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 ( التظاهرة   التي يطرحها موضوع ) اإلشكالية      

يعد النص الروائي بما يحمله من أبعاد ثقافية واجتماعية وفكرية متشابكة ومتعالقة موضوعا حاضرا وبقوة على صفحات النقد 

والتمحيص،من جهة، وعلى مستوى المقروئية التي تسعى أبدا إلى تجاوز الحدود المفهومية لظاهرة اللغة كمعطى اجتماعي 

قر على رأي، من جهة ثانية. ونظرا لدقة موقف القارئ في النص، فإن اإلشكالية التي تتقاذفه التوجهات المعرفية التي ال تست

تطرح نفسها بإلحاح تتمثل في المقاربة المثلى التي يسعى متلقي النص الروائي مالمستها واالستعانة بها للتمكن من تفتيق 



نص الواحد، وهو ما تقترحه نظرية الفهم التي المضامين، واستكشاف المكونات األساسية للخطاب الروائي المتعدد داخل ال

تسعى جاهدة إلرساء آليات االختراق الفعلي للعوالم المنغلقة، ومحو الحدود المفتعلة بين مستويات النصية المتعالية، واللغة 

     النافرة.
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تضح الدم حارا في ي تفكره تمثلها النواة الحكائية و الداللية ال وإن سلطة النص المتسّلطة القابضة على خيال القارئ 
كما يشكل في تكثيف الدالالت و شحنها بالرموز المتعددة التأويل   الذي يساهم  المرتع الخصب أوردة النص كما تمّثل

لشبكة التفرعات التي ينحت منها الكاتب مشاهده السردية و يصوغ منها  عالماته النصّية لما لها افرازا جديدا و متناسال 
اري النص الداخلية التي تجمع من سلطة داللية مؤسسة و موجهة للمعنى النّصي بما فيها المعاني اإلضافية المبثوثة في مج

بين شتات الفكر و تجاذب الذاكرة و الحاضر كما تساهم في تلك السيولة اللفضية التي تجدد نسيج وخاليا النص 
 السردي و تفتح مغاليقه و تلج إلى مجاهيله المخبوءة و المعلنة  .

و لغويا يمارس الكاتب من له محفال ابداعيا جماليات التلقي ، و تلقي النص هو الذي يجعدي تعكسه إن سلطة النص السر 
واية اللغة  كما يجدد نسيج النص ويقبض على البؤر المضيئة التي تأسر القارئ و ترتقي به غخالله لعبة الكتابة مستسلما ل

تكزات في مقامات السمو و الرؤيا ضمن عوالم التجلي و المشاهدة ، من هنا تحّولت الرواية إلى بؤرة فكرية مدججة بالمر 
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ضمن المساحات التي تظهر فيها النواة الداللية الممغنطة و التي تقوم بإجتذاب المحاور و تسخيرها للعمل و  معرفية ال
 اإليصال .

على  شرايين المرئية قوية الدفع مبنية تمثل ألنهاإن نظرية الفهم هي نظرية القراءة التي يشارك فيها المتخيل في صنع المعنى 
ظرية الفهم التي يرتكز عليها المؤلف في جعل رواياته مرتوية بالتخييل قادرة على اإلستقاللية و التواصل و آليات تمثلها ن

الرويات النسائية الجزائرية و هرة عند كتاب الرواية المعاصرين نذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر وقد تجّلت هذه الظا
   ... المغاربية عموما 

 
 الداخل: سردالذات،  سرد/  سرد المرأة 

لتلتهتا نن نتا م إنتا إ  التدت ا، تنتا ،  سردإن ال  عند املرأة خماض متزامن، وجتريب صعب و شرس؛ فهي محلت  ااكاايتو ّو
 يقضت مضجع كظو الاتااو اليت ألزمتها التعبتد يف حمراب الذات اع داً عن اآل رين، لتبقى الاتااو مع املرأة مهسا  جتال،، يعتا جت جتراتو

 لال،دة الق صريو، فاان التشالته، وكان الضعف واهلشاشو.اخللجت الىت ا،كتلال، أو كا   ا

تلك الال الروايو النسائ و املرتبطو االذات، مل يان صلتام األمتان ف هتا ىتالال ا، حتتاى علتى التدا مل، اعاملتة وقب عتو ققالىتة،  
 وكأهنا تعالد إ  الرالم، إ  األم. 

ل يف غ بالاتتو اخلتتاي، ال تتا الستتتائر الضتتباا و، والتتد،،ت والتتت تتتتاالم املتترأة متتع  صتتتها،  شتتعر اتتذلك التتدوا   بتتمل التتد ال  
املتنا ضو، والسان يف املستح مل، ال نها، تقملت األفعال، والترو  العطتف، وتب تب الحالاصتمل، وتا تر النقتاة لا ترة الصت   ايتتللتو التيت 

 .   1ناول العلمل األديب"يتحللها القا ئ لالالده، "فا يالند النص إ،ت من  ال علل و ّق جت وعي، يتلقاه فقط أثناء ت

كان النص السردي النسائي لبالس املرأة، وىانها. التت تتتاالم متع التنص املاتتالب، اتنا هلتا فاعل تو أك تر، ال تا إماا  تو  
التعرتي والبالى، ومما ىو لذتة ا، رتا  وا،لتحام يف إقتا   صتها التذي ياتبهتا نستدا و والتا، ل بتدو "اكتس األىتالد ىتب ا للإترو  متن 

 .  2الذات عس اىتعلالة يف الاتااو"أىر 

تبقى املرأة ات الدود الذات، وختالم الاتااو، والت تاتب  صتها، تاالن  د كتب  ذاهتا، هذه الذات اليت تتحتالتل إ  عامتو  
ا التنص، أ  اليو ناذاو مستقطبو جلل ع ايتاو  األ ترال، كلتا تتحتالتل إ  مطلتجت ىتريع ا، شتطا ، يصتعب اهمستاو اتة، يتتال ت  يف  ايت
 .  3معتلدا على الص   ايتتللو اليت جتعلة يف الالو تبّيت وتلالتن. إن "الاتااو إيقاظ لحتنو كا    ائلو، وإشعال لنا  كا    اا و"

تنحتا "السا دة" على ذاهتتا، تصتاالبها لتذتة اه صتات، وحمتاو،ت ا ترتا  اجلستد التساا، اىتتعدادا للتد الل يف أ تال م اجلستد  
اىت هامات الذات، و بالءاهتا يف اكلم وال قظو، تبقى معة اجللمل السرديو يف تناىمل مستلر، أشتبة متا تاتالن اتدوائر املتاء،  اجلالتاين، عس

 تبدأ صبّية مث تتالالد إ  أن تتاشى.
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و، ف شتدت ا " التيت ك تّياً متا تحلت  متن أصتااعنا، فنع تد  راءهتتا مترتة ثا  تفوضـى الحـواسختامر ا هذه املاالظو، وحنن  قرأ  وايتو " 
من نديد  بضها املتدفجت من ات السطال . ومع أوتل مجلو تصادفنا،  ستشعر تلك الذات األ  اليتو املستاال و ااهاتدا ، وفتراديب البتالى 

( تأىستت  علتتى مالعتتد، أ ذتتتة  الستتا دة( مأ تتذ اجلتتد، التتت  تترت ت أن تقتحتتى أثتتر اكب بتتت، حــبّ التتذي نعلهتتا تاتتتب عتتن عا تتو  
 فإذا هبا تبالي يف األاعاد الباقن و ، املتناه و.وتصبي إ  عاملهلا، 

ا طلقت  الااتبتتو متتن مجلتتو ىتترديو كا تت  د ااتو  تتالاة د،ل تتو االتتتالت التتنص اأكللتتة. اتدأت بللتتو ّتتالي ىتتطراً، وا تهتت  اتتنص  
عالاملهتا املنحلتتو أن هتذا التالالتد، وهتذا ا،ىرتىتال البتاقّ متردته أصتداء  التذات و  -عندئتذ  –( صححو. فا شتكت 573قاليمل يتجاو   

 من الزمن. تقالل السا دة : 

... بين الرغبات األبديّة الجارفة.. واألقدار المعاكسة.. كان قدري، وكـان الحـب يـأتي متسـّلالي إلـّي مـن بـاب نصـف " 
 مفتوح، وقلب نصف مغلق.

 أكنت انتظره دون اهتمام، تاركة له الباب مواربا، متسلية بإغالق نوافذ المنطق؟   

لحــّب بقليــل، فــي منتهــى االلتبــاس، تجــأ أعــراو حــّب أعرفهــا، وأنــا الســاكنة فــي قلــب متصــدّ  الجــدران، لــم قبــل ا 
 يصبني يوماي هلع من ولع مقبل كإعصار..

كنـت أستسـلم لتلــك األعاصـير التـي تغيّــر أسـماءها كـّل مــّرة، وتـأتي لتقلـب كــّل شـيء داخلـّي.. وتمضــي بـذلك القــّدر  
 الجميل من الدمار دوماي..

كنت أحبهم.. أولئك العّشـاق الـذين يزّجـون بأنفسـهم فـي ممـّرات الحـّب الضـّيقة، فيتعثّـرون حيـص حلّـوا بقصـة حـّب  
وضــعتها الحيــاة فــي طــريقهم، بعــد أن يكونــوا قــد حشــروا أنفســهم بــين الممكــن والمســتحيل ... أولئــك الــذين يعيشــون داخــل 

هولين أمام الحرائق الّتي، مقابـل أن تضـأ أيّامـاي فـي حيـاتهم، تلـتهم  زوبعة الحّب التي ال تهدأ، مأخوذين بعواصف الشغف، مذ
كــّل شــيء حــولهم، جــاهزين تمامــاي.. لتلــك اللحظــات المضــيئة خلســة، والتــي ســتخّلف داخلهــم عنــدما تنطفــأ رمــاد انطفــائهم 

 .4الحتمي..."

يشتتدت ا هتتذا املقطتتع ارمزيتتو العنتتف ف تتة، واملعا تتاة أثنتتاء الستتحر يف أعلتتا  التتذات، ال تتا املتاهتتو، والعتتالامل الباقن تتو ، املتناه تتو،  
وال تتتا تشتتتر   التتتذات الستتتا دة( علتتتى اهلاويتتتو، وهتتتي تعتتت ز ألالا تتتا متتتن املاااتتتدات امللزونتتتو االالالشتتتو والبراتتتو، وىتتتط عتتتامل تتتتداع  

 تحاص لة. 
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ثناء تححصنا هذه الروايو، وحماولو اهصباء إ   بضها من ّ  ق تتات الستطال ، الضتال  الستا دة يف صتال ة إنت ما  ستشعره، أ 
 عامتو( أ  اليتو نستتتدت مهتب العتتاب، ووهتت  البتالى، ومجتر املاااتتدة، كلتا  ستشتعر ذلتتك النزيتف اللبتالي الستتا ن متع تصتع د الحعتتمل 

 ف ة اللبو إ  قا و ترم زيو فعتالو، تعست باء عن مطا دة املرأة للبو. الد امي، وهال ينحتا على الذات يف أفجت ، متناه، تتحالل 

تستتد   القتا ئ، وتالمهتة أ تة يعت ز أالتداا الروايتو، أو  -وهي  اص و غالبو يف كتاااهتا  –( يف  وايتها أحالم مستغانميفت   
 للتتب  تتد ة  األ تتا( األ  اليتتو يف اىتتتقراء عنحتتالان   نتتزءا متتن اكاايتتو، عتتس اهالستتاس ااألشتت اء، وا، تتدما  ف هتتا. كلتتا -علتتى األ تتمل  –

"... كــان الحــّب يــأتي متســّلال إلــي مــن بــاب نصــف مفتــوح، وقلــب نصـــف القلتتب، اا،عتلتتاد علتتى فاعل تتو اهىتتقاة والرك تتتة؛ 
ال،هتتتا، التتت يصتتد   طاهبتتا املتتدنت  اا، زياالتتا ال تتامغلــق...".  ت الدالتتو علتتى أصتتداء التتذات ا تتتمل اتت  ة البلتتى االد،لتتو الرمزيتتو، ّو

 ماما الالنع األ  الي، وآهاتة املابتلو ااملصاد ة والنحي:

"... أحّبهم.. وربّما كنت أشبههم، ولكن، هذه المّرة، توقّعت أنّني أذكى من أن أتعثّـر فـي قّصـة حـّب وضـعها األدب  
 لحياة.في طريقي، ال ليختبر قدرتي على الكتابة، وإنّما ليختبر جرأتي على أخذ الكتابة مأخذ ا

كنت في الواقـع، مـأخوذة بمقولـة لــ )اندريـه جيـد(: "إن أجمـل األشـياء هـي التـي يقترحهـا الجنـون، ويكتبهـا العقـل"..  
بها إلى درجة أنّني، عندما أقترح علّي الجنون أن أذهب إلى موعد ضربه بطل في قصتي المـرأة أخـر ، أخذتـه مأخـذ  مأخوذة

الجّد، وقررت أن اذهب بذريعة كتابة شيء جميل. كنـت مرتبكـة لعـّدة سـاعات قبـل الموعـد، ذلـك االرتبـاك الـذي يسـبق لقـاء 
 .5هاب إليه؛ ألّن شيئاي ما يأمرنا بأن نذهب..."ال ندري ماذا ينتظرنا فيه، ولكّننا نصّر على الذ

(. فالاتااتتتو تريتتتد أن ختتتتر  متتتن ســـحر المالحقـــة(، مارتىتتتو  الـــداخللقتتتد وتتحتتت  الااتبتتتو الاايتتتو  صتتتتتها التتتيت هتتتي ول تتتدة   
ّت ىت حدو هبتتالحبريـة التدا مل( إ   اخلتا  ( ، وتريتد أن ّتالل شإصت اهتا   ا إ  ( إ  شإصت ات ال تو، متن كتم ودم، وهتال ىتلالو فت

مطا دة شإص ات  صتها، ّ  وقأة التشااة املتا م ات  الذات الستا دة( و شإصت اهتا الال   تو(؛ فحتال الروايتو معهتا التال ال لترة؛ 
تتتد( اتتتت التتتدا مل واخلتتتا  ، وتالاشتتتجهلا يف ا قستتتام  لتتتالي آىتتتر كرتىتتت   ، تنلتتتال إ، انتتتالاة يف دا لهتتتا، ولتتتذا،  اتشتتتف صتتتال ة  التالالت

اين، ذلك أن عامل الروايو عند السا دة "يستلهم و،دتة من الرالم ا،نتلتاعي والنحستي اللتذين يرامهتا الااتتب كظات ا،شتعال الالند
 .6دتإ لة السردي"

جيتتدها متقا اتتو دائلتتاً، متتن ال تتا  ح تتب النتتبض الستتردي، علتتى التترغم متتن ا، تتتا   -عامتتو  –إن املتتبتتع للروايتتات النستتائ و  
ّت. فالااتبتو  الالاضتا يف  الاحايتو( املعرف تتو "، مت ا، تعتلتد يف ىتتردها "رجـل لروايــة واحـدةيف  وايتهتا  فوزيــة شـالبي(، و األداء(  الحت

 ":صالحةعلى  الدا مل(، الت تالتتف تقن و ا،ىرتنا  من  ال "
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 لست مدهشا ولك كل هذا الجمر؟"...  

 وددت أن أدمر هذا الخيط الرفيع الذي يصلني بك مرة، ويحجبني عنك مرات. 

 !هل حقا مّرت كل هذه السنوات؟ 

 !كنت مغرورا، طفال، استعراضيا، وكنت مراهقة  

   !اآلن.. أنت مراهق كبير، وأنا امرأة مغرورة 

 هل نلتقي؟  

إنها المسافة مرة أخر ، تبدأ أنت من حيص أنتهي أنا، وأنت ولد مدلل؛ تطـاردك نسـاء الـدنيا، أعـرأ.. أعـرأ ذلـك  
 امرأة مغرورة هي أنا. جيداي، ولكنك ال تدهش إال

البارحة: كنت أضحك على كل نساء الدنيا الالئي اعتدت اصطيادهن بذلك التهذيب البالغ، ويا لهن من غبيات، فـأن يكـون 
   !الرجل مهّذبا، يعني أن يكون طقساي من صقيع أالسكا، وأنا ال أشتري عصراي من الصقيع من أجل حفنة رماد

وتعــالى.. أجلســك علــى المقعــد   !أنحنــي لــك بــاحترام شــديد !: شــكراي يــا محمــود. ســأقول !ســتقول: مجنونــة ووقحــة 
 بكامل هيئتك؛ ألدير معك هذا الحوار الذي كانت تناشده عيناك.

 .7بقي منك شيئان: رماد السيجار، ووجهك المتردد..." 

الال تتائع متتن التتدا مل؛ دا تتمل ذاهتتتا، ( علتتى اهمستتاو ةرك تتو فوزيــة شــالبييف هتتذه الالالتتدات الستترديو املتتال تتو،  للتتب  تتد ة   
او ه، متن  تال متا تبقتتى متن " المنفضـة" ودا مل عالاملها الباقن و، كلا  للب الركاهتا املتحالتلو الدائبو؛ فهي تستدعي اآل ر، امل، ّو

لعا تات التتالتر  ".. فعامل  الذات السا دة(، ومن و ائهتا  م لحتو الروايتو(، ينتز   يف ان تو التنص، كلحتال  محصتلي"رماد الدخان من أو
 والتجاذب ات  اكاضر/ البائب(، أو  الذات/ اآل ر(. 

م مل هذه العا ات حي مل النص ف ضا ىرديا دافقا، يحضي أال ا ا إ  ا،لتباس الد،يل ات اكاضر الراهن، واملاضتي املسترتنع  
 ( اتحاص مل السرد.نكتبةالممن الذاكرة، ال ا يتجلتى صالت السا دة املساال و االس ال، مستبر و يف ذاهتا  

( اآلخـــر( مط تتتتو للبتتتالى، و رينتتتو مصتتتاالبو لتتتت  المبدعـــةوكلتتتا  للتتتب ااغتتتو التحاصتتت مل املنستتت تو، واملهلتشتتتو التتتيت تتإتتتذها املتتترأة   
البائب عتس التذات،  للتب اىترتنا  املاضتي إ  اكاضتر تتالىتتمل اتة الستا دة يف حماو هتتا، يف حماولتو ا،ىتتصناس اتة، لتإصت ب اكاضتر 
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لتتتد إ  املستتتقبمل، وكتتأنت  اال تتو الضتتال  املاضتتي، اأالداثتتة وصتتإبة، وشإصتت اتة لا تترتان ااكاضتتر   متتن الستترد(، يستتاعد يف تحجتتّي امل
التتتنص دا ل تتتا، وإعتتتادة صتتت اغتة متتتن  تتتال تنا ضتتتاتة الدا ل تتتو املتتتدمترة لاتتتمل املستتتلتلات، يتحتتتالتل  التتتنص معهتتتا إ  مستتتاالو مسرتىتتتلو 

 للتحالتل عن قريجت ايتاو  السرديو املتناواو، عند إثراء السرد وتحع لة. تقالل السا دة:  البدايو، محتالالو النهايو،  االو

"... هرعت صباح اليوم إلـى مكـان.. قلـت ال بـّد أنـك احتويـت المكـان؛ فصـار جـزءاي منـك. كنـت أود أن ألقـى عليـه  
ائد )نـاظم حكمـت( ، ثـم أقتـرح عليـه أن تحية الصباح، وأدعوه إلـى قهـوتي الصـعبة. كنـت سـأقّبل عينيـه، وأقـرأ لـه إحـد  قصـ

 ! يمحو من يومه جميع نسائه األخريات، ويدعوني إليه...

 !لكنني قبضت الريح 

يسقط مني القلم فـي قـدح القهـوة المـّرة، فتتشـكل فـوق الـبالط لوحـة ناطقـة بكـل معـاني المـرارة والحـزن والوحشـة..  
ت الوقـت تصـر أسـنانها علـى عينـّي األشـياء.. وبقـع.. بقـع.. بقـع.. فيهـا نجمات بحرية داكنة تمّد أصابعها في الفراغ.. ذبـذبا

 !من الزوابع، وفيها من الرذاذ، وفيها من قلبي ذلك التمّزق األخرس

يســقط منــي قلبــي فــي ردهــة الغنــاء العــالي.. يقــول المغنــي: "واكتــب قلبــي علــى وجهــك ثــم أمزقــه". هــذا مقــص.. هــذا  
لنجمـات وجهـك... الذبـذبات وجهـك ...البقـع وجهـك... الزوابـع وجهـك... الـرذاذ مشرط.. هذا خنجر.. وذاك وجهك.. ا

 .8وجهك... ال... ذاك قلبي، وهذا وجهك..."

إهنتتا ىتتطالة البتتاقن، التتيت تستتتبدت االستترد النستتائي، متتن  تتال اهالستتاس ااألشتت اء البستت طو التتيت تتحتتالتل إ  متتا يشتتبة  القرينتتو  
 اآل تتر( البائتتب، ل صتتّي نتتزءاً منتتة، اتتمل إن األشتت اء العاديتتو، لتبتتدو، يف الستترد النستتائي، مشتتحال و الدالتتو(، كاملاتتان التتذي االتتتالاه هتتذا 

 االعالاقف اآلدم و املتأنجو، تشا و املرأة يف والدهتا، وت  سها.

هتتا إ تتة الستترد النستائي التتذي حيستتن القتبض علتتى تاا تب األشتت اء البستت طو التيت تعتت ز معهتا، وعلتتى الظتتال النحست و التتيت يرتك 
ا تصاب الدا مل ف ها،، وعلى األصداء الحاريو اليت تقتر  ىتاالن ذاهتتا، و ناعتهتا أنت "ااملعرفتو   ىتتب التالا ا اتت الاائنتات والتذوات، 
وىتتتس األغتتتالا  واه صتتتات، وكشتتتف الالنتتتالد اجلتتتالهري؛ فاكالتتتو الشتتتعريو تقضتتتي نستتتال ا اتتتت التتتذات واجلستتتد والعتتتامل، وفتتتجت اهشتتترا و 

 .9"الشعريو: "أ ا هال اآل ر

والتتت  عتتالد إ   فال يتتو شتتايب(  تتد و أنت التتتالتر يستتالد األ ستتا  والقتت م التتيت تعتتست عنهتتا، ذلتتك أنت الاتااتتو ، تاتحتتي اتتذلك  
الشتتتيء املالنتتتالد، اتتتمل تطلتتتا إ  إ تتتتا  د،،ت، نديتتتدة يقتضتتت ها ىتتت ا  اىتحضتتتا   الرنتتتمل( يف علل تتتو  التأىتتت ب( لتتتنص  ستتتائي 
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"... قلــت: "ال بــد أنــك احتويــت المكــان؛ فصــار  التتنص علتتى د،،ت االتلال تتو متباينتتو:  تتالص؛ فتبتتاد  اكاايتتو إيقاعهتتا وينحتتتا
   جزءاي منك"...".

ويبقى تالالد املعاين واىتتلرا ها، والتجديتد ف هتا، متن  تال اىتحضتا   اآل تر( ومنا شتتة م ىستا لقتا الن حياتم ار تو السترد  
"... لكننـي قبضـت ر"، يتتقلص  التإ  لتي( أثناءهتا لصتال  التالا عي(، عند املترأة؛ فهتي هبتذا، تاتتب  التذات(  بتمل أن تاتتب "اآل ت

ا ا تباهو السا دة إ  الاهلا  الريح..."  ، جتد  حسها إ، مع القهالة والقلم، و شالة ققالس الاتااو. من غلرة كأهنت

ال اللتتالني( املتإ تتمل، متتن تعتتالد الااتبتتو، متترة ثا  تتو، إ  ندل تتو  الاتتام / الصتتل (، فتاستتر الصتتل  ارنالعهتتا إ  عاملهتتا  امل 
"، تتدفع هبلتا "القهـوة والقلـم ال ندل و  اك اة / املالت(، و الب اب / اكضال (، و الالا ع / املتإ مل(.. فتأ تذ متن الالا تع اكستي 

بو ..". فتالقلم  متذكر(، ، متن ال تا الصت : "... يسـقط منـي القلـم، فـي قـدح القهـوة المـرة.إ  عاملها املتإت مل، فتبعتا ف تة اك تاة
. والقهتتالة  م  تتا( متتن ال تتا ترك بتهتتا 10متتن ال تتا الصتتحو ال قاف تتو والالت ح تتو اكضتتا يو" -أيضتتاً  –اللباليتتو فحستتب؛ وإوتتا هتتال متتذكر 

 اللباليو،  ومرنع تها ال قاف و اليت شاءت أن جتعلها م   اً.

صتتحو التتتذكّي، واملعتت  حيلتتمل صتتحو التتت  تأمتتمل عا تتو القلتتم اقتتدى القهتتالة، التتدها أشتتبة اعا تتو اللحتت  واملعتت ؛ فتتاللح  حيلتتمل  
وإذا كا تتت  األلحتتتاظ أوع تتتو  11التأ  تتتا، اعتلتتتادا علتتتى  تتتالل عبتتتد اكل تتتد الااتتتتب: " تتتّي الاتتتام متتتا كتتتان لحظتتتة فحتتتا، ومعنتتتاه ااتتتراً"

لرنتتمل وفتتجت لللعتتاين، فتتإن املعتت  غايتتو، واللحتت  وىتت لو، واملعتت  هتتال التتذي يحتترض قب عتتو الالعتتاء التتذي حيلتتمل د،لتتتة، م للتتا املتترأة؛ ختتتتا  ا
( تعتا جت الستلاء؛ إذ يف ألـف المـدوالت  عالد إ   املناللال (، و ستقرئ اجللمل السرديو املتدفقتو متن لستان الستا دة  للتب    ؤيتها.  ّت

ناطقـة، معـاني، المـرارة، نجمـات، داكنـة، أصـابع، الفـراغ، ذبـذبات، أسـنان، مقطع، ، يتجتاو  ثاثتو أىتطر، التد كللتات م تمل: "
( م شتتتر علتتى املطلتتجت ، املتنتتاهي و، املاتلتتمل، فهتتال تشتتا مل هامتتي غتتّي حمتتدتد يشتتّي إ  الالتتو ذهن تتو األلــفهتتذه  .."، وكتتأن األشــياء

 غ اا و شا دة يف دهال ز الشتات، وتشظ تات الذات.

املعتتتتاين، والتتتتد،،ت املستإلصتتتتو، تشتتتترتو يف اللتتتتالن املتذاتتتتذب التتتتداكن التتتتذي حيلتتتتمل مامتتتتا ا، استتتتا  وا،ىتتتتتاب  كلتتتتاأن 
" املار ة ثاا مرات متتال تو، تشتّي إ  املتنتافر املإتلتف، أك تر متن املتجتاذب امل تلتف،  "بقعواملعا اة أك ر من غّيها؛ تستال حنا كللو 

اتري وذا،، أك تتر متن التنتتاغم وا، ستجام التذي جيتتب أن ياالن.هتذا متتا التده يف املقطتتع متا  بتتمل كلتا تشتّي إ  البلتتو ذهن تو، وتشتتالته ف
 "!الزوابع، وفيها من الرذاذ، وفيها من قلبي ذلك التمزق األخرس فيها مناأل ّي: ".. 

 ، أك ر من التناغم وا، سجام.كللو تشّي إ  املإتلف املتنافر أك ر من امل تلف كلا تشّي إ  البلو ذهن و وتشالته فاري وذابقع.. 
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كتتم كا تت  محاللتتو الاللتتو ف هتتا مهلهلتتو غتتّي حمبالكتتو، ا تتمل عبصتتاً غتتّي حمتلتتمل، ىتتالاء متتن نا بهتتا  الصتتال،(؛ فلإتتا   الروفهتتا متباعتتدة   
يء مــن هــذا )الزوابــع، الرذاذ،وشــمتنتتافرة، أم علتتى املستتتالال  التتد،يل(،فهي هتتمت وغتتمت علتتى التتذات الستتا دة، ت بتتهتتا القرينتتو املصتتاالبو: 

 .القلب المتّمزق األخرس(

"، أو  نطقهتا اصتال ة م لتى، التد أن خمتا   اكترو ، تبتدأ متن الشتحو وتتجتة حنتال اكلتجت، متن بقـعالت  رهتف الستلع لاللتو " 
 اخلا   إ  الدا مل، وكأنت كمل شيء يعس إ  الدا مل، مما يارتس، يف ىرد املرأة، فارة ا، حتاى على الدا مل. 

رأة إ  اللبتتو متتا تصتتالت ت أ تتتة ىتتلب منهتتا، تأ   هتتا، وأ الثتهتتا، نعتتمل  "لبتهتتا تعتتس عتتن شتتحنو  اصتتو، اتتمل تقتتدتم لقتتد أعتتادت املتت 
وطتتاً متتن التتالعي، ااهضتتافو إ  أن الالضتتع النحستتي التتذي يشتتاتمل أالتتد مظتتاهر عتتامل املتترأة،  تتد يتتنعاب علتتى تحاّيهتتا، و دود أفعاهلتتا، 

هتتتتتتتتتتتتتتتتذه اللبتتتتتتتتتتتتتتتتتو  النجمات... الذبذبات...، البقع... الزوابع...". ت: "... .  للب ذلك يف امللحالتا12ويحجر لبو  اصو هبا"
اجلاحمو اليت  رن  عن املألال ،  للب ف هتا ذات املترأة، االصتحها فتاعا، واالصتحها أوالذنتا، واالصتحها لبتو أيضتا، وكتأن لستان التال 

  منها، ىببها  اآل ر( املنبلجت على  رنس تة.السا دة يقالل: إنت هذه املعا اة، واهللالم، والتهل ز، ومظاهر ا،ىتاب اليت أعاين

إن الستترد النستتائي، ك تتّياً متتا طتتر  عتتن وتتط اكاايتتو، ل تبلبتتمل يف الستترد التتذا، عتتن قريتتجت  التناىتتمل( ما نتتا التتالا عي ااخل تتايل  
أصتبح  الحلستحو ىترداً والعاقحي، "فلم يعد املالضال  اكاائي ديدن السرد، امل أصبا العامل  ااا للتسرد اامل مالنالداتة وأشتاالة، و 

للحار اه ساين، كذلك علم ا، تصاد الذي ينظر إل تة كسترد للحانتو والنتد ة املتصتا عو متع العترض والطلتب، وأصتبح  كتملت األفعتال 
 .13يف الالنالد ا مل ىرد  األ ا( املنطاليو يف العامل

تا أثنتاء فها هي املرأة تسرد ذاهتا، وتسرد نسدها، وتسترد  غباهتتا، عتن قريتجت التعريتو اج  ا يتو، وإىتقاة أ نعتو الرنتمل، ال تا إهنت
معايشتها للسرد، تعايز ذاهتا، متسلتحو اسلطو اللبو، ومحعالل اجا : "فالنص فعمل ونالدي، يستإدم الاتااو؛ لتتأقّي عاملتة، وعترض 

، تصتنع  طااتاً كتالن "األالتداا . وتبقى الروايتو صتناعو لباليتو، فبحرك تهتا املنستجلو متع لبتو املترأة14األش اء من  ال اجللمل املتالال و"
 .15، تاالتن حمال  النص، اقد  ما تتقدتم اللبو ذاهتا، لتاالن مركز اخلطاب، وتتصد  اكباو"

لقتتد غتتدا التتت  أ تتا( امل  تتا  تتا،  البتتا لللناللتتال ، أو اكتتالا  التتدا لي، دظهريتتة التتالاعي والاتواعتتي، و تتد جتلتتت  هتتذه الظتتاهرة يف  
 مج ع النصالي النسائ و . 

،  ص  وائي  سائي، حيلمل ى ال الذات و لقها، م للا حيلتمل ىت ال اجلستد واملتعتو )آمال مختار(" للااتبو نخب الحياة" فت 
 واألالام. تقالل السا دة: 

 



                                            شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات                                                                                                
www.diae.net 

 

"... وحــدي أعــرأ المتعــة فــي األحــالم، أنجــز الفعــل الــذي أريــد فــي مملكتــي، أبنــي صــروحا مــن المتعــة، وأهــدمها،  
 .16في مملكتي، أفعل ما أشاء... أنّصب أمراء لها، ثم أخلعهم

 

متتا ياالتت  علتتى امل لحتتو ا،شتتتبال علتتى  التتدا مل( يف صتتنع عتتامل متإ تتتمل  تتائم علتتى التتتداعي، يتتتالا ال ف تتة  متتن  الستترد(  متتن  
  الحعمل(، من  ال الاي السا دة عن إالساىها، وتحاّيها، وا شباهلا. 

دي عس  املال اللال (، ال ا "يعتس املال اللتال  دلت ا علتى عتدم وتشإص األالداا التإ  ل و، من  ال اظهرات املنظال  السر  
يلجتتتأ إ  منانتتتاة ذاتتتتة، وا، طتتتالاء يف  -عتتتادة  -الالئتتتام وا، ستتتجام متتتع الالا تتتع اخلتتتا ني، وصتتتر و االتجتتتا  خمنال تتتو يف ونهتتتة، واملتتترء 

  منا تات التهلت ز وا،ىتتاب التذي يعتالد إ -مع ذاهتا  -. ومن هنا،  د و أنت ىرد املرأة 17دا لة، الت يحقد الطلأ  نو واألمان"
 عا   منها.

، التد التذات الستا دة مستاال و اعاملهتا التدا لي، ، تاتاد تسالتة،  ستشتعر  )خناثة بنونـة( " للااتبو"الغد والغضبيف  وايو  
التتذات، اع تتداً عتتن متتن  التتة ا شتتطا ات التتذات أمتتام معتتاول ا،غتترتاب والالالشتتو التتيت تعتتاين منهتتا، لتبقتتى الستتا دة متقال عتتو يف حمتتراب 

   الالا ع املز ي الذي مل ينسجم مع قلالالها. تقالل السا دة "هدال":

مصقولة، فطالعتني سمات بال تناسق، تتربع عليهـا قسـوة  ... وأسرعت، أضبط هذا الوجه بكل مالمحه، على صفحة 
ر، لـم يفـض مثلـه علـى قلبـي  مريرة، كل ذلك يعتلي هيكال متضخما لحجم قصير... وشعرت بلون من االمتعاو: امتعاو مري

كاآلن، ولمت أمي: "لماذا تزوجـت أبـي حتـى تلـدني..؟ ولمـاذا هـو يفتخـر بـي، مـع أننـي لـو ظهـرت أمـام نظرتـه كأيـة أنثـى لمـا 
 .18ابتسم..."

تعتتاين املشاكستتو ارأيهتتا، املتل تتزة دإالحتهتتا،  -أيضتا  –"، يف التتالا  متع ذاهتتتا، وهتتي املتعللتتو النانحتتو، وهتتي هــد فالستا دة "   
 من تنا ضات اجتلع الا ّية، ومن  لجت التأل ف ات املتنافرات يف ىلم اجتلع.

تتو والنانحتتو، لاتتن النجتتاى، ، يتجتتاو  الســاردةتعتتاين    ( امتعاضتتا شتتديدا، استتبب فقتتداهنا مجتتال الالنتتة و ظا تتتة، وهتتي املتعللت
 ك تتتّي متتتن األال تتتان يبتستتتم للالنتتتة التتتذي يصتتتادفة. فحتتتت الالت تتتف، ا نلتتتا اجللتتتال هتتتال اك تتتاة، اتتتدل مل والتتتدها املستتتن، التتتذي  صتتتدتة يف

 ستقرئ املقطع السردي،  للب  الع و األفعال املالتتحو املرتبطو االزمن اكاضر، و من الحعمل. فالسرد و ع مع اىرتىتال ايتاتي يف  قتمل 
 خمتلف الرغبات واألالام والرؤال اليت وندهتا الذات السا دة  من  الحعمل(.
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مرتبطتتو اتتأدوات ا،ىتتتبا  التتزمّ، وكتتأن املستتتقبمل هتتال املستتاالو املتبق تتو ألن التتزمن  اكاضتتر(، وهتتال التتزمن كلتتا التتد األىتتصلو  
  املنجز( ، هال الذي ي ّي ى ال القلجت.

ويبقى "الال املرأة مع الاتااو، ال ا ناءت لتاتالن هتي امل لتف، وهتي املالضتال ، وهتي التذات، وهتي اآل تر. وإذا متا كتبت   
ن صتالت اجلتنب النستالي هتال التذي يتتالتم، متن ال تا إن الاتااتو ل ست  ذاتتا ا تمل إ  فرديتهتا، ولانهتا ذات ا تمل املترأة عتن املترأة، فتإ

تالتل الللهتا إ   تص ماتتالب، وجتعتمل   إ  ننسها، وإ   العها البشري. والتذات هنتا هتي ذات  أ  اليتو( ّتالتل  حستها إ  مالضتال ، ّو
 .19كااالىها لبو"

" التيت تز تر اعاملهتا التدا لي امل تّي؛ فهتي تضترب علتى وتتر التذات للالصتالل قالدة قرنفـلو "يف  واي -أيضاً  –هذا ما  للسة  
 إ  اآل ر، والعامل، ال ا يبلب عل ها  املال اللال ( وى لتها يف ذلك التداعي، وماالقو الذاكرة:

ايــة علــى عــدم "... كــان ولــم يكــن.. حضــور وغيــر وجــود.. لــم يكــن أمــامي جســداي، ولــم اطلــب؛ ألننــا اتفقنــا منــذ البد 
تمزيق الزمن بتحديد االتجاه.. لم أره.. لم يسبق لي أن رأيته.. ربما صورته.. لم أعد أذكر.. ربّمـا بعثـت بهـا ذات مـرة.. ربمـا 
أهملتها؛ ألني لم أكن بعد قد وعيـت تكـومي.. طبعـاي صـوته مـا يـزال يـدوي فـي داخلـي.. مثـل جرعـة مـاء بعـد عطـش شـديد.. 

 من جديد. تشعر أنها تدخلك الحياة 

ال أعرأ متى التقينا.. أعلم فقط كيف التقينا.. واختفينا معاي حتى ال يصاب زمننا بالنكسة. مضى زمـن ونحـن نحيـا..  
نحيا معاي.. لكن لـم يسـبق أن لمحتـه.. صـورته ربمـا.. سـمعته أي نعـم.. حـدت ذلـك ذات مسـاء ممطـر.. عـدت مـن العمـل.. 

 مبّللة. 

لهـاتف.. هـي وحـدها التـي تجيـب علـى الهـاتف.. علـى البـاب.. لكنهـا هـذه المـرة،  كنت أنفـض ثيـابي وشـعري.. رن ا 
كانـــت مســـافرة، والهـــدوء يحضـــن البيـــت.. كـــل طوابقـــه تشـــهد هدنـــة غريبـــة.. حتـــى األبـــواب والنوافـــذ.. حتـــى األرو تـــنعم 

هـادئ.. مـاذا يحـدت داخـل  بالراحة.. شعرت أني وحيدة فيه.. الكل هر  إلى غرفته.. يناشد سّره.. أشياءه الخاّصة.. البيت
الغـــرأ.. ربمـــا فاطمـــة تتـــزيّن اآلن؛ فالليلـــة ليلتهـــا.. وزهـــرة، الزوجـــة األولـــى، حضـــنت عريهـــا وأغلقـــت أذنيهـــا حتـــى ال تصـــلها 
أصــوات الســرير المؤثــص بجســدي صــالح وفاطمــة، فيمــا أســرعت عائشــة، زوجــة "الكبيــر" االبــن األكبــر للعمــة، إلــى إخــالد 

 انتظار عودة الزوج. طفليها للنوم مبكراي في 

 .20ال وقت للضيا ، والبيت يشفع بالهدوء وااللتحام يحلو مع اإلحساس بالحرية، والبيت ينعم بالسكون..." 

 



                                            شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات                                                                                                
www.diae.net 

 

يتجلتتتى الستترد لصتت قا االتتذات الستتا دة، لبتتو، وإيقاعتتاً، ود،لتتو إ  د نتتو التتتاالم والتلاثتتمل، تطتتااجت املضتتلالن متتع الشإصتت و  
 ( ، ة ا أفرتغ  ف ة مح ل تها، وف ضها العاقحي إ  د نو التلاهي، عس ى اللو  حس و مال اللالن و.الساردةوالنص الذي تسانة  

والتتتت  صتتتبي إ  التتتنص، و ستتتافر متتتع  ستتت جة وأمشتتتانة، تصتتتمل أ الفنتتتا،  ائحتتتو  األ  تتتى وعاملهتتتا أكل لتتتي اخلتتتاي، وعنحتتتالان  
و عهتا تلتك البحتتو امل إنتو اتاكرو  اكلق تو املهلالىتو؛ "فاللبتو   غبتها ايتظال ة املقتصرة على اجللمل القصتّية النصتف عا يتو؛  للتب يف

تا حمتانتو إ  أن  حمتانو أن تتزين مجلو، فعبا ة، فنصا، لاتي ت تّي شتهالة، وأن تتناتتر  تا اً، فاىتتعا ة، فاتااتو، لاتي تبعتا لتذتة؛ أي إهنت
سإتها، وا رتعتها، تاالن  د ا تصب  ف ها عامتو لت ب تصبا لبو أ رال، تعد هبا  حسها ،ىتنساخ الاتااو هلا وا رتاعها، فإذا اىتن

 21على األصمل الذي كان اة الدوثها، ولان على اللبو األ رال اليت تالىل  هبا عندها، الحظا لبقائها، وا تشا ا لاائنها"

الي اتتاجلري و ( تتتتقن الرك تتو اللبتتو املتحاعلتتو ّتت  ىتتطالة البتتاقن، فطب عتتو اجللتتمل املتستتا عو اهيقتتا  تتتال زهــور كــرام، نتترم أنت   
. تطتترى ف تتة الااتبتتو ندل تتو كــان ولــم يكــن.. حضــور وغيــر وجــود.. لــم يكــن أمــامي جســداي.. ولــم أطلــب..."اللهتتاا، م تتمل: "...

 اكضتتال  و الب تتاب( للتعبتتّي عتتن الد،لتتو املطلقتتو التتيت ، تتترتبط اشتتإص اع نتتة، اقتتد  متتا تتترتبط ارؤيتتو التتذات، وىتت ال القلتتجت الالنتتالدي 
 الذي ي ّيها.

لقتتتد ا طلتتتجت مال تتتع الرؤيتتتو متتتن إالستتتاس ذاتتتتت لتتتة عا تتتو مباشتتترة انحستتت و الستتتا دة، فلعظتتتم األفعتتتال مرتبطتتتو اتتتأدوات اجلتتتزم،  
"... لـم أره.. لـم يسـبق لـي أن رأيتـه.. لـم كأهنا ناءت للتأك د على أن املستقبمل هال املساالو املتبق و للحعتمل   لم"وااخلصالي أداة "

 اطلب.. لم أعد أذكر.. لم أكن..."

ووتتحتتتت   الستتتتا دة( ا،ىتتتترتنا  أكتتتتدثي؛ للتأك تتتتد علتتتتى الرؤيتتتتو املستتتتتقبل و الالشتتتت او، ولتتتت ب االضتتتترو ة الرنتتتتال  إ  املاضتتتتي.  
فالستتا دة تبحتتا عتتن الاايتتو ملامتتا وضتتعها التتدا لي، والستتا دة تتحتتالتل إ   عامتتو أ  اليتتو( كتتت  اتت  ة ىتترديو( ا تتتمل ملتقتتى العا تتات 

"... مضــى زمــن، ونحــن نحيــا.. نحيــا معــاي.. لكــن، لــم يســبق أن لمحتــه.. صــورته ربّمــا.. واأل بتتا  واألالتتداا.  ستتلعها تقتتالل: 
حتزه، وتشالت ة للحاايات الاالقو.سمعته أي نعم.. حدت ذلك ذات مساء ممطر...".  ا ت الت  القا ئ ّو  إهنت

تتتدت ةلتتم املتترأة وىتت اهلا؛ فتتاملرأة تتناىتتمل اجللتتمل الستترديو املالال تتو اتتالبر  املبلقتتو والستتا نو، للتعبتتّي عتتن ققتتالس اكتتبت التتذي يع 
كتتتان ىتتت ال التتتذات عنتتتد الستتتتا دة   ا ئو لذاهتا ا طا اً من محال،ت الذاكرة امل   و اليت ترتصتد تحاص مل األ  ى، وعاملها الدا لي. 

 غ اب اآل ر.هال ى ال الاتااو اجستد يف اجللمل القصّية ذات اهيقا  السريع املنسجم مع  بضات القلب يف الضال  الذات، وشبة 
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 الوعي الكتابي واالمتالء الكّلي بحضور الحواس: 2-

إنت فتتت ض املشتتتاعر، واهلتتتالانب املتتتتأثترة انتتتبض القلتتتب، وتتتتداعي األفاتتتا  واملعتتتاين، هتتتي قتتتو اتتتا  ة يف الاتااتتتو النستتتائ و، تقتتتالم    
حعال، واه صات ملا هال كائن، وما ينببتي أن الرك تها على اىتنطا  اكالاس، والقبض على الب   املض صو يف الذات، ال ا التالتر وا، 

 ياالن.

فتاملرأة اطب عتهتتا، ّستن ا،ىتتت لا  املعتريف والشتتعري للحتالاس التتيت تتستتلتمل متن اجلستتد إ  التذات، يتتنعاب اتدو ه علتتى اجلستتد  
رة ومنحتحتتو مللا ىتتو ىتترد النصتتتي، كلتتا أن املتترأة املبدعتتو ّستتن النظتتر والتأمتتمل واه صتتات لعاملهتتا التتدا لي التتذي يحتتتا هلتتا أفا تتا مبتتاي

و اء الستت تو(. فتتاملرأة تاتتاد تاتتتب ةالاىتتها، اتتمل إنت كتااتتو املتترأة هتتي كتااتتو اكتتالاس  -يبتتالي يف األاعتتاد الباقن تتو، متجتتاو ا الرؤيتتا  املتتا
 املْسهلو يف تشا مل الالعي.

ثنتاء فعتمل الاتااتو، اتمل ا تتمل اكتالاس ( أوالذنتاً ل قظتو اكتالاس أفوزيـة شـالبي" للاتااتو الل ب تو  "رجل لرواية واحـدةتقدم  وايو  
عندها  الم الاتااو، الت تبعا اشرا هتا األو  يف كملت ماان، ف تالالد السترد ويتناىتمل، منقتادا إ  هتافتات اكتالاس وأصتدائة، فتتلتذتذ، 

 ":  آلخر اصو، عند اىتدعاء صالت "ا

ة مسـاء وقـع خـاي، يتـراوح بـين المفاجـأة، "... أنهض مفزوعة إلى جهاز التيليفون الذي كان لرنينه في الحادية عشـر  
 وبين الغيظ، وبين التوقع الحذر، كان الصوت غريباي، به رقة وأدب، يضمنان معنى االعتذار. 

 !هل هذا هو الرقم كذا - 

 نعم من أنت؟ - 

 !معكم المرج على الخط... - 

أحـــس بـــدوار الخـــروج مـــن الـــزمن  لـــم أجبـــه بشـــيء، انتـــابتني موجـــة مـــن الفـــرح والـــذهول واالرتبـــاك، حتـــى أنـــي كـــدت 
اإلنســاني، إلــى الــزمن الضــوئي. دوائــر ملونــة.. زخــارأ ونقــون دقيقــة.. خيــوط مــن نــور تلتــف حــولي، مطــر يعقــد حــول قــدمي 

 .22حلقات من السالسة، وقو  غير مرئية تداعب جفوني، وتهدهد كل الصور الجميلة..."
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لقتتتد امتزنتتت  اجللتتتمل املشتتتبعو ااكستتت و  الستتتلع و والبصتتتريو(، متتتع املإ تلتتتو والالنتتتدان. فأىستتت  كركتتتو ا تقتتتال فجتتتائي، أثا هتتتا  
ـــون" "، وا،متتتتداد املتتتتاالم اتتتت  التتتذات الستتتا دة(، و اهلتتتاتف(، و اآل تتتر(، ومعهتتتا كا تتت  الرك تتتو  التتتنص املاتتتتالب(، جهـــاز التلفزي

 ط ات هذه العناصر املإتلحو. و ئبق تة، وأصداء اكالاس املركتبو ترا

لقد أثا  صالت اآل ر اكالاس كلتها، فنزل  دفعو واالتدة علتى التذات الستا دة، لد نتو أصتبا إيقتا  التنص هتال إيقتا  اكتالاس  
 ا.اليت أثا ت الح ض الشعال ي واخل ايل كظو اهصااو املباغتو ااآل ر، عن قريجت نها   اهلاتف( لتحالتل إ  صا ع لإلشا ة وماللتد هل

كتتان ،ىتتتجااو التتذات الستتا دة ةالاىتتها ّريتتر للتتد،،ت املعجل تتو تتحتتالتل معهتتا إ  د،،ت مبتتايرة غتتّي ماتللتتو لطب عتهتتا  
"... دوائر ملونة، زخارأ ونقون، خيوط مـن نـور تلتـّف حـولي، مطـر يعقـد حـول قـدمي حلقـات مـن السالسـة، اهلام و، م مل: 

   وقوة غير مرئية تداعب جفوني ...".

ألالاىتت ب أىتتهل  يف تشتتا مل عناصتتر أىتستت  لد،لتتو متإ تلتتو، ّلتتمل معتت  نديتتد هلتتذه التتذات التتيت تريتتد ا،غتستتال هبتتذا فا 
اآل تتر، متتن  تتال اهالستتاس اقدومتتة، وا،لتحتتام اتتة. فتتاآل ر هتتال التتذي طتتر  التتذات الستتا دة متتن ضتتجرها ووالتتدهتا، كلتتا أن هتتذا 

  اليت يتشامل منها السرد. اآل ر هال الذي ينشتط اكالاس، ويحعتمل تداعي املعاين

ويتصتتاعد اكضتتال  الالتتتي للحتتالاس، أثنتتاء فعتتمل الاتااتتو متتن أصتتداء وحملتتال،ت الد،لتتو التتيت تتحتتالل متتن د،لتهتتا املعجل تتو إ   
 د،لو أوىع تسهم ف ها يقظو اكالاس اليت ، تعر  اكدود، تتجاو  الاللو، إ  اجلللو، إ  الس ا . 

الضتتالعي( للحضتاء النحستي التذي تع شتتة املترأة املنجتزة لللتإ تتمل، واالتتتايل، تبتدو صتا عو لإلشتتا ة إن الحضتاء اكستتي  معتادل م 
و ا ئو هلا يف الال    حسة، ذلك أنت ف ض األالاى ب واملشاعر أثناء فعمل الاتااو، يساعد الد،لتو علتى ا، عتتا  وا، طتا  يف فضتاء 

تتجتاو  اجلتاهز وتطتّي االاتااتو إ  متا و اء التإتالم املتعتا   عل هتا، كلتا تستاعد  املتعدد و، ايتدود. كلا يحجر ى ا من األىتصلو التيت
 يف التصع د التإ  لي املتنامي الذي ي ري العلل و السرديو، ف إرنها من السرد األفقي اجلا ، إ  السرد ألعامالدي ، املتناهي.

و صتبي  "نخـب الحيـاة"، يف  وايتهتاآمـال مختـار( ضالء هذه املاالظات، وااثلها متع كتااتو املترأة العرا تو،  تال تف عنتد   يف 
 ألول مقطع ادأت اة  وايتها: 

... فاحت رائحة قديمة بال هوية، اقترنت في ذاكرتي بمطعم المبيت الجامعي، وكان مطعم الفنـدق مكفهـراي، وأكثـر  " 
 نا، لم أترّدد عليه كثيرا إذا كنت أطلب الطعام في غرفتي، في مرات قليلة، أذكر أني أكلت. كآبة. منذ نزلت ه

 لكني في هذا الصباح، اجلس باسترخاء على أحد كراسيه الخشبية الطويلة، وألتهم الفطور بشراهة.  
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القليلــة المتنــاثرة فــي  حليــب دافــأ فــي أوان بّلوريــة، بــيض وخبــز وقهــوة تصــاعد بخارهــا، فاختفــت وراءه تلــك الوجــوه 
 زوايا المطعم المعتمة. 

 استغربت ذلك من وجوه غريبة قادمة من بالد عجيبة، وزمن غابر. !لعلني رأيت بعضها يبتسم لي 

كانت عيونها جاحظة، وشعرها مستنفراي، وألسنتها متدلّية، بينما كـان الـدم يسـيل مـن أنيابهـا. كنـت أر  تلـك األنيـاب  
 .23قط الخبز بأطرافها المعقوفة..."تطول وتطول حتى تلت

 ..". ومتتن شتتظايا هتتذه اكاىتتو، تتتداع  املتتال تتات الستترديوفاحــت رائحــة قديمــة. "...الشــماتدأت الااتبتتو اتالت تتف الاىتتو  
طلتتجت تشتتاات ىتترديو متباينتتو. مث  -علتتى أىتتاس التناليتتع والتجتتاو  أال ا تتاً  -ارائحتتو املب تت  اجلتتامعي، ومطعتتم الحنتتد .. واقتتي الستترد 

املرتبطتتتو ااألكتتتمل والشتترب وونبتتتات املطعتتتم، لتشتتتب مل الستترد أك تتتر، اأىتتتصلو  بعتتت  متتتن  الـــذوقا تقلتت  الستتتا دة اعتتتد ذلتتتك إ  الاىتتو 
، كلجتتال أوىتتع لتلظهتتر الرغبتتو اكستت تو الحلــمللتشتتاليجت وإثتتا ة ا، تبتتاه. كلتتا وتحتت  امل لحتتو تقن تتو صتتّيو ة اكاتتي اآلين، كلقتتدمات 

 املتل تلو يف اىتنطا  املابالت من اجلسد امل  ا.

تتحتالتل اعتدها إ  الاىتو  الشـم والـذوق والسـمع والبصـر، ( الدها ممزونو اتتآمال مختارالت  تأممل الرك و السرد عند   
ستتد، ويبقتتى تلتتالتن الستترد الستتب تلتتالتن اكتتالاس وتباينهتتا، تتتراهن ثقافتتو اهاتتدا  النستتائي ف تتة علتتى اكتتالاس أك تتر، الللتتب، و غبتتات اجل

 وتستلدت منة الالعي ايتتلمل يف تلالتن الرك و السرد وتحع لة.

تقبتتتع يف وإذا كا تت  التتذاكرة، وتتتداعي املعتتتاين،   تتمل املصتتد  األىتتاس للستتترد النستتائي ، فتتإنت " التتذكرال ل ستتت  صتتال ة ذهن تتو  
العقمل أو املإ تلو فحسب، ولانتها ىلسلو من الصال  الصبرال املنب تو يف  خمتلف اكالاس اليت أد ك  اكدا دفعتو أول األمتر إذ  تلتك  

 .24كمل عضال ذاكرتة ا طا اً من القد ة ا،دا ك و اليت يضطلع هبا"

ب املتترأة وخم لتهتتا أثنتتاء الاتااتتو. ال تتا إنت اكتتالاس هتتي فتتاكالاس هتتي التتيت تتلقتتى اكتتدا، وختزت تتة، وت تتالت ه متترتة ثا  تتو احعتتمل هتتان 
مصتتد  اللتتتذة واألمل. والتتت اتتالت هتتذه اكتتالاس، اتتالت هتتذه األشتت اء ف نتتا فتتت "الاتااتتو متعتتو ، متناه تتو، تستتتلدت ااتهاناهتتتا متتن  مصتتد  

 هتتتتا دا تتتتمل فضتتتتاء الب تتتتاب لتتتتذتهتا اخلتتتتاي، متتتتا دامتتتت  هتتتتي يف علقهتتتتا ترمجتتتتو للرغبتتتتو املتحتقتتتتو متتتتن اجلستتتتد الااتتتتتب، وهتتتتي تنستتتت   مال 
 . 25واكضال "

إن تشتتب مل اكتتالاس، أو ا،متتتاء هبتتا، أثنتتاء كتااتتو املتترأة، تاتتاد تاتتالن تتتاهرة عامتتتو تشتترتو ف هتتا مج تتع الروايتتات النستتائ و اطتتر   
م تتز األشتت اء خمتلحتتو؛ فهنتتاو متتن يالتتحهتتا تالت حتتاً مباشتتراً علن تتاً، وهنتتاو متتن املبتتدعات متتن تركتتب اكتتالاس مط تتتو لإلىتتقاة، عتتن قريتتجت تر 

 والظالاهر الطب ع و. 
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"، مل تشذ عن هذه القاعتدة، يف اعتلادهتا علتى فاعل تو اكتالاس املضتلرة، تاء الخجل( ، يف  وايتها "فضيلة فاروقفها هي   
 من  ال األىصلو الظاهرة املرتبطو اأالداا الروايو.  سلعها يف م مل  الهلا: 

ا بالماضـي ينــزل دموعـا شــديدة الملوحـة، وإذا بعينيــك تســبحان ... لحظتهـا بكــت قسـنطينة، وطــوقني الصـمت، فــإذ" 
 في السماء، وأنا طائرة ورق أنهكها البلل.

 لنختبأ من المطر. - 

 قال أحمد: لكّني لم أرد  - 

كــان المطــر أجمــل مــن أن نختبــأ منــه، أبهــى مــن أن نغــادره، كــان رجــال مثيــراي، يعــرأ أيــن يضــع أصــابعه، أيــن يرمــي  
 األنوثة، كيف يطوقها، كيف يغنجها، كيف يجعلها تبلغ قمة النشوة.  شفتيه، كيف يغمر

 كان جميال ذلك اليوم، كان أجمل األيام على اإلطالق... 

 كنت أحّبذ دائما تلك المسافة بيننا، مسافة الحرقة، مسافة الال لمس، مسافة الطهر.  - 

 ادية إلى أبعد حّد.لكني أردت تعذيبك أيضاي، وأردت إرباكك، وإرباك نفسي. كنت س - 

 أردت أن أوقف أحمد، أن أطلب منه عدم فتح الموضو  معك، لكنه المطر.. لكنها قسنطينة.. 

 ضغط المطر علّي، تأوهت الجسور، طارت حمامات نحو الضباب.. ارتعشت هضبة الجامعة..." 

اء بـارداي، لــم تأبـه قســنطينة بلغـت أصـابع المطــر قاعـدة ظهــري، تخيلتـك أمـامي، تلقــي قصـائد عينيــك علـّي، هـّب الهــو  
 بذلك، رمت ما تبقى لها من أثواب على جنب، وبدأت تغتسل، بدأت تغري. 

تخيلتـــك تضـــع أصـــابعك علـــى شـــفتي، تطلـــب منـــي قبلـــة، كـــدت أقبلـــك لـــوال ضـــجيج عمـــارة اآلداب، وابتعـــادي عـــن  
 .26المطر..."

تطرى الروايو هانب البحا عن األمان، من  ال الانتها إ  اآل ر، ووع ها امللمت اأاعاد مأىاهتا وتنا ضات مستّيهتا عتس  
التتا ي،، كلتا أن  تالا   التذات الريصتو علتتى ا،ّتاد والتتاالم متع اآل تر،  ظتراً لشتتعال ها االبراتو، والانتهتا إ  الستا نو يف تتملت ونتتالد 

 اآل ر. 
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 الاتااتتو الشتتعريو الشتتحتافو، والرىتتم االاللتتات، والنحتتاذ إ  اتتالاقن األشتت اء، متتن  تتال تزويتتد املدينتتو اتلتتك لتتذا التتد امل تتمل إ  
... لحظتهـــا بكـــت قســـنطينة، وطـــوقني العالاقتتتف اآلدم تتتو التتتيت نعلتهتتتا تشتتتا و الستتتا دة يف هتتتذه البراتتتو املالالشتتتو التتتيت تشتتتعر هبتتتا. "

و ووندان وذاكرة، وإذا ااملاضي يتأ، اأوضتا  نديتدة مبتايرة، نعلتتة الستا دة فقسنط نو مستحضرة كذات مزوتدة دإ تل الصمت...".
تتتتو، دأاتتتتة دأب اه ستتتتان املتتتتأثتر بتتتتذوة النتتتتا  التتتتيت أ تتتتدها التتتتزمن، لانهتتتا ىتتتترعان متتتتا تعتتتتالد درا هتتتتتا والزهنتتتتا و  ااك تتتا اتتتتدمال  غزيتتتترة م لدحب

اا تها، ولالهنتتا املتع تتتر، وهتتذا م شتتتر علتتى العتتامل اخلتتا ني، اب تتو ىتتالداويتها، ذلتتك أن الصتتال ة املاثلتتو يف التتذاكرة ما التت  ّتتاف  علتتى ضتتب
 النحالذ إ  العامل الدا لي؛ عامل الذات السا دة، ومن و ائها م لحو الروايو. 

وعلى هذا األىاس، ينببي البحا عن الاتااو "يف ثنايا الاللات، يف ا اسا اهتا وفراغاهتا، يف االناهتا اليت ّتدتد الق قتو متا  
، وهلذا، فتإنت اه ستان، االصتحة "آلتو  اغبتو" ينستى أن  غباتتة، ومتا يطالتب نستده، اتحق قتة، ترتكتتز يف تلتك الاللتات البست طو ياتب

 .27أو القل لو اليت ينطجت هبا أو ياتبها.."

( ّسن التشا مل االاللات ضلن فس حساء  ص و،  تز  ف هتا متا هتال شتعري دتا هتال فضيلة فاروقلذا، ل ب غريباً أن الد   
  ري، ذلك أن ققالس اكالاس تنزل ا قلها على النص، مشاتلو كالكبو من الدوال النص و، ا تتمل ا ترتا  التزمن اعتلتتة وتللتتة ونروالتة 

 البائرة إ  اه ا ة املض صو اخلافتو اليت تتسلتمل إ  الذات. 

   هذه اه ا ة تظمل مقرو و ااآل ر، ومقرو و ااملطر أيضاً. غّي أن 

 "... وأنا طائرة ورق، أنهكها البلل..". 

 لنختبأ من المطر. 

 قال أحمد ، لكني لم أرد..." 

آمــال (، و زهــور كــرام(، و مســتغانمي أحــالم(، وعنتتد  فضــيلة فــاروقتتتاهرة املطتتر تاتتاد تتترتبط ااتااتتو املتترأة، التتدها عنتتد   
(، والقائلتتو تطتتالل... لاتتن الستت ال املستتتلر التتذي   تتمل إشتتاال و يف التتدت ذاتتتة هتتال: متتاذا فاطمــة العقــون(، و خثانــة بنونــةو (، مختــار

   مل املطر لللرأة، وما عا تة االاتااو النسائ و، وملاذا تالتحة  املرأة االتحديد؟ 

" يف المطـر" تالتتتف "رجـل وثـالت نسـاءوايتهتا "( يف أول   فاطمـة العقـونلال أ د ا إقالو ىتريعو علتى اعتض األم لتو، التد   
 .28"... كان رذاذ المطر ال يزال يتهاطل من سماء الحي..." أول مقطع ىردي هلا":

خفيـــف..  "...ثـــم مطـــر.. مطـــرو  هتتال  كتتترام( يف  وايتتتو " تتتادة  ر حتتتمل" جتعتتتمل "املطتتتر" أ  ستتها، يرافقهتتتا يف اللتهتتتا وترالاهلتتتا:  
 .29خفيف، أعاد شرودي إلى ظّلي.. أنيسي..."
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: "... كـان المطـر أجمـل مـن أن نختبـأ منـه.. أبهـى مـن أن نغـادره.. كـان و فض لو فا و ( يف مقطعها التذي ىتبجت ذكتره 
 .30رجالي مثيراي، يعرأ أين يضع أصابعه، أين يرمي شفتيه، كيف يغمر األنوثة..."

 األ ل، مطلبة ىاكن يف كمل الاائنات منذ القدم، منذ أن  لجت اهلل األ ض ومن عل ها.املطر ى ال م    لإل سان منذ  - 

 املطر أصمل للتطالت  اه ساين واك الاين والنبا،، وهال ما يضيء املستقبمل، وياتب لتة البقاء و الالنالد. - 

 املطر، على الصع د الاالين، من اهشاال ات اكضا يو، ومن ا   الالنالد والعدم.  - 

املطتتر، علتتى الصتتع د اه ستتاين، ادايتتو وتتال.. اكتلتتال.. هنايتتو.. فبدايتتو متجتتددة، واملتترأة تريتتد لبتتدايتها أن تتجتتدتد، أن تزهتتر  - 
 وت لر، ولذا، فهي يف الانو إ  املطر الذي يبعا ف ها اك اة من نديد، اعد فقد وغ اب.

 يف التحام املرأة مع نسدها املب تب منذ الزمن. املطر االنسبو لللرأة، هال ا ب ا  اك اة، وهبجو الظهال ؛ يساعد - 

تعتتتس األ ض أم،تا، فتعبتتدها   -كلتا هتتال يف اكضتا ة الستالمريو   –واأل ض امترأة، ولت ب غريبتتاً أن التد مج تع اكضتتا ات الستااقو  
 كأ  ى، وكلصد  للإصب والنلاء.

 ف يطتال  هتذه األ ض البتالا ، ف جعلهتا ختصتب وت نتع ولان األ ض ، ّ ا إ، ااملاء، وما املاء إ، ماء الرنمل الذي يعر  ك 
 .وت لر، فتبد 

وهتتال  أحمـد"،األ  تتى ىتحر ماالقتتو اآل تر، وايتافظتتو علتى املستافو اتتت اجلستد وتلتتتة. ولقتد كتتان اآل تر هتتال " لقتد أالستن   
 من  ال علل و تال يع الضلائر يف نسد النص.  -أيضا  -املطر 

"... أردت أن أوقف أحمد، أن اطلب منه عدم فتح الموضو  معك، لكنه المطر، و لكنها قسنطينة.. ضـغط المطـر  
     علّي، تأوهت الجسور، طارت حمامات نحو الضباب..."

يتو الت  تأممل د،لو النص ولبتة،  شعر اذلك ا، تقال املحانئ من الستطا إ  العلتجت، هتذا متن  تال اللبتو وقا تهتا الرتم ز  
اليت ختر  هبا عن مألال  اللبو العاديو، كظو ا رتا  الذات الشعريو للعتلو يف اجتاه الضالء، ذلك أن "الاتااو تحجتّي ملابالتتات أشت اء 
تا مهلتا  اجلسد، فالاتااو فعمل متعدتد ا،متدادات واهحيتاءات، تا تتف اكضتا ي وال قتايف وا،نتلتاعي واهيتدياللالني والنحستي، غتّي أهنت

 .    31إهنا ، ختر   عن مساالو اجلسد الااتب، مهلا كا    غايات هذا اجلسد املعلنو أو اخلح و"تعددت، ف

والتتت اتتتز  التتذات واللبتتو والعتتامل ، تتتزداد البتت   املضتت صو التتيت تتحتتالتل إ  أق تتا   ؤيتتا اتلتتئ ىتتحرا وغالايتتو، وتتحتتالتل    
 من دا لها  زيحا لباليا، وصرا ا نسديا.إ  إشا ات  وال تو ّبمل االصال ة، فتحجترها، وتتحجتر اللبو 
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تتا أ ادت أن ّتتاكي أالتتام مستتتباوي يف إثتتا ة اكتتالاس واىتتتنحا ها أثنتتاء ىتتطالة فضــيلة فــاروقمتتا ياالتت  علتتى     ( أهنت
(، هتي أيضتا، تحعتتمل  أحـالم مسـتغانميالاتااو، ال ا يتحالتل اجلسد إ  مركز  اىتقطاب، عن قريتجت اكرك تو الرمزيتو اهشتا يو. و 

رغبتتو التتيت تستتتبطن اكتتالاس أثنتتاء مما ىتتو الاتااتتو التتيت تعتلتتد علتتى الرك تتو اكتتالاس و غبتتو  اجلستتد، وىتت لتها يف ذلتتك اللتعتتب علتتى ال
اجا ، وا،شتبال على  مزيو اللبو؛ فتتحالتل اجللمل السرديو إ  مقبتات م ّية للحالافز، وعنصر نذتاب هلتا، ذلتك التذي  ستشتعره 

 يف م مل  الهلا: 

ساعة متأّخرة من الشوق، يداهمها حّبه". هو رجل الوقت ليال، يأتي في سـاعة متـأّخرة مـن الـذكر ، ... في "  
يباغتها بين نسيان وآخر، يضرم الرّغبة في ليلها.. ويرحل. تمتطي إليـه جنونهـا، وتـدري، للرغبـة صـهيل داخلـّي ال يعترضـه 

ت سهوا، حّبه حالة ضوئية، في عتمة الحواس، يـأتي، منطق، فتشهق، وخيول الشوق الوحشية تأخذها إليه. هو رجل الوق
يدخل الكهرباء إلى دهاليز نفسها، يوقظ رغبتها المسـتترة، يشـعل كـّل شـيء فـي داخلهـا.. ويمضـي. فـتجلس فـي المقعـد 
هـا المواجه لغيابه، هناك.. حيص جلس يوما مقابال لدهشتها، تسـتعيد بـه انبهــارها األّول. هـو رجـل الوقـت عطـرا، مـاذا ترا

 .  32تفعـل بكّل تلك الصباحات دونه؟ ، وثمة هدنة مع الحب..."

( إ  ات  ة لتالل تد املعتاين، كلتا تشتحن ارمتال  د،ل تو ما تحتو منتزعتو متن  غبتو أحـالم مسـتغانميتتحالتل اكتالاس عنتد    
ت تتاتتتاثف عتتتن قريتتتجت اجلستتتد ومح ل تتتتو التتتذكرال، وهتتتذه الظتتتاهرة ، التتتدها  إ،ت يف الشتتتعر؛ "أل تتتة يف الشتتتعر والتتتده حيلتتتمل د،،

مدلال،ت أ رال  يف الست ا ، وتاللتد د،لتو أعلتجت عتن قريتجت التضتافر متع غّيهتا، وكتان هتذا التدال متع  او تتة أو احنرافتة عتن ىتنن 
 .   33لبو الن ر مقبال،"

( الالىتتتط التتتذي تستتتت ق  ف تتتة التتتالاس اجلستتتد متتتن غحالهتتتتا، لتنحجتتتر  تتتا ا وشتتتظايا واركا تتتا، أحـــالم مســـتغانميتعتتتد اللبتتتو عنتتتد   
متالالتتدا متع صتته مل الرغبتو اكست تو، وىتت لتها يف ذلتك الرمتز واهحيتتاء، وخمالحتو متألال  اللبتتو. هتذه الطا تو الشتتعريو الاامنتو هتي متتن 
املقتتتبات الشتته و املتتتالفترة يف التتنص النستتائي التتيت " تستتتدعي اللبتتو املعتتسة عنهتتا، والالىتتائمل املع نتتو علتتى كشتتحها وإارا هتتا؛ دعتت  أهنتتا 

لاتتي تحتتره ف تتة، أو ّللتتة الدفقتتو الشتتتعال يو والشتتحنو العاقح تتو التتيت انحتتة القتتالة التعبّييتتو متتن نهتتتو،   -متت ا  –تستتتدعي الرمتتز 
 . 34وتراطة  االتجراو اكال و من نهو ثا  و"

فاجلسد هال ىان النص و س جة، يأ ذ قب عو هام و ىريعو اكركو، وفجائ و التحالتل، ّتلمل التشاتمل اعتدتة ونتاله   
يحضي أال ا ا إ  ا،لتباس الد،يل، على الرغم من أن النالاة اليت ينشأ عنها، ويدو  الالل د،لتها، ويحضتي إل هتا، هتي  خمتلحو، مما

ولاتن هتذه  "... الشـوق يـداهم.. يباغـت.. تمتطـي.. الرغبـة صـهيل.. تشـهق.."."، م تمل: "رغبة الجسد، وصهيل الحـواس
املتزوتد  د يف الركو ا شطا يو ، متناه و، كدماء للإايتا، اتدت التنص اتذلك البتذاءالنالاة الد،ل و ىتصبا مطلقو الد،لو، ة ا تتالال

 االط ال  واألصداء اليت تشدت خم تلو املتلقي التائة يف ضباب النص. 
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" علتتى هتتذه اكتتالاس املحتالالتتو، واملشتتحال و ااىتتتنطا  اجلستتد، واىتتتنطا  الالا تتع، الحــواس فوضــىو تتد ان تت   وايتتو "  
واىتد ا  الاالن كامل، عس ا،ىتحضا  اكستي والتداعي  التإ  لي. وتتحالتل اكالاس إ   تالاة متحرتكتو عتس ىلستلو  صت تو يتتدفجت 

لحعتمل الالاالتتد متن انتاء فقترة اااملهتتا، م تمل الحقترة الستتااقو ف هتا السترد وتتجلتتى ك افتتتة الال تتو والنالع تو، البتو تعبّييتتو عال تو، ااتتن ا
 الذكر، والحضمل يعالد إ  تشب مل اكالاس اليت ّالتل النص إ   س   عنابال، ملم بل ع تحاص مل النص الروائي.

 التقابل الحاصل بين الجسد كذات نّصا نية ، واآلخر )المختلف(: -3

ت  صتتا  و متزوتدة د شتراتة التأويل تو التيت تستهم يف انائتة، كلتا يحعتتمل الت يناتتب اجلستد علتى التنص، يتحتالتل إ  ذا  
السرد، ويحجتر املدلال،ت املالا يو اليت تستدعي التأويمل، من  ال إثا ة املتلقي يف تتبتتع تلتك املعتاين املب الثتو يف  ست   التنص التذي 

 ختتلط ف ة أىصلو اجلسد اأىصلو الاتااو.

( التتتيت تتناوهلتتتا املتتترأة، والتتتيت طتتتتلط ف هتتتا التيمـــاتمتعتتتدتد ، متجتتتا ب متتتن ال تتتا   فتتتالنص الستتتردي عنتتتد املتتترأة هتتتال  
الس اىتتي اا،نتلتتاعي وا، تصتتادي، إضتتافو إ  العتتامل املتإ تتتمل التتذي يبتتذتي التالالتتد الستتردي، ولاتتن هتتذا املتعتتدتد ينحصتتر ضتتلن 

نالاة الد،ل و واكاائ و  من ال تا كال تة لبتو، و ؤيتو، ( مم تمل الالجسد النّصيالالاالد املنحرد املنسجم هال اجلسد الذي  طلجت عل ة  
 واناء.

متتن اجلستتد تنحتت  األلحتتاظ، وتنتتدفع علقتتا حنتتال العتتالامل البامضتتو واملظللتتو يف التتذات اه ستتا  و، كتتالن "اجلستتد األ  تتالي دا تتمل  
الذي يتحرو متن اجلستد وإل تة، . ومهلا تان التإالم اليت يعرضها املدا  السردي 35الروايو، ختتزلة األنزاء يف د،،هتا على الامل"

" التيت تعطتي لللتلقتي ىتلطو الرغبتو لـّذة الـنصفإنت   لتة تالن يف تلك الد،،ت التيت تأىتر القتا ئ، وتستتحزته، وت تّي ف تة اللتتذة "
 .36(: "إن اكق قو اجلسديتو ضرو يو للذتة النص"روالن بارتيف الاشف والتأويمل. ول ب غريبا أن يقالل  

للشهد اهاداعي النسائي العريب جيد أن اكبت امل  تا، وشه تو الاتااو  ااع من أ  اليتو اجلستد، ومالانعتة و غباتتة إنت املتأمتمل  ل 
ريتتك  املستتترتة، ومتتن هنتتا، يتحتترتو الستترد األ  تتالي ضتتلن نبراف تتو اجلستتد األ  تتالي، ال تتا تعلتتمل اللبتتو علتتى اىتتتنطا  املابتتالت ّو

املتل تتز املشتحالن االا افتو الد،ل تو واجللال تو، وحيتالتل الروايتو إ  وا تع  صتتي نديتد، الساكن. فاجلسد طلجت صال ا ىترديو هلتا ك اهنتا 
جيلتتع اتتت املتنا ضتتات وامل تلحتتات،  ظتترا لقد تتتة اهالال تتو وأاعتتاده الد،ل تتو املحا  تتو. واملتترأة، التتت تاتتتب نستتدها، تاتبتتة اأشتتالا ة 

 اجلسد، ومهسات الرغبو املشتعلو.و غباتة، ال ا الاللع واملتعو والعذاب، وتصبا اللبو هي  داء 

إنت املتأمتتمل لروايتو  فضتت لو فتا و (، يف "اكتشتتا  الشتهالة"، جيتتدها ول تدة اجلستد وشتتهالتة، اتمل يتحتتالتل املت  الستتردي   
إ  ىرد للجستد ااتملت شتراهتة وعنحالا تة؛ فالروايتو، متن أوتهلتا إ  آ رهتا، حملتلتو اأصتداء  اجلستد( و اآل تر( املإتلتف التذي أيقت  
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تة، وشتتته تو الاتااتتتو، متتتن  تتتال  اللتتتو  امتتت  هبتتتا الستتتا دة إ  اتتتا يب، وهتتتي متزوتنتتتو متتتن  نتتتمل ياسهتتتا ىتتتنا، ، يحقتتتة لبتتتو شتتته ت 
   نسدها، ذلك الذي تصرتى اة السا دة:

ــأخرا كــل ليلــة،    ــه الطبيعــي معــي، يفعــل ذلــك بعكــس رغبتــي تمامــا، كــان يعــود مت "... حتــى حــين يمــارس حّق
يفعــل ذلــك كمــا فــي كــّل مــّرة، بســرعة، ودون أن يعطينــي مجــاال ألعبّــر عــن وجــودي، كــان  فيــوقظني لحاجــة فــي نفســه، ثــمّ 

يقوم بالعملية، وكأنها عملية عسكرية مستعجلة، يسلمني بعدها لألرق، ألن ما يحـدت لجسـدي ال يختلـف كثيـرا عـن أّي  
   .37كارثة طبيعية تستلزم فريقا من النجدة للملمة ما حدت..."

ما ياال  على  فض لو فتا و ( حماولتهتا  لتجت وا تع  صتتي نديتد حمايتا لالا تع اجلستد يف اظهراتتة املإتلحتو، مشتّية   
إ  املتتترأة واللبتتتو واجلستتتد، وعا تهلتتتا اكل ل تتتتو، كلتتتا يشتتتّي إ   تتتد ة األ  تتتى علتتتى التجتتتالال والرتالتتتال متتتع تحاصتتت مل نستتتدها التتتيت 

روايتتو  الذكال يتتو(. فتحع تمل الستترد الروائتتي يف هتتذه الروايتو هتتال تحع تتمل كتتالاس اجلستتد، اىتتأثرت علالمتتا االلتتع األ  تتى دون غّيهتا متتن ال
وإثتتا ة شتتهالتة القائلتتو علتتى اىتتتدعاء الطتتر  ال تتاين، ممتتا جيعتتمل الروايتتو  ائلتتو علتتى املنحتتى التا متتي اتتت نستتد الستتا دة، واآل تتر 

الالدات السترديو املشتحال و ااالتلتا،ت الرغبتو واجلتنب، املذتكر، مستع نو ةالاست الشمت والللب والذو ، كلا  للب ك رة الضال  ال
يف تملت ونالد اآل ر املذكتر الذي يقتالم اتحتريض اجلستد علتى ا،شتتهاء والتحترتو حنتال الطتر  اآل تر، وتبقتى العلل تو ّتالتل والركتو 

اليلهتا إ  شتباو محتالالتو وجتاو ، وكأنت اهادا  ىاكن يف الركو اجلسد الذي حيدتد   لو النص الحن تو على اىتتدعاء العا تات، ّو
منحتحو على الركو اجلسد الدا ل و واخلا ن و، معتلدة يف كملت ذلك على الركو التناوب ات شإص وشتإص آ تر، وكتأن السترد 
، ينتتبض إ،ت متتن اجلستتد، وكتتمل هنايتتو لتجراتتو متتع اجلستتد إ،ت وتحتتتا ادايتتو أ تترال، هتتي ادايتتو كركتتو نديتتدة، وهاتتذا، فبعتتد عا تتو 

األوتل التتيت عرفتت  االتعاىتتو والتنتتا ض، والبعتتد عتتن ا،ئتتتا ، تنتقتتمل إ  عا تتو ثا  تتو خمتلحتتو ومبتتايرة هتتي: عا تتو الستتا دة ازونهتتا 
"، هتتذا الشتتاب اللبنتتاين املقتت م يف اتتا يب، وكتتأنت الالتتة أشتتبة ةاهلتتا، وأشتتبة ةالتتو اجلتتال املتقلتتتب امللطتتر التتذي إيـــس" متتع "الســاردة"

 ، وف ة التجدتد، وف ة البعا.يشي اتبّيت كالين صا ب، ف ة ا،غتسال

" اعامل نديد، يشحن السرد، ويدفع اة من نديتد، اعتد أن تعطتلت  إيـسووفجت تطال ات اكدا وتشعبتاتة، يد مل "  
  قا و اجلسد، حي ي مالاتتة، ويع د إل ة  ظا تة، ال ا اهغراء، وىحر البالايو. 

له، فـأغلق فمـي بأصـابعه، وأشـار لـي أن أسـكت. ... "إيـس"، أيها المجنون، إني امرأة متزّوجة؟... همست "  
في الخارج كان للمطر حديص آخر، ولهذا، قبل أن نفترق قّبلته مرة أخر ، وعدت إلى البيت، محّملة برائحتـه وأنفاسـه، 
ووقــع شــهوته، وأصــبح مــن الصــعب علــّي أن أعــيش مجــددا باإليقــا  نفســه، إذ هنــاك شــيء مــا فقدتــه، أو كســبته مــع قبلتــه 

ــى الــوراء، أو كأنــه والدة مــا. شــيء صــعب علــّي تفســيره، ولكنــه تلــك، شــي ء كأنــه أنــا قبــل الــزواج، كأنــه رجــو  العمــر إل
 .38احتواني، وعشش في كل خاليا جسدي، وأصبح  يسيطر على سلوكي اليومي..."
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التذي يستتح د ويبقى التتداعي الستردي متالاصتا، ومتاالقتا، ي ىتستة اجلستد عتس التجست د اهاتداعي كق قتو اجلستد   
من اآل ر، يف تحجّي اكركو اليت ختلجت يف  الم النص ال اة تنتبض ااكركتو واك اليتو والتجتدتد، وفتجت صتّيو ة اكاتي، فتاللتد نتذو ها 
متتن ذاهتتتا و العهتتا، وتتحتتالتل لبتتو اجلستتد إ  لبتتو التتنص، وكتتأنت "ا ب تتا  اك تتاة يف  التتم التتنص يشتتبة إ  التتدت اع تتد ا ب تتا  اك تتاة يف 

تتتا ، تتتتتا ا إ،ت متتتع التتتسو  والرعتتتالد، يف اللحظتتتات الالتتتأة الست  يتتتو، فهتتتي ، تعتتت ز يف املنا تتتات املعتدلتتتو، والحصتتتالل الرت بتتتو، ألهنت
 .39العاصحو"

و تتتد ياتستتتب التتتنص الروائتتتي فاعل تتتتة، االصتتتحة ىتتتلطو لباليتتتو مه لنتتتو يف فضتتتاء اجلستتتد، التتتت يستتتهم اجلستتتد، كعتبتتتو   
وتستتتحزته. واجلستتد، التتت يناتتتب، ويتحتتالتل إ  لبتتو،  لتتك ىتتلطو د،ل تتو م ىتستتة   صتت تو، يف إ ىتتال محتتردات لباليتتو، ت تتّي املتلقتتي

مالنتهو للنص، كلا أن م شترات اجلسد تتحالتل إ  عامات ىرديو تسهم يف تحع مل السرد، وتحجّي مدلال،ت مالا يتو، تتتحاتم يف 
منطتتجت الصتتالاب يف التعبتتّي عتتن األشتت اء  التتنص، وتستتتدعي التأويتتمل؛ ذلتتك أنت "منطتتجت الصتتالاب يف ونتتالد األشتت اء وا عتتا، هتتال غتتّي

. وتبقى "الاتااو، من ال ا هي الدا، هي  ر  وجتاو ، وإالا  دائم، وتحاعمل  مستلر، وتتدا مل ، ينتهتي، وتنتاي ، 40لبو"
 .41ينقضي"

إنت أىتتصلو اجلستتد والاتااتتو النستتائ و تستتتدعي التأويتتمل، وتشتتحن التتنص اطا تتو د،ل تتو هائلتتو، تستتهم يف ّريتتك الستترد،   
تبذيتتتة اتتإفرا ات نديتتدة متناىتتلو،  ائلتتو علتتى التحتتالت،ت املتستتا عو يف الزمتتان واملاتتان واه ستتان، م للتتا تنحتتتا علتتى أفتتجت نديتتد و 

 للتإ مل والتأمتمل، والقالل عس النبز يف ختالم اجلسد الذي ي ا  اركا ة على  ا  الاللو املبدعو البس طو والرائعو. 

هذا اجال هال اجال اك الي لعبقريو  أالام مستباوي( السرديو اليت تظهتر  نل تو واضتحو يف  وايتو "ذاكترة اجلستد"،   
ال تتا اجلستتد عنتتدها   تتمل العصتتب اكتتي يف جتراتهتتا الروائ تتو، ويف تحع تتمل  ستت   التتنص، وضتت،ت  ايتتاه اتتدماء التتا تة تستتتقطر ف هتتا 

ايتتتو معتتتة أن تتحتتتالتل إ  نستتتد حيتتترت   ل ضتتتيء، و، شتتتيء ىتتتالال الاللتتتو اكبلتتتى  ال تتتجت اجلستتتد، وعصتتتا تة اجللال تتتو، كتتتادت الرو 
، عس الس اللو اللحظ تو. فاان للبو غالايتها وفتنتها، وللنص ىطالتة و التة الضال ه. ّت  االصد  الح

 يقالل " الد ان قالاال"، الشإص و ايتال يو، والسا د الرئ ب يف الروايو:  

فـي ذلـك الحـد الـذي تلغيـه العتمـة، والفاصـل بـين الممكـن والمسـتحيل..   على حافة العقل والجنون.."...    
كنـــت أقترفـــك... كنـــت أرســـم بشـــفتي حـــدود جســـدك.. أرســـم برجـــولتي حـــدود أنوثتـــك.. أرســـم بيـــدي كـــل مـــا ال تصـــله 
الفرشاة.. بيد واحدة، كنت أحتضنك.. وأزرعك وأقطفك.. وأعريّـك وألبسـك.. وأغيّـر تضـاريس جسـدك؛ لتصـبحي علـى 

  .42ييسي. يا امرأة على شاكلة وطن..."مقا
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التتت  تأمتتمل التتنص و صتتبي إل تتة أك تتر، التتد أن اجلستتد األ  تتالي هتتال املهتت لن علتتى فضتتائة، وفستتحتة اللباليتتو. فاجلستتد   
األ  تتالي، التتت يناتتتب علتتى التتنص، يتحتتالتل إ  نستتد  صتتتي، يضتت،ت دمتتاءه يف نستتد القصتتتو، ويتترتو اصتتلتة وو تتة علتتى نستتد 

 لنص ةرائجت اجلسد امللتدة من أوتل كللو إ  آ ر مجلو، اعد أن اكتنز النص الروائي ااجلسد وفعلة.الاتااو، ف ضطرم ا

إنت  نْسد   و( النص اا ان أ  الي ى جعلة  ااا للإصالاو والنلاء  وا،ىتتلرا يو،  اصتتو التت  للتب  شتالة  اآل تر   
اآل تر  املتتذكتر(، هنتا، تتشتاتمل لالالتات شتعريو، تتال   خم تتال هبتذا اجلستد عتس التنص؛ فتنحجتر اللبتتو املستاال و ااهاتدا  متع صتالت 

املتلقي، ال ا ينبلب مع فراديب النص وفضاءاتة املتشعتبو،  اصتو، الت يتحالتل هذا اجلسد إ  واامل من الرمتال  املشتعتو، املعريتتو 
فأال ا تا التده املدينتو، وأال ا تا أ تترال لا تّي متن اكقتائجت الس اىت و والتا ط تو وا،نتلاع تتو، متن  تال اجلستد التذي تتلتالتن أاعتتاده. 

 الالقن، والس اىو، والقالم و، واهيدياللالن ا. و د تتعدتد دوائر هذه األاعاد إ  ما ،هنايو، ّ   د ة ا، زياى ا،ىتعا يت املشحتر.

 تتة، أ، إنت "الاتااتو، اذت تطلتب نستدا متتن األنستاد؛ لتحتملت ف تة، تتترتو متن  حستها عامتو تتتدلت علتى مقتدا  متعتهتا ف  
أ تة لال، ذلك، ملا أ تدم  كتااتو علتى نستد، وملتا ا حتتا نستد علتى كتااتو، وملتا تناىتل  األ ظلتو اعضتها متن اعتض، فاتمل شتيء 

 43إ  كمل شيء، االشهالة يندفع، وااملتعو يشعت..."

حتتر مستتاماهتا، وتحعتتمل فعلهتتا، فهتتي تتترتو  طحتهتتا أيضتتا؛ لتتإ   تتملت ف تتة، ّو لتتتجت اعتتد فحتتت تستتتالعب الاتااتتو نستتدا، ّو
ذلك، وختصب، وتلد، ويبقى تا ا النصالي وتناىلها مستلرا؛ فحال النصالي أشبة ةتال اه ستان، التت يهترم و تالت،  تالت 

"فلتتا متتن كتااتتو إ،ت وهتتي يف  ظامهتتا فريتتدة فتترادة النطحتتو اجلستتد وتبقتتى التتروى، وهتتذا شتتأن  النصتتالي املتناىتتلو متتن اعضتتها اعتتض؛ 
املاتتتالب، ولتتذا، كا تت  يف جتلت هتتا فر تتا وا تافتتا، و تتتالءا ومباينتتو، كلتتا كا تت  علتتى التتدوام هجتترة الاتاا تتو التتيت تالدعهتتا يف اجلستتد 

ريضتا ، يهتدأ التىت تصتطلي األنستاد اشتهالة التستاؤ،ت متن الاللتتة،  تا،، وىت ا، ، ياتاد يستتقر، التىت يلتد ىت ا، آ تر، ّو واّ 
ظلتأ لست ال وإثتا ة اعتدها أاتدا، وعلتى هتذا، فقتد كا ت  الاتااتو فا هي من ّريضها تنتهي إ  إنااو، و، هال منها يرتالي، فتا ي

 .44يف  ظامها  ظام األ ظلو، و ظام املعا   كلها"

تاالتن الركو إحيائ و دائريتو تت قتر املت  الستردي، فتإلتجت متن شتظاياها  الاتااو، الت تتاالم مع النص، تنححر ف ة،و  
 التال ات د،ل و، تعاب تحاص مل اجلسد، ومالة من حملال،ت لحظ و تستحزت الالاس املتلقي، وتأ ذ اة للد الل إ  املنت  السردي.   

طتع متن الروايتو، هتذا اجلستد "،  د وتتح  اجلسد، من العنالان إ  آ تر مقذاكرة الجسد( يف "أحالم مستغانميو   
"، وإ  قسـنطينةالذي يتل تز اطب عو هام و ، تستقرت على الال، فتا ة الده هال املاتان، وهتال املدينتو، والتالقن، يتحتالتل تتا ة إ  "
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د " يف متتدهنا: "غر اقتتو" و"أشتتب ل و"، و تتتبــالد األنـــدلس"، وأال ا تتتا أ تترال إ  "حنــين" التتيت وقهتتتا صتتاالبها اتتت "اللوحــة الزيتيــة"
 .  45ياتسب أاعادا د،ل و،  للب ف ها: القالم و، والس اىو، والتا ي،، واجلذو ، وأال ا ا "اكب بو" اليت تسان القلب والالندان.

، واجلستتد دائتتم التالالتتد 46فتتت "الاتااتتو فاعتتمل تعتتدتده األنستتاد التتيت حيتتملت ف هتتا، فهتتي  لتتجت مستتتلر، وهتتي  لتتجت خمتلتتف"  
صتتالب التتنص اكاضتتر، وتتتا ة صتتالب التتنص البائتتب، كلتتا   تتتمل اجلستتد االالتتا صتتامتا، ونرالتتا  والتناىتتمل والتحتتالتل، فهتتال يتتجتتة تتتا ة،

 مالالما من تشظ ات األ ا املرهقو، وماما اآل ر.

ياتستتي اجلستتد ،فتتتة ترم زيتتو  اليتتتو تلتتمت االعناصتتر وامل شتترات التتيت تشتتاتمل أفتتجت املتإ تتتمل، وهتتذه  صالصتت و تتلتتتتع هبتتا   
  ":خالد بن طوبال، على لسان السا د "تقول "أحالم"الروايو النسائ و على ونة التحديد. 

مــراء.. مــع عــرائش العنــب.. مــع "... كــان حّبــك يــأتي مــع المنــازل البيضــاء الواطئــة، بســقوفها القرميديــة الح  
أشجار الياسمين المثقلة.. مع الجداول التي تعبر غرناطة.. مع المياه.. مع الشمس.. مع ذاكرة العرب. كـان حبّـك يـأتي 
مــع العطــور  واألصــوات والوجــوه.. مــع ســمرة األندلســيات وشــعرهن الحالــك. مــع فســاتين الفــرح.. مــع قيثــارة محمومــة  

زء مــن تلــك المدينــة أيضــا.. فهــل كــّل المــدن العربيــة أنــت.. وكــل ذاكــرة عربيــة أنــت. مــّر كجســدك . كنــت أشــعر أنــك جــ
ــزا، ال عالقــة لــه بالميــاه القادمــة مــن األنابيــب  الزمــان، وأنــت مازلــت كميــاه غرناطــة، رقراقــة الحنــين.. تحملــين طعمــا ممّي

فــي ذاكــرة القصــور العربيــة المهجــورة، والحنفيــات. مــّر الــزمن، وصــوتك مــازال يــأتي كصــد  نــوافير الميــاه وقــت الســحر، 
عندما، يفـاجأ المسـاء غرناطـة، وتفـاجأ غرناطـة نفسـها، عاشـقة لملـك عربـي، غادرهـا لتـّوه، كـان اسـمه "عبـد ا "، وكـان 

 .  47..."!آخر عاشق عربي قّبلها

ّت ااكركتتات اللتاللب تتو، والستت اللو اجا يتتو دا تتمل اجلستتد األ  تتالي التتذي يتحتتالتل    إ  نستتد  صتتتي ىتتريع هتتذا املقطتتع غتت
ا، شتتطا  والتحتتالتل والتالغتتتمل يف مج تتع التحاصتت مل املل لتتتو كرك تتو الستترد، وتحتتتا خم تلتتو التتتنص بل تتع تحاصتت لة إ  املتلقتتي كتتي يع تتتد 

 تشا لة وص اغتة.

نتا إ  "  السا د والرتاوي هلذه اكاايتو، كلتا حي لخالد بن طوبال" حي لنا إ  نسد "ذاكرة الجسدإنت عنالان الروايو "  
"   تتتتمل ،فتتتتتة ترم زيتتتو ماتنتتتزة ةرك تتتو التحتتتالتل حيــــاة" التتتيت ا تتتتمل النتتتالاة اكاائ تتتو  والد،ل تتتو يف هتتتذه الروايتتتو. ونستتتد "حيــــاةنستتتد "

"، ومتن حيــاةوا، شطا ، كلا الدها مدنتجو البو ا،نت ا  والعبتال ،  ظترا يتلال،هتتا اللحظ تو  املتتالتترة، وامللبالمتو، ف تحتالتل نستد "
( إ  نسد الروايتو املاىتك لزمتام السترد، وتطتال ات األالتداا. هنتا يتحتالتل هتذا اجلستد والقترائن املصتاالبو لتة الّراوية نسد  و ائ

 .  48"، ومنا هلا القرم ديو اكلراء، ويتجستد مع قرة األ دلس ات، وذاكرة العرب..."األندلسإ  "
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تبعتا للح تتز التذي يشتبلة ماا  تا، أو الستب  الع تو العا تو لقد "كان اجلسد، يف مج ع التلظهرات، مركز ا،هتلام،   
( تاتتالن  تتد أالستتن  تالت تتف تلتتك العا تتو التتيت تتتراط أحــالم مســتغانمي. و 49متتع التتروى والتتنحب، أو يف عا تتتو التتذات هبتتا معتتا"

"، الـّراوينستد "" و حيــاةالحريات املاان اجستدة عند "ال تاة" ااأل دلب، وتا ي، العرب هناو، كلا أالسن  الراط ات نستد "
 ظرا للتلاثمل والتشاكمل الذي يصتبت ويستتلد قا تتة متن املرنع تو الالاالتدة؛ فتت " هتالدات التذات الشتاعرة مالنتهتو، االد نتو األو  
إ  تأى ب الالا  فعال ات اكقالل الحن تتو املتجتاو ة: الحتن الحالتتالغرايف، والتشتا لي، والاتااتو، هعتادة تحع تمل املتالا د األول تو اخلتام، 

 .  50تعاليض اآللو اجلسل و االطا و اللباليو التحجّييو"و 

"...كـان منا ات النص ماتنتزة ااجللتمل القصتّية، الالاعتدة اتد،،ت واىتعو، تحهتم متن الست ا  م تمل  تالل الستا دة:   
وإنت الستترد عنتتد  .51حّبــك يــأتي مــع فســاتين الفــرح.. مــع قيثــارة محمومــة كجســدك.. مــع حــزن أبــي فــراس الحمــداني..."

(، لّيتبط اتحح ز مرنع و القا ئ إ  اىتدعاء  صالي أ ترال غائبتو، ممتتدتة إ  علتجت املإ تلتو الشتعب و، واه ا مستغانمي أحالم 
" التتذي   تتتمل، حيـــاة"، هتتال نستتد "أنثـــى" تتشتتاتمل متتن  تتالاة د،ل تتتو،   لهتتا نستتد "ذاكــرة الجســدال قتتايف، والتتذاكرة التا ط تتو. فتتت "

(، فضتتا علتتى  د تتتة يف  تتر  قبقتتو اكاضتتر، الجســد / الــنصالتتذي يحتت ض اإحياءاتتتتة علتتى   اتتدو ه، اتت  ة التتنص، وحمتتال ه األىتتاس
مشترتعا البتاب لللاضتي واملستتقبمل، كلتا اىتتطا  هتذا اجلستد إ االتو التالانز التزمن، وا  تمل أنتالاء الببطتو امللتعتو، واهغتراء  اللذيتذ 

 الذي ى االن الافزا يف تنش ط ذهن املتلقي. 

قدتمتتو النظريتتو، وإ امتتو التتدل مل عل هتتا، متتن  تتال  وايتتو " تتادة  ر حتتمل" لتتت   هتتال  كتترام(، التتيت  ىتتنحاول تتتدع م هتتذه امل  
كا   تستقرئ إشا ات اجلسد ود،،تة، ة ا عن الذات واآل ر؛ فاجلسد   تمل ىلطو الاشتف، واخللتجت واهاتدا ، كلتا   تمل  تالاة 

 صالات الشا دة، ذات ونة م  ا حمجتب.النص يف معجل تة ود،ئل تة، امل إنت املعاين لتجيء كسرب من األ

  مل اجلسد عند األ  ى مسا  السرد، وتطتال ه ومجالتة، كلتا   تمل اآل تر املتذكر شترا ة هتذا اجلستد وعنحالا تة واشتتعالة.   
عامتمل فحت تاتب املرأة، تحره نسدها على النص، ف ناتب، ويتحرتو وفقا ملشت صو اجلستد و غباتتة وإحياءاتتة، وهتذا التالنتتة   تتمل ال

قتد، األك ر فعال ة يف التحاليمل والت تالير، كلتا   تتمل اجلستد عنتد املترأة العتبتو النصت تو الالال تدة يف أفتجت ا، حتتاى والتعتدتد، واملستاءلو والن
وتبقى عا و املرأة بسدها، وعا تها بسد النص واأل ر، عا و  ال  وتمل، ماض والاضر، وصعالد وهبالة، ويتحتالتل التنص إ  

التل وتحاعمل، و د  تلك النص ىلطتة من  ال العناصتر املتحاعلتو التيت يبتذيها اجلستد، ويشتحنها أك تر يف تحع تمل ال ز تصادم ّو
 السرد، وايتافظو على ال اليتة وإغرائة. لقد و د على لسان السا دة:
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الضــياء.. امتطيهــا.. الظلمــة.. وأســافر إليــه.. حقــا  كّلمنــي..  ... ضــوء الغرفــة أطفأتــه.. الظلمــة فيهــا ســحر"  
أحاول إعادة االنتباه إلى ذبذباتـه الصـوتيه. مـا الـذي أسـمعه؟ مـن يخـدن البـاب؟ لـيس فـي البيـت قطـة أو قـط؟ تجاهلـت 

تحتــويني.. أذنـي، تركتهــا منشـغلة بالبــاب.. وأعــدتني إلـى ضــيائي.. امتطيهـا.. الظلمــة.. لكــن فيهـا ســحر الضـياء.. مازلــت 
أقــبض علــى نفســي.. هــو اآلن يســكنني.. صــوته.. أي نعــم .. أنــا مــا رأيتــه.. ربمــا صــورته.. أغمــض عينــي.. أنغــرس فــي 
نفسي.. العجيب أني ال أتخيل أي شيء.. ال أفكر بأي شيء.. حتـى مجـّرد الهـذيان مـع لحظـة هاربـة مـن الفضـح تجمـع 

ــاك موضــو  محــّدد.. كــان.. أو صــ ــة احتــوائني.. انغراســي فــي نفســي.. ولكــن امــرأة ورجــال.. لــيس هن وته.. صــوته.. بداي
العجيب أني ال أستعير مساء فاطمة أو سرير زهرة، ال أتحالف أنا معـه، فـأخّبأ سـري معـي، وأبـرهن أنـي أمـارس عريـي فـي 
غيــاب أنــف العمــة.. فقــط أمــتص الظلمــة حــين أنغــرس فــي نفســي.. إنــي أحيــا أقصــى حــاالت التوحــد مــع النــبض.. نبضــي 

 . 52وحي من ذبذباته الصوتية.. تراجع الصوت.. تراجع الجسد.. والبيت.. امتطى األلوان..."ب

الت  قرأ النص، و تحستب ألحاتة وتراك بة،  شعر اتلك الشعريو الصاف و اليت جتالس يف  بايتا عتامل اجلستد امل  تا،   
بتتو، تظهتتر  صتتف اكق قتتو. وأوتل متتا  االظتتة يف هتتذا املقطتتع الستتر  دي، أنتتتالاء الببطتتو الرا صتتو التتيت ت  تتتر ذهتتن املتلقتتي: األحتتاظ حمجت

 ضوء الغرفة، وامتطاء الساردة لهذه الظلمة، والسفر إليها..". "... 

ق تجت اللتذتة، التت تحتتا أفتجت التإ تتمل،    و  هال  كرام(، ّسن فن الاتااو من منظتال  اجلستد، كلتا ّستن فتن املتعتو، ّو
املعتت ، وتعتتدتد الاتااتتو، ذلتتك "أنت الاتااتتو، يف تعتتدتدها وا تافهتتا، ، تتإلتتتى عتتن ذاهتتتا  وتقتتبض علتتى املتلقتتي يف املشتتا كو يف صتتنع 

حتتر الحرهتتا، وتتتنقز  قشتتها، ولانتهتتا تبقتتى فعتالتتو ملتتا  تتا ختتتطت  طتهتتا، وترىتتم  قهتتا، ّو وا تافهتتا، إذ ّتتملت يف اجلستتد املشتتتهى، إهنت
 .53تريد"

، وأىطال يا، وتا ط ا، ومجال ا، كلا   تمل هانب الروايو و الاهتا اكاائ تو،   تمل اجلسد يف الروايو النسائ و علقا نبراف ا  
ال تتا تتشتتاتمل متتن الضتتال  اجلستتد، كل شتتتر د،يل وإيقتتاعي، يتاتتئ عل تتة الستترد. والتتىت تتتتمت علل تتو اخلصتتالاو والنلتتاء، والتشتتاتمل 

 .والصّيو ة، ،ادت من ونالد اآل ر؛ لتاتلمل علل و التلق ا، ويتم للسرد ونالده ودوامة

(، والتنص ، يلتد نّصـا(، كأ تة متن ىتنن اخللتجت، ومل تشتذت عنتة الروايتو أيضتا، ااعتبا هتا  كونيايااد ياالن هذا اكلم    
من العدم، امل يتاالتن مضتبو، فعلقتو، فجن نتا، و بتمل هتذا وذاو، ، اتدت متن امترأة، و نتمل، كتذلك هتال ىترد املترأة. وكتذلك اجلستد، 

ي،   مل عند امل لف واملتلقتي شبف ا،لتحام االلبو، التت ولتال  اجلستد اكتي للتنص، لتحستتب هال منبع الح ض يف ا ب ا تة اهاداع
  بضة يف الظاهر والباقن. 
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تتتال يف اجلستتد، وحماولتتتو القتتتبض علتتى ماتتتامن الستترت ف تتتة ديتتتدن الستترد النستتتائي اامت تتا ، وهثبتتتات ذلتتتك    ويبقتتى ا،ّ 
ة التتيت تحتت ض علتتى نستتد التتنص اإشتتا ات م  تتترة للرغبتتتو، ومستحتتتزتة (، ال تتا تستتتال حنا اعتتض ألحاتتتزهــور كــرام صتتبي إ   تتص  

أمتطيها..أركبني.. احتويني.. يسكنني.. احتوائني.. انغراسي.. أمتص الظلمة حين أنغرس في نفسـي..  للللتقتي، م مل: "..
 حاالت التوحد مع النبض...".

م اتتاآل ر، ال تتا و دت ما تحتتو، مشتتحال و ارغبتتو تشتتاتمل اهشتتا ات اللباليتتو املل تلتتو يف األفعتتال شتتبف ا،لتحتتا كلتتا   
"،  ستشتتعر يف هتتتذا الحعتتتمل د،لتتتتة أمتطيهـــااجلستتد، مم لتتتو لنقطتتتو ا تاتتا  اجلستتتد وتالا  تتتتة. فحتتت يتتترد علتتتى لستتان الستتتا دة الحعتتتمل "

ص التذي يشتّي املعجل و اليت تح د الركالب على صهالة فرس مجالى، و"اهلتاء"، هاء الضلّي املتصمل املشّي إ  امل  ا، مث ىت ا  التن
إ  البرفتتتو والظللتتو ونستتد الستتا دة، مث إنت الحعتتمل "أمتطتتي" حيلتتتمل يف التتدت ذاتتتة معتت  الستت تا ينستتجم متتع قب عتتو اجلستتد أيتتتا كا تت  

 قب عو هذا اجلسد. 

...ضــوء الغرفـة.. أطفأتـه.. الظلمـة.. فيهــا سـحر الضـياء.. امتطيهـا.. الظلمــة..."، والتت  ع تد ىت ا  اجلللتو: "  
النستتجت اللبتتالي محعلتتا ارائحتتو اجلتتنب، وعبتتجت اجلستتد األ  تتالي املشتتتهى، وأىتترا ه و بايتتاه. وىتتالاء ، أنهتترت اتتة الستتا دة فتتال    لحتتي

تتتة، و شتتتمت  ائحتتتة، متتن  تتال اكتترو  والاللتتات وخمتتا    الستتطال ، أم أضتتلرت اتتة يف قالايتتا الصتتدو ، فهتتال واضتتا ونلتتي، حنست
 األصالات. 

تتد متتن خمتتا   األصتتالات التتيت تبتتدأ متتن أول الشتتحو، لتنتهتتي يف أ صتتى اكلتتجت،  "،"امتطيهــا تأمتتتمل املقطتتع الصتتال،    فنتأكت
ســــكن، انغــــرس، احتــــو ، وكتتتتأنت كتتتتملت شتتتتيء يف الستتتترد النستتتتائي يتتجتتتتة إ  التتتتدا مل. اتتتتمل إنت األفعتتتتال التتتتيت ىتتتتبجت ذكرهتتتتا: "... 

ّستن املراوغتو، وا،حنترا  اتأفجت ا تظتا  لتحلمل مع  اجللع والتالالتتد وا،لتحتام والضتم، و لاتن الستا دة   هتال  كترام( توّحد..."، 
القتتا ئ، التتت تعلتتد إ  تشتتريد ذهنتتة، وتاستتّي  ط تتتو اكاتتي عنتتده، واخلتترو  عتتن وط تتتو ا،ىتتتنتا  املنطقتتي التتذي ينتظتتره، فتتتأ، 

"التتنص األديب هتتتال ّقتتتجت لبتتالي، وملحتتالظ اتتتت م لتتف ضتتلّ، و تتتا ئ  مارىتتتو مبتتدأ أنت  ."،.. امتطيهــا.. الظلمــة ..اعاستتها: "
 .54محرتض"

( لعبتتتو الضتتتلائر، ولعبتتتو املرايتتتا املتقاالتتتو التتتيت تتتتنعاب ف هتتتا األنستتتاد والتتتذوات، وفتتتجت ا، تبتتتاة زهـــور كـــرامأتقنتتت     
العضالي ات التجراو اجلسديو، والتجراو الاتاا و؛ أي مرو  الاتااو أو، متن اجلستد  بتمل أن تنقتمل علتى التال  . والروايتو  تص أديب، 

فهتتذا الاتتام تنتجتتة اللبتتو، كتتأداة  -علتتى التتدت تعبتتّي اتتا ت  -داء اللبتتالي، وأل تتتة هتتال التتذي يتتتالتم و"التتنص األديب  ستت   متتن األ
 .55ّدد تشا لة ومعلا يتة، وكآل و ه تا  املع "
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( عنصرا فاعا يف الروايو، و افدا هلا، على الترغم متن قتراوة عالدهتا، والداثتو عهتدها االاتااتو؛ فقتد زهور كرامتعتس    
رد، كلا قالت ت من لبو املرأة الحن تو، من  ال  صتها الذي يتإلتلة  و حتات وأ تالاس ىترديو، إضتافو إ  اجللتع اتت قالت ت من الس

" اا تترة. فالحعتتمل متتصتتمل اضتتلّي املتتتالتم "أ تتا"، وملحتتجت اضتتلّي البائتتب "اركبنــيالضتتلائر يف فعتتمل واالتتد، م تتمل اىتتتعلاهلا الحعتتمل 
 أعدتني". "، والشيء م لة يف الحعمل ""هال"، فلزن  الضلّيين يف فعمل واالد "ا كبّ

إنت الروايتتتو " تتتص أديب متإ تتتتمل، ول ستتت   صتتتا علل تتتا، تشتتتحع لتتتة ضتتترو ة العلتتتم وا،لتتتتزام اتتتاملنطجت، اتتتأن ياتتتالن عنالا تتتة   
د . وتتاهرة اجلست56مطااقا، امل إن الروايو ت ثتا عناوينها االباغو، واهشرا ات الشعريو، كلا تشتتبمل علتى لعبتو املراوغتو واهيهتام"

املصتتاالبو جلستتد التتنص، ا تتتمل املركزيتتو النا لتتو ا قلهتتا علتتى الروايتتو النستتائ و ال تتا يبقتتى الستترد ف هتتا مالا يتتا ألالتتالال اجلستتد الدا ل تتو؛ 
".  تقتالل الستا دة الغد والغضـبفها هي   ناثو انال و( تالتتف اجلسد، وتتإذ منة ايتطتو األىاى و، والب  ة السا نو يف  وايتهتا "

 "هدال": 

لقــد كنــت فــي الســلم، لكــن حينمــا كانــت ســلمى تــرد علــى تحيّــة "ســعد" ببســمة نديــة، ومــن بعــد، حينمــا ... "  
هتف "محسن" باسمي، بتعلق شـبيه بـالوجع: "هـد ؟"، انـتفض جسـدي، وغـادر منطقـة السـلم، وأعلـن عصـيانه.. فتبعتـه: 

، مـــن دهشـــة "ســـلمى" "جســـدي هـــذا"، و"محســـن" يمســـك بجـــزء منـــه عنـــد المرفـــق، وأنـــا قـــد طـــاب لـــي أن أصـــفع، كـــال
 .    57ودهشتي..."

( ال اليتة من األنالاء املاتنزة اأصالات اجلستد، واألشت اء املعادلتو لتة، كلتا   تتمل خناثة بنونةالسرد عند   لقد اكتسب  
اجلسد التجاو  والتحالتل عس التشإ ص اهاداعي للحق قو. فاجلستد هتال التذي يحجتتر اكركتو، وطلتجت متن  التم التنص ال تاة تنتبض 

 تاة، متضتلتن اه ترا  اتا، تا ، منتة تلتد اللحظتو االتجدتد وا،ىتتلرا يو، ذلتك أنت اجلستد عنتد   ناثتو انال تو( معتادل للالنتالد واك
تتا تتتإتتذ متتن الحعتتمل "58"القضــم هــو الحيــاة"مالضتتالعا نديتتدا، مرتبطتتا االستترد كاتتمل، م تتمل عبا هتتتا  علتتى و تتو "  قضــم، ال تتا إهنت

 نسد النص اأكللة، كلا  للب التا  ف العايل هيقا  الذات املصاالب هيقا  اجلسد، و صالص تة املتحرتدة.

 

ســللت المخــدة بعــد أن تمــددت، واتكــأت عليهــا، أفــرو اتكــائي البــاذر علــى كــل مــا فــي الغرفــة.. علــى مزهريــة "...  
صغيرة غارقة في الغبار وراء البـاب. تنبهـت، ثـم قمـت أحملهـا، وبـين حـاجبي نظـرة مقطبـة أسـتنكر بهـا هـذا السـهو الـذي 

هميتهـــا، ثـــم أعـــدت جلوســـي، فاتكـــائي، أغرقهـــا عنـــي فـــي العـــدم مـــدة أشـــهر. وتوجـــت بهـــا وســـط المكتـــب؛ لتكتســـب أ
فاعتقادي بالسيطرة على المزهريـة بالـذات، بـل علـى مـا تعكسـه بـاألخص: إنهـا مـا اسـتطعت أن أوجـده.. لـون مـن الحيـاة 



                                            شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات                                                                                                
www.diae.net 

 

بال رونق، كمزهرية بـال زهـر، أو كيـان بـال روح، أو صـرا  بـال جـدو ، أو محسـن بـال لـذة، أو كـل شـيء ممـا أنـا أفعـل فـي 
   .  59.."محيطه وال أعيه .

هذا املقطتع الستردي مستتملت متن علتجت اجلستد املتدنت  اتالقلجت وا، تبتاو والتسودة، وهتال يبحتا عستى أن جيتد متا ينتّي   
تللتة، ويز   ف ة اك اة، فحالة أشبة ةال املزهريو، اا  هر، أو نستد اتا  وى،و  وى هتذا اجلستد هتال اآل تر . ومتا  االظتة يف 

ح تزه. هنتتا، هتذا امللحتالظ هتال تلتك األلحتاظ التيت  ّلتتمل إيقاعتات ااهتتو، كتالن هتذا اجلستد ،   لتو لتتة اتدون نتذب ا تبتاه اآل تر ّو
السـاردة / المزهريـة / هويّـة الـذات وهويـة الـدال متالصـقان ، متمـاثالن والنتيجـة ال :   قرأ الالا ع، من  تال  راءتنتا للجستد

   .حياة

اجتتتتاه نديتتتد، تبتتتّيت ف تتتة منظتتتال  الرؤيتتتو: متتتن التتتال نستتتدها الباهتتت  ّتتتالتل   ناثتتتو انال تتتو( اهد او املعتتتريف للقتتتا ئ يف   
األشبة اامل ت ، إ  املزهريو، ّاول تب ّي النظرة املألالفو هلا، التت أعتدتت لللزهريتو ماا تا يف املاتتب. ولعتمل هتذه الالضتع و اجلديتدة 

 هلا   د تسلا ااملرو  والتبّيت إ  الالو امل اد والبعا.

د الستتا دة إ   معتتادل مالضتتالعي( كالتتو املزهريتتو التتيت جتستتتدت متتع التتنص، يف ذلتتك اللتتالن الالتتو نستت لقتتد اىتتتحال   
 الباه  الذي تنقصة اكرا ة والعنحالان، فاان السرد ثق ا، اط صا، يحتقد إ  اكركو والسرعو.

اتتن اكركتتتو والتتت  تحستتتب التتتزمن، حنتتب الحعتتمل أو اكتتتدا التتذي ينتشتتتر أفق تتا، التتاما معتتتة إيقاعتتا  ت بتتا وهادئتتتا. ل  
تتحجتتر متتن  التتم التتنص،  القتتو ال تتاة تنتتبض وجتتتدتد قا تهتتا، وهتتي ا تتتمل ثقتتمل الروايتتو و الاهتتتا، وهتتذا متتا  للستتة يف املقتتاقع الستترديو 

 املالال و: 

فقد خامرتني رغبة: أن أبتلع أنا أيضـا قطعـة مـن الحيـاة.. أي شـيأ منهـا، أن أصـهره.. أطحنـه أو أدمـره. "...   
تعجل حتــى التقيــت بــدكان لبيــع الحلويــات.. قصــدته.. دعكــت قطعــة.. ســحقتها بأضــراس وغابــت نظرتــي فــي بحــص مســ

واعيــة.. انزلقــت فــي حلقــي، ثــّم جــوفي.. فتقّلصــت أمعــائي كأنهــا تحكــم عمليــة حصــار، قطعــة الحيــاة تهزمهــا فــي عمليــة 
 .   60."جبروتية... وأنجزت خطوات، ففاجأني.. تعجب: كيف أنني أرفض الحياة، وأحشرها في  أمعائي..

 يعالد إ  جلسد  بضة، ادل مل أ ة يريد اك اة، فالقضم   تمل قا و كامنو يف اكركو والتبّيت .  

إنت اهادا  النستائي حيستن ختصت ب اجللتمل السترديو التيت ّتالتل األلحتاظ إ  إشتا ات لباليتو غن تتو ااهىتقاقات الرمزيتو   
. و تلتتك اجلستتد األ  تتالي الرك تتو مر تتو  ائلتتو علتتى ا،لتحتتام االلبتتو، والاللتتال  ف هتتا، وفتتجت املرتاتتزات املعرف تتو املالا يتتو للالا تتع واجلستتد

للااتبتتتو الستتتا دة، ال تتتا إنت اجلستتتد والتتتنص يف تحتتتاعات منتجتتتو لتتتد،،ت نديتتتدة، تتحتتتالتل ف تتتة املحتتتردة الالاالتتتدة إ   تتتص ىتتتريع 
" التتذي ّتتالتل إ  د،لتتو كال  تتو اتتبت اك تتاة والالنتتالد والاتتالن، اتتمل القضــم"ا، شتتطا ؛ حيقتتتجت منتتااع الحتت ض يف اهاتتدا ، م تتمل فعتتمل: 
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تتالتل الحعتتمل "  ضتتم" إ   متتز مشتتحالن االتتد،،ت  ّتتالتل الحعتتمل إ  فلستتحو و ؤيتتا ،  اتتن جتزئتهتتا عتتن اق تتتو العناصتتر األ تترال، ّو
 الاهنائ و، وكان و العة على النص كس مل من املطر املحانئ، ، يستجلع. 

ذا الحعتتتمل هتتتال متتتن اجلستتتد وإل تتتة، ومستتتا  ا،جتتتتاه هلتتتذه اكركتتتو التالالديتتتو هتتتال "اجلستتتد" التتتذي   تتتتمل  ستتت جا كلتتتا أنت هتتت  
شتتبا ا، يستتلا لللحتتاو  واألصتتالات أن تتستتلتمل إل تتة، ومنتتة، عتتس فجتتالات تستتلا اتإصتت ب التتنص وتحجتتّيه. ومتتع إ را  تتا اتتتدو  

التل التتنص إ  غااتتو متتن الرمتتال  املتعتتدتدة التأويتتمل، والتتيت اجلستتد التتذي   تتتمل أالتتد ماال تتات التإصتت ب يف الستترد النستتائي التتذي حيتت
 ّلمل د،،ت مضاعحو، ت ري العلل و السرديو، وتاالن  اد ة على نذب ا تباه املتلقي وشدته.

هتتتذا  تتتا الن عتتتام  للتتتب مصتتتدا  تة يف النصتتتالي الناضتتتجو فن ًتتتا واملستتتتالف و لشتتتروة الروايتتتو. أمتتتتا الروايتتتات التقريريتتتو   
 ا تسج لي إ با ي، يسقط عنها القا الن لعدم تالفترها على شروة الروايو النانحو . الشحافو، فطااعه

رجـل "، يف  وايتو "سالمة اثمل اهالساس ااجلسد اهالساس االنص أيضا، ذلك الذي  ستشحتة من لسان الستا دة "  
 (:  فوزية شالبي" للااتبو الل ب و   لرواية واحدة

نـــت شـــفتاي تقترحـــان عليـــه طعـــم الكـــرز المخلـــوط بالشـــيكوالته، كـــان محمـــود يمســـك بيـــدي، فيمـــا كا"...  
كان طـابور  النسـاء الالئـي يعرفنـه عشـيقا وحبيبـا ومغـامرا، يصـطف فـي مسـامات وجهـه،   !وتدعوه عيناي: الطفل الكسـول

هــا أوجاعـك.. لمـن تفضــح أسـرار خيباتــك.. وأي الصـدور  تــذرأ فـي زفرات وأنـا أعبـص بمفــاتيح قلبـه العتيقــة: لمـن تحمــل
. كان محمود يكابـدهن / يـئن / ينكسـر / تمثلـه أجسـادهن، فيغشـاه التعـب / يداعبـه النـور، فيشـتد / تطفـو .. ! دمعك ؟

 .61"!من زوايا جسده شهوته الجامحة، فيندلع فيه تعبه القديم...

 اثتتتتمل اهالستتتتاس ااجلستتتتد  حتتتتب اهالستتتتاس ااألالتتتتداا واألشتتتتإاي، اتتتتمل إن التتتتنص خمصتتتتتب، يف نتتتترس كللاتتتتتة   
وىتت ل ائ و الروفتتة متتن ذلتتك النستت   اهيقتتتاعي وأاعتتاده الد،ل تتو. ة تتا يحتت ض هتتذا اهالستتاس علتتى التتنص متتدلال،ت ت شتتتر لتلتتك 

"... شــفتاي، يعرفنــه، ( للتنحتت ب، يف م تتمل  الهلتا: الفــاء( التتر   فوزيــة شــالبيالرغبتو التتيت تنستت    القتتة. فتتا ظر ك تف تستتت لر  
( التذي   تتمل يف د،لتتة  تالن النـونكلا  للب هذا األ ت املاتالم يف قب عو الر     مفاتيح، تفضح، تذرأ، زفراتها، تطفو..."،

 يكابدهّن، أجسادهن ...". النسالة: "... 

خم تتال التتنص التتذي اىتتتدعي  غبتتو اجلستتد، يستحضتتر اآل تتر االصتتحة مرايتتا تعاتتب ونعتتة ونح لتتة،  ستشتتعر  مث إنت   
أســــرار خيباتـــــك.. وأي الصــــدور تــــذرأ فــــي زفراتهـــــا  لمــــن تحمــــل أوجاعـــــك.. لمــــن تفضــــحذلتتتتك يف م تتتتمل  الهلتتتتا: "... 

تتمل اتتد،،ت مطلقتتة متعتتدتدة الالنتتاله، جتعتتمل التتنص محتالالتتا، ويف دمعــك...؟"،  ومتتن  تتال هتتذه األىتتصلو،  شتتعر  تتبض التتنص ايتلت
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ليس هناك نص كامل، ألنه ليس هنـاك واقـع كامـل، وسـتظل النصـوي مفتوحـة كإمكانيـات (: "عبد ا  الغذاميهذا يقالل  
 .62ان لم تأت بعد"لمع

و ظتتترا إ  وفتتترة الشتتتالاهد، واملقتتتاقع الدالتتتو التتتيت ت بتتت  ه لنتتتو اجلستتتد علتتتى التتتذات يف التتتنص النستتتائي،  تال تتتف عنتتتد   
 "، مع املقطع اآل،:نخب الحياة( يف  وايتها "آمال مختار 

ق المطـر، تنصـهر عندما تعود خيوط المطر، تثقب جسدي بوجع لذيذ، تتهّيج األشياء فـّي، تتبعثـر، تعـان"...   
وترفض، صرار جسـدي ال يـزعج المـارّة فـي الطريـق، وهـم يحثـون الخطـى فـي دأء البيـوت، متلّفعـين بمعـاطفهم. عنـدما 
أهــدأ مــن ســكرة المطــر، وتتالشــى رقصــته، وأعــود إلــى خشــو  الشــتاء الحمــيم، يربّــت الهــدوء علــى عرائــي هامســا: "هنيئــا 

 .63"..."!حّمامك

 

"، ال تتا يصتتبا اتت  ة يتناىتتمل منهتتا التتنص، وتتشتتااك الالهلتتا نخــب الحيــاةّ لنتتا إ  العنتتالان "فهتتذه اجللتتمل الستترديو   
األالداا، لتشاتمل يف  لالعهتا  صتتا مالا يتا للعنتالان، ال تا حي تمل علتى التنص، وحي تمل التنص عل تة، وكتا مهتا ان تو مستتقلتو التىت يف 

 .64املع  أو الد،لو النحاليو

تتتا اللتبتتتو  بالءاتتتتة   تتتمل اجلستتتد عنتتتد املتتترأة أ صتتتى لتتتذتة ا   لتشتتتا مل عنتتتدما يتتتتاالم اجلستتتد اتتتالنص، ويبتتتالى دتتتا لديتتتة، حملت
وونعتتة، هنتتا، يتحتتالل التتنص إ  مستتتج ب لنتتداء اجلستتد، يستتتدعي لبتتو ترفتتع اجلستتد متتن اكتتبت إ  التجريتتد، ال تتا يتتتم التتذواان 

 ب ف ها.والتاشي والحناء ات اجلسد والنص الذي ىال  حياف  على اقاء الصال ة اجلسديو املرغال 

(، يتقدتم اجلسد ااعتبتا ه  طبتا د،ل تا وترم زيتا يستتقطب  مج تع التدوال النصت و األ ترال، ف حللهتا آمال مختارعند    
ــر، تعــانق، تنصــهر،  معتتاين  ّلتتمل يف ملحالتهتتا د،لتتو ا، تترتا  والتتتأثر، والتتتاالم وا،ىتتتجااو، م تتمل: "... تثقــب، تتهــّيج، تتبعث

لد نات ا، حعال والتالتتر الت ترفتع األقتالا  علتى اجلستد، ويستتج ب هلتذا اآل تر املب تتب. هتذا  وكلتها أفعال ت شرترفض ..."، 
 " الذي يستج ب اجلسد كضال ه، و ا س معة ققالىة، فتعالد لة اك اة.المطـراآل ر هال "

نات النستتت ان إن ا، شتتتبال األكتتتس يف الروايتتتو النستتتائ و هتتتال اكحتتتر يف اجلستتتد، وإتهتتتا  ختالمتتتة ونبراف تتتتة  تتتا   ىتتت ا  
والصل ، كلا   تتمل اجلستد صتالت الروايتو اجلتالهري التذي شتاتمل عاملهتا التإ  لتي والرتك تا، فتاملرأة املبدعتو كتبت  التنص اجلستدي 

  بمل ترمجتة، و قلة ماتالاا على الال  . 
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 حركية األنثى كعالمة جاذبة للسرد، ومستقطبة لوحداته:  - 4  

مبريتتو يف العلتتمل الروائتتي، فهتتي  تتالاة ناذاتتو مستتتقطبو جلل تتع الالالتتدات الستترديو،  ا تتمل األ  تتى ىتتلطو مجال تتو تذو  تتو  
ال ا األ  ى تتحالل إ  عامو ىرديو يف الروايو النسائ و، فتستح مل شاا هام ا ىريع ا، شطا . كلا تتحتالل األ  تى إ  وىتم 

 يطبع  نسد النص، ف عضد شامل البناء الروائي، ويق م هندىتة.

قا تتو تالل ديتتو كركتتو التتتداعي والتحاعتتمل والتحتتالتل، كلتتا تتحتتالتل يف التتنص إ  قا تتو ، تاتحتتي االد،لتتو  وا تتتمل األ  تتى  
اه إ  قا تتو تحجّييتتو حملتلتتو اتتد،،ت مضتتاعحو تستتافر يف الرؤيتتا، استتا فضتتاءات التتنص؛ لتضتت صة اشتتعلو الشتتعر  الالاالتتدة، اتتمل تتعتتدت

 ووهجتة. 

، 65 ر حتتمل"، ال تتا   تتمل العنتتالان نتتزءا أىاىتتا متتن التشتتا مل اللبتتالي للتتنصتطلتتع عل نتتا   هتتال  كتترام( اروايتهتتا " تتادة   
وهتتال أيضتتا   تتمل شتتامل الروايتتو، وهرمهتتا التتذي حيتتاف  علتتى اقائهتتا، واىتتتلرا  تشتتالتها، كال تتتة "  تتتتمل ادايتتو  القطتتب التتد،يل( التتذي 

 دة، وارائحتو القر حتمل، ال تا اجللتال، والقادة اىم م  ا مرتبط هباليتو الستا .66يقالم ااىتقطاب د،يل الالل  الاة د،ل و واالدة"
، والرائحو املعطترة اليت ت ّي ا،شتهاء والرغبو.  واكبت

"، معتلتدا علتى الركتو ا، تقتال التتد جيي متن الستطا القتائم علتى مشتهد القتادة إ  قالدة قرنفلينتقمل السرد من "  
 . وتبدأ الروايو هبذا التشا مل:العلجت، ال ا الرؤيا  املا و اء الس و(، وال ا األاعاد الباقن و لللجتلع

... ولقــد اختفينــا معــا. هــو الــذي اســتدرجني نحــو الــداخل، بعــد أن عــرو فكــرة وجــدت صــداها فــي نفســي. ولقــد " 
انطلقنا معا )...( هو الذي سبقني نحو الداخل، وبعد أن بـدأت خطـواتي تقـتحم شـتاته، تأكـدت مـن أنـي علـى مقربـة مـن 

 ه متفوقة على احتماالت التراجع والتخلي عن موعد اللقاء.الموعد. كان أنيسي، فكنت بوجود

مجرد اإلحساس باألنيس يجعلني أتطّهـر من خوفي ومن ضعفي. وحده ظلي، كـان معـي، يشـهد أنـي انزويـت مـع خطـواتي 
 .67 في مساري..."

التتذي يتت دتي وت حتتتة التتت  تأمتتمل األفعتتال، التتد أصتتالاهتا تالالتتتدت لتتتتالتم اضتتلّي  اجللتتع( ّتت  وقتتأة األمل النتتا ي   
االنتالد اآل تتر. فقاال تتو األ  تى، كعامتتو ىتترديو يف التنص، تشتتحن الستترد ااتم هائتتمل متتن الطا تو التعبّييتتو، كلتتا  للتب  تتد ة األ  تتى 
تتر التتنص دا ل تتا، ل تحتتالتل إ  عتتدتة  صتتالي، كلتتا تتحتتالتل  و اال تهتتا يف تالل تتد الد،لتتو املتناىتتلو  يف تتتملت ونتتالد اآل تتر التتذي يحجت

 عدتة مجمل، والس ا  إ  عدتة ى ا ات.اجلللو إ  
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"حيضر اآل ر، االصحة صال ة تتعدتال اكدود العقل و واملنطق و؛ لتصّي جتل ا من التجل ات النال ا  تو، تبعتا خلحتتو أو ثقتمل   
 صتد  . واآل ر يف الروايو النسائ و، يشحن السترد اا افتو كل تتو و الع تو، كلتا حيلتمل الركتو السترد علتى التحتالتل والتحاعتمل68اجلسد"

إ تتا  د،،ت نديتتدة ت تري علل تتو السترد، وتنتتالت  إيقاعتة، اقتتد ات متعتدتدة، تستتاعد يف ذلتك التصتتع د املتذهمل للد،لتتو، تستشتتف 
 ذلك يف م مل  الهلا 

ـــي عـــن موعـــد اللقـــاء. مجـــّرد    ـــة علـــى احتمـــاالت التراجـــع، والتخّل "... كـــان أنيســـي، فكنـــت بوجـــوده متفّوق
 ن خوفي وضعفي...".اإلحساس باألنيس، يجعلني أتطهر م

فتد الل األ  تتى إ  التتنص االنتالد األ تتر، طصتتتب متتن علل تو الستترد، وي بتتت  د المتتتة والركتتة، ويتت قتر ال اتتتة املتحالتلتتو   
تتد األ  تتى اتتاآل ر  البائتتب/ اكاضتتر( يشتتحن  امل لحتتو/ الستتا دة( اتتالعزم، و تتدتها  التتيت يصتتعب  صتتدها يف  تتال واالتتد دائلتتا. وتالالت

 و.االقد ة على املالاصل

والتتت ترتتز   األ  تتى يف التتنص كعامتتو، تتتز   مح ل تهتتا علتتى فضتتاء التتنص اأكللتتة، جيستتده تشتتامل اخلطتتاب الروائتتي:   
 األحاتة، وأ  لتة، ومعا  ة، امل طتبئ النص اااممل  س جة دا مل تتمل األ  ى الذي يتحرتو دش صتها. تقالل السا دة: 

قـاء هـارب عــن األعـين.. أو حبـا فـي مالحقـة االختبــاء . منـذ شـروق الشـمس، وأنـا أطلبــه.. ال عشـقا فـي ل"..  
نكهــة خاصــة، ولكــن الشــيء بــداخلي  يختمــر.. يعصــف بهــدوئي.. يــواري جمــودي.. يجرفــه  -أحيانــا  -الــذي تصــبح لــه 

حيــص ال يعــود. تفتحــت شــهيتي إليــه.. إلــي.. هاجــت نفســي صــخبا يــوقظ جســدي مــن بقايــا نــومي التــاريخي المتخــاذل.. 
األزمان، وعزفت الجسد طلقـة، بقيـت أمامهـا محايـدة، وأنـا أشـهد تعـاليم الزلـزال، نقـرأ ثنايـا الـروح،  تجمعت اآلن أجراس
 .  69وسفوح النفس..."

ياشف املقطع السردي اكضال  املتذهمل لحاعل تو األ  تى الستا دة يف التنص، واىتتدعائها لو تر، أو الانتو اآل تر إل هتا، كلتا  
اغتو اليت اا ىتها األ  تى يف التنص، كالهنتا مركتز الاتالن، والركتتة، و الل تتة، االصتحها ا تتمل  للب تلك اه شطا ات والتحالت،ت  املب

مالضع اخلصتالاو، واىتتلرا  اك تاة، ولاتن ، تتتالفتر هتذه الصتحات إ،ت االتالالتتد متع اآل تر التذي يبقتى الشتبمل الشتاغمل هلتذه األ  تى 
 ... تفّتحت شهيتي إليه .. إلي ..."."

أة،  شتتعر بلال تتو اكتتب امل  تتتا، وشتته تو الاتااتتو يف الروايتتو النستتائ و القائلتتو علتتى تأ  تتا التتت  صتتبي إ   تتص املتتر   
اللبو، وتأ  ا الاتااو والااتبتو، كلتا  شتعر اتلتك العا تو العضتاليو اتت املترأة واللبتو، فالتامهتا أ  تى، اكتنتز التنص هبلتا واحعلهلتا. 

 .   70األ  الي، ىالادا يتلدتد على ا اض، وكتب  املرأة  صتها" "لقد اكتس  اللبو فستا ا  سائ ا أا ض، وتزين  االشعر
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تبعتتا لتتذلك،  شتتتمت  ائحتتو األ  تتى املتبلبلتتو يف  ايتتا النستت   اللبتتالي للتتنص، والتتيت تتستترتب متتن ّتتتة لتتتد مل يف  كتتام   
الحاعتمل املبتّيت املاللتتد. فهتا هتي التا ي، والذاكرة. و د تتحالتل إ   مز للد،لتو ا،التلال تو علتى املطلتجت الشتلاليل، كحالتو متن الالنتالد 

  هال  كرام(، من  ال السا دة، تد مل إ  النص د ال، حمتشلا من الالا تع، كالهنتا عنصترا مهلتشتا ألب ت  فاعل تتة، لتتحتالتل اعتد 
 ذلك إ   التة فعتالو تسهم يف تب ّي الححاللو وإصاالها، امل، وإصاى  الاالن أيضا.

ة، التتتتت ّالتلتتتت  إ  عامتتتتو أ  اليتتتتو يف التتتتنص، مستتتتهلو يف تشتتتتا مل اكاايتتتتو وهاتتتتذا، تتجلتتتتتى أمامنتتتتا الرك تتتتو الستتتتا د  
معهتتا كشإصتت و  املتحاتلتتو  يف شتت ون الب تت ، لتبتتدأ الستتا دة اآلمتترة الناه تتوجبّــة العّمــة" متتن  تتال " -يف آن واالتتد  -واخلطتتاب 

من شإص ات العائلو املتقال عو يف "اجلبتو"، وكعامو أ  اليو ناذاو مستقطبو مج ع الشإص ات دا ف هم "صتال / الححتمل". فاتان 
تتد متتع الستترير، واجلستتد،  الستترد يف هتتذه الروايتتو ىتترد لالعتتو والتتبت واشتتتهاء، وكتتان الضتتالء الباهتت  التتذي يطتتملت متتن البرفتتو إشتتا ة تالالت

 ة.ومع شظايا الذاكر 

، والقبلتو، والالنتع متع صتالت اآل تر البائتب، اىتتطاع  امل لتحتو    و د لعب  مح ل تتو اللبتو امل  ت تو دو هتا، وكتان للحتبت
تتو"،  احضتتلة  قتتمل اخلتتا   إ  التتدا مل، متتع ايتافظتتو علتتى املستتافو اتتت التتذات واجلستتد واآل تتر. ومتتع ا تحتتام العتتري، تقتتتحم "نبتتتو العلت

وعن قريجت عري اجلسد، وعري الذات، وعري اآل تر، ومتع  شتالة ا،لتحتام اتتة، تتحترتو األ  تى لتقتبض وتسقط اهل بو، ف االن التحرت . 
 على الاالن دا الالال. تقالل السا دة:

"... أخــذتني هدنــة.. احتــواني الســرير بلطــف يشــكر عليــه.. كيــف يعقــل.. هــل يــدخل الجمــال هــذا البيــت..   
معني درسا لـن أنسـاه.. كـدت أختـرق السـرير، وأنـا أنتشـي فـي نفسـي.. آه .. لقد ضيع أنف العّمة هذا الحدت.. كانت ستس

وجــدتني أضــحك وحــدي.. أقفــز بســرعة نحــو المــرآة.. أســعى جاهــدة لكــي أضــبط مالمــح الفرحــة.. فأنــا أشــعر بشــيء يهــيج 
فــي بــداخلي.. أحــاول أن أتبّــين هــذا الــذي يحــدت.. خجلــت مــن المــرآة.. مــن نفســي.. شــعرت بــالخوأ.. كــأني أخبّــأ رجــال 

غرفتي.. يقّبلني في الخفاء.. ويمارس العري معي في كّل شيء.. أخـافني جسـدي.. غطّيتـه.. أخشـى أن يفضـحني.. أنـا أيضـا 
لست وحدي.. صوته يلّفني.. يؤنسني.. لم أستطع أن أعيـد التركيـز.. أخـذني صـوته.. كـدت أعتقـد أنـه فكـرة.. كتابـة خـواطر 

 .71مرة، فتظل هي األحسن، هي األفضل..."أو حّتى مقالة، مثل تلك التي نكبتها أول 

   

إنت أ رب ما  ان  اللة عن النص ى طرة األ  ى ف ة، كعامو يف النص، ىت طرة شتبة مطلقتو، ة تا ، ختلتال الروايتو متن اكركتو  
فهتا املهلالىتو التيت اتز  اكس تو األ  اليو، واالتناهتا النحس و ات اكت واآل ر، كلا  للب اجللمل القصّية الاه تو اصتدال األ  تى، والرو 

 ات اكركو النحس و واكركو اكس تو، دالنبتة، تنتقتمل الد،لتو متن التجست د إ  التجريتد، ال تا تنقتمل ضتجتو اك تاة اخلا ن تو، لتحتملت حملتهتا



                                            شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات                                                                                                
www.diae.net 

 

ي الالا تع الضجتو الدا ل و، ضجتو األ  ى اليت تا م العلمل الروائتي، عتس ىلستلو و،دات متناىتلو متن التدا واالتد: عتري اجلستد / عتر 
 .72/ عري اجلبتو / فتا  حمل الصندو  / فتا القحمل اجا ي..

أحـــالم " لتتتت  ذاكـــرة الجســـدهتتتذا   تتتا الن عتتتام،  للتتتب مصتتتدا  تة يف الروايتتتو النستتتائ و الناضتتتجو فن تتتا، م تتتمل  وايتتتو "  
": النتالاة حيــاةذاو للامل اليت ا تلهتا "(. هذه الااتبو اليت ه لن  على عاملها، دا ف ة أاطاهلا املتحركت، من  ال النالاة اجلامستغانمي

"، االصتحها حيــاةاكاائ و والد،ل و، ال ا اىتطاع  احضلها أن ختلجت ققالس العشجت ات شإص اهتا وأمانتها الروائ و. كلا ّالتل  "
ستتطت، كلتتا  لقتت  عامتتو أ  اليتتو يف التتنص، إ  د،،ت االتلال تتو مضتتاعحو، فاا تت : املدينتتو والتتالقن وال تتال ة والتتتا ي، واأل تتدلب وفل

" عامتتو أ  اليتتو، تركتت  ىتتطالهتا و والهتتا اخلح تتو يف التتنص، وم لتت   تتالاة الروايتتو، ومركتتز اىتتتقطاب حماو هتتا يف عا تتو مح ل تتو حيـــاةمتتن "
 .   73م للا تسل ها الااتبو المدينة / الصخرة(شبة إيروى و، محل  ققالس العشجت والال،ء هلذه  

ومل تشذ عن القاعدة  وايو "فالضى اكالاس" إذ كا   األ  ى مركز  الى الروايو، والالتر التذي حيتدتد ملتقتى األالتداا   
واأل بتتا  والعا تتات، كلتتا كا تت  األ  تتى عامتتو فاعلتتو يف التتنص، متت ثترة ف تتة؛ فهتتي التتيت ا تتتمل عنصتتر التشتتاليجت واهغتتراء واجلتتذب، م للتتا 

 لتبقى األ  ى يف الب  السرديو النسائ و ات شحاف و اكب وعذ يتة،  وشهالا  و اجلنب ونسديتة.  ت تدي دو  التحح ز، وتحع مل السرد،

 

(، )أحـالم مسـتغانميإن دويت األ  ى، كعامو  ص تو ناذاو جلل تع ايتتاو  السترديو، عتس فضتاء التنص، هتال متا تتقنتة   
اهشتتا يو الدالتتتو، متتن مال تتع "الستتا دة "، ويف إقتتا  املنظتتال  متتن  تتال شتتدت أ حتتاس املتلقتتتي عتتس  ستت   أ طبتتالقي متتزوتد االالالتتدات 

الستتتردي التتتذي جيلتتتع اتتتتت مامتتتا وضتتتعها النحستتتي، وعاملهتتتتا اخلتتتا ني.  للتتتب تلتتتك املزاونتتتتو اتتتت مابالتتتتات  األ تتتا( وشتتتتاعريو 
  األش اء( من الالهلا، البو مح ل تو ، ّسنها إ،ت أ  ى.

من منحى  نال  الااتبو إ  دفاترهتا وكتااتو  صتتو التالل عا تو التبت  وتبعا لذلك، الد  وايو "فالضى اكالاس" تنطلجت  
اتتتت شتتتاب وفتتتتاة، وإذا االستتتا دة ختتتتر   صتتتتها وشإصتتت اهتا  الال   تتتو( إ  الالا تتتع، ومعهتتتا، ختتتتر  الستتتا دة ملتااعتتتو  صتتتتتها، فتتتتد مل 

 مرأة ارفقو  نمل تصاالبة. الس نلا( ملشاهدة ف لم الالل أىتاذ مع قلبتة، ف شدت ا تباهها  يف الارىي اجاو  هلا ا

تتتال ت  الستتا دة اتتت مشتاهدة الحتت لم، ووضتتع األ  تى اجتتاو ة هلتتا متتع عشت قها، و صتتتها هتتي. وينطلتجت الستترد متتن اللقتتو   
إ  أ رال، ّتالي مجا، مث تتالالد تلك اكلقات الىت تشلمل فضاء الروايو كامل. وتبقى النالاة الد،ل و لعلل و السرد الرك تو األ  تى 

يت تقترأ ذاهتتا متن  تال منظال هتا الروائتي، وعتن قريتجت  تراءة التذات  قترأ التتا ي، والتذاكرة واجتلتع ف هتا، كلتا  قترأ التنص السا دة ال
 مجا  صّية، ىريعو اهيقا ، ختضع يف ترت بها العام إ  العامل النحسي للسا دة الحاعلو يف اخلطاب، واملشاتلو لة.
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شبوهة على مرأ  منها، وهي تحاول أن تقنع نفسها بأنهـا كاتبـة، وكاتبـة "... هما اآلن يتبادالن اللمسات الم  
هـي تـدري أنهـا تكـذب، وأّن الـذي يعنيهـا هـو هـذا .. فقط، وأن الذي يحدت أمامها يعنيها لفهم أبطال روايتهـا، ال أكثـر.

ال أكثـر، بعـد أن أغراهـا   الرجل؟ صاحب المعطف الذي ربّما جاء بها إلى هنا لتعذيبها، بمغازلة امـرأة أخـر  فـي حضـرتها
كامرأة بشيء غير معلن ال اسم له، وأوهمها ككاتبة، بأنـه يخفـي ّسـرا مـا تحـت معطـف صـمته، شـيئا يبـّرر هـذه المجازفـة. 

إنـه فـي ...  ! ها قد خلع معطفه، ليس لها وال بسببها، لكن ليصنع منه غطاء يالمس تحته جسد امرأة جالسة إلـى جـواره
ــه.النهايــة، ينتمــي إلــى ا  لّســاللة األســوأ مــن الرجــال، تلــك التــي تخفــي خلــف رصــانتها ووقارهــا؟ مــلء عقــد العــالم وقذارت

...  ! كأولئك الذين يجلسون جوار زوجاتهم، بهيبة وصمت، ثم يتركون ألقدامهم حريّة مّد حـديص بـذيء تحـت الطاولـة
لتـي تصــّرفت فيهـا منـذ البـدء بحماقــة لـيس هـذا االكتشـاأ هـو الــذي صـدمني، بقـدر مـا أزعجنـي غبــائي فـي هـذه القّصـة ا

مثاليــة، واختلقــت مواقــف وحــوارات ومواعيــد، فقــط كــي أعــيش فــي رومانســّية الحــب الواهمــة... حتــى إننــي صــّدقت أن 
 .  74بإمكان رجل أن يغادر دفاتري، ويضرب لي موعدا خارج الورق..."

افتتتاى  صتتها الستردي دبتامرة البحتا عتن شإصت اهتا  تا   التال  ، وإذا  يف  وايو "فالضى اكالاس"، تدشتن الستا دة  
هبتتا تحتتتتا للتتتنص مبتتتامرة أ تتترال، هتتتي  ا،كتشتتتا  والبحتتتا واملشتتتا كو متتتن  تتتال الرك تتتو الستتترد، وضتتتلن الحضتتتاء اخلتتتا ني، عتتتس 

 اهد او الذا،، ااعتبا ها شإص و حمال يو ىا دة يف هذه الروايو.

، تلتتتتك الاللتتتتات القاقعتتتتو، وذلتتتتك العطتتتتر... هنتتتتا يتتتتتدا مل التتتتزمن النحستتتتي والتتتتزمن دل لهتتتتا يف البحتتتتا وا،ىتقصتتتتاء  
اخلا ني مع  من السرد دا مل الروايو، كلا يتساوال  من اكاايو و من اخلطتاب، عتن قريتجت التلاثتمل الت لتا، اتت حما تت خمتلحتت 

 الال  . الاائ ا م تلحت د،ل ا: الاايو  شإص اهتا دا مل الال  ، ومباد هتم لدفرتها  ا  

إن الضتتال  "الستتا دة" يف التتنص الروائتتي يتتد مل يف اهىتترتات ج و العامتتتو هلندىتتو التتنص الروائتتي النستتائي التتذي تتحتتالتل   
ف تتة  املتترأة / الستتا دة( إ  عامتتو أ  اليتتو ا تتتمل ملتقتتى البتت   الستترديو، تشتتحن الستترد دنظال هتتا، ضتتلن ال اليتتو املعرفتتو، والرك تتو ىتت اهلا 

 ص تو مجال و، تحالى عطرا وشهالة وإغراء، ولال كا   متإحت و يف ثنايا النص، أو خمتبصو ّ  تتتمل الاللتات  العالجت ااأل  ى، كعامو
واجللمل، ومقاقع اكرو ، أو مز وعتو يف  ست   التنص، فعاملهتا الروائتي متحترتو ة اليتهتا وا طا اهتتا، االصتحها عامتو  صت تو مبريتو 

متلبتستو االالتدات السترد التيت ّلتمل يف ق تاهتتا شتحنو متن الرغبتات والبرائتز، عتن وشه و يف إيقا  النص كاتمل، كتالن األ  تى عامتو 
قريجت ا تات األ  ى واالتلا،ت  املع ؛ هضاءة هالانب النص وأىصلتة، ومن و ائهتا هتالانب األ  تى كنتالاة د،ل تو منتجتو للتنص 

 ومبذتيو لة.   

الرؤيو اكس تو والرؤيا اكاملو اليت تتبذتال علتى إىتقاقات  ستنت  من  ال الال حات السرديو السااقو صال ة املز  ات   
العت، وتصبي للحالاس اليت تبحا عن عاملها يف تأماهتا الذات و وعاملها الدا لي، لذا، عاس  ايتلال،ت اللحظ تو، والالالتدات 
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عت م املشتهد اشتحنات خت  ل تو، تزيتد املعجل و أيروى و املشهد، اطا و شعريو  امزة ومتحالتلو عن قريجت اجتا  وك افتتة، عتن قريتجت تط
 النص إغراء وفتنو ومجا، وإثا ة، وهذا ما الح  ف ة  أالام مستباوي( اامت ا . 

و، شك أن الروايتو النستائ و، تحت ض علتى نستد التنص اتلتك اكرك تو األ  اليتو التيت تنبترس يف التنص، كعامتو ناذاتو   
 اىتتت لا   تتد ة األ  تتى علتتى تلتتك اكرك تتو املتلتترتدة املتجتتاو ة القااضتتو علتتى تاا تتب للستترد، وحمرتكتتو لتتة. وكأ تنتتا  للتتب  غبتتو املتترأة يف

)مرضــية  لتتت"المظــروأ األزرق"  الستترد، اع تتدا عتتن   تتد اآل تتر وىتتطالتة، وأاتتر  األم لتتو علتتى اتتستتا  هتتذه اكرك تتو وىتت اللتها،  وايتتو
 النّعاس(.

(، ال تا ، الفحولـةااو، يف  تلتع تطبتى عل تة تتاهرة  " تنبّ على فتاة تقتحم عامل الاتالمظروأ األزرقفقصتو "  
"، تتتدفع دظروفهتتا األ    إ  النشتتر، ولاتتن اتتدون هاليتتو، واتتدون اىتتم، فتتتزداد التتّية  ئتت ب زينــبماتتان ف تتة ل.  تتى. فالستتا دة "

 التحرير، ويعجز يف ة ة عن ا،ىم اكق قي  امرأة أو  نمل(.  

" اتت زينـب ، اتطتالت  الاتااتو، وتنتالت  القضتايا املطروالتو، لتبقتى الستا دة "من هنتا تبتدأ أالتداا هتذه الروايتو يف التطتال   
" إ  عامتتو أ  اليتتو  وال تتو زينــبا، بتتا  علتتى التتذات، وا، حتتتاى علتتى اآل تتر، أمتتا علتتى مستتتالال التتنص، فقتتد ّالتلتت  الستتا دة "

تتت   (، وتشتتتعمل وندا تتتة، ف تتتتال  البحتتتا عتتتن اصتتتلورئـــيس التحريـــرعذ يتتتو؛ تعلتتتمل علتتتى ّريتتتك التتتالاس   التتتنص اتتتت اجللتتتمل، ّو
 ".  المظروأ األزرقالسطال ، ويف ثنايا األلحاظ، لتتحالتل هذه الظاهرة إ  هالس ياالجت صاالبو "

والتتت  الاصتتمل ا تحتتاء  طتتى الروايتتو النستتائ و  العرا تتو(،  تال تتتف عنتتد الااتبتتو الل ب تتو  فال يتتو شتتايب( يف  وايتهتتا " نتتمل   
 ، ّركها  غبو السا دة "صاكو" ايتلالمو ااآل ر.لروايو واالدة"، لنجد تحاص مل  وائ و منس و

تتحتتترتو الستتتا دة، كشإصتتت و حمال يتتتو يف الروايتتتو، فهتتتي ايتتتترتو التتتذي يضتتت،ت التتتدم التتتا تا يف أو دة الستتترد، لتبتتتدأ االتحاتتتتة   
أدعــك تمــوت.. ... أباشــر سـقي النبــات ألظلــي.. ال.. لـن است طو إ  تلتك النباتتتات الظل تتو التتيت كا ت  يف الانتتو  إ  املتاء: "

    .75لم يحن الوقت بعد..ال..."

يتتتتداعى الستتترد متتتن  تتتال ا تظتتتا  الزائتتتر ايتتلتتتمل، إذ اتتتت اكتتتت واآل تتتر، تتحقتتتتد النافتتتذة أو الشتتترفو األمام تتتو، فتتتتزداد   
أ يف الالا هتتا متتع اكتتالاس يقظتتو واشتتتعا،، والااتبتتو هنتتا، تستتتعت اتتأد    املتت ثترات، فتالتتتتف العتتت، والللتتب، والشتتمت، واأللتتالان، وتبتتد

ذاهتتا، مثت  يتتتداعى اكلتم والنشتتالة واكتب، معتلتتدة علتى ا،ىتترتنا ، اىترتنا  املاضتتي يف اكاضتر، متتن أنتمل إ تتا ة املستتقبمل، وهاتتذا، 
تبقتتى علل تتو الستترد متالالتتدة متتن ذات الستتا دة، ومتتن عاملهتتا اكل لتتي، وتبقتتى  غبتتو التتذات، وصتته مل اجلستتد، ديتتدن الروايتتو ومضتتإتتها 

 نضب: اليت ، ت
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.. !بـي رغبـة هنـا.. هنـاك.. بأسـناني.. بلســاني.. !أن أمضـغ شـيئا.. رغبـة محمومـة بـي ألن أمضـغ أي شـيء  "... أريـد 
 أي شيء، أي شيء.. 

.. !... ال.. ال.. ال!.. حتــى المــاء.. هــل مــن مــاء ألمضــغه ؟!.. شــيكوالته.. ال يهــم ! .. حلــو .. ال يهــم!ماســتيكا، ال يهــم 
 .76تائهة إلى الشرفة..."أركض مثل جروة 

هذا السرد معطتر اعبجت األ الثو وشذاها، مدنت  اتأنالاء األ تا األ  اليتو، والانتهتا إ  اآل تر، و تد يستتدعي خم تال التنص اللبتو  
اتتأثّيه، ، كلتا أن "التنص 77لتعست عن األ ت املاتالم للذات األ  اليو للسا دة. " فاللبو ، تقالل األش اء ، ولانتها تقالل  ؤاهتا ل.شت اء"

، كلتا أنت املإ تال اه زيتاالي التذي يستتظملت اظتال األ  تى يحجتتر املت  الستردي ات  ا محإتإتو، تستاعد يف تتأقّي السترد 78ول ب دعنتاه"
 وتالالده، من  ال الحضاءات الرتم زيو لإلىقاة الحّ، م مل ما و د يف املقطع السااجت.

لتتتنص إ  عامتتتو  صتتت تو أ  اليتتتو، تبحتتتر امل لتحتتتو متتتن  اهلتتتا إ  مرافتتتئ الضتتتالء فالرؤيتتتو الرتامتتتزة للا نال تتتو األ  اليتتتو، التتتت ّتتتالتل ا 
 .واهادا ، ف عطي لاتااتها  اهو شهت و املذا ، كلا يعطي للروايو النسائ و ومضاهتا اجللال و والحن تو
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                                                                                  مقاربة موضوعاتية  -في رواية " بنات الرياض " لرجاء عبد اهلل الصانع  ولغته  تيمة الجسد                 

 الدكتور العيد جلولي                                                                              إعداد :                                                                  

 جامعة ورقلة  –قسم اللغة واألدب العربي                                                             

 منهجي :  مدخل

فهي نقد وصفي ينبين على بات النقدية يف التعامل مع النصوص األدبية , تعد املقاربة املوضوعاتية من أهم املقار        
وهي هتدف إىل تتبع التيمات األساسية الواعية والالواعية للنصوص تكشاف املعىن وإظهاره , فهم النص من أجل اس

ي واإلحصاء الداليل لكل القيم وحتديد حماورها الداللية املتكررة واملتواترة , واستخالص بنياهتا عرب عمليات التجميع املعجم
والسمات املعنوية املهيمنة اليت تتحكم يف البىن املضمونية للنصوص اإلبداعية , والتيمة كما يرى برنار دوبريي 

B.Duprier ) هي الفكرة املتواترة يف العمل األديب وتستعمل أحيانا مبعىن احلافر الكثري التواتر, غري أن التيمة أكثر )
 (1يدا  )عمومية وجتر 

وهذا ما تسعى هذه املقاربة بلوغه من خالل تتبع تيمة اجلسد وما يتفرع منه وما ينتج عنه و استخالص الداللة      
املهيمنة عرب النسق البنيوي وشبكاته التعبريية وذلك انطالقا من القراءة الصغرى حنو القراءة الكربى مث تفكيك املنت الروائي 

, داللية إحصائية ملعرفة الكلمات املتكررة فيه اطرادا وتواترا واملعربة عن هذه التيمة األساسية إىل حقول معجمية وجداول 
وسنركز يف هذه املقاربة على تيارين كان هلما الفضل الكبري يف بروز التحليل املوضوعايت ومها الفرويدية واألسلوبية اللسانية 

من املصطلحات كالعقدة النفسية والالشعور والعقل الباطن والسادية ذلك أن الفرويدية قدمت للتحليل املوضوعايت مجلة 
واملازوشية مث أضاف شارل مورون أمهية الطفولة يف تشكيل الشخص البالغ وآثار بعض الوقائع الراسخة يف الذاكرة ووجود 

من شارل بايل وماروزو واألسلوبية اللسانية وما قدمته للموضوعاتية من خالل أحباث ودراسات كل  ,النزوات املتسلطة
ومن هنا نلحظ أن املنهج املوضوعايت من املناهج املتفتحة على باقي املناهج األخرى من حيث  ,ومارسيل كرسيو وغريهم 

االحتكام إىل مبدأ "وإن كان البعض يرى يف  , اعتماده على التأويل والقراءة الداللية والقيم اجلمالية داخل العمل األديب 
حوهلا إىل شكل من أشكال املمارسة الذاتية اليت ال تعرف كيف حتقق لنفسها استقالال عن  قاربة املوضوعاتيةاحلرية يف امل

   (2املناهج النقدية املوجودة فيها, وعن اختياراهتا الشخصية يف حتديد خطواهتا النقدية " )

 



 المتن الروائي :

ة الشابة رجاء عبد اهلل الصانع , صدرت عن دار الساقي يف بريوت " بنات الرياض " هي الرواية األوىل للكاتبة السعودي   
صفحة من القطع املتوسط ,ووقع على غالفها األخري الدكتور الوزير غزي القصييب مزكيا , والكاتبة  913, وجاءت يف 

مستفيدة من طبيبة أسنان متخرجة يف كلية طب األسنان يف جامعة امللك سعود , وقد استمرت يف كتابتها ست سنوات 
ومن تقنية احلاسوب واإلنرتنيت , وجتدر اإلشارة إىل أن عنوان الرواية " بنات الرياض " استقته ,عالقاهتا ببنات جنسها 

 لسان على لنا يترو تتلخص فكرة الرواية يف حكاية و  الكاتبة من أغنية للفنان عبد اجمليد عبد اهلل  "يا بنات الرياض " 
 أربع قصصضمن جمموعة  " الياهوغروب "  املعروفة  اإلنرتنيت شبكة على"  وانفضحت سرية " موقع صاحبة" موا"

خرجية  جداوي  ومليس احلرمبلي خرجية إدارة األعمال , وسدميالقصمنجي  خرجية القسم األديب ,  قمرة:  هن   هلا صديقات
ومن طبقة  ,األربع كلهن جامعيات فالفتيات, وميشيل أو مشاعل العبد الرمحن خرجية قسم علوم احلاسب  كلية الطب,

. املستقبل ملواجهة والتخطيط سرارهنأ لكشف ومسرحا الصديقات ملتقى بيتها كان اليت نوير أم إىل ضافةغنية مرتفة باإل
 جمتمع يفونفسية تتعلق باخلطوبة والزواج  اجتماعيةمن مشكالت  عانته وما العاطفية حياهتا يف منهن كل   قصة تدورو 

ر م ,قبل الزواج الرجل لقاء الفتاة مع يرفض افظحم ر م ،قبل الزواج تكون عالقة أي   وجيج  ,له ميت   ما أو للحب   َمظهر أي   وُيج
 كما جاء يف الرواية .  احلمراء واملالبس الورود وصودرت مجِنعَ  األمحر اللون أن   حىت ، به االحتفال ممنوع احلب   فعيد

 الذين الرجال وعقلية شخصية تشابه على يدل ل. منهن   كل وعانته صادفته مبا األربع الفتيات حياة قصص تشابه        
 إحلاحه بعد منها رغب ما وعملت وليد، خطيَبها أحبت فسدمي. مأساهتن   يف السبب وكانوا بالفتيات عالقة هلم كانت

 وليد لكن. زوجته هي واجملتمع الشرع محبك أهنا حيث العالقة يف معه الت مادي هلا يجبيح عليه قراهنا عقدَ  أن   معتقدة الشديد
ضاجعته سدمي خطيبته دفع أن بعد

ج
 والعذابَ  األلَ  هلا سب بَ  مم ا هبا عالقة كل   وقطعَ  معها خطوبَته وَفصم وتركها احتقرها مل

 أن فض ل مبثله احلب وبادلته الوله حىت وأحبها لندن يف عليه تعر فت الذي املتعلم الشاب فراس وحىت حياهتا، طوال واملعاناة
 ال نفسها، الفصيلة من" تصفه كما فهو ميشيل حبيب فيصل عن خيتلف ل فهو عادية، فتاة من وتزو ج له، عشيقة تكون

 حىت خمتلفة وجوها هلم اهلل جعل وقد واحد صنف من مجيعهم الرجال أن   يبدو. بالشكل سوى الفصيلة تلك أفراد بني فرق
ب ه ل عادي   شاب من تزو جت أن   هنايتها وكانت(. 9" )فقط بينهم التفريق لنا يتسىن    وحيدة بقاَءها ألن   به رضيت وإمنا حتج

 .حمافظ جمتمع يف مستحيل

يف  والدراسة لإلقامة وإي اه وسفرها زواجها بعد اكتشفت وتزوجته، هلا أهلها اختاره الذي خبطيبها رضيت اليت وقمرة        
 إىل وأعاَدها طلقها أن   خيانته كشفها على فعله رد   وكان ،كارياليابانية   صديقته مع وهناخي أن ه مريكيةالواليات املتحدة األ



 : "يف الرواية تقول كما استعداد على أصبحت حىت الوحدة وحياة ومراقبتهم الناس كالم من لتقاسي السعودية يف أهلها
 أرضى مستعد ة أنا! جيي أنه املهم بس حمرول جيي وسخ، جيي نظيف، جيي كان، أي ا جييين مانع عندي ما العموم على أنا

 (.4" )واحنرف شوي   إال   باقي ما! خالص ترى...! بنات يا مل يت! رج ال بأي  

 بفيصل دفع مما أمريكية أمها كون بسبب القسوة واجهت وثقافتها بدراستها واهتما والداها دللها اليت وميشيل        
 .له اختارهتا اليت العادية الفتاة من ويتزوج أمه لرغبات خيضع أن وأحبته أحبها الذي املتعلم الشاب

 حياة وإي اه وعاشت هلا تقد م الذي العادي بالزوج رضيت فيه تعيش الذي اجملتمع ثقل وعت اليت مليس ووحدها         
 عليها يفرض كان الذي اجملتمع قسوة لتجواجه نوري الصغري وابنها وتركها زوجها ختلى عنها فقد نوير أم أم ا. ناجحة زوجي ة
 وحيدها كون حزهنا وزاد تصر فت، وكيفما ذهبت أينما واإلشاعات التهم تتابعهاامرأة تعيش وحدها  كوهنا ويجكبلها قيوَده
 .أل من هلا سبب ما رغم له رضخت الذي األمر نوري أم من بدال نوير بأم مجناداهتا إىل بالناس دفع مم ا خمجَن ثا ولدا نوري

 يف يرى ال الذي الرجل وضحي ة وتقاليده، وعاداته احملافظ اجملتمع ضحي ة كانت األربع الفتيات من كال أن   صحيح        
 ت جَعد   هل: "لتتساءل بسدمي دفع مما واملعرفة والعلم بالثقافة ساوته إذا املرأة ويرفض منه يطلبه ما بكل يقوم تابعا إال   املرأة

 أن   سدمي يا تأكدي: "لتقول ومبيشيل(. 5" )نقمة؟ أم نعمة -العملية احلياتية والتجارب النظرية العلوم فيها مبا -املرأة ثقافة
 والتقاليد للعادات تباعإو  وضعف سلبية واحدة، طينة من اثنينهم لكن بينهم السن يف الكبري الفارق رغم وفيصل فراس

 اللي اجملتمع ...لألسف اجملتمع هذا شباب منها خجِلق اللي ينةالط هي هاذي! املتنورة عقوهلم استنكرهتا إن حىت املتخلفة
 جتاوهبا أخفت ما ألهنا زوجته الثاين يطلق بينما الفراش يف يجثريه اللي بالشكل معه جتاوبت ما ألهنا زوجته الواحد فيه يطل ق

ر كها شطرنج أحجار جمر د هذويل. واالمشئزاز الرباءة تصن عت وما معه  (.6." )أهاليهم ُيج

 يف السعودية الفتاة تجكب ل اليت والقيود العاطفي ة الفتيات حياة حولَ  معظمها يف متحورت" الرياض بنات" رواية         
 لألقلية السني ة األغلبية ظلم رفض قضيةت أخرى تشكل  "طابو " يف اجملتمع ككما تناولت موضوعا بالرجل، عالقاهتا
 قمرة كانت" كما جاء على لسان إحدى الفتيات  منهم بأي   عالقة كل واستنكار أتباعها وتكفري اململكة يف الشيعية
ذراهنا وسدمي  السم   َدس   عن يتَور عون وال منه، سيأكل سني ا   بأن   عرفوا إن   خفية طعاَمهم ي جَنج سون فهم الشيعة، طعام من حتج

 جتلس بلميس أمسكت اليتنهي عن املنكر شرطة األمر باملعروف وال وكذلك قضية  (7" )سين   قتل ثوابَ  لينالوا فيه
 لَكو نه هي عقاهبا من بكثري قسىأ يكون سوف علي عقابَ  أن    والَدها أخربتواليت   اجلامعة يف الشيعي  علي وزميلها

, وعال   اد الفتياتطكما تناولت الرواية قضية الولد النوري املخنث والفتاة أروى املسرتجلة اليت تص(.8) الر افضة من
 .لتسوق يف جمتمع االستهالك وقضايا املوضة يف طبقة غنية مرتفة وغريها من القضايا ا



 خاصة رسائل شكل على كتبتها احلاسوب ، شاشة عرب أسبوعية حلقة مخسني على جرت أحداثها والرواية           
 قول أو قرآنية آلية واقتباس خاص بتعليق حلقة لكل ومتهد. السعودية العربية اململكة يف اإلنرتنيت مع متعاط لكل ترسل
 وكانت. بعضها على ورد ها ، السابقة حلقتها على وصلتها اليت التعليقات لبعض وباستعراض شعرية، مقطوعة أو مأثور
تابع تشد  

ج
 بأن   يهامجوهنا الذين تتوعد وكانت القادمة، احللقات يف فضائحي ة أكثر قصص من سرتويه مبا بتأميله حكاياهتا امل

 اخلامس، اإلمييل يف علي   احلربَ  بدأمت إذا. أحباب يا البداية يف زلنا ما"  سيكون ما أمام بالشيء ليس اآلن حىت قد مت ما
 القادمة للحلقة مشدودا املتلقي ترتك كانت وهكذا(. 3" )خري جايكم القادمة؟ اإلمييالت قراءة بعد عين ستقولون فماذا
  . واألخضر اليابس يف النار سيشعل ما وال كبرية فضائح  ال بأن وفاجأته األخرية احللقة كانت حىت

 تيمة الجسد :

يربط بني الكتابة  (R.Barthes)حضور اجلسد يف الكتابة مسألة أوالها النقد املعاصر أمهية بالغة فروالن بارت          
ى هلذا احلضور مستويات متعددة أمهها واجلسد حىت حتول هذا الربط إىل أهم الركائز اليت قامت عليها رؤيته النقدية وير 

مستوى األسلوب فهو عنده " صوت مزخرف يزين حلما جمهوال ...ما هو إال استعارة أي معادلة ما بني البنية اللحمية 
ويقول يف موضع خر :" الكتابة هي عمل اجلسد الذي  (11للكاتب ...هو ذكرى مغلقة داخل جسد الكاتب " ) 

 (.11قول عن القراءة " إهنا حركة اجلسد " )تستحوذ عليه اللغة " وي

انطالقا من هذا ميكن القول إن اجلسد حتول يف النقد املعاصر إىل تيمة حتمل الكثري من الدالالت بل هو "               
 , ويدل من خالل سكونه , ويدل من خالل األنا, ويدل من خالل اآلخر ,خزان للدالالت فهو يدل من خالل حركته 

ه الدالالت ل تعد اليوم من األمور املسكوت عنها ذلك أن تاريخ اإلنسانية يف أعمق متظهراته هو تاريخ لفعالية وهذ
 (12اجلسد واجنازاته مبا يرافقها من قيم داللية )

أس , وهذه القيم الداللية تتجلى أكثر يف أجزاء اجلسد : العيون , اخلد , القلب , اليد , الوجه , الر                
ألنه ال ميكن احلديث عن اجلسد ككل إال من خالل احلديث عن أجزائه أو أعضائه فالكل  األطراف , اخلصر ...إخل " 

من هنا كان اجلسد كل وأجزاء يف نفس الوقت إنه يولد معطى انفعاليا كما هو معروف ال يدل إال من خالل اجلزء , 
ك إال من خالل األجزاء , وال يستقيم وجود هذه األجزاء إال من خالل وغريزيا وثقافيا عاما , ولكن هذا املعطى ال يدر 

اندراجها ضمن هذا الكل الذي هو اجلسد , وبالعودة إىل األجزاء ندرك تفاوهتا يف القيمة واملوقع واحلجم , إهنا حمكومة 
 .(19باالستعماالت الغريزية الثقافية /األسطورية )



و اجلسد موضوعا يتدخل بشكل مباشر يف إنتاج النص وكتابته وبني النص واجلسد وانطالقا من هذا يغد              
وتبعا لذلك يستعري النص من اجلسد حساسيته املرهفة ورمزيته املطلقة , ويتخذ منه مثاال   ,تقاطع بني ومتاثل واضح

 (14لتناغمه الداخلي وانسجامه الفين )

ليشري إىل تلك الكتابة النسائية املنطلقة من اجلسد ، واملصطلح أطلقته  "" ، كتابة اجلسد وقد ظهر مصطلح "            
الثقافة النسوية إىل رمز للتعبري عن  ومن مث حتول اجلسد يف " ثورة اللغة يف الشعر "يف كتاهبا  1374جوليا كريستيفا عام 

التاريخ ، مما جعله بؤرة اإلبداع املعاصر ، وعى املرأة بذاهتا ورغبتها ىف االستقالل ، ومقاومة سلطات القهر الذكورى عرب 
النسوية ، ووقفت املرأة يف  ى الكتاباتإيل الرتكيز عل ىوحضر اجلسد يف كتابات املرأة ليندد بقهر الرجل للمرأة ، وهذا أد

ة ، أو جسد املرأ ىخطاهبا األيدلوجي يف مقابل الرجل ، وصار اإلبداع النسوي يراهن علي كشف املمارسات اليت تتم عل
فضح اختزال املرأة يف جسد ، أو حىت هدم فكرة تكبيل جسد املرأة وتأثيمه يف مقابل تلك احلرية املمنوحة للرجل ليعرب 

اجلسد واحلواس ومن هذه الروايات  ىعما يشعر به ويريده من جسد املرأة ، وظهرت روايات كان رهاهنا الرئيس منصبا عل
روايات وجتارب أخرى ، ومن هذه التجارب رواية "برهان العسل" للكاتبة السورية سلوى ثالثية أحالم مستغامني ، مث تلتها 

النعيمي ، وتعد هذه خطوة جديدة علي طريق ثقافة اجلسد واحلواس. إن رهان الرواية األساسي هو جعل اجلسد األنثوي 
ة يف تغيري منط العالقة بينها وبني سلطة فاعال راغبا ، وليس جمرد مفعول به ، وهذا كما سبق وأشرنا ناتج عن رغبة املرأ

 (15) "الرجل وقهره وفحولته

 : اللغوي راالتصال غي الجسد /لغة 

كنص ُيمل يف داخله مسات ثقافية وإبداعية تتجلى يف أبرز صورها يف العمل اإلبداعي " حىت   الشك أن اجلسد       
ن دون استثناء , فهو )اجلسد ( على الرغم من تأثريه الواضح بدا اجلسد وعيا تشرتك فيه مجيع اجملتمعات البشرية م وإن 

مؤثرة من ائن واجملتمعات , إال أن ما يعنينا   هنا   بالدرجة األوىل هو الوعي به كبنية جسدية ند الكعلى تكوين املعىن ع
كشف عن صفة واحدة خالل جتلياته يف النص اللغوي واالجتماعي , وبالتايل الكشف عن هذه البنية هو يف العمق منه  

  (16تعترب من أعمق الصفات اليت حتدد هوية املشهد بشكل عام " )

" بنات الرياض " فقد  روايةجتدر اإلشارة يف بدء هذه الدراسة إىل أن للجسد وأجزائه حضور ملفت لالنتباه يف و        
لتواصل مع املتلقي للعمل الروائي , وحنن يف ا ثانيةمعظم أعضاء اجلسد البارزة واألساسية فشكلت بذلك لغة  هاوردت في

نعلم أن اإلنسان يف تواصله مع اآلخرين يستخدم وسائل عديدة للتعبري والتواصل " وإذا كانت اللغة تعد الوسيلة االتصالية 
ألن  املهيمنة على حياة أفراد اجملتمع, إال أهنا ليست الوسيلة الوحيدة من وجهة نظر علم العالمات لتحقيق التواصل ,



اليت تعترب نظاما من العالمات اليت تعرب اإلنسان ميتلك وسائل أخرى غري لغوية أو لفظية تقوم بوظيفة التواصل مثل اللغة 
عن أفكار كما حددها سوسري, وتتمثل هذه الوسائل يف وجود أنظمة من العالمات غري اللفظية  ختضع مثل اللغة التفاق 

ة أو مستقلة تارة أخرى من خالل السياق الثقايف لكل جمتمع , كما تعمل هذه وتواضع اجلماعة وتعمل متضافرة تار 
ذوق اليت حتدد بدورها نظام العالمات ووظيفته " نظمة من خالل احلواس اخلمس : السمع والبصر واللمس والشم والاأل

(17) 

يهمل الطرق واألساليب اللغوية ,  فاإلنسان يستعمل طرقا غري لغوية لنقل املعلومات, حىت يف كثري من األحيان       
وذلك يف الوظائف التفاعلية على وجه اخلصوص حيث يكون لالتصال االجتماعي أمهية كبرية وحيث ال يعول اإلنسان 

فيها على " ما يقال" بل على "كيف يقال" وعلى ما تؤديه لغة اجلسم , واإلمياءات والتقاء العيون , ونبض القلوب, 
, واللغة يف حد ذاهتا تأخذ طابعها اإلنساين من االتصال غري اللغوي أو ما يسميه صال غري اللغوي وغريها من طرق االت

إدوارد هول " البعد اخلفي" , مث إن الثقافة ترتبط باالتصال غري اللغوي ارتباطا قد يزيد على االتصال اللغوي الذي يقتضي 
   ( 18غري اللغوي بقية احلواس .)استخدامه حاسة واحدة هي السمع على حني يتطلب االتصال 

ومن مث يغدو اجلسد منبعا قويا إن تكرار ألفاظ اجلسد وأعضائه هبذا الشكل هو اعرتاف بالقيمة اخلارجية للجسد      
ويصبح يف األخري قطبا مهما لكل , ومدخال أساسيا لطرح القضايا واملشكالت  ,إلنتاج العواطف واألهواء واألحاسيس

عضوا من أعضاء اجلسد على النحو  مثانية وأربعونهم الواقع اإلنساين بأبعاده ومقاصده من هنا ورد يف الرواية حماولة تريد ف
 التايل :

 تكراره العضو تكراره العضو تكراره العضو تكراره العضو تكراره العضو

 11 احللق 12 الشارب 15 اخلد 17 الشفة 84 القلب

 11 اجلذع 12 انالوجنت 15 الساق 11 الظهر 79 العني

 11 األظافر 12 اجليد 15 اللحية 17 الكف 45 الوجه

 11 الرجل 12 الرموش 14 البطن 17 الذراع 95 الشعر 

 11 الرقبة 12 األرداف 14 األصابع 17 األنف 23 اليد



 11 اجلبني 11 النهد 14 البشرة 17 األسنان 27 الرأس

 11 اجلفون 11 النحر 19 الكتف 16 الركبة 17 اجلسم

 11 الكوع 11 الذقن 19 الشنب 16 األذن 14 القدم

   11 الفم 12 الفخذ 15 اجلسد 12 اللسان

   11 الساعد 12 البدن 15 احلاجب 17 الصدر

   

(  J.P.Richardوقد اعتمدنا يف دراسة تيمة اجلسد وملحقاهتا على املبادئ اليت حددها جان بيري ريشار)           
 وهي : 

 لتكرار .  مبدأ ا 1

   مبدأ التواتر . 2

   مبدأ اإلجرائية . 9

 مورفولوجيا الجسد :

ما يلفت االنتباه وحنن نتتبع أعضاء اجلسد يف هذا املنت الروائي هو غلبة أعضاء بعينها وهيمنتها بشكل كبري على       
 ه, الشعر( وهي ) القلب, العني, الوجبقية األعضاء وهلذا سنكتفي بتتبعها ودراستها دون غريها 

أ   القلب : نال القلب نصيبا وافرا من تعبريات اجلسد وبلغ عدد وروده يف الرواية أكثر من أربعة ومثانني مرة وقد شكلت 
هذه اللفظة فيضا من التعبريات املتنوعة يف دالالهتا فظهر هذا التنوع يف التعبري عن املشاعر واألحاسيس والعواطف 

فالقلب مكمن هذه العواطف, واملتأمل يف أحداث الرواية ويف وحزن, وشجاعة وجنب , املختلفة من حب وكره, وفرح 
حتلم بالكثري ، كثري من املالطفة  " قمرةفهاهي  شخصيات أبطاهلا يالحظ ذلك الفيض العارم من املشاعر واألحاسيس

 ,مشاهدة األفالم الرومانسيةو لعاطفية أوكثري من احلب وكثري من احلنان والعواطف كاليت تدغدغ قلبها عند قراءة الروايات ا
 وهي أيضا ". "نه ل يلمسها منذ تلك الليلة املشؤومة يف روماإبل , وها هي جتد نفسها أمام زوج ال يشعر باجنذاب حنوها

ل تدر هل أحبت راشد ألنه جدير بأن ُيب أم ألهنا تشعر بأن من واجبها أن حتبه بصفته زوجها ، لكن الشك الذي بدأ 



استلمت  أما ميشيل فقد " ."مضجعها وجعل أيامها سوداء بسواد أفكارها  ظغزو قلبها من ناحيته أقلق منامها وأيقي
 هاهديتها الضخمة من سائق فيصل الذي كان بانتظارها عند بوابة اجلامعة . كانت اهلدية عبارة عن سلة كبرية تناثرت في

. إذا  نالورود اجملففة والشموع احلمراء على شكل قلوب ، ويف وسط السلة دب أسود ُيمل قلبا  خممليا  قرمزي اللو 
بصوت  you know I can't smile without youضغطت على القلب تنبعث أغنية ياري مانلو 

ت منتشية . أطلت على زميالهتا مضحك بعض الشيء . دلفت ميشيل )أو ذلفت باللهجة السعودية( إىل قاعة احملاضرا
اللوايت هنشت قلوهبن الغرية وهي تقرأ هلن القصيدة اليت خطها فيصل على البطاقة املرفقة باهلدية ، حىت أن عددا  منهن قام 

 –مللمت جرحها مع ثياهبا وسدمي  ."جبلب الدمى والورود يف الغد كدليل حلصوهلن على هدايا مثلها عشية عيد احلب 
وقامت بشحن اجلميع من عاصمة الغبار إىل عاصمة الضباب . ل تكن لندن جديدة عليها فقد  –راشد املاجد على رأي 

اعتادت قضاء الشهر األخري من كل صيف فيها ، لكن لندن هذه املرة كانت خمتلفة . هذه املرة كانت مصحة كبرية قررت 
ها بعد جتربتها مع وليد... بدت لندن لسدمي حال وصوهلا سدمي اللجوء إليها لتتجاوز العلل النفسية اليت تكالبت علي

غائمة كمزاجها . الشقة اهلادئة ووسادهتا اخلالية ساعدتاها على ذرف دموع ل تكن تعلم أهنا قادرة على ذرفها بتلك 
املطعونة ، وبكت  الغزارة وخالل تلك املدة القصرية . بكت سدمي كثريا  ، بكاء  حارقا  . بكت الظلم الذي حل هبا وأنوثتها

نوعها جتربة سادية ماسوشية فريدة من  .حبها األول الذي وئد يف مهده قبل أن هتنأ به ، وبكت وهي تصلي طويال ..
عندما يصبح احلزن لذة نسرتجعها وقت الفرح . عندما خنلق من التجربة خيمة حكمة جنلس بداخلها لنفلسف حياتنا .

وب مرهفة تستثريها أي ذكرى وتبكيها أي فكرة ، قلوب ختشى االنكسار بعد املوجودة يف اخلارج . نتحول إىل قل
االنكسار األول فتبقى يف خيامها حىت يأيت بدوي غريب ليصلح أوتادها ، تدعوه على فنجان قهوة وتستبقيه بعدها يف 

اخلارقة تضعف مع كل رنة كانت تشعر بقواها ",  ومليس"  اخليمة حىت يؤنس وحشتها ، فتنهار خيمة احلكمة عليها وعليه 
من هاتفها اجلوال ، تظل عيناها معلقتني برقمه الظاهر على شاشة اجلوال حىت يكف اجلهاز عن الرنني ويكف قلبها عن 

لفظة القلب استعملت يف الرواية للتعبري عن ". ومن خالل هذه املقاطع من الرواية يتبني أن اخلفقان على وزن رنة اجلوال 
 . عيشها وتكابدها بطالت الروايةاملعاناة اليت ت

وردت لفظة العني يف الرواية ثالثة وسبعني مرة فهي حتتل املرتبة الثانية بعد القلب وليس ذلك من قبيل ب   العني : 
فهي نافذة اإلنسان إىل  أو كما قال الشاعر: والعني تظهر ما يف القلب أو تصف ,  الصدف فالعني تفضح ما يف القلب

 Allen) (آلن بيز)تشكل لغة ثانية وتعد هذه اللغة من أهم لغات اجلسد وأصدقها وهذا ما أكده  الوجود , وهي

Beez)  يف كتابه ) لغة اجلسد ( حني قال : أن هناك أساسا حقيقيا لالتصال ينشأ عندما تنظر العني لعني شخص
رالف أمريسون أن عيون البشر تتحدث متاما  ويرى  (19سبعة ومثانني باملائة من املعاين تأيت عن طريق العني .) وأن آخر



وعندما  (02). كألسنتهم, لكن مبيزة واحدة وهي أن لغة العيون ال حتتاج إىل قاموس بل هي مفهومة يف مجيع أحناء العال
  نتتبع لفظة العني يف الرواية فهي حتمل دالالت عديدة منها :

اسيس أو ما خيفيه من مشاعر سلبية أو إجيابية اجتاه اآلخرين ومن تعبري عن ما خيتلج يف نفسية الفرد من عواطف وأح –أ 
 أمثلة ذلك ما ورد يف الرواية على لسان شخصياهتا : 

 تتسع ابتسامة قمرة وهي تستمع ملديح صديقاهتا وترى الغرية املخبأة يف أعينهن .   

ه تظاهر بالنوم بعد أن التقت عينامها للحظة خرجت من احلمام يف تلك الليلة لتجده نائما  ! ومع أهنا تكاد جتزم بأن  
 خاطفة

 التقت العيون يف حلظة رهيبة ! كانت عيناها مليئتني باخلوف والذهول ، وكانت عيناه مليئتني بغضب ل تر مثله من قبل   

 ويف عيين كل مهما سؤال حتاول إخفاءه  

 وترى الغرية املخبأة يف أعينهن   

 رقص حوهلا بينما تتفحصهما وميشيل أعني اخلاطبات بتمعنوجتتهد سدمي وليميس يف ال  

 . ويرتفع صوت راشد الذي حتول إىل كتلة من غضب وصارت عيناه مجرتني محراوين مشتعلتني  

 . فراحت تبحث يف عينيه عن ردة فعل  

 . نظرة سوداء من عيين أمه أصابته بالرعب وعقدت لسانه  

 يقة واليقني ومتثل اجلمال كما يف املقاطع التالية :احلقب   العني متثل الذات واجلوهر و 

 من أجلها دججبت هذه القصيدة ، صاحبة العينني الرباقتني هي مشرقة التعبري  

 .إدوارد صاحب العينني الزرقاوين والشعر األسود الذي يصل إىل ما أسفل أذنيه بقليل  

  العينان اللتان تشعان هبجة  

وهو مرآته وهويته وعنوانه لذا كين به يف العربية عن الذات وعن القصد والغاية وهو يف اإلنسان  ج   الوجه : الوجه أبرز ما
يسفر عن حال صاحبه من خري أو شر, لذا عرب به عن النعمة واخلصب, وعن الفقر والبؤس, وعرب به عن العطاء واملنع, 



ن الرضا والغضب, وعن احلب والكره, وعن وعن الكرم واللؤم, وعن الصدق والكذب, وعن اإلقدام واإلحجام , وع
فلون الوجه تعبري عن مشاعر معينة ويف هذا اجملال تستخدم األلوان التالية لتعبري عن ذلك :  (01 )خلاجلمال والقبح....إ

 اللون األمحر واألبيض واألسود واألصفر ومثال ذلك قول الكاتبة :

 ريب وفتلة الوجه واحلالوة . وصلت قمرة حممرة الوجه واجلسم بعد احلمام املغ  

 جاء والدها مصفر الوجه .  

 . وامحر وجه أم قمرة  

 . وطأطأت هي رأسها وقد امحر وجهها بشدة  

  الشعر : 

 ارتبط استخدام لفظة الشعر يف الرواية بعال اجلمال والتجميل وإبراز مفاتن اجلسد كقول الكاتبة :  

 ومساحيق التجميل والشعر الطويل .  

 .بعد أن قضت ساعات طوال حتت يدي مصففة الشعر  

 . إدوارد صاحب العينني الزرقاوين والشعر األسود الذي يصل إىل ما أسفل أذنيه بقليل  

 . وانتهاء  بصبغ الشعر وقصه على أيد أمهر املزينني يف لبنان  

 .نفس الطول واجلسم وتسرُية الشعر  

 . شعرهابينما كان يدا مصففة الشعر تعمالن يف   

 الموضة لغة الجسد : 

لغة  يعملية استهالكية فه اباإلضافة إىل كوهن يما يلفت االنتباه يف هذه الرواية هو اهتمام الكاتبة بعال املوضة فه        
اجلسد ألن املوضة تعرب عن الداخل وتالمس اجلسد مباشرة ألنه حاملها , إن املوضة حتجب اجلسد أو تفضحه لذا 

, فمن اجملتمعات البدائية وحىت العصر احلايل يبقى الفرد مشدودا لكل حتوالت اجلسد  ن بارت صفة اإلنسانيةأعطاها روال
, ويساهم يف تغيري صورة جسده , فظاهرة الوشم وحفر األشكال على اجللد ودهن اجلسد وتلوينه , كلها طرق استعملتها 



تربج واستخدام أمحر الشفاه واخلدود وتلوين الشعر وطرق تسرُيه  الشعوب البدائية وكذلك إبراز مفاتن اجلسد عن طريق ال
 ( 00)كلها وسائل يف تغيري صورة اجلسد 

أجساد بطالهتا عن طريق املوضة يف جمتمع حمافظ ومتدين ويعترب كل من يتبع املوضة كمن وهلذا راحت الكاتبة تربز        
فحيثما يوجد احملرم فالرغبة موجودة " الساكن واملسكوت عنه للملذات السفيهة , فالكاتبة حاولت خلخلت  يرتك نفسه

إهنا موجودة يف الالوعي وال يعرتف هبا الوعي , ألن املعايري والقوانني االجتماعية ترفضها . فاجملتمع هو الذي ميلي علينا 
اسطة األنا األعلى الذي من خالل األهل أحيانا وخاصة عندما نكرب بو   تصرفاتنا )املمنوع واملسموح( بشكل غري مباشر

تكوَّن منذ الطفولة من املمنوعات. وال تعترب املوضة إذن من التوابع اخلارجية يف الوجود, صاحلة للتجميل أو التقبيح لكنها 
فالكاتبة تروي قصص فتيات ينتمني إىل طبقة غنية  (02على العكس تكوِّن عنصرا أساسيا للتعبري عن طبقات اجملتمع ")

ويفرض على  وشعائره الدين وميارس طقوس متديند اجملتمع االستهالكي من جهة ولكنه من جهة أخرى جمتمع متارس تقالي
قيود معينة حتاول هي عن طريق املوضة كسر ذلك اجلربوت الذكوري وإغرئه وإغوائه إهنا تريد باملوضة أن تجرى وتريد املرأة 

ة وفدت إلينا من اخلارج من عال صناعي متحضر ومحلتها إلينا من الرجل أن يَرى وهي كما تصورها الكاتبة موضة غربي
 .هذه الطبقة هي املستهلكة األوىل للموضة الطبقة الغنية اليت تصورها الكاتبة 

كانت سدمي ترتدي تنورة بنية من الشامواه تصل إىل الركبة مع قميس حريري بلون الزهر  ومن أمثلة ذلك قول الكاتبة "
لتبدو  ويف قدميها اليت تتزين إحدامها خبلخال فضي كانت ترتدي كعبني زهريني يكشفان عن أصابع الفاتح بال أكمام ،

أظافرها املقصوصة بعناية واملصبوغة أطرافها على طريقة الفرينش مانيكري ، بينما ارتدى هو مشاغا  مع الثوب وهو الذي ال 
طيبة . شيء واحد ل يتغري ، ل ينس طارق أن جيلب هلا معه يرتدي الشماغ إال يف األعياد ، وفاحت منه رائحة البخور ال

 "وجبة الربجر كنق اليت حتبها . راحا يتناوالن عشاءمها يف غرفة الضيوف بصمت ، وكل منهما غارق يف أفكاره.

ا كانت ترتدي عند خروجها معطفا  طويال  فوق ثياهبا مع حجاب أسود أو رمادي . حىت لباسهويف مكان آخر تقول : "
 هذا أصبح بعد فرتة مصدر إزعاج لراشد .ليش ما تلبسني مالبس عادية مثل باقي احلرمي ؟

 "نك تتعمدين حترجيين قدام أصدقائي هبذه املالبس املبهذلة ! وتسأليين ليش ما أطلع معك !أك

باءهتا وغطاء شعرها قبل هبوط الطائرة يف مطار هيثرو ، توجهت سدمي حنو محام الطائرة وقامت بنزع عوتقول أيضا : " 
لتكشف عن جسم متناسق يلفانه اجلينز واليت شريت الضيقان ، ووجه بريء التقاطيع تزينه محرة اخلدود اخلفيفة )البالشر( 

 "وقليل من املاسكارا ومسحة من ملمع )لب قلوس( للشفاه .



  والجسد : الموسيقى

, ختاطب املوسيقى اجلسد كما ختاطب الروح هلذا  ملوسيقىاجلسد خيرج من النص ويتماهى مع ايف " بنات الرياض "      
بشكل  املغنني فتكرر أمساءواملوسيقى يف هذا املنت , بطالت الرواية ترددن األغاين  اقوي اجند للموسيقى والغناء حضور 

مصطفى و  هاين شاكر,و ميادة احلناوي, و طالل مداح, و حممد عبده, و عبد احلليم, و راشد املاجد, و  ,أم كلثومك الفت
 املعاناة بتنوع ماوإيقاعه ماوشكله مايرتدد نوعهواملوسيقى حاضران فالغناء  .عبد الكرمي عبد القادر, وأمساء أخرى و أمحد, 

الورد األمحر الذي  , كما أن املوسيقى ترافق اجلسد األنثوي يف متاهيه مع الطرف اآلخر كقول الكاتبة : "واألل واحلزن 
 أمور كلها ، املخفي التسجيل جهاز من تنبعث اليت اخلافتة واملوسيقىالشموع املنتشرة هنا وهناك ،نثرته على األريكة ، و 

 نذرت قد كانت سدمي أن ومبا ، خيفي مما أكثر جسمها من يكشف الذي األسود القميص أثاره كما وليد انتباه تثر ل
 لزفافهما تأجيلها جتاه ضيق من قلبه ما تزيل حىت هامع بالتمادي له مسحت فقد وليد حبيبها السرتضاء الليلة تلك نفسها

." 

    الرقص لغة الجسد :

يشرتك يف تشكيله الرقص لغة اجلسد وهو فن موجود منذ زمن بعيد، تعبري إميائي يقوم على تشكيل جسماين حركي        
ال، إال أن الرقص يف األساس إمنا الظاهر الفيزيائي بطبيعة احلمن إن الرقص لغة للجسد، مجيع أعضاء اجلسد اإلنساين، 

اليت هو لغة للروح عرب إمكانات اجلسد الكامنة واملغيبة، يف مقام تواصلي شفاف، ينبعث من نقاط بعيدة داخل الذات 
من قيودها، يف حالة جتاذب وتواؤم بني الشعور الواعي والالواعي، لتشكل خطابا  سحريا  ينفذ إىل أعماق اإلفالت  حتاول 
فاملعاناة وعدم القدرة على التعبري باللغة أو اإلفصاح عن مكبوتات الواقع تدفع بطالت الرواية أن تستثمرن  ةالنظ ار 

وهلذا وردت لفظة , املناسبات املختلفة لتمارسن الرقص كلغة أخرى للجسد الذي ميلك طرقا متعددة للتعبري والتنفيس 
فالرقص تعبري عن مما يدل على أن هذه الرواية رواية جسد بامتياز ,  )الرقص ( ومشتقاهتا يف الرواية أكثر من ثالثني مرة

"تتباهى مليس بطوهلا الفارع وجسمها الرشيق وهي ترقص بعيدا  عن سدمي اليت  مجاليات اجلسد كما يف هذه املقاطع :
لو تستطيع شفط بعض حذرهتا مسبقا  من الرقص جبانبها حىت ال يالحظ اجلميع قصر قامتها وعودها الريان الذي تتمىن 

 الدهون من أماكن معينة منه حىت تصل إىل مستوى رشاقة مليس أو ميشيل ."

قي كعادهتا وخاصة على عزف حديث ألغنية أم كلثوم )ألف ليلة وليلة( ل تكن ا"وأبدعت يف الرقص الر  أو يف قوهلا :
نه يستحيل على أي من الفتيات جماراة مليس تشاركها الرقص أي من البنات املوجودات ، وذلك ألسباب وجيهة ، أوهلا أ

يف رقصها املتقن ، وثانيها أن اجلميع ُيبنب مشاهدة لوحاهتا الراقصة ، حىت أن البعض أطلقن أمساء على كل حركة من 



زوال  حركاهتا ، فهناك حركة فرامة امللوخية وحركة عصارة الربتقال وحركة ورايا ورايا . تؤدي مليس هذه احلركات باستمرار ن
عند طلبات اجلماهري ، أما ثالث األسباب فهو أن مليس ترفض االستمرار يف الرقص ما ل تالقي التشجيع والتصفري 

 والتصفيق واهلتافات اليت تليق مبقامها أثناء أداء )النمرة بتاعتها ( ."

حتتل صورة  يف قول الكاتبة : " كمااملقموعة    كما يغدو الرقص تعبريا عن معاناة اجلسد وكشفا عن أعماق النفس      
فراس عقلها وتشعر بانفصاهلا عن كل ما حوهلا وهي ترقص رقصة املذبوح على تلك الكلمات : أحبك كلمة معناها حيايت 

 "وروحي يف يد ك يهون عليك تنساها وأنا صابر على غلبك ؟

صديقات مليس يف عينيها السعادة الكاملة وهي رأت  عن الفرح واملسرة كما يف قول الكاتبة : "والرقص أيضا تعبري       
" وكما أن اللغة تعبري عن انتماء معني للمكان والزمان فإن ترقص مع نزار بعد الزفة ، وسط حلقة من قريباهتا وقريباته

 تانك, وجدت نفسها تتجه إىل املمر الطويل لرتقص الرقص تعبري عن املعاين نفسها كما يف هذا املقطع من الرواية : " 
املرة األوىل اليت ترقص فيها رقصا  خليجيا  ، رقصت يف يوم زفاف حبيبها األول على عروس غريها . ل يكن األمر بالصعوبة 
اليت ختيلتها. شعرت بأهنا قد عاشت هذه اللحظات يف خياهلا مرارا  وتكرارا  ، شيء أشبه بالدجيافو . بدت منطلقة وسعيدة 

 "كأهنا الوحيدة يف تلك القاعة .! رقصت وغنت يف تلك الليلة و 

وحتاول الكاتبة أن تربز اجلسد يف جزئه وكله يف حسنه وقبحه يف اللحظة اليت ميارس فيها طقوسه وخيتلط كل ذلك مع      
كانت سدمي ترقص يف مكاهنا مغمضة عينيها ما يتداخل فيه اجلسد مع موضوعات أخرى وثيقة الصلة به كقول الكاتبة : "  

بإصبعيها اإلهبام والوسطى مع أنغام األغنية ، مع هزة من كتفيها بني احلني واآلخر ، بينما حترك قمرة ذراعيها  وهي تطقطق
وساقيها باستمرار دون توافق مع اللحن ، وعيناها شاخصتان إىل األعلى ، أما مليس فتهز وسطها وردفيها وكأهنا ترقص 

، بعكس قمرة اليت ال حتفظ أيا  من األغاين وسدمي اليت تعترب الغناء وإظهار األغنية  ترقصا  مصريا  وتردد مع الطقاقة كلما
االنسجام الزائد أثناء الرقص سلوكا  مبالغا  فيه ودليال  على اخلفة . بانتظار الرقصة التالية ، انزوت مليس مع إحدى 

أهلا عن جتربة الزواج وعن ليلة الدخلة لتقتها صدفة يف تلك الليلة ، لتسإالعروسات اجلدد من صديقات املدرسة القدامى 
وعن وسائل منع احلمل اليت جربتها وغريها من األمور املتعلقة بزواجها الذي حدد موعده يف عطلة نصف السنة . قامت 

سدمي مع قمرة للرقص على أغنية طالل مداح اليت تعشقها : أحبك لو تكون حاضر ، أحبك لو تكون هاجر ومهما 
اح أمشي معاك لآلخر أحبك لو حتب غريي وتنساين وتبقى بعيد عشان قليب بيتمىن يشوفك كل حلظة اهلجر ُيرقين ، ر 

 "سعيد تصل الكلمات الرقيقة واللحن الشجي إىل قلب سدمي مباشرة .



 هي رواية جسد فالكاتبة عرب مقاطع متعددة صورت غضبها وانفعاالهتاوخالصة القول فإن رواية " بنات الرياض "       
ورهتا ولكن عن طريق اجلسد  الذي حولته إىل فضاء واسع يستوعب آماهلا وهواجسها وآماهلا وهلذا تعددت وظائف وث

الرواية من البوح واالعرتاف إىل االنتقاد والسخرية من أعراف اجملتمع وقيمه مما حول اجلسد إىل قطب مهم ملعرفة الواقع 
وعن طريقه تطرقت للمسكوت عنه فاجلسد مصدر للذة وداللة .السعودي بأبعاده ومقاصده وأصل ومصدر لكل معىن 

وصلت قمرة حممرة الوجه واجلسم بعد احلمام املغريب وفتلة الوجه واحلالوة. كان االجتماع ويبدو ذلك يف املقاطع التالية : "
ألنوثة منها، "وطاقية يف منزل ميشيل اليت ارتدت بنطاال  فضفاضا  فيه الكثري من اجليوب مع سرتة ضخمة لتخفي معال ا

بندانة" خبأت حتتها شعرها، ونظارة مشسية ملونة لتبدو كمراهق أفلت من رقابة والديه. وارتدت مليس ثوبا  أبيض رجاليا  مع 
ا وجسمها الرياضي شابا  وسيما  ناعما  بعض الشيء. أما بقية الفتيات فارتدين العباءات هلمشاغ وعقال. فبدت لطو 

مع لثمات تغطي ما بني األنف والنحر، وتربز مجال أعينهن املكحلة وعدساهتن امللونة ونظاراهتن ة ز املخصرة واملطر 
قمرة على طرف السرير، يف غرفتها بفندق جورجونية يف فينيسيا. متسح فخذيها وقدميها مبزيج وأيضا يف قوهلا :" ."الغريبة

لذهبية متأل ذهنها: "ال تصريي سهلة...". التمنع هو السر مبيض من الغرليسرين والليمون أعدته هلا والدهتا، وقاعدهتا ا
 ."إلثارة شهوة الرجل
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 ونظرية الفهمالجزائرية الملتقى الوطني األول حول: الرواية 
 الأس تاذ: محزة قريرة

 مخقاين فائزةالأس تاذة: 

 مداخلة بعنوان:
 رواية - وأثره يف عملية التلقي اجلزائرية الفضاء النصي يف غالف الرواية

 -عينة- لسمري قسيمي "يف عشق امرأة عاقر"

 
 

 ملخص:
في عشق امرأة نحاول من خالل هذه الورقة تتبع الفضاء النصي للغالف في رواية "

التأثير على تلقي الرواية وبرمجته " لسمير قسيمي، وكيف يؤدي دوره في عاقر
، وذلك بما سّفره من للمتلقين وتزويدهم بآليات خاصة من البداية للغوص في الرواية

أدوات بصرية من األلوان إلى الكتابة وحجمها وغير ذلك من التجليات البصرية التي 
  توجه التلقي وتؤثر في بناء أفق معّين من البداية.

 
 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

    كليّة اآلداب واللغات

 واألدب العربيقسم اللغة  

 خمرب اللسانيات النصية وحتليل اخلطاب



 مدخل:
يلددف  يعددد الفضدداء الروانددي مددن البنيددات السددردية األكثددر مركزيددة فددي الروايددة، فهددو 

مجمددوا الروايددة، بمددا فيهددا األحدددا  المسددرودة التددي ه يمكننددا تحديدددها إه فددي إ ددار 
، مدن خدالل هدذا المفهدوم (1)استمرار المكان، الذي يلفها، ويظل موجدودا أثنداء جريانهدا

يتضدددت اتسددداا الرقعدددة التدددي يتجلدددى فيهدددا وعليهدددا ومدددن خاللهدددا الفضددداء، فهدددو يغ دددي 
ددد المكدداني للفضدداء نجددده يتجلددى فددي مواضددع أخددر  الروايددة بأحددداثها،  ولكددن بتتّبددع البعل

غيدددر المكدددان الجغرافدددي فدددي الروايدددة، فددديمكن مالحظتددده فدددي فضددداء الكتابدددة والعنددداوين 
التجليددات البصدرية التددي تقددّدم نوعدا مددن التفضددية مدن نددوا خدداص، والغدالف، ومختلددف 

وهدو فضداء شدكلي   textuel) -espace (L وهو ما ُن لق عليه الفضاء النصدي
محسددو ، حيدد  يمثددل الفضدداء الددذي تشددغله الكتابددة علددى مسدداحة الددور   أي الحدددود 

لدددك تصدددميم الجغرافيدددة التدددي تحتلهدددا مسدددتويات الكتابدددة النصدددية فدددي الروايدددة، ويشدددمل ذ
الغالف ووضع الم الع، وتتدابع وتنظديم الفصدول وتغييدرات الكتابدة الم بعيدة وتشدكيل 

، وغيرهدا مدن المظداهر الشدكلية لدنص الروايدة. ويعدد هدذا الفضداء مكداني، (20)العناوين
ألنه يمّثل المكان الذي تتشّكل عليه الكتابة بمختلف مظاهرهدا، إه أنده محددود بحددود 

تتحّرك عليه الشخصيات بل عينا القدار،، لهدذا فهدو الفضداء الشدكلي تلك الكتابة، فال 
وعبددر هددذه الورقددة البحثيددة سددنحاول تتّبددع أحدددد  (30)للكتابددة الروانيددة باعتبارهددا  باعددة.

الشكل من الفضاء وهو المتعّلق بالغالف، ورب ه بمد  تأثيره فدي عمليدة  تجليات هذا
التلقدددي، وكيدددف يسددداهم فدددي بنددداء السدددجل النصدددي وتنظددديم اهسدددتراتيجية النصدددية لدددد  
المتلقي للدخول في الرواية، وقد اخترنا عينة جزانرية لرواني واعدد وهدو سدمير قسديمي 

 ".في عشق امرأة عاقروروايته "
 :التأثير والبرمجة ووظيفة الغالف

لهددددذا فأهميتدددده بالغددددة بالنسددددبة  يعددددد الغددددالف فددددي المرتبددددة األولددددى مددددن حيدددد  التلقددددي،
للمضمون بدرجة أولى، وللتسويق بدرجة ثانية، "فتصميم الغدالف لدم يعدد حليدة شدكلية 
بقدددر مددا هددو يدددخل فددي تشددكيل تضدداري  الددنص. بددل أحيانددا يكددون هددو المؤشددر الدددال 

. فنجددد كددل مددن المؤلددف والناشددر يركددزان اهتمامهمددا (40)علددى األبعدداد ائيحانيددة للددنص"
ا مسداحته فتتضدمن عدّدة تفاصديل يقددوم كدل منهدا بوظيفدة محدّددة  إمدا تخددص عليده، أمد



ومددا يهمنددا فددي هددذا  الجانددا الفنددي والمضددموني للروايددة، أو تخددص الجانددا التسددويقي،
، ، فيعمدل وفدق اسدتراتيجية نصديةالمقام الجانا التأثيري للغدالف وكيدف يوّجده المتلقدي

ية النصددية تقددّدم إ ددارا للمتلقددي يركددا فاهسددتراتيج أيزززرفددالنص يتجدداوز ذاتدده كمددا يددر  
فيددده موضدددوعا جماليدددا لنفسددده، وهدددو مدددا ُيحدددد  التدددأثير، وعليددده فالتواصدددل يكدددون أكثدددر 

، فددالنص (50)نجاحددا تبعددا لدرجددة تأسددي  الددنص لذاتدده فددي وعددي القددار، كعامددل ارتبددا 
/الددنص لُيبددرما المتلقددي علددى اسددتقبال هددو المسددؤول عددن هددذا التأسددي  ويقددوم الددنص، 

ويمكددن تمييددز عدددة تفاصدديل فددي الغددالف تعمددل جميعددا علددى تشددكيل السددجل  الروايددة،
. لتلقي وفدق اتجداه محددد مدن البدايدةالنصي وتوجيه اهستراتيجية النصية لكي يحد  ا

فززي ق ززر امززرأ  " وهددي روايددة -العينددة-نقددّدم صددورة علددى غددالف الروايددة  وفيمددا يلددي
. وهددذه الروايددة مددن  بددع منشددورات لسددمير قسدديمي بجهتيهددا األماميددة والخلفيددة "قززر ر
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، الددذي يعتبددر مددن متعلقددات دراسددة الفضدداء النصددي مددن خددالل صددورة الغددالف
تظهددر عدددة تجليددات فضددانية نصددية مدمجددة بداخلدده  علددى رأسددها الكتابددة  (60) للروايددة

والصورة الفنية وما يغ ي صورة الغالف من ألوان، بهذا فنحن بصدد ثال  محددات 
فضددانية نصددية تعمددل جميعهددا علددى برمجددة المتلقددي وتوجيهدده نحددو تأويددل خدداص لمددا 

  يدخل في الرواية.
 
فمنهددا مددا وتظهددر علددى الغددالف حسددا الوظيفددة التددي تؤديهددا،  الكتربززة: -1

هدددو خددداص بالروايدددة كعنوانهدددا واسدددم المؤلدددف وأحياندددا العندددوان الفرعدددي وغيرهدددا مدددن 
المعلومددات المرتب ددة بددذات الروايددة، وتددؤدي فددي مجملهددا دور خلددق تصددّور مبدددني 

 أمددا النددوا الثدداني مددن الكتابددة علددى الغددالف فهددو خدداصحددول موضددوعها ولغتهددا، 



بالناشدددددر والم بعدددددة والسدددددعر وغيرهدددددا مدددددن المعلومدددددات حدددددول المسدددددانل التسدددددويقية 
دار والمتعلقددددة بالجانددددا التجدددداري، ونجدددددها فددددي مختلددددف الكتددددا المنشددددورة لددددنف  

و هد، يظهدر العندوان متصدّدرا الغدالف، ف"في عشدق امدرأة عداقر. وفي رواية "الن ر
ذا ُينظددر لهددا علددى مرتب ددة باللغددة فددي مسددتو  ثددان، بهدد - باعيددة  -بنيددة خ يددة 

أنها دليل خ ي أو  باعي مجّسد من خالل أبعاده الهندسدية، ومدا يتعّلدق بحجمده 
وموقعددده مدددن الفضددداء الدددذي يحتويددده، وذلدددك علدددى أسدددا  قابليتددده لتأويدددل حمولتددده 

بغيدددره مدددن  ُكتدددا بخددد  كبيدددر مقارندددةنجدددد العندددوان ، وان القدددا مدددن ذلدددك (70)الرمزيدددة
الكتابات على الغالف وهذا زاد مدن تدأثيره، فهدو يقدّدم الروايدة للمتلقدي عبدر حجمده 

 .ولونه وشكله
 
 
 
 
ومددن جهددة أخددر  يددزداد تددأثير هددذا التشددكيل النصددي علددى المتلقددي عبددر ارتبا دده  

بغيددره فدددي الغدددالف كاللوحدددة الفنيدددة واأللددوان، فتعمدددل جميعهدددا علدددى دعدددم العندددوان 
، فدددي ائغدددراء GERARD-GENETTEجينيززز  كمدددا ر هدددا  هالدددذي تظهدددر وظانفددد

، وكّلهدددا وظدددانف تأثيريدددة فدددي المتلقدددي وهدددو مدددا (00)وائيحددداء والوصدددف والتعيدددين
ره لتقددي مخصددوص بندداء كمددا يحّضدد ،(00)يغريدده للدددخول فددي تجربددة قددراءة الددنص

علدددى سدددجل نصدددي خددداص واسدددتراتيجية فضدددانية توزيعيدددة محدددددة ومبرمجدددة مدددن 
ومددن جهددة أخددر  يمكننددا  .العمددل مددن أجددل أهددداف محددددة ددرف المبدددا/مخر  
العنوان مدن الناحيدة السدديميانية تعالقده بددالنص الرواندي، فد تتبدع العندوان مدن ناحيدة

، فددال يمكددن فصددلهما أثندداء القددراءة والتأويددل، (10)متعددالق بددالنص بشددكل عضددوي 
 اتده، وفدي انن ذبدايدةالعنوان بذلك يحمل عالقة اتصال بالنص ألنه ُوضع لده ف

معده، باعتبداره عالمدة لهدا مقّوماتهدا  يةنفصدالاهعالقة  يمكن مالحظته من حي 
بهدذا يأخدذ  ،روايدةالخاصة كغيرها من العالمات المنتجدة أثنداء تأويلندا للعندوان وال

فدددي  العندددوان أبعدددادا مختلفدددة تعمدددل جميعهدددا علدددى برمجدددة التلقدددي، وفدددي عندددوان "



 ،خددددالل المسدددداحة التددددي يحتلهددددامددددن " يظهددددر البعددددد الرمددددزي عشددددق امددددرأة عدددداقر
فالمسددداحة النصدددية للعندددوان تشدددّكل المظهدددر األول الدددذي يتلقددداه القدددار، قبدددل فعدددل 

ددل فيدده أن يكددون ملفتددا  لالنتبدداه فددي حجمدده ولوندده ونددوا خ دده، القددراءة، لهددذا يفضي
وهددذا مددا ي العنددا فددي هددذه الروايددة فعنوانهددا متمّيددز كتابيددا، وهددو مددا يحّملدده ب اقددة 

ي المتلقددي، فدديعلم مددن البدايددة أندده بصدددد الدددخول فددي عددالم غيددر وشددحنة مددؤثرة فدد
مدا يددور فدي المبندى الرواندي، من قي وضبابي، وهو ه يختلف في الحقيقدة عدن 

فالدذات تحداول  -األم البيولوجية والجزاندر -فالب ل/الذات تعاني من حرمان األم
ا وه تقو  علدى اهتزان في عالم يرفض أن يسير بوتيرة متزنة، فاألم تراقا ولده

مصددارحته مخافددة التددأثير عليدده وفضددحه، واهبددن يريددد حنددان أمدده الضددانع لكنهددا 
بالنسددبة  عدداقر مددن الحددا والحنددان، فلددم يسددت ع التواصددل معهددا، كددذلك الجزانددر

ه أنها ه تقو  على توفير األمان والحنان لهم، فيعيشدوا إلشبابنا فرغم حبها لهم 
فدي أحضدان الدو ن، فدرغم أن األم /الدو ن أمدام حياة الحرمان العا في والغربة 

الذات  دول الوقدت إه أنده يعداني وه يسدت يع التواصدل معهدا، ومدا يزيدد المشدهد 
دراميدة هدو لقداؤه بداألم/الو ن دون أن يتعدرف عليده، ليظدل الشداا الجزاندري فدي 
معاناتدده التددي ه نهايددة لدده، فهددو كدداللقي  فددي عددالم ه يددرحم. بهددذا يظهددر التعددالق 

 لمباشر بين العنوان في تمّيزه النصي بمبنى الرواية وما يحمل من أحدا .ا
ف نجددد اسددم المؤلددف الددذي تموضددع فددي التجلددي الثدداني لفضدداء الكتابددة فددي الغددال

أعلدددى العندددوان ليقدددّدم نصددده وقدددد جددداء بخددد  أصدددغر وبلدددون مخدددالف للدددون العندددوان 
  .ليتمّيز أكثر "سمير قسيمي"

 
 
 
 

بمثابددة ب اقددة  أو يوجددد فددي محي دده اهسددم،المكددان الددذي يتوّسدد ه وعمومددا يعتبددر 
ويظهدر فدي هدذه الحالدة التدأثير المباشدر هسدم  ،(11)، تقّدمده للمتلقديتعريف للكاتا

فيعمددل هددو أيضددا علددى التددأثير  الروانددي خصوصددا لمددا يكددون مشددهورا فددي المتلقددي،



الرواندي الجزاندري، والبرمجة، خصوصا إذا اعتبرنا الرواني أكثر شهرة فدي الوسد  
، وفددي فددالمتلقي ينتظددر الجديددد مندده، ويترّقددا مزيدددا مددن الغمددوض واللعددا السددردي

موقعددده العلدددوي يعدددد أول مدددا تلمحددده عدددين المتلقدددي، وفدددي ذلدددك قيمدددة للموقدددع الدددذي 
توجدددده   (12)يصددددبت عالمددددة دالددددة، ليحمددددل ثقافددددة شخصددددية وشدددديفرة خاصددددة ومددددؤثرة

ولكددن رغددم حضددور الروانددي فددي هددذا لددف، المتلقددي وتدفعدده لالسددتعداد لتلقددي المخت
صدغر الموقع من الغالف، إه أنه قد يأخذ موقدع الحيداد خصوصدا عبدر مالحظدة 

   .المنزوي حجمه ووجوده العلوي 
 -روايدددة-ومدددن التجليدددات الكتابيدددة األخدددر  فدددي الغدددالف نجدددد اسدددم جدددن  الروايدددة  

ُكتددا أسددفل اللوحددة بلددون أبدديض وخدد  ديددواني، ورغددم صددغر حجمدده إه أندده متمّيددز 
من ناحية الشكل عن بقية الكتابات األخدر  فدي الغدالف، وهدو مدا يتفدق مدع تمّيدز 

ابددة لددذي انددزو  بكتالروايددة كجددن ، كمددا نجددد فددي الغددالف اسددم صدداحا اللوحددة ا
ر مددن اللوحددة وقددد تمدداهى مددع ألوانهددا وكأندده جددزء سددبلغددة فرنسددية إلددى الجانددا األي

 .منها أو هي جزء منه
 
 
 
 
 
وهددذا التددداخل بددين اللوحددة واسددم صدداحبها وكلمددة روايددة الدالددة علددى جددن  الددنص  

على شحن المتلقي وتوجيهه والتدأثير فدي توقعاتده لقدراءة عمدل تجداوزي كلها تعمل 
وندص اللدذة فدي هدذه الحالدة يلتقدي  .، وهذا يوّلد اللدذةومحّمل بالفن والمتعة القرانية

فداعتبره الدنص الدذي ُيرضدي ويمده، ويهدا الغب دة، فهدو منحددر  بررثمع تصّور 
كمدا ي العندا فدي الغدالف اسدم دار  ،، وهي مدا يشدحن المتلقدي(13)من ثقافة خاصة

ادهددا إه أن اسددمها وتاريخهددا فددي النشددر، وهددي منشددورات اهخددتالف التددي رغددم حي
النشددر يسدداهمان أيضددا فددي التددأثير علددى المتلقددي الددذي يحمددل أفقددا معينددا للتوقعددات 
مددددن وراء هددددذه الدددددار التددددي ه تنشددددر إلددددى المختلددددف والمتمّيددددز والمتمددددّرد، فتسدددداهم 



باسمها في وضع النص في أفق خاص لد  المتلقي. فدي الجهدة الخلفيدة للغدالف 
ن ندوا مختلدف فاضدافة للعندوان واسدم الرواندي ودور النشدر نجدد نجد فيه كتابات م

ص أهددم لحظددات بخ هددا وكأندده يددذكر بمددا تددم قراءتدده ويلخدد جددزء مددن الروايددة ُكتددا
 .تأزمها

 
 
 
 
 
 
 
فضاء الكتاا في صفحة الغالف الخلفية يعمل كآخر مراحل التأثير في فبهذا  

مختلف ومتأزم يظل يالحق متلقيه  المتلقي وتوجيهه نحو ما تم استقباله من نص
   لى نهاية الكتاا حي  يشحنه من جديد بأكثر المشاهد اض رابا في الرواية.إ
  :اللوحة الفنية وازدواجية التأثير -2

مكاندددة علدددى الغدددالف حيددد  تشدددارك  "فدددي عشدددق امدددرأة عددداقراللوحدددة فدددي روايدددة "تحتدددل 
بشددكل عددام، خصوصددا لمددا تتمدداهى مددع الكتابددة  الكتابددة فددي رسددم معددالم دهلددة الروايددة

  في العادة اللوحة شكلين أو نم دين ، وتأخذواأللوان في لحمة واحدة مؤثرة في التلقي
مضددددمون  ، وتلتقددددي مددددعمباشددددر المشددددهد تصددددّورو واقعيددددة تقددددّدم  ارسددددوم أن تكددددون  امدددداف

اشددرة الروايددة، فتكددون أداة تعبيريددة عددن مشددهد قصصددي محددّدد يريددد الروانددي إيصدداله مب
  مفتوصددل للمتلقددي مددا يريددده الددراوي مباشددرة دون وسددان  رمزيددة، أمددا الددن ،(14)للمتلقددي

تجريددددي ه يقدددّدم صدددورة مباشدددرة عدددن مضدددمون الروايدددة بدددل يدددزّود المتلقدددي  الثددداني فهدددو
بعالمات تحتا  للتأويل، بذلك تصدبت الرسدومات التجريديدة أداة رمزيدة تدوحي بأحددا  

ولكن هذه المرة عبر وسان  دهلية ورمزيدة تنقدل  ،(15)الرواية وما يريد الرواني إيصاله
يمكددن اعتبددار هددذا الشددكل أكثددر رقيددا وتددأثيرا  التددأثير للمتلقددي عبددر مراحددل محددددة، لهددذا

ألندددده يت لددددا جهدددددا مددددن  ددددرف المتلقددددي للتأويددددل وهددددذا مددددا يزيددددد مددددن تددددأثيره وبرمجتدددده 



وبال بع هذا الحضور التجريدي يت ّلا من المتلقدي خبدرة فنيدة وذلدك ئدراك   للمتلقي،
حددة عبددارة وفددي هددذه الراويددة نجددد اللو  ،(16)مختلددف الدددههت والددرب  بينهددا وبددين الددنص

الخ ددو  والتعّرجددات، وكأنهددا مهرجددان لهلددوان  عددن لوحددة زيتيددة كثيددرة األوان ومتداخلددة
لدددوان وجددده امدددرأة تبددددو منددده العيندددان الحدددارة منهدددا، وي دددل مدددن عمدددق هدددذه األخصوصدددا 

هدددا األسدددمر الحاجبدددان، وعبدددر التددددقيق نجدددده يعبدددر عدددن وجددده امدددرأة عربية/جزانريدددة بزيّ و 
السددوداوان وهدي مدن عالمدات الجمددال للمدرأة العربيدة، وتبدددو وعيونهدا العسدلية وحاجبداه 

 ...من شكلها تعبير مباشر عن ما يدور في الرواية وعنوانها
 
 
 
 
 
 
 
 
 ،عبدددر الددددههت التدددي تحملهدددا فدددي  ياتهدددا فالصدددورة تعكددد  العندددوان بشدددكل مباشدددر، 

اليددوم  أداة معرفدة ووسدديلة ئدراك المع يدات، معرفددة تمتلدكبشددكل عدام تعتبددر فالصدورة 
المتلقدددي عبدددر قراءتددده للصدددورة يسدددتعد لمالقددداة الدددنص . و (71) أدواتهدددا الخاصدددة للوصدددول

 ،حزيندددةمدددن خدددالل نظرتهدددا  الصدددورة المدددرأة فدددي تبددددوو وفدددق تصدددورات خاصدددة يبنيهدددا، 
وتخفدددي لوعدددة وهدددو مدددا يعبدددر بشدددكل مباشدددر عدددن األنثى/المدددرأة فدددي الروايدددة، فاألسدددف 
واألسددى هددو مددا عانددت مندده األم، فهددي تشددتهي ولدددها لكددن تخدداف عليه...لهددذا تلتقددي 

حة في أولى تجلياتها الواقعية مدع ندص الروايدة وتهديء المتلقدي وتدزوده بدأفق توقدع و الل
رغدم أنده سُيكسدر  ما تحمل من حيرة وحدزن،واقعي ومباشر أنه سيصادف األنثى بكل 

هذا األفق لظهور تفاصديل ونهايدة مختلفدة إه أن الصدورة تدزّود المتلقدي بدأولى مفداتيت 
التدي  وان المحي دة بالوجدهلدوفي الجهة المقابلة للتمثيل الدواقعي للوحدة نجدد األ القراءة.

والعنف والجدن ، كمدا  تقّدم الغالف تجريديا، فنجد منها األحمر الذي يحيل إلى الثورة



سدددنر  وهدددي دههت حاضدددرة بقدددوة فدددي الروايدددة وأحدددداثها وشخصدددياتها، وكدددذا األصدددفر 
واألخضر واألزر  ولكل دهلته، وما يهمنا في هذا الموضع شكلها المتعّر  والمخدتل  

 ....والمض را
 
 
  
 
 

وهدددو انعكدددا  لمدددا سددديأتي مدددن اضددد رابات تعددداني منهدددا الشخصددديات، فهدددي ه تسدددتقر 
ى حال مهما حاولت وتظدل فدي تيهانهدا غلدى نهايدة الروايدة، فدالمرأة بدذلك ت دل مدن عل

اض راا وعوالم غامضة ومتداخلدة الدهلدة مدن الحدا والكدره والخياندة والوفداء وغيرهدا 
مدددن المعددداني والددددههت المتضدددادة أحياندددا ممدددا يوّلدددد ويعمدددق اهضددد راا، وهدددذا يزيدددد 

متلقدددي لين لدددق فدددي قدددراءة الدددنص وفدددق  فدددا  الدددنص مدددن البدايدددة شدددحنات لُيعبددد  بهدددا ال
  محددة.

يمكددددن مالحظددددة اللددددون فددددي عدددددة مسدددداحات علددددى الغددددالف منهددددا الكتابددددة  اللززززون: -3
والخلفيدددة واللوحدددة ومدددا تحمدددل مدددن رسدددوم، وعبدددر مختلدددف تجلياتددده يحمدددل دههت 
محددددة تشددحن المتلقددي وتحّملدده بايحدداءات خاصددة تجعددل تأويلدده لمددا سدديأتي محدددد 

بمثابددة معددالم لل ريددق نحددو فهددم الددنص الروانددي وتأويلدده، وبندداء أفددق وموجدده، فهددي 
أداة إجرانية مّيدزت يعد  يروسوهذا األفق كما حدده  خاص بالمتلقي، /انتظارتوقع

مختلف القراءات وانفدا  مندذ أول قدراءة للدنص  ل إلىلالمحفعبره يتعرف  ،نظريته
حسدبه. فدأفق اهنتظدار هدو حتى القراءة الحالية بذلك يبندي تداريا األدا الصدحيت 

النسدددق المرجعدددي  أي القددديم والمبددداد، المحي دددة بالعمدددل عندددد تلقيددده وهدددو مسدددتمر 
فكلهدم يبندي  اتهم،يدعلدى اخدتالفهم وتدداخل مرجع حسدا القدراءعلى الددوام ومتجدد 

انصددهار فددي الحقيقددة هددي أفقدده وعبددرهم جميعددا نشددكل قراءتنددا الحاليددة... فقراءتنددا 
مفهدوم اهنددما  مدن  وقد أخدذ يداو  -  كما ير  غادامرأو اندما  لآلفاوتفاعل 

تتحقق بمقدار كسر أفق التوقع وانزياحده  فهي الجمالية األدبيةأما   -عند غادامر



عددددن األفددددق المعهددددود  أي بمددددد  تع يلدددده للتجربددددة السددددابقة وتجدددداوزه لهددددا وتحريددددره 
وعبددر هدذه الروايدة وان القددا  (81)للدوعي بتأسدي  إمكاندات جديدددة للرؤيدا والتجربدة..

من غالفهدا وألوانده يحدد  كسدر كبيدر ألفدق التوقعدات ممدا يوّلدد جماليدة عاليدة فدي 
علددى الهينددة داه فددي اللغددة  الددذي يعددد ان القددا مددن اللددون هددذا الددنص المتجدداوز، ف

فهددو كددذلك فددي  ، (10)التددي يكددون عليهددا الشدديء، كمددا يحمددل عمومددا دهلددة التحددّول
لتي يحتلها في غالف رواية "في عشق امرأة عاقر"، فدالعنوان مختلف المساحات ا

... وهددي دههت (20)والصددد  يحمددل اللددون األبدديض الددذي يددوحي بالنقدداء والصددفاء
قددد تلتقددي مددع نقدداء الددذات الب لددة ومحاولتهددا التحدددي والعددي  رغددم قهددر األوضدداا 

للدهلة على نقداء والحرمان العا في، وجاء لون جن  الكتاا "رواية" بذات اللون 
النوا وارتبا ه بدالعنوان، أمدا الرواندي فاسدمه حمدل اللدون األصدفر الدذي يلتقدي مدع 
 تصددميم وألددوان اللوحددة وكأندده منهددا كمددا يحمددل هددذا اللددون دههت النشددا  والحيويددة

وهدددي مدددن سدددمات الرواندددي فدددي كتابتددده وغدددزارة إنتاجددده، فدددي  (21)والتهيدددؤ والتحفيدددز
ن نجددد اللوحددة التددي مثلددت الخلفيددة فددي الوقددت ذاتدده وقددد المسددتو  انخددر مددن األلددوا

حفلددت بعدددت ألددوان بدايددة بددألوان وجددده المددرأة وعينيهددا وهددي انعكددا  واقعددي للدددون 
المدددرأة العربيددددة السددددمراء وفددددي ذلددددك امعددددان فددددي ربدددد  اللوحددددة بواقددددع المددددرأة العربيددددة 

ثدر للدون، شابه عبر مختلف األق ار، أما بقية اللوحة فنجد فيها الحضور األكتالم
، وكثيددددرا مددددا يرمددددز إلددددى فنجددددد اللددددون األحمددددر الددددذي حمددددل دههت الثددددورة والعنددددف

وهدددذا يتوافدددق  ،(22)العا فدددة والرغبدددة البدانيدددة والنشدددا  الجنسدددي وكدددل أندددواا الشدددهوة
حددددداثها التددددي حملددددت فددددي  ياتهددددا مغددددامرات جنسددددية كثيددددرة واعتددددداءات أوالروايددددة و 

قددددي إلددددى اسددددتقبال نددددص حامددددل للعنددددف عنيفددددة، بهددددذا فدددداللون األحمددددر يبددددرما المتل
 (23)أما اللون الثاني فهو األصفر المخضر ومن دههتده الخياندة والغددر ،والجن 

سود وهدو مدا كما نجد اللون الداكن القريا من األ ،وهما حاضران بقوة في الرواية
وارتب دت بمختلدف  (24)والموت، وهي صفات مالزمة للسدواد يحمل الحزن واألسى

كمددددا نالحدددد  ألوانددددا كثيددددرة  الروايددددة سددددواء كانددددت ذواتددددا أو موضددددوعا،شخصدددديات 
ومتداخلددددة ممددددا يعكدددد  العوا ددددف المضدددد ربة للشخصدددديات والتقا عددددات  متماهيددددة

المتشددعبة لبقيددة المكوندددات السددردية التدددي تددأثرت كددذلك، وتعمدددل األلددوان المتداخلدددة 



مختلدف على زعزعت إدراك المتلقي ودفعه لالض راا ممدا يحضدره نفسديا لتقدي ال
  والمتضاد.

ان القدددا ممدددا تقدددّدم نخلدددص إلدددى أن الفضددداء النصدددي فدددي الغدددالف يعمدددل كدددأولى 
فيحّملدده بددأفق محدددد للتوقعددات قددد ُيكسددر العتبددات النصددية للمتلقددي قبددل بدايددة القددراءة 

في ما بعد أو يتحقق، وفي الرواية الجزانرية المعاصرة بالخصوص نالحد  اهتمامدا 
وايدددات ممدددا يتوافدددق والدددنص الرواندددي واألبعددداد التدددي يريدددد متزايددددا باختيدددار أغلفدددة الر 

صدددداحا الروايددددة أن يصددددلها المتلقددددي مددددن خددددالل التقاندددده األول مددددع الددددنص، بهددددذا 
المتلقددي علددى  نفضدداءات نصددية يددؤدي عدددة وظددانف تعددي فددالغالف بمددا يحمددل مددن

 مجابهة النص يمكن تلخيصها فيما يلي:
 ه سيقرأ نصا مختلفا.شكل الكتابة المتمّيز يجعل المتلقي يدرك أن -
بروز العنوان يجعله أكثر مظاهر الفضاء النصي تأثيرا على المتلقي وبقداء فدي  -

 ذهنه  وال عملية القراءة.
قددد يددؤدي اسددم الروانددي لبرمجددة المتلقددي بشددكل خدداص لمددا يكددون مشددهورا بددنم   -

 معين من الكتابة فيستعد لتقي ذلك النم .
 التقي وأفقه بدقة لد  القار،.كلمة الراوية على الغالف تحدد مجال  -
اللوحة الفنية تؤدي وظيفة مزدوجة في خلق الدهلة فهي تحمدل فدي ذاتهدا دهلدة  -

تتفاعددل دهلتهددا مددع الجديددد الروانددي  هددا بالروايددة بخاصددة يصددلها المتلقددي ثددم بر 
وعليه فاللوحة ه تقف عند حدود الفن التشكيلي لما تلتقدي  ،فتحمل أبعادا أخر  

 .مع نص رواني بل تتجاوزه إلى عوالم دهلية أخر  أكثر سعة
اللدددون فدددي الغدددالف يدددؤثر بصدددريا بشددددة عندددد التلقدددي األول للروايدددة ويعمدددل علدددى  -

تحديددد أهددم معددالم الدهلددة التددي يمكددن أن يسددتقبلها المتلقددي فددي الروايددة كددالجن  
والخياندددة والنقددداء وغيرهدددا مدددن الددددههت والحقدددول التدددي ُيبرمجهدددا اللدددون والعندددف 

 باعتباره فضاء نصيا للمتلقي مع لقانه األول بالنص الرواني.
للغدالف دورهدا مهدم فدي تأكيدد دههت الروايدة واسدتمرارية الحدد   الجهة الخلفيدة -

الفندددي، فعبدددر مدددا تحملددده هدددذه الجهدددة مدددن فضددداءات نصدددية مشدددابهة أو مكملدددة 
فددي خددتم الدهلددة وتأكيدددها خصوصددا لمددا  هددافضدداء الجهددة األماميددة يظهددر دور ل



تحمددل جددزء مددن الددنص الروانددي فيدده ملخددص ألهددم مراحلهددا تأزمددا، وكددأن الجهددة 
 الخلفية تذكر المتلقي بما قرأ وتأكد له الدههت التي وصل إليها.  

أن دراسددة تددأثير الفضدداء النصددي فددي ويبقددى فددي األخيددر أن نشددير إلددى 
يدة بوجده خداص تظدل ر الغالف وغيره على المتلقي عموما ومتلقي الرواية الجزان

نسددددبية ومحدددددودة لسددددببين رنيسددددين أولهمددددا عدددددم وجددددود نظريددددة معرفيددددة خاصددددة 
فدددال توجدددد  ليدددات خاصدددة  ،بدددالتلقي بنسدددختها العربيدددة، رغدددم المحددداوهت المتكدددررة

لدددم يصدددلنا تدددعم وتؤسددد  لهدددذا المدددنها الدددذي ظهددر غربيا/ألمانيدددا وظدددل كدددذلك و 
معرفدي، فأغلبهدا القصدور ال وه تغندي مدن اللهفدة ترضديغير ترجمات زهيددة ه 

نظري ولما يدخل مجال الت بيدق يحيدد عدن جدادة مدا أقدّره، وهدذا شدّوه الدراسدات 
العربية في هذا المجدال، أمدا المسدألة الثانيدة فدي ذلدك فهدي خاصدة باهختيدارات 

فهدي فدي  ،مدا والجزانريدة بوجده خداصالفضانية النصية في الروايدة العربيدة عمو 
عنددق  الغالددا عشددوانية وليسددت مؤسسددة ممددا يجعددل مددن الدراسددة نوعددا مددن لدديّ 

وعليدده فددي األخيددر نصددل إلددى  .الددنص وتحميلدده بمددا ه يمكندده حملدده فددي األصددل
م لبددين رنيسددين فددي مجددال قددراءة الفضدداء النصددي فددي الروايددة الجزانريددة وتددأثيره 

محددددات وخ ددوات إجرانيددة ومنهجيددة لعمليددة فددي المتلقددي  األولددى يجددا وضددع 
القددراءة وفددق مددا أقددره أصددحاا النظريددة ومددا يددتالءم واللغددة العربيددة كتابددة وفكددرا، 
واألمر الثاني هو محاولة خلق التوافق بين الرواية وغالفها عند ائخدرا  األول 
ويعمددل علددى ذلددك الروانددي نفسدده مددع الفنددان، ألن الواجهددة النصددية األولددى تعددد 

هددم مددا يتلقدداه المتقددي فددي الروايددة وقددد يحكددم عليهددا ان القددا مندده، خصوصددا مددن أ 
ونحن في عصر السرعة وه وقدت ألحدد ليقدرأ الكثيدر، فيكفدي غدالف بمدا يحمدل 

 ،بزررث، محققدا لدذة الدنص كمدا يراهدا ليدفع المتلقي لقدراءة الدنص واهسدتمتاا بده
 الغالف. وأولى خ واتها هو ما تراه العين من إغراء ه محدود على 
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 تمهيد : 
ختضعععععععععععن انية عععععععععععل ارخييعععععععععععاخيمل  عععععععععععرب هععععععععععع جتد ا ا  اد معععععععععععل ن ععععععععععع    ا ععععععععععع ا   جت ا   عععععععععععاجت   جت عععععععععععرب  ععععععععععع    ان ععععععععععع      ععععععععععع         

 انية ل خيفيها مةغمل  لى  اجت  ذا ا جت     إشكا ما ا  لى ا  جتام جت و ما حيفظ هلا طابيها ا    د  
بي    ه األخ ة إب ا ا  لظوا ة -انية ل ا نق  ل يف هود ا اجلزئمل جتما  ص ق  لى انية ل ارخيياخيمل  يف هود ا ا كلمل  ص ق  لى

 مةا مشةجتط جتمشةجت ا يف آن  ذ ك  ن ا فكة ال  ف أ  1"  مكون ب  ك إ الن مةحلل "احل اثل ا  ي  ل -يف تفا ل دائ  من اني   
 2" جت  ا قص   اجت   ل  كة جتثوقي/  قمين يل  قمام مشةجتع "حىت  يل  تنا مه  جت باألحةى إ ادة بيثه يف ثوب ج    مغا ة ؛

إخينععععععععععا  مععععععععععام حعععععععععع    ا نها ععععععععععار / ا  عععععععععع ا ار ا عععععععععع   جت عععععععععع  انشععععععععععه  ا نقعععععععععع   انياهععععععععععة   معععععععععع  تيلعععععععععع   ععععععععععل  ا ععععععععععل      
 ععععععععع  ب ا عععععععععل ج  ععععععععع ة تيمعععععععععل  لعععععععععى تصعععععععععةمم ا فكعععععععععة ا نقععععععععع   جت عععععععععاجت  ان عععععععععةد منعععععععععه   إال  ن ا   ا عععععععععل انيلنعععععععععل معععععععععا تف عععععععععأ 

ا ععععععععععل ج  عععععععععع ة    جت كعععععععععع ا دجتا مععععععععععك إ  مععععععععععا ال  ا ععععععععععل  مععععععععععا  يععععععععععين  ن تيعععععععععع ةمل  ععععععععععي األخععععععععععةى  ا ععععععععععل تفصععععععععععم  عععععععععع  ب 
 انية ل ا نق  ل    ت وقف  ن  ح  ميني؛جت و ما حيفظ هلا خيظاد ا ؛ جت ضم  هلا  ائ  ا  

جتق   اخيت خي م ل   ه ا  ةوالر  ن"اخي قلت ا نظة ل ا نق  ل انياهةة؛جت ق   ا ا  ةول م  قةاءة ا نصوص ارب ا مل إ  قةاءة       
األخيياق ا ثقا مل ؛جتم  مث مت إ الن ممالد ا نق  ا ثقايف  مشةجتع ب  ل    ا نق  األديب؛جت ضةى احل       قضا ا ا  أجت ل ؛جت 

 3" خينا  مام ح    ا   ا ار/ ا نها ار؛ ا ل ا نق  األديب / جتالدة ا نق  ا ثقايفا يماق ؛ جتاألخيياق جت أ
ا عععععععععععل آذخيعععععععععععت بعععععععععععأ ول لععععععععععع  ا  دا عععععععععععار األدبمعععععععععععل ؛جتمعععععععععععمالد مشعععععععععععةجتع ا  دا عععععععععععار -إن  ععععععععععع ه ا نقلعععععععععععل انية معععععععععععل            

 ةضععععععععععععت تغمعععععععععععع ار ج د ععععععععععععل  لععععععععععععى ميعععععععععععع وى ا قععععععععععععةاءة جت ا  أجت ععععععععععععل حمعععععععععععع     يعععععععععععع  ا ععععععععععععن   ععععععععععععو انقصععععععععععععود  -ا ثقا مععععععععععععل
 با قةاءة جت ا  أجت ل إمنا األخيياق ا ثقا مل ا ل حي ل هبا ذ ك ا ن  

 عععععععععععععععا ن  جتاحععععععععععععععع ل جتمنعععععععععععععععا ر قةاءتعععععععععععععععه م يععععععععععععععع دة ل  مععععععععععععععع  ا قعععععععععععععععةاءة ا يعععععععععععععععماقمل إ  ا قعععععععععععععععةاءة ا نصعععععععععععععععاخيملل  عععععععععععععععا قةاءة       
ا نيعععععععععععقملل جتإن دل  ععععععععععع ا  لعععععععععععى شعععععععععععيء  لمنعععععععععععا  ععععععععععع ل  لعععععععععععى قصعععععععععععود    قعععععععععععةاءة مهمعععععععععععا اد عععععععععععت  نفيعععععععععععها ا كمعععععععععععال  ععععععععععع  

 ا  نفاد ا ن  
 الممهدات المعرفية لقيام النقد الثقافي: -1       

؟ (  مععععععععععععععععا حيعععععععععععععععع   يف احلقععععععععععععععععل ا نقعععععععععععععععع   حععععععععععععععععني  لةععععععععععععععععظ  - 4411)   culler  يععععععععععععععععاءل جوخيثععععععععععععععععان  ععععععععععععععععو ة      
؛جت عععععععععععععععع   madonnaإ  ددا عععععععععععععععل مادجتخيععععععععععععععععا  miltonانعععععععععععععععةء   ععععععععععععععععات ة األدب  نصععععععععععععععععة ون   ععععععععععععععع  ددا ععععععععععععععععل ممل ععععععععععععععععون 

 soap ددا ععععععععععل شكيعععععععععع   إ  ددا ععععععععععل ا عععععععععع داما ا  لفز وخيمععععععععععل ا ععععععععععل تيععععععععععا  مشععععععععععا ل احلمععععععععععاة اننز مععععععععععل جت ا يائلمععععععععععل "
operas  جت  ععععععععععععع   حععععععععععععع ة حعععععععععععععني  ك عععععععععععععة   عععععععععععععات ة ا لغعععععععععععععل ا فةخييعععععععععععععمل    عععععععععععععا حعععععععععععععول ا يععععععععععععع ائة  جت تيعععععععععععععل   كعععععععععععععةة "
 نعععععععععععععععععع   "  لعععععععععععععععععى  قعععععععععععععععععل األمعععععععععععععععععة كمني ؛ جتحيلعععععععععععععععععل ان  صصعععععععععععععععععون يف  دب شكيععععععععععععععععع    كعععععععععععععععععةة  ا   FATا   اخيعععععععععععععععععل "

BISEXUALITY " ؛ جت  ناجتل خرباء ا واقيملREALISM 4 " ميليل ا ق لل   
ليف موضععععععععععععععععن آخععععععععععععععععة  عععععععععععععععع  جعععععععععععععععع جتى خيظة ععععععععععععععععل  terry eagleton جتمثلععععععععععععععععه   يععععععععععععععععاءل تعععععععععععععععع   إ مل ععععععععععععععععون           

األدب جت معععععععععععع ى  ا لم هععععععععععععا لجت ا عععععععععععع جتد ا عععععععععععع    كعععععععععععع   ن  كععععععععععععون هلععععععععععععا يف  ععععععععععععل ان غعععععععععععع ار انفاج ععععععععععععل  ا ععععععععععععل تشععععععععععععه  ا 
ا يعععععععععععاحل ا يانمععععععععععععل انن حمععععععععععع   قععععععععععععول ا" معععععععععععا مغععععععععععععزى خيظة ععععععععععععل األدب ؟ نعععععععععععاذا خيععععععععععععز ر  خيفيعععععععععععنا هبععععععععععععا يف انقععععععععععععام األجتل ؟ 

جت ا ععععععععععع االرل جت ا ععععععععععع جتار ا قادئعععععععععععل ؟  نأخععععععععععع  يف اال   عععععععععععاد   عععععععععععمو يف ا يعععععععععععا  موضعععععععععععو ار   ثعععععععععععة جت خيعععععععععععا مععععععععععع  ا شعععععععععععفةار 
د س خيععععععععععععوجت ل جتا كثعععععععععععع    06666جتاحعععععععععععع ا  قعععععععععععع  معععععععععععع  تلععععععععععععك انوضععععععععععععو ار بمنما    ععععععععععععة انن  قعععععععععععع د  ن ا يععععععععععععا  بععععععععععععه 

منهعععععععععا طاق عععععععععه   ععععععععععرب   عععععععععف مععععععععععةة مععععععععع  ا قن لعععععععععل ا ععععععععععل دمعععععععععةر   جتشععععععععععمما  جتت زا ععععععععع  بعععععععععاطةاد إمكاخيمععععععععععل  ن تيععععععععع   م  عععععععععع ه 



ملمععععععععععععاد  1 4ملمععععععععععععاد دجتالد  ععععععععععععنو ا  جت  066ا  قة  مععععععععععععل هلعععععععععععع ه األ ععععععععععععلةل  ععععععععععععي  األ ععععععععععععلةل خععععععععععععالل حماتنععععععععععععال جت ا  كلفععععععععععععل
 ن ختفعععععععععععععععععععف بصعععععععععععععععععععودة  -ملمعععععععععععععععععععاد دجتالد 50  –دجتالد  وممعععععععععععععععععععال جت كععععععععععععععععععع   ميعععععععععععععععععععل بانائعععععععععععععععععععل مععععععععععععععععععع   ععععععععععععععععععع ا ان لععععععععععععععععععع  

 ائللل  ا عععععععععععععمل مشعععععععععععععكالر ا يعععععععععععععا  ا ثا ععععععععععععع  ا ععععععععععععع    قيععععععععععععع ه ا  ععععععععععععع سل جتالشعععععععععععععك  ن    شععععععععععععع    ي قععععععععععععع   ن خيظة عععععععععععععل 
 5"   مي  غة ة األطواد  لى حنو مااألدب   ثة  مهمل م  تلك األمود 

  ععععععععععع جت جلمعععععععععععا  ن إ مل عععععععععععون  ا نعععععععععععا   ععععععععععع   ا  اضعععععععععععا هعععععععععععادخا   لعععععععععععى  عععععععععععل ان ارغعععععععععععواء ا ععععععععععع    اد عععععععععععه خيظة عععععععععععل األدب 
يف  ععععععععععا   يشععععععععععق  غععععععععععل ا  ةععععععععععولل   غعععععععععع جت  غععععععععععل ا  ععععععععععأبني إذ ذا   بلعععععععععع   غععععععععععل خينيععععععععععى هبععععععععععا مععععععععععور ا نظة ععععععععععل  مف ال؟ جتقعععععععععع  

 ععععععععععل األدب باجلعععععععععع ال بععععععععععأن األدب ال جتجععععععععععود  ععععععععععه   كمععععععععععف  كعععععععععع    لعععععععععع  إ مل ععععععععععون مععععععععععةة  خععععععععععةى  خيععععععععععه بعععععععععع     ابععععععععععه "خيظة 
 6يف   ه احلا ل  ن توج  خيظة ل األدب ب جتد ا"

  ععععععععععع جت  ن  ععععععععععع ال ا   عععععععععععاجت    عععععععععععةن خيفيعععععععععععه  ععععععععععع ة يف ميعععععععععععاد ا  ةعععععععععععول انيعععععععععععةيف   معععععععععععي بثقلعععععععععععه انن  لعععععععععععى  ا عععععععععععل      
خيظة عععععععععععل األدب / ععععععععععع ال انة عععععععععععز اجلمعععععععععععاا   هعععععععععععل آن األجتان هلععععععععععع ه األخععععععععععع ة  ن ت عععععععععععوادى  ا عععععععععععةل ا عععععععععععال  يهععععععععععع  ج  ععععععععععع  

 لععععععععععى  عععععععععع ال ا ثقععععععععععايف ؟  تيمعععععععععع   مععععععععععه هععععععععععماغل مشععععععععععاد يها/   عععععععععع ل ها ؟  ععععععععععل تأ عععععععععع  إ ال ععععععععععها حععععععععععىت خي ا  هععععععععععا باالخيف ععععععععععان
 إذا  ان ذ ك    ك ل ما مربدار   ا ا  ةول ؟

إن قععععععععععععةاءة م  صععععععععععععةة  لمشععععععععععععه  ا ثقععععععععععععايف تععععععععععععوحي ب ةععععععععععععول د مععععععععععععةل اهعععععععععععع  غت ميععععععععععععه انية ععععععععععععل ارخييععععععععععععاخيمل  بصعععععععععععع غل       
ا يانمععععععععععععل/ ا كو  مععععععععععععل   " قعععععععععععع  يفو ععععععععععععت انية ععععععععععععل معععععععععععع  خي ععععععععععععا  حضععععععععععععاد   صععععععععععععوص جت عععععععععععع د يف بم ععععععععععععل ميمنععععععععععععل ؛إ  خي ععععععععععععا  

مهععععععععععمم  جتاهعععععععععع  غت توجهععععععععععار ا ثقا ععععععععععل بنمععععععععععوذ  جتاحعععععععععع   عععععععععع   تيععععععععععو قه جتتصعععععععععع  ةه إ  ثقا ععععععععععار  مهععععععععععمم  جتآخععععععععععة غعععععععععع 
ا يعععععععععععا  ان نو عععععععععععلل جتيف خضععععععععععع  ذ عععععععععععك جت ععععععععععع ر ا يونعععععععععععل  ععععععععععع يل  بةاء عععععععععععا مععععععععععع   عععععععععععل  لعععععععععععي جت إقلممعععععععععععي لجت  شعععععععععععمن دمعععععععععععر 
اهلو عععععععععععععار ا وطنمعععععععععععععل جتميععععععععععععع ها  ضعععععععععععععال  ععععععععععععع  د و عععععععععععععا إشعععععععععععععا ل ا ن اجعععععععععععععار ا يلممعععععععععععععل جت انية معععععععععععععل جت ا ثقا معععععععععععععل ؛ جت يعععععععععععععة 

 7 " انص نيل بني  جنا ها احل جتد
 قعععععععععع   ةضععععععععععت ا لي ععععععععععل ا  يععععععععععو قمل ا يانمععععععععععل قواخيمنهععععععععععا  لعععععععععععى اردادار اجلما مععععععععععل لحمعععععععععع  اهعععععععععع     يععععععععععل ارخي ععععععععععا  جت ععععععععععع ا 
اال عععععععععع هال  بصعععععععععع غل ا يانمل جتقعععععععععع  تةتععععععععععة  لععععععععععى  عععععععععع ه ا ن م ععععععععععل خي م ععععععععععل ثا ثععععععععععل غعععععععععع ر ميهععععععععععا األ كععععععععععاد ا ثقا مععععععععععل ملكععععععععععا 

مععععععععع  يف مععععععععع ى جتجا  هعععععععععا بقععععععععع د معععععععععا  عععععععععي مةت  عععععععععل بقعععععععععوة ماد ععععععععععل إخييعععععععععاخيما مشعععععععععا ا لمعععععععععن ا يلععععععععع   ن قعععععععععوة ا فكعععععععععةة"ال تك
جتقععععععععععععع   ي عععععععععععععت  8"  جتم  يعععععععععععععاتمل  يعععععععععععععل  لكعععععععععععععالم  جت ا فكعععععععععععععةة  عععععععععععععل ل  جت قعععععععععععععوة حضعععععععععععععود جت عععععععععععععو   تكععععععععععععع  ذار شعععععععععععععأن

جت ععععععععععععععععائل انمعععععععععععععععع  الدجتدا بععععععععععععععععاد ا يف ا  يععععععععععععععععو ق ا فععععععععععععععععود   نصععععععععععععععععوص ا ثقا ععععععععععععععععل ا ي  عععععععععععععععع ة جت ان يعععععععععععععععع دة معععععععععععععععع  إ الخيععععععععععععععععار 
ان هلعععععععععععع ا ا  ةععععععععععععول  ثععععععععععععةه يف هععععععععععععماغل  ععععععععععععا  حي فععععععععععععى  مععععععععععععه بيععععععععععععا  د ائمللهععععععععععععود إشععععععععععععهاد لل غا  شعععععععععععع ابملل    جتقعععععععععععع   عععععععععععع

 ا صودة بوهفها منوذجا مية ما تواهلما   يا   لى ا قمود ا زمكاخيمل  
 معععععععععععام  ععععععععععع ا انععععععععععع  تةاجيعععععععععععت ثقا عععععععععععل ا ك ابمعععععععععععل/ ا ن  و عععععععععععل   كعععععععععععون ثقا عععععععععععل ا صعععععععععععودة  عععععععععععي مععععععععععع  تيععععععععععع ل  مفعععععععععععاتمم       

 ا ة ادة  جتتشق ا  ة ق حنو  ه  ج     
إ ععععععععععا مةحلععععععععععل  " انابيععععععععععع  " جت "احل اثععععععععععل ا  ي  عععععععععععل " حععععععععععني ت يععععععععععع  معععععععععع  د هعععععععععععا  منمقهععععععععععا    كعععععععععععان  منمععععععععععق ا صعععععععععععودة       

ا  ععععععععععع  ل ا شعععععععععععة ي  فمنمعععععععععععق ا ك ابعععععععععععل  جت يعععععععععععل احلععععععععععع     ععععععععععع  ممعععععععععععزار  منمعععععععععععق ا صعععععععععععودة   عععععععععععول    كنعععععععععععه  هنعععععععععععا  مقصعععععععععععة 
جتن حاجععععععععععععل إ   غععععععععععععل ا  مامععععععععععععه  لععععععععععععى خصمصععععععععععععل  انمععععععععععععل اال عععععععععععع ق ال     " بلمكععععععععععععان انععععععععععععةء  ن  شععععععععععععا      هععععععععععععودة د

جتال حي عععععععععا  إ   عععععععععماقار ثقا معععععععععل جتال  كة عععععععععل  عععععععععي  فهععععععععع  ا صعععععععععودةل جت ععععععععع ا معععععععععا  طلعععععععععق إمكاخيمعععععععععار ا  أجت عععععععععل احلعععععععععة مثلمعععععععععا 



جت ععععععععععن دجتائععععععععععة اال عععععععععع ق ال جت ععععععععععاجتى بععععععععععني ا نععععععععععاس يف ذ ععععععععععك جتتةاجيععععععععععت ا ن  ععععععععععل  جت  يلهععععععععععا  ععععععععععق ت جت  ععععععععععق ت ميهععععععععععا 
 9" جتن احلق يف ا  أجت ل جت إخي ا  ا  الالرا وها ل ا  قلم  ل جت دمو  ا ثقا ل ا  قلم  ني ا      اخيوا حي كة 

 قععععععععععع   ةضعععععععععععت  ععععععععععع ه ا وضعععععععععععيمل اجل  ععععععععععع ة يفعععععععععععوالر  ممقعععععععععععل يف ثقا عععععععععععل اال ععععععععععع هال ل  ضعععععععععععةى ميهعععععععععععا انن عععععععععععو  خ ابعععععععععععا 
ثقا مععععععععععا  ائما جت ضععععععععععةى ميهععععععععععا  يععععععععععل اال عععععععععع هال   ناشعععععععععع  انةئععععععععععي/ ا فععععععععععود  ألخيععععععععععه ال حي ععععععععععا  إ    عععععععععع   نععععععععععاء ل ةة ععععععععععل 

مامنا جتقعععععععععع  آذخيععععععععععت  عععععععععع ه ا وضععععععععععيمل اجل  عععععععععع ة بععععععععععأ ول  هعععععععععع  انك ععععععععععوبل جتاحعععععععععع ة  فملععععععععععل بععععععععععأن  يعععععععععع ةمل ا يععععععععععا  مععععععععععاثال  
جتمععععععععععمالد  هعععععععععع  انةئععععععععععي    ععععععععععول انثقععععععععععف ا ن  ععععععععععو ل جتمععععععععععمالد انثقععععععععععف ا ععععععععععن     بفيععععععععععل ا ثععععععععععودة االتصععععععععععا مل احل  ثععععععععععل ا ععععععععععل  
"    عععععععععت ارخييعععععععععان جت عععععععععملل  ل معععععععععع د  عععععععععو ت عععععععععوا ة  ععععععععععه مععععععععع  ق عععععععععلل جت عععععععععع ا  اد مععععععععع  ق دتعععععععععه  لععععععععععى ا ة  عععععععععل جتق دتعععععععععه  لععععععععععى 

 عععععععععععععلن  دجتار جتآ معععععععععععععار ا  فيععععععععععععع  جت ا  أجت عععععععععععععل ا ق  عععععععععععععل هعععععععععععععادر انن قاهعععععععععععععةة  مثلمعععععععععععععا  ن آ معععععععععععععار ا وهعععععععععععععولل جتمععععععععععععع  مث 
 معععععععععععام يفعععععععععععول مهعععععععععععول معععععععععععو  يعععععععععععل اال ععععععععععع هال  / –جتاحلعععععععععععال  ععععععععععع ه –إخينعععععععععععا  10"  ا  ععععععععععع جتق قععععععععععع  تغععععععععععع ر ت يعععععععععععا  ععععععععععع  ك

ارخي عععععععععععا  ميعععععععععععا  يف حة معععععععععععل م يعععععععععععاد ل تفلعععععععععععت مععععععععععع   عععععععععععل هعععععععععععنو  ا ضععععععععععع   جت ا  ة  ععععععععععع   خي م عععععععععععل ا  يعععععععععععادع انفعععععععععععةط يف 
جت عععععععععو معععععععععا  فعععععععععة  بانقابعععععععععل حة معععععععععل د جتبعععععععععل توا عععععععععة  ععععععععع ا ا  ةعععععععععول ؛ جتتيمعععععععععل  لعععععععععى ا  شعععععععععةا   بيعععععععععاده   يعععععععععل ارخي عععععععععا  

  
شعععععععععغل ا ناقععععععععع  بععععععععع جتده بك ابعععععععععار  -ا ععععععععع      ععععععععع  ا ناقععععععععع  بععععععععع ا مععععععععع  اال عععععععععةاط  معععععععععه- معععععععععام  ععععععععع ا ا وضعععععععععن اجل  ععععععععع       

بيمعععععععععع ة  عععععععععع  حقععععععععععل ا  دا ععععععععععار األدبمععععععععععل خيفيععععععععععها     ر تلععععععععععون يف  ععععععععععاء حقععععععععععل ا نقعععععععععع     ععععععععععا ت يععععععععععة   فكععععععععععةة ا   اخيععععععععععل 
 ؛ جت  خةى تنفةد باحل       ا ي ائة ؛ جتثا ثل خت   كةة ا   ن    

اقعععععععععع ة  ا ناقعععععععععع  تةبععععععععععل ممععععععععععاد   مية مععععععععععل ج  عععععععععع ة ال ق ععععععععععل  ععععععععععه هبععععععععععا ق ععععععععععل ذ ععععععععععك  م  ععععععععععاجت ا بعععععععععع  ك ا ععععععععععال  كعععععععععع ا       
ا ضعععععععععمق ا ععععععععع   معععععععععين بعععععععععه ا ناقععععععععع  ا  قلمععععععععع     م لعععععععععق  نفيعععععععععه  عععععععععاال  دحعععععععععة    عععععععععاجت  مععععععععع  خال عععععععععه حععععععععع جتد ا   صععععععععع  
ءم ؛ جت يععععععععععل معععععععععع  ا يععععععععععا  موضععععععععععوع ددا عععععععععع ه   جت نععععععععععا    ععععععععععاجت  ا نقعععععععععع  جت مف ععععععععععه اجلععععععععععا زة ؛  معععععععععع د  جت مفععععععععععل  دحععععععععععة تعععععععععع ال

 جت مي مار ا يصة ما بي  احل     
جتقعععععععععععععع  آذن  عععععععععععععع ا ا  ةععععععععععععععول يف ميععععععععععععععاد ا  دا ععععععععععععععار ا نق  ععععععععععععععل  ععععععععععععععمالد مشععععععععععععععةجتع ج  عععععععععععععع  يف حقععععععععععععععل ا  دا ععععععععععععععار       

ارخيياخيمللاهععععععععععع لم  لعععععععععععى تيعععععععععععمم ه ب" ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايف " جتقععععععععععع   عععععععععععان  هعععععععععععود  ععععععععععع ا احلقعععععععععععل اجل  ععععععععععع  خي م عععععععععععل ط ميمعععععععععععل 
و ا ا يابقللجتضععععععععععععيفت قعععععععععععع د ا  لععععععععععععى ا  فيعععععععععععع   ظععععععععععععةجت  دا نل" قعععععععععععع ر  مهععععععععععععا انعععععععععععع ا ة جت ا ظة ععععععععععععار ا كععععععععععععربى  عععععععععععع 

جت ا  ن عععععععععع   ععععععععععا  كعععععععععع   ن حيعععععععععع  ل م   هعععععععععع م  مامنععععععععععا شعععععععععع ار معععععععععع  ا  فاهععععععععععمل جت احلععععععععععواد  جت ا وقععععععععععائن ا ععععععععععل  صععععععععععية 
 ن خيةب هعععععععععا  ععععععععع  ة  جت خيظة عععععععععل ميمنعععععععععل تفيعععععععععة ا  لعععععععععى حنعععععععععو  عععععععععا لجت و معععععععععا شعععععععععكل ا وضعععععععععيمل  جت ا يعععععععععاحل ا عععععععععل  هعععععععععة 

 11 ا نق  ا ثقايف  م ةاجتد ميها"
جتا عععععععععععل  عععععععععععان  ظععععععععععع   -اقععععععععععع ة  ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايف ممععععععععععع ان ا ثقا عععععععععععل ا وا نلجتشعععععععععععغل بنصعععععععععععوص ا ثقا عععععععععععل قاط عععععععععععل  كععععععععععع ا      

-إذا  عععععععععو دام اال عععععععععةاط-جت هععععععععع م  زامعععععععععا  لعععععععععى ا ناقععععععععع   -ق عععععععععل ذ عععععععععك   عععععععععا بيمععععععععع ة  عععععععععل ا  يععععععععع   ععععععععع  ا  مامعععععععععار ا ناقععععععععع  
امععععععععععععل االخيف ععععععععععععان  لععععععععععععى ا  ابععععععععععععار ا ثقا مععععععععععععل ا ععععععععععععل  لععععععععععععت ددحععععععععععععا معععععععععععع  ا ععععععععععععزم  خععععععععععععاد  ا  مععععععععععععام ان  يععععععععععععلل بفيععععععععععععل  

 االخي قاء ا      لى شأن ا  اب  ا ن  و  جت قصى بانقابل ا  اب اجلما     
إن ممعععععععععزة ا نقععععععععع  ا ثقعععععععععايف ؛  خيعععععععععه جيعععععععععل مععععععععع  جتجعععععععععود ا ناقععععععععع  جتجعععععععععودا يف ا يعععععععععا  ل  معععععععععا جيعععععععععل مععععععععع  ا نقععععععععع   اد عععععععععل       

 دخيمو ل تيم  ا  ار ا ناق ة م  خالهلا  ه / تشكمل ا يا  م  حوهلا  



ل يف ميعععععععععععاد ا ناقععععععععععع  يفعععععععععععوال هعععععععععععةما ل عععععععععععةجتم دمعععععععععععر ا ناقععععععععععع  يف  ععععععععععع ا ا يعععععععععععا  اجل  ععععععععععع  لقصععععععععععع  جت يععععععععععع   ععععععععععع ا ا  ةعععععععععععو      
ميععععععععععا ةة ان غععععععععععع ار ا يانمعععععععععععل ان يععععععععععاد ل جت ا  يعععععععععععاطي معععععععععععن ج  عععععععععع  انية عععععععععععل ارخييعععععععععععاخيمل جتمعععععععععع  مث يفقمعععععععععععق شعععععععععععةط ا  واهعععععععععععل 

 ار ايب جت ا فيال من ا يا  
قعععععععععععع  يف ختصعععععععععععع  بيمنععععععععععععه ؛  كععععععععععععون قعععععععععععع   دد  إن ا نقعععععععععععع  ا ثقععععععععععععايف ل ب  وتععععععععععععه إ  خي عععععععععععع   ععععععععععععل  اجت ععععععععععععل حلصععععععععععععة ا نا      

 حقمقل  ن ا   ص  ال  لو م   ل ل  ادس  لى اننضو   يفت  وائه 
حمعععععععععععع   غععععععععععععع جت ا ناقععععععععععععع  ميععععععععععععلوب اردادة   قصعععععععععععععى معععععععععععععا  يعععععععععععع  من بلوغعععععععععععععه  ن  كعععععععععععععون هعععععععععععع ى ا   صععععععععععععع  اننضعععععععععععععو  
يفعععععععععععت  وائعععععععععععه   نععععععععععع  ا  يععععععععععع ةمل ا   صععععععععععع  قوا عععععععععععة جامععععععععععع ة ؛جت يععععععععععع ةمل ا ناقععععععععععع    ععععععععععع    كعععععععععععاد ا   صععععععععععع  ؛بعععععععععععل 

   غوا ل االخ صاص    
إن ا ناقععععععععععع  ا ععععععععععع   د عععععععععععا إ معععععععععععه مشعععععععععععةجتع ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايفل ملعععععععععععزم دائمعععععععععععا  يعععععععععععا ةة ان غععععععععععع ار ا يانمعععععععععععللحىت حيقعععععععععععق       

 شةط ا وجود يف ا يا   جت     أتى ذ ك إذا  و بقي بيم ا    قواخيني ا لي ل ا  يو قمل  
 ": مقاربة مفهومية : cultural criticismeالنقد الثقافي " -2

 عععععععععععععأد مصععععععععععععع لم "ا نقععععععععععععع  ا ثقعععععععععععععايف "يف  فظعععععععععععععني؛  جتالمهعععععععععععععا  عععععععععععععوحي  قعععععععععععععل ميعععععععععععععةيف ضعععععععععععععادب يف   معععععععععععععاق انية عععععععععععععل       
ارخييعععععععععععاخيمل؛ م أهعععععععععععل  مهعععععععععععا ام ععععععععععع   لعععععععععععى  ععععععععععع ة قعععععععععععةجتن؛ جت عععععععععععه مععععععععععع  ا ثعععععععععععةاء جت ا  نعععععععععععوع  مععععععععععع   كعععععععععععون مععععععععععع  اال ععععععععععع ةا ل 

فيععععععععععه هععععععععععفل ا كمععععععععععال  ذ ععععععععععك  ن حقععععععععععل ارميععععععععععا  بععععععععععأطةا   عععععععععع ا احلقععععععععععل انيععععععععععةيف يف  عععععععععع  بيمنععععععععععه؛ مهمععععععععععا اد ععععععععععى  ن
ا نقعععععععععع  يف ميععععععععععاده ا  ععععععععععاد ي  ععععععععععة   لمععععععععععه "مععععععععععا  ععععععععععة   لععععععععععى  ععععععععععائة  خيععععععععععواع ا نشععععععععععاط ا فكععععععععععة  معععععععععع   حكععععععععععام ا   ععععععععععود 
جت ععععععععععننه   ععععععععععا الحق منهععععععععععا  نفععععععععععي  ا يععععععععععابق جت   لععععععععععه بيعععععععععع   ن  يعععععععععع و  ه  مث   ععععععععععين  لععععععععععى  خيقاضععععععععععه خيظة ععععععععععل تععععععععععنه   لععععععععععى 

 12"    و ج   ة
 قعععععععععععع  تيعععععععععععع در مفا ممععععععععععععه تيعععععععععععع دا   يعععععععععععع   -فل  لمصعععععععععععع لم األجتلا عععععععععععع    ععععععععععععأد هعععععععععععع - مععععععععععععا مصعععععععععععع لم "ثقا ععععععععععععل "      

 لعععععععععععى ا  يعععععععععععا ل   جت يعععععععععععود ا يععععععععععع ة يف ذ عععععععععععك إ  ت عععععععععععا   ختصصعععععععععععار ا  عععععععععععاحثني جت مةجيمعععععععععععا   ؛  كعععععععععععان  عععععععععععل باحععععععععععع  
 صععععععععععع   انصععععععععععع لم بصععععععععععع غل ختصصعععععععععععه جت ضعععععععععععمف  عععععععععععه إضعععععععععععا ار ج  ععععععععععع ة   حعععععععععععىت غععععععععععع ا مصععععععععععع لم "ثقا عععععععععععل"م    ثعععععععععععة 

اد  جت ا يلععععععععععععععععوم    ععععععععععععععع ا مععععععععععععععععا جيعععععععععععععععل مصعععععععععععععععع لم" انصععععععععععععععع لةار ا ععععععععععععععع ميابا  ل   عععععععععععععععع  ا وا ععععععععععععععع  معععععععععععععععع     ععععععععععععععع  انيععععععععععععععع
 ثقا ل"مص لةا  مو ما/ المما  يية ارحاطل به  

إذ  - ععععععععععععمكون معععععععععععع  ا صععععععععععععيوبل  13"  جت"خيظععععععععععععةا التيععععععععععععاع مفهععععععععععععوم ا ثقا ععععععععععععل جتاخيف احععععععععععععه  لععععععععععععى  ععععععععععععل شععععععععععععيء تقة  ععععععععععععا      
ارميعععععععععععا  ب ية عععععععععععف جعععععععععععامن معععععععععععاخينل  ن ععععععععععع اب ا عععععععععععل تقععععععععععع م ذ ة عععععععععععا  إال  ن ا  دا عععععععععععل  ععععععععععع ن لق مععععععععععع  ا  ية عععععععععععف  -ذا 

ا عععععععع    قعععععععععةه "ق تعععععععععز"؛  وخيعععععععععه ا  ية عععععععععف األخييععععععععة ا ععععععععع    يعععععععععل ا  دا عععععععععل ت عععععععععأ حقععععععععل ا نقععععععععع  ا ثقعععععععععايف  جتمععععععععع   عععععععععل  ععععععععع م  
 هلا مشةجت مل ا  أ مو  

 عععععععععع  ة "ق تععععععععععز" إ  "  ن ا ثقا ععععععععععل  ميععععععععععت  ععععععععععةد حزمععععععععععل معععععععععع   منععععععععععاط ا يععععععععععلو  ا يو ععععععععععلل  مععععععععععا  ععععععععععو ا  صععععععععععود ا يععععععععععام 
جت كععععععععععع  ا ثقا عععععععععععل  ينا عععععععععععا األخيثةجتبو عععععععععععوجي ا ععععععععععع      نعععععععععععاه هلعععععععععععا ل  معععععععععععا   عععععععععععا  ميعععععععععععت ا يعععععععععععادار جت ا  قا مععععععععععع  جت األ عععععععععععةا ل 

ق تعععععععععععز  عععععععععععي آ مععععععععععععار اهلممنعععععععععععلل مععععععععععع  خ عععععععععععع  جت قعععععععععععواخيني جت تيلممعععععععععععار  ا    ععععععععععععل اجلعععععععععععا زةل ا عععععععععععل تشعععععععععععع ه معععععععععععا  يععععععععععععمى 
بعععععععععععا ربامر ليف  لععععععععععع  احلا عععععععععععوبل جتمهم هعععععععععععا  عععععععععععي ا ععععععععععع ةك  با يعععععععععععلو    جت ارخييعععععععععععان  عععععععععععو احلمعععععععععععوان األ ثعععععععععععة ا  مععععععععععععادا 

جتمعععععععع   بلعععععععع  احلقععععععععائق  نععععععععا  ن ا واحعععععععع  منععععععععا يمععععععععل معععععععع   جععععععععل تنظععععععععم   ععععععععلو ه   ا   م لععععععععى  عععععععع ه ا ععععععععربامر ا  ةكممععععععععل غعععععععع 
 14"  م ليا ألن  يمش   ف خيوع م  احلموارل جت كنه ال حيصل  خ ا إال  لى حماة جتاح ة      حماته



 ا طععععععععععو ال  يععععععععععا  ارهععععععععععالنل جتا صععععععععععقل تععععععععععةى    عععععععععع ا ا  ةععععععععععول اجلعععععععععع د  يف مفهععععععععععوم ا ثقا ععععععععععل؟     ععععععععععةت   انفهععععععععععوم  منعععععععععع
جتا  هعععععععععععععع  ة لجتا وهععععععععععععععول إ  ا كمععععععععععععععال ا شععععععععععععععامل؟    تكعععععععععععععع  ا ثقا ععععععععععععععل ق ععععععععععععععل ذ ععععععععععععععك تعععععععععععععع ل  لععععععععععععععى  ععععععععععععععاع انيععععععععععععععاد  

إذنل  عععععععععععل خيضعععععععععععةب هعععععععععععفةا  ععععععععععع   عععععععععععل تلعععععععععععك ا ععععععععععع الالر ؟   ارخييعععععععععععاخيمل؟جت  ا  عععععععععععةة ا  فا عععععععععععل بعععععععععععني ارخييعععععععععععان جتبم  عععععععععععه
يف  ار ابمعععععععععععل ا عععععععععععل ادت  عععععععععععت بانصععععععععععع لم ددحعععععععععععا مععععععععععع  ا زم ؟جتخيني هعععععععععععا با ضعععععععععععيف جت ا   لعععععععععععف  ععععععععععع  موا  عععععععععععل معععععععععععا جععععععععععع 

 عععععععععا  ا فكعععععععععة ا  شعععععععععة  ؟ عععععععععل   عععععععععاق ا يقعععععععععل ا  شعععععععععة   لعععععععععى حقمقعععععععععل  ن انيعععععععععاد / ا قعععععععععم  ا عععععععععل  ة ععععععععع ها ا ثقا عععععععععل ددحعععععععععا 
معععععععععع  ا ععععععععععزم    تكعععععععععع  إال  جت امععععععععععا خييععععععععععي ا فكععععععععععة ا  شععععععععععة   ععععععععععا ل   ععععععععععا  عععععععععع  ك ؟  ععععععععععل آن األجتان  ثععععععععععودة مية مععععععععععل تيمعععععععععع  

 بناء مياد نا ا يابقل ؟
بصععععععععععععععودة  -ا ععععععععععععععل تشععععععععععععععكل  رب ععععععععععععععا انصعععععععععععععع لم–الر ا يععععععععععععععابقل إن تية ععععععععععععععف "ق تععععععععععععععز"  لثقا ععععععععععععععل ال  نفععععععععععععععي ا عععععععععععععع ال      

م لقعععععععععععل لبقععععععععععع د معععععععععععا  يلععععععععععع   ععععععععععع  احنيعععععععععععاد ميعععععععععععع   عععععععععععابق جتإشعععععععععععا ل ميععععععععععع  منزان إ عععععععععععا مةحلعععععععععععل ج  ععععععععععع ة يف ا  فكعععععععععععع  
ا نقععععععععععععع  ل  شعععععععععععععفت  ععععععععععععع  تةاجعععععععععععععن خييعععععععععععععق يف ا  فكععععععععععععع ل جتب ا عععععععععععععل  هعععععععععععععود خييعععععععععععععق مغعععععععععععععا ة  ضعععععععععععععةت ميعععععععععععععه "ا ثقا عععععععععععععل" 

 عععععععععععع ا ا  ية ععععععععععععف مععععععععععععا   ت ةعععععععععععع  مشععععععععععععةجت م ه  هلعععععععععععع ا  عععععععععععع قف  قة نل"اهلممنععععععععععععل" غ  ن ا  دا ععععععععععععل   عععععععععععع  تيععععععععععععادع إ  ت ععععععععععععين
 نعععععععععع   ععععععععععع ال اهلممنععععععععععل    ةععععععععععع  مشععععععععععةجت مل حضعععععععععععوده معععععععععع   ععععععععععع مها جت  ةقمق  عععععععععع ا اهلععععععععععع   ت ععععععععععةن  ا  دا عععععععععععل األ ععععععععععع لل 
ا  ا معععععععععلا  عععععععععل  عععععععععل معععععععععا يف عععععععععل بعععععععععه ا ثقا عععععععععل مععععععععع  قعععععععععم  هعععععععععا  ألن ت  نعععععععععاه ا ععععععععع ار ارخييعععععععععاخيمل  عععععععععرب هععععععععع جتد ا ا  اد معععععععععل ؟ 

 ن تيمعععععععععع  هععععععععععماغل ا قععععععععععم  ا ثقا مععععععععععل ا ععععععععععل  ة عععععععععع ها ا ثقا عععععععععععل -ها  ائنععععععععععا ثقا مععععععععععابوهععععععععععف- ععععععععععل  كفععععععععععي ا عععععععععع ار ارخييععععععععععاخيمل
؟ عععععععععل  ف نعععععععععا ثقا عععععععععل اناضعععععععععني ان جتخيعععععععععل  مععععععععع  ال حن عععععععععا  ميهعععععععععا إ   ملمعععععععععل غةبلعععععععععل يفععععععععع فظ با يعععععععععمني مععععععععع  ا قعععععععععم  جتتةمعععععععععي 

             ا غ  منها؟                                                                                     
تعععععععععععو ة  ععععععععععع ه ارشعععععععععععكا مار ان ةجتحعععععععععععل اننعععععععععععا  ا   ميعععععععععععي الق ةعععععععععععام تةبعععععععععععل حقعععععععععععل ميعععععععععععةيف حععععععععععع    ا يهععععععععععع  يف             

حقعععععععععععععل ا يلعععععععععععععوم ارخييعععععععععععععاخيمل" اح عععععععععععععا   لعععععععععععععى موقعععععععععععععن  عععععععععععععه يف  عععععععععععععماق ا ععععععععععععع اتم مار معععععععععععععا بيععععععععععععع  احل اثعععععععععععععل    جتشعععععععععععععةع يف 
 15"  اال  ةواذ  لى ا  مام انش غلني با شأن ا ثقايف

ل ا عععععععع      عععععععع  معععععععع  ا ثقا ععععععععل جتهععععععععفا  ععععععععه  حمعععععععع   ععععععععين "cultural criticismeا ثقععععععععايف" إخيععععععععه حقععععععععل "ا نقعععععععع  
ا عععععععععععل تة ععععععععععع ت  منعععععععععععا جععععععععععمال   مال جتا كشعععععععععععف  ععععععععععع  ا يمعععععععععععوب ا نيعععععععععععقمل ا كامنعععععععععععل جتداء تلعععععععععععك ب ةعععععععععع  ا قعععععععععععم  ا ثقا معععععععععععل 

 انماد ار ا ثقا مل ا ل  ة  ها ا ثقا ل ددحا م  ا زم  جتاح فى هبا ا و ي ا  شة    ا اح فاء  
تن عععععععععععو  -ا ن  و عععععععععععل منهعععععععععععا جتاجلما   عععععععععععل - قععععععععععع  ت ععععععععععع  ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايف حقمقعععععععععععل مفاد عععععععععععا  ن ا نصعععععععععععوص  ا ثقا معععععععععععل       

 لعععععععععععى    ععععععععععع  ا يمعععععععععععوب ا نيعععععععععععقمل انضعععععععععععمةة ا عععععععععععل ت ناقلهعععععععععععا األجمعععععععععععال جعععععععععععمال   عععععععععععمالل جتبفيعععععععععععل اهلممنعععععععععععل ا عععععععععععل  اد عععععععععععها 
ب / ا مقمنمععععععععععععار ا ععععععععععععل ال  لععععععععععععى اردادار اجلما مععععععععععععلل جععععععععععععةى تث م هععععععععععععا يف ا ععععععععععععو ي اجلميععععععععععععي حععععععععععععىت غعععععععععععع ر معععععععععععع  ا ثععععععععععععوا

  ة ا  ي  يف مص اقم ها 
 كعععععععععع ال شععععععععععغل ا نقعععععععععع  ا ثقععععععععععايف با ماتععععععععععه اننه مععععععععععل ب ةعععععععععع  ا قععععععععععم  ا ثقا مععععععععععل جتجيلهععععععععععا شععععععععععغله ا شععععععععععاغل ألخيععععععععععه  دد        

  ععععععععععععععا تعععععععععععععع ثة يف اردادار اجلما مللجتتعععععععععععععع  يها إ  ق ععععععععععععععول األخييععععععععععععععاق ا ثقا مععععععععععععععل بفيععععععععععععععل  امععععععععععععععل اهلممنععععععععععععععل  جتال لجتاخييععععععععععععععع ام 
  لى خيق  ا يموب ا نيقمل ثاخيما      يا مل خيق  ل تيمل

 قععععععععع   عععععععععان ا نقععععععععع  ا ثقعععععععععايف  ثابعععععععععل ثعععععععععودة/ ددة  لعععععععععى األخييعععععععععاق ا ثقا معععععععععل ا عععععععععل  ة ععععععععع ها ا ثقا عععععععععل ددحعععععععععا مععععععععع  ا عععععععععزم ل       
جتاح فععععععععععى هبععععععععععا ا ععععععععععو ي ا  شععععععععععة    ععععععععععا اح فععععععععععاء   قعععععععععع  جععععععععععاء  مشععععععععععمن ا شععععععععععك يف تلععععععععععك  ا قععععععععععم   ا ععععععععععل  نععععععععععا خيي قعععععععععع    ععععععععععا 

الحععععععععععععظ  ن - نعععععععععععع ما اختعععععععععععع  ا ثقا ععععععععععععل  ينا ععععععععععععا انة ععععععععععععة  ععععععععععععال اشعععععععععععع غا ه–قععععععععععععايف ثوابععععععععععععت  قمنمععععععععععععل  ذ ععععععععععععك  ن ا نقعععععععععععع  ا ث



انقعععععععععععععول ا ثقعععععععععععععايف حي عععععععععععععل بأخييعععععععععععععاق ثقا معععععععععععععل تععععععععععععع ثة  عععععععععععععل ا  لعععععععععععععى اردادار اجلما معععععععععععععل   عععععععععععععنة  ال خيف عععععععععععععأ من ععععععععععععع  ا قعععععععععععععم  
ا  قا معععععععععل ا عععععععععل جت ععععععععع خيا  مهعععععععععا جت لنا عععععععععا مينعععععععععا دجتن  د  خيقععععععععع   عععععععععو ا غععععععععع  منها  قععععععععع  مت يف ثقا  نعععععععععا "غعععععععععةس  منعععععععععاط مععععععععع  

 لععععععععععت  ععععععععععة غعععععععععع  منقععععععععععودة ؛ ععععععععععا منةهععععععععععا د ومععععععععععل جت ممنععععععععععل  ععععععععععةة ل جت  ععععععععععل  ن  هععععععععععا حععععععععععىت  جت  ععععععععععك انوهععععععععععو ون ا قععععععععععم  
 16 با  نو ة جت ا  ة   "

 كععععععععععع ال تأخععععععععععع  ا ثقا عععععععععععل بيععععععععععع ا آخعععععععععععة يف خ عععععععععععاب ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايفل  هعععععععععععي  نععععععععععع ه ذ عععععععععععك ا قعععععععععععول ا ععععععععععع   حي عععععععععععل       
 ععععععععععع ن اردادار اجلما معععععععععععلل  ا ععععععععععع   حيظعععععععععععى بعععععععععععا ق ول مععععععععععع  17"  بأخييعععععععععععاق  مضعععععععععععمةة   عععععععععععي  ثابعععععععععععل " اجلعععععععععععربجتر ا ةمعععععععععععز 

بفيععععععععععععل  امععععععععععععل ا  كةاد   غعععععععععععع جت اجلمععععععععععععا   ميععععععععععععلوبل اردادة  مععععععععععععام جععععععععععععربجتر ا نيععععععععععععقل خاضععععععععععععيل  ععععععععععععه خضععععععععععععو ا م لقععععععععععععا 
   قصى ما تي  من بلوغهل  ن تيم  تشكمله جتهماغ ه من  ل  يل ا  ق ال  

 ثقععععععععععععععععععايف الجععععععععععععععععععةم إذنل  ن جت مفععععععععععععععععععل ا نقعععععععععععععععععع  ا ثقععععععععععععععععععايف لال تيعععععععععععععععععع جت  ن تكععععععععععععععععععون جت مفععععععععععععععععععل يف خيقعععععععععععععععععع  انيعععععععععععععععععع هلك ا     
جت شف"األخييععععععععععاق انضععععععععععمةة ا ععععععععععل  ن ععععععععععو   لمهععععععععععا ا  ععععععععععاب ا ثقععععععععععايف بكععععععععععل  لماتععععععععععه جت مناطععععععععععه جتهععععععععععمغهل مععععععععععا  ععععععععععو غعععععععععع  
د عععععععععععي جتغععععععععععع  م  يعععععععععععاد جتمعععععععععععا  عععععععععععو  ععععععععععع  ك  عععععععععععواء بيعععععععععععواء  مععععععععععع  حمععععععععععع  دجتد  عععععععععععل منهعععععععععععا يف حيعععععععععععاب انيعععععععععععع هلك 

   18ا ثقايف اجلميي"
هععععععععععععععلل بععععععععععععععني ا  ابععععععععععععععار ا ن  و ععععععععععععععل/ بنععععععععععععععاء  لععععععععععععععى  عععععععععععععع ا األ ععععععععععععععقل ظهة  ن ا نقعععععععععععععع  ا ثقععععععععععععععايف  لغععععععععععععععي احلعععععععععععععع جتد ا فا      

ان  يععععععععععععععععاتمللجتغ  ا معععععععععععععععع  ا  ابععععععععععععععععار اجلما   ععععععععععععععععللجت يل منهمععععععععععععععععا مععععععععععععععععادة خععععععععععععععععام   دا ععععععععععععععععاته دجتن  ن  قععععععععععععععععن يف  عععععععععععععععع  
 االخي قاءل جت    انفاضلل  

 قععععععععععع  شعععععععععععغل ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايف أممعععععععععععن ا  ابعععععععععععار ا ثقا معععععععععععلل  عععععععععععا يف ذ عععععععععععك ا  ابعععععععععععار ا عععععععععععل  بيععععععععععع ر  امعععععععععععا  ععععععععععع        
   ر  امشا ال حول  ه جتال قوة  حمز ا  دا ل األدبملل جت 

جتقعععععععععع   ععععععععععا   االخيف ععععععععععان  لععععععععععى  عععععععععع ال اهلععععععععععامش ا  دا ععععععععععار ا ثقا مععععععععععل  لععععععععععى ا عععععععععع  وع جت االخي شععععععععععاد ل  ععععععععععةغ  ح اثععععععععععل       
حني"تأ يععععععععععععت  4401ا ععععععععععععل  ةجيهععععععععععععا   ععععععععععععل االخ صععععععععععععاص معععععععععععع  ا نقععععععععععععاد إ   ععععععععععععام  - عععععععععععع ا ا نععععععععععععوع معععععععععععع  ا  دا ععععععععععععار 

 birmingham centre for contemporary مو ععععععععل بربمن هععععععععام يفععععععععت ميععععععععمى 
cultural studies    جتمععععععععععة انة ععععععععععز ب  ععععععععععودار جتيفععععععععععوالر    عععععععععع ةلإ   ن اخي شععععععععععةر  عععععععععع جتى اال  مععععععععععام ا نقعععععععععع

ا ثقايفلم صععععععععععععععاح ل مععععععععععععععن ا نظة ععععععععععععععار ا نق  ععععععععععععععل ا نصوهععععععععععععععمل جت األ يععععععععععععععنمل جتيفععععععععععععععوالر مععععععععععععععا بيعععععععععععععع  ا  نمو لل م شععععععععععععععكل معععععععععععععع  
لهععععععععععععععا  ععععععععععععععو تو مععععععععععععععف ذ ععععععععععععععك تمععععععععععععععادار خيق  ععععععععععععععل م نو ععععععععععععععل ان ععععععععععععععاد  جت اال  مامععععععععععععععارلجت ك  ا يامععععععععععععععل انشعععععععععععععع    مهععععععععععععععا  

 إال  ن انالحظ   ا ا  فةلت ا  فةال ا ناد يف اهلشم     19"  انقوالر ا نظة ل يف خيق  ا  اب
إذنل عععععععععععععل  يلنعععععععععععععا  ععععععععععععع ا ا  يعععععععععععععادع خية عععععععععععععة حقعععععععععععععل ا  دا عععععععععععععار ا ثقا معععععععععععععلل جتخييعععععععععععععادع إ  ت نمهعععععععععععععا  لعععععععععععععى ح اثعععععععععععععل       

 هعععععععععع  ا ؟ جتمعععععععععع  مث خييلعععععععععع  مععععععععععور ا  دا ععععععععععار األدبمععععععععععل  و ععععععععععا ددا ععععععععععار  خعععععععععع ر حظهععععععععععا معععععععععع  ا  دا ععععععععععل جت ا  ةعععععععععع  ؟ 
ل ا نظة ععععععععععل  ععععععععععل  غنمنععععععععععا  هععععععععععود ا نقعععععععععع  ا ثقععععععععععايف مشععععععععععقل ا  ةعععععععععع  يف  عععععععععع ال انة ععععععععععز اجلمععععععععععاا ؟إذ  مععععععععععف  يقععععععععععل  ن تواهعععععععععع

ا  ةععععععععع   معععععععععه يف  عععععععععل ا  ةعععععععععول انهعععععععععول ا ععععععععع    شعععععععععه ه ا يعععععععععا  ا معععععععععوم ؟  عععععععععل جتهعععععععععل  ععععععععع ال انة عععععععععز اجلمعععععععععاا إ  طة عععععععععق 
ميععععععععع جتد  مععععععععع    عععععععععوادى  ا عععععععععةا ا عععععععععال  يععععععععع ال ا نيعععععععععق ا ثقعععععععععايف ؟إذا  عععععععععان ذ عععععععععك  ععععععععع  ك ل معععععععععا مصععععععععع  ا نقععععععععع  األديب 

مععععععععععععن  لهععععععععععععا  لععععععععععععى مشععععععععععععةجت مل ا نقعععععععععععع  جتمعععععععععععع  مث ا ععععععععععععن  األديب يف  ععععععععععععل ا صععععععععععععمةار ان كععععععععععععةدة  نععععععععععععا جت نععععععععععععا ل جت ا ععععععععععععل  
ا ثقعععععععععععععععايفل  وخيعععععععععععععععه    عععععععععععععععاجت  ا  ةععععععععععععععع  يف ا فععععععععععععععع  جت األدب إ  ا  ةععععععععععععععع  يف دجتد ا ثقا عععععععععععععععل يف خيظعععععععععععععععام األشعععععععععععععععماء ل جت لمعععععععععععععععه 

  كون احلقل األق د  لى ا  ن    ا  ك   ن حي  ؟



 مصطلح النص في خطاب النقد الثقافي 
ا  ةعععععععععععع  معععععععععععع  " إمكاخيمععععععععععععل  تفةعععععععععععع  خيشععععععععععععاط  إن ا  ةعععععععععععع  يف تشععععععععععععكالر ا عععععععععععع جتال يف  اضععععععععععععنها انية مععععععععععععلل  كعععععععععععع       

معععععععععععع  جهعععععععععععل ل مععععععععععععا   عععععععععععمم  عععععععععععه  ةهععععععععععععل ا وقعععععععععععو   لععععععععععععى   لعععععععععععف ارضععععععععععععا ار   20انفعععععععععععا م  داخعععععععععععل األخيظمععععععععععععل انية معععععععععععل"
ا  ال معععععععععل ا عععععععععل  ضعععععععععمفها حقعععععععععل انية عععععععععل  لمصععععععععع لم ا ععععععععع   تشعععععععععكل يف د عععععععععه مععععععععع  جهعععععععععل ثاخيمعععععععععل  جت عععععععععق  ععععععععع ا ا  صعععععععععود ل" 

ل  جتيف ا وقعععععععععععععت خيفيعععععععععععععه ل  عععععععععععععلن حقعععععععععععععل انية عععععععععععععل ا ععععععععععععع    عععععععععععععادس انصععععععععععععع لم دجتدا   ا عععععععععععععما جت  عععععععععععععا ال يف تكعععععععععععععو   انية ععععععععععععع
 21"    شكل  مه انص لمل  وجه مفهومهل جتحي د دال  ه

جتا  دا عععععععععععللإذ تقعععععععععععة  ععععععععععع ه احلقمقعععععععععععل ل تعععععععععععةجتم دهععععععععععع  ا  ةعععععععععععوالر ا  ال معععععععععععل ا عععععععععععل شعععععععععععه  ا دال ا عععععععععععن  يف دحععععععععععع   يا معععععععععععل     
 ا نق  ا ثقايف 
 قعععععععععععع   حععععععععععععع   ا نقععععععععععععع  ا ثقعععععععععععععايف تيععععععععععععع  الر  ثععععععععععععع ة جت مهمععععععععععععل يف دال عععععععععععععل ا عععععععععععععن   إذ  عععععععععععععة   ععععععععععععع ا األخععععععععععععع  جتالدة       

ج  عععععععععععععع ة ل تكشععععععععععععععفت  عععععععععععععع  مو ععععععععععععععود ج  عععععععععععععع    لععععععععععععععف انالمملتيمععععععععععععععل ا  دا ععععععععععععععل يف مهاد ععععععععععععععا األجتل  لععععععععععععععى ت منهععععععععععععععا   
ا معععععععععععا مععععععععععع  حمععععععععععع    مثعععععععععععل انلمعععععععععععم األجتل ليف  ععععععععععع م إمكاخيعععععععععععار  جت عععععععععععن نععععععععععع  ول ا عععععععععععن  لإذ    يععععععععععع  انععععععععععع  ول ا يعععععععععععابق  

"    اد ععععععععععععل إخييععععععععععععاخيمل ذار دال ععععععععععععل ل جت ععععععععععععو مععععععععععععا  -جتاحلععععععععععععال  عععععععععععع ه–منظععععععععععععود ا نقعععععععععععع  ا ثقععععععععععععايف    قعععععععععععع   ضععععععععععععةى ا ععععععععععععن  
 شعععععععععععععمل ا عععععععععععععن  األديب جت غععععععععععععع ه ل     ن  ا عععععععععععععن  األديب  عععععععععععععأد  نعععععععععععععا  ينصعععععععععععععة ضعععععععععععععم   ناهعععععععععععععة  ثععععععععععععع ة  ثعععععععععععععل معععععععععععععادة 

 22"   مل جت اش غال ا نق  ا ثقايف
  ل  تكعععععععععع     ععععععععععوا ة  ععععععععععه ق ععععععععععل ذ ععععععععععك ل إذ    يعععععععععع  دال "ا ععععععععععن "  قعععععععععع   عععععععععع م ا نقعععععععععع  ا ثقععععععععععايف  ععععععععععاالر ج  عععععععععع ة  لععععععععععن      

بععععععععل  ضععععععععةى  عععععععع ل  لععععععععى  ععععععععل  اد ععععععععل - مععععععععا  ععععععععو احلععععععععال مععععععععن ا  دا ععععععععار  األدبمععععععععل–مقصععععععععودا  لععععععععى  ععععععععل مععععععععا ث ععععععععت   ابععععععععل 
 قعععععععععععع  اتيععععععععععععن دال "ا ععععععععععععن "  مشععععععععععععمل  مععععععععععععن ا يالمععععععععععععار ا ثقا مععععععععععععل ؛ انك وبععععععععععععل  -بععععععععععععاني  انة ععععععععععععة  كلمععععععععععععل ثقا ععععععععععععل-ثقا مععععععععععععل

 منها جت انةئمل 
 كعععععععععع ال  نكععععععععععة ا نقعععععععععع  ا ثقععععععععععايف جتجععععععععععود  و ععععععععععل بيععععععععععم ل  جت خا صععععععععععل  عععععععععع ال" ا ععععععععععن  " جت ث ععععععععععت  ععععععععععه  و ععععععععععل معععععععععع  خيععععععععععوع       

   لف  إن ا  كثة/ ا   اخل  و ا يمل ا ل  ةتضمها ا نق  ا ثقايف   ال " ا ن  " 
 قععععععععع  آثعععععععععة ا عععععععععن  يف دحععععععععع   يا معععععععععل ا نقععععععععع  ا ثقعععععععععايف ل ا  يععععععععع د  لعععععععععى ا ث عععععععععار ل جت جتل ملمعععععععععم مععععععععع  مالمعععععععععم  ععععععععع ا ا  يععععععععع د      

خيي شعععععععععفه معععععععععن  اجت عععععععععل إ  عععععععععاء تية عععععععععف قعععععععععاد  ععععععععع ال ا عععععععععن  ل حمععععععععع  تفاج نعععععععععا  اجت عععععععععل ا  ية عععععععععف  قمقعععععععععل  خيعععععععععه دال  لعععععععععور/ 
  ائ / م شظي ل  صي    ا  ية ف ل قابل  ل ف ة من  ل  اجت ل تية ف  

 ععععععععععععي إذن ا ال و ععععععععععععل ا ععععععععععععل ادتضععععععععععععا ا ا ععععععععععععن   ععععععععععععل هلو  ععععععععععععهل  مععععععععععععن  ععععععععععععل  اد ععععععععععععل / مشععععععععععععاد ل ثقا مععععععععععععل تك ععععععععععععة جتالدة       
–ج  ععععععععع ة/  و عععععععععل ج  ععععععععع ة  عععععععععن  ثقعععععععععايف ج  ععععععععع   جت عععععععععو معععععععععا  يكعععععععععو  عععععععععق  و عععععععععل   تك عععععععععة بيععععععععع  ؛   قعععععععععى  و عععععععععل ا عععععععععن  

 ة  ا  ه  قم  ا والدة دائمالجتمىت  ف ا ن     انشاد ل ل  كون ب  ك ق    ل  موتهلجت  –إذ ذا  
إن ممعععععععععععع ان ا نقعععععععععععع  ا ثقععععععععععععايف ل ممعععععععععععع ان دحععععععععععععة  وخيععععععععععععه اخي قععععععععععععل معععععععععععع  مقادبععععععععععععل ا ععععععععععععن  / األدب إ  قععععععععععععةاءة ا ععععععععععععن /       

 ا ثقا ل بكل تفة اته  
حمعععععععععع   ضععععععععععةت  ثعععععععععع  معععععععععع  األجنععععععععععاس جت ا نصععععععععععوص ا عععععععععععل طةد ععععععععععا ا نقعععععععععع  األديب معععععععععع   هود  ععععععععععه انثا مععععععععععل ل مععععععععععع        

"  ععععععععععععع  األجنعععععععععععععاس جت ا نصعععععععععععععوص يف  ععععععععععععع ا ل لععععععععععععع   ن األجنعععععععععععععاس   جت  ا  مامعععععععععععععار جت اخيشعععععععععععععغاالر ا نقععععععععععععع  ا ثقعععععععععععععايف    
يف ا نقعععععععععع  ا ثقععععععععععايف انياهععععععععععةل تشعععععععععع  إ  خيععععععععععوع معععععععععع  ا ععععععععععن  ل مععععععععععن ارشععععععععععادة خاهععععععععععل إ  خيصععععععععععوص ا و ععععععععععائ  اجلما   ععععععععععل 
ل جت عععععععععع  ك  كعععععععععع  احلعععععععععع    مععععععععععثال  عععععععععع  ا  لفز ععععععععععون  و ععععععععععم  مهععععععععععمم  يف جتق نععععععععععا احلاضععععععععععة ل  مععععععععععا األجنععععععععععاس  هععععععععععي تعععععععععع  ن 



ادل جتبععععععععععععععععةامر انغععععععععععععععععامةار جت  وممعععععععععععععععع  ا انواقععععععععععععععععف ل جتبععععععععععععععععةامر ا ة اضععععععععععععععععل ل جتبععععععععععععععععةامر ا ار الخيععععععععععععععععار ل جت بععععععععععععععععةامر األخ عععععععععععععععع
انقععععععععععععابالر ل جت ا ععععععععععععربامر ا وثائقمعععععععععععععل ل جتبععععععععععععةامر ا مععععععععععععال ا يلمعععععععععععععي ل جتقصعععععععععععع  اجلا و ععععععععععععمل   جت ععععععععععععع  ن ا  لفز ععععععععععععون  ععععععععععععع دا  
  عععععععععععع ا معععععععععععع  األ ععععععععععععالم ل ا ععععععععععععل  كعععععععععععع  إدداجهععععععععععععا يف  عععععععععععع اد األجنععععععععععععاس ا ةئميععععععععععععمل  جت ا فة مععععععععععععل   ضععععععععععععا ل مثععععععععععععل ا قصعععععععععععع  

يعععععععععععععمل ل جتقصععععععععععععع  ا ة عععععععععععععة ل جت ا كوممععععععععععععع  ا ل جت   عععععععععععععالم ا غعععععععععععععةب األم  عععععععععععععي ل جت قصععععععععععععع  انغعععععععععععععامةار جت ان عععععععععععععاطةة ا  و م
   هععععععععععع ه األخيعععععععععععواع جت األجنعععععععععععاس ا عععععععععععل  عععععععععععان ا نقععععععععععع  األديب ا ن  عععععععععععو   نفمهعععععععععععا ل تقععععععععععع مت إ  هععععععععععع ادة ا  مامعععععععععععار ا نقععععععععععع  

هعععععععععععا  جتهبععععععععععع ا انيععععععععععع  ا ثقععععععععععايف ل جتغععععععععععع ر مععععععععععع  انكوخيعععععععععععار األ ا ععععععععععمل  لم جتخيعععععععععععل ا نصعععععععععععمل ل ا عععععععععععل تنشعععععععععععغل هبععععععععععا جت يمعععععععععععل  م
 23"  تو ن مفهوم ا ن  ل جت   ي  ان  ول ا ق مي  ا ما م  منظود ا نق  ا ثقايف

 كععععععععععع ا ل ا عععععععععععع  اع ا نقععععععععععع  ا ثقععععععععععععايف  ن    عععععععععععاجت   ثعععععععععععع ا مععععععععععع  ا  قا معععععععععععع  / األ عععععععععععةا  ا ععععععععععععل  عععععععععععن ها ان  يععععععععععععل األدبمععععععععععععل       
دا عععععععععععار األدبمعععععععععععللحم  غععععععععععع ر  ددحعععععععععععا مععععععععععع  ا عععععععععععزم    جت  ن  كيعععععععععععة هعععععععععععفل ا  يعععععععععععاا ا عععععععععععل تز عععععععععععا هبعععععععععععا ا عععععععععععن  يف  عععععععععععل ا  

خيصعععععععععععععوص ا ن  عععععععععععععل ا ةاقمعععععععععععععل/ ا نصعععععععععععععوص انة عععععععععععععزل  لعععععععععععععى قععععععععععععع م انيعععععععععععععاجتاة معععععععععععععن قة ن هعععععععععععععا اجلما   عععععععععععععل/ اننيعععععععععععععمل/ ا نصعععععععععععععوص 
اهلععععععععععامش   جتهبعععععععععع ا ا صععععععععععنمن لهععععععععععادر  ععععععععععل ا  ابععععععععععار  جتد ععععععععععل جت  ادالتصععععععععععة يف  ععععععععععة ا ثقا ععععععععععل  جت ععععععععععو مععععععععععا  ععععععععععا    لععععععععععى ددم 

 عععععععععععز ل جتغععععععععععع  ان  يعععععععععععاد/ خ عععععععععععاب اهلعععععععععععامش   جتمععععععععععع  مث  ععععععععععع م اهلعععععععععععوة  ا قائمعععععععععععل بعععععععععععني ا  عععععععععععاب ان  يعععععععععععاد / خ عععععععععععاب انة 
ا  عععععععععععاب جتا عععععععععععيا   ععععععععععع اخل ا  ابعععععععععععار جتاألجنعععععععععععاس جت ا نصعععععععععععوص ا ثقا معععععععععععل ل  مععععععععععع     يععععععععععع  هلععععععععععع ه األخععععععععععع ة مععععععععععع  خمعععععععععععاد إال 

 خماد االخيف ان بيضها  لى بي     
ا ععععععععععربجت  معععععععععع   -ا نصععععععععععوص غعععععععععع  اجلما مععععععععععل يف  ععععععععععة  ا نقعععععععععع  األديب- قعععععععععع  مكعععععععععع  ا نقعععععععععع  ا ثقععععععععععايف خ ععععععععععاب اهلععععععععععامش      

إ  انعععععععععععع ل   معععععععععععع   ضععععععععععععةت  عععععععععععع ه األخعععععععععععع ة يفععععععععععععو   لععععععععععععى ا  مععععععععععععام انشعععععععععععع غلني يف حقععععععععععععل ا نقعععععععععععع  ا ثقععععععععععععايف ل أل عععععععععععع  
 دد عععععععععععوا معععععععععععع ى تأث  ععععععععععععا جت  ا لم هعععععععععععا يف اردادار اجلما مععععععععععععل ل خاهععععععععععععل جت   عععععععععععا يفععععععععععععو   لععععععععععععى جاذبمعععععععععععل منق يععععععععععععل ا نظعععععععععععع  

إ "انقادخيععععععععععل بععععععععععني  –يععععععععععل انلععععععععععك  ععععععععععيود   عععععععععع اذ ا نقعععععععععع  جت ا نظة ععععععععععل أام -  جت ن  ععععععععععني ذ ععععععععععك  عععععععععع  وخيا   عععععععععع  ا  ا غعععععععععع امي
   قصعععععععععععم ة ح  ثعععععععععععل  جت ق  عععععععععععل جتبعععععععععععني غ  عععععععععععا مععععععععععع  ا  ابعععععععععععار انهملعععععععععععل خيقععععععععععع  ا جتغععععععععععع  اني عععععععععععربة م  يعععععععععععاتما  ا نك عععععععععععل جت 
األغنمعععععععععععل جت ارشعععععععععععا ل ل جت ننظعععععععععععة يف   هعععععععععععا   ثعععععععععععة  ثعععععععععععةا يف ا نعععععععععععاس  جت لمنعععععععععععا  ال لعععععععععععنم إ  إخيكعععععععععععاد  دبمعععععععععععل  ععععععععععع ه األمنعععععععععععاط 

قعععععععععععار ا ا  عععععععععععل جت ا كنائمعععععععععععل جت ا  ممز عععععععععععل ل جتت ةعععععععععععة  ضعععععععععععم   خييعععععععععععاق  ممقعععععععععععل جت خ ععععععععععع ة ا  ي   عععععععععععل إذ إ عععععععععععا مك نعععععععععععزة با  ا
ل جتا شعععععععععععا    لعععععععععععى ذ عععععععععععك  عععععععععععو يف طاق هعععععععععععا ا  أث  عععععععععععل اهلائلعععععععععععل ا عععععععععععل ال  نا يعععععععععععها  معععععععععععه    خ عععععععععععاب د عععععععععععي مهمعععععععععععا بلععععععععععع  

 24"  ا  جت ر  ه  جت  اجتالر تة م ه     ا  مة غفل  نه ا نق  دغ   مهم ه
ال  -يف  ة عععععععععععععه- قععععععععععععع    عععععععععععععة  ا نقععععععععععععع  األديب  عععععععععععععرب هععععععععععععع جتدته ا  اد معععععععععععععل  ععععععععععععع  ددا عععععععععععععل خ ابعععععععععععععار اهلعععععععععععععامشل أل عععععععععععععا       

ا ععععععععع   شعععععععععكل ا قا ععععععععع ة انة ز عععععععععل – هعععععععععي ال يفعععععععععو  شعععععععععةطه اجلمعععععععععاا  ت عععععععععو ة  لعععععععععى تأشععععععععع ة ا ععععععععع خول إ   لكعععععععععل األدب
رقصععععععععععاءلتلقف خ ابععععععععععار اهلععععععععععامش جتنععععععععععا  ععععععععععان ا نقعععععععععع  ا ثقععععععععععايف ال  ععععععععععادس  ي ععععععععععل ا-ا ععععععععععل قععععععععععام  لععععععععععى   ا ععععععععععها ا نقعععععععععع  األديب

لجت  ةد ععععععععععا مكاخيععععععععععل م ممععععععععععزة أل ععععععععععا يف  ة ععععععععععه تصعععععععععع د  عععععععععع   مععععععععععوب خييععععععععععقمل   شععععععععععةهبا ا ععععععععععو ي اجلميععععععععععي ل لمععععععععععا ت لعععععععععع  ددجععععععععععل 
ا  شععععععععععععع ن ل عععععععععععععمم   لعععععععععععععى ا و يلجتتغععععععععععععع جت مكوخيعععععععععععععا   ا عععععععععععععما مععععععععععععع  مكوخيعععععععععععععار ا ش صعععععععععععععمل اجلما معععععععععععععل ت ةك  يف  اد عععععععععععععا ا 

 ا ثقا مل جتتوجهها 
يف خب ععععععععععععاب بيمنععععععععععععه لجتإ غععععععععععععاء احلععععععععععععواجز بععععععععععععني ا  ابععععععععععععار ا ثقا مععععععععععععل ل يععععععععععععل ا  دا ععععععععععععل إن  عععععععععععع م ا  ععععععععععععزام ا نقعععععععععععع  ا ثقععععععععععععا      

 ت ياءل    ما مل ا نق  ا ثقايفلجتآ مار اش غا ه لجت    إمكاخيمل احل     نه بي ه خيظة ل  جت منه ا 



 عععععععع   عععععععع ا "   barget arthur asa"جت نععععععععا  م نععععععععا   عععععععع اذ  نععععععععون االتصععععععععاالر ار ك جتخيمععععععععل  دثععععععععة   زابةجععععععععة
و عععععععععععععها "إن ا نقععععععععععععع  ا ثقعععععععععععععايف خيشعععععععععععععاط جت عععععععععععععمو  عععععععععععععاال مية معععععععععععععا خاهعععععععععععععا ب اتعععععععععععععه     يععععععععععععع   ن خيقعععععععععععععاد ا ثقا عععععععععععععل ا  يعععععععععععععا ل بق

ان ضعععععععععععمنل يف  ععععععععععع ا ا ك عععععععععععاب يف تةا معععععععععععة جتت اد عععععععععععل  لعععععععععععى ا فنعععععععععععون ا ةاقمعععععععععععل جتا ثقا عععععععععععل     قعععععععععععون انفعععععععععععا م  جتا نظة عععععععععععار
ا شعععععععععععي مللجتاحلماة ا موممعععععععععععل  جت لعععععععععععى حشععععععععععع  مععععععععععع  انوضعععععععععععو ار انةت  عععععععععععل  )جت لمعععععععععععه(  عععععععععععلن ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايف     عععععععععععو مهمعععععععععععل 
  م اب عععععععععععلل م  عععععععععععاجت ة ل م يععععععععععع دةل ما  ن خيقعععععععععععاد ا ثقا عععععععععععل  عععععععععععأتون مععععععععععع   عععععععععععاالر   لفعععععععععععل جت يععععععععععع   مون   كعععععععععععادا جتمفعععععععععععا م

م نو عععععععععععععل جت قععععععععععععع جتد ا نقععععععععععععع  ا ثقعععععععععععععايف  ن  شعععععععععععععمل خيظة عععععععععععععل األدب جتاجلمعععععععععععععال جتا نق لجت  ضعععععععععععععا ا  فكععععععععععععع  ا فليعععععععععععععفي جتيفلمعععععععععععععل 
ا و ععععععععععععععععععائ  جتا نقعععععععععععععععععع  ا ثقععععععععععععععععععايف ا شععععععععععععععععععي لجت ق جتده   ضععععععععععععععععععا  ن  فيععععععععععععععععععة)خيظة ار جت ععععععععععععععععععاالر  لعععععععععععععععععع  ا يالمارلجتخيظة ععععععععععععععععععل 

( جتددا عععععععععععععععار االتصعععععععععععععععاللجت   ا  ةلمععععععععععععععل ا نفيعععععععععععععععي جتا نظة عععععععععععععععل اناد يعععععععععععععععمل جتا نظة ععععععععععععععل االج ما معععععععععععععععل جتارخيثةبو وجمعععععععععععععععل   اخ
( "  يف جت ععععععععععائل ار ععععععععععالم لجتا و ععععععععععائل األخععععععععععةى ان نو ععععععععععل ا ععععععععععل  مععععععععععز ا  مععععععععععن جتا ثقا ععععععععععل انياهععععععععععةة )جتحععععععععععىت غعععععععععع  انياهععععععععععةة

25 
إن ا نقععععععععععع  ا ثقايفلهبععععععععععع ا ا  عععععععععععةنل   كشعععععععععععف  ععععععععععع   هعععععععععععل تنةععععععععععع د منعععععععععععه  معععععععععععن اننعععععععععععا ر جتا نظة عععععععععععار  جت معععععععععععه   معععععععععععن         

ا ثقعععععععععععايف با نظة عععععععععععل  جت انعععععععععععنهر ل  هعععععععععععو   يعععععععععععا   لعععععععععععى  ععععععععععع ه ا  ة  ععععععععععع ار جت  جتهبععععععععععع ا ا وهعععععععععععف لال  كععععععععععع   ن خينيعععععععععععت ا نقععععععععععع 
ا  صعععععععععععععنمفار لجتبععععععععععععع ال مععععععععععععع   ععععععععععععع ا    ععععععععععععع   نفيعععععععععععععه هعععععععععععععفل ا فيا معععععععععععععل  جت ا نشعععععععععععععاط ا ععععععععععععع    فمععععععععععععع  مععععععععععععع     ععععععععععععع  انشعععععععععععععادب 

 جتاال ا ار جت ا   صصار انية مل  
م  ا   صعععععععععع  جتألن ذ عععععععععك  عععععععععع  كل  ععععععععععأد ا نقعععععععععع  ا ثقعععععععععايف  ععععععععععل الن د ععععععععععي  عععععععععع  تالشععععععععععي احلععععععععع جتد بععععععععععني ا   صصععععععععععار   ععععععععععز 

م يعععععععععع دا  –ا عععععععععع    نشعععععععععع ه ا نقعععععععععع  ا ثقععععععععععايف موضععععععععععو ا   دا ععععععععععاته  -قعععععععععع  جت   جتحععععععععععل  لععععععععععه  معععععععععع  ا  يعععععععععع د  جتإذا  ععععععععععان ا ععععععععععن 
يف  و  ععععععععععه ل  ةععععععععععة  إذنلبا نقعععععععععع  ا ثقععععععععععايف  ن  كععععععععععون بعععععععععع جتده  و ععععععععععل مف وحععععععععععل  لععععععععععى ا  يعععععععععع د ل تفمعععععععععع  معععععععععع     عععععععععع  األ كععععععععععاد 

 ن  نفعععععععععععع م  لععععععععععععى   لععععععععععععف  -اشعععععععععععع  ا يلممععععععععععععلإذا  ععععععععععععو خي -ان  اجت ععععععععععععل يف    عععععععععععع  ا   صصععععععععععععار   بععععععععععععل  غعععععععععععع جت  زامععععععععععععا  لمععععععععععععه
 ا   صصار ا ا ثل لجتحياجتد   لف احلقول انية مل 

جتإذا  عععععععععععان ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايف هبععععععععععع ه ا يعععععععععععيل ل عععععععععععلن مععععععععععع  خيا لعععععععععععل ا قعععععععععععول لا قعععععععععععول اإن ا قعععععععععععائ   لعععععععععععى  ععععععععععع ا احلقل/ا ناقععععععععععع        
 ا ثقععععععععععععععععععايف بعععععععععععععععععع جتده   كشععععععععععععععععععف  عععععععععععععععععع   و ععععععععععععععععععل د ناممععععععععععععععععععل لجت  يعععععععععععععععععع   م   كععععععععععععععععععادا جت مفععععععععععععععععععا م  م نو ععععععععععععععععععل  لععععععععععععععععععى قععععععععععععععععععول
"  زابةجة"ل يعععععععععععععععع قمها معععععععععععععععع  خيظة ععععععععععععععععل األدبلجتا نظة ععععععععععععععععل اناد يععععععععععععععععملل  جتا يععععععععععععععععممموطمقا جتخيظة ععععععععععععععععل ا  ةلمععععععععععععععععل ا نفيععععععععععععععععيلجتا نظة ل 

 االج ما مل     جتغ  ا م   خيواع ا يلوم جتانياد   
 عععععععععععععابة  ل  صصعععععععععععععارل  ععععععععععععع م   ن ا وجعععععععععععععود ا فيلعععععععععععععي  يف   عععععععععععععى مياخيمعععععععععععععهل   لإن ا ناقععععععععععععع  ا ثقعععععععععععععايفل خياقععععععععععععع  دحا ععععععععععععع      

 progecting  ةقعععععععععق معععععععععن  عععععععععل قععععععععع   ج  ععععععععع  جت أ  بعععععععععه  قعععععععععول ا"إخيعععععععععين  حمعععععععععا إخييعععععععععاخيما  قععععععععع   ععععععععع  طة عععععععععق قععععععععع   
خيفيعععععععععععععععي إ  األمعععععععععععععععام ل مي  عععععععععععععععا جتمععععععععععععععع د ا الح معععععععععععععععاالر جتجعععععععععععععععود ج  ععععععععععععععع ة ا جت يعععععععععععععععت  بععععععععععععععع ا م  ابقعععععععععععععععا  امعععععععععععععععا معععععععععععععععن 

إ  األمعععععععععععام ميععععععععععع  قا خيفيعععععععععععي  جتجتجعععععععععععود   عععععععععععمو  بععععععععععع ا شعععععععععععم ا  خيفيعععععععععععي   بل جتجعععععععععععود مقععععععععععع جت   يعععععععععععال  لعععععععععععى حنعععععععععععو دائععععععععععع 
 26"   كنين  ن  دد ه  لى  خيه شيء مك ملل  كنه دجتما ميأ ل إمكاخيمل ج   ة

                                                 

 
  



إذا معععععععععع   لععععععععععى شععععععععععة ل  عععععععععع ا ا قععععععععععول ل   يععععععععععني  لععععععععععى ا ناقعععععععععع  ا ثقععععععععععايف   ن   يععععععععععا   لععععععععععى حعععععععععع جتد ا   صعععععععععع  لجت ن  كععععععععععون 
قعععععععععععايف ل  ن خيني ععععععععععععه با كعععععععععععائ  ا يععععععععععععن باد  ا عععععععععععع   دائمعععععععععععا جت بعععععععععععع ا م  عععععععععععاجت ا  و  ععععععععععععه  جت يعععععععععععل  حيعععععععععععع  جتهعععععععععععف  لناقعععععععععععع  ا ث

 27"  ت ا ينا  لمه حكا ا )  ف  ملل جت ملل( "إخيه  ائ  اننيةجار جتا  ةوالر جتا    الر
 كعععععععع ل مععععععععن  عععععععع ا   قععععععععى منععععععععوذ  ا ناقعععععععع  ا ثقععععععععايف ا عععععععع   د ععععععععا إ مععععععععه ا نقعععععععع  ا ثقععععععععايف ل   يعععععععع   لععععععععى ا ة  ععععععععل ل ععععععععانةء  قععععععععف       

حععععععععععائةا بعععععععععععني مععععععععععوقفني   لفعععععععععععني ؛  ععععععععععل  ن غعععععععععععي  ن حن فععععععععععي  عععععععععععمالد ا ناقعععععععععع  ا ثقعععععععععععايف ل ا عععععععععع    يعععععععععععزى إ مععععععععععه  ضعععععععععععل تقعععععععععععو   
 ل د ععععععععععععععوة هععععععععععععععةحيل إ   ععععععععععععععل ل ا   صعععععععععععععع ل جتمعععععععععععععع  مث   ععععععععععععععول  هععععععععععععععنام االخ صععععععععععععععاص؟  م  ن يف إحععععععععععععععالل  عععععععععععععع ا ا نمععععععععععععععوذ 

 يف ا فكة؟ إذ ا ي ممل  ي انلمم ا ةئميي ا    حك  مشاد ن احل اثل   nihilismeإحالل ا ي ممل 
 مكععععععععععععععون ا ناقعععععععععععععع ل  – لناقعععععععععععععع  ا ثقععععععععععععععايف ارنععععععععععععععام أممععععععععععععععن انيععععععععععععععاد  يف حقععععععععععععععل ارخييععععععععععععععاخيمار  -حقمقععععععععععععععل -مث  ععععععععععععععل   ععععععععععععععأتى

ة عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععار ا  ةلمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل ا نفيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي جتانفكةلجتاألخيثةبو عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوجي لجتا يعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمممائيلجتا  فكمكيلجتان مةس يف خيظ
جتاالج معععععععععععععا يلجتار المي ا  احععععععععععععع  يف جت عععععععععععععائل ار عععععععععععععالم لجتا و عععععععععععععائل األخعععععععععععععةى ان نو عععععععععععععل ا عععععععععععععل  معععععععععععععز ا  معععععععععععععن جتا ثقا عععععععععععععل 

 م  خيععععععععععه  ععععععععععةد إد ععععععععععاء  ععععععععععة ان مععععععععععا   كشععععععععععف   فععععععععععه؟    غعععععععععع جت جت مفععععععععععل ا ناقعععععععععع  ا ثقععععععععععايف  -انياهععععععععععةةلجتحىت غعععععععععع  انياهععععععععععةة    
 مععععععععععععف  كععععععععععع   ناقععععععععععع  بيمنعععععععععععه  ن حيععععععععععععو  انيعععععععععععاد   لهعععععععععععا مهمعععععععععععا اد ععععععععععععى   إذ ذا ل حلمعععععععععععا/  وتوبمعععععععععععا ميععععععععععع ةمل ا  ةقعععععععععععق  إذ

  نفيه هفل ا كمال؟
إن ا نعععععععععععع ش يف  عععععععععععع ه ا  يععععععععععععا الرل  ععععععععععععمو ا قصعععععععععععع  معععععععععععع  جتدائععععععععععععه تقعععععععععععع مي إجابععععععععععععار توهععععععععععععل إ  بععععععععععععةد ا مقععععععععععععني ل إذ يف         

 ثععععععععععع  مععععععععععع  األحمعععععععععععان تيععععععععععع ةمل ارجابعععععععععععار   ععععععععععع لل تيععععععععععع أثة با  مامنعععععععععععا   ثعععععععععععة مععععععععععع  ارجابعععععععععععار خيفيعععععععععععها إن معععععععععععا تةجتمعععععععععععه 
ون  جت امععععععععععا ل خييعععععععععععمنا ا  دا ععععععععععل إذن  ععععععععععو  عععععععععع م جعععععععععع ل احلععععععععععواد جت عععععععععع م ا  يععععععععععلم  ان اشععععععععععة باحلقععععععععععائق ا ععععععععععل ال تيعععععععععع جت  ن تكعععععععععع

   ا    ك 
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تعععععععععةدد ذ عععععععععة مصععععععععع لم " ا نيعععععععععق ا ثقعععععععععايف "   ثعععععععععة مععععععععع  معععععععععةة يف مععععععععع  ا  دا عععععععععل ل جتقععععععععع  جعععععععععاء ذ عععععععععةه يف انواضعععععععععن ا عععععععععل       
ا  دا عععععععععار ا ثقا معععععععععل بأ عععععععععا  شعععععععععف ا عععععععععل حععععععععع د ا انشععععععععع غلون يف حقعععععععععل – عععععععععةد  مهعععععععععا احلععععععععع     ععععععععع  جت مفعععععععععل ا نقععععععععع  ا ثقعععععععععايف 

جت اخيععععععععععت ا  دا ععععععععععل تك فععععععععععي يف  ععععععععععل مععععععععععةة بعععععععععع  ة انصعععععععععع لم ل  مععععععععععة  -ا يمععععععععععوب ا نيععععععععععقمل ا ععععععععععل يف ععععععععععل هبععععععععععا خيصععععععععععوص ا ثقا ععععععععععل
  لمه مةجتد ا كةام ل دجتمنا يف    ن  و ه  

جتانن ل جتبيععععععععععععع   ن  شعععععععععععععفت ا  دا عععععععععععععل  ععععععععععععع  دال "ا نقععععععععععععع  ا ثقعععععععععععععايف " جتجتقفعععععععععععععت  نععععععععععععع  ا  ةعععععععععععععوالر ا عععععععععععععل  ة هعععععععععععععا دال       
 عععععععععععن " يف خ عععععععععععاب ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايف ل د ر مععععععععععع  ا ضعععععععععععةجتد  يف  ععععععععععع ه انةحلعععععععععععل لا كشعععععععععععف  ععععععععععع  دال "ا نيعععععععععععق ا ثقعععععععععععايف " "ا

   ك مل احللقل انية مل ا ل   جتد يف  لكها مشةجتع ا نق  ا ثقايف   
 يعععععععععععع  دال "ا نيععععععععععععق " جتاحعععععععععععع ا معععععععععععع  بععععععععععععني   ثععععععععععععة ا عععععععععععع جتال حضععععععععععععودا يف ا  ابععععععععععععار ا يامععععععععععععل جتا اهععععععععععععلل  شععععععععععععمن ميهععععععععععععا       

 إ  ددجل  صية ميها ارحاطل    والته ا ل  ص د  نها   ا ا  ال اهلالمي / اهلموا ا  يما ه 
جتألن ا  دا ععععععععععععل  هنععععععععععععال ت  ععععععععععععاجت  ا    ععععععععععععن اربيعععععععععععع ممي   ال"ا نيععععععععععععق" ل تك فععععععععععععي ب ةعععععععععععع  معععععععععععع  ول  عععععععععععع ه انقو ععععععععععععل يف حقععععععععععععل 

 بيمنه ل  و حقل ا نق  ا ثقايف 
تأ عععععععععو  لمهعععععععععا مشعععععععععةجتع ا نقععععععععع  ا ثقعععععععععايف ل جتت عععععععععةن  مفهعععععععععوم تيععععععععع  مقو عععععععععل" ا نيعععععععععق ا ثقعععععععععايف" مععععععععع  انقعععععععععوالر ا ةئميعععععععععمل ا عععععععععل 

مة ععععععععععز  يف  لكععععععععععه جتألن ذ ععععععععععك  عععععععععع  ك ادتععععععععععأر ا  دا ععععععععععل  عععععععععع  انعععععععععع  ول ا عععععععععع   تصعععععععععع د  نععععععععععه  عععععععععع ه انقو ععععععععععل  جت  شععععععععععادة ل 
تيععععععععععع أخيو ا  دا عععععععععععل يف بلعععععععععععوت  ععععععععععع ا اهلععععععععععع   لبا  دا عععععععععععل ا عععععععععععل قععععععععععع مها   ععععععععععع اذ ا نقععععععععععع  جتا نظة عععععععععععل أاميعععععععععععل انلعععععععععععك  عععععععععععيود؛ 



يف م  فعععععععععععها "ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايف قعععععععععععةاءة يف األخييعععععععععععاق ا ثقا معععععععععععل ا يةبمعععععععععععل"   كو عععععععععععا ا  دا عععععععععععل ا يةبمعععععععععععل ا ناقععععععععععع    ععععععععععع  ا  ا غععععععععععع امي 
ا عععععععععل  هعععععععععلت  فكعععععععععةة ا نقععععععععع  ا ثقعععععععععايف ؛ تنظععععععععع ا جت اد عععععععععلل جتمعععععععععا  ععععععععع ا ا شعععععععععةجتن جتتيلمقعععععععععار – لعععععععععى حععععععععع   لمنعععععععععا –ا وحمععععععععع ة 

 جتاخي قادار  مو إال 
ثقعععععععععععععايف قعععععععععععععةاءة يف األخييعععععععععععععاق ا ثقا معععععععععععععل ا يةبمعععععععععععععل"  بك ابعععععععععععععه انو عععععععععععععوم ب "ا نقععععععععععععع  ا   5666  ا ينعععععععععععععا ا غععععععععععععع امي  عععععععععععععنل       

حمعععععععععع  تععععععععععو   عععععععععع ا ا ك ععععععععععاب طععععععععععةن مشععععععععععةجتع ا نقعععععععععع  ا ثقععععععععععايف طةحععععععععععا جعععععععععع  ا مي فمضععععععععععا ل جت   قععععععععععف ا ناقعععععععععع   نعععععععععع  حعععععععععع جتد 
ا  ععععععععععةن ا نظععععععععععة   لععععععععععى  ععععععععععادة ا كثعععععععععع    معععععععععع  ا نقععععععععععاد ل بععععععععععل دان    ععععععععععق مقو ععععععععععل ا نيععععععععععق ا ثقععععععععععايف  لععععععععععى    عععععععععع  ا نصععععععععععوص 

مهمععععععععععععععل  -خيعععععععععععععع  ة منهععععععععععععععا  لععععععععععععععى  عععععععععععععع مل ا عععععععععععععع  ة ال احلصععععععععععععععة"ا لغل جت انععععععععععععععة ة"جت -األدبمععععععععععععععللبمنما تو ععععععععععععععت م  فاتععععععععععععععه األخععععععععععععععةى
 ا    مق  لى خيصوص غ   دبمل  

جتحعععععععععععععىت ت  عععععععععععععني ا  دا عععععععععععععل مقو عععععععععععععل "ا نيعععععععععععععق"ل ت عععععععععععععةن األ ععععععععععععع لل خيفيعععععععععععععها ا عععععععععععععل طةحهعععععععععععععا ا غععععععععععععع امي يف مشعععععععععععععةجت ه       
 28 ا نق   ا يا ف ا   ةا

 ما ا نيق ا ثقايف   ؟-
 جت مف خيقة ه   ؟-
 ألخيياق   ؟جت مف منمزه     ائة ا -
جتحعععععععععععععىت  م نعععععععععععععا ا غععععععععععععع امي  لعععععععععععععى  ععععععععععععع ه األ ععععععععععععع للل  يعععععععععععععود إ  األمنعععععععععععععوذ  ا ليعععععععععععععا  االتصعععععععععععععاا ا ععععععععععععع   جتضعععععععععععععيه  عععععععععععععا        

ا ليعععععععععععععععععاخيمار ا يعععععععععععععععععاني ا دجتمعععععععععععععععععان  ا وبيعععععععععععععععععون ل جتا غععععععععععععععععع امي يف  ودتعععععععععععععععععه تلعععععععععععععععععك ل ال  ك فعععععععععععععععععي با ععععععععععععععععع هال  ا نمعععععععععععععععععوذ  
 مشةجت م ها  االتصاا ا ما وبيو  بل  ضمف إ مه إضا ار ل  لة ا قاد  إ مها   ة 

 نصعععععععععععةا  عععععععععععابيا اهععععععععععع لم  لعععععععععععى  -ا ععععععععععع    قعععععععععععوم  لعععععععععععى  ععععععععععع ل  ناهعععععععععععة - ضعععععععععععمف ا غععععععععععع امي إ  ا نمعععععععععععوذ  االتصعععععععععععاا 
تيمم ه"ا ينصعععععععععععة ا نيعععععععععععقي"ل جتهبععععععععععع ه ارضعععععععععععا ل   قعععععععععععول ا غععععععععععع اميا "  ك يعععععععععععة ا لغعععععععععععل جت مفعععععععععععل  عععععععععععابيل  عععععععععععي ا و مفعععععععععععل 

 29"  ا نيقمل إضا ل إ  جت ائفها ا يت األجت  انةت  ل با يناهة ا ي ل
ل ا و مفععععععععععل ا نيععععععععععقمل جت مفععععععععععل  ععععععععععابيل    ععععععععععو ة  لمهععععععععععا ا ععععععععععن ل   ععععععععععأتى  نععععععععععا ا كشععععععععععف  عععععععععع " األبيععععععععععاد ا نيععععععععععقمل ا ععععععععععل جتبععععععععععلحال

جتمععععععععععع  مث منكععععععععععع  ا نقععععععععععع  مععععععععععع  ا  ةعععععععععععول مععععععععععع  ا و مفعععععععععععل األدبمعععععععععععل / اجلما معععععععععععل ا ا صعععععععععععل ا عععععععععععل  30"  تععععععععععع ةك  بنعععععععععععا جتخب اباتنعععععععععععا
 جتجودا ثقا ما خا صا   ح و خيفيه  مها  منا طو ال ل إ  ا و مفل ا ثقا مل ا ل  يل م  جتجود ا ن 

جت لمعععععععععععععه ل إذا  عععععععععععععان  ا وبيعععععععععععععون ل يف منوذجعععععععععععععه االتصعععععععععععععاا   ةععععععععععععع   ععععععععععععع ال األدبمعععععععععععععل ؛    معععععععععععععا  يعععععععععععععل مععععععععععععع  ا عععععععععععععن        
خيصععععععععععا  دبمعععععععععععا ل  ععععععععععلن ا غععععععععععع امي يف منوذجعععععععععععه اجل  عععععععععع ل   ةععععععععععع   عععععععععع ال ا نيعععععععععععق ؛    معععععععععععا  يععععععععععل مععععععععععع  ا ععععععععععن  خيصعععععععععععا قعععععععععععابال 

 قمل يف ا ن    ل في  ا نيقي  حم   مكون ا   مز  لى    ا  ال ل ا ني
جتا  ال ععععععععععععل ا نيععععععععععععقمل  مععععععععععععا  وضععععععععععععةها ا غعععععععععععع امي يف مشععععععععععععةجت ه ا نقعععععععععععع  ل "تععععععععععععةت   يف  القععععععععععععار م شععععععععععععابكل خيشععععععععععععأر مععععععععععععن  
ا عععععععععععزم    كعععععععععععون  نصعععععععععععةا ثقا معععععععععععا  خععععععععععع  با  شعععععععععععكل ا  ععععععععععع د ي إ   ن  هععععععععععع م  نصعععععععععععةا  عععععععععععا ال ل  كنعععععععععععه جتبيععععععععععع ة خيشعععععععععععوئه 

ا  ابععععععععار جت ععععععععل   نقععععععععل مععععععععا بععععععععني ا لغععععععععل ا  عععععععع د ي  كعععععععع  معععععععع  ا  غلغععععععععل غعععععععع  انلةععععععععو  جت ععععععععل  امنععععععععا  نععععععععا  يف   مععععععععاق 
جتا عععععععععععععع    ا  شععععععععععععععة   ععععععععععععععا ال   يا ععععععععععععععه معععععععععععععع  دجتن دقمععععععععععععععة خيقعععععععععععععع   الخيشععععععععععععععغال ا نقعععععععععععععع  اجلمععععععععععععععاا  جتال مث  قعععععععععععععع دة ا يناهععععععععععععععة 
ا نيععععععععععقمل  لععععععععععى ا كمعععععععععععون جتاالخ فععععععععععاء  جت ععععععععععو معععععععععععا  كنهععععععععععا معععععععععع  ا فيعععععععععععل جتا  ععععععععععأث  غعععععععععع  انةهعععععععععععود جتبا  ععععععععععاا تظععععععععععل باقمعععععععععععل 

 نععععععععععا معععععععععع  تغعععععععععع ار ثقا مععععععععععل  جت حضععععععععععاد ل تظععععععععععل  عععععععععع ه ا  غعععععععععع ار جتم ةكمععععععععععل  منععععععععععا جتيف طةائععععععععععق تفك خيععععععععععا ل جتمهمععععععععععا جععععععععععةى 
 31"  تغ ار شكلمل ال  و  وى اجلواخية  ا ادجمل ل بي ة يفك  ا نيق  منا



جتا  ةةد معععععععععععع   ععععععععععععم ة ا ل مععععععععععععربد ب فكمكها قعععععععععععع   ععععععععععععان  مععععععععععععة ا  ةعععععععععععع  يف ا  ال ععععععععععععل ا نيععععععععععععقمل / األخييععععععععععععاق انضععععععععععععمةةل    
ا نقعععععععععععع  األديب غععععععععععععا  يف اح فائععععععععععععه با  ال ععععععععععععل ا ضععععععععععععمنمل  قمععععععععععععام مشععععععععععععةجتع ا نقعععععععععععع  ا ثقععععععععععععايف  حمعععععععععععع   فعععععععععععع   ا غعععععععععععع امي  ن

 بمنما   ة  هفةا    ا  ال ل ا نيقمل 
هلععععععععععع ا  عععععععععععأد ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايف  ميععععععععععع  د  معععععععععععا  عععععععععععار ا نقععععععععععع  األديب ل جت  لعععععععععععق ا ينعععععععععععان   ةععععععععععع  ا  ال عععععععععععل ا نيعععععععععععقمل ل ا عععععععععععل     

و ي اجلميععععععععععي ا عععععععععع   ال  ي مهععععععععععا ا غعععععععععع امي  بيععععععععععادا مهممنععععععععععلل  هععععععععععي  نعععععععععع ه  نصععععععععععة  ةمععععععععععي بيععععععععععل  ه ا الم نا مععععععععععل  لععععععععععى ا عععععععععع
  لك إال خماد إ ادة إخي اجها من  ل تلق ج    ل   ظل ب  ك باقمل جتم ةكمل  منا جتيف طةائق تفك خيا  

 كعععععععععععع ا ل  عععععععععععع  ة ا غعععععععععععع امي يف تية ععععععععععععف ا  ال ععععععععععععل ا نيععععععععععععقمل   جتا  دا ععععععععععععل إذ تفةعععععععععععع   عععععععععععع ا ا  ية ععععععععععععف ل ت ععععععععععععوخى       
 ية عععععععععف مععععععععع    كعععععععععاد قععععععععع  ت فعععععععععق ميهعععععععععا  ا  دا عععععععععل  ميعععععععععاء  ه جتبمعععععععععان انيعععععععععكور  نعععععععععه بيقععععععععع   عععععععععاجتدة معععععععععن معععععععععا جعععععععععاء يف ا 

 معععععععععععا قععععععععععع  خت لعععععععععععف   معععععععععععا  ععععععععععع  موضعععععععععععن االتفعععععععععععاق  عععععععععععلن ا  دا عععععععععععل تقعععععععععععة حقمقعععععععععععل  ن ا نقععععععععععع  األديب حععععععععععع و خيفيعععععععععععه يف 
 عععععععععع   األدبمععععععععععل لجتغفععععععععععل  عععععععععع   مععععععععععة ا  ال ععععععععععل ا نيععععععععععقمل  جت مععععععععععام  عععععععععع ا ا يمععععععععععى ا نقعععععععععع   تيععععععععععةبت  إ  ا ععععععععععو ي اجلميععععععععععي 

  موب خييقمل  لت يفك   به جتتصوت  د   ه  نشماء  
ذ عععععععععععك  ن االخععععععععععع ال  ال   أ عععععععععععو إال – معععععععععععا  ععععععععععع  موضعععععععععععن االخععععععععععع ال   ا ععععععععععع   ت  عععععععععععه  ا  دا عععععععععععل يف شعععععععععععكل   ععععععععععع لل 

تيعععععععععععائل مععععععععععع  خالهلعععععععععععا مشعععععععععععةجت مل ا  أ عععععععععععمو  جت جتل  ععععععععععع ال  فعععععععععععة  خيفيعععععععععععه  لعععععععععععى ا  دا عععععععععععل جت عععععععععععي يفعععععععععععاجتد  -ميعععععععععععاء ل
 الخ فعععععععععاء  دة  ائقعععععععععل  لعععععععععى ا كمعععععععععون جتاا  ية عععععععععف ا غععععععععع امي  ل ال عععععععععل ا نيعععععععععقمل  عععععععععوا إذا  اخيعععععععععت  ععععععععع ه األخععععععععع ة  لعععععععععك قععععععععع
 لععععععععععععى  ن تظععععععععععععل باقمععععععععععععل جتم ةكمععععععععععععل  كمععععععععععععف ا يعععععععععععع مل إذن إ   شععععععععععععفها جتا  ةععععععععععععةد منهععععععععععععا؟ مث إذا  اخيععععععععععععت هلععععععععععععا ا قعععععععععععع دة 

جتيف طةائععععععععععق تفك خيععععععععععا ل جتمهمععععععععععا جععععععععععةى  نععععععععععا معععععععععع  تغعععععععععع ار ثقا مععععععععععل  جت حضععععععععععاد ل تظععععععععععل  عععععععععع ه ا  غعععععععععع ار شععععععععععكلمل ال  منععععععععععا 
جتإذا  اخيعععععععععععت ا  ال عععععععععععل   عععععععععععو  عععععععععععوى اجلواخيعععععععععععة ا ادجمعععععععععععل ل بيععععععععععع ة يفكععععععععععع  ا نيعععععععععععق  منعععععععععععا  إذا  عععععععععععان ذ عععععععععععك  ععععععععععع  ك ل

ا نيعععععععععععععقمل  معععععععععععععا  صعععععععععععععفها ا غععععععععععععع امي  هنعععععععععععععا ل بكعععععععععععععل  ععععععععععععع ه اهلممنعععععععععععععلل  كمعععععععععععععف ا يععععععععععععع مل إذن إ   شعععععععععععععفها؟  ال  يمععععععععععععع  
ا يعععععععععععععائ ة اج ما معععععععععععععا جت يعععععععععععععا    categoriesا ناقعععععععععععع  ا ثقعععععععععععععايف ا ععععععععععععع   تععععععععععععع ةك   معععععععععععععه األخييععععععععععععاق "إخي عععععععععععععا  األخييعععععععععععععاق 

  يلععععععععععق  با ناقعععععععععع  ا ثقععععععععععايف جتحيععععععععععة ل بععععععععععل إن األمععععععععععة ال  32" معععععععععع  مث يف إبقععععععععععاء ا وضععععععععععن ا ععععععععععةا    لععععععععععى مععععععععععا  ععععععععععو  لمععععععععععه
 وخيعععععععععه جت معععععععععا مي عععععععععال جتمغلوبعععععععععا  لعععععععععى  معععععععععةه بفيعععععععععل اهلممنعععععععععل ا عععععععععل  اد عععععععععها  لمعععععععععه ا  ال عععععععععل -بعععععععععل ا عععععععععو ي اجلميعععععععععي   ضعععععععععا 

 ال  ت يععععععععععع   ععععععععععع ه األ ععععععععععع لل شعععععععععععيودا با ة  ععععععععععععل جتا شعععععععععععك يف مصععععععععععع اقمل انشعععععععععععةجتع ا ثقعععععععععععايف ا غععععععععععع امي ؟ إذ مععععععععععععا –ا نيعععععععععععقمل 
 ةكمعععععععععععا  منعععععععععععا جتمهمعععععععععععا)من معععععععععععا يفملعععععععععععه  ععععععععععع ه األداة مععععععععععع  تأ مععععععععععع  خيفعععععععععععن  ععععععععععع ا انشعععععععععععةجتع إذا  عععععععععععل ا ينصعععععععععععة ا نيعععععععععععقي م

جتإث ععععععععععععار م لععععععععععععقل ال  ا  ععععععععععععه شععععععععععععك ( جععععععععععععةى  نععععععععععععا معععععععععععع  تغ ار    ل ععععععععععععا ال  ععععععععععععو  ععععععععععععوى اجلواخيععععععععععععة ا ادجمععععععععععععل ؟  ال 
 كععععععععععون  ا غعععععععععع امي يف طةحععععععععععه  عععععععععع ا قعععععععععع  حكعععععععععع   لععععععععععى مشععععععععععةجت ه بععععععععععانور  يف مهععععععععععاده األجتل ؟ إذ بيعععععععععع   ععععععععععا   يعععععععععع  

مشعععععععععةجت ه ا نقععععععععع    لععععععععع ه  يلععععععععع  موتعععععععععه بيععععععععع  جتقعععععععععت قصععععععععع  معععععععععة  لعععععععععى  مععععععععع  مععععععععع  ا  نظععععععععع  يف  ععععععععع مل بيععععععععع  احلمعععععععععاة يف 
ا عععععععععوالدة    ال  كعععععععععون ا غععععععععع امي قععععععععع  معععععععععادس  يعععععععععل اهلععععععععع م مععععععععع  حمععععععععع   داد ا  نعععععععععاء جتا  أ عععععععععمو ؟ جتمعععععععععا   يععععععععع   لعععععععععى  ععععععععع ا 
انوقععععععععف ل  ععععععععو مععععععععا ذ ععععععععة إ مععععععععه ا غعععععععع امي خيفيععععععععه حععععععععني هععععععععةن بععععععععأن " األخييععععععععاق ا ثقا مععععععععل  عععععععع ه  خييععععععععاق تاد مععععععععل    معععععععععل 

ا عععععععععل تنفعععععععععي هعععععععععفل  34"  جت عععععععععأن ا غععععععععع امي م عععععععععأثة  هنعععععععععا ب"خيظة عععععععععل ا   عععععععععائن ا ثاب عععععععععل 33"  دائمعععععععععا جتدا ععععععععع ل جتهلعععععععععا ا غل عععععععععل
ا  غعععععععععععع   لععععععععععععى ا ثقا ععععععععععععارل حععععععععععععني تفعععععععععععع    ن  ا شععععععععععععيوب جتا  ميععععععععععععار خيو ععععععععععععان ؛  مععععععععععععا األجتل  هععععععععععععو اجلععععععععععععنو ان قعععععععععععع م 

مععععععععععع   عععععععععععثال يف ا  معععععععععععن ا غعععععععععععةيبل  معععععععععععا ا ثعععععععععععا ؛  هعععععععععععو اجلعععععععععععنو ان  لعععععععععععف  عععععععععععثال يف ا  معععععععععععن ا شعععععععععععةقي  جتمهمعععععععععععا جعععععععععععةى 



يفعععععععععوالر  مكاخيمعععععععععلل  عععععععععلن  ععععععععع ا  ععععععععع   غععععععععع  شعععععععععم ا يف ط ميعععععععععل ا شعععععععععيوب جتا ثقا عععععععععار   قععععععععع د ان قععععععععع م  ن   قعععععععععى م قععععععععع مال 
 جتق د ان  لف إن   قى ب جتده م  لفا   ال ت   ل جتال يفو ل 

 - نعععععععععععع ما ا عععععععععععع    ن األخييععععععععععععاق ا ثقا مععععععععععععل تاد مععععععععععععل    مععععععععععععل جتدا عععععععععععع ل جتهلععععععععععععا ا غل ععععععععععععل دائمععععععععععععا -إذنل  ال  كععععععععععععون ا غعععععععععععع امي
ى ا ثقا عععععععععععععل بعععععععععععععاجلمود جتا ث ار جت ععععععععععععع ا  نعععععععععععععايف ط ميعععععععععععععل ا ثقا عععععععععععععار ا قائمعععععععععععععل   ا عععععععععععععا  لعععععععععععععى ا  ةعععععععععععععول قععععععععععععع  حكععععععععععععع   لععععععععععععع

جتا   عععععععععع ل   كععععععععععل جمععععععععععل  ععععععععععأد  مضععععععععععمف إ  ثقا ععععععععععل   ععععععععععال ه مععععععععععا   فععععععععععق جتمي ماتععععععععععه اجل  عععععععععع ة  جتقعععععععععع   يعععععععععع غين يف  حمععععععععععان  
 يلنععععععععععا  ثععععععععع ة  ععععععععع  بيععععععععع  ا قعععععععععم  ا عععععععععل  ةا عععععععععا ت يعععععععععاد  جت  قععععععععععه احلعععععععععاا  ال   يععععععععع  قعععععععععول ا غععععععععع امي  لعععععععععى ا ة  عععععععععل ؟  ال 

 خي وجو خمفل م  مشةجت ه ا نق   ا ثقايف ؟
جت ععععععععع  ة ا غععععععععع امي   بيععععععععع  مععععععععع   ععععععععع ا حعععععععععني  يعععععععععل مععععععععع  جتجعععععععععود ا  ال عععععععععل ا نيعععععععععقمل جتجعععععععععودا شعععععععععامال تصعععععععععنيه ا ثقا عععععععععل  ال 
جتجععععععععععودا  ةد ععععععععععا  صععععععععععنيه م  ععععععععععف  ععععععععععةد جتيف ذ ععععععععععك  قععععععععععولا" جتا نيععععععععععق  نععععععععععا معععععععععع  حمعععععععععع   ععععععععععو دال ععععععععععل مضععععععععععمةة  ععععععععععلن  عععععععععع ه 

منك  عععععععععععععععععل جتمنغة عععععععععععععععععل يف ا  عععععععععععععععععاب ل م  ف هعععععععععععععععععا ا ثقا عععععععععععععععععل ل ا  ال عععععععععععععععععل  ميعععععععععععععععععت مصعععععععععععععععععنو ل مععععععععععععععععع  م  عععععععععععععععععفل جت كنهعععععععععععععععععا 
مث إن ان  ععععععععععف ا فععععععععععةد  عععععععععمو  يا مععععععععععل حععععععععععةة ل بعععععععععل " خيععععععععععاتر ثقععععععععععايف  35"  جتميععععععععع هلكو ا  ععععععععععا   ا لغعععععععععل معععععععععع    ععععععععععاب جتقعععععععععةاء

مصعععععععععع وت بصععععععععععع غل ا ثقا عععععععععععل ل  جتال ل مث إن خ ابععععععععععه  قعععععععععععول مععععععععععع  داخلععععععععععه  شعععععععععععماء  ميعععععععععععت معععععععععع  جت عععععععععععي ان  عععععععععععف ل جتال  عععععععععععي 
األشعععععععععععماء انضعععععععععععمةة تي عععععععععععي دالالر ت نعععععععععععاق  معععععععععععن مي معععععععععععار ا  عععععععععععاب  عععععععععععواء معععععععععععا  يف جت عععععععععععي ا ة معععععععععععل ا ثقا معععععععععععلل جت ععععععععععع ه

  جتمهمععععععععععا حععععععععععاجتل ان  ععععععععععف ا فععععععععععةد "  ن  يععععععععععرب  مععععععععععا  36"   قصعععععععععع ه ان  ععععععععععف  جت مععععععععععا  ععععععععععو معععععععععع جت  ال عععععععععع ن اجار ا قععععععععععاد 
 ة ععععععععع ل  عععععععععلن    كعععععععععاده جتمواقفعععععععععه  عععععععععو  تنععععععععع ظ  يف  طعععععععععة  عععععععععربى تيمعععععععععل  لعععععععععى هعععععععععوت منظوداتعععععععععه     عععععععععان  ف ا فعععععععععةد  عععععععععو 

قا عععععععععععل ل ا عععععععععععل  كععععععععععع  ا   اد عععععععععععا ان  عععععععععععف األ عععععععععععل جتاأل ثعععععععععععة حضعععععععععععودا ل جتا ععععععععععع     ععععععععععع خل با ععععععععععع مةاد يف خي عععععععععععا  ان  عععععععععععف ا ث
   37"  تي  ل ما  فكة به ان  ف ا فةد جت ن  ه

معععععععععع     عععععععععع  ا  صععععععععععةحيار ا غ اممععععععععععل ا يععععععععععابقل ا عععععععععع  ةل ت يعععععععععع  ا  دا ععععععععععل جعععععععععع ل ا يعععععععععع ال  عععععععععع دال  ععععععععععلذا  ععععععععععان ان  ععععععععععف        
 يمععععععععععع  بيثهعععععععععععا معععععععععععن  عععععععععععل خيععععععععععع  ج  ععععععععععع ل  لمعععععععععععاذا إذن خيكلعععععععععععف ا ناقععععععععععع   ا فعععععععععععةد جتاحععععععععععع ا مععععععععععع  حعععععععععععةاس األخييعععععععععععاق ا ثقا معععععععععععل ل

ا ثقععععععععععععايف  نععععععععععععاء جتمشععععععععععععقل ا كشععععععععععععف  نهععععععععععععا ؟ مث  ال  يعععععععععععع  من ان  ععععععععععععف ا فععععععععععععةد  ن  ععععععععععععادس  يععععععععععععل ا نقعععععععععععع  يف خي اجععععععععععععه لبععععععععععععأن  
ت عععععععععععو  خيصوهعععععععععععه خيقععععععععععع  األخييعععععععععععاق بععععععععععع ل تث م هعععععععععععا جتاربقعععععععععععاء  لمهعععععععععععا ؟     عععععععععععن   لم  عععععععععععف يف  عععععععععععل خيصعععععععععععوص ا غععععععععععع امي دجتدا 

–بمنمعععععععععععا   عععععععععععن   لناقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايف دجتدا ب و معععععععععععا  -جت  ن  كعععععععععععون حاد عععععععععععا  ممنعععععععععععا  نخييعععععععععععاق ا ثقا معععععععععععل هعععععععععععو ال  يععععععععععع  –ا زاممعععععععععععا 
؟  ال  يعععععععععععع   المهععععععععععععا  ععععععععععععائنني ثقععععععععععععا مني با  دجععععععععععععل األجت  ؛ شععععععععععععةبان مععععععععععععاء - وخيععععععععععععه  يمععععععععععععل  لععععععععععععى خيقعععععععععععع  األخييععععععععععععاق جت شععععععععععععفها 

جتإ ابمعععععععععععل ا ناقععععععععععع  ا ثقا عععععععععععل ل جت  نفيعععععععععععان  واء عععععععععععا ؟  ال تضعععععععععععمة  ععععععععععع ه ا ععععععععععع  اجتى خييعععععععععععقا ثقا معععععععععععا ؟  عععععععععععا قول بيعععععععععععل مل ان  عععععععععععف 
 يععععععععععين  ععععععععععةة ا يععععععععععل ل معععععععععع   عععععععععع  ان  ععععععععععف جتجتضععععععععععيها يف  عععععععععع  ا ناقعععععععععع   ععععععععععأ  با غعععععععععع امي  ة عععععععععع  ب ة قععععععععععل  جت بععععععععععأخةى ا قضععععععععععاء 

  لى  ةو ل ا شا ة جتا    اهلا بفةو ل ا ناق   
بيعععععععععع  تلععععععععععك األ عععععععععع لل ا ععععععععععل طةح هععععععععععا ا  دا ععععععععععلل  عععععععععع  إجابععععععععععار  نهععععععععععا يف ا نقعععععععععع  اجلعععععععععع ا ا عععععععععع   اق حععععععععععه " تمععععععععععودجتد       

ل جت ععععععععععو خيقعععععععععع  " كععععععععععون  وج ععععععععععه ا ناقعععععععععع   theodor w adorno (4404 – 4461) دجتدخيععععععععععو   مزخيغععععععععععةجتد 
  جتهبععععععععععععع ه انيععععععععععععععا ل تيععععععععععععع  من ا ععععععععععععع ار ا  اد عععععععععععععل/ ا ناقعععععععععععععع   38"  ا ثقعععععععععععععايف داخعععععععععععععل ا ثقا عععععععععععععل جتخادجهععععععععععععععا يف ا وقعععععععععععععت خيفيعععععععععععععه

 ا ثقايف     موضوع ددا  ه بكث  م  انوضو مل  
جتحعععععععععععىت تيععععععععععع  مة تلعععععععععععك ا نصعععععععععععوص  ل دا عععععععععععل ا ثقا معععععععععععل  ضعععععععععععن  ا غععععععععععع امي شعععععععععععةجتطا  دبيعععععععععععل إذا تعععععععععععوا ةر يف خيععععععععععع        

  39"  ما "خيكون  مام حا ل م  حاالر ا و مفل ا نيقمل ل جتبا  اا  هي حلظل م  حلظار ا نق  ا ثقايف



إال إذا هععععععععععع د  ععععععععععع  جت عععععععععععأد ا غععععععععععع امي  لعععععععععععى تفصعععععععععععمل معععععععععععا   عععععععععععل حمععععععععععع   ربخيعععععععععععا  ن خيععععععععععع  ا ثقا عععععععععععل ال  ععععععععععع دس ثقا معععععععععععا     
خييعععععععععععقني اثنعععععععععععني  حععععععععععع مها  عععععععععععا ة/  لينلجتانخعععععععععععة مضعععععععععععمة/ خفيلجت شععععععععععع ط  ن  كعععععععععععون ا نيعععععععععععق انضعععععععععععمة/ ا فعععععععععععيل خياقضعععععععععععا/ 
خيا  الخيقمضععععععععععععععا/ مضععععععععععععععادا  لنيععععععععععععععق ا ظععععععععععععععا ة/ ا يلععععععععععععععين  جت شعععععععععععععع ط  ن تعععععععععععععع     عععععععععععععع ه ا  يادضععععععععععععععار جتا  ناقضععععععععععععععار يف خييععععععععععععععمر 

 مة عععععععععة  خييعععععععععاقها جتإدام هعععععععععال جتحنيعععععععععة خيععععععععع    عععععععععو ة  لعععععععععى شعععععععععةط اجلما معععععععععلل بوهعععععععععف اجلما معععععععععل  عععععععععي  خ عععععععععة حمعععععععععل ا ثقا عععععععععل  
 ن شععععععععععةط اجلمعععععععععععاا  هنععععععععععا ل ال  عععععععععععةاد بعععععععععععه ذ ععععععععععك اني عععععععععععى ان  يععععععععععاد / ا ن  عععععععععععو  / اجلعععععععععععا ز ا عععععععععع    ة عععععععععععه ا نقععععععععععع  األديبل 
إمنععععععععععا اجلمععععععععععاا مععععععععععا ا  ربتععععععععععه ا ة مععععععععععل ا ثقا مععععععععععل  ععععععععععمال  جتيف  عععععععععع ا اخي قععععععععععال معععععععععع  ضععععععععععمق اجلما مععععععععععل األدبمععععععععععلل إ   ععععععععععيل اجلما مععععععععععل 

 بشةطه اجلماا  ا ثقا مل        ون  ل خي  
 خععععععععععععع ال  شععععععععععععع ط  ن  كعععععععععععععون خيععععععععععععع  ا ثقا عععععععععععععل  ا   عععععععععععععا ل حيظعععععععععععععى  قةجتئمعععععععععععععل  ة ضعععععععععععععل ل حعععععععععععععىت   يععععععععععععع  مالحظعععععععععععععل معععععععععععععا 

   40  نخيياق م   يل  مومي ضادب يف ا     االج ما ي جت ا ثقايف
هبععععععععع ه ا شعععععععععةجتط األدبيعععععععععل ا عععععععععل   عععععععععو ة  لمهعععععععععا ا عععععععععن ل   يععععععععع   لناقععععععععع  ا ثقعععععععععايف خيقععععععععع  انيععععععععع هلك ا ثقعععععععععايفل جتا ععععععععع  واب ا قعععععععععم  
ا ثقا مععععععععععل انق و ععععععععععل ل جتبعععععععععع  ك ت ةقععععععععععق ا  صعععععععععع ة ا ثقا مععععععععععل ل جتت ععععععععععني ا ثقا ععععععععععل  عععععععععع   للهععععععععععا جت خييععععععععععاقها ان  ععععععععععوءة  جت ععععععععععي ا غا ععععععععععل 

 ا ل ألجلها قام مشةجتع ا نق  ا ثقايف              
 كعععععععععععع ا ل   مععععععععععععن  عععععععععععع ه انفععععععععععععا م    كشععععععععععععف يف ا نها ععععععععععععل  عععععععععععع  مشععععععععععععةجتع خيقعععععععععععع   ثقععععععععععععايف  ععععععععععععةيبل  يععععععععععععزى إ  ا غعععععععععععع امي   

 ضععععععععععععل ا ععععععععععععو  يف غمعععععععععععععاده لجتجتضععععععععععععن مهعععععععععععععاده ا نظععععععععععععة   جت يلنععععععععععععا ال لاخيعععععععععععععة ا صععععععععععععواب إذا قلنعععععععععععععاا إن انشععععععععععععةجتع ا غععععععععععععع امي 
ا نصععععععععوص ا غ اممعععععععععل  مشععععععععةجتع دائعععععععع   ععععععععةجتم ختلععععععععم  ا ععععععععو ي اجلميععععععععي معععععععع   جت امععععععععه ا ثقا مععععععععلل جت عععععععع ا مععععععععا خي لميععععععععه معععععععع     عععععععع 

ان ثوثعععععععععععل يف    ععععععععععع  هعععععععععععفةار   عععععععععععاب ا غععععععععععع امي انخيعععععععععععف ا ععععععععععع  ة ل جتا عععععععععععل  معععععععععععن  لهعععععععععععا  لعععععععععععى ضعععععععععععةجتدة احلفعععععععععععة  ممقعععععععععععا يف 
 خيظام ا ثقا ل  كشف ان  وء ا نيقي  

جت مععععععععععععام  عععععععععععع ا انيععععععععععععيى ا ن معععععععععععععل  لنقعععععععععععع  ا ثقععععععععععععايفل ال خييععععععععععععع غةب  ن  يععععععععععععادع ا قععععععععععععاد  منععععععععععععع  ا و لععععععععععععل األجت  إ  ت ععععععععععععين  ععععععععععععع ه 
 لعععععععععى انشعععععععععةجتع ا غععععععععع امي إق عععععععععال ا نةعععععععععل  لعععععععععى ا شعععععععععه  نعععععععععا   عععععععععو ة  لمعععععععععه  ععععععععع ا األخععععععععع  مععععععععع  جععععععععع ة يف  األ كعععععععععادل جتارق عععععععععال

ا  ععععععععععععةنل جت عععععععععععع ا  معععععععععععععا  يععععععععععععل ا قععععععععععععاد   يف ب ا عععععععععععععل دحل ععععععععععععه اال  كشعععععععععععععا مل  يععععععععععععل  خيفيععععععععععععه  لمشعععععععععععععةجتع ا غعععععععععععع اميل جت ي قععععععععععععع  
ة م  صععععععععععةة ا  قعععععععععادا ال  ا  عععععععععه شععععععععععك بأخيعععععععععه انعععععععععالذ ا وحمعععععععععع  ل جتا معععععععععاد األجتحععععععععع   ل ععععععععععالص مععععععععع   لعععععععععل ا ثقا ععععععععععل   كععععععععع  خيظعععععععععة 

تيععععععععععائل انن ععععععععععز معععععععععع  األ كععععععععععادل توقععععععععععن ا ععععععععععن  ا غعععععععععع امي يف حععععععععععة  انيععععععععععاء ل لجت يععععععععععل ا قععععععععععاد   فمععععععععععق معععععععععع  غوا ععععععععععل ا ععععععععععن  
 ا غ امي  
إن اال  مععععععععععععام ا عععععععععععع    و مععععععععععععه ا غعععععععععععع امي بصععععععععععععفل خاهععععععععععععل جتا نقعععععععععععع  ا ثقععععععععععععايف بصععععععععععععفل  امععععععععععععل  نصععععععععععععوص اهلععععععععععععامشل  وقععععععععععععن       

شعععععععععععععمل ت ةعععععععععععععول إ  ثقا عععععععععععععل انة عععععععععععععز ل جتبععععععععععععع  ك ت كعععععععععععععةد  ععععععععععععع ا انشعععععععععععععةجتع يف مفادقعععععععععععععل   م عععععععععععععل " تكمععععععععععععع  يف  ن ا ثقا عععععععععععععل اهلام
خيفعععععععععععععو آ معععععععععععععار اجلمعععععععععععععود ا عععععععععععععل  اخيعععععععععععععت جتا ع اال ععععععععععععع  واب جتانيعععععععععععععاء ل يف ا  ععععععععععععع ء   مث إن ان  يعععععععععععععل خيفيعععععععععععععها  عععععععععععععي ا عععععععععععععل 
تة عععععععععععي آ معععععععععععار انيعععععععععععاء ل جتمنه م هعععععععععععا جتت عععععععععععمم  ا لم هعععععععععععا جت يا م هعععععععععععا   جتهبععععععععععع ا  عععععععععععلن انيعععععععععععاء ل ا نق  عععععععععععل خيفيعععععععععععها جعععععععععععزء مععععععععععع  

 معععععععععععام  ععععععععععع ه ان ادحعععععععععععلل  قعععععععععععن ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايف يف حعععععععععععة    ععععععععععع  ل       41 ا جتمنه هعععععععععععا  "ثقا عععععععععععل ان  يعععععععععععل جتمقمععععععععععع ة با ما ععععععععععع
بعععععععععل إخيعععععععععه  قعععععععععن يف شععععععععع ا   ا نيعععععععععق ا ثقعععععععععايف  وخيعععععععععه  يلععععععععع   كعععععععععو معععععععععا  ضعععععععععمة؛  عععععععععانقول   عععععععععني  ععععععععع   يا معععععععععل تقعععععععععو  انة عععععععععز 
لبمنمعععععععععععا انضعععععععععععمة   عععععععععععني  ععععععععععع  مة ز عععععععععععل مضعععععععععععادة ؛ ذ عععععععععععك  ن ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايف حعععععععععععني ضعععععععععععةب مة ز عععععععععععل ا عععععععععععن  األديب ل  كعععععععععععون 
قععععععععععع  خيصعععععععععععة مة ز عععععععععععل ا عععععععععععن  اجلمعععععععععععا    ا ععععععععععع   ال  يععععععععععع جت  ن  كعععععععععععون مة ز عععععععععععل مضعععععععععععادة   إذن  عععععععععععل يفعععععععععععول  ععععععععععع ه انفادقعععععععععععل 

 دجتن ا  مال قمام مشةجتع خيق   ثقايف  اني  جتال جت ةيب ثاخيما  ؟  



جتإذا  اخيععععععععععععت غا ععععععععععععل ا  دا ععععععععععععل  جتال جت خعععععععععععع ا ت مثععععععععععععل يف  عععععععععععع م آ ععععععععععععاق ج  عععععععععععع ة  لمية ععععععععععععل ارخييععععععععععععاخيملل جتميععععععععععععاء ل انن ععععععععععععز       
 غمل بي  ا  ة     احلقمقل ا ل ال تة   إ  ث ار م لق  منها ب

إذا  عععععععععان ذ عععععععععك  ععععععععع  كل جتاخي القعععععععععا مععععععععع  ا ة  عععععععععل اننه معععععععععل ا عععععععععل ادتضععععععععع ها ا  دا عععععععععل ميمنعععععععععا هلعععععععععا يف دحلعععععععععت ا  ةععععععععع   ععععععععع هل 
جتيف غمععععععععععععةة ذ ععععععععععععك اال  قصععععععععععععاء جتاال عععععععععععع قةاء ا عععععععععععع   خصعععععععععععع ه ا  دا ععععععععععععل   ةعععععععععععع  مقو ععععععععععععل " ا نيععععععععععععق ا ثقععععععععععععايف"ل  ععععععععععععل  عععععععععععع دد 

جت عععععععععععي يفعععععععععععاجتد مقو عععععععععععل " -تيعععععععععععا ل معععععععععععا  عععععععععععزال  فعععععععععععة   عععععععععععل  ه حعععععععععععىت  ععععععععععع ه ا لةظعععععععععععل  ذ عععععععععععك  ن ا  دا عععععععععععل لععععععععععى ا  دا عععععععععععل 
 عععععععععع  هلععععععععععا   ععععععععععا يفععععععععععاجتد معععععععععع  وال قعععععععععع  ا  عععععععععع قت ارشععععععععععادة إ مععععععععععه يف ا  دا ععععععععععار ا نفيععععععععععملل   يلععععععععععق األمععععععععععة  -ا نيععععععععععق ا ثقععععععععععايف"

فيععععععععععمل "  ععععععععععاع با الشععععععععععيود اجلميععععععععععي  نعععععععععع   ععععععععععادل  وخيعععععععععع    ذ ععععععععععك  ن ا الشععععععععععيود اجلميععععععععععي  مععععععععععا بمنععععععععععه  وخيعععععععععع  يف ددا ععععععععععاته ا ن
 عععععععععادب ارخييعععععععععاخيملل جتقععععععععع  احنععععععععع در إ منعععععععععا مععععععععع    عععععععععال نا ا  ععععععععع ائمني  عععععععععابةة خيفعععععععععوس األجععععععععع اد جت انبعععععععععاء ل جت قععععععععع    ععععععععع جت  ععععععععع ا 
ا قعععععععععععول   م عععععععععععا ل  كععععععععععع   وخيعععععععععععع   عععععععععععةد  لعععععععععععى ان ي  ععععععععععععني بقو عععععععععععه إن ددجتس ا   عععععععععععود ا  مو عععععععععععوجي قعععععععععععع   طلي نعععععععععععا  لعععععععععععى بقا ععععععععععععا 

كعععععععععععون  نعععععععععععا  جتداثعععععععععععل خيفيععععععععععمل   ضعععععععععععا جتداثعععععععععععل ا الشعععععععععععيود جيعععععععععع  ل خيقل هعععععععععععا ا وداثعععععععععععل إ منععععععععععا مععععععععععع  األ عععععععععععال  ل  عععععععععععال بععععععععععأس  ن ت
   42اجلميي "
إذا  ععععععععععععععان ذ ععععععععععععععك  عععععععععععععع  ك ل  ال  كععععععععععععععع  ا   ععععععععععععععاد ا نيععععععععععععععق ا ثقععععععععععععععايف داال ج  ععععععععععععععع ا نعععععععععععععع  ول قعععععععععععععع مي  ععععععععععععععو ا الشعععععععععععععععيود       

اجلميعععععععععي؟ ذ عععععععععك  ن ا نيعععععععععق ا ثقعععععععععايف  معععععععععا بمنعععععععععه ا غععععععععع امي يف مشعععععععععةجت ه ا نقععععععععع   مععععععععع  هعععععععععنن ا ثقا عععععععععل ا عععععععععل  كععععععععع  ا   اد عععععععععا 
 ان  ف األ ل  

ال  كععععععععععععون ا نيععععععععععععق يف  عععععععععععع ه احلا ععععععععععععل ال شععععععععععععيودا  يمععععععععععععا ؟ خاهععععععععععععل جت خينععععععععععععا خييععععععععععععمش  ي ععععععععععععل دجتال  ضععععععععععععةى ميهععععععععععععا اال  مععععععععععععام  
منصععععععععع ا  لعععععععععى ا ععععععععع ال  لعععععععععى حيعععععععععاب انععععععععع  ول ل  عععععععععلذا  عععععععععان اال  قعععععععععاد ا ق لعععععععععي إ  ا لغعععععععععل   ععععععععع م   ن ا ععععععععع ال  نععععععععع ر مععععععععع  وال 

 ن هما م   ا  جتال   ل  لن ا لغل انن تقول  كو ذ ك ل إن ا  ال ا واح  ال  ن ر إال   دا ال م
إذن ل  ال خيكععععععععععععععون جتاحلععععععععععععععال  عععععععععععععع ه  مععععععععععععععام  ي ععععععععععععععل دجتال ل حععععععععععععععل ميهععععععععععععععا دال " ا نيععععععععععععععق ا ثقععععععععععععععايف " بعععععععععععععع  ال مصعععععععععععععع لةما       

 عععععععععععع ال " ا الشععععععععععععيود اجلميععععععععععععي" ؟  ععععععععععععل اق صععععععععععععة األمععععععععععععة إذن  لععععععععععععى هععععععععععععقل دال   "ا الشععععععععععععيود اجلميععععععععععععي"  مظهععععععععععععة  ظهععععععععععععة" 
 ا نيق ا ثقايف "؟ 

بلماطععععععععععل ا لثععععععععععام  عععععععععع  حقمقععععععععععل  قة ععععععععععا   ععععععععععل ا  دا ععععععععععل معععععععععع  ا نقععععععععععاد انشعععععععععع غلني  إن ا فصععععععععععل يف  كعععععععععع ا   عععععععععع لل ل  كععععععععععون      
يف حقعععععععععععل انصععععععععععع لةمل ل حعععععععععععني ذ  عععععععععععوا إ  ا قعععععععععععولا إن انصععععععععععع لم جت مععععععععععع  بم عععععععععععل مية معععععععععععل  صوهعععععععععععل ل   شعععععععععععكل يف د هعععععععععععا؛ 

ا ععععععععععل  مععععععععععزه  عععععععععع  بععععععععععاقي انصعععععععععع لةار ا ععععععععععل ت ةععععععععععاجتد ميععععععععععه يف  –منهععععععععععا  يعععععععععع م  دال  ععععععععععهلجت  ك يععععععععععة خصوهععععععععععم ه انية مععععععععععل 
ل جتال  عععععععععععععععععع مل إ   صععععععععععععععععععل  جت  ععععععععععععععععععزل انصعععععععععععععععععع لم  عععععععععععععععععع   - بيمنععععععععععععععععععه ل  جت يف حقععععععععععععععععععول مية مععععععععععععععععععل م  ا نععععععععععععععععععلحقععععععععععععععععععل ميععععععععععععععععععةيف

ا ضععععععععععع /احلقل انيععععععععععععةيف ا عععععععععععع    فظععععععععععععه "جت شعععععععععععع   عععععععععععع ا   إ  مععععععععععع ى خضععععععععععععوع انصعععععععععععع لم  لمةععععععععععععم  ا عععععععععععع   اخي ثععععععععععععق منععععععععععععه ل 
  43"   واء   ان احلقل انيةيف ا     ن مي إ مهل  م ا  م ل ا ل خيشأ  مها

حا  ععععععععععععا انصعععععععععععع لمل تيمعععععععععععع  ا  دا ععععععععععععل بنععععععععععععاء مياد هععععععععععععا  لععععععععععععى   ععععععععععععاس م ععععععععععععني  تغعععععععععععع جت ميععععععععععععه  هبعععععععععععع ه ا صمصععععععععععععل ا ععععععععععععل      
ان ادحعععععععععععععار ا يععععععععععععع ا مل ا عععععععععععععل ت  غعععععععععععععي تععععععععععععع جت ة/ هعععععععععععععهة انصععععععععععععع لةني  مظهعععععععععععععةا  ظهعععععععععععععة جتاحععععععععععععع  مععععععععععععع  ق معععععععععععععل األ كعععععععععععععاد / 

 األجت ام    مف ال جتق  ث ت  ن انص لم اب  باد حلقله انيةيف ا    ختلق يف د ه   
إذن ل ال  عععععععععععع مل إ  إقامععععععععععععل  ا ععععععععععععاة / ت ععععععععععععابق بععععععععععععني مصعععععععععععع لةني ال  مععععععععععععن بمنهمععععععععععععا جععععععععععععامن ل  ععععععععععععوى   مععععععععععععا ملععععععععععععك       

 إخييا  مشاع 



-freud (4504خي   ةجت عععععععععععععععع  بز امععععععععععععععععل ا يععععععععععععععععا  ا نميععععععععععععععععاجت   ععععععععععععععععمغمو  – قعععععععععععععععع  شععععععععععععععععكلت ا كشععععععععععععععععو ار ا نفيععععععععععععععععمل       
مقو عععععععععععععل" ا نيعععععععععععععق ا ثقعععععععععععععايف" يف  ان عععععععععععععا  انيعععععععععععععةيف  ظهعععععععععععععود مقو عععععععععععععل " ا الشعععععععععععععيود اجلميعععععععععععععي" ل بمنمعععععععععععععا ختلقعععععععععععععت -( 4414

 -دحعععععععععععع  ا  دا ععععععععععععار ا ثقا مععععععععععععل   هلعععععععععععع ا ال  عععععععععععع مل إ  إد ععععععععععععاء ت ععععععععععععابق بععععععععععععني انصعععععععععععع لةني   جت   د    ععععععععععععةى غعععععععععععع  ذ ععععععععععععك ل
ل  كعععععععععون قععععععععع   عععععععععلك  حععععععععع  انيعععععععععلكني ؛ إمعععععععععا  خيعععععععععه  نعععععععععو  ا -بعععععععععأن حيععععععععع    ا عععععععععاة تصعععععععععهة انصععععععععع لةني يف بوتقعععععععععل جتاحععععععععع ة

ا ل جتإمعععععععععععا  خيعععععععععععه  صععععععععععع د  ععععععععععع  ا  قعععععععععععاد مفعععععععععععاده  ن انصععععععععععع لم  نعععععععععععق انصععععععععععع لم ل جتمععععععععععع  مث حيملعععععععععععه دالالر ال طاقعععععععععععل  عععععععععععه هبععععععععععع
جت عععععععععععاء خيفةغعععععععععععه معععععععععععىت خيشعععععععععععاء جتمنلععععععععععع ه معععععععععععىت خيشعععععععععععاء جت ال انعععععععععععوقفني هعععععععععععادد  ععععععععععع  د  عععععععععععل قاهعععععععععععةة  عععععععععععة انية عععععععععععل االخييعععععععععععاخيمل إ  

 مها ك ال حيم   ق ا ا  
 وخيععععععععععع   جتا  دا عععععععععععل إذ ختعععععععععععو  مغعععععععععععامةة ا يععععععععععع ال ل ال تععععععععععع  ي   عععععععععععا تعععععععععععةد األ كعععععععععععاد إ   هعععععععععععوهلال  بعععععععععععأن تعععععععععععةد إ   عععععععععععادل      

جتال  ن ت  ععععععععع  معععععععععا قا عععععععععه قععععععععع  ا بيععععععععع    عععععععععال نا حعععععععععني   معععععععععوا  ن  - لكعععععععععل منهمعععععععععا شعععععععععأن  غنمعععععععععه-معععععععععا اخي ز عععععععععه منعععععععععه ا غععععععععع امي
إن األمعععععععععععة -جت ن  عععععععععع ا ا الحعععععععععععق ال  لععععععععععك  مامععععععععععه إال خمععععععععععاد ا شععععععععععةن جتا  يلمععععععععععق -ا يععععععععععابق    عععععععععع    لالحععععععععععق شععععععععععم ا  مضععععععععععمفه

اجلميعععععععععععي"  ظععععععععععت مصعععععععععع لةي؛" ا الشععععععععععيود   ععععععععععاجت   عععععععععع ا ا ظعععععععععع   جت ذا      ععععععععععاخ ال  ا اضعععععععععع  انية معععععععععععل ا ععععععععععل  ف
 جت"ا نيق ا ثقايف"  ي     ا  ا ما  لي جتل     يل انما اة جتان ابقل   

 الرواية في رحاب النقد الثقافي:
دح عععععععععععععععا  لم ععععععععععععععع ع ؛  هعععععععععععععععي ت يعععععععععععععععن أل كعععععععععععععععاده    ميعععععععععععععععل ح مهعععععععععععععععا ا ععععععععععععععع     يعععععععععععععععن ن عععععععععععععععار تيعععععععععععععع  ا ةجتا عععععععععععععععل م نفيعععععععععععععععا       

ا ةجتا ععععععععععععل إق ععععععععععععال ا نةععععععععععععل  لععععععععععععى ا شععععععععععععه ل    فععععععععععععون  مهععععععععععععال  ا صععععععععععععفةارل هلعععععععععععع ا ا يعععععععععععع ة لعععععععععععع  ان عععععععععععع  ني  ق لععععععععععععون  لععععععععععععى
 جت يةضون م  خالهلا د ا   

جت ععععععععععو مععععععععععا قعععععععععع   ة ععععععععععق   -جتألن ا ةجتا ععععععععععل ال تلععععععععععزم هععععععععععاح ها ا  قمعععععععععع   ب قا معععععععععع  ا ك ابععععععععععل ا شععععععععععية ل معععععععععع  ا  ععععععععععزام بععععععععععا و ن جتا قا مععععععععععل
 ل  لن ان  ع جتج   مها خيو ا م  احلة ل  - ا ل ان  ع 

جتقععععععععععع   ة عععععععععععت ا ةجتا عععععععععععل يف دحعععععععععععاب ا نقععععععععععع  ا ثقعععععععععععايف إضعععععععععععا ار ج  ععععععععععع ة  لعععععععععععى ميععععععععععع وى ا قعععععععععععةاءة جتا  أجت عععععععععععل؛  مععععععععععع          
تيععععععععععععععع  ا و مفعععععععععععععععل اجلما معععععععععععععععل ا شعععععععععععععععغل ا شعععععععععععععععاغل  لقعععععععععععععععاد ل بعععععععععععععععل معععععععععععععععا تشعععععععععععععععميه ا ةجتا عععععععععععععععل مععععععععععععععع   منعععععععععععععععاط ا  مثمعععععععععععععععل جت عععععععععععععععل ل 

 ارخيشاء جتمثا نا يف ذ ك دجتا ل دجتبني   ةجتد    اخيمال د فو
ا   عععععععععععععل) دجتبنيععععععععععععع   عععععععععععععةجت جت ( ا ععععععععععععع    قعععععععععععععةد   عععععععععععععأة تصعععععععععععععةمم ميعععععععععععععاد حماتعععععععععععععه بيععععععععععععع ة  تيعععععععععععععةد ا ةجتا عععععععععععععل قصعععععععععععععل      

األخ ععععععععععاء ا كثعععععععععع ة ا ععععععععععل ادتك هععععععععععا يف مشععععععععععواده احلمععععععععععادل جت عععععععععع  حيعععععععععع   ا  غمعععععععععع  إال  غععععععععععاددة ا   ععععععععععل  انععععععععععه ان معععععععععع ن إ  
 عععععععا  آخعععععععة  قعععععععل معععععععا  قعععععععال  نعععععععه إخيعععععععه  عععععععا  خعععععععاد  انكعععععععان جتخعععععععاد  ا زمعععععععان  هلععععععع ا  ن غعععععععي  لعععععععى ب عععععععل) داخيمعععععععال د فعععععععو ( 

يفو ععععععععععل اجلز ععععععععععةة ا نائمععععععععععل إ  جتطعععععععععع  خععععععععععاص بععععععععععهل جتطعععععععععع    عععععععععع  ط قععععععععععا  لقععععععععععم  ا ععععععععععل  عععععععععع م  هبععععععععععال جتاأل كععععععععععاد ا ععععععععععل  عععععععععع   "
ا نمعععععععععععوذ  ا ععععععععععع   غعععععععععععاددهل  مل عععععععععععأ إ  إخضعععععععععععاع ا   ميعععععععععععل ردادتعععععععععععهل  ععععععععععع جت   ا   ميعععععععععععل جتاحلمعععععععععععاة جتإخضعععععععععععا هما  لثقا عععععععععععل 

ل جتهلععععععععع ا  لععععععععععزم  ن تظهععععععععععة تكعععععععععون ا  ععععععععععوة األجت ل  كععععععععع   عععععععععع ه ا فكعععععععععةة بعععععععععع ا ا ال تك يععععععععععة ميععععععععع   ععععععععععا ال  نععععععععع   ععععععععععةجت جت
ش صعععععععععععععمل م همعععععععععععععل تكعععععععععععععون موضعععععععععععععو ا  ن كعععععععععععععاد ا واضعععععععععععععةل  مظهعععععععععععععة اهلععععععععععععع   ا ععععععععععععع     وخعععععععععععععاهل جت مفمعععععععععععععار ا  ةو عععععععععععععل 
ان لوبعععععععععععلل جت لعععععععععععى  ععععععععععع ا تصعععععععععععنن ش صعععععععععععمل انلعععععععععععون)  ةا ععععععععععع   ( يف  عععععععععععماق ا ةجتا عععععععععععلل  مقعععععععععععن خيعععععععععععوع مععععععععععع  ا  كعععععععععععا   بعععععععععععني 

نل ا عععععععععع  مشععععععععععع ق معععععععععع  ا ععععععععععع ا ةة اهلعععععععععع   جتانوضعععععععععععوعل جتتكععععععععععون ا  عععععععععععوة األجت  بععععععععععأن  لعععععععععععن األبععععععععععم  ا عععععععععععا  لععععععععععى انلعععععععععععو 
ا غةبمععععععععععلل  ععععععععععانلون هععععععععععاد  يععععععععععة  هبعععععععععع ه ا  يععععععععععمملل هبععععععععععا بعععععععععع   تاد ععععععععععه ا ش صععععععععععيل جت كعععععععععع   ععععععععععةجت جت ال  ق ععععععععععل  ن  كععععععععععون 
انلععععععععون ا عععععععع   با كععععععععاد قعععععععع   ععععععععة  با  يععععععععمملل خيظعععععععع ا  ععععععععهل  البعععععععع   ن ت ععععععععأتى  عععععععع   ععععععععل ذ ععععععععك  القععععععععل معععععععع  خيععععععععوع آخععععععععةل 



 كععععععععععاد ا ععععععععععل تشعععععععععع ن هبععععععععععال جت ععععععععععمو معععععععععع  انيعععععععععع غةب  ن  القععععععععععل  قععععععععععوم  مهععععععععععا األبععععععععععم  ب لقععععععععععني انلععععععععععون انثععععععععععل جتا قععععععععععم  جتاأل
حمنمععععععععععععا  فلععععععععععععم األبععععععععععععم  يف ا يععععععععععععودة إ  ميععععععععععععق  د  ععععععععععععهل   جت  يلمععععععععععععه  جتل   ععععععععععععادة بارللمز ععععععععععععل) خييعععععععععععع   ععععععععععععم   (    

 عععععععععع    دضععععععععععا ميمععععععععععودة جتإخييععععععععععاخيا ميععععععععععمى  ععععععععععه تععععععععععاد   ش صععععععععععيل جت ععععععععععه  غععععععععععل جت قمعععععععععع ة جتقععععععععععم  جت ععععععععععلو ل جت ظععععععععععل اتصععععععععععال  
 44"  نائهل جتارخييان ا    قام ب كو نه  ةجت جت  رب ا  ةاد قائما بانكان ا    قام ب

 كععععععععع ال ت ةقعععععععععق من عععععععععاة ا ةجعععععععععل األ عععععععععود  لعععععععععى  ععععععععع  ا ةجعععععععععل األبعععععععععم  ل ا ععععععععع    عععععععععوال هعععععععععنميه ارخييعععععععععا  معععععععععا  معععععععععةر       
اجلز ععععععععةة جتال  عععععععع ن األ ععععععععود    عععععععع ا مععععععععا  ععععععععا ة بععععععععه خيعععععععع  داخيمععععععععال د فععععععععول حمعععععععع   غععععععععادد ا   ععععععععل اجلز ععععععععةة ل جت ععععععععو مععععععععوق   خيععععععععه 

 ن  قعععععععععوم هبعععععععععال  لعععععععععوال هعععععععععنميه  ععععععععع ا  ظلعععععععععت اجلز عععععععععةة  دضعععععععععا   ابعععععععععا/ خةابعععععععععال جت ظعععععععععل  قعععععععععام بأخي عععععععععل مهمعععععععععل قععععععععع د  عععععععععه يف حماتعععععععععه
ا ةجععععععععل األ عععععععععود خععععععععاد   هعععععععععواد ا  ععععععععاد    جتقععععععععع   فععععععععل  عععععععععه  عععععععع ا ارلعععععععععا  ا يظععععععععم  ا  كفععععععععع   عععععععع  تلعععععععععك ا عععععععع خيوب جت ا  ا عععععععععا  

 هل ا  قةد  ةجت جت ا يودة إ  د اده بي ما ا  نف  حق احلماة  لمه  
د فععععععععععول  ععععععععععلن انيععععععععععكور  نععععععععععه خ ععععععععععاب  يععععععععععيى إ  إجهععععععععععا   ععععععععععل  اجت ععععععععععل حضععععععععععود إذا  ععععععععععان  عععععععععع ا مقععععععععععول خيعععععععععع  داخيمععععععععععال 

 ل عععععععععععة  انخعععععععععععة/ ا ةجعععععععععععل األ عععععععععععود   عععععععععععو إذن احلضعععععععععععود ان لعععععععععععق  لععععععععععع ار ا غةبمعععععععععععل  يععععععععععع ا يف ا ش صعععععععععععمل ا   لعععععععععععل  عععععععععععةجت جتل 
جتبانقابععععععععععععل ا  غممععععععععععععة ان لععععععععععععق  نخععععععععععععة ا شععععععععععععةقي  إخيععععععععععععه انة ععععععععععععز/ ان ةضععععععععععععة/ ان معععععععععععع ن / هععععععععععععاحة احلضععععععععععععادة ا عععععععععععع    مععععععععععععل 

ان  لعععععععععف/   مظهعععععععععة خععععععععع ا جتمعععععععععا  عععععععععو بعععععععععا     عععععععععوداء د عععععععععاجتى ار معععععععععاد جتا  شعععععععععمم  تق عععععععععن    عععععععععني اهلعععععععععامش/ا شعععععععععة   هعععععععععيه يف
 خ عععععععععة األخييعععععععععاق  معععععععععا  يعععععععععل د عععععععععاجتى ار معععععععععاد خ ابعععععععععا  ائفعععععععععا/  شعععععععععا/  اد عععععععععا   ععععععععع ا معععععععععا خي  منعععععععععه جلمعععععععععا يف خيععععععععع  داخيمعععععععععال 

 ععععععععةب  ا ةجععععععععل األ ععععععععود د فععععععععو ا عععععععع    صععععععععادد م عععععععع   ا كمنوخيععععععععل  نخععععععععة األ ععععععععود معععععععع   جتل جت لععععععععل  معععععععع  خععععععععالل  ععععععععو  ععععععععل  ثععععععععة 
 اضععععععععععمه جتثقا  عععععععععععه جت و  ه  قععععععععععع   قعععععععععع   عععععععععععةجت جت ا ةجعععععععععععل األ ععععععععععود ا قعععععععععععم  جتاأل كعععععععععععاد جتان ععععععععععاد  ا عععععععععععل  لهعععععععععععا ميععععععععععه مععععععععععع   انعععععععععععه 
ان مععععععععع نل جتخلعععععععععن  لمعععععععععه ا عععععععععا مشععععععععع قا مععععععععع  ا ععععععععع ا ةة ا غةبمعععععععععلل معععععععععا  يعععععععععين  ن ا ةجعععععععععل األبعععععععععم  قععععععععع   ععععععععع م خييعععععععععقا ثقا معععععععععا  ثعععععععععل 

قا معععععععععععا مغعععععععععععا ةا " جتط قعععععععععععا هلععععععععععع ا ا  صعععععععععععود  ععععععععععع   تععععععععععع جني  ةا ععععععععععع    و عععععععععععل/  منوخيعععععععععععل ا ةجعععععععععععل األ عععععععععععودلجت  حعععععععععععل  لعععععععععععه خييعععععععععععقا ث
جتتكممفععععععععععهل جتا عععععععععع  يابه   ق ععععععععععل اننظومععععععععععل ا ثقا مععععععععععل ا غةبمععععععععععلل جت كعععععععععع   ععععععععععمو  ميعععععععععع قل هبععععععععععا بنفيععععععععععهل جت صععععععععععوت حة ععععععععععل ش صععععععععععمل 

 معععععععععف الل جت جتل   عععععععععادة تصععععععععع د مععععععععع  ا ةجععععععععععل  45"  حقمقعععععععععل خاهعععععععععل بعععععععععه إمنعععععععععا  م ععععععععع م ا يعععععععععم  اجل  ععععععععع ل جت كعععععععععون تابيعععععععععا  عععععععععه
 عععععععععععوالءل جتا ضعععععععععععوعل جتاالخيصعععععععععععماع ألجتامعععععععععععة ا ةجعععععععععععل األبعععععععععععم     ميعععععععععععت   عععععععععععادة ) خييععععععععععع   عععععععععععم   ( األ عععععععععععود تيكعععععععععععو ميعععععععععععا  ا

 ارللمز ل  دجن ه ى  صور ا ةجل األبم  ؟
تيععععععععع  ا نصعععععععععوص ا ةجتائمعععععععععل  ععععععععع  انخعععععععععة  دضعععععععععا خصععععععععع ل  لقعععععععععةاءة ا ثقا معععععععععلل هلععععععععع ا  لعععععععععى ا نقععععععععع  ا ثقعععععععععايف  ن  يعععععععععائل تلعععععععععك       

ود ارخيشععععععععععاء ا ععععععععععل يفعععععععععة   هععععععععععا تلععععععععععك ا نصععععععععععوص جتا ععععععععععل ا نصعععععععععوص ميععععععععععاء ل خييععععععععععقمل  مكشععععععععععف  عععععععععع   خييعععععععععاق ا  مثمععععععععععل جتهعععععععععع
 تي ظل  ظلل اجلما مل  
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  ا      االرا 4400أاميل  ان  ةخييميكو  من   ام    اذ يف  نون االتصاالر ار ك جتخيمل جتا نشة  

 ا نق  ار المي  -
 جتا  دا ار ا ثقا مل  -
 جتا   ا ل -
 جتخيظة ل االتصاالر  -

جت  د ل  خي رب   التصاالر أاميل   4401 – 4401ل جتممالخيو بل  ا ما م   ام  4400 – 4406قام با   د و يف جاميار ممنيوتا م   ام 
   4450 – 4451م   ام  جنوب  ا مفودخيما

 
 4طأدثة   زابةجةا ا نق  ا ثقايف  هم  م  ئي  لمفا م  ا ةئميمل لتة ل جت اء إبةا م لدمضان بي اجت ييلا لو األ لى  لثقا ل لا قا ةةلع - 25
 14ل 16لص ص  5661ل
  ألخيه     األما   انظلمل  جتانفا م  اننةوتل    إخيه يف  ي هفل  طلقها دجت و   لى ا فمليو   ا فمليو   ن ه "دحا ل " موطنه ا  م اء ا وا يل
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 المداخلة:
 

 :تمهيد -1
  

 ،والنص الروائي منه باخلصوص، اسرتاتيجات عدة لطرح مواضعاته اجلمالية واملوضوعية لقد أصبح للنص األديب،
فعالوة على األالعيب السردية املختلفة واليت ما فتئت تتطور وتتنوع، فقد أصبح للنص املكتوب حبد ذاته دالالت 

التلقي والفهم والتأويل حنو هذه  شىت، وأصبح له يف بعض األحيان دوراً حامساً يف توجيه مسار السرد، وحتويل بوصلة
 جلهة أو تلك.

إننا جند كثرياً من الروائيني وعلى رأسهم الروائي اجلزائري رشيد بوجدة، حيتفون بشحن النص الروائي املكتوب بالدالالت 
سردية، وقد املبنية على قصدية أو مبنية على اسرتاتيجية فتح النص الحتماالت التأويل اجلمايل والرباغمايت للعملية ال

صبح هلذه االسرتاتيجية يف الكتابة ويف التلقي مصطلحاً حيمل مفهوماً سيميائيا هو الفضاء النصي، وميكن لنا أن خنتصر أ
تعريفه ههنا بالقول بأنه متوضع احلرب على الورق، وهو )الفضاء النصي( املكان الذي جتول فيه عني القارئ، وال عالقة له 

 شخوص الرواية. باملكان الذي تتحرك فيه
إن الفضاء النصي، ليس له ارتباط كبري مبضمون احلكي، ولكنه مع ذلك ال خيلو من أمهية، إذ أنه حيدد أحيانًا طبيعة 
تعامل القارئ مع النص الروائي أو احلكائي عموماً، وقد يوجه القارئ إىل فهم خاص للعمل، فالفضاء النصي، رغم 

أن يصبح مـولداً للمعاين والدالالت يف النص، ألنه ليس بالعنصر احملايد الصامت حىت يف االعـتقاد السائد بثانويته، ميكن 
 النصوص اليت مل تتحكم يف إنتاجها مقصدية توظيف وتقصيد عنصر الفضاء.

فكيــف وظــف رشــيد بوجــدرة يف رواياتــه فضــاًء نصــياً خاصــاً لــه دالالتــه الــيت تســتوقفنا وينب ــي أن نقــف عنــدها، نســائلها 
 ك يف صنع الدالالت من خالهلا؟ونشار 

 
 الفضاء النصي مفهومه ووظيفته: -2

هــو أحــد متتهــرات الفضــاء الروائــي، وقــد عر فــه الباحــ   (1)")ويســمى أيضــاً الفضــاء الطبــاعي("الفضــاء النصــي 
ني، بقولـه إن  من النقـاد واملنتـرين ال ـربي ثلة، بعد استطالعه لعدد من املقوالت يف هذا املوضوع ل«محيد حلميداين»امل ريب 

علـى  -يقصد به احليز الذي تش له الكتابة ذاهتـا باعتبارهـا أحرفـاً طباعيـة  «  L'espace textuel» " الفضاء النصي
. ويشـــمل ذلـــك طريقـــة تصـــميم ال ـــال ، ووضـــع املطـــالع، وتنتـــيم الفصـــول، وت ـــريات الكتابـــة املطبعيـــة -مســـاحة الـــورق 

 (2)وتشكيل العناوين، وغريها "
 أن خنتصر هذا التعريف، بأن الفضاء النصي هو كيفية متوضع احلرب على الورق. وميكننا  
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وهــو )الفضــاء النصــي( املكــان الــذي جتــول فيــه عــني القــارئ، وال عالقــة لــه باملكــان الــذي تتحــرك فيــه شــخوص 
ولكنـه مـع ذلـك ال قـائاًل  " إن الفضـاء النصـي، لـيس لـه ارتبـاط كبـري مبضـمون احلكـي، « محيـد حلميـداين»ويرد   الرواية.

خيلو من أمهية، إذ أنه حيدد أحيانـاً طبيعـة تعامـل القـارئ مـع الـنص الروائـي أو احلكـائي عمومـاً، وقـد يوجـه القـارئ إىل فهـم 
 (3)خاص للعمل "

بقولـه  " إن الكتــاب كمـا نعهـده اليــوض، هـو وضــع  ــرب اخلطـاب يف أبعـاد املـــدب « ميشــال بوتـور»وقـد عـرب عنـه 
هــو مســك "فالبعــد الثالــ  الــذي يتحــدا عنــه هنــا  أمــا ، (4)مبقيــام مــزدوو  طــول الصــفحة وعلــو الصــفحة." الثالثــة، مرفقــاً 

 (5)الكتاب الذي يقام عـادة بعدد الصفحات "
هو أحد رواد الرواية اجلديدة، الـذين حيـاولون يف كـل مـرة التمـرد علـى املواضـعات « ميشال بوتور»ومن املعلوض أن 

ــوالطــرق امل س   ممارســات ســابقة، فهــ الء هلــم رعيــة إبداعيــة تتســم بالتجريــب املســتمر والــتملص الــدائم مــن املعــايري  ة علــىس 
، الـذي أصـبح يعطـي تصـوراً عـن «اخلطاب»، وال شك أن قوله هذا مل يأت جزافاً، وخاصة استعماله ملصطلح (6)وجتاوزها

 املـتلقي إىل املشاركة يف صنع دالالهتا. الداللة املفتوحة واملتعددة، أو انطباعاً بوجود شفرة نصية ما تدعو
فالفضاء النصي " رغـم االعــتقاد السـائد بثانويتـه ميكـن أن يصـبح مــولداً للمعـاين والـدالالت يف الـنص، ألنـه لـيس 

 (7)بالعنصر احملايد الصامت حىت يف النصوص اليت مل تتحكم يف إنتاجها مقصدية توظيف وتقصيد عنصر الفضاء."
عالمات اللسانية ليست هي الوحيدة املتداولة يف التواصل اإلنساين، بل هناك عدد هائل من واحلقيقة أن ال

يغ ـقوم الرمزية وأشكال وصـالكتابة وأجبدية الصم البكم والط"…  غري اللسانية األخرب شأنالعالمات األخرب 
 (8)…"واإلشارات العسكرية االحرتاض

قــاض هنــا يســتدعي دراســة معمقــة ال يتســع هلــا ااــال هنــا، غــري أننــا نعــزز إذن فالكتابــة حبــد ذاهتــا عالمــة قائمــة، وامل 
باعتبار أن الـنص البـد مـن أن يكـون حـرباً علـى ورق، وهـذا هذه الفكرة جبملة من األقوال اليت تفرق بني اخلطاب والنص، 

عتــرب أن الــنص " ، الــذي ي«P.Record« » بــول ريكــور»كمقولــة لــيس بالشــرط األكيــد بالنســبة إىل مفهــوض اخلطــاب،  
 (9)خطاب مت تثبيته بواسطة الكتابة "

إىل " أن املسـتوب النتمـي ميكـن أن خيطـر يف شـكله اخلطـي، أي التنتـيم العـاض للـنص املطبـوع، « غرميام»ويشري 

                                                 

 .25بنية النص السردي من منظور النقد الروائي، حميد لحميداني، ص - 3

 .990، ص9139جامعي، بيروت، ، مكتبة الفكر ال9بحوث في الرواية الجديدة، ميشال بوتور، تر: فريد أنطونيوس، ط - 4

 .22بنية النص السردي من منظور النقد الروائي، حميد لحميداني، ص - 5

 .0227يوليو  07، 02ينظر: جدلية التراث والحداثة في الرواية الجزائرية، إبراهيم سعدي، مجلة البيان، عدد  - 6
 .22ص ، الدار البيضاء9119، 9لثقافي العربي، طالشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي، محمد الماكري، المركز ا - 7

قاسمم ونصمر الالمرحمن أيموب، نممن ممدخل إلمي السميميوإيقا، إشمرا  سميزا  بمدت.ع ،فصول من دروس في علمم اللةمة العمام، فردينانمد دوسوسمير - 8
 .922-921، منشورات عيون، ص 0، ط9حامد أبو زيد، ج.

 .9113، يوليو 99ة نزوى، ع النص وتعدد القراءات، بشير إبرير، مجل  - 9



 
1 

   (10)وهتيئة الفضاءات البيضاء اليت تعلم بالوقفات، وعالمات الرتقيم أو غياهبا، واستعمال املت ريات الطباعية "

قولـه بـأن " التواصـل اللسـاين ينتـر إليـه كـنيجراء بـني املـتكلم  11Leach« ليتش»فينقل عن « سعيد يقطني» أما
واملخاطـب أي أنــه فاعليــة تواصــلية يتحــدد شـكلها بواســطة غايــة اجتماعيــة. أمــا الـنص فهــو أيضــا تواصــل لســاين مكتــوب. 

   (12)"طي كما يتجلى لنا على الورقب اخلوتبعا هلذا فنين اخلطاب يتصل باجلانب الرتكييب والنص باجلان
الــدور الــذي أخــذت حاســة البصــر تلعبــه يف  ــال األدب، يف مفارقــة بــني الكالســيكي « حممــد املــاكري»ويوضــح 

ب واحلـــداثي، بقولـــه " إن حضـــور الصـــوت يفســـر األدب األول، ومـــن هنـــا أخـــذ األدب الكالســـيكي شـــكله وطابعـــه احملب ـــ
نعــر  القــراءة بأعيننــا دون أن نتهجــى ودون أن نســمع، وبــذلك ت ــري األدب كليــة،  واليــوض حــان الوقــت الــذي أصــبحنا فيــه

وتطــور مــن امللفـــول إىل امللمــوم مــن املوقـــع املسرتســل إىل الفـــوري، مــن مــا حيتملـــه الســامعون وحتملــه عـــني ســريعة متلهفـــة 
   (13)وحِسرة على الصفحة."

ي وخاصـة لـدب ) أصـحاب الروايـة اجلديـدة(، فمـن وهلذا علينا أن نتوخى احلذر فيما خيـص مفهـوض الفضـاء النصـ
السذاجة أن منر عليه كراماً، وليس من الكياسة أن حنمله على حممل الرباءة، وال نقف على مدلوالتـه العميقـة، الوقفـة الـيت 

بع تليـــه بـــه، ومـــن اخلطـــأ األخـــذ بقـــول بعضـــهم بـــأن " هـــذا النـــوع مـــن الفضـــاء يقـــل دور امل لـــف فيـــه بينمـــا يـــربز دور املطـــا
، بل علـى النقـيض مـن (14)والناشر، واملشر  على اخلطوط واملشر  على عمليات الرتكيب، والسحب واإلخراو...اخل "

ذلك فالفضاء النصي لدب ه الء من أصحاب الطرق اجلديدة يف اإلبداع لـه دالالت عميقـة تلعـب دوراً خطـرياً يف التـأثري 
 .السردي على مسارات السرد وتل قي اخلطاب

نـه  أصـبح لزامـاً علينـا ، حبســب إبدراسـة الفضـاء النصـي واالهتمـاض بـه حيـ  « عبـد امللـك مرتـا »قـد نـوه هـذا و  
قولــه، " العنايــة حبجــم الــنص املــدروم ووصــف مســاحته عــرب صــفحات املنشــور فيــه، مــن الســيميائيات املطلــوب الكشــف 

   (15)عنها يف أي دراسة حداثية."

اخلطـوط، وظهــر أن لـه اطــالع ودرايـة بالدراســات الـيت تقــول بأمهيـة وخطــورة كمـا أبـدب اهتمامــاً بال ـاً بســيميائية  
" مث جـاء ال ربيـون يف كتـبهم وموسـوعاهتم «  الكتابـة مـن موقـع العـدض»اخلطوط يف صنع الـدالالت، حيـ  قـال يف كتابـه 

ركيــة مــن حيــ  هــي تقنيــة شــكلية ح sémiologie de l'ecritureومعــامهم، فتحــدثوا عــن ســيميائية الكتابــة 
فضائية، وأسهبوا يف شأهنا إسهاباً بلغ درجة البذخ الفكري... إن اخلط يف أي صـورة اعتربتـه فيهـا، أو صـرفته إليهـا، كـان 
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، فكــل signe، أو إشــارة indice، أو م شــراً icon... وخيتلــف صــنف مســة اخلــط، فقــد يكــون أيقونــة Signeمســة 
   (16)"  ممكن وكل جائز

هلـا داللتهـا يف ال ـر  نفسـه  " الكتابـة سـر مهـراق علـى صـفحة ورق... والكتابـة مـا  وقد قال بل ة ميلة منمقـة 
   (17)شئت من معان كامنة ودالالت صامتة "

واحلقيقــة أنــه " مثلمــا ميتــد الفـــضاء إلنعــاو اخليــال يف الواقــع املكــاين الــرتايب، فــنين انتقــال املفهــوض إىل منــاخ الكتابــة  
ن سلسلة اخلطية املقروءة إىل ما يكتنفها من توزيع اخلطوط، وتباين األلوان ومـن مث عالقـة القصصية األدبية، نقل الداللة م

 (18)التشكيل اخلطي اخلارجي بالباع  النفسي على ذلك، باعتبار النص صدًب لعوامل داخلية أكثر تعقيداً."
حتقيه تنتـيم مكـاين علـى والوعي بأمهية الفضاء النصي لدب كل من املبدع واملتلقي هو بشكل واضح  يسهم يف  

صفحة الورق، عرب استخداض مايل ووظيفي يتعاضد مضمونياً تعاضداً خفياً، من أجل أن مينح املتلقي فرصـة تأمـل أرحـب 
وهو أمر يوجد فرصة إضافية إىل النص من خالل التفاعل الناشئ بني خميلة القارئ والنص الذي من شـأنه حتقيـه نـوع مـن 

اء النصي على الورق، مبعـ  أن العمليـة تفضـي إىل إنتـاو نـص جديـد يف ذهـن املتلقـي اعتمـاداً علـى التوازن يف معادلة الفض
 .مرجعياته هو وتداعياهتا على النص وهذا يف  مله مينح النص فرصـة العيش يف حالة حب  دائمة عن اكتماله الالحمدود

أن  "النص األديب خيضع إىل تنتيم مكاين آخر، هبذه احلقيقة قائلة ب« سيزا القاسم»وقد أقرت الباحثة املصرية  
بع خبط أو عدة خطوط خمتلفة، وينقسم إىل فصول وفقرات ـمن حي  تكوينه املادي، فنين الرواية تأيت يف شكل كتاب يط

ومل، وتضبط اجلمل وعالقاهتا عالمات وترقيمات وفواصل ونقاط وكل هذه الوسائل تستخدض استخدامًا ماليًا خيدض 
 (19)الروائي." البناء

كمـــا البـــد مـــن اإلشـــارة يف هـــذا الســـياق إىل أن  هـــذا الفضـــاء الطبـــاعي لـــه دور يف تعميـــه املعـــ  وإضـــافة ماليـــة  
للنصــوص علــى اعتبــار انــه  مــوع منتومــات الصــور الصــوتية الــيت متثــل هيكــل الل ــة والتقســيمات الســردية والشــعرية داخـــل 

اً مبضـمون احلكـي، وإمنـا لـه أبعـاد دالليـة وماليـة وال يقـل أمهيـة عـن فضـاءات وهـو " لـيس زينـة وال لصـقاً تعسـفي  النصـوص
 .النص األخرب
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 الفضاء النصي في رواية التفكك: -3
  

 رواية التفكك:حكاية  -1.2
ـــة  «التفكـــك»روايـــة  لرشـــيد بوجـــدرة تشـــت ل علـــى التـــاري ، تـــاري  الثـــورة الـــيت جـــاءت باالســـتقالل، فمـــن املرجعي

ــــ ـــة ل ـــاري  الرمســـي «طـــاهر ال مـــريال»التارخيي ـــة حمتفتـــة بامسهـــا، ولكـــن لتكتـــب التـــاري  املضـــاد للت ، تطلـــع الشخصـــية الروائي
والكاتب ) مثل غريه من كتاب جيله الذين حيملون نفس اإليديولوجية ( حياول يف هـذه الروايـة إظهـار جتـت التـاري  الرمسـي 

 على الشيوعيني اجلزائريني زمن الثورة. 
تــاري  فاســد، بفعــل مــا طــرأ بعــد االســتقالل، )الشخصــية املركزيــة يف الروايــة( « لطــاهر ال مــري»ة لـــوالتــاري  بالنســب

ليتــوىل فعــل الــذاكرة تشــ يل الــزمن األول املاضــي يف الروايــة عــرب شخصــيات « الطــاهر ال مــري»ذاكــرة « ســاملة»وســتقدح 
 د أنيال.الشهداء  بوعلي طالب والدكتور كنيون وبودربالة امللقب باألملاين وأمح

ويف الروايــــة الكثــــري مــــن اجلــــرأة الراميــــة إىل تفجــــري املقــــدم وانتهــــاك احلــــراض اجلنســــي، الــــذي لــــيس غــــري واحــــد مــــن  
مســـتويات احلـــراض األخــــرب الـــيت ميعـــن الكاتــــب يف تفجريهـــا الل ـــوي والقيمــــي، ابتـــداًء بالسياســـة ولــــيس انتهـــاًء باحلاجــــات 

تهــاك املقــدم الفــت أيضــاً فيالعــب الكاتــب حــد التفاصــح يف املعجميــة اجلســدية ولــيس هــذا فحســب، فالروايــة متضــي يف ان
يتـــوزع البنــاء الفــت يف الروايــة علــى أحــد عشــر فصــالً بــال تــرقيم وبــال عنونــة، وميكــن ، و الل ويــة، ويشــعب الســرد حــد التتويــه

ئر وتقنيــة التــداعي وتوليــد إعــادة ترتيبهــا علــى غــري النحــو الــذي جــاءت بــه، ويف الروايــة  ــرب الكاتــب اســتثمار لعبــة الضــما
  القصص، ويكثر من األقوام والتكرار.

وقـــد وظـــف الكاتـــب يف روايتـــه فضـــاًء نصـــياً خاصـــاً لـــه دالالتـــه الـــيت تســـتوقفنا وينب ـــي أن نقـــف عنـــدها، نســـائلها  
 ومن متاهر هذا الفضاء النصي، نذكر ما سيايت  ونشارك يف صنع الدالالت من خالهلا.

 
 وقف:تةييب عالمات ال -2.2

لعالمــات الوقــف دورهــا البــارز واملعــرو  يف صــنع الداللــة، يف أي نــص مكتــوب فبهــا ميكــن أن حيــدا شــيء مــن 
التقارب بني ل ة املشافهة ول ـة الكتابـة ويف الوقـت نفسـه، فـنين غيـاب عالمـات الوقـف، أو عالمـات الرتقـيم، كمـا يسـميها 

ء أكانـت، مقصـودة مـن قبـل الكاتـب أو غـري مقصـودة، املهـم البعض، يعتـرب فضـاًء نصـياً، ميكـن أن تكـون لـه دالالت سـوا
أهنا من املعطيات البصرية امل ثرة يف تلقي هذا النص، أي " أن التنتيم العاض للنص املطبوع، وهتيئة الفضاءات البيضـاء الـيت 

لقــي الــنص بكيفيــة ، ميكــن أن يــوحي بــبعض املعطيــات الــيت تعــني علــى ت(20)تعلــم بالوقفــات، وعالمــات الرتقــيم أو غياهبــا "
 معينة.
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كتاًل نصية خالية متاماً من أي عالمة وقف انسجاماً مع احلـالة النفسـية للشخصـية ( 21)«التفكك»وجند يف رواية 
، الـذي يعـيش حالــة مـن اهللوســة واالن ـالق علـى الــذات، وكـذا اهلـذيان واللهــ  واحلركيـة الدائبــة «الطـاهر ال مــري»احملوريـة 

 رأسه وتسري رعونة يف أطرافه، فتجعله يبدو شخصاً أرعن ال يعر  اهلدوء وال يعتوره الفتور.اليت تعج باملرائي يف 
ومطابقًة لذلك جند الكثري من املقاطع النصـية الـيت تعـرب عـن هـذه احلالـة يف الروايـة متالحقـة العبـارات كأمنـا يطـارد  

ر يف عـــدد مـــن الفقـــرات، الـــيت قـــد متتـــد إىل أن بعضـــها بعضـــاً  األســـطر مكتتـــة والفقـــرات مرتاصـــة، حـــىت أننـــا ال نكـــاد نعثـــ
تتجــاوز صــفحة يف بعــض األحيــان، علــى عالمــة واحــدة مــن عالمــات الوقــف جتعــل القــارئ يســرتد شــيئاً مــن أنفاســه وهــو 

 ولنتأمل هذه الفقرة من الرواية مصداقاً ملا ذكرنا    يقرعها.
ديري املتــوو مث تعــود إليــه وتنفجــر علــى " نوبــة ســعال ت مــره ويبصــه بصــقة زطــة ثخنــة تنطلــه حنــو الســقف القصــ

وجهه جنمة طاسية من زجاو الرباكني عندها ينهض مهروالً إىل الباب حياول الدخول يف سرواله ويتوجه حنو املدينـة حيـ  
الشمس ت لي يف غرة السماء وقد أصبحت شاشة عمالقة وضبابية تعكس على صفيحتها بنية املدينـة وتشـابك خطوطهـا 

 (22)تداخلة بعضها ببعض وما فيها من شوارع ومباٍن وحدائه حي  تسرح احلمامات ومترح..."امللتوية امل
إن غياب عالمات الوقـف يـوحي لـدب املتلقـي الـذي تنتقـل عينـاه خـالل السـطور، بـأن الصـور املشـاهد متالحقـة  

 خصية.متسارعة ومتداخلة، وتنتقل إليه العدوب أو اإلحسام باحلالة النفسية والذهنية لدب الش
وبــالنتر إىل أن " الرتقــيم قوامــه  موعــة عالقــات ال أثــر هلــا أصــالً يف سلســلة الكــالض أثنــاء القــراءة بصــوت مرتفــع،  

أي أهنــا ال تــربز كأدلــة صــوتية، ولكــن أثرهــا يــربز كأدلــة ضــابطة للنــرب فقــط، غــري أن عالمــات الرتقــيم تكــون دالــة مــن هــذا 
   (23)ا غالباً ما يكون سبباً يف اتساع الداللة، أو إنتاو معً "املنتور بالذات ف ياهبا أو ت يري مواقعه

وغياب عالمات الرتقيم يف الصفحة  علها تبدو كتلة سوداء لـيس فيهـا  ـال للتـنفس، فتموضـع الكتابـة أو احلـرب  
 على الورق األبيض، خيله مساحات أفقية وأخرب عمودية. 

الرتقـــيم، يبــدو أهنــا يف  نشــاط دائــب وديناميــة متواصــلة، علـــى  والشخصــية يف هــذه املقــاطع اخلاليــة مــن عالمــات 
فكارهـــا بنـــوع مـــن أاملســـتويني العقلـــي واجلســـدي، وعلـــى املســـتوب النفســـي بصـــفة خاصـــة. حيـــ  تتســـم معتـــم حتركاهتـــا و 

، ولرمبــا الكاتـــب يف آن «الطــاهر ال مـــري»اهللوســة، واهلـــذيان الــذي حيـــاكي الواقــع النفســـي والسياســي الـــذي يعصــر قلـــب 
 واحد.

وتطول يف بعض الصفحات من الرواية، بعض الفقرات اخلالية من عالمات الوقف أكثر من املثال السـابه حيـ  
يتكثـــف الوصـــف وتـــرتاص الفقـــرات وتتـــداخل التشـــبيهات املقاربـــة للحالـــة الذهنيـــة للبطـــل، ويط ـــى علـــى هـــذه الصـــفحات 

أللــوان، وكمــا أن لكــل لعبــة قواعــدها، فــنين الصــدفة تنتفــي، البيضــاء اللــون األســود، إهنــا لعبــة األبــيض واألســود، بــل لعبــة ا
 ونقتطف مثااًل على ذلك هذه الفقرة مبتدئني من وسطها جتنباً لإلطالة  
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"ويذهب هائماً على وجه األر  متناسـياً تلـك الصـورة وهـي تنـبض حتـت قمـاو لباسـه داخـل مـن الشـمس ومـن  
و ال يفهـم منهـا شـيئاً فينـبجس مـن بـني ضـلوعه كـرب بنفسـجي كدمات اآلالت وكأهنـا حـواجز صـنعت إلرهابـه ومقتـه وهـ

يدبغ بشـرته بلـون ثوبـه البـايل الضـيه فتشـرئب ذراعـاه وكأهنمـا ملقطـان كهربائيـان ي مـزان لطفـه عنـدما يطلـى حبمـرة الشـفه 
ة ويضـــرب العزلـــة بأضـــعا  األضـــعا  فتســـكن الســـكينة ولبـــو الضـــجة ويـــتقلص الصـــخب شـــيئاً فشـــيئاً حـــىت هتـــدأ املدينـــ

ويتوارب امليناء ويتالشى هـدير البحـر ذاك الـذي طوقـه حبديـده وآلياتـه ويبقـى هـو لوحـده مصـرعاً للهـواجس ومصـباً للهمـوض 
   (24)واملشاكل فيعرتيه اخلو  ويرتبك ويأىب الرجوع إىل بيته خشية االنفراد بالصورة دون سواها يف رهبة العزلة"

جتعــل حياتـه صــوراً متداخلــة ومرائـي متشــعبة، خاصــة وأن « يـب ال مــريالط»إن احلالـة الذهنيــة الــيت ميـر هبــا البطــل  
باإلضـافة ، احلياة اليت يعيشها واحتكاكه باملوت يومياً أفقداه حس التمييز بني الواقع ومـا هـو موجـود والعـدض ومـا يضـمحل

مميتـة مشـوبة مبرائـي املاضـي  إىل ما تزدحم به الذاكرة من أحداا ومواقف اليت تشده إىل وراء، وجتعله يعـيش واقعـه يف عزلـة
 وتأثرياهتا.
 واألمثلة كثرية على هذه الفكرة ميكن ألي قارئ أن  ـدها بسهولة على منت صفحات الرواية.  

 
 االعترانات بين قوسين: -3.2

كثـري مــن االعرتاضـات يف الروايـة وردت مدرجــة بـني قوسـني، وحنــن نـرب أن انتشـار األقــوام علـى صــفحات هنـاك  
 الرواية ملفت لالنتباه بشكل مثري للتساعل، وداٍع إىل التوقف عندها وحماولة استكناه دالالهتا.عديدة من 
، حبيـ  ال تكـاد للـو صـفحة واحـدة مـن ذلـك، وممـا  ـب «روايـة التفكـك»واستعمال األقوام ملفت يف الرواية  

ـــأن نشـــري إليـــه يف هـــذا املقـــاض هـــو أن هـــذه التقنيـــة )تقنيـــة توظيـــف األقـــوام( ي   « بوجـــدرة »ل حضـــورها يف كـــل روايـــات ج  س 
 علـى سـار الـذي ،«خـالص جـياليل» الروائـي بأن وجدنا فقد أخرب جهة ومن بالفرنسية، املكتوبة كما منها بالعربيةاملكتوبة 

األقـوام وع إىل التجريـب، هـو أيضـاً يسـتعمل مـن حيـ  املوضـوع واألسـلوب، وكـذا النـز  الكتابة طريقة يف «بوجدرة» خطى
أننـا جنـد يف كثـري مـن رواياتـه تـداخالً عجيبـاً بينهـا، توظيفها م ـاالة كبـرية، إىل درجـة  الفتة لالنتباه، حىت أنه ي ايل يفبكثرة 

ينفــتح هــذا  جتعــل القــارئ يف كثــري مــن األحيــان يرتبــك  ويضــيع منــه الرتكيــز فــال يعــر  مــىت أقــوام داخــل بعضــها الــبعض
 «.  رائحة الكلب»و« محائم الشفه»ايتيه القوم ومىت ين له ذاك، كما هو احلال يف رو 

 أسـاليبها هلـا بـذاهتا قائمـة مدرسـة هناك بأن جنزض جتعلنا غريمها، عند ورمبا الروائيني، هذين عند املتداولة التاهرة وهذه
ا، الـذي يعـزز الشـعور بأنـه  ـب التوقـف عنـد هـذه التـاهرة ودراسـتها والوقـو  علـى دالالهتـ األمـر وهو الكتابة، يف اخلاصة

فاستعماهلا ) األقوام ( هبذه الكثرة الالفتة، ليس حمض اعتباط بـل عـن وعـي تـاض مبقصـديتها وبرتكيـز مـدروم، خاصـة وأن 
 .الكاتبني ي عدان من رواد املدرسة اجلديدة احلاملني لواء التجريب واملروق من املمارسات املبتذلة يف جنس الرواية
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قـــارئ أن يالحتهـــا مـــن أول مطالعـــة هلـــذا املـــنت الروائـــي  التنبيــــه إىل ومـــن أبـــرز وظـــائف القوســـني، الـــيت ميكـــن لل 
العبارات العامية البذيئـة، وامل رقـة يف السـوقية واالحنطـاط، الـيت أجـد أنـه لـيس مـن اللياقـة ذكرهـا يف هـذا املقـاض، ولكـن نشـري 

 وهي  إىل الصفحات اليت وردت فيها، من طبعة الرواية املعتمدة يف هذا البح 

1،55،5،4،،5،8،566،582،،29 ،542 ،،52 ،،51 ،،29. 

ولعل استعماهلا هو من قبيل النزول إىل ل ة العامة مبا تقتضيه تقنيات الكتابة الواقعيـة، الـيت حتـاول رصـد اجلزئيـات  
 . وابتذاهلا وصدمها للذائقة وما ينب ي من لياقةعلى تفاهتها 

جـة بـني قوسـني، تـ دي داللـة انتقـال الل ـة مـن مسـتوًب إىل مسـتوب ويف الرواية كثري من التعابري العامية غريهـا املدر  
ـــة معروفـــة تـــوهم  ـــدارو، ومـــن الرمســـي إىل الســـوقي املبتـــذل، وهـــي تقني آخـــر، كاالنتقـــال مـــن الكـــالض الفصـــيح إىل الكـــالض ال

 بالواقعية وحتاول حتري املوضوعية، ألهنا تناسب الشخوص ومقتضيات احلال اليت تصدر فيها.
قــــوام يف الروايــــة وظــــائف ماليــــة وفنيــــة حبتــــة، متكنــــا مــــن خــــالل جهــــدنا القرائــــي املتواضــــع أن خنــــرو كمــــا أن لط 

   وهي بالتصنيفات التالية لوظائفها يف الرواية
 

 تركيز زاوية النظر: -2.2
قد تدل القوسان على تركيز لزاوية النتر على شيء أو زاوية بعينها خالل الوصـف أو التصـوير بالكلمـات، وهـذا 

ثـــال علـــى ذلـــك  " بـــدت لـــه احلمامـــة وكأهنـــا خـــز  حريـــري هـــو مـــزيج مـــن اخلزامـــي والرمـــادي واألزرق الفـــاتر وقـــد زادت م
 (25)الشمس من بريه ريشها هنا وهناك )قرب العنه وعلى اجلناح األيسر( بفوالذ رخو "

 ثرات الضـوئية ومـن مث الرعيـة فالكاتب هنـا حيـاول اسـتعارة تقنيـات السـينما املعروفـة واملتمثلـة يف تركيـز العدسـة واملـ 
 ( عليها.in  zoomيف ب رة معينة ضمن اإلطار العاض للصورة، وهو ما يعر  بتطبيه تقنية )تقريب الصورة( )

و حنو ذلك هذه العبـارة   " وخيـرو الصـورة خلسـة مـن جيبـه ) إهنـا مسـتطيلة الشـكل بنيـة اللـون باليـة الـورق( وقـد  
 (26)لتجاعيد مثلها مثل عجوز مبهرجة "رسم الزمن عليها أنواعاً من ا

فالعبارة داخل القوسني تفيد تركيز الوصف أو تفصيله فيما خيص الشكل اخلارجي للشـيء ) الصـورة (، يف احلـني  
 الذي يرتكز فيه الوصف على االنطباع الذي يبديه السارد عليها. 
 كز ب رة العدسة على شيء أو زاوية بعينها. أو هي حماكاة لإلطار السينمائي عندما ينتقل يف ثنايا املشهد لترت 

 ونسوق الشواهد التالية تعزيزاً هلذه الفكرة 
" وال تفـــتح ســـاملة، البـــاب احلديـــدي واملتعـــربس واملتثاقـــل بزخرفـــة نباتيـــة )مســـك الليـــل( ظهـــرت كأهنـــا صـــادرة مـــن 

 (27)املعدن نفسه "
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ـــيت ألف ـــد الوصـــف ال ـــارة خيـــالف تقالي ـــة، هـــذه إن الكاتـــب يف مثـــل هـــذه العب ـــٍل م قت ناهـــا وميـــارم اســـرتاتيجية تأجي
االســرتاتيجية هلــا وقــع خــاص يف نفســية املتلقــي، ففــي الشــاهد األول، كــان ميكــن إيــراد العبــارة هكــذا  )زخرفــة نباتيــة لزهــور 
مسك الليل ظهرت كأهنا صادرة من املعدن(،  ولكن إدراو )مسك الليل( بني قوسـني كـاعرتا  ملسـار اجلملـة، يـ دي إىل 

دقيه الصــورة والرتكيــز أكثــر علــى جــزء خمصــوص منهــا، ألن الوصــف بالطريقــة العاديــة املألوفــة، مثــل العبــارة الــيت قــدرناها، تــ
ميكن أن يقص ر عن تأديـة ال ـر  منـه وهـو الرتكيـز علـى زاويـة معينـة، كمـا قلنـا، هـذا القصـور الـذي يتـأتى بسـبب االبتـذال 

مـــا ميكـــن أن يـــدرو داخـــل القوســـني االعرتاضـــات املعتـــادة، ميكـــن أيضـــاً أن نـــه ك، أليف الوصـــف علـــى الطريقـــة الكالســـيكية
 يتضمنا قطيعًة أو تنصاًل من طرق السرد املبتذلة. 

 
  تدخالت السارد: -2.2

 كما جند بني القوسني عبارات متثل تدخالت السارد وشروحه يقدمها بشكل سافر ومباشر. 
ذالت املمارســة الكالســيكية يف الفــن الروائــي، الــيت عــز  عنهــا الكثــري مــن وبــالرغم مــن أن هــذه التقنيــة تبــدو مــن مبتــ      

ا ينب ــي التنويــه واإلشــارة الــروائيني، إال أن إيرادهــا يف هــذه الروايــة بــني قوســني ي عــد ابتكــاراً وطريقــة فيهــا مــن اجلــدة الالفتــة مــ
 ومن أمثلة ذلك، نورد هذه املقاطع من الرواية  إليه. 

الحــاً فقــرياً يف دوار العشــبة واحلشــرات )النــاموم والقمــل والــذباب والبــه والنمــل والصــئبان "كــان مــدرم  قــرآٍن وف
   (28)اخل...( واخلزعبالت."

 فما هو بني قوسني عبارة تفصيلية ملا قبلها )احلشرات(، قبل اإلتيان على ذكر ما بعدها )اخلزعبالت (.  
ء الكــادحون احلشاشــون، البطــالون، الســوقيون، احلثالــة " يـــريده أن يلــزض الصــمت وأن خيــرم، واآلخــرون )الفقــرا  

 (29)والرعاع( من حوهلما حيملقون "
 (30)"وجث  اجليفة كذلك من كالب وأمحرة وقطط وغريها من احليوانات والدواجن )دجاو وأرانب، وبقر...( "

الـدار )القـط، اجلـدران  " ساعات طوال حتسبه صـورة ميتة ال حركة فيهـا وال حيـاة فــفاجأت األشـياء كلهـا يف فنـاء
   (31)املطلية بالنيلة وامللح أواين الطماطم ااففة، أكدام النعناع اجلا ، حبال القديد املعله اخل...( مث يرجع التل"

 القوسان يف كل من الشواهد الثالثة السابقة، يفيدان لصيص ما هو مطله من لفظ )اآلخرون(، يف الشاهد 
 )الدواجن( و)األشياء( يف الشاهدين الثاين والثال ، وليس يف هذا حشو كما يتناهى  األول، وما هو  مل من لفتيت

 إىل التن، وإمنا هو من قبيل اإلحياء املر ك ز، أو اإلحياء الذايت الذي يتأتى بأحسن صورة لدب املتلقي بفضل األقوام.
ثقوبـة الـيت ثقبتهـا األيـاض، الـزرايب املنحولـة مـن " الكراسي املخططة )يف احلديقة( واللبام املكوض أكوامـاً، السـتائر امل
   (32)املخمل، احلنابل املنحولة من النسيج، األمسطة املرتقة باخليوط اخل )يف الدار(."
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إن الوصـف هنـا يبــدو كأنـه لقطـات ســريعة منفصـلة لــيس بينهـا رابـط، فهــو حملـات مــن هنـا وهنـاك، ب ــري مـا مــالط 
، الــيت تعتمــد علــى الــديباجات الل ويــة، واســتعمال القوســني (33)وصــف احملفوظيــةفــت يــربط بينهــا، وصــف ينــاقض طريقــة ال

 لعب دوراً يف ذلك، دور يتمثل يف الفصل بني هذه اللقطات.
 ومن األمثلة عن التدخالت السافرة والشارحة للسارد، نسوق هذه األمثلة الثالثة 

كـــواض الـــدخان املتصـــاعد ) ال رفـــة صـــ رية جـــداً( " أحــاول فـــرز األحـــالض مـــع الســـيجارة األوىل فتتلبـــد يف اجلـــو مــع أ
 (34)والزفرات املتتالية... "

" أمــرهم أبــوهم بــاملكوا حتــت شــجرة التــوت بــدون صــخب وال ضــجة ألن أخــاهم األكــرب مــريض )الصــداع يف 
 (35)الرأم("

فعـــول( " اختطفـــوا اجلثـــة وهـــي عبـــارة عـــن كومـــة اللحـــم واألعصـــاب والشـــرايني والعتـــاض )القنبلـــة كانـــت شـــديدة امل
 (36)ونتموا جنازة كبرية ودفنوه "

يف الشاهدين األول والثاين يستعمل الكاتب عبارة )ال رفـة صـ رية جـداً( وعبـارة )الصـداع يف الـرأم(  كمعرتضـتني 
فيهمــا، وهــذا ي ــت عــن ديباجــات الوصــف املبتذلــة، و عــل مــن املتلقــي مشــاركاً يف تزويــر الوصــف املناســب أو علــى األقــل 

بـــني العلـــة واملعلـــول بنفســـه يف هـــذا املقـــاض، وهـــو األمـــر املـــراد مـــن عبـــارة )القنبلـــة شـــديدة املفعـــول( يف الشـــاهد  فهـــم العالقـــة
 الثال ، ويف ذلك غاية مالية حبتة ال عالقة هلا بالوظيفة اإلبالغية للوصف.

رد يف تالوتـه لطحـداا حياول الكاتب أن  عـل السـا، اً حصر  اليًل ثمتاليت نسوقها على سبيل ويف الشواهد التالية 
حيــاكي دور الســارد يف األعمــال الســينمائية، فهــو يقــرأ قــراءة حيــة متفاعلــة  هــر تــارة ويســر تــارة أخــرب، ويت ــري نــربه بالقــدر 

أو انطباعــاً معينــاً لــدب الســامع أو املشــاهد والكاتــب لكــي يصــل إىل هــذا اهلــد  مــن احملاكــاة يوظــف  ل رســالةً الــذي يوِصــ
 بت ري النرب أو وترية القراءة كما لدب السارد يف األعمال السينمائية.   األقوام ليوحي لنا

" تأخــذ بزمــاض القــط األســود )مل تعــر  الــدار دون قطهــا األســود، وإذا مــات واحــد عــو  عنــه آخــر وهكــذا...( 
 (37)والقط يدور يف جهنمية "

 (38)" مث لوحة قرآنية مزخرفة ومكتوبة )تبت يد أيب هلب...( علقت على أحد اجلدران املشبوبة مبسمار "
مـــرت  5122مـــرت( ويهـــتم بســـباق  822و 922و 22،و 522" يتســـابه مـــع الـــريح علـــى املســـافات القصـــرية )

 (39)حواجز "
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ة شــعره( وكثــرياً مــا كــان يــرتدد علــى " كــان يصــنع قنبلــة زمنيــة يف ورشــة األملــاين ) لقــب هكــذا لطــول قامتــه وشــقر 
 (40)املنطقة ال ربية "

" والساعة اجلدارية )تلك اليت أفرغ أحشـاءها محيـد وركبهـا مـن جديـد، يف عـاض الطوفـان املشـهود، وهـي مـن أصـل 
صـقلي، ورثتهــا أمـي عــن سـلف كــان ميـارم القرصــنة يف البحــر األبـيض املتوســط واألطلسـي وحــىت يف احملـيط اهلــادي( عبــارة 

 (41)عن آلية رهيبة تعمل على سحه الزمن "

إن الســـارد يف هـــذه الشـــواهد كأنـــه يقطـــع وتـــرية الســـرد، ليوشـــوو لنـــا مـــن حـــني آلخـــر بشـــروحه وتعليقاتـــه، هـــذه 
 .  دناالوشوشة املدرجة بني قوسني، تكون ذات نرب خمتلف من حي  الطبقة الصوتية، كما سبه ومه  

وال ـر  منهـا تقـدمل املزيـد مـن اإليضـاح، بطريقـة خمتلفـة وجديـدة هذه الوشوشات تعرت  سياق ومسـار احلكـي، 
 لتلف عن طرق الوصف اليت جندها يف الروايات الكالسيكية وحتاول حماكاة طريقة السرد السينمائية.

( وحيــاول 5491" يتســاءل وحيــاول تركيــب األحــداا مــن جديــد ) كــل األحــداا الــيت عاشـــها منــذ شــهر مــاي  
 (42)لفتية تواكبها " العثور على معادالت

" أمحــــــل القــــــرآن يف اليــــــد اليمــــــ  )ال ميســــــه إال املطهــــــرون( والكتــــــب السياســــــية يف اليســــــرب )وهــــــم ال يعرفـــــــون 
 (43)قراءهتا(..."

فالعبارتان املدرجتان بني قوسني هنا، كأهنما ومضتان توحيان مبا  ب أن نفكر فيه، عند مساع العبـارة الـيت تسـبه  
آن باليــد اليمــ  دليــل علــى انتمــاء سياســي وفكــري معــني، أو أن مــا يفكــر فيــه الروائــي، بالنســبة كــالً منهمــا، فحمــل القــر 

حلامل القرآن، هو تلك اآلية، اليت تشفع له وتتهره مبتهر الطاهر النتيف أما العبارة الثانيـة، فوضـعها بـني قوسـني، يـوحي 
هي عدض معرفتهم جلوهرهـا، أو أهنـم حيملوهنـا هتمـاً أو قـراءات بوجود داللة عميقة، أو داللة بعيد مور اة، توحي بأن الداللة 

مسبقة ال أسام هلا، أو أهنم ال يعرفون قراءة رمزية محل هذه الكتب باليد اليسرب، واليسار كمـا نعلـم هـو كنايـة عـن اجتـاه 
 معرو  ومنبوذ لدب العامة من النام.  يسياسي وفكر 

ذه األمثلــة الــيت هــي عينــات فقــط، حيــ  يطــول بنــا ااــال، إذا أردنــا ونعــزز مــا ذهبنــا إليــه يف الســياق الســابه، هبــ
 استقصاءها كلها.

وهـــو جـــالس يف حجرتـــه وقـــد بـــدت عليهـــا عالئـــم األناقـــة )الطـــالء الناصـــع، الضـــوء « الطـــاهر ال مـــري»" يتصـــور 
 (44)رياضي("الكهربائي، الزربية اجلديدة(... يتصورهم وهو يسطر خطوطاً ويرسم السهاض )اجتاهات باملع  ال

" فهمـت أن املعركــة تــدور رحاهــا بـني الشــخص وذاتــه، )بينــه وبــني ظلـه أو شــبحه، أو صــنوه أو قرينــه أو نتــريه أو  
 (45)ليمه أو...( حرب أهلية متوغلة يف كل فرد من أفراد ااتمع "
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واحتكاكـــه " رمبــا كــان خيالــه هـــو الــذي انعكــس ) أو حــىت شـــبحه، مــن يــدري؟ خاصــة وأن احليـــاة الــيت يعيشــها  
باملوت يومياً أفقداه حس التمييز بني الواقع وما هو موجود والعدض وما يضـمحل(... شـيء مـن اهللـع والفـزع والشـعور بأنـه 
وقع يف ف  نصبه له أعداعه )من شرطة وجنود اجليش األجنيب ومن عناصر املخابرات(...قنبلة زمنية خمفية يف باقـة ضـخمة 

 (46)لزيتية وكتاهنا احلريري تارة والقطيفي طوراً خيتلف نوعها حبسب نوعية الزهور...("من الزهور الرائعة )بألواهنا ا
 وقد يطول الشرح بني القوسني، ويسهب فيه كثرياً ليتجاوز امتداده الصفحة أو الصـفحتني، كمـا يف هـذا املقطـع  
رهم بأعنــاقهم حتــت شــفرة " فيمــا كانــت وســائل القمــع علــى أنواعهــا  نــدة للبحــ  عــنهم ب يــة العثــور علــيهم وجــ 

املقصلة مثلما سبه وفعلوا مع العديـد مـن الفـدائيني ) فكـانوا يوقتـوهنم يف سـاعة مبكـرة و ـروهنم حنـو اآللـة الرهيبـة اللماعـة 
الـــيت أوكـــل بالســـهر علـــى حفتهـــا وصـــيانتها إىل أنـــام حيملـــون علـــى حميـــاهم عالئـــم الطيبـــة واللباقـــة، وهـــو أربـــاب عـــائالت  

اجلثـة وقـد رتـه الـرأم علـى العنـه بعـد إجـراء عمليـة خياطـة بسـيطة يقـوض هبـا اختصاصـيون يف هـذه األمـور  كبرية... مث تعاد
    (47)ال ربية...(

ومن الشروحات اليت تقدض بني قوسني، ما يريد به الكاتب تنبيه القارئ إىل الرتكيز على املعـ  التـاهر والـذي هـو  
ن لـه منهـا، وقـد تـوحي العبـارة مـا بـني القوسـني، إىل الداللـة احلقيقيـة علـى مـا حقيقي يف العبارة، وطـرد األفكـار الـيت قـد تعـ

" مل يتوقـف  ذكر فيها حىت ال يتن املتلقـي أهنـا مـن ااـاز باعتبارهـا معطوفـة علـى مـا ال  انسـها. يف حنـو هـاتني العبـارتني 
وفان وواقعة التوتة ( فازدمحت الشـوارع باحلشـد ليس هناك أية عالقة بعاض الط املطر يف ذلك اليوض بل راح يتساقط مدراراً )

 (48)و اخلله "

" وكأنـــه باســـتعمال اجلمـــل والفقـــرات والفصـــول )فصـــول الكتـــب ال فصـــول األعـــواض والســـنني( إمنـــا حيـــاول اقـــتالع  
 (49)العنف منه ودفعه عنه "

 عــدض إبطــان أيــة وهنــا نلمــس حيلــة ســردية ميلــة ومبتكــرة مــن طــر  الكاتــب، حيلــة تتمثــل يف حقيقــة األمــر، يف
حيلـــة، فالســـارد ذاتـــه يقـــدض تفســـرياته وقراءاتـــه ويفـــاجئ املتلقـــي الـــذي يتأهـــب للمشـــاركة يف صـــنع الـــدالالت، باعتبـــار أنـــه 

نـه يف الوقـت الـذي حنسـب بـأن هنـاك دالالت مفتوحـة، إتكونت له ملكة فنيـة يف التعامـل مـع مثـل هـذه الروايـات، حيـ  
طنــة والكياســة وإضــمار ســوء النيــة مــع الــنص، ن فاجــأ ببســاطة املعــ  وســطحيته، وبــأن أي يف الوقــت الــذي حنــاول إبــداء الف

 األمر أهون مما نتن، هذا ما نقرعه من خالل هذه األقوام، ولعمري كأن الكاتب هنا يضحك علينا من طر  خفي.      
ا تكثـر الضـمائر يف عبـارة ومن تدخالت السارد الواردة بني قوسني ما جيء بـه لتبيـني العائـد عليـه الضـمري، عنـدم
 ما، وهذا داخل يف نطاق تدخالت السارد وإيراد شروحاته، كما يف هذه الفقرات من الرواية   
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ضدة ومل أشـرت يف البدايـة سـريراً ـوتوظف األقوام الستدراك مع  ما، كما يف هذه العبارات  " ملـاذا أمحـل هـذه املنـ
لـى األقـل أجـد عليهـا يف الصـباح )أو عنـدما أسـتيقظ يف أيـا مـا كانـت السـاعة( رحاً أو بساطاً أنـاض عليـه أو وسـادة عأو مط  

 (50)رائحة أحالمي "
" مســـامريه الصـــدئة كبـــاب دارهـــا ومل يطـــل  مـــن جديـــد منـــذ زمـــن طويـــل )قبـــل ميالدهـــا علـــى األقـــل( ويعـــود إليهـــا  

   (51)فيسمع بكاءها "
 

 الحوار الداخلي: -2.2
رت  عملية السرد، أو تصور معني يـرتاءب للمتحـدا، عنـد ذكـره لشـيء كما يفهم من القوسني حوار داخلي يع

" ولــرو ســاملة مــن عملهــا ذات يــوض ســائمة ضــجرة  مــا أو موقــف معــني، ومــن أمثلــة ذلــك يف الروايــة نســوق هــذه املقــاطع  
و تتـنفس الصـعداء أو تتنهـد فهـل كافرة) وهل تكفر املرأة؟ قال هلا ذات يوض مل أمسع أمي تكفر أو جتلجل أو ترفع صوهتا أ

مث  يـب بنفسـه بعـد أن يراهـا " هتـرول كـافرة ) أي نعـم يـا الطـاهر ال مـري  (52)تكفر املرأة؟ ( وفارت فائرهتا تريد الرجـوع "
 (53)كل النساء يكفرن يف هذه البالد وكلهن يعرفن الكلمات التسعة والتسعني اليت ال تعرفوهنا أنتم الرجال...("

تح البــاب ألخـي إال بعــد وقـت طويــل. أتـرك النــاقوم يـرن طــس " كـان مــن واجبـه لــيس فقـط إعــادة " كنـت ال أفـ
النتر يف رعيته للتـاري  ) التـاري  ال يصـنع وال يصـنعه أحـد، إنـه كالعشـب ال نـراه ينبـت سـاعة ينبـت...( بـل وإعـادة النتـر 

 (54)يف أجزاء حياته وتفاصيل معاشه "

حتـب أباهـا مثلمـا أحبـت الطـاهر وكلمـات ن حتب أباها )ولكن من أيـن هلـا أن " ميوت من أحبته كما رغبت يف أ 
 (55)الطفشة الطائشة تسطرت يف ذهنها منذ طفولتها فطبعت حياهتا؟("

" فيضــمها ظلهــا وحتلــم مبنضــدة الطــاهر ال مــري املنقوشــة )أي نــوع مــن اخلــط؟ كــويف، ثلثــي، نســخي، مل تســأله(  
 (56)بدأت تشك فيها تتنها اصطناعية( "وحتلم بالوردة الصفراء املزروعة )

فــنفهم مــن وضــع العبــارة هنــا بــني القوســني، أهنــا حــدي  الــنفس وهواجســها وقــد ذكرنــا أهنــا طريقــة لتجــاوز تعــابري  
 وديباجات الراوي العامل بكل شيء وطريقة لنقل الب رة من التبئري ذو الدرجة صفر إىل التبئري اخلارجي.

يســاعدين علــى العــيش )كســرة شــعري ولــآل خثــري( أمــا اآلخــر فــال أتصــدق بــه وال  " أعمــل بعــرق جبيــت وأبيــع مــا
 (57)أعطيه."
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فالقوسان تشريان إىل ما يرتسم ويتصور يف ذهنه، يف الوقت الـذي يتحـدا فيـه عـن معاشـه، ومـا نقصـد بالتصـور 
ع مبجرد ذكـر لفـظ مـا وهـو ذايت هنا ذلك املفهوض الفلسفي والنفسي الذي يعت قفز صورة معينة إىل ذهن املتكلم أو السام

 خيتلف من شخص آلخر، حبسب الرتكيبة النفسية والعقلية له.
 

 تةيير وجهة النظر: -2.2
ولكـن الوظيفـة األهــم للقوسـني، حبســب رأينـا، هــي االنتقـال بالسـرد مــن منتـور الســارد إىل منتـور الشخصــية، أو 

( و)هـو( مسـبوقاً بتمهيـد يسـوغ لـه ذلـك، كمـا هـو معتـاد  نـاأ العكس، بالرغم من عدض حتول الضمري كما هو معتاد بـني )
 يف الروايات الكالسيكية. 

ونسوق مثااًل على ذلك يف أول صفحات الرواية، عند ما يصف السارد سقوط احلمـامتني السـمينتني املتكرشـتني 
ه، لتنفــتح قوســان وننتقــل إىل يف مدينــة تشــكو مــن قلــة ال ــذاء، اللتــان تنســيانه ذهولــه يف الصــورة الــيت ال تفــارق موضــع قلبــ

كمـا « الطـاهر ال مـري»منتور السـارد الـذي حيـاول تفسـري املوقـف مـن خـالل الرعيـة مـن زاويـة أو عيـت الشخصـية احملوريـة 
 يف هذه الفقرة من الرواية  

قطعـة مـن  " )ولعله كان يبالغ يف وصفها وهو حيدا نفسه م كـداً أهنـا لـوال حركتهـا اآلليـة املتكلفـة املتقطعـة لتنهـا
اخلز  أو دمية من حرير ويعرتيه العجـب ملشـاهدته هـذا احلشـد ال فـري مـن النـام املـارين ذهابـاً وإيابـاً والـواقفني وقـو  مـن 
رسخت أقدامهم يف أسفلت احلافلة فتلوا ماكثني رابضني مكاهنم يربطهم فيه حبل هيوىل ال يتس  له رعيتـه رغـم مـا بـذل 

   (58)بثت أن تسببت يف استفزاز أولئك املتشبثني كاألوتاد على أرضية الشوارع("من حماوالت وحتديقات شىت ما ل
والتـــاهر أن توظيـــف هـــذه التقنيـــة راجـــع إىل تعـــزز مفهـــوض املكـــان ااـــرد املفـــارق للمرجـــع أو الواقـــع، واملســـت رق يف  

تخييــل األديب القـائم علـى تشــابك لييلـه مـع شـيوع النتــرة العلميـة يف األدب وممارسـتها جبسـارة وعمــه واتسـاٍع مـع منـاذو ال
الـــذي  ـــد  تســـمية الحقـــة لـــه هـــي « التشـــويه»وتعـــدد املنتـــورات إىل حـــد  ،عالئـــه املنتـــور الفـــت بعامـــة والســـردي خباصـــة

  ، اليت تنفي يقينية املعرفة، واستحالة اإلحاطة بعلم كل شيء.باستخداض طروحات النترية النسبية، «التشتي»
هـا الفكـرة الـيت سـقناها، وهـي االنتقـال مـن منتـور السـارد إىل منتـور الشخصـية الـيت وهذه أمثلة أخرب تتوضح في

 تدل عليها القوسان املعرتضتان  
واء كاحلمامــات ) مــن يــدري لعلهــا مــن خــز  أو ـ" يشــعر خبفــة غريبــة تســوده وكأنــه أصــبح مبقــدوره أن يطــري يف اهلــ

   (59)يه وتطري"شنب؟ ( وحبركة آلية ميد ذراعيه حنو إحداها فتفلت من يد
" خــا  أن  ــد وراءهــا األقــزاض يلعبــون كــرة القــدض جبمــاجم الرفــاق القتلــى وتعلــم الســرت ) أيــن األملــاين وأيــن علــي  

 (60)بوطالب وأين الدكتور كنيون؟( ملاذا هذه األسئلة كلها واجلواب مستحيل؟"
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ب...وامرأته محالة احلطب... يف جيـدها حبـل " ينزع ال بار املرتاكم على اللوحة القرآنية املزخرفة ) تـبت يد أيب هل 
 (61)من مسد ( وعاد إىل كتاباته"

فوجهة النتر هنا أو الب رة، تنتقل، بفضل القوسني، ويف حملة خاطر ومن غري هتيئة من زاوية نتر السـارد إىل زاويـة  
 نتر الشخصية، مث تعود إىل السارد بضمري )هو(.

يكون اجلو قد أبرق عدة مرات بصفرية العسـام آمـراً )أو مشـرياً( بـنيغالق  "يرتك احلديقة مع آخر متفسح بعد أن 
 (62)احلديقة العمومية، بعد اختفاء احلمامات )إىل أين تذهب؟( "

(، إىل منتــور السـارد بضــمري )األنــا(،  فوضـع العبــارة بـني القوســني يفيـد االنتقــال مـن منتــور السـارد ) بضــمري اهلـو 
 ياً لتلك حبي  يكون هذا االنتقال حماك

 ورتان، أو يكون مبثابة الدوائر اليت نراها ـالتقنية السينمائية، عندما تتجاور ص
يف أفـالض الكرتــون، والــيت تنبثــه مــن داخــل الــدماغ  ســدة أفكـاراً وهــواجس خفيــة لــدب الشخصــية. أو هــو يف احلقيقــة نــابع 

فــنحن هنــا أمــاض انقــالب تــاض، إذ ننتقــل مــن موقــف مــن رعيــة فلســفية ال تــرب ضــرياً يف التمــازو بــني الضــمائر واألنــوات، " 
والـراوي بضـمري األنـا( إىل املوقـف  -الـراوي -يتميز بوجود وسائط القص منفصاًل بعضها عن بعـض انفصـاالً تامـاً )امل لـف

 (63)العكسي الذي يتميز بامتزاو هذه الوسائط الثالثة يف شخص واحد."

هـذا حـدا يف الروايـة الكالسـيكية، فنيمنـا هـو نتيجـة لنـوع يسـمونه  يف هذا املضـمار  " إن  « السيد إبراهيم»يقول  
بـاالختالل املرضــي للروايـة، لكــن الروايــة املعاصـرة قــد جتـاوزت تلــك احلــدود، وأصـبحت ال تــرتدد يف إقامـة عالقــة مت ــرية، أو  

ــــراوي والشخصــــية والشخصــــيات، أصــــبحت ال تــــرتدد يف خلــــه مــــا يســــمونه بدوخــــة أ و دوار يف كــــالطيف العــــابر، بــــني ال
   (64)الضمائر من منطه أكثر حترراً ومفهوض للهوية أكثر تعقيداً."

وإذا أردنا نقدر ما ميكن أن يكون يف رواية كالسيكية من خالل مثل من روايتنا حمل التطبيه، نسوق هذا  
ستفعل هي كما فعلت " تذهب ساملة وت ادر ال رفة )ملاذا ال تتزوو؟ إهنا آية يف اجلمال رائعة الذكاء، هل   املثال 

 (65)عمتها فاطمة؟( ويستلقي على فراشه وصفحة املاء يف رأسه تروح وتتموو "
تذهب  وطريقة السرد كما نعرفها يف الروايات الكالسيكية، تستدعي أن يأيت مقطع مماثل مبثل هذا الشكل 

جلمال....عمتها فاطمة؟ ويستلقي يف فراشه ساملة وت ادر ال رفة، ويتساءل بينه وبني نفسه  ملاذا ال تتزوو؟ إهنا آية يف ا
  على ...    

وهذا يتعار  مع اخلطة واملوقع الذي يتخذه السارد منـذ بدايـة الروايـة حيـ  مـن املفـرت  لـه أن يلتـزض بشـيء مـن 
ممـا احليادية، فليس عليه أن يتهر مبتهر العامل أو احمليط بكل شيء، ولكن املوقف يف بعض األحيان يستدعي إيراد شيء 
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يتوارد إىل خاطر الشخصية من أفكـار وتصـورات، وكمـا هـو معـرو  فـنين أصـحاب التيـار اجلديـد يف الكتابـة الروائيـة أمثـال 
ينزعــون إىل الــتملص مــن التقاليــد والطرائــه الفنيــة املتوارثــة مــا اســتطاعوا علــى ذلــك ســبيال، فكــان لطقــوام هــذا « بوجــدرة»

 الدور اجلمايل املبتكر.  
القوسني توظفان أحياناً للمزاوجة بني صورتني أو مشـهدين يف نفـس املنتـور، مواكبـة لتلـك التقنيـة  وقد وجدنا أن

الســينمائية الــيت تفيــد بتــزامن حــدثني أو مــوقفني، كمــا يف هــذا املثــال  " تنصــر  إىل عملهــا وهــو )مــازال يتجــول يف املينــاء 
تـدهورت يف األعـواض األخـرية...( وهـي )تبكـر لالسـتمتاع ويتنقل من رصيف إىل رصيف...وهو يعلم أن القـوة الشـرائية قـد 

   (66)باملدينة قبل أن ت ص شوارعها باملارة... وسرعان ما تعطل معتمها وكسر ما بقي منها من قبل املخربني اهلمج...("
تبخـرت واألمر ذاته نلمسـه يف هـذه العبـارة  " وقطـرات احلنفيـة ... ويضـجره املـاء علـى اخلـز  )احلمامـات اخلزفيـة ت

 (67)عرب احلدائه...(

فقد بدت له احلمامات يف وصف سابه أهنا من اخلز ، وعندما رأب يف موقف آخر احلو  اخلـزيف، تـداعى إىل 
، " وإىل جانـــب التالزمـــات بالتـــداعي، يعمـــل االشـــت ال (68)خميلتـــه صـــورة احلمامـــات الـــيت اســـرتعت انتباهـــه يف أول األمـــر

 .(69)"ألنشطة الشعورية والوعي، املتخيللبصري والذاكرة، واالنفسي على ضمان ربط بني اإلدراك ا
عزز لـدينا فكــرة اسـتعمال األقـوام يف سـياق وصـف املشــاهد والتصـورات الذهنيـة تزامنـاً مـع موقــف أو ـومـن هنـا تتـ

يف اللحتـة مشهد معني والتقنية هذه سينمائية بالدرجة األوىل، وال شـك أن التمهيـد هلـا ووصـفها ل ويـاً بـأن يقـول مـثالً ) و 
ذاهتا تذكر تلك احلمامات اخلزفية (، ي دي إىل كسر سيولة السرد لذلك جاء استعمال القوسني يف حمله هنـا. وال ضـري يف 

 ذلك مادامت الثقافة املرئية اليت تكرست يف األعمال السينمائية تبيح ذلك.
امرأتــه )ومل حتمــل حــبالً يف عنقهــا وال  " يســدل عليــه طــريف برنســه وينــاض علــى الفقــر واجلــوع والعزلــة، منــذ أن قتلــت 

 (70)حطباً يصلى به هو املسكني( "
فقـد كان فيما مضى معلم قرآن، وبالرغم البـون الذي أصبح بينه وبني الكتاب املقدم، إال أن كثـرياً مـن نصوصـه  

، تتبـــادر إىل ذهنـــه اآليـــة «امرأتـــه»وآياتــه، ال زالـــت تعـــن لـــه، وتقفـــز إىل خلـــده بـــني الفينـــة واألخـــرب، فبمجـــرد ذكـــر اللفتـــة 
ـــم ال ة  الـــح ط ب   الكرميــة  رأ ت ــه  ح  واألقــوام هنــا تلعــب دورهــا يف إفــادة هــذه الداللــة بالســرعة الكافيــة، الــيت  . 2المسممد و ام 

 ميكن أن تكسر بالطرق السردية العادية.
نـه يف الوقـت الـذي تتميـز إوقـة، حيـ  فاستعمال األقـوام حماولـة ذكيـة لكسـر اهلـوة بـني الل ـة املكتوبـة والل ـة املنط 

 .  (71)فيه الثانية " بالتصر  بأكرب سرعة ومباشرة ممكنة حيال واقع ما، تتميز األوىل بطابع التأجيل والدواض"
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أي أن اســتعمال األقــوام يف مثــل هــذه املواقــف الــيت نســوق أمثلتهــا مــن الروايــة،  عــل الل ــة املكتوبــة جتــاري الل ــة 
ة البصــرية أو الســينمائية، الــيت تتســم بالقــدرة الفائقــة علــى إيــراد مشــهدين أو مــوقفني متــزامنني بالســرعة املنطوقــة وحــىت الل ــ

 الالزمة.  وهذه مقاطع أخرب مثااًل على ذلك 
" كلما استفاق من نومه وهو بـني أحضـان العجـوز وقـد شـاخت ومـا بقيمنهـا إال اجللـد والعتـم ) ملـاذا مل تتـزوو؟  

 (72)هو شعارها ( أما عيناها فهما كحربة سهم " عانس حىت املوت؟ هذا
" عندما تذكر أين يسطر بوعلي فرقة شعره وهو يسدله كل صـباح، ينـدمون )وهـي كـذلك علـى هـذه احلالـة تاركـة  

 (73)السماعة تبكي بكاًء متقاطعاً( على جرأهتم عندما قبلوا أن تلتقط هلم صورة "
ني طيــات نزاهتهــا ) وأنــا ألســت مســ ولة؟ ( هــل التــاري  عبــارة عــن " تعــري واقعــه وتراشــقه بــالتهم وهــي تتســاءل بــ 

 (74)خـرقة تستخدض لتشرب هدر حيض اإلنسانية وهذياهنا؟"
فالعبـارة هنـا هـي علــى لسـان السـارد الـذي يبــدو أنـه يتتـاهر بنقـل كــالض الشخصـية حبياديـة وموضـوعية، ولكــن يف  

خبايــا الشخصــية ومــا يــدور يف خلــدها يف بعــض املواقــف، فــال نفــس الوقــت البــد مــن أن يتهــر مهارتــه يف أنــه يعلــم بعــض 
بأم مـن إيـراد شـيء مـن ذلـك، ولكـن لـيس بالكيفيـة املبتذلـة يف الروايـات الكالسـيكية، وهنـا تـأيت وظيفـة األقـوام املبتكـرة 

 هلذا ال ر .
الســارد، علــى وميضــي الكاتــب يف نفــس اللعبــة الســردية، ولكــن بتنويــع جديــد، حيــ  تتبــدب نســبية املعرفــة لــدب  

 شكل تساعالت يدرجها بعد عبارة معينة، كما يف هذه األمثلة 
" خيــط صــفحات كاملــة علــى الــدفاتر أو علــى اللوحــات مــن خشــب الزيتــون األملــس املطلــي بــالطني اافــف )أو  

 (75)ال ضار؟( وقد جففته حرارة جسده املريض"

 (76)تني )ميلة حليمة ويامينة؟/ يامسينة( "" قتلوا كل أفراد عائلته مبا فيهم زوجته وابنتيه الص ري  

" تنــتف  الرجفـــة فيهـــا تـــنف  العاصــفة يف اخلـــارو، فتفجـــر دوائـــر الــزمن إىل آال  الشـــتايا يف ألـــو  مـــن ااـــاالت  
   (77)املعوجة )هل يستقيم التل والعود أعوو؟( ويف اهلندسات املتوالية الفضائية واخلطية "

 (78)حة مثقوبة مرتني، والثاء، فجوة )ثلمة؟( مثقوبة ثالا مرات..."" النون هالل منقوط، والتاء، فت 
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يبـــدو وكأنـــه يرســـم اســـرتاتيجية دقيقـــة اهلـــد  وحمـــددة املســـالك،  «التفكـــك»إن البـــوح الســـردي املعتمـــد يف روايـــة  
اوي، علـى الـرغم مـن وذلك حبجزه مكاناً خاصاً للقارئ وللعملية التأويلية بعد أن أزاح فكـرة الثبوتيـة والتـيقن مـن أجنـدة الـر 

 أن ذلك الراوي كان يشكل العمود الفقري لذلك البوح.
ولفهم االسرتاتيجية اليت يتبعها امل لف يف روايته من خالل ت ـري األصـوات الـيت تـروي،  ـب أن نعلـم شـيئاً أصـبح  

قـارئ، الـيت تضـارع التفرقـة بـني امل لـف ذا أمهية يف املمارسات القرائية لطعمال الروائية، أال وهو  التفرقة بني املروي عليه وال
والــراوي، حيــ  ي ــدو " املــروي عليــه، عنصــراً مــن العناصــر الداخليــة يف القــص، شــأنه شــأن الــراوي، وهــو يقــع يف املســتوب 
الذي يقع فيه الراوي، وكما أن الراوي له وجود منفصل عن وجود امل لـف، كـذلك للمـروي عليـه وجـود مسـتقل عـن وجـود 

   (79)و كان ضمنياً."القارئ حىت ول
 (80)" ذلك اليوض الذي جاءته فيه ساملة بعد انقطاع ) أو مقاطعة؟ ال يهم...( داض طويالً " 
 (81)" وتبقى األسئلة مطروحة ونقاط االستفهاض قائمة جترح الورق وحترقه )هل يستقيم التل والعود أعوو؟(" 
   (82)  "" فتحاول وهي تستمع إىل دروسه )أو ثرثرته؟( حول التاري 
 83حلقاهتا(أو على رخاض الفناء ممدة أطرافها ) "وتبقى النملة هكذا مستلقية 
لــيس حبــال مــن األحــوال عمــال متفــرداً أو اعتباطيــاً، بــل يــنم عــن ، «التفكــك»يف روايــة إن اســتعمال األقــوام يف  

ه الطريقـــة( يف املتـــون الســـردية وجـــود منطلقـــات هلـــا أساســـها مـــن الرعيـــة الفنيـــة واإلبداعيـــة، وإال كيـــف نفســـر تكرارهـــا )هـــذ
مثــل  «جـياليل خـالص»علـى سـبيل املثـال وكـذا املتــون السـردية الـيت أبـدعها  «معركــة الزقـاق»ـكـ  «رشـيد بوجـدرة»ـاألخـرب لـ

وغريمهــــا، والتــــاهر أن هــــذا األخــــري يــــدور يف فلــــك املدرســــة الــــيت يبــــدع يف إطارهــــا  «رائحــــة الكلــــب»، و«محــــائم الشــــفه»
 ة السرد واملنطلقات الفكرية اليت تأسست عليها إبداعاهتما.من حي  طريق «بوجدرة»
 

 خالصة: -3
مثـــل األقـــوام واملـــزدوجني، والتســـطري، إضـــافة إىل املعروفـــة إن عالمـــات الرتقـــيم يف الكتابـــة، والعالمـــات األخـــرب 

الوســائل املتخــذة  ي مــن، هلــمياثلهــاومــا العبــارات الكتابيــة بالنســبة إىل بعضــها الــبعض، كــذا متوضــع طريقــة متوضــع األســطر و 
لتقريــب ل ــة الكتابــة مــن ل ــة املشــافهة، وحماولــة نقــل التفاعليــة والتزمنيــة الــيت تتميــز هبــا هــذه األخــرية إىل النصــوص املكتوبــة، 

ـــيت  ـــدة عـــن ل ـــة املشـــافهة مـــن حيـــ  قـــرب التواصـــل ال ال ـــة التفاعـــل ومباشـــرته تـــزال بعي الرســـالة )البـــاا  بـــني طـــريفوتلقائي
دبــاء عامــة وبعــض الــروائيني خاصــة يســعون جبــد لتقريــب اهلــوة املوجــودة بــني الل تــني يف هــذا ااــال، واملتلقــي(، وبعــض األ

لــذلك يعتمــدون طرائــه خاصــة يف إيــراد نصوصــهم، مــن متوضــعها حــرباً علــى الــورق، مــن أجــل ممارســة شــيء مــن التخطيــب 
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ا إىل هـذه الرغبـة املتجسـدة يف بعـض األعمـال وعلى الدارسني أن يلتفتو  .التقرب من ل ة املشافهةأجل املتواصل، وكذا من 
   دالالهتا.تبيني األدبية من أجل الكشف عن هذه الطرائه و 



 في الرواية الجزائرية األصوات  سيميائية

 رواية "غدا يوم جديد" لعبد الحميد بن هدوقة نموذجا

 -مقاربة نقدية-

 

 إعداد الدكتور: سعد بولنوار

 جامعة األغواط

 

إن السرد الروائي يعد شكال من أشكال التعبير عن القيمة التي تمثلها شخصيات العمل         

أبعادها و حيثياتها، حيث يكون العمل في آن واحد مرآة للشخصية الفني في الرواية بمختلف 

، و في و التدليل في آن معا من جانب و من جانب آخر يكون كتلة يراد بها اإلخبار و اإليصال

حقيقة األمر هذا ال يكشف إال من خالل تلك األصوات التي تخرج من خالل كالم كل شخصية 

ة للقارئ الذي يريد أن يستوعب مجريات سياق املعنى في في الرواية، و هذا مهم جدا بالنسب

واية العربية من جاءت رواية األصوات العربية لتنتزع الر النصوص العربية على العموم فقد "

مظاهر ولتضفي عليها بعض املالمح الحداثية الجديدة بقدر ال يغرقها في  املسار التقليدي

تون غموض مفرط. ألنها رواية تتبنى وجهات النظر في حداثية سائبة البنية، وال يلقي بها في أ

وهي رواية ألغت فكرة البطولة املركزية ….. قضايا حياتية وسياسية واجتماعية لم تحسم بعد

ألنها انفتحت على أصوات، ولم تحجم برؤية أحادية مغلقة مهما كانت أهميتها، وألنها رواية 

نقع على نهاية تتوج األحداث بمنظور أحادي، ومن تأبى الرؤية األحادية فكان من الطبيعي أال 

ثم جاءت بنهايات مفتوحة محملة بوجهات النظر املختلفة دونما مصالحة أو توسط، ولذلك 

 ـ مع األصوات في حالة انتظار، ألن الخالفات الفكرية بين األصوات 
ً
فاملروي له والقارئ ـ دائما

 بواقعيته باعتبار ، و هذا يعد 1"مازالت قائمة ما تدفقت الحياة
ً
 مسلما

ً
في العرف الباختيني أمرا

أن األصوات تشكل وحدات إيديولوجية مهمة، دورها يكمن في توجيه السرد بحسب 
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وذلك أن ) باختين ( يرفض " التصور التقليدي الذي يرتاح إلى مقتضيات فكر الشخصيات، 

ب إلى ) الكلمة املشخـصة ( التي )الكلمات امليتة ( أو إلى ) الكلمة املحايدة ( كما يقول ويذه

و هذا مهم جدا في طرح ، 2"ن فيها قبوال أو رفضا أو تقاطعايساوي وجودها وجود كلمات اآلخري

تضمنت تخريجات )باختين( النظرية ما مفاده أن اللغة  لقدهذه املقاربة النسبية لألصوات فـ"

تكشف عن منظور املتكلم، داللية، وحمولة أيديولوجية  تحضر داخل النص الروائي كقيمة

للشخصية الروائية في هذا الحضور الداللي، ينبغي أن تصير  ولكي يساهم الخطاب اللغوي 

 يعبر عن موقفه دون 
ً
سيطرة منظور الكاتب األحادي. وقد صاغ )باختين( هذا التصور  صوتا

 ت(لح على تسميته بـ )تعدد األصوامن خالل ما اصط الصوت في نظريته–للشخصية 

(Polyphonie) لكونه  وهو مفهوم يسمح 
ً
بانفالت النص من تحكم املنظور الواحد. نظرا

تعني في جوهرها تعدد املنظورات. فمع هذا املفهوم يغادر  يتأسس على تعدد األصوات التي

  النص الروائي أحادية املنظور 
ً
املوجه للنظام السردي في الرواية التي تتقدم فيها األحداث تبعا

تحقق إمكانية تواجد وجهات نظر أخرى مناقضة لها من جهة، وتفرض على  احدةلوجهة نظر و 

واحدة من جهة ثانية، حيث تنعدم في القارئ كل فعالية، ويموت النص مع  القارئ حقيقة

هذا املنطلق، يساهم )تعدد األصوات( في  من  التركيبي الذي يتقدم كبنية منغلقة. هذا النظام

حسب طرح باختين وتجريب –الصوت  عدة، ذلك ألن حضور  انفتاح الرواية على لغات

فاملساءالت التي توجد بخصوص صلة األدب ، 3"يعني حضور نمط من الوعي -دوستوفيسكي

الروائي بالواقع ينبغي أن تجيب عن أسئلة من قبيل: "هل وظيفة األدب أن يسجل الواقع أم 

مجرد تسجيل الواقع، و هل من املمكن  ينير، بل يبتكر , إمكانيات جديدة، و أية قيمة تكمن في

نقل الواقع إذا لم يكن اإلدراك نقيا و كانت األداة اللغوية البد أن تأثر في موضوعها، و كيف 

للمرء أن يحاكم األدب على أساس أمانته للواقع حين يكون الواقعي ذاته مراوغا و متعددا؟ 

الجمال، و لكن يجب أن تدخل في هذه األسئلة و أمثالها تجد مجالها في الفلسفة و علم 

، و هذا ما عناه تودوروف حينما قال: "لكي نتمكن من الحديث عن داللة الرسائل 4النقد"

عامة، و ليس كسيرورة روائية فحسب، علينا في البداية أن نتخذ وجهة نظر الشخصيات، ال 

 «الرسالة» وجهة نظرنا كقراء للرواية، و النقاش الذي يدور بين الشخصيات حول موضوع

سيبرز مختلف مظاهر الرسالة، و كذلك صفات العملية التي يكتس ي هذا املوضوع معناه 
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في الرواية و و ما تعبر عنه في الواقع ربما غير أننا إذا ما عقدنا الصلة مابين األصوات  5أثناءها"

 فاألصوات الروائية ضمن منطوقاتها ا أمكننا أن نلج إلى مدخل لبعض األجوبة،
ً
لسردية إذا

تشكل وحدات سيميائية، تتشارك أحيانا في أبعادها الداللية و تختلف أحيانا أخرى حين 

إذ أنه "في سياق الرواية يصبح ما ينطق به البطل بأهمية ما ال ينطق به، يستوجب الخالف، 

كما أن القول نفسه يصبح أداة موصلة و مانعة فهو صدق و كذب، أمانة و خيانة. و هذا 

 التوكيد ع
ً
 ذاتيا

ً
لى فعل القول و التأرجح بين إمكانية القول و استحالته إنما يمثل ارتدادا

 و يتجلى هذا في صيغ خطابية مهمة يمكن أن نمثل لها بما أشار إليه سعيد يقطين،  6للرواية"

 7في ما يلي:

ة. و الخطاب املسرود: الذي نجده مهيمنا في خطابات الراوي، و التقرير و املذكرة و الرسال-1

 العرض( لكن الصيغة التي تهيمن هي صيغة الخطاب املسرود.-يتسع ملختلف الصيغ )السرد

هو الذي تعرض فيه أقوال الشخصيات، أو تعرض فيه خطابات الخطاب املعروض: و -2

أخرى. تتوازى و الخطاب املسرود في مجال الحكي. و هذا الخطاب هو الذي يبدو  لنا من خالل 

 النداء...

ب املنقول: و هو الخطاب املسرود الذي يهيمن فيه )نقل( الخطاب املعروض أو الخطا-3

املسرود بشكل يجعله بين السرد و العرض، و هذا هو الذي اعتبره جينيت األكثر محاكاة. لكنه 

 في الواقع ليس إال النقطة التي يلتقي فيها السرد و العرض بدون وهم املحاكاة.

ات السردية و الصيغ داخل الخطاب فماذا عن السيميائات؟ فمن كان هذا في األصو            

، يقول تودوروف : " اد املعاني ، كلما صار داال أكثركلما زاد الخطاب في درجة إير املعروف أنه 

يمكن أن نلخص .. أنه يوجد قطبان اثنان داخل الوعي اإلنساني للكالم : الخطاب الشفاف و 

الخطاب الشفاف هو الذي يترك الداللة مرئية و لكنه هو  و سيكون  (opaque)الخطاب الثخن 

، نفهم من خالل هذا أن تودوروف  8ذاته غير محسوس : فهو كالم ال يصلح إال أن يفهم "

يقصد من أن الخطاب في مرحلة الشفافية ذو معنًى واحد ، أما في مرحلة الثخانة فهو كثيف 
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القابل لإلدراك الدال  عريفاتها هي ذلك الش يءما دامت العالمة في بعض تإذ أنه "بالداللة ، 

يجهد نفسه للوصول إلى  على معنى ال يتحقق إال به، فإننا نجد اإلنسان منذ أن كان وهو

 مما هو ظاهر، ويبحث عن الوسائل التي يحول الال 
ً
بها الخفي من خفائه إلى  مدرك انطالقا

طرائق معينة في تحليله ، و لذلك و خطاب من هذا القبيل يحوجنا إلى استعمال  9"حالة ظهور 

نشأت علوم تهتم بهذا الجانب من املعنى مثل:السيميولوجيا و السيميائيات ، و علماء تحليل 

 : طاب يميزون بين االتجاهينالخ

 السيميولوجيا : -

مكون من جزأين  (Sémiologie)أصل هذا العلم فرنس ي ، و لفظه في السياق الفرنس ي       

في األصل اليوناني ، و لوجيا : و معناها العلم، و  Semeionاملعنى )العالمة( سيميو: و معناها 

، عالمة منذرة Indice، قرينة Trace، أثر Marque distinctiveهو ما يحيل على "سمة مميزة 

Signe précurseur دليل ،Preuve عالمة منقوشة أو مكتوبة ،Signe gravé ou écrit بصمة ،

Empreinteكيلي ، تمثيل تشFiguration".. 10  و العلم الذي تكلم عنه دي سوسير في كتابه

 يدرس حياة العالمات في 
ً
محاضرات في اللسانيات العامة ، يقول : " باإلمكان أن نتصور علما

 من علم النفس االجتماعي ، و على استنتاج علم 
ً
صدر الحياة االجتماعية ، يشكل جزءا

وجيا ، نحن قلنا أنه يتكون من العالمات ، ما القوانين النفس االجتماعي نسميه : السيميول

... و ما اللسانيات إال جزء  التي تحكمه ؟ هو لم يوجد بعد، و بإمكاننا أن نقول أنه سيوجد  

 دي سوسير تنبأ بهذا العلم و لم يعطنا تفاصيله ، و لكن الذين جاءوا من بعده  11"منه
ً
، إذا

أصحاب  Buissensو بويسن  Martinetو مارتيني  Mouninو مونان  Prietoمن أمثال برييطو 

سيميولوجيا التواصل التي تنبني على القصدية " و يعني ذلك أن تحديد معنى تعبير معين رهين 

، و روالن   12بتعيين مقاصد املتكلمين و الكشف عنها . و بذلك تكون املقاصد ملمحا مميزا "

لة ، و اللغة في اعتبارهم " ال تستنفذ كل صاحب سيميولوجيا الدال roland barthesبارت 

إمكانيات التواصل . نحن نتواصل ، توفرت القصدية أم لم تتوفر ، بكل األشياء الطبيعية و 

و روس ي  umberto eco، و أمبرتو إيكو  13الثقافية سواء كانت اعتباطية أم غير اعتباطية "
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" الثقافة عبارة عن إسناد وظيفة إلى  أصحاب سيميولوجيا الثقافة ، إذ أن rossi landiالندي 

األشياء الطبيعية .. فالثقافة برامج و تعليمات تتحكم في سلوك اإلنسان .. إن إدراك اإلنسان 

، و هناك  14للعالم إدراك تبرمجه الثقافة بواسطة أنساقها الدالة اللفظية و غير اللفظية "

 ئع منها .أنماط كثيرة من السيميولوجيا ، و ما ذكرناه هو الشا

 السيميائيات : -

 ، في األصول و املصدر ، و الذي نظر لها شارل  Semiotic تعتبر السيميائيات    
ً
أمريكية

ساندرس برس الفيلسوف ، و قد مر تنظيره لها بمراحل ثالثة ، فاملرحلة األولى هي مرحلة 

برس املنطق االستلهام من الكانطية ، و الثانية تعتبر مرحلة منطقية صرفة و عوض فيه 

األرسطي بمنطق العالقات ، و املرحلة الثالثة مرحلة سيميوطيقية أو سيميائية و فيها طور 

         15مراتب العالمة ، محددا هذه الصيغ :

..  (sujet)األوالنية : هي نمط الوجود الذي يقوم على واقع كون : موضوع / ذات   -

 إنها وجود الش يء أو الذات في ذاتها .

 نية : هي نمط الوجود الواقعي الفعلي املتجسد ..الثانيا  -

 الثالثانية : هي نمط الوجود املتوقع ..  -

 و هي تناسب حسب ترتيبها األبعاد الثالثة للدليل أو العالمة :   

 املؤول . – 3املوضوع ،  – 2املمثل ،  – 1

 ومن,  ظريةالن مفاهيمه بعض طور  كما برس  آراء من الكثير موريس شارل  بسط قد و      

(  رمز,  مؤشر,  إيقون )  التالية باملعاني الذكر السالفة الثالثية في الوارد للتصنيف رؤيته ذلك

 ، التبسيطات من كثير منبع(  موريس شارل )  بل(  برس)  هـو ليس االختزال هذا أصـل" 

 تام بوضوح ىيتجل ما وهذا.  16" املتحدة الواليــات وخـارج داخل السيميوطيقيين بين املنتشرة

(  1331)  الدليل نظرية تأسيس " بالجدية املتسمة طروحاته بعث في تدرجت التي أعماله في
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 استعمال قواعد دراسة)    والتداوليـة( األدلة توافقـات قواعد دراسة) التركيب بين التمييز

 .  17"(الدوافع اعتبار على األدلة

 على واملؤوالت عليها املدلول  األشياء إلى ظرنن أن يقتض ي األمر فإن املنطلق هذا ومن       

 علما,  به وينفعل املحيط في يفعل جسم هو حيث من فالجسم سلــوك سيـرورات" أنها ارتباع

 بين تفاعال هناك فإن ثم ومن حاجاته إرضاء في حاسمان عامالن وأهميته املحيط وظيفة بأن

 أربعة على نظره في تحتوي   Sémiosis ــب يعرف ما أو الدليل سيرورة و,   18" العاملين هاذين

 : 19هي عناصر

 .  Porteur"  الناقل"  أو الدليل مقام يقوم الذي العنصر -

 " . عليه املدلول "  أو عليه الدليل إحالة تتم الذي العنصر -

 املؤول أو الدليل وكأنه له يبدو والذي إليه املرسل لدى يحصل الذي  Effet"  األثر"  عنصر -

. 

 .  Interprète ؤولامل -

 سيرورة كل عند العناصر هذه تراتبية في يسهم ما انتظام هناك يوجد ال الحال وبطبيعة     

 يطرح بدوره وهذا كبيرا تعقيدا محدثة بينها الفصل يمكن ال بصورة تتداخل فهي,  سيميائية

 فيها األدلة تنتظم يالت العالقات أي  التركيبية الدراسة في يكمن األول  فالتوجه,  توجهات ثالث

 البعد هو وهذا عليها تحيل التي واألشياء األدلة بين القائمة العالقات في يتجسد والثاني ،

 في أنفسنا نجد األدلة تلك استعمال تأثير وتفسير شرح مرحلة في نكون  عندما ثم ، الداللي

 تداول.ال خضم

 وصل إليها التحليل اللسانياتي علىينطلق من آخر مرحلة "  سيميائي اإلجرائيال التحليل و     

الدالالت،  املستوى األفقي، ليدخل في مرحلة تفسير املعطيات وتأويل العالقات الترابطية بين

أن يعّد كل  فمن الطبيعي أن يقدم تفسيرات وتأويالت تختلف باختالف النقاد، وبذلك يمكن

 لنص جديد، وهذا ما عناه روالن بارت بقوله )إن 
ً
  القارئ أوقارئ منتجا

ً
الناقد ليس مستهلكا
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، وهو مجموعة من النصوص األخرى 
ً
الذاتية  للنّص فحسب، بل هو منتج له أيضا

القراءات،  واملقصود بإنتاج القارئ للنص الجديد؛ هو انفتاحه على عدد من(، واملوضوعية

، حتى للناقد بحيث يعاد تفسير العمل األدبي حسب املكونات اللغوية والثقافية والتناصية

 يعرف بـ )البنية العميقة(. وليس إنتاج النص
ً
 جديدا

ً
الجديد معناه  يحقق في األخير نصا

خبايا وخلفيات  االنطالق من تخمينات غير مؤسسة، بل هو بناء يحرر القراءة الستكشاف

واملبادئ اللسانياتية، وإال  العمل دون أن يتجاوز حدود املعطيات الداللية والسياقات النصية

 فـ"، 20"تلغي املقصديات املبررة. لق خلف حدود املعاني واستحال إلى تهويمات خياليةانز 
ً
 إنإذا

التماثل  النمط الذي يحكم العالقات بين األنظمة السيميائية التي سنتحدث عنها هو عالقة

تستقرأ هذه العالقة  لنظامين سيميائيين، وال -أو كليات -التي تؤسس عالقة متبادلة بين أجزاء

تقام بين نظامين  من النظام نفسه، ولكنها تسقط عليه من خالل الصالت التي تكتشف أو

 .21"مختلفين

سنحدد فيما يلي األنماط التي تحدد مجمل األصوات في رواية )غدا يوم جديد(، و يمكن        

 أن تكون على النحوالتالي:

 صوت الروائي.-

 صوت الراوي.-

 خارجية.األصوات ال-

 األصوات الداخلية )املونولوج(.-

فيتبين لنا من خالل هذا أن صوت الروائي قد يضمحل بغلبة األصوات األخرى، و ال      

 النفالت السرد منه و مروره بمرحلة التداعي على أيدي شخصيات 
ً
يشكل إال رؤية خافتة نظرا

 بوصفنا قراء، ال ند ونحن، "وايةالرواية، إلى أن تنتهي الر 
ً
 مباشرا

ً
رك املتن الحكائي إدراكا

، قبل إدراك السارد له،
ً
فهو الذي ندرك، من خالله، أنواع العالقات التي يقيمها مع  وأوليا

مما يكون له بدون شك انعكاسات واضحة على شكل تلقينا له.  شخصيات عامله التخييلي،

صدها "تودوروف" بمصطلح إدراك الحكاية من قبل السارد هي ما ق وهذه الطريقة التي يتم بها
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مصطلحات أخرى متنوعة منها: وجهة النظر، الرؤية السردية، التبئير،  )جهات الحكي(. ولها

السرد... الخ. وغيرها من املصطلحات األخرى التي تفيد جميعها الطريقة التي  املنظور، مظاهر

هذه الجهات إدراك القصة أو الرواية من قبل السارد. وقد حدد "جون بويون"  يتم بها

 رئيسية ثالثة في: السارد الشخصية الروائية "الرؤية من الخلف ()الرؤيات
ً
 "التي تتخذ أصنافا

 السارد الشخصية "الرؤية مع"/ السارد الشخصية "الرؤية من الخارج". وهذه األصناف/

 22"الثالثة هي التي يلتزم بها "تودوروف" في إبراز جهات الحكي مع تعديل طفيف

     
ً
قد يكون مجهوال حينا و قد يتمظهر في شخصية )الحاج أحمد( و شخصية الراوي: ف إذا

 )الحبيب( حينا آخر. فماهي معطيات هذه الشخصيات؟

 الحاج أحمد له حكمة و دراية و على درجة من التعلم.     

 الحبيب طالب مثقف ذو ذكاء متقد.     

 شخصية مسعودة راوية باإلجمال.       

السرد إلى مرحلة هاتين الشخصيتين فإنهما يمسكان بزمام الروي و يصيران  حين يصل      

هما الصوتان املتحدثان بضمير األنا في الزمن الحاضر، و هذا إن دل على ش يء فإنما يدل على 

 ، أو أن صانع األحداث الروائية يحاول إعطاء القيمة العظمى 
ً
 كبيرا

ً
أن للفكر و العلم دورا

و شخصيات الواعية و املتعلمة "الحاج أحمد تبدو عليه عالمات التقوى كري لللالتجاه الف

 نحوها. كفكفت دموعها التي بللت الجزء 
ً
الشهامة، كما تخيلت مسعودة و هي تراه مقبال

ال تخافي يا بنيتي. أنا الحاج »األسفل من السلخ، مما يلي وجهها. الحاج أحمد يقترب منها. 

 .23"«تى يتبين األمرأحمد. تذهبين معي إلى الدار ح

مع أننا نجد في مقابل هذا شخصية أخرى تكاد تكون مهيمنة على مساحة الرواية، و هي       

، و إنما صوته يظهر على لسان الراوي 
ً
شخصية )قدور( الذي ال نكاد نرى له صوتا واضحا

 هي محاولة من الراوي تجريد هذه الشخصية من املجهول و الذي يتكلم بلسانه
ً
صوتها ، إذا

 إلظهاره بصورة املستلب املغلوب على أمره.
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في مرحلة معينة و تختلف عنها في مراحل و باملوازاة مع شخصية قدور نجد شبيها بها     

و لكنا راوية لنفسها باإلجمال "عندما كنت صغيرة كنت و هي شخصية )مسعودة( أخرى، 

خة ذكريات. هذا هو عمر أحلم. لكني لم أكن أعرف ما الحلم؟ الشباب حلم. و الشيخو 

. لكنه قديم"
ً
، فصوت مسعودة صوت مشبع بعبق 24اإلنسان. كل يوم نستقبل يوما جديدا

التاريخ يتماش ى و األصوات األخرى خطوة بخطوة، فيمض ي في إثر هذا تارة و تارة أخرى تراه 

 هو يتفاعل و لكن تفاعله كان بطريقة غ
ً
ير يشيد من خامات الشخوص سيرورات سردية، إذا

مباشرة، و هذا معناه أن املحرك الرئيس ي للسرد يحاول نسج عالمات سيميائية من هذا 

 الصوت، و يمكن أن تتحدد الداللة من خالل امللفوظات التالية:

 اذهب إلى هناك، سوف تحدثك كل نقطة من نقاط القرية عن ذكرى من ذكرياتي.-أ

 .سعودة تنظر إلى القطار بحزن كبيرالقطار يصل... م-ب

الفرينكات التي تركها لي قدور لم  !قدور بالسجن. هل يصغر الفرنك بالعربية؟ أنا أصغره-ج

 تكن تكفيني ألكثر من ثالثة أشهر، إذا لم أشتر لحما.

هل مازالت حية حقا تلك الفتاة التي تزوجت بقدور؟ كيف عرفتها؟ كيف هي اآلن؟ الشك -د

.
ً
 أنها صارت عجوزا

امللفوظات السردية في تداعياتها أن "مسعودة شخصية حاملة،  نتبين من خالل هذه       

تحب األشياء الجميلة و هي شخصية محبة هذا الحب الذي أثاره )محمد بن السعداوي( في 

مكامن قلبها، هذا في البداية، و حلمها بجمال املدينة جعلها تتنازل عن مشاريعها في الحب 

تحبه.. و لكن الحلم البد أن يتحقق .. و زواجها من العذري، لتتزوج بـ)قدور( الشخص الذي ال 

، ، و لكنه صوت يعاني من صراع األصوات األخرى 25قدور سيحقق لها الهدف الذي تنشده"

تقول مسعودة:"إنني في لحظة أصعد إلى أعلى نقطة في حياتي ثم أنحدر. لذلك أود أن أكون 

" !قصة ال امرأة
ً
 و هبوطا

ً
و  قرينة الدالة على القوةة الفرغم هيمن، 26قصة تحكى صعودا

 مع 
ً
 )قدور( إال أن صوت شخصية مسعودة ليبدو أكثر تجددا

ً
الجهل و السذاجة في آن معا

 .مراحل السرد الروائي
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فسيمياء األصوات إنما تكون في الوجهات الفكرية التي اتخذتها كل شخصية في هذه      

ترتبط إذ "الطابع اإليديولوجي الرواية بإعالن ما ينبغي إعالنه عبر ملفوظات تحمل 

، تكون فيه العالقة الوظيفية  
ً
 ووظيفيا

ً
 تمازجيا

ً
 وثيقا

ً
األيديولوجيا بالّنّص  الّروائي ارتباطا

متبادلة، يقوم فيها الّنّص  بأداء الّدور الوظيفي عندما تكون املرامي أيديولوجية  وتمثل 

 نائه على مرجعّيات أيديولوجية صرف.األيديولوجيا الّدور ذاته عندما يقوم منتج الّنص بب

،  -وهو عنصر مهم ومكّون من عناصر الواقع -وُيعّد املجتمع  املرجع الرئيس ّي للخطاب الّروائي 

 .27"يتحّول فيه األدب إلى كائن اجتماعي فور إنجازه

هناك ملفوظ  للراوي يحمل الطابع التصريحي في عبارته يقول: "ماذا تريد أن أقول لك؟ 

لكن قدور كاشتراكية الجزائر في أيام بومدين: أحالم كبيرة و عمل  !معته محزن إن ما س

، فماذا يريد السارد على العموم من هذا القول؟ يريد أن يدلل على اتجاه إيديولوجي 28"!قليل

غير مرغوب به بوساطة صوت غائب تنوب عنه األصوات األخرى في صنع األحداث السردية و 

ل سرد الحجج في ذلك: "غيرته أوصلته و أوصلت حياتنا الصغيرة ، و يواصهي شخصية قدور 

كان عنده كل ش يء ال يجوز، كما يقولون اآلن. مازلت أخاف منه إلى اآلن. لو  !إلى جحيم كبير

لربما كان لألمر دواعي و ، 29"!جاء و قال لي: قومي، لنغادر هذه الدار و هذه املدينة اآلن لفعلت

أن الواقع عندما يفرض سلطته كمتكأ خطابي رد )الروائي(، ذلك "السا كثيرة يتقيد بها صوت

إنما يكون بعده االجتماعي هو صاحب لهذه السلطة ألن األدب يمثل الحياة والحياة في أوسع 

 
ً
 .30"مقاييسها حقيقة اجتماعية معينة ال يمكن أن تكون فردية صرفا

واية و إن تشاكلت أو تعاضدت على فمن هذا امللمح يمكن أن نشير  إلى أن األصوات في هذه الر 

نحو من األنحاء، فإنها معبرة عن دالالت لصيقة بما هو توجه اجتماعي باألساس، في ذلك 

العهد الجزائري الذي خرج لتوه من براثن االستعمار الفرنس ي. و يتخلل هذا تعبيرات عن الفرح 

و الخوف.. الخ كلها نوازع و اليأس، عن الحركة و السكون، عن الحضور و الغياب، عن الحنين 

 ح.اجتذبت األصوات الروائية، فحملتها ما حملتها من تعقيد اإلحساس، أو بساطة الرو 
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 ارـــــاهر وطــــــــ  للط الطاهر يرفع يديه بالدعاءفي رواية الولي يني التناص الد  

 التشكل والداللة                                     

 

 سماح بن خروف                                                           

        بجامعة محمد البشير اإلبراهيميأستاذة                                       

  

   ملخص   

خمزون لغوي يعد بدوره نتاجا إىل تقتضي االستناد خباصة  يةئالرواالكتابة مبا فيها  األدبية عموما طبيعة الكتابةن إ      
واألساطري وجناح لرتاكمات نصية، ويتطلب خلفيات معرفية متنوعة قد حتيط بشكل نسيب بالدين، والتاريخ، واألدب 

ألن أي عائق داليل بني  الة ستار الغموض واإلهبام عن النّص.ز هذا الزخم وعمقه سيؤديان ال حمالة إىل تفكيك وإ
املقروئية يف غالب األحيان خباصة يف  سيؤدي إىل برت مسار العملية التواصلية وجتميد /القارئ(الطرفني األساسني )الناصّ 
لذا فسيهتم البحث بتسليط الضوء على اخلطاب باملبالغات، والثرية بالرتاث والفكر وغريمها.األعمال األدبية احملفوفة 

كتمظهرات للتناص الديين يف رواية الطاهر وطار الويل الطاهر   األنبياءالقرآين ومدى حضور النزعة الصوفية وكذا قصص 
ورها باملوازاة مع الذوق الفين للقارئ ومرجعياته يرفع يديه بالدعاء، مربزين آليات اشتغال هذه املقتبسات ومجاليات حض

 املتباينة.

Abstract: 

        The nature of literary writing in general, including writing fiction in 

particular, rests on a linguist luggage that is considered, in turn, an 

outcome of textual accumulations. It requires diverse background 

knowledge that is relatively related to religion, history, literature and 

mythology. The success and depth of this momentum will inevitably lead 

to dismantle and remove the guise and ambiguity from the text, owing 

to the fact that any semantic hindrance between the main sides (writer / 

reader) will often interrupt the communicative operation and freeze 

Readability especially in literary works that are rich with exaggerations, 

heritage and thought...etc. Thus, the present study will spot the light on 



the Quranic discourse and the extent to which the trend of Sufism as 

well as Prophets stories appear as aspects of religious Intertextuality in 

the novel of Tahar Ouattar ‘The Saint Attaher raising his hands to 

supplicate’; highlighting the mechanisms of functioning of these 

quotations and their aesthetics presence in parallel with the artistic 

taste of the reader and its distinct terms of reference. 

 

 تقديــــــــــــم

لية اإلنتاج إن فكرة االنطالق من العدم لدى األديب المبدع أمر مستبعد ومتعذر ألن عم     
المستخدم كما يروم دون أن رها حتى بالمفهوم الصناعي تستلزم عدة وعتادا ومادة خاما يحو  

إنه يتكئ على األعمال السابقة سواء كانت قديمة  وق العام، وهذا هو حال األديب إذ  يتجاهل الذ
بح هذا األخير نسيجا متكامال من النصوص الحاضرة صأم حديثة، ويستضيفها في عمله الفني  لي

 راثية  واألفكار السابقة. بفعل اإلبداع، والغائبة بفعل االستلهام واالحتفاء بالمادة الت

واية جنس سردي يحاول بكل ما امتلكه من طاقات إبداعية التقاط ما هو جوهري والر        
رها لهذه العالقة وجدلي في عالقة اإلنسان وعالمه المحيط به، لتسهم بشكل فاعل في تقديم تصو  

يحمل في كثير من األحيان  وفق منظورها الفن ي الخاص، والنص الروائي بوصفه كيانا لغويا فإنه
شبكة من التفاعالت النصية، يستمدها الروائي من مخزونه الثقافي فيستدعي الكثير من 
النصوص، ليوظفها في بنائه الروائي عندما تتساوق مع المضامين، ليدعم بها الرؤى التي يريد 

جه قراءة النص ظاهرة تو عبير عنها.وقد تغدو هذه النصوص بما تشكله من تقاطعات نصية "تال
وهذا التأويل من شأنه أن ( 1وتهيمن عند االقتضاء على تأويله أثناء هذه القراءة نفسها")

، وهذا التباين سيسهم يحقق فاعلية انبعاث النص وتجديده ألن المرجعيات متباينة من قارئ آلخر
تشويقا ، وحفاظا بدوره في توليد الدالالت المسكوت عنها، والتي لم يصرح بها الناص بحد  ذاته 

على حياة أثره األدبي. لذا ال بد من التعريف بالتناص كظاهرة انبثقت من سر الموجودات أوال 
براز أهميته وأثره في النتاج األدبي على الصعيدين الداخل والخارج نصي  وقبل كل  شيء، وا 

 ن.ليخوض غمار التجريب ويتجاوز المفاهيم الضيقة التي أجمع عليها أغلب الدارسي



 :األهميةو  ؛التعريفالتناص -1 

قد بدأ مع الشكالنيين نلفي بأنه  intertextualitéإذا أردنا التأصيل لمصطلح التناص      
جراء  ليا كريستيفا في إخراجه إلى النوربأحقية جو  فيما بعد جمع الدارسونليالروس  مصطلحا وا 

ومنطلق هؤالء هو أن وميخائيل باختين"تأثرا بدراسات سابقيها أمثال "فردينا ن دي سوسور، 
وحتى األنات، كل له تطلعاته ونظام من التداخالت الهائلة بدءا من األفكار  ،الحياة فسيفساء

ومن هذا المنطلق  وللسياق حضوره أيضا في تفعيل هذا التنويع. ،واستشرافاته وحتى مرجعياته
 لتغير وتعاقب األزمنة، ن غير محدودةوقد تكو  ،يمكن اعتبار الموجودات مجموعة من المتتاليات

"  sequenceف تودوروف المتتالية أوكما يعر   (2) عدا المدلول الخارق كما يسميه البعض
بأنه كل نص قابل ألن يحلل إلى وحدات دنيا، وما يمكن اعتماده مقياسا أوال يميز به بين 

 (3)الوحدات المشتركة الحضور"التي تقوم بين هذه العالقات  العديد من البنى إنما هو نمط
ألن كل نص يترجم األهواء والنفسيات ففكرة انكفاء الذهنيات أثناء فعل الكتابة يتعذر تحقيقه، 

 ألن التنوع واالستحضار كخطوة الحقة هو ما يضمن للنص التداول لتعدد القيم واألبعاد.

الذي تجزم بأنه وسيلة وقد استعانت كريستيفا بالماركسية وعلم النفس لضبط مفهوم التناص     
واعتباطا  لتشربه الواسع من التراث ولمرجعياته  ،نه عفوياتواصل يقصده الكاتب تارة ويضم  

فال يمكن للفرد أن ينسلخ أو ينفلت من تاريخه وحتى مع ذاكرة غيره من  المختلفة تارة أخرى،
راد، ألن التعارف واالحتكاك أمر مفروض لفهم الذات واستيعابها من طرف اآلخر، وللتناص األف

"فال الفضل في استضافة هذه االقتباسات كشواهد أو إحاالت أو مستنسخات كما يعرفها البعض 
ذا الحضور يوجد نص يخلو من حضور أجزاء أو مقاطع من نصوص أخرى وأبرز أشكال ه

ليضفي سمة التفاعلية على نصه  (4)التي عادة ما يستشهد بها الكاتب"االقتباسات واألقوال 
وما يحقق هذا التفاعل هو مواءمة محتوى النص لما هو سائد من رؤى وأفكار ويستبعد االنغالق 

"فالوظيفة التفاعلية والتزمت الذي يحرم النص من سمة التوليد ويؤكد فكرة االغتراب والتقوقع 
محافظة ترقى بها إلى ما هو  (5)بين أفرد المجتمع وتحافظ عليها"تقيم عالقات اجتماعية 

 .أرحب

هام  هو محورفبط والر   ،وهذا التفاعل يتحقق على مستوى القارئ القادر على التأويل      
جراءاته الحاضرة في النص  يستنطق المعادالت الموضوعية التي تحيل عليها آليات التناص وا 



للمقصدية أو المرجعية التي يحملها العنوان، سواء كانت ذهنية أو  "لذلك سيكون المتلقي تابعا
ولكل متلق حنكته ودهاؤه وثقافته، ألن مبدأ  (6")فنية أو سياسية أو مذهبية أو أيديولوجية

 وقد اختلفالفروق الفردية يؤكد على فكرة اختالف التشكالت الفكرية من قارئ إلى آخر. 
التناص ولكنهم أجمعوا على أنه ينتمي إلى الخطاب فهو وسيلة الباحثون حول قضية انتساب 

ال يصبح آلية والتناص" وآلية الستقراء النص والدخول إلى عالم الخطاب واستكشاف مكوناته،
فالنص  .(7)أي آلية قارة في العالمة نفسها إال مع الكتابة ال مع التلفظ فحسب" سيميوطيقية،

والذهنيات المختلفة  ،لتي يمكنها أن تتشرب وعي القارئهو الوجود المجسد والفعلي للغة ا
وكل خطاب  وبربطها مع السياق يمكن تمييز هذا االمتصاص قيما بعد على مستوى الخطاب.

لبث الحركية والدينامية قابل للجدل إذا كان في المستوى الداللي المطلوب وتنوع الكالم ضروري 
 داخل الخطاب.

نص قادر على امتصاص واستيعاب أكبر عدد من النصوص فالطاقة التي  فكل   ومنه       
تؤهله إلى تحقيق تالحمها  )جمل(يمتلكها من وحدات صغرى)أدوات وقرائن لغوية( ووحدات كبرى

التوافقية بحسب  شكال ومضمونا، وهذا التداخل بين النصوص قد يفترض نوعا من الس جالية أو
 المبنى الداللي للنص.  

وللتناص جذور في نقدنا العربي القديم وقد دل الملول العصري عينه من حيث األخذ      
واالستلهام من مادة قديمة سواء تراثا أم تاريخا أسطورة أم أدبا، ولكن عرف بمصطلحات مغايرة" 

 الذي ال" كاالحتذاء والتضمين وحتى السرقات" وقد عرف ابن رشيق هذا األخير بالباب المتسع
من الشعراء أن يّدعي السالمة منه، وبها أشياء غامضة إال على البصير الحاذق  يقدر أحد
والنقاد القدامى لم يرفضوا هذه السرقات رغم االصطالح السلبي بل صاروا  (8")بالصناعة

يتفاضلون بها، ويميزون بين جيد ورديء ومحمود أو مذموم، كما تطرق ابن خلدون إلى إشكالية 
كمصطلح، واشترط اإلبداع وعدم التقيد بالمتوفر والمستحضر ولكن التناص كمفهوم وليس 

اإلشكالية لم تلق رواجا كبيرا، على عكس الدراسات الغربية التي أولتها عناية كبيرة، وأسست لها 
فت الظاهرة من جهة وذهبت بها بعيدا من حيث آليات االشتغال وجماليات  نظريات، وص 

 الحضور.



والتناص أنواع بحسب الموضوع والقضايا المعالجة في العمل األدبي فإذا استحضرت      
من اقتباسات قرآنية أو  والدين ،ر تراثياياألحداث التاريخية يصبح تاريخيا والمادة التراثية يص

قصص األنبياء وحتى المعجم الصوفي دال ديني أيضا، وقد ارتأينا البحث في النوع األخير 
نة المختارة للروائي الطاهر وطار المعروف بسعة ثقافته، ومزجه للمتخيل السردي داخل المدو  

 باألسطورة، والمادة الشعبية والتاريخ والدين.

نخلص في تعريفنا للتناص بأن أهميته تكمن في استظهار مجموع التعالقات والتداخالت      
ألدبية، وبه يمكن إعادة قراءة الحاصلة بين مختلف النتاجات الثقافية، وحتى األعمال غير ا

الطبيعة التناصية للعمل األدبي تقود النص وتكثيفه وتحويله وتعميقه في الوقت نفسه ألن "
وهو تصور أكد على  ،هذا ما يعتقده روالن بارت (9)القارئ دائما إلى عالقات نصية جديدة"

إلى وظائف جمالية فنية تفن د ة النصوص ومحاكاتها في اآلن نفسه، ليسمو واستعاد ،حداثة القراءة
رتابة الكتابة، وتتعدى المحدودية إلى الالمحدود عن طريق التجريب في المزج والتمطيط 
واألسلوب، وجعل األعمال عمال والنصوص نصا، فتواكب العولمة بمعناها الحضاري العريق 

 .الذي يتطلع إلى التماهي المحمود بين الحضارات والشعوب

 :"الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء" آني في روايةلخطاب القر ا  -2 

نظرا لخصوصية الرواية يجد المطلع عليها، بأن التناص الديني قد ارتكز في غالبه على     
والروائي ال يوظف  ى ورود النصوص القرآنية فيها سبعا وعشرين مرة،وقد تعد   ،حضور القرآن

ا يوحي بحضور وعي باستلهام جزء منها مم   في غالب األحيان اآليات القرآنية كاملة، بل يكتفي
 .بالنص الغائب بغية تطعيم المبنى والمعنى في اآلن نفسه الفعل الكتابي، ومقصدية التوسل

ورواية "الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء" حافلة باألحداث المتعالقة والعوالم الغامضة التي     
عية وثقافية بعد طمسها، وغلفتها برؤى رصدت وبجدارة تحوالتها استنطقت جوانب سياسية واجتما

والتي تزرع بعد تتبع المسار السردي  ،المسالمة "بالرة"اتها المتنوعة. وبرزت شخصية وسيرور 
 الخاص بها األنفة في كل نفس عربية متعطشة للمروءة المفتقدة، والمراسل عبد الرحيم فقراء

وسرد الحوادث والذي سنستكشف من  ،نقللواعي الذي امتهن الرجل ا كشخصية جذع في الرواية
وشخصية رئيسة ألنه صوفي في رؤيته المستقبلية لمصير األمة العربية، التناص الديني  خالله



أخرى تعد بمثابة ملمح على التناص الديني أيضا وهي الولي الطاهر االسم المستوحى من التراث 
الصوفي، ورمز القوة والصالح والخير األبدي فقط ألنه الولي الصالح. فالرواية تعرج على مأساة 

من توتر كلها مؤشرات زادت األمة العربية واإلسالمية المستعمرة علنا وخفاء بالتدمير والتحقير، 
الوضع في بقاع الوطن العربي وامتدت وتأزمت في ظل ما يعرف" بالعولمة"والتي طالت الثروة 

    والقيم.

ونستهل االستدالل على التناص الديني بما فيه حضور الخطاب القرآني بقول بالرة للولي     
ة صوفية الطاهر قبل أن يستوي على العرش فوق سبع طوابق، في مشهد رباني نابع عن رؤي

"نسوا قتل خلية في دماغي، فتسربت علوم األولين واألخيرين، من اإلنس والجن، إلى فيضية 
رأسي وفي الحق، تذكرت ما كان وما سيكون،  مما علمه اهلل آلدم عليه السالم، وجرت 

فبعد قراءة المقطع السردي نستحضر قصة   (01")حكمته، أن ال تكتشف األسماء إال بميقات
النبي آدم عليه السالم فقصص األنبياء وارد، ومن ثمة يحيل هذا المجتزأ كذلك إلى التداخل مع 

إن  هؤالء   ماء  كة فقال أنبئوني بأس  وعّلَم آدَم األسماء كّلها ثم عرضهم على المالئ  « قوله تعالى:
م على اإلنس والجن وهذه تفضيل اهلل لسيد الخلق آدا ندرك ( فكلن30)البقرة » تم صادقينكن  

حقيقة دينية ال خالف فيها، وهذا ما زاد النص السردي نزاهة وجماال العتماد سحر البيان الذي 
 يحفل به القرآن الكريم بال شك.

وباعتبار كلمة فلها  يسعى إلى مماثلة الذات النورانية بالرة، فالولي الطاهر شخص خارق     
يدعو إلى الخير وال يسعى إلى ممارسته، يناقض السائد وال والولي الصالح  صوفية أيضادينية 

فراغ قلبه للرحمن بالغربة  يمتلك إال سلطة تعريته بالقول ال بالفعل، اختار سبيل الزهد في الحياة وا 
 واالبتعاد عن العباد عبر طريق عب ده بنزعته الصوفية التي استنطقت سمو روحه العفيفة فقط

فرحل عقله منطلقا من الواقع وممتطيا ركب الغرابة  ألنها احتارت في أمر ما يحيط بها،
مع القوانين  جنس يحمل المتلقي الذي يتعامل بطبيعتهوالعجائبية التي يرى تودوروف بأنها"

ومنه الوصول إلى مقاربة تجسيدية للتناقضات  (11)الطبيعية إذ يواجه أحداثا فوق طبيعية"
الواقعة على أرضية األرض ومن ثم الماوراء حاله في ذلك حال المسافر الصوفي المهاجر 

 بروحه ال بجسده إلى عالم المثل والنقاء.  



النور يتجلى والفرحة تعم الناس، ويتجلى التناص الديني في قول عبد الرحيم فقراء "     
مستبشرة، لم يستيقظ الجميع بعد، لكن العملية تتواصل والشمس استعادت كل والوجوه 

( فإذا استحضرنا كقراء النص الغائب في هذا المقطع السردي نلفي بأن عبارة "وجوه 02ا")وهجه
 مسفرة، ضاحكة   يومئذ   وجوه  « مستبشرة" تحيل على اآلية الكريمة

حال األمة العربية المرهقة والمكبلة وبين الذين فهو يريد الموازنة بين (38/39)عبس » تبشرةمس  
وسورة عبس كما نعلم تسرد حكاية األعمى الذي قصد النبي صلى سيفوزون وينتصرون بالجنة.

 اهلل عليه وسلم واألعمى هنا هو العربي الذي يعيش في عتمة الذل والهوان.

 عمار" كما ورد في الروايةل المثقف عبد الرحيم قوال من الرئيس الفلسطيني"أبو كما سج       
صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر...ابتسم أحدهم،  رجال"

( 03)وهو ينظر إلى أحدهم، وهو ينظر إلى أحدهم، وكأنما يكرر الجملة األخيرة من ينتظر"
المنظمة إلى  آلت" فعندما أرادت الرواية أن تشير إلى اغتيال أمين حركة فتح محمد دحالن

واالحتضار فجاء التفاعل مع النص القرآني من أجل درء ذلك"من المؤمنين رجال صدقوا  الهالك
 .(23")األحزابما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بّدلوا تبديال

قارئ وذلك كما تم التصريح بالنص الغائب مباشرة وأصبح حاضرا في اآلن نفسه في مخيلة ال    
"إن فلسطين كل فلسطين ستتحرر، وستكون عاصمتها، القدس الشريف، ويا أيها في قوله: 

 (04")الذين آمنوا إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم
إن  يا أيها الذين آمنوا «بعد ربطها بصيغة النداء المعروفة فقد تم التصريح باآلية الكريمة 

فالقول بضرورة الثبات والصبر على المحن ( 7محمد) » أقدامكمينصركم ويثبت تنصروا اهلل 
والشدائد من طرف الرئيس قد تم استيحاؤه من عزيمة نبي المالحم سيدنا محمد صلى اهلل عليه 

أساسيا في البناء فاالستلهام للنصوص الروائية كان عنصرا م المستنهض للهمم القائد الناجح، وسل
 مظاهر التعدد اللغوي فيه. اللغوي لرواياتهم، ومظهرا من

، فهو المحقق للفالح والنجاة ولن وكما أشرنا آنفا ففكرة الولي ببعدها الصوفي حاضرة أيضا   
يحّدق الولي الطاهر في ل في حاضر ومستقبل األمة يقول: "ألنه كثير التأم  بدعائه المقدس، 

وتكمن جمالية  (15")الشمس وقد اعتراها خسوف فجائي لم ينتظره أحد ولم تترقبه مراصد
البعد الصوفي قد انزلق بالحاضر إلى مزالق كانت وليدة استشرافات  التناص الديني هنا في أن



يسعى إلى دمج العالم المتخيل بالعالم المحتمل باستثماره أسلوب  الذي كان وظل   البطل الولي
الحكي الصوفي كملمح للتناص الديني، والتراثي أيضا في استحضار حياة القصور المنيفة 

تريد بي شرا يا موالي، أقرأ ذلك في كل حركاتك وسكناتك، فهاهي بالرة تردد" ،والممالك العفيفة
( قد يستغرب القارئ للمقال لما التراث ولكن وجدنا 06")رورقوفي لون وجهك، الذي ما فتئ يز 

بأن المقتطف السردي يحيل على حتمية موجودة في الدين وهي حتمية الموت والفناء، فبالرة 
من خالل مالمح الولي من ذهول وخوف وازروراق -بعد اإليمان الفعلي به-استشرفت موتها

 .ومواجهتها لهادم اللذات بصدر رحب القوي للوجه، كلها مؤشرات دلت على إيمانها

أما التناص مع الحديث النبوي الشريف فقد كان غائبا ولكن القضية الدينية طاغية حتى       
فالفعل المضارع يدعو يحيل على  من العتبة األولى للمدونة وهي العنوان"الولي، الطاهر، يدعو"

 والصحابة الكرام والتابعين. وسلماألخبار الدينية المتعلقة بالنبي صلى اهلل عليه 

عندما تاه الولي زمانا ومكانا ليعود إلى مقامه الزكي الذي وقضية "التيه" حاضرة في الرواية     
واستحضار قصة موسى عليه السالم مع اليهود،  ولو عدنا إلى أخبار الدينبحث عنه طواال، 

هلل على بني إسرائيل، بعد رفضهم لقتال الذي كتبه اتيه الاإلنجيل والقرآن قد أحاال على  نلفي بأن  
فإنها « ال يهتدون للخروج منهالتي تسكن فلسطين واستغرق التيه أربعين عاما، القبائل الكنعانية، 

 .(26المائدة) » محّرمة عليهم يتيهون في األرض أربعين سنة، فال تأس على القوم الفاسقين

كما انبرت أركان اإلسالم المعروفة وقد شبه الولي الوطن باإلسالم في احتوائهما لهذه     
في الراهن  مناشدا النهوض بالوطن واألمة ولكن بتعاليم اإلسالم التي ول ت هباء منثورااألركان 

( 17الوطن هو الصالة والصوم والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيال")المتقهقر الذي يعيشه "
في اآلخر/ الغربي قد دمر األمة فكريا وحضاريا، وأنزلها إلى أدنى دركات التخلف  وألن  التماهي

واالنحالل، فقد سل م البطل بأن السبب هو زوال الدين، واندثار مبادئه وتعاليمه الروحية التي 
"صار فيه العرب  فيصف زمنه بزمن مو بالعربي المسلم إلى ما هو أرقىكانت يوما ما تس

( 08)"يحملون أسلحتهم ويلبسون ألبستهم، ويروجون لعقائدهم والمسلمون جندا للمسيحيين
وكأن األمة قد صار كغثاء السيل عالة على غيرها، تعيش ظال ال فعال وقوال، وفي السنة النبوية 

ما يؤكد على فكر الولي في مقولته، وهذا حديث النبي صلى اهلل  بغض النظر عن القرآن الكريم
حدثني ابن جابر حدثنا بشر بن بكر حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي  حدثنا عليه وسلم:"
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يوشك األمم أن تداعى  :"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قالثوبان أبو عبد السالم عن 
عليكم كما تداعى األكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير 

ولينزعن اهلل من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن اهلل في  ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل
فالحديث  "لوبكم الوهن فقال قائل يا رسول اهلل وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموتق

ألمته كذات عربية متميزة لها موقعها الحضاري والثقافي،  رهمفصل إلى ما استشرفه الولي الطا
عليل، فكان الستضافة النصوص ذي يفتقر إليه راهنها الولكنها آثرت الحديث بلسان دينها ال

ية نصا أو معنى، أن  أكسبت الرواية طابعا مغايرا يخرج في مقاطع عن األسلوب المعتاد الدين
ر، والسنة والشروح، يولكن بجماليات تخطت حدود السرد إلى إيالج الخطاب القرآني، والتفس

 .رتقاء إلى سبر أغوار الذات وتمجيدهاالتأمل واالعبر وحتى التصوف كتيار ديني تسامى 

أي بدءا بالعتبة)العنوان( وصوال إلى  مكوناتهايمكن القول بأن الرواية المختارة من أولى      
واستحضار النصوص الدينية قد ساعد على  ،ين حاضر والرؤية الصوفية بارزةنهايتها، فإن الد  

تقريب الرؤى والمطامح المنشودة من خالل العمل إلى القارئ المسلم، لذا فالمرجعية الدينية/ 
وعليال يتخبط في ظالم  ،اإلسالمية حاضرة في مخيلته كحافز طغى ليعالج مجتمعا بات موبوءا

 القهر والخنوع...
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 نصــــم الـــهـــف
إن محوري األدب اإلبداعي و النقدي يتسايران مع بعضها و في كل مرة يجدد النقد  

وقد عرف  أدواته ال لشيء إال ليفهم النصوص كيفما كانت شعرية أو روائية أو قصصية،
النقد العديد من المناهج و المقاربات وصوال إلى ما يسمى بنظرية القراءة و التي يرى فيها 
النقاد حاليا الرجل المناسب لتحقيق فهم النصوص و ذلك كونها ترتكز على معاني النص 

ال على محيط مؤلفه أو تعداد عالقاته اللغوية،و يعتبر القارئ حجر األساس في هذه 
لذا يجب أن يكون قارئا مثاليا تتوفر فيه عدة شروط حتى يتوصل بنا إلى تأويل النظرية 

صحيح من خالل فهمه و من ثم يتولد لنا من خالل قراءته نص جديد، ففهم النص 
 .بالدرجة األولى يعتمد على القارئ و مهارته الفكرية و الثقافية و المعرفية

 

إلى فهمه، النص األدبي و الوصول  قطع النقاد شوطا كبيرا في محاولة سبر أغوار
و هذا من خالل اعتمادهم على عدة مقاربات ركزت في كل مرة على محور من محاور 
العملية األدبية و المتمثلة في: الُمنِتج و النص و القارئ، فظهرت المناهج النقدية وفق 

 المخطط التالي:

 

 

 

 

 



 عناصر العملية األدبية

                                                                                  

 الُمنِتج                                   النص                              المتلقي

 منهج حاول فهم النص من خالل     منهج حاول فهم النص منهج حاول فهم النص       

 العالقات الموجودة بين وحداته        من خالل المتلقي         ف من خالل الظرو 

 اللغوية المشكلة له                   و عالقته بالنص                       المحيطة بُمنِتجه

 )المناهج النسقية(                    )نظرية القراءة و التأويل(       )المناهج السياقية(  

خالل هذا المخطط يظهر لنا أن زاوية النظر للنص هي التي حددت المقاربة المنهجية  من
له على مدى تعاقبها، ولعل الدرس النقدي اآلن وقف على الجهة المقابلة لُمنِتج العمل 

 األدبي و هو القارئ.

وال تعد الدراسات الكثيرة في مجال نظرية القراءة مكتملة إلى الحد الذي نعتبرها  
لمقاربة أي نص أدبي، و هجا بحد ذاته، و لكن المفاهيم المتوصل إليها كافية نوعا ما من

 سنعرض فيما يلي بعض أسس و معارف هذه النظرية التي تودي بنا إلى فهم النص.

  مفهوم نظرية القراءة:

إن كل دراسة أو منهج وفد إلى الدراسة النقدية األدبية إال و له جذور في المذهب 
الفكري السائد آن ذاك، و لعل المذهب الفكري الذي يعزى إليه ظهور نظرية التلقي هو 

صراعا بين "تلك النقلة من الماركسية إلى البرجوازية، فالنظرية بهذا المفهوم الفكري تمثل
للنشاط الفردي ــ على اختالف أنواعه ــ بحرية مصونة من جبرية  نظام ديمقراطي يخضع

و غذي هذا الصراع  1الطبقة، و نظام شيوعي يتحدد فيه نشاط الفرد طبقا لجبروت الطبقة"
بألمانية بواسطة ذاك االختالف الذي عرفته ألمانيا الشرقية و ألمانية الغربية، هذه األخيرة 

و هذا الصراع الفكري نقله أصحاب  . 2نظام الماركسيالتي كانت من أشد المعارضين لل
 األدب إلى المجال النقدي.



و يبحث آخرون في الجذور التاريخية لهذا المفهوم فنجد أن"الهرمونيوطيقا مصطلح 
قديم ظهر في الالهوت الكنسي بمعنى، بمعنى مجموعة القواعد التي يعتمد عليها المفسر 

فهومه اتسع بالتدريج فشمل دوائر أخرى تستوعب بجوار في فهم الكتاب المقدس، غير أن م
و الفولكلور. و قد الدراسات الالهوتية العلوم اإلنسانية و النقد األدبي و فلسفة الجمال 

وضعه أرسطو كجزء من أجزاء المنطق و يعني "العبارة" ثم تطور معناه ليكون "تفسير 
بتفسيره له و فهمه إياه إذ إن  العبارة" ... فالشخص الذي يفسر نصا يلون هذا النص

المتفهم للعبارة هو الذي يحدد بشخصيته المستوى الفكري لها و هو الذي يعين األفق 
 . 3العقلي الذي يمتد إليه معناها و مرماها"

و نخلص من خالل لمنطلق الفكري و التاريخي لهذه النظرية أنها في مفهومها 
القارئ مسؤول عن تفسير النص أما نشاطها  العام نشاط فردي؛ و تكمن فرديتها في كون

فيتمثل في أن القارئ يجب أن يكون على وعي فكري و اجتماعي و نفسي و ثقافي و 
لغوي و غيرها ليتمكن من الوصول إلى مرحلة الفهم أين يشتغل بإعطاء النص صبغة 

 من خالل إضافاته. جديدة

القراءة، و التفاعل بينهما يوصلنا و ترتكز هذه النظرية على أساسين هما: النص و 
 إلى مرحلة الفهم.

و هو الوحدة التي تمثل الطرف األول في عملية االتصال كونها  النص: .1
هي التي تحمل الرسالة المؤثرة في القارئ، و بهذا فهو الكائن الذي يرتكز 
عليه المتلقي، و لم يضبط هذا المصطلح بمفهوم واحد بل انفتح على عدة 

 ورد بعضها في محاولة إيجاد مفهوم عام له:مفاهيم سن

و يستنتج من ذلك أن الجملة بوصفها  يعرفه بينكر بأنه:" تتابع مترابط من الجمل،
جزءا صغيرا ترمز إلى النص، و يمكن تحديد هذا الجزء بوضع نقطة أو عالمة 

؛ هذا التعريف ينطلق في  4تعجب ثم يمكن بعد ذلك وصفها على أنها وحدة مستقلة"
تعريفه للنص من خالل حجمه أو من خالل أنه وحدة أكبر من الجملة في حين 

تعتبر هذه األخيرة جزءا منه و تشارك في تشكيله، و نجد هيرتمان يعرفه من زاوية 



؛ و  5أخرى فيقول:" هو عالمة لغوية أصلية، تبرز الجانب اإلتصالي و السميائي"
ريفه و لكنه لم يهمل الهدف لعل هيرتمان أبرز الجانب اللغوي للنص في تع

األساسي من النص و هو االتصال،فالنص فعل اتصالي يستوجب متلق في حين 
عليه بفك رموزه و أن ذلك المتلقي سيفتح النص من خالل ممارسته السميائية 

، و بهذا التعريف يبدأ االنحراف في زاوية النظر التي من خاللها ُيعرف عالماته
بقوله:"النص نشاط و إنتاج ... النص قوة  النص إلى أن يعرفه بارت

متحولة،تتجاوز جميع األجناس و المراتب المتعارف عليها، لتصبح واقعا نقيضا 
يقاوم الحدود و قواعد المعقول و المفهوم،إن النص ــ و هو يتكون من نقول 

متضمنة و إشارات و أصداء لغات أخرى و ثقافات عديدة ــ تكتمل فيه خريطة 
داللي.إن النص مفتوح،ينتجه القارئ في عملية مشاركة ال مجرد التعدد ال

استهالك.هذه المشاركة ال تتضمن قطيعة بين البنية و القراءة،و إنما تعني 
.من خالل 6اندماجهما في عملية داللية واحدة،فممارسة القراءة إسهام في التأليف"

تلقي فهو يعطيه هذا التعريف نرى أن بارت يطل على تعريف النص من نافذة الم
متعارف عليها و مكانا جوهريا في النص،إذ يعتبر هذا األخير تحوال من الدالالت ال

التي تفرزها تراكيب اللغة إلى دالالت يشارك القارئ في إبرازها  بل و يتعدى اإلبراز 
إلى تأليف إنتاج جديد لكن في إطار ثقافة النص،ومن هنا يحيلنا هذا التعريف إلى 

 اني المعتمد في نظرية الفهم و هو القراءة.األساس الث

و تظهر القراءة ممثلة بالمتلقي أو القارئ كونه الفاعل في هذه القراءة:  .2
العملية،لكن دوره ال يقتصر على إدراك المعنى السطحي و حسب،بل يتعداه 

إلى إبراز معنا آخر ال نجده ظاهرا في النص،فالنص يحتوي معنيين على 
"فإن النص يتميز عن األنماط األخرى من التعبير بتعقده حد قول إيكو

الكبير،و السبب األساسي في ذلك هو أنه نسيج من المسكوت عنه 



إن  7"فالمسكوت عنه" يعني عدم الظهور على السطح على مستوى العبارة"
هذا القول إليكو يفرز لنا نوعين من القراءة هما:القراءة السطحية و القراءة 

 هاذ يجد القارئ نفسه أمام مهمتين:العميقة، وب
 :و هي المرحلة األولى في التعامل مع النص،و نقصد  اإلدراك المباشر

بها  فهم الهيكل الخارجي الذي تفرزه المعطيات اللغوية من خالل 
الرموز و اإلشارات،و كذا المعطيات األسلوبية، و بهذا يكون القارئ قد 

،لكن هذه القراءة مؤدية بدورها إلى 8وقف على مهمة التفسير و حسب
 المهمة الثانية و هي االستذهان.

 :و هي المرحلة التي يبدأ فيها القارئ بإعمال عقله و خياله  االستذهان
الكتشاف عالم لم يتفطن لوجوده في المرحلة األولى،و هي المرحلة 

نفسها التي يشارك من خاللها القارئ في بناء معنى النص و ذلك من 
سد و ملء تلك الفراغات التي يصادفها،و إزالة الغموض و  خالل
من طريقه للوصول إلى استكمال الغائب من النص،و يصبح  9اإلبهام

بذلك أمام نص جديد شارك هو في صناعة معناه،و نشير هنا إلى ذاتية 
كل قارئ أثناء تعامله مع النص.و لكن هذه المرحلة الثانية من القراءة 

 ،بل يجب أن يكون القارئ ي قارئ عاديليست في متناول أ
على قدر معرفي و ثقافي و لغوي يخوله للغوص في معاني النص و  .1

 اإلضافة إليها.
من التزامه األيدلوجي،الذي إن لم يتخلص منه حاد عن القراءة  متخلصا .2

 .11الصحيحة للنص



إلى مرحلة التأويل و صياغة نص جديد و فق المعايير إن وصول القارئ 
المحددة،يعتبر فهما للنص)ال نقصد بالفهم المعنى الدقيق الذي أراده الكاتب 

 لنصه(.

فهم النص حسب اعتقادي ال َيَتَأتَّى إال من خالل اإلحاطة بكل العوامل 
محيطة ببيئة إنتاجه و لغة إنتاجه و طريقة تلقيه،متكاملة مع بعضها،و يمكن ال

بالتحديد باالعتماد على القارئ،الذي لذلك أن يتحقق من خالل نظرية القراءة و 
ينبغي أن يكون محيطا بالبيئة التي ولد فيها النص ــ ال مؤلف النص ــ ثم يجب أن 

يتسلح بالقدرة على كشف تلك العالقات التي تربط الوحدات اللغوية للنص،ثم 
يتمكن من خاللهما من الغوص في أعماق النص و سد الفراغات الموجودة به 

م و يعيد صياغته في نص جديد.و المخطط اآلتي يوضح كيفية تكامل ليحقق الفه
 :هذه العناصر فيما بينها

 بوجود قارئ            

 الفهم                               القراءة                          ـــالنص   

  =                                  =                                = 

 روابط لغوية                مشاركة القارئ في صنع المعنى        إنتاج نص جديد

 +                             من خالل التأويل              باستخراج المعاني العميقة

 دالالت لغوية

جود قارئ يمارس عليه فعل القراءة،التي يقوم بها القارئ المثالي و هذه فالنص بو   
القراءة التأويلية تستلزم فهما للنص الذي يتمظهر في شكل إنتاج جديد و هكذا يستمر توالد 

 النصوص فيما بينها مع كل قراءة جديدة يولد فهم جديد.
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رواية:                          -سيميائية الخطاب السياسي في الرواية الجزائرية _    :عنوان المداخلة

 _ أنموذجــــــــــا-لعبد الحميد بن هدوقة        غدا يوم جديد

النص الروائي الجزائري نص خالد فهو النص الذي يقرأ في كل زمان ومكان ، هو : ملخص المداخلة
ر الملتقي، النص الذي ينفتح داله على مدلوله ، وتتسع مساحتهما لخلق بؤرة توتر تصدم أفق انتظا

وتحمل كثافــة تعبيرية ، وحمولة داللية، فتجعل من القارئ يستمتع، وتحدث داخله لذة وتجعله يتتبعه في 
وحنين طارحا أسئلة قد ال تجد إجابات شافية تطفئ ظمأه األدبي، إنه كيان لغوي وداللي  كل حين بلهفة

تسقة ، تتعامد فيه كل الجوانب اللغوية، والفنية تتفاعل فيه المعـاني والدالالت من خالل بناه المنسجمة والم
والثقافية واالجتماعية والسياسية واأليديولوجية لتكوينه ، من هذا المنطلق تحاول المداخلة قراءة رواية غدا 

، فنغوص في عوالمها الستخراج كل التيمات الدالة على يوم جديد لعبد الحميد بن هدوقة قراءة سيميائية 
اءها وتجليها، كسيمياء المضمون الروائي ، وسيمياء العنوان،وسيمياء المكان والزمان، السياسة في خف

وسيمياء الحدث،وسيمياء الشخوص، وسيمياء األسماء، ، لنستخلص أن المتلقي حين مباشرته للنص 
بما الروائي الجزائري يدخل طرفا معاضدا ، ويشارك في إنتاج الدالالت من خالل فك الرموز ، والشفرات، 

 يمتلكه من أدوات و آليات فيفتح دروب التأويل و الفــــــهم

mailto:الإلكترونيhakimsahalia@gmail.com


 
 
 
 
 
 

      

لعبد الحميد بن هدوقة    سيميائية الخطاب السياسي في الرواية الجزائرية  رواية: غدا يوم جديد

 أنموذجــــــــــا

 قراءة سيميائية في مضمون رواية "غدا يوم جديد":1- 
الرواية أفكارا ومواقف ورؤى سياسية، تروي قصة عجوز تلتقي بكاتب، فتطلب  تتضمن                

 1منه كتابة قصتها بكلماته وأسلوبه "أكتب قصتي بما تعرف من كلمات إيماءات جميلة..."

تبدأ األحداث من محطة القطار حين كانت مسعودة وزوجها قدور، الذي ما تزوجته إال ليأخذها إلى    

وفي خالل فترة انتظارهما إذ بشاب وسيم يروح ويغدو أمامهما بدون توقف، فينفذ صبر  مدينة الجزائر،

قدور ليثور ويهيج فيضربه، لتتصاعد أصواتهم، حتى يأتي دركيان فرنسيان كانا يشاهدان ما حصل، 

غ فيلقيان القبض عليهما، ويضيع حلم"مسعودة" في الذهاب إلى المدينة "حلم مسعودة يتحول إلى دخان تب

. وظلت الفتاة وحيـدة ال تعرف أين تولـي وجههـــا وسط رصيف المحطة المخيـف، عندئذ  2في فم الدركيين"

يأتـي الحــاج أحمـد وهو شيــخ ورع يأخذهـا إلى بيتـه حتـى يفصل في قضية زوجها، فتتعرف في ذلك البيت 

زوج أمهـا ويرجعهـا إلى اّلدشـرة ألن  على الحبيب "ابن الشيخ أحمد" الذي أحبته، بعـد ذلك يأتـي "عزوز"

قـدور قــد سجن وأخـذ إلى المحجـر الذي القـى فيـه أشـد أنـواع العذاب لكنـه بقي صامـدا، ليخـرج من سجنه 

ويصطحب زوجتـه "مسعودة" معـه إلى مدينـة الحلـم، فتبهـر بهـا وبما فيها من ملذات ومغريـات وتكتشـف إن 

 لى جانب الحضارة والتطور الرذيلة.فـي المدينـة يوجـد إ

" المأساوية التي خلفت الكثيـر 8811إن الرواية خطـاب أيديولوجـي مرجعـه أحداث "أكتوبر              

من القتلـى، والذيـن سقطوا بأيدي جزائرية ومن أخوة ال من أجانب فمسـعودة تقـول "أكتوبر أنطقنـي، أكــوام 
                                                           

 
  



 
 
 
 
 
 

، أدخنة الغازات والسيارات والبيانـات المحترقـة، أزيـز الرشاشات والدبابات الزجــاج التي مـألت االنهج

 ديسمبر وأيــام أخــرى، لكــن دمــاء أكتوبــر سالـت في الشــارع الـــذي بنـتـه الرذيلـــة  88ذكرني بـــ، 

تستأصل الداء،  فهذه الرواية بمثابة الهروب من الحاضر إلى الماضي، للبحث عن حلول شافية 3النسيان"

وتشفي المجتمع من كل األوبئة، ألن رجوع مسعودة إلى الماضي والذي ما هو إال ماضي الجزائر األليم 

والحالم، ففرنسة ارتكبت في حق الجزائر أبشع الجرائم، لكن الجزائر استطاعت النهوض وتجاوز المحنة 

القرية إلى المدينة، فالجزائر انتقلت من  باآلمال، ولقد صور "ابن هدوقة" هذا الحدث بانتقال مسعودة من

مرحلة االستعمار واالغتصاب إلى مرحلة التحرير واالستقالل، لتعود البالد مرة أخرى إلى الصراع بين 

وما بعده، ولقد صور الكاتب في فشل سفر مسعودة، إلى  8811اإلخوة الدامي أثناء أحداث أكتوبر 

تطابقت مسعودة مع الوطن في قولها:"إنني حزينة، ال على شبابي المدينة ودخول قدور إلى السجن ، ولقد 

ألنني لم أعرفه، شبابي لم يكن حي، كان للرجال الذين اغتصبوني وضحكوا على كرمي الساذج البريء، 

إنني حزينة على مكة وحجاجها، على بغداد وسكانها، على الجزائر وشوارعها حزينة من هذا اإلسالم 

 4الة الحياة من الوجود ليحيا الناس مباشرة في اآلخرة كمجرمين."الدموي الذي يريد إز 

إن الرواية تتجلى حديثا عن الحاضر ومحاولة للبحث عن حل شاف لالزمة الجزائرية بتوظيف          

المظلم وماضيها المشرق وأملها الذي تنتظر من  الماضي وأحداثه، إن مسعودة هي رمز للجزائر بحاضرها

خالله غدا تتوقف فيه مل آالمها. إن حلم مسعودة كان الذهاب إلى المدينة، وحلم الجزائر التي كانت 

تعيش تحت نير االستعمار، كان الحرية والحضارة، وما الرجال الذين أحبتهم مسعودة إال أبطالها الذين 

مة اهلل والوطن، ولقد ضاع حلم مسعودة حين سجن زوجها، كما ضاع حلم حاولوا أن ينصروا ويعزوا كل

                                                           
 
 



 
 
 
 
 
 

الجزائر حين لم تستطع أن تحقق األمن كامال بعد استقاللها، لكنها تمكنت من الوصول إلى المدينة/الحلم 

لتصدم  بما فيها من رذيلة وكذا الجزائر بعد إن اكتملت من االلتحاق بركب الحضارة هاهي تصدم بهذه 

الجبهة اإلسالمية -وتواصلت لتتجلى في صراع قائم بين حزبين 8811ة التي ابتدأت بأحداث أكتوبر األزم

، وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية واغتياالت رهيبة 8888لإلنقاذ وجبهة التحرير الوطني سنة 

ل شيء مدبرا من راح ضحاياها الكثير من أبناء الجزائر.إن اضطرابات الجزائر لم تكن صدفة، بل كان ك

قبل جهات وجماعات تريد أن تنهب األموال وتحتل المناصب لتحطم الجزائر/ األلم، وكذلك زواج مسعودة 

كان مدبرا من قبل زوج أمها عزوز طمعا في مال قدور وأرضه "لكن زواجي بقدور لم يكن صدفة كان 

ي أبي وسببه الثاني حلم سببه األول طمع عزوز في بستان قدور وفي قطع األراضي التي تركها ل

، فأمثال عزوز كثيرون، هؤالء هم الذين باعوا الجزائر من أجل مصالحهم الشخصية وظنوا أن  5المدينة"

كل شيء للبيع. لكن أمل مسعودة /الجزائر يبقى قائما من خالل عودتها إلى ماضيها المشرق الذي يمثل 

أن ابتعد عن هذا الحاضر المضبب إلى ذلك الماضي المثال والدافع الوحيد للخروج من هذه األزمة" أود 

إن حلم المرأة مسعودة/الوطن سيتحقق، الغد السعيد حتما سيأتي، ولكن مع مصالحة   6النير الوضاء!"

حقيقية مع الذات ومع اإلخوة ومع الوطن،"تمنيت أن لو استطعت جمع من عرفتهم أو سمعت عنهم، 

  7كل شيء بدون حجاب وال تحفظ"خالل حياتي في دار واحدة، ونتحدث عن 

ولقد ختم "ابن هدوقة" روايته بتفاؤل كبير من خالل قدوم القطار، الذي يرمز إلى قطار الحضارة         

 واألمن والسالم في وقته دون أن يتخلف عن

 

                                                           
  
 
  



 
 
 
 
 
 

 

   

الحالم  موعده، فركبت عندئذ"مسعودة" الوطن هذا القطار متجهة مباشرة إلى االستقرار والتطور إلى الغد

اآلمن.  >> القطار هذه المرة لم يتخلف ولم يكن أحد بالمحطة سوانا حلت الساعة الثانية بساعة المحطة 

 <<8الجدارية ذات الوجهين.    ما أقول لك أيضا   ركبنا وانطلق القطار بي إلى الحلم إلى الغد الجديد.

م، رواية الجزائر الهادئة، إنها رواية الدعوة إن رواية "غدا يوم جديد" هي رواية األمل، رواية الحل       

  إلى التصالح بالحوار العاقل والمؤسس.

 :سيميائية العنوان 2-

إن العنوان هو الدال األول، وهو أول ما يقع على عيني القارئ، فهو بمثابة البوابة الموصلة إلى 

بل يعكس ما بداخله بأمانة  عوالم النص و كوامنه، فهو يتمم معناه ويكمله، إنه ال يختلف معه،

يحاء، فهو ينسجم انسجاما مطلقا مع نصه، إنه" يقدم لنا معونة كبرى  لضبط انسجام  وصدق وا 

النص وفهم ما غمض منه، إذ هو المصدر الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه، فهو إن صحت 

اء عنها، ألنه ملخص ومفسر إن العنوان ضرورة ال يمكن االستغن  9المشابهة بمثابة الرأس للجسد"

ومساعد ودال على المضمون، وهو الذي يفصل ويميز نصا من آخر. وعنوان رواية"غدا يوم جديد" 

تنطبق عليه كل المواصفات السابقة. فهو دال ومغلق في اآلن نفسه، إنه موحي و مرمز يحمل 

يحاءات ال يمكن الوصول إلى مفاتيحها إال بعد قراءتنا الروا ية قراءة متعمقة ومتأنية، دالالت وا 

فالعنوان في مضمونه دال على الجديد اآلتي، ولكن هل هذا الجديد مأساوي؟ هل هو مفرح؟ ال يمكن 

معرفة هذا إال بعد الفراغ من القراءة، حيث نكتشف أن المؤلف يتنبأ بيوم جديد أي المستقبل القريب 
                                                           

  
  



 
 
 
 
 
 

من خالل النهاية المتفائلة التي ختم بها  الذي سيملؤه األمن واالستقرار ونتأكد من اآلتي المفرح

 الكاتب روايته، حيث أن القطار لم يتأخر وهي داللة على أن األمور ستعود إلى نصابها قريبا.

إن المؤلف قّدم لفظة "غدا" في العنوان على باقي الكلمات وكأنه يستعمل تقنية جديدة       

فيه، إنه ينادي الغد الجديد السعيد ويناشده للهروب من الحاضر المأساوي، فهو ال يحبذ العيش 

السرعة في القدوم.  يمكن لنا أن نالحظ في العنوان أن كل لفظة تحيل على معنى اللفظة الثانية، 

 فلفظة "جديد" تؤدي صفة وداللة ذلك اليوم الذي سيأتي، ولكن متى سيأتي هذا الموسوم بالجدة؟ 

المستقبل القريب، إن العنوان منسجم ومختصر، يثير اإلجابة كانت في لفظة "غدا" الدالة على 

القارئ يشد انتباهه ويجعله يتساءل عن كنه هذه الرواية فيدفعه إلى قراءتها حتى يكتشف أغوارها، 

ويعرف أن الغد ما هو إال هروب من حاضر متأزم ومشحون بالمعاناة إلى غد جديد حافل باألمن 

 ن الواقع المرير.والسعادة، فالغد هو الخالص والنجاة م

  :سيميائية المكان -3

إن للمكان أهمية بالغة في البناء الروائي ألنه يتحول من داللته العادية إلى داللة تجعلنا نحس به 

بالفعل، فيكشف وجوده ليصبح ذا دالالت نفسية ودالالت حسية مرئية، فالرواية تحتوي على مساحة 

حيث تفصل أمام القارئ الشخوص عن بعضها، وتفصل القارئ عن  مكانية تجري فيها األحداث،

الرواية، فهي إذن تنظم وترتب النص الروائي، ويعرفه باشالر:"إن المكان الذي ينجذب نحوه الخيال ال 

يمكن أن يبقى مكانا ال مباليا ذا أبعاد هندسية وحسب، فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل 

الخيال من تحيز، إننا ننجذب نحوه ألنه يكشف الوجود في حدود تتسم  موضوعي فقط، بل بكل ما في

بالحماية، في مجال الصور ال تكون العالقات المتبادلة بين الخارج واأللفة متوازية، إن صور البيت 



 
 
 
 
 
 

فالمكان إذن ليس بريئا بل   10تسير في اتجاهين:"إنها في داخلنا بنفس القدر الذي تكون هي في داخلها"

 ته الخاصة لدى الكاتب و القارئ وبين الشخوص.  له دالال

تعد من خالل الرواية تراثا ينبغي االعتزاز به ففيه عاداتنا الجزائرية تحفظ، إنه يسلط : أ/ القريــــة

فالقرية هي األمن  الضوء على طريقة عيش الجزائري الحقيقية، والتي فقدت في هذا الزمن المزيف،

والمأوى فعلى الرغم من الشقاء والتعب والحرمان الذي يالقيه سكانها إال أنهم متحابون، ال يقتتلون من 

أجل سلة أو كرسي، بينهم سلطة واحدة ورابطة توحدهم هي رابطة الدم ورابطة الجوار، فنراهم 

ان وتلك الحياة البسيطة والساذجة، يتعايشون في سلم وأمان، وقد تحيلنا القرية أيضا على ذلك المك

التي كان يحياها آباؤنا، فهي داللة على أصلنا وعرقنا، الذي يجب أن نفتخر به ونحافظ عليه، ال أن 

نقطعه، فنحن شعب له انتماء وتاريخ، وهوية وحضارة، وجذور راسخة في عمق التاريخ، وهي أيضا 

لذي صنعه األجداد األبطال في قراهم و مدا شرهم داللة على االرتباط الوثيق بذلك الماضي المجيد ا

 ومدنهم...

إنها النقطة األولى النطالق األحداث الروائية، فالقطار هو الرابط بين    :ب/محطة القطار       

القرية"الماضي" والمدينة "الحلم والحضارة"، ففي محطة القطار دار شجار بين قدور ورجل كان 

مسعودة الذهاب إلى حلمها "المدينة" ،وهذه إحالة على االستعمار الذي بالمحطة، مما تسبب في منع 

حال دون أن تركب الجزائر قطار الحضارة والمدينة، لكن الشعب الجزائري قاوم حتى نال حريته، 

ليجد نفسه في متاهات و مطبات أخرى قد تكون أعقد من متاهات االستعمار، وهذا ما أوحاه وصول 

"الحلم"، لكنها لم ترض بما وجدت فيها، فمحطة القطار هي نقطة االنطالق مسعودة إلى المدينة 

األولى إلى التقدم والتطور والحضارة، والقطار هو الوسيلة والعامل المساعد على االنتقال من الحالة 

                                                           
  



 
 
 
 
 
 

المأسوية إلى حالة  االستقرار واألمن "أعجبني أنك بدأت بالمحطة، شأن القطار في حياتي شأنه 

نهضة الصناعية في أوروبا، هو ذاك من المحطة ابتدأت حياتي تدخل إلى عالم كنت قبل في... ال

 11في شبه غيبوبة، أو ميتة موت أهل الكهف، القطار كالقدر"

إن المدينة في الرواية، لدى جميع الشخوص هي حلم أو أمل يصيبون إليها   :ج/ المدينة          

غد أفضل، ولعل أول حلم للجزائريين إبان االستعمار هو قصد الخالص من حاضرهم، واالنتقال إلى 

نيل الحرية واالستقالل التام، ومحاولة تجسيد المدينة المثالية التي كانت تراود كل واحد في يقظته، 

وأفكاره وأحالمه، ليتحول الحلم بعد االستقالل إلى البحث عن العدالة والمساواة و اإلخاء، وهاهو اليوم 

 برمته يحلم باألمن واالستقرار ألن المجتمع يعيش تحت وطأة فتنة قاتلة.  الشعب الجزائري

إن المدينة هي الرمز الدال على الحلم، الذي يبحث عنه الشعب الجزائري، ألنها تتحول وتتغير        

حسب كل فترة وكل ظرف. "أبحث عن النهار لماذا تأخرلماذا تأخر؟ سفري ليس صعودا الزمن 

 12ر هو سفر في الزمنبال زمن"الماضي لم يغاد

  :سيميائية الزمان -4

لقد اهتم العلماء والفالسفة بمفهوم الزمن ففسره كل واحد حسب منظوره الخاص إذ هو حاضر في 

مجاالت متنوعة منها الفلكية السيكولوجية والعلمية ويمكن أن يبرز بجالل من خالل اللغة التي قسمته، 

 الماضي الحاضر والمستقبل.إلى أكثر من ثالثة أزمنة أبرزها: 

ومع تقدم الدراسات اللسانية على يد دوسوسير وغيره وجدنا للزمن فرضيات أخرى تختلف عن          

مفهوم الزمن التقليدي ألن "الزمن األدبي هو غير الزمن التقليدي أو النحوي أو الرياضي، فهو زمن 

  13في أشد األشياء صالبة ومتحكم في أبعد األمور اغتياظا" متسلط، شفاف متولج
                                                           

 
 



 
 
 
 
 
 

 ويقسم ميشال بوتر الزمن الروائي إلى ثالثة أزمنة وهي زمن الكتابة زمن المغامرة وزمن الكاتب.          

هو الزمن األول للحكي وهو زمن يتسم في الرواية بالظالم والسواد   :أ/سيميائية الزمن الحاضر         

عيشه الشعب الجزائري حيث ذاق خالله كل أنواع االضطراب، "فمسعودة" " ترفض هذا الزمن الذي ي

الحاضر الذي مليء أزمات ألنها تنبذ التشتت وتكره الصراع بين األخوة وهي خائفة من الغد، وخائفة على 

كرياتها، "أود أن ابتعد الجزائر التي بناها اآلباء بالدماء واألنفس، فال تجد سبيال إال هروبها إلى ماضيها وذ

إن المجتمع الجزائري يعيش أزمات  14عن هذا الحاضر المضبب إلى ذلك الماضي المنير الوضاء"

سياسية وحاضر يملؤه الدم والدموع، انعكس سلبا على كل المجاالت الباقية، وقد يؤدي إلى انهيار الدولة، 

 يظهر إال ليختفي وال يبرز إال ليضمحل وراء وبروز حرب أهلية وخيمة العواقب، لذلك نراه في الرواية ال

صورة الماضي المشرق، فهو يبحث عن حل يبحث عن مالذ للراحة واألمن إنه يوضح حقيقة السلطة 

 والمجتمع. 

 ب/ سيميائية الزمن الماضي المطلق

استرجعته محاولة العيش فيه وذلك هروبا من  إن هذا الزمن قد ولى ومضى لكن الشخصية "مسعودة"     

واقعها المأساوي وهو زمن سحيق يعود إلى ما قبل الثورة، حيث تبلور وعي الشعب الجزائري، وخاصة 

لّما عذب الجزائريون باسم حضارة فرنسية، فأنشأت حركة وطنية تحاول أن تدافع عن حقوق  8891سنة 

 المفقودة.المواطنين الضائعة وتستعيد حرية الوطن 

إن استرجاع الماضي فيه محاولة لطرح أسئلة جريئة على الحاضر، وكشف النقاب على ما يجري،     

ومحاولة أيضا للمقارنة بين قتلى األمس وقتلى اليوم "أستطيع أن أضع رجلي اليمنى على سنة االحتفاالت 

ت، فأجد نفسي أمام أحداث "بالحضارة" كما سماها أهلها، وأضع رجلي اليسرى على سنوات الثمانينا
                                                                                                                                                                                     

 
 



 
 
 
 
 
 

إن الزمن الماضي في الرواية جاء ليوضح الحقيقة التاريخية والذي كان شاهدا عليها والتي رأى 15أكتوبر"

خاللها الشعب الجزائري أن يضحي بأغلى ما يملك من أجل الوطن، وها هو الزمن الحاضر الذي سيكون 

فالزمن الماضي ينقد الحاضر ويحاول تصحيحه يوما ما ماضيا، شاهدا على خيانة بعض أبناء الوطن، 

رجاعه إلى سكته السوية.   وا 

 ج/سيميائية الزمن القريب

هذا الزمان لم يمر على مضيه وقت طويل، فالشعب ال زال يعايشه بمرارة، ألنه صدم لما رأى فيه       

نات إلى يومنا  الحالي من هول، إنه زمن الوقائع الجزائرية، زمن الدم ويمكن أن نحصره بنهاية الثماني

ويمكن أن نطلق عليه زمن التكشف وتعرية الواقع الجزائري الذي كثرت فيه السرقات واالختالسات 

وخيانات الوطن "أتحدث عن أشياء وأريد أخرى إنها مرحلة من هذه المراحل التي تزهدك في أحب األشياء 

اء ولم يجد دواء يستطب به فيشفى من أسقامه، إن الزمن القريب واقع قاس، واقع أتعبه الد    16إليك ..."

إنه زمن الفجيعة الجزائرية الذي قلبت الموازين وتغيرت القيم مما دفع الكاتب إلى العودة إلى الماضي 

هروبا وخوفا من حاضره وبحثا عن جذوره كي يتمسك بها. وما يالحظ أن الكاتب ترك هذا الزمن القريب 

شرة، بل يبرزه في شكل لمحات تظهر وسرعان ما تختفي وراء الماضي إلى الحاضر ولم يتكلم عنه مبا

الذي يسيطر على متن الرواية دون أن يقدم المؤلف من خالله أو بعده حال مناسبا ومجديا لألزمة 

الحاضرة التي اندلعت منذ زمن حاضر قريب.>> أكتوبر انطقي وجوان )يونيو( أسكتي! إنني حزينة، بعد 

 <<17حكاية المحجر!....

                                                           
 
   

 



 
 
 
 
 
 

إن تحليل بن هدوقة للماضي وكشفه للحاضر من خالل  مقابلة أرادها أن تكون تساؤال حول       

المستقبل، فالرجل يقول بصيغة غير مباشرة إننا إذا لم نتعلم من تجاربنا القاسية فإن حالنا مستقبال لن 

شرق خال من الصراعات تكون أحسن، وهذا منطقي، فهو يدعونا إلى تحقيق أمله في غد جديد ومستقبل م

 واالنتكاسات المتكررة، إنه يدعونا إلى فتح نوافذنا على شمس الغد كي تزيل رطوبة الجو الخانق.

 سيميائية الشخوص   5-

واحتفاالت الذكرى المئوية وأحداث  8891إن أحياء المدينة والريف وبنيتهما الزمنية التي تمتد بين       

الشخوص، إذ يقسم "فيليب هامون" الشخوص إلى ثالثة أنواع شخوص ، ساهمت في تنويع 8811أكتوبر

 مرجعية، وشخوص إشارية، وشخوص استذكارية وستكون دراستنا على نحو هذا التقسيم:

I. الشخوص المرجعية 

 أ/الشخصية السياسية:        

اء بورقيبة وهي شخصية قامت بأدوار سياسية، ووجودها في النص عالمة دالة ومن ذلك "عندما ج       

للحكم نزع الحجاب عن النساء، ولم تعد تستعمل الحجاب إال العامالت المنزليات ... كما نزع شيوخ 

. فهذه الفقرة 18الزيتونة العمائم و الجباب وأصبحوا عصريين ولو أن الكثير منهم كانت رؤوسهم قديمة!..."

ي الذي ما هو إال صورة طبق األصل تحيلنا على نظرة مسعودة الى التغير الحاصل في المجتمع التونس

عن حاضر المجتمع الجزائري الذي تغيرت فيه  القيم األخالقية والسياسية والثقافية، وحل محلها قيم جديدة 

لم تكن في السابق، وذلك بسبب النظام الحاكم وبسبب االنفتاح الالمنطقي عن الحضارة الغربية، و كأنها 

ها وترك اللب، وأما الشخوص الفرنسية فتمثلت في الدركيين إضافة تعبر عن رفضها أخذ القشور من غير 

إلى "القايد" وكل الذين يعملون لصالح فرنسة، فيظهرون بأبشع الصور ألنهم عاشوا في الجزائر مفسدين، 

                                                           
 



 
 
 
 
 
 

فقتلوا و شردوا وسرقوا واعتدوا على األعراض والحرمات، ولقد جاء في الرواية ذكر بعض الشخصيات 

قعية منها األمير عبد القادر، واألمير خالد، وبومدين، وابن باديس ... وهي شخصيات الحقيقية الوا

 سياسية استثمرت شخوصا،  

للداللة على الماضي الحقيقي وغثبات الحقائق التي يجب أن تثبت، وحتى يوهم القارئ أن شخوصه   

 حية وفاعلة.

 ب/الشخوص الدينية      

وأهمها "اإلمام عبد الحميد بن باديس، الطيب العقبي، الشيخ البشير  جعلها شخوص إسالمية،       

اإلبراهيمي" ولقد وردت هذه الشخوص من خالل االستنطاق الذي أجراه الدركيان لقدور، ولقد أبرزت هذه 

الشخوص الدور الذي قامت به قبل اندالع ثورة نوفمبر المجيدة، من توعية الشعب، وبث فيهم الروح 

والوطنية، حيث كانت قضية فرنسة مثار جدل الجمعيات والتنظيمات الجزائرية "هل كل ما قاله اإلسالمية 

العريف يجهله سكان الجزائر؟ تجهله النقابة يجهله أولئك الذين يذهبون كل مساء لنادي الترقي، لالستماع 

عن السياسة كم مرة  إلى الشيخ العقبي، ال يمكن أن يجهل كل الناس ما يجري في الجزائر يتحدثون كثيرا

 "19سمع الناس يقولون: إن الوطن أخذ بقوة ولن يعود إال بالقوة سمع ذلك في نادي الترقي...

تظهر في الرواية شخصية ابن الشيخ وهو شاب متخرج في جامع الزيتونة وقد قصد المؤلف من          

في الثورة التحريرية وال يمكن أن  ورائه الدفاع عن بعض رجال الطرق الدينية الوطنية، فهم كذلك ساهموا

نبخس حقهم في نشر الوعي من خالل ثقافتهم اإلسالمية التي أخذوها من الزاوية مجانا ويظهر أيضا في 

الرواية "الحبيب" و"رجل المحطة" وهما شابان تخرجا في الزاوية و لقد لعبا دورا هاما في تنمية وعي 

                                                           
 



 
 
 
 
 
 

ى نظام الحكومة الفرنسية"ال شك أن هذا الغريب من المناضلين الشعب أثناء االستعمار، وكانا ثائرين عل

 20الذين ينتقلون بين القرى لكسب األنصار وجمع األموال".

 ج/الشخوص األسطورية

ال تكاد ترتكز الرواية كثيرا على هذه الشخصية ألنها تنطلق من الواقع واالستعداد لالحتفال بالذكرى      

لكن يمكن أن ندلل على الشخصية األسطورية من  8811وأحداث أكتوبر  المئوية لالستعمار في الجزائر

 خالل:

المخفي: وهي شخصية مضخمة تقوم بإنجاز أفعال ال يستطيع أحد القيام بها، فهو يحمل  -8

مواصفات النبل والقوة والوفاء للوطن ولألهالي "المخفي من مرابط من أكبر أنصار األمير خالد 

وهو كذلك ذو شجاعة  21ة "االقدام" ويوزعها بالمجان..."كان يشتري المئات من جريد

قدام"المخفي كان على اتصال بعبد الكريم الخطابي وثورته بالريف المغربي، اتفق معه على  وا 

وما المخفي بين مرابط إال داللة وعالمة غير مرئية على إرادة  22إشعال الثورة في الجزائر..."

األحداث خارج الجزائر، و أن يقيم عالقات مع الدول الشعب القوي الذي يمكن أن يطلع على 

المجاورة حتى يتمكن من االستعداد للثورة والوقوف في وجه المستعمر الغاشم ليحقق الحرية 

 واالستقالل.

قدور: لم تصل شخصية قدور إلى أسطورية المخفي، فعلى الرغم من كل ما تحمله من أصناف  -2

للمحن واآلالم السامة بفضل قوة عضالته إال أنه يظهر وكأنه العذاب القاسي والقاتل ورغم تجاوزه 

شخصية واقعية ويمكن أن تحيلنا داللة قدور على الشعب الجزائري والقدرة الهائلة التي يتمتع به، 

                                                           
 
 
 



 
 
 
 
 
 

وصبره وتجلده أمام الويالت و األزمات العظام، وال زال يعاني حتى اليوم جحيم استعمار مضى، 

 طن.وعداوة إخوة داخل نفس الو 

II. الشخوص االشارية 

 وتتجلى في شخصيتين، هما شخصية الراوية وشخصية الكاتب.  

استخدمت الراوية تقنية االعتراف التي أثرت في المتلقي حيث يصدق األحداث    :أ/شخصية الراوية

فالراوية امرأة تتماها مع الجزائر من  المنقولة، وهي أيضا شاهدة على أحداث تاريخ الجزائر المعاصرة،

خالل تطابق نفس أحداث تاريخها مع تاريخ الجزائر، فهي إذن تبحث عن الحلم/الحل وكذلك الجزائر 

تبحث عن األجوبة الشافية التي تخرجها من أزمتها الدامية>> وأتذكر... قالت لي :"أكتب قصتي 

الزمن! أيتها المرأة –الفتاة؟ أيتها العجوز  -وزبكلماتك، وقصتي أنا من يكتب كلماتها أيتها العج

 <<23العظيمة التي قهرت الرجال والزمان!

فهذه الرواية ما هي إال الجزائر بكل تاريخها وحاضرها بكل أنظمتها وسياساتها، إنها المرأة الوطن       

 والمرأة الزمن.

تي تسردها "أكتب قصتي بما تعرف من يقوم الكاتب بتدوين سيرة الراوية واألحداث ال :ب/ شخصية الكاتب

يحاءات جميلة" ولم يذكر المؤلف اسم ذلك الكاتب و لم يرسم لنا تركيبته المورفولوجية ويمكن  24كلمات وا 

أن نستنتج أن هذا الكاتب هو المؤلف نفسه الذي أراد أن يبث بعض وعيه الى القراء ليحرك فيهم بذرة 

 ا سيل هذه الدماء السائلة على أرض الجزائر.الخير عساهم ينهضوا من سباتهم، فيوقفو 

 

 
                                                           

   
 



 
 
 
 
 
 

III. الشخوص االسترجاعية/االستذكارية 

رواية "غدا يوم جديد" تقوم في مجملها على استرجاع الماضي، فالرواية تسترجع ذكرياتها إبان الثورة 

وحتى  "25شيء ثم اذهب إلى مكة اغسل عضامي وأيامي ... التحريرية وبعدها"أكتوبر أنطقي، أقول كل

الكاتب نراه يسترجع ذكرياته الطفولية وسيرة صديقه الحبيب، وقدور كذلك نراه في الرواية قد قام بعملية 

 استذكار أثناء تعذيبه لسير ومواقف شخوص أخرى مثل الطيب العقبي  ومحمد بن سعدون.

يستطيع الصراخ! يأخذ محمد بن سعدون شهابا من الموقد ويحرق به ذراع قدور، يتألم ولكنه  ال      

إن االعتراف واالستذكار في الرواية كان  26يعود اله وعيه فيجد الدركي األهلي يحرق ذراعيه بسيجارة

محاولة لتطهر من الدنس والذنوب، فكل الشخوص التي استعملت فيها هذه التقنية، أعلنت عن توبتها 

، واآلن وقد تأخر الحج إلى سنة وأولهم مسعودة التي حاولت االعتراف ثم التطهر بالذهاب إلى الحج

 27مقبلة، أو لست أدري إلى كم سنة، أجدني أشد حاجة إلى التكفير عن ذنوبي ولو بالحديث عنها...

يمكن أن ندرج شخوصا مجازية وهي جملة األفعال الظاهرة أو الباطنة، التي تجسد صفة          

 ئية في الرواية.معنوية كالكرة والحب والغيرة، للداللة على إحالة سيميا

 الكراهية -8

تظهر من خالل أفعال الدركيين وخاصة أثناء تعذيب قدور "يقوم قدور، يسدد العريف لوجهه لكمة         

وما إحساس الكراهية إال داللة على حقد الفرنسيين والموالين لهم للجزائر، هذا الكره  28وثانية وثالثة..."

ال حتى اليوم وسيظل قائما ألنهم دائموا الطمع في أرض والحقد والغل الدفين الذي ال يزال متواص

 الجزائريين المعطاءة.
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 الغيرة  -2

وما  "29وتظهر في رد فعل قدور على ذلك الرجل في المحطة:"قدور يهجم على الرجل كالوحش..

هذا اإلحساس إال داللة على غيرة الشعب الجزائري على حرماته وأرضه وعرضه وردت فعله 

 المباشرة اتجاه كل ن تسول له نفسه االعتداء عليه.

 الحب  -9

يظهر من خالل عدة شخوص أهمها حب"الحبيب ابن الحاج أحمد" لمسعودة، وما هذا الشعور  إال 

ي إال وطنه، وما حبه السابق للفتة التونسية "نجاة" الذي داللة على حبه للوطن الن مسعودة ما ه

لن ينساه إال دعوة ضمنية إلى شعوب المغرب العربي الى التوحد والعمل سويا من أجل المصلحة 

 العامة لألمة العربية.

 الجشع -4

ويظهر في تصرفات بعض أهالي الدشرة كالشامبيط والوسطاء بين عامة الناس واإلدارة، والحراس 

والوشاة، وعزوز"زوج أم مسعودة" وتدل هذه الفئة وهذا اإلحساس عن فئة من الجزائريين خونة 

باعوا وطنهم من أجل السلطة وامتالك األراضي واألموال" عزوز كلما عدت الستعراض وقائع 

 30حياته التي اعرفها أقول لم يكن سمادا، كان فسادا، هو وأمثال أفسدوا غالل أرضنا الطيبة ..."

 سيميائية الحدث  6 -

الحدث هو ذلك الفعل الرئيسي الذي وقع في الرواية، والذي يؤدي إلى التأزم ومنه إلى العقدة ومن ثم 

إلى االنفراج والحل، ولعل ابرز حدث في رواية "غدا يوم جديد" هو ذلك الذي وقع  في محطة القطار 

نما وجوده ا فقط كامن في الرواية، إنها عالم متخيل التي ال تمثل واقعا حقيقيا متجسدا على األرض، وا 
                                                           

 
  



 
 
 
 
 
 

استخدمها المؤلف لإليحاء بعملية االنتقال من وضع إلى آخر، أما الحدث فهو ذلك الشجار الذي دار 

بين قدور ورجل المحطة، هذا الصدام الذي أجل سفر "مسعودة" وجعل حلمها بالسفر إلى مدينة 

حمل داللة الواقع الجزائري بعد االستقالل حيث يظهر الجزائر كابوسا. إن هذا التصادم بين الرجلين ي

قدور حامال بعض مالمح الرئيس الراحل"هواري بومدين" الذي حاول نقل الريف إلى المدينة من خالل 

مشاريعه وثورته الزراعية والصناعية ذات المبادئ االشتراكية، المحاولة القضاء على الطبقية، لكن 

ألن هناك مانع يحيل دون إقامته على ارض الواقع، وهو النظام  هذا المشروع كان مجرد أفكار،

 السائد آنذاك بقيادة الرئيس األسبق"بن بلة" الذي عطل مسار التطور والسفر إلى المدينة/ الحضارة.

 وما القطار إال الوسائل والسياسات التي انتهجها في سفره وسفر الجزائر معه الى التقدم.      

هي الجزائر التي انتقلت إلى العصرنة والحداثة عن طريق زواجها من قدور أو هي إن "مسعودة"      

فترة حكم"هواري بومدين" وكالهما يمثل المدينة حيث استطاع قدور تحقيق حلم مسعودة، كما استطاع 

نما تزوجت المدينة" هي  "الهواري" تحقيق حلم الجزائر، وهي في حقيقة األمر لم تتزوج من قدور وا 

 "،31بالزواج من أجل المدينة، تزوجت المدينة، وأما هذا الزوج فال تعرفه....رضيت 

لكن بعد أن تنتقل "مسعودة" إلى المدينة تجد أنواع الظلم والقهر والخيانة متعددة فتحن إلى عيشها 

، بالقرية، كذلك الجزائر التي انتقلت إلى المدينة ليدنسها بعض الخونة باسم الديمقراطية وباسم الدين

وغدروا بالثورة ومبادئها، فاحتمت بماضيها المشرق عسى أوالدها أن يتراجعوا عن سفك الدماء، وكذلك 

 8891جوان 88مسعودة الجزائر رجعت إلى ماضيها لتعيش فيه ولتبحث عن حل الزمتها الخانقة"في 

 32."فشوارعنا كلها سوداء.. 8888جوان من هذه السنة  88كانت شوارعنا هادئة... وأما في 

 
                                                           

 
 



 
 
 
 
 
 

 سيميائية العالقة بين الواقع المأساوي والماضي الثوري -7

هي التي جعلت "مسعودة" الجزائر تتكلم وتعبر عن آالمها وأوجاعها  8811إن أحداث أكتوبر     

وهو الذي جعلها  ،33"أكتوبر انطقي، أقول كل شيء ثم أذهب إلى مكة أغسل عظامي وأيامي ..."

تقييم مقارنة بين هذه الدماء التي سالت ذات يوم على أرضها التي كانت مستعبدة، فوجدت قوة كبيرة 

وفرقا شاسعا بين ما هو كائن، وما كان، فبعد أن تحقق االستقالل ها هي اليوم الدماء تراق مرة أخرى 

أو أشقائي، بنته بنادقهم، البنادق هي التي  بأيد جزائرية"القصر الذي نحن فيه اآلن، لم يبنه عرق أبنائي

." إن "مسعودة" الرمز تنشد 34تبني الشعوب الملعونة، أشعر بالهوان، أحتقر نفسي في هذا العصر...

األمن واالستقرار، فرغم أن البنادق هي التي أرجعت حرية القصر/الوطن، هاهي اليوم نفس هذه 

ألطماع دنيوية زائلة وصراعات من أجل المال و األمالك البنادق تهدم صرح هذه الحرية ال لشيء إال 

  35"القانون عندهم هو أوراق مالية تبدأ من فئة العشرين فرنكا وتنتهي باأللف..."

إن الجزائر التي كانت مهد الثورات أم األبطال الذين أخرجوا فرنسا القاهرة من بالدهم بإرادة فوالذية     

األخ  أخيه من أجل السلطة والحكم، فالعالقة بين الواقع والماضي  هي اليوم ساحة صراع، يقتل فيها

هي عالقة انفصام ألن الهوة بين الحاضر والماضي شاسعة والفرق عظيم، فبعد الوحدة ها هي الفرقة، 

وبعد االنسجام والتآلف، هاهو التنافر الحاد الذي يكاد يقضي على الشعب الواحد، فياله من تناقض 

ق بساحة إفريقيا كانت هناك مساحة صغيرة جدا على شكل مثلث ال تتجاوز ثالثين "في ملتقى الطر 

ذا بي أرى على مثلث األزهار  مترا مربعا، بها أزهار رائعة ... كنت ذات يوم مارة من هناك كعادتي، وا 

في المكان نفسه رأيت، وأنا  8811جوان من هذه السنة  88وفي  -8891دبابة! كان ذلك في جوان 

                                                           
 
 
  



 
 
 
 
 
 

." فالمؤلف يرفض كل مبدأ يحطم الجزائر، إنه يرفض أن 36من هناك في سيارة، آيت دبابة !...مارة 

يستغل اإلسالم ألغراض سخيفة، ويرفض أن تستغل الديمقراطية لالنفراد بالحكم، ويرفض أن تستغل 

الم يشبه عبارات الهوية من أجل التفرقة، "أتدري فيما أفكر اليوم؟ إن هؤالء المغول الجدد جاؤونا بإس

"إن المؤلف يدعو إلى المحافظة على الهوية والوطن والحرمات  37ديمقراطية فرانكو و بينوشي!

واألعراض واألبدان فيعتبر عن حزنه من خالل )حزن مسعودة /الوطن( "حزينة من هذا اإلسالم 

.."فالرواية في . 38الدموي الذي يريد إزالة الحياة من الوجود ليحيا الناس مباشرة في اآلخرة كمجرمين 

مجملها دعوة إلى إعمال العقل وتحكيم الفكر، بدل العواطف الهدامة، واألحاسيس الدخيلة الخبيثة ، 

انها دعوة الى الصراحة والتحادث والمصالحة. "نتحدث، نتحدث، حتى نشبع من الحديث ، نجعل من 

 جوعنا وحاجتنا الى الخبز!. ليالينا نهارا متواصال للحديث، ألن جوعنا للحديث أشد وطأة علينا من

منذ ولدنا ونحن محكوم علينا بالصمت فإذا لم نتحدث اآلن وحرية التعبير يضمنها لنا الجيش وحالة    

 39الحصار، فمتى يمكن أن نتحدث مطمئنين بال خوف؟!"

 المصادر والمراجع
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 عنوان المداخلة: إشكاليات التأويل وعملية الفهم في التداوليات المعرفية

 أرض اإلثم والغفران" لـ عز الدين ميهوبي – سبيرواية " إرها

 الملخص:

إن تأويل األقوال هو عملية مرتبطة بواقع وحقيقة األقوال، ذلك أن التأويل يفترر  إررراتات تيليليرة 

ال، أي متيققرة بفلرل الل رة التر  هر  مزراج مرظةو م مزراج مر  العالمرات لعمليات كالمية مورروة  ععر وصفية

والرموز اللسامية، ومزاج معرعر  يريلولور ، وبءرات علرا هرزا اجزةوا  تطررن إملاميتران إرراميتران لمف روج 

 م(1)التأويل

ل رة اإلملامية األولام يلون للتأويل عي ا موضوع واحد هو وصف عملية الف ر  التر  تتيقرن عر   ريرن ال -

 وحدها، وهزا الوصف ليس له أية عالقة باليقول المعرعية األخرى )مفسية، يياقية،...(.

اإلملامية الثاميةم يلون التأويل عي ا مءدمجا ةاخل مءزومة عامة للعمليات المعرعية الت  تيقن الف  ، وهر   -

 لقول.مءزومة تسمح باإلحا ة بلل اليقول المعرعية الت  تدور ع  علك الف   الشامل ل

الءزريررة التداوليررة المعرعيررة الترر  أريررا قواعرردها كررل مرر  وامطالقررا مرر  هرراتي  اإلملرراميتي    رررت 

(، حير  يءطلقران عر  تيليل مرا لعمليرة الف ر  مر  Pertinence"يبيربر" و"ويلسون" ع  كتاب مرا )اإلصرابية 

 .(2)مجموعة م  المباةئ والمفاهي  أبرزها مبدأ "المالتمة"

 إلصابية(:مبدأ المالءمة )ا

ي   عرار ما يأخز باهتماج المتخا بي  ومرا يثيرر يوهو مف وج ذو خصوصية ييلولورية، يعمل علا اخت

التمييرظ بري  المعلومرات م  أقوال وحجج، إذ كل اللامءات البشرية تمتلك حدس اإلصرابية  وذلرك أم را تسرتطيع 

ل ةررة المالتمة ج وروةهرا أو يياب را عقر   المالممة، علا األقل بالءسبة لسياق معي ، وم  هءا عإن الف   يمث

ما ةامت المعلومات متعلقة بءزراج مر  المعتقردات ومءدمجرة ضرم  هرزا الءزراج، وبالترال  ع ر  ج تتركره عاريرا 

 .(3)وإمما تعمل علا تعديالت معيءة ه  م  مستويات مختلفة

  ةرررة معتقردات الءزراج، أو يستءتج م  هزا أن ةور المعلومات الجديد  مر  أرأمه الرعرع أو التقليرل مر

  تردةي أخررىالتلميءات السياقية الت  بإملام ا أن تجر إلرا معتقردات التأكيد أو الءف ، مما يلشف ع  بعض 

 مة الجيد  بالمعلومة القديمة.و اية إلا تفاعل المعلءع  ال

ات التأويرل وعلا حد تعبير "بيريلمان" عإن مبردأ اإلصرابية لريس قاعرد ، وللءره يشرت ل كميرر  لعملير

، وبزلك ع و يختلف عر  المبردأ اللرايسر  والمبراةئ التر  تفرعرت عءره، (4)علا مستوى الءزاج المركظي للفلر

باعتبار هزه المباةئ معايير وقواعد يجب علا المخرا بي  معرعت را ب ردح تيقيرن التواصرل الفعرال، وإن كران 

                                                 
)1(- Dictionnaire Encyclopédique des sciences du langage, ed. Seuil, paris, 1972, P:133. 

 .22، ص2222عبد الرحم  عشير، إألاجت التواصل واليجا  ريالة ةكتوراه، رامعة عاس، الم رب،  – (2)
)3( - Dictionnaire critique de la communication, P:894. 
)4( - Théorie de l'argumentation, P:25. 
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  المتخا بي  معرعة مسربقة، وبالترال  ج يملر  باإلملان خرق هزه المباةئ، ع  حي  أن اإلصابية ج تتطلب م

 .(1)خرق ا  ألم ا موروة  مسبقا عءد كل اللامءات البشرية

وهلررزا، عررإن اإلصررابية تعررد مبرردأ يلررون أصررال عرر  كررل تواصررل، وهررزا المبرردأ مديررس علررا التصررور 

  أرل ذلك تعتبر ومءطقية يصعب خرق ا  وماجيتدجل  والمعرع ، ومدع  ع  اآلن ذاته بأيباب ييلولورية 

 .(2)اإلصابية قاعد  للفعل التواصل  بامتياز

 إشكاالت التأويل:

تمتح الءزرية التداولية المعرعية م  مزريتي  مختلفتي م مزرية الفلاتات الزهءية لفوكوم ، والءزرية 

عر  مجرال القابلية لفوةور، وتشت ل هزه الءزرية حول اإلألاجت التر  أأرارت ا الءزريتران، وتو رف كرل ذلرك 

التواصل اإلمسام ، بما يعءيه م  العمليات الت  تساه  ع  تيقين التالؤج والتفاه  بي  الءراس والشررو  العامرة 

 .(3))القبلية والبعدية( الت  تتيل  ع  هاته العمليات

 وتشت ل الءزرية التداولية المعرعية علا مستويي م

قبال والرب  وييرها، وكرل مرا هرو مررتب  باألمزمرة م أي كل ما يتعلن بالمعلوماتم اجيتالزهء  المستوى .1

 القالبية يير المتخصصة أي الف   اليرع .

م أي كل ما يتعلن بالعمليات الداخلية )الزاكر  والمراكرظ الخلفيرة( والخارريرة )السرياقات المستوى المعرع  .2

 خصصة أي التأويل.المركظية يير المت باألمزمةوالزروح العامة للقول( وكل ما هو مرتب   اماتوالمق

 تحليل القول في المستوى الذهني:

يعالج القول ع  المستوى الزهء  بداية عر   ريرن الءواقرل العصربية، حير  تعطيره أرلال يجعلره قرابال 

للرردخول عرر  العمليررة العصرربية، وبعررد ذلررك يعررالج عرر   ريررن القالررب اللسررام  المتخصرر  الررزي يواعررن تقليررديا 

وريرا والتركيرب والدجلرة، والتر  تقردج الشرلل المءطقر  للقرول )متواليرة مبءيرة مر  المياةي  الت  ت طي را الفومول

 .(5)المفاهي (، وهزا األخير يصلح بعد ذلك للدخول ع  العملية التداولية المعرعية لتأويل القول

 التأويل والنظرية اإلصابية:

دول قررول بطريقررة مزريررة اإلصررابية هرر  مزريررة التأويررل، هرردع ا الرررميس هررو وصررف كيررف  ولمرراذا يرر

اختيارية معيءة )أي تالم  هزا الشلل أو ج تالمر  اآلخرر( ، وتعرد مزريرة اإلصرابية تطرويرا للءزريرة التداوليرة، 

 .)*(حي  تءدر  ع  إ ار عل  الءفس المعرع 

                                                 
 ..35-34، إألاجت التواصل واليجا ، المررع السابن، صمعبد الرحم  عشير - (1)
 .35المررع مفسه، ص – (2)
 .32مفسه، ص – (3)
 .33، إألاجت التواصل واليجا ، المررع السابن، صعبد الرحم  عشير - (5)

فس عرح تطروا مليو ا ج ي ت  مباأر  بدراية الشرعور وج التجريرد الرزهء ، عل  الءفس المعرع  عرع م  عروع عل  الء – )*(

بل ي ت  باجأت ال الثقاع  للزه  البشري، وبمعءا آخر عاآلليات والعمليات الزهءية المعرعية هر  التر  بوايرطت ا ملتسرب أو مءيرر 

 معتقداتءا حول العال .
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تأويرل إن التيليل التداول  لألقوال حسب الءزرية اإلصابية يأت  ع  آخر المراحرل التر  تشرلل عمليرة 

بعد تررمة القول ع   رين الءواقل امطالقا م  التيليل اللسرام  الرزي يقدمره الءزراج المرداري اللسرام  القول، ع

يقرروج الءزرراج المركررظي ييررر المتخصرر  بإتمرراج وإم ررات عمليررة التأويررل، وذلررك بتقرردي  التأويررل اللسررام  اللامررل 

 .(1)للقول

ية( "يربيربر وولسرون"، واعتبررا أمره يقردج وم  ةراية الءزراج المرداري اللسرام  امطلرن مدلفرا كتراب )اإلصراب

متوالية مبءية م  المفاهي ، وكل مف وج هو  هتيليال لساميا أوليا للقول )وهزا التيليل يواعن الشلل المءطق ( بعد

 عءوان ذاكر  الءزاج المركظي.

 .(2)وتيت هزا العءوان تتراك  مختلف المعلومات

 عالقات المءطقية )تلمي ، تعار ،...(.م أي المعلومات الت  تواعن مختلف المنطقية .أ

المعلومررات الترر  ليسررت مءطقيررة وج معجميررة تسررمح بتويرريع المف رروج )عرررح، تقاليررد، م أي كررل موسوووعية .ب

 معتقدات(.

 م أي كل المعلومات الت  تواعن مقابالت المف وج ةاخل الل ات الطبيعية.معجمية .ج

 التأويل والسياق:

  السرياق، برل اول  رمرال معظولرة، يرت  تأويلره عر  ايرتقالل عرإن الخطاب قرول لريس عر  التيليرل الترد

قلوي، وتتفاعل بعرض المعلومرات التر  توررد عر  كءرف عءراوي  بالمفراهي ، وهرزا مرا  يز ر ةاخله علا ألل

" ليست المعلومات المف ومية هر  يجعل السياق ع  هزه الءزرية معطا يير ثابت، إمه يبء  قوج بعد قول، إذ 

يررد  الترر  ترردخل عرر  تشررليل السررياق، بررل تترردخل أيلررا إلررا رامررب تأويررل األقرروال المباأررر ، المعلومررات الوح

 المعلومات المرتبطة بالميي  الفيظيق  الزي يأخز عي ا التواصل ملامه".

 م(3)وه  معلومات متراكمة ع  الءزاج المركظي الزي يل  الزاكر  بأمواع ا الثالث

 تواعن السياق اآلم .م وه  ذاكر  قصير  المدى وذاكرة العمل .1

 م حي  تتراك  عي ا تأويالت األقوال المباأر .ذاكرة متوسطة المدى .2

 م حي  تورد المعلومات المف ومية.ذاكرة بعيدة المدى .3

 التأويل والمحيط المعرفي:

إن السياق الرزي تيلرل عيره األقروال مبردميا هرو مرا تلرمه ذاكرر  العمرل )القصرير ( أثءرات التأويرل، للر  

ومرات المسرتخررة مر  الرزاكر ، تواعرن ثالثرة مراحرل لأمواع م  القلايا أو المع ةم  ثالثمة يتلون السياق عا

 زمءيةم

 المعلومات المستخررة م  الزاكر  البعيد  المدى. .1

 المعلومات المستخررة م  الزاكر  المتويطة المدى. .2

                                                 
 .33المررع السابن، ص ،، إألاجت التواصل واليجا عبد الرحم  عشير - (1)
 .33، صمفسهالمررع  - (2)
 .33مفسه، ص – (3)
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لمسرررتمد  مررر  الوضرررع وأخيررررا المعلومرررات المسرررتمد  مررر  الميررري  الفيظيقررر  أي المعلومرررات التصرررورية ا .3

 التواصل .

 ، تشلل الميي  المعرع .ةوهزه المعلومات بأمواع ا الثالث

إن معلومات الميري  المعرعر  هر  كثيرر  رردا، بيير  ج يسرتطيع الفررة ايرت الل ا رميعرا )وهرو أمرر 

ار مرا مستييل التيقن( لزلك تطرن مسألة اختيرار مرا يالمر  السرياق مر  هرزه المعلومرات، ععلرا أي أيراس اختير

 اق يشلالن معا المقدمات األيايية لتداولية التأويل.ي  مع العل  أن القول والسيءايب السياق م  معلومات

المررتلل  يختررار برري  المعلومررات إن المبردأ الررزي يسررمح باجختيررار هررو مبرردأ اإلصررابية، وهرو مبرردأ يجعررل 

صرريوبا بلررمامة اإلصررابية )أو المتعرردة  مجموعررة مرر  الفرضرريات الترر  تقتلرر  أن يلررون ععلرره التواصررل  م

 المالتمة(.

 التأويل واآلثار السياقية:

  المقردمات مرإن اآلثار السياقية ع  الءزرية التداولية المعرعية هر  التر  تءرتج عمليرة التأويرل امطالقرا 

 مواعم)الت  ه  األألال المءطقية لألقوال( والقلايا الت  يتلون مء ا السياق، والت  يمل  إرمال ا ع  ثالثة أ

 التلميءات السياقية، وه  الءتامج الجديد  الت  ميصل علي ا امطالقا م  األقوال والسياق مجتمعي . .أ

إعاة  تقيي  المعلومات الت  يتوعر علي ا اإلمسان م  قبل، إذ يمل  ت ييرها بتعديل أو تأكيرد مرا كران يعتقرده  .ب

 اإلمسان.

ا القلايا الموروة  ع  الرزاكر  امطالقرا مر  التلرمي  إل ات القلايا اللعيفة ع  الياجت الت  تتءاقض عي  .ج

 السياق .

وم  هءا تلرون عامرد  الءزراج المركرظي )عر  عمليرة اجختيرار والتأويرل( مارعرة، حير  يسرمح براختظال 

بيير  ج يردول الءزراج المركرظي كرل  ،اللسرام "كلفة معالجة" األقوال بفعل تقليصه لجرظت مر  عمليرة التأويرل 

 يجمع تأويالت ا ويركب ا... برل يقردج ترأويال أرامال يلرون عيره مبردأ اإلصرابية حاضررا بقرو ، كلمة علا حد  وج

جختيار ما يالم  السياق والقول مجتمعي  يوات كان هزا السياق مص را متعلقا بزرعية ليزيرة أو يرياقا ملبررا 

 ييتخز بسياقات أخرى ماضية، كومية، اعتراضية،...الخ.

"أويرتي  ويرورل" و"كررايس يات التداولية الت  ارتبطت بدرايات كرل مر  وعلا الجملة، عإن الءزر

وةيلرو" كان م  متامج ا أم ا قلصت م  ةور التيليل المءطق  اللسام ، واتسع مجال ا إلرا التيليرل الخرارر  

جيرتعمال لألقوال، علا اعتبار أن هزه األقوال مرتبطة بالوقامع الخاررية القابلة للتيقن، وأن اللالج مررتب  با

 .(1)العاةي أي الل ة اليومية

 عملية الفهم ضمن إطار الوظائف االتصالية للخطاب النصي:

م لقة تيلم ا قوامي  ميدة  خاصة ب ا، بيءما تتسع عملية التفسرير لقلرايا إن عملية الف   تشلل ةامر  

خاصرة، عرإن عمليرة التفسرير أخرى تتيل  ب ا عوامل متبايءة وع  حي  ج يتطلب ع   الوحرد  الل ويرة م رارات 

                                                 
 .22، إألاجت التواصل واليجا ، المررع السابن، صعبد الرحم  عشير - (1)
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الرءفس برأن اجتصرال التفراعل  ج يقتصرر علرا الف ر   تتيتا  إلا م ار  إضاعية، وعلا الري  م  اقتءاع علمرا

عق ، بل يتعداه إلا مرحلة التفسير عإم ما قد أةمجا ع  بوتقة  واحد ، يشار إلا تيقيق ما بءجان عملية اجتصال 

األخير  مر  ع  خالل الفتر  رالف  ، عقد بدأ التيول ع  مجال عل  الءفس المع ومزرا ألهمية عملية .(1)التفاعل 

تيليررل ع رر  الجملررة إلررا ع رر  الء يالخطرراب. ويلتقرر  علرر  الل ررة بعلرر  الررءفس المعرعرر  عرر  الجامررب الررزرع  

مروان ييرر  راهر  عر  الخطراب، ومجرال وروةهرا هرو التيليرل )المقصدي(، للون التيليل الل وي بيارة إلرا 

ميرراوجت للخرررو  ب ررا مرر  ميرردان علرر  الررءفس إلررا مجررال  -كمررا يقررول ميمررد مفترران –ءفسرر  لررزلك بررزلت ال

 .(2)اللساميات

  تحليل عمليات التلقي وتأثيرها:

يتعي  علا الدارس البالي  للخطاب أن يتبءا مرء ج اللسراميات الوصرفية، ببعرده الرديءاميل  المفترون، 

بة عر  الرء  ةون إيفرال للميري  الرزي ورةت عيره، وذلرك لللشرف عر  مياوج تيديرد األأرلال الل ويرة المءاير

 اج راةات الزاهر  ووصف حركت ا.

عميل الخطاب يعتبر الللمات والعبرارات والجمرل التر  تز رر عر  المدومرة الءصرية لخطراب مرا، ةلريال 

ل متلرن مرا علا مياولة المءتج، توصيل ريالة إلا متلن، مما يجعله يعءا علا الخصوص ببي  كيفية وصرو

وكيرف أن متطلبرات المتلقر  المفترر  تردثر عر  إلا ع   الريالة المقصوة  م  قبل المءتج ع  مءايربة معيءرة. 

تءزي  خطاب المءتج، وتتخز هزه المقاربة الو يفة التواصلية مجراج أوليرا للبير ، وبالترال  تسرعا إلرا وصرف 

 .(3)مية للتعبير ع  الدجلة المقصوة الشلل الل وي ليس كموضوع ياك ، وإمما كوييلة مءزمة ةيءا

وتساوقا مع هزا، يتمثل حل  القيمة ع  التعبيرر بشرلل  راهر أو ضرمء  عر  مردى الرضرا واجرتيران 

الجمال  للو يفة الت  يقوج ب ا الء ، أو اللين ب ا والتبرج مء ا. ع و يفترر  يرلما مر  القري  يصرعب قيايره 

يملر  أن يلرون خاضرعا ثيرر  ذات  رابع مفسر  وارتمراع  وثقراع ، علميا حتا اآلن  ألمه يررتب  بمت يررات ك

لتأثير أمزمة قيمية أخرى أخالقية وةيءية وييايية ماثلة لدى المفررة المتلقر  أرعوريا أو ج أرعوريا والدرايرة 

المتعمقة لاليتجابة الماثلة ع  حل  القيمة تءتم  إلا مستوى آخر م  البي  الرزي يتطلرب مء جيرة وتصرورات 

 .(4)فة ع  تلك الت  تقوج بتءميت ا البالية واأليلوبيةمختل

وم  هزا الجامب يرى "بيريلمان" أن التمييظ بي  أحلاج الواقع وأحلاج القيمة ج يمل  أن يلون مطلقا  

الجديرد للتأويرل   كثير م  األحيان اعتماةا علا المف وج عألمه يعتمد علا ةررات مختلفة م  اللثاعة والتداخل 

ى "هامظ رور  ياةامير" أمه " يتمثل ع  التركيظ علا الوحد  الوثيقة بري  الل رة والفلرر باعتبرار هرزه الزي ير

                                                 
ةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، عال  الفلر، المجلس الرو ء  الثقراع  والفءرون واآلةاب،  – (1)

 .343-343، صم1111، يوليوييبتمبر، 21، العدة 22يت، المجلد ةولة اللو
 .32، ص1112، 2ميمد عتان، ةيءامية الء  )تءزير وإمجاز(، المركظ الثقاع  العرب ، ةار البيلات، الم رب،  ي – (2)
لمجلرس الرو ء  ةيصالن الدي  علل، بالية الخطاب وعل  الرءفس، عرال  المعرعرة يلسرلة كترب ثقاعيرة أر رية، مصردرها ا – (3)

 .123، ص1112، 134للثقاعة والفءون واآلةاب، اللويت، العدة 
)4( - G. Yule Brown, Discourse Analisis, Cambridge, 1983, P:245. 

 .122، صةيصالن الدي  علل، بالية الخطاب وعل  الءفسمقال ع م 
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الوحد  ه  الفر  الزي تءطلن مءه األلسءية وتصبح بفعله علما،... عع  تيليل الزراهر  التأويليرة  مجرد أمفسرءا 

 .(1)مدلوج كليا"هر  التأويلية ع  موار ة الو يفة الللية للفعل الل وي، وع  املشاع ا تمتلك الزا

ولعررل العمررل الجبررار الررزي قرراج برره "كرررايس" عرر  تقعيررد التخا ررب، كرران لرره الرردور األيرراس عرر  تيديررد 

المباةئ الرميسة ع  عمليات المياةثة، وأألال التواصل بي  المتخا بي   هزه المباةئ الت  ياهمت ع  إبرراز 

دا للمعءرا اللرمء ، والمعءرا المعجمر ، ولمعءرا التأويرل والف ر ، القيمة التداولية لللالج، وأعطت مف وما ردير

وعالجت إألاجت المقامرات والسرياقات التر  كامرت تقرف عر  ورره التيليرل المءطقر  التقليردي، معالجرة أخرزت 

 .(2)بتو يف متامج العلوج المعرعية

مسرتقلة  بعلر ا وصرف  عالمعول عليه ع  العلوج المعرعية  هو أم ا تمثل تآلفا لمجموعرة مر  العلروج ال

ة( وبعلرر ا مزررري تطبيقرر  )الررزكات يررتجريبرر  )علرر  الررءفس المعرعرر ، اللسررلءيات، واألمطروبولوريررا المعرع

اجصطءاع ( هزه العلوج الت  تلتق  ع  ايت داع ا للعمليات اآللية الت  يشت ل ب ا الرزه  البشرري  مر  تفسرير، 

 وتجميع، وإمتا  للمعارح وتأويل ا.

 أنواع الفهم:

يورد موعان م  الف    ع   إيجاب ، يفتر  كّما كبيرا م  الزكات، ويعد م مة يابة ع  التعقيد وهو ما 

ع رو الف ر    أمرا الءروع الثرام .(3)، ويءشأ هزا الف   عءدما يصبح هزا الف   مشرللة)Insight(يسما "البصير " 

   إيجاب ، أو ليس لردي   مءره إج القليرل، يققه أيلب الءاس بس ولة عطرية، مم  ليس لدي   عيالسلب   وهو ما 

ع زا الف   ألل م  "المعرعة اللمءية" أو "القدر  المعرعية" السلوكية، وه  إملان اللفات  لفعل اللالج، وه  

، ومعلروج أن كرل مرا يماريره اإلمسران بقرو  العراة  يعملره بشرلل  بيعر   أي ةون (Habit)باختصار "عراة " 

ررررررد مقابرررررل التفليرررررر الرررررواع ، ومررررر  اررررررل ذلرررررك يختلرررررف "اليررررردس العررررراج" تو -إذن –علرررررر، عالعررررراة  

(Commonsense) ،ع و ليس " بيعيا" بل "ثقاع " ألن العاة  ثقاعرة ، م  زم  آلخر، وم  ملان إلا ييره

  بوايطته تفسير لوموع م  الطبيعة الثامية، لزا يعط  اليدث العاج قالبا تلويءيا راهظ الصءع، الش ت الزي يم

 .(4)مع واألحداث اليوميةالوقا

 ولكن هل الفهم مطلقا؟

قبررل التطرررق إلررا اإلرابررة عرر  هررزا السرردال هءررا  إأررلالية المعرعررة، وهررو يرردال مركررظي عرر  العلرر  

الزي يقرولم" كيرف ييردث أن  1135المعرع   رحه بشلل ةقين العال  اللسام  الءيوي "موامشومسل " يءة 

. (5)  تلررون ريرر  ذلررك قرراةر  علررا معرعررة مررا تعرعرره"للشخصرر  بالعرراالميرردوة وااللامءررات البشرررية بارتبا  ررا 

                                                 
ا، ترررم مخلررة عريفررر، مجلررة العرررب والفلررر العررالم ، هررامظ رررور  يرراةامير، عرر  الخطابررة وتأويررل الررء  ومقررد األيررديولوري – (1)

 .34، ص1122بيروت، 
 .23المررع مفسه، ص – (2)
 3المررع السابن، صةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القارئ وع   كتاب الء ،  – (3)

)4( - G.B. Madison, Understanding a phenomenological, pragmatic, analysis in philosophy, N° 

19, Connecticut, green wood press, 1982, P:155-158. 

 .353المررع السابن، صةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، مقالم ع  

 )5(– Dictionnaire critique de la communication, P:874. 
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يوات كامرت  بيعيرة أو ارتماعيرة  (Distance)يملك معرعة ما، ع  حقامن موروة  ععال، وع  بعد  نعاإلمسا

أو رياضية أو لسامية، ويدخل مباأر  مع ا ع  تفاعل معز  اليواس، ث  بوايطة اليدس، وأخيرا عر   ريرن 

 .(1)قل ، يستيلر تلك اليقامن الموروة  ليو ف ا متا ةعت اللرور  إلا ذلكالتفلير المع

وللرر  المعرعررة الترر  يمتلل ررا اإلمسرران ويءشرردها ج تتررأتا هلررزا، وإممررا عرر   ريررن البءيررات اإلةراكيررة 

يات الت  تطرن إألاجت حول  بيعة الءزاج الزي يشت ل به الزه  البشري، وكيف ءوعمليات اإلةرا ، هزه الب

آليات عيظيامية مر  أررل ممزررة البءيرات  نمزاج كل  يشت ل وعستقبل ويريل، وكيف يستءتج، عالزه  البشري ي

 .(2)والعمليات اإلةراكية، وتش يل البرمامج المعرع  وبالتال  تيقين المعارح

وع  اليقيقة، عإن الف   يتجه ضرور  إلا يوت ع   مفسره، ألن أولرا مراحرل التيررر لردى المررت مر  

هاج الف   أن يع  ذلك، ع و لل  ييصل علا بعض الف  ، يجب عليه أوج أن يراع  أن كل المعرعرة اعتقراة أو

عيسب، وأمه ج يورد ع   يلون حقا مطلقا، ويلون معرعة لليقيقة، وذلك أن اجعتقاة ج يملءه أن يسامل مفسه، 

المتأصرل ألخرز األأريات عر  معتقرداتءا عر  مترا كران اتجاهءرا  )*(وللءءا مستطيع أن ميرر أمفسءا م  ال وياميرة

 .(2)اليقيقة مفس ا

 عوامل تكوين فهم الخطاب والنص المكتوب:

م السامد أن المتلق  يبدأ الف   بعد تلقيه للريالة موضوع الخطاب، ويست رق ذ  إرراتات متتالية التوقعات .1

ة ةون إراة  مءرره، عررإن توقعاترره توصررله عرر  الء ايررة إلررا الف رر  الللرر  للخطرراب  وألن السررامع يتلقررا الريررال

لملامي  الخطاب تلون أقل ةررة م  توقعات متلق  الءصوص الملتوبة، وذلك أن القارئ ج يتعامل مرع 

الء  بشرلل ميايرد وبرريت، وج يرزهب إلرا عرال  الرء  وهرو صرفية بيلرات، برل تلرون لديره معلومرات 

ءزيرر، كمرا أن الرء  بخصامصره الزراهر  هرو مختظمة ع  ذاكرته، تسمح له بالتعمي  اعتماةا علرا مبردأ ال

 . (3)الزي يتيح للمتلق  القياج بمعمليات المقايسة والتصءيف والتماس الخصام  الءوعية

عر  ةرايررت ما التيليرل التصرروري مررا  (Schank)و"أررامك"  (Riesbeck)ويقردج كررل مر  "ريظبررك" 

حي  يءسبان رظتا كبيرا م  الف   إلا توقعرات يدع  مبدأ الدور الم   الزي تس   به التوقعات ع  ع   القارئ، 

تصورية وليست معجمية، ويجظمان بأن تصءيف المفرةات يت  علا أيس م  التوقعات ع  ذه  المتلق  أثءرات 

 .(4)تعامله مع الء  الل وي الزي يلون بيارة إلا مقله إلا تصورات ب ر  تيليله وع مه وتفسيره

معرعته بشخ  المريرل وخلفيتره، وكرزا مر  اإلملامرات الزهءيرة وتءشأ توقعات المتلق  كزلك م  مدى 

والتصورية الت  يمل  أن تز ر ع  أقواله، كمرا أن للمسراعة الظماميرة والملاميرة واجرتماعيرة ةورهرا عر   برع 

توقعات المتلقر  إلرا رامرب بعرض العوامرل الءصرية والسرياقية، مثرل معرعتره لموضروع أو يرياق الخطراب، أو 

                                                 
 .24مررع السابن، ص، إألاجت التواصل واليجا ، العبد الرحم  عشير - (1)

)2( - Dictionnaire critique de la communication, P:873-876.  
 ال وياميةم تلون باعتبار المرت اعتقاةه قا عا ويير قابل للءقد. – )*(
 .352المررع السابن، صةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القارئ وع   كتاب الء ،  - (2)
 .42المررع السابن، ص ة الء  )تءزير وإمجاز(،ميمد عتان، ةيءامي - (3)
 .232ةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، ص - (4)
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و الوضع الجسم  لأل راح المشاركة مر  حير  هي رة الجسر  و بيعرة اليركرة، وتقايري  الورره يياق أحداثه أ

 .(1)مما يجعل التوقعات أكثر ةقة وتيديدا

م ولألحلرراج المسرربقة أيلررا ةورهررا عرر  بءررات توقعررات المتلقرر ، حيرر  تجعلرره مسررتعدا لتقبررل األحكوواا المسووبقة .2

العءصررري مررثال، علررا أمرره مز ررر لررءم  ميرردة مرر  " عقررد مءزررر علررا التييررظ التوقررع علررا أمرره حلرر  ععلرر  

التفلير، بشان أعراة مصاةع   لع رد قريرب، عءمرءي   صرفات وأععراج مخصوصرة علرا أيراس مسرن ذهءر  

مسبن، ريمءاه ألعراة م  رءس معي ... عبدج م  اعتبارهرا قيروةا حتميرة تيردة كيفيرة ع مءرا للرء ، يملر  

المعرعية المءزمة الت  تقوةمرا إلرا أن متوقرع أو متءبرأ بمزراهر معيءرة اعتبار األمساق الزهءية بمثابة الخلفية 

 .(2)ع  تأويلءا لما رات ع  الرواية"

م ليست المعرعة أو التوقعات عق  ه  الت  تلعب ةورا م ما ع  الف ر  والتمثيرل الصفات الشخصية للمتلقي .3

مر  خرالل التجرارب اليياتيرة  الصفات الشخصرية للمتلقر ، تلرك الصرفات التر  تتريرخاإلةراك ، بل أيلا 

والخبرات الزهءية التر  يبءي را المتلقر  عر  الروع  أو الالوعر ، والتر  علرا ضروم ا تلرون ميصرلة الف ر  

األولية مءايبة لمرا اختراره مر  قبرل أو ييرر مءايربة، إذ تقروج عمليرات ع مره علرا ربر  كرل حردث أو حالرة 

ة ذاتية الصءع يخظن عي را مرا ج يرتالتج مع را بوصرفه المشاب ة، ويت  ذلك م  خالل أقيسالسابقة  ببالتجار

 .(3)ممطا رديدا

واعتماةا علا الصفات الشخصية للمتلق ، يجب أن يفرق بي  الف   الشخص  للء  والف   الشخصر  

للموقف الزي يتيردث عءره الرء ، عفر  اليالرة األولرا يلرون موضروع اجعتقراة أو الررأي أو الصرفة الو يفيرة 

التواصل  اليال ، وهو بزلك يتلم  تقويمرا للرء  أو بعرض صرفاته، أو تقويمرا للمرتلل ، أمرا  المباأر  للسياق

ع  اليالة الثاميرة عتشرلل اآلرات أو اجعتقراةات أو الصرفات بمراعرا  مرا تعروة إليره مر  مررعيرة موضروعية أو 

ك األحرررداث أرررمولية عررر  الرررء  مثرررلم اليررردث السيايررر  أو اليالرررة اجرتماعيرررة أو المشررراركي  عررر  مثرررل تلررر

 .(4)والمواقف

 Roepert)وعلا أياس هزه العوامل الت  تسراه  بشرلل ععرال عر  الف ر ، يوررد لردى "روبرمراثيير" 

Matthier) ات، ويياول أن يممل ميقن الجريمة الزي يتيرى الجظايتعار  يشبه عي ا تلق  الريالة الل وية بع

ت المت مي  ع  تطابن البصرمات أو اتفراق يردعو إلرا يطابن بي  ما يورد ع  مش د الجريمة، وما لديه م  ملفا

تأكيد الت مة، عررل التيري يليف م  عءده معلومات إلا الوقرامع الفيظياميرة باجعتمراة علرا تجربتره الزاتيرة، 

وع  إةرا  اللالج يعيرد بإيجابيرة بءرات القطرع الصروتية، التر  يفترر  أن تلرون قيلرت مر  قبرل المرتلل ، ويأخرز 

                                                 
، 1113 .ب.براون،  .بول، تيليل الخطاب، ترم ميمد لطف  الظليط ، مءير الءريلر ، مطبوعرات رامعرة الملرك يرعوة،  – (1)

 .42ص
 .213فسه، صالمررع م – (2)
 .213مفسه، ص – (3)

)4(-T.A.van Dijk, opinions and attitudes in discourse comprehension, language and 

comprehension, ed J.F, NY, W Kintch, amstrerdam, North Holland publishing company, 1982, 

P:37. 

 .334رئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، صةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القامقال ع م 
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السرياق طا  ع  الء  الملتوب الزي يقرأه. واعتماةا علا معرعته بطريقة عمل ل ته وأيلرا علرا المفاتيح المع

 .(1)الزي يلتب عءه المبدع

 وتلق  الريالة يقوج علا ما مسمع أو ما مرى، لل  ماذا مسمع  وماذا مرى 

علرا اآللرة حتا وقت قريب كان يءزرر بري  علمرات الل رة والرءفس، أن المتلقر  أأربه مرا يلرون بالطرابع 

اللاتبة " ع و يتلقا الرموز الملتوبة الت  تتألف مء ا عيتعرح علي ا الواحد  تلو األخرى مياوج وضع األلفا  

 .(2)والمعام  للل كلمة"

وج أحد يءلر أن كرل إمسران يروي مرظوة عر  ذهءره بمعرعتره ألمزمرة ل تره  مر  مزراج صروت ، ومزراج 

ن يسررمع أو يقرررأ كالمررا يتماأررا وهررزه األمزمررة رميعررا، وللرر  مرر  ميرروي، ومزرراج للمعررام   ولررزا ع ررو يتوقررع أ

أارات تشرير إلرا اإل رار إاللروري أن يسمع أو يقرأ كل ما يتوقع تلقيه، وم  أرل ذلك ع و يفتش ةامما ع  

 العاج للء  الزي بي  يديه، وبالتال  عإمه يتوقع ما هو آت م  اللالج.

متوقرع مرا هرو آت مر  اللرالج بءرات علرا معرعتءرا أيلرا بمعرام  وهلزا عإن معرعتءا بقواعد ل تءا تجعلءا 

الدرايرة، وخاصرة تلرك الترر  قراج ب را "تروج بيفررر" المفررةات، ولقرد ةلرت األبيراث الترر  اتبعرت هرزا المرء ج عرر  

(T.G.Bever)  ،عرر  رامعررة كولومبيررا بالوجيررات المتيررد  األمريليررة، أن المتلقرر  يتلقررا مررا يتوقررع أن يتلقرراه

هزا التوقع معرعته بأصوات ل ته ومعرعته بقواعد ل ته، ومعرعتره كرزلك بمعرام  مفررةات ل تره،  ويساعده علا

 .(3)وكزلك معرعته بالعال  بوره عاج وبيلار  أمته بوره خاص

معلومات م  مخظومه الزهء  يلمل ب ا ما  -كما يبن الزكر -وم  أرل ذلك يليف السامع أو القارئ 

ذلك أن ما يءرتج عءرد وضرع قطرع الجمرل عر  يرياق مءطروق أو ملتروب لريس هرو  يفوته أو ما ل  يف مه، ومعءا

ج را يشرلل مشرروع مر  تارملة، ومجمروع هرزه المشراريع أو م الجملة الت  تءقل أعلارا ميدة ، وإمما مشروع

 .(4)وليس مصا، وذلك كله بعد ايتقرار األعلار لدى المتواصل معه

 ، مخلر  علرا أمره إذا كران تلروي  الرء ، يعتمرد علرا وبعد هزا العر  البسي  لعوامرل تلروي  الف ر

الفعل اللالم ، ويعتمد عليه مجان اليدث اجتصال ، ج علا المءرتج، عرإن المعرام  األقررب المتلق  الزي يوره 

إلا ذه  المتلق  ه  الت  تلون مفلرلة لديره، والشر ت مفسره يتيقرن عءردما يلرون للعبرار  أو الرء  أكثرر مر  

 ر أكثرها ي ولة أو بداهة.ةجلة، عإمه يختا

                                                 
)1( - E. Matthier and T. Roeper, undestanding and producing speech, Great Britain fontana 

paperbacks, 1983, P:70. 

 .335-334مةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، صمقال ع م 
، 1123ايف خرما، أضوات علا الدرايات الل وية المعاصر ، عال  المعرعة، المجلرس الرو ء  للثقاعرة والفءرون واآلةاب، م – (2)

 .222ص
)3( - T.G Bever, the cognitive basis for linguistic structure in "hayes", cognition and the 

development of language, NY, Willey, 1970, P:184. 

 .223ةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، صال ع م مق
 .335ةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، ص - (4)
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 وعلا هزا اجعتبار  ركظ "عظ الدي  مي وب " اهتمامه ع  روايته علرا المتعرة والمعرعرة، إذ يقرولم"

لعمل اإلبداع  عءصرانم المتعة والمعرعة، عالمتعة حتا يواصل المتلق  رحلته القرامية، والمعرعرة ألمره جبرد ل

ا قولرهم" فالرء  اإلبرداع  بلر  مر  األير لة والمعلومرات"، ملري للمتلق  م  أن يخر  بعرد قراتتره للروايرة أو

أن يءطلن ع  كتاباته م  زاويرة المسرت لك، كمرا يجرب أن يلرون صراةقا مرع مرا يءرتج، وأن يلرون عاللاتب يجب 

 قارما ريدا للل المعارح". 

 ولكن ما الفرق بين معنى النص وبين مفهومه؟

ءا الء  ومف ومه وذلك أن أيلرب عءاصرر الرء  ل را ع  كثير م  التصورات الزرعية يفرق بي  مع

ةججت ذرعية ع   رن اليجج مثال، أو صيغ الخطاب أو  رق اللالج، وحتا ع  الللمات المفررة  أو الجمرل 

لرا المواقرف إاللاملة الت  يلون ملموم ا قابال للدراية، ومع ذلك ج يمل  ع م ا بشلل صرييح إذا لر  يرررع 

الخلفية المعرعية المرتبطة ب ا، ومعلوج أن كل عءصر له م  ماحية المبدأ إملان ذرعر ،  الت  قيلت عي ا أو إلا

تبلي ره للمتلقر  هرو أن التعبيرر بالردج ج يجلرب  "عظ الدي . وما يريد "(1)والواقع أمءا متلل  م  أرل أن مبلغ هدعا

يابس والت  ت دج بردج مر  أن تبءر ، إج الدج وه  ةعو  مءه مبيءة لتفاةي هزه الفت  الت  تأت  علا األخلر وال

 تدمر عو  أن ت ير. 

وم  خالل خلفية المواقف المختلفة، يمل  أن يفرق هءا بي  معءا الء  بوصفه ذلك الملمون الرزي 

ييتويه الء  تركيبا وةجلة )أي ما يورد ع  الء  ععال( وبي  مف وج الء  بوصفه الش ت الزي يءقلره الرء  

 مف وج الء  يمل  أيلا أن تسما "الو يفة اجتصالية". ع  موقف معي  وبدج م 

يستءتج مما يبن أن الرء  يردخل عر  يرياق حردث يءرتج عر  إ راره تبعرا لل ردح المقصروة، ويف ر  عر  

الء  أو الو يفة اجتصالية، عإمه ج يعتمد علا الء  عق ، بل يجب علا إ اره أيلا، أما ما يدخز م  مف وج 

اك  معقد م  معءا الء  وعوامل إمتا  الموقف وع مه )يتبع إلا ذلك أركات اجتصال المتلق  أن يتلقاه م  تر

 .(2)وال ر  م  اللالج وكزا حدوة العالقات بي  هدجت األ راح(

وبعد هزا، يبدو التباي  بري  معءرا الرء  ومف ومره عر  الءصروص المءطوقرة أكثرر ررالت، األمرر الرزي 

الل وية ع  تيديد المف وج، خصوصا مبر  الصروت، للعوامل يير  يوضح إعطات وزن أكبر ع  حاجت اليوار

 وتعابير الوره، واليركات الجسمية المصاحبة أكثر م  حاجت الءصوص األحاةية )اللاتب والء (.

أن يجعل المتلقر  يتفاعرل ويتواصرل مرع مصره، وذلرك بتروعير يير أن المبدع البارع هو الزي يستطيع 

مر  ق   المتلق  لما يريد إباليه له، خاصة ع  مجال الءصرح واإلرأراة لتجءرب مرا كل ما يملءه أن يويع م  ةا

" قد سألمة إلا عت  ج متءاهية وج معتقد أن صاحب رواية "إرهابييجر بايمل  أن يوقع ع  ما ج ييمد عقباه و

م مرة مالحزرة ص ايرتخاليملر   –ل القّرات بعاته هزا األمر لزا وعلا الري  م  تعدة التأويالت والرؤى م  ق

 أخصيات روايته.بطل م  وه  أن المبدع يياول ع  كل مقطع أن يُعرح المتلق  بشخصية كل  -ردا

                                                 
 .333ص، ةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن – (1)
 .333، صالمررع مفسه – (2)
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 كيف تتم عملية الفهم؟:

مرر  ايرر  )يز ررر أوج عرر   -العرراة  –تقررول الدرايررات الءفسررية أن المتلقرر  عءررد ع رر  الجمررل يءطلررن عرر  

حركرات أيايرية، وعر   ريرن عمليرات البير  عر  الجملة(، "يلعه" عرضيا بوصرفه مسرءدا إليره، وبوصرفه 

العيءي  عءد القرات ( تستءتج عءدمز األةا  المءطقية للقول، ويصل بوايطة حركات  لإلثباتوحدات ععلية )قابلة 

بوايطة معلومات أخررى إلرا ع ر  ملرمون اإلمجراز الءزرري عبر وضع هزه الوحدات ع  عالقات ا المتداخلة 

الميدوة  ع  الزاكر  ذات الوقت القصير )حسرب األبيراث  المخظون، بسبب يعة (1)والقلوي ع  قول الجملة

الءفسررية يسررمح لإلمسرران بايررتعمال خمسرري  قلررية أوليررة تقريبررا حرردا أعلررا لسررعة التخررظي ( يجررب أن يُسررمح 

باللرور  رظت م  وحدات المعءا المءشطة م  قبل مر  أخررى، للر  يملر  خلرن ملران جيرتقبال معلومرات 

م  ور ة مزر  –و مصية أخرى، وما يتعر  "للمسح" هو تلك الوحدات الت  تلون يير ذات أهمية يياقية أ

 .(2)لف   معءا الء  أو ج يلون ل ا إج أهمية ثاموية -المتلق 

يرد عر  "معءرا الء "ي"معءرا الرء  الجرظت" المعرالج دالمعلومة المعد  للمعالجرة مر  رلزلك ج تدمج 

 القاعد  الموروة  إلا ذلك الوقت ع  المخظون م  المعلومات المعالجة. باللامل م  قبل، بل عق  ع 

ومعالجة المعلومة تيدث م  أرل ذلك لوقت قصير عق  )خالل ةور ( ع  ذاكرر  العمرل، ب رزا المعءرا 

ييدث ع   الء  أيايا بشلل امتقام ، ويعتمد بشلل خراص علرا أهميرة المعلومرات للمتلقر ، ويرت  ع ر  الرء  

بالتفصريل واعتررا  ثبرات   " بوايرطة قفرل اإل رارات ورمرع البرهران مر  رمرل الرء  والمرلتلدى "ميءسرل

  .(3)مق  التفصيالت، ووضع تخميءات وايتءتا  واختيار ومرارعة اجعتراضات

بتصييح معءا الرء  عر  مر  كراموا قرد  -يالبا –ولقد أثبتت اجمتيامات الءفسية أن المتلقي  يقومون 

إلا التواعن المزكور هءا مع المخظون يرلفا، عر  الوقرت ذاتره ج ل بأثر ررع  للوصول ايتقبلوه قبل وقت  وي

عر  مسرتويات  (Micro-structures)تت  عق  عملية تءزي  المعلومات الوارة ، بل أيلرا تختصرر إلرا أبءيرة 

ا اجختصرار للء ا تبدو كأم ا عملية واحد  م  خالل الف ر  األخيرر للرء ، وهرزعد  وه  يلسلة م  العمليات، 

 .(4)يصبح مملءا بفلل قالب المعرعة التقليدي

ويبدو واضيا أن عملية ع   اجتصال معقد  ردا، عبعض ملومات القلرايا الفرعيرة تتعامرل مرع إةرا  

معءا الللمة، وأخرى تتولا عك أفر  القواعد الءيوية لتركيب را، ويشرلل أيلرا التعررح علرا معرام  الللمرات 

تر  اللفز  صرعوبة أخررى، وعلرا هرزا األيراس يجرب علرا علر  الرءفس أن يأخرز هرزه المفرة  م  ذوات المش

علرا الطبيعرة الدجليرة الصعوبات ع  ع   الء  بعي  اجعتبار، ألمه عءدما يفشل يرامع أو قرارئ عر  التعررح 

 .(5)المتعدة  للللمات، والدور الياي  للسياق، عإن ذلك بإملامه أن يوصل إلا صعوبات ع  الف  

                                                 
 .333، صةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن – (1)
 .333ص المررع مفسه، – (2)
 .333مفسه، ص – (3)
 .333مفسه، ص – (4)
 .332مفسه، ص – (5)
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ح إلا ذلك أن قلية ترتيب الللمات ه  األخرى م  قلايا التدر  ع  صعوبة الء ، وتبدأ ع  يلا

يررل  الصررعوبة مرر  الجمررل الترر  تترروالا عي ررا األيررمات وصررفات ا، واألخبررار وصررفات ا، وهرر  الترر  ج تشررلل أي 

ا ج تختلرف عر  صعوبات حقيقية ع  الف  ، إذ تتلح ي ولت ا مر  خرالل كرون األبءيرة التركيبيرة السرطيية عي ر

 .(1)أبءيت ا التركيبية العميقة، وكون توال  األحداث عي ا يتالتج مع ترتيب الللمات

أصرربح يعرررح بقررامون وكمررا تتطررور الل ررة بايررتمرار باتجرراه التسرر يل وتفرراةي األيرراليب المعقررد ، ممررا 

  الل ة وليس الل رة الس ولة واجقتصاة ع  المج وة ضم  ةرايات التطور الل وي )هو باألحرى لدى مستعمل

ذات ا(، عإن المتلق  الزي يعد مشاركا ع  صءع الء ، يسعا هو اآلخر إلا توخ  الطرين األير ل عر  الف ر ، 

ع و ع  الء  الملتروب يجراول أن يسرد الخامرات الفاريرة مر  عوامرل السرياق برأقرب العءاصرر المءايربة لتلرك 

الميل ، حي  يتبءرا القرارئ عر  ييراب عءاصرر الموقرف الفرايات، وهزا ما يسميه "براون وبول" مبدأ الف   

 . (2)الزي يتصوره كاتب الء  ع ما ميليا لمدأرات الظمان والملان واأل راح المشاركة

ععوامل السياق الملامية والظمامية علا وره الخصوص تبقا ثابتة مرع تقردج الرء ، مرا لر  تررة إأرار  

بيل المثال حدي  ع  الباب، عالمعءا األقررب هرو البراب الرزي ع  الء  مفسه بت يير أي مء ا وإذا ورة علا ي

يشير إلا الملان ما ل  يشر إلا ييره، وإذا ورة لفظ مسب  لتيديد الظم  مثل كلمة "مبلرا" عإمه ييلون قيايرا 

ررعر  عر  الرء ، مرا لر  يررب  اللفرظ بمت يررات أخررى عر  الرء  إلا الظم  المزكور قبل ذلك ع  بداية خ  

 ذاته.

الزرعيررة الفاريررة بررأقرب بعررد مررلت الخامررات  المءطقرر عرر  حالررة وررروة اجضررطراب الرردجل  أو  أمررا

العءاصررر، عيلجررأ القررارئ حيء ررا إلررا البيرر  عرر  ملومررات ذرعيررة ياميررة قررد ي ترردي إلي ررا إذا يرراعدته ثقاعترره 

و  أو والزروح العملية المييطة بوروة الء ، وقد يصعب عليه الف  ، ويصءف الء  ع  ةررة مر  ال مر

 .(3)الصعوبة أو الركاكة أو الرمظية أو اجقتلاب

وامطالقا م  تصءيف المتلق  الء   عإمه إذا تعدةت اجحتماجت ويابت المدأرات الءصية المرريرة 

ألي احتمررال، أملءرره اليلرر  علررا هررزا الءرروع مرر  الءصرروص بصررفة ال مررو ، ويلررون الررء  صررعبا إذا تعررزر 

 إما لبعده ع  الء  أو لعدج ذكره. الرمظ الل ويالوصول إلا مررعية 

أما عءردما يفقرد الرء  التسلسرل المءطقر  بسربب عردج التردر  عر  القلرايا أو العبر  بآليرة الل رة يلرون 

الء  ركيلا، ويءتج الء  الرمظي ع  حالة وروة القطاعات ع  اإليءاة بايتخداج اإلييات اإلأراري، وعءردما 

  ، يصبح الء  مقتلبا.يياقية ضرورية م  بءية الءت يب تفصيالت 

وردير بالزكر، أمه لريس باللررور  أن تلرون تلرك الصرفات يرلبية عر  الءصروص، عقرد يلرون بعلر ا 

ضروريا وميموةا ع  بعض أمواع الءصوص، كاجقتلراب عر  البرقيرات، حير  يعررح مءرتج الرء  روامرب 

                                                 
)1( - Suria A. EDJV, language and congnition, Wertsch, Wachington, DC, (USA), Winston et 

sons, 1982, P:177. 
 .32المررع السابن، ص  .ب.براون،  .بول، تيليل الخطاب، - (2)
 .332ةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، ص - (3)
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فصريالت ضررورية لمتلرن الءق  ع  معلومرات المتلقر  المقصروة برالء  بشرلل ريرد، عيسرت ء  بالترال  عر  ت

 آخر.

 محور العالقة بين اإلنتاج والفهم:

 كيف يجب أن تلون العالقة بي  اإلمتا  والف    -

 هل تلون العالقة يليمة إذا كان ع   الللمات مواعقا لما أراة م  معان  -

يعطر   تعدةت الدرايات الت  تعالج العالقة بري  المءرتج والمتلقر ، كمرا اختلفرت اتجاهات را، إذ مء را مرا

المءتج القرو  لل يمءرة علرا ميرور العالقرة بيءره وبري  المتلقر ، ومء را مرا يروزع قرو  ال يمءرة علرا الميرور بري  

الجملة، عإن قرو  المءرتج تتءايرب  علاالطرعي ، وتتبءا بعض الدرايات رريان كفة المتلق  ع  تلك العالقة. و

 .(1)علسيا مع قو  المتلق 

 ل في النص المكتوب:تجنب سوء الفهم بين طرف التفاع

يتطلب تجءب يوت الف   بي  المءتج والمتلق  بعرض العوامرل اإليجابيرة وأخررى يرلبية مقارمرة برالء  

 المسموع )الخطاب(.

 العوامل التي تساعد على تقارب فهم الطرفين )المنتج المتلقي(: .1

 تيل  القارئ ع  الء  الملتوب. .أ

 الء  عءد موت الصوت. يعة الوقت لدى القارئ خالعا للسامع الزي يفقد .ب

 العوامل التي تعيق الفهم في النص المكتوب: .2

 يياب عءاصر أيايية ع  الف  ، مثل الءبر واليركات المصاحبة والتعبيرات. .أ

 عدج القدر  علا اجيتفسار م  لمءتج الء ، كما هو اليال ع  الء  المءطوق. .ب

 جهود اإلفهاا لدى كاتب النص:

للاتب خلن اجيتعداة لدى القارئ م  أرل التعاون عيمرا بيء مرا إلمجران تتطلب ر وة اإلع اج أوج م  ا

م مة التواصل، ومساعد  القارئ كزلك علا أن يستءتج ع  كل ررظت مر  الرء  مرا يملر  أن يرأت  عر  الجرظت 

الالحن، وبوايطة مجموعة إضاعية م  أحداث الء ، يستطيع اللاتب أن يلم  ع مرا صريييا ويرريعا لردى 

ك عر   ريرن المردخل اجيتعراضر  لموضرروع الرء ، وأررحه، وتيديرده بدقرة وإكمالره وإبررراز القرارئ، وذلر

 . (2)الم   عيه بوايطة ويامل مختلفة

بءات ثابترة، عإمره ج يملر  التءبرد بقواعرد عامرة تيلر  أبءيت را، وج ن بءات الءصوص ج يتيدة بقواعد وأل

 مررة اتصررالية معيءررة، وتشررتر  بعررض الءصرروص تتيسررر معرعررة اإل ررار الررزي يختررار ل ررا إج عرر  مجررال حررل م

الملتوبررة بعررض المعرعررة لرردى قّرام ررا، األمررر الررزي يجعررل اللاتررب ملررطرا للتقليررل مرر  يرروت الف رر  عرر  بعررض 

 الءصوص، ولزلك ع و يلجأ إلام

                                                 
 .43المررع السابن، ص ميمد عتان، ةيءامية الء  )تءزير وإمجاز(، - (1)
 .332ةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، ص - (2)
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اليسية إلا األأيات الت  تتميظ ب ا الءصوص المءطوقرة عر   ريرن أوصراح التعويض ع  عقدان اإلأار   .1

   لألوضاع )وصف األأخاص واألملءة واألزمءة(.ةقيقة وميدة

التوضيح اللاع  للبي ة الت  مشأ عي ا الء  الملتوب )ألم ا يير معلومة باللرور  للقارئ( وكزلك بعرض  .2

عوامل السياق الم مة للف  ، ععبرار  مثرلم " خيرر اللرالج مرا قرّل وةّل" يفترر  أج تطبرن علرا الءصروص 

 الملتوبة المراة ب ا اإلع اج.

بالتلوي  ال رم  لألعلار ع  الء ، وإيلان العالقات بي  العءاصر األيايرية عي را، ثر  األخررى اجهتماج  .3

الفرعية. وهءا يوضح "عظ الدي  مي وب " الءقطة المشتركة الت  رمعرت بري  مجرمر  ةمرار البشررية مر  

 زم  هتلر إلا يومءا هزا زم  ب  جةن.

إيصال ا، مثرل مبردأ اجمتقرال مر  المعرروح إلرا ييرر المعرروح،  تءزي  المعلومات وكزلك اجهتماج بطرق .4

وم  البسي  إلا الصرعب مرع مراعرا  المتطلبرات الخاصرة، برالمتلق ، كرزلك ومراعرا  اهتماماتره وتوقعاتره 

 المملءة.

التقرروي  اإلةراكرر  للشررريك، إذ يجررب أن يلررون الررء  لرريس عقرر  ذا ةجلررة للمتلقرر ، وإممررا يجررب أن يتءايررب  .5

له العقلية، وبالمقابل يءب   أج يلون القارئ قد أر د مفسه بوايطة الء ، وج يلرون قرد خو رب وقدر  تقب

بما ج يرقا إلا مستواه، ول رزا السربب يجرب علرا كاترب الرء  عءرد تأليفره للرء  أن يلرع مصرب عيءيره 

 .كفاتات اجيتءتا  المتوقعة م  قبل القارئ. وهزا الزي يقر به المبدع "عظ الدي  مي وب "

 بارز  وأخرى عرعية أو إلا عقرات.تقسي  الء  إلا عءاوي   .6

التأكيد علا المعلومات الرميسة بشلل خاص )مرثالم بوايرطة إأرارات تفسريرية،...(، تلررار تلرك الالزمرة  .7

 .)ل  تر أي ا يا صديق (

العءايررة بالصررياية ومشرراكل ا، مثررل قلررية "مطابقررة الموضرروع"، ومشررللة "تلرروي  التفرراه " )الوضررون  .8

القردر  علررا اجيرتقبال...( وكرزلك الطرول والقصرر حسرب و يفررة والشرفاعية( والعربت اجتصرال  للمتلقر  )

الء  الملتروب، عالبرقيرات واإلأرارات اإلرأراةية مرثالم تتميرظ بالقصرر، بيءمرا توررد مصروص أخررى ج 

 .(1)يست ءا عي ا ع  السعة ع  العر 

 جهود تجنب سوء الفهم لدى القارئ:

ت ع  يلوك   إزات الء  الملتوب تبعا جختالح أهرداع   مر  القررات ، وبءرات علرا مشرا  يختلف القّرا

عملية التفعيل واإلل ات الت  يجري ا المتلق  عءد تعامله مع الء ، وتلرون متيجت را هر  متيجرة تفاعلره مرع ذلرك 

 الء  وميصلة ع مه له.
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 كيف يتفاعل القارئ مع النص؟

القررارئ عءررد معءررا واحررد متجررامس تل ررا عءرره المعررام  المختلفررة عرر  الوضررع الطبيعرر  يسررتقر ع رر  

والمتءاقلررة معرره، وتورررد عالقررة  رةيررة برري  كميررة التفعيررل والخبرررات المتررواعر  لرردى المتلقرر ، عللمررا زاةت 

 الخبرات زاةت كمية التفعيل، بيءما تقل تلك اللمية لدى قليل  الخبرات تبعا لقلة الدوال.

أعجررظ عرر  رعررض المعءررا ييررر المالمرر  للللمررات ذات المعررام   -عرراة  –ا ويلررون المتلقرر  األقررل مرايرر

المتعدة  وكزلك ع  رعض الصيغ يير الصييية. وكثيرا ما يتجاهل الصور الموضية وبعض الللمرات، للءره 

القابرل للتءبرد مر  الشرخ  األكثرر تردريبا، عربعض م  ر ة أخرى يلون قليل المران أكثر ايرتفاة  مر  السرياق 

  .(1)ثال قابلة للتءبد ع  يياق معي ، للء ا أقل تءبدا ع  يياق آخرالللمات م

وباإلضاعة إلا أن القيمة التفاعلية لل  تلعب ةورا كبيرا عر  رعرع مسرتوى الف ر  لردى القرارئ وترزكر 

ةقامن الء  ملموما وألال وترعع ةررة المعقولية ع  الء  إلا حد تءتف  معه اليارة الماية إلرا التفسرير، 

ز إلررا أكثررر مرر  قرررات  واحررد ، وهررو مررا يملرر  أن يسرر   بدررررة كبيررر  عرر  مجرران مررتيتررا  الءصرروص عءد إذ ج

اجيتيعاب اإلللتروم  للءصوص وقدرت ا علا التررمة اآللية م  ل ة إلا أخرى إج أن ذلرك ج يمءرع اجهتمراج 

 بويامل أخرى لدى القارئ، وم  بي  هزه الويامل ما يل م

زات  للرء  مرع الرء  مفسره، ألن ذلرك يبعرد كثيررا عر  المرارعرة المسرتمر  للتفسرير عدج توحيد التفسير ال -

 المخّظن ع  حالة توعر أرو  رديد  تساعد علا المرارعة وربما الخرو  بتفسير رديد.

تيديد الم مة الت  وضع ا لءفسه، أو وضع ا له ييره، وال دح م  قرات  الء  الملتوب، عقرات  الجريد   -

 ان ع  قرات  الءقد أو التيلي ...  بي  علم ، وهما تختلفتختلف ع  قرات

اجهتماج بأةوات الءف  أو العبارات السلبية، وكزلك أةوات اليصر والتيديد الت  قد يَُولِد عدج اجمتبراه إلي را  -

 قلبا للمعءا أو تعميما أو يير ذلك.

المصرطليات ضررورية لف ر   للمررت عي را، إذ إن معرعرةرعع كفات  التخص  ع  الموضوعات الت  يقررأ  -

 أوضح وتفرين بي  المعام  العامة واجصطالحية للللمات.

تشرويش عر  ميصرلة تفاةي األحلراج المسربقة قردر اإلملران كر  ج تطرول مراحرل اإلل رات وتتعقرد، عييردث  -

   .(2)الف  

 وعررر  الء ايرررة، مخلررر  إلرررا أن أهررر  الدرايرررات المشرررتركة بررري  العلررروج المختلفرررة المتصرررلة بمف ررروج

الء يالخطاب ه  تلك الدرايات الءفسية الل وية واجرتماعية الل وية، الت  كان ل ا الفلل ع  وضع األيس 

التجريبية والءزرية لتيليل الخطراب، وتيديرد  بيعرة العمليرات المعرعيرة المسرتخدمة عر  إمترا  الرء  وع مره، 

زا البالية الجديد  والشرعرية والتداوليرة التر  وتخظيءه وإعاة  إمتاره، باإلضاعة إلا القواعد العرعية العامة، وك

                                                 
 .332ن، صةيعالج أبيب العجم ، مقال العالقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع الساب - (1)
 .333، صمفسهالمررع  – (2)
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تعد أحدث عرع م  العلوج الل وية التر  تعءرا بتيليرل عمليرات ع ر  اللرالج واللتابرة، ووصرف و رامف األقروال 

 وخصامص ا خالل إرراتات التواصل بشلل.

 التداولية وعنايتها بتحليل عمليات الكالا والكتابة:

 مستوى التحليل:

كأةب ولل  ع  عمقه تجد كل المعارح )األيطور ، العبثية، التراريخ، ةب يوصف يقول مي وب م" األ

السياية،...( والمبردع البرارع هرو الرزي يسرتطيع أن يقري  عالقرة بري  كرل هرزه المعرارح، وهر  الطبخرة األكثرر 

ي ءجح عر  تو يرف معلومرات تاريخيرة بأيرلوب يررةير تعقيدا  ألن اإلألال المطرون بالءسبة للمبدع هو كيف

 روام  

الجامررب اإليررتراتيج  واليرررب البررارة ، ويرررى بررأن مررا يلتبرره يمثررل القيمررة بومي رروب  كاتررب ي ررت  عرر  

 تجربة المدلف ع  الفلر ، وع  التجربة، وع  الل ة وع  توييع قاممة القّرات. م الملاعة 

إلا العال ، أي  الخرو  م  الميي  الج راع  -م  مءزوره -ل مدلفه اللتابة المعولمة الت  تعء  ثويم

الص ير  )الو  ( إلرا الردامر  اللبررى  تهأن هزا الءوع م  اللتابة يطرن قلايا العال  ليخر  المتلق  م  ةامر

)العال (، وم  خالل الروايرة أو اللتابرة يريعايش المتلقر  كرل األحرداث العالميرة، ويسرتطيع ويتعررح علرا كرل 

العالمية، وبالتال  يتتلون لدية علر  أو معرعرة كران يج ل را  ن للعزمات أو لمجرم  اليروبز  إاأليمات البار

مثل له هارسا، وكأن رواية "إرهابيس" راتت لتبدة حير  المتلق ، وتفسر له حقيقة األوضاع كامت تع  العال  

 الراهءة.

وع  اللون األيوة واألحمر علا يالح الرواية  يقول المبدعم األيروة يييرل إلرا قتامرة الوضرع، أي 

 كأر ت مزلر  صرعب أن ملتشرف  ريقرالعشرية السوةات أو اليمرات، وهو كزلك رمظ للزالج الردامس، إذ  إلا

 عيه.

وعءوان الرواية "إرهابيس" تفسر كياما يياييا مبتلرا م  قبل أأخاص مجامي  يدمءون بت يير العرال  

ويرريليء ، أميلرردا مرراركوس، بالرردج وبررالقو  )هتلررر، برر  جةن، يررتالي ، عراملررو، كررارلوس، كررابون، إيسررلوبار، م

أولريل ، بوكايا، كي  رومغ يل، بيومشيه، صداج حسري ، القرزاع ، تشاوييسرلو، برول بروت، بروب ةيءرار، أوج 

 وةاعال، أيل  ييفارا( هدجت ه  كبار "إرهابيس" عال  الفساة والط يان.

حرى مشروت هرزه وع  بدايرة الروايرة  ييراول مي روب  أن يعررح المتلقر  بجظيرر  "إرهرابيس" أو براأل

الجظير  الت  ه  رظير  مجازا، أما اليقيقة عإم ا تمثل مشوت كيان يياي  مختلف روحه "اإلرهراب"، القرو ، 

 الدج،.

حسرب مرا ترويره  –رعرت تيرت المرات يأما إضاعة الالحقة )إيس( ع   مسربة إلرا قرار  أتالمتريس التر  

الجامرب التراريخ  اللاليريل ، األيرطوري، إذ  وإرهابيس حلت ميل ا حي  أعطاها مي وب  إحيات -األيا ير

 اإلرهاب هو عمن تاريخ .
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مرر  حرررب تسررما  هرر  للرردلع ومررا قرراج برره تشرر  ييفررارا -مرر  ور ررة مزررر مي رروب  -وإضرراعة "إيررتان" 

بالمقاومة الثورية، بيءما يمثل ب  جةن اإلرهاب باي  الدي   وعلا الري  م  اخرتالح المصرطليات اليربيرة  

 ا ع ع  ايتعمال القو  والدج م  أرل الت يير.عإم ا كل ا تتق

أما لفظ "اإلث " الوارة علا يرالح الروايرة  عإمره يمثرل اإلررراج، وأمرا لفرظ "ال فرران"م عإمره اجعتقراة 

 الزي يعتقده كبار الفساة والط يان، حي  يرون أم   علا حن، وأن اجمتيار أ اة .

إن روايررة "إرهررابيس" هرر  متررا  بيرروث قرراج ب ررا وإذا كرران الررراوي هررو الررزي يوررره العمررل السرررةي عرر

 ألسرءةمي وب  حول عالقة اإلرهاب باإلعالج، عجاتت روايته ع  عمل إبداع  متخيل، م  خاللره يجيرب علرا 

بمرا تردرق كرل البشررية، وبالترال  عقرد مثلرت الروايرة كيامرا ور لة التر  أرقتره يرأخوص الرواية ع  معزر  األ

 اميا.يياييا وتاريخيا وملاميا وزمل

 بال ربةور باليير  ع  هزا الواقع الم ظوج، وع  اإلحساس عويلشف عمل مي وب  اإلبداع  مدى الش

. لزلك قدج كلمة "اإلث " علا "ال فران" ليوره امتباه المتلق  الزي يءاج ع  يفلة يبالوروةية ع  هزا العال  ال ر

الجظامرري  إذ "إرهرابيس" روايرة تعبرر كرزلك  ج يفرق بي  اآلثمي  وبي  م  يستيقون ال فران خاصة المتلق 

 -أ رال   عمرره –ع  اإلرهاب الزي  ال الجظامر، ولروج ال فرران ومشرروع الررميس عبرد العظيرظ بوتفليقرة 

 المتمثل ع  المصالية والوماج لما خمدت ميران اإلرهاب ع  الجظامر.

إذ تصرور الروايرة وتءقرل  ،تابرة" مر  األةب الصردى أي األةب بمرا هرو كسإن رواية مي وب  "إرهابي

واقعا ارتماعيا ويياييا ومفسيا موروةا ععال قبل اللتابة، وهزا التصور هو ما كران يشرلل أعرن امتزرار القرارئ 

والجظامري علا وره الخصوص، إذ الرواية بالءسبة إليره امطالقرا مر  هرزا األعرن، هر  القراةر  العرب  عموما 

راع، إذ هر  الجرءس األكثرر قردر  علرا التقرا  التيروجت والتعبيرر عر  علا تصوير واقع حاعل برالتوتر والصر

يعد معراةج للييرا ، ألمره يعيرد إمتار را علرا الرورق، والسرارة كلر  المعرعرة هرو المدلرف الرزي والق  الت يير. 

توحده بالمتلق  قي  ارتماعية واحد  ورؤية رمعية متمايلة تساه  عر  مرد رسرور التواصرل والتوصريل بيء مرا 

للاتب والقارئ(. وذلك أن الواحدية ه  المءطلن األياس الرزي ترء ض عليره عمليرة التمايرك الرداخل  للرء  )ا

 الروام ، وه  المصدر الزي تتولد عءه تأويالت الء  المتعدة  حسب معارح المتلق .

المعرعية  وذلك أن المتلقي  مختلفون حسب إملامات   ،ويبقا الف   والتأويل مطلقا ج تقيده قاعد  معيءة

وتملء   م  الل ة وعسرية التأويرل " إمءرا ج مسرتطيع أن مبقرا ةاخرل الرء ... أعتقرد أن ثمرة بري  خرار  الرء  

ر وةاخله توزيعا آخر للمجال أو الييظ، وأعتقد أمه يوات ع  القرات  البا ءية أج ع  القرات  التفسيرية للء  عب

 .(1)"ا ةاممامسير  اللاتب، أو تاريخ اليقبة، يزل أ ت ما ماقص

ومر  ور ررة مزررر "روليررا كريسررتيفا" لرر  يعررد السررياق يُشررلل معطررا ررراهظا مرررة إلررا الررء ، إمرره متررا  

التفاعل بي  ايتراتيجية الء  وايتراتيجية القارئ، وأي مقاربة ةيءامية تتوخا ع   الء  ع  تعدةيته المعقرد  

                                                 
)1(- Emille Benveniste, Problème de linguistique générale, 2ème ed. Gallimard, 1974, P:82. 
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ت إج إذا مزرت إلا الرء  مر  ور رة مزرر تفاعليرة بالتركيظ علا بءياته الداخلية، عإم ا ج تلتشف ععالية البءيا

 .(1)تاريخ  -تز ر العالقات المعقد  بي  الء  ويياقه السوييوثقاع 

عررالء  مماريررة إمتاريررة، إمرره تيرروير للءصرروص وتءرراص عرر  علررات مصرر  مررا تتقررا ع وتتصرراةج عيرره 

 .(2)ملفو ات عديد  مقتطعة م  مصوص أخرى

علرات ةيءاميرا ألمسراق معيءرة ج يءب ر  أن ي مرل اجيرتراتيجية  وعلا هزا األياس يمل  اعتبار الء 

الفعالررة للقررارئ عرر  ترررهي  هررزه التعدةيررة، وإذا كامررت الدجلررة ج وررروة ل ررا خررار  أررر  تأويل ررا، عيءب رر  علررا 

القرات  أن تويع ععل را كإمترا  ومماريرة، ولريس كايرت ال . يقرول "برارث"م" بقرد أصربيءا معلر  أن اللتابرة ج 

. إذ (3)أن تتفتح علا المسرتقبل إج بقلرب األيرطور  التر  تردعم ام عمريالة القرارئ رهري  بمروت المدلرف"يمل  

يقوج القرارئ بعمليرة الررب  بري  الردجمل حير  ي ردو مشراركا عر  اجيرتراتيجية الءصرية، لرزلك تقتلر  إمتاريرة 

 القرات  تفعيل تعدةية الء  ع   رين تفليك مختلف األمساق الءصية.

معلروج عاإلبرداع الروامر  مر  أكثرر األرءراس األةبيرة اتسراقا بالييرا  والروع ، وأكثرهرا إيررات  كما هو

بورره مر  بالمقايسة مع الواقع والمتخيل علا السروات، والطرابع الفرةامر  لإلبرداع يمثرل تجليرا لللليرة الجماعيرة 

صل إذ يمثل تاريخ را يرياقا الوروه، وج احد يءلر بأن الرواية ه  رظت م  مشروع عء  ورؤيوي ممتد ومتوا

عاما تد ره وقامع وأحداث عربية وةولية  ايية اليلور )حرب الخليج ع  إخرارات ا المتءوعة والمتلرر ، 

 امتلاس الخيارات الديمقرا ية، الزاهر  اإليالمية...(.

لتابرة أمراج وتبعا لزلك يتيل  العءوان ع  توليد التردليل القرامر  وييفرظ أعرن التلقر ، عمرا الجردوى مر  ال

مسوخ الواقرع وعجامعيتره  والجرواب أن اللتابرة عر  وضرع ا الملتربس إزات مرا يجرري مر  أحرداث هر  أضرعف 

اإليمان وأقواه ع  اآلن ذاته عمال بيي  الريول صلا   عليه ويل م" م  رأى مءل  مءلرا علي يره بيرده عرإن 

 لزا عما عالقة العءاوي  باللليات الءصية  .ل  يستطع عبلسامه عإن ل  يستطع عبقلبه وذلك أضعف اإليمان"

وع  مستوى التيليل تقوج رواية "إرهابيس" علا مت  حلام  مداره الفلام  مديءة متخيلة )م  خيال 

المبدع( ه  إرهابيس علا وزن أتلءتيس، تلك الجظير  الت  يرقت ع  الظم  البعيرد إذ عسراة لر  يشرمل مءطقرة 

ت العال ، وم  هءا عالمبدع يري  معال  اللارثة اإلمسامية الت  ارتلب ا اليلاج ةون يواها بل عّ  حطبه كل أررا

 المجرمون بزريعة الت يير الزي ج يلون إج بالدج.

وعلا هزا تمثل الرواية مليمة عبثية يير قابلة للتصدين ري  أن كرل مرا بثره المبردع هرو يررة تراريخ 

مرا بعرد القيامرة. لرزلك ورردماها تعتمرد عر  تجليرة الخرراب حقيق  لمجرم  البشرية وللر  عيمرا يملر  أن يسرما 

مة وصفات المجرمي  وأعمال   اإلررامية علا أيلوب الروبورتا  الملتوب والمباأر ماقال بزلك المتلق  بصر

                                                 

 )1(– Julia Kristiva, Semiotiké, P:52. 
-32، صم2211، 1،  ي، الجظامرح)م  الءصية إلا التفليلية(، مءشورات ةار اجختطا لميمد بوعظ ، ايتراتيجة التأوي – (2)

33. 
 .23رومالد بارث، ةرس السيميولوريا، ص – (3)
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الصريف  البررارع عرر  مقررل األحررداث. ويمثرل مررت  الروايررة مشرراكلة تخييليررة لواقرع ملمرروس بسرربل تجعررل التخييررل 

 اكا وقربا م  الواقع يير المقبول.المقبول أكثر إةر

ولقررد أررّللت السررخرية والررت ل  والمبال ررة أهرر  اآلليررات لتجليررة أقصررا ةررررات الترررةي الررزي حرراق 

بالمجتمع، عقد تمرة مي وب  علا اليلر  التقليردي عأبردع ببدي رة صرامبة ول رة مشررقة عءرا رواميرا يُسررة أحرداثا 

ررا يءابيع ا بأيلوبه الخالق وترداخل األرءراس وايرتل اج المعرعرة ييايية وتاريخية حقيقية، عأبير ع  الل ة مف

بلل أألال ا وتشزيات الظم  وبتبعثر األأيات وتماز  اللامءات وتوحرد األيرطور  بالتراريخ والفلسرفة والشرعر 

 والييا ، وتفاعل اإليمات باإلييات وباإليقاع ورماليات الصور .

هر  صرردا مءره وإليره، إذ ب را تجرراوز واكتشرف يرر ررررام   والروايرة عءرد مي روب  كمررا يف م را المتلقر 

 الط ا ، لزلك تالعب بالل ة إلم ا مءظل الوروة كما يقول "هيدرر"م" مء ا يت  اإلبداع وعي ا وإلي ا". 

وتءتم  رواية "إرهابيس" إلا اللتابة الروامية الجديد  الت  تبء  حداثت ا عبر أصالة عء ا وايتلشراح 

ءس اإلبداع ، والرواية كما يش د ال الح تمسك بثقاعة المبدع الزي يريرد أن يُصرور واقرع ال وية واختالح الج

 العشرية السوةات الت  عاأ ا الشعب الجظامري ول  تسل  مء ا حتا ةول أخرى.
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األقل  علىباللفظ اللغوي مث الرموز مث التيمات فاحلوار ...إىل أن خيرج املعىن كما أراده مؤلف النص أو 
أنه نشاط معقد ومتعدد  التأويل الداليل للنصبه نشاط  إن أهم ما يوصفيقاربه بشكل أو بآخر، مث 

ومن هنا كان  املعاين احلاضرة، واستقبال معاين النص الغائبة، يف ظل البحث عن ،ينمو يف اجتاهات كثرية
وما شحن به النص من محوالت  ،التعدد القرائي للنص حسب سلوكات القارئ واستعداداته الذهنية

 .. وانزياحات أسلوبية داللية
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 مقدمة:
اجملتمع  ألنه ناتج عن عالقة حية قائمة بينه وبني  الفن الروائي أكثر الفنون اتصااًل بالواقع يعترب     

 هذه االجتماعية تتجلى يف بكافة شبكاته املعقدةو ، ةاحملدد ةط التارخييو القائمة تبعاً للشر  تهثقافويعكس 

وهو نص  املعريف للمجتمع أي أنه ذاكرة ملخصة للنظام ،رادوالعالقات بني األفا عرب التاريخ واجلغرافي
على شبكات داللية  الوحدات الدالة واملفاهيم القائمة نسج تتخّلله مجلة من الروائي النصوعرض، و 

ال يتكامل إال باالعتماد على و  العرض هو جوهر الظاهرة الروائية، و متكاملو داليل متجانس  حمتوى ذات
إال من  هذا ال يتحق ، و واحلدث االجتماعي  تكاتفة اليت تشكل الفري  الروائيجمموعة من اجلهود امل

املليئة بالعالمات اللغوية  الروائية فضاءاتهخالل العالقة اللقاء احلي املباشر مع املشاهد ليحق  أهم 
وائي املتعل  )املتمثلة يف الشبكات الّداللية للنص( وغري اللغوية )املتمثلة يف الفضاء اخلارجي للنص الر 

مبكان العرض وشروطه اخلارجية، واألشخاص ومواد العرض..(  من هنا كانت دراسيت تبحث يف 
الداخلية الكامنة يف النص ذاته واخلارجية املتعلقة بعملية العرض  الروايةالتشكيل الّداليل لفضاءات 

 الروائي. 
 :ي ضوء القراءةالروائي فالنص  فضاءات

د ي الوحيد الذي يستطيع العودة  إىل املالحم واحلكايات القدةمة واألساطري والسري الفن األ هي الروايةإن 
كلُّ شعب من شعوب األرض حينُّ إىل أجواء ما هو فيها من تراثه. فالرواية   لالشعبية القدةمة اليت ما يزا

ع ففقدت أصبحت عاجزة عن هذه العودة بعدما أصبحت )واقعية( خترتع شخصياهتا وأحداثها من الواق
القدرة على التحلي  يف أجواء األساطري والبطوالت اجلمعية ويف غرابة األحداث والوقائع إن الروائية هي 

حيتفظ بكل خصائص الفن اجلمعي الذي حيتشُد  لالفن الوحيد الباقي من بني فنون القول الذي ما يزا
حيق  للمتفرجني االلتقاء  احليَّ الذي  فيه الناس والذي ذكرنا أن البشر ال يستطيعون االستغناء عنه. فهو

جيعلهم يتلقون حكايته حبالة التوحُّد الوجداين. فيتشاركون يف مشاهدته واالستماع إليه مث خيرجون من 
 1قاعاته وهم يتبادلون الرأي حوله يف لذة ال يقدمها هلم أي فن آخر.

الفيّن أّواًل  وعلى  نيان أبداً اكتماله على املستوىوإزاحته من دائرة الكتابة ال يع الروائيإجناز الّنص   إنّ     
ُقّدر له، فبعد ذلك تبدأ الّرحلة  مستوى رحلته اليت أنشئ من أجلها؛ أي على املستوى الوظيفي اّلذي

رمّبا تكون  وهذه الّرحلة بني الّنّص والقراءة هي املرحلة اّليت 2بشّّت أجناسه، الروائياحلقيقّية للعمل 
، وتظهر الروائياإلبداعّية للعمل  لى األقّل أصعب من مرحلة اإلجناز وفيها تظهر القدراتاألصعب، أو ع

إمكانيات عمليات القراءة وتتبلور وف  ظروفها  أيضًا القدرات اإلبداعّية للمتلقي، وعندها تتّبدى
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ها تكون فاعلة يف اليت ال عالقة هلا باألدب يف كثري من األحيان ولكنّ  االجتماعّية والثقافّية واإلجرائية
 3 وجهة ذات طبيعة معينة حتدد من خالهلا قيمة النص. توجيه القراءة

 النص األد ي خملوق اجتماعّي أو مؤسسة اجتماعّية أدبّية فإّن تناول هذه املؤسسة أو هذا وألنّ      

غري منزّه أو غري  جملموعة القيم االجتماعّية ألّن اجملتمع -عند التناول-املخلوق سوف خيضع بالّضرورة 
أدبّيًا وثقافّيًا وأيديولوجّياً، سواءٌ  نزيه يف توجهه حنو الّنّص، وهو غري حيادّي ألنه يتسّلح برؤى جاهزة

وسواء أكان عمي  الّرؤي ة والرّأي أم سطحّياً، وسواء أكان يتناول  أكان املتناِول خمتّصًا أم غري خمتّص،
متعّددة  نشد الفرجة أو تزجية الفراغ، وهذا ما جيعل دوافع القراءةجديد عليه أم متسليًا ي الّنّص إلنشاء

 4 وجيعل أشكاهلا وألواهنا متباينة خمتلفة...

اّلذي يسعى إليه  يتعّل  بالقارئ املتسلي املتفرّج، فإّن وصفه باملتسّلي واملتفرّج يكفي لنعرف غرضه وفيما
ثقافّية اجتماعّية ذات قيم راصدة متفّحصة  إىل مرجعّيةمن وراء القراءة ولكّن ذلك ال يعين أنّه ال يستند 

  هدفها من القراءة أيضاً. حتكم على ما تتناوله وف  قدراهتا ووف 

الذي يستدعي مرجعيته الفكريّة  ما يتعّل  بالقارئ املنشئ الذي يقرأ ألغراض أخرى فهو املهّم، وهو أّما
أيديولوجيّته ليحاكم وحيكم فيقيم وُيسقط ويف سّلم  ىلوالثقافية واالجتماعية، ويستدعي بالّدرجة األو 

  وتصّوْره لإلنسان والعامل... القيم اّلذي بناه يف فكره وثقافته

عن رؤى فكريّة وأيديولوجية استفاد منها  إن األدب أصبح يف جتلياته وأهدافه وقدراته ودالالته يصدر    
الّتداخل اّلذي مل يأبه خلصوصّية األدب يف مضمار العلوم اهلائل و  ليغين قدراته ليواكب الّتطّور البشريّ 

 كعلم الّنفس واألنثروبولوجيا وعلم االجتماع والنظريّات السّياسّية ومكتشفات اإلنسانّية اجلديدة

والتوّجهات؛ إذ وصلت إىل  اللسانيات واألسلوبيات، وقد دفع كّل هذا إىل أن تتنوّع املقاربات والقراءات
 5 تعّدد القرّاء.حّد التعّدد ب

إن النصَّ األد يَّ حيفل دائمًا مبعاٍن كثريٍة وةمكننا أن نؤوله على سبٍل شّّت. والقراءُة األدبّية تتصف 
أكثر من غريها من القراءات ببعدها الذايت هذا. وهي تثري القارئ على املستوى الفكرّي وجتعله يوّظف 

تأرجح قيمة النص بني تعدد القراءات للنص األد ي يف على املستوى التخّيلي جزءًا من ذاته، و هبذا ت
 6تأويل دالالته املنطوية حتت عباراته و يكون القارئ وحده مكتشفها. 

إن املعىن يف العمل املكتوب أكرب من الواقعة اليت يقصها ويتجاوزها. مبعىن أنه يتحرر من صفة      
الشفتني مث ختتفي إىل األبد. ولكن الكتاب ينقذ العرضية اليت متيز احلديث الشفهي. فالكلمة خترج من 

 7املعىن عن طري  أربعة أشياء.
 فهو يصونه من الضياع عن طري  تثبيته كتابة.
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 وهو يعزله عن مؤلفه فيطلقه من نية الكاتب.
 وهو ينتزعه من حدود موقف احملادثة الشفهية الضيقة فيفتحه على العامل الواسع.

 إذ جيعل له مجهوراً ال ينفذ من القراء على مّر العصور. وهو يرتقي به إىل الشمولية
 إن انتزاع النص من سياقه هو، الشرط الالزم والضروري لتعدده.
وعليه فإن واجب النقد األد ي هو  ،القارئ هو الغاية الكامنة يف نية املؤلف حني يشرع يف الكتابة

ُبت غى مث عليه أن أن يبني كيف ينظم الكتاب املدروس طريقة قراءته ويوجهها 
بغاية احلصول على األثر امل

 يظهر ردة فعل الفرد القارئ يف ملكاته اإلدراكية أمام السبل املختلفة اليت يقرتحها النص املقروء
وكل قراءة تؤثر وتتأثر معًا بالثقافة وبالبنية السائدة يف عصر ما ويف بيئة ما. وسيان أنكرت القراءة 

يف اخليال اجلماعي أو عّززت من مواقعها فإهنا تؤثر هبا فتؤكد بذلك بعدها  النماذج الفكرية املهيمنة
الرمزي. ويكتسب املعىن الذي ترتديه قراءة ما يف وسط ما أمهيته بالنسبة لبقية أشياء العامل اليت يألفها 

ضرورة القارئ يف ذلك الوسط. ويثبت هذا املعىن يف خيال ذلك القارئ. ومبا أن هذا القارئ ينتمي بال
إىل جمموعة بشرية وإىل خيال مجاعي تتميز به هذه اجلماعة عن غريها من األقوام فإن املعىن الذي ثبت 

 8يف خياله يرفد كذلك اخليال اجلماعي.
إن اندماج القارئ يف عامل النّص قد يرتدي أشكااًل خمتلفًة غاية االختالف. ويرتبط هذا إىل درجٍة 

ليت تفصل بني القارئ وبني عهد النّص املقروء. فحني يكون القارئ معاصراً بعيدٍة باملسافة التارخيّية ا
للنّص فإّن القراءة ةمكن هلا أن جتّدد من أحاسيسه ورمبا جتعله يغرّي من طريقة رؤيته للكون وإدراكه 

 لألشياء.
ها أو أن نُعلن  إّن أمهية  النصِّ األد ي تقوم بالضبط على أنه يستحيُل علينا أن نأخذ  بقراءٍة دون غريِ 

 شرعية  تأويٍل وإنكار سواه.
 : للفضاءات النقد الروائي

عاش النقد األد ي بشكل عام والدرامي بشكل خاص بعد أفول البالغة القدةمة يف أوائل القرن العشرين 
مرحلة من اخلواء و الفوضى وبدأ اخللط بني الشعري والروائي والدرامي واألد ي والروائي , وراحت 

سات ترتكز على األجناس األدبية وتالح  الفروق بينها , فثمة من يقول إن هناك ثالثة أجناس الدرا
نصاً  الروايةوهناك من يعد  ،الذي حيكى الروايةأدبية خمتلفة : الشعر الذي يغىن , والنثر الذي يكتب , و 

 ,باً أوالً , ونصاً منطوقاً ثانياً نصاً مكتو  الروايةوالشعر , وجند فريقاً آخر يعد  الروايةمكتوبا ال خيتلف عن 

والعبور الذي يتم بني النصني باجتاهات متعاكسة هو الذي يضمن حتول الظاهرة األدبية إىل ظاهرة 
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احتفالية رد أصحاب هذا الرأي على فري  من الكتاب واملؤرخني والنقاد الذين حتمسوا ألفضلية التعبري 
 9 واللغة املنطوقة هي اللغة املثلى للمحاكاة . لكتابة الشفوي وأوليته , وعدوا أن الكالم سب  ا

 :النص الروائيفضاءات 

 :اللغة الروائية
بني احلكاية واخلطاب بني املكتوب واملعروض املسموع  واالنسجامإن اللغة الروائية هي لغة التناغم  

كعالمات لغوية يف املستوى واملرئي , وال يتعل  األمر برتمجة أو تصوير , ألن احلوار موجود داخل العرض  
 01 , ليس كتاباً ةمكن توضيحه بالشروحات أو بالصور الروايةفلماذا نرتجم نصاً نسمعه ؟ و  الصويت

قراءة سليمة , موضوعية وممكنة فإنه ال بد من االبتعاد عن " إرهاب النص "  الروايةمن أجل قراءة 
يرتكز يف الواقع على جمموعتني متقاطعتني  روايةالعلى حد تعبريت أن ايربسفيلد , ألن  " وإرهاب العرض
جمموعة العالمات اللغوية للنص املكتوب وجمموعة العالمات اللغوية وغري اللغوية للنص  ,من العالقات 

املعروض , فليس مهمًا أن نطرح األسئلة حول أسبقية العالمات اللغوية وغري اللغوية , بل أن نتعرف 
ة بني جممل هذه العالمات واليت تنسج باختالفها وانسجامها العمل الروائي على طبيعة العالقات القائم

00 
تعد اللغة من أهم مكونات اخلطاب الروائي إىل جانب الرؤية السردية والبنية الزمنية والفضاء    

، لكن تبقى اللغة هي املميز احلقيقي للرواية عن باقي و احلوار والشخصيات والوصف واألحداث
ألدبية األخرى. كما أهنا املادة الشكلية التعبريية اليت تنبين عليها الرسالة اإلبداعية اليت يرسلها األجناس ا

الكاتب إىل القارئ عرب مجل متنوعة : سردية ووصفية ومشهدية وبالغية وحرفية. لذلك يتم الرتكيز عليها  
لف وأطروحاته املباشرة وغري املباشرة كثريا مادامت شفرة وسيطة بني املبدع واملتلقي ألهنا حتمل نوايا املؤ 

 تعابري تقريرية أو أساليب إحيائية انزياحية من خالل استعمال تعابري مسكوكة أو مستنسخات تناصية أو
ورمزية . و من مث،فأي روائي ال ةملك ناصية اللغة وقواميسها احلرفية واجملازية وال حيسن توظيفها توظيفا 

اقات تواصلية وتداولية ذات مقاصد تداولية فنية وتعبريية يف قمة البالغة أدبيا ساميا ويستثمرها يف سي
واجلمال والروعة الفنية فإنه لن يستطيع أن يكون كاتبا روائيا ناجحا ومتميزا. ومن مث ةمكن القول: إن 

 .(12)الرواية هي تشخيص اللغة وتصوير الذات والواقع اعتمادا على التشكيل اللغوي
 :ةالروائي الشخصية

. وهي شخصّية مشبعة من املؤلفرواية شخصّيٌة مركزيٌّة هي شخصّية  أي تستقطب النسيج السردّي يف
 هتا وأفعاهلا، يعرّفها السرد مربزاً أعماقها االجتماعّية والنفسّية. احيث صف
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 ةاحلادثة. إذ ال ةمكن حتقي  احلادث مركزية، فإن الشخصية هي الرواية مركزيةكانت احلادثة هي  إذا
  وإجنازها بدون شخصية أو شخصيات تأخذ على عاتقها مهمة اإلجناز أي خل  احلادثة.

متظهرها  أو حبسب الروايةالنقاد والقصاصون الشخصية إىل أنواع سواء حبسب دورها املتبىن يف  ويقسم
 31 اخلارجي أو الداخلي. وإذن فهناك.

بعدًا من  حملتلة ملركز كثافة القص، لتعكسشخصية مركزية أو رئيسة تسمى البطل. وهي الشخصية ا *
 31 أبعاده. وبالتايل هي من ينصب عليها اهتمام امللقي واملتلقي معاً.

  األوىل. وعلى الشخصية الروايةشخصية ثانوية )مساعدة( وهي اليت تسلط الضوء على جوانب يف  *

الشخصية  يا وتسمى أيضاً شخصية جاهزة منطية. وهي غالبًا ما جتيء مسطحة ومعكوسة فوتغراف *
  الظرفاء(.) اجلامدة، وكان يطل  على األبطال املسطحني يف القرن السابع عشر نعت

تاريخ وأسلوب  شخصية منوذجية نامية، وهي مرتبطة بالظرف احليايت، وتتميز بقدرهتا على التطور مع *
 31 األحداث.

  تطور نفسي واحد.شخصية متوازنة نفسياً أي سكونية: وهي احملافظة على  *

إىل  شخصية معقدة نفسيًا أي دينامية: وهي غري مستقرة على حال واحدة وتتحول من وضع نفسي *
  آخر.

السياق  جتوز املفاضلة بني مستويات هذه الشخوص، فلكل منها مميزاته وخصوصياته ودوره حبسب وال
الشخصية النامية  شخصيتها جاهزة ألنالقصرية أن تكون  الروايةالذي يشمله. لكن اجلاري يف  الروائي

االقتصار على شخصية واحدة يف  غالبًا ما توظفها الرواية، وأن حتصر تعدد الشخصيات، إذ يستحسن
من الشخوص مثلبة سقطت فيها بعض  أو على أدىن عدد يسمح به موضوع القص. فاإلكثار الرواية

وغه ضرورة فنية أو كانت الشخوص تتحرك تس خاصة إذا كان مهرجان الشخوص ال الروائيةاإلنتاجات 
  غري مربر لوجودها. روائييف جو 

فما يسيء إىل  .بالنظر إىل ما تتطلبه من فنية ومتكن، عملية ليست باليسرية الروائيةتصوير الشخصية  إن
ي  التصوير الداخلي يبقى الطر  مصداقية الشخصية هلو اإلسهاب يف رمسها مبفردات تقريرية. وبالتايل فإن

خالل تفكريها وسلوكها بلمسات خفيفة أثناء  ، مبعىن تصويرها منالروائيةاحملبذة يف رسم الشخصية 
 31 السرد واحلوار والصياغة الفنية.

  من جمموع اللمسات العابرة والذكية تتبني للقارئ األبعاد الثالثة للشخصية، وهي: هكذا

   والسلوك النافر.البعد اجلسمي أو الرباين ويشمل املظهر العياين *

  البعد النفسي أو اجلواين، ويشمل احلالة املتخفية والفكرية. *
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  البعد االجتماعي ويتعل  مبكانة الشخصية يف حلبة اجملتمع وحميطها وظروفها. *

ومبقدار ما تساعد  األبعاد الرامسة للشخصية، هلا بالغ األمهية مبقدار ما حتدده من مالمح الشخصية هذه
الشخصية متامًا حبيس هذه  على تصنيفها السلوكي واملواقفي فالقاص بالتأكيد سيظل يف عمله كما

  األبعاد الثالثة.

تنسجم  بناء منطقيًا مع ذات األبعاد حّت الروائيةأبعادها الثالثية إذن، يبين القاص شخصيته  وف 
الراشح عنها )فال ةمكن  ما بني هذه األبعاد والسلوك الشخصية مع خمتلف مواصفاهتا ولئال يقع تنافر

  بطله شخصية مسنة رامزة للتعقل(. للقاص أن جيعل بطله يهيم بفتاة قاصرة، إذا ما كان قد قدم

التوصيف  سعي القاص خلل  شخصية تأخذ على عاتقها قيادة احلادثة ال تعين سقوطه يف ميكانيكية وإن
تصوير مظهرها اخلارجي.  ة أو فقر يف حتليلها الباطين أو ِإسراف يفاالجتماعي النفسي هلذه الشخصي

 31 ويضيف هلا جديداً. الرواية فالتعم  يف باطن الشخصية أو عكسه لن جيدي ما مل يؤد مهمة يف
وال جيوز  11الشخصية الروائية هي أحد األفراد اخلياليني، أو الواقعيني الذين تدور حوهلم أحداث ف

 .11بني احلدث، ألن الشخصية هي اليت تقوم هبذه األحداثالفصل بينها و 

وقد أكد كثريون على هذه الصلة، يقول الدكتور رشاد رشدي: ))من اخلطأ الفصل أو التفرقة بني 
 22الشخصية، وبني احلدث، ألن احلدث هو الشخصية، وهي تعمل، أو هو الفاعل وهو يفعل((

ات اليت يوظفها للتعبري عن أفكاره وآرائه شخصية من الشخصي -يف معظم األحيان-وينتقي القاص
 حمورية تتجه حنوها أنظار بقية الشخصيات، كما أهنا تقود جمرى الرواية العام.

وقد ألف النقاد أن يطلقوا على هذه الشخصية مصطلح"البطل" ويعنون به الشخصية الفنية اليت 
 يسند القاص إليها الدور الرئيسي يف عمله الروائي.

أمحد منور بشخصية البطل، الشخصية الفنية اليت))تستحوذ على اهتمام القاص، ومتثل املكانة  ويعين
الرئيسية يف الرواية، وقد تكون سلبية، كما تكون إجيابية، أو متذبذبة بني هذه الرواية وتلك، قد تكون 

والقطب الذي جيذب إليه  حمبوبة، أو منبوذة من طرف القارئ، املهم أهنا متثل احملور الرئيسي يف الرواية 
 .21كل العناصر األخرى ويؤثر فيها((

شرعت بعض الدراسات احلديثة تبتعد عن تسمية)البطل( ورأت فيها بطولٌة طوباويٌة زائفة، ألهنا 
مقرتنة بظهور األدب اخليايل الذي نشأ يف العصور الوسطى، وهلذا استبدلنا هبا اسم)الشخصية الرئيسية(، 

 ب هذه الدراسات أنسب، كما أهنا تتالءم مع الدور الفين الذي يسند إليها.ألهنا يف رأي أصحا
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يف الشخصية الروائية أن تكون معربة عن صورة من صور احلياة البشرية وأن تبتعد قدر املستطاع  حيبو 
عن النماذج األسطورية اليت تقوم بأعمال خارقة، ألن عنصر اإلقناع يضفي على الشخصية الروائية هيبة، 

دوراً متقدماً. ويف هذا الشأن يقول الطاهر وطار: ))أبطايل الرئيسيون أختارهم من احلياة، من معاريف أو و 
ولكن مهما كانت قيمة  -كمراقب وطين للحزب  -أصدقائي، أو من حققت يف شأهنم يف إطار عملي

من عندي،  ، من أبعاد ومعطيات%07أو  17البطل الدرامية، فإنين مضطر إىل أن أضفي على األقل 
 .وأحياناً أقوم برتكيب عدة شخوص يف شخص واحد

 :الروائي السرد
يعد السرد أحد أركان النسيج الروائي األساسية، حيث يسهم يف الربط بني أجزاء الرواية وتتابعها، 

 تتابعاً فنياً متيناً.

ذلك السرد: ويدل املعىن اللغوي لكلمة"سرد"، ))على توايل أشياء كثرية يتصل بعضها ببعض، من 
 .22اسم جامع للدروع وما أشبهها من عمل احلل ((

، وأما من حيث االصطالح األد ي فإهنا 23أما اصطالحًا فالكلمة تعين: التتابع وإجادة السياق
تعين))املصطلح الذي يشتمل على قص حدث أو أحداث أو خرب أو أخبار سواء أكان ذلك من صميم 

 .24احلقيقة أم من ابتكار اخليال.((

وليس السرد عنصرًا فنيًا خاصًا بالرواية القصرية من دون غريها، وإمنا هو ركن أساسي يف الرواية، 
 حيث يتحق  بوساطته ترابط األحداث وتسلسلها.

 :الروائي الوصف
الوصف يف املصطلح األد ي هو: تصوير العامل اخلارجي أو العامل الداخلي من خالل األلفاظ، 

 التشابيه واالستعارات مقام األلوان لدى الرسام والنغم لدى املوسيقي. والعبارات، وتقوم فيه

ووظيفة الوصف هي خل  البيئة اليت جتري أحداث الرواية فيها وتكوين نسيجها، وال حي  للقاص أن 
يتخذ من الوصف مادة للزينة وإمنا يوظفه يف تأدية دور ما يف بناء احلدث. ومن املتف  عليه أن على 

 يقّدم األشياء املوصوفة، ليس كما يراها هو، بل كما تراها شخصياته. الكاتب أن

وأن تكون اللغة قريبة من لغة الشخصية، لكي حتق  شيئًا من املنطقية الفنية، ألن الشخصية هي 
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 25اليت ترى الشيء وتصفه وتتأثر به

متاسك النص  فإذا توافرت هذه الشروط، فإن الوصف سيكون عنصرًا فنيًا مع بقية العناصر يف
 الروائي.

 :الروائي الحوار
احلوار يف املصطلح هو تبادل احلديث بني الشخصيات يف رواية ما. ومن وظائفه يف العمل األد ي 
بعث روح حيوية يف الشخصية، ومن شروطه أن يكون مناسباً، وموافقًا للشخصية اليت يصدر عنها، إذ 

 .26اً على لسان شخصية أمية، غري مثقفةال يعقل أن يورد الكاتب حواراً فلسفياً، عميق

ويقوم احلوار يف الرواية بدور هام، حيث بإمكانه أن خيفف من رتابة السرد الطويل، والذي قد يكون 
 مبعثاً للسأم وامللل، وبتدخل احلوار اخلفيف السريع يقرتب النص من لغة الواقع أكثر.

ء يف الفن الروائي وعامل تعبري عن األفكار إن اللغة أداة احلوار، ولذلك وجب أن تكون عامل بنا
ومن الشروط الفنية للحوار الروائي أيضًا الرتكيز واإلجياز والسرعة يف التعبري عما يف ذهن  واآلراء

 27الشخصية، من أفكار حيوية، أما طول احلوار فإنه يضر بالبناء الفين للقصة القصرية.

ورة استعمال اللغة العربية الفصحى يف احلوار، ألهنا وقد أمجعت جل آراء النقاد والدارسني على ضر 
اللغة الوحيدة اليت يفهمها املثقفون العرب كافة رغم أن قلة منهم يدعون إىل استعمال العامية بدعوى 

أن ندير حوارًا باللغة الفصحى  -يف رأيهم-تقريب الشخصية من واقعها احليايت، إذ ليس من املنطقي
 الريف السوداين أو اجلزائري مثاًل. ولكن هذا مردود إىل ذلك أن اللهجات على لسان فالح ينتمي إىل

احمللية العربية تقلل من مجاهريية النص األد ي وجتعله منحصرًا يف بيئة واحدة من الصعوبة اجتيازها لشدة 
 خصوصيات بعض اللهجات العربية.

 :العنوان

القارئ يف تأويل  قونًا حيمل معاين ودالالت تفيدالعنوان عند السيميائيني، فإنه يعد عالمة أو إي    
عالمي مرة، وأخرى بأنه  مضمون النص. ونظرهتم تلك جاءت بناء على تعريفهم لألدب "بأنه حدث

والنظام على ركيزة واحدة هي العالمة،  نظام عالمي. ويرتكز التعريفان على اختالفهما يف كلميت احلدث
 .21ومعىن ذلك أن النص األد ي عالمة" 



12 
 

 :اهاتالنص الروائي وتأثير  فضاءات سمات
. لكن حالة  املعايشة  اليت هي أخص )املعايشة(مما تقدم نستخلص أول مسات النص الروائي وهي 

، واليت كانت السبب يف افتقاد  اومشكلته اصعوبته، هي أيضًا اواليت هي أعظم ميزاهت الروايةخصائص 
الزمن على عكس بقية فنون األدب والفن التشكيلي.  كثري من أعظم الروايات ألمهيتها مع مرور

فاملالحم والروايات والقصائد واللوحات واملنحوتات حتتفظ ببهائها وعظمتها مهما تطاولت عليها 
تبت لـه اليوم يف عصره هو وليس منذ بضعة أعوام أو بضعة قرون. أال القرون. ويطالعها املتلقي كأهنا كُ 

ثاًل، بشغف وحرارة مع أن بيننا وبينها عدة عقود من السنني، وجتري أحداثها (، محرب وسالمترانا نقرأ )
وما أعطاها هذه امليزة  ؟يف بلد يبعد عنا مسافات شاسعة، وتدور حول حدث تارخيي مضى منذ قرنني

إال أهنا تأريخ ألشخاص وأحداث واقعية أو متخيلة. ونشعر مبثل هذه احلرارة يف قراءة مجيع القصص 
ات واملالحم. ونشعر مبثل ذلك أيضًا حني نشاهد اللوحات واملنحوتات. فهي تنقل إلينا سحرها والرواي

خة( لشخص أو منظر أو مكان )كان( موجودًا يف عصر من العصور ويف بلد من البلدان. ألهنا )مؤرِّ 
شاهدته. والنقصد وسبب هذه املتعة الفائقة أننا نطالع ونشاهد تارخيًا يعطينا كامل ذاته مبجرد قراءته أوم

 .أبداً أن نتعايش معه يف متطلبات عصرنا

إن املوضوع ال يكون إال مما يفرضه واقع العصر. ومهما بلغت حرية الكاتب يف اختيار موضوعاته، فإنه 
يظل مشدوداً إىل مهوم وأفكار عصره خبيوط حديدية. وهذه اهلموم واألفكار تتخذ لنفسها أسلوباً خاصاً 

إىل املتلقي. وهذا األسلوب هو املعادل اجلمايل ألسلوب التفكري والذوق وطريقة احلياة يف هبا يف تقدةمها 
ذلك. ومن هنا نستنتج أن املدارس واملذاهب األدبية كانت )الشكل القادر على التواصل مع الناس يف  
بة كل عصر من العصور(. والشكل اجلمايل الذي يستوعب املوضوع يكاد يكون عفويًا ألنه استجا

عفوية من الكاتب ملتطلبات عصره. وقد يتخذ هذا الشكل أسلوبًا مباشرًا حادًا يف التخاطب مع 
 21اجلمهور. وقد يكون أسلوباً موارِباً يتخّفى فيه املوضوع وراء الرموز.

 الروائي: الفنيَّة في الصراع
وشبَّه بعُض ظرفائهم وقد أمجعت أوصاف النقاد اجلادين للصراع بأنه )عالقة صدامّية بني طرفني(. 

تكوين ه بأن على الكاتب )أن يضع بطله فوق شجرة. مث يقذفه باحلجارة طوال مدة الروائية. مث يُنـزِله عنها 
 يف هنايتها(. 

والصراع غري اخلالف يف الرأي وغري املشاحنة. وإمنا هو شحنة ملتهبة تضرب الروائية من أوهلا إىل 
النهائي. ولعل أكمل تعريف لـه أنه )تناقض بني قوتني متكافئتني متارس آخرها وتوصل الروائية إىل هدفها 
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 32إىل هدفها(. الروايةفيه اإلرادُة وعي ها. ويتجه ب
 من هذا التعريف تتوضح خصائص الصراع:

أن يكون بني قوتني متكافئتني. فال لذة يف متابعة مباراة رياضية بني فري  قوي وفري  ضعيف.  -آ 
ن يف الظاهر غري  متكافئتني، كأن يكون الصراع بني رجل أعزل وبني قوة طاغية مدججة وقد تبدو القوتا

باألسلحة. لكننا نكتشف أن الكاتب شحنهما مبا جيعلهما متكافئتني. فحينما أكرهت الكنيسُة غاليلو 
غاليلي على إنكار دوران األرض حول الشمس قال بصوت خافت )مع ذلك فإهنا تدور(. وعند ذلك 

 أت قوة الكنيسة املسيطرة مع قوة إرادة الرجل األعزل الفرد.تكاف
أن يكون كلٌّ من طريف الصراع واعياً ملعركته مع الطرف اآلخر. وهذا ما يشحذ اإلرادة ويعمِّ   -ب 

الصراع ويضع األقوال واألفعال واملواقف يف إحكام التسلسل املنطقي. ولنتذكر أن الروائية كلها قائمة 
سببية(. وإدراُك أطراف الصراع ملواقعها يعدُّ حجر  الزاوية يف بناء الروائية على السببية. على مبدأ )ال

يعرف أيضًا ما يريد. و)مهلت(  -متمثاًل بالكاهن  -)فأوديب( يدرك أن خصمه هو القدر. والقدر 
قيد يعرف أن خصمه هو عمه امللك فيحاول قتله. وامللك العم يدرك أن بقاء مهلت يف القصر على 

احلياة سينغص عليه عرشه وحياته الزوجية فيحاول قتله. والدكتور )ستوكمان( يف مسرحية إبسن )عدو 
الشعب( يدرك أن خصمه هو املدينة بأسرها. واملدينة تعرف أن الدكتور ستوكمان يريد حرماهنا من 

ن األفعال املرتابطة مشاريعها الراحبة. وكلٌّ من هذه األطراف يصارع خصمه بوعي وإصرار عرب جمموعة م
 املؤدي بعُضها إىل بعض.

أن يرتبط الصراع باهلدف األعلى للمسرحية وأن يوصل إليه. وبذلك يظل قائماً وقوياً من أول  -ج 
الروائية إىل آخرها. وألنه يتجه إىل هدف معني فإنه يسري يف مسار حمدد. فيحذف عنه الكاتب كل ما 

 ما خيدم اهلدف.ال خيدم هذا اهلدف. ويضيف إليه كل 
ومجال الصراع يف الروائية أن أحد الطرفني يبدو متفوقًا على اآلخر فيسمى )القوة املسيطرة املهامجة( 
ويكون الثاين )مدافعاً( عن نفسه أمام األول. فكأن الطرف الثاين واقف على حافة اهلاوية وأنه سيسقط 

ارئًا للنص أم مشاهدًا للعرض، خوفًا على الطرف يف اللحظة التالية. فتثور لذة املتابعة عند املتلقي، ق
 املدافع.

 

 الهوامش:
 .13، ص 5771نبيل سليمان، أسرار التخييل الروائي، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمش  / 1

 .8، ص:3800، 3ميخائيل باختني: الكلمة يف الرواية، ترمجة: يوسف حالق، منشورات وزارة الثقافة ، دمش ، سوريا، ط/ 5
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 إشكاليات المعنى المتعدد في ضوء النص الروائي الجزائري
 
 
 
 

 د/ حشالفي لخضر                                                                             
 الجلفة –جامعة زيان عاشور                                                                         

 
 
 
 
 

 :ملخص
لعل أبرز ما يمكن وصفه للنص الروائي الجزائري أنه يتميز بتعدد داللي على مستوى معنى       

ات وقرائن تحدد هوية و ليس ملموسًا وال ظاهرًا إذ ال يظهر مباشرة، بل عبر عالمغائب 
من فالمعنى كامن في القول في حّد ذاته أو في القول المضّمن فيه، و   المعنى المقصود لذاته

ثّم ال يخرج المعنى في أّي قول عن المعنى األصلّي في أصل الوضع وعن المعنى الثاني 
، الفعل ومن هنا تظهر تعددات المعنى المنجز وفق المقام والعالقة بين المتكّلم والمخاطب

من خالل الدراسات األدبية الحديثة تنحو حثيثا نحو تصور براغماتي للقراءة يجعل جل  الذي 
ره شرطا ضروريا ائف تركيب وتفكيك النص اإلبداعي التي يضمنها فعل القراءة باعتباوظوصف ل

ودراستي تبحث في قضايا تعدد معاني النص الروائي الجزائري  .وفعاال إلجالء معاني النص
  وإشكالياته العتبارات عديدة.
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 :مقدمة

علل  بلب ث ّل.  ا نالءلوا ي  إن النصَّ األدبيَّ يحفل  دامال ب بانل نث رةيلويث نيارننل  ون ن نلل  

األدبي ة ..صف ورةو الن ييوال  الن الءلوا اع ببنلدا  اللذا.ي الذاا نالي .ةلوع الءل و  علل  

الاب.نى الفروع  ن.جنل  ينظ ف عل  الاب.نى ال.خي لي جز اب ان ذا. ، ن بهذا ..لروج  ييالة 

وا.ل  ن يرلنن النص بين .ندد الءلوا اع لللنص األدبلي تلي .رنيل  داا.ل  الانحنيلة .حلع عب 

 الء و  نحده ار.ّفه ا 

ذا.ه ، ودبية النص، نال.ي .نا  عل  .نظيف  إن إّر لية األدب .ر.ي ان حبينة اللغة     

ال.دانلي الببيح نحن ا  ينوف ب ب.رّ ف جا لي ع اللغة عبو  اآللية اللغنية بنيدا عن انن ا 

نز الانجم نصناب إل  عانا  ان عالية .حنيع لغنع ضان إح و ي.ج  الاج ز نالاج ز

 يضفي عل  اللفظ وننء ب يخوج  ان حي ز الحءيءة إل  وح بة الاج ز الذع ..ي  ال.بييق با 

 .للافودي الناحدي ون .خدم نظيفة .نبيوية جا لية تي آن ان ب 

الاه م  ال.ي ي.ني ن  ودا ا  عل   اذه الجا لية ال.ي، نإن ر ن بإار نه  ون . بهم تي ار.ا       

ال.جديد نإحداث يحينة جذوية اع األعواف  وية الفن ن. ويخ " اللذين اا  تي حنو"نظ

وي إاَّ ونَّ  ا عي لنفبه  ون ه  إبدا  انهجي ب ل. ا م نالرا  "ا  النلاية الاءو  يارن له  "ون .د 

بافودا   جا لية ال.لءي "نظوية اب.ءل ة ي ماة عل  بَديهي ع .با  له  برن .ح َّ  تليبع

يء.ون باّ ويع وخوى  ع ال.ي .ناجهه ، نإن ا  اي اّون  انهجي جزمي يح.ا  ونالاّرال

 نون .ر.ا  حص مل  بنب حة اذه الاّ ويعا 

نعلي  تإن الءل و  ي.رلع علل  بنيلة اللنص، وع علل  نبليه عالي .ل  الداخليلة، رلي يخللق 

 البي ق الن م الضونوع لفهم النص الاءون ا

جوب.  الخ صة نةء ت.  الفودية نييم عصوه ناانال  ذلك ون ر  ي و  جديد يحا  ان  .

، ن ان اذا ال.ندد الءوامي للنص .ننرس يباة اللنص تلي لنحلة نينظو إل  النص ان خالله 

 تنية يحبنه  الجن الن م للءوا يا

 : أو داللة النص النصمعنى 

ن اداو واو .ندُّ الدالة ان وبوز الءض ي  اللغنية النةيءة الصلة ب ألبلنب نالنءد أل    

الدواب ع اللغنية ناألدبية ي مم عل  دالة اللفظ نوةوا  تي نفنس الب انين نإلخ.ي و الا.رلم 

 ولف ظ  نلا  يءصده  انه ا



3 
 

نان ان  ر نع النالي ع داخ  الحء  الناحد ا .خوج عن ال.وادف ون ال.ض د ون      

 (1ااّ.ا   نال.ضاين ون عالية الر  ب لجز  ون ال.ن تو ا )

نلرن ليبع الرلا ع داخ  الحء  الناحد ذاع نضع ا.ب ن، تهن ك رلا ع وب بية        

نرلا ع ا اّية، ناألب بية اي ال.ي ..حرم تي ال.ء بالع اله اة تي داخ  الحء ، لذلك تءد 

 نضع النلا   ان ييو اخ.لفة لل.اييز بين الننعين نانه :

 ي االرلاة األب بية .رنن ذاع نحدي انجاية ناحد 

  الرلاة األب بية ا ي.ءيد اج   اب.خدااه  بنن  احدد ون ضيق ان األّي  ، ت لّءوي

اةال ا .حلق إا نصف  للّنو نالبّوي ، لذا ا يارن ون .رنن رلاة وب بية ، وا  

 الحاوي تير.ي اب.نا له  ييو اءيد نييو احدد ، لذا تهي رلاة وب بية ا

 نز ب لنببة لغيوا  تي اب.نا   ابن اللغةاالرلاة األب بية .رنن ذاع .ايز نبو 

  الرلاة األب بية ا يارن ال.نبن  بانن ا  ان انن  وجزامه  بخالف وزوق نوخضو

 اةالا

  ايرنن انن  الرلاة األب بية ا.ضان  تي رلاة وخوى ا عدا الرلاة األب بية ال.ي

.ي ا .غحي اجانعة ان الافوداع ،اة   الرلاة األب بية :زج جة ،رنباااال

 ..ضانه  رلاة وخوى بنى الرلاة الوميبية )نع  (ا

 الرلا ع األجنبية الحديةة ااي.واض ان األيلب وا .رنن وب بيةا 

 (2الرلا ع الاّرنك تيه  .ن ا  تي ال.نزيع ان الة الرلا ع األب بية ا) 

 نعلي  تإن ان ني الرلا ع .ر.ي عل  النحن ال. لي:

 نن  األب بي للافودياالانن  الحوتي الانجاي نان الا ا1

الانن  الاج زع للرلاة نان اب.نا   الرلاة ل.د  عل  انن  جديد ييو الانن   ا2

 الحوتي له  تنندا  نءن  ون تالن وبد ترنن  نءصد ون  ّج  ا

 الان ني الاخ.لفة للرلاة اة  رلاة )عين( ني.حدد انن ا  ب لبي ق الذع .ود تي ا ا3

 ل.ض د نااّ.ا  االنالي ع بين الافوداع ر ل.وادف نا ا4

البا ع الدالية للرلاة تر  رلاة له  عدي ان ني ال.ي .ايزا  عن ييوا  ترلاة اوبع  ا5

 اةال .ّا  عل  البا ع اآل.ية:بح ، اب.ن، ل  ووبع وضال  ا.ب نية، نزناي ه ي ماةا

 (3ا الانن  النجدانيا)7الانن  ااج.ا عيا                               ا6

 

اة انن  وب بي ان انن ا  الانجاي الذع نضنع ل  وب ب ، نالبنض يدعنه تلر  رل      

الانن  الحوتي ون الانن  الدالي، نان الانن  الذع .د  علي  الرلاة وب ب اني.حءق الانن  

األب بي ب ال.زام ب ب.نا   الرلاة نتء  لبا .ه  الدالية، تاةال نءن :ّوب النلد الا  ا نان  

 تء  لبا .ه  الداليةااب.خدم ر  رلاة ن
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نخوق ينانين البا ع الدالية يخوج ااب.نا   ان انن ه األب بي)الانجاي( إل  انن ه    

الاج زع انااب.ن وي نالاج ز ي.حءء ن عل  اذا النحن: إخواج الرلاة ان انن ا  األب بي 

 (4إل  انن ا  الاج زع عن حويق خوق ينانين ال.. بع األتءي الن ديةا)

ي   نليم وآع :) .نحنع اآلليلة الحءيءيلة للءلوا ي علل  الرّلف تلي ) داخل ( رل  نحلدي        

نيفهلم الن الّلفوي  تلي  -ان نحداع النص عن خينح الانن  ال.ي .دعاه  الّفواع الاخ.لفة

اذا البي ق ونه  ليبع بنية احددي ان رّف اللغز بل  الي )انظلنو الن واةللة اإلب.ّله د، ون 

تي صلب اذه النالية ظال  الاننل ، نيّل.ق الالو  ظل  الاننل  علن  بواب ان البن ( ن.ءع

حويق إيج د عالية ا.ب دلة بين انن  ادلن  جديد نّلر  نل .ه الن .فويلل داللة بل بءةا نلال  

ر ن ظ  الانن  ا.رصلالب تلي الداللة تهلن ي للف إحلدى الحبءل ع تلي نويلة الانل ني الفحويلة 

الق الّلفوي ) ال.لي اينل د .نليفهل  وبلداب( ، نحلق الخ صة بلذلك الاننل ، نالن يحلدد نءحلة إنحل

الصنع الذع يد نبه تي النص، ناع ذلك تإن ظ  الانن  ليس اجلود نظيفلة .ن يلب اللنص 

الذع ينحنع  عل  الانن  األنليا تحين نءوو نرّف عن ظال  الانن  الذع .غدن الن خلال  

ق انهلل  واةلللة وخللوى لظللال  إبلل.اواوي. و ن.رللواوهو ضللان الءللوا ي دااع ي.حلللب انلل  ان نّلل.

 (  5الان ني(ا )

نلذلك ا ..حدد ان ني الرلا ع نيياه  ان خال  الانجم اللغنع الا.جود علن الانل ني  

النفبللية نالن حفيللة، ) تانلل ني الرلالل ع ا..حللدد تءللح بلل ل.نويف ال.جويللدع الللذع .حللددا  بلل  

هل  نيربلبه  ولنانل ب ا ي.لة الءناايس إذ يحيح الاننل  الانحءلي لرل  رلالة جلن عل حفي، ينفلذ تي

ن ييا.هل  ال.نبيويلة(ا ) ( نللاننل  النل حفي، ون الجلن 6عل  حبب اب.نا ا.ه ، اي ال.لي .رلن 

لدي لهذه األلنان، ون الظلال  الانننيلة .لدع  يلني )  الن حفي يني  إلة وي الاّ عو الخ صة الان 

 ااإلب.دع  (ا 

 :القراءة و الفعل القرائي

ف ظ النص ن..بُّنه  نظواب ون نحء با نين.اد الء و  تي ذلك اب.ني ع الءوا ي لغة: .ردية ول

 .ر ألدا  نالحفظ نالفهم، نال.ذنق

الصن.ية ون الوازية بدنن  اب.نى األدا : ني ية ون ي دع الء و  األصناع ون الصنو  _

 .الانّدين ون الاَ.َبلِّين إبدا  ناض  للان ني عند األحف   نالاذينين ون

ا.صلة، تيه.م ب لنالي ع  حفظ: نيءنم عل  يوا اع ا.. لية ون ا.ءحنة وناب.نى ال  _

ون الصن.ية ناي ّ منة تي  الصن.ية نالانننية نيةبع صنوا  تي الذاروي الحورية

 الاداوس نالاب وح )ال.اةي (
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ان ني ال.واريب ناأللف ظ نالنب واع  اب.نى الفهم: نيءنم عل  يوا ي ناعية ا.رنية .ل.اس  _

الحورة الجزمية تي النص نالحورة الرلية ال.ي .نجد  ي ع النحنية نالفنية نإداوينالنال

نال.وريب ناي يوا ي الا.نلاين تي الاداوس الا.ءداة نتي  جنانب  بنب حة ال.حلي 

 7.الحي ي الن اة الج ان ع نتي

لية البححية نالنايءة األص اب.نى ال.ذنق: ناي يوا ي ا.. لية ا.رنية .حل   البني  - 

الفروي األب بية ن..بع الاءني ع الدالية  نالفوعية نوصف الان ني اإلنا مية الدييءة ل.نزيز

الخ صة, ن.حيح ب ا.داد النص ن.بوز عاء  ن.ر.ّف وبن د  ,نالانجاية نالاج زية نالفنية

 ةنال.صنيوية ن.وابح وجزام  ب لبيمة اللغنية نااج.ا عية نالفروية نالبني ال.فريو نال.نبيو

ناآلة و النفبية  الفنية نبذلك ..اة  الظال  ناألصلية نالحنادث ناألتر و ناانفن اع

اي يوا ي الداوبين  الجا لية تينفن  با  ينحي ب  ان عناحف نصنو الجا   ناذه

 8.نالاحللين للنصنص األدبية نييوا 

ّ فوي     لا.اةلة تي .داخ  اللغنية ا وا   الءوا ي ان انظنو اصحالحي، تهي آلية .فريك ال

.ند  الجالة نحد.  األنل ، نبا  يرف   ّبرة النالا ع ناإلّ واع اللغنية ضان بي ق احدد

نال.ي يءباه  الن لم اللغنع ن عنم .ّنابري، إل  بني.ين:  النينف عل  بنية النص  األب بية

 .بححية نوخوى .ح.ية عايءة إحدااا  تنيية

. ان برن الء و  يّ وك تي ر. بة النص،  ل.لءي ال.يالءوا ي، را  يواا  وصح ب نظوية ان

األةو األدبي ون النص إل  ادور ع ونلية عبو إع دي  اي عالية نفبية حورية .خ.ص بإع دي

نانازنة النالية بين اجانعة الدنا  اع الادلناع تي الجالة  .فريك اإلّ واع اللغنية

 تن  .رنيلي،ألنه  اح لبة ني دوي عل  النص ر االبا نان  نوى ون الءوا ي الناحدي نان ةم

ة الن يد  إض  ي النص نعل  نحن ي.ي  للء و  ار.ّ ف البنية الداخلية للنا ، لذا تـإن   اها 

نالا.لءي، نذلك انحالي   ان  األدبي الجديدي .نحصو تي ااا.ا م بننعية النالية بين النص  

؟ ا  اذه األبملة الانهندي: ريف انفن  الء و    ر ن ود  تنل  احض "اب.هالر "  ب لنص 

احود و.يب تي يوا ي األدب، ون ان ننٌ  ان  بريفية ناحية ناوضية .جوى عل  نبق

.   اإلخف ق تي إرواه اذا النص  عل  ين  ا  يويده الء و  ون يءنل ، ون ون   بينداش بجد 

ف الذع يصدو .ن حي  لألدب، نان ةم  بان نء.  اذا األتق الجديد نالاخ.ل ال.ي ر نع .ري ف

 9.ذلك النص عن 
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  القراءة المعيارية للنص:المعنى الواحد في ضوء 

ننءصد به  الءوا ي الّ وحة ال.ي ا ..ندع حدند ّوح األلف ظ الصنبة، ون ال.ي ا ..جوو     

إل  االابة البنية النايءة ال.ي انبن  عليه  النص رر ، ن اذا بانية الءوا ي البي يية ال.ي 

   النص ن .ضيق تض  ا.  النابنة، ناج ا.  الوحبةا.حجز عل

للة الءللوا ي ا .ن.هللي حللين يغلللق الءلل و  جلللد.ي ر. بلل  نلرن هلل  .بلل.او  ت علللةب يءلل  :      إن  عالي 

 11نا ة ويب تي حي . ا

إن ر نللع الءللوا ي .جوبللةب تللذلك ألن الللنص  يلل ة و تللي الءلل و  بحويءللةث ون بللرخوىا ننحللن 

للةا تبنضلله  .نالل  عالهلل  تللي نون نبلل.حيع بّللر ث علل مث  للز بللين نللنعين اللن النصللنص األدبي  اي 

ز الن ين ع .ل  الفروي لة البل بءة نالن بللنر  اللنايني ون .نلد    الء و  عل  نحنث الانس ت.نز 

انه  .نديالب الانب با ن.ر.في نصنٌص ودبي ٌة وخوى ب ل.وني  عن  نإدخ   البلونو علل  يلبل ا 

لةب رةيلويب نصلن فه  للناللة األنلل  حبلب صلنفه  ون حبلب نينبغي علين  وا  نها  نصنص ب و دبي 

عننانهلل  ون حبللب الل  يحلليح بهلل  تللي وحللد الل .ين الاجاللنع.ين بينالل  اللي .ن.اللي حءلل ب حبللب 

 اواايه  البنيدي إل  الاجانعة الة نيةا

 حءن  الانوتة الا. خاة لألدب، ب.بخيوا  الن ص .بخيواب  الّ وحةوينع الءوا ي  لءد     

ايدانه   .جوب علي  .حءيء .ه  النلاية، ت..ءنى، ن.زداد ّوااة، ن..خح  وحر اه   اخبوي ب 

ر ال  بحا  ان  الفنلي ل.صب  وحر ا ب ودبية، يوزح .حع نيوا  النءد األدبي، ت. رب ل ، ن.ةء 

إليه  وذناق الن س،  ..ناوةه  الر. ب ع ل.جن  انه  وبب ب نءدية . ن   األحر م الغويبة عن 

  نه  ان وتهم الا.نلءة ب ألدبان..ّر  ا

و الابرلة عندا  يرخذ النص وبن داب وخوى ا  ر ن للءوا ي        البي يية إدواره  عندا   ن..نع 

 النص الا دية يرّف عن حءيءة "الخح ب" بين الالفنظ نالر. بة تي .جلي ع

(SUBSTANCE) ،ع تض   و عبو ةن مية: الوب لة/ الا ديا تيرنن النص عندا  نّر آخو

تي  -حبب اج.ه د الا.لءي -للر. بة: "ي.رنن ان نص ب مد ا.ضان بدنوه النص ون نصنص

 الذع .نبج  الرلا ع تي (SENS DENOTATIF) .ن يض نصوا  ان ا الانن  الاب ّو

.ح.نع  (CONNATIF) ا.ضان لان ني ح تة (SYNTAGMATIQUE) .ن يبه  ال.زااني

إا   -الء و  ون الا.لءي-ا .دور  ونع  (CHAMP SIMIQUE) انننع ون دالي عل  حء 

 عند الحء  الدالي الح ف، ناب.نتيع ج   إيح  ا.  بوبح الحء  الدالي لر  رلاة إذا .نيفع

عبو  ب لحءن  الدالية األخوى لبءية رلا ع النصا ييو ون النص اإلبداعي ا يءن  اجهنل 

نعبو ريفية  ع ال.ي .حدةه  .نا.و رلا . ،الحء  الانننع ون الدالي تحبب، ب  عبو اا.ف ي 

النص، ريفية  صي ية .واريب الجا  ن.ن يبه  را  ون  يد يض ف إل  اذا اب اا ب تي إنج ز

البيض    اح.ال  الر. بة للاب حة البيض   ويصد اب.نا   النء ح نالفناص  إل  .وك

ب    الحديث، ّغ (ا لءد ونّر .وارب النص إوب ر ب ي اض ب تي النءد 11نالفواي ع")
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ت نة لع  الداوبين نوح   الءضية إل  اب.دمه  ل.بر  نفبه  الب ا  األن : ا  النص؟ا

يد  اإلج ب ع ان ر  حدب نصنب ا .ءدم إج ب ع ت صلة، ب  .ءدم نجه ع نظو ان زناي 

 .وارا ب حبءي ب، .ضيق نيد ..بعا تإن ض يع جنل.  .اظهواب لغني ب ندالي ب، نإن ا.بنع جنل. 

النصنص نص ناحد  .نلن حبء .  بنضه  بنض تي .وبب ع يحراه  .ح ن  الزان نررن ر 

.لك الاء حع ا  ضخم .ء.حع ان  وجزا  وجزا  ل.ءدم للء و  حبب الدناتع نالح ج ع، نتهم

 عن .وارب  الرليا  ي.بن  ألحد إا  بإوج عه  إل  ال.وريبية األم تي اّهد )اءحني( يرّف

ا  بدال.  الن ماة تهن الّ وحة البي ييةالاني وية لذع ييب.  الءوا ي ان "النص" ا ذلك 

إار نية " ي.ّر  تي نه ية الاح ف إا  ان خال  حضنوه "ردا " ألن حضنو "الادلن " تي :

داا.ه  الربوى،  يوامية يي بية ..ربس ان الء و  بن   عل  وعواف الجنس األدبي نبي ي ع

رإار نية ضانية يحب  به   ع .بان تنق اب.نى الدالة الصويحة للنص، ن..ن نقناي داا

حم وبدابا إن   جنين وبحنوع ا يا   النص ان حال   النص ناي جنين وزلي انجند تي الو 

  (ا12تي وحا ، نيظ  حوي ب ا يّيخ نا ي.الّ ")

عنه  البحث  ال.ي رّف عل  الء و  توصة الغنص إل  .رلم الننالم الا.ّنبةن بهذا ت ع 

الدالي: وع الا دي  حين وا ح اللة م عن .وارب الاظهو الدالي نالاظهو الجا ليا ت لاظهو

اح.ا اع الظهنو  "ين.بو الوب لة ن.يجة لاجانعة ان النن صو الا.جانة حبء ب لبنض

وتواد ي.نوف عليه   الاب.خلصة ان ي ماة .نزيع الوانز الن اة نينانينه  ال.ي .صل  ألن

عرس ذلك ين.اد عل   جا عة إنب نية .حددا  اللغة ون اإلصحالحا وا  الاظهو الجا لي تهن

د نلم .ءن ن تي اجانعة ان األلن ب ال.ي .ءنم به  الوب لة بحوية ر تية تي  .ننين ع لم .ءن 

ن.ءبله  بّر  ون آخو"  اب.خدام اذه الوانز عل  ّوح ون ي.م ااع.واف بهذه ال.ننين ع

جهوي نالنينف عند  عندا  يدع اهاة الن يد/ الء و  ليبع تي الرّف عن الاءن  (ا13)

.ندد الدالة تي النص  الءصدية ذاع البند الناحد نإنا : "اهاة .ران تي رّف عن إار نية

نإيواوه ويض ب "ب ل.رني " إذ ون   الناحد، نان إيواو بال احدندية األةو ني بلي.  لالنف. ح

يدخ  النص تي نظ ا  دنن .نبف"  دالة واين بظونف الن يد الذعالرّف عن .ندد ال

الءوا ي البي يية ن.ج نز الن يد الءديم،  (ا ت لفهم الجديد لحءيءة النص الذع ح. م .ج نز14)

.ننيض الءوا ي ال.فبيوية ب لءوا ي  ن.جديد اها.  بحبب ا  .ء.ضي  حبينة النص وع

الوجح ن إلحداا  دنن ون .دعي ون ه  عين  . اي  رفةال.رنيلية ال.ي .حوح الاارن ع يب  ون 

 .نا  عاله  تي ا  الحق  ا  دام "ال.رني " ان اآلخو واين ظونف
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 :األدبية اإلبداعية تعدد المعنى في ضوء القراءة

.بن  الءوا ي األدبية الجا لية ال.رنيلية إل  .ذلي  اذه النءب ع بند ببحه ، ح.  ي.بن      

خحنو.ه  تي الفن  الءواميا إذ ليس الاءصند .لاس اننر س النايع عل   للء و  .حب س

دع با .  ن.لننع نجنا ا نتي  النص، بءدو ا  ان خلق لهذا النايع ان النص ح.  نإن .ند 

الانح  ). ويخي ب، ناج.ا عي ب، ننفبي ب( ا .ها  البي ق الداخلي نالذع ان  .ج نزا  للبي ق

 الءيم اإلبداعية للجنس األدبي نالا.ّر  ان األعواف األدبية ال.يالفني الرلي لاجان   الن .ه

.ايز ر  جنس عن ييوه، ر ب.ن ضة عن "الخ وجي" "ب لداخلي" الانفص  عن النص 

  نإن .الحم ان  "دااب"ا "دليالب"

لرللي .رللنن الءللوا ي اءبنلللة يجللب عليهلل  ون .ل.للزم بالل  يارللن ون نبللاي  بء عللدي ال.ا بللك ن

انضنعية النءد ا .ءنم تي اخ.ي و اف. ح الءوا ي ون تلي ان.ءل   زانيلة ال.رنيل   الداخلي وع ون

 نإنا  تي .حبيق نانذج ال.رني  الذع يخ. وه الن يد .حبيء ب ص وا ب عل  ر  النص الاءون ا

 تهن ك ان ييو رذلك ل.فضي  يوا ي عن ييوا ا

ع الن الجلناب اللذع يظهلو نلرن ورةو األجنبة إين ع ب عل  ابرلة ال.رنيل  ن.نلدد الءلوا ا

ان حويءة علم الدااع تي النظو للنص األدبيا ناذا الجناب ي مم عل  الناينة ال. لية نالن 

ون النص يبواه نإل  حد ربيو ريفية .لءيل ا وع ونل  لليس ب بل.ح عة الءل و  ون يفنل  بل لنص 

د عنهل ا نعليل  ون ا  يّ   نا ون ي نل  را  يحلن ل ا تنلي  نحن النص ناجب ع لغنية ا احي

ير.ّف وحبن اار.ّ ف ال.نليا ع ال.ي ي.وره  الر .ب انةنوي ان  نانل ك ضلان نصل ا تلإذا 

 ي بع عن  جاينه  ون ورةوا  ون وخ  به  ي ده ذلك إل  .رنيالع خ حمة ون ييو اءبنلةا

ليست القراءات كلها إذن مشروعة. وهناك فارق أساسي بين قراءة تستخدم النص أي 

 على قول شيء ما وبين قراءة تؤول النص أي أنها تستجيب إلى ما يُبرمجه.تُكرهه 

إن النصَّ األدبيَّ يحفل  دامال ب بانل نث رةيلويث نيارننل  ون ن نلل  علل  بلب ث ّل.  ا نالءلوا ي  

األدبي ة ..صف ورةو الن ييوال  الن الءلوا اع ببنلدا  اللذا.ي الذاا نالي .ةلوع الءل و  علل  

 ينظ ف عل  الاب.نى ال.خي لي جز اب ان ذا. االاب.نى الفروع  ن.جنل  

ف ل   نيران تي عالي ة الءوا ي خحٌو آخو ان ا  يضن  الء و  ان ذا.  تي اللنصِّ نال  ينظِّ

تي ا تءد يحدث  ون .رنن الصلة بينن  نبين وحد ّخصي  ع الوناية ان الءلني نالنالق بحيلث ا 

ع.بل واعث وخلوىا ذللك ون اللنصَّ األدبليَّ يّغل ن  بند إا  اصيوا  اي نبءحع النظلو علن رل ِّ ا

ن  النءدع  يبهن نيد .خ.فلي يلدو. ن   يخ حب  تين  يدو.ن  عل  اانفن   نحببا نب ل. لي تإن حب 

ا نيب.حيع الر .لب ون يحبلب ألنفبلن  نون  عل  ا.خ ذ الاب تة النءدي ة الالزاة بينن  نبين النص 

و لهل  لةب للن يلد  لد ّخصل ب ن بضل ب ب لحيل ي لروا. ل  نفنبلن   يزي ن ألعيننل  ّخصلي ةب ونامي  ون ..جب 

 ناج.   عءنلن ا
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 إن  وةو الءوا ي عل  حي ي الء و  ان وربو برةيوث اا  ن.خي ل  ع ديبا

: ".ب.نع تي ةالةة اب.ني ع: تنجدا نلءد اب.ءوو عبد الالك او. ض .ء ليد الءوا ي النوبية، 

( نيد ..وا.ب لدى الء و  15ألبلنبي")الاب.نى اللغنع، نالاب.نى النحنع، نالاب.نى ا

الناحد، ت.وبم خحناع الءوا ي حين: "يناد إل  ّوح األلف ظ الغويبة، نتك الان ني ال.ي 

ر ن يواا  اب.غلءة تي النص الاحونح لل.حلي  )نالنص ان  ينصوف ي لب ب إل  البيع 

ج   .خويج ب  نحني ب، اءدوا الّنوع( ح.  إذا .م ل  ذلك ج   إل  النص الاحونح، تخو 

انوب ، نررن اة  اذا ال.خويه يرا  ّوح األلف ظ، نيرّف عن البنية األبلنبية للر. بة 

الاءون ي، نببنض ذلك يءع ال.اهيد لل.نله تي الاب.نى الة لث الذع يناد إل  نةو البيع 

ن.لخيص  تي صنوي وبلنبية، ي لب ب ا  ر نع ا.ء وبة ان الاب.نى األبلنبي للنص الاحل  

( نان 16اب.غ   ان تبة النص نفب  إبداعي ب، نحوص ب عل  اازداف تي اب.نى نبج ")ن

.دوج اب.ب ي.  الّونح ني اع علي  ي.خذ البيع الّنوع نحدي ي ماة بذا.ه  ..ن نله  

الاب.ني ع الةالةة، ..نوض تيه  لظنااو انينة، ت..بحن با  يحلق علي  عبد الالك او. ض: 

 اااع .ن.اد اواجنة الءوا اع نالود عليه  ةم اح نلة .خحيه "يوا ي الءوا ي" ا  د

.ندد الءوا ي للنص الناحداا إذ .رخذ الءوا ي  عالاةنوبا  ّر  ذلك تي ال.واث النوبي 

حوي ب انلناة إل  النص، تذع نحنية، نوخوى ودبية، نة لةة بالييةاا نوبا  ر ن داخ  ر  

لنص الادونس: "ت لءوا ي إع دي إن. ج صنف ّنب افضية إل  الحءيءة األدبيةا تي ا

الاءون ، تهي ورةو اظهو ال.ن ص اّونعية، نالءوا ي الا.ايزي اي إذن ضوب ان ال.ن ص 

(ا نلهذا الببب 17”)الانح  ا نالءوا ي ال.ي ا .نحي ب لءوا ي اي يوا ي اي.ة ون ايية

تي ونح "ابن بالم" نجدن  .ناصالب تروي ب بين النء د، اب.دا  ان "األصاني" الذع نفث 

 اءنلة "الفحنلة" ن"اآلادع" ن"الجوج ني" ن"عبد الء او"، صنوي الن يد الا.خصصا 

 :تعدد المعنىقي ضوء الروائي المعاصر قيمة النص 

 إنج ز الن َص األدبي نإزاح.  ان داموي الر. بة ا ينني ن وبداب ار.ا ل  عل  الاب.نى إن      

اب  نعل  اب.نى وح و  ل.  ال.ي ونّع ان وجله ؛ وع عل  الاب.نى النظيفي ال ذعالفني  ون  ي د 

حلة الحءيءي ة للنا  األدبي  بّ.   وجن ب ، بنا  ور ن ّنواب وم نةواب،  ل ، تبند ذلك .بدو الو 

حلة بين الن ص  نالءوا ي اي الاوحلة ال .ي وب ا  .رنن األصنب، ون  يصةب وم وناية ناذه الو 

، ن.ظهو  حلة اإلنج ز نتيه  .ظهو الءدواععل  األي   وصنب ان او اإلبداعي ة للنا  األدبي 

إار ني ع عالي ع الءوا ي ن..بلنو نتق  ويض ب الءدواع اإلبداعي ة للا.لءي، نعندا  ..ب دى

ال.ي ا عالية له  ب ألدب تي رةيو ان األحي ن  ظونته  ااج.ا عي ة نالةء تي ة ناإلجوامية

  .حدد ان خالله  يياة النصا نجهة ذاع حبينة انينة جي  الءوا ينلرن ه  .رنن ت علة تي .ن
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النص األدبي اخلنق اج.ا عي  ون ا ببة اج.ا عي ة ودبي ة تإن  .ن ن  اذه الا ببة  نألن       

ونوي  ون اذا لاجانعة الءيم ااج.ا عي ة ألن   -عند ال.ن ن -الاخلنق بنف يخضع ب لض 

ه ون ييو نزي  الاج.اع ، نان ييو حي دع  ألن  ي.بل   بو ى  ييو انز  تي .نجه  نحن الن ص 

، ج ازي نبنا  ور ن  ودبي  ب نةء تي  ب نويدينلنجي  ب، بناٌ  ور ن الا.ن نو  اخ.ص  ب وم ييو اخ.ص 

وع وم بححي  ب، نبنا  ور ن ي.ن ن  الن ص  إلنّ   جديد علي  وم ا.بلي ب ينّد  عايق الو  َية نالو 

دي نيجن  وّر له  نولنانه   لفواغ، ناذا ا  يجن  دناتع الءوا يالفوجة ون .زجية ا ا.ند 

  ا.ب ينة اخ.لفةااا

ج يرفي لننوف يوض  نتيا  ج، تإن  نصف  ب لا.بل ي نالا.فو   ي.نل ق ب لء و  الا.بلي الا.فو 

ةء تي ة  ال ذع يبن  إلي  ان نوا  الءوا ي نلرن  ذلك ا ينني ون   ا يب.ند إل  اوجني ة

صة .حرم عل  ا  ..ن نل  نتق يدوا.ه  ننتقاج ادته  ان  .ا عي ة ذاع ييم واصدي ا.فح 

  الءوا ي ويض با

الذع يب.دعي  ا  ي.نل ق ب لء و  الانّع الذع يءوو أليواض وخوى تهن الاهم ، نان وا  

وجة األنل   ويدينلنجي .  ليح رم اوجني.  الفروي ة نالةء تية نااج.ا عية، نيب.دعي ب لد 

ْوه لإلنب ن نالن لمااا نيحرم تيءيم ني بءح نتي بل م الءيم ال ذع بن ه تي تروه نةء ت.    ن.صن 

عن و ى تروي ة  إن األدب وصب  تي .جلي .  نوادات  نيدوا.  نداا.  يصدو    

و البّوع    اله م  نال. داخ  ال ذع لم يرب  نويدينلنجية اب.ف د انه  ليغني يدوا.  لينارب ال. حن 

رنلم الن فس ناألنةونبنلنجي  نعلم  لخصنصي ة األدب تي اضا و النلنم اإلنب ني ة الجديدي

اللب ني ع ناألبلنبي ع، نيد دتع ر   اذا إل  ون  ااج.ا   نالنظوي  ع البي  بي ة نار.ّف ع

ا  ..نن   الاء وب ع نالءوا اع د الءو  د ب.ند  ه ع؛ إذ نصلع إل  حد  ال.ند    انال.نج 

 :خاتمة

إن الاننلل  تللي النالل  الار.للنب وربللو اللن الناينللة ال.للي يءصلله  ني.ج نزالل ا باننلل  ونلل  

ي.حوو ان صفة النوضية ال.ي .ايز الحديث الّفهيا ت لرلالة .خلوج الن الّلف.ين ةلم .خ.فلي 

 إل  األبدا نلرن الر. ب ينءذ الانن  عن حويق ووبنة وّي  ا

 تهن يصنن  ان الضي   عن حويق .ةبي.  ر. بةا

 ينزل  عن ا لف  تيحلء  ان نية الر .با نان

 نان ين.زع  ان حدند انيف الاح دةة الّفهية الضيءة تيف.ح  عل  الن لم النابعا

 نان يو.ءي ب  إل  الّانلية إذ يجن  ل  جاهنواب ا ينفذ ان الءوا  عل  او  النصنوا

 اإن ان.زا  النص ان بي ي  ان، را  نوى، الّوح الالزم نالضونوع ل.ندده
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لمن ر ن ان الصنب ون نفوض .رنيالب نحيداب لنص ال  تإنل ، نالحلق يءل  ، ينجلد انل ييو 

.ةبع ّوعية ال.رني  ون عداه ا نإن ر ن النص يجيز لنل  يلوا اع رةيلوي تإنل  ا يلرذن لنل  ون 

نءوو را  نّ   نريفا  ا.فق حبب وانامن ا إذ لن ج ز لن  ون نءلوو ال  نّل   تلي وع نلص نّل   

صللنص جاينهلل  ناخ.فللع الحللدند بينهلل ا ننحللن ننللوف ب.جوب.نلل  ون األاللو للليس ل.بلل نع الن

 رذلك الب.ةا

عل  الويم ان دنو الء و  الفن   تلي اللنص األدبلي ،إا ون الناليلة اإلبداعيلة ..رلنن        

 ان ر .ب ننص ني و  نب.ف علهم ان ب دنن تص  عنصو عن اآلخو ا

ف حين يّو  تي الر. بةا نعلي  تلإن ناجلب النءلد الء و  ان الغ ية الر انة تي نية الا ل

األدبي ان ون يبين ريف ينظم الر. ب الادونس حويءة يوا .  نينجهه  بغ ية الحصن  علل  

بَ.غلل  ةللم عليلل  ون يظهللو ودي تنلل  الفللود الءلل و  تللي الر .لل  اإلدواريللة والل م البللب   األةللو الا 

 الاخ.لفة ال.ي يء.وحه  النص الاءون 

و ن..رةو ان ب ب لةء تة نب لبنية الب مدي تلي عصلو ال  نتلي بيملة ال ا نبلي ن نر  يوا ي . ة

زع الن اناينهل  تإنهل   ونروع الءوا ي النا ذج الفرويلة الاهيانلة تلي الخيل   الجال عي ون علز 

. ةو به  ت. رد بلذلك بنلدا  الوالزعا نير.بلب الاننل  اللذع .و.ديل  يلوا ي ال  تلي نبلح ال  

  الن لم ال.ي يرلفه  الءل و  تلي ذللك النبلحا نيةبلع الذا الاننل  تلي وااي.  ب لنببة لبءية وّي 

خي   ذلك الء و ا نبال  ون الذا الءل و  ين.الي ب لضلونوي إلل  اجانعلة بّلوية نإلل  خيل   

جا عي ..ايز ب  اذه الجا عة عن ييوا  ان األينام تإن الاننل  اللذع ةبلع تلي خي لل  يوتلد 

 رذلك الخي   الجا عيا

حا  ان  .جوب.  الخ صة نةء ت.  الفودية نييم عصلوه ناانال  نينظلو ر  ي و  جديد ي

 إل  النص ان خالله ا

إن اندا ج الء و  تي ع لم النص  يد يو.دع وّر اب اخ.لفةب ي يلة ااخل.الفا نيلو.بح الذا 

إل  دوجةث بنيديث ب لاب تة ال. ويخي ة ال.ي .فص  بين الء و  نبين عهد اللنص  الاءلون ا تحلين 

د ان وح بيب  نوبال  .جنلل  يغي لو يرنن ا لء و  ان صواب للنص  تإن  الءوا ي يارن له  ون .جد 

 ان حويءة و ي.  للرنن نإدوار  لألّي  ا

ال   إن  واايَة النصِّ األدبي .ءنم ب لضبح عل  ون  يب.حي   علين  ون نرخلَذ بءلوا يث دنن ييوو

 ون ون ن نلَن ّوعيَة .رني ث نإنر و بناها
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الهوامش

؛ مادة )ن ص 1691/ ابن منظور )جمال الدين محّمد بن مكرم(؛ لسان العرب؛ دار صادر؛ د ط؛ بيروت 1

 . 61/  7ص(؛
. مهدي المخزومّي و د. إبراهيم السامرائّي، دار / الفراهيدّي )الخليل بن أحمد(؛ كتاب العين، تحقيق د2

 . 17-19/ 7، مادة  ) ن ص ص(؛ 1611الشؤون الثقافية، بغداد، 
 . 67/  7/ ابن منظور: مادة ) ن ص ص(؛ 3
 17.-19/  7/ الفراهيدي: مادة )ن ص ص(؛  1
 17./  7/ المصدر نفسه: مادة )ن ص ص(؛5
تهذيّب اللغة، إعداد وإشراف محّمد عوض مرعب وآخرين،  / األزهرّي )ابو منصور محّمد بن أحمد(،9

 . 12/13؛2001، بيروت، 1دار إحياء التراث العربي، ط
 . 17/  7/ الفراهيدي: مادة )ن ص ص(؛ 7
 67./  7/ ابن منظور: مادة ) ن ص ص(؛ 1
 . 117/ 12/ األزهري: 6

 . 119/ 12/األزهرّي: 01

؛ 1690ر(؛ أساس البالغة؛ دار ومطابع الشعب؛ د ط؛ القاهرة / الزمخشرّي )ابو القاسم محمود بن عم11

692 . 

/ ثعلب )أبو العباس أحمد بن يحيى( ؛مجالس ثعلب؛ تحقيق عبد السالم محّمد هارون؛ دار المعارف؛ د 21

 . 1/60؛ 1696ط؛ مصر 

؛ 1665بيضاء، ؛ الدار ال1/ أبو زيد )نصر حامد(؛ النّص السلطة الحقيقية؛ المركز الثقافي العربي؛ ط31

151 . 

/ الجرجانّي )علّي بن محّمد بن علّي(؛ التعريفات؛ تحقيق د. إبراهيم األبيارّي؛ دار الكتاب العربّي؛ 11

 . 306؛1615؛ بيروت؛ 1ط

/ الشافعّي )محّمد بن إدريس(؛ الرسالة، تحقيق وشرح أحمد محّمد شاكر؛المكتبة العلمية؛ د.ط؛ د ت؛ 51

11 . 

 16./الشافعّي: 91

 . 16/ المصدر نفسه: 71
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 لجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي
 جامعة قاصدي مرباح ورقلـة

 كلية اآلداب واللغات
 

  :مخبر اللسانيات النصية وتحليل الخطاب ينظم
 الملتقى الوطني النص الروائي الجزائري ونظرية الفهم

 .4102نوفمبر  20 -19
 جامعة بسكرة -الدكتور محمد األمين بحري مداخلة

 

 ثيمة المسكوت عنه في الرواية الجزائرية المعاصرة.. بين التواصل و القطيعةعنوان المداخلة: 

تمتــد جــذورلا إلــى لثــرا الحعــارات العالميــة، إذ ، فــي تــاريك الكتابــةيعتبــر المســكوت ثنــ  ريمــة ثريقــة 
اللغـات، و لــم يكـن التــراث العربـي بمنـاو ثــن تناولهـا حيــث  التـي ثبـرت ثنهــا بشـتى األســاليب و الفنـون و

َلــ    كــات  تخاطــب بهــا لصــحاب الن   ــاخ األخبــارو الم  مصــادر  صــوراف فــي الــذين قــدموا ثنهــا ، و الشــعراو و ّجمع
لسـهب فيهـا (، و ثيـون األخبـار نبـن قتيبـة)باب النسـاو(، و التبيين للجاحظ)الجزو الرابعالبيان و  من قبيل
تــي ثمــد كريــر مــن المحققــين و الناشــرين إلــى ال ]الشــامية  الهمــذاني فــي مقامتــ  وي فــي لنانيــ ، اإلصــفهان

و لـم تكـد تختفـي لـذت التيمـة مـن كتابـات العـرب فـي   .حذفها لم احتوت  من مسكوتات الخطاب و المشـالد
 .لكرر من الشعرثرف بها السرد كل العصور حتى وصلت إلى ثصرنا، حيث 

مواعــــيع   ةالمســــكوت ثنــــ  فــــي ر رــــ ون مــــن للــــل األدب إلــــى حصــــر ريمــــاتثمــــد المعاصــــر و قــــد  
، (0)د، لو جســد ــــ   ـــــ  الــدين(، و لــي الكلمــات التــي يمكــن اختصــارلا فــي ثبــارة ]  -السياســة -)الجــن 
إذ ن يمكــن لن  و التلمــي  و التصــري .، تفاوتــت بــين المباشــرة و اإليحــاو باســاليب تناولهــا الروائيــون التــي 

فــي الخطــاب الــذي ثــادة مــا يميــل إلــى تكريــف لحــدلا ثلــى  لــذت الريمــات الــر ث،تتســاوو نســب اســتعمال 
البقيــة، و لــذلو مصــونات لســلوبية، و منظــورات فنيــة، و مقصــديات موعــوثية و ذاتيــة تحايــث الخطــاب 

 السردي.
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 بين أحالم مستغانمي و الطاهر وطار. مدنسلالفضاء ا في وصف تواصليالمستوى ال أوالً:

  المقهى و السينما ( (Le tabouالمحظور األخالقيفضاء  – 1

 :عند الطاهر وطار المقهى فضاء -ل

يواجــ  الطـــالر وطــار فعـــاوات المدينـــة التــي تســـتنبت العـــادات و الســلوكيات المنافيـــة ألخ قيـــات  
المجتمع المحافظ بنبرة الشجب، و التطير و التنديد، ثلى لسان بطل  في رواية الزلزال "بـو انرواح " الـذي 

و فســاد الخلــا و لــالو لوكــاراف للرذيلــة  التــي رالــا مقاليهــا و ســاحاتهاففتحــت لــ  نــزل عــيفاف ثلــى قســنطينة 
الراوي يصـف لنـا لـذا الـدخول و المواجهـة الصـدامية بـين الرجـل المحـافظ و الفعـاوات المدنسـة للمدينـة و 

" قابلـ  مقهـى معلـا فـي الطـابا األول، ينبعـث منـ  عـجين ال ثبـين، و دقـات كان لولها مقهى اننشراح  
 ثبارة )مقهى اننشراح(. الحجر، و تمتم ثندما قرل ثلى نفتت 

 (4)ن شرح اهلل لكم صدرا" -          

  " كل يوم يمنعـون مقهـى و من المقالي تنبت الرذيلة و تزحف ثلى لبناو الشعب حديث العهد بانستق ل
مــن بيــع الخمــر، فيهجرلــا صـــاحبها و زبنايلــا، الشــعب يشــرب، و الشـــعب يبيــع، و الشــعب ن يــرو مانعـــاف 

 ما يشايون، فالكمية المشروبة ستظل تشرب إلى يوم القيامة .)...( ليفعلوا 

 (3)تشربون ))الرلن((. -       

فصـار وصـمة ثـار يحسـن  فعـاو المقهـى ألصـالت  و قيمتـ ،خسـران و في مقام اخر يصف لنا بوانرواح 
 يشــعر "مقهـى البهجـة، كـان فــي ذلكـم الـزمن وكـر المرقفــين مـن كامـل الونيـة، نحـين قــال   لن يسـكت ثنـ 

 الغريب الذي يدخل  إن و النادل يقف ثند رلس  لامساف  

 رمن مشروبو مدفوخ. -

 و من دفع ؟ -

 قسنطيني حر يابى لن يعلن ثن نفس . -

 كانت الحمية الوطنية تنمو لنا، كانت البورجوازية الصغيرة تعلن ثن نفسها من لنا.
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 و اآلن ؟   

 ن حول و ن قوة إن باهلل )...(

لم يبا من الحياة السابقة إن اآلرار .. لدموا ثالمـاف و لقـاموا ثالمـاف اخـر.. داسـوا فـوا ثنـا روح قسـنطينة 
 .(2)و راحوا يعغطون"

انحرفـت فيـ  التـي سـرثان مـا ت شـت ف يشـع باألصـالةمقهـى الطـالر وطـار مقهـى شـعبي  يلحظ القارئ بان
قيمــاف  حمــل فــي البدايــة. فقــد ثصــفت بهــا ريــاح التغييــرالتــي  تقلــب القــيم، فصــار مهــملخ قثوائــد النــا  و 

  " وكر المرقفين من كامل الونية، ن يشعر الغريب الذي يدخل  إن ثريقة، و رمزية رقافية ثالية حيث كام
" كانــت الحميــة الوطنيــة  حيـثفــي ذلــو الــزمن و النـادل يقــف ثنــد رلسـ  لامســاف  رمــن مشــروبو مـدفوخ..."، 

ورجوازية الصغيرة تعلـن ثـن نفسـها مـن لنـا" كمـا نـص المقطـع السـابا. ليتخـذ مـع تقـدم تنمو لنا، كانت الب
الزمن  دنلـة لخـرو معاكسـة تمامـاف، حيـث " لـم يبـا مـن الحيـاة السـابقة إن اآلرـار .. لـدموا ثالمـاف و لقـاموا 

  (5).ح قسنطينة و راحوا يعغطون"ثالماف اخر.. داسوا فوا ثنا رو 

في ميزان القيم بفقدان لخ قهم و انحراف سلوكاتهم التي  ينحطو  لللهادات يرتفع شان المدينة بعا
 تحمل معانيها ثلى دوال و مسميات مهعومة و مستهجنة )مسكوت ثنها(.

يتنقـل فـي حركيـة دائبـة  ألرـمال الفعـاوف  لتصـنع منـ  تجتمع تلـو الخطابـات الواصـفة لفعـاو المقهـى
الميشــر  ســلوكات النـا  بداخلـ  سـووخـرو بغيعـة محظـورة. و مـا بـين دنلتـين إحـدالما لريـرة مــارورة و األ

ثلــى اعــمح ل القــيم األخ قيــة التــي ينعيهــا الكاتــب فــي لــذت اإلشــارات الدالــة ثلــى الشــجب ) ن شــرح اهلل 
 (.لدموا ثالماف و لقاموا ثالماف اخر –تشربون الرلن  -لكم صدراف 

، و البطــل إلــى نبــي ثصــات الملعونــة ســدوممدينــة  إلــىبفعــاواتها المدنســة اآلرمــة  تتحــول المدينــة
 .، و معى إلى حال سبيل ظهرت . فدثى رب ، و لدرحل بهم الرج ،فحاقت بهم اللعنة، و  قوم 

 أحالم مستغانمي -ب

 بخطابـاتلتتصـل دنلـة الممنـوخ األخ قـي  فتتسـع ثلى الرذيلة،  لذا الفعاو اآلرم )المقهى( ينفت   
مغـامرة سـرد قامت كتابيـاف ب التي لدو لح م مستغانميفي صورة مختلفة  نجدتحيث روايات جزائرية لخرو، 

محظورة اجتماثياف مرلت جانباف مهماف من تكوينية المسكوت ثنـ  فـي المجتمـع الجزائـري، و لـي ظـالرة الـز  
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بالعنصر النسوي فـي المقـالي، حيـث يـتم تسـويا دنلـة لـذا المشـهد مشـوبة بمزيـد مـن محـاذير العقـاب مـن 
ثـن طوثـ . فتصـف لنـا مـر ف مغـامرة بطلتها)حيـاة فـي فوعـى الحـوا ( التـي نسـايت مجتمع الـذي خرجـت ال

"جلسـت وحيــدة فـي تلــو الزاويـة اليســرو مـن ذلــو المقهـى الــذي   واصـفة وعــعها ترتـاد مقهــى الموثـد فتقــول
اسـتنكار . و لمام لذا التحدي انجتماثي تصور لنـا الكاتبـة مشـهداف يـدل ثلـى (6)كان يعرف الكرير ثنهما"

"لخيــراف جــاو النــادل بفنجــان الراويــة   البطلــة تقــول ،ســلوكها مــن طــرف المجتمــع الممرــل فــي شــخص النــادل
القهوة، وعع  لمـامي، لو بـاألحرو رمـى بـ  لمـامي، و ذلـب)...( شـعرت لن صـمتى لجمـل مـن لن لكسـرت 

اف لنادل، خاصة لن ثواقب ما ساقول  قـد ن تكـون محمـودة، حسـب مـا تـوحي بـ  لحيتـ )...( لـذا ألقول شيئ
ــم يقلــب ثلــي الفنجــان" ــة فــي لــذا المكــان بانهــا نيــر الســلوو يشــي لــذا . و (7)إذا ل المنــالل لوجــود البطل

وجـود  يمرـلإذ  .مرنوبة في ، و إن كان لذا الفعاو قد دن  فإنها ب  شو ثلة تدنيس ، و سبب انحطاطـ 
 . و لــي ايــة ثلــى نشــازالمهيبــةالمــرلة فــي لكــذا لمكنــة مــن قبيــل الهجــوم الغيــر متوقــع ثلــى مملكــة الرجــال 

، لذلو ثلي  لن يكون ثلى استعداد لكل سلوو معاد من لدن مالكي ذلـو المكـان و لـو ت، و شذوذالوعع
رمى لمامها الفنجـان ثلـى لن ّيــقلب اإلحسا  الذي حدرتنا ب  الكاتبة التي يشير ك مها بانها رعيت بان يّ 

كرد فعـل مـن النـادل ثلـى وعـعيتها الشـاذة فـي ذلـو المكـان، و تعتبـر لـذت الصـور اآلرمـة تطـوراف و ثليها. 
السابا، حيث لثلن منذ السبعينات ثـن  ب  الطالر وطار و حذر من  في المشهد المقهاوي تنباامتداداف لما 

تلوث لذا الفعاو بالمحظورات لدو روادت من الرجال.. لتكمل لح م مسـتغانمي تاريـث لـذ الفعـاو بجـن  
 .النساو معاثفة من قتامة صورت 

لتجمـع  نريبـة و مسـتوردةظـالرة حعـارية باثتبارلـا السينما  حلفي مجتمع ثربي محافظ، ت :السينما -ب
القين و المرقفـــين، مـــن الطـــامحين للتحعـــر و تغييـــر الحيـــاة الســـالفة، لكـــن بـــدل لن تـــاتي ثلـــى حولهـــا المـــر 

الشــباب المرقــف، تعــعنا لحــ م مســتغانمي لمــام صــورة لكرــر جــرلة تتمرــل فــي خــرو  المــرلة الجزائريــة ثــن 
 تــز ســيو الســمعة مــن وجهــة نظــر المجتمــع المحــافظ، فحــين  المــالوف و إقــدامها ثلــى ارتيــاد لــذا الفعــاو

تستنطا الروائية وثي بطلتهـا المـدرو لهـذت   تحٍد سافر للعرف انجتماثي،في صورة  بالمرلةفيها   الروائية
ولمبيــو" ولــي مغــامرة لــم تجــد لهــا ســينما "للــذا مــا تقــر بــ  البطلــة ثنــد دخولهــا و المغــامرة نيــر المحســوبة 

"كنت لثي تمامـا   خاطبناتحين ، صاحبتها من تسمية نير "الحماقة" في مجتمع محافظ كمجتمع قسنطينة
ن ترتـاد  الدة فيلم في مدينـة مرـل قسـنطينةلنني لرتكب حماقة نير معمونة العواقب، بذلابي بمفردي لمش

فيهــا النســاو قاثــات الســينما، فمــا بالــو إذا كانــت لــذت المــرلة زوجــة لحــد كبــار عــباط المدينــة و تصــل إلــى 
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وامرلة كانا يجلسان ثلـى انفـراد فـي اخـر القاثـة، و يبـدو لنهمـا السينما في سيارة رسمية)...( وحدلما رجل 
 . (8)كانا لنا لسبب اخر." 

اســتراتيجية العــوو و الظلمــةظ فــن حظ فــي لــذا الفعــاو ثبــر  تتجلــى دنلــة الفعــل المســكوت ثنــ  
كيف لن تواجد الرجل و المرلة في اخر قاثة السينما )و لـي قاثـة مظلمـة تنطفـه فيهـا األنـوار ثنـدما تبـدل 
مشالدة الفـيلم( لـو سـلوو مسـكوت ثنـ  يصـاش فـي مشـهد مركـب مـن المقومـات التاليـة  ] رجـل و امـرلة   

ن الجمهور المتفر    و لذت المقومات لي التي جعلت الكاتبة زاوية   ظ م  اخر قاثة سينما   بعيداف ث
تستنتن بانهما لنا لسبب اخر نير مشالدة الفيلم، و ن حظ بكـل وعـوح كيـف لن الكاتبـة قـد امتنعـت ثـن 
ذكــر ذلــو الســبب اآلخــر الخفــي لتــوفر كــل مقومــات دنئليتــ . و وقوفهــا ثلــى ثتبــة المســكوت ثنــ  فــي لــذا 

عارية ثميقة ثن و عع المرلة فـي لـذت الـب د، بـل بازمتهـا األخ قيـة التـي توصـد السلوو يوحي بدنلة ح
لمامها كل األبواب للتصرف كإنسان مكتمل، فتلجا إلى حلول تعويعية بديلـة، و لـي بـالطبع ليسـت بـدائل 

ـــل  ـــة دائمـــاف، مـــن لجـــل ني ـــات ن تمـــار  باثتبارلـــا مســـكوتات محظـــورة ســـوو فـــي الزوايـــا نقي لوطـــار و رنب
 .لمةالمظ

)المنحرفــة( المرتــادة المــرلة  يةو لكــذا يصــب  ظهــور لثــرال الفصــامية لو اننشــطارية فــي شخصــ
نتيجـــة مباشـــرة و طرديـــة جـــراو مـــا تتعـــرل لـــ  و تقبلـــ  مـــن عـــغط و رقابـــة لفعـــاوات منبـــوذة اجتماثيـــا، 

 .مجتمع أبوي مضادسلطوية و حجر ثلى للوائها من طرف 

لمحرم الـديني الـذي يـتم لصورتها في ا ثند تناولنا دنلة ثمال تيمة المسكوت ثن  بصورةتتكر   
للنسـاو حمامات العمومية فعاوت نسوية لذت المرة ولي الجنوح اخر للنساو في  ممشالدفي  التركيز ثلى 

المحرمــة شـــرثاف، التـــي ســـنتناولها باثتبارلـــا محظـــوراف دينيـــاف. لـــ  لبعـــادت الســـيميائية التـــي تنفـــذ مـــن الـــدال إلـــى 
ثلــى حــد إلــى المرجــع مخترقــة المــرلة )الحاعــرة(، و الرجل)الغائــب(، و المجتمــع)المفل  القــيم(  المــدلول رــم

 . سواو

 لدى أحالم مستغانميحمام النساء  (L'éliciteالمحظور الديني)فضاء  -2

لــذا خطـاب جانبـاف مـن  لنـا فيـ  كشـفالمسـكوت ثنـ  لـدو لحـ م مســتغانمي، التـي تتجلـي لـو فعـاو اخـر ل
فتفــت  لمامنــا الحمــام كفعــاو يفتــرل منطقيــاف لن يكــون مغلقــاف ثلــى مرتاديــ   األخ قــي و الــديني،حظــور الم

خاصــة إذا ثلمنــا لن الطبقــة التــي تعمــد الكاتبــة إلــى كشــف مســتورلا لنــاو لــي طبقــة النســاو . ناقلــة لــذا 
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لو  الفعــــاو مــــن صــــيغة الفعــــاو المغلــــا ثلــــى كــــل محظوراتــــ  و محــــاذيرت إلــــى صــــيغة الفعــــاو المفتــــوح،
 المفعوح باألحرو.

و حالما يتحقا لذا اننتقال العجيب من النقيل إلى النقيل، ينشطر بنا الفعاو إلـى فعـاواتظ 
فنلفيــ  و قــد انقســم إلــى مســتويات و فئــات نطلــا ثليهــا صــفة "الحعــارية" بكــل تحفــظ. فكــان جانــب منــ  

بينهمـا للزائـرات الجديـدات، مخصص للنساو الشـريفات المحافظـات، و اخـر للسـاقطات المومسـات، و اخـر 
 المتفرجات ال تي تمرلهن البطلة/ الراوية حياة.

انجتماثية و  ، و المستوياتخطاباتمحف ف سردياف تتقاطع في  ال لح م مستغانمي حمامعحى ي
مسكوت ثن  لجات إلي  الكاتبة بعد لن استنفدت المباح، لو موبوو اخر و تمظهر فعاو و لو . الرقافية

  " الحمام لو المكان الذي تنتهو في  حينما تقدم لنا لذا المشهد و تصف لنها لم تعد ترا في جدوات دنلياف 
... و فجاة تدخل الحمام ر ث واو، و النظرات الفعولية للنساوحرمة الجسد، و حيايت، تسلط ثلي  األع

سطات العمر، متوسطات الجمال، لكن بإنراو و بمظهر ))مميز(( فقد دخلن ثاريات تماماف، نساو متو 
شالرات لنورتهن لمام الجميع، بينما العادة لنا لن تدخل جميع النساو بالفوطة ، و ن يخلعنها إن ولن 

و لي  تتحدث الكاتبة. (9)جالسات...لفهم من مسبات لمي و نعوتها لهن، لنهن مومسات. مومسات."
  تكشف المسكوت ثن  و تميط الستار ثن لذت البوابة المحكة اإلقفال إلى وجهين متناقعين

  وج  ثادات للل المدينة المتواررة ثن حمام النساو الذي بات معرعـاف لتسـويا كـل السـلع الوجه األول -
الدنلـة السـيميائية لهـذا بما فيها البشر، و لي حرفة تنافي وظيفة الحمام األولى التي لي اننتسال، ولعل 

لل لن النساو تقصـد الحمـام لمجـرد اننتسـال ؟  -الفعاو تنفجر مدوية لكرر حينما نطرح تسايلنا السابا 
 و من لنا تبدل الدنلة المعاكسة لوجه  الراني في التجلي.

اد، و   ألن الحمــام بــات رقعـــة لكــل األنشـــطة المرذولــة، مــن اســـتعرال الحلــي و األجســـ الوجههه الثهههاني -
األخبــار و تســويقها فــإن لــذا الوجــ  الســافر للحمــام لــو مــا اســتدثى دنلــة تحريمــ  دينيــاف ثلــى النســاو لقولــ  
صلى اهلل ثلي  وسلم في حديث حسن مخرعٌ  في السنن نقل  اإلمام لحمد ابن حنبـل فـي مسـندت ثـن ثائشـة 

ا امرأة نزعت ثيابهها فهي ريهر بيهت أيمرعي اهلل ثنها لنها سمعت رسول اهلل صلى اهلل ثلي  و سلم يقول "
 .(01)"زوجها، هتكت ما بينها و بين اهلل

و في سنن الترمذي بالرواية نفسها لن رسول اهلل صلى اهلل ثلي  وسـلم قـال  " ليمـا امـرلة نزثـت ريابهـا فـي  
ل . و فـي حــديث اخـر خراجــ  الترمـذي فــي سـنن ، قــا(00)نيـر بيـت زوجهــا لتكـت الســتر بينهـا و بــين ربهـا" 
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من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخهر فهال يهدخل الحمهام بغيهر  زار، و مهن كهان يهؤمن ثلي  الص ة والس م "
 .(40)"باهلل و اليوم اآلخر فال يدخل حليلته الحمام

يفيــد وجهــ  الرــاني  نلــيٍ د جانــبٍ بــراز يميــة نرتيــاد النســوة للحمــام، إلو إنمــا ســقنا لــذت األدلــة التحر 
كمحــرم دينــي، بينمــا يســود وســط الفئــات الســاذجة للمجتمــع كفعــاو محظــور كشــف ، تهتــو فيــ  حرمــة المــرلة 
بإرادتها رم تتستر لي نفسها ثلـى مـا تشـالدت مـن تجـاوزات، و تقـرر حجبـ  فـي خانـة المسـكوت ثنـ  الـذي 

 لثلنت  الشريعة اإلس مية فعاوَا محرماف بنص الحديث الشريف.

 جملـةيعحى الحمام قيميافظ وكراف لفساد األخ ا و حوعاف تفرخ في  الرذيلـة، و تفـرخ فيـ  بـالتوازي ف
ثنـد تلقـي لـذا الخطـاب من الدننت السيميائية المتعددة و المتناقعة المواقـف تاييـداف و معارعـة و حيـاداف 

و المييــدين ثرفــاف فــي المخيــال  الملعــونين شــرثاف، و المســتنكرين لخ قــاف، ات للــل لــذا الفعــاوالكاشــف لعــور 
 . و إن ترقفت في لشياو لخروالساذ  لبعل الطبقات انجتماثية 

 :بين القطيعة و التشاكل خطاب للمسكوت عنه -ثانياً 

 :أمين الزاوي( -)سمير قسيمي المقدس و المدنس بين قطيعة الواقعي و تشاكل التخييلي-1

 سمير قسيمي -أ

مختلـف خ في األفهام، و يختط قطيعتـ  مـع مباح و مصرح ب  و مشر يناوش خطاب المسكوت ثن  ما لو 
ث حــد  ليّ  المنظومــات القيميــة و األخ قيــة و الدينيــة و حتــى الرقافيــة الراســخة فــي ثــرف المجتمــع و مخيالــ .

انزياحاف يعيد رسـم الصـور النمطيـة الجـالزة ثـن ثديـد المفـاليم المتداولـة فتظهـر فـي صـور لكرـر نرائبيـة و 
ن مفاليمها القائمة في األذلان. يمار  الروائي سمير قسيمي لذت القطيعـة الصـورية مـع الخطـاب تحونف ث

فــي مخيــال بطــل روايــة "حــب فــي خريــف مائــل" الــذي  و مــع البشــر اهللمــع  بنــوخ الع قــةالمقــد  المتعلــا 
كـــان اهلل النســـاو. اســـتمتع ثبـــد اهلل بنـــوثين مـــن الع قـــات  ث قتـــ  بـــاهلل، و ث قتـــ  ب" يصـــف  الـــراوي قـــائ ف 

بالنسبة إلي  تعبيـراف ميتافيزيقيـاف ثـن الحـب، و مـا النسـاو إن تجسـيد مـادي لـ ، لهـذا لـم يكـن يجـد لي تنـاقل 
. يقوم الخطاب في لذا المقطع ثلـى (03)في لن يكون المرو ميمناف و ناكحاف مغرماف بالجن  في نف  الوقت"

مع المقد  المتعالي المارـل فـي الـذات اإللهيـة، فيكـون  دمن المدن  و الدنيوي المارل في ممارسة الجن ،
بمـا يملـو ثلى المستوو المادي في جسد المـرلة باثتبـارت دانف مر ف اهلل باثتبارت فكرة ميتافيزيقية ثن الحب م

المجـردة المقدسـة  سـواو تلـو صـورتي  لعـل الحـب فـيثلى ذلو النموذ  المتعالي للحـب. و من مزايا حسية 
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المدنســة لــو الموعــوخ الجــولري المقصــود مــن لــذا التوصــيف الــرابط بــين اهلل كخــالا متعــالي و الماديــة  لم
التـــي تجمـــع فـــي شـــقيها إلنســـان كمخلـــوا لرعـــي، انط قـــاف مـــن اشـــتراكهما فـــي صـــورة الحـــب اننشـــطارية ا

 النقيعين في الخطاب الشرثي و العرفي ليتكام  و تشاك  في الخطاب التخييلي الروائي.

يعـزز الروائـي تصـورت لهـذا الطـرح بمقولـة تـربط اسـتقرار إيمـان المـرو فـي القلـب، بممارسـة  موطن اخر فيو 
"إنــ  الفــر .. لخطابهــا   ، و يســتدل ثلــى ذلــو بمقولــة صــوفية للحــ  ، دون لي تفســير لو تاويــل(02)الجــن 

لزليـين لبـديين مـن و  خروجـاف و ثـودة رروبولـوجي يرسـم. و لـو ربـط لسـطوري لن(05)من  خلقنـا و إليـ  نعـود"
، فــي مقاربــة تســتوحي لإلنســان اف لــذا المحــرم الجســدي ]الفــر   و يعلنــ  مركــزاف و مصــدراف و مرــوو لخيــر إلــى 

مــن دنــ  الجســد.. فتت شــى فــي لحظــة تخييــل لســطوري حــدود المقــد  و المــدن   و الــروح قداســة الوجــود
 . دنيا و اخرت في  اللذان يتجاذبان حياة اإلنسان و يصنعان سعادت  و شقائ 

 أمين الزاوي: -ب

حديراف شريفاف بين صحي  و ععيف، تصب  41في روايت  حادي التيو  يجتلب لمين الزاوي لكرر من 
جميعها في خانة الحقل الدنلي للمحرم للجن  ممارسة و تصوراف، سواو في الحيـاة الـدنياف لو فـي اآلخـرة، و 

في صورة لذا المشـهد الـذي تـروي . (06)ثربية و لخرو نربيةثادة ما يعقد مقارنات بينهما من وجهة نظر 
و حولهن يدور  -)مارتين/ فاطمة الزلراو( في الجزائر دخلن اإلس مفي  إحدو الفتيات النصرانيات ال تي 

"كرلــت.. فــي بــ د   فتقــول ســبب إســ مها و لــو ســبب شــهواني و جنســي محــلمفســرة  -موعــوخ الروايــة
، قـررت لن لبـدل البرد، مللت الدين و الد نيا و الـدنيويين.. اليـوم قـررت لن لنيـر كـل شـيو يـذكرني بـيع فـيع

دينــي بــ خر، لن لنــادر المســي  بكــل رومانســيت  و صــورت المعلقــة فــي كــل ركــن )...( ربمــا قراوتــي لقــوة و 
و ثــاش لــ  كــل شــهية النكــاح فــي الجنــة اإلســ مية لــو الــذي دفعنــي إلــى تغييــر ديــن ثشــت لــ  لرلــث قــرن 

ي و ابائي )...( لريد لن لكون حورية من حوريات الجنة، لن لكون طعماف جنسياف للمـيمنين الفاعـلين لجداد
في الجنة و بدون حدود، لن لثول لجسدي ما عاخ من  من حا وواجب، لطمـع يـا ربـي لن لكـون حررـاف 

فاتني في لذت الدنيا  ممتعاف لجميع سكان الجنة )...( لريد لن لثول في تلو الدنيا الخالدة العادلة ثلى ما
الفانيـة و لنــتقم ممــا ثشـت  و ثانيتــ  مــن بــرودة و خيبـة جســدية ســببها المسـي  الرومانســي و لبنــايت البــردين 

 . (07)المعطلين"
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يعحى تغيير الدين في خطاب لذت الشخصية منوطـاف بلـذة الجسـد الـذي ثينتـ  مركـزاف للعـالم و الـروح للـدنيا 
و اآلخرة، و صار الجسد بهذت المركزية و القوة كانما لو ما يحكم ثقيدة المرو، و يوج  روحـ  و ثقلـ ، و 

ي إشــباخ نهــم الجســد الــدنيوي، و بقــوة الجســد و شــهوانيت  المفتقــدة يتحــول المــرو مــن ديــن إلــى ديــن، رنبــة فــ
 . يتحول من نبي إلى نبي بدثوو البرودة و الحرارة الجسديتين

يتعين الخطاب السردي في لذا المقطع بصورة نرائبية ترفع المدن  إلى مرتبة لثلى مقاماف و جولريـة مـن 
ل رتـداد و اإلدبـار المقد ، بل تخول  سلطة ثليا تحكم المقد  الروحي و العقدي و توجـ  مسـارت، فتدفعـ  

 دين و تزين ل  اإلقبال و اثتناا اخر بديل.

كانما لعحى الجسد لـو مـادة الخطـاب و موعـوث ، و ثمـادت و مشـروث ، و منطلقـ  و منتهـات، و تراجـع 
المقد  الذي رلينات في خطاب الكتب السماوية ّيَرش د الشهوات و يوجهها بنصوص ، و يعقلنا بمنطق ، إلى 

محكومـــاف بمنطـــا الجســـد، و  و صـــار فــي منظـــور اآلخـــر الوافـــد ثلــى لـــذت الحعـــارة و الــدينمكانــة خلفيـــة 
 خاععاف لتقلب شهوات  و صورة خلفية لنزوات .

 سمير قسيمي(-أحالم مستغانمي)القطيعةأشكال و  المحظور السياسي -لثاً المستوى اإليديولوجياث

 أحالم مستغانمي: -أ

ـــالوث المحـــرم   ـــدين فـــي لـــذا الر ـــ  التـــدني  و انختـــراامقدســـ اف مســـتوو ثلويـــإذا كـــان ال فـــي الكـــون  اف يحاير
، يبتغي التعالي و الرمزية و التشذر ليبسط منطق  و سـيطرت  ثلـى اف مدنس اف مستوو سفليالسردي، و الجن  

كمسـتوو إيـديولوجي، يمـار  جدلـ  بـين المرقـف و السـلطة، يستشـري بـدورت  السياسـةذلو الكون نفس ، فـإن 
كلمـا تمـردت، لو  ا. و يعاقبهـمخلوقـات المجتمـع السـرديكـافيون و ثقـار يخـدر  في لوصـال الكـون الروائـي

تطاولــت و انتهكــت محظوراتــ ، نيــر لن لــذا الخطــاب يتميــز ثــن الريمتــين الســابقتين، بخطابــ  الجــدلي فــي 
الــروائيين كمــا بــين ممرلــيهم ثلــى المســتوو النصــي مــن شخصــيات، جــدل دينــامي بــين لشــكال  التنــاول بــين

 القطيعة التي تمارسها الشخصيات الروائية، مع متعاليات الخطاب السلطوي كإيديولوجية معادة.

و يبدل تقاطب األعداد فـي الظهـور لـدو لحـ م مسـتغانمي حينمـا يبلـا تـوتر الع قـة لقصـات بـين األخـوين  
خالـد بـن طوبــال و حسـان فــي "ذاكـرة الجســد"، إذ سـرثان مـا انتقــل مـن نقــاش حـول العــر  الحقيقـي لحيــاة، 

يـاخي واش بيكم..الـب د متخـذة  " يقـول حسـان معاتبـاف لخـات خالـد  إلى العـر  المجـازي الـذي تعيشـ  الـب د،
ت ثنــي نحــوت وقلــت لــ  ولنتمــا  واحــد نتــي يصــلي.. وواحــد نتــي يســكر.. كيفــاش نعمــل معــاكم ؟)...( رفعــ
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بشيو من السخرية المرة لذت لـي الجزائر يا حسـان..البعل يصـلي..والبعل يسـكر واآلخـرون لرنـاو ذلـو 
 . (08)" >>ياخـذو في الب د <<

 و لنا نقف ثلى األقطاب الر رة للمسكوت ثن  مستوفية الدنلةظ فـ   

 ت الدين و ينعوون تحت مظلت .القطب األول يمرل  من يصلونظ و لم فئة يحترمون مقدسا -

القطب الراني  يمرل  مـن يسـكرونظ و لـم فئـة يـاتون محظـورات الـدين و المجتمـع باتخـاذلم ثقـاراف يجـن   -
 بهم ثن سواو السبيل

القطـــب الرالـــث  الـــذين جعلـــوا " الـــب د متخـــذة " لي المنتهكـــة العـــرل )تحـــت مصـــطل  جنســـي محظـــور  -
 اجتماثياف ". 

لـ  دنلـة جنسـية فــي الدارجـة الجزائريـة و التـي اسـتوقفتنا لحـ م مسـتغانمي لتشــرحها و لـو مصـطل  ثـامي 
فتقول " توقف سمعي ثند ذلو التعبير، الذي لم لسمع  منذ ثدة سنوات  "الب د متخـذة" )...( و الـذي لـو 

 .  (09)في الواقع تعبير جنسي محل"

ثنـ  لـدو لحـ م مسـتغانمي تبـرز التقاطبـات و إذا لسقطنا لـذت الخطاطـة القيميـة ثلـى خطاطـة المسـكوت  
 الدنلية المنجرة ثن ذلو اإلسقاط المتجان  ثلى النحو اآلتي 

 المجازالجنسي )المدنس(        المجاز السياسي )العقار المخدر(               لمجاز الديني)المقدس(  ا                    
      

 
 

 البعض "ياخذوا في البالد"       البعض "يسكر"                              البعض "يصلي"                                   
 

فكل ثبارة من ثبارات الكاتبـة تنعـوي قيميـاف و دنليـاف تحـت القطـب المعبـر ثـن السـقوط فـي المحظـور بمـا 
ظ ميـة ثصـياناف مـدنياف و فيها منتسبي المجـال الـديني الـذي لصـب  مـن المنظـور السياسـي فـي لـذت الفتـرة ال

الــذي يتحــدو الســلطة، و لــو ترجمــة صــريحة لقطيعــة إيديولوجيــة بــين لــذين القطبــين عــرباف مــن المحظــور 
 المجادلين داخل الخطاب الروائي.

و من يتعاطى ثقار السكر )السياسي( يـرو فـي دثـاة  -يصلي يرو في من يسكر واقعاف في المحظور فمن
الدين واقعين في المحظور. و من " ياخذوا في الب د"، يقعون بين الطـرفين بعيـدين ثنهمـا ويمارسـون فعـل 

ياخـذو في الب د <<لو انتهاو العرل ثلى لذت الب د كما ثبرت ثن  الكاتبة بقولها   " واآلخرون لرناو ذ
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و لـذت الفئــة األخيـرة لــي التـي ظلــت مبهمــة لشـدة وعــوحها للقـراو، و مســكوت ثـن تســميتها فــي  .(41)" >>
 صورة الزو  العسكري للبطلة حياة التي استعاعت الروائية ثن اسم  برمز )سي...(

ب المسـكوت ثنـ  إلـى و لذا دليل ثلى تجريم لذت الفئة التي يبدو لنها انتقلت لدو الكاتبة من قطـ
" و ذلـــو خوفـــاف ثلـــى شخصـــها )فـــي الواقـــع( مـــن ثقوبـــة l'indicible قطـــب الممنـــوخ قولـــ  )سياســـياف( " 

إلــى اســتعمال لــذت  -كــي تعبــر ثــن لــذت الفئــة كشخصــيات مجرمــة -التصــري  باألســماو، فلجــات الكاتبــة 
ـــذخ   الع مـــة  ")...(" حينمـــا تتحـــدث ثـــن ثـــالم  الرـــراو الفـــاحش المـــنغم  فـــي متـــع ـــذات الرفـــات و الب و مل

القائمين ثلى نهب خيرات و رروات الشعب البائ ،ثالم مليت اإلجرام و اننتهاز، و لي طبقة الوجهاو، و 
( و لي الشخصية التي تحمـل …الرسميين، و رجال العسكر التي نجدلا ممرلة بوعوح في شخصية )سي

جرائم و فعائ  سياسية و صفقات مشـبولة من الغمول و استتار الهوية ما تحمل  من مسكوت ثن  من 
، تحاشت الكاتبة إثطاولـا لي اسـم مخافـة مطابقتـ  ألحـد لسـماو لـذت الطبقـة فـي الواقـع.  فـ ررت لن ترمـز 

 ( التي ن ينم نموعها إلى ثن بشاثة جرائمها فتقول ثنها   …لتلو الشخصية بـ )سي

األنيقـة جدا..حديرـ  الـذي ن يتوقـف ثـن  "لا لو )سي..( يبدو طيبا، و رج  شب  بسيط لون بدلتـ 
مشاريع  القريبة و البعيدة التي تمر جميعها بباري ، و باسماو لجنبية مشبولة،تبدو  مخجلة في فم عابط 

و لكـــن …ســابا. لـــو ذا إذن.. تــرات ظـــالرة رقافيــة فـــي ثـــالم العســكر..لم ظـــالرة ثســكرية فـــي ثــالم الرقافـــة
صـفقات السـرية، و الواجهـة األماميـة. كـان رجـل العملـة الصـعبة و )سي..( كان لكرر من ذلو.كان رجل ال

 .(40)المهمات الصعبة كان رجل العسكر و رجل المستقبل فهل يهم بعد لذا لن يكون طيبا لو ن يكون"

و تقــول فــي ثمليــة فعــح  مــن طــرف لحــد الصــحفيين الشــجعان الــذين قــادتهم شــجاثتهم لــذت إلــى 
ســــكن  الخـــوف، تـــدفقت حمـــم نعــــب  ثلـــى صـــفحات الجرائـــد ، فاعــــحاف لبشـــع اننتيـــانت  " و بـــدل لن ي

 ممارسات )سي...( الجنرال الذي كان بنجوم  الكريرة يصنع الصفاو و األثاصير في سماو قسنطينة.

و )ســي...( لــذا، لــي  ســوو زو  تلــو الكاتبــة التــي كمــا يمــتهن زوجهــا تــدبير اننتيــانت، تتســلى 
إن  خطاب يختط م م  قطيعت  اإليديولوجيـة بمواقـف سـردية و لخـرو  .(44)لي بقتل لبطالها في الروايات"

تخييلية، و مشالد تتعاقب فيها الوجـوت و األقنعـة، و نصـوص يتعاقفـب ثلـى تشـكيلها التلمـي  و التصـري ، 
و اإلشارة و العبارة. بحسب خصوصية المسكوت ثن  الذي قد يز  بالكاتب نفسـ  فـي مخـاطر تتجـاوز فـن 
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ـــة نفســـ ، لـــذلو يحـــافظ الروائـــي ثلـــى مســـافة األمـــان مـــن الـــواقعي و مســـافة التـــوتر مـــع الجمـــالي و  الكتاب
 التخييلي.

 سمير قسيمي: -ب

خطابـ  اإليـديولوجي الـذي يـوزخ  "حهب فهي خريهف مائهلفـي روايـة " خطى جريئة يتناول سمير قسـيميب
فل لألوعـاخ السـائدة فـي البلـد، حينمـا مشيعاف القطيعة و الـر مواقف  بين شخصيات  المتحاورة حول لزمتها. 
، ووصــــف  للصــــراخ بــــين المعارعــــة 4102نتخابــــات الرئاســــية نيعــــرل موعــــوثاف رالنــــاف لروايتــــ  و لــــو  ا

 "عـحكت ، فـي قـول البطـل ثبـد اهلل والسلطة، بالمفتعل و المسرحية المكشـوفة، و تـارة لخـرو بغرفـة العهـر
يعــطرنا إلــى دفــع تلــو البــاب المغلقــة و النظــر داخــل نرفــة بمــرارة و يقينــي لن انســتمرار فــي لــذا الحــديث 

يتحــول الــوطن ثنـــد لحــ م مســتغانمي إلــى ســـيرو ثمــار، و ثنــد ســـمير  .(43)العهــر تلــو المســماة الـــوطن"
قســيمي إلــى نرفــة للعهــر، ولــي صــورة بائســة فــي الواقــع تتعــارل راســمة قطيعتهــا مــن جهــة رانيــة مــع ذلــو 

ا مــن وراو خطابــ  القــادح، فــالروائي ن يشــجب مظهــراف إن إذا كــان يرمــا الــوطن البــديل الــذي يتمنــات ك لمــ
بديل  المرالي و المصح  في مخيلت ، ليصب  الخطاب ريية للما يجب لن يكون ثليـ  الـوطن مـن كمـال و 

الحيــاة فيهــا و يصــفها باقــذخ جمــال انط قــاف مــن الصــورة القبيحــة و المزريــة التــي يشــجبها الروائــي و ينبــذ 
 ف. محدداف قطيعت  بما ن يقال و ن يسم  ب  مع لزمنة الرداوة و ممرليها في خطاب  التخييلي.األوصا

و يعد ثنوان الرواية نفس  ]حب في خريف مائل ، وصف لقصص حب ثاشها كهل في نمـرة مـا 
 المزلر.يسمى بالربيع العربي الذي رات الروائي لقرب من الخريف المائل من  إلى وصف الربيع النهعوي 

ما كانت تلو التمر ت السردية للمسكوت ثن  في لذت الشـوالد السـردية سـوو اسـتئناف لخطـاب و  
دننتـــ  و كرـــرة مراجعـــ  و و خطـــاب ســـيميائي يتكـــورر بتعـــدد  ،رمـــزي الـــواقعي مقمـــوخ مـــن منظـــور تخييلـــي

تارة لخـرو شـكلت حواريـة مـن  إحانت ، حام  ما لمكن من مواقف سردية، و ريو تواصلية تارة و قطائعية
األنساا الرقافية و الرمزية من شان طرحها للنقاش و التداول المعرفـي بـين القـراو و البـاحرين لن يسـهم فـي 

 فهم و تفسير النص الروائي و رصد تحونت  و اإلصغاو لتعدد لصوات  و خطابات .
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أعمال المؤتمر الدولي "إلشكالية الجسد في الخطاب العربي اإلسالمي" قسم  -محمد األمين بحري: خطاب الجسد في فلسفة القول اإلبداعي – (1)

 .963. ص2112الفلسفة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم 
 .93: ص 2112 -موفم للنشر و التوزيع ENAGالمؤسسة و الوطنية للفنون المطبعية -: الزلزالالطاهر وطار - (2)
 .93نفسه: ص  - (9)
 .91 -23نفسه: ص  - (2)
 .32نفسه ص  (5)
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -السانيا-جامعة وهران
 قسم اللغة العربية وآدابها                                  كلية اآلداب واللغات والفنون            

 

 تحديد الماهية التواصلية للنص في الدراسات النقدية المحور: عنوان
 كلمة شكر

ويف عميد كلية اللغة واالدب والرئيس الشريف للملتقى يف رئيسها  ورقلة متمثلةاقدم كلمة شكر وافية جلامعة 
مبا  وامللتقى العلمي الذي يهتم باالدب اجلزائري العريب ،وثلة االساتذة القائمني على اجناح هذا املشروع الثقايف

..كلمة شكر تثمن اجلهود وتشد على االيدي من اجل خلق فيهم اللجنة العلمية للملتقى واللجنة التحضريية 
 تقاليد حبثية قوية ومستمرة.

 اجناح فعاليات هذا امللتقى العلمي على خمتلف املسامهات . وكلمة شكر اخرى لكل من ساهم يف
 التقدير كل التقدير جلنود اخلفاء الذين اليعلمهم اال اهلل وهو ويل التوفيق.و 

 
 كلمة ال بد منها   

من خالل مداخلة وال حىت ملتقى او مقاالت ودراسات  بقدر عن االشكالية املطروحة ال ميكن ان تتحدد االجابة 
لة لتوثيق صلة النظري باملمارسة االبداعية تارة ويقرتح اخرى يف حماو  وعي يناقشما تكون هناك حماوالت يف بلورة 

 اجلزائرية املختلفة، واليت تظل يف حاجة ماسة للبحث واملساءلة.والنقدية امليدانية يف مقاربة االعمال االدبية والفنية 

جمال والغاية الشخصية اليت اعتزم من وجهة خاصة تقدميها هي حماولة الرتكيز على االقرتاح املتعلق باملسامهة يف  -
يف استكماال ومراكمة على جهود سابقة.ورغبة  جزائريةالنقد بطرح اراء حول التفكري يف تأسيس اليات ملقاربات 

األديب املتعلق باالدب يف دفع امللتقى اىل حتقيق نتائج مهمة مقابل طرحه للقضايا اهلامة خبصوص النقد املسامهة 
اح وليس فق  العالقات العامة ان جناح املشروعات يتم عرب قوة االقرت لون يف جمال اجلزائري خاصة.. يؤمن املتعام

يت اقرتاحي الذي يعترب ورقة من اوراق امللتقى الكثرية سعيا الجناحه واستمراره وإمثاره .اىل حني باملناقشات .لذلك يأ
 يايت اكله.

 
 

 التمثالت المعرفية واألنساق الثقافية في النص الروائي الجزائري : عنوان املداخلة



 ناتج تعالق الفهم والتواصل والممارسات الثقافية .
 

. وخطاب أديب دال وعاكس يفرتش املعريف ويتأثث بالتارخيي واالجتماعي واجلمايل ، الرواية صعيد زلق     
سائدة فتحوهلا إىل رموز تبلور التصورات واملمارسات الوهو مادة ثقافية للمعارف واملمارسات الثقافية ، 

 حتيل على انساق ثقافية تتحرك يف اجملال الثقايف لعصر النص. وإحاالت 
فاجملتمع ينتج ثقافة ويبدع رموزا انطالقا من وجود عالقات وثيقة بني الصور الذهنية واملمارسات املختلفة      

عن اهلوية ونقل املعرفة والثقافة،وانساقا مهيمنة تسهم ن أساليب التعبري اليت تسجلها الذاكرة بوصفها أسلوبا م
 .-الرواية يف موضوعنا هذا– اإلبداعيف حتريك الذائقة وتطعيم 

السؤال الذي يطرح هو : كيف تتمكن األنساق الثقافية من استثمار ذلك التنوع والتشابك فتبلوره )نصا( ؟ أو  
تداول(  للثقافة اليت أنتجته وأثرت خمياله و -ومتمثال وكاشفا مث ناقال)تواصلكيف جتعل النص الروائي  مفهوما 

 لغته؟.
،تفرضها منهجية البحث العلمي الدقيق،إذ تتفرع خطوات منهجية  ال بد من بلورة  اإلشكاليةعن  لإلجابة
اجلزائري يف بنيته  ينفرد والنص الروائي ها مثرة البحث ونتائجه.جزئية ،تشكل اإلجابة علي أسئلةإىل  اإلشكالية

الثقافية املضمرة ،ويشكل أرضية مشرتكة متنحه اخلصوصية والتفرد ،الناجتة حتما عن  وأنساقهبتمثالته املعرفية،
 النص واملعىن أو إلنتاجموحدة  آلياتمستويات من الفهم والتواصل والتداول ،واليت تتكامل وتلتقي يف تفاعل 

 ائي.املوضوع اجلمايل يف النص الرو 

،من املختلفة واللغوية منها على وجه اخلصوص الرموز تبادل من مبدأ يعترب التواصل عملية تبىن أساسا على   
 إىل يهدف حبيث يكون "...سلوك  بني األشخاص.شريطة أن يتحقق االشرتاك والتفاعل التفاهم أجل حتقيق

 ضمنيا، تعاقدا يكتسي فهو وخصوصياته، الشريك وضعية طرف من اجتماعية قواعد إطار يف الغري، يف التأثري

 الذي يعترب "...نوع  ،وال يتحقق االشرتاك إال من أجل حتقيق التفاعل(1)..." األساسيني الفاعلني بني وتشاركا

،ومها ركيزتا العملية التواصلية (2)عمومي..." جمال داخل الذوات جمموعة بني تفاهم خلق إىل اهلادف التفاعل من
تبادلية وتوافقية بني طرفني أو متحدثني، وحيدث اخللل يف حال اإلخالل بني األطراف يف جمال الفهم  ، بطريقة

،حيث والتبادل واالشرتاك، ويكون منشأه األداة األوىل وهي اللغة أو جمموعة الرموز اليت تتطلب حتديدا مشرتكا
،من حيث أن ما ال يتفق على معناه  (3)حتديد هذا التشابك والعالقات هو موضوع املعرفة والنقد أصبح

 وتشرتك فيه ال ميكن أن حيقق التواصل .



للفهم والتبادل هي الثقافة املشرتكة ،اليت تتقامسها الذوات املعرفية  ؤسسةامل األرضيةمن هذا املنطلق فأن    
  (4)باعتبار النص ظاهرة ثقافية أنساقهاشاركان يف ويتالكاتب واملتلقي ، أوالباث 

هو موضوع مجايل يتجسد يف املعىن  أخرىومن جهة  ونات بنيوية أوال ،فهو بنية مادية ومبك األديبأما النص  ،
يتم  االشرتاك، إال أن حتقق نظريات القراءة  أرستهعرب القارئ كما ،الذي يسعى العمل األديب إىل تشكيله 

ل البنية املادية للنص الشرط األساسي والضامن املعىن او املوضوع اجلمايل ،وتظ بإنتاجئة ار حني تقوم الذات الق
  ل.يلعدم انفالت الفهم والتخي

حيمل اخلطاب الروائي يف جتلياته النصية طابعا واقعيا وتوثيقيا ،يشتغل فيه التخييل يف نسق سردي منسجم   
"...ينتج يساهم يف بناء دالالت خاصة ومترير دالالت وقيم حمددة.إلعادة بناء الوقائع واستيعاب التمثالت 

تارخيي مشرتك  ذو طابع حكائي -فهو نص أديب (5)..." اإلدراكباخلضوع آلليات  عن الذهن...مشروطا
 واألسطوريحيمل مقومات السرية الذاتية والرتاجم الشخصية ،يعكس مناذج من الرحلة ،يشتمل على  العجائيب 

والرمزي ،يستند على التاريخ والوصف واملكان والزمان ،وكلها تعترب مقومات السردية يف خمتلف جتلياهتا. وهو 
ى حقول معرفية قريبة تطعمها ومتكن الدارس من استغالل نتائج الوصف ما يعكس"... انفتاح السردي عل

يف ،اآلمر الذي يعني على فهم التنوع يف اخلطابات املنتجة ،واليت  (6)البنيوي يف بناء انساق داللية خاصة..."
مل تصنف على أهنا ذات طابع سردي وظلت حبيسة فهم تارخيي قاصر ،أبعدها عن حقل  األحوالغالب 

 الدراسات األدبية.

،راح الناقد ينبش وحيفر يف خمتلف جوانب  األديبومن أجل استكشاف فعالية عملية التواصل يف النص 
والرسالة  البحث حول مفهوم الشعرية أطلقهاالبحوث حول التواصل وخاصة تلك املتعلقة بالوظيفة الشعرية اليت 

حث يف هذا اجملال مواكبا للتطورات احلاصلة يف خمتلف الشفرات النصية ،وتطور الب)جاكبسون(وكواد االدبية 
التواصل وفلسفة  لكبري اخلاص بالوسائ  وتأثري علومالعلوم ،وخاصة علوم االتصال بعد االنفجار التقين ا

بعث علوم  إىل أفضتالفعل الرمزي،فهي اليت  وكواد إشكال"..وسائل االتصال إذا فهمناها باعتبارها االتصال
  (7)مبا هلا من اهتمام باملرموزات ..." والتأويللبالغة قدمية مثال ا

نص األديب عملية التواصلية خاصة يف جمال الال إىلونظرا لتشابك االختصاصات وتداخلها البد من النظر 
من اجلديد احلاصل حوهلا، لعل  باإلفادةوالنقد ،من الضروري مدارستها وكشف خباياها بالطرق اليت تسمح 

نقدية اليت منت وواكبت تطور تلك العلوم االتصالية هو الدراسات الثقافية والنقد الثقايف ونقد من القضايا ال
والروائي خاصة ،ويشكل  األديبالذي يهتم بتلك التطورات وتأثرياهتا،وهذا الذي يظل بعيدا عن النقد  األنساق



،كون املستحدث يصنع املعىن والذائقة ويوجه القراءة والتأويل.من اجل (8)ضرورة يف التأويلية والفهم النصي
 يف القراءات النقدية. وإسهامهايف النص  وتأثريهاذلك نقرتح خطوات عملية لفهم عملية التواصل 

  :(9)* االستعانة بالكشوفات العلمية في مجال الدراسات الثقافية
ما والسيميائية و  والبنيوية  النصوصية واأللسنيةاملعصرة مثل األسلوبية و  النظريات النقديةشهدت النظريات    

 ،. اإلنساناليت تعاملت مع النص مبا هو نص داخلي منعزل فأعلنت موت املؤلف وموت بعد البنيوية. 
فتولدت احلاجة إىل التوجه حنو استعادة زمام البحث حول النص من حيث ما يكشف عنه من بنيات وانساق 

 تهمتثال إشكاله التعبريية ومدى انعكاس  األنظمة الثقافية والسياقات املختلفة املؤثرة فيه ،وتراقب تعكس
دى انتشاره وتأثريه.وبالتوازي مع تطور الدراسات اإلنسانية املختلفة وتطور م،و  ةثقافيالو  ةعرفياملو  ةييولوجإليدا

اسات الثقافية كإفراز معريف جيمع خمتلف تلك نثروبولوجيا نشأت الدر حول النظرية الثقافية واأل األحباث
 التخصصات ويستفيد منها.
 إضافةالضمنية )املهيمنة واملهمشة معا(، لألنساق اإلصغاءألمهية  إدراكهيف  األديبمن منطلق طموحات النقد 

اهتمامه مبختلف النظريات النقدية وخاصة التحليل النفسي والتأويلية والتداولية واالستفادة منها مجيعا،ومن  إىل
حيث تظافر اليات انتاج النصوص ومؤثراهتا املختلفة من منظورات خمتلفة ارتبطت مبفاهيم واليات النقد الثقايف 

 ا بعد الكولنيالية واالدب الرقمي واالتصالية وغريهاوالدراسات الثقافية كالتارخيانية والنسوية واجلنوسة وم
مارسات اليت أنتجتها، وقد وضعت أمناط إنتاجها وأنساقها ومسلماهتا ملحماولة التعامل مع الثقافة يف ضوء او  

إىل سر ذلك التفاعل اخلالق بني عناصر الثقافة، موضع البحث ، متوخية الوصول  معتقدات وتقاليد ورموزمن 
قصد متريرها وحفرها يف الذاكرة على  -أدبية–التواصلية على شكل صور القنوات ر اجلمالية اجملسدة يف والعناص

 شكل مادة روائية وسردية متفاعلة . 
 * استثمار المنهج التداولي والبالغة الجديدة:

شكلي نظام البحث يف جمال لسانيات اخلطاب واملنهج التداويل باعتباره يهتم بأفعال الكالم وينهض على  
،والتداولية  تواصلية اجتماعية خطابية حجاجية،ويهتم بدراسة اللغة بوصفها ظاهرة داللي إنجازي تأثيري

 واإلبالغبدالالت املثاقفة واحلوار تقوية العالقة بني اللسانيات والثقافة ،ومعجم التواصل مفعم  إىلتؤدي 
يف جمال التداولية اليت بلورت مباحث التواصل وطورهتا "عوائق التواصل"،الناتج باألساس عن سوء  .واإلخبار

 األساس ...ليتجه "...بلوغ احلقيقة سيصبح الرهان التداويلالفهم وهو يقوم على سوء متثل احلقائق واملدركات 



واحلاصل أن (11) تواصلية منطوقها:إن فهما أفضل يؤدي بالضرورة إىل تواصل أفضل..."يتيقا فيما بعد حنو إ
لعملية التواصل اليت تربك  إرباكاوافقة إىل املخالفة، فينتج عنه املمن  تواصليف الفهم هو الذي خيرج ال اإلرباك

والغل  الناشئ    تشكل دوافعهوهي اليت(11).."اإلنسانعملية التفاعل والتشارك ألن "...أفعال اللغة هي أفعال 
 يف هذا املستوى ينسحب على اآلخر.

 * استنطاق الثراء الثقافي والرصيد المعرفي للعالمة اللغوية:
املضمرة املكونة للعالمة اللسانية حبمولتها  األنساق أغوارتتبدل األنظمة اللغوية بتبدل الطابع الثقايف.وعرب سرب  

خطاب يرتكز على بعد  روائيعلى عدة علوم كاالنسانيات. يعترب اخلطاب ال ورصيدها الثقايف ،اليت انفتحت
خاصا يف الفهم والتداول  وأسلوباثقايف خاص وينطلق من تركيب لساين خمتلف .ينتج فهما خاصا للمجتمع،

املواضعات من حيث أن"...مطابقة الوحدة اللغوية للوحدة الثقافية )شرط ان يتضمن مفهوم الثقافة مفهوم والتأثري. 
  (12)االجتماعية.."

 التواصلية: للتأويلية* االحتكام 

والرتمجة والتطبيق هي فعاليات  والتأويلمتارس على النصوص مثل الفهم والتفسري والشرح  إنالعمليات اليت ميكن  
يف تفاعالهتا املختلفة بينها وبني الثقافة فيما بينها و  العالقات اليت حتدث بني النصوص فيما تأويلتستند على  تأويلية

دها لكشف مع الواقع وداخل النصوص مما يساعد على كشف بعض املعطيات العملية يف فهم النصوص وجتري
الطفرة اليت تعرفها خمتلف العلوم والنظريات  أهنااليوم موضوع املعرفة ذاهتا  أصبحفموضوع العالقة الضمنية".. أنساقها

وتوزيعه ونشره  املعريف إنتاجاملستخدم يف  على املستوى التواصلي  التأويل أمهية إغفالدون (13)...."يف الوقت الراهن
يكو يف قضية السياق حني رفض مقولة املرجعية الواقعية وعوضها باملرجعية الثقافية ..لذلك فان كل وهو ما ركز عليه إ

أويل وكل ما يتعلق بالظروف العامة .والت(14)يف حدود وجوده الثقايف.." إالفعل تتميمي ينجزه القارئ ،ال ينجزه 
 التأويلومدى فاعلية عملية  واالديولوجيات.مة املختلفة منها املركز والسلطة السياقات واملقامات والظروف العا

 والنشر وصناعة الصور النمطية والرتكيز على خمتلف عملياهتا. اإلعالمالتواصلي يف عملية التواصل وسياسات 

 التناصية أو الترابطية:التواصل و مقاربة *



والب مغايرة للنصوص ،فالقولبة والتعليب من خصوصيات شكال وقوالدة  أتفرض حاالت التشظي واالنتشار املعريف  
  حسب سعيد يقطني واملتشعب حسب املرحلة اليت تشهد ظواهر تواصلية مطردة ،ومن امثلة ذلك ميالد النص املرتاب

 واإلحاالتسياق سوى السياقات اليت تفرزها  أليوالرتابطات اليت ال حتتكم  التشظي والتفكيك"...د اسليم :حمم
تداخل النصوص  للنصوص يف بدايتها وتركيزها علىلنظرية الّتناصّية ومن منطلق مقاربة ا .(14) ..."املتتالية ذاهتا

التواصل  ولكن ظهور نظريات، واحلدود الفاصلة بني النصوص، ،وحماولة الوصول اىل النص االصلي 
افيا يف تقاسم لالرضية والدراسات الثقافية اليت خلقت التفكري حول الثقافات التناصية او حوار النصوص ثق

، لتبدأ دورة جديدة يف cultural intertextualityاالنفتاح على بنيات أوسع  .السياقات الثقافّيةو املشرتكة أ
السياقات الثقافّية، وتكشف عن النفوذ السياسي تفكيك مفاهيم سائدة متبلورة يف صورة معاجلات تتوسل 

واهليمنة ودور االستعمار، ومتثيالت اهلوية، حمققة بذلك عالقات واسعة بني األديب وغري األديب، والسيما بعد 
ويقدم  فينيست النقد الثقايف من .(15)ظهور تيارات ما بعد االستعمار والنسوية والتارخيانية اجلديدة والنقد الثقايف

 األقصىلتحقيق القدر  األرضية" مفهوما متعدد االوجه للنقد االديب يقوم على االلتزام بالثقافة باعتبارها  أخرانب ج
 (16)من الفهم ولتقدير الفروق..".

واجلمال والنقد  األدبومهما قيل حول تارخيية الفكر وجهازها املفاهيمي يبقى النقد الثقايف الغريب "...يشمل نظرية 
يفسر نظريات وجماالت  علم العالمات ونظريات التحليل  أنسفي وحتليل الوسائ ....ومبقدوره فلوالتفكري ال

اليت متيز اجملتمع والثقافة  األخرىوالوسائل  اإلعالمالنفسي...ودراسات االتصال وحبث يف وسائل 
 ام متبادلة ومتغرية ومرتابطة يف آن.حيث يظل نشاطا عابرا للتخصصات ميارس مه(71)املعاصرة..."

 خالصة

وألن  واإلنسانموضوع التواصل مرشح بأن يناقش باشكال خمتلفة كونه مستمر يف فرض هيمنته على النص    
تفاق حول خطوات ولكن ال غرو ان نستخرج منطلقات للبحث واال،الثقافة صارت التواصل يف حد ذاته 
والبحث عن أفق التالقي بني التواصل والنقد واالبداع ية يف عملية النقد ،متكننا من فهم دور العملية التواصل

،إذ يستلزم  الفهم)يف نظرية الفهم( إدراك التمثالت والتفاعالت يف العملية اإلدراكية،واليت ال تنفك تتبدل إثر 
ذهن اإلنسان فعل التواصل ،كون انفتاح األنساق وانغالقها خاضع جملريات عمليات التواصل وما يصل إىل 

 الن التواصل:ويؤثر فيه ، و 

ويكشف عن العالقات بني النص والقراءات املختلفة  .أنتجتهيكشف عن العالقات بني النص والثقافة اليت  -
 له.



شكل الشفرات الداخلية للنص واليت تدخل يف عملية الفهم حيث تنتج الشفرات من املشرتك التواصل ي -
 التواصل.الثقايف الذي ينتقل عرب 

يعود بناء وظيفة التواصل إىل بنية العملية ذاهتا وأنساقها الشكلية وتبدالهتا ،اليت تؤثر بشكل وبآخر على  -
 عملية الفهم واإلدراك واإلبداع بشكل عام.
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 . ملتقى النص الروائي الجزائري ونظرية الفهم                 

 

 . اإلطالع على جهود العلماء الذين مكنوا من لفت االنتباه إلى ظاهرة النص عنوان المحور :

  عنوان المداخلة :

 على النص السردي . لالندكيست ي ــــــــــــمحاولة لتجسيد التحليل النص

 عالمات التلفظ الخاصة بالنص السردي ـ.ـ محاولة للبحث عن 

 :  اإلشكالية 

ه المداخلة تطبيق ما وصللت ذنحاول في ه، تنوعت كيفيات مقاربة النصوص السردية 

 التالية : اإلشكاليةوعليه تشكلت  ،له على النصوص السردية 

 . ا لههي كيفية مقاربته عند الندكيست ، وما النصهو مفهوم  ـ ما

التللي  ـلل مللا هللي عالمللات الللتلفظ الخاصللة بللالنص فللي مقابللل عالمللات الللتلفظ لبنفنيسللت

   ات دالة على صاحبها .اعتبرتها كعالم

 السردية . المقترحة لتحليل النصوصهي عالمات التلفظ الخاصة  ـ ما
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فلي  ۥكثرت الدراسات واختلفت حول تحديد آليات مقاربة النصلوص السلردية ، حاوللت

 ه المداخلة إبراز مقاربة الندكيست ـ التي لفتت االنتباه إلى كيفية إجرائية لتحليلل النصلوصذه

مسلتندة لنرريلة ،  علن طريلق البحلث علن عالملات اللتلفظ  المستندة لالنسجام المكلو  لللنص 

ا اللتلفظ  Théorie de l' Enonciation)) التلفظ لبنفنيسلت   (Enonciation)اللذي يعلر 

وبالتلالي يكلو     كلل ، 1بأنه  تطبيق اللغة في الميدا  عن طريلق عمليلة اسلتعمال فرديلة لهلا 

محاولللة  تطبيقهللا علن النصللوص السللردية بصللفة ،  2تلفلظ يحمللل عالمللات صللاحبه الملتلفظ بلله

 .خاصة 

اإلجرائية لتحليل النصوص المستندة من المقاربات الندكيست  عمالتعتبر مقاربة و        

،حيث له بين  الوظيفتين التواصلية و اإلنجازية لتحليل االنسجام المكو   للنص مزاوجة 

 :ـ قدمت دراسة موسومة ب

(La cohérence textuelle : syntaxe , sémantique, pragmatique )  

نرلرتين طريلق توسليعها لعلن ومسلتويات دراسلته  ، انطلقت فيها ملن تحديلدها لمفهلوم اللنص

 هما:ـ للنص  ـ كانتا منحصرتا  كما ترى على الجملةـ لوظيفة اللغة 

يللتت تحليلهللا عبللر مسللتويات الدراسللة   ،اللغللة  داة تواصللليةاعتمللدت علللى     :  األولررى النظررر 

هلللذه الدراسلللة التلللي  توسررري  ، ور ت بإمكانيلللة، التلللداولالدالللللة ،اللسلللانية اللللثالر :التركيللل 

علللى  سللات اخللتالا طبيعللة دراسللة كللل منهمللا حيللث    ، إلررى الررنصاقتصللرت علللى الجملللة 

 ي الدراسلة حولهلا تكلو  باعتبلار  ، تعتملد فلي عالقاتهلا عللى النرلام فالعالقلة بنويلة الجملة :

تستند إلى عناصلر ربل) )عناصلر اتسلاقية   هبين الجمل في فالعالقات  النص ما .البنية والنرام

نلاء توسلعه ملن  ي  ث ،) ي بين جملة سابقة و خلرى الحقلة  3تحقق له التراب) في بعده الخطي

يبنلى علن طريلق ، إذ  بنلاء الملتكلت لللنص االنسلجام يتشلكل مل  ف  ، ومنله القاعدة الموضوعية

نلاء ام  ثؤول عللى بنلاء االنسلجوبهلذا يكلو  الملتكلت هلو المسل، تلك العالقات من طرا المتكلت

ثنللاء العمليللة التواصللية   فللي الللنص ، فيصللب  ) و نقللول  ثنللاء توسللعه فلي الموضللوع   تدرجله

 االنسجام بذلك مكونا للنص ويعرفه كما يلي  : 

يتحقرررال اجنمرررجال فررري التوا ررر  اللمررروي كررريع يمرررتعم  المرررتكلم  عررر  الوكررردات اللمويرررة )

والتوسريعات   thèmeو واسرةة الموورو    a text base unit...كوكد  قاعديرة للرنص 



3 

 

the expands مقررا    ويررتمم فرري عمليررة الترردري ال ةرري فرري ترتيرر  متفررال للررنص أيبررد

 الوكدات (
4 . 

وتوسي  يصلن  بواسلطته الملتكلت االنسلجام  ،  من قاعدة موضوعاتيةومنه فالنص مكو  

ربل) ملدلول الكلملات التلي يختارهلا  بواسطة عهاقاعدة النص ليوس   منطلقا من ويتمت المقاط   

لبناء موضوعه بواسطة رواب)  وظيفية معينة بطريقة مخصوصلة تملمن انسلجامه ملن جهلة 

 وتعبر عن موضوعه الذي يريد إيصاله من جهة  خرى.

ومللن هللذا التفريللق فللي كيفيللة التمللات التللراب) واالنسللجام فللي كللال الوحللدتين تخللر  

للررنص  نررى     إفلل  للجملللة  بنللى  ) مللن تركيلل  وداللللة وتللداول     إلللى انلله كمللا جندكيمرر 

البنلى  6ه تسلميها ءالتلي تحكلت بنلا5جتمرا ا متماثلة م   نى الجملة     تتدري ومنها  عنا ر

 structure))وهللللي : البنيللللة الموضللللوعاتية      (structures textuellesنصللللية 

thématique  ، البنيلللللة الدالليلللللة( structure sémantique  البنيلللللة التداوليلللللة  ،و

((structure pragmatique . 

ومنلله مقاربللة الللنص باعتبللار الوظيفللة التواصلللية للللنص ومسللتويات اللغللة تكللو  عبللر 

    المستويات النصية :

 . المستوى التداولي،المستوى الداللي  ،المستوى الموضوعاتي                     

     

ملن  انطالقلا ننلا نلتكلت لننجلز   للكذ، اللغة كما يرى سيرل تحقق  فعاال كالمية  الثانية: النظر 

لا هلي مؤسسلة      وظيفة اللغة الجوهرية ليست إيصال المعلومات والتعبيلر علن اكفكلار، وإنم 

 إذ،  ذات صبغة اجتماعيلةتتكفل بتحويل اكقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلي  فعال 

، و يعلد نشلاطا ماديلا ونحويلا يسلتهدا عللى نرلام شلكلي ودالللي ملن جهلة يلنه      الكالم  

 , ) كالطلل  واكملر illocutoire ، و  هداا غرضلية  ) Locutoire)تحقيق  قوال كالمية 

تخللص ردود فعللل الملتقللى )   Perlocutoire)والوعللد والوعيللد ... اللله  و  هللداا تأثيريللة )

   .كالرف  والقبول  من جهة  خرى 

الفعل الكالملي مركل  ملن ثالثلة  فعلال، تعلد جوانل  مختلفلة لفعلل كالملي فمن هذا المنطلق   

فعللل  ،   Acte locutoireواحللد و ال ينفصللل  حللدهما عللن الخللر : فعللل الكللالم التلفرللي )

 Acte)فعللل الكللالم التللأثيري  ، و  Acte illocutoirالكللالم الغرضللي ) اإلنجللازي   ) 
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perlocutoire    ، هذه النررة لللنص عللى  سلات    وظيفلة اللغلة هلذه  الندكيستعت س  وو

   .تتأسس على ثالر  بعاد: اإلحالة، اإلسناد، التأثير

 حيث تقول : 

) هذه الةريقة ننمجم م  منةلقنا المتمث  في تةبيال اإلجراء نفمه على ممرتويي التحلير  : 

للمررة : اإلكالررة واإلسررنا   الجملررة والررنص واررذا اإلجررراء لرره أسرراي معرفرري الو يفررة الثالثيررة

 ومن هذه النررة تخر  بأ   :7 والتأثير (

النص فعل كالمي يحتوي مثل  ي فعل تلفري على : فعل اإلحالة ، وفعل اإلسلناد ، وفعلل  

   .8االنجاز

فري وبدمج هاتين النررتين يتبلور توسليعها لففعلال الكالميلة المتعلقلة بالجمللة إللى اللنص 

هللي  :البنيللة الموضللوعاتية والبنيللة الدالليللة  للللنص بنللى ي     الررثال إ ررار ممررتويات اللمررة 

: اإلحاللة ،اإلسلناد،   لكل بنية ملن هلذه البنلى مقابلل ملن  حلد اكفعلال الثالثلةوالبنية التداولية و

 مكونللا للللنص ولصلليقا بلله باعتبللاره لالنسللجام  مللن خللالل  بنللاه الكبللرىو تطرقللت  ،االنجللاز 

ي اسلتمدتها تلفيصب  البحث في االنسجام هو البحث عن عالملات اللتلفظ الداللة عللى الملتكلت ال

مرجعيرات  ووسلعتها إللى اللنص  علن طريلق توسلي    هلت مباحثهلا المتمثللة فلي ، من بنفنيست 

مرجلل  محللدد لتلللك  ، ويسللتحيل إحالللة9هللي عالمللات تحيللل إلللي ملفوظيتهللا التللي   الملفررو  

باعتبارنللا مخلاطبين  و شلاهدين   و علن طريللق معلوملات منعزللة عللن جهلل الكلملات إذا كنلا ن

مثلل  سلماء اإلشلارة،  DEICTIQUES   (اإلشراريات و   .11عملية التبادل الخطابي نفسها

ملن العالملات اللغويلة  التي تعتبلر ،و سماء الموصلول والملمائر، وظلروا الزملا  والمكلا 

 . 11التي ال يتحدد مرجعها إال في سياق الخطاب كنها خالية من  ي معنى في ذاتها

 عالمرات العالقرة  ريععللى تحديلد للك بإعتمادهلا ذفقد وسعت الندكيسلت   ما بالنسبة للنص

شئ ـللـلتحديللد االنجللاز الللذي مللن اجللله   ن ( ( relation interpersonnelle األشرر ا  

فرري مواجهررة مرر  حللين يللتكلت ) و يللتلفظ  يكللو     (le locuteur تـالمتكللل   ك ـذلللص ـالنلل

ينشئ عالقة بين المتكلمين هي عبلارة  إذ  التلفظف  المووو  الذي يتكلم عليه الم ا   وم 

لللذا وجلل  تحديللد   ودرجللة حمللوره  تموضلل  المللتكلت للمخاطلل علللى مسللافة بيللنهت ينشلل ها 

 ،  12النلاتج بيلنهت ات العالقلة بلين المتكلملين لتحديلد التبلادلمستويات  الخطلاب الحامللة لعالمل
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المستويات الخمسة للخطلاب الحامللة لعالملات العالقلة بلين المتكلملين   الندكيستوقد  درجت 

 :13التي  تى بها كل من فوسيو  ولورا  وهي

وذلللك بتحديللد عالمللات المللمائر بإحالتهللا للخللار  وكيفيللة تمثيلهللا   رر  عالمررات األشرر ا  :1

 .للموضوع 

قد ال تتحدد العالقة بين  طراا الكالم بطريقلة مباشلرة علن طريلق  : اإلجراءات التلميحية  2

اللذي يلدخل  نظرال التلمري استعمال ضمائر الملتكلت  و المخاطل ، بلل تتحلدد  يملا  باسلتعمال 

 تيبات الفرد باستعمال عبارات ترست صورة للمتكلت  و المخاط . بعمق في الثقافة وفي تر

:    تنوع الحقول المعجمية التي يختارها المتلفظ تعكس ثقافته التي تحلدد  ممتوى ال ةاب  3

 .مخاط  و تموض  المخاط  بالنسبة لهالمتكلت ـ بالنسبة لل تموضعه ـ

إ  من وظائف اللغة  الوظيفة الميتالغوية التي تتحقلق  يرى جاكبسو تدقيقات ميتالموية :    4

بصفة جيلدة فيصلب  اهتملام الخطلاب منصل     (le même codeمن استعمال الوض  نفسه 

ذلللك إ  يللة تعرفنللا علللى المتكلمللين والمقللام،  ي يحتللوي علللى عبللارات ميتالغو 14علللى الوضلل 

المتلقلي يجهلله للذا اضلطر المتلقلي   أإدرا  تعريفا معينا من طرا المتكلت ملثال  يلوحي لنلا بل

 إلبرازه له مما يسم  بإبراز صورة للمتلقي من خالل الخطاب .   

إ  الوظائف التركيبية مثلل االسلتفهام واكملر ...الله  ينلتج عنهلا  ثلرا   :الو ائف التركيبية  5

 .بتصور العالقة بين  طراا الخطاب يتركه المتكلت للسام  مما يسم 

   ن العالمات التي تدل على صاحبها.إ   زمنة الفعل وطريقة توزيعها  م : أزمنة الفع    6

وبمللز  نررتهللا لمسللتويات الللنص مللن جهللة ولوظيفللة الللتلفظ مللن جهللة  خللرى قامللت 

 بتحليل النصوص بحس  مستوياتها كما يلي :

 (structure thématiqueتتأسللس البنيللة الموضللوعاتية  الممررتوى المووروعاتي : رر 1 ر2

، وعلى مبد ي التدر  النصي والتتاب  الخطلي ملن جهلة  خلرى،  اإلحالة من جهة  على مفهوم

 structureيتكللللو  مللللن بنيللللة موضللللوعاتية قاعديللللةالللللنص       الندكيسللللت إذ تللللرى 14

thématique de base )  التي تعتبر نقطلة انطلالق اإلكالة ال ارجية  عن طريق ما تسميه 

ل  جلبنيلة الخطيلة ملن ال فلي يبلد  هلذا الموضلوع فلي التوسل  اإلكالرة الداخليرةثت عن طريق  ،

جل الوصول لالنجلاز حيلث   و نقول من منرور  فعال الكالم من ، بلورة البنية الموضوعاتية 
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إن ك  جملة في النص يفترض أن تحتوي على عنا ر متكررر  ويفتررض أن تكرون ) تقول :

جال وعنا رر جديرد  تنرمع للرنص معروفة واذه العنا ر المعروفرة اري التري تحقرال اجنمر

 .15( توسعه و ينامكيته

ومنه  يتحقق االنسلجام فلي هلذه البنيلة ملن خلالل  مجموعلة ملن الوحلدات التلي تتقاسلت   

  اللذي يأخلذ فلي  اللنص عيني نفسه )الذي يحيلل إللى الواقل االشتراك اإلحالي على الموجود ال

تحيلل للخلار   لتجللي الموضلوع المتحلدر عنله  مسارا متتابعا منطلقا من  قاعدة موضوعاتية

ة انسللجاما فللي البنيللة ، ثللت تتوسلل  بواسللطة التللدر  النصللي مشللكلى مللن طللرا المللتكلتالمنتقلل

 .الموضوعاتية

فللي  البحللث علللى االشللتراك اإلحللالي المحيللل علللى )القاعللدة ملل  العلللت  نهللا اعتمللدت 

تحديللد مختلللف  الللله نسللتطي مللن خ يذاللل،لنحررو الحرراجتالموضللوعية   علللى التحليللل المسللتند 

التلي تبنلى حولله  المووو  والمحيالت م تلف العالقات  يعاكدوار الحالية  التي تكشف عن 

حالتهلا للموضلوع عبلر خطيلة اللنص مملا يملمن اسلتمرارية إ ي كيفية ، ثناء تدرجها النصي 

لتحليلل ادللك    ،الموضوع المتحلدر عنله وتشلكل البنيلة الموضلوعية  المرتبطلة والمنسلجمة 

على  سات نحلو الحلاالت ينطللق ملن    الجمللة تحتلوي كملا يلرى فيلملور عللى صليغة فعليلة 

)حكلت   التللي تمللت المعلومللات الخاصللة بالفعللل )مللن اسللتفهام ونفللي وزمللن ...  وقمللية  التللي 

 .  16تتكو  من) فعل، وعدد محدد من الحاالت 

 الممتوى الدجلي :  2 2

الترري   اكولللى 17عالقتللين مللن    للللنص بنيللة دالليللة عميقللة تعكللس كيسللتدالنتنطلللق 

الظرواار التري ، والثانية تتمثل في عن طريق اإلحالة الخارجية  ينشئها اذا النص م  الواق  

: إذ   التي ينشرئها الرنص  واسرةة اإلسرنا   لورت في النص  واسةة اإلكالة وأنوا  العالقات

إللى نصلل ،فلي بنيتهلا التركيبيلة الدالليلة العميقلة انسلجاما     الجمل المتتابعة لنص ملا تكشلف

باالعتملاد عللى نحلو الحلاالت اللذي يعطينلا تفكيكلا   الندكيستالبنية الداللية الكلية حس   هده 

علرى  اخترزا  إذا تناولنا هذا التحليلل بقلراءة  فقيلة    قا ريع فيجعلنا ،للجمل إلى ادوار حالية  

إذا ملا شلكل توزيل   ومن ث ت النرلر ،في تتابعها إلى بنيتها التركيبية الداللية العميقة النص جم 

و إذا تناولناه  بقلراءة عموديلة   , مووو  النصهذه اكدوار التي يلعبها المحيل إليه الرئيسي: 
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الررروا ا الدجليررة  رريع الوكرردات لتحديللد  علررى  النظررر إلررى كرر  متتاليررة كاليررةتجعلنللا قللادرين  

 contiguïté )التررررا ا الررردجلي  ي تحديلللد الوحلللدات التلللي يتحقلللق فيهلللا  ،معجميرررةال

sémantique)  وجود سمات دالليلة بلين المركبلات االسلمية فلي اللنص ي هو عبارة عن ذال

لتحديلد نلوع التلدر   ، isotopes)   18تسم  لنا بربطها فيما بينهلا وتكلوين سالسلل متشلاكلة 

)يتحقللق بواسللطة عمليللات منطقيللة مثللل :  ى ذواللل.الدالليللة للللنصالمسللاهت فللي البنيللة النصللي 

، هللذه العالقللات الدالليللة بللين الوحللدات المعجميللة تسللم  بتحديللد نللوع 19و التقللاط  االحتللواء،

 .   21 التدر  الذي يتبعه النص المشك ل لموضوع معين

 الممتوى التداولي :    3 

شلكيل الموضلوع مرتبطلا بالخلار  علن طريلق اإلحاللة الخارجيلة لت اللنص دلليال لغويلابما    

)اللللذا  يشللكال  مسللتعملي هللذا الللدليل  المللتكلت والمتلقلليملل   عالقللةوللله  المللراد التحللدر عنلله،

بلين  العالقرة)تجمرد وتفمرر  (structure pragmatique)  نية تداولية  له    إاللغوي   ف

 .21النص باعتباره دليال لغويا ومستعمليه 

مووو  النص لمرض الذي شك ل  المتكلت زاويةهذه البنية من لتحليل  الندكيستتنرر 

 ثم قال  توسيعه  ةريقة م صو ة ت دل ذلك المرض )المووو   التوسي  (  معيع

   (indices modauxأو عالمرات األككرال   عالمرات الرتلف إلى ما  طلقت عليه  وقد لجأت 

عالقرة ، بلل هنلاك (subjectivité)ذلك    اكحكام كملا تلرى ليسلت فقل) التعبيلر علن الذاتيلة 

ممرافة وزاويرة يترتل  عنهلا وجلود   (relation interpersonnelle)  ريع ممرتعملي اللمرة

 نستخلصها من خالل تموض  المتكلت للمخاط ، ودرجة حروره.  نظر معينة

الملتكلت لديله قلدرة  لغويلة عللى إنتلا  ذللك      ،فعل كالملي ي حقلق انجلازافالنص ومنه 

نصوص منسجمة، والحكت على النصوص باالنسجام من عدمه ،  ي  نه يصن   االنسجام علن 

طريللق اسللتعماله للوحللدات التركيبيللة التللي يوسللعها بواسللطة اللغللة لينللتج النص،حيللث يقللول 

.....وهللي موسللومة  ورللليف فللي تحديللده للللنص بأنلله )بنيللة موسللعة مللن الوحللدات التركيبيللة

هلو البحلث علن  عالملات ، فيصلب  بلذلك البحلث فلي  االنسلجام 22باالنسجام بلين عناصلرها  

التلفظ واكحكام التلفرية التي نستدل بواسطتها لكيفيلة الوصلول إللى الهلدا ملن إنشلاء الملتكلت 

ا عللى لنصه  وتقبله لدى المتلقي  انطالقا ملن بنيلة الخطلاب التلي نسلتطي  ملن خاللهلا التعلر
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متلدرجا ضلمن هلذه البنلى اللثالر كيفية التملات انسلجام اللنص وفهمله إجرائيلا باعتبلار الفهلت  

بدايللة مللن الللتلفظ بالبنيللة القاعديللة التللي تحيللل للخللار ، وتللدرجها بواسللطة اإلحالللة الداخليللة 

الخاضلل  لمبللد ي الخطيللة والتوسلل  )البنيللة الموضللوعاتية  ، والخاضلل  للعالقللات الدالليللة بللين 

فللي النهايللة للبنيللة الكليللة القاعديللة )المسللتوى الللداللي   وصللوال  السللل المتدرجللة المشللكلةالس

   .لالنجاز في البنية التداولية 

 ال ا ة  ه : الدالةوتحلي  ال ةاب المر ي وعالمات التلف  

اخترت البحث في عالمات اللتلفظ الداللة علن االنسلجام فلي الخطابلات وبصلفة خاصلة 

م  العلت    عالمات التلفظ في الخطاب السردي مختلفة على ملا هلي  ،في الخطابات السردية 

لللنص ،  ي البحلث فلي  العامة البنيةك  تحقق االنسجام بحس  طبيعة ،في الخطابات العادية 

عن نوعية عالمات التلفظ واكحكلام التلفريلة التلي تلتحكت فلي انسلجام  االنسجام يصب  البحث 

الخطاب ،  و نقول التي نسلتدل بواسلطتها عللى كيفيلة الوصلول إللى االنجلاز فيله )الهلدا ملن 

تلفرلله  ، مللن منطلللق      بنيللة  الخطللاب   هللي التللي نسللتطي  مللن خاللهللا التعللرا علللى كيفيللة 

مالصللقا للللنص مللن ظهللوره  ، إلللى كيفيللة تشللكله وتوسللعه التمللات االنسللجام إجرائيللا باعتبللاره 

 انطالقا من الموضوع المختار إلى بقية بنى النص الحاكمة له.

ومحاوللة   و للوصول لالنسلجام إذ  علينلا  وال تحديلد المشلترك االحلالي الملرتب) بلالواق      

التعرا عن كيفية التدر  النصي من خالل استخرا  العالقات االتساقية الداللية  إ  وجدت ، 

طلاب المتحكملة فلي إنشلائه ملن  جلل الوصلول للفهلت المالصلق لهلده خثت التعلرا عللى بنيلة ال

عللى جعلله نصلا  البنية والذي نكشف عنه بتتب  تدر  البنيلة العاملة التلي تحكمله،  و المسلؤولة

نلله علينللا علللى المسللتوى التللداولي تحديللد العالمللات  سللرديا وللليس نوعللا آخللر مللن جهللة، كمللا 

الخاصللة بللالنوع  التللي نسللتطي  بهللا اكتشللاا تموضلل  المللتكلت )السللارد  بالنسللبة لموضللوعه 

هلو العمليلة السلرد  ذوالمرسل إليه  م  العلت    السارد للقصلة ال يلتلزم بسلردها كملا حلدثت  إ

تي يقوم بها السارد فينتج عنها النص القصصي المشتمل عللى اللفلظ  ي الخطلاب القصصلي ال

بلل يسلردها بطريقلة خاصلة بحسل  ملا يريلد إيصلاله  و   ، 23والحكاية  ي الملفلوظ القصصلي

عالقتره  نقول لغايات معينة من التلفظ ،وهذا ما يفسر مثال  وجود وضعيات مختلفة للسارد فلي

غريبررا عررع ملها كوسلليلة لبلللوف هللدا مللا، إذ قللد يكللو  كمللا يللرى جنيللت التللي اسللتع الحكايررة 
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بحيث يقدم عمله في حياد، وكأنه غير معنلي ،  Narrateur Hétérodiégétiqueالحكاية

المرار  متنرمنا فري بأحدار القصة، فتكو  الحكاية منسوبة إلى ضلمير الغائل ،  و قلد يكلو  

ملللن شخصللليات القصلللة   ةيرهلللر كشخصلللي Narrateur Homodiégétiqueالحكايرررة

   .ويستعمل فيه ضمير المتكلت 

 ما بالنسبة للعالمات الدالة على  العالقة بين المتخاطبين فإننا نقترح الكشلف عنهلا ملن 

خالل مستويين للعالقلة، ذللك     الخطلاب سلردي ، يتواجلد ملن خاللله سلارد ومتللق للخطلاب 

 ي  ننلا نقتلرح التعلرا علن    ينلة،السردي من جهة ، و يما شخصيات تنشأ بينها عالقلات مع

الذي  نشلئ اللنص لغلرع معلين بطريقلة مخصوصلة معينلة   المار  حكام التلفظ العتبارين : 

 الذي يدور حوله الخطاب  و يستخدمه السارد لتحقيق  هدافه التلفرية.  الفاع  األسايو 

 فالعالمات الدالة في الخطاب السردي يمكن تقسيمها إلى قسمين :ومنه 

من خالل البحث في  الطريقة السردية  التلي يقلوم بهلا السلارد   أككال التلف   اعتبار المار • 

 .إلنتا  النص القصصي 

اللذي يعتبللر كلأداة،  و وسليلة ملن طلرا  السلارد لتحقيللق  أمرا أككرال الرتلف   اعتبرار الفاعر • 

السلردية ملن   هدافه ، فنقترح البحث عنها بالتوسل لدراسلة غريملات، اللذي تنلاول النصلوص

خللالل دراسللة تحديللد العالقللات بللين الفواعللل، وبللين الفواعللل و  الموضللوع معتمللدا علللى مبللد  

االختالا القائت على استيعاب االختالفات المنتجلة للمعنلى دو  االكتلرار لطبيعتهلا فلي إطلار 

 و بللأخرى فيللتت رصللد  عالقررة  ةريقررةبنيللة تللدرك بحمللور عنصللرين علللى اكقللل تربطهمللا 

  عالقاتها التقا ليرةعلى محتوى النص، التي ال تتحد بماهيتها وانفرادها، وإنما لدالة الوكدات ا

ملل  مختلللف الوحللدات اكخللرى عللن طريللق تحديللد مللا  سللماه بللالبرامج السللردية، والنمللوذ  

تحللت مللا يسللمى بأحكللام الللتلفظ الخاصللة بتحديللد  الندكيسللت العللاملي   ممللا يقابللل مللا  درجتلله 

 . و نقول تحديد التموض  والمسافة بينهت العالقات بين اكشخاص 

 لك كما يلي :ذيمكن تفصيل منه و 
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  المار :أككال التلف   اعتبار      1

السرد هو العملية التي يقوم بها السارد بنقل  حدار معينة ينلتج عنهلا اللنص القصصلي 

يختار الطريقلة التلي يسلرد  ىذوعليه فالسارد هو ال ، 24)خطاب  المشتمل على اللفظ )حكاية 

بها ،و يمكن التعرا عن اكحكام التلفريلة الداللة عللى غرضله ملن إنشلاء الملفلوظ القصصلي 

أفعللال كالميللة سللواء مللن خللالل دراسللة طرائقلله  ـ السللرد ـ المختلفللة والمتنوعللة التللي تعتبللر ك

قتلرح التعلرا ، ومنله  نتكشف عنه عالمات معينلة  مختلفلة التي المباشرة ،  و غير المباشرة 

على هده اكحكام من خالل البحث في  الطريقة السردية  التي يقلوم بهلا السلارد إلنتلا  اللنص 

 25الملفرو  القصصري ي الحكايرة و   ال ةراب القصصري  ي   اللفر  القصصي المشتمل عللى

عالمرررات الرررتلف  التلللي نراهلللا تقابلللل  الصررريل المرررر ية و األشررركا  المرررر يةودللللك بدراسلللة  

عند بنفنيست ملن  إلشارياتاللتين يوافقا االزمنية، والمكانية ، والبنية النميرية عند  نفنيم 

 و إيحللاءات  علررى ترردقيقات ميتالمويررة، الللذي قللد يحتللوي  الو ررفجهللة ، كمللا  نهمللا يحللددا  

 عرد  و   قطاب التواصل  و  حدهما نستطي  من خالله تحديد  طبيعلة  لتحديد ثقافةنتوصل بها 

ه ، ال ةاب ) ي تحديد المسافة بينهت   ودرجة حموره ،وعليه  َوج   تحديلد الملتلفظ،  الموج 

مللن جهللة، والعالمللات التللي يمكللن    تللدلنا علللى االنجللاز وبالتللالي االنسللجام مللن جهللة  خللرى 

نة . وبملا  ننلا نتعاملل مل   فعلال كالميلة فإنله سلنواجه عالملات تلدلنا عللى  بحس  نوعية المدو 

 الفعال الكالمية المباشرة ، و خرى غير مباشرة كما يلي :ا

    العالمات الدالة على األفعا  الكالمية المباشر  : 1

وتتمثل في العالمات المجس دة كطراا التواصل )متكلت / متلق   التي تحمل داللة   

فعال توجيه الخطاب من مخاِط  إلى مخاطَ  في الخطاب السردي،  ي  ننا ال نقصد باك

،  و نقول معنااا  األقوا  التي تةا الالكالمية المباشرة هنا ما كا  سيرل يقصده بالمب)  

 التي الحاالت من خالل التي  ت صرح باكفعال الكالمية التي يطل  من المخاطَ  انجازه 

  وإن ما  اكقوال والعالمات التي تدل 26ح به ر  يراد منه ما ص  ت التلفظ بقول ما يمكن للمتكل  

على تجسيد العالقة بين السارد والمتلقي ، ذلك     السارد يسرد ما وق  بطريقة وكيفية معي نة 

تحمل عالمات دالة على  ن ه يخاط  طرفا آخر نكشف عنها بالصيغة التي ي سرد بها الخطاب 

لقصة  للمتلقي،  وذلك بدراسة للمتلقي من جهة، والشكل السردي الذي قدمت به  حدار ا
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الطريقة السردية التي تدرت كيفية سرد اكحدار والوقائ  بالتطرق لـ )الصيغة السردية، 

 اكشكال السردية  .      

 : الةريقة المر ية و عالمات التلف   اعتبار المار    

از غلرع معلي ن علن التي يسرد بها السارد مادته الحكائية التي تعتبر كتلفظ النجل ةقيالطر     

مكللوني اكفعللال :  ترهللر مللن خللاللطريللق التللأثير  بواسللطة االسللتعمال الخللاص والمقصللود 

هي عبلارة علن   ي الحدر، والزمن   ذلك      القصة    حدار وحوارات وقعت في زمن ما، 

فتصللب  لللدينا نوعللا  مللن  العالمللات الدالللة علللى غللرع تلفللظ السللارد  ، فعللال شخصلليات مللا 

  ريقة السردية هما :  كيفية و طريقة سرده للمادة الحكائية المحتويلة عللى اكحلدار،بالنرر للط

 و كيفية  تموض  زمن السرد بالنسبة لزمن وقوع القصة .

 : رائال تقديم الما   الحكائية    1

الصلليغة السللردية هللي الطريقللة التللي يعتمللدها السللارد لتقللديت مادتلله  الصرريل المررر ية :  رر 1 رر1

 حدد جنيت اعتبارا لذلك  ثالر  نواع من الخطابات وهي : وقد   ، الحكائية

وهو اككثر وقوعا ال  المونولو  فيه يختصلر   (Narrativisé   ال ةاب الممرو 1  1    

نها دفل  حركلة العملل القصصلي إللى حقلائق نفسلية دفينلة ملن شلأ و يساعد عللى إبلراز،  حداثا

  . 27 اكمام

هلللو نقلللل السلللارد  لكلللالم : و  (Transposé)  خةررراب األسرررلوب غيرررر المباشرررر 2 ررر 1    

والمللمير الغاللل  هللو  ،خملل  الكللالم للغتلله ووجهللة نرللرهفلليلخص وي  ، سلللوبه الشخصلليات بأ

 . 28 ل لحمور الراويمث  الغائ  الم  

م حرفيلا يطرح فيه الكات  بواسطته الكال :(  (Rapporté  ال ةاب المنقو  المباشر3  1   

 .29 بلسا  الشخصية فالسارد يترك الكالم للشخصيات

   األشكا  المر ية :  2 1

القللار   ، إذ  31عنللدما  تسللرد الحكايللة شخصللية واحللدة يرهللر المررر   نررمير المائرر : رر 1     

ورائهلا السلارد فيملرر ملا يشلاء ملن وبذلك  يتلوارى ، الشخصيات ىحديستقبل الفعل من قبل إ
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القلار  تحلت  ويجعلل ،ه يفصل زمن الحكاية علن زملن الحكلين  ،  كما  يديولوجيات، و إفكار 

 . 31تجسيدها ادت  اللغة والشخصيات راللعبة الفنية التي  

 و عللى  ،في هذا النوع من السرد تسند عملية السرد إلى اللراوي المر   نمير المتكلم :    2

، وهدفله وضل  بعلد زمنلي بلين زملن الحكلي اللذي هلو زملن وقلوع 32لسا  إحدى الشخصيات

ر، فالسلرد ينطللق ملن الحاضلر نحللو  ي لحرلة سللرد اكحلداالحلدر واللزمن الحقيقلي للسلارد 

  ،ذابة الفلروق الزمنيلة والسلردية بلين السلارد والشخصلية واللزمن، وبالتالي يقوم بإ33الماضي

 34كو لقار  كما هي ال كما يج     تتقدم اكحدار  لف

صلف )  ضلمير اكنلت يتلي  للي         ميشال بيتلوفي، إذ يقول  :المر   نمير الم ا     3

يجعللل السللارد ، ممللا  35وضلل  الشخصللية كمللا تتللي  لللي وصللف الكيفيللة التللي تولللد اللغللة فيهللا

 ، هذا بالنسبة لفعمال السردية36مرتبطا بالشخصية الروائية مالزما لها 

   :  زمع المر   النمبة لزمع الحكاية  ريقة تموو   3  1

صناا ملن حيث يوجد   رب   زمن السرد م  زمن الحكاية ،  عن وضعية من خالله نبحث    

 السرد القصصي : زمن 

 تسرد فيه  حلدار القصلة عللى  سلات  نهلا : ( (Narration ulterieureالمر  التا   - 1

 وقعت قبل زمن السرد 
37. 

تسللرد فيلله  حللدار  تقلل  فللي  زمنللة :   (Narration antérieure )المررر  المتقرردل - 2 

 .مستقبلية

، حلدار الحكائيلةفي هلذا السلرد تحلدر  اك(:  (Narration simultanée المر  اآلني  3

 ، 38 صيغة الحاضر ليتزامن م  الحكاية لذلك فهو يرد في والعملية السردية في نفس الوقت ،

فللي هللذا السلرد تتللداخل الحكايللة ( :   (La narration intercaléeالمرر  المرردري - 4 

على الحكاية، حيث يسلميه جنيلت بالسلرد المقحلت بلين  يطغى  لكن السرد في  اكخير، بالسرد 

   .39لحرات العمل
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 :    العالمات الدالة على األفعا  الكالمية غير المباشر 2

لالتلي  41وتتمثل في العالمات السردية غير المباشرة      د وضلعها السلارد إلبلراز هلدا  و بع 

   ، ذللك ملا وقل  ) حلدار القصلة  ، وملا س لردوهذه العالمات تتمثل في العالقلات بلين معي ن، 

ا كللل  حللداثها  بطللرق متباينللة فأحيانللا تسللرد تقريبلل سللردتالمشللتملة علللى عللدة مراحللل  القصللة 

ى مختصلرة  ل و خلرحلد المراحلل بالتفصليتحلذا    ، و حيانلاالمراحل و حيانا يحذا بعمها

حللدوثها مللرة واحللدة فقلل) فللي  وقللد يتكللرر ظهللور إحللدى المراحللل  كثللر مللن مللرة بللالرغت مللن

لد ملا،  و إيصلال فعلل  ، يمكلن    نعتبرهلاالواق  كعالملات عللى تركيلز السلارد عللى إبلراز ب ع 

كالمي غير مباشر و للتعرا على ذللك نلدرت البنيلة الزمنيلة السلردية ملن خلالل عنصلري : 

 ة والتواتر .الديموم

 : البنية الزمانية والمكانية  و أككال التلف    اعتبار المار    

 ،والتلدقيقات اللغويلة، النرلر للوصلف الندكيسلتالتلي تحلدثت عنهلا  من  حكلام اللتلفظ          

كل من البنية الزمنيلة وتندر  هذه في الخطاب السردي عند دراسة ، وثقافة السارد  و الفواعل

من خالل عنصر الديمومة، والمكانيلة لعالقتله المباشلرة بالوصلف كملا سنوضل ، لكلن كملا ال 

تقتصر اكحكام السردية التي يمكن استخالصها على  الوصف فق)، ففي البنية الزمنيلة التغي لر 

     فلي ترتيل  اكحللدار كملا وقعلت مللن طلرا السللارد لله دالالت تخلدم غللرع اللتلفظ ، كمللا

تواتر  حدار حدثت ملرة علدة ملرات، وحلذا  خلرى  عالملة داللة  كغلراع معي نلة. و يملا  

فلي البنيلة المكانيلة الوصلف لليس وحلده ملا يعتب لر عالملة داللة علن انجلاز الملتكلت، بلل دراسللة 

عالقة المتكلمين بالمكا  التي يجسدها السارد بوضعية خاصة تحمل دالالت خاصة تعتبر ملن 

،  و نقلول ملا يريلد اإلنجلازلة للتلفظ التي نستدل بها عن االنسلجام ونستكشلف بهلا عالمات الدا

 السارد قوله عن طريق التلفظ بالسرد . 

 :البنية الزمانية      1

   أنوا  الزمع :1

 و زملن الخطلاب  ،زمن القصلة  يميز النقاد الروائيو  بين ثالر  نواع لزمن لسرد هي :      

 . زمن النص
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دراسة الزمن الروائي  جنيت      منطلق هذا التعدد في مراهر الخطاب ر ى   جيرار  من     

 عطى ثالر تحديدات لنوعية ، وم تلف اذه المظاار العالقة  يعيدرت من خالل نوعية 

وهذا ما يدرت تحت است المفارقة     ال ةاب أو، وزمع الحكي، العالقة  يع زمع القصة

واالنحراا بين  ،هي مختلف  شكال التنافر التي ( (anachronies narrativesالسردية 

يقصد به   الذي  وهي نوعا  االسترجاع و حدار الحكاية،، ترتي   حدار الخطاب السردي

 االستباقو  41 ي العودة إلى ما قبل نقطة الحكي  ،الذي يحكى ال  استرجاع حدر وق  قبل

عبارة عن تنبؤات ال يخر  مداها عن و هو  42 يتمثل في إيراد الحدر قبل وقوعه لذي ا

 . 43 الحكي اكول

   (:(La duréeالديمومة   2

، )الكلمات،الجمللللل وهللللي العالقللللة بللللين طللللول الخطللللاب الللللذي يقللللات بالمسللللاحة النصللللية   

 و، 44 وبللين زمللن القصللة الللذي يقللات بللالثواني والللدقائق والشللهور والسللنواتلسللطور.. ، ا

على حركة السلرد باالعتملاد عللى مرهلرين  ساسليين هملا:  لدراسة الديمومة البد من الوقوا 

 .، وإبطائهتسري  السرد

 .ويكو  عن طريق تقنيتي الخالصة والحذا تمري  المر :   

ن حيللاة سللنوات ملل: وهللو سللرد  يللام  و شللهور،  و  رر اإليجرراز )المجمرر  ، ال ال ررة (             

لل سللطر،فللي بمللعة   واكقللوالشخصللية بللدو  تفصلليل اكفعللال،   ي يتنقللل ا يسللم  للسللارد، مم 

  .45يستحيل    تتساوى كال السرعتين إذ   ،بسرعة كالمية بالنسبة لسرعة اكحدار

 ، 46لنص زمن الحكاية في ا مقط  من  وهو إسقاط:   ( (L'ellipseالحذف               

 إ ةاء المر  :    

هي اللحرة التي يتطابق فيها زمن السرد م  زمن القصة ملن و  :( (Scène المشهد           

يمكلن رييلة تصلارع  ، وعنلدها 47 ها تأتي في شكل حلوار غالبلالك  ن  ، ذحيث مدة االستغراق 

 Scène تي في شكل ما  طلق عليه جيرار جنيت بالمشهد الحدثي، و يأ48وحركة الشخصيات 

détallée    44دو  اللجوء للحوار الذي يسرد القصة لحرة. 
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ملن    1لسلارد زملن القصلة)زمن القصلة   يحلدر عنلدما يوقلف ا :((Pauseالتوقرف         

ويطلللق عليلله جيللرار  جنيللت اسللت ، 51يف مللا يفيللد السللرد ويخدمللهالللذي يملل51 اجللل الوصللف

 .  Pause Descriptive الوقفات الو فية

 :  (Fréquence)  التواتر3

في القصة ، إذ قد ي روي الحدر مرة واحدة ، و  كثلر ملن  وهو مجموع تكرار اكحدار

مللرة،  و قللد يللروي الحللدر المتكللرر مللرة واحللدة، ممللا يتولللد علللى ذلللك ثللالر  نللواع لعالقللات 

 التواتر: الفرد، والمكرر، والمؤلف .

للتعللرا عللن سللب  تكللرار بعلل    عالمررة  الررةالتللواتر باعتبللاره  نقتللرح دراسللة ومنلله 

المراحللل، وظهللور  خللرى مللرة واحللدة ،ومللدى ارتبللاط ذلللك  ببلللورة البنيللة الموضللوعاتية ، 

ويقسللت لللثالر  والموضللوع الكلللي للقصللة، وكيفيللة مسللاهمتها فللي تبيللين االنجللاز مللن السللرد

      :52 نواع

روي ملا حلدر ملرة يَل اللدى    (Répétitifالتكلرار المكلرر ، Singulatif)التكلرار المفلرد) 

إلحلدار وقل    les variation stylistiquesواحلدة  كثلر ملن ملرة بصليو  سللوبية متنوعلة

:  Le récit itératif)القلص المؤللف) و ،53 سلوبي معي ن و إبراز غلرع معلين ملن ورائله 

وهو    ي روى الحدر المتكلرر علدة ملرات ملرة واحلدة، و قلد يلروى علدة ملرات شلرط    ال 

 . 54عدد مرات وقوعهتتساوى م  

رت بلنفس الدقلة السلردية التلي تحد مكونلات البنيلة السلردية ينلالمكا  هو   : البنية المكانية  2 

ر اكمكنلة يلؤدي بالملرورة إللى تغي ل ر فلي السلرد ذللك     يلؤث   إذ   تنترت بها العناصر اكخرى،

   .55تغيرات على مستوى منحى الحكي

 و  عللن طريللق الوصللف  سللواء بواسللطة  السللرد  السللرديدر  المكللا  فللي الخطللاب ينلل     

وبالتالي يكو  دراسة المكلا  فلي القصلة تشكل صورة المكا ،  إذ  يعتبر الوصف  داة الحوار،

وعلن طريلق  ، و الرواية بالبحث عن مقاط  الوصف التي تتميز بنلوع ملن االسلتقالل النصلي

   ،56التحام السرد والوصف ينشا ما يسمى بفماء الرواية 

في العمل السردي ليس مجرد إطار تتواجد فيله الشخصلية بلل هلو عنصلر ملن كما  نه 

يت اكحللدار باعتبللار ، تنر للطير البنيللة العامللة للللنص السللرديأعناصللر السللرد للله  هميتلله فللي تلل



16 

 

فتنتقللل بللذلك وظيفتلله الواضللحة المباشللرة  مللن  عالقاتلله ـ المكللا  ـ ملل  الشخصلليات والللزمن،

 مجرد إطار، إلى وظيفة  خرى فنية غير التي  صن  من اجلها حيث يقول ميشال بوتور :

لكل غرع وظيفته المباشرة الواضحة، ولكننا حين  ننرر إليله ملن الناحيلة الفنيلة فلا    ) إ     

 .57لتي صن  من اجلها  هذا الغرع يتعدى وظيفته اكولى ويكتس  وظيفة  خرى غير ا

 

 :     عالمات التلف   اعتبار الفاع 2

اختلف مفهوم الشخصية بلاختالا الدارسلين لهلا بحسل  اتجاهلاتهت ففلي مجلال اكدب، 

يللرى عبللد المالللك مرتللاع بأنها)مرتبطللة بمنرومللة وبواسللطتها هللي وحللدها تعلليف فينللا بكللل 

، وقابلللة 59اني واكفكللار والراء العامللة،  مللن خللالل قيامهللا باكفعللال الحاملللة للمعلل58  بعادهللا 

لتحليللل مللن حيللث تشللكلها مللن الملفوظللات الخاصللة  و ملفوظللات السللارد  و شخصللية مللن ل

التللي يتمحللور    )الفاعلعلللى الشخصللية الرئيسللية ةدراسللال ويجلل  التركيللز فلليالشخصلليات، 

مسللاعدة  و الحللديث عنهللا ضللمن كونهللا ) يللأتيمللا بالنسللبة لبللاقي الشخصلليات  عليهللا السللرد  

ملا فلي فاعليتهلا وعالقتهلا مل  إذ  نها )ال تحمل  همية فلي ذاتهلا وإن  معارضة للفاعل اكسات ، 

 الشخصية المحور 
بلل   الش صرية األسراي، فهي بمثابة المحفزة إلبراز مكنونلات و فعلال 61

ذللك  ملن خلالل علن الكشلف  ونقتلرح  ،   و وسيلة من طرا  السارد لتحقيق  هدافهكأداةهي 

، نقتللرح البحللث عنهللا وعالقللة الفاعللل ببقيللة الفواعللل ،لبحللث فللي عالقللة الفاعللل بالموضللوع ا

بالتوسل لدراسة غريمات، الذي تناول النصوص السلردية ملن خلالل دراسلة تحديلد العالقلات 

بين الفواعلل، وبلين الفواعلل و  الموضلوع معتملدا عللى مبلد  االخلتالا القلائت عللى اسلتيعاب 

للمعنى دو  االكترار لطبيعتهلا فلي إطلار بنيلة تلدرك بحملور عنصلرين االختالفات المنتجة 

على محتلوى اللنص، الوكدات الدالة  و بأخرى فيتت رصد  عالقة  ةريقةعلى اكقل تربطهما 

مل  مختللف الوحلدات اكخلرى علن   عالقاتهرا التقا ليرةالتي ال تتحد بماهيتها وانفرادها، وإنما 

بالموضلوع   ،  والنملوذ  العلاملي  للسلردية) عالقلة الفواعلطريق تحديد ما  سماه بلالبرامج ا

 تحت ما يسمى بأحكام التلفظ . الندكيست)لتبيين العالقة بين الفواعل     مما يقابل ما  درجته 
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 مووو  .و  ال الفواع  يع عالقة ال  1

فلي تحليلل القصلة آخلذين منله فكلرة  نتطرق لدراسة هذه العالقة  بالتوس ل بملنهج غريملات    

 بلين القائملة للعالقلة وفقلا المتحوللة الوضلعيات مجموعلةذللك  نهلا:  البررام  المرر يةتحليلل 

 ارتباطلا بينهلا فيملا ومرتبطة البناء متماسكة " مراحل  رب  علىت القائ 61والموضوع، الفاعل

 المراحلل ظهلور هلذه    كملا ،  " 62المنطقيلة االفتراضلات و التلدر  لمبلدئي خاضلعا وثيقلا

 يقتملي  منهلا واحدة ظهور   ذلك  ضروريا، ليس للنص الشكلي المستوى على بارز بشكل

 وهذه المراحل هي:     اكخرى المراحل ظهور

يكللو  فيهللا البرنللامج   : (phase de manipulation( مركلررة اجختبار)اجسررتعما (-1

إقناعره اللذي يحلاول   الفاعر  عالقرة المرسر وتبلرز فيهلا  افترراضالسردي ما زال فلي حاللة 

وبتحقلق االقتنلاع بتحلول الفاعلل إللى فاعلل عاملل وتقابلهلا  وامرتال  الموورو   القيال  الفعر 

   faire faire) الفعل صفة فعل

الفاعلل يجل     تكلو  لله اقتنرا  علد ب(:  (phase de compétence( مركلرة الكفراء -2

  être du faire كررون الفعر  النتيجلة، وتقابلهللا صليغة  صليو تسلم  للله بالوصلول إلللى 

 وتتمثل مواضيعها في: 

 .  (devoir faire  وجوب الفع 

 . وجوب الفعل  ـوهي تابعة ل   :(vouloir faireإرا   الفع  -

 

 .   a performance)  األ اء3

 حاللة نقللتسلبق  التلي الحلاالت تحلول ( عمليلة هلو Faire- être)الكينونلة فعلل اكداء وافلقي

 ، )63 العكس  و انفصال حالة إلى اتصال

 64:( la sanction)التقويمـ 4

 être de ، الكينونلة كينونلة صليغة ويوافلق السلردي، البرنلامج مراحلل ملن مرحللة آخر هو 

l'être ، مي   حيث، المنجز اكداء في النرر فيها تتي التي  رحلةالم وهو  النتائج المرسل ق و 
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 مرحللة فلي رهلري فالمرسلل ،1االستعمال مرحلة في المسجلة التعاقدية الفاعل اللتزامات وفقا

 مقلوم كمرسلل ، التقلويت مرحللة فلي للرهلور علودي ثلت ، اكداء مرحللة فلي ليختفلي ، التفعيلل

(estinateur judicateur   تعاقلد لملا موافقلا ايجا يرا اكداء إذا كلا  مكافرأ  الجلزاء يكلو 

 شلكل عللي فيلرد كلذلك كلو ي الجلزاء فلا  سرلبيا اكداء كلا  إذا  ملا،  المرسلل م  فيه الفاعل

 ملن التلي السلردي، اللنص فلي تجلذرالم   القيت نرام إلى ذلك في مقو  الم   لالمرسِ  ويستند، عقاب

 تقلويمي تلأويلي فعلل طريلق علن وذللك للة،المحو   الحلاالت صدق في البحث له تسنىي خاللها

 عراي ما وهو لذاك، هذا مطابقة مدى موضحا الباطن، إلى الراهر من بمقتماه الفاعل نتقلي

 ذلك carré véridictoire المصداقية مرب  إلى باالستناد الباطن، و الراهر بين بالمصداقية

 تتيل وإنما فحس ، االنفصال  و االتصال زاوية من إليها نرري ال بموضوعه الفاعل  عالقة   

 الوحلدات تلللف علن تنشلأ ذللك  ن له ، الكينونلة و الرلاهر هملا منرلورين ملن  يملا إليها النرر

 : المصداقية لمفهوم محددة عدة صور الوجهتين هاتين من المتولدة

  عللى ايجابيلا محددة الحالية العالقة كانت إذا تصديقية، صورةك الصدق يتحدد :الصد   1 4

     .الكينونة مستوى على وايجابيا الراهر، مستوى

 .المستويين كال في سلبا الحالية العالقة سمتو   إذا ذلك ويكو   :البا     2 4

 عللى وإيجابلا الرهلور مسلتوى عللى سللبا محلددة الحاليلة العالقلة كانلت إذا وذلك :المر   3 4

                                             .الباطن  و الكينونة مستوى

ل إذا وذللك :الكرذب  ر4 ر4   عللى وإيجابلا ، الكينونلة مسلتوى عللى سللبا الحاليلة العالقلة ددتح 

 .  الرهور مستوى

 

النموذ  العلاملي اللذي  نقوم بتحديد العالقات بين الفواعل بتحديد : العالقات  يع الفواع    2  

 .العالقات  يع الفواع يجسد 

 : العاملي النموذي   1

                                                 
 الماجستير، شهادة لنيل مقدمة رسالة سيميائية، دراسة ، بقطاش لمرزاق الكابرا  عزوز رواية في المحتوى شكل ، ساهل ينرر : مهديةـ  1

 . 37ص:   99 -98 الجزائر جامعة بورايو، لحميد ا عبد الدآتور : إشراا
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علللى  السللردي وجلل  التحللدري تحللدثنا عنلله مللن خللالل البرنللامج ذالللبمللا انلله يوجللد فعللل     

   ،  (les actants العواملل اسلتغريملات    علليهت طللقي اللذين الفعلل، هلذا فلي المشلاركو 

 العوامل في ستة عوامل: حدد غريمات وقدو ، الذي يقوم بالفعل  و يتلقاه  هو هوالعامل عند

   .65المرسل، المرسل إليه، الذات، الموضوع، المساعد، المعارع  

 modèle Actantielالعاملي  بالنموذ  عراي ما تشكل عالقات بينها فيما تقوم     

ه :  نرللام خاضلل  لعالقللات قللارة بللين العوامللل، ومللن حيللث ا النمللوذ   بأن لليعللر   ومنلله      

الرغبلة،  : محلاور ثالثلة فلي العواملل هلذه وتنلترت، 66صيرورة قائمة عللى تحلوالت متتاليلة  

 التواصل، الصراع : 

يقلوم عللى عالقلة الرغبلة التلي تلرب) الف لة  اللدي   (Axe de désir: الرغبرة محرور ر 1 ر1

للة بالشلحنة الكامنلة محم   )العاملة وتعد هذه الف ة العالقة اكساسية داخل النملوذ  العلاملي فهلي

 . 67 في الرغبة 

   Axe de la communication): التوا   محور  2 1

 إليه المرسل le destinateur)المرسل : هما  ساسيين عاملين المحور هذا تممني

 le destinataire)   ،  وذللك الهدا، وتحقيق بالفعل، القيام إلى الفاعل بدف  فالمرسل يقوم 

، الرغبلة ال يكلو  ذاتيلا  بطريقلة مطلقلة تحقيلق    كذل التهديد  و كاإلغراء طرق عدة باتخاذه

 الفاعل نجاح من كمستفيد تحددي68،إليه مرسال سمىي آخر عامل إلى ولكنه يكو  موجها  يما

والمرسل إليه تمر بالمرورة عبر  عالقة التواصل بين المرسل  في تحقيق الرغبة، ولذلك فإ

 69 .عالقة الرغبة

 :  (Axe de lutte ا  الص ر محور  1 1

،   ي يقلوم عللى الموضلوع و الفاعل ترب) التي العالقة داخل تتحدد ف ة على المحور هذا قومي

 .opposant )  71والمعارع    (adjuvant المساعد : العاملين بين الصراع

 

  :  المر   الميميائي 2   

إذا كا  المعنى يتأسس في البنيلة السلطحية ـ التلي تتمثلل فلي البلرامج السلردية و النملوذ       

  البنيلة العميقلة يلتت فيهلا االنتقلال ملن ل التحلوالت فلي البلرامج السلردية فلإالعاملي ـ  من خلال
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وتتحلدد   71واالختالفات إلى المنطق العميق الذي يحكت اللدورة.على  التحوالت،  التنريت القائت

العنصلر يحلدد  التلي تقلوم بلين عنصلرين عللى اكقلل ذللك     72هذه  البنية من خالل الخالفلات

نله  ملن خلالل تللك العالقلة تتجللى  معناه ويمتلك قيمته الداللية عند ارتباطه بعنصر آخلر،  ي 

ومنله فالدالللة  تسلتخلص ملن   73.االختالفات بين العناصر وهدا الفرق هو اللذي يوللد المعنلى

ر وهللي داللللة تقتمللي وجللود عنصلل الدالررة لوكررداتعالقللات االخللتالا والتقابللل القللائت بللين ا

وانطالقا من التقابل وحلدات دالليلة متوللدة وهلو ملا     74. مشترك بينها يسمى المحور الداللي

 يسمى بالمرب   السيميائي.
75 

التي تبنى عليه البنية الداللية يمكلن تأسليس نموذجلا منطقيلا و عليه يمكن استنتا     العالمات 

 ينرت شبكة من العالقات بين 

فيه نوعية النص من جهة ،وهو المتحكت في صناعة الفهت لتحقيق الدالة على المتكلت تتحكت 

 االنجاز المنشود من فعل التلفظ من جهة  خرى .
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17- LUNDUQUIST:  La cohérence textuelle, p: 43.      

    اجكتواء : او عالقة  يع وكدتيع اكداما فر  الجنس واألخرى اسم الجنس . 18

لك عالقة التقا   : يكون  تقا   مجموعة مع الوكدات في  ع  الممات الدجلية أو كنور سمة جامعة مما ينت  عع ذ

 إما مترا فات أو متنا ات .
 كد ت جنديكم  نوعيع للتدري  عد تحلي  مدونة متشكلة مع عد  نصو  اما :   1
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: عندما ينةلال المووو  مع اسم جنس مث  : الح  )اسم جنس ( و    progression analytiqueتدري تحليلي  1  

 أفرا  جنمه :

   اجستعدا  إلرا   ال ير  للمير  

    عا فة  يع أفرا  األسر     

   مي  إلى ش ص مع جنس آخر

: عندما ننةلال مع أفرا  الجنس مث  )زئبال الوا ي ( إلى اسم الجنس    progression synthétiqueتدري تركيبي  2

نمجال في )نبتة ( أي : زئبال الوا ي نبتة ) واي عشبة قي المنا ال المعتدلة( ، ينظر : مفتاح  ع عروي ، اجتما  واج

 .111القرآن ،  : 
19    LUNDUQUIST:  La cohérence textuelle , P:67.  

  Werlich  a text grammar of English  het delberg .1976 p23.  -20 

 .47نقال عع : مفتاح  ع عروي ، اجتما  واجنمجال في القرآن ،   :
  .77وجمي  شاكر ، مدخ  إلى نظرية القصة  ،   :   ينظر: سمير مرزوقي 21

-77ينظر: سمير المرزوقي وجمي  شاكر، مدخ  إلى نظرية القصة، الدار التونمية للنشر، تونس، )  (، ) ت(،     22 

71. 
   ، 1415  ينظر: سمير مرزوقي وجمي  شاكر، مدخ  إلى نظرية القصة  ،  يوان المةبوعات الجامعية ،الجزائر ،   23

:77 

  
 

 61سير  ،  :  - 24
 

جيرار جني  ،  خةاب الحكاية ،  حث في المنه  ، ترجمة محمد معتصم عبد الجلي  األز ي ،  عمر كلي ، ينظر :     25

 2  ،1447   :   ،217  211 . 
 .241ينظر:  نفمه ،       26
تةبيقية للقصة الحديثة والمعا ر  ، عالم الفكر  ينظر : انةوان نعمة : الميميولوجيا واأل ب ، مقار ة سيميولوجية    27

 . 1446ماري ،   3،المجلس الو ني للثقافة والفنون واآل اب ، الكوي  ،  العد  
، الدار 3سعيد يقةيع  ، تحلي  ال ةاب الروائي ) الزمع ، المر  ، التبئير ( ، المركز الثقافي العر ي ،     ينظر :  28

 .174،    :  1447البيناء ، الممرب ،   
ينظر :عبد المالك مرتاض  ، تحلي  ال ةاب المر ي  )معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقا  ( ،  يوان     29

 .145،  : 1445المةبوعات الجامعية،  ع عكنون ، الجزائر ، 
،  في نظرية الرواية ) حث في تقنيات المر  ( ،المجلس الو ني للثقافة والفنون   عبد المالك مرتاضينظر :  - 29

 .153،   : 1441واآل اب ، الكوي  ، 
، عمان 1  ينظر : ايفيليع فريد جوري يار  ، نجي  محفو    والقصة القصير  ، ار الشرو  للنشر والتوزي  ،   30

 .114،    : 1411،األر ن ،
 . 146مالك مرتاض ، تحلي  ال ةاب المر ي ،   :  ينظر : عبد ال 31
 .154  ينظر : عبد المالك مرتاض ، في نظرية الرواية ،   : 32
 

 .165نفمه ،   :    33
 .144  ينظر : نفمه ،    34
 .144  ينظر : نفمه ،    35
 

 .111  ينظر:  جمي  شاكر وسمير مرزوقي ،  مدخ  إلى نظرية القصة،    :  36
 .213ينظر: جيرار جني  ، خةاب الحكاية ،   :   37
 . 213  ينظر: جيرار جني  ،خةاب الحكاية ،   38
الحاجت التي يكون فيها معنى القو  م الفا  لمعنى الجملة  ةر  و يقصد سير   األفعا  الكالمية غير المباشر    39

 .71كيفيات م تلفة ينظر: سير  ،  : 
  ينظر : جان ريكار و ، قنايا الرواية الحديثة  ، تر : ياح الجهيم ، ،  ، منشورات وزار  الثقافة و اجرشا ا لقومي  40

 ،1477،  مشال ،

:  251 .  
 . 112ينظر : نفمه ،   :     40
 . 112  ينظر : نفمه ،   : 41
 . 123  ينظر : نفمه ،   : 42
 

 .  47  ينظر :وليد نجار ، قنايا المر  عند نجي  محفو   ،    43
 . 43  ينظر : سمير المرزوقي وجمي  شاكر ،مدخ  الى نظرية القصة ،   : 45
 . 77  :كميد لحميداني ،  نية النص المر ي ،   ينظر:   46
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 . 64  :  1414  ،  ينظر سيزا قاسم ، ناء الرواية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاار 47

  3  -Gerard genette,Discours du récit :In Figure ,P:142  
 

  وانا يج  التفريال  يع الو ف الذي يتوقف فيه سر  تملم  األكدا  )والذي  صد  التحد  عنه ( والمر  الذي او  41

ي  شاكر ، نظرية القصة ، : عبار  عع وقفة تأم  عا ر  إلكدى  الش صيات ، وللمزيد ينظر : سمير المرزوقي وجم

41. 
 .116   ينظر: كمع  حراوي،  نية الشك  الروائي )الفناء ،الزمع ، الش صية (،    : 49
 . 147،   : : نفمه   ينظر 50
   قد يأتي التواتر مع أج  :   تنو  وجهات النظر   أكدا  مفارقة زمنية تكرارية  ورو  الحد  في زمع سر ه األو   51

 كدا  و ور و  الثاني كاستذكار .ذلك أن  تقنيات المر  تتكام  فيما  ينها كما يقو  جيرار جني  ،م  سير األ

 P142،   Gerard genette,Discours du récit :In Figure ينظر : 
مررات وما يد  على أن  انا  أكداثا وقع  عد  مرات في زمع القصة إج   تو يف المار  لبع  العبارات مثر  : عرد      52

، األسماء الحاملة معنى الظرف مث : ك  يول أو الظروف الزمنية أو استعما )  يمة الفعر  النراقص كران عيفعر  ( للدجلرة 

على تجد  الفع  ،للتوس  أكثر ينظرر : تمرال كمران ، اللمرة العر يرة معناارا ومبناارا ، الهيئرة المصررية للكتراب ، القراار  ،  

1413  :   ،27. 
الما ، المكان في الرواية العر ية، عع كتاب الرواية العر ية واق  واثر ،  ار  ع رشد للةباعة والنشر،     ينظر :غال 53

 .111،  يروت ،   :  1 
 . 11كميد لحميداني ،  نية النص المر ي ،  :   ينظر :   54
 

، 1476، 2منشورات عويدات ،    ينظر :ميشا   وتورو ،   حو  في الرواية الجديد  ،ترجمة فريد ،أنةونيو  ، مع  55

 :  51. 

 .17عبد المالك مرتاض، نظرية الرواية،  :  56 

 .211ينظر: نفمه،  :  57 
 .61،  : 2112ينظر: شارف مزاري، ممتويات المر  اإلعجازي، إتحا  كتاب العرب،  58
  .230  :  ، 1444، جامعة الجزائر ، التةبيال و النظرية  يع الميميائية ، مالك  ع رشيد  ينظر :  59
   .230 :    ينظر : نفمه ، 60

1 - Groupe d’entrevernes. Analyse sémiotique des textes ,p81 
1 - Groupe d’entrevernes. Analyse sémiotique des textes ,p81 

  .104 :  المر ية، الميميائيات ،  نكرا  سعيد  :ينظر  :الجزاء إلى أينا المصةل  اذا ترجمي   61
 .52،  :  كميد لحميداني ،  نية النص المر ي    نظر : 62
  .40المر ي،  :  ال ةاب في ، العجيمي النا ر محمد ينظر :   63
  . 40،  : نفمه   64

 35.  :  األ  ي، النقد منظور مع  المر  النص  نية لحمداني، كميدينظر : 65- 
 36 .ينظر : نفمه ،    66

 1 - A.J.Greimas : sémantique structurale: recherche de méthode , librairie 

larouss,paris,1970,   p 178 
 .133  ينظر: رشيد  ع مالك ، مقدمة في الميميائية المر ية ،   :  67
للعالقة واجختالفات لتحديد المعنى ويقفون عند ذلك ،أما نحع فمنعتبره معةى ننةلال مع خالله    ينظر الميميائييع 68

 للبحث على جنجاز أو نقو   نمتنت   ه اجنجاز أو الهدف.
 .142  ينظر : رشيد  ع مالك ، مقدمة في الميميائية المر ية ،   :  64  

 .43، في ال ةاب المر ي نظرية غريماي ،  :    ينظر : محمد النا ر العجيمي 70
  .45  ينظر:  نفمه،    :  71
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 قائمة المصا ر والمراج 

 
 المصا ر والمراج  العر ية :

 

 

  ل ير )عمر( :

 ـ الخطاب تمثيل العالت : مدخل إلي دراسة بع  الرواهر التداولية في اللغة العربية      

  .الخطاب المسرحي نموذجا  (

 

  و يبة )إ ريس ( : 

ـلل الرييللة والبنيللة فللي روايللات الطللاهر وطللار ، منشللورات جامعللة منتللوري ، قسللنطينة،        

 .2111، 1ط

 

  ع مالك )رشيد(: 

 ـ  قاموت مصطلحات التحليل السيميائي ، دار الحكمة ، فيفري  

 .التطبيق و النررية بين السيميائية ـ  

  

 

 النا ر( العجيمي )محمد

 .  يمات غر نررية السردي الخطاب في  ـ 

 

 

 قاسم )سيزا( : 

 .1984ـ بناء الرواية، الهي ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ،   

  

 

 مرتاض )عبد المالك (: 

ـلل تحليللل الخطللاب السللردي  )معالجللة تفكيكيللة سلليميائية مركبللة لروايللة زقللاق  ، ديللوا       

 . 1995، الجزائر، المطبوعات الجامعية، بن عكنو 

ـ في نررية الرواية )بحث في تقنيات السرد  ،المجلس اللوطني للثقافلة والفنلو  والداب ،     

 .1998الكويت، ديسمبر، 

 

 مرزوقي )سمير( و شاكر جمي : 

 . 1985ـ  مدخل إلى نررية القصة، الدار التونسية، تونس،   

 

 مومع )أكمد( :  
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، 4طلور ديلوا  المطبوعلات الجامعيلة، ، بلن عكنلو ، الجزائلر، ط ـ  اللسانيات النشلأة والت    

2118. 

 

 النجار )وليد(  : 

 .1985، 1ـ قمايا السرد عند نجي  محفوظ ،دار الكتاب اللبناني ،ط     

غال  هلسا، المكا  في الرواية العربية، عن كتاب الروايلة العربيلة واقل  واثلر، دار بلن رشلد 

 . ، بيروت1للطباعة والنشر، ط

 

 يار  )ايفيليع فريد جوري( : 

، 1نجيلللللللل  محفللللللللوظ   والقصللللللللة القصلللللللليرة، دار الشللللللللروق للنشللللللللر والتوزيلللللللل ، ط 

 .  1988عما ،اكرد ،

 

 

 يقةيع )سعيد (:

 ـ  قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ، المركز الثقافي العربي.    

التب يلر  ، المركلز الثقلافي العربلي، بيلروت، ـ تحليل الخطلاب  الروائلي ) اللزمن ، السلرد،    

 .1997،  3ط

 

 

 الرسائ  الجامعية :

 مفتاح  ع عروي :

ـلل  االتسللاق النصللي ،دراسللة لرللاهرة العائللد فللي اللغللة العربيللة، رسللالة ماجسللتير، الجزائللر، 

1996/1997. 

 .2117/2118ـ االتساق واالنسجام في القرا ، رسالة دكتوراه دولة، الجزائر، 
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 المراج  األجنبية : 
 

 Benveniste Emile: 

 

  Problèmes de linguistique générale , Tome l ,Gallimard –

Cérès Editions, Tunis ,1995.  

 

Gerard genette: 

Discours du récit :In Figure Ш ,Editions du seuil ,Paris, 1972 

  

 
 

LUNDQUIST (L) : 
 - La cohérence textuelle : Syntaxe , sémantique , pragmatique, NYT 

NORDDISK FORLAG , Kobenhavn 1980. 

 

 

   SEARLE (J-R) : 

 - Les actes de langage Collection savoir, HERMANN, Paris 1972              

    

. 
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 :مدخل*

بين إمالءات التنظيرات السردية التي تقيم برزخ الفصل بين الروائي وصنيعته )الراوي(، وبين جهودنا  
اليائسة أحيانا في إقناع أنفسنا بمواجهة الراوي والتنكر للروائي في استكناهنا لمكونات النص، تحدث فوضى 

الءات القراءة بين أبوية الروائي وأداء الراوي، ونقع بين حقيقة صراع األصوات وتتداخل المكاشفات وتنقسم و 
)داخلي/ خارجي(، ووهم المكاشفة الذي تصنعه لعبة الخفاء والتجلي بين الروائي والراوي، وهو ما يشخص لنا 

هذا الواقع  إشكالية وواقعا في رواية: "سأقذف نفسي أمامك" للروائية الجزائرية " ديهية لويز"، والتي تتحدث عن
 النصي بالذات في قولها:  -السردي

 عندما تتجاوز الشخصيات الروائية شخصية الراوي، كيف يمكننا أن ننظر إلى األمر؟ >
شخصيا أنا سعيدة بأن تتجاوزني شخصياتي الروائية، أن تعبر عن نفسها وتفرض حضورها بعيدا عن "خالقها" إن 

ينادونني دائما بمريم، بطلة روايتي "سأقذف نفسي أمامك'، هذا ألن استطعت استعمال الكلمة... هناك أصدقاء 
  1< .مريم أكثر حضورا لديهم مني، وهذا وحده يسعدني كثيرا

ما يدفعنا إلى ممارسة نوع من الشك في إننا هنا رهن مجموعة من التكهنات التي يطرحها هذا النوع من العالقة، 
 . فنتساءل: أي وهم يزرعه الكاتب ليحصد القارئ الشكوك؟  قراءتنا للرواية تمليه إيهامية المؤلف.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 https://www.facebook.com/lamia.coco.52صفحة الفيسبوك:  ..92/29/9122يوم  1 
 

https://www.facebook.com/lamia.coco.52
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 :الذات الراوية/ الروائية في الخطاب الروائي

على أوجهها المتعددة التي تمليها طبيعة الرواية  -بين صانع النص الروائي وشخصياته إن طبيعة العالقة 
حقيقة تواجده في صلب روايته، فقد > ظلت و اللجدلية التي تغذيها حقيقة/ أتتسم بشئ من ا - في حد ذاتها

العالقة بين أحداث السيرة الذاتية للروائي وأحداث روايته من أكثر وأشد المناطق التشكيلية األجناسية التباسا في 
تلقي هذا الفن الغزير على مستوى إنتاجه وتداوله، فالكثير من الدارسين والنقاد والمشتغلين في حقل السرد يعتقد 

سيرة الروائي البد أ تدخل في عمله الروائي بأشكال وسبل ورؤى وفضاءات مختلفة ومتباينة؛ إذ ليس بوسعه  أن
وهو يصوغ عالما روائيا مفتوحا من األزمنة واألمكنة واألحداث والشخصيات والمواقف والمشاهد واللقطات، أن 

وحياته وموقفه الذاتي الشخصي من العالم بته السير ذاتية، ويكتب كل ذلك من خارج ذاته ورؤيته تجر يتجاوز 
  1.<واألشياء 
ما يكتبه الروائي وبين حياته وموقفه الذاتي مما حوله هو ما يلقي بظالله على واقع قراءة هذا التداخل بين  

الذات في الرواية، أو الذات البطلة، وهو ما يدخلها في نفق من التسميات والسمات التي تتفاوت درجات 
 الحكم عليها.تشخيصها و 

 :ذات المؤلف/ الشخصية البطلة بين الحقيقة والمغالطة
تقع رواية ضمير المتكلم في منطقة شائكة التصنيف بين رواية السيرة الذاتية )السير ذاتية( والرواية  

يف وهذا التصن ،سارد واحد، يكون في الغالب هو الشخصية البطلة / العادية التي ال تتعدى عرضا يتبناه صوت
متفردا ومهيمنا على أكثر من صعيد، فهو ينتمي  راويا ذاتيا> بوصفه  الراوي الجامع""الشائك يوقعنا إما في دائرة 

إلى منطقة المؤلف، ويهيمن ثانيا على مقدرات السرد  -ضمن مرجعية سير ذاتية يؤكدها الميثاق السير ذاتي -أوال
في ومقولته القصصية، ويشتغل كأداة حكائية فاعلة رؤيته الميداني المحتشد في القصة ويوجه ميكانيزماته بحسب

ارتباطا  –عبر أبعاد ومسافات مختلفة –ويحرس بعد ذلك بقية الشخصيات المرتبطة به كينونة التشكيل السردي. 
بطبقاتها  –مصيريا، ويحيط بها ويرعاها، ويوزع األدوار عليها، على النحو الذي يبدو وكأن ظالله الطاغية 

تنتشر على مساحة القص وما حولها ) ما قبل النص وفي أثنائه وما بعده (، وتفرض  –ة والمتداخلة المتعدد
أنموذجها النوعي على مناخ الخطاب كليا، بحيث تتشكل صفة )الجامع( المحيطة الضامة باستثمار قوة التشكيل 

   2.<طاته وطبقاته والحضور والفعل والهيمنة والتسلط في كل مستويات السرد ومجرياته، وبكل مح
الذي يقوم ببحث منحط، أو شيطاني بتعبير لوكاش، عن قيم أصيلة في عالم  > "البطل اإلشكالي"أو في دائرة 

 3.<منحط 
ن أوهم     القارئ بجانب من وجه الحقيقة، إال أنه يكشف له جانب المغالطة من جهة أخرى، وهي وهذا وا 

من التقليد النقدي القديم الذي عودنا على النظر إلى الشخصية كما لو > المتعلقة بمفهوم الشخصية، فقد جاءتنا 
كانت خالصة من التجارب المعاشة أو المنعكسة، أي مزيجا من افتراضات المؤلف. وهذا الفهم هو الذي أدى في 
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ر كثير من األحيان بالقراء والنقاد إلى المطابقة بين المؤلف والشخصية التخيلية خصوصا في روايات ضمي
" حين أكد أنه في عدة مقاطع من Lys dans la valleالمتكلم، وقد سبق وأن الحظ بلزاك ذلك في مقدمة روايته "

العمل الروائي يجعل الروائي الشخصية تحكي باسمه... ولكن استقالل ضمير المتكلم ليس من دون خطر على 
ذا حدث  حاسيس التيالمؤلف فهناك كثير من الناس يحلو لهم جعل الكاتب مشاركا في األ يلحقها بشخصياته، وا 

لهذا نجد  1.<واستعمل المؤلف ضمير المتكلم فإن كل الناس تقريبا سيسعون إلى الخلط بين المؤلف والراوي 
الكاتبة تسارع في أحد تعليقاتها على صفحتها في الفايسبوك إلى قطع الطريق أمام هذه األسئلة، أو إلى تأجيجها 

 قائلة:  –إن جاز لنا القول  –في مكاشفة )ملغومة( 
شخصيا أنا  عندما تتجاوز الشخصيات الروائية شخصية الراوي، كيف يمكننا أن ننظر إلى األمر؟ >

سعيدة بأن تتجاوزني شخصياتي الروائية، أن تعبر عن نفسها وتفرض حضورها بعيدا عن "خالقها" إن 
، هذا ألن "بمريم، بطلة روايتي "سأقذف نفسي أمامكاستطعت استعمال الكلمة... هناك أصدقاء ينادونني دائما 

  2.< مريم أكثر حضورا لديهم مني، وهذا وحده يسعدني كثيرا
 لكننا وقد حضر مصطلح التجاوز هنا نتساءل: 

 م اختزلتها؟ أم احتوتها؟أ الكاتبَة هنا؟هل حقا تجاوزت الشخصية الروائية  -
مريم" لصانعتها باختزالها فيها؛ لهو صراع ولعبة مكاشفة ال إن حضور الكاتبة في شخصيتها "مريم"، وتجاوز "

  .صخب أسئلة، وعتبة واحدة لمداخل عديدة تظهر أطرافه عيانا، لكنها
 : -والحال هذه  –لهذا يحضر السؤال التالي بإلحاح 

لماذا علينا أن نطمئن كثيرا إلى الضرورة السردية التي تقضي بفصل الروائي عن نصوصه وشخوص هذه 
 النصوص؟ 

 
 :جدل الراوي/الروائي والقراءة الساذجة

هكذا تقول هذه العبارة الشهيرة ألحد الكتاب  ." إذا كنت تصدق كل ما تقرأ فاألفضل أن ال تقرأ أبدا " 
. التوجه نحو تصديق المكتوب الروائي أو عدمه يجر عملية القراءة وتأويل المقروء نحو )أنيس منصور(المشاهير

لتجلي الذي تمارسه شخصية الراوي في رسمها لمالمح وأقدار شخوصها السيما الشخصية الساردة، جدل الخفاء وا
ليست هي المؤلف الواقعي لسبب بسيط > فغني عن البيان أن الشخصية الروائية  ؛لكن يبقى الربط بينهما سذاجة

لقراءة الساذجة، من جانبها هو أن الشخصية محض خيال يبدعه المؤلف لغاية فنية محددة يسعى إليها. وتؤدي ا
إلى سوء التأويل ذاك حين تخلط بين الشخصيات التخيلية واألشخاص األحياء أو تطابق بينهما. وهكذا ننسى، كما 

. فالشخصيات ال وجود لها خارج الكلمات يقول تودوروف، أن قضية الشخصية هي قبل كل شئ قضية لسانية
ك فإن رفض وجود أية عالقة بين الشخصية والشخص يصبح أمرا ال ألنها ليست سوى "كائنات من ورق"، ومع ذل

معنى له: وذلك أن الشخصيات تمثل األشخاص فعال ولكن ذلك يتم طبقا لصياغات خاصة بالتخيل. وعلى هذا 
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النحو يمكن القول بأن الشخصية الروائية ليست سوى مجموعة من الكلمات، ال أقل وال أكثر، أي شيئا اتفاقيا أو 
  1.< عة أدبية" يستعملها الروائي عندما يخلق شخصية ويكسبها قدرة إيحائية كبيرة بهذا القدر أو ذاك"خدي

في إشارته  الذي أطلقه "بوث" "التقنية" مصطلح   البعد اإليحائيا ذ "الخديعة األدبية" وقد يقابل مصطلحَ 
والغاية الطموحة تعبِّر عن  2<. طموحةهي مسألة تقنية ووسيلة من الوسائل لبلوغ غايات > إلى زاوية الرؤية: 

غراقا في  3تجاوز معين لما هو كائن، أو تعبر عما هو في إمكان الكاتب. وقد يقابله مصطلح أكثر تقنية وا 
ن كان أكثر ارتباطا بالشخصية الحكائية. "الدليل"التنظير البنيوي المعاصر، وهو مصطلح   وا 

 
 : الشخصية كدليل والتعدد القرائي

مل مالمح الشخصية إال بانتهاء النص، ومع ذلك فمالمحها تتعدد بتعدد القراء واختالف تحليالتهم تكت ال 
ومن هنا تتبين وجهة نظر التحليل البنائي المعاصر للشخصية على أنها > بمثابة  مصادرهم اإلخبارية. تعددو 

وهي تتميز عن الدليل اللغوي (، Signifié(، واآلخر مدلول )Signifiantله وجهان أحدهما دال ) (Signeدليل )
إلى دليل فقط ساعة بنائها في النص، في حين أن الدليل اللساني من حيث إنها ليست جاهزة سلفا، ولكنها تحول 

اللغوي له وجود جاهز من قبل، باستثناء الحالة التي يكون فيها منزاحا عن معناه األصلي كما هو الشأن في 
ون الشخصية بمثابة دال من حيث أنها تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص هويتها. وتكاالستعمال البالغي مثال. 

أما الشخصية كمدلول، فهي مجموع ما يقال عنها بواسطة جمل متفرقة في النص أو بواسطة تصريحاتها، 
هناك شئ  ولم يعدوألقوالها، وسلوكها. وهكذا فإن صورتها ال تكتمل إال عندما يكون النص الحكائي قد بلغ نهايته، 

ظ للسرد السير ذاتي، يجد أن هذه الثنائية تكاد تكون الوجه األبرز والسائد لنموذج الح  والم   4.<يقال في الموضوع 
، فهذا النوع الروائي الذي الشخصية الرئيسة خاصة، ولعل هذا ما يفتح قوس الهوية في السرد السير ذاتي وال يغلقه

ب االعتراف "، > يقترن بالهوية، سواء أكانت هوية فردية أو جماعية، طلق عليه كذلك تسمية " أدننستطيع أن 
فال يمكن انتزاع الكاتب من الحاضنة االجتماعية والثقافية التي يشتبك بها؛ ذلك أن أدبه يقوم بمهمة تمثيلها، وبيان 

سئلة الشخصية موقعه فيها، فال يطرح موضوع الهوية في السرد واالعتراف بها، إال على خلفية مركبة من األ
، وتبادل المواقع فيما بينهما؛ فالكاتب منبثق من سياق ثقافي، وتجد اإلشكاليات المثارة كافة في مجتمعه والجماعية

لهذا يصطنع الروائي في رواياته الشبيهة منطقة ساخنة يتأجج فيها  5.<في مدونته السردية من الحضور درجة 
شفه كامال، فيخلق هامشا واسعا للمراوغة والمكاشفة، ينطلق فيه من صراع حقيقي يأبى أن يخفيه كامال وأن يك

في مخيال  )هي( "مريم"أسئلة منبعها الذات ووسيلتها الراوي أو السارد، وهو ما تواجهنا به الكاتبة على لسان 
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 وقوالبتسمها، مسترسلة، متراكمة، متالحقة، تبحث لها عن مالمح  ، مريم الدليل الذي يرصف َلب َناته أسئلة  القارئ
 :شالل غضب وثورة وقهر وحيرةتشكل ماءها المنصب 

 ما جدوى البقاء في حياة ليست لنا أية سلطة عليها؟ -
لماذا نتمسك بكل هذا الخراب الذي يستوطن بداخلنا أعواما طويلة ويتراكم مع كل يوم يمضي؟ كيف  -

 أفسر عالقتي بالوجود؟ هذا إن كنت موجودة أصال!
 جود بال معنى؟ وجود وكفى؟ أال يساوي هذا الوجود في النهاية العدم؟طبعا.. ما معنى و 

ني سأبدأ الكتابة بهذه األسئلة الصعبة والمقلقة في اآلن ذاته، لكن ال بد من طرحها؛ فعلي أن لم أتصور أ
 1!أجد جوابا يقنعني، أو يرضيني ألستمر. لكن أستمر في ماذا؟ في الوجود وكفى؟

ؤال الهوية متفردا منفردا فرديا مفتتا في الجماعة، سرعان ما ينفلت من قبضة أسئلة وجودية، بل هو س
قد تنفلت والذي عنوان الكبير الذي قد تنسحق تحته الفردية أو قد تتشكل، الذات إلى كف الوطن، الجميع، ال

كنت من عبر هذا > .. بل في الحياة، إن تمقد تعود عنوانا مكمال مكتمال به  وأمن تحته عنوانا ذاتيا هاربا، 
المتنفس الجديد الذي اكتشفته للتو )أال وهو الكتابة( من حل هذا اللغز المحير لمعضلة وجودي، أو 
باألحرى إثبات هذا الوجود بأية طريقة؛ علني بعد ذلك أتمكن من الخروج من هذه القوقعة الداخلية العميقة 

 المستعصية. التي أدخلني فيها هذا الوطن بخيباته المتكررة، وأمراضه
أكيد.. ال بد من إيجاد مسؤول عن هذه الفوضى التي تعيش بداخلي أو أعيش وسطها، ال أدري أي 

ال بد أن ألقي اللوم على الوطن، على اآلخرين، على اللعنة التي أصابتني من منهما األصح وال يهم كثيرا. 
 2< القدر من يوم قرر أن يتفنن في رسم لوحته الكئيبة على حياتي.

من المناطق المظلمة التي تنزوي في طياتها عقدة  متخوفةمرتابة،  ،سؤال هوية داخلية منكفئةكذلك وهو 
سؤاال آخر يلح علي في هذه > لكن لحقيقة والمغالطة معا ، وجه الحقيقة وقفاها، مرآة االصراع وحله ووهمه

في الدهاليز الخفية بداخلي، وتحملني إلى تلك اللحظة: لماذا أكتب؟ أال يمكن للكتابة أن تورطني أكثر 
     3<المتاهات المعقدة أين ال عودة منها وال شفاء يرجى؟!

، ربما اتقاء الكاتبة.. تتستر الكاتبة تحت عباءة مريمديهية الساردة في مريم في هذه األسئلة تتخبط  
تراف محط شبهة وموضوع ارتياب؛ ألن > لكن أدب االع "عبد اهلل إبراهيم"شبهة االعتراف كما يطلق عليها 

الكاتب على كشف المستور سلوكا  جرأةالجمهور لم يتمرس في قبول الحقائق السردية والواقعية، فيرى في 
فراطا في فضح المجهول محاط بكثير > فاالعتراف  مر أكبر من هذا وأخطر؛وربما األ ،4< .غير مقبول، وا 
يل أنها بال أخطاء، فتبالغ في ذكر نعم اهلل عليها، وكأنها هبات تتخ من ضروب الحذر في مجتمعات تقليدية

صَّت بها دون سواها، وتتحاشى ذكر عيوبها، وتتوهم أنها تطهرت من اآلثام التي واظبت على اقترافها خ  
 فكيف إذا كان المعترف امرأة، أنثى؟؟!! 5.خرى<مجتمعات أ
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 :سرد األنثى/ الروائية/ الراوية
ثوية تعكس الطبيعة الداخلية للمرأة، وهكذا يصبح النص والبطلة واألنثى فيه امتدادا نرجسيا > إن الكتابة األن

عالقة المرأة بما تكتب، انصهار مع واقع خارجي/ داخلي، وامتزاج حتى  "سعاد المانع"هكذا تشخص  1للمؤلفة <.
. ولعل هذا التشخيص هو الذي يملي التماهي باألسئلة الكبرى والقضايا العويصة، المريرة، الواقع بكل تكشفاته.

 شروط الكتابة النسوية كما تظهر هنا: 
 التحيز لألنثى عوض التحيز لآلخر وهو الشئ السائد في الرواية غير النسوية. -2
 على وفق الدور الذي تنهض به في الحياة اليومية.تقديم صورة نزيهة ومجردة للمرأة   -9
 يث هي عاجزة وال تعنى بغير التافه والمبتذل والعاطفي.من حنبذ الصورة النمطية السائدة للمرأة   -2
إبداء روح الثورة والتمرد واإلفصاح عما يلحق بالمرأة من غبن عن طريق األب واألخ واألسرة والعائلة   -6

وأخيرا المجتمع بتقاليده وعاداته الموروثة ومعنقداته التي تقلل من شأنها، سواء باعتبارها ندا مساويا 
 عتبارها كيانا حرا له من المطالب والحقوق ما لآلخر من مطالب وحقوق.لآلخر، أو با

  2.التركيز على الدور الذي تستطيع أن تضطلع به المرأة إذا أعطيت الفرصة الضرورية المناسبة لذلك  -1
إن قراءة متعمقة وجادة لرواية " سأقذف نفسي أمامك "، تضعنا أمام كثير من الوقائع والمساءالت التي 

ها يد الواقع، وتفننت في تشكيلها وهندستها بما يجعلها طرحا متشعبا يمكن أن تختصره أهم أسئلة الكاتبة/ نسجت
 .في النص، وتفاعلها مع ما اختارته تارة، ومع ما أملي عليها غالبا الساردة، وتحوالتها

فذة غرفتي المطلة على > أجلس على نا: يم المتكلمة البطلة.. المعايشة لمواجع وطنها وسطوة قيمه وقمعهمر 
جبال جرجرة الشامخة، أرتشف قهوتي المرة مثل عادتي القديمة، منذ قررت قتل ما يمثل بالنسبة لآلخرين 
خطوطا حمراءليس على الفتاة تجاوزها.. فلم يعد يهمني شئ، ال يهمني سوى مطاردة السكينة والهدوء؛ علَّ 

ة الصمت وتنساب لتمأل بما تسرد دوائر مفرغة، مبهمة، تنتفض من شرنقل ،3قلبي يمتلئ بالحياة من جديد <
 : تاريخ يبدأ من المرأة إلى الوطن ليعود إلى المرأة من بوابة الوطن أيضا

لكن هذا الوطن عودنا أن ال يقدم توضيحات عن الجنون الذي يصيبه كل مرة، منذ أن طردنا >  -
ستفهام التي تنتشر في أرجائه مثل المستعمر، ما يزال يتخبط في أنفاق من الغموض وعالمات اال

  4.<األوبئة.. 
> منذ متى تشاركين في المظاهرات، وسط العشرات من الشبان؟ )...( منذ أن قتلوا شابا في ربيع  -

يمنحهم الحق في تحديد حياته عند تسعة عشر عمره، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تقديم سبب واحد 
سطاء اللعبة المفضلة لدى هذه الجرذان التي تحتمي بزيها عاما.. منذ أن أصبح التعالي على الب

 5.<األخضر، لتفرض قوانينها كما تشاء ومتى تشاء، دون أن يتمكن أحد من التفوه بشئ، ... 
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 > وما شأنك أنت بكل هذه السياسة والتفلسف في أمور تتجاوزك وتتجاوز غيرك؟ -
ال أو غيره من الذين أطفئوهم إلى األبد فلذة لو أن كمال كان ابنك، ما كنت لتقولي هذا.. لو كان كم -

كبدك، ما كنت لتقولي إن األمر ال يعنيني أو يتجاوزني.. هذه هي الهفوة التي نرتكبها، نحاول التستر 
ونقول إن األمر ال يعنينا.. لذلك ما زلنا نتخبط في العالم الثالث.. مازلنا نرى الظلم بالصمت الجبان، 

وكان شيئا لم يكن،وكأن هذه نحرك ساكنا.. ما زلنا نرى الجثث تسقط أمامنا يتغدى ويتعشى بينناوال 
الدماء ليست دماء جزائرية تسيل دون أن نعرف السبب، وال من وراء هذا الخراب.. لو أنك كنت للحظة 
واحدة مكان أولئك األمهات اللواتي يرثين أبناءهن لكنت األولى في تلك الصفوف، تطلبين ثأر 

 1.<ابنك..
تؤرقني هذه الذاكرة اللعينة، تعيد إلي الحلم الجميل الذي كنت أحمله مع غيري في أننا يمكن أن  > -

التاريخ بأحرف من ذهب، لكننا رسمناه بالدم، ومع ذلك ُرفضنا في قاموس الشهداء.. مع ذلك نصنع 
 2.<تنكر الوطن لدم أبنائه، وتنكر لنا التاريخ بالصمت الجبان و.. بالنسيان.. 

  .الربيعمريم قصتها على تيمة واحدة:  تبني
كيف يمكن للربيع أن يغير من حلته هكذا، ويتحول من أجمل الفصول : > .. ربيع الخيبةالمنتظرالربيع  -

إلى بركان مدمر ال يخلف وراءه سوى الرماد؟ أن يتغير من ظاهرة طبيعية إلى ظاهرة بشرية بأسوأ 
ولم يدم ثالثة أشهر، لكنه قرن حسب  1002ذي بدأ في كوارثها الممكنة؟ هكذا كان ذلك الربيع ال

 3.< التقويم الزمني للدمار..
أن األحالم ال تتحقق؟ أن الموت قريب  1002> من كان ليعرف في ربيع  الربيع األسود.. ربيع الدم: -

كل هذا القررب إلى حد أن ال نعرف الحي فينا من الميت؟ من كان ليستوعب شيئا مما حدث في الوقت 
لمناسب حتى ال ينجر وراء الخطأ؟ من كان ليفهم أن المعارك ال تجلب سوى المزيد من األلم؟ لكن ال ا

  4أحد كان يعرف، لذلك أصبح الربيع شتاًء قاتما يمطر دما! <.
المتكررة في الرواية لهي واقع حقيقي مرير عاشته منطقة القبائل األمازيغية في الجزائر، واقع  الربيع إن تيمة

ومن هذه التيمة اليقظة النابضة في النص تتناسل تيمات . الراويةوتسرده بحرقة متناهية  الروائيةي إليه تنتم
 الموت والحياة، اليأس واألمل:

> كان عمر وحده يعرف أن ذلك المغتال:  ، حلم الوطنالضائع األملالثائر، المتفرد، الحبيب، الزوج،  :عمر 
الشتاء.. وحده كان يقول إننا على وشك الدخول في مرحلة صعبة، لن  الربيع سيكون أكثر سوادا من ليالي

نخرج منها إذا لم نعرف كيف نتخلص من تلك الجهات التي تتحكم فينا لقضاء مصالحها، كان يقول إن في هذا 
الوطن ال يحدث شئ بالصدفة، هناك دائما من يقف وراء األحداث، هناك من يصنعها للوصول إلى هدفه مهما 

 5.الوسائل والطرق.. < كانت
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> كان وحده الرجل الذي يفكر ضد التيار.. له آراء مختلفة دائما؛ ألنه يرفض أن يكون مثل غيره.. وكان ذلك 
 1ما يجعل منه رجال شهيا حّد العشق<.

> هاهو هذا الوطن الذي كان يؤمن به حد الهذيان، يغدر به بطريقة بشعة ويرميه أمام النفايات، يدعه يموت 
تاتيه الرصاصة التي تضع حدا ألحالمه في هذه األرض التي ال ترتوي إال من دماء صمت غير آبه بشئ،  في

 2.<أبنائها. كيف لي أن أؤمن بكلماتك المتفائلة عنه بعد أن أخرس صوتك وقلمك إلى األبد؟!
كنزي الوحيد المتبقي من ..، إنه > : الواعد، السبب الوحيد للحياة الوطن االبن، األمل القادم، المستقبل عمرو

خراب حياتي، الهدية األخيرة لزوج سرقه الموت مني.. ابني الذي لم أعد أريد غيره سببا كافيا ألستمر في 
  3.<الحياة، وأناديه من جديد عمر على اسم والده، ..

وهم، كما قد قد يكون انهيار جزء من التاريخ والقناعات واألحالم سببا للسقوط، نار تأتي على كل أمل أو  
يكون هو نفسه انبعاثة فينق مازال يرى بصيصا يبقيه.. لكن ماذا لو انهار التاريخ كله؛ ليكشف أن األب ما كان 
سوى زوج أمٍّ.. فتبررت محاولة اغتصابه لها، وصار ألزماتها وتحوالت حياتها وتمردها ووعيها المبكر منطق 

. ابنة أحد أبطالها وكتابها المفضلين المنفيين والمناضلين في معقول.. ولتكتشف فجأة أنها ابنة التاريخ نفسه.
 الخارج..  اكتشاف تأرخ بموته وخبر ينعيه على صفحة جريدة في يد أمها المأزومة.. 

      انهيار جعل من فكرة الموت انتحارا حال، مهربا وخيارا أخيرا، تحديا أمام االستسالم لواقع أمّر.. 
طريق على بعد خطوة واحدة منه، أتذكر كلمات فرجينيا وولف: "سأقذف بنفسي أمامك >... أتوقف عند حافة ال

غير مقهورة أيها الموت، ولن أستسلم". وأتساءل: ماذا لو ألقيت بنفسي وسط هذا الطريق وتعثر جسدي بين 
 ماذا لو تعثر الموت إذن؟ 4عجالت السيارات؟ <.

 ثر من سؤال.. نهاية مفتوحة بسؤال.. كبداية جاءت مفتوحة بأك
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إن الصراع الذي صنعته حقائق النص والواقع وكذا أوهام المكاشفة لهو في األخير ما يجعل من مريم  

الجريحة والربيعية، في مصيرها الذي يرفع قدمه  البطلة/ الظل/ الراوية/ الروائية صورة للجزائر، لجزء من الجزائر
 سيكون عليه واقعه. ليثب إلى مستقبل ال يعلم ما 

مريم الفتاة الجزائرية األمازيغية الثائرة ضد واقع المجتمع والوطن، الفتاة الطامحة، الناجية، المنبعثة من 
فيها مكونات وطن ومجتمع بعاداته وثقافته وتناقضاته وقهره أتون ملتهب، غائرة الجرح، متعبة النفس، تمتزج 

 وتقلباته وانهياراته وطوارئه.
 فة واسعة مؤثثة بأرفف فارغة، ضع عليها ما شئت فهو هي.مريم غر 
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 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 كـليـــــة اآلداب و اللغــــــات

  قســم اللغـة و األدب العربــي

 

 ملتقى النص الروائي الجزائري ونظرية الفهم                            
                  

 نص المداخلة :

 

 تلقي النص الروائي الجزائري لدى النقاد العرب

 وتعدد مستويات الفهم

 
 الدكتور : وذناني بوداود                                                                       
 جامعة عمار ثليجي األغواط                                                                       

 
 : تمهيد

ره وعالقتيي  بالن ييد نلييرا لتيي  ر لدييوره قيااييا ليييم مييس الاييدي النييديص عييس اليينج الروانييي الجطانيير  ن يي ت  وتطييو 
كيفييية التييي بييالنج الروانييي العربييي ل ولتاييليط الهييوا علييي  ييذه اف ييكالية ننيياوي تييي  ييذه المدا ليية التعيير   لل

يية المعرت ال لفيية و، تدمدي  لي  عليديا ت ايم التيي ايم األتل ي بدا بع  الن اد العرب النج الرواني الجطانير  و 
لنلة تل ي  ، ألس المتل ي الناقد ليم قارنا عاديا بي  و قارئ مطود بتراانة مس األتكار ومايل   التي انطلوا مندا

                                                               بجداط مفا يمي قادر مس  الل  علي ا تراق تنصينات النج الرواني والولوج إلي دا ي طب ات  الفكرية ل

                                                             :جزائرية وفرة في اإلنتاج ومحدودية في المقروئية الرواية ال
 ورلدي ترتيب عني ، مميا عرتيت تطيورا تيي ت نيية الكتابية لديرت متي  رو و قيد العربيية إذا كانت الرواية الجطانريية    

العربيية والعالميية ،  اصية لنصيوج المعروتية تيي الايانة عيس اوبنانديا نصوج روانية جيدو ال ت ي تي جودتدا 
، بيي العربيي الروانيي الن يد التل يي تيي ايانة   ا قليلة النهورتي الم ابي نجد تإن  تي الانوات الع ر األ يرو ل 

،  الروانيي الجطانير قلة التل ي لديذا الينج تالذ  يطلع علي الن د الرواني العربي يالنل تي   ،ندودا يكاد يكوس م
تيالي الايااي الليذا يطير  و ل تيي الاينوات األ ييرو   اصية الذ  عرت  الن د العربيي  كبيرال التطور علي الرغ  مس 

  مس طيرق ت صير تي ن  و هعف تي بنية وجمالية النج الرواني الجطانر  ل أ  ل  ي ابب ذلك يعود، نفا  
  المتل ي العربي الناقد ؟

س نييالف النييل  نصييا روانيييا و تإنيي   هييبابية ،قييد يصييعب الجييواب ألس األميير متلييبم ب ناقييدا متل يييا ووجييد جطانريييا ا 
الرايية ، وكي س تيي وهيو  الو ، الطير  تيي عميق الينتياج إليي كالميا تعريفييا تال ينتج عيس ذليك التل يي إال عربيا ، 

الجطانريية انية تي النصوج الرو النالر لكس ل و  كال ومهمونا النج الرواني الجطانر  يفت د إلي التجربة الروانية
ذلييك التمييايط الواهيي  الييذ  ربمييا يجعييي المتل ييي العربييي المنتييرف نجييد ، ال م ارنيية بالنصييوج الروانييية العربييية ، 

األاييباب التييي قللييت مييس ومثييي  ييذا الموقييف يييدتعنا إلييي التاييااي عييس لالروانييي الجطانيير  يعيطف عييس تنيياوي اليينج 
عليي  قيوفو وللالتيي ت يف وراا ذليك ل عوانق وكذا الك ف عس ال ل العربد االن لدى الرواني الجطانر   تل ي النج
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تيي  بدييا تييي كيفييية الالمعرتيية ل ،بعيي  الن يياد العييرب  طييرفالرواييية الجطانرييية مييس س مييا كتييب عيي تتبييع ذلييك البييد مييس 
       ن دا لواألنكا  التي أصدرو ا تي  ،ذلك و ا تي المنا ج التي اعتمدو ، لدا  د تناول

 نيا نايتثني تإن،  العيربد ا يالنقلية تل يي الروايية الجطانريية ميس طيرف عندما نتندص عيس إلي أن  أس ننب   نا ويجب 
اليذ  الن يد الروانيي العربيي نعنيي ميا نوا   ل 1لدر قبي لديور الروايية الجطانريية الن د الرواني العربي الذ  ذلك  مس

 تتناولييع ييرات مييس الكتييب الن دييية التييي ل نيياك ايالنييل بيي س العربييية المتتبع للاييانة الن دييية بعييد لدور ييا ، تييلديير 
 و  لو ا تلك الكتب  الملفت للنلر تي إال أسمندا الت ليد  ، ومندا النداثي ، لفة ت ، وبمنا ج مالرواية العربية 

س وجييد ت ريبييا مييس ا غييياب يرات يي  كييذلك ،  ييذا الاييياب الماييتوى المطلييوب ، و تدييو دوس  يييا لرواييية الجطانرييية ، وا 
ياكيد عيد   يو ميا و ، نوار مع روانيي جطانير  أو كتاب تنادرا ما نجد تي مجلة عربية ، الجطانرييس لروانييس آ ر ل

كتابيا ن ييديا  83 أكثيير ميس ت يد اطلعنيا عليي لعموميا وبالروايية  صوصييا بيياألدب الجطانير   يالعربيمتل يي ا تميا  ال
للروايية الجطانريية ب  بطري ية أو بي  رى أصيناتعير  [ كتابيا  24] إال بينديا يتناوي الرواية العربية ، تلي  نجيد ميس 

الرواييات التيي تي  تناولديا ميس أكثير والمالنيل أس  لي  تتجياوط التعرييف بديا ، أو اف يارو إليديا ل[ كتيب  11] ندا م
 للرواية الجطانرية إلي مرنلة ت ايم اجلدا طرف الن اد العرب يرجع 

تيي جيواب الولعيي ؟ ت صيير ال ذليكميا ايبب ل  يو نيع جيواب م الاااي الذ  يطر  نفا   نيا ، وينتياج إليي ذا تول
 ألاباب :ايرجع إلي جملة مس عس ذلك 

 ال تدييييعتبر ييا رواييية غييير ناهييجة العييرب لرواييية الجطانرييية ممييا جعييي الييبع  مييس الن يياد اللدييور المتيي  ر ل – 1
يكييوس ليذلك مييا يبييرره ،  يمكييس أسو  ،ليي  ياييتو  بعيد جنينيا وبعبيارو أوهيي  الطالييت  ل تكييوسالن يي و والتييي بدايية  تيطاي

 مس ن انج وأ طاا تنية تي البناا والارد واللاة لاألولي أل  جنم أدبي ما ي وب الن  و ل  ننس نع
هعف وقصور الن د األدبي تي الجطانر الذ  ي ع علي عات   الدور األكبر تيي التعرييف بالروايية الجطانريية   – 2
   أنفانا قبلد  لما نلو ب در تننس ال نلو  اآل ريس ، ولذلك ، 
تيي كبيير ي ابلديا هيعف ، افنتياج الروانيي تيي اطارو العد  مواكبة الن د الجطانير  لتطيور الروايية الجطانريية لتي – 8

 األدبي ل  الن دالتل ي 
وتطبي اتدييييا علييييي لمتل ييييي الجطانيييير  مييييس طييييرف االمنييييا ج الن دييييية النداثييييية ااييييتلدا  هييييعف تييييي أس  نيييياك   – 4

 ، و و ما انعكم البا علي الرواية الجطانرية لنيص نجد تنليرا وال نجد تطبي ا ب طانرية لالنصوج الروانية الج
تنكمت تيد  اتجا يات أيديولوجيية ترهيت علييد  متابعية قد الرواني   الن دالتل ي ا تالوا ببع  ممس أس ال – 5

 ا  ميع توجدياتد  الفكريية  النصيوج التيي تيتالأ، األ رى بعينيدا ، دوس غير ا مس النصوج الروانية  انصوص
 ل و و ما أدى إلي تاييب نصوج روانية كثيرو عس الاانة الن دية ل

، أس جييي الروايييات الجطانرييية قييد طبعييت دا ييي الييوطس وننييس نعييرف مندودييية وايياني اف ييدار األدبييية لييدينا  – 6
يية ل األمير اليذ  جعيي الروايية ميا ت يو  بطبعي  ومني  الرواللتيرويج لال ت و  ب   دور الجطانرية المطابع  نجد نيص 

 للمتل ي الجطانر  إلي ا، بي ال تصي نتي  لمتل ي العربي تي الم رق والماربإلي االجطانرية ال تصي 
التعليييي  المنلومييية التربويييية تيييي كيييي مرانيييي التعليييي  ومنديييا ميييس بيييرامج غيييياب النصيييوج الروانيييية الجطانريييية   – 7

 الجطانر  غير معروف نتي تي وطن  لجعي النج الرواني األمر الذ  الجامعي ، 
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لي جانب  ذه األاباب و   ناك مس يتنجج بهيعف الينج الروانيي الجطانير  ميس نانيية البنيية الفنيية ، مجتمعة ، ا 
بعييد كيي ، س مثيي  يذا الطير  و تيي نلرنيا أل األدبيي لن يد لتل يي اوب ن  نج ال يرقي إلي درجة أس يكونيا تهياا ل

ولاتي  جمالي  ند إليي أ  أايم علميية ل تيالمعروف أس لكيي نيج إبيداعي روانيي ايره و وال يايت، البعد عس الن ي ية 
 الرواية ل، و اصة  د  األدب ذلك تاألنكا  الماب ة ال تودالالت  ل ومس 

ذا كاس الن د النداثي يرى ب س النج الرواني  و  طاب تال داعي للمفاهلة بيس النصوج ، و  ) ال ي يترط وأن  ا 
وآ ير هيعيف المايتوى ل إني  نليا  ، س يعميي أس يكيوس  نياك نيج ايرد  عيالي الجيودو تي ال طاب مس أجيي أ

ينهييير تيييي أ  نيييج ايييرد  ايييواا كييياس ممييييطا أو هيييعيفا ل غيييير أس  ذان تنيييا تعجيييط عيييس م اربييية ال طييياب تيييي 
النصوج الهعيفة ، مع أندا ميس أ طير النصيوج ميس نييص  صيوبة ا يتااي ال طياب ل تب يدر أ ميية الجانيب 

ذا   2نابة لمتذوقي الارد ، تإس النج الهعيف بالنابة لل طاب ال ي ي أ مية عس النج الجييد ل الجمالي بال وا 
ت هيية  كاس األمر كذلك تلماذا يتنجج اليبع  بي س  نياك نصيوج روانيية جييدو وأ يرى ردينية ين صيدا الجمياي )

أ  م اصيد  8ت ال طياب  ال طاب ال تعترف دانما بالجمالي الذ   و مجرد قناع مس األقنعية التيي ت فيي نميال
نصية قد تو   المتل ي بعد  جدوا ا ، بينما يايكس تيي طب اتديا ال فيية معنيي عمي يا ينتياج ميس المتل يي إال ت وييي 

 الت ويي ل
ذا ناولنا تتبع ما كتب عس الرواية الجطانرية  أوي ميس تعرهيوا إليديا الن ياد الم يارقة تي بدايية لدور يا تإننيا نجيد وا 

لروايية الجطانريية تنياوال لوكياس جيورج ايال  ميس أوي الن ياد الم يارقة ل لدا يتفاوت مس ناقيد إليي آ ير تناولد  إال أس 
[ 1778تيي بدايية لدور يا تيي كتابي  ] المايامرو الروانيية لعبيد النمييد بيس  دوقية [ ري  الجنيوب ] ت د تناوي رواية 

ليي جانيب جيورج لميندج االجتمياعي ل اعتميدا تيي تل يي  لديا عليي نيص باط النديص عس أنداثدا و  صيياتدا م وا 
طي  واد  ، و ياالا الن ياد كياس اعتنياا   بالروايية الجطانريية أكثير ميس غيير   ل ت يد  اال  نجد أنمد منمد عطية و

البطييي الثييور  تييي الرواييية  تييي كتابيي  ]أنمييد منمييد عطييية البطييي الثييور  تييي رواييية الييالط للطييا ر وطييار تنيياوي 
الرواييييية الايااييييية   تييييي كتابيييي  ]ايييينتعر  لييييذلك بالتفصيييييي الن ييييا ل أمييييا طيييي  واد  و [   1777 العربييييية النديثيييية

ييييذ ب إليييي أس الروايييية تناولييي  لديييا بدايييية روايييية الطليييطاي للطيييا ر وطيييار وميييس إليييي تيييي  ت يييد  تعييير  [  1/1776ط
طانير  أس الجطانرية  ي روايية اياايية ويبيرر ذليك ب ولي  ) كميا ترهيت الليروف النهيالية واالجتماعيية للواقيع الج

تكوس الرواية أكثر األنواع األدبيية مالنمية للتعبيير عيس قهيياه وأطماتي  ، أوجبيت  يذه الليروف ي أيهيا ي أس يكيوس 
الموهييوع الاالييب عليدييا والمييتنك  تييي منيياور مهييموندا  ييو موهييوع ) ال هييايا الايااييية  ، اييواا أكانييت  ييذه 

الماييييتعمر الفرنايييي لل أو كانييييت متصييييلة ال هيييايا مرتبطيييية بتصيييوير بعيييي  ميييا نييييدص تييييي مرنلييية النهيييياي ميييع 
ي يييير إليييي بعييي  الرواييييات كيييري  كميييا   4بم يييكالت ميييا بعيييد االايييت الي : الاياايييية واالجتماعيييية وافنايييانية    

و معركة الطقاق لر يد بوجدرو ل ث  يتنياوي لمرطاق ب طاش ، وطيور تي اللديرو لعبد النميد بس  دوقة ، الجنوب 
نلييره  وانييدا مييس أ يي  األدبيياا الجطانييرييس ، الييذيس يكتبييوس باللايية العربييية ، وأس أدبيي  الطييا ر وطييار ألنيي  يعييد تييي 

الراييية الواقعييية  –2رصييد مايييرو ال ييعب الجطانيير  وتصييوير أ يي  قهييياه ل  -1يتميييط بعييدو اييمات تنييية و ييي : 
ييا الميندج االجتمياعي الوعي اللاو  الي ل ل وقد ركط تي تناول  لرواية الطلطاي علي المهيموس متبن –8الملتطمة ل 

لأميا بيياقي الن يياد الم يارقة الييذيس تعرهييوا للرواييية الجطانريية بطري يية أو بيي  رى ، تمييا كتبيوه عندييا ال يتجيياوط بعيي  
األاطر المعدودات و التي ال تامس وال تانيي ميس جيوع ل تالاييد ناميد الناياج تيي كتابي  بانوراميا الروايية العربيية 
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للرواية تي المارب العربي أس منصيوي الروايية الجطانريية غيير   تعرهأثناا تي  ي وي ، بمصر   1731الصادر 
  ل 5 واتر ، وأس  طوات تطور ا بطينة

الروايية عليي اليرغ  ميس أس ولذلك تما قدم  عندا كاس عبارو عس تعريف بديا دوس التفصييي تيي بعي  نصوصيدا ،
 الجطانرية آنذاك قد قطعت  وطا ال ب م ب  ل

الم ييارقة مييس ذكيير أاييماا روايييات جطانرييية دوس أس ي ييوي عندييا  ييينا  مثييي مييا تعييي صييانب و  نيياك مييس الن يياد  
كتاب ]الم موع والماكوت عن  تيي الايرد العربيي [ تديو ييذكر روايية ذاكيرو الجايد ألنيال  مايتاانمي ، كميا ييذكر 

 فيد  ينا ل، تي أاطر معدودات ال تلر يد بوجدرو رواية النلطوس العنيد ورواية ألف عا  مس الننيس 
 إلي قاميس لللرواية الجطانرية الن د الرواني العربي تل ي   ي اويمكننا ت

و يذا ل  1771، أ  قبيي اينة الن د الرواني العربي الذ  لدر قبي لدور الروايية الجطانريية   القسم األول
س كانت بع  النمياذج األوليي للروايية الجطانريية قيد لديرت ال ا  ال لو  عل كايادو أ  ل1747اينة ي أصناب  ، وا 

 ال رى ألنمد رها نونو ل
   ايممكننيا تيال اي   و يذا، الروايية الجطانريية لديور الن يد الروانيي العربيي اليذ  عاصير   القسم الثاني
 إلي ثالثة مجموعات :

التيي تناوليت الروايية العربيية ولي  تتنياوي الروايية  ييةكتيب الن دالو يي مجموعية :  المجموعة األولى - أ
 :التالية و ي كثيرو نذكر مندا العناويس    2111وانة  1733التي ت  طبعدا ما بيس )انة  ية الجطانر 

 2/1733مناس جاا  مواو   الرواية العربية الن  و والتنوي ط -1
 بيروت ل1/1774 اكر النابلاي جماليات المكاس تي الرواية العربية  الماااة العربية للدرااات والن ر ط – 2
 1775ب الراى واألنال  قرااو تي نصوج روانية منمد قط  -8
  1775عبد الصمد طايد مفدو  الطمس ودالالت   -4
  1777ناس منمد نماد   تدا ي النصوج تي الرواية العربية  - 5
 1/1773يمني العيد تي الرواية العربية بيس  صوصية النكاية وتميط ال طاب ط -6
 1/1777لعربية طتيصي دراج نلرية الرواية والرواية ا -7
 2111/ 1أنمد اليبور   تي الرواية العربية  التكويس واال تااي   المدارم ط – 3
 1/2111أنمد  ريم العوال  الميتاقصية تي الرواية العربية ط -7

  1/2114  ط2111 – 1771ناصر يع وب  اللاة ال عرية وتجلياتدا تي الرواية العربية )  -11
 1/2114الارد طمنمد معتص   المرأو و  -11
 1/2114ط ور كرا   الارد النااني العربي م اربة تي المفدو  وال طاب ط -12
 الرباط ل 1/2115منمد الدو و نفريات تي الرواية العربية  الكتابة والمجاي  اعد الورطاط  للن ر ط – 18
 1/2117 عيب نليفي  عرية الرواية الفانتااتيكية  ط -14
 1/2111العنواس تي الرواية العربية طعبد المالك أ دبوس   -15
جطانرييية لرواييية الس ال نجييد أثييرا لكييلو لدور ييا بعييد لدييور العديييد مييس الروايييات الجطانرييية  تدييذه الكتييب الن دييية كيياس  

الكتييب التييي أجييرى أصيينابدا نييوارات مييع الييروانييس العييرب  كمييا ال نجييد أثييرا لنييوار مييع روانييي جطانيير  تييي  لتيدييا 
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طبعديا تيي الجرانيد والمجيالت العربيية ثي     1771و 1731اينة  ) التي ن ير ا ميا بييساهي جداد تنوارات مثي 
 وت مي تلك النوارات مجموعة كبيرو ميس اليروانييس العيربل   1771الصادر تي انة  [ أانلة الرواية]   تي كتاب

 جداد تاهي ي اي عس وما ي اي  نا عس ل مس الم رق والمارب دولة عربية 11مس روانيا عربيا  25بلغ عدد   
[ الصييادر عييس المركييط الكتابيية و طيياب الييذات ) نييوارات مييع روانيييات عربيييات ] صييانب كتيياب   رتيييق صيييداو 
نيص ال نجد تي  أثرا للروانييات الجطانرييات عليي اليرغ  ميس أس الكتياب طبيع الطبعية األوليي اينة  ل الث اتي العربي

 ل 2115
التيي تناوليت الروايية العربيية وميس بينديا  ييةكتيب الن دالو يي مجموعية :  المجموعة الثانيةة - ب

، عبييارو عييس إال أس مييا يالنييل علييي  ييذه الكتييب أس تناولدييا للرواييية الجطانرييية كيياس تنيياوال عييابرا  الرواييية الجطانرييية
كيياس صييدور ا مييا بيييس ) ايينة التييي ، و أو  ييكلدا ة مهييموندا إ ييارات وتلمينييات دوس الاييوج تييي بنيييتعريفييات و 

 ويمكننا أس نذكر مندا :   2115ة وان 1731
 : المشارقةالنقاد من  - أ

 مصرل  1731ايد نامد النااج بانوراما الرواية العربية  – 1
 العراق 1/1778مناس جاا  المواو   ثارات  درطاد  - 2
 ل1774أغاطم  133مصطفي عبد الاني االتجاه ال ومي تي الرواية العربية  عال  المعرتة ع - 8
 اورية1776صال  الرواية العربية والصنراا   صال  - 4
 اورية  2118صال  صال  ارد اآل ر  - 5
 العراق 2114عن   الم موع والماكوتتاهي ثامر  - 6
 األردس1/2114مدا ناس ال صراو  الطمس تي الرواية   - 7
 :  المغاربة النقاد من  - ب

 المارب 1731منمد برادو وأ روس الرواية العربية واقع وأتاق  -  1
 تونم 1778مجموعة مس الكتاب ملت ي الروانييس العرب   - 2
 1/2115 عيب نلفي  وية العالمات  المارب ط - 8    
ت نييطا ال بي م بي  ليبع  النصيوج الروانيية عطيو يي الكتيب التيي أ:  المجموعة الثالثةة – ج

 نذكر مندا :   2112وانة  1778والصادرو ما بيس ) انة  الجطانرية
 : المشارقةالنقاد من  -أ  

 اورية 1778 الماامرو الروانيةجورج اال   -1
 مصر 1777العربية  البطي الثور  تي الروايةأنمد منمد عطية  - 2
 مصر 1776 الرواية الاياايةط  واد   - 8
 األردس 2111منمد صابر عبيد الماامرو الجمالية للنج الرواني  – 4
 : المغاربةالنقاد من  –ب 

 المارب 1/1731د علوش الرواية واأليديولوجية طاعي - 1
 1/1772اعيد ي طيس الرواية والتراص الارد  ط  - 2
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 المارب 1777لناس أنمامة تي كتاب  قرااو النج ل - 8
 المدارم المارب ل 1/2111عبد النميد ع ار الرواية المااربية تنوالت اللاة وال طاب ط – 4
 المارب 2118لفجانعية منمد معتص  تي كتاب  الراية ا - 5
 تونم 2115كماي الرياني نركة الارد الرواني ومنا ات   - 6
 ل المارب 2116ر يدو بناعيد جمالية الارد النااني  - 7
الييدار العربييية للعلييو   2112/ 1 ييرف الييديس ماجييدوليس  الفتنيية واآل يير أنايياق الايرييية الاييرد العربييي ط – 3

 نا روس لبناس ل
 دار األماس المارب ل 1/2112ني  تنوالت النوع تي الرواية العربية بيس مارب وم رق طأنمد المدي – 7    
 لالمارب 2112 ورات م بر الارديات كي البولياي تي الرواية العربية مننمجموعة مس الكتاب الم – 11    
ا ميس دأكثر ا تماما ب ، كاس للرواية الجطانرية يالماربالرواني ن د تل ي الأس لنا ناه ااب ا يلدر دممس  الي ما قو 

العالقية التيي تيربط بييس وكيذا ،  بع اليبعهيدا لعالقية ال يعوب المااربيية جيع ار ذليك كياس ربما و ، الم ارقة الن اد 
عليي ،  لروايية الجطانرييةلالن ياد الم يارقة قلية تل يي  الذ  ال نجيد لي  مبيررا  يوولكس المارب العربي ل تي المث فيس 

) وأود أس أ يير  دنيا إليي أننيي لي   [ الماامرو الروانيية] اور  جورج اال  تي م دمة كتاب  ال داقالن الرغ  مما قال 
الوطس العربي أس تكوس ممثلة ألقطار  تي إيمانا مني ب س أقصر النماذج علي قطر عربي دوس قطر ، بي رأيت 

ال  يين  عيس وعيي و يو كي  6    ذا الرواني  نا ، نجد انعكاا  تي كي بينية عربيية أ يرى ي كي كال ، وما صوره
 العربي تي  دمة األدب العربي ل معرتي بدور الناقد

اينة ، وعليي أوي نيج  48علي الرغ  مس أن  قد مر علي لدور أوي نج رواني جطانر  تني أكثير ميس ت    
مييس يييرو ن ييد الروانييي العربيي ي ييع تييي نالمتتبييع للتيإس ايينة  ،  41رواييية جطانريية أكثيير مييس أوي تنيياوي ن يد  عربييي 

تجيب اف يارو  نيا إليي  ووانيي العربيي ل ر الن يد الايانة الرواية الجطانرية الطالت غانبية عيس    ايجد ب سألن، أمره 
أو أ يير لن يد التي  هعت لروايات مندودو بنيص نجد أس ال العرب كانت اد األعماي الروانية التي تناولدا النأس 

 ل روانيا و ذا ناب ما تمكنا مس افطالع علي   ع رو  ثنيرواية   ف 28ال تتجاوط )  إليدا 
 : التالي الجدوي   هنو ما يو و 

 المالف الرواية   العدد
 الطا ر وطار الالط       1
 الطا ر وطار الطلطاي     2
 الطا ر وطار ال معة  والد اليط  8
 الطا ر وطار عرم باي    4
 الطا ر وطار النوات وال صر  5
 الطا ر وطار وت تي الطمس النرا يالع ق والم 6 
 عبدالنميد بس  دوقة ري  الجنوب 7
 عبدالنميد بس  دوقة الجاطية والدراويش   3
 أنال  ماتاانمي  ذاكرو الجاد  7
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 أنال  ماتاانمي  توهي النوام  11
 واايني األعرج  ايدو الم ا    11
 واايني األعرج  ما تب ي مس ايرو ل هر نمروش  12
 واايني األعرج  نوار اللوط 18
 واايني األعرج  ذاكرو الماا 14
 منمد عرعار  ما ال تذروه الريا  15 

 عمار ل وج  البق وال رصاس  16
 ر يد بوجدرو ألف عا  مس الننيس 17
 أميس الطاو  يصنو النرير 13
 أميس الطاو   الاماا الثامنة  17
 مرطاق ب طاش  د  الاطاي 21
 ب ير مفتي  ل يامةأ جار ا 21
 نميد عبد ال ادر  مرايا ال وف  22
 عطالديس جالوجي الرماد الذ  غاي الماا 28

 
د هييعف تل ييي الن ييعلييي ويييدي جييدا  قلييياليعييد س بالناييبة لمييا أنتجيي  الروانيييوس الجطانريييو مييس الروايييات العييدد و ييذا 

مييس اال تمييا  بال اييط األوتيير  تاييت ثر اقييد طييار أس روايييات الطييا ر و كمييا يبيييس  للرواييية الجطانرييية ي لالعربيياألدبييي 
 15الرواييية الجطانرييية نجييد مييس بيييس الكتييب التييي تناولييت كتابييا  28الجطانرييية ل تمييس بيييس دوس غير يا مييس الروايييات 

كتيب تناوليت واييني لعيرج  14كتيب تناوليت عبيد النمييد بيس  دوقية لو 16وتناوليت رواييات الطيا ر وطيار كتابا 
 كتاباس تناوال كال مس أنال  ماتاانمي وب ير مفتي ل 12ول   لميس الطاو كتب تناولت  18و
 عيرب ،اليروانييس اللدى الن اد العرب ، ونلرا كذلك لمكانتي  المتمييطو بييس الطا ر وطار نلرا للمكاس التي ينتلدا و 

ليي مايتويات انتناوي بع  ال رااات التي تناولت نصوصا مس أعمالي  الروانيية ، لن يف عتي  ذه المدا لة تإننا 
، وا تمامنييا بالطييا ر وطييار دوس غيييره مييس الييروانييس المعتمييدو تعييدد الفديي  لنصوصيي  نلييرا لتعييدد المنييا ج الن دييية 

 يييرف الروايييية الجطانريييية ،   ولكيييس ألنيييميييس اليييروانييس الجطانيييرييس ، تهيييي ميييس غييييره األأنييي  يعنيييي ال الجطانيييرييس  
  لوأعطا ا بعد ا العربي والعالمي 

 :الطاهر وطار لروائي العربي لروايات تلقي النقد ا
مييس بيييس الييروانييس الجطانييرييس مييس كيياس ليي  مييوطل قييد  تييي الن ييد الروانييي العربييي مثييي المرنييو   كليييم  نييا      

أعمال  افبداعية قبوال ليدى الن ياد العيرب ، والملفيت للنلير أس أعمالي  األوليي لتجد النل   الطا ر وطار ت د نالف
والع ييق والمييوت تييي ) الييالط والطلييطاي والنييوات وال صيير وعييرم باييي كييياه بعيي  الن يياد العييرب  ييي التييي لفتييت انتبيي

الن د الرواني العربيي اانة نهوره تي  مس  اللدا تر  التي  ي األعماي   و وال معة والد اليطالطمس النرا ي 
ال األدب الجطانير   تتناوليتيي لذلك نجد أس جيي الكتيب ال ت د عرف بم درت  افبداعية ، ومواقف  األيديولوجية ، ،
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) ي ف الطا ر وطار نتي اآلس ، تي م دمة كتاب الرواية  ي وي نامد النااج : لطا ر وطار ليايب عندا أدب ا
العربييية تييي الجطانيير ، و يي  قليية ، ي يي وس الطريييق بصييعوبة بالايية لو ييو تييي واييط  ييذه ال ليية ال ليليية ، يمثييي الفنيياس 

ثيييي لجيلييي  ، ولاجيييياي ال ادمييية ، عليييي قيييدرو الفيييس األصييييي الجييياد ، تيييي الرييييادو اليييواعي ال انيييد ل اليييذ  يهيييرب الم
مكانيات  الالمندودو تي الت ثير والتايير لوعلي أن  الااعد ال و  اليذ  يعيد ركييطو أااايية ميس ركيانط  والتوجي  ل وا 

 7 أية ثورو ت دمية واعية ل 
صيية ، طويلية وقصييرو ، ايوف ي يرج بانطبياع وانيد يهيف قانال ) والمت مي تي كتابات الطيا ر وطيار ال صكما 

الدكتور أما   3ال يتاير ، أن  يمتلك قدرات وموا ب تا ل  بالفعي إلي أس يكوس واندا مس كتاب الرواية العالمية ل 
طيي  واد  تي ييوي: ) يعييد الطييا ر وطييار وانييدا مييس أ يي  األدبيياا الجطانييرييس ، الييذيس يكتبييوس باللايية العربييية ل و ييو 

تي الاانة الن دية العربية ميس  و ي  دادو تثبت مكانت  7ت ريبا  1768عملية الكتابة ال صصية منذ انة  يمارم
ذا كانت تلك   دادو بع   ي جدة ، ومس جدة أ رى تعترف ب  ك ديب عربي ل  قدرات تي تس كتابة الرواية ل وا 

ايتعطي    الطيا ر وطيار ،كتبيميا الن اد العرب ، تإس ما ان دم  تي  ذه المدا لة مس أعماي ن ديية تتنياوي بعي  
 صر عمر ا ل صلت إلي  مس مكانة علي الرغ  مس قال منالة صورو واهنة عس الرواية الجطانرية وما و 

بداعي ومني  الينج الروانيي ي هيع ألتيق انتليار والم اربات التي ان دمدا ت تلف مس متلق إلي آ ر ، تالنج اف
المتل ي ، وأتق االنتلار يتاير بتاير النج ل و نا تلدر إ كالية التل ي ألس النج الرواني ) ملت ي صراع جميع 
األصوات المتناقهة ل ويترتب عس  ذا أس النج الرواني بدوره قابي ل تي التي ويالت ، بيي إس ت ويلي  ال نيدود لي  

النج معرها علي اليدوا  ألس ي يرأ تيي لنلية تاري يية ميس قبيي قيراا جيدد ، تيإس كيي قيارئ ايي د  تي ويال ، تما دا  
وذليك راجيع لل لفيية المرجعيية لكيي متل يي ألس ال يرااو ) ال تنطليق ميس تيرا  ،  11ماايرا يتالا  مع طمن  ال اج  

نمييا تكييوس دانمييا مبنييية علييي نصييوج ومعييارف ايياب ة م طونيية تييي مواييوعة ال  ييارئ ، ثيي  تتنييرك وتنييتعش كلمييا وا 
ايجابيا ، كلميا النج والمتل ي  ل وكلما ما كاس التفاعي بيس 11واجدت نصا ، ونصي تفاعي بيس النج وال ارئ  

،  ييي التييي تثيير  اليينج الجدلييية الناصييلة بيييس اليينج وال ييارئ ت يطيييد مييس ثييراا اليينج الم ييروا ل انصييا جديييد جأنييت
 لالم روا 
روايية  أنميد منميد عطيية نيوي الناقد  المصر كي مس عليدا ما كتب   التي وقفناي الن دية ومس أ   األعما       

وعبييد النميييد ع ييار نييوي رواييية  ل [النييوات وال صيير] لناييس نماميية نييوي رواييية  يسالماييربييس الناقييد و،  [ الييالط ]
ل ولكيي ميس  ياالا الن ياد [  الطليطاي]ميا كتبي  الناقيد التونايي منميد ال اهيي نيوي روايية إليي جانيب  ل[ عرم بايي ]

 عس غيره لب   تميطيتبناه أثناا تل ي  للنج والذ  مندج  الن د  الذ  
 اجتماعية  تل ي مس وجدة نلر ) [  الالز] لرواية  أحمد محمد عطيةتلقي  – أوال

لمجتميع ميا ،  ةاألعمياي األدبيية بالنركية االجتماعييذ  ييربط المعروف عس المندج االجتماعي أن  المندج ال      
علي الاانة الن دية العربية نلرا للروف ايااية واجتماعية كاس يمر  ااب ة طمنية ذا المندج تي تترو قد ايطر و 

بدا العال  العربي ل مما أدى إلي بروط مجموعة كبيرو مس الن اد العرب الذيس يتبنوس  ذا االتجاه وميس  ياالا الن ياد 
كتابي  البطيي الثيور   ميس  ياليأعمياي وطيار وا تنياولاألوانيي اليذيس د العيرب الن ابيس مس أنمد منمد عطية ، و و 

كيي تيي التيي بثديا مواقفي  األيديولوجيية رجيع لي، وابب التناوي المبكر ألعمياي الطيا ر وطيار ، تي الرواية العربية 
ميس تديو  مد منمد عطية العرب ، ومند  أند ا للكثير مس الن  األيديولوجي توجالمع تتواتق  والتيية نالرواأعمال  
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يرى ب س الطا ر وطار ) كاتب رااي  غطيير افنتياج األدبيي لذلك الذيس يامنوس بالفكر الماركاي وبالتايير الثور  
ى تييي بطييي ييير نيييص ل اال ييتراكي  بمعنيياه دييو  الثييور  ، مفوأس عمليي  الروانييي يييد ي تييي صييمي   ال   12والفنييي  

ليذلك  العميي األدبيي بالايااية ، وسيربطيمس الذيس و و  لأس ينتذى  ب   بطال ثوريا يجب [ الالط] الطا ر وطار 
) ل ييد رأيييت كييي  يييا ينبييع مييس الاياايية ويعييود إليدييا ل ومييس  نييا جيياا إيميياني بيي س األدب عمييي ايااييي ، ي ييوي: 

األدب ألس ) إذس تالعمييي األدبييي تييي نلييره  ييو عمييي ايااييي  18وم يياركة ايااييية ب اييلوب  التعبييير  ال يياج ل 
وبميا أس الروايية  يي ميس أكثير الفنيوس النثريية تنياوال للمجتميع  14يلة تعبيير وتب يير وعميي اجتمياعي واياايي  وا

ينيدص تيي كياس ميا عيس ك يف الص تي  مس تاييرات ليذا كياس ييرى بي س الروايية العربيية لعبيت دورا كبييرا تيي دوما ين
اليذ  جعيي الروايية ت يو  األمير  و ر  ل و مس تايرات ومالبااات ايااية وصراع نهار  وتك ةالعربيمجتمعات ال

وبميا أس الروايية تيي  15يس  تيعطلوالعلميية الم وبيديال ماقتيا عيس النركية الاياايية  نيابية   بذلك الدور تدي ت و  )
) يجييب أس تدييت  الدراايية األدبييية وتمتييد لت ييمي المهييموس الايااييي نلييره تلعييب  ييذا الييدور ال طييير تييي الفكيير لييذا 

اييية اجتماعييية و ييدادو عصييرية ، ألس  ييذه الوثي يية األدبييية الايااييية ال تنلييي با تمييا  المييار  لييادب كوثي يية ايا
اميس أس تدييييت  بالمهيييي يييييةالدرااييييات األدبتعلييييي  ل 16 الييييذ  ت ييييده األنييييداص والوقييييانع والتييييواري  بالدرجيييية األولييييي  

) ألس العالقيية بيييس لايااييةجنايي  و مهييمون  ال ي لييو مييس الكيياس النج األدبييي مدمييا تيي الايااييية لدبييداع األدبييي
 17  مس مفا ي  األدب و  صييات  ورااه األدب والثورو عالقة ت ثير تاألدب يدعو إلي الثورو والتايير والثورو تاير

تالطا ر وطار تي نلره يتناوي الثورو مس دا لدا وتق نلرو ثورية لذلك جاا بطل  الالط )   صية ثورية ومس  نا 
رو ، علي العكم مس ال  صية الثورية األ رى للمفكر الثور  المناهيي   طييداس غير ماطنة ،   صية نية ون

  ت د بدت ك  صيية أناديية الجانيب ، ك  صييات الكتيب التيي تايير وتيق تكيرو وانيدو ال تنييد عنديا وعليي درب 
نيا تفت يد والاياايية ، وميس  مراو  ايلفا ال تتليوس وال تتطيور بيي ت هيع لت طييط الماليف الصيار  ورايتي  الفكريية 

   13أمثاي  ذه ال  صية نيوية النركة والمعاناو وافقناع ، ألندا   صية جامدو ال تتطور وال تنمو 
) ينتميي  إليي صيف الروايية العربيية النديثية ميس نييص  نانية المعمار الفني تدو ييرى بي س معميار الروايية أما مس 

وليذلك تديي ) أبيرط   17 دو تيي المعميار الفنيي للروايية نداثة ال كي الرواني واايت دا  الروانيي ألاياليب تنيية جديي
ما تتميط ب  علي صعيد األدوات الفنية النديثة  و اليتمكس بمديارو ميس لعبية اليطمس ، تلييم تيي الروايية ذليك اليطمس 
الواند المالاي الت ليد  ، بي تاير أنداص الرواية و  صياتدا عبر عدو أطمنة متدا لية ومت يابكة دوس أس ي تيي 

بنيياا الروانيييي أو يهيييطرب تطييور ال  صييييات واألنيييداص ل وقيييد ااييتلط   يييذا الايييوج تييي األطمنييية اايييت دا  عيييدو ال
نيارو  لفييات  أااليب تنية نديثة ، كتيار الوعي والفالش باك   االرتداد للماهي   لالغتراف ميس اليطمس الماهيي وا 

ت اطيب هر، كما جعي ال  صيات األنداص وماهي ال  صيات مع ااتمرار ال  صية والندص تي الطمس النا
ميس أس الروايية تنتميي رغ  عليي اليو   21نفادا كثير عبر المونولوج الدا لي الذ  ي اي نييطا كبييرا ميس الروايية ل  

 )تتمثيي تيي اعتمياده عليي  و دياوقيع الكاتيب تي التيإلي المعمار الفني النديص إال أس  ناك بع  األ طاا الفنية 
يييق راو ثرثييار ت ليييد  يتييد ي نيابيية عييس الروانييي ليييدلي بتعلي ييات وآراا مبا ييرو ونكيي  عتيييق عييس طر أاييلوب الاييرد ال

     21 ومواعل  ، و و راو  ا تفي مس الرواية النديثة ل 
ميس األوانيي اليذيس تنياولوا أعمالي  وصينفو ا هيمس األعمياي  يو و لطا ر وطار قد أنصف امنمد عطية وعلي كي ت

 لعربية الواقعية لالروايات ا اصة العربية الراندو 
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 ذوقية  تل ي مس وجدة نلر )  [الحوات والقصر] لرواية  : لحسن أحمامة تلقي  - ثانيا
مجموعية ميس [ قرااو الينج بنيص تيي  يروط تيذوق المنكيي ] يتناوي الناقد الماربي لناس أنمامة تي كتاب  

تيمية العيدد و يي م اربية   يالي  مس بيندا رواية النوات وال صر للطيا ر وطيار ميس، الروايات غربية وعربية 
س كانييت ترتكييط علييي الييذوق تييي تعاملدييا مييع اليينج الاييرد   إال أندييا ت  ييذ مييس المنييا ج األ ييرى ل وي ييير  وا 

إلييي المييندج الييذ  يتبنيياه قييانال ) تتيي طر  ييذه ال ييرااات هييمس  يياجم تل ييي النصييوج  الناقييد تييي بداييية كتابيي 
لنج افبييداعي منكييو  بمييدى قييدرو ال ييارئ علييي تل ييي  ، الاييردية مييس وجديية نليير تذوقييية قبييي كييي  يييا ل تييا

ومدى ا تياره لنج دوس آ ر لا تيار ل  م روعيت  وماوغات  ل تالعيس تصادف العديد مس العناويس ، لكندا 
تلتصق بعنواس واند ، ياتفط ا ، انطالقا مس كون  ي مي أعلي اقتصاد للنج ل ولعي ذلك يمثيي قيمية الينج 

وم اصد ال ارئ ل وعبر  ذه الماتويات يتنامي المعني همس عالقة دينامية بيس تجربة  الذ  تاتتبع  غايات
يييرى بيي س تنييياو اليينج تكمييس تييي تعييدد قراااتيي  ، ولكييس ال ييرااو ينركدييا الييذوق لييذلك  22 ل ال ييارئ وتوقعاتيي  

نااييم الييذوق ) هييرورو ال منيييد عندييا ، وجانييب  ييا  هييمس جوانييب  اميية أ ييرى ، عنييدما نييرتدس بالييذوق ، و 
ل رااو تند  علي مرجعيات ن دية ، نكوس أما  قرااو عا  ة ت يد  الفعيي افبيداعي وال ت ذلي  ، بييد أني  متيي 

إذس تدو  28 ل و كلي ،غابت جمالية النج ونكدت غاب الذوق ، وااتالمت ال رااو للمعايير الن دية علي نن
ة اليينج ، ولييذلك ييذليك تييي رأيي  يايييب جمال ال هييوع الكليي للمعييايير الن دييية ألسميس البداييية ينفيي عييس نفاي  

 ميا تتعاميي معديا وتيق  يروط ت اييم أتيق ل يرااات عا ي ة ونميمية ال تني ى عيس المنيا ج ب يدر تاايت   ي ) 
ت ييد   ييرط تييذوق اليينج األدبييي ، وال تتعاييف علييي  ل تالييذوق اييابق علييي المييندج الييذ  ليييم اييوى موجيي  ل 

  24التي تعتبر الذوق قيمة جو رية  ال رااو الن ة  ي تلك المماراة الفاعلة 
بيراط مفاتني  ، تيي، تدو يركط علي الذوق ألن  جو ر الن د وعلي   ) جيو ر الن يد  يو ع يق الينج افبيداعي ، وا 

والك ف عما ي ول  وما ال ي ول  ل تالن د هامس لنياو النج ، وب در ما يكوس كال   يذه المماراية واهينا ، 
أس يايب  ، نتيي تنيدص الديوو التيي ال يمكيس ردمديا إال بإعيادو التفكيير تيي ما  يكوس التواصي ناصال ، لكس
  25المماراة الن دية ل كي عا     ما تتعامي معدا وتق  روط

ذا  المنا ج النداثيية ال يعتمد علي أن  ، تال يعني ذلك يركط علي الذوق تي تعامل  مع النج الارد  كاس وا 
أميا ل  وج الايردية التيي تناولديا لديا أدرك الكثيير ميس  لفييات النصيتميس  ال، بي كاس أكثر ااتفادو منديا ، 

قييد عرتييت تنييوال  1767إلييي أس الرواييية العربييية بعييد مييس البداييية يييذ ب تدييو  رواييية النييوات وال صيير ،تناوليي  ل
كبيييرا و )  كييذا  لدييرت روايييات تتكييل علييي المييوروص العربييي ، تكيياس أس أعطييت  ييذه المرنليية روايييات ذات 

 يات عربية ، وت لصت درجة الت ثير بالنج الرواني الاربي لرو  وت ن
ولعي همس  ذه النصوج الروانية المتميطو تي  يذا الايياق   النيوات وال صير   لللل و يي نيج يايعي إليي 
ت ييييد عيييال  ت ييليييي يتنييياج ميييع بعييي  النكاييييات العربييية الذانعييية الصييييت تيييي جانبيديييا الطمييياني والمكييياني ، 

م لصييو   ييذا المنكييي الت ييلييي لون ييج بالييذكر رنييالت الاييندباد البنيير  ل مييس ثميية ويت ييذ ا مرجعييية أاييا
تنيي   النوات وال صر   علي واقع ت ييلي صرف تي مروي  ، لكن  يطر  قهايا ذات أبعاد انطولوجية تد  

ليذ  كياس إال أس ا مبينا م اصد النكي تي النج ل، الاارد  هتتبع ما يارد و  بوي ل  26 الفرد والجماعة ل  
)أس ، تدو ييذ ب إليي عداد الواردو تي النج علي األالكلي تركيطه ي ال  تي النج  و العدد ، لذلك انصب 
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بميا  يو مكيوس دا يي الينج ، نييص ي يكي نركية ميا  7التنالر الملموم طواي النكي يجلو نفاي  تيي العيدد 
ني بي يطاي أيها الجانب المكياني أس تنتدي نتي تاير الوهع الاابق ل وال ي تصر العدد علي الجانب الطم

: ال ييرى الاييبع ، علييي اييبيي المثيياي ، أو يجمييع بيندمييا الييرنالت الاييبع مييس قرييية إلييي قرييية  ييي رنييالت تييي 
لدييار 7و 8ناصييي بيييس العييدداس يركييط علييي الت ابييي ال ولييذلك نجييده  ل  27الطميياس والمكيياس ل  تييي   لفياتيي  وا 
ليفاي  المجياي النتصيار  8أااايا يددف إليي إقصياا العيدد همس النج بوصف  مكونا 7النج ل) إس العدد 

وأس النجا  ال يتن ق إال بانتصار علي  ل 23ي ترك تي  الكي أمال تي النجا    7ل  كذا نجد العدد 1العدد 
مييا يتصييف بيي  مييس  صيياي  إطييار) إس علييي النييوات ، تييي ل النييوات علييي األعييداا وتثبيييت اييلطة الاييلطاس

و الم لييج ل إنيي  آلييية لجمييع  ييتات ال ييرى وتييق قييانوس يمثليي  الاييلطاس ، ونل يية و صييانج ، يتمييا ي مييع تكيير 
  ل 27لربط ال مة بال اعدو ل 

ال ييارق ، يجاييد ماييعي البطييي ومت يليي  يصييي إلييي النكيي  التييالي ) اليينج ، إذس ، تييي منكييي  تييي األ ييير و 
، واالنمنيياق تييي الاييلطاس التراجيييد  فعييادو التييواطس دا ييي ال ييرى وعودتدييا إلييي نهيييرو الوانييد المجاييد تييي 

كانيييت تعليييي النيييوات  يييو ال  صيييية الم لصييية التيييي يعيييوي عليديييا أ يييي ال يييرى الايييبع ، ليييذلك   81نهيييرت   
) يعليس نيج   النيوات وال صير   عيس نفاي  ك طياب ت ييليي ل بطولت   ارقة جعلت من    صيية أايطورية 

عبية ، لكس يموهع نفا  همس إطار يرو  ت ايم نكي ينفي بالعجيب والاريب ، ويتما ي مع النكاية ال 
الجيينم الروانييي للل إنيي  رواييية تاييترتد مييس المييوروص الث يياتي العربييي ، وتاكييد أ مييية العييدد تييي ت ييييد مت يلدييا 
نميا تيي  وتاكد أيها رمطيت  ل  كيذا يتماثيي عليي النيوات ميع الايندباد البنير  لييم تيي اليرنالت ونايب ، وا 

ني إس الاندباد يعبر البنر وعلي النوات مدنت  تي البنر ل علي  مكوس الماا ، بما  و عنصر الطدر للل
وعلييي كيييي تم اربيية لناييس نماميية قيييد بينييت بيي س الييينج  81 اة أ ييرى  يالنييوات ،إذس ، اييندباد بنيير  بصييي

لكي المنا ج الن دية ، تكيي ناقيد يجيد ميا يطمي  متعدد الدالالت لذلك يصب  ميدانا الرواني الجطانر   و ن ي 
 إلي  تي  ل

    موهوعاتية  تل ي مس وجدة نلر)  [عرس بغل ] لرواية  عبد الحميد عقار تلقي - ثالثا
الن ي يية ت يياي أس عبييد النميييد ع ييار قييد أنصييف الطييا ر وطييار ومييس  الليي  الرواييية الجطانرييية ، تدييو قييد تنيياوي 

هييع البداييية يمييس مندجييا ن ييديا واهيي  المعييال  ل ت رواييية عييرم باييي بدقيية علمييية وبراييية ناقييد مييتفنج يمتلييك
 لبييس اليروانييس العيرب يهيع كاتبديا تيي مكانتي  التيي يجيب أس يكيوس تيديا الرواية تيي إطار يا الن ي يي ، كميا 

نتييي بالناييبة لرواياتيي  التالييية لدييا ، تمييس نانييية الرواييية يييرى ب ندييا ) تمثييي ن طيية  اصيية تييي تجربتيي  افبداعييية 
ناطت علي ميا يميط يا عيس غير يا ميس الرواييات وبذلك  82 وتعتبر عالمة متميطو تي تاري  الرواية المااربية 

العربية ألس ) بنيتدا الت ليفية ، وصييغ ا يتااي المت ييي واليذاكرو واللاية بديا تيدرجدا هيمس الروايية التيي تن يق 
موقفي  تبريير عليي الناقيد عميي يو   88قانوس التنيوي ، تديي تمكيس ميس ت يدي  ت يكالت تيميية و يكلية جدييدو ل 

 الن اط التالية : رأي  تي ، وينصرالاير عرهة لت مينات نتي ال يب ي واية  مس الر  ذا 
واألااليب الااندو تي الرواية موهوعات الأندا ابتعدت عس التناوي األطروني المبا ر ، واالنطيا  عس  – 1

 الجطانرية ل
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الااليييييب  أنديييييا ت ييييييد تهييييياا روانيييييي دينيييييامي تكيييييويني ووليفيييييي عمييييييق ميييييع عيييييال  الروايييييية وموهيييييوعدا – 2
 ل صياتداو 
أندييا ت يييد    صييييات كثييييرو متنوعييية تيييند  بلعبييية الايييرد ، وتهيييطلع بوليفييية الميييرآو بيييالمعني المجييياط   – 3

للكلميية للدييذه ال  صييية ناييق ااييمي وليفييي وداي نيييص يييوني بيياألدوار ، والمراتييب االجتماعييية ، والمييواطس 
 التي جاات مندا ل

 84رو والتوج  لأس لاتدا متعددو الاجالت اا رو النب – 4
ما قدم  الناقد يكوس قد جعي الطا ر وطار تي المكاس الذ  يجب أس يكوس تيي  بييس رواد الروايية ومس  الي 

 العربية تي العصر النديص ل
 بنيوية (تلقي من وجهة نظر ) [ الزلزال ] : لرواية محمد القاضي  تلقي –رابعا 

 ييو   نايي يةنداثييية ) الوطييار علييي هييوا المنييا ج اللطيا ر أعميياي انايب مييا  ييو متييوتر لييدينا أس أوي مييس تنيياوي 
دراايية  1736/ 41عييدد التوناييية  تييي مجليية النييياو الث اتيييةن يير عنييدما الييدكتور منمييد ال اهييي الناقييد التوناييي 

عنواس : تي البنية ال صصية ودالالتدا) تطبيق نلريات عل  ال ج علي روايية جطانريية ن دية لرواية الطلطاي تنت 
عليي  ك  ال ييج وعالقتيي  بعليي  اليينج ومييا تفييرع عييس  ييذا العليي  األ ييير ، لييعإلييي تعيير  تييي م دميية بنثيي  قييد  ل و 

تعر  للم اكي التي واجدت علمياا ال يج أثنياا دراايتد  بعد ذلك  العالمات والمجاالت التي يدرادا  ذا العل  ل
ل ييج الطاي ) تييي مرنليية أس عليي  اتييي األ ييير تهيي  ليي  اوقييد  ، وا ييتالف اآلراا تييي ذلييك للنصييوج ال صصييية 

كميا نبي  إليي    85الت ايم و و ما يفار كثرو اال تالتات بييس ميس تصيد لي  بالبنيص موهيوعا ومندجيا وغايية ل 
علي مناولت   ذه لنيص ي وي ) تننس ننيو  تطبييق بعي  نلرييات األثر ، أس تلك اال تالتات ايكوس لدا أكثر 

يير منديا منيي جيدي ل وقيد ثنلريات لي  ي يتد عود يا ومياطاي الكعل  ال ج علي رواية الطلطاي للطا ر وطار و ي 
ارت ينا أس نعتمد  ذه النلريات تي مرنلتيس : ي بنية الايط  وتيديا نتنيدص عيس المركبية الايردية التيي نفصيي تيديا 

 ة ليال وي عس البرنامج الارد  ل ومندا ننت ي إلي المركبة ال طاب
التواتر التي تت يكي نولديا ونيدات الينج المعنويية وتجعيي قراااتي  ممكنية ل مناور  بإبراطي البنية العمي ة ونبدا ا 

تإذا ت  لنا ذلك ناولنا هبط بع  ماتويات الت ويي التي ناتطيع بوااطتدا أس ننطي النج منطلتي  ميس الليروف 
  86التي ولدت  ل 

) الوصيوي إليي البنيية األصيلية يذ ب بداية إلي أن  ال يدت  بكي ما ورد تيي الروايية بيي  مي  أ ي ماتوى الاط  : 
ي المركبة الاردية والتي  1تناوي العناويس التالية : ت العنواس الاابق نوت    87التي ي و  عليدا البناا األاااي  

 ل ي النك  ل  افيعاطت مي العناصر التالية : )ي االنجاط لي الكفااو ل ي 
 ) ي األدوار الارهية ل ي أعواس الارد  ة والتي ت مي العناصر التالية :يي المركبة ال طاب 2

س والمكيياس ل ي ماييتويات الت ويييي لطميياامييس  الليي  : ) ي منيياور التييواتر وتنيياوي تييي   ب ي الماييتوى العميييق : تنيياوي
يكوس اييال مناليية  ييذا ، تنياوي مييس  الليي  : االقتصيياد واالجتميياع والاياايية ل  ويصييي تييي األ ييير إلييي أس عمليي  و 

بذوي وي ت  تي األ ير قانال : أس النج الن ي ي  و الذ  يتي  للدارم أس يت طي مايتوى ناقصا رغ  الجدد الم
[ ومس ثمية تيإس ميا قمنيا بي  ال يعيدو أس يكيوس قيرااو ملروتية ال تفييد إال  SIGNIFIANCEالداللة إلي ] التدالي 
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تدييي بدييذا المعنييي قييرااو نيط ييا الطميياني والمكيياني ومييا ينييو  بيي  مييس معطيييات نفاييانية واقتصييادية واجتماعييية لل 
  83ونيدو مندودو لنج متعدد غير مندود  

ل لفيية اتمثيي  ألس صيانبدا اايتطاع ناهيجة لروايية الطليطاي كانيت م اربية م اربية منميد ال اهيي مدما ي اي تإس و 
وبعبيارو أوهيي  اايتطاع تمثيي مفيياتي  الاييميانيات الاييردية ، كييف ال و يو مييس ا يرف علييي المعرتيية لعلي  ال ييج 

 لهع معج  الارديات مع تريق مس البانثيس و و صانب كتاب مفاتي  تنليي النج الارد   و 
، ليدى المتل يي العربيي الناقيد ويمكننا تي األ ير أس ن وي : أس الرواية الجطانرية الطالت ل  تنتي مكانتديا الن ي يية 

نما ي ع علي ،  يالعربالمتل ي الت صير ال ي ع علي كا ي ولذا تالعيب و  ، تدي  كا يي الجطانيرييس مبيدعيس ون يادا وا 
تييننس تييي الكثييير مييس المواقييف نجييد بعيي   لأوي مييس يييداتع عنيي     بييالتعريف بيياألدب الجطانيير  ، وأوي مييس ي ييو 

الجييطانييس ياييتدطنوس بالمبييدع الجطانيير  وينطييوس مييس قيميية إبداعيي  ، كمييا نجييد بعيي  األايياتذو ال يوجدييوس أبنيياص 
الرواييية الجطانرييية ال ت ييي الكييي يعليي  أس  و لجطانرييية تييي م ابييي الروايييات العربييية لطالبديي  إلييي األعميياي الروانييية ا

 دليي علي ما ن وي ل ير لروايات الطا ر وطار العربية ل و عس تلك الروايات  يةمكانة مس نانية افبداع
 : هوامشال
ال ور  أوي نج ن يد  روانيي عربيي تيي  ت د كتب الي  1377لدر الن د الرواني العربي مع لدور الرواية العربية انة  - 1

ون ره تي جريدو الهياا البيروتية يتندص تيي  عيس أثير الروايية تيي تديذيب األ يالق لأنلير إبيرا ي   لييي بنيية  1377أتريي 15
  7من ورات اال تالف الجطانر ج 2111/ 1النج الرواني ط

 86/87ج 1/2114دبي الث اتي جدو طناس نعمي رجع البصر قرااات تي الرواية الاعودية الناد  األ - 2
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