتام.. قل..مث تعود إىل اجلبال لأليتام سراً 

إن تواجد األبوين يف حياة الشخص يبعث باألمان ومن شأنه تعزيز الثقة بالنفس، 

فحرمانه منهما ينعكس بالسلب على حياة الواحد منا إذ يبعث بالقلق، إن حرمان 

.57املصدر نفسه، ص -1
.63، ص عرش معشقربيعة جلطي، -2
.172املصدر نفسه، ص -3
.175املصدر نفسه، ص -4
.146ص املصدر نفسه، -5
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يته مشاعر الكره واالنتقام سواًء اجتاه من حنان ورعاية أمه يف الصغر َوّلد يف نفس" بوعالم"

�Ãǂȇ�ÀƢǯ�Ǯ ǳǀǳ��ǞǸƬĐ¦�ȂŴ�Â¢�ƨǴƟƢǠǳ¦»فيظهر القلق واضحًا يف له 1»أن يدفعوا ضريبة ،

إذ يتميز باخلوف والشعور بعدم األمن فعدم القدرة على مواجهة الواقع  " بوعالم"شخصية 

كان يلجأ إىل حيل دفاعية وهذا نظرًا لعدم تكيفه معه، نتيجة آثار الضغط النفسي، فمن 

�Ƣđ�Ǧ ǐƬȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�©ƢȈǯȂǴǈǳ¦�śƥ"هي عادة الكذب يظهر ذلك جلّيا من " بوعالم

رية عجفاء، ولكن اآلن احلمد هللا اشتدت بدأت بكذبات صغ«خالل هذا املقطع السردي 

أنا كذاب «ويف مقطع آخر .،2»طاقيت اخليالية ودربيت على إنشاء ضرب من الكذب العظيم

ف اهدبالكذب من أجل الوصول ألتميحي "بوعالم" إنبالتايل 3»متمرس، أعشق الكذب

  .مليئة باخلداع

فليست اجتماعية، ال يبايل بإقامة عالقات كان دائما " عبدقا"أّما شخصية 

 ال وقت«مثلما يظهر من خالل هذا املقطع السردي ) التأتأ(يتحاشى الناس عن طريق 

�ÅƢǻƢȈƷ¢�ƨǸǠǻ�ƘƫƘƬǳ¦��ǶƬȇ¢°¢��²... لدي ¢ǂǳ¦�ǞƳȂƫ�ƢËĔ¢�¾ƢǬȇ�©ƢǫȐǟ�ƶƬǧ¢�À¢�ƾȇ°¢�ȏ ... فهي

řǠǨǼƫ�ƢËĔ¤�Ľ��Å¦ƾƷ¢�ǂǔƫ�ȏ«4.

.145ص املصدر نفسه، -1

.149، صمعشقعرش ربيعة جلطي، -2
.139املصدر نفسه، ص-3
.111ص املصدر نفسه،  -4
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مبطالعة الكتب، فهو شخصية مثقفة وهو ما جاء على لسان حاله " عبدقا"يهتم 

وال علم وال التاريخ وال التصوف وال  االجتماعمل أترك  كتب  الفلسفة وال مؤلفات علم «

.1»األدب وال غريها

ثقافته ومعارف عبدقا الواسعة  فبقدر«دائم احلرية اجتاه مستقبله املهين  "عبدقا"كان 

.2»، يتنمى شعوره باخلوف على مستقبله إن هو بقي يف البالدكبريةوأحالمه ال

فربغم من حصوله على مؤهالت علمية ، "عبدقا"يظهر قلق املستقبل املهين لدى 

ويدفع به إىل  االرتياحفهو دائم الرتقب ملا قد حيصل يف األيام القادمة، ممّا يشعره بعدم 

التفكري إىل مستقبل حياته املهنية يف ظل ظروف احلياة املتغرية، فالضغط على سوق العمل 

مآله إّما  ذيوال" عبدقا"يغذي النزوح إىل اهلجرة الغري الشرعية الذي كان احلل النهائي لـ

  .الغرق أو املوت

��ƨƦƫƢǰǳƢǧ��̈ƢǧȂƬǷ�ƢËĔ¢�Ǯ" نجود"يف حني مل يرد أي وصف داخلي لشخصية  ǳ̄

."زليخا"كانت تستحضرها بني الفنية واألخرى من أجل بث روح األمل لدى شقيقتها 

ǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƪ¦�"مهدية" ـويأيت البناء الداخلي ل ƦƯ�ƾǬǧ��ƨƦǴǬƬǷ�ƨȈƳ¦ǄŠ�±ƢǸǼƫ�ƢËĔƘƥ

�ȄǴǟ�ƢȀȀƳÂ�ƶǷȐǷ�¢ƾē�Ȑǧ�ǾǈǨǻ�ƪ«املقطع السردي  ǫȂǳ¦�Ŀ�ȆǰƦƫÂ�Ǯ Ƹǔƫ�À¢�ª ƾŹ

هذه حالة عدم  3»تتخاطر بني املرح والعبوس بني الدمعة والقهقهة... كل وال تستقرش

ا عرفته من جتارب فاشلة يف احلب  االستقرار
ّ
.كانت نتيجة مل

.11صاملصدر نفسه، -1
.176املصدر نفسه، ص-2

.85، صعرش معشقربيعة جلطي، - 3



النسائیة الجزائریةبنیة الشخصیة في الروایة................:الفصل الثالث 

196| بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة الحدیثة

Ȃ̈ǬǳƢƥ�ǞƬǸƬƫ�̈"مجاهدة نورةلل" تظهر الصورة الداخلية ¢ǂǷ¦�ƢĔƘƥ » جماهدة قوية

يف األحداث تتبدل تلك إّال أنّه ومع تطور ، 1»وذات صيت ال خيتفي على أحد

الشخصية، وسرعان ما يتغري كل شيء وتدخل حالة من السكون، وهو ما يتجلى من 

2»أمي تتهيأ كي تغرق يف حبر من الصمت والعزلة الصماء«خالل هذا املقطع السردي

غري قارة  "نورة"نلمس من خالل هذا املقطع أن املواصفات اليت ذكرت حول شخصية 

  .ا عندما تبدأ يف دخول مرحلة الشيخوخةسرعان ما تتبدل وهذ

من « "بوعالم"، وهو ما جاء على لسان باالرتياح "يزيد"فيما تبعث شخصية 

فهو شخصية هادئة ُتشعر 3»النظرة األوىل ارتاحت نفسي هلذا الرجل، كان وقع نظره حنوناً 

  .كل من يتعامل معها باالرتياح

، امرأة كتوم، ǶǴǰƬƫ�ƢǷ�Å¦°®Ƣǻ�¿Ȑǰǳ¦�ƨǴȈǴǫ�̈¢ǂǷ¦�ƢËĔƘƥ"حليمة" ـيتجلى البناء الداخلي ل

تتحدث إىل نفسها  أباغتهاال حتدث أحد فكثرياً ما « ويتجلى ذلك من خالل هذا املقطع

، فمثل هذه بعض السرية والغموض "حليمة"تشتاح حياة  4»وهي تقوم باألعمال املنزلية

قد تشعر بك كثريًا وتشتاق ¢ƢËĔ إالتتصف بالغموض واهلدوء وقلة الكالم شخصياتال

صحاب هذه أهم يُتًا ما غالببعدك ولكنها ال تعّرب وتكتم مشاعرها و  أووتتأمل ألملك 

 همك ة،ألجل ذليؤذيهم بشد ¦Ƣēȏ¿هذا  ة، إال أنبعدم اإلحساس والالمباال اتالشخصي

  .يعانون من عدم فهم اآلخرين هلم

.137املصدر نفسه، ص -1
.161املصدر نفسه، ص -2
.145ص، عرش معشقربيعة جلطي، -3
.159املصدر نفسه، ص -4
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�ǲǠƳ�Ȃǿ�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢēƢȈǐƼǌǳ"جلطيربيعة "ولعَل أهم ما ميز طريقة تقدمي 

�ǲǯ�ƨȇƢĔ�ǾǴǸƸƬǇ�Ƣŭ�°ƢǜƬǻȐǳ�Ǫǧ¢Â��̈ƾȇƾƳ�ƨȈǐƼǋ�°ȂȀǛ�Ǻǟ�řǸǓ�ÀȐǟ¤�ƨƥƢưŠ�ǲǐǧ

   . من جديد أحداث الرواية

فوفرت معلومات كثرية   ،"ربيعة جلطي"حظيت الشخصية باهتمام واسع من قبل 

ƢēȏƢǠǨǻ¦�Ǧو جداً،  ǴƬű�ƪ ǠƦƬƫÂ��ÅƢȈǴǠǧÂ��ÅƢȈǈǨǻÂ��ÅƢȈǻƢǸǈƳ�ÅƢǨǏÂ�ƢŮ�ƪ Ƿƾǫ.

" فريدة إبراهيم"لـ" أحالم مدينة"بنية الشخصية في رواية -4

، صدرت 1"فريدة إبراهيم"لـ أول األعمال الروائية اجلزائرية "أحالم مدينة"تعد رواية 

تقع الرواية يف مائة وتسعة وتسعني م، 2013الرواية عن منشورات االختالف باجلزائر، سنة 

، فكان روايتها "فريدة إبراهيم"املتوسط، وعرب ثالث مسارات، قسمت  نوعصفحة من ال

الذي جسدت من "حضورهم يُبهرنا.. وحده.. قبل الحضور":املسار األول موسومًا بـ

��ƢēŚǇ�ǺǷ�ÅƢƦǻƢƳ�ǾǳȐƻ تستطيع وحدها الذاكرة «وقد بدا ذلك واضحًا من خالل املقطع

أن تكشف حيل الغياب واألشياء األخرى اليت تكتبنا بني سطور الصباحات املشرقة، لتعلن 

.2»للجميع أن بني احلضور والغياب دائماً هناك قصة ما

موسى، من مواليد مدينة بسكرة، نالت شهادة املاجستري، بتقدير ممتاز، من معهد البحوث والدراسات  فريدة إبراهيم بن-1

، وقد أشرف على هذه الرسالة السرد النسوي في الجزائر، زمن المحنة نماذج مختارة :العربية بالقاهرة، عن رسالتها املوسومة بـ

الرسالة إىل كتاب، عن دار غيداء للنشر والتوزيع باألردن والذي وسم م، مت حتويل تلك 2012، ويف سنة "صالح فضل"الدكتور 

"بـ فوضى احلواس :(وعاجلت من خالله أربع مناذج روائية نسائية جزائرية زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية، دراسة نقدية،:

يف اجلبة ال أحد لزهرة (، و)تاء اخلجل لفضيلة الفاروق(، باإلضافة إىل)وطن من زجاج ليامسينة صاحل(، و)ألحالم مستغامني

في سرد الكاتبة الجزائرية، دراسة ، زمن المحنةفريدة إبراهيم بن موسى:عاجل ما يعرف بأدب احملنة أنظر ، كلها روايات)ديك

.م2012، دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن، نقدية
.09م، ص 2013، 1منشورات االختالف، اجلزائر، طأحالم مدينة،فريدة إبراهيم، -2
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�ƢȀǈǨǻ�©ƾƳÂ�Ǧ"مدينة"ومن خالل بطلة الرواية   ȈǯÂ��ƢēƢȈƷ�ǲȈǏƢǨƫ�®ǂǈƫ

¢�ƾǬǧ��ǂǫƢǟ�̈¢ǂǷ¦�ƢĔȂǯ�ƢȀƬǼƥ¦�ƨƥƢưŠ�ƢēŐƬǟ¦Â�ƢȀƬƦƷ"يمنانا مر "تعيش يف قرية مع امرأة تدعى 

أقرتب منها «�Ä®ǂǈǳ¦�ǞǘǬŭ¦�¦ǀǿ�ǾǼǟ�ŐǠȇ�ƢǷ�ȂǿÂ��Ƣē®ȏÂ� ƢǼƯ¢�Ƣēƾǳ¦Â" مدينة"فقدت 

قطعة حلم ملفوفة يف قماش أبيض ال شيء فتأخذين يف حضن دافئ كما عهدته منذ جئتها 

قسراً، احتضنتين كما حتضن األم يشي بوجودي غري صراخ متواصل على حليب ُحرمت منه

.1»وليدها وأحبتين وكأنين املضغة اليت ترعرعت يف رمحها العاقر

تائهة يف أحالمها فبني الرجوع إىل أرض الوطن، وبغية معرفة احلقيقة "مدينة"تظل 

ǾƦŢ�Ń�ƪ Ȉƥ�Ŀ�Ƣē¦̄�©ƾƳÂ�ƢĔȂǯ��ƨǴƠǇȋ¦�ƢȀǬƷȐƫ ومل تكرهه، وأب هو من يقرر مصريها

عليها ألن مصلحة الوطن جتعل منه يضحي بأقرب الناس، وهو ما جاء على لسان خّوفًا 

كنت أدرك أن السرية اليت حرص عليها منذ أن قرر أن يهجرين من مدينة إىل «البطلة 

أخرى، توشي بوقوع خطر حيدق يب؛ لكنين مل أكن أعرف كنه، وحده يعلم كل شيء، 

رية اليت تعلو النظرات واإلرباك الذي لكنه صامت ال يسمح بالسؤال وال جييب عن احل

يف  "مدينة"معاناة  "فريدة إبراهيم"، مث تسافر إىل إيطاليا، فتسرد 2»ختلفه تصرفاته الغامضة

متاحة واحلرية و وسط غريب راق، حيث ضرورات ومسرات احلياة متوفرة  يفعيش فالالغربة، 

فأمل الفراق عن الوطن يعد  ،مفقوداً املفقودة يف الوطن موجودة بوفرة، غري أن شيئا ما يبقى 

عن  االندماجتستطيع  "مدينة"، إال أن على نفسية املغرتب من أصعب اآلالم ومن أشدها

 ."نتالي"طريق صديقتها 

.24ص  أحالم مدينة،فريدة إبراهيم، -1
.23ص ، املصدر نفسه -2
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�ƢȀȈƫƘȇ�ǺǗȂǳ¦�ǺǷ�ƢđÂǂǿ�Ƕǣ°Â��ƢēƢǻƢǠǷ�ǆ يف الغربةتلتقي مث  Ǩǻ�ƢȀǯ°Ƣǌȇ�ǺǷ

أوطان اآلخرين نفرح بلقاء الوجوه يف «ولقد بدا ذلك واضحاً من خالل هذا املقطع"عادل"

اليت تنتمي إىل وطننا، فيصبح الذي نعدُّه غريباً، إنّه شعور يعرتينا وحنن نلتقط كلمة وسط 

جمرد كلمة حتمل نفس َلْكَنة لغتنا جتذبنا دون إرادة منا، وكأننا نعرف صاحب .. مجوع الناس

اخل أوطاننا، حنادثه ونسأل عن اليت كنا نصطنعها وحنن د الكلمة من قبل نزيل كل احلواجز

أحواله وأخباره وعن كل شيء خيصه، وكأننا مسؤلون عن توفري الراحة وتلبية كل ما ميكننا 

.1»فعله، وهو ما ال نفعله ولو كنا يف ذات الوطن واملدينة

مؤملٌ والبعد عن الوطن حمزن، إال أن وجود بني األقرباء شعور الغربة بحساس إن اإل 

نا لبعضنا يف الوطن ذاته، وهو اهلفقد حيدث جت، دعًما كبريًا ييعطمن شأنه أن واألصدقاء 

  .ما ال حيدث يف ديار الغربة

؟، ..ليس كل غياب خيانة.. قبل الغياب:وضمن املسار الثاين الذي عّنون بـ

الذي  "والد مدينة"ºǳ�¾ƢĐ¦�ƶǈǨƬǧ،"مدينة"كشفت الكاتبة عّما كانت تبحث عنه 

كنت أقدم لك جزء من « وهو ما كشف عنه هذا املقطع يتحدث عن حقيقة الغياب

ماذا لو قدمت لك كل احلقيقة؟ ماذا لو أفرغت جعبيت دفعة واحدة .. احلقيقة، فكرت مراراً 

أمام طهرك وأمام شعلة احلياة املتقدة يف عينيك؟ ماذا لو حكيت كل القصة من بدايتها إىل 

؟ ماذا لو عرفت الوجه اآلخر ملن حتملني امسه؟ !بغياب.. سبق الغيابهذه اللحظة اليت ت

§�°Ƣēƾǳ¦Â�ǲȈƷ مث يوضح 2»!هل كنت ستساحمينه، تغفرين له خطاياه؟ ƢƦǇ¢.

.38ص أحالم مدينة،فريدة إبراهيم، -1
.117ص  ،املصدر نفسه-2
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عناوين .. تبقى التفاصيل دوماً .. قبل الحب بقليل: وومست املسار الثالث بـ

وحده مقابل تلك احلقيقة على الرغم فيما تسبب فيه اآلباء يبقى احللم ،  صغرى للحب

يف النهاية ال منلك إال احللم، احللم يف حضرة حتقيق كل األمنيات، ولو لبعض «املرّة فـ

الوقت، فقد وىل زمن البطر، ألن الغربة تُعّلمنا القناعة فنكتفي بفتات األشياء وفتات 

.1»األحالم واألمنيات

احللم وعالقته باملدينة  لنا تصف أنهذه الرواية  من خالل "إبراهيمفريدة " أرادت

باملكان  اليت ترتبطاللحظات أحلى  حتمل صل،اهلوية واألكمن األشياء،   العديداليت تعين 

  .لتعلمنا أكثر عما خفي عنا يف هذا الكون

ال ميكن للمتلقي فك شفرات عنوان الرواية وما تطرحه من داللة وإحياء، وما يثريه 

التوغل يف كنه املنت الروائي؛ كن اإلجابة عّنها إّال من خالل من أسئلة يف ذهنه، اليت ال مي

يعد مفتاحًا أساسيًا يتسلح به احملّلل للولوج إىل أغوار النص العميقة قصد استنطاقها «إذ 

وحسب األحداث املتجسدة داخل الّنص، فإن الرواية تعاجل موضوع االغرتاب 2»وتأويلها

خالل العديد من املقاطع السردية، وجاءت صورة عن الوطن؛ إذ بدا ذلك جلّيًا من 

 يزيدالغالف مطابق للمنت الروائي، سيطر عليها اللون البين الذي حييل إىل باطن األرض و 

صامتة تبدو البناياتظالم مطبقا وحىت Ƣđفتمثلت يف صورة بنايات  باالنتماء الشعور

  . حبزن

.184ص أحالم مدينة،فريدة إبراهيم، -1
.96، صم1997، الكويت، 3ددعال، 25لد¦Đ،، جملة عامل الفكرالسيميوطيقا والعنونة،مجيل محداوي-2
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البناء الخارجي للشخصيات4-1

إذ تعد الشخصية احملورية اليت  "مدينة"تتجسد الشخصية الرئيسية من خالل البطلة 

باإلضافة إىل ، "وليد"، من جهتها تقابلها شخصية األبهاتدور معظم األحداث عنّ 

�ƢĔƘǋ�ǺǷ�̈ǂƥƢǟ�©ƢȈǐƼǋ�®ȂƳÂ�ǞǷ،"نتالي"،"عادل"الشخصيات الثانوية، كشخصية 

.أن تضيف ملسة يف البناء الروائي، واليت تتفاوت أمهيتها حبسب تواجدها داخل املنت

يف روايتها على البناء الداخلي أكثر من اخلارجي، فالبناء "فريدة إبراهيم"ركزت 

  .املورفولوجي يتحدد بصورة قليلة

من خالل بعض الشواهد السردية " ينةمد"يتجسد البناء اخلارجي للشخصية الرئيسة 

فإذا جاء املساء وجدين عروساً تتباهى بقدها املمشوق وحبزن عينني لوزتني تعانقان « :التالية

طويل ودقيق  "مدينة"جسمن أ ما يعين 1»َغبس مساءك يف رحلة البحث خلفتها هناك

، ومن 2»املخمليةتلك الطفلة ذات الضفائر «، أما فيما يتعلق بالشعر فقد ورد ومتناسق

غالبا ما تكون األلوان املخملية من ألوان  3»ميررها على شعرها املخملي«حنو ذلك أيضا 

.17ص أحالم مدينة،فريدة إبراهيم، -1
.67ص ،املصدر نفسه -2
.68ص ،املصدر نفسه -3
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عدد  36املزين برقم «غامقة، وكثرياً ما يعطي هذا اللون انطباع باألناقة، وبالنسبة للعمر ورد

§1»سنوات العمر الذي مضى دون رجعة ƢƦǌǳ¦�ǺǇ�Ŀ�ƢĔƘƥ�ȆƷȂƫ.

حملت سيارة رباعية «" مدينة"والد  "وليد"أما فيما خيص البناء اخلارجي لشخصية 

الدفع سوداء اللون، نزل منها شخصان، فتح أحدمها الباب اخللفي، نزل شخص بقامة 

..أحفظها عن ظهر خوف؛ بدلة رمادية وكتفني عريضني، بدأ يقرتب مين شيئًا فشيئاً 

أدخلتين غرفة الضيوف ألجد رجالً «ويف موضع آخر، 2»ظهرت مالمح الوجه أكثر عمقاً 

.َثِخني"والد مدينة"هذه املقاطع السردية بأن حتيل  3»ضخم اجلثة

ألول مرة أتثبت من الشعر األبيض الذي يغطي فروة الرأس «وخبصوص هذا املقطع

نظرت إليه ألول مرة أرى لون عينيه، كانتا «ومن حنو ذلك أيضا 4»ويكتسح شعر الشارب

أرى الوجه وقد عبث به خطوط الزمن فتسابقت  الغضون على اجلبني وأسفل !.. لون بال

."والد مدينة" على تظهراليت  السنعالمات التقدم يفعلى توحي 5»العينني

ال يكاد خيلو أي عمل روائي من وجود شخصيات ثانوية؛ إذ لعبت أدوارًا متباينة 

�Ƣǿ±ǂƥ¢�ǺǷ�ǲǠǳÂ��ƨȈǈȈƟǂǳ¦�ƨȈǐƼǌǴǳ�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�ǒ Ǡƥ�̈ ƢǓ¤�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦Â��ƨȇ¦Âǂǳ¦�ǲƻ¦®

كان إىل «من خالل املقاطع السردية التالية يتجسد البناء اخلارجي له، "عادل"شخصية 

.92ص ،املصدر نفسه -1
.25 ص ،أحالم مدينةفريدة إبراهيم، -2
.95، صاملصدر نفسه -3
.25، صاملصدر نفسه -4
.26، صاملصدر نفسه -5
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توحي  ،2»رجل أمسر مجيل«ويف مقطع آخر ،1»اب أمسر طويلجوارنا طاولة جيلس عليها ش

هذا الوجه األمسر «، مث تنتقل إىل وصف الوجهبأن الرجل األمسر غين باجلاذبيةهذه املقاطع 

  .تضفي عليه الوسامة لسمرة يف مالحمهفا3»املشرب حبمرة تزيده مجاالً 

كانت هذه «فهي من أصول فرنسية جزائرية  "مدينة"والدة  "روزا"أّما شخصية 

املرأة واحدة من هؤالء املواليد الناجتني عن أصول خمتلطة، فهي من أم فرنسية وأب ينتمي 

ماجستري متريض، نالتها يف أكرب جامعات «ويقصد به اجلزائر، حتمل4»إىل هذا الوطن

باإلضافة ، 6»الطول شقراء فارعة«��5�Ãǂƻ¢�ǞǗƢǬǷ�ĿÂ�ƨǨǬưǷ�ƨȈǐƼǋ�ƢĔƘƥ�ȆƷȂƫ»فرنسا

�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ»امرأة رشيقة ومجيلة  "روزا"حتيل هذه الشواهد بأن  7»امرأة قوية ومتميزة

ƨǟƢƴǌǳ¦Â�̈ȂǬǳƢƥ�±ƢƬŤ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ.

هذه «انطالقًا من الشواهد التالية" نتالي"يرتسم البناء املورفولوجي لشخصية 

امرأة مثقفة وحمبة للحياة ختتصر «هي مث تضيف،9»شابة مجيلة«ويف موضع آخر ،8»الشقراء

.49، صاملصدر نفسه -1
.50ص ،املصدر نفسه -2
.50صأحالم مدينة،فريدة إبراهيم، -3
.130ص،املصدر نفسه -4
.128ص  ،املصدر نفسه -5
.123ص ،املصدر نفسه -6
.129ص  ،نفسهاملصدر  -7

.42ص ،املصدر نفسه -8
.40ص ،املصدر نفسه -9
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�Ŀ�ƨȈǫǂǌǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ȄǴǟ�ƢȀȇǂš �Ŗǳ¦�ª ȂƸƦǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ÀƢȈƷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�Ƣē®ƢǠǇ�ǂǐƬţ

ƢēȐƷ°«1  فتاة مجيلة ومثقفة "نتالي"ما يثبت أن.  

2»حارس الفيال الواقعة يف أطراف املدينة« "حمزة"ومن الشخصيات الثانوية، 

هذا املقطع أيضا من خاللويظهر أيضا، "مدينة"يشتغل حارساً يف الفيال اليت ميتلكها والد

»��ƢȀǴŦ¢�Ǧ ǘǬȇ�Ľ��ƢȀǬȈǈǼƫÂ�°Ƣǿ±ȋ¦�ǶȈǜǼƫ�ȄǴǟ�́ ǂŹÂ��ƢĔƢǐǣ¢�É§ ǀǌÉȇ�̈Ǆŧ�ÀƢǯ

Ƥ Ƭǰŭ¦�Ƣđ�ǺȇǄȈǳ«3 ما  يعين أنه كان يهتم أيضا حبديقة الفيال، مل يرد أي وصف مرفولوجي

   .سوى عمله "مزةح"مرفولوجي لشخصية 

سرد حالتها أثناء تواجدها يف املستشفى  "فريدة إبراهيم"فقد أوكلت " جميلة"أما 

كان علي التوجه إىل الغرفة « فوصفت حالتها وصراعها مع املرض، "روزا"على لسان 

ألجد امرأة مسراء يبدو على وجهها التعب، وقد رمست على الوجه خطوط التجاعيد، 870

، مث تنتقل لتصف اللحظات األخرية 4»والبقع البنية اليت تتوزع على اخلدين وأعلى األنف

كانت مجيلة  تزداد اصفرارًا وشحوباً، ويداها تزدادان برودة، كنت «قبل املوت " جميلة"لـ

Ŗǳ¦�Ƣē°¦ǂƷ�Ƥ ǫ¦°¢ ساعتني، كانت املدة كافية ألرى فيها مجيلة ... نزلت بصورة غري طبيعية

تغرق يف صمتها األبدي وهي تشد يدي بقوة راقبت نبضها كان خيتفي حتت أصبعي شيئاً 

.42ص ،املصدر نفسه -1
.121صأحالم مدينة،فريدة إبراهيم، -2
.120املصدر نفسه، ص-3
.132ص  ،املصدر نفسه -4
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¬Âǂǳ¦�ƪ ǸǴǇ�ƢĔ¢�ƪ ǼǬȇ¢�À¢�ń¤�ÅƢƠȈǌǧ«1 احلالة األخرية جلميلة بعد  أوضح هذا املقطع

  .صراعها مع املرض إىل أن توفيت

رافقت «يف الرواية هلا باستثناء هذا املقطع  "لطيفة"أي وصف جسماين لـمل يرد و 

ما يعين أن  2»طفوليت يف املدرسة حىت الرابعة متوسط، وعندها افرتقنا كل إىل طريقه

  .يف الدراسة "مدينة"كانت صديقة   "لطيفة"

املضغة اليت وكأنين أحبتين «امرأة عاقر "نانا مريم"وتظهر املقاطع السردية على أن

.��¢ƢȀƬǼƥ¦�ƢĔƘǯÂ�ƢȀƬƦƷ"مدينة"كانت املربية لـ  3»ترعرعت يف رمحها العاقر

أما فيما خيص البناء املرفولوجي لألستاذ اجلامعي، فقد ثبت من خالل هذا املقطع 

، حسن املظهرحتيل أن األستاذ كان  4»أستاذ أنيق، طويل القامة، غائر العينني«السردي

  .غارزتانطويل اجلسم، وخبصوص عيناه فهما 

.140ص  ،املصدر نفسه -1
.190ص أحالم مدينة،فريدة إبراهيم، -2
.24ص  ،املصدر نفسه -3
.46ص ،املصدر نفسه -4
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البناء الداخلي للشخصيات4-2

:انطالقًا من الشواهد اآلتية" مدينة"يتجسد البناء الداخلي للشخصية الرئيسة 

وألنين عنيدة، فضلت أن أبتعد عن أنفاسه املتالحقة اليت كانت حتاصر جسدي خفية، «

تتصف  "مدينة"ما يعين أن 1»برجل يبدو عليه الوقار أضفت له بتحد ُخيفي إعجاب أنثى

.بالعناد

كرب احلزن مع سنني العمر الفارغ من حبه، وشيئًا فشيئاً «يف حني حييل هذا املقطع

صار احلزن هو الصديق الوحيد الذي أثق فيه وأحكيه كل األحاجي اليت مل أجرؤ على قوهلا 

علّي، ومل يعد جيالسين إال ليجلدين بسياط هلو ملا صار الصديق يكربين بسنني عجاف مترد 

حزن و  والدها يف ذلك البيت الذي رحل منهأياما سوداء "مدينة"علىومرت.2»!ال حيرم

.دفني ال يفارقها

متنيت أن أخربه عن حزين، حني يسألين األطفال عن اسم أمي «ويف مقطع آخر

أحتاج أن تفهم تفاصيل .. أحتاجك أيب: وشكل أيب الغائبني عن حيايت، متنيت أن أقول له

إىل بلد آخر،®ǲȈƷǂǴǳ�Ƣđ�Ǟǧ الذياألبذلك مدينة ابنة 3»احلزن الذي يكرب معي

.46صأحالم مدينة،فريدة إبراهيم، -1
.97ص ،املصدر نفسه-2
.96ص، املصدر نفسه-3
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، فال شيء يعادل استمرار شعورك إليها أمهاغلى الناس ألفقدان و موجعة وقسرية غربةف

  .باليتم منذ الصغر

انتصب أمامي  « :اآلتية انطالقًا من الشواهد" وليد" ـتتجلى الصورة الداخلية ل

كثرياً وميكنين أن أُعّد مجله   رجل غامض وال حيب الكالم«، ويف مشهد ثان1»كالعادة جباراً 

ǾËǻ¢�ÅƢǻƢȈƷ¢�ËŅ¤�ǲȈÉź�ǾȈǴǟ�ƪ ǧǂǠƫ�ǀǼǷ�Ƣđ�řƦǗƢƻ�Ŗǳ¦ ًوالد مدينة"يتسم  2»رجل قاس جدا"

  .بالغموض والقسوة اليت مرجع الظروف اليت عاشها

نصبوين على الكرسي الذي ظللت أحلم به كرئيس  «املقطعأما خبصوص هذا 

للجهاز، لكين فقدت كل أحالمي وحقدت على مصلحة الوطن، مل يعد يهمين ما 

كان أكرب مهي السعي للحفاظ على مكانيت كأقوى رجل يف اجلهاز، رحت بال .. يصيبه

كل واحد    وعي أنفذ شكل انتقامي اجلديد من الوطن بطريقيت اخلاصة؛ كنت أنتقم من

من  3»كانت له أحالم تشبه أحالمي القدمية اليت ُدفنت قبل أن تبدأ حبجة مصلحة الوطن

واملنصب ويستمر يف لكرسياكان يسعى للوصول إىل  مكاسب ماليةاحلصول علىجلأ

لديه روح االنتقام وّلدأقرب الناس إليه ظلما انهلفقدالظلم املفضي ، إال أنّه وبسبباحلكم

  .من خصومه

يصف ذاته حينما راح يُعرب عن مدى من خالل هذا املقطع " عادل"ويظهر

يف ممارسة كنت وأنا أعتاب التخرج أخلص سعاديت «اختياره ملهنة احملاماة  ءسعادته أثنا

.25ص أحالم مدينة،فريدة إبراهيم، -1
.19ص ،املصدر نفسه-2
.161ص ،املصدر نفسه-3
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�řǻ¢Â�ŃƢǠǳ¦�ǲǯ�ƢȀǼǟ�Ʈ ƸƦȇ�Ŗǳ¦�̈®ƢǠǈǳ¦�Ȇǿ�ƢĔ¢�½°®¢�À¢�ÀÂ®�řƬǴǤǋ�Ŗǳ¦�ŖǼȀǷ

الشخص الذي يتجه إىل فمن املعروف أن من أحب مهنته إال وأبدع فيها بعكس  1»سعيد

  .مهنته من باب االضطرار

حنن ننجذب ملن يشبهوننا يف ذات الوجع، ملن حيسون «هذا املقطع  يف حني حييل

ǺǗȂǴǳ�ȆǨŬ¦�©Ȃǐǳ¦�Ǿǻ¤�̈ƾƷ¦Â�̈ƢǻƢǠǷ�ƢĔȋ�ƨǗƢǈƦƥ�ƢǼƫƢǻƢǠǷ !.. ذلك الصوت الذي جيذبنا

يف عيون أبناء الوطن، إنه انتماء نشتهيه رغم أنه يؤذينا أحياناً، وعادل ليس جمرد صوت قد 

وطن تغتاله أيادي النصب والنهب مبباركة  يشبهين يف الغربة واليتم أو يتقاسم مع أوجاع

، يكشف هذا املقطع أن 2»إنه جرح يركض صوب القلب ليداوي باقي اجلروحالدستور؛ 

هل ميكن  «يشرتكان يف نفس احلزن ويف الوحدة والغربة، ويتضح أيضا"مدينة"و "عادل"

  .فقد دفع عادل مثن أخطاء والده 3»أن نسكت على جرمية يف حق أقرب الناس إلينا

ǂǷ¦�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ƨȇ®ǂǈǳ¦�ǞǗƢǬŭ¦�ƪ¢̈�"روزا"أما فيما خيص البناء الداخلي لشخصية  ƦưƬǧ

ويف  4»أنت بطلة حاولت إنقاذ إنسانة هذا يدل على أنك امرأة متميزة وقوية«متتاز بالقوة

اللقاء سريعًا لكنه كان ذلك أول يوم أرى فيه امرأة قوية ومجيلة ومتميزة، كان«مشهد ثان

، يف حني 5»؟!مؤثر ألن هذه املرأة متلك من الصفات ما ينذر أن جنده يف امرأة واحدة

لقد قمت مبا أماله علي ضمريي اإلنساين اجتاه املرأة املسكينة اليت «حييل هذا املقطع 

.57صأحالم مدينة،فريدة إبراهيم، -1
.39ص ،املصدر نفسه-2
.167ص  ،املصدر نفسه-3
.129ص ،نفسهاملصدر -4
.128ص ،املصدر نفسه-5
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على العمل اإلنساين الذي 1»اختذت كفأرة تقام عليها التجارب املهنية لكرامة اإلنسان

".جميلة"اجتاه  "روزا"قمت به 

�ÅƢƸǓ¦Â�¦ƾƥ�ƾǫÂ��̈ƢȈƸǴǳ�ƨƦŰ�̈¢ǂǷ¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ" نتالي"يظهر البناء الداخلي لشخصية 

إذا كنت تسألني نتايل الباحثة فحلمي أن يكتب امسي يف التاريخ «من خالل هذا املقطع

ية، فحلمي أن يطلبين مارك للزواج وأن اإلنساين، وما إذا كنت تسألني نتايل املرأة العاد

نؤسس عائلة وننجب طفلني، أريد أن تكون يل عائليت اخلاصة اليت أخاف عليها وأهفو 

كان هم نتايل  2»لقضاء الوقت املمتع معها وأخدمها كل مساء عند عوديت من العمل

  .تكوين أسرة

أحياناً أتفاءل هذه مشكليت وال أدري كيف أحلها معه، «أما فيما خيص هذا املقطع 

فأفكر يف أنّه يغري رأيه، ويف كثري من األحيان أفكر فيما هو أسوأ لعالقتنا، لكنين أتراجع 

عن أفكاري السيئة، يف احملصلة أنا وحدي من أعيش الفوضى الداخلية، كما أن عالقتنا 

تعيش  3»راري على تطوير عالقتناأصبحت غري مستقرة والسبب جدالنا املستمر إلص

حالة من عدم االستقرار ما جيعلها تعيش فوضى داخلية، ذلك أن مارك غري "نتالي"

.مستعد لذلك، فتعيش نتايل حالة من احلزن واليأس

 :فتمتاز بالطيبة وهو ما يظهر من خالل املقاطع السردية التالية "نانا مريم"ا أمّ 

، مل تكن تعلم "أبوها"سبب صمتها يف حضرة رجل يقال له تسأهلا تلك املرأة الطيبة عن «

.128صأحالم مدينة،فريدة إبراهيم، -1
.43 ص ،املصدر نفسه-2
.44ص  ،املصدر نفسه-3
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كان يتجه إىل بيت تلك املرأة الطيبة «، ويف موضع آخر1»!أن الصمت يُولد من اخلوف

نانا " هكذا كانت مواصفات 2»ليمده مبا يكفيها من املال واهلدايا هلا وللطفلة الصغرية

  ."مرمي

كان يبدو يل  «انطالقًا من هذا املقطعويظهر البناء الداخلي لألستاذ اجلامعي 

..كمراهق كاذب أو كطفل صغري ال يعرف كيف ينتزع األشياء، إمنا يستجدي ليأخذها

3»نعم كان كطفل صغري ورغم تعاطفي معه إال أن ثقته الزائدة أزعجتين كثرياً 

  .من مميزات الشخصيةوالكذب بالنفسلثقةفا

إذ  ؛"أحالم مدينة"واضحة يف رواية  يبدو جليا أن أسلوب االعرتاف أخذ بصمة

"فريدة إبراهيم"كما ركزت ،  لديها من مشاعر وأفكار عّمانلفي بعض الشخصيات تعّرب 

  .الت النفسية ملعظم الشخصيات الروائيةاعلى املكان كونه مرآة عاكسة للح

.68ص ،أحالم مدينةفريدة إبراهيم، -1
.الصفحة نفسها ،املصدر نفسه-2
.47ص  ،املصدر نفسه-3
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بنية أسماء الشخصيات وتواترها -5

أن تكون منسجمة «�ƢēƢȈǐƼǌǳداللة إن اهلدف املرجو للروائية وهي تضع األمساء 

للنص مقروئيته وللشخصية احتماهلا ووجودها، ومن هنا مصدر التنوع حبيث حتقق 

منظومة  جند، ففي الروايات املدروسة، 1»واالختالف الذي يطبع أمساء الشخصيات الروائية

ما ختتار األمساء بدقة عند بعض الكتاب لتدل وتؤشر على كثريًا «من األمساء املختلفة، فـ

داللة معينة للرابطة املنطقية اليت تصل الشخصية بامسها، وهذه الداللة تتضح عند 

2»التحليل
.

باإلضافة سنلفي جمموعة من األمساء املتنوعة، ، ة املدروسةن الروائيو انطالقا من املت

تعود إىل هناك األمساء ذات الطابع التقليدي، الراهن، و إىل أمساء قلما جندها يف الوقت 

  :ومثال ذلكاملاضي 

).تاء الخجل(العمة كلثوم، لال عيشة، مسعودة، حدة، خرية، جوهرة، سعدى -

-�ƨǸȈǴƷ��ƨȈǨǏ��̈°Ȃǻ�̈ƾǿƢĐ¦��ƢƼȈǳ±��¿ȐǟȂƥ��ǶǿƾƷ)عرش معشق.(

  : واقعكما أننا جند أن الروائيات استعملت أمساء معاصرة مطابقة لل

).ق بكياألسود يل(عز الدين، ندير، مجال، عالء،  هدى -

  ). تاء الخجل(زهية، سهام، كنزة، راوية، رزيقة، رحيانة -

.247، صبنية الشكل الروائيحسن حبراوي، -1
، 212م، ص ص 2010، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر، الفن الروائي عند أحالم مستغانميشهرزاد حرز اهللا، -2

213.
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  ).أحالم مدينة(عادل، وليد، مجيلة، لطيفة -

  :وأمساء أخرى ذات نكهة شرقية

).ق بكياألسود يل(هالة، جنالء، فراس، طالل -

  :األجنبية يف الرواية النسائيةباإلضافة إىل تواجد بعد األمساء 

،)عرش معشق(مدام دبون -

  ).أحالم مدينة(نتايل، روزا، ميشال الفوريه، كلود فنس -

إن وضع اسم للشخصية ليس اعتباطياً، وإّمنا حترص الروائيات أن يكون ذات داللة، 

االسم هو الذي يعني الشخصية، وجيعلها معروفة وفردية، وقد يرد االسم «ذلك أن 

للشخصية مصحوبًا بلقب مييزه عن اآلخرين الذين يشرتكون معه يف االسم نفسه، كما مييز 

اللقب يف حتديد الرتاث االجتماعي للشخصية الذي ختربنا عنه املعلومات حول الثروة، أو 

.1»درجة الفقر

� ƢũƘƥ�©ƢȈǐƼǋ�ƢĔȂǯŗȇ�ƢËŶ¤Â��ÅƢƥƢǬǳ¢�ƨȈǐƼǌǳ¦�ƶǼŠ�ǺǷǄƬǴȇ�ȏ�©ƢȈƟ¦Âǂǳ¦�ǶǜǠǷ�À¤

فقد منحت بعض الشخصيات ألقابًا جتعلها معروفة  "أحالم مستغانمي"فردة، ماعدا م

والوايف هو اليت تعين الدائرة الضوئية اليت حتيط بالقمر  "هالة الوافي"الشخصيات الرئيسية ك

فهو من  "طالل هاشم"سم مع مواصفات الشخصية، أما االكتمال؛ إذ يتطابق هذا اال

�Ŀ�ǂưǰȇ�ǶǇ¦�ȂǿÂ�¼̄Ƣū¦�ǶǋƢđ�ƾǐǬȇ�ƢǸȈǧ��µ °ȋ¦�ń¤�¾ȐǗ�ǶǇ¦�Śǌȇ��ƨȈƥǂǠǳ¦� Ƣũȋ¦

، 1دار األزمنة، شركة الشرق للطباعة والنشر، عمان، ط، البناء السردي في روايات إلياس خوري،عالية حممود صاحل -1

.164م، ص 2005
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املشرق بالتحديد شبه اجلزيرة العربية ويتناسب هذا االسم مع الشخصية خاصة من الناحية 

 .ثراء هذه الشخصيةاالجتماعية اليت تثبت 

هي أمساء  )عرش معشق(يف رواية " ةالعجوز طيطم"، "اينن"،"سوسو":أّما خبصوص

يف  "تونس"ة يخضعت للتصغري، باإلضافة إىل أن هناك أمساء مرتبطة مبكان، مثل شخص

  ).أحالم مدينة(يف رواية  "مدينة"وشخصية  ،)تاء الخجل(رواية 

أثناء تعداد أمساء الشخصيات يف الرواية النسائية، فإننا نلفي يف املقابل شخصيات 

أستاذ : (مثل "أحالم مدينة"يف رواية  -ال احلصر-على سبيل املثالمن دون أمساء، ف

الدكتور  (أو حتمل لقباً، أو امسًا مهنيًا كـ)اجلامعة، أستاذ الفلسفة، السفري، الشيخ املسن

، "عرش معشق"يف رواية ) القابلة(أو ) كلود فنس، الدكتور ميشال ال فوريه، الطبيب ربيعي

  ".تاء الخجل" يف رواية)العروس(و ،)رئيس التحرير(، )الناشر(باإلضافة إىل 

املدروسة  األربعة تُبني اجلداول اآلتية إحصاءًا لتواتر الشخصيات الواردة يف الروايات

أحالم (وصوًال إىل،)عرش معشق(فـ ،)األسود يليق بك(مرورًا بـ،)تاء الخجل(بدءًا بـ

درجة ترددها يف املنت «خالل من إن رصد نسبة تواتر أمساء الشخصيات يكمن،)مدينة

الروائي ومعرفة إن كانت هناك بعض األمساء تستعمل أكثر أو أقل من غريها، وبالرغم من 

صعوبة هذا العمل وافتقادنا للوسائل الضرورية إلقامة جرد دقيق، قدر اإلمكان، بأمساء 

لوقت وال دروس فقد بذلنا جمهوداً، مل يكن يسمح به ال االشخصيات يف مجيع املنت امل

ƢȀƦȈƫǂƫÂ�©ƢȈǐƼǌǳ¦� Ƣũ¢� ƢǐƷ¤�Ŀ��¾ƢĐ¦«1 وميكن القول إنّه من الصعب تتبع تواتر

.248،249ص ص  الشكل الروائي،، بنية حسن حبراوي-1
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وليس بالسهولة إعطاء إحصاء دقيق، وقد مت استبعاد ذكر الشخصيات داخل املنت الروائي،

يتمثل يف أن  انتقاداً مثل هذا السلوك قد جير علينا «على الرغم من ذلك فإن  الضمائر،

أمهلنا يف اعتبار اإلحصاء؟  نالضمري يف رتبته أو وظيفته النحوية هو عينه االسم، فلما إذ

مت ألجل ذلك  1»إىل ذلك فإن السهو سيزداد، والصعوبة اإلحصائية ستتضاعفوإذا انزلقنا 

  .الصريحاالسم األلقاب الدالة على الشخصية و عند فقط التوقف 

وقد كانت النتائج هذا اإلحصاء   ":تاء الخجل"ية تواتر الشخصيات في روا- 

  :على النحو التايل

ترردها في المتن الروائي  الشخصيةترردها في المتن الروائي  الشخصية

مـــرةخليلمرات10العمة تونس

مـــرةيونسمرات07العمة كلثوم

مـــرةخريةمـــرةجوهرة

مـــرةعمي احلسنيمرات08لال عيشة

مـــرةرشيدمرتـان زهية

مرات03مسعودةمرات04خالدة

مرات09نصر الدينمـــرةفريدة

مرتــانياسنيمرات08سيدي إبراهيم

مـــرةسهاممرتــانخايل السبيت

مـــرةحممدمرات03العمة نونة

مـــرةرميةمرات03حفيظ

.142ص  ،"زقاق المدق"، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكة  مركبة لرواية عبد امللك مرتاض1
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مرات05كنزةمـرة30ميينة

مـــرةرحيانةمرات05راوية

مـــرةسعدىمرات03عمي بوبكر

مرات03حممودمرات07رزيقة

مرات04العروسمرات06أمحد

  .مرة :هو "تاء الخجل"جمموع التواتر الكلي لشخصيات رواية إن 

  ؛مرة :بـ ةذكور الشخصيات امل تواتر لغ عددب

   ؛مرة 95:يف حني سجل تواتر الشخصيات األنثوية بـ

:ةذكور بالتايل فإن نسبة الشخصيات امل
ଵ×ସଵ

ଵଷ
%،

:أما نسبة الشخصيات األنثوية -
ଵ×ଽହ

ଵଷ
69.85%،

غلبة الشخصيات  وما ميكن مالحظته هو، قاربةإن النسب احملصل عليها ليست باملت

املعاجل يف الرواية، وإىل ، ولعل مرجع ذلك يعود إىل طبيعة املوضوع ةذكور األنثوية على امل

.انتصار الروائية للمرأة وتقدمي حاهلا للدفاع عنها، وعن خمتلف قضاياها

النتائج احملصل عليها من  توزعت":  األسود يلق بك"تواتر الشخصيات في رواية - 

:خالل هذا اإلحصاء على النحو التايل

ترردها في المتن الروائيالشخصية
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مــرة11هالة الوايف

مـرات03طالل هاشم

مــرة47جنالء

مــرة34عالء

مـرات08مصطفى

مــرة28أم هالة

مــرة17أب هالة

مــرة12جد هالة

مـرات04عم هالة

مـرات05مجال

مـرات05عّمار

مـــرةنصرية

مـــرة)أم هالة(هند

مـــرة)جد هالة(أمحد

مـرات08فراس

مــرة11ندير

مــرة14هدى

اترـ م05عّمة هالة

مــــرتانكمال ساري

مــرات05عز الدين
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  .مرة 222:بـ "األسود يلق بك"جمموع تواتر الكلي لشخصيات رواية  سجل

  مرة؛ 115:بـةذكور بلغ عدد تواتر الشخصيات امل

  مرة؛ 107:يف حني سجل تواتر الشخصيات األنثوية بـ

:ةذكور الشخصيات املبالتايل فإن نسبة 
ଵ×ଵଵହ

ଶଶଶ
51.80%،

:أما نسبة الشخصيات األنثوية -
ଵ×ଵ

ଶଶଶ
48.19%،

وهي تضع  "أحالم مستغانمي"أن  ومن الواضح إن النسب احملصل عليها متقاربة، 

�ǺǷ�ƨƥ¦ǂǬǳ¦�· ƢǨǳƘƥ�ǶȀǼËȈǠƫ�Ƣǿƾų�ƢǼǻ¤�ǲƥ� Ƣũ¢�ƢēƢȈǐƼǋ�ƶǼŤ�Ȇǯ�̈Őů�Ǻǰƫ�Ń� Ƣũ¢

وما ميكن مالحظته أيضا أن تواتر الشخصيات ) األب، األم، اجلد، العم، والعمة(حنو

الرئيسية ولعل مرجع ذلك إىل  الشخصيات كان أكثر من  )عالء وجنالء(كشخصية   الثانوية

  .وائية الضمائر النحوية للداللة على أبطال الروايةاستخدام الر 

كانت النتائج إحصاء تواتر ":  عرش معشق"تواتر الشخصيات في رواية - 

:الشخصيات على النحو التايل

ترردها في المتن الروائيالشخصية
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مرات05القابلة

مرات06صفية

مرات06احلاج تقي

مـرة29حّدهم

مـرة63بوعالم

مـرة52جنود

مـرة20)األخت املتوفاة(جنود 

°̈Ȃǻ�̈ƾǿƢĐ¦17مـرة

مرات04مصطفى

مرات04سفيان

مـرة31حليمة

مـرة41يزيد

مرات05بونو مدام د

مـرة28مهدية 

مـرة12قاسم

رةـم163عبدقا

مـرة62زليخا

مرات06ياسني

مرات08احلاجة كلثوم

  .مرة 562:بـ "عرش معشق"بلغ جمموع التواتر الكلي لشخصيات رواية 
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  مرة؛ 299:بـ ةذكور بلغ عدد تواتر الشخصيات امل

  مرة؛ 263:يف حني سجل تواتر الشخصيات األنثوية بـ

:ةذكور بالتايل فإن نسبة الشخصيات امل
ଵ×ଶଽଽ

ହଶ
53.20%،

:أما نسبة الشخصيات األنثوية -
ଵ×ଶଷ

ହଶ
46.79%،

واعتمادًا على املقياس الكمي مت تسجيل أن ، متقاربةإن النسب احملصل عليها 

مع تعد أكثر الشخصيات تواترًا يف املنت الروائي، وهذا بالقياس "عبدقا"شخصية 

: بـ "نجود"مرة، يف حني بلغ تواتر اسم 163:بـ"عبدقا"الشخصية الرئيسية، إذ ورد اسم 

�ȄǴǟ���ŚǤƫ�Ŀ�ǺǸǰȇ�Ǯمرة52 ǳ̄�®ǂǷÂ��ȆƟ¦Âǂǳ¦�Ŕŭ¦�Ŀ�̈ŚƦǯ�ƨƷƢǈǷ�ǲƬŢ�ƢĔ¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦

  . مرة62الذي تردد بـ "زليخا" الشخصية الرئيسية المسها

وقد كانت النتائج هذا اإلحصاء   ":أحالم مدينة"تواتر الشخصيات في رواية - 

  :على النحو التايل

ترردها في المتن الروائيالشخصية
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مـرة13مدينة

مرات08نانا مرمي

مرتــانناجي

مـرة26عادل

مـــرةربيعي

مـــرةلطيفة

مـرة13روزا

مـرة12نتايل

مـــرةوليد

مـرة10دكتور كلود فنس

مـرة11مجيلة

مـــرةكارول

مـرتـانالدكتور ميشال الفوتيه

مرات06مارك

مرتــانسهام

مـرة07محزة

  .مرة116 :بـ "أحالم مدينة"بلغ جمموع التواتر الكلي لشخصيات رواية 

  مرة؛ 55:بـة ذكور يف حني سجل عدد تواتر الشخصيات امل

  مرة؛  61:وبلغ  تواتر الشخصيات األنثوية بـ

ذكورةوعليه فإن نسبة الشخصيات امل
ଵ×ହହ

ଵଵ
47.41%،

:أما نسبة الشخصيات األنثوية -
ଵ×ଵ

ଵଵ
52.58%،
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فريدة "، لتمثل بذلكمتباعدةإن النسب احملصل عليها ليست وما ميكن مالحظته ف

ȆǸǰǳ¦�ÀÂ®�ȆǟȂǼǳ¦�²" إبراهيم ƢȈǬǳƢƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�ƨȈƟ¦Âǂǳ¦�« Ȃ̄Ŷ.

املعطيات اليت مت تدوينها من خالل قراءة اجلرد ُتظهر ما تقدم،  على مشرفة

هناك كتاب يتميزون باستعمال «اإلحصائي اليت ختص أعداد الشخصيات وأمساءها، أن 

�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ǞǷ�ǶȀǴǷƢǠƫ�Ǧ ǐƬȇ�ÀÂǂƻ¡�½ƢǼǿÂ��ǶēƢȇ¦Â°�Ŀ�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ǺǷ�ŚƦǯ�®ƾǟ

وبني أولئك باالقتصاد ومالزمة احلد األدىن، أي االقتصار على أقل عدد ممكن منها، 

وهؤالء تقوم طائفة من التنويعات على هذا احملور أو ذاك وتربز الطابع املتغري للتعاطي 

.1»الكمي الصرف مع الشخصيات

تاء "يف روايتها )الثالثني شخصيةاثنني و (قرابة  "فضيلة الفاروق"فقد استعملت 

أحالم "يف حني استعملت  ؛ إذ متثل أكثر الروائيات تعامًال مع الشخصيات"الخجل

يف رواية  )تسعة عشرة شخصية(بـ،، وقريبًا من العدد)مثانية عشرة شخصية( "مستغانمي

وذج مالن "فريدة إبراهيم"لـ"أحالم مدينة"تبقى رواية ل ،"ربيعة جلطي"لـ "عرش معشق"

   .)الستة عشرة شخصية(للشخصيات إذ ال يتعدى عددها  األقل استخداماً 

القول أن معظم الروائيات اعتمدت على التقدمي املباشر يف أعماهلن، مما سبق؛ ميكن 

  .ذلك أن هذا النمط يساعد املتلقي يف فهم وحتديد ماهية الشخصية وبأدق تفاصيلها

.249، صبنية الشكل الروائيحسن حبراوي، -1
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باملقارنة  "تاء الخجل"يف حني مل ينل الوصف املورفولوجي مساحة واسعة يف رواية 

".يلق بكاألسود "و "عرش معشق"مع األعمال األخرى مثل 

على البناء  "فضيلة الفاروق"و "فريدة إبراهيم" إن اعتماد بعض الروائيات مثل 

���ƢĔȂǯالداخلي أكثر من اخلارجي من شأنه أن جيعل الشخصية أقرب إىل الواقع احلقيقي

Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ǻǟ�ŐǠƫ�ƢĔ¢�ȆǬǴƬŭ¦�ǆ ƸȈǧ�ƢēƢȈƷ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ǺǷ�Ƥ ǻƢƳ�² °ƾƫ.

إذ  ؛"أحالم مدينة"صمة واضحة يف رواية يبدو جلّيا  أن أسلوب االعرتاف أخذ ب

�ƨȈǐƼǌǯ��Ƣē¦ǀƥ�» ǂǠÉƫ�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƢȀȈǧ�ȆǨǴǻ"مثًال حينما راح يعرتف"وليد

.�ÅȐưǷ�Ƣēƾǳ¦Â�ƨǬȈǬƸǯ"مدينة"حبقائق كانت جمهولة لدى 

�ƢĔȂǯ��ǲȇÂƘƫ�ń¤�«ƢƬŢ�ȏ�ȆȀǧ��ƨȈǠǫ¦Â�©ƢȈƟ¦Âǂǳ¦�ƢēƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦� Ƣũȋ¦�ËǲƳ�À¤

  .العريب طالوسمتداولة يف 
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 :خاتمة

¢��ƨȇƢĔ�ƨȇ¦ƾƥ�ǲǰǳ�À مكم ولطيف فهمكملعلى شريف ع خيفى طول قراءة المن 

وال يقصد بذلك النهاية األبدية، إمنا هي جمرد دعوة لفتح آفاق جديدة للبحث، وإن أهم

:كاآليت  ، جنملهااليت توصلنا إليها النتائج

من  انطالقاً شهدت الرواية اجلزائرية منذ ظهورها إىل اآلن مراحل تارخيية عديدة، 

 اشرتاكيةوبعده وما رافق ذلك من تنوع يف اخلطاب الروائي فمن  االستقاللمرحلة ما قبل 

.االستقرارإىل إيديولوجية، فاألزمة الدامية، إىل مرحلة 

تارخيية، عرفت الرواية اجلزائرية بازدواجية يف الّلغة، وهذا طبعًا راجع إىل أسباب وقد

الرواية  Ƣđ�©±ƢƬǷ¦�Ŗǳ¦�̈ǄȈŭ¦�ȆǿÂ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ƨƥƢƬǰǳ¦�ȄǴǟ�Ǟƴǋ مردذلك أن املست

.اجلزائرية، واليت عرفت إثرها كوكبة من الروائيني

حكاية و ل كاحلمار الذهيب، استطاعت األعمال األوىل اليت ظهرت قبل االستقال

ت ئȈē�Ŀ�ƢǿŚǣÂ...العشاق يف احلب واالشتياق، وغادة أم القرى، الطالب املنكوب

الطريق مليالد رواية فنية ناضجة ببنيتها السردية، فكانت السبعينيات االنطالقة الفعلية مليالد 

.دباءكبار األ تقعاأول رواية جزائرية فنية، لتتواىل بعدها أعمال أخرى اليت ظهرت على 

، إّال أن ذلك مل من أوضاع مأسوية على الرغم ممّا عرفته اجلزائر يف فرتة التسعينيات

ملعان أمساء ظهور و  املرحلة هلذه مّكن اممّ حيط من عزمية الروائيني وإّمنا استمر اإلنتاج الروائي،

  .نسائية
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تنوعًا يف املوضوعات يف خمتلف ومع عودة االستقرار للبالد، عرفت الرواية اجلزائرية 

تنوع يف أساليب الكتابة  السياسية، االجتماعية وحىت الثقافية منها، باإلضافة إىل: املناحي

، ودينامية يف بناء عمل روائي متميز يثبت قدرة املؤلفني على واستحداث آليات جديدة

  .اخرتاق املنجز والسائد

استطاعت املرأة اجلزائرية املبدعة كسر كل القيود اليت كانت تعيشها يف تلك الفرتة 

فوجدت يف الكتابة متنفساً حتقيق حلمها، بغية وحتدت كل من وقف يف طريقها وهذا 

للهروب من حالة التهميش والعزلة ووسيلة للتواصل مع اآلخرين واإلطالع على العامل 

، إشكالية مصطلح ليثري بذلكعامل اإلبداع أسالت حربا كثرياً، ��¤ƢŮȂƻƾƥ�ƢËĔ¢�Ëȏاخلارجي

ظل فرتة من الزمن يرتنح على توظيف واستخدام معني، حىت فرتة قريبة، حركت القراءة 

  .  الواعية طريقة استعماله

مسألة لبس مصطلح األدب النسائي وعدم حتديد تعريف دقيق له يف طرح  أسهمت

  .إشكالية املصطلح اليت تأرجحت بني مؤيد ومعارض

إىل نعت  -غالباً –" األدب النسائي"ترجع أسباب رفض الكاتبات ملصطلح 

�Ƥ إىل األديب بالدونية باإلضافة إنتاجهن ǳƢǤǳ¦Â�Ǿǳ�ƨǠƥƢƫ�ƢËĔ¢�ǶǰŞ�ǲƳǂǳ¦�ƨȇƢŧ�ǺǷ�» ȂŬ¦

الصارم، وتبقى املرأة هي املطيعة املؤيدة له  ي، فالرجل هو صاحب السلطة والرأعلى أمرها

.يف كل األحوال إذا كان على صواب أو خطأ وفقاً للعادات والتقاليد

 نا هذامن السبعينيات إىل يوم توبة باللغة العربيةكحققت الرواية النسائية اجلزائرية امل

  .االهتمام، وظهور أمساء روائية جديدة واعدة تستحق ال يستهان بهتراكماً كمياً ونوعياً 
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¦�ŚƦǠƬǴǳ�ȆƟ¦Âǂǳ¦�ƨǴȈǇÂÂ�̈¦®¢�ƢĔȂǯ�ǺǷ��ȆƟ¦Âǂǳ¦�ǲǰǌǳ¦�ƨȈǼƥ�Ŀ�ƨȈǐƼǌǳترجع أمهية

لة عن منو املسؤوهي و  ،عن رؤيته، فهي اليت تتكفل بتدبري األحداث، وتنظيم األفعال

.اخلطاب داخل الراوية بكل تقاطعاته الزمانية واملكانية

ها اعتبار بالوظيفة ب )بروب(عرف مفهوم الشخصية تباينًا لدى النقاد فقد اهتم 

فقد حتولت الشخصية )غرمياس(عنصرًا ثابتًا بدًال من الشخصية باعتباره عنصر متغري، أما 

وما هي إّال كائنات  )تودوروف(وجود للشخصية لدى  عنده إىل عامل أو ممثل، يف حني ال

الشخصية عالمة لسانية ال قيمة هلا إّال من خالل انتظامها داخل  )هامون(ورقية، وعّد 

  .  نسق معني

ēƢȈǐƼǋ�ŉƾǬƫ�Ŀ�©ƢȈƟ¦Âǂǳ¦�ǪƟ¦ǂǗ�ƪ ǨǴƬƻ¦فهناك من رمست الشخصية بأدق ن ،

أحالم "وبصورة أقل " عرش معشق"يف روايتها " ربيعة جلطي"التفاصيل مثلما فعلت بذلك 

، من جهة أخرى هناك من حيجب كل وصف "ق بكياألسود يل"وروايتها " مستغامني

زها ومت تركي" فضيلة الفاروق"ـل" تاء اخلجل"مورفولوجي للشخصية مثلما ورد بذلك يف رواية 

يف بعض حمطات " فريدة إبراهيم"على اجلانب الداخلي، فيما اعتمدت بعض الروائيات مثل

�ǲưǷ�ÅƢǷƢŤ�Ƣē¦̄�ƨǈȈƟǂǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǾǳȐƻ�ǺǷ�¿ƾǬƫ�Äǀǳ¦Â�ļ¦ǀǳ¦�Ǧ ǏȂǳ¦�ȄǴǟ�ƨȇ¦Âǂǳ¦

  .االعرتافات

، بل على العكس إن التقدمي املباشر للشخصية مل يقتصر على الرواية التقليدية فقط

  .إننا نلفيه يف عدد من الروايات احلديثةمن ذلك ف
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جلأت الروائيات اجلزائريات إىل منط التقدمي املباشر، ولعل مرجع ذلك من كونه 

ƨȈƳ°ƢŬ¦Â�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢēƢǨǏ�ŉƾǬƫÂ�ƨȈǐƼǌǳ¦�µ ǂǟ�Ŀ�ƾǟƢǈȇ.

بنظام خاص  كان البناء اخلارجي ملعظم الشخصيات يف الروايات املدروسة متسماً 

من الرتكيبة املوروفولوجية واالستثمار اجليد جلمالية اجلسد تسهم يف خلق ومميز وهو ما جعل 

  . لذة فنية فاعلة باستطاعتها إنشاء مواقف معينة

نالحظ أن الوصف اخلارجي كان قليًال، ولعل الغرض من " أحالم مدينة"في رواية ف

  .إىل اهتمام الروائية بتحديد املالمح النفسية ملعظم الشخصياتيعود ذلك 

إن قارئ هذه الروايات جيد شخصيات منها رئيسة وأخرى ثانوية باإلضافة إىل 

  .الشخصيات اهلامشية واليت ساعدت كلها يف بناء هذا احلدث وتعقيده

��ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǺǷ�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ȄǴǟ� Ȃǔǳ¦�©ƢȈƟ¦Âǂǳ¦�ǶǜǠǷ�ƪ ǘǴǇ

  .ية والنفسية وكذا اجلسديةيف العمل على خمتلف األصعدة االجتماعلة مفجاءت مكت

�ǶƬē�Ń"جعلت كل اهتمامها بل بالوصف اخلارجي للشخصيات، " فضيلة الفاروق

.على اجلانب الداخلي للشخصية، ويعود السبب يف ذلك إىل طبيعة املوضوع املطروح

لة تسمية الشخصيات، باستعمال أمساء تقليدية، أمتيزت الرواية النسائية يف مس

.وأخرى معاصرة مطابقة لواقع احلياة االعتيادية، باإلضافة إىل أمساء أجنبية

السرد ت من الدراسات، تناولقليالً اً املتواضعة، فإن هناك عدد قراءيتانطالقًا من 

أن عددًا من النصوص مل رى نالنسائي، هذا باملوازاة مع ما يصدر من تراكم روائي، لذلك 
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إىل الفكرة الطاغية اليت تتجسد يف أن املرأة راجع ذلك  تنل حظها بعد من الدراسة، ولعلّ 

  .دائما تبقى خاضعة للسلطة الذكورية 

، وإنّه من اإلجحاف أن نتوقف على اسم واحدوهناك كاتبات جزائريات رائعات

  :ما يليوصيات تباملقابل هناك بعض الكاتبات قوبلن بالتنكر هلن، لذلك فإن أهم و ، منهن

  :ضمن حماور عديدة إمكانية دراسة األدب النسائي اجلزائري-

إشكالية الزمان واملكان يف الرواية النسائية.

صورة اآلخر يف الرواية النسائية.

الّلغة واخلصائص.. الكتابة النسائية.

سائي العريب احلديثشعرية السرد الن.

وهذا ما يؤشر على أن األدب النسائي عامل رحب جيعل الدارس أمام خيارات -

.عديدة كي خيتار أي جانب من أجل دراسة ما يريده

يف اخلتام نسأل اهللا التوفيق والّسداد، وأن يكون هذا البحث مثرة مفيدة لنا ولغرينا إن 

.شاء اهللا رّب العاملني

.الحمد هللا رب العالمينوآخر دعوانا أن 
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:الـــملـخــــــــــــص

يسعى هذا البحث إىل تسليط الضوء على بنية الشخصية من خالل مناذج روائية نسائية 

جزائرية، يف ظل ما اصطلح عليه باألدب النسائي، الذي ارتبط ظهوره حبضور املرأة اليت تركت بصمة 

  .يف خارطة اإلبداع الروائيواضحة يف جمال اإلبداع األديب فقد بدأت نصوصها تنافس نظريها الرجل 

تُبني النماذج الروائية املدروسة ما مدى جناح املرأة اجلزائرية املبدعة وامتالكها للتقنيات الفنية 

ومتكنها من املواجهة والتطرق لبعض الطبوهات املسكوت عّنها حبكم أن الرواية احليز األكثر رحابة 

.نسائي ارتبط بالرواية بشكل واضحللبوح عّما يستوعب خواطرها، خاصة وأن األدب ال

  النسوية-اجلندر-الشخصية بنية-اجلزائرية الرواية -النسائي األدب: الكلمات المفتاحية

Résumé:

Cette recherche vise à éclairer la structure de la personnalité à travers les

modèles de la littérature féminine algérienne, dans le contexte de ce qu'on

appelle la littérature féminine, dont l'apparition était associée à la présence de

femmes qui ont laissé une empreinte nette dans le champ de la créativité

littéraire.

Les modèles étudiés montrent à quel point les femmes créatrices

algériennes ont réussi à posséder des techniques et à affronter certaines des

méditations rejetées parce que le roman est l'espace le plus spacieux pour

l'esprit, d'autant plus que la littérature féminine est clairement liée au roman.

Mots clé : Littérature féminine -Le roman algérien - Structure personnelle-

Genre -Le féminisme


