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شكر واعتراف

وأنا أضع الّلمسات األخيرة لهذا المجهود العلمّي المقّل، وجب حتما

 : تقديم المستحق من الشكر والّتقدير ابتداء وانتهاء لألستاذ

الدكتور حمودي محّمد

الذي قّدم لي من سعِة صدره وكفايِته العلمّية فتوحات ال  فتحا

أتاحت لي تعضيدا سواِنح  إنجاز  بحثي ، حيث حِرص على تقفي

.أثاره وأُكله بعنايته وتوجيهه وتصويبِه

والشكر موصولT إلى كّل أساتذة "قسم األدب ولغته" كّل باسمه

ه ،الذين تعلمنا منهم ُخلة االختالف دونT تصادم على وجميل وسمِّ

مدة مجالستنا  مؤاناستنا اآلكاديمية بهم  .إلى كّل من قّدم لنا  نصحا

Tبالحق وتواصوا Tدون مقابل  وكّرس  معنا  مبدأي "وتواصوا

بالصبر "فتواصينا معهم على أن المتعلم كّلما ازدادT تواضعا ازداد

. ارتفاعا

...إلى كل من ذكرنا ومن لم نذكْر  تحية شكر وامتنان

عتبة



واعلم أنك ال تشفى الغّلة، وال تنتهي إلى ...))
ثلج اليقين حّتى تتجاوز حّد العلم بالشيء مجماًل
إلى العلم        به مفصاًل، وحتى ال يقنعك إال
النظر في زواياه، والّتغلغل      في مكامنه،

وحتى تكون كمن تتبع الماء حتى عرف منبعه،
وانتهى في البحث عن جوهر العود الذي يضع
فيه إلى أن يعرف منبته ومجرى عروق الشجر

.((الذي هو منه

اإلمام عبد القاهر الجرجاني

من دالئل اإلعجاز



إلى روح رسولنا الكريم الذي أسس لثالثة مشاريع حياة في 
:إذا مات  قائال لهالسيرة الذاتية وهو يوصي معاذ بن جبل 

ابن آدم يا معاذ انقطع عمله إال من ثالث:صدقة جارية،وعلم 
ينتفع به وولد صالح يدعو له..

       إلBى كلBّ مBن إذا ازداد علمBا ازداد تواضعBا وارتفاعBا،
            إلBى كلBّ رجBل منهBج ،يدفBع األلBم ثمنBا ألحالمBه 

–للوطن والكتابة-
إلى الوالدين المنبت ،إلى جدتي صفاء الحضن.
إلى حماة الحرف العربي المقدس من األساتذة 

والمنافحين.
إلى: زوجتي العشرة وأبنائي الثمرة وأهلي العترة.

إلى: أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها الذين علمونا 
كيف نقرأ دونما تصادم أو تماثل.

إلى كّل من يستحق اإلهداء فنسيناه
أهدي بكورة هذا الجهد العلمّي المقّل.....

مع خالص وفائي.....

إلى حماة الحرف العربي المقدس من األساتدة والمنافحين

هدي ُجهدي...إلى: زوجتي العشرة وأبنائي الثمرة، أ
إلى: أساتذتي األفاضل 

األستاذ الدكتور: ميراوي عبد الوهاب

اإلهداء
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ُتوصف السرية الذاتية أحياان أهنا "العمل ادلستحيل " لكن ذلك ال ؽلنع وجودىا بتاات 
حسب رأي واحٍد من منظري ىذا اجلِنس "فليب لوجون"، ولكن حّق علينا أن نطرح سؤاال 

 مشروعا ، ما الّذي غلعلها مستحيلة ، وما الّذي غلعل وجودىا شلكنا ؟ 
حقيقتتة موعتتوعية ُتستتّيح االستتتحالة   العتتر  ا    تت    إّن االستتتحالة تتم تتل   

البتتوِح والقتتّو شتتّل  تتيا عتتن التتذات و حوذلتتا وعليهتتا ، فطرتتا علتتن الستتط  إ تتاران مؤسستتان 
 ادلنطوق بو / وادلسكوت عنو . -لرعل البوح علا : 

وأزعم أن ىذه الواصرُة النقدية ليست ، بفضائحية السريةتشكلت فنّيا ما ينعُت  ىنا
تنا التت  ث وت تكتن با بتتة عتتنهم وىتتو   مرحلتة أجتترأة ادلي تتاق الستتري ذا ، نت ع عنهتتا متتدوانمب

 وترعيل اخِلطاب السردي   رتيع مراصِلِو.

،وا انة،  د يقتّتإىل ش تري متن الحتتتاج دراستة السترية الذاتيتة  بناء علن متا ستلف ، فت نّ 
فهتت  فتتّن ا تلتتف الّدارستتون   ش تتري متتن تراصتتيلو، ستتواء متتن حيتت  الّنشتت ة، أو متتن حيتت  
ادلرهتو،، أو حتتّا الّتفتنيف والّت.نتتيس. ولعتّل عتترت بعتتت متن تلتتك الّتعريرتات التت  تناولتتت 
مرهتتو، الّستترية الّذاتيتتة أمتتر يريتتد موعتتوخ الّدراستتة،  اصتتة أهّنتتا تظهتتر متتدع الّتبتتاين   مرهتتو، 

 ارسني ذلذا الرّن، وىذا من   نو أن يرس  اجملاّ أما، تدا لها   أجناس أ رع.الدّ 

، التتذي يتترع أهّنتتا "حكتت  استتتعادّي "فيليتتب لوجتتون"أوّّ متتا نستتترت  بتتو متتا  ّدمتتو إن       
ن ري يقو، بتو  ت     وا عت  عتن وجتوده اخلتاك، وذلتك عنتدما يرّشتت علتن حياتتو الررديتة، 

أنّتتو يعتتود عتتن ىتتذا الّتعريتتف، زلتتاوالد إغلتتاد حتتّد جديتتد ذلتتا  "  إالّ ،"1وعلتتن اتريتتص   فتتيتو

                                           

.8ك،ادلي اق والتاريص ا ديبالسرية الذاتية، لوجون، فيليب: 1
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إحساااا  أّمتتتا ، "2بواستتتطة سلستتت ت متتتن التعارعتتتات بتتتني سللتتتف الّنفتتتوك ادلق حتتتة للقتتتراءة
فريع أّن السرية الّذاتية ليست " حدي ا ساذجا عتن التّنرس، وال ىت  تتدوين للمرتا ر  عّباس
عتن نرستو، وشاتتب الّستري الّذاتيتة " فتا ّو ال يتتاّ شّلمتا أمعتن  وفّرق بني ادلتحتّدث ،3وادلآثر

 .  4  تّيار احلدي  ي ري  كنا، وال اين يست رج ال قة ادلمنوحة لو مّنا

 5أّن الستترية الذاتيتتة "تعتتا حرفيتتا حيتتاة إنستتان شمتتا يراىتتا ىتتو عبااا اليز ااز  اا  ويتترع       
لنشاط العملت    حيتاة اسنستان متن  ت ّ نشتاط ورأع فيها تعبريا عن "الّنشاط الّذىا، وا

 6لغوي، ادلر الذي غلعل من السرية  فة حياة نرويها لآل رين

البنيويتتة، ومكتتون متتن  اه فتتا  أىتم أحتتد طتاب الستتري ذا    الروايتتة ادلعاصتترةاخليعتب 
صتتتتتيابة  إىل إعتتتتتادة الروا يتتتتون عمتتتتتد، ولكونتتتتتو شتتتتذلك الستتتترديمكتتتتوانت اذلويتتتتتة اذلامتتتتة للتتتتتن  

 جتاوزوا هبا ادلساحة ،وإنسانية جديدة اختذت صوراد م الية عوادلعات وفق رؤ  ا ماشنا حداث و 

، واحليتاة فاستتنطقوىا اجلغرافية اجملتردة لممتاشن إىل شوهنتا تشتكي د روحيتا ووجتدانياد يت تر  حلرشتة
 من.تىم السري روا ّ .عب  ،ونقلوا أحادي ها واترؼلها

                                           

.22.ن.ص:م2
.11، كفّن الّسريعباس، إحسان: 3
.13كادلرجع السابق، 4
، مكتبة لبنان، الشرشة ادلفرية العادلية للّنشر، 1، إ را : زلمود عل  مك ، طأدب الّسرية الذاتية ر ، عبد العتيت، 5

.22لوصلمان، ك
.22ادلرجع السابق، ك6
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 صتورة يبتدخ إذ وىتو لرقتد  ةدادلهتد لروايتة حياتتو رتاليتا  تك الستارد اجلتا تري يقتد،     
رتاعيتة " ن التذاشرة اجلمعيتة ىت  ذاشترة  وعت  حرشتة دا تل اخلتاك عادلتو ينتتح إظلتا  لتذلك

 ادلكان   وظيرية أو نرعية أما الذاشرة الرردية فه   اعرية ترتبط بش ء زتيم وحتن إىل

"،  7الوا عيتتتة أو ادلت يلتتتة شتتتل متتتا   التتتتمن ادلاعتتت  متتتن رتتتتاّ احلمتتتيم التتت  تتتتو   ز رتتتتو
 إبداعيتة ىويتة التذات علتن يفتب  وا يتديولوج  فيتو اجلمتاي يتتدا ل التذي البعتد ىتذا وعمن

تستنستص  الستري ذاتيتةوادلمكتن. فالفتورة  احملتمتل عتن حب تو   والت يتل، االست جاخ علتن تقتو،
الرضتتاء  جت ياهتتتا و عناصتترىا متتن اخلتتارج، التتذي يعتمتتد علتتن التتذاشرة عنتتد االستت جاخ،  وىويتتة

يت.اذبتو البعتد احلضتاري ال قتا   التذي اجلتا تري ىويتة ىت  الروايتة اجلتا ريتة ادلعاصترة   اجلغترا 
 يعيتد لكبتذ وىتو النفت ، ادلكتان عب تشكيلو يعيد وا عو، فراح  النرس   االجتماع والبعد 

 فت ن مث ومتن حتدوده، عتن وبيبو صدمو الذي للعيان للوا ع ادلاثل دتاما مغاير سردي وا ع بناء

والتمانيتة  ادلكانيتة اللغويتة العناصتر استتعارة متن  ت ّ ادلرقتود تستتعيد ىتذه البنتاء إعتادة
 رتاليا ظلوذجا الن    لتظهر الرمتية، وظيرتهاالسرية الذاتية ا صورة ؽلن  ما . وىووالش فانية

 الرؤ . عات ويستعيد الت.ربة يتقم 

وا عت  عا تو  عتات متتوازيني: عادلني بني جتمع السري ذا  الن    السردية إن الوحدات
بكل جوارحو مذ صباه،  وعات  ياي يسعن إليو المت شو من  ت ّ ت بيتتو    السارد اجلتا ري

 .اللغة

                                           

 21خالكلمة . حّو الذاشرة والشعر وثيقة برلني مهرجان للشعر العريب   برلني وندوةحوار أدونيس وزلمود درويش. 7
.2 ك:.1/2008/
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ة الروا يتة عتابطا وزلتددا ّ مظتّو عنونتو بتت: الستري   مقا حسني املناص ةيذىب الدشتور :
التتذي يكتتتب روايتتتو   مقولتتتان متتن الضتترورة التنبتتو إليهمتتا ى ا وىل :تتترع أن الكاتتتب  ذتتتةأنّتتو 

أنو يكتب سريتو الذاتية ، وىذا ما يرسر وجود رواية واحدة  -ربما عنو -ا وىل ، ىذا يعا
  روايتتو ا وىل   ذلتذا الكاتتب  الت.ربتة ادلعيشتيةلك ري من الروا يني ى  نتو مب.ترد أن انتهتت 
    حتتتني  تتتد دتتتتتد الت.ربتتتة ادلعيشتتتية إىل روايتتتتني  تنضتتتب الكتابتتتة اسبداعيتتتة الروا يتتتة لديتتتو ..

 ف ش ر . 

متتتع ىتتتذه ادلقولتتتة ا وىل ، ال رلتتتاّ العتبتتتار الروايتتتة منرفتتتلة عتتتن الكاتتتتب متتتن حيتتت  
اعتنتتاق مقولتتة متتوت ادلؤلتتفى  ن  الستتياق   ا  ىتتذ التتت ريص للتتذات ومتتا حوذلتتا ، وال ؽلكتتن 

 . الرواية ا وىل بشكل عا، جتء زتيم  من الذات 

عتتادي أو بتتري عتتادي إذا شتتان يعتتر  –أمتتا ادلقولتتة ال انيتتة ، فهتت  تتترع أن شتتل إنستتان 
   تادر علتن أن يتدون الفتترحات والفترحات متن ستريتو الذاتيتة، ولكتتن  -الكتابتة والقتراءة 

تابتتة لتتن تعتتود بكتتل اشيتتد إىل ادلتتدوانت نرستتها ، وإظلتتا إىل الطريقتتة التت    ىتتذه الك  ا عليتتة
الكشتتف التتدا ل  وا ستترار ادل ريتتة التت  ؽلكتتن أن  هبتتا ىتتذه الستترية ، ومتتدع عمتتق   تفتتا 

 السريية ، أو من   ّ إتقان الكتابة الروا ية فنياد ورتالياد !!    تن.ت من   ّ الكتابة 

ؽلكتن النظتتر إىل الكتابتة الستريية الروا يتتة الت  بتدت الرتتن ومتن  ت ّ ىتتاتني ادلقتولتني 
ا ش تتر حداثتتة   متتن منظتتور أهنتتا شتابتتة جديتتدة أو  ا ش تتر  تتيوعاد لتتدع شتابنتتا التتروا يني اليتتو،

 وى  دتتج بني السريي والروا  . 
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 الف ضيات:

الت  يبدو أن اس كالية احملورية ال  ضلن بفتددىا ىت  أن السترية الذاتيتة ذلتا  ترو ها   
أن تكتتون الستترية الذاتيتتة جري تتة    ختتلتتف عتتن شتابتتة الروايتتة ، ولعتتل أبتترز الرتتوارق ماثلتتة   

التعبتتري عتتن حيتتاة شاتبهتتا ، إعتتافة إىل القفتتدية التت  تشتتري إىل أن ىتتذه ستترية ذاتيتتة ال روايتتة، 
 أشانت من   ّ ادلنت أو من   ّ تفري  الكاتب نرسو. سواء 

الروايتتة بنيتة ستردية ػلتتاّو فيهتا الكاتتب أن يبعتتد ذاتتو عتتن فرت  الو تت التتذي تعتد فيتو 
فنياد ملتفتقاد حبيتاة شاتبتو  ا حداث ، حبي  تفب  الكتابة مت ي د تبقن السرية الذاتية عم د 

. دون أن يلغتت  ىتتذا متتن إمكانيتتة أن تتتربط بعتتت حتتوادث أو أفكتتار الروايتتة حبيتتاة الكاتتتب ، 
ن وجهتة نظتر دراستات نقديتة بتري ستريية ى  ن النقتد م  سيبقن بري مبر منطقياد   لكنو ربط

الستتتريي ىتتتو إحتتتدع القتتتراءات ادلشتتتروعة للروايتتتة ، م تتتل القتتتراءات التحليليتتتة التتت  جتعتتتل متتتن 
الكتابتتتة تعبتتترياد عتتتن حيتتتاة  تتتعورية أو ال  تتتعورية للكاتتتتب ى شمتتتا عودتنتتتا علتتتن ذلتتتك ادلنتتتاىح 

تعبتتترياد عتتتن ستتترية اترؼليتتتة للكاتتتتب النرستتتية، أو م تتتل الدراستتتات ا دبيتتتة التتت  جتعتتتل الكتابتتتة 
 ورلتمعو .

ف ن ما بني الرواية والسترية الذاتيتة امتتتج ليشتكل الكتابتة  ومن الناحية الت.نيسية ، 
الت.نيسية ال ال ة الت  ييتت " الروايتة الستريية "، وىت  تلتك التروا ت الستريية الت  تشتعر   

بهتتا ، ولكتتن لتتيس بشتتروط الستترية شمتلتتق اهنتتا اريتتص حيتتا  أو ثقتتا  أو فكتتري حليتتاة شات
الذاتيتتتة ادلعروفتتتة ، وإظلتتتا بشتتتروط الكتابتتتة الشتتتكلية الروا يتتتة ، مبعتتت  أن يكتتتون  تتتكل الروايتتتة 
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 و 

جستتتراد للتمويتتتو أثنتتتاء الكشتتتف عتتتن التتتذات ، دون أن يكتتتون ىتتتذا الكشتتتف مبا تتتراد ،علتتتن 
 م  د.  الطريقة ال  استنها  و حسني   شتابو "ا  ،"

حباجتتة إىل أن نتراعتتل   ىتتذا الكتتم الكبتتري متتن التتروا ت الستترييةستتن.د أنرستتنا أمتتا،     
هبا أن ختتلف عن اجلماليات ال  نتفورىا   السترية الذاتيتة  مع رتاليات جديدة ، ير ت 

متتتن الناحيتتتة اجلماليتتتة تعميقتتتاد   علتتتن حتتتدة ، أو   الروايتتتة علتتتن حتتتدة ، فتتت ذا شانتتتت الروايتتتة
يقتتاد للكشتتف عتتن ادل رتت  ، فتت ن الروايتتة الستتريية غلتتب للت ييتتل ، و شانتتت الستترية الذاتيتتة تعم

وىكتذا  .آ ر من الكشف ، واثل اد من االنرتاح النف   ا ذ  ي اد من الت ييل، و ي اد   أن
   النهاية أن تبا ذلا شينونة رتالية  اصة هبا . لتستطيع  ى  

جزائذلا اطابةااليا ذاتا اياااياالذ الا االخال" ذلتا موعتوعا ا تتارت ادلتذشرة وإذا

 فنيتة حتتوالت متن الستردّي اجلتا تري ذلتك يعتود إىل متا عرفتو ادلن.تت متبر فت ن " المعبصاذ 

 وتستميات أمكنتة من ذلا يرمت وما   رت ينقطع عن تّعلقو ت الستينيات،إذ منذ وموعوعاتية

 ورمتا وموعوعاتو لقضا ه  ام  مد   واسنسان و الو نا رت اجلتا ر  من جعل وموروث

 وصوره.  بعاده مك را

 أبعتاد متن ختتتنتو وما الذات ى  احلرشة اسبداعية ىذه   اسنسان مشكلة ومادامت

  من والعبور اخلطاب السري ذا  موعوخ ال تيار مبرا الع  ة ىذه   وجد ف ن البح  و يم،

الستردي الروا ت   .التن    حضتوره وأ تكاّ وبنياتتو دالالتتو و تراءة تركيتك زلاولتة   لتو إىل
 اجلتا ري ادلعاصر.

 
 :واملربرات الاوافع
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 ز 

لقد تظافرت رلموعة من العوامل ادلوعتوعية والذاتيتة   ا تيتاران دلوعتوخ البحت    دراستتنا 
 وؽلكن أن صلملها دون تفنيف  ا م علن منطق ا ولوية إىل :

  تقفتتتت  أثتتتتره أعليتتتتة ادلي تتتتاق الستتتتري ذا    بنتتتتاء اسنستتتتان/االنتماء/ الوجتتتتود، مث
 الرعاّ   توجيو الفراخ بني ا ان واآل ر .

  ا ثتتتر النرستتتّ  التتتذي حتتتتدثها ادلتتتؤثرات اخلارجيتتتة   ذات الستتتارد عنتتتدما ؽلتتتتتج
 احلدث  لذات وتتلون بلون الوا ع ادلعيش.

 تطبيقتتتا علتتتن بعتتتت الت.تتتارب الستتتري  ارتبتتتاط دراستتتتنا  لروايتتتة اجلتا ريتتتة ادلعاصتتترة
 تاذارب، أذشر ىهنا علن سبيل الرصتد : روايتة ا ستروا ية ال تتعدع ث ث جت

 تتنتو متنخت ومتا (وسومة بتت )مقامتات التذاشرة ادلنستيةادل الدشتور احلبيب مونس 

  و يم وىوية. أبعاد

 .ثراء الت.ربة السريية اجلتا رية و فوبتها 

 فيتتو متتن ادلتعتتة متتا يتتدفع الباحتت  لرصتتد    ادلن.تتت الروا تت  ستتري ذا خلطتتاب ا
 والتماس بني ما ىو سرية/ وما ىو رواية.التعالق 

  لتت  -/ متتاج مراىقتة   ادلقفتودة  النتقتاء والتطبيتق الستري ذاتيتة تادلتدواناعتبار
  تد حققتت - دمحم مرت ح - / ىوامش الرحلتة ا  ترية لتت -فضيلة الراروق  -

   التتتتتتوثيق   والتارؼل  ،وال قا سردي ال اشم واحلضور ال نمستوع متميت م
سيقتاخ السترد وتشتكيلو، مث  اقػلتاج الدراسة واالستتنط الروا   اجلتا ريدب ا 

 للِ طاب السري ذا .زلاولة تقر  جتليات الّتكوين اجلماي 
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 ح 

تتتتدوانت   
ُ
 بتتتتل الو تتتتو  علتتتتن ستتتتط  اس تتتتكاالت ا ستتتتاس البتتتتد أن نُِقتتتتّر اّن ىتتتتذه ادل

فتتدة لك تتكاّ، ومنهتا ىتتل ىتتذه الت  ث جُتتتبان آشادؽليتا ونقتتد  أن نطتترح عتدد متتن ا ست لة الرا
ىت   )مقامات الذاك ة املنسية ، هوامش ال حلة األخري ، ومزاج ُم اهقاة  ادلدوانت ادلن.تة 

سرّي ذاتية مبعا فن السرية الذاتيتة ، أ، أهنتا أ ترُ ىل التذشر ت منهتا إىل السترية ؟ وىتل شتل متن 
أرادوا أن يس.لوا سريىم الذاتية أ،  الساردين : احلبيب مونس ، زلّمد مر ح و فضيلة فاروق

وىتتل فُِتحتتت من.تتتاهتم الستترّيية مبقدمتتة أو ديباجتتة  .  حقبتتة زمنيتتة ُمعينتتةستترية رلتمتتع اشملتتو 
ومنو منه.هم   ذلتك ، شعتادة أصتحاب السترّي الذاتيتة سريىم  شتابة بينوا فيها أىدافهم من   

تلقتت  العمتتل ليفتتنرو شيرمتتا  حيتت  يقفتتد بتتذلك إاتحتتة للقتتارئ ىامشتتا فستتيحا متتن احلريتتة  
 يشاء.

إن ت صلتتد تلميحتتا أو تفتترػلا بتستتمية العمتتل "ستترية ذاتيتتة " ، فتت ن متتبر ذلتتك ازدحتتا،   
   رتلتتتة التتتذشر ت   دوا لهتتتم وعتتتغطها علتتتيهم أرتعتتتني ،ا متتتر التتتذي دفعهتتتم إىل اسستتتراخ 

ت أو الِعنايتتتتتتة شتابتهتتتتتتا دون أن يعتنتتتتتتوا ش تتتتتتريا  لتفتتتتتتنيف أو الّتقتتتتتتد  أو التتتتتترّبط بتتتتتتني احِلكتتتتتتا 
  سلوب لَيغيب الرن وسريتو دا ل باية من احِلكتا ت التّ  حتتاّو أن تستِ.ل اتريتص رلتمتٍع 

 اشملِو.

 

 

 ط ح اإل كاالت:
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 ط 

 أن إذ ادلفتطل ، حتدود اخلطاب السري ذا  ى  حب  أاثرىا ال  القضا  تلك أّو

 وظرتت شمتا الروا ت ،  خلطتاب ارتبطتت  تدالسترية   موعوعات عاجلت ال  تأبلب الدراسا
 منهتا وطلت  الواحتدة، الدراستة مستتوع علتن وتتدا لت ترافقتت مفتطلحات  وعتةمرل

 : الرواية السري ذاتية / السرية الروا يتة /الروايتة الستريية/ الروايتة الستريو ذاتيتة ..وشتذامفطلحات

 متن يت ستس التذي  للمفتطل  حتديدا علينا يررت ما وىو واجلغرافيا ، واحليت والرضاء ادلكان

 التساّؤ حّو وتتمحور أعلية وعمقا أش ر أ رع إ كالية إىل  لضرورة الذي يسلمنا التساّؤ

رتهورىتا تعميقاهتتا الركريتة والرنيّتة و اجلتا تري ذلتا شانت الرواية السري ذاتية   ا دب  إذا ما عن
   ؟القرا  

 صو  ادلادة السري ذاتية ؟ لذاتا تإىل أي مدع ساعل   
  ؟ونوّخ البانمح السردي الروا   اخلطاب السري ذا شيف أثرع 

   حدث التعالق الروا   السري ذا ؟شيف 
   دا ل متتون    التمان واسنسان والّلغةو ادلكان  شيف جتلت الذات

دوانت ال  ث
ُ
 ؟ىذه ادل

 تستعن ولتذلك فهت  ،   الروايتة الستري ذاتيتة حب تا تكتون أن الدراستة ىتذه تطمت 

 صورة رصدية  دب السرية الذاتية. تقد  وحتاّو ورتالياتو، وصوره اخلطاب داللة لبح 

 شتبع حتتوالت  تهد وثقتا  وسياست  اترؼلت  ستياق   ولتدت الت  ا  تكاّ متن   واحتدة

 اجلتا ري. ا ديب اسنتاج مسار   أثرىا شان ذلا
 

 الق اءات السابقة:
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 ي 

 عتتتتد،، فقتتتتد ستتتتبقت ىتتتتذا البحتتتت إّن أي دراستتتتة و  أي رلتتتتاّ ال تنطلتتتتق متتتتن فتتتترا  أو   
دراستتتتات أثتتتترت الركتتتترة لتتتتدّي ، ودتاستتتتت متتتتع موعتتتتوعو   بعتتتتت اجلوانتتتتب واذلتتتتوامش. ومتتتتن 

 الدراسات ال  است نسنا هبا  اصة   مرردة اخلطاب السري ذا :  
 عماد عمور وىح ادلكان وبوح الذاشرة

فوزيّة الفرار الّ رتة الّذاتّية   ا دب العريب 
 سبعون دلي ا يل نعيمةاحلدي : شتاب 

 فوزيّة الفرار

 عبد احملسن  و بدر تطّور الّرواية العربية احلدي ة، دار ادلعار 
"سرية ذاتّية أ، رواية سرية ذاتيّتة؟   إ تكالّية 

 اجلنس ا ديب"
 رعا اليعقويب

الّ رتتتتتتة الّذاتيّتتتتتة   ا دب العتتتتتريب احلتتتتتدي :  
 شتاب سبعون دلي ا يل نعيمة

 فوزيّة الفرار

حتتتتتتتتتوارات وأحاديتتتتتتتتت    احليتتتتتتتتتاة والكتابتتتتتتتتتة 
 2991الّروا ّية، دار الركر اجلديد، بريوت 

 حّنا مينو

 إحسان عباس فن السرية
 ػلىي إبراىيم عبد الدا  ال رتة الذاتية   ا دب العريب

 فيليب لوجون، تررتة عمر حل  السرية الذاتية ت ادلي اق والتاريص ا ديب
ليتتتون أدّ، تررتتتتة صتتتد    طتتتاب،  فن السرية ا دبية

 2911بريوت، 
 صاحل معيت الغامدي السرية الذاتية العربية   الدراسات الغربية

 :او تف  ياهتطة البحث خ  
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 ك 

نيتتت الدراستتة علتتن مقدمتتة ومتتد ل وأربعتتة ففتتّو ،شتتان ادلتتد ل نظتتر ، تناولنتتا فيتتو بُ  
ادلراىيميتتة أو التفتتور ادلرهتتوم  جلملتتة احلتتدود ادلفتتطلحية التت  ستت افقنا   البحتت   اخلريطتتة

سترية الروا يتة /ادلي تاق لل طتاب ىحيت  عرفناىتا.من ذلتك ،ال ادلرنتة ادلفتطل   عتبتار  بيعتة
الستتري ذا /احملكتت  التتذا /ادلنطوق  بتتو وادلستتكوت عنتتو/آليات إنتتتاج التتن  الروا  /الت.تتارب 

 شرات واالع افات/ السرية ادلوثقة وادلفورة...السريية / ادلذ 
تو رنتتتتا   ادلتتتتد ل ادلنه.تتتتّ  والتتتتذي نعتتتتتبه ففتتتت  دتهيتتتتد  عنتتتتد  تتتتراءة   ادلفتتتتطل  

حيطة  لبح  ، م ل داللة اخِلطاب ، السرّية 
ُ
    .الرواادلن.ت  ووالّت سيس لكّل ال يمات ادل

 الّذاتية ) واثئقية الّ وا ة  الّتيميقات النظ  ة لّ وا ة السري  :الفصل األول   
 .حضن ا دب توّلدت ا جناس ا دبية، وبدت شا ندا حيًّا           
 احلاود اإلجناسية للسرية الذاتية"فكان  حتليل  معنوان بت  ثاينالفصل ال أما" 

 .جتنيسة الّرواية  لّسرية ) الّتماس والّتوظيف ( ومن ادلباح  ادلندرجة حتت ظ لو:
 األط  املي فية ال افاة للماوانت الثالث :لثالفصل الثا. 

 :اس ار الديا/ اس ار ا سطوري/اس ار اسيديولوج /أساس وحتتو ث ث مباح 

  ال وا اااااة ايزائ  اااااة يف  امليثااااااري الساااااري  ايباااااا"هناسة فعنتتتتتوانه  رابتتتتتعلاأمتتتتتا الرفتتتتتل
للمتدوانت إرتتاي  بتقتد  فادلبحت  ا ّو تعلتق ليقو، علن ث ث مباحت :"املياص ة

ادلتتدوانت وحتوالتتتو الدالليتتة    الستتردأمتتا ال تتاين فعتتاق أنستتاق  ،التت  ىتت  زلتتل التطبيتتق
  التتّن   الستترية وم زلهتتاتكتمتتل حبتتات العقتتد مببحتت  اثلتت  عاجلنتتا فيتتو دتظهتترات ل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . اجلتا ري الروا   السري ذا 
 ما  صبو إليه البحث:
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 ل 

متن أست لة زلّرتتة إىل القيتا،  وطرحستيفاحتة الباب أمتا، البحت  متن  ت ّ متا  أن يكون
 ،بعمل جديد تراشمّ  تكاملّ ،   ىذا احلقل ادلعرّ  الرستي . ونقفتد ىاىنتا الروايتة الستري ذاتيتة

 . اصة   ا دب الروا   اجلتا ري

فة لنتا ح الّدراسة، فاحتة الباب أما، البح  متن  ت ّ متا  رحتتو  جاءت اخلادتة مل ِّ
مل جديد تراشمّ  تكاملّ ،   ىذا احلقتل ادلعترّ  الرستي . ونقفتد من أس لة زلّرتة إىل القيا، بع

 ىهنا الرواية السري ذاتية وادلي اق الذي يعقده السارد مع الذات.

أستتلمتنا الدراستتة إىل ادلتتنهح الوصتتر  التحليلتت ، ليتستتع فيحتضتتن شتتل متتا ؽلكتتن أن يرتتت  
ستتتيميا ية، وىتتتذا متتتا تطلبتتتو ويستتتتنطق رتاليتهتتتا متتتن أستتتلوبية و  ستتتردية   ادلتتتدوانت النفتتتوك ال

، وإن شتتتان ىتتتذا ال يعتتتا عتتتد، تتتتدا ل منتتتاىح - علتتتن التتتن  -موعتتتوخ البحتتت ، أي العمتتتل 
أ رع متكاملة   ىذه الدراسة عند ا تضتاء الضترورة، ذلتك أن ادلنتاىح تتكافتل وتتتدا ل فيمتا 

، أحياان يررت  بيعة ادلنهح ادل  م.  بينها شما أن ادلوعوخ ادلتناّو

 واجههتا الت  أىتم الفتعو ت بتني متن شانتت ادلت ففتة قديتةالنّ  الدراستات إن

سجناستية بتني السترية ا ظتاىرة إىل اجتهتت والنظريتة التطبيقيتة الدراستات أبلتب أن إذ البحت ،
 تناولت ال  تلك  حت بينما والرواية ، واحلدود ادلسموح هبا   عملية الّته.ني اسجناس  ،

متنتاثرة ىنتا وىنتا   مقتاالت رلموعتة  ستت ناء الرواية السري ذاتيتة   البنية االستيقية )اجلمالية ( 
ّّ رصتده متن دراستات مستاعدة عضتدت البحت . لتذلك علتن  االعتمتاد متن مرتر فت  أو متا 

 من ذلك ػلف ما مع .ادلي اق السري ذا  ادلراجع ا جنبية وال  وفرت مرجعية ىامة   دراسة 

 . حكم   اللغة ا جنبية ادلت ففة   التّ  رتة ومن عد،  درتناال ّ    صعو ت
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 م 

 أمترين: ا ّو   دت لتت الستاردين الت  ث و دلتدوانت ادلتعلقتة  الفتعو ت عتن أمتا

ز تتم اسبتتداع  عنتتد شتتل متتن دمحم مرتت ح واحلبيتتب مونستت  وفضتتيلة فتتاروق وإن شانتتت فضتتيلة ت 
 .ني مر ح ومونس عطاءات اآلشادؽلتنحر  عن الشق النسا   البوح  السردي إذا  يس ب

دتظهتر السترية   أعماذلمتا، ارس يقف علن السط  وىو ي  تب مر الذي غلعل الدا 
ا   فكرعلتتا ومتتن ىنتتا صتتعب للستتردية وجتتود ، وللنقتتد والت ستتيس إرىاصتتاهتو فللشتتعرية حضتتور، 

ية  .إلقاء القبت عليهما بتهمة السردية السريِّ

فهتتتتو االنطبتتتتاخ العتتتتا، التتتتذي  تتتتد ؼلتتتترج بتتتتو التتتتدارس وادلتم تتتتل   أن ىنتتتتا  أمتتتتا ال تتتتاين: 
ا متتر  –ستتو  ا  الحقتتا  -مستتتو ت ثتت ث شبنتتيمكن أن صلستتدىا   ىتتذه اخلطا تتة التت  

الذي سيدفعنا فنّيا  ن نقرأ ونتابع حبذر تنرس اللغة دا ل منت السرد والتوثيق الت رؼل  ادلفتا  
 ادبية .

 

 

 

  الدراستة والتل تي  والتعامتل  اخلتا، أن نوفق المتت   العتدة العلميتة وا دبيتة    نرجو 
متع  تِ  صترحات ىتذا  دلعاصترة.وانت ادلتعلقة  خلطاب السري ذا    الروايتة اجلتا ريتة اادلدمع 
تور محااود  الاااّكاألسااتا   الفاضاال "أسااتا   ، ال يرتتوتا أن أرفتتع إىل ادلشتتر  الكتتر  البحتت
  رحلت  معتو ذلتك احلتوار العلمت  أين آ ت الّشكر وأرفع معتاين الّتقتدير، وأان أدت تل ، "حمّما

''هال أتبيا   هللا تعتاىل:    ولتو ال بوي بني سيدان موسن عليو الست ، والعبتد الفتاحل اخلضتر
أن يكتون  أدتت  على أ  تيلمين مما علمت ر ااا، ااال إ ا  لان تساتطيع ميا. صاربا......"

 محّمد مفالح
المنحى 
الوطني 
 الـتاريخي

فضيلة فاروق 
المنحى 
الجسدي 
 األنثوي 

مونسي الحبيب 
المنحى القيمي 

 األخالقي
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متتا جهلنتتا، وضلمتتده زتتتدا ينتهتت  إىل رعتتاه،  ربنتتاّ  الّتوفيتتُق  تتَدَر ىتتذا البحتت  وحظيتتو، وأن يعّلمنتتا
 ويكون بشكر عوا ده انىضا، وسنعامو مواز . 

 
 

 .2018/  00/ 20 ح.اج  :
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 مفادهاا  أن تكون بداية مدخله تسااؤلةة ؛وضلن يف فاحتة هذا البحثر بّنا ابتداء جيد
يف  للمصااا لل الاااذي  ااا اف ه ةً أَ هَ ْجااابحااث أن يس اااث ويسناااَث تن ااا ا وأَ  لزاماااا  لااا  أيِّ  أَتُااها ُ 

، وماان اإلرااارات الااس  ةصاادرهاعاب األحكاااا الّن ديااة البحااث حااّ ديّكاان نفسااه ماان ا ااتة
أ ا ااةة يف خهي ااة أي ااو ت األدبةااة الااس  ااة هرها تعلااةدا للن ااهي وتصاادي ا للت بة اا ، ماان 

لغااة اال اافااات  ويف، يف  لااِا السااهدات كااازاتِ ارْ  اجاازء تعتاا  ادلفاااهةا الااس  اان احيتا والااس 
مبااا لااه  بلدااة حاادود ادلصاا لل وإرها ااات بدااتااه ، فلاابل  لاا  التعمة ااات النفسااةة ، ادلهويااة

)الااااات ري  أو مب اربااااة أخااااهى  ،الااااذات ، أي  النساااابة إىتااااذوي لوالفلساااافةة يف مااااا يساااام  اب
 لؤل (.

السااّ   ، الهوايااةهدات الااس نهاهااا مفصاالةة يف البحااث  اخِل اااب، الهوايااة، السااهدماان ادلفاا
 ذاتةة 

1 

عاااااادد رلاااااااالت الدار اااااا   ااااااد تعااااااددت الاااااادالالت وادلفاااااااهةا اخلا ااااااة ابخل اااااااب بتل
شلااا أدى إى فااهض قاام ح اام معااهيف مساالماته وإرااكالةاته  لاا  ادلفيتااوا، فبةنمااا  وختصصااا ا 

ايلةِّ  لةجعلاه مهادفًاا للن ااا عه الابع   ه الابع  لة تصاه  لا  أ االةك الكابلا وا،ادناة، يو ِّ
 ألن ادليتماة، األحادياث مان اخل ااابت أو اخل ااب  ان احلاديث ويعت  .1االجتما   بهمته

 الكاا وزلا اهة  البشاهي التوا ام ل بةعاة األمثام التصاور بنااء  لا  يساا د مفاهةماه تنااو 

                                                 

دمحم  اافار حتلةاام اخل اااب وإرااكالةة ن اام ادلفاااهةا، رؤيااة م احااة، رللااة النيتلااة، ارلااد السااادس، العاادد الهاباا ، أقتااوبه،   - 1
 .000، ص 5002
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 ؛ادلن ور هذا ومن العصه، هذا يف ابحث قم دأب ه  الس ودوانةنه خصائصه  من األوىف
 اخل ااب أ ابل حاّ  خ ابةاة مادو ت مان تاوفه مباا اإلدلااا زلاولاة إى األحبااث قام تتوجاه

 مان نو اا البشاهي التوا ام إطاار يف يادخم ماا قام نسام  أن ابإلمكاان و اار  ،خ اابت
 أو ر اوما أو قتااابت أو إراارات اأ ملفوظاة  أ اوا ً  ذلا  قاانأ  اواء اخل ااابت، أناواع
 . ورا

واال اافااات وأدب  ةالفةلمة ا الساةناريوهات نعتاا  أن ذلاا ،  ان فلاابل ديكنناا   
 التحدياد إمكانةاة مان اذلاهوب مان ناوع هناا  ذلا  أن اخل ااابت، أناواع مان نو ااادلذقهات 

حةاث يتسا  مفيتاوا اخل ااب  اخل ااابت، يف األناواع لتنا ام ن اها للتصانة،، زلاولاة أي  ند
دلختلا، فناون ال او  والاتلفو يف وتاعةات إى درجة يصعك معيتا احلصاه، بسابك ا اتةعابه 

 للمهاما  التنااو  وجاو  يف االخاتبل  هاذا ماهد   أن نبلحاو أنناا قماا اتصاالةة سلتلفاة،
 أن غا  ؛اخل ااب حتلةام ومن اهي والباحث  الن اد ن ه وجيتات الختبل   ائدٌ  ،التصنةفةة

 يف وتتبااين  ،بعا ٍ  يف تتشااقم معةناة آلةاات حتادث، ا،للا  دبام مان إجهائةاة م ارباة أيّ 
 حادود مان ها  الاس األبعااد إى وللولاوج ؛اخل ابةاة ادلدوناة مت لباات حبساك اآلخاه الابع 

 أقثه. الصورة لنا تتلل حّ اخل اب مفيتوا    منه أن أوال البد اخل اب،

2.    : 

َخْ بُااَ . اخل ااك  اابك االمااه. ت ااو   مااا "  الصااحاح معجمااه يف اجلااوههي ي ااو       
وَخ باا   لاا  ادلناا  ُخْ بَااًة ابللااا. وخاطبااه ابلكاابلا سُلاطَبااًة وِخ اااابً. وَخ َْبااُ  ادلااهأة ِخْ بَااًة 
ابلكسه، واخت ك أيلاً فةيتما. واخل ةُك  اخلاطُك. واخِل ِّةيب  اخِلْ َبُة. داا   ادّي بان زياد 

ةااايب الاااس َغااادَ  ء  خِلِ ِّ َرْت َوخانَاااْ   وُهااان  ذواُت غائِلَاااٍة ياااذقه دصاااة جذدياااة االباااهش خِلِْ باااِة الاااَزاب 
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 اخلاطك: واخل ةك ،فةيتما أيلا اْخَتَ كَ و   2.خاطكٌ  فيتو ود ، خِ ك "  وي ا "، 1حُلةنا
 َ غهُ  واألمه الش ن، اخل ك " ا،ةط ال اموس يف الف وز آابدي ي و  . اخل بة: واخل ةيب ،
 وه  ، ات بيتاخْ و   بكسهمها، خ ةيب، و وخ بة خ باً  ادلهأة وخ ك .خ وب:مج  َ  اُ  أو

 .أخ ااب   مجا ، الثاين ويلا بكسههن، خ بيتا، وهو  ،وخ ةبته وخ ةبا  وخ بته خ به
 .3بعد أبما الن ق أو ، ال لاء يف الف ه أو ، الةم  أو ، ابلبةنة احلكا : اخل اب فصم و
 ادلنا  ادلصاباح يف اخل ااب لفاو ورد "، قماا5الكابلا مهاجعاة أو 4 ابلكبلا وهو  ادلواجيتة 

 ارات ا  ومناه و اام  ماتكلا با  وهاو الكابلا وخ ااب سلاطبة خاطبه"  " معنا  مبا للفةوم 
 مان و لاةيتا ال اوا خ اك ادلو  اة فة اا  يف معنةا  ابخاتبل  وقساهها اخلااء بلاا اخل باة
 مااء مان غهفاة  منساوخة مبعاى ضلاو نساخة مفعولاة مبعاى فعلاة ها  و ابللا خ بة دتم ابب
 قاان إذا ال اوا خ ةاك وهاو اخل بااء اجلما  و خ ةاك : مثام ُخ اكَ  ومجعيتاا مغهوفاة مبعى
 وحتدياد " اخل ااب " دلصا لل تعهيفاه يف من اور" ابان " خياهج ومل6 ".  انيتا ادلاتكلا هاو

  وحديثا. ددديا اللغة  لماء من قث  إلةه ذهك ما وهو ومعاي  ، الكبلا داللة  ن مفيتومه

 ابلكابلا خاطباه "وداد الكابلا مهاجعاة وادلخاطباة اخل ااب : "من اور ابان "ي او           

                                                 

 ج اللغاة و احاح العهبةاة، حت ةاق  أمحاد  باد الغفاور   اار، دار العلاا  الصاحاح اجلاوههي، محااد بان إمسا ةام نصاه أباو  - 1
 .050، ص  0، ج0891، 4للمبلي ، ب وت، ط

، دار الد وة إ ا نبو ، 5-0ج الو ةط، ادلعجا النجار،  ل  دمحم الزات، حسن أمحد ال ادر،  بد حامد مص ف ، ميهإبها - 2
 .542، ص   0898تهقةا،

 .419ص  ا،0891، 0ا،ةط، دار الكتك العلمةة، ب وت، لبنان، ط ال اموس الف وزآابدي، يع وب بن دمحم الدين رلد  - 3
 ،0لبناان، ط  راهون، با وت، لبناان مكتباة ادلعاّهى، نعاةا، راود  مزياد.د ح  اه  الببلغاة، الزسلشاهي، أ ااس زلماود  - 4

 ."خ ك" ا،مادة0889
 ماادة ،92ه،ص 1415 ،0لبناان، ط با وت، العلمةاة، الكتاك دار ا،اةط، ال ااموس أابدي، الفا وز يع اوب بان دمحم - 5

 ."خ ك"
 .106ص  ، ا5009 ،0مصه، ط ادلختار، مس سة ، مهاد حيىي : تل ، ادلن  ادلصباح الفةوم ،  ل  بن دمحم بن أمحد - 6



 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخ
 

 

4 

وخ اك اخلاطاك  لا  ادلنا ،  اخل ةاك، مصادر واخل باة يتخاطباان، ومهاا وخ اااب، سلاطباة
واخت ااك خي ااك خ ابااة ، وا ااا الكاابلا اخل بااة...وذهك أبااو إ ااحا  إى أن اخل بااة  نااد 

 بااة مثاام اله ااالة الااس ذلاااا أو  اخلالعااهب   الكاابلا ادلنثااور ادلسااج ، وضلااو  ، ويف التيتاااذيك  
إن  يتعاذر إدصااء اخل ااابت األخاهى قوتاا تتلاافه مجةعاا يف تشاكةم بنةتاه الداللةاة ."1آخهو 

تشاب   بسبك،  ل  ادلستوى ادلعجم  أو  ل  ادلستوى السةاد  الذي ال ينفصم  نه البتة
 سلتلاااا، ح  لاااا الداخلةااااة واخلارجةااااة ماااان جيتااااة، وباااا  الشااااكم اآلخااااذ يف االنفتااااا  العبلدااااات
 تصهي، ال و  الفين.أجناس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

دار إحةاااء الااااث العااهت، باا وت لبنااان، العااهب، ت أماا  دمحم  بااد الوهاااب ودمحم الصاااد  العبةاادي،  لسااان من ااور، اباان -1
 . " ب ط خ " مادة ،260ا، ص  0881، 5، ط02رللد
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2.  

 يكاون حبةاث حلتاه،  لا  اإلمجااع مت ماا هاو العلما  البحاث  اه  يف ادلصا لل         
 من التعهيفات من  دد بت افه إالّ  ادلفيتوا هذا حيصم ال احل ة ة يفو   جامعا مانعا، مفيتومه
 مبفيتاوا يتعلاق األماه أن ومااداا ،مفيتاوالل أرتاةة تشاكم التعهيفاات ة؛ حةاث إن دياد منااحٍ 

 للحكاا أ ا اا مفااهةميتا واختااذ  الغاهب، النسا   ان با "  أترجال مفيتوماه فانن اخل ااب
 تتسااو  جديادة مفااهةا و اةاغة الغاهت ادلفيتاوا مان االن ابل  وبا   العاهت، الان   لا 

 حادودا ر اا الاذي األ ااس العاهت ا اتبعاد إى يصاار احلاالت  ويف ،ادلادروس العهت والن 
.  لاذل  جياك أن نفيتاا 1لاه احلاديث الغاهت ادلفيتاوا  ان جوههها يف تبعد ال اخل اب دلفيتوا

 و ناد األو  دصاد و امعا، متكلما يفاض تلفو قم اب تبار  األو  ، مدلوله يف اخل اب
اال ا بلحةة  التعهيفاات مان  ادد طاهح ضلاو  أن ، والأبس يف2معةنة ب هي ة الثاين يف الت ن 
 : التايل النحو  ل 

 للكابلا " ماهاد  مصا لل اخل ااب paroleاللسااين البنةاوي " رأي " حبساك 
 أدت وهناا  خ ااب  ، " Ferdinand de Saussure  و ا فهديناناد دي 

 ". Morissموريث " رأي حبسك
 اله االة أو اجلملاة أبعااد تتجااوز ، " ادلاتكلا " البااث ينتجيتا لغوية وحدة اخل اب ، 

                                                 

 .50:ص ، 2004 األردنةة، اجلامعة دقتورا ، ر الة احلديث، العهت الن د يف اخل اب العتوا، حتلةم إبهاهةا زلمود ميت  - 1
2 - Emile Benveniste- Problèmes de linguistique générale, T1,Edi Gallimard, 

Paris, 1966, P:240-540. 
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 ".Hariss . 1هاريث " حبسك رأي
 تزفتاان" رأي حبساك ، اللغاة ا اتعما  يف ، الوظةفاة دلفيتاوا بنةاوي ن ا  هاو و 

 ." Tzvetan Todorovتودورو  
 نةة فةه األو   ند و مستم  و راو وجود يفاض قبلم  فعم أو من و  أي : فيتو 

 Émileإديةاام بنفساا   " ي ااو  قمااا معةنااة ب هي ااة يف اآلخااه التاا ن 
Benveniste 2"  لغة من تولد اجلملة تفو  لغوية وحدة هو، أي. 

 اللغاوي  اال ا بلح اخل اب من يعنةه الشيتهي ظافه بن اذلادي  بد أن صلد ح  يف
 "Divora CHivrenويتبى يف ذل  وجيتة ن ه قم من  "ديبورا رةفهن 

    و "جةفاهي لاةJifri Liche  باه  من او  قام أناه اخل ااب حاد   " : " ي او
 .3" سلصو ا م صودا إفيتامه بغهض الغ  إى موجه

 توا الةة وحادة يشاكم مكتاوب / ملفاوظ قام خ اااب يعاد " ادلتوقام أمحاد مفيتاوا يف بةنماا
هااذا وتشااا  التعاااري، السااالفة يف مع ميتااا يف ارااااط الوتااعةة التوا االةة 4" دائمااة الااذات

 ن .للملفوظ ق  يسو  خ ااب، وإال فيتو 
 معناا  يتحادد وإمناا ، اجلملاة مان وأمشام أو ا  مفيتاوا اخل ااب أن  ابق شلاا يتلال       

 هذا يف فاخل اب " سلاطَك، و سلاِطك : طهف  ب  العبلدة أو التلفو  ل  بناء ادلفيتوم  

                                                 

 از الادين إمسا ةام، ال ااههة  ادلكتباة    م دماة يف ن اهات اخل ااب، تهمجاة د.(Diane McDonnell)دان مكادونةم -1 
 .20، ص  5000، 0األقادديةة، ط

، 0لبناان، ط والتوزيا ، با وت، والنشاه للدرا اات اجلامعةاة ادلس ساة احلديث، العهت الن د يف األ لوبةة احلهت، بدري فهحان - 2
 .  40.28ص  ،5000

   اخل اب  م اربة لغوية تداولةة، دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة، بنغازي، لةبةا،  ا ااتةجةات الشيتهي، ظافه بن اذلادي  بد - 3
 .39 ص  ،0ط   

 .54:ص ، 2010 ،0ادلغهب، ط االختبل ، منشورات العهبةة، اللغة وخصائ  اخل اب ادلتوقم، أمحد - 4
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 البعاد  لا  وال وحاد ، اللسااين البعاد  لا  يتودا، ال ومشاويل، قلا  طااب  ذو الفيتاا
 ي تصاه ال قماا التااري ، يف الداللاة حلهقاة انعكا ا الن  الذي يعت  التارخي و   االجتما  

 ن اها األبعااد هاذ  با  دياازج ولكناه زلادد، مودا، يف ابلتوا ام ادلعاين التاداويل البعاد  لا 
 اللساانةة الوحادات إى ابلنسابة مفيتوماه أيخاذ اخل ااب فانن" ادلن لاق، هاذا مان1 " وت بة ا
 قاآليت  األخهى
 ة.لة  مجَُ  فو  وحدة اخل اب يعت   :اجلملة إى ابلنسبة 
 معةناة  إنتااج ب اهو  رلمو اة توا الةة وحادة اخل ااب يشاكم  :ادللفاوظ إى ابلنسابة

 بةنما الن ه إى الن  من جيتة بنائه  ،  إى جنث مع  من أجناس اخل ابوتش
 بةنماا يكاون حتلةام ظاهو   ،ا  ان ملفاوظ هاو نتااج  ملةاة الاتلفواللغوي جيعلنا ناتكل

 إنتاج هذا الن  حديثا  ن اخل اب. 
 إنتاجه  ةا  م  رلمو ا إلةه ن ه  إذا خ ااب الن  يعت : الن  إى ابلنسبة. 
  فيتاو هاذا و لا  اخل ااب، لساةا  نو ةاا حاامبل الاتلفو يعاد   الاتلفو إى ابلنسابة 

" ذلااا  أن التوا ااام هاااو الو اااط ادلشاااا  الاااذي 2تاااهوري يف ا تباااار ادللفاااوظ خ اااااب
تتجن ث فةه سلتل، أ نا  ال و  من جيتة، قما أن أطها  ذلكاا التوا ام ها  مان 

 دينل قنه اخل اب ووجود  وم وماته الح ا.
 
 
 

                                                 

 .01:ص ال هآن،  لوا يف دهاءة واخل اب الن   ةد، البا ط  بد دمحم - 1

 .09ص  ، 2011 ،0األردن، ط  مان، احلديث، الكتك  امل السهدي، اخل اب طلحة، تداولةة زلمود - 2
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4.      : 

 نها  ال ددية العهبةة التعب ات فف  واتحا، تنو ا العهت الااث يف اخل اب مفيتوا تنوع      
 اخل باة  ان باه  ا  أخاهى وماهة ، لفابلن فبلن خ اب هذا :  ا فةُ  ، اله الة مدلو  حيمم
 مةدان يف فاخل ابة ، الاانةة النصوص يف ابخل ابة اخل اب يهتبطو   " ، اخل ةك يل ةيتا الس
 النثهياة، الببلغاة فةاه تتجلا  الاذي ادلثاايل اإلطاار فيتا  ، الاوزن مةادان يف ال صاةد مبنزلاة النثاه
 ي صاد فيتاو الساةا ،و   اخل اباة  ان النصاوص بعا  يف تكلاا إذا اجلااحو فانن مث ومان

 ياذقه ولكناه بةنيتماا، يفاه  ال أناه معناا  هاذا ولاةث الببلغاة، مان اجلانث ذا ومل الببلغاة،
 هذ   ن التعب  أرد  ولو ، أقثه لةث الشكم هذا  ل  بةنيتما العبلدة يتصور ابخل ابة وال

 واخل اباة جنساا، الببلغاة جتعام الاس العبلدة  ن الكار، هو اآليت، الشكم لكان العبلدة،
 دوة  ل  أيلا دل  ودد ، ( 1اخل ابة ≠ ببلغة قم ) أما ( الببلغة = اخل ابة قم ) :نو ا

 اإلدرا .

 ابخل ابة اخل اب  ن احلديث يهتبط إذ " آخه ر ء فيت  الةو ن  ند تصورها أما         
 أن ينبغا  الابليت الشاعه، وداد داا   ان مكو  اا   أماا  ان طاالةث" أر ا و الاس فصاليتا"

 تكاون األراةاء أي مان اإلخباار فاثبلث  إحاداهن الصانا ة رلاهى  لا  ال او  فاةيتن يكاون
 أو نان ا أن ينبغا  قةا، أناه والثالثاة األلفاظ ، يف تستعمم البليت ذقه التصدي ات والثانةة

 : اآلتةة اخل ابة  نا ه أر  و م ولة من ونستخل  .ال و أجزاء  ننسق
 ال اه  أو اإلدناع  نصه.  
 ال هان أو التن ةا أو األ لوب.  

                                                 

 .00ص  ، 2006 وههان، اجلزائه، ، األديك دار منشورات األدت، اخل اب حتلةم رهرار، ال ادر  بد - 1
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 و لةاه ال نساتغهب أن ال ابل  ادلفتوحاة  لا  داللاة اخل ااب 1" . ال او  أجازاء تهتةاك
 تنسحك حّ  ل  السةا  والنسق ال هآنة .

 تعااى " دولاه وها   آات نبلث يف مصدر" " بصةغة الكهمي ال هآن يف اخل اب ورد
فَاَ اَ  َأْقِفْلِنةيَتا َوَ ز ين  ، ودوله تعاى  }  2وردد  ملكه و أتةنا  احلكمة و فٌصم اخل اِب "

نَايُتَماا الاه مْحَِن ال دَيِْلُكاوَن   از . ودولاه3يف اخلِْ َااِب  وجام } َربِّ الس اَماَواِت َواأَلْرِض َوَماا بَاةاْ
تعااى } َوِإَذا َخااطَبَايُتُا  ه   دوله و أيلا نبلث آات يف الفعم بصةغة وورد4ُه ِخ َااًب . ِمنْ 

  )21اآلية ظََلُموا )هود الّلِذينَ  يف  خُتَاِطْبينِ  تعاى } َوالَ  ودا 5 اجْلَاِهُلوَن دَاُلوا َ بلًما  ،

 يف ن ا  بشا ء مان خيااطبو  أن ديلكاون ال أيّ  ِخ َاااًب ، ِمْناه دَيْلُكونَ  تعاى } الَ  دوله ويف
الاذي ال ُمع اك  إى الفصام« اخل ااب»حةاث ياسو  لفاو  .6الثاواب يف زادة أو العاذاب
 بعد .

 ماا اآلات، ومنيتاا هاذ  يف ورد قماا اخل ااب مفيتاوا تابط يف التفسا  قتاك تتفق        
 التعااى }وَ  دولاه يف ))قشاافه(( يف تفسا  قلماة "اخل ااب "، ففا " "الزسلشاهي  أورد 

 يف تاد ين ال : مبعاى (. وردت21اآلياة  ُمْغَهُدوَن  )ادلسمناون ِإنَايُتا ظَلُموا الّلذين يف خُتَاْطبيِن 
العبلداة با  طاهيف اخل ااب مان أباهز العنا اه الساةادةة الاس تاسنه يف حتدياد  . إن7ر ن دوم 

                                                 

 .00ص  ادلهج  نفسه،  - 1
                     .50 ورة "ص" اآلية   -  2
 .52 ورة "ص" اآلية   -  3
 .17 "اآلية  "النب   ورة - 4
 .62اآلية  الفهدان"  ورة" - 5
 .500  ص ، 4 رللد ط، ت د ط، د لبنان، ب وت، الفكه، دار الزسلشهي جار هللا زلمود بن  مه، الكشا ، - 6
 .569ص  ،05الزسلشهي، ادلهج  نفسه، رللد - 7
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بااا  ادله ااام رجا ا ناااوع العبلداااة اختةارهاااا ،فتجساااد هاااذ  بتااادا اااااتةجةة اخل ااااب ادلنا ااابة و 
فكلمااا قانا  العبلداة رمسةاة قلمااا قاان خ اباه أقثاه مبارااهة يف  ،وادله ام إلةاه لتتنا اك معيتاا

حااا  قلماااا قانااا  العبلداااة محةماااة قلماااا ابتعاااد ادله ااام . اباااه  ااان الداللاااة ادلباراااهة . و لةاااه 
لعنا اه ادلشااقة مان ا تُعاد ادلعهفاةو   ااتةجةة ادلنا بة لتجساةدها ،فالعبلدة ه  الس حتدد اال

  .اله ةد ادلشا  ب  طهيف اخل اب ه و  ادلسنهة،

ين لااق ادله اام ماان  ذْ إ ،التوا اامادلعهفااة ادلشاااقة يف إصلاااز  طهفااا اخل اااب  لاا  يعتمااد
وذلاا  حااّ   لةيتااا ادله اام إلةااه يف أتويلااه ، قمااا يُعااو  ، نا ااهها السااةادةة يف إنتاااج خ ابااه

معهفااة  امااة ابلعااامل ، واالدتناااع وهااذ  ادلعهفااة تن سااا إىيتمكنااا ماان اإلفيتاااا والفيتااا أو اإلدناااع 
ذل  إبصلاز األفعا  اللغوية داخم ارتم  م  إداماة اال تباار ألطاه  العاماة الدينةاة، الث افةاة، و 

سااااتوا ا ،مبااااا يف ذلاااا  دالال ااااا االدتصااااادية، االجتما ةااااة. وادلعهفااااة بن اااااا اللغااااة يف مجةاااا  م
راج  إى قون التوا م يكون     بلمات يتحدد مان خبلذلاا ، وذل  "1 بلدتيتا بث افتيتاو 

 اللغة والكبلا معا. وجود أطها  اخل اب ورةفهات
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 48، 49 بد اذلادي بن ظافه الشيتهي، ا ااتةجةات اخل اب، ص  1
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، فةاااه ت ياااه قااااٍ  لتاااداخم السااا ة بلرااا  احلااادود بااا  األجنااااس األدبةاااةتب لعااام ال اااو 
بام  ؛أو الهواياة حكهاً  لا  ال صاةدة وأتويبلته من حةث مجالةته يعد السهد، حبةث مل ابلهواية

فيتا   نااد دصا ا  اجلةاام اجلدياد لغااة  ساا ةلتفااهض ط و ايتا اإلحيائةااة  لا  الآلةاتاه تعاددت 
، وهاا  جتهبااة قمااا أرااه   االفاً -ة الباطنااةباارااعهية ختااه  دااانون اللغااة العاديااة لت ااوا  لاا  التجه 

خا ااة بعااد ت ااور ادلفاااهةا الن ديااة واإلبدا ةااة، وجتاادد دتثليتااا جةاام ماان قتاااب ال صااة اجلاادد، 
بم  ل   عةد احلهقة اإلبدا ةة يف العامل  ؛أفلةة اإلبداع، لةث  ل  مستوى ال صة فحسك

العااهت، حةااث غاادا ادلباادع يف ال صااة والشااعه  لاا  السااواء يااسمن أن الفاان دوامااه اللغااة، الااس 
وهاااذا بغااا  الن اااه  ااان  -ء الااان تتحاااو  إى ح ااام للت مااام فةتصاااا د فعااام الااادوا  يف بناااا

لغتيتااا الوا اافة الااس ال ينبغاا  أن  ساا ةالت لةديااة الااس ا تاا ت أن لل ةاألجناااس األدبةااة والن ااه 
 . ن الهواية حتلق بعةداً 

مل تعد تكتف  ابدلهجعةة النثهياة جلنسايتا، بام  الس ةولعم هذا التداخم مهجعه إى أن  
عا ااه، الااذي  ااه  هااو اآلخااه دتااهداً  لاا  من ةااة ادل هوائاا تعاادت ذلاا  إى تنا ااةة ماا  ادلاا  ال

 سا ةالصورة ال ددياة الاس مثلتيتاا الببلغاة العهبةاة الت لةدياة. وابلتاايل حادث الاتبلدل با  لغاة ال
، بفعاام هااذ  ادلزاوجااة، حبةااث مل يعااد حيااث بااذل  التبا ااد باا  اجلنساا   اادا مااا هوايااةولغااة ال

هاذا التمااس مان اللغاة الشاعهية  داد ال يكاونمان الناحةاة الفنةاة.  ساهديتعلق ببع  ت نةاات ال
ولةااد الصاادفة إمنااا جاااء بعااد مهحلااة جتهيااك الكتاااب اجلاادد لؤلرااكا  التعب يااة وا ااتعارة هااذ  
اخلصو اةة الشااعهية الااس حتةاام احلاادث إى رمااز حبةاث ال تااهد  إى احلاادث مبااا هااو وقمااا هااو، 

أفاااق مجاااايل ختةةلااا  دواماااه اللغاااة  إمناااا تاااهد   لااا  داللتاااه، أو إبعااااد   دلاااة حوا ااانا وو ةناااا يف
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 .و بلدا ا

حةااث  ،مبهحلااة جدياادة ماان مهاحاام التن اا  األدتيااهتبط احلااديث  اان اجلاانث الهوائاا  
تتجاوز فةيتا هاذ  ادلهحلاة  ااب ا ا مان ادلهاحام، ن اهاً لتمةزهاا ابنفتااح األجنااس  لا  بعلايتا 
الااابع ، بااام ابختبلطيتاااا و جةنيتاااا مباااا يااادفعيتا إى  ااادا الثباااات وإى التغةااا  ادلساااتمه، ولاااذا 

 مام Umberto Eco ادت الهواياة "حباق  مابًل متعادد الادالالت، أو بتعبا  أم تاو إيكاو 
فةكاون الن اه  ،"1رّ سلتلفة ابختبل  ادلوافق التداولةة لت ويمي منط نص  زلتمم مفتوح، أ

إى الهواية اب تبارها رلااًل لتداخم األجناس األدبةة، يه اد قام ماا يسااها باه قام جانث مان 
تلاا  األجناااس ماان تغاا   لاا  مسااتوى اخل اااب الهوائاا ، وماان إتاافاء ل ااةا مجالةااة نتةجااة مااا 

 انزاحات وخهودات نو ةة.توفه  تل  األجناس من 

اال اتعانة ابلفهوداات ادلمثلاة ل وا اد  ،التنويعات ادلوتو اتةة الكامنة يف الهوايةتفهض 
وآلةاااات تشاااكم األجنااااس األدبةاااة الاااس تغ ااا  هاااذ  التنويعاااات، وهااا  باااذل  ت ااادا نساااةجاً 

ن افةاة  مم روائ . وهكذا تغدو الهواية ظااههة  أو غ  متبلئا يشكم موا فات أي   امتبلئم
وأدبةة؛ بفلم تنوع أبعادها "فبل ديكان جتهيادها مان وظةفتيتاا التمثةلةاة الث افةاة، وال ديكان يف 
الود  نفسه ا تبعاد مجالةا ا السهدية، فيت  ختتز  الن هات الن دياة اللاة ة الاس تنحابث يف 

فةغااادو الن اااد  ."2تفسااا  أحاااادي الهؤياااة، وتتماااهد  لااا  أي من اااور يهاهاااا ظااااههة أدبةاااة ف اااط
مسااتليتما وفةااا دلااا دتلةااه  لةااه اآل ر السااهدية ماان نوامةساايتا، قةمااا يه ااا لنفسااه درواب تلاا ء 

 ي م التغ   بتا وحةدا.لفاة ريثما يكسه منٌط  هدي آخه ما  ألفه الن د، وهكذا 

                                                 

ا، ص  9111فالةط، الن  الهوائ ، مناهج وت نةان، تهمجة  ررةد بنحدو، ال بعة األوى، نشه  لةك  إخوان، ادلغهب،  نة   ب  ر1  
23-22. 

 .230، ص  3002 بد هللا إبهاهةا، مو و ة السهد العهت، ال بعة األوى، ادلس سة العهبةة للدرا ات والنشه، ب وت،  نة    2
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إن اخل اااب السااهدي غاا  زلاادد األطااه وال زلصااور ادلواتااة  فيتااو  لاا  حهيااة  مااة فةمااا 
تةمااات ويلةااات وقةفةااات متعااددة يف التصااويه وادلعاجلااة، مبااا يساامل لااه ماان بسااط ي هداه ماان 

هةمنتاااه  لااا  اخل ااااب األدت ادلعا اااه فلااابًل  ااان ا تمااااد   لااا  خصاااائ  ومساااات العلاااوا 
بم  ؛اإلنسانةة مبختل، فهو يتا، هكذا طغ  جنث السهد  ل  قم األجناس األدبةة األخهى

واألجنااس األدبةاة وغادا ذلا  مان األماور ال بةعةاة،  وح ق هذا اخل اب تداخبًل با  األناواع
لااذا  ااادت الهوايااة دفااازة  صاااهية ألتااا  اااارت "مااان أقثااه األناااواع اخل ياااة دبااواًل لتح ةاااق هاااذا 
 1التداخم واالختبلط، اب تبارهاا الناوع األقثاه اتصاااًل بوادا  العصاه ادلع اد وادلتغا  اب اتمهار

عهفة، يف د معيتا الن د  ل ة التجنةث؛ بله، ، ذل  أننا نصم مساحة تلت   فةيتا دروب ادل"
 رافد معهيف آخذ يف التشكم واالتساع والتمود . ال يعدو أن يكون رلهد

ي اح  اعةد ي  ا  مفيتومااً زلادداً دلصا لل الساهد الاذي يعتا   مفيتومااً جامعااً "لكام  
، ويتسااا  لكااام ماااا تفاااه  يف مصااا لحات  هبةاااة دددياااة التجلةاااات ادلتصااالة ابلعمااام احلكاااائ 

وحديثة تتصم قليتا بصةغة أو أبخاهى أبحاد األناواع احلكائةاة، ومل ياه  أي ناوع منيتاا لةكاون 
بغ  -"، فتجنث السهد 2يف اال تعما  العهت ذل  ادلفيتوا اجلام  الذي يتخذ بُعد اجلنث

لااااك دتعاااا  الن ااااه الااااذي يت  -الن ااااه  مااااا قااااان ي  اااا  يهيااااد ماااان خصو ااااةة السااااهد العااااهت
ق ا ات بللةتيتا ةايستد   أن يكون هذا اجلنث جامعاً لكم تل  النماذج الاس مل تاه  إى حت 
  ن غ ها لتكون وغ ها يف دائهة واحدة دائمة  ل   نصه احلكائةة ومادته.

ماان تلاا  األجناااس  تع ةاادا اخل اااب السااهدي أقثااه أ اانا  السااهدتسااتو ك رحابااة    

                                                 

ا، ص  9111 عد ي   ، الكبلا واخل ، م دمة للسهد العهت، ال بعة األوى، ادلهقز الث ايف العهت، الدار البةلاء، ادلغهب،  نة   1
911. 

 .62، ص  3002 عد ي   ، السهد العهت، مفاهةا وجتلةات، دار رؤية، ال اههة،  نة    2
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األدبةاة الااس  ااادت  اا   صااور متعادبااة وإن قاناا  هاا  األخااهى مهتب ااة ابحلكايااة حةااث أن 
أمساء تل  األجناس تستند  ل  مسا ا النصةة ومل تتعداها، وإذا غاب ذل  التعدي، اضلصاه 
اجلااانث دون إطاااار ، حةاااث ال ديكناااه أن يتاااداخم مااا  أي جااانث آخاااه؛ ألن "مفيتاااوا اجلمااا  

ا اال ات هار الاداليل ألمسااء األجنااس ادلفاتاة جتمةعااً راكلةاً غام  جوههاً وهذا يفسه  د
"، وهذا ما أدى إى تو ة  اال ا اجلنس  ادلتمثم 1وموتو اتةاً بسة اً، حكاية، دصة، رواية

 يف اخل اب السهي   ك تشكةم  رخي  ت وري خل  إل ادة تصنة، تل  النصوص.

"ادلاااادة احلكائةاااة الاااس تعتااا  أ ا اااةة إن ادلاااادة األ ا اااةة ا،اااددة جلنساااةة الساااهد هااا    
" وذلااا  ابلاااهغا مااان اخاااتبل  طبةعتيتاااا 2و بتاااة و لةيتاااا مااادار الساااهد وابنتفائيتاااا ينتفااا  الساااهد

ابخااتبل  األنااواع السااهدية. قمااا أتااا هاا  ذا ااا مااا جيعاام اخل اااب السااهدي  لاا  درجااة قباا ة 
 اه مان و ا، لاه ودتثةام، ويف من التنوع والاقةك والتع ةد، قما جتعله متصبًل ابلواد  مباا حي 

اآلن ذاته ينفصم  نه ويتجاهد مناه مباا يلافةه  لةاه مان ختةةام داد يصام إى حادود ادلساتحةم 
ادل ن  ن هاً للكةفةة الس يُعاَهض ااا، والاس يفااض فةيتاا تاهورًة أن تكاون شلتعاة لةصا  ا،كا  

 : ة أماا من ل  ادلخةم أفلم من ذل  ادلمكن غ  ادل ن . فنحن ابتداًء من هذ  اللح
اجلنسةة  اب تبارها تشكم للموتوع الذي يتح ق من خبل  الكبلا الذي يتخاذ  -1

 طاب  ال  .
السااااهدية  الااااس نعتمااااد الكشاااا،  نيتااااا اب تحلااااار  جلاااانث السااااهد ان بلداااااً ماااان  -2

 نصوص زلددة. 

ودلنادشااة ادلن ل اا  معاااً، اجلنسااةة والسااهدية ينبغاا  باادءاً حتديااد النااواة الااس تتشااخ  ماان 
                                                 

 .521ماري رةف ، ما اجلنث األدت، ص  1

 .391 عةد ي   ، الكبلا واخل ، ص  2
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بلذلاااااا هاااااذ  ادل ارباااااة ان بلدااااااً شلاااااا ماااااهت باااااه ن هياااااة التجناااااةث مااااان حتاااااوالت، والاااااس ديكااااان خ
 ا تخبل يتا يف وجيت  

  دتتد من أر ا و إى غاياة تهاجا  الهؤياة الكبل اةكةة حةاث جتلا  فةيتاا ادل الباة األول
بم غدت  ند أ حاب هذا االجتا  وق ن هذ   ؛بفْصم األجناس األدبةة  ن بعليتا البع 

دارات منفصم قم منيتا  ن اآلخه، دلا ديةز قم جنث  ان اآلخاه، فيتاو ال ياا ام األجناس 
 فنةاً م  اآلخه.

  ما ظيته حديثاً يف م ل  ال هن العشهين من ا تبار األجناس األدبةة رلمو ة من الثاين
الهوافد الس تصك يف دائاهة اإلباداع، ومان مث فيتا  تت ااط  فةماا بةنيتاا  ا  دوا اا مشااقة مباا 

إمكانةااة  -وفااق هااذا الااهأي  -هااذا ادلاازج باا  األنااواع يتااةل لنااا   نيتااا االنفصااا ، باام إنيزياام 
التيتج  بةنيتا مبا يسمل بتنا ليتا وانبثاا  أجنااس أدبةاة جديادة تصابل بادورها زلام الدرا اة 
الن ديااة الااس ته ااد خصائصاايتا الفنةااة، والااس مااا هاا  يف احل ة ااة إال ت نةااات وآلةااات ا اات تيتا 

لكاان بعااد أن تااداخل  وتوارااج ، ماان هنااا قااان اجلاانث األدت  ؛األجناااس األوىماان تلاا  
نعات األ الوبةة تكاون يف متنااو  الةاد، دهيباة ادل خاذ للكاتاك بهمته  بارة  ن "مجلة مان الص ا

و اايتلة الفيتااا لاادى ال ااارئ، والكاتااك اجلةااد يتمثاام جزئةاااً للنااوع قمااا هااو موجااود، مث ديااّدد  
بدو التسالةا بن هياة األجنااس أماهاً دائمااً  لا  ناوع مان الت قةاد  لا  هكذا ي ."1دتديداً جزئةا

ادلاااوروث األدت الاااذي يعاااد ظااااههة قونةاااة حاتاااهة يف قااام اآلداب إذ "ال ديكااان ن اااا دصاااائد 
، "2رااعهية إال مااان من لاااق دصاااائد أخااهى، وال إنشااااء رواات إال ان بلدااااً مااان رواات أخاااهى

 قمادة خاا أُِ ةد تشكةليتا وإحةاؤها من جديد.   فت يته لنا  ندئذ اآل ر األدبةة األوى

                                                 

 .341، ص  9169ويلة ، وأ   وارين، ن هية األدب، تهمجة زل  الدين  بح ، ب وت، ال بعة الثانةة،  نة   رينةه 1
 .23تودورو ، مدخم إى األدب العجائيب، ص      2
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" فشاّن حاهابً تاارية  لا   Benedetto Croce األمه الاذي أ ر حاف اة "قهوتشاه إنه
اجلاانث األدت ان بلداااً ماان أن جتنااةث األدب يعااين مع تااه واحلاادِّ ماان حهيااة ادلباادع، َوِإن  هااذ  

ه الفاين ادلتفاهد مان خصو اةة دائماة  لا  ادلعةارية ادلستاة يف اجلنث األدت تتلارب وما لؤلن
لكان هناا  م اوالت أخاه تاداف   ان األجنااس األدبةاة وجتعام  .1احلهقةة واحلهية ونبذ ادلعةارياة

 من م بولةتيتا أمهاً تهوراً ال مناص مناه وتساع  لتثبةتيتاا، وشلان يسمناون ااذ  ادل اوالت راةف 
الذي ي و  إن يف "ا تمهارها التارخي ، وأتم  وجود فهدي ذلا، يشابه وجاودقا أو وجاودي، 

"، فيتاااو ي ااادا اجلااانث األدت يف  اااورة الكاااائن احلااا  الاااذي خيلااا  2مااا  بداياااة و اااط وتاياااة
للااادورة البةولوجةاااة وفاااق الت اااور الااادارويين، فةبصاااه للجااانث األدت فااااة رااابابةة ودبليتاااا أخاااهى 

لثة دتتاز ابللع، وه  الفاة الس يفت د فةيتا اجلنث األدت حةويته وت ور  طفولةة وبعدمها  
 لا  رأياه هاذا  John Schefferبعد أن َيكون دد هها واداب من الاوهن، وداد أقاد راةف  

مبااااا ادتبسااااه ماااان فيتااااهس  رياااا  األدب الفااااين حةااااث أدااااه أن "األجناااااس ال تعااااه  بنفساااايتا،  
". هكاذا  3الصاهاع الاذي ت اوا باه تاد بعلايتا بعلاا قالكائنات يف ال بةعة، إال من خابل 

تااامن ادلكاااو ت الث افةاااة واالبساااتمولوجةة للبة اااة  "4تثبااا  م ولاااة أن "األجنااااس حتةاااا وتت اااور
 احلاتنة.

ا اات هت الن ااهة لؤلجناااس األدبةااة وتغاا ت  مااا قاناا   لةااه دااددياً ماان أتااا  ااتا حبصااه 
اخلصااائ  وتبةاا  ال وا ااد، وتن ااةا األبنةااة، وتاابط األ ااالةك بغةااة الو ااو  إى دااوان   بتااة 

                                                 

 .31ين ه  دمحم ال ات ، اخل  يف األدب العهت، ص  -1
 . 49ماري رةف ، ا اجلنث األدت، ص  - 2
 .42ادلهج  نفسه، ص  - 3

أوزوالدديكهو، وجان ماري  شاف ، ال اموس ادلو و   اجلديد لعلوا اللسان، تهمجة منذر  ةار ، ال بعة الثانةة، ادلهقز الث ايف  -4
 .223، ص  3001العهت، الدار البةلاء، ادلغهب،  نة  
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تسااتخل  ماان النصااوص ادلت اربااة أو ذات الصاالة، لتصاابل مبااادئ  امااة شلةاازة لؤلنااواع الااذي 
ات  فكاه تو  اِع  يهياد أن جيعام مان فكاهة ن هياة اآلداب إطااراً جامعااً أتخذ ااا، إى ن اهة ذ

حتتاج درا ة الس ة الذاتةة .بشّ أ نافيتا 1تتبلدل فةه ادلمار ات األدبةة وادليتارات اإلبدا ةة
إى قث  من اجلَلد، والّص  ،واأل ة، فيت  فّن اختل، الّدار ون يف قث  مان تفا اةله،  اواء 

 الّنش ة، قما مّه بنا، أو من حةث ادلفيتوا، أو حّّ الّتصنة، والّتجنةث.من حةث 

لعااّم  ااهض بعاا  ماان تلاا  الّتعهيفااات الااس تناولاا  مفيتااوا الّساا ة الّذاتةااة أمااه يفةااد   
موتااوع الّدرا ااة، خا ااة أّتااا ت يتااه ماادى الّتباااين يف مفيتااوا الّدار اا  ذلااذا الفااّن، وهااذا ماان 

وأوّ  ما نستفتل به ما دّدماه )فةلةاك داخليتا يف أجناس أخهى، ا  أماا تر نه أن يفسل ار
(، الااذي ياهى أّتااا "حكاا  ا ااتعادّي نثاهي ي ااوا بااه رااخ     Philip Logon لوجاون

"، 1 ريا  رخصاةته وادع   ن وجود  اخلاص، وذل   ندما يهّقز  ل  حةاته الفهدية، و ل 
جدياااد ذلاااا  " بوا ااا ة  لسااابلت مااان إالّ أنّاااه يعاااود  ااان هاااذا الّتعهيااا،، زلااااواًل إجيااااد حاااّد 

أّماااا إحساااان  بّااااس فااا ى أّن السااا ة  ".2لااا، الّنصاااوص ادل احاااة لل اااهاءةتالتعارتاااات بااا  سل
"، وفااّه  باا  3الّذاتةاة لةساا  " حااديثا  اااذجا  اان الااّنفث، وال ها  تاادوين للمفاااخه وادلاا نه 

معن يف تّةار احلاديث يثا  ادلتحّدث  ن نفسه، وقاتك الّس  الّذاتةة " فاألو  ال يزا  قّلما أ
ويااهى  بااد العزيااز رااه  أّن الساا ة الذاتةااة  .4رااكنا، والثاااين يسااتخهج الث ااة ادلمنوحااة لااه منّااا

" ورأى فةيتاا تعبا ا  ان "الّنشااط الاّذهين، والنشااط 5"تعين حهفةا حةاة إنسان قماا يهاهاا هاو 
لساا ة دصااة حةاااة العملاا  يف حةاااة اإلنسااان ماان خاابل  نشاااط لغااوي، ادلااه الااذي جيعاام ماان ا

 نهوييتا لآلخهين.
 

                                                 

 .202 بد هللا إبهاهةا، مو و ة السهد العهت، ص   1-
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أرار حي   بد الّدامي إى الّن اد الاذين  اّدوا السا ة الّذاتةاة " مصادراً للمعلوماات  ان     
أناةث  هاكذ".و 1نفسةة اإلنساان، وقوتاا ت اّدا ح اائق هاماة ذلاا دةمتيتاا  ان التّااري  اإلنساان

ادل د اا  إى أن الساا ة "نااوع ماان األدب جيماا  باا  الّتحااّهي التّااارخي ، واإلمتاااع ال صصاا ، 
".وأورد   ّز الدين إمسا ةام 2ويهاد به درس حةاة فهد من األفهاد، ور ا  ورة ددة ة لشخصه

أنوا ااا أدبةااة  دياادة قااان ماان بةنيتااا أدب الّتجهبااة الشخصااةة الصااه  الااذي يتااداخم يف قثاا  
 االت يف أدب احلةاة العامة  لئلنسان، واراالت األخهى.من احل

ا)جةمث اااااالسااا ة الهوائةاااة مثااام )  اااورة الفنّاااان يف رااابابه ( لتتخّفااا  الّسااا ة قهواياااة  يف      
(.قمااا أورد مصاا لل الساا ة الّذاتةااة ادلنيتجةّااة، و ااّدها أرداا  James Joyce 3جااويث

أراااااكا  الّسااااا ة الّذاتةاااااة  لااااا  اإلطااااابل ، حةاااااث تعاااااهض احل اااااائق مااااان خااااابل  حةااااااة يعااااااد  
تشكةليتا، م  ما يت ّلبه ذل  مان حتاويه أو حازن باو   أو بادون و ا   وتاهى دياى العةاد أن 

ة، أو م الة فلسفةة، يعهض فةيتاا ادلسلّا، الس ة الّذاتةة " مم أدت دد يكون رواية، أو دصةد
توظةاا، وهنااا تنّبيتاا  الكاتبااة إى  ".4أو  ااهيل أفكااار ، ويصااّور إحسا اااته بشااكم تاامين،

الّشعه يف  هض السا ة الّذاتةاة، وهاذا ماا أغفلاه قثا  مان الكتّااب الاذين حاّددوا الّنثاه و اةلة 
 ق.للّامجة الّذاتةة، ومنيتا )فةلةك لوجون( يف تعهيفه الّساب

 
                                                 

 67الّامجة الذاتةة يف األدب العهت احلديث، ص ين ه   بد الّدامي، حي  ابهاهةا  1

، 1984أغس ث،  آب، ،دار العلا للمبلي ، ب وت،4الفنون األدبةة وأ بلميتا يف النيتلة العهبةة احلديثة،ط ادل د  ، أنةث  2
 .547ص

ادلملكة األردنةة اذلامشةة، تشهي ، ادلس سة الصحفةة األردنةة  مان، 1درا ات يف قتك الّااجا والّس ، ط ين ه  العمد، هاين  3
 .51، ص49،   ص1981ن 

(، 4(،  دد )02العةد، ديى  الّس ة الهوائةة والوظةفة ادلزدوجة، درا ة يف نبلنةة حنا مةنا، رللة فصو ، ا) 4
 .02،ص0881رتاء،
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للسَتة  الذاتية نكهة خاصة، ألف الكاتب يتحدث فيها عن نفسو، فنحس أبف 
الكلفة قد رفعت بيننا وبينو كما يقوؿ الدكتور إحساف عباس يف كتابو: "وكاتب السَتة 

بيننا وبينو، وأف  من أجل أف يوجد رابطة ماقريب إذل قلوبنا، ألنو إمنا كتب تلك السَتة 
حيدثنا عن دخائل نفسو وٕتارب حياتو حديثا يلقى منا آذاان واعية، ألنو يثَت فينا رغبة يف 
الكشف عن عادل صلهلو، ويوقفنا من صاحبو موقف األمُت على أسراره وخباايه، وىذا شيء 

جلوانب اذلامة النابضة ابحلياة السردية وإف السَتة الذاتية تعترب إحدى ا  ".1يبعث فينا الرضي
للذات احملورية وإحدى التجارب احلية ادلضيئة يف حياة أصحاهبا، خاصة إذا كانت الذات 
الكاتبة ىي صاحبة القلم اليت سطرت ىذه السَتة ووضعت فيها من نفسها وخاطرىا 

اعية كعمل أديب لو يعطيها أتشَتة مرور إذل الساحة اإلبد وفكرىا وذاكرهتا واترخيها كل ما
 .مقوماتو ومزاايه اخلاصة

حيث تتسم السَتة الذاتية يف ىذه احلالة ٔتيسم الصدؽ الفٍت والتعبَت الذايت النابع  
و أصدؽ الدكتور جونسوف األديب اإلصلليزي  1من خطوط عريضة حلياة الذات الكاتبة،

٘تثل  ".2يكتب عنو االشهَت، حُت يقوؿ: "إف حياة الرجل حُت يكتبها بقلمو ىي أحسن م
السَتة الذاتية جنس أديب فرض وجوده على امتداد التاريخ اإلنساين، كائنا موجودا وجود 

                                           

1  - A History of Autobiography in antiquity, part one, By Georg. Misch, 
(Translated in English by E.W. Dickes) Page:7-8. 

 .23"الًتاجم والسَت" لؤلستاذ دمحم عبدالغٍت حسن، ص: -  2
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الذات اإلنسانية، مثَتا لؤلسئلة ادلعرفية والعلمية، تتمحور حوؿ ىذه الذات، دلقدرتو على 
ذاكرتو رصد واستيعاب التجارب البشرية، فهو مرآة تعكس حياة اإلنساف يف عمقها وتطرح 

ادلشوبة ابلعديد من التجليات، والبوح الذايت، إذ ٕتسد بوضوح ما ىو كامن يف أعماقو من 
 قوة وضعف كاشفا عن رلاىل احلياة وأسرارىا. 

ويف ىذا الصدد، ال يكاد خيلو عمل أديب، من بذور ولو صغَتة من ذات الكاتب 
فلوبَت"، يقوؿ: أان ىي وحياتو وىواجسو، حىت وإف دل يصرح بذلك علنا، كاف "غوستاؼ 

مداـ بوفاري، ومداـ بوفاري ىي الشخصية احملورية يف روايتو الشهَتة: "مداـ بوفاري"، وقد 
صرح "صليب زلفوظ" أكثر من مرة: أان ىو كماؿ عبد اجلواد، الشخصية البارزة يف اجلزء 

خ على استحالة الثالث من الثبلثية، واألمثلة كثَتة يف ىذا ادلضمار، وما ىي إال برىاف صار 
فصل الذات الكاتبة عن العمل األديب، ويطرح ىذا االرتباط الوثيق عدة إشكاليات منها 
ما يتعلق بنشأة اجلنس السَت الذايت وأصولو األولية، فهل ىو جنس أديب حديث النشأة أـ 

 لو عناصر األولية يف الًتاث األديب؟ 

1.1.   

إلقرار بوجود اختبلؼ بُت النقاد الغرب، وحىت العرب حوؿ نشأة البد من ا ،بداية
السَتة الذاتية، وإذا ما أتملنا السَتورة النقدية الغربية للسَتة الذاتية توجب علينا الوقوؼ، 

( ، الذي خصص جزءا من ْتوثو يف رلاؿ M. Bakhtine) 1عند "ميخائيل ابختُت" 
 Formes d’autobiographie etالشكل السَتذايت والّسَتي )

                                           

 ; M. Bakhtine : Esthétique et théorie du roman : Ed Gallimard ; Parisانظػر  -1
1978 ; p :279. 
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Biographie ،حيث عمل على الكشف عن اخلصائص اليت ٘تيز ىذا الفن السردي ،)
ومن ىنا يورل "ابختُت" أمهية لػ: "السَتة ى مركزية األان الكاتبة يف النص. ادلؤسس عل

، ويكتسب كل 1("Troisième Typeوالسَتة الذاتية، إذ يعتربىا اثلث أنواع الرواية )
ي والسَتذايت، كينونتو من الفرد يف حد ذاتو. ألف "السَت ال تكتسب من الشكل السَت 

معناىا )مربرىا( إال من خبلؿ عبلقتها ابلعادل من ادلثل العليا، ومن ىذا ادلنطلق يرتد 
ابختُت ابلشكل السَت ذايت إذل العصور القددية، وىو دل يكن مدرجا كعمل مكتوب، وإمنا 

أنو دل يكن  –حسب ابختُت  –". ومرد ذلك 2الواقعي فعبل شفهيا مدنيا لتمجيد اإلنساف
لو طابع كتايب وكاف منفصبل عن احلديث السوسيو سياسي لنمطو الدعائي، إال أنو كاف 

تخيل ".3فعبل شفاىيا غايتو ٘تجيد اإلنساف الواقعي
ُ
الذي ال يرفض  ٔتا يعٍت أو جياوز ادل

  الوجود العيٍت.

 Chrono topeوطوهبا الواقعي )تكتسب ىذه األعماؿ أمهيتها من كرون
Réel)4 أي: احلياة الواقعية اليت ٕتمع بُت الزمن الواقعي وفضاء الفعل ادلدين، وىذا ،

الفضاء ىو الساحة العمومية )األكوارا( اليت ٘تثل الدولة، ويف ىذه الساحة العمومية، تبلور 
 إذل نوعُت الوعي السَتي والسَت ذايت، فحسب "ابختُت" ينقسم الشكل السَت ذايت

. والنوع الثاين فيدرون، سقراطرئيسيُت: نوع تعاقدي ذو طابع أفبلطوين، كالدفاع عن 
" أوؿ عمل سَت ذايت جيسد السَتة الذاتية إيزوقراطفببلغي مثل "األنكوميوف" و٘تثل مرافعة 

                                           

1- Ibid. p : 278. 
 . 8، ص1987، 2ميخائيل ابختُت: اخلطاب الروائي، تر دمحم برادة، دار األماف، الرابط، ط -2
، ادلوقػػػػػػع االلكػػػػػػًتوين: 2002فربايػػػػػػر  27دمحم الػػػػػػداىي: واقػػػػػػع و آفػػػػػػاؽ النقػػػػػػد ادلغػػػػػػريب، موقػػػػػػع دمحم أسػػػػػػليم، اتريػػػػػػخ إصػػػػػػدار:  -3

www.asslim.net 4/2/2010ب . 
  .M. Bakhtine : Esthétique et théorie du roman ; p : 278أنظر:  -4

http://www.asslim.net/
http://www.asslim.net/
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الببلغية، وكاف لو أتثَته يف ابقي األعماؿ اليت أتت بعده. وىذا ما يفسر "خضوع السَتة 
وادلذكرات الرومانية لكرونوطوهبا الواقعي، وىو )العائلة الرومانية(، ومن مث أصبحت السَتة 
الذاتية وثيقة للوعي العائلي والسبلرل، دوف أف تتحوؿ إذل وثيقة خصوصية، محيمية أو 
شخصية. ومع ذلك فهي سلصوصة لنقل التقاليد العائلية واألبوية من حلقة إذل أخرى )من 

. ويعطي "ابختُت" 1، مع الوعي أبهنا سَتة ذاتية عمومية، اترخيية، ووطنية"جيل إذل جيل(
مثاال عن ذلك بػ )الربودخيا(، الذي ٘تاىى فيها كل ما ىو ذايت شخصي ابلعمومي 
والوطٍت وديكن االستنتاج مع "ابختُت" أف بروز الوعي الفردي، كشفا عن صورة اإلنساف 

ما بعد سيبلحظ "ابختُت" أف ميداف السَتة والسَتة يف الساحة العمومية )األكوارا(. وفي
يف  –الذاتية عرؼ تعديبلت مع مرور احلقب الزمنية، خاصة ذلك التحوؿ الذي عرفو 

: كالتمثيل الساخر للنصوص األدبية: كنصوص ىوراس الشعرية، وأربيد –العصور الوسطى 
 وبروبيوس. 

ذل أتيكوس، اليت انتقلت فيها أما التعديل الثاين فيظهر من خبلؿ رسائل سيسروف إ
 صورة اإلنساف ضلو الفضاءات ادلغلقة، شبو داخلية. 

أما التعديل الثالث فيفرده للدور الكبَت ألحداث احلياة الداخلية والشخصية، واليت  و 
وإذا كاف "ابختُت" قد تتبع سَتورة ما اصطلح عليو  . 2كاف ذلا أثر ابلغ يف وجود الفرد 

لسَت ذايت، منذ أشكالو األولية اليت ٕتسدت يف ساحة األكوار، بػ: الشكل السَتي وا

                                           

 . 9، ص 2000، 1عبد القادر الشاوي، الكتابة و الوجود، إفريقيا الشارؽ، ط  -1
 M. Bakhtine : Esthétique et théorie du roman ; p :291ينظر:  -2
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خبلؿ العصور القددية إذل عصور الحقة، شهد فيها الشكل السَت ذايت عدة تعديبلت 
 مرتبطة بوجود الفرد آنذاؾ. 

(، بوجود السَتة Philipe Lejeuneالباحث الفرنسي "فيليب لوجوف" )يقِّر  
 «L’illusion d’éternité»الوجود بوىم اخللود،  الذاتية منذ األزؿ، ويرتبط ىذا

جد طبيعي، "فالسَتة الذاتية موجودة دائما، وإف كانت  –حسب لوجوف  –وىذا الوىم 
بدرجات متفاوتة وأشكاؿ سلتلفة، ومن ىنا ديكننا كتابة اترخيها منذ العصور القددية إذل 

. لذلك صلده يرفض رلمل 1عاصرة"يومنا ىذا، وتتبع تطوره وارتقائو، وصوال إذل إصلازاتو ادل
الدراسات اليت تناولت السَتة الذاتية منذ نشأهتا األوذل، إذل تطورىا يف العصر احلديث، 
فهو يفضل حصر الفًتة الزمنية ذلاتو الدراسات يف قروف معينة للوصوؿ إذل نتائج دقيقة، 

رب " األجناس األدبية فكل فًتة زمنية ذلا مستحقاهتا وإفرازاهتا اخلاصة، وذلك حينما نعت
، مرتبطة بنمو الوعي الفردي عرب عصور متبلحقة، وىنا يشًتؾ مع 2مؤسسات اجتماعية "

"ابختُت" يف الًتكيز على الذات الفردية وعوادلها اخلاصة هبا، ولكنو خيتلف عنو يف كونو 
 ذاتية، لديو نزوع ضلو تقعيد ذلذا اجلنس األديب، ووضع آليات تسمح ٔتقاربة األعماؿ السَت

والكشف عن خصائصها ومساهتا اخلاصة. ويفًتض "لوجوف" أف األشكاؿ ادلختلفة للسَتة 
 .رمحوالذاتية احلديثة "ولدت من 

 

                                           

 : Philippe Lejeune : le pacte autobiographique, Ed seuil, Paris, 1975 ; pينظػر:  -1
313. 

 Ibid. p : 313ينظر:  -2
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1.2 

أولية ذلذا اجلنس األديب،  وروث األدب العريب قدديا، إرىاصاتٍ يف ادل الباحثجيد 
أما على مستوى الدراسات النقدية  ، على حداثة نشأتوالذي اتفق أغلب النقاد الغربيُت

العربية فنجد أوذل الدراسات اليت انتهجت هنج التأريخ لنشأة جنس السَتة الذاتية العربية 
منذ العصور القددية، قد صدرت عن مبادرات استشراقية يعد أمهها وأوذلا ىو: مقاؿ مطوَّؿ 

( نشر يف هناية الثبلثينات يف Franz Rosenthalللمستشرؽ األدلاين فرانس روزنتاؿ )
رلموعة األْتاث الشرقية اليت يصدرىا ادلعهد البابوي للكتاب ادلقدس بروما، ضمن رلموعة 

، ويبدو أف الباحث ادلذكور قد أتثر ٔتنهج جورج 1ْتوث ثبلثة بعنواف "دراسات عربية رقم
قد "ظهرت سنة . "عبد الرمحن بدوي"، أف ىذه الدراسات الدكتورويرى ، "1ميش

. واألستاذ فرنس روزنتاؿ مستشرؽ أدلاين مشهور، خرج من أدلانيا وُأخرَِج منها بعد 1937
أف جاءت النازية إذل احلكم، فصار ينشر أْتاثو يف رلبلت ادلستشرقُت اإليطالية وٓتاصة يف 

ا كم  ".Yale2رللة "الشرقيات"، مث ىاجر إذل أمريكا وصار اليـو أستاذا يف جامعة ايؿ 
يؤكد ىذا الرأي دمحم كامل اخلطيب، فَتى أف السَتة الذاتية قد بدأت أتخذ مكاهنا يف 
األدب العريب، منذ أواسط القرف التاسع عشر، فيقوؿ: "يبدو أف السَتة قد بدأت ٖتقق 

العربيُت احلديثُت، ْتيث  والثقافةلنفسها مكاان متميزا، ووجودا كميا ونوعيا ابرزا يف اجملتمع 
مكاف اعتبار ىذا النوع من الكتابة جسما أدبيا مستقبل ومشاركا يف نسيج الثقافة صار ابإل

العربية احلديثة وأحد حلقاهتا السلسلة الثقافية العربية اجلديدة اليت ٕتري عملية إعادة 

                                           

 . 288جليلة طريطر: مقومات السَتة يف األدب العريب احلديث، ص  -1
 . 116، ص 1954، 1عبد الرمحن بدوي: ادلوت و العبقرية، دار العلم، بَتوت، ط  -2
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. إال أف اجلدير ابلذكر، أمهية الباعث الديٍت  1تكوينها منذ أواسط القرف التاسع عشر"
حسب  –احلديث النبوي والسَتة النبوية واالىتماـ هبما كاف مبكرا كسبب وجيو خلدمة 

 .إذ يقوؿ: "ظهرت من أجل تدعيم علمي للحديث والفقو –روزنتاؿ 

، ليشمل الشعراء والنحاة والقراء والصحابة وادلفسرين اتسع موضوع الًتاجم 
ذاتية، جزًءا  ديثل جنس السَتة ال إذْ  ؛"2واحلكماء واألطباء واألعياف وأصحاب ادلذاىب

امتد إذل حقوؿ النشاط الثقايف والفكري يصعب رصده ذلك أنو كبَتا من ادلوروث العريب 
 على امتداد العصور. 

1.2.1.   

ستحدثة كمػا يظػن يف األدب العريب وليس من الفنوف ادل افن السَتة الذاتية قددييُػَعدُّ 
دماء مػػػػن أعػػػػبلـ الفكػػػػر واألدب و العلػػػػم عػػػػن كتػػػػب بعػػػػض القػػػػالػػػبعض يف عصػػػػران، حيػػػػث  

حياهتم، ومن أىم كتب السَتة الذاتية العربية القدديػة "االعتبػار" ألسػامة بػن منقػذ، و"ادلنقػذ 
لسػػػَتة مػػػن الضػػػبلؿ" لئلمػػػاـ الغػػػزارل، ويف العصػػػر احلػػػديث إتػػػو كثػػػَت مػػػن األدابء إذل كتابػػػة ا

حسػػُت،  نهػػا: "األايـ" للػػدكتور طػػوالتحليػػل النفسػػي ادلمتػػع ومالذاتيػػة ابألسػػلوب احلػػديث و 
ال حيتػػػػاج الػػػدارس لتػػػػاريخ  .3"أان" لعبػػػاس زلمػػػػود العقػػػادو"حيػػػايت" لؤلسػػػػتاذ أمحػػػد أمػػػػُت، و

 يب ُدربة كبَتة أو دراية من أجل ٘تييز الطابع الذايت لتلكم ادلدوانت السَتيَّةر األدب الع
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أقػػػدـ الفنػػػوف  حػػػوؿ نشػػػأة السػػػَتة الذاتيػػػة، فهنػػػاؾ مػػػن يراىػػػا اختلػػػف النقػػػاد العػػػرب  
األدبية نشأة مثل: "شوقي ضيف" الذي يؤكد أف اإلرىاصات األوذل للسَتة الذاتية، كانت 
ألمػػم قبػػل العػػرب فيقػػوؿ: " لعػػل أقػػدـ صػػورة للًت ػػة الشخصػػية تلػػك الكلمػػات الػػيت كػػاف 
ينقشػػػها القػػػدماء علػػػى شػػػواىد قبػػػورىم، فيعرفػػػوف أبنفسػػػهم، وقػػػد يػػػذكروف بعػػػض أعمػػػاذلم، 

ف يف عهد الفراعنة بكثرة ما نقشوا على قبورىم وأىراماهتم...ومع مرِّ التاريخ واشتهر ادلصريو 
نشأ ادلؤرخوف، ونشأت طبقات من ادلفكرين والفبلسفة، وأودعت كتاابهتػا كثػَتا مػن حياهتػا 

  Galieجالييوسسوأحواذلا وٕتارهبا، وكاف من أىم ما قرأ لو العرب فصوؿ طويلػة يف ذلػك 

Claude  وإذا كػػػػاف شػػػػوقي ضػػػػيف يػػػػرى أف  1يػػػػب اليػػػػوانين ادلشػػػػهورالفيلسػػػػوؼ والطب ، "
العػػػرب أتثػػػروا أبمػػػم غػػػَتىم أمثػػػاؿ الفػػػرس، واليػػػوانف، فػػػمف عبػػػد الػػػرمحن بػػػدوي ينفػػػي إمكانيػػػة 
وجػػود السػػَتة الذاتيػػة لػػدى العػػرب مؤكػػدا، أف اجلػػنس السػػامي غػػَت قػػادر علػػى كتابػػة السػػَت 

ا عػراب خلًصػا، بػل ينتسػبوف للجػنس ا ري، الذاتية، قائبل: "فالكتَّاب يف العربية الذين درسو 
، ويف ىػذا القليػل الػذي كتبػوه دل يبلػغ الغايػة الػيت "2من فرس ومواؿ على اختبلؼ أجناسهم

قصػػد إليهػػا مػػن ىػػذا النػػوع مػػن األدب ونعػػٍت هبػػا التعبػػَت عػػن الشخصػػية كوحػػدة روحيػػة ذلػػا  
 كياهنا اخلاص و ميزهتا الروحية اليت ٘تيزت هبا. 

قوف ىػػػػذه القضػػػػية ابلػػػػدرس والتمحػػػػيص، إذ صلػػػػد ادلستشػػػػرؽ األدلػػػػاين تنػػػػاوؿ ادلستشػػػػر 
"فرانس روزنتاؿ" يف اتريخ الًتاجم الذاتية يف اللغة العربيػة، " فتحػدث عػن أشػهرىا، وخلصػو 
وحػػدد طابعػػو، وتنػػاوؿ ىػػذا التػػاريخ قػػران فقػػران ابتػػداًء مػػن القػػرف الثالػػث اذلجػػري، حػػىت القػػرف 
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ويرى روزنتػاؿ  .1اريخ ألنو رأى يف ىذه الفًتة الكفاية "العاشر اذلجري، ووقف عند ىذا الت
يػػػوانين أف ىػػػذه الػػػًتاجم الذاتيػػػة العربيػػػة اقتبسػػػها العػػػريب مػػػن مصػػػدرين ىػػػامُت مهػػػا: األدب ال

أمػػا هتػػاين عبػػدالفتاح شػػاكر، فػػًتى أف "السػػَتة الذاتيػػة موجػػودة يف األدب العػػريب والفارسػػي. 
. حيػػػػث توصػػػػلت إذل أف سػػػػَتة "سػػػػلماف 2ي"السػػػػابع للمػػػيبلد -منػػػذ القػػػػرف األوؿ اذلجػػػػري

الفارسي" الصحايب اجلليل ىي النواة األوذل اليت انبثقت منها السَتة الذاتية العربية وانتشرت 
 .بعدىا على مر العصور األدبية ادلتبلحقة، حىت بلغت مداىا مع مناذج بعينها

لػى يػد لسػاف ولعل أمسى صورة للًتاجم الشخصية العربية ظهػرت يف القػرف الثػامن ع 
(، 808(، ومعاصره األصغر منو، عبدالرمحاف بن خلػدوف )ت776الدين بن اخلطيب )ت

.  وإذل جانب 3ففي الًت ة الشخصية ذلذين حديث طويل عن نشاطهما العلمي والعقلي"
السػػَتة العلميػػة والفكريػػة الػػيت نرصػػدىا يف ىػػذا النػػوع مػػن الكتابػػة األدبيػػة، يف الػػًتاث العػػريب، 

منها هتدؼ إذل ادلثالية الروحية، ولذلك، فمهنا تقدـ النمط التهذييب، حثا علػى  صلد رلموعة
 .القدوة واالحتذاء

مػػػن أعػػػػبلـ الصػػػوفية، األتبػػػاع وادلريػػػدين، حػػػُت يصػػػػوروف  خاطػػػب أصػػػحاب السػػػَت 
مواجيدىم وأذواقهم ومن أشهرىم "احلبلج"، و"ابن عػريب"، و"ابػن الفػارض"، و"السػهروردي" 

يػػرى "إحسػػاف حيػػث لًتاثيػػة يف ابب الػػًتاجم والسػػَت، نػػدرج ىػػذه األعمػػاؿ ا. وت4و"الشػػعراين" 
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عبػػػاس" أف ىػػػذا اللػػػوف مػػػن الكتػػػاابت كثػػػر يف ا داب األوروبيػػػة، واقػػػًتف يف بداايتػػػو ابجلانػػػب 
لكنو يستطرد قائبل: "لكن من ادلدىش حقا  ؛الديٍت، حيث كانت لو غاايت تعليمية أخبلقية

عف ادلظػاىر حيػث بػدأ ادلسػلموف بكتابػة السػَت، وقػد بػدأوىا أف ىذه الغاية اخللقية كانت أضػ
. دلػػا ٘تثلػػو ىػػذه السػػَتة مػػن أصػػل موجػػو يف حيػػاهتم. ومػػن أشػػهر السػػَت 1بكتابػػة سػػَتة الرسػػوؿ"

النبويػػػة، كتػػػاب: "السػػػَتة النبويػػػة" الػػػذي اسػػػتخرجو ابػػػن ىشػػػاـ مػػػن كتػػػاب "السػػػَتة حملمػػػد بػػػن 
". وألف ىػػذا النػػوع مػػن الكتػػاابت، شػػديد 2اسػػحاؽ، وىػػو أقػػدـ السػػَت الواصػػلة إلينػػا وأ عهػػا

الصلة ابلواقع جيسد احلياة بضروهبا ومشارهبا، فمننا صلػد دمحم عبػد الغػٍت يػرى: " أبنػو حيتػاج إذل 
قدر ال أبس بو من الفنية الروائية اليت يظهر هبا األشخاص وكأهنم أحياء يتحركوف على مسرح 

الثػػػاين اهتػػػا األوليػػػة عنػػػد العػػػرب منػػػذ القػػػرف ". كمػػػا يؤكػػػد أف ىػػػذه األخػػػَتة، "ظهػػػرت نو 3احليػػػاة
 اذلجري. 

ظلػػػت أورواب عقيمػػػػة يف كتابػػػة الػػػػًتاجم منػػػذ عصػػػػور الظػػػبلـ الػػػػيت خيمػػػت عليهػػػػا يف 
. يف حػػُت ٘تثػػل " الػػًتاجم والسػػَت بنوعيهػػا الذاتيػػة أو ادلوضػػوعية جػػزًءا كبػػَتا 4القػػروف الوسػػطى "

السػػَّت والػػًّتاجم  وٓتاصػػة  تػػراجم يلمػػس الباحػػث يف أدب  .5مػػن ادلػػوروث الفكػػري واألديب " 
مػثبًل البػن وصػػيف الصػايب، وأيب عثمػاف سػعيد بػػن غالػب وموسػى بػن سػػيار،  أصػبعيةابػن أيب 

وبػُت صػفحات طويلػة، تػورد األخبػار ادلستفيضػة، شػأف تر تػو البػن سػينا، وعلػي بػن رضػواف، 
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 1لشػػكل مػػن السػػَت وعبػػد اللطيػػف البغػػدادي، ولكػػن اإلجيػػاز ىػػو السػػمة الغالبػػة وادلميػػزة ذلػػذا ا
وعمومػػا ال فػػرؽ بػػُت مصػػطلح الًت ػػة والسػػَتة، "ففػػي السػػنوات األخػػَتة صػػارت كلمػػة "تر ػػة" 

علػػى مػػا  –يصػػطلح علػػى اسػػتعماذلا لتػػدؿ علػػى التػػاريخ ادلسػػهب للحيػػاة. وإذا كػػاف السػػابقوف 
 يفرقوف يف االستعماؿ بُت اللفظتُت فمف االصطبلح احلديث ال يفػرؽ بينهمػا، ومػن مث –نرى 

. إال أنو يوجػد أنػواع متباينػة نرصػدىا يف الػًتاث 2جاء االصطبلح: الًت ة أو السَتة الذاتية " 
العػػريب، منهػػا مػػا ينػػزع ضلػػو ادلوضػػوعية أـ الذاتيػػة وأخػػرى تعػػرب عػػن الػػذاكرة اجلمعيػػة للشػػعوب، 
 فتشكل سَتا شعبية. وفيما يلي نقدـ جدوال نتعرض فيو ألىم األعماؿ الًتاثية، الػيت تضػمنت
عناصػػر السػػَتة الذاتيػػة، حسػػبما ورد يف أطروحػػة الباحثػػة: "هتػػاين عبػػد الفتػػاح شػػاكر" ادلوسػػومة 

 ابلسَتة الذاتية يف األدب العريب احلديث. 
 نضع بُت أيديكم ىذا اجلدوؿ الّتوضيحي لبعض البداايت األرخيية األوذل .

 ادلكوف السَت ذايت اتريخ التأليف عنواف الكتاب  ادلؤلف
تر ػػػػة للصػػػػحايب: "سػػػػلماف  ـ  656 -ىػ  36 اتريخ بغداد  لبغدادي اخلطيب ا

الفارسػػي": )مولػػده، نسػػبو، 
 دخولو يف اإلسبلـ(

 
 
 

 أبو الفرج األصفهاين 

 
 
 

 األغاين 

 
 
 

 القرف الرابع اذلجري

سػػػػػَتة الشػػػػػاعر األمػػػػػوي  -أ
نصػػػػػػػػيب: )إتقانػػػػػػػػو للشػػػػػػػػعر 

 ومعاصرتو للشعراء(
سػػَتة إبػػراىيم ادلوصػػلي  -ب
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شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقو لئلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداع يف وع 356تويف 
 ادلوسيقى والغناء. 

 
  

 دمحم بن زكراي الرَّازي
 

رسالة دمحم بن زكراي 
 الرَّازي

 
 جريىػ313 

كتػػػػػػب رسػػػػػػالتو بعػػػػػػد 
حالػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػن قلػػػػػػػػػػػػق 
وضػػػػػػػػػػمنها خبلصػػػػػػػػػػة 

 ٕتاربو.
أبو حياف 
 التوحيدي.

 
سػػػػػػالة الصػػػػػػداقة ر -1

 والصديق.
 
 
 
ليػػػػػػػػػػػارل االمتػػػػػػػػػػػاع -2

 وادلؤانسة

 
 ىجري 400

تعػػػػػػػػرب الرسػػػػػػػػالة عػػػػػػػػن 
و النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػية أزماتػػػػػػػػػػػػػػػػػ

احلػػػػػادة، الػػػػػيت دل جيػػػػػد 
مػػػػػػػػػػػن يعينػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػى 

 ٕتاوزىا.
 

يػػػػػػػػروي مػػػػػػػػا  كتػػػػػػػػاب 
جػػػػػػػػػػػػػػػػػرى يف سػػػػػػػػػػػػػػػػػبع 
وثبلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

أبػػػػػػػو حيػػػػػػػاف  قضػػػػػػػاىا
يف منادمػػة  التوحيػػدي
أيب عبػػػػػػػػد هللا  الػػػػػػػػوزير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
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، وزيػػػػػػػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػػػػػػػارض
صمصػػػػػػػػػػػػػاـ الدولػػػػػػػػػػػػػػة 

عضػػػػػػػد الدولػػػػػػػة  ابػػػػػػػن
 عهػػػػا  .البػػػػويهي

التوحيػػػػػػدي وأىػػػػػػداىا 
أليب الوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

دمحم بػػػن دمحم  ادلهنػػػدس
الػػػػػػػػػػػػػػذي  البوزجػػػػػػػػػػػػػػاين

وصػػػػػػػػػػلو ابلػػػػػػػػػػوزير أيب 
عبػػػد هللا. وىػػػو ثبلثػػػة 

 أجزاء
طػػػػػػػػػػوؽ احلمامػػػػػػػػػػة يف  ابن حـز األندلسي

 األلفة وا الؼ.
قصػػػػص حبػػػػو لػػػػبعض  ىػ 456

 النسػػػػػػاء، تلميحػػػػػػا أو
 تصرحيا.

ادلؤيػػػػػػػػد يف  مػػػػػػػػذكرات ادلؤيد يف الدين
 الدين

مغامراتػػػػػػػػػػو وجهػػػػػػػػػػوده  ىػ 470
السياسػػػػػػػػػػػػػػػية لنشػػػػػػػػػػػػػػػر 

 اخلبلفة الفاطمية.
األمػػػػػَت عبػػػػػد هللا بػػػػػن 
بلقػػػػُت )آخػػػػر ملػػػػوؾ 

التبيػػػػػػاف عػػػػػػن حادثػػػػػػة 
الكائنػػػػػػة بدولػػػػػػة بػػػػػػٍت 

سػػػػػَتة ذاتيػػػػػة ضػػػػػمنها  ىػ 483
نشػػػػػػػػػػػػػػػأتو وعائلتػػػػػػػػػػػػػػػو، 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري يف 
 غرانطة(

ليػػػػػػػدافع عػػػػػػػن نفسػػػػػػػو  زيري
اـ مػػػػػن قػػػػػالوا أنػػػػػو أمػػػػػ

ادلتسػػػػػبب يف سػػػػػقوط 
غرانطػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 ادلرابطُت.
سَتة ذاتية يصور  ىػ 505 ادلنفذ من الضبلؿ الغزارل

فيها أزمتو الروحية 
احلادة، اليت الزمتو 
ستة أشهر ودفعتو 
إذل الزىد يف احلياة 

وإتباع الطرؽ 
 الصوفية.

النكػػػػػػت العصػػػػػػرية يف  عمارة اليمٍت
 أخبار الوزراء ادلصرية

سػػػػػػَتة ذاتيػػػػػػة لعمػػػػػػارة  ىػ  527
اليمػػػػػػػػٍت، إضػػػػػػػػافة إذل 
تػػػػػراجم لػػػػػوزراء مصػػػػػر 

 يف عصره.
سػػػػػػػَتة ذاتيػػػػػػػة حافلػػػػػػػة  ىػ 584 االعتبار أسامة بن ادلنقذ

ابلتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب 
وادلغػػػػػامرات، جػػػػػاءت 
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شلزوجػػػػػػة بشػػػػػػيء مػػػػػػن 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ، وعلػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
الػػػنفس، واالجتمػػػاع، 
والبيئػػػػػػػػػػػػػػػة، وطبػػػػػػػػػػػػػػػائع 

 احليواف.
و ىػػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػَتت 638 سَتة ابن العريب اين العريب

الصوفية وٕتاربو الػيت 
 قاـ هبا.

سػػػػػػػػػػػػػػػػَتتو الصػػػػػػػػػػػػػػػػوفية 
 وٕتاربو اليت قاـ هبا.

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجم القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنُت  أبو شامة ادلقدسي
 السادس والسابع

سَتتو الذاتية: ٖتدث  حيكي سَت ا عبلـ
فيهػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػن نفسػػػػػػػػػػو 
إضػػػػػػػػػػػافة إذل تػػػػػػػػػػػراجم 

 غَته.
 
 
 
 
 

أبػػػو عبػػػد  هللا  ػػػس 
 الدين الذىيب

 
 
 
 
 

 سَت أعبلـ النببلء

 
 
 
 
 

 ىجري748 توىف

كتػػػػػاب سػػػػػَت أعػػػػػػبلـ 
النػػػػػػػػببلء يعتػػػػػػػػرب مػػػػػػػػن 
أمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  

الػػػػػيت  الػػػػػًتاجم كتػػػػػب
يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفيد منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

، والباحػػػػػػػػػث القػػػػػػػػارئ
وىػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػػن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB
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اختصػػػػػػػػػػػػػػار لكتابػػػػػػػػػػػػػػو 
اتريػػػػػخ ) الضػػػػػخم
، ولػػو كتػػب (اإلسػػبلـ

أخػػػرى مفيػػػدة وانفعػػػة 
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجم  يف

: كتابػػػو  مثػػػل الرجػػػاؿ
اتريػػػػػخ ) الضػػػػػخم
 وكتػػػػاب اإلسػػػػبلـ

ميػػػػزاف االعتػػػػداؿ يف )
 وكتاب( نقد الرجاؿ

 وغَته(احلفاظ تذكرة)
لسػػػػػػػػاف الػػػػػػػػدين بػػػػػػػػن 

 اخلطيب
كتػػػػػػػب االحاطػػػػػػػة يف 

 اخبار غرانطة
اجلػػػػػػزء األخػػػػػػَت  مػػػػػػن   ىػ 776

كتابػػػػو ضػػػػمنو سػػػػَتتو 
 الذاتية.

عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرمحن بػػػػػػػػػن 
 خلدوف

التعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 خلدوف

سػػػػػػَتة ذاتيػػػػػػة دافعهػػػػػػا  ىػ 808
التربيػػػر دلػػػا جػػػرى لػػػو، 
 ودفاع عن النفس.

، عبد هللا بن دمحم البصَتي، ات الًتاجم ادلطبوعةمعجم أىم مصنف دلن أراد االستزادة، ينظر 
 جيد فيو ٗترجيا عليما دلعظم األعبلـ على مر العصور يف  يع فروع العلـو وادلعارؼ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8
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2.2.1. 

إذا مػػػا عػػػدان إذل األدب العػػػريب احلػػػديث، وجػػػدان كتػػػاب "أمحػػػد فػػػارس الشػػػدايؽ": 
، حيػػػػث صػػػػور فيػػػػو حياتػػػػو ـ(، حيتػػػػل الصػػػػدارة1887  -ـ1805« )سػػػػاؽ علػػػػى سػػػػاؽ»

ومغامراتو، الػيت تنطلػق مػن طفولتػو إذل رحبلتػو فيمػا بعػد علػى ضلػو صػريح، فػداعب ادلقامػة، 
والشػػػعر الكبلسػػػيكي متعاليػػػا عليهمػػػا ومقوضػػػا أسسػػػها، وانقػػػش الفػػػن السػػػردي الرومانسػػػي 

د حػػوؿ ماىيػػة اجلػػنس اإلشػػكاؿ اجلديػػ -عمليػػا-الغػػريب متعاليػػا عليػػو،  فكػػاف  أّوا مػػن صػػاغ 
ٖتفة ». وتوالت بعدىا الكتاابت اليت تدور يف فلك أدب الذات، إذ صلد كتاب: 1األديب" 

، صور فيو مراحل حياتو العلمية ورحلتو إذل القاىرة، مث رحلتػو «األذكياء أبخبار ببلد روسيا
 ـ(،1893-1824، لػػػػ: علػػػي مبػػػارؾ )«اخلطػػػط التوفيقيػػػة اجلديػػػدة»إذل روسػػػيا، وكتػػػاب: 

ابلشػػكل الفػػٍت ادلعػػًتؼ بػػو لػػدى النقػػاد الغػػربيُت الػػذي يػػرى  غػػَت أف ىػػذه الكتػػب دل تظهػػر
 ، فاٖتػة اجلػنس السػَت ذايت، فمػىتles confessionsاالعًتافات لػ: "جاف جاؾ روسػو" 

 ذا يرى النقاد العرب؟

األمنوذج األمثل الذي يعكس جنس السَتة الذاتية العربية احلديثة،  ،2عترب "األايـ"تُ 
حسب ادلعايَت واألسس الغربية، عندما يكتفي الباحث "من الناحية الفنية أبوذل 

" واحلقيقة أّف كتاب "األايـ" 3احملاوالت، اليت تقرب بُت الًت ة الذاتية وبُت الفن الروائي

                                           

، شػتاء: 3، ع:16وعية، رللة الفصػوؿ، اذليئػة ادلصػرية العامػة للكتػاب، مػجبطرس احلبلؽ: وظيفة األدب يف نظر تيار عرب الن  1
 .55ـ، ص: 1997

 ـ.1976، 1، القاىرة، ط3طو حسُت: األايـ، دار ادلعارؼ، ج  2
ـ، 1963ـ(، دار ادلعػػػارؼ، القػػػاىرة، 1938 -1870عبػػػد احملسػػػن طػػػو بػػػدر: تطػػػور الروايػػػة العربيػػػة واحلديثػػػة يف مصػػػر )  3
 .297ص:
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أاثر الكثَت من التساؤالت لدى النقاد خاصة، فيما يتعلق ٔتاىية جنسو األديب، ومرد ذلك 
ة اليت تبناىا "طو حسُت"، واليت تعمل على إخفاء الذات الكاتبة، فنبلحظ اللعبة السردي

أى بنا عن السَتة الذاتية، "أّف الكتاب جاء خاليا من ميثاقو السَت ذايت، بل لعلو ميثاؽ ين
من الكتابة التسجيلية التارخيية، إذ ٖتيل أايـ طو حسُت لفظا على أايـ العرب يف  ويدنو

عبلقة بُت األطراؼ الرئيسية الثبلثة اليت تؤسس السَتة  أتكيدذىن ادلتلقي، ويعترب 
وفيما يلي نقدـ جدوال ألىم  . وىذا ٘تاما ما جيعلو سدور يف دائرة ىذا اجلنس.1الذاتية"

 يف العصر احلديث وادلعاصر.  األعماؿ األدبية اليت تدرج يف اجلنس السَت ذايت 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           

 .20لباردي: عندما تتكلم الذات، السَتة الذاتية يف األدب العريب احلديث، ص: دمحم ا  1
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 عربية:منلذج ايوصسص ايسري ذاتية اي.3.2.1

 اتريخ التأليف عنواف النص السَت ذايت ادلؤلف
-1939-1929 3األايـ، ج  طو حسُت

1967 
 1950 حيايت أمحد أمُت

 .1955 أايـ الطفولة ابراىيم عبد احلليم
 .1964 أان ميخائيل نعيمة
 .1964 عصفور من الشرؽ، سجن العمر.  توفيق احلكيم

حصاد  -قصة العقل -قصة النفس زكي صليب زلمود
 السنُت.

1965-1983-
1992. 

 .1993 يف الطفولة عبد اجمليد بن جلوف
 .1936 الذاكرة ادلوشومة عبد الكرمي اخلطييب
 .1967 على اجلسر بُت احلياة وادلوت عائشة عبد الرمحن

 .1967 من يوميات مدرسة حرة زىور ونيسي
 / خليها على هللا. حيي حقي

 .1966 رفمذكرات شاىد الق مالك بن نيب
 .1992-1980 زمن األخطاء -اخلبز احلايف دمحم شكري
 .1986 أوراؽ العمر لويس عوض

 / مثل صيف لن يتكرر دمحم برادة
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 .1993 رجوع إذل الطفولة ليلى أبو زيد
 .1942 حصاد العمر توفيق يوسف عواد

 .1993-1989 رحلة أصعب. -رحلة جبلية صعبة فدوى طوقاف
 .1994 شارع األمَتات -البئر األوذل جرب  إبراىيم جرب
 .1996 غربة الراعي إحساف عباس
ذكرايت مثقف  -اجلمر والرماد ىشاـ شرايب

 عريب.
1998. 

 .1997 رأيت راـ هللا. مريد الربغوثي
 .1997 حفرايت يف الذاكرة دمحم عابد اجلابري
 .2000 سَتة حيايت. عبد الرمحاف بدوي

 .1998 كافمذكرات خارج م إدوارد سعيد
 .1999 رلرد ذكرايت. رفعت السعيد

-1977-1975 بقااي صور، ادلستنقع، القطاؼ. حنا مينة
1986. 

 .2002 ذكرايت احلب واألدب سهيل إدريس
 .2003 احلفر يف ٕتاعيد الذاكرة. عبد ادلالك مراتض
 .1991 رجع الصدى دمحم العروسي ادلطوي

 / الدفاتر  اؿ الغيطاين
 .1994 سنُت احلب والسجن لطوخيعبد هللا ا
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 .2003 تلك الرائحة صنع هللا إبراىيم
 .2008 أطياؼ األزقة ادلهجورة تركي احلمد

 .2002 احلزاـ أمحد  أبو دمهاف
 2005.1 حكاييت شرح يطوؿ حناف الشيخ

 
قد يتساءؿ البعض عن بواكَت األدب السَّت ذايت يف األدب اجلزائري ومنو ٖتديدا 

 سَّت ذاتية يف األدب اجلزائري بشقيو األربوفوين)نسبة للعريب ( والفرنكوفوين.الرواية ال
  يف هذا ايفن أصال ؟ ايكتلبةعي اومن كّل مل سلف مل دو 

الغاية اليت ٖتققها كتابػة السػَتة الذاتيػة مػن صػاحبها ىػي ٗتفيػف العػبء اذلدؼ و  إفّ  
 ادلشػػاركة فيهػػا، فهػػي تػػوفر فرصػػة عػػن عاتقػػو بنقػػل التجربػػة الذاتيػػة إذل ا خػػرين، ودعػػوهتم إذل

أنػو يكتػب ليسػتفيد  ،ويعٍت ذلك ،وإليضاح موقفو من اجملتمع ابالعًتاؼللفناف يريح نفسو 
تعػػػػة الفنيػػػػة ابلتنفػػػػيس عػػػػن مكنػػػػوانت قلبػػػػو وإطػػػػبلؽ نفسػػػػو مػػػػن عقاذلػػػػا، وليحصػػػػل علػػػػى ادل

يػة ومشػاركتو القدرة على التأثَت، ويكتب ليفيد الناس بتجاربػو الذاتادلستحدثة عن الصدؽ و 
 ذلم:

  .فمذا كاف حيس ابالضطهاد من اجملتمع، ٗتفف من ىذا الشعور ابحلديث عنو 
   هبػػا، وقمػػع نفسػػو ابإلعػػبلف  ابالعػػًتاؼوإذا أحػػس بوقػػع ذنوبػػو وآاثمػػو، أراح ضػػمَته

 عن سيئاهتا، ووقف منها موقف ادلتهم والقاضي معا.

                                           

 األنًتنت. أخذت ىذه ادلعلومات من كتاب دمحم الباردي يف السَتة الذاتية، ورسالة الدكتوراء خلدجية زعًت، وشبكة*



 الخطاب السيّر ذاتي في الرواية الجزائرية المعاصرة   صل األول:               الفـــ

 

 
22 

   رسم صورة لػذلك الصػراع إذا مر بصراع نفسي أو روحي أو فكري وخرج منو سادلا
 واهنى قصتو ابذلدوء الذي يعقب العاصفة، واالستبشار الذي أييت بعد اليأس.

   إذا فشل واخفق أو ىػـز أو اهتػم، فهػو يرضػى ضػمَته وىػو يظهػر االعتػذار والتعليػل
فالكشػف عػن دخائػل نفسػو ىػو الطريػق الصػحيح ليقػدره النػػاس  ،حصػل والتربيػر دلػا

ف كػػػػل ىػػػػذه العوامػػػػل واألسػػػػباب تكػػػػوف وراء الغايػػػػة وإ 1مػػػػن حولػػػػو وظهػػػػور صػػػػدقو.
 واذلدؼ من كتابة السَتة الذاتية.

تكتسػػب السػػَتة الذاتيػػة قيمتهػػا مػػن وعػػي الكاتػػب نفسػػو أبمهيتهػػا، فاحليػػاة الػػيت ترويهػػا 
والػػػيت عاشػػػها صػػػاحبها جيػػػب أف تكػػػوف جػػػديرة أبف تػػػروى، فمػػػا مػػػن حيػػػاة شخصػػػية تػػػروي 

عػػػػرب اإلنسػػػػاف عػػػػن معػػػػٌت وجػػػػوده فيقػػػػوؿ جػػػػورج عاشػػػػها كاتبهػػػػا عبثػػػػا وعلػػػػى ىػػػػذا النحػػػػو ي
إف السَتة الذاتية "تنشأ من رغبة الكاتػب يف اسػتعادة مسػار   (:Georges Mayماي)

ابلػػو ٔتػػا ينتهػػي إليػػو مػػن نتػػائج تطمئنػػو إذل أنػػو رغػػم احلػػوادث والتنػػاقض  أحياتػػو ليدركػػو وليهنػػ
وأف اذلوية األثَتة لؤلان دل والفشل والنكوص على األعقاب والًتدد والتنّكر، اليزاؿ كما كاف 

مػػػن حيػػػث التفاصػػػيل والعمػػػق ودرجػػػة كشػػػفها عػػػن ادلكنػػػوف وادلوقػػػف مػػػن  ".2ديسسػػػها سػػػوء
 احمليط ابختبلؼ مكوانتو وأطيافو.

 
 
 

                                           

 .16-2ص:  "الًت ة الذاتية يف األدب العريب احلديث" للدكتور حيِت إبراىيم عبد الدامي، - 1
2 - L Autobiographie, by Georges May,  التعريػب ابسػم: )السػَتة الذاتيػة( ، بقلػم عبػد هللا صػولة ودمحم

 .64-63القاضي، ص:
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2.1

ٖتتاج دراسة السَتة الذاتية إذل كثَت من اجلَلد، والّصرب ،واألانة، فهي فّن اختلف         
 ، الّدارسوف يف كثَت من تفاصيلو، سواء من حيث الّنشأة، كما مّر بنا، أو من حيث ادلفهـو
أو حىّت الّتصنيف والّتجنيس. ولعّل عرض بعض من تلك الّتعريفات اليت تناولت مفهـو 

َتة الّذاتية أمر يفيد موضوع الّدراسة، خاصة أهّنا تظهر مدى الّتباين يف مفهـو السّ 
وأوّؿ  الّدارسُت ذلذا الفّن، وىذا من شأنو أف يفسح اجملاؿ أماـ تداخلها يف أجناس أخرى.

استعادّي نثري يقـو بو  ما نستفتح بو ما قّدمو )فيليب لوجوف(، الذي يرى أهّنا "حكيٌ 
وجوده اخلاص، وذلك عندما يرّكز على حياتو الفردية، وعلى اتريخ شخص   واقعي عن 

"، إالّ أنّو يعود عن ىذا الّتعريف، زلاواًل إجياد حّد جديد ذلا" بواسطة سلسبلت 1شخصيتو
، تتوقف على طبيعة احملموؿ الثقايف "2من التعارضات بُت سللف الّنصوص ادلقًتحة للقراءة

وىذا بدوره يكاد يكوف خصوصية وفرادة مكن قارئ  ية للقارئ،جواخللفية االبستمولو 
 ألخر ولو كاان يف نفس الظروؼ احمليطة.

أشار حيي عبد الّدامي إذل الّنقاد الذين عّدوا السَتة الّذاتية " مصدراً للمعلومات عن     
 ".1نفسية اإلنساف، وكوهنا تقّدـ حقائق ىامة ذلا قيمتها عن الّتاريخ اإلنساف

   

                                           

 .123: ص ،ايّّتمجة ايذاتية يف األدب ايعريب احلديث ينظر: عبد الّدامي، حيي ابراىيم:  1
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الّدارس  ما ديتاز بو مفهـو السَتة الذاتية من تفاوت، وتباين، شلّا يسمح أبف يلحظ       
نعّد ىذا  اجلنس مرانً، ومراوغا، دلا يكتنف ادلصطلح من  غموض، وىذا ابِد من خبلؿ ما 

 .عرض من تعريفات ، ومفاىيم، وكذلك لتعدد األشكاؿ األدبّية اليت توظّفها

لّضرورة اختبلفها يف كّل الّتفاصيل، فهناؾ نقاط التقاء ت تعّدد الّتعريفات ابال يعٍت      
وّكد أف فّن السَتة الذاتية لو أصوؿ، وقواعد ال ديكن ٕتاوزىا، فالّتعريفات الّسابقة  ترى يف 
السَتة الذاتية سرداً متتابعًا  يعرض حياة صاحبها، وعرضا حلقائق، وكشفًا عن الّتفاصيل دل 

هاراً لدىاليز الّنفس، وتعاريج الفكر، ومنحنيات الّصراع وزوااي ٗترج إذل العلن من قبل، وإظ
 الرؤية.

السَتة الذاتية فّن ديلك مبلمح ٕتعلو منضواي ٖتت لواء الفنوف األدبّية،  ومن أىّم     
تلك ادلبلمح " أف يكوف  ذلا بناء مرسـو واضح يستطيع كاتبها من خبللو أف يرّتب 

ليت مّرت بو،  ويصوغها صياغة أدبّية زلكمة، بعد أف األحداث وادلواقف والّشخصيات ا
 ينّحي جانباً كثَتا .

النصف الثاين من القرف  عرفت الساحة النقدية األوروبية، وٖتديدا منذلقد 
رتكزت جهودىا حوؿ البحث يف العشرين، كّما معتربا وثراء من حيث الدراسات اليت ا

ومقوماتو اجلوىرية، ولعل ىذه الكثافة اخلطاب السَت ذايت، والكشف عن خصائصو  ماىية
اليت ظهرت على مستوى ىذا اخلطاب، قد واكبت اتساعا وتسارعا يف إبداع السَت ذايت 

واستمر حىت القرف العشرين، ولكن   ،رالذي كاف قد بلغ أوج تطوره طيلة القرف التاسع عش
جلنس األديب، كل ىذا الكم الًتاكمي الغريب، دل يكن حافزا لوضع حدود صارمة ذلذا ا
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 اعتبارا أف الدراسات اليت كانت يف بداية القرف، مثل الكتاابت األوذل لدلثاي
(Dilthey) )أف احلياة اإلنسانية مركبة من عدد غَت زلدود  الذي يذىب إذل )أمريكا

من احليوات الفردية اليت تكّوف  الواقع االجتماعي والتارخيي حلياة الناس، وابلتارل رلاؿ 
وديكن النمذجة يف االٕتاه « ضلن»النسق السَت ذايت يكوف إانبة من قبل ضلو الػػ اشتغاؿ 

توي اجلماعة الذات بوجودىا ادلتعدد تعرب الذات عن اجلماعة بوعيها وٖتا خر، أي: 
من ابدلعاين اليت يعطيها الناس للحياة، ويسميها " ، كما يبدأ دلتاي ثقافيا واترخييا ومعرفيا

  ".1 "استقراء الداللة بتفجَت اخلطاب، و تفكيك الوحدات ادلكونة لوعرب مقوالت احلياة

ٖتليل سلتلف تلك ادلعاين اليت تبدو عليها احلياة العادية يف مرحلة أوذل، مث يف مرحلة أييت مث 
 .تتبدىيُفًتض أف تلك ادلعاين كما ب وملء فراغات الذاكرة اثنية، أتيت أتويبلت

لفهم احلياة البشرية عرب السَت النمط ادلبلئم  ىو  سَتلقد سعى دالتاي إذل جعل التف
أما اإلنسانية،  لعوادل النفسىو النمط ادلبلئم بوصفو  الفهم مث يتقدـ ذلكم؛ الذاتية

قد حققت اصلازا كبَتا يف رلاؿ دراسة ف()أدلانيا(، G.michجورج ميش ) طروحات
ت ىذه احملاوالت األوذل بشكل أو ، وأسهم1"السَتة الذاتية يف العادل األورويب اتريخ تطور

آبخر يف تدعيم وبعث النظرايت الغربية ادلتعلقة ابلسَتة الذاتية، ولعل صلاح وانتشار ىذه 
احملاوالت التنظَتية ال يقاس ٔتا وصل إليو من نتائج، ذلك أف تلك النتائج غاية يف التنوع 

هة انصبت حوؿ السَتة واالختبلؼ ولكن صلاحها الفعلي يكمن ٔتا خلفتو من أسئلة وجي
 الذاتية، وديكن حصرىا يف ثبلث تصورات نظرية كما يلي:

 

                                           

(1) A.J Greimas « Sémantique Stcructural » Larousse , Paris , 1966, P249  
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(مػن نظػرايت contrat de lecture"لوجػوف" مقولػة عنػد القػراءة ) يسػتمد

القراءة واستقباؿ "لياوسوايز" وغَتىػا يف ىػذا اجملػاؿ، ومػن ذلػك اشػًتاؾ القػارئ يف مشػروعو 
قات شلكنة بُت النص والقارئ، قد يتجلى ىذا العقد بشكل السَت ذايت، مفًتضا وجود عبل

صريح أو ضمٍت يقًتحو الكاتب ويرـو من القارئ االستناد إليو كخلفية نصية أساسية عنػد 
 تصػػػػل اذل حػػػػدود اسػػػػتفزاز كفاءتػػػػو يف القػػػػراءة )......( متوجهػػػػا إليػػػػو بصػػػػيغ خطابيػػػػة قػػػػد

 شػػػعريذلػػػك وحػػػده القػػػادر علػػػى توليػػػد االسػػػتقباؿ األديب ادلتعػػػارؼ عليهػػػا، ابعتبػػػار 1تقاليػػػد

                                           

 2008الشارقة ماي  99ملف  129شلدوح فراح دمحم عبد الرحيم: قرائن العقد السَتالذايت رللة الرافد، رللة شهرية ثقافية ع:11
 2ص:

 ايتصسرات ايغربية حسل ايسرية ايذاتية

نظرية فيليب -1
 لوجوف: 

تعتمد على ميثاؽ 
 السَتة الذاتية: 

Le pacte 
autoboigrap

hique 

نظرية اليػػػ  زابت -2
بروس: تعتمد على 
 الفعل السَت ذايت
L’acte 

autobiograp
hique 

نظرية جورج   -3
 كوسدورؼ:

تقـو على اٖتاد الذات 
 ذات ادللفوظادللتفظة ب

L’énonciation 
autobiograph

ique 
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، وانطبلقػػا مػػن ىػػذا يػػتم إبػػراـ عقػػد القػػراءة مػػع قػػارئ قػػادر علػػى 1مغػػايرة للػػنص السػػَت ذايت"
، دييز الػنص السػَت ذايت دوف  Hans Robert Iyawas  ايوسىانز روبرت صنع أفق التوقع عند 

 غَته.

اعليػػة التلقػػي اإلجيػػايب ميػػز لوجػػوف بػػُت التلقػػي السػػليب ونظػػَته اإلجيػػايب، مؤكػػدا علػػى ف
"التشػػػبث ابلقػػػارئ السػػػليب الػػػذي  الػػػذي يسػػػهم يف القػػػراءة ادلنتجػػػة يف حػػػُت يػػػدعو إذل عػػػدـ

"، فػػػػالنص خيضػػػػع إذل 2يسػػػػتهلك ادلنتػػػػوج األديب وخيضػػػػع لسػػػػلطة ادليثػػػػاؽ ال سػػػػلطة للػػػػنص 
قػراءات متعػددة ْتسػب القػارئ ادلتلقػي لػو، وىنػػا يؤكػد لوجػوف: "أف القػارئ حػىت مػع وجػػود 

اؽ يفتح لنفسػو صػيغ قػراءة سلتلفػة عػن تلػك الػيت يقًتحهػا عليهػا عػادة الكاتػب ٔتوجػب ادليث
  .فضبل عن ىذا أف بعض النصوص ال ٖتتوي على أية اشارة اذل عقد صريح ،3"ميثاقو

 

 

 

 

 
 

                                           

ـ الوقػػػع 1999 11الشػػػهبوف بػػػُت السػػػلطة وشػػػعرية البػػػوح .رللػػػة عبلمػػػات ادلغربيػػػة .رللػػػة ثقافيػػػة زلكمػػػة تصػػػدر يف ادلغػػػرب ع 1
  20/07/2008 بwww.saidbengred.comوين االكًت 

 ادلرجع نفسو. 2
 13كماؿ رايحي : ىكذا ٖتدث لوجوف ص: 3

http://www.saidbengred.comب/
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1.1

ميػػز "لوجػػوف" بػػُت القػػارئ السػػليب واالجيػػايب، الػػذي يسػػهم يف القػػراءة ادلنتجػػة، والػػيت 
 كما مّيز .آفاقا للخطاب السَت ذايت، وٕتعل للقارئ دورا يف تفعيل التلقي اإلجيايب تفتح

( الػػذي يعتػػربه Lepacte autobiographiqueيف كتابػػو ميثػػاؽ السػػَتة الذاتيػػة ،)
ادليثػػاؽ السػػَت ذايت، وىػػو مػػن أفضػػل كتػػيب قػػراءة)أو "أفضػػل كتبػػو قػػائبل، يف مفتػػتح أضػػيف:

وابلنسػبة لتعريفػو  .2"لوحيد اليػـو ادلنشػور يف سلسػلة اجليػبأفضلها مبيعا على األقل( وىو ا
للسػػػَتة الذاتيػػػة، فهػػػو يعػػػًتؼ  أف ْتثػػػو انطلػػػق مػػػن ىػػػذا التعريػػػف الكبلسػػػيكي الػػػذي يتسػػػم 
ابلدغمائيػػػة ، مضػػػيفا أف "لوجػػػوف" اعتمػػػد يف تنظػػػَته للميثػػػاؽ جػػػدوال يعػػػًتؼ فيػػػو بػػػثبلث 

 :الذاتية، ويستند إذل معيارين مهاوضعيات للسَتة 
  .م الشخصية الرئيسية يف النصاس .1
 عبلقتها ابسم ادلؤلف .2

استنتاج طبيعة ادليثاؽ ادلنعقد، سواء كاف سَت ذاتيا ذو مرجعيػة واقعيػة أو روائػي ذو  مث أييت 
مرجعيػػة ٗتيليػػة. ويف مػػا يلػػي نقػػدـ جػػدوال، يطػػرح مػػن خبللػػو لوجػػوف وضػػعيات ادليثػػاؽ كمػػا 

 يلي:
اسم          =اسم ادلؤلف   0= =اسم ادلؤلف

 الشخصية 
 ادليثاؽ

 روائي أ(1رواية ) أ(2رواية ) 
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 0= ب(1رواية) ب(2غَت زلدد) أ(3سَتة ذاتية )
 

  ج(2سَتة ذاتية ) ب(3سَتة ذاتية )
 

 السَتة الذاتية

 
مػػػن خػػػبلؿ اجلػػػدوؿ أف لوجػػػوف، قػػػد وضػػػع ثػػػبلث وضػػػعيات للسػػػَتة الذاتيػػػة، يتضػػػح 

ية اسػػم الشخصػػية الػػيت ذلػػا ثػػبلث وضػػعيات وثػػبلث وضػػعيات أخػػرى للروايػػة، اسػػتنادا لوضػػع
 ىي: 
 اسم الشخصية= اسم ادلؤلف 
 .=0اسم الشخصية 
 اسم الشخصية = اسم ادلؤلف 
 :لوضعية ادليثاؽ الذي لو ىو اّ خر ثبلث وضعياتأيضا استندا كما 
 ( (.3أ،2أ، 1ادليثاؽ الروائي: حالة )رواية)ب 
  ب(.2ادليثاؽ الغائب: حالة )غَت زلدد  
  ب((3ج،2أ، 3السَتة الذاتية)السَتة الذاتية)ادليثاؽ 

خانػة انطبلقػا  16،  ليصػبح عػدد خاانتػو 1986مع العلم عدؿ يف كتابو "أان ايضػا" سػنة 
مػػن اجلػػدوؿ، ديكػػن ٖتديػػد طبيعػػة ادليثػػاؽ، وذلػػك ابلنظػػر اذل اسػػم الشخصػػية، وعلػػى ضػػوء 

الشخصػػػية  -ردالسػػػا–ىػػػذه العبلقػػػة يتوجػػػب علػػػى القػػػارئ أتمػػػل اذلػػػوايت الػػػثبلث: ادلؤلػػػف 
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إذا حػدث  لػذي يكػوف: خاصػا ابلسػَتة الذاتيػةالرئيسية، للحكم على نوعيػة ادليثػاؽ ادلنجػز ا
 ف:اؽ روائيا، وللميثاؽ الروائي مظهر أما إذا انتفى التطابق فيصبح ادليثا؛التطابق

 عدـ التطابق: اسم الشخصية= اسم ادلؤلف.-1
 التصريح ابلتخييل: ادلؤشر اجلنسّي: رواية.-2
يثػػاؽ السػػَتة ذاتيػػة ، عنػػدما يقػػًتح الكاتػػب نصػػا مخيػػاؼ ميثػػاؽ التخييػػل  ،سػػب لوجػػوفوْت

روائيػػػا  ال يطػػػابق فيهػػػا السػػػارد امسػػػو ،"فالسػػػَتة الذاتيػػػة ليسػػػت نصػػػا يلتػػػـز فيػػػو الكاتػػػب أبي 
اذل مشػاطرتو -ابدلناسػبة-التزاـ، بل انو يدعو القارئ إذل أف يبدي التصديق دلػا يقػاؿ ويقػوده

، أو  ابلتخيلػػي، ْتيػػث تتحػػوؿ الكتابػػة إذل لعبػػة يتػػداخل فيهػػا الػػواقعي "1رةلعبػػة شلتعػػة وسػػاح
يف االٕتاىُت، أي: من أعماؽ الذات الساردة  كأهنا تذكر ونسياف يف ايقاع متناوب متناغم

 ، ومن احمليط السوسيوثقايف إذل الداخل السوسيونفسي.ضلو زليطها

ح بػػو "لوجػػوف" يف البدايػػة أف يف ختػػاـ ىػػذا ادلبحػػث البػػد لزامػػا أف نعػػود إذل مػػا صػػرّ 
:" يقد  السبب الذي دفعو إذل االىتماـ ابلسَتة الذاتية ىو يف األساس دافع شخصي قائبل 

كوااأ أن سفسااي ماان علمااة ايواالس باال قااد ازعااا ملزحاال أا يسااأ جلمعياال مت صصاال يف 
ايسرية ايذاتية يكوين ابألحرى كلتب سرية ذاتية   مت صص يف اجللمعة... يقد ملرسأ 

ذه ايكتلبااة موااذ مااراهقان  وكاالن يلاازمين بعااحت ايسقااأ حااا أققاا  ماان إمكاالن ايتقاال  هاا
ـ، حيػػث  1969. ففػػي حػػدود سػػنة 2مسضااسا ايدراسااة اجللمعيااة وادلالرسااة اي  صااية"

                                           

 ph lejeun : le pacte autobiographique p :28انظر: 1
 
 ph lejeun : le pacte autobiographique p :28انظر: 2
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سػنة، أتيحػت لػػو فرصػة التخصػص يف رلػاؿ السػَتة الذاتيػة لتصػػبح  31كػاف يبلػغ مػن العمػر
 حياة.السَتة الذاتية ليست رلاال فحسب بل مشروع 

لدرجػػة األوذل اب وعليػػو فػػمّف" لوجػػوف" يعػػزو إتاىػػو ضلػػو السػػَتة الذاتيػػة إذل الػػدافع الػػذايت     
بقولو إّف:""فيليب لوجوف" مصيب يف جريار جيويأ وىذا ما يقرره   .فضبل عِن ادلوضوعي

اعتبػػػار السػػػَتة الذاتيػػػة جنسػػػا حػػػديثا نسػػػبيا، وحيػػػددىا أبلفػػػاظ ال يتػػػداخل فيهػػػا أي ٖتديػػػد 
حكليااة اسااّتجلعية س ريااة يقااس  ناال داا ص عاان وجااسده يكمػػا أسػػلفنا ضػػبطو أهنػػا  " اترخي

، يف حركػػة "1اخلاالصن عواادمل يركااز علااا حيلتااص اخللصااة ويصسصاال علااا  رياا  د صاايتص
 دائرية ترصد وعيو بذاتو ضمن األطر اجلماعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 92 : دراسة يف السَتة الذاتية العربية الشروع القومي للًت ة ط القاىرة ص:تيتز رووكي : يف طفوليت 1
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2.1 

تعػػػد إشػػػػكالية التجنػػػػيس مػػػن ادلباحػػػػث النظريػػػػة الػػػػيت علقػػػت ابلعمػػػػل األديب منػػػػذ فجػػػػر 
االىتماـ ابإلبداع الفٍت، بل ال ديكن تصػور أي نظريػة أدبيػة دوف ادلسػاس بقضػية اجلػنس األديب، 

م بشػػجرة األجنػػاس األدبيػة وتناسػػبلهتا الػػيت لػذا يغػػدو األمػر أكثػػر تقػػببًل ابقػًتاح نظريػػة مسػػتقلة هتػت
تسػػتحدث األشػػكاؿ األدبيػػة اجلديػػدة اجملسػػدة للعمليػػة اإلبداعيػػة وفػػق أطػػر تنظيميػػة تعكػػس شػػىت 

ٔتا يكفل لكل شكل االستقرار والثبات على منت  ،ادلستوايت )اللغوية، الداللية، اجلمالية، الفنية
َته قضػية التجنػيس حػوؿ اخلطػاب السػردي، إْف بػدعاً فيمػا سػتث لن يكػوف  ،شجرة األجناس، إذاً 

ضلػػػن أقػػػرران مبػػػدأ الشػػػراكة بػػػُت ىػػػذا اخلطػػػاب وكػػػل صػػػنوؼ اإلبػػػداع األديب، فضػػػبًل عمػػػا حيفظػػػو 
التجنيس دلختلف الفنوف من خصوصية تتمفصل يف شكل من ادلواصفات وادلميػزات الػيت ينتهػي 

دىا اجلػػػػنس األديب فتتبلشػػػػى إليهػػػػا الفػػػػن فػػػػبل يتعػػػػداىا، وإال غابػػػػت تلػػػػك اخلصوصػػػػية الػػػػيت حُيػػػػد
، حيػػػث 1األجنػػاس وتتعاظػػل بعػػػدما كانػػت أكثػػػر زلافظػػة علػػى خصوصػػػيتها وأكثػػر ٘تيػػػزاً بسػػماهتا

يفقد اجلنس كل شليزاتو اليت كانت ٘تيزه من جهػة، كمػا يكػوف ذلػك بدايػة لتػداخل االجناسػي ٔتػا 
 فيو من سيمات كل جنس.ال يدع رلاال للقبض على ىوية األثر إال ضمن كٍل 

لقػػد أشػػران يف بدايػػة ْتثنػػا أبّف السػػَتة الّذاتيػػة ىػػي حكػػي يعػػاد فيػػو الواقػػع إذل متخيػػل إْذ      
يقـو بو شػخص واقعػي عػن وجػوده اخلػاص. أي أّف شػكل اللغّػة يف السػَتة الّذاتيػة ىػو سػرد 

                                           

 ينظر زروقي عبد القادر ، مقاؿ علمي بعنواف السرد وىوية االجناس جامعة عبد الرمحن بن خلدوف 1
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ّف أكثػر األعمػػاؿ األدبيػة تػػدّؿ علػى ذاتيػة كاتبهػػا، وٖتتفػي ىػػذه بّينػا أبكمػػا    .تتػابعي وصػفي
ية وراء الّشخصػية الّروائيػة، بيػد أنّػو ليسػت كػّل قّصػة صػّورت حيػاة صػاحبها تعػّد تر ػة الّذات

عػن غايتػو ذاتية لو، ألّف كاتب الًّت ة الّذاتية يف صورة روائيػة البػّد لػو أف يفصػح عػن امسػو و 
توّصػلنا إذل أّف مػا دييّػز السػَتة الّذاتيػة عػن غَتىػا مػن األجنػاس ، كمػا على ضلػو ال مواربػة فيػو

األدبية األخرى، ىو ضرورة وجػود عقػد أو ميثػاؽ قػد يسػتتبع ويفػًتض وجػود قواعػد صػرحية 
اثبتػػة ومعػػًتؼ هبػػا التّفػػاؽ مشػػًتؾ بػػُت ادلؤلّػػف والقػػرّاء ْتضػػور الكاتػػب الّشػػرعي الػػذي يػػتّم 

 الّتوقيع عنده على العقد يف الوقت نفسو. 

، فػمف راحة وفق ادليثاؽلكاتب ادلعلن صيكوف الّسارد ىو ادلؤّلف احلقيقي أو ا عندما
. وعليػػػػو فػػػمف الروايػػػة كنػػػوع بوظريااااة تداياااال األجوااالس األدبياااةحييلنػػػػا إذل مػػػػا يسػػػمى  ذلكػػػم

تعبػَتي حػػديث العمػر قػػادر علػى استيعػػػػػػاب كػل األجنػػاس األدبيػػػػػػػػة. فالػػػػػػػػرواية دل تكتمػػل أو 
لنظػػاـ  الببلغيػػػػػػػةة والشػػعرية والتارخييػػة و جػػة اقتحػػاـ األنػػػػػػواع الشػػعبيأتخػػػذ شػػكبل هنائيػػػػػػػػػػػا، نتي

دمج فيػػها كػل األنػػػػػػػػػػػواع بنيػة تػل النصػوص و مػن مث فالروايػة نػص حيػاكي كػالنػوع الروائػػػػػػػػػي: و 
األجنػاس األدبيػػػػػػة، ذلػك مػػا يؤكػد عليػػو ابختػُت بقولػػو: " إف الروايػة تسػػمح أبف تػػدخل إذل  و 

ة سػػواء كانػت أدبيػػة )قصػص، أشػػعار، قصػائد، مقػػػػػاطع  كياهنػا  يػػع أنػواع األجنػػاس التعبَتيػ
 علميػػػػة و دينيػػػػةنصػػػػوص ببلغيػػػػة و  كوميديػػػػة( أو خػػػػارج أدبيػػػػة )دراسػػػػات مػػػػن السػػػػلوكات،

 .(، نظرايوغَتىا

إف أي جػػنس تعبػػَتي ديكنػػػو أف يػػدخل إذل بنيػػػة الروايػػة و لػػيس مػػػن السػػهل العثػػػور  
الروايػة و كاتػب أو آخػر ابلروايػة، و ف أحلقعلى جنس تعبَتي واحد دل يسبق لو، يف يـو مػا، أ

ال ديلػػك شػػكبل اثبتػػا أو هنائيػػا، بػػل إف ػػػػػػػاتش زلتػػوى غػػَت خػػالص أبػػدا، و حسػػب جػػورج لوكػ



 الخطاب السيّر ذاتي في الرواية الجزائرية المعاصرة   صل األول:               الفـــ

 

 
22 

د بلغت الرواية أوج ٕتربتها كنص مفتػوح علػى  قو  " 1شكل الرواية عرضػة للتفكَت ادلستمر".
ة الػيت عرفتهػا نظريػة ذلػك بعػد التطػورات اجلذريػانت التجديد يف القرف العشرين، و كل إمكا

ألشػػػكاؿ ادلتوارثػػػة اائػػػػػي اجلديػػػد يلػػػتهم كػػػل النمػػػاذج و الروايػػػة، و قػػػد أصػػػبح ىػػػذا الشػػػكل الرو 
الفػػػػروؽ بػػػػُت األنػػػػواع و األجنػػػػاس األدبيػػػػة، فيهػػػػا احلػػػػػػػدود و  احلداثيػػػػة، إذل درجػػػػة أف أزلػػػػتو 

لعػػل و ، "2ا الػػدرامادلوسػػيقى واحلكايػػة والسػػَتة و الروايػػة بكػػل اللغػػات: لغػػة الشػػعر و فانكتبػػت 
أىم جنس تداخلت معو الرواية ىو السَتة الذاتية فقد شغل عدد كبَت مػن النقػاد كشػكالية 

إجيػاد فواصػل دقيقػة لتميػز جنسػي أديب تيػة ابلروايػة " يف سػبيل احلصػوؿ و تداخل السػَتة الذا
للسػَتة  أسباب ىذا التػداخل، سػاعتُت يف ىػذا السػياؽ إذل معرفػة البنػاء الفػٍتو  ،"3عن آخر

  . لذي دييزه عن الروايةا

تػػداخل الروايػػة  اىػػتم عػػدد كبػػَت مػػن الدارسػػُت هبػػذه ادلسػػألة نتيجػػة اللػػبس الػػذي أحدثػػو
السػػَتة تػػداخل رلػػاؿ األدب إذا كػػاف الكاتػػب يهػػدؼ إذل تقػػدمي رؤيػػة خاصػػة و  ابلسػػَتة الذاتيػػة.

الشخصية.  ة أو ابلنقد و تشويو إزاء الشخصية اليت يكتب عنها سواء ابلدفاع و ٕتميل الصور 
بدرجػػػة ديكػػػن أف نطبػػػق قواعػػػد  –فنيػػػا  –ىنػػػا تلتقػػػي السػػػَتة مػػػع الروايػػػة التارخييػػػة، و يقػػػًتابف و 

)كتبػػػػػو أديػػػػػب عػػػػػن حياتػػػػػو ( أـ الروايػػػػػة التارخييػػػػػة. علػػػػػى السػػػػػَتة األدبيػػػػػة سػػػػػواء أكانػػػػػت ذاتية
كتبها أديػػب عػػن غػػَته (، فالسػػَتة نػػوع أديب، يقػػـو علػػى مضػػموف اترخيػػي، يتشػػكل يف غَتيػػة)

                                           

 1 Pour une sociologir de roman: lucich goldman Ed gallinard 1964 P177 
 .98ص  1999_1998عيب يف الرواية،ليندة خراب،رايلة ماجستَت، جامعة قسنطينة نقبل عن تناص الًتاث الش

 100ليندة خراب،ادلرجع نفسو،ص  2
، 2005أمػػل التميمػػي: السػػَتة الذاتيػػة النسػػائية يف األدب العػػريب ادلعاصػػر، ادلركػػز الثقػػايف العػػريب الػػدار البيضػػاء، ادلغػػرب، ط ، 3
 .93ص
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فالسَتة تعتمد على درجة كبَتة على التاريخ،  ،"1بناء روائػػػػػػػػػػػػي قريب من الرواية التارخيية إطار 
اتريػػخ الشخصػػية الػػيت يكتػػب عنهػػا الكاتػػب سػػواء كانػػت سػػَتة ذاتيػػة أـ موضػػوعية، فيتحػػدث 

ابعتمػػاد الكاتػػب علػػى لوقػػائع إجيابيػػة كانػػت أـ سػػلبية. عمػػا وقػػع ذلػػذه الشخصػػية بػػذكر كػػل ا
وجػػو آخػػر لتػػداخل السػػَتة ىػػذا ا قريبػػة مػػن الروايػػة التارخييػػة، و خ جيعػػل السػػَتة الػػيت يكتبهػػالتػػاري

 الرواية.الذاتية و 

تفاعلت السَتة الذاتية مػع أجنػاس سلتلفػة عنهػا يف األصػل اختبلفػا جػذراي، مػن حيػث  
 األديب،مقوماهتػػػا العامػػػة و مقاصػػػدىا اجلوىريػػػة، و إف اعتػػػربت منتميػػػة مثلهػػػا إذل نفػػػس النسػػػق 

ادللفوظػات التخيليػة   من أىم ىذه األجناس ما صنف منهػا يف عػدادالذي يؤلف بينها  يع، و 
ة كبػػَتة يف تشػػكيل عادلهػػا اخلػػاص الػػيت اسػػتفادت السػػَتة الذاتيػػة مػػن تقنياهتػػا اسػػتفادكالروايػػة. و 

الروايػػة تػػداخبل شػػديد ؤكػػد تػػداخل جنسػػي السػػَتة الذاتيػػة و ىػػذا مػػا يقػػر بػػو جػػورج مػػا الػػذي يو 
" تتوسػػط 2، يستعصػػي علػػى الضػػبط، دفػػع بػػو إذل أف يشػػكل منهمػػا طػػرفُت لسػػلم واحػػدالتعقيػػد

درجاتو الباقية على آاثر عديدة متنوعة، قد تقًتب من ىذا الطرؼ أو ذاؾ ْتسب ما تتم عنو 
 .من استعدادات خاصة لبلنتماء إذل اجلنس الروائي احملض، أو السَت ذايت الصرؼ

مف جػػػورج مػػػاي دل يقنػػػع بوجػػػود فػػػوارؽ بينػػػة، ديكػػػن رغػػػم مرونػػػة ىػػػذه الرؤيػػػة النقديػػػة، فػػػ
التعويل عليها يف الفصل بُت ادلتخيل الروائػي و ادلرجعػي السػَت ذايت حيػث يقػوؿ: " إف السػَتة 

ال تغَت إال ٔتقدار النسبة السَت ذاتية فحسب، فنحصػل ػػػػػػػا يف الروايػػػػػػػػػػة و الذاتيػػػػة حػػػػػاضرة دائمػػػ
                                           

 (.145،144، ص) 1996، القاىرة، 2) السَتة و الًتاث ( ط طو وادي: ىيكل رائد الرواية – 1
( نقل عن جليلػة الطريطػر: مقومػات السػَتة الذاتيػة يف األدب العػريب 203-1999جورج ماي : السَتة الذاتية،ص ص ) –  2

 .85، ص 2004احلديث )ْتث يف ادلرجعيات(، مركز النشر اجلامعي، مؤسسة سعيداف، كلية اإلنسانية و االجتماعية، تونس، 
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من ىنا صلد أّف ادلعاش يف السػَتة الّذاتيػة ال يػروى كمػا حػدث فعػبًل، والت من ىذا ال على مق
بل كما يتذّكره الّسارد حلظة زمن الكتابة، وبُت احلدث ادلعاش وحلظة زمن الكتابة فاصل زمػٍّت  

ونظراً لطبيعػة الواقػع العػريّب  ؛كفيل أبف يصقل احلدث وحيّرفو ويوّجهو أو يرميو يف سّلة الّنسياف
ٔتا فيو من عادات  وتقاليد وأعػراؼ، وواقػع سياسػي  قمعػي، صلػد الكاتػب مػدفوعا إذل ادلعاش 

الّتخييػػػل الّروائػػػي كقنػػػاع ليكػػػوف أكثػػػر صػػػدقاً وجػػػرأًة يف الكشػػػف، ومػػػن ىنػػػا يضػػػمر ادليثػػػاؽ يف 
السػػػػَتة الّذاتيػػػػة بشػػػػكل  أوسػػػػع مػػػػن دائرتػػػػو ادلغلقػػػػة الّضػػػػّيقة، فيػػػػؤدي دوره يف ىػػػػدـ احملّرمػػػػات 

 .عوادلسّلمات والقم
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1.1

اخلطاب السردي أكثر رحابة لتجميع أصناؼ السرد من تلك األجناس األدبية إّف 
اليت سادت عرب عصور متعاقبة وإف كانت ىي األخرى مرتبطة ابحلكاية حيث أف أمساء 

اب ذلك التعدي، اضلصر تلك األجناس تستند على مساهتا النصية ودل تتعداىا، وإذا غ
اجلنس دوف إطاره، حيث ال ديكنو أف يتداخل مع أي جنس آخر؛ ألف "مفهـو اجلمع 
غامض جوىرايً وىذا يفسر عدـ االستقرار الدالرل ألمساء األجناس ادلفًتضة ٕتميعًا شكلياً 

، وىذا ما أدى إذل توسيع االسم (1)وموضوعاتيًا بسيطاً، حكاية، قصة، رواية،...اخل"
جلنسي ادلتمثل يف اخلطاب السري عقب تشكيل اترخيي تطوري خضع إلعادة تصنيف ا

 تلك النصوص.

إف ادلادة األساسية احملددة جلنسية السرد ىي "ادلادة احلكائية اليت تعترب أساسية   
وذلك ابلرغم من اختبلؼ طبيعتها  "2واثبتة وعليها مدار السرد وابنتفائها ينتفي السرد

ع السردية. كما أهنا ىي ذاهتا ما جيعل اخلطاب السردي على درجة كبَتة ابختبلؼ األنوا 
من التنوع والًتكيب والتعقيد، كما ٕتعلو متصبًل ابلواقع ٔتا حيققو من وصف لو و٘تثيل، ويف 
ا ف ذاتو ينفصل عنو ويتجرد منو ٔتا يضفيو عليو من ٗتييل قد يصل إذل حدود ادلستحيل 

 يُعَرض هبا، واليت يفًتض فيها ضرورًة أف تكوف شلتعة ليصَت احملكي ادلقنع نظراً للكيفية اليت
 :فنحن ابتداًء من ىذه اللحظة أماـ منطلقُتأفضل من ذلك ادلمكن غَت ادلقنع. ادلخيل 

                                           

 .125ػ ماري شيفَت، ما اجلنس األديب، ص:  1
 .219ػ سعيد يقطُت، الكبلـ واخلرب، ص:  2
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ابعتبارىػػػا تشػػػكل للموضػػػوع الػػػذي يتحقػػػق مػػػن خػػػبلؿ الكػػػبلـ الػػػذي  اجلوساااية: -1
 يتخذ طابع القص.

ستحضػػػاران جلػػػنس السػػػرد انطبلقػػػاً مػػػن الػػػيت نعتمػػػد الكشػػػف عنهػػػا اب ايساااردية: -2
 نصوص زلددة. 

من ىنا صلد أّف ادلعاش يف السَتة الّذاتية ال يروى كما حدث فعبًل، بل كما يتذّكره 
الّسارد حلظة زمن الكتابة، وبُت احلدث ادلعاش وحلظة زمن الكتابة فاصل زمٍّت كفيل أبف 

اف. ونظرًا لطبيعة الواقع العريّب ادلعاش يصقل احلدث وحيّرفو ويوّجهو أو يرميو يف سّلة الّنسي
ٔتا فيو من عادات  وتقاليد وأعراؼ، وواقع سياسي  قمعي، صلد الكاتب مدفوعا إذل 
الّتخييل الّروائي كقناع ليكوف أكثر صدقًا وجرأًة يف الكشف، ومن ىنا يضمر ادليثاؽ يف 

ي دوره يف ىدـ احملّرمات السَتة الّذاتية بشكل  أوسع من دائرتو ادلغلقة الّضّيقة، فيؤد
 وادلسّلمات والقمع.

الكاتب حُت أبنّو يكتب سَتتو الّذاتية يف قالب روائي )السَتة الّذاتية الروائية(،  إفّ     
فمّف ذلك ي زيل الّلبس عند القارئ ويتلّقاىا على أهّنا الّتاريخ احلقيقي لكاتبها وعندما 

ذلك يعّد احلّد الفاصل ادلمّيز بُت الرواية  يكشف الكاتب عن غايتو على ىذا الّنحو، فمفّ 
الفنّية اخلالصة وبُت السَتة الّذاتية ادلصوغة يف قالب روائي، حيث استعار كاتبها تكتيك 
الّرواية دوف أف جيمح بو اخلياؿ ٔتعزؿ عن نقل احلقيقة ادلصّورة لواقع اترخيو الّشخصّي، إذ 

ائي أف يلتـز احلقيقة الّتارخيية يف كّل جزء من البّد للمًتجم لذاتو الذي خيتار القالب الرو 
وعادة ما يكوف ىناؾ تواصل ، 1أجزا ء تلك الًّت ة، رغم استعانتو بعناصر من الفّن الّروائي

وترابط بُت األجناس األدبّية ادلختلفة، فالّرواية مثبًل منذ أواخر القرف التّاسع عشر والقرف 
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سرحي لتحقيق الّتجارب وادلتعة والّتأثَت وتصوير العشرين، استعارت احلوار من الفّن ادل
الّتجارب، وإاثرة اإلحساس اجلمارل لدى القارئ، مع احلرص على نقل احلقيقة ادلصّورة 
لسَتة الكاتب الّشخصي، دوف الّسماح لتلك العناصر الفّنية أف ٕتمح بو، شلّا يبعده عن 

 واقعو الّتارخيي.

ة الفنّية الّروائية بُت كتاب الّسَت الّذاتية الغربية منذ ذلك انتشر ىذا الّلوف من الّصياغ     
احلُت، حىّت ابت من ادلمكن القوؿ أنو ليس بُت قراء الّرواية الغربية ادلعاصرة من ديكنو أف 
يشّك أّف الرواية قد مالت ألف تكوف تر ة ذاتية بشكل أو آبخر. ويبقى احلّد الفاصل بُت 

 شكل روائي )السَتة الّذاتية  الروائية (، وبُت الّرواية الفنّية السَتة الّذاتية ادلصوغة يف
ادلعتمدة على أجزاء من احلياة الّشخصية لكاتبها )رواية السَتة الّذاتية(، ىو التزاـ  احلقيقة 
، إذل جانب الكشف عن غرضو، فيعلن أنّو يكتب سَتتو الّذاتية يف ىذا البناء الّروائي كما 

 قي وعن أمساء الّشخصيات واألماكن وعن الّتواريخ.يعلن عن امسو احلقي

يف ضوء ىذا الّتحديد الفٍّت الذي يبُّت لنا احلدود الّدقيقة بُت السَتة الّذاتية الروائية       
ادللتزمة  ابحلقيقة ، وبُت الّرواية الفنّية ادلعتمدة على أجزاء من احلياة اخلاّصة للكاتب ديكن 

ِمزاج )  مدوانتنا ادلستهدفة ابلدراسة األجناسي الذي تنتمي إليو أف ضلّدد الّنوع األديّب 
ابلّتحليل   م( عند تناوذلمقلملت ايذاكرة ادلوسّية –هسامش ايرحلة األيرية  –مراهقة 

ربطها ابلسَتة الّذاتية أو السَتة الّذاتية الروائية أو رواية السَتة  من  كننتموالّتعليق حىّت 
 الّذاتية.
فيليب لوجوف : " إّف مصطلح رواية السَتة الّذاتية قريب جّدا من مصطلح يقوؿ        

السَتة الّذاتية، وىذا األخَت  قريب جّداً من كلمة السَتة، شلّا يسمح ابخللط أليست السَتة 
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 والّرواية، "1الّذاتية، كما يشَت إذل ذلك امسها، سَتة شخص مكتوبة من طرفو ىو نفسو؟ 
األدبية التصاقا بفّن السَتة الّذاتية، فمن األمور الواضحة وادلعروفة تعّد من أكثر األجناس 

يف الّرواية، إمكانية الّتطابق بُت ادلؤّلف والّسارد والّشخصية الرئيسة، ما يعّزز كوف ىذه 
 الّرواية سَتة ذاتية. 

الّرواية السَتة الّذاتية يف ضرورة التزامها بنمط فٍّت وأسلوب سردي يغري تشبو 
ئ ابالستمرار يف قراءهتا، أّما الفواصل بينهما فتتمّثل يف اخلياؿ، إذ أنّو يف الرواية القار 

مطلق، ويستطيع ادلؤّلف أف يوظّفو كما يشاء، أما يف السَتة فهو مقّيد، إذ أنو يف الّرواية 
مطلق، ويستطيع ادلؤّلف مهما أراد أف يسًتسل يف توظيفو للخياؿ، فمنّو يصطدـ بواقعو 

ب يف تقدديو لآلخرين ألسباب عّدة منها رغبتو يف نقل ٕتربتو ذلم حىّت تتّم الذي يرغ
 االستفادة منها، أو من أجل ٗتفيف العبء عن كاىلو، أو من أجل تربير بعض مواقفو.

إذا كّنا حّددان معادل السَتة الّذاتية، وكذلك معادل السَتة الّذاتية الّروائية، فمنّنا صلد أف 
لو) السَتة الّذاتية النسويّة، البوح والًّتميز القهري( صلده يتحّدث عن حامت الصكر يف مقا

رواية السَتة الّذاتية فيقوؿ إّف بعض  الّنقاد يتعقبوف األعماؿ الروائية للكتاب، ويبحثوف 
فيها عن كسر أو أجزاء ذاتية، فتقّدمها القراءات الّنقدية على أهّنا سٌَت مهربة وغَت مصرّح 

يعرؼ برواية السَتة الّذاتية، وذلك خطأ ال نوافق عليو، ونرى أنّو يعيد مقولة هبا... وىو ما 
". وير ى أّف ذلك يتّم كغراء 1االنعكاس وتعبَت العمل الّروائي عن حيا ة صاحبو ابلّضرورة 

                                           

 .2،دمشق، ص2004، 404الصكر، حامت: السَتة الذاتية النسوية، البوح والًتميز القهري،رلّلة ادلوقف األديب، العدد  1
 الكتاب العرب يف دمشق(.        )مأخوذ عن االنًتنت: موقع اٖتاد                          
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ضمَت الّسرد األّوؿ )ضمَت ادلتكّلم(، أو استحضار معلومات أو استنتاجات غَت نّصّية، 
 البيوغرايف وإسقاط حياة الكاتب الفعلية على ادلتخّيل الّسردي، وىو تذّكران ابدلنهج 

"ما حاولت ادلناىج الّنقدية احلديثة مقاومتو وإقصاءه لصاحل قراءات تستند إذل الّنص، 
وضلن ال نقف يف صف حامت  ."1وتنطلق منو بعيدًا  عن ادلعلومات  اخلارجية أو الّتارخيية

بة لرواية السَتة الّذاتية، وكذلك ال نرى وجهة نظر الفريق الصكر، إذ ال نرى وجهة ابلّنس
ا خر، وإمّنا نرى أف ال شيء ديكن أف دينع القار ئ أثناء قراءتو أليّة رواية، أبف يتذّكر ما  
كاف قد قرأه أو علمو عن الكاتب، وصلده يتساءؿ "رّٔتا يكوف الكاتب ىنا يتحّدث عن 

كذا "، وىي من األمور اليت ديكن أف نعّدىا حّقاً نفسو يف ىذا الفصل  بناء  على كذا و 
مشروعًا للقارئ الذي قد يتماىى مع الّنص، فيعيشو يف متعة، وىي من ادلتع ادلباحة لدفع 

 القارئ للقراءة، وىو الّشيء الذي  نسعى إليو  يعا.

فػمّف الّسػَتة إذا كانت احلقيقة ) الّصدؽ والّصراحة( من أبرز مقّومات السَتة الّذاتية،        
إالّ أّف صلة اخلياؿ ابلّرواية أكرب وأوسع، إذ أّف ىناؾ  قد اّٗتذت من الّرواية عنصر الّتخييل.

إمكانيػػة لوجػػود شخصػػيات وأحػػداث سلًتعػػة. فجػػوىر الّروايػػة متخيّػػل وإف كانػػت األحػػداث 
 وىنػػا صلػػد أفّ  رسػػم حيػػا ة شػػخص كمػػا تفعػػل الّسػػَتة.اذلاّمػػة فيهػػا حقيقػػة، إذ لػػيس ىػػدفها 

) سَتة أو سَتة ذاتية( ،  الّسَت الذاتية اليت انعقدت فيها ادليثاؽ على الغبلؼ بعنواف فرعي 
 قد أعطت القارئ فكرة مسبقة عما سوؼ يقرأ.

 

                                           

 .2: الصكر، حامت: السَتة الذاتية النسوية، البوح والًتميز القهري،ص 1
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تعلق أّتملة من األجناس األدبية سواء حيفُل اخلطاب السردي لقد خلصنا إذل أف 
مونية اليت تدفع إذل تكثيف السمات الفنية داخل عادلها ادلضٔت ـاألمر ٓتصائصها الشكلية أ

ىذا اخلطاب الذي يعكس  عًا أجناسيًا تتناوب فيو صيغ التعبَت ووسائلو التصويرية أو 
تناوب يف غاية اإلحكاـ يطفو من بُت جوانبو ادللمح  فمنوالتخييلية أو حىت اإلقناعية، 

ن قبوؿ اخلطاب بصورتو العمومية السردي الذي دييز ىذا العراؾ األجناسي، شلا ديكننا م
اليت تعكس صياغة جنس أديب عاـ ابعتبار أف "أي مسرود ديثل جزئيًا االسم اجلنسي 

"، فهنا ال 1مات الوصفية اليت تسمح بتمييزه بصورة شاملةللسرد، فمننا ال أنخذ إال السّ 
غَته من أنخذ بعُت االعتبار الفروقات الداخلية يف النص ادلقصود، واليت تفصلو عن 

 النصوص، وتؤىلو أف يكوف مرشحاً للقياـ بدور نواة أخرى يتحرر منها جنس أديب آخر.

ىكذا يكوف اخلطاب السردي قادراً على ٖتقيق جنسية عامة لصنوؼ اخلطاابت اليت 
تنتمي إليو واليت كثَت ما تكوف "بعيدة عن أف تكوف متشاهبة يف مضموهنا وشكلها، ولكن 

د يف مستوى ادليزة اليت ينتقيها مصطلح السرد، إهنا تتساوى يف ىذا اختبلفاهتا ال تتواج
ىذا يعٍت أننا حينما نقر ّتنسية السرد كنوع تناسل عن نوع   ".2ادلستوى وتتعارض جزئياً 

آخر واحتوى بُت ثناايه أجناسًا أخرى، فمف البحث يف ىذه األخَتة يصبح أمرًا ال مفر 
دلؤلف قد التـز ٔتا تفرضو تلك األجناس، وحينها يكوف منو، ويصبح السؤاؿ عمَّ إذا كاف ا

ادلبدع رلربًا على التعامل مع كل مكّوف على ِحَده لكن يف إطار اجلنس الواحد، وىذا 

                                           

 .119ػ ماري شيفَت، ما اجلنس األديب، ص:  1
 . 115ص:  ـ . ف .ػ  2
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يفضي بنا إذل االعتقاد بسقوط نظرية األجناس ٔتفهومها، وفق متصوراهتا الكبلسيكية أماـ 
 اخلطاب السردي ادلعاصر.

 

 
 
 
 



 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 =; 

 :روائي اجلزائري   - 1.1
 
يف  ، عرفوا فن الرواية وتناولوهإف اعبزائريني كغريىم من األدابء واؼبهتمني هبذا اجملاؿ    

لطوؿ واالستغراؽ، وؽبذا فهي أدهبم وىي أكثر األجناس األدبية شيوعاً لديهم، فهي تتميز اب
حياة فنية أو واقع فين حبق. ويتفق الدارسوف على أف الرواية عبارة عن "خياؿ نثري لو طوؿ 
معني كامل يف ذاتو ينصب صاحبو ابالىتماـ ابلعامل الداخلي للشخصية أكثر من اػبارج، 

صيتنا، وىذا مت ىذا ؼبعرفة طبائع الناس، وكذا إعالمهم أبحوالنا من خالؿ الولوج يف شخ
ية ربرـت التجربة الذاتية واغبس أف الروا ،نلحظ من ىذا كلو، و 1قبده يف السرية الذاتية

 .الفردي وتتجو مباشرة إىل الواقع، لكن ليس الواقع حبذافريه وإمنا الواقع الفين

عن ما عجز اإلنساف العادي أف يبوح بو، إما لظروؼ سياسية الرواية السريية قد تبوح   
العربية  ةية أو لظروؼ شخصية. عرؼ ىذا اللوف النثري متصال يف ذلك جبذوره الرتاثيأمن

القدمية، رغم الفروؽ الشكلية بينو وبني ما عرؼ عنو يف أقطار الوطن العريب، وىي فروؽ ال 
تلغي طبيعة التأثر والتأثري، فكراً وفناً يف كل أنواعو األدبية "العتبارىا منبع حضاري ومسارىا 

اعبزائرية اغبديثة "ال تنفصل يف نشأهتا عن حداثة ىذه ، كما أف الرواية " 2ساين العاـاإلن
، يرد ظهورىا بداية، مث انطالقها يف وجو فيت 3النشأة يف الوطن العريب كلو مشرقو ومغربو

انضج بعد ذلك، "فنشأة الرواية العربية، ومنها اعبزائرية مث مل أتيت من فراغ، فهي ذات تقاليد 

                                                           

 .198. د. ف ص 2دار اؼبعارؼ .ط.  1870/1938تطور الرواية اغبديثة يف مصر  -عبد احملسن طو بدر:  1
 . 195دراسات يف األدب اعبزائري اغبديث. اؼبؤسسة الوطنية للكتاب. اعبزائر. ص -الدكتور عمر بن قينة:  2
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أيضاً "إهنا ذات صلة أتثريية هبذا الفن كما  ؿميكن القو ىذا و  ".1، وفكرية يف حضارهتا ةفني
". يف الرواية اعبزائرية 2عرفتو أورواب يف العصر اغبديث خصوصًا بعد شيوع مصطلح الواقعية

 وبلورة اذباه واقعي حيمل شقاً جديداً.

تقالؿ على يد قافلة من الكتاب قد ربقق ىذا من اندالع الثورة الوطنية مث بعد االس    
قبد من بينهم كل من دمحم ديب، مولود معمري، مالك حداد... ومن ىذه الرؤية ترتسم 
مالمح جسم كبري من اإلبداع الروائي العريب ابتداء مث من الثمانينات، فكاف العطاء ساحة 

م، ؿباولني بذلك أدبية زاخرًا يف ىذه الفرتة، بعدد الكتاب وكثافة نشاطهم، وغزارة إنتاجه
اللحاؽ ابلركب مستمدين من الثورة اؼبسلحة واغبالة االجتماعية ماداتً أوىل ألعماؽبم الفنية، 

ومن بني ىؤالء الكتاب نذكر )عبد اغبميد بن ىدوقة( عبري عن الواقع اعبزائري الكبري. والت
لرواية  (3، فعال )النشأة اعبادة الناضجة1970حيث ميكن اعتبار )ريح اعبنوب( سنة 

جزائرية، وإذا كاف ذلك قيو انتقاء األحداث والشخصيات، أو ىي أسلوب القصة والعرض 
أتيت بعد أف قطع ىذا اللوف فنيًا يف معظم أقطار الوطن العريب شوطًا كبرياً، ومنو تونس 

 واؼبغرب وىذه النشأة ترتبط ابلواقع بكل أبعاده  سياسياً، اقتصاداي، اجتماعيا.

ية بعد ؿباولة )بن ىدوقػة( خطػوة أخػرد قػديرة شػاركت كبػو تطػور اال ػايب ت الرواخط    
( بروايػػػة الػػػالطز ؿ:)طػػػاىر وطػػػاطر( وميكػػػن اعتبػػػار ىػػػااتف الروايتػػػاف 1972فنيػػػاً، وذلػػػك سػػػنة )

)األرضػػية الصػػحيحة يف التأسػػيس لروايػػة جزائريػػة بلسػػاف األمػػة والػػوطن الػػيت سػػرعاف مػػا اتسػػع 
زت األعمػػػػاؿ الروائيػػػػة عػػػػو مراحػػػػل ومسػػػػتوايت السػػػػبعينات (، وذبػػػػاو 4ؾباؽبػػػػا، وتعػػػػدد كتاهبػػػػا

والثمانينػػات والتسػػعينات واقعيتهػػا، كمػػا اختلفػػػت فيهػػا اذباىػػات فكريػػة وإيديولوجيػػة وطػػػرؽ 
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اؼبعاعبػػة الفنيػػة، ورغػػم ضػػالة الػػرواايت اؼبؤلفػػة يف ىػػذه الفػػرتة إذ وصػػل الثالثػػني فانػػو يبقػػى دااًل 
 لو يف ىذا النوع األديب.على الرغبة اعبادة يف اؼبسامهة يف أعما

 
 

عػػػرؼ النثػػػػر يف األدب ؿبػػػػاوالت قصصػػػػية مطولػػػة يف شػػػػكل حكػػػػاايت أو رحػػػػالت أو 
"، إال أف الػروايتني )ريػح اعبنػوب( 1قصص تنمو كبػو روايػة، طػواًل، شخصػيات، وفنػاً كػذلك

و)الػػػالطز( "كأننػػػا معػػػاً أقػػػر األنفػػػاس األدبيػػػة فيمػػػا يسػػػمى أبدب )االلتػػػزاـ( يف اعبزائػػػر يف رؤد 
تلتقػػػي يف أشػػػػياء وزبتلػػػػرب يف أخػػػػرد، عػػػػوت يف صبيػػػع اغبػػػػاالت عػػػػن حيويػػػػة اغبيػػػػاة الثقافيػػػػة 
واألدبيػػة خػػالؿ السػػبعينيات الػػيت سػػرعاف مػػا شػػرعت تشػػهد ازدىػػارا ؽبػػذا الفػػن خصوصػػاً يف 

"، فقػػػد ض نضػػػج نػػػوع أديب جديػػػد يف األديب اعبزائػػػري اغبػػػديث، معػػػواً بلغػػػة 2النصػػػرب الثػػػاين
 ، ومواقرب وقضااي ضمن مستوايت أدبية فنية ـبتلفة.األمة عن الواقع اؼبعاش

مػػن شبػػة كانػػت ىػػذه الفػػرتة حافلػػة بكتػػاب أبػػدعوا يف ىػػذا الفػػن سػػوءا يف موضػػوعاتو أو     
نػػذكر ابإلضػافة إىل الكػػاتبني الػذين يعػػداف  ،بػني ىػػؤالء الكػت ؛ إْذ مػػنأسػلوبو وبكتابػػو الفػين

 روايتػػو األوىل )طيػػور يف الظػػاىرة( و)دمحم أكثػػر الػػروائيني إنتاجػػاً غبػػد اقف )مػػرزاؽ بقطػػاش( يف
عرعار( يف روايتو )انر ونور( و)دماء ودموع(، قد حاولت بػدورىا أف تسػجل أحػداث الثػورة 
أو على األقل تساير منجزاهتا ويكفػي أهنػا كانػت نبػوه صػادقة مثلهػا كانػت ثالثيػات )أحػالـ 

ىذه الرواايت ؽبا مكانػو ىامػة مستغامني( )ذاكرة اعبسد، فوضى اغبواس، عابر سرير( وصبيع 
 يف اتريخ الرواية اعبزائرية وىذا "لضمها من الناحية اؼبوضوعية والفنية".
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والنتيجػػة الػػيت نتوصػػل إليهػػا ىػػي أف :"األدب الروائػػي حػػاوؿ وقػػد اسػػتطاع يف الكثػػري مػػن    
ة مناذجػػو تغطيػػة منجػػزات الثػػورة الوطنيػػة وحػػ  لػػو جػػاء ذلػػك متػػأخرا وأف اختالفػػات اؼبطروحػػ

 نياألكػػادمييليطفػػو علػػى السػػطح جيػػل متػػألق مػػن . "1حػػوؿ كيفيػػة ىػػذه التغطيػػة لكػػل أديػػب
صبعػػوا بػػني انتقائيػػة اؼبضػػامني وصبػػاؿ التشػػكيل السػػردي  ونػػذكر ىهنػػا واسػػيين االعػػرج ، أمػػني 

، ومن االقالـ النسائية فضيلة فػاروؽ ، وربيعػة جلطػي اوي ، دمحم مفالح ، اغببيب مونسيالز 
 .وتتقاطع اترة أخردثنا على مدوانت ثالث تتناظر اتسريكز حب وغريىن كثريات.
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1.1

مل  اعبزائػر ذات مالمح خاصػة هبػا، ألفط  جزائرية مل يشر دارسو الرواية إىل وجود رواية     
متميطػػزة يف ىػػذه  جزائريػػة ور رطوايػػة تكػػن دبعػػزؿ عػػن بقيػػة األقطػػار العربيػػة، واغبػػديث عػػن ظهػػ

وال ميكػن ؼبتتبطػع الروايػة يف تلػك الفػرتة أف يغفػل دور الرطوايػة  ،اؼبرحلة يتضػمطن قػدرا مػن اؼببالغػة
زائريػة سػواء اؼبعػو اؼبرتصبة يف اغبياة األدبيطة، فقد احتلطت موقعا ال أبس بو يف اغبياة األدبيطػة اعب

وابلثػػػورة والغػػػم االجتمػػػاعي  مػػػا ارتػػػبط ابؼبكػػػاف واألرض وخاصطػػػة .فيهػػػا ابلعػػػريب أو الفرنسػػػي،
ظهػػور   اعبزائػػرينيوقػػد شػػهدت تلػػك الفػػرتة مػػن حيػػاة األدب  علػػى إثػػر االحػػتالؿ الفرنسػػي،
 .  .اعبزائرية، وشكطلت البداايت األوىل للرطواية ?;@8عدطة أعماؿ روائية قبل عاـ 

ػػػت ا سبثػػػل بدايػػػة اإلنتػػػاج الروائػػػي بعػػػل الدطراسػػػات ابلرطوايػػػة يف تلػػػك الفػػػرتة، كوهنػػػ اىتمط
، أو بدراسػػػتها دراسػػػة اتر يػػػة متتبعػػػة تطوطرىػػػا اعبزائػػػري ، وتناولتهػػػا ابلدطراسػػػة والتطحليػػػل الفػػػينط

اعبزائريػػة . ويالحػػظ معظػػم ىػػذه الدطراسػػات قػػد أشػػار ت إىل أفط البدايػػة اغبقيقطػػة للرطوايػػة اومنوطىػ
( وابلذطات مػن خػالؿ روايتػو  الديبدمحمقد كانت على يد )وخباصة ما تعلق ابلسرية الذاتية ،

 صبط يف بوتقة السطرية الرطوائية.وكلها  ت   الدار الكبرية وأعماؿ مولود فرعوف "االبن الفقري"

1.1.1 

اسػػتنباط األسػس الػػيت تقػػـو عليهػا و مػػا يتعلػػق بػػذلك علػم السػػرد ىػػو دراسػة للقػػص و         
 اجو و تلقيو، و ىو عبارة عن عالقة بني عنصرين أساسني مها:من نظم التحكم إنت

 .القصة اليت تضم أحدااث معينة األوىل:
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حػدة ذلػك أف القصػة واوتسمى ىذه الطريقة سردا، و  ،الطريق اليت ربكي هبا القصة :الثانية 
مػػػا داـ اغبكػػػي ىػػػو ابلضػػػرورة قصػػػة ؿبكيػػػة فانػػػو يفػػػرتض ميكػػػن أف ربكػػػى بطػػػرؽ متعػػػددة، و 

وشػػػػخص حيكػػػػي لػػػػو يػػػػدعى "قػػػػار "  Narrateur .يػػػػدعى "سػػػػاردا"  شػػػػخص حيكػػػػي
Recepteur   فالقصة ال تبحث فقط دبضموهنا، ولكن أيضا ابلشكل أو الطريقة اليت ؛

ىػػذا مػػا و حيلػػو اػباصػػة يف تقػػد، قصػػتو، و  تقػػدـ هبػػا ذلػػك اؼبضػػموف، أي لكػػل راوي وسػػائلو
قط دبادهتا و لغتها، و تبقػى أيضػا ". "إف الرواية ال تكوف فبيزة فKayserقبده عند "كيزر 

ل مػا، دبعػأ أف يكػوف ؽبػا بدايػة بواسطة ىذه اػباصية األساسية اؼبتمثلة يف أف يكوف ؽبا شك
، حيث تتجنس عن طريق الوانمج السردي، وبنية سردية وصػوال إىل وظػائرب 1هنايةووسطا و 

 صطلحات.التحفيز وغريىا من اؼب

1.1.1

يقػػـو بعمليػػة سػػرد األحػػداث يف شػػكل تتػػابع خاضػػع ؼبنطػػق خػػاص مػػن خاللػػو ىػػو مػػن       
ت إنسػػػػانية تلوهنػػػػا عناصػػػػر ثقافيػػػػة القػػػػدرة علػػػػى تشػػػػكيل عػػػػامل دالش و قيمػػػػي، فبثػػػػل بنشػػػػاطا

ميلػك ل الػذي ينجػز العمػل النهػائي، بػل و اجتماعية وفكرية، فهو على ىػذا األسػاس "الفاعػو 
حيكي عن أفكار الشخصيات....... إىل درجػة  اؼببادئ اغباملة أحكاـ القيمة، و ىو الذي

." ميلػػػك السػػػارد حريػػػة التصػػػرؼ يف عمليػػػة 1ميكػػػن القػػػوؿ أنػػػو ال وجػػػود غبكايػػػة بػػػدوف سػػػارد
 وقعها السرد من البداية إىل النهاية. فيحدث حركية وآلية و السرد..... تقنيات يستخدمها 

   

                                                           

، 1988عبد القادر الشاوي، اشكالية الرؤية اؼبدروسة )السارد أو الصوت السردي(، ؾبلة دراسات سينمائية أدبية لسانية ربيع 1
 .76مطبعة النجاح اعبديدة، اؼبغرب، ص
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1.1.1

ص الروائي ربدد وضعية السارد ابلنسػبة لشخصػياتو يف الػنص، تقنيات السرد يف النط  إف      
ميكن أف تتجػل عنػو ابعتبػاره عنصػرا  ، فإف الراوي المهما تعددت أشكاؿ السرد و مظاىرهف

 .ك من خالؿ الوظائرب اليت يقـو هبامن عناصر نشأة النص و توجيهو ، حيث يتحدد دل
نوات وميػػوت خليفػػة األرض وتبقػػى حياتػػو عبػػق ذكػػرد والػػذكرد حيػػث  سبػػرط االايـ وسبضػػي السػػ

رىينػػة الطريقػػة الػػيت زبلػػدىا ، إمػػا سػػتبقى منقوشػػة بزخرفػػة التػػاريخ أو مكتوبػػة ابغبػػروؼ وبقػػااي 
الذكرايت ، وألي إنساف لو حرية الِكتماف لصفحات مطوية يف حياتو ال يطلػع عليهػا النطػاس، 

داخػػػل  .حػػػق مشػػػروع ػبصوصػػػية الػػػذات الفرديػػػة لػػػيس ابلضػػػرورة ىػػػذا اؼبطػػػويط ـبجػػػال ولكنػػػو
 : 1بني نوعني من الرواية  Gérard Genetteاػبطاب الروائي و مييز جريار جينيت

روايػػػػة ال يوجػػػػد فيهػػػػػا الػػػػراوي الػػػػيت ربكيهػػػػػا ابعتبػػػػاره أحػػػػد شخصػػػػػياهتا ومثاؽبػػػػا إليػػػػػادة  -1
 ىومريوس 

ضػػا مييػػز بػػداخلها صػػياهتا وأيروايػػة يوجػػد فيهػػا الػػراوي الػػيت ربكيهػػا ابعتبػػاره أحػػد شخ  -2
 :  شيئني

 ال يتخلى عن ىذا الدور ألحد النجم الذي تدور حولو األحداث و 

لػيس لػػو دور فيمػا األدوار سػػطحيا أو اثنػػواي حيػث يتفػػرج ال غػػري دوف اؼبشػاركة فيهػػا وكػػذلك 
ىػػي اؼبختلفػػة و وي تتحػػدد ابعبوانػػب الثالثػػة ( وظػػائرب للػػرا5مييػػز جػػريار جينيػػت بػػني طبسػػة )

 القص .القصة والرواية و 
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1-   : 
 إذا انصرؼ الراوي عنها خسر يف اللحظة نفسها وظيفتو كراوي ألف دوره يتحدد هبا 

1 

تتصل ابلنص الروائي عن النص نفسو كنوع من التوجيو يوز تنظيمو الداخلي فبا يطلق 
أي نػػػػػػػص يف الروايػػػػػػػة يشػػػػػػػرح العمػػػػػػػل الروائػػػػػػػي قياسػػػػػػػا  علػػػػػػػى   Metanarrativeفػػػػػػػظ ل

Metalinguisties  تػػرد أيهػػا القػػاردء   أين أسػػري  "و األمثلػػة عديػػدة يف جػػاؾ القػػدري
أين وحدي القػادر علػى جعلػك تنتظػر سػنة ، سػنتني أو ثػالث سػنوات الصحيح و  يف الطريق

 " .1 جاؾ"قبل أف أحكي لك غراميات 
1.1
متصػػلة ابلقػػص وأمهيتهػػا ظػػاىرة يف الروايػػة الرسػػائلية، طرفاىػػا اؼبػػرود عليػػو والػػراوي وىػػي     

الػػراوي يف أتسػػيس صػػلة مػػا أو حػػوار مػػع اؼبػػرود عليػػو إذ تػػذكران دبػػا  اىتمػػاـحيػػث تنصػػب يف 
يت ظباىػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػن وظػػػػػػػػػػػائرب اللغػػػػػػػػػػػة ابلػػػػػػػػػػػوظيفتني الػػػػػػػػػػػأشػػػػػػػػػػػار إليػػػػػػػػػػػو ايكبسػػػػػػػػػػػوف يف كال

PhanticFunction أكثػػر مػػن  اجتمػػاعيالػػيت أساسػػها تبػػادؿ اؼبشػػاعر و خلػػق جػػو  و
 أف يكوف الغرض نقل اؼبعلومات إىل األخر و التأثري على اؼبتلقي .

1.1

تتصل دبا ميارسو الراوي على نفسو من توجيو و يتخػذ ذلػك شػكل التوثيػق حػني يشػري 
ة بعينهػػػا ، ألهنػػػا  تسػػػتنريىا حادثػػػإىل مصػػػدر معلوماتػػػو أو مػػػدد دقػػػة ذاكرتػػػو أو مشػػػاعره الػػػيت

 عقلية .عالقة عاطفية ونفسية و 
                                                           

 – 101، ص 1989، 1نظريػػة السػرد مػػن وجهػػة النظػر إىل التبئػػري، منشػػورات اغبػوار األكػػادميي واعبػػامعي، ط انجػي مصػػطفى،  1
102. 
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1.1
إف تػػدخل الػػراوي يف القصػػة ، قػػد وخػػذ شػػكال وعظيػػا تعليميػػا عػػن طريػػق التعليمػػات 
ذات الصبغة اؼبرجيعية على األحداث مثال ىذه الوظيفػة قبػدىا عنػد بروسػت دوف الوظػائرب 

راوي فػػبعل الػػروائيني الكبػػار أمثػػاؿ دوستوفسػػكي وتولسػػتوي وغرييهمػػا صبيعػػا ال ترجػػع إىل الػػ
يسندوف إىل بعل شخصيات روايتهم مهمة القياـ ابػبطاب اإليػديولوجي . أمػا بروسػت ال 

كمػػػػا نقػػػوؿ كبػػػػن يف لغػػػػة   ابظبػػػػويوكػػػل إىل أي شخصػػػػية مػػػن شخصػػػػياتو ، فمهمػػػػة التحػػػدث 
كػػػن أف تنفصػػػل عػػػن بعضػػػها ىكػػػذا ىػػػذه الوظػػػائرب ال ميو  ف.الفػػػ ابسػػػمالسياسػػػة التحػػػدث 

البعل أو االستغناء عنها ماعدا الوظيفة األوىل ، و أي مؤلرب ال ميكن أف يتحاشاىا مهمػا 
حػػاوؿ ذلػػك واؼبسػػألة ىػػي مسػػألة اخػػتالؼ بػػني مؤلػػرب و أخػػر مػػثال بلػػزاؾ يتػػدخل يف روايتػػو 

 أكثر فبا يفعل فولبري .
1 

تقنيػػات اؼبسػػتخدمة يف ربليػػل اػبطػػاب السػػردي علػػى تعػػد وجهػػة نظػػر السػػارد مػػن أىػػم ال    
اعتبػػار أهنػػا سبكػػن احمللػػل مػػن الوقػػوؼ علػػى اؼبنظػػور الػػذي يقػػدـ السػػارد معارفػػو مػػن خاللػػو إىل 
القارئ، و الدالالت اليت أعطيت لوجهت نظر متعددة فقد تقتصر على العالقة بني السػارد 

لك لتستقطب فلسػفة السػارد و موقفػو و اؼبؤلرب و موضوع الرواية ، وقد سبتد إىل أبعد من ذ
ىذا ما يفسر عدـ اتفاؽ على مفهـو مضبوط يف ربديدىا ، فػالبعل يسػتعمل  .االجتماعي

الرؤية و البعل األخر يوظرب البؤرة رباشيا للغمػوض الػذي يثػريه مصػطلح الرؤيػة كمػا يفسػر 
يػث قبػد ح من جهة اثنية التصنيفات اليت صنفت إليها و ىػي زبتلػرب مػن ابحػث إىل أخػر،

جرار جينيت يقدـ عرضا لتصنيفات وجهات النظر من قبل النقاد وفػق مػنهج اتر ػي و مػن 
 :ضمن التصنيفات اليت أوردىا
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 : حيث ميز بني أمناط ثالثة للسرد الروائي وىي: تصنيف شتانتزل.1.1
   اؼبؤلرب عارؼ كل شيء 
  السارد ىو إحدد الشخصيات 
 د الشخصيات الروائية اغبدث يسرد بضمري الغيبة من منظور إحد 

: يعتو تصنيفو أكثر تعقيدا، إذ حدده يف شبانية   مصطلحات  تصنيف ن. فريدمان .1.1
 تندرج فيها وجهة نظر من الذاتية إىل اؼبوضوعية كلما اذبهنا كبو األسفل وىي:

  السارد العارؼ بكل شيء الطاغي 
  السارد العارؼ بكل شيء احملايد 
  أان شاىد عياف 
 ل أان البط 
  السارد العارؼ بكل شيء اؼبتعدد 
  السارد العارؼ بكل شيء الواحد 
  الشكل الدراسي 
  الكامريا 

 :  روموغ حدده يفتصنيف ب.  .1. 1       
  سارد عارؼ بكل شيء 
  سرد وجهة نظر 
  سرد موضوعي 
  سرد بضمري اؼبتكلم 

 



 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 >; 

      1.   
 ئري الذي صنفو إىل ثالثة أصناؼ : أما جريار جينيت يقرتح مصطلح التب

        1.1 
تكػػػػوف معرفػػػػة الػػػػراوي ىنػػػػا علػػػػى قػػػػدر معرفػػػػة الشخصػػػػية اغبكائيػػػػة فػػػػال يقػػػػدـ لنػػػػا أي  

ؼبػػػػتكلم أو ضػػػػمري الغائػػػػب، معلومػػػػات أو تفسػػػػريات، و يسػػػػتخدـ يف ىػػػػذا الشػػػػكل ضػػػػمري ا
حيػػث ميكػػن اسػػرتجاع نفػػس اغبػػدث التبشػػري الػػداخلي سػػواء كػػاف اثبتػػا أو متغػػريا أو متعػػددا و 

عػػػدة مػػػرات حسػػػب وجهػػػة نظػػػر عػػػدة شخصػػػيات مرتاسػػػلة، اندرا مػػػا ميكػػػن تطبيقػػػو بشػػػكل 
، دبعأ أف الشخصية الالبؤرية ال توصرب أبدا و ال يشار إليهػا حػ  مػن اػبػارج، و إف  صاـر
أفكارىػػػا و مالحظاهتػػػا ال ربػػػل أبػػػدا موضػػػوعية مػػػن طػػػرؼ السػػػارد و منػػػو لػػػيس ىنػػػاؾ تبئػػػري 

أي أف التبئري الداخلي أو العالقة اؼبتساوية كتب الػراوي و الشخصػية  ي ابؼبعأ الدقيق.داخل
الواقػػع أف الػػراوي يكػػوف و   ،1ىػػي الػػيت جعلهػػا "تومػػا تشيقكسػػي" ربػػت عنػػواف "السػػرد الػػذايت

قػد تكػوف الشخصػية تقػـو بروايػة ؿ معهػا اؼبعرفػة كمسػار الوقػائع و مصػاحبا لشخصػيات يتبػاد
 األحداث.

1 1 
يعتمد كثريا على الوصرب اػبارجي، أي وصػرب اغبركػة و األصػوات و ال يعػرؼ الػراوي 

"أف جهػل الػراوي شػبو اتـ ىنػػا،  يف ىػذا التبئػري مػا يػدور يف فكػر األبطػاؿ و يػرد "تػودوروؼ
 إال فاف حكااي من ىذا النوع ال ميكن حكمو. تقائيا و ليس أمرا ان
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1 1 
يكوف فيػو الػراوي عارفػا أكثػر فبػا تعرفػو الشخصػية اغبكائيػة، إذ يسػتطيع أف يصػل إىل  و 

كػػػػػػل مشػػػػػػاىد و يػػػػػػدرؾ مػػػػػػا يػػػػػػدور بفكػػػػػػر األبطػػػػػػاؿ، و يسػػػػػػتخدـ ىػػػػػػذا النػػػػػػوع يف اغبكػػػػػػي 
 الكالسيكي، و تتجلى شخصية الراوي ىنا يف أنو يستطيع مثال أف يدرؾ رغبة األبطاؿ.

إليػػػو "توماتشفسػػػكي" ابلسػػػرد اؼبوضػػػوع أي بػػػني  هبػػػا وعػػػي ىػػػم   أنفسػػػهم، و ىػػػذا مػػػا أشػػػار
 الراوي و الشخصية.

التبئري الداخلي فػيمكن ذلػك يف رؽ بني التبئري من درجة الصفر، و إذا أردان أف نستنتج الف   
لتحديػػد بئػػري اػبػػارجي فيتعلػػق ابؼبوضػػوع، و الت الػػداخلي و فاعػػل التبئػػري، أمػػا الفػػرؽ بػػني التبئػػري

"تػػودروؼ"، إذ أف ندرسػػو مػػن وجهػػة نظػػر "بوبػػوف" و ب علينػػامفهػػـو التبئػػري بشػػكل دقيػػق  ػػ
أف التبئري من درجة الصفر عند جنيت يقابلو الرؤية من اػبلرب عند "بويوف"، أي أف السارد 

أمػا التبئػري الػداخلي فهػو "الرؤيػة" "تودروؼ". يعرؼ أكثر فبا تعرفو الشخصػية و ىػذا مػا أقػره
 رؼ نفس ما تعرفو الشخصية.أف السارد يع  مع "عند" "تودروؼ" دبعأ

يف األخػػري التبئػػري اػبػػارجي الػػذي يعادلػػو عنػػد بويػػوف الرؤيػػة مػػن اػبػػارج أي أف السػػارد،      
يعػػرؼ أقػػل فبػػا تعرفػػو الشخصػػية. "اذ أف اؽبػػم األوؿ عنػػد "بويػػوف" ىػػو ربديػػد وضػػعية فاعػػل 

ين لػػػدد اإلدراؾ، ىػػػذا الفاعػػػل اؼبػػػدرؾ قػػػد يتطػػػابق مػػػع إحػػػدد الشخصػػػيات. أمػػػا اؽبػػػم  الثػػػا
"بويػػوف" فيتعلػػق دبوضػػوع اإلدراؾ، فقػػد ينظػػر ؽبػػذا األخػػري مػػن الػػداخل و اػبػػارج، حسػػب مػػا 

 إذا كاف الفاعل اؼبدرؾ يدرؾ منو اؼبظاىر الداخلية أو اػبارجية.

سرد ذايت، ففػي السػرد األوؿ )اؼبوضػوعي( يكػوف موضوعي و للسرد منطني ـبتلفني سرد 
ر السرية لؤلبطاؿ، أي أف الكاتب يكوف مقػابال الكاتب مطلعا على كل شيء، ح  األفكا
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للػػراوي احملايػػد الػػذي ال يتػػدخل ليقصػػر األحػػداث و ؽبػػذا يسػػمى ىػػذا السػػرد  موضػػوعيا ألنػػو 
يرتؾ اغبرية للقارئ ليفسر ما حيكػى و يؤولػو، و منػوذج ىػذا األسػلوب ىػو الػرواايت الواقعيػة، 

من خالؿ عيين الػراوي، أي أف األحػداث أما السرد الثاين )السرد الذايت(، فإننا نتبع اغبكي 
ال تقػػدـ إال مػػن زاويػػة نظػػر الػػراوي. فهػػو  ػػو و يعطينػػا أتويػػال معينػػا يفرضػػو علػػى القػػارئ و 

 يدعوه إىل االعتقاد بو منوذج ىذا األسلوب ىو الرواايت الرومانسية.

 اؼبوضػػوعي قػػد رأد "فيتػػو" "أف منيػػز بػػني التبئػػري اؼبوضػػوعي و التبئػػري الػػذايت إذ أف التبئػػري    
 يكوف داخليا أو خارجيا حسب ما إذا كاف اؼبوضوع مدركا يف مظهره الداخلي أو اػبارجي. 

وىذه التعريفات اليت أعطيت لوجهة النظر، رغم تضارهبا تلتقي كلها حػوؿ القػائم للسػرد     
وصػػو حيكيػػو أبحداثػػو و شخداخػػل الروايػػة، مػػن خاللػػو تتحػػدد الرؤيػػة إىل العػػامل الروائػػي الػػذي 

بواسطتو رؤية جديدة لدد القػارئ اؼبتلقػي حيػث قبػد ىنػري جػيمس تتكوف فضائو، وزمانو و 
أوؿ من أاثر ىذا منػذ هنايػة القػرف التاسػع عشػر و بدايػة القػرف العشػرين إذ ميػز بػني أسػلوبني 

 يتأذد هبما السرد: 
 األسلوب البانورامي  -أ

 األسلوب اؼبشهدي  -ب
لتيػار التقليػدي الػذي يتبػأ فيػو الػروائيني وجهػة نظػر العػارؼ يف ىذا التمييز فصل بػني ا     

بكػػػػل شػػػػيء والػػػػذي يفػػػػرض وجػػػػوده اؼبطلػػػػق علػػػػى عاؼبػػػػو الروائػػػػي فيحػػػػرؾ األحػػػػداث ويوجػػػػو 
عاؼبو الروائي ألف الطغيػاف الروائػي  اذباهالشخصيات و التيار اعبديد الذي يهدؼ إىل اغبياة 

 واقع الذي ىو الشرط الضروري للصدؽ على عاؼبو اإلبداعي يقضي على عنصر اإليهاـ ابل
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مؤمنػػا أبف القصػػة  ػػب أف  "ؽبػػذا طالػػب جػػيمس اختفػػاء السػػارد أو ابألحػػرد اؼبؤلػػرب       
أو  ذلػػػك عػػػن طريػػػق مسػػػرحية اغبػػػدث أو عرضػػػو ، ولػػػيس عػػػن طريػػػق السػػػردو  1ربكػػػي ذاهتػػػا

وبػػذلك قبػػد اذباىػػا نقػػداي جديػػدا يعػػاكس االذبػػاه الػػذي تزعمػػو "جػػيمس" حيػػث  .صالتلخػػي
يدعو إىل تبين اؼبوقرب السارد العارؼ بكل شيء إذ تقوؿ "كػاتلني تيليسػتوف":" لػيس ىنػاؾ 
شػػخص يقػػرب خػػارج القصػػة ويقػػوؿ أان ويشػػرح كيػػرب يعػػرؼ مػػا حيػػدثنا بػػو، و اطػػب القػػارئ 

فلػػػيس ىنػػػاؾ ترحيػػػب وال  ،فػػػنحن القػػػراء مػػػدعوين و طػػػب ويسػػػر األسػػػرار ويتملػػػق ويناشػػػد،
   .ضيافة

1
إذا كػػاف الػػراوي  حقيقػػة فنيػػة ال ميكػػن إنكارىػػا فانػػو يتحػػتم علينػػا إف نقػػر بوجػػود        

مرافقة أي الذي يوجو إليو اػبطاب اؼبلفوظ الذي نسميو اليـو اؼبسرود لو "اؼبػرود لػو" ولػيس 
اؼبسرود لو ىو القارئ الفعلي سباما ،كما اف السػارد لػيس ىػو الكاتػب، ووظػائرب اؼبسػرود لػو 

ؿبطة بني السارد والقارئ ويساعد علػى التػدقيق االطػار السػرد ويفيػدان يف  متعددة ،فهو ميثل
يصػػبح النػػاطق ابسػػم العػػوة مػػن و  ،بعػػل األغػػراض، و عػػل اغببكػػة تتقػػدـويػػوز  سبييػػز السػػارد،

اؼبػػرود لػػو ىػػو الػػذي يتلقػػى مػػا يرسػػلو الػػراوي .سػػواء كػػاف اظبػػا متعينػػا ضػػمن ذلػػك أف  .2العػػم
وال ويرد برانس الذي يعود الفضل إليو يف العناية ابؼبرود لو  إف:" البنية السردية،اـ كائنا ؾبه

السػرود شػػفهية كانػػت أو مكتوبػة، وسػػواء كانػػت تسػػجل إحػدااث حقيقيػػة أـ أسػػطورية، وفيمػػا 
إذا كانػػػت زبػػػوؾ عػػػن حكايػػػة أـ تػػػورد متواليػػػة بسػػػيطة مػػػن األحػػػداث يف زمػػػن مػػػا  فإهنػػػا ال 
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 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 >? 

واؼبرود لػو شػخص يوجػو اليػو الػراوي خطابػو ويف اي لو أيضا تستدعي رواية فحسب، إمنا مرو 
 السرد اػبيالة كاغبكاية واؼبلحمة والرواية. يكوف الراوي كائنا متخيال شاف اؼبرود لو.

أف اؼبسػرود لػو ىػو نفسػو القػارئ، فهػو بػذلك يػربط بػني  يرد الناقد عبد اؼبالك مراتض      
عػػػن القػػػارئ فػػػالنص السػػػردي  كػػػل األطػػػراؼ اؼبشػػػاركة يف الروايػػػة فػػػال ميكػػػن فصػػػل  الكاتػػػب

اؼبؤلرب يرتكب من مؤلرب ىو الذي يكتب العمل السردي وشخصيتو أو شخصياتو ىي اليت 
تتلقػػػػى عنػػػػو  الروايػػػػة مباشػػػػرة حيػػػػث يقػػػػوؿ:" فػػػػنحن ال نػػػػرتدد يف إعػػػػالف عػػػػن وجػػػػود السػػػػارد 

غريه...وىػػػػو حيكػػػػم الطبيعػػػػة  واؼبسػػػػرود لػػػػو معػػػػا فالسػػػػارد حػػػػني يسػػػػرد حيكػػػػي أساسػػػػا حكايػػػػة
ال ميكػػن أف يسػػرد يف اؼبػػواد وال أف حيكػػي يف الفػػراغ ولكنػػو يسػػرد للمسػػرود لػػو أو   ،1الشػػفوي

 .اؼبسرود ؽبم فالسرد يف الرواية قائم على ثالثة أطراؼ
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 >@ 

يقصػػد هبػػا العالقػػة القائمػػة بػػني السػػارد و اؼبؤلػػرب والقػػارئ إذ تػػرتائ لنػػا يف كػػل        
أديب صورة لنا يف كل نص أديب صورة لنا لكل نص أديب صورة مقابلة لكل من اؼبؤلػرب  نص

والقارئ سواء كاف حقيقيا أو متخيال، فالصور ة اؼبقابلة للمؤلرب ىي السػارد أمػا الػيت تقابػل 
فالسػػارد مػػن الواجهػػة أو القنػػاع الػػذي حيػػاوؿ  صػػورة اؼبسػػرود لػػو أو اؼبػػرود عليػػو.القػػارئ ىػػي 
ابعتبػار أف وظيفتػو نشػأت منػذ العصػر  1في وراءه ليقدـ بواسطتو الػنص األديباؼبؤلرب أف  ت

 .اعباىلي حني كاف الشعر ىو اعبنس األديب الرئيسي
أما لوبوؾ يرد: "أف السرد ليس من عمل السارد وحػده فػاؼبؤلرب يقػرب وراء السػارد          

ذىنػػا آخػػر يشػػد كػػل ويػػرد األشػػياء مػػن نفػػس الزاويػػة ولكػػن ؾبػػاؿ رؤيتػػو أوسػػع حبيػػث  عػػل 
وىكػػذا ال تعػػير صػػورة السػػارد يف عزلػػة، فمنػػذ ظهورىػػا تكػػوف ، 2طاقاتػػو مػػن أجػػل اؼبشػػهد

مصػػحوبة بصػػورة القػػارئ وىػػو لػػيس قػػار  ملموسػػا، فمػػا إف تكتمػػل صػػورة السػػارد وأتخػػذ يف 
، حبيػػػث تكػػػوف واحػػػدة عنػػػد طػػػريف اػبطػػػاب  3الػػػووز حػػػ  ترتسػػػم صػػػورة القػػػارئ بدقػػػة أكػػػو

  كليهما.
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 ?7 

1.2

إف دور اؼبؤلػػرب والقػػػارئ يف نظػػػر عبػػد اؼبالػػػك مػػػراتض يف الكتػػاابت التقليديػػػة كػػػاف دورا      
بسيطا وذلك للعالقة اليت تربطهما ففي ذىنو اؼبؤلرب ىو الذي ميلي رأيو الذي يعلم وال يعلم 

أمػا يف حديثػػو عػػن الكتػػاابت  كي.ص الروائػػي جػاىزا فػػدوره اسػػتهال معػا أمػػا القػػارئ يتلقػى الػػن
الروائية اؼبعاصرة، فدور القارئ ميثل اؼبركػز ألف الػنص الػذي يقػدـ إليػو يكػوف غػري كػامال ومػن 

بػذلك ، 1ض يكوف دوره بنائي ال اسػتهالكي فكأنػو يقػرأ بتنػاص مػع اؼبؤلػرب فيحػاوؿ مواكبتػو
ئ معػػػػػا، أمػػػػػا رأي خياليػػػػػة العمػػػػػل السػػػػػردي ينػػػػػتج عنهمػػػػػا ابلضػػػػػرورة خياليػػػػػة اؼبؤلػػػػػرب والقػػػػػار 

Boother et Kayser  فنجػد األوؿ يػرد أف اؼبؤلػرب شخصػية خياليػة يف حػني الثػاين
 .وصرب القارئ أبنو كائن خياش

2 2

 اغبػػداثينييػػرد عبػػد اؼبالػػك مػػراتض ىػػذه اإلشػػكالية ىػػي إشػػكالية اغتيػػاؿ ألف بعػػل       
ؼبؤلػػرب، وبعضػػهم اقخػػر عنػػدما يتنػػاولوف مسػػألة السػػارد يقعػػوف يف تنػػاقل فبعضػػهم يعػػرتؼ اب

يزعمػػػوف أف اؼبؤلػػػرب لػػػيس السػػػارد أي شخصػػػاف ـبتلفػػػاف فهنػػػاؾ مػػػن يعتػػػو السػػػارد شخصػػػية 
أمػػا عبػػد اؼبالػػك  .Wrolfquang Kayser2خياليػػة ينػػدس مػػن خالؽبػػا اؼبؤلػػرب مثػػل: 

اس إىل األعمػاؿ مراتض فيعلن عن وجود السػارد والسػرد واؼبسػرود لػو يف مسػتود واحػد ابلقيػ
السػػردية الشػػفوية، ألف السػػارد حػػني حيكػػي حكايػػة غػػريه ال ميكػػن أف يسػػرد يف ىػػواء ولكػػن 
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 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 ?8 

، فالسػػارد يقػػـو علػػى ثالثػػة أطػػراؼ: السػػارد، السػػرد واؼبسػػرود لػػو، أمػػا فيمػػا 1يسػػرد ؼبسػػرود لػػو
  ص السرد يف الرواية فإنو يقـو على اؼبؤلرب والسارد والسرد واؼبسرود لو.

 ف وجود السارد يف العمل الشفوي إستياء لوجوده إال يف أشكاؿ سردية معينة.يكو         
وىكػػػػذا فػػػػإف عبػػػػد اؼبالػػػػػك مػػػػراتض ال يسػػػػلم بوجػػػػود الشػػػػػيء الػػػػذي يطلػػػػق عليػػػػو تػػػػػدوروؼ 

(T.Todorov)  وصػػديقو جينيػػت(G.Genette)  ابؼبؤلػػرب الضػػمين إذ يزعمػػاف أبنػػو
كننا أف نلبس اؼبؤلرب إال بنفسو يدنس يف شخص اؼبؤلرب الذي اللحم والدـ والعظاـ، فال مي

ألنػػو اليقبػػل أبف قبعػػل  لػػو غرميػػا يشػػاركو كتاابتػػو فػػال يوجػػد لػػنص مكتػػوب إال مؤلػػرب وكتػػاب 
واحد، كما ال ميكن إحدد الشخصيات الرئيسية ساردا ألف ىػذه العمليػة تنكػر دور السػارد 

، وابلتػػاش الشخصػية عنصػر مػػن عناصػر اللعبػػة 2يف األعمػاؿ السػردية اؼبكتوبػػة اؼبعػروؼ كتاهبػا
 .السردية وال ميكن أف تسرد مكاف الكاتب

ا مػػن مصػػطلح         اتيػػة قريػػب جػػدط يقػػوؿ فيليػػب لوجػػوف : " إفط مصػػطلح روايػػة السػػرية الذط
اً من كلمة السرية، فبطػا يسػمح ابػبلػط أليسػت السػرية  اتية، وىذا األخري  قريب جدط السرية الذط

اتية، كم  ".3ا يشري إىل ذلك اظبها، سرية شخص مكتوبة من طرفو ىو نفسو  الذط
اتيػػػػة، فمػػػػن األمػػػػور تعػػػػدط       الرطوايػػػػة، مػػػػن أكثػػػػر األجنػػػػاس األدبيػػػػة التصػػػػاقا بفػػػػنط السػػػػرية الذط

ػػارد والشطخصػػية الرئيسػػة، مػػا  الواضػػحة واؼبعروفػػة يف الرطوايػػة، إمكانيػػة التططػػابق بػػني اؼبؤلطػػرب والسط
اتيػة يف ضػرورة التزامهػا بػنمط فػينط يعزطز كوف ىذه الرطوايػ ة سػرية ذاتيػة. والرطوايػة تشػبو السػرية الذط

وأسلوب سردي يغري القارئ ابالستمرار يف قراءهتػا، أمطػا الفواصػل بينهمػا فتتمثطػل يف اػبيػاؿ، 
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إذ أنطو يف الرواية مطلق، ويستطيع اؼبؤلطرب أف يوظطفو كما يشػاء، أمػا يف السػرية فهػو مقيطػد، إذ 
لرطوايػػػػة مطلػػػػق، ويسػػػػتطيع اؼبؤلطػػػػرب مهمػػػػا أراد أف يسرتسػػػػل يف توظيفػػػػو للخيػػػػاؿ، فإنطػػػػو أنػػػػو يف ا

يصطدـ بواقعو الذي يرغب يف تقدميو لآلخرين ألسػباب عػدطة منهػا رغبتػو يف نقػل ذبربتػو ؽبػم 
ح ط تػتمط االسػتفادة منهػا، أو مػن أجػل زبفيػرب العػبء عػن كاىلػو، أو مػن أجػل تويػر بعػل 

 مواقفو.
اتيػة الرطوائيػة، فإنطنػا قبػد أف وإذا كنط        اتية، وكذلك معامل السػرية الذط ا حدطدان معامل السرية الذط

ميػػز القهػػري( قبػػده يتحػػدطث عػػن  اتيػػة النسػػويطة، البػػوح والرتط حػػاض الصػػكر يف مقالػػو) السػػرية الذط
اتية فيقوؿ إفط بعل  النطقاد يتعقبوف األعماؿ الروائية للكتاب، ويبحثوف فيها  رواية السرية الذط

ا سرٌي مهربػة وغػري مصػرطح هبػا...  عن كسر أو أجزاء ذاتية، فتقدطمها القراءات النطقدية على أهنط
اتيػػػة، وذلػػػك خطػػػأ ال نوافػػػق عليػػػو، ونػػػرد أنطػػػو يعيػػػد مقولػػػة  وىػػػو مػػػا يعػػػرؼ بروايػػػة السػػػرية الذط

 . ويػػػر د أفط ذلػػػك يػػػتمط (1)االنعكػػػاس وتعبػػػري العمػػػل الرطوائػػػي عػػػن حيػػػا ة صػػػاحبو ابلضطػػػرورة "
ػػػرد األوطؿ )ضػػػمري اؼبػػػتكلطم(، أو استحضػػػار معلومػػػات أو اسػػػتنتاجات غػػػري  إبغػػػراء ضػػػمري السط

، وىػو 2نصطيطة، تذكطران ابؼبنهج البيوغرايف وإسقاط حياة الكاتب الفعلية على اؼبتخيطل السطػردي
"مػػػا حاولػػػت اؼبنػػػاىج النطقديػػػة اغبديثػػػة مقاومتػػػو وإقصػػػاءه لصػػػا  قػػػراءات تسػػػتند إىل الػػػنطص، 

 منو بعيداً  عن اؼبعلومات  اػبارجية أو التطار ية. وتنطلق

اتيػػػة،          ال نقػػػرب يف صػػػرب حػػػاض الصػػػكر، إذ ال نػػػرد وجهػػػة ابلنطسػػػبة لروايػػػة السػػػرية الذط
ا نرد أف ال شيء ميكن أف مينػع القػار ئ أثنػاء  وكذلك ال نرد وجهة نظر الفريق اقخر، وإمنط
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 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 ?: 

ػػا  قراءتػػو أليطػػة روايػػة، أبف يتػػذكطر مػػا كػػاف قػػد قػػرأه أو علمػػو عػػن الكاتػػب، وقبػػده يتسػػاءؿ "ردبط
يكػػوف الكاتػػب ىنػػا يتحػػدطث عػػن نفسػػو يف ىػػذا الفصػػل  بنػػاء  علػػى كػػذا وكػػذا "، وىػػي مػػن 
األمػػور الػػيت ميكػػن أف نعػػدطىا حقطػػاً مشػػروعاً للقػػارئ الػػذي قػػد يتمػػاىى مػػع الػػنطص، فيعيشػػو يف 

 شطيء الذي  نسعى إليو صبيعا.متعة، وىي من اؼبتع اؼبباحة لدفع القارئ للقراءة، وىو ال
اتية، فإفط السطػرية         وإذا كانت اغبقيقة ) الصطدؽ والصطراحة( من أبرز مقوطمات السرية الذط

ذت من الرطواية عنصر التطخييل. إالط أفط صلة اػبياؿ ابلرطوايػة أكػو وأوسػع، إذ أفط ىنػاؾ  قد ازبط
وايػػة متخيطػػل وإف كانػػت األحػػداث إمكانيػػة لوجػػود شخصػػيات وأحػػداث ـبرتعػػة. فجػػوىر الرط 

 اؽبامطة فيها حقيقة، إذ ليس ىدفها رسم حيا ة شخص كما تفعل السطرية.
وىنا قبد أفط السطري الذاتية اليت انعقدت فيها اؼبيثاؽ على الغالؼ بعنواف فرعي ) سػرية       

 أو سرية ذاتية( ، قد أعطت القارئ فكرة مسبقة عما سوؼ يقرأ.
ىػػذه نطػػرح السػػؤاؿ اؼبلػػح يف البدايػػة ىػػل  اؼبػػدوانت الػػثالثة  اغبػػديث عػػن وعنػػد بدايػػ       

 .سرية ذاتية روائية أـ رواية سرية ذاتية   اؼبنجزات السردية تعتو
 
 
 
 
 
 
 
 



 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 ?; 

 

 

بح الروائيػػوف مل يعػػد الػػزمن ؾبػػرد خػػيط ومهػػي يػػربط األحػػداث ببعضػػها الػػبعل، إذ أصػػ       
مػػن األزمنػػة الػػيت لقيػػت اىتمامػػا مػػن الشخصػػيات و ة، شػػأنو شػػأف اللغػػة و كبػػري   أمهيػػة يعطونػػو 

من السػػػرد مثػػػل سػػػرد حكايػػػة طػػػرؼ الػػػرواة قبػػػد: زمػػػن اغبكايػػػة، زمػػػن القػػػراءة الػػػذي يتصػػػل بػػػز 
ظ زمػػن الكتابػػة مػػرتبط بصػػريورة الػػتلفأف  Tzvetan Todorovقػػد رأد "تػػودروؼ"شػػعبية، و 

ىػػذا التالقػػي ال  ذلػػك أف ؛1القػػراءةكمػػا ذىػػب إىل تالقػػي زمػػن الكتابػػة و لػػنص  القػػائم داخػػل ا
أخريا جع ما كتب و بعدىا يرتكو زمنا. و ألف الكاتب أو ال يكتب مث يراة، قبده إال يف القراء

 قد يبدأ يف نشره بني القراء و قد يظل عملو سنني عديدة يف اؼبطبعة.

تب عػن زمػن سػبقو، إذ وجػد اؼبنظػرين الغػربيني أف: قبد أف كاتب الرواايت التار ية يك      
أف يقنعهػا بتقػدـ زمػن األحػداث علػى الكتابػة  "ؾبرد إيػراد اسػم لشخصػية اتر يػة ال يسػتطيع ط
فهي أحداث بيضاء  يء هبا الراوي إىل عهده ليلبسها روحو و لينسجها بلغتو و ليخضعها 

اؼبنظػػػرين قبػػػدىم قػػػد فصػػػلوا بػػػني زمػػػن " إف ىػػػؤالء 2أليديولوجيتػػػو و  علهػػػا تعاصػػػره و تزامنػػػو
 الكتابة و زمن اؼبكتوب. 

غرقها اؼبؤلػرب يف  ىػي: عػدد السػاعات الػيت يسػتنولوجيػة و و الكتابػة مػدة كر كما قبد لزمن       
قػػػد يلعػػػب أحيػػػاان دورا يف صػػػميم الروايػػػة و موضػػػوعها وىػػػذا مػػػا قبػػػده عنػػػد كتابػػػة روايتػػػو "و 

ات الناذبػػػة الػػػيت ال بػػػد أف تواجههػػػا خطتػػػو "سػػػتريف" عنػػػد وصػػػفو ليػػػـو مػػػن حياتػػػو و التعقيػػػد
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 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 ?< 

لكتابة قصة حياتو و مػن حػني ألخػر يعطػي تلميحػات الرتقػاب أمػور وقعػت مػؤخرا ابلنسػبة 
 ".1 للحظة اليت كتبت فيها

وىذه أمور  دىا "ستيوف" أهنا ال ميكن معاعبتها إال حسػب تتابعهػا و ىػذا مػا ذىػب       
ة و تتسػػع اغبيػػاة الفكريػػة فبػػا يػػؤدي إىل ضػػياع بعػػل إليػػو "بلػػزؾ". ومنػػو فػػاف الػػزمن دبػػر بسػػرع

 األفكار اليت خطرت بباؿ الكاتب.
 

1.1 
 ىو الزمن الذي يصاحب القارئ و ىو العمل السردي، و ميكن دراستو من انحتني:و 
         اؼبدة الكرونولوجية 
 .اؼبدة السيكولوجية 

 نولوجية: و املدة الكر  - أ
ؿبػػددا ابلسػػاعة الػػذي يسػػتغرقو القػػارئ يف قػػراءة الروايػػة، وإف أتثػػري ىػػي مقػػدار الػػزمن و       

راء يتفػػػاوتوف يف سػػػرعة ف القػػػإ :أي ،2ىػػػو أسػػػاس اقتصػػػاديلػػػزمن علػػػى الروايػػػة ضػػػئيل و ىػػػذا ا
تتطلػػػب القػػػراءة بسػػػرعات متنوعػػػة، كمػػػا أف مصػػػري الروايػػػة القػػػراءة، والػػػرواايت أيضػػػا زبتلػػػرب و 

مثػػػاؿ اؿ رضػػػى القػػػراء وتػػػروؽ لعػػػدد كبػػػري و أف تنػػػمػػػرتبط ابعبمهػػػور، فنجاحهػػػا ذبػػػاراي يتوجػػػب 
متوقفػػا علػػى القػػػراء  كػػاف شػػراء الكتػػب  19أو بدايػػة القػػػرف  18ذلػػك: أنػػو يف أواخػػر القػػرف 

ؾبلػػػدات صػػػبحت تصػػػدر يف مسلسػػػالت و بعػػػدىا أكانػػػت الكتػػػب تسػػػتعار مػػػن اؼبكتبػػػات و و 
: " ال ميكػػن  الػػدليل قػػوؿ "توربولػػوب"كانػػت الروايػػة تكتػػب ؽبػػذه الغايػػة وأميػػل إىل الطػػوؿ و و 
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 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 ?= 

 كمػػا أف الروايػػة قػػد تفقػػد عنصػػر اؼبباشػػرة يف  1للقصػػة أف تكتػػب يف أقػػل مػػن ثػػالث ؾبلػػدات
العرض، و لكنها تسرتجع ذلك النقص يف كوهنا سػهلة التكييػرب و التػداوؿ و مػن ىنػا، فػاف 

 أتثري ىذه اؼبدة على القراءة أقل وضوحا.
 املدة السيكولوجية: - ب

الػػزمن ابلنسػػبة للقػػارئ حػػاؿ قيامػػو ابلقػػراءة و ؽبػػذه اؼبػػدة قبػػد  وىػػي العوامػػل الػػيت سبػػر هبػػا      
 عوامل تكييرب هبا سرعة الزمن و ىي:   

أتثػػر القػػارئ بعػػدد األحػػداث الذىنيػػة أو اؼباديػػة و طريقػػة معاعبتهػػا مػػن طػػرؼ اؼبؤلػػرب،  -1
 إذا كانػػػت فبتعػػػة فإهنػػػا تػػػدفع القػػػارئ :أي 2وقػػػد قبػػػد أف "الفػػػرتة اؼبليئػػػة سبػػػر بػػػو الفػػػرتة الفارغػػػة

 ؼبواصلة القراءة و بذلك قبده ال حيس ابلزمن أكثر فبا أو كانت فبلة.
كيفية معاعبتها، ؽبما أتثري مها على معيار القػارئ الػداخلي، ىو العالقة بني األحداث و  -2

فإهنمػا يسػاعداف  العػالج انذبػة عػن العالقػة بػني األحػداث و  إذا كانت النتػائج مرتابطػة، :أي
ة العوائػػق، و لكػػن إذا كانػػت غػػري متنافسػػة فانػػو يفقػػد قدرتػػو القػػارئ علػػى السػػري دوف مواجهػػ

معػػػني و ابلتػػػاش ترتاجػػػع السػػػرعة  علػػػى القػػػراءة و البحػػػث عػػػن غرضػػػو إذ لػػػيس ىنػػػاؾ مقصػػػد
 يتقلص زمن القارئ.و 
فاف ىذه العوامل ذبعل اؼبدة السيكولوجية للقارئ غري متساوية و توؿ لػو رغبػة  ،أخرياو  -3

يف قصػة احملقػق السػري مػثال الػذي يدفعػو حػب االسػتطالع  يف مواصلة القػراءة مثػل مػا قبػده
ابلرتكيػػز  الثالػػثالفصػػل  فػػواتحوىػػذا مػػا سػػنحاوؿ االقػػرتاب منػػو مػػع  إىل استكشػػاؼ اعبرميػػة.

اؼبنجػػػز الروائػػػي السػػػري ذايت يف األدب اعبزائػػػري، مث أشػػػكاؿ التطجريػػػب يف التمػػػثالت اؼبرصػػػدة 
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 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 ?> 

تقػػػل اىتمامنػػػا التطحليلػػػي التطوصػػػيفي لػػػراىن علػػػى مسػػػتود اؼبػػػدوانت اؼبسػػػتهدفة ابلدراسػػػة ، لين
 التطاريخ وسرد اؽبوية .

ومنػو دمػج  ،اصػر التطفػاوض بػني اؼبؤلػرب والقػارئيف بنية اؼبعمار السريط ذايت ؿباولني تقصػي عن
اغبقػػوؿ الدالليػػة اؼبتقاطعػػة واؼبتنػػاظرة واترة متضػػادة داخػػل اػِبطػػاب السػػري ذايت بقصػػد إنشػػاء 

ة / الع نواف انسجاـ بني نبل النطص / ا  .لرواية / السريط
3.2

فالسػػػفة يف القػػػد، ميكػػػن ربديػػػد عالقػػػة اإلنسػػػاف ابللغػػػة عػػػن طريػػػق الػػػزمن، فػػػاىتم ال      
ذلػك بعالقتػو بػػبعل اؼبفػاىيم التجريديػة، و مػن ىنػػا يتجلػى لنػا ارتبػاط الػػزمن دبشػكلة الػزمن و 

الػػزمن األديب  تلػػرب عػػن الػػزمن الفلسػػفي أو النحػػوي، أو الرايضػػيايت  ابؼبوجػػود الطبيعػػي لكػػن
 انو زمن شفاؼ، فمفهـو الزمن و حدوده مل يكوان ابلشيء اؽبني لدد الفكر اإلنساين بصفة

تباينػػت اؼبواقػػرب يف ـبتلػػرب اؼبيػػادين العلميػػة، لػػذا تصػػبح عامػػة، حبيػػث تنػػاثرت حولػػو الػػرؤد و 
التهويػػل، بػػني كػػل مػػا ميكػػن ، عمليػػة ال زبلػػو مػػن اؼببالغػػة و قػػةعمليػػة تعريفػػو و ربديػػد معاؼبػػو بد

التطرؽ إليو ىو اإلحاطة ببعل خصوصياتو حسب ما أشارت إليو بعػل اؼبؤلفػات يف تراثنػا 
العػػريب اللغػػوي "لسػػاف العػػرب" الػػذي يػػذكر يف مػػادة "الػػزمن" أبنػػو "اسػػم قليػػل الوقػػت و كثػػرية 

 من ىذا اؼبنطق. 

ر األساسػػػػػػية الػػػػػػيت تبعػػػػػػث الػػػػػػروح يف األحػػػػػػداث. و حيػػػػػػرؾ يعتػػػػػػو الػػػػػػزمن مػػػػػػن العناصػػػػػػ      
الشخصيات و ىذا ما أقػره "أنػدري ال النػد" إذ قػاؿ متصػور علػى أنػو اػبػيط اؼبتحػرؾ الػذي 

علػى حػني أف "غيػو" ينظػر إىل الػزمن علػى أنػو "ال  . 1 ر األحداث على مرأد مػن مالحػظ
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 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 ?? 

ال بعػػػػد واحػػػػد: ىػػػػو يتشػػػػكل إال حػػػػني تكػػػػوف األشػػػػياء مهيػػػػأة علػػػػى خػػػػط حبيػػػػث ال يكػػػػوف إ
فالزمن من ىػذا اؼبنظػور ىػو أكثػر أشػكاؿ الوجػود خضػوعا للخيػاؿ أي ىػو اػبػيط  ،"1الطوؿ

 األنشطة و األفكار. لومهي اؼبسيطر على كل التصورات و ا

تطػػرح مشػػكلة الػػزمن يف األجنػػاس السػػردية التنػػاقل القائػػد بػػني زمػػن اغبكايػػة و زمػػن  
قػػد   يكػػوف زمنػػا أحػػادي اػبػػط بينمػػا يكػػوف زمػػن  الوحػػدة الكالميػػة، فػػزمن الوحػػدة الكالميػػة

اغبكاية متعدد، و قد تتزامن األزمنة عو حكاية واحػدة حيػث ميكػن أف ذبػري عػدة أحػداث 
دفعػػة واحػػدة، لكػػن الػػػنص السػػردي ال يسػػتطيع اسػػتيعاهبا صبلػػػة واحػػدة فيضػػطر إىل عرضػػػها 

لطبيعػػي لؤلحػػداث ألنػػو متتابعػػة، الواحػػدة تلػػود األخػػرد حػػ  أف اؼببػػدع يعمػػل إىل التعاقػػب ا
يصػػطنعو يف تشػػويو الػػزمن لغايػػة صباليػػة فاؼبسػػار الطبيعػػي أي مسػػار زمػػين يف أي عمػػل سػػردي 
يكػػوف قػػائم علػػى الػػزمن اؼباضػػي مػػرورا ابغباضػػر مث اؼبسػػتقبل. لكػػن مقتضػػيات السػػرد كثػػريا مػػا 

 تتطلب أف يقع التبادؿ فيما بني اؼبواقع الزمنية.

اؼباضػي و إذا اؼبسػتقبل قػد  ػيء قبػل اغباضػر و إذا اؼباضػي اغباضػر يػرد يف مكػاف قد        
قد حيل ؿبػل اؼبسػتقبل علػى سػبيل التحقيػق، و إذا اؼبسػتقبل حييػد عػن موقعػو ليرتكػو للحاضػر 

ويتػػداخل الػػزمن، ويتغػػري ابلتقػػد، و التػػأخري   2علػػى سػػبيل "االنػػزايح" أو "التظليػػل اغبكػػائي
قعػػػو للمسػػػتقبل، و اغباضػػػر الػػػذي يػػػدع مكانػػػو عػػػو اؼبسػػػار السػػػردي كاؼباضػػػي الػػػذي ينػػػري مو 

 للماضي و اؼبستقبل الذي قد يتقدـ فيتصدر اغبدث حاال ؿبل اؼباضي.
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 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 ?@ 

بسػػبب الالتسلسػػل أو التذبػػذب أو لعػل الكتابػػة الروائيػػة التقليديػػة كانػت تػػنجح        
ضػرب ؽبػذا الالتشوير كما حيلو لتوتدروؼ أف يطلق عليو؛ إذ يقـو اؼبؤلػرب بػو لغايػة صباليػة. 

فضػي أف اؼباضػي ي  من البناء الزمين الػذي يقػـو علػى التصػور العػادي للعالقػة الزمنيػة، حبيػث
الرب ذلػك بنػاء ردبػا كػاف مػا  ػتلقى أتثريه الػزمين عػن اغباضػر. و يإىل "اغباضر" و"اؼبستقبل" و 

 هبػا القػػيم اؼبنطقيػة ؼبسػػار الػػزمن  فوضػى. غػػري أف كتابػة الروايػػة اعبديػدة جػػاؤواعػاد تشويشػػا و 
ي فتجعلػػػو مكػػػبال أبكباؽبػػػا سػػػلفا، وبنػػػاءه، فعػػػدوىا ضػػػراب مػػػن القيػػػود الفنيػػػة الػػػيت أتسػػػر الروائػػػ

كأهنم يتمثلوف احرتاـ التسلسل الزمين كاحرتاـ اؼبيزاف العروضي والقافيػة اللػذاف كػاان سػائدين و 
 يف القصػػيدة العموديػػة يف الشػػعر، فجػػاء إليهػػا الشػػعراء اعبػػدد و قػػاموا بتغيريىػػا، فعمػػد ىػػؤالء

شوشوا زمين اؼبنطقي فمزقوا السالسلة، و أمثاؿ أولئك إىل كل من كاف قائما على التسلسل ال
نظامػػو فازبػػذوا مػػن الفوضػػى صبػػاال فنيػػا و يػػذىب "برونػػوؼ" و "ويلػػي": إىل أف ىنػػاؾ ثالثػػة 

 أضرب من الزمن تتلبس ابغبدث السردي و تالزمو مالزمة مطلقة:
 .زمن اغبكاية 

 .زمن الكتابة 

 ة "و ىو الزمن الذي يصاحب القارئ و ىو يقرأ العمل السردي.زمن القراء 
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2.2 

ىػػو ضػػرب مػػن أضػػرب الػػزمن، و يعػػين مػػدة زمنيػػة أي مػػا مػػر مػػن الػػزمن الػػذي وقعػػت 
 قبد نوعني من الزمن يف ىذا الضرب و مها كاقيت:       و  خاللو األحداث.

ىو الزمن اغبقيقي عند "توماس ماف"  ري بنفسو دوف اإلدراؾ، و : الزمن الذي يستغرقو أوال
 أي عالقة بشيء خارج.

لػزمن الػذي يغطيػو مضػموف الروايػة : و ىػو الػزمن النسػي أي ا1الػزمن الػذي يػتم إدراكػو اثنيا:
للػزمن القصصػي حػاالت يػتم عوىػا  كمػا أف يستعمل بصورة عامة بدال مػن الػزمن اغبقيقػيو 
 ىي:و 
 ضعة أجياؿ، مثل مالحم األجياؿ منذ "أايـ زوال" إىل أايـ "توماس ماف".امتداده عو ب 

 .استمراره مدد حياة كاملة 

 .و قد يكوف جزء من حياة أفراد، مثل التقاء البطل و البطلة، إىل أف ينتهيا إىل السعادة 

  أحيػػاان يكػػوف زمػػن اغبكايػػة يف الروايػػة قصػػريا جػػدا، فهػػذا يعػػين أنػػو يكػػوف علػػى مسػػتود
ن مستوايت الزمن، أي أف الشخصيات الرئيسػية تتجػو كلهػا إىل تلػك الفػرتة عػن واحد م

 طريق اسرتجاع اؼباضي و مسايرة الزمن.

غري أف التفاوت اؽبائل بني زمن الساعة للقارئ، و الزمن القصصي قلما يشكل صعوبة      
نني  لسػابلنسبة للخياؿ، و ىػذا علػى حػد قػوؿ الػدكتور جػونس: "انػو مػن السػهل تصػور مػر ا

أي أنػػػػو يسػػػػهل علينػػػػا اسػػػػتيعاب الػػػػزمن الػػػػذي يسػػػػتغرقو اإلدراؾ أو الػػػػزمن  كمػػػػر السػػػػاعات،
 اغبقيقي و ذلك ابلفكر.
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 الرتتيب:.1.1.2

لػػيس مػػن الضػػروري أف تتػػابع األحػػداث يف روايػػة مػػا أو يف قصػػة مػػع الرتتيػػب الطبيعػػي       
الوقػائع الػيت ربػدث يف زمػن  ألحداثها، فح  ابلنسبة للػرواايت الػيت ربػرـت ىػذا الرتتيػب، فػاف

واحد ال بد أف ترتب يف البناء الروائي تتابعيا ألف طبيعة الكتابة تفرتض ذلك مػا داـ الروائػي 
كػذا فػاف التطػابق بػني زمػن السػرد ال يستطيع أف يروي عددا من الوقائع يف عدد واحد، و ى

 قصرية.  زمن القصة اؼبسرودة ال قبد لو مثاال إال يف اغبكاايت العجيبة الو 

يرد بعل نقاد الرواية البنائيني أنو: "عندما ال يتطابق نظاـ السرد مع نظاـ القصة            
كمػػا ."anachronies narratives1فإننػػا نقػػوؿ أف الػػراوي يولػػد مفارقػػات سػػردية 

ىناؾ إمكانية استباؽ األحداث يف السرد حبيث يتعرؼ القارئ إىل وقػائع قبػل أواف حػدوثها 
 زمن القصة، و ىكػذا فػاف اؼبفارقػة إمػا أف تكػوف اسػرتجاعا ألحػداث ماضػية، أو الطبيعي يف

تكػػػوف اسػػػتباقا ألحػػػداث الحقػػػة. يقػػػوؿ "جػػػريار جنيػػػت" حػػػوؿ ىػػػذه النقطػػػة ابلػػػذات : "إف 
مفارقػػة مػػػا ميكنهػػػا أف تعػػػود إىل اؼباضػػػي أو إىل اؼبسػػػتقبل و تكػػػوف قريبػػػة أو بعيػػػدة عػػػن غبظػػػة 

توقػػػرب فيهػػػا السػػػرد مػػػن أجػػػل أف يفسػػػح اؼبكػػػاف لتلػػػك اغباضػػػر أي مػػػن غبظػػػة القصػػػة الػػػيت ي
اؼبفارقػػة، إننػػا نسػػمي "مػػدد اؼبفارقػػة" ىػػذه اؼبسػػافة الزمنيػػة، و ميكػػن للمفارقػػة أف تغطػػي ىػػي 

 .نفسها مدة معينة من القصة تطوؿ أو تقصر و ىذه اؼبدة ىي ما نسميو "اتساع اؼبفارقة
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 السرعة السردية:.3.1.2

مػػن األحيػػػاف إىل اإل ػػػاز كتقنيػػة سػػػردية، تسػػػتوجبها الضػػػرورة يف يلجػػأ السػػػارد يف كثػػػري       
العمليػػة السػػردية، كػػاف يلخػػص حيػػاة اإلنسػػاف يف صبػػل أو تكػػوف إبسػػهاب يف اغبكػػي وذلػػك 

اؼبسػماة اإلبطػاء  1بسرد سػاعة مػن حيػاة شػخص يف عػدة صػفحات حيػث أف "ىػذه العالقػة
 ىي :للسرعة أربعة أنواع و . و اإلسراع ربدد السرعة السرديةو 
  :املشهدscène    

يتمثل اؼبشهد بشكل عاـ اللحظة اليت يكاد يتطابق فيها زمن السرد بػزمن القصػة،           
فاؼبشػػػهد ىػػػو اؼبتابعػػػة الدقيقػػػة و اؼبفصػػػلة غبػػػدث معػػػني يصػػػرب فيهػػػا السػػػارد دقػػػائق األدوار: 

كثػػػر مػػػا الكلمػػػات، اغبركػػػات، وتنػػػوع اؼبواضػػػيع و األمكنػػػة الػػػيت تنتقػػػل فيهػػػا الشخصػػػية،"  وأ
إذ يفرتض أف اغبيز الذي استغرقتو اؼبغامرة مسار للحيز الذي  2تكوف ىذه الظاىرة يف اغبوار

 قصها يف اػبطاب ح ـ = ح خ.
  :التلخيصrésume 

يعتمد التلخيص يف اغبكي على سرد أحداث ووقائع يفرتض أهنا جرت يف سنوات أو       
 ات قليلة دوف التعرض للتفاصيل.شهر أو ساعات واختزؽبا يف صفحات أو أسطر أو كلم

 :الوقفةpause  

يف مسػػار السػػرد الروائػػي توقفػػات معينػػة حيػػدثها الروائػػي بسػػبب عبوئػػو إىل تكػػوف الوقفػػة،  
"فيصػبح زمػن  الوصرب، فالوصرب يقتضػي عػادة انقطػاع السػريورة الزمنيػة و   يعطػل حركتهػا.
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و الشخصػػية، أو يعطػػي اغبكايػػة متوقفػػا أو متجمػػدا يف درجػػة الصػػفر، كػػأف يصػػرب اؼبكػػاف أ
 .(1)الكلمة للشخصية لتقـو بوصرب ذايت

 
 :احلذف 

يلجأ الروائيني يف كثري مػن األحيػاف إىل ذبػاوز بعػل اؼبراحػل مػن القصػة دوف اإلشػارة بشػيء 
إليها. "و يكتفػي عػادة ابلقػوؿ مػثال: و مػرت سػنتاف أو انقضػى زمػن طويػل فعػاد البطػل مػن 

 .(2)غيبتو"
 :الرتدد 

، أد ( و يضػػم العالقػػة بػػػني >;9A8<@8خػػل ألوؿ مػػرة مػػػن طػػرؼ "جنيػػت" )ىػػذا اؼبفهػػـو
ىنػػاؾ ثػػالث  (3)عػػدد مناسػػبات اغبػػدث يف اغبكايػػة، و عػػدد اؼبػػرات الػػيت يشػػار إليػػو احملكػػى

 حاالت:
واحدة ما وقػع مػرة واحػدة، فاغبكايػة و احملكػي يتطابقػاف.   حيث كبكي مرة املفردي: .8

 و ىذا منوذج شائع.

 من مرة ما حدث مرة واحدة. : حيكى فيو أكثرالتكراري .9

 حيكى فيو مرة واحدة ما حدث عدة مرات. التعددي: .:

 وقد نستطيع ربليل اؼبسألة أو زمن اغبكاية من خالؿ ما يلي: .;

                                                           

ية للنشر، : مرزوقي ظبري، شاكر صبيل، مدخل اىل نظرية القصة ربليال وتطبيقا، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر، الدار التونس (1)
 .90، ص1تونس ط

 .77يد اغبمداين، بنية النص السردي، ص ضب - 2
 .128انجي مصطفى، نظرية السرد من وجهة النظر اىل التبئري ص -3



 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 @; 

 عالقة الزمن ابحلدث:.3.2

الػزمن مػن حيػث ىػو  ػب أف يتصػرب حيػث ىػو  ػب أف بتسػم ابلزمنيػة، و  اغبدث مػن     
ا ابلػػزمن يعوف أف ينكػػروا أبف إبػػداعاهتم الروائيػػة ال عالقػػة ؽبػػ، فػػالروائيوف ال يسػػتط(1)ابلتار يػػة

ىػػو بػػدوره جػػزء مػػن الػػزمن، فهمػػا منػػو، فػػالزمن جػػزء مػػن التػػاريخ و و  بػػل واقعػػة ربػػت وطأتػػو. 
تتكوف فيها الفكرة قبل اػبروج اغبكاية" ىو اللحظة اليت تنشأ و  متدخالف وبذلك فاف "زمن

ض السػػردي و فيػػو ال يكػػوف السػػارد ىػػو نفسػػو ىػػو مػػا نطلػػق عليػػو زمػػن اؼبخػػاو  إىل الوجػػود.
لسارد أيضا يبحػث عنػو يف ـبيلتػو وىػو متمكنا من ىذا اؼبولود أي زمن اغبكاية، و إمنا قبد ا

مػن القػراءة قبد أف اؼبرحلة الزمنية ال تقل أمهية عن اتليتهػا أي ز ىو يهم ابلكتابة. يكتب أو و 
 الكتابة.و 

قػد تتعػدد وتقصػر مرورىا دبراحل قػد تتعػدد وتطػوؿ، و تستوي بعد تتكوف و  اوأخريا فاهن      
ىػػي مرحلػػة هنائيػػة تتشػػكل فيهػػا الصػػورة أو اغبكايػػة عػػو الروايػػة و ىػػو مػػا يطلػػق عليػػو "زمػػن و 

. إف تطابق األحداث يف رواية مع الرتتيب الطبيعي ألحداثها ليس من الضروري (2)اغبكاية"
  قبػد لػو مثػاال إال يف بعػل اغبكػاايت حبيث التطابق بني السرد، و زمن القصة اؼبسػرودة، ال

 العجيبة القصرية، و بذلك إبمكاهنا أف منيز بني زمنني مها:
  زمن السرد 

 زمن القصة 

                                                           

 .209عبد اؼبالك مراتض، نظرية الرواية، ص  -1
 .211، صالسابق - 2



 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 @< 

    وميكػن أف كبصػػر الفػػرؽ بينهمػػا يف: أف زمػػن القصػة  ضػػع بضػػرورة للتتػػابع اؼبنطقػػي.         
قػد قبػد . و (1)رقػات سػرديةعندما ال يتطابق زمن السرد مع زمػن القصػة فػاف الػراوي ينػتج مفا

أحيػػػػاان إمكانيػػػػة اسػػػػتباؽ األحػػػػداث يف السػػػػرد أي أف القػػػػارئ يتعػػػػرؼ إىل وقػػػػائع قبػػػػل أو إف 
حدوثها الطبيعػي يف زمػن القصػة و هبػذا فػاف اؼبفارقػة تكػوف إمػا اسػرتجاعا ألحػداث ماضػية، 
ي أو اسػػتباقا ألحػػداث ماضػػية، أو اسػػتباقا ألحػػداث الحقػػة، ففػػي زمػػن القصػػة نبػػدأ ابؼباضػػ

مرورا ابغباضر وصوال إىل اؼبستقبل، أي نبػدأ ابلتفاصػيل حػ  قبػد النهايػة، و أمػا زمػن السػرد 
 :7وفبػػا سػػبق نسػػتنتج أف ىنػػاؾ و النهايػػة مث يػػدخل يف التفاصػػيل.  ميكػػن أف يبػػدأ ابلنتيجػػة

اؼباضػػػي، اغباضػػػر و اؼبسػػػتقبل ميكػػػن تفصػػػيلها   أوضػػػاع زمنيػػػة فبكنػػػة للسػػػرد يف اغبكايػػػة ىػػػي:
 :    كاقيت
  و فيػو تػروي اغبكايػة بعػد اكتمػػاؿ وقوعهػا سبامػا و ىػذا يعػين أننػا ال نعػػرؼ سررد احلارائ :

 من حيكي ال م  و ال أين.

  يتم قبل بداية اغبكاية.السرد الساب  أو االستباقي : 

  يػػػتم مػػػع اغبكايػػػة و نعػػػرؼ قيمػػػة الػػػزمن اغباضػػػر يف الروايػػػة، وفيػػػو يلتقػػػي السررررد املرررزامن :
 .الشخصية يف نفس الوقت مثل: يرفع رأسو يثين جفنيوخطاب السارد مع خطاب 

ويبػػدو أف حػػني يػػتم االحتفػػاظ هبػػذه التزامنيػػة أي "الالحػػق، السػػابق، و اؼبػػزامن" ينمػػو       
 السرد و اغبكاية يف نفس الوقت.

وأخػريا نسػػتطيع القػػوؿ أف: العمليػة السػػردية متحركػػة بينمػػا تكػوف اثبتػػة يف حػػاليت السػػرد       
 لسابق.الالحق و ا

 صفوة الاول :
                                                           

 .74يد اغبمداين بنية النص السردي من منظور النقد األديب صضب1 -



 جزائرية المعاصرةفي الرواية ال لخطاب السّير ذاتي  ا    الفصـــل الثــانـــي:          
 

 @= 

يف مدخالتو وـبرجاتو الفكرية واالدبية إفط عالقة السياؽ اغبيايت بكل مفرداتو يؤثث    
إف اإلقبػػػاؿ علػػػى دراسػػػة موضػػػوع  األدبيػػػة يف الكتابػػػة و  .للبنػػػاء النطصػػػي ألدب السػػػرية الذاتيػػػة

دور يف ربديػػد ىويػػة  ؼبػػا ؽبػػا مػػن ؛السػػري ذاتيػػة ال  لػػو مػػن مراعػػاة ػبلفياهتػػا اؼبعرفيػػة و الثقافيػػة
فيها فوظبتها وفقا ؽبذا اؼبنظور دبيسم  التفرد عما سػواىا مػن  توانتمائها اليت نشأ ؛النصوص

صػػػػوص حػػػػػ  إف الفػػػػػوارؽ بينهػػػػا تػػػػػتلخص يف صػػػػػيب تشػػػػكيلها و طرائػػػػػق بنائهػػػػػا و طبيعػػػػػة النط 
كرا سواء كاتب السارد ذ  ؛تلك اليت يبدعها الكاتب و يصبب عليها صبغتو اػباصة ؛أساليبها
 أو أنثى .
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المبحث األول:

) عناصر الِمعمار السردي(

.الّتشكيل السيميائي لعناوين المدونات الثالث السّيرذاتية:1.1 
يع$$د العن$$وان$ من أهم عناص$$ر النص الم$$وازي وملحقات$$ه    

الداخلية، نظرا لكونه مدخال أساسيا في ق$$راءة اإلب$$داع األدبي والتخ$$ييلي
بصفة عامة، والروائي بصفة خاصة؛ حيث المعلوم أن العنوان هو عتب$$ة
النص وبدايت$$ه، وإش$$اراته األولى، وه$$و العالم$$ة ال$$تي تطب$$ع الكت$$اب أو
النص وتس$$ميه وتم$$يزه عن غ$$يره، وه$$و ك$$ذلك من العناص$$ر المج$$اورة
والمحيط$$ة ب$$النص ال$$رئيس إلى ج$$انب الحواش$$ي واله$$وامش والمق$$دمات

والمقتبسات واألدلة األيقونة .

لقد أهمل العنوان$ الكثير من الدارسين العرب والغربيين          
قديما وحديثا، ألنهم اعتبروا العنوان$ هامشا ال قيمة له وملفوظ$$ا لغوي$$ا ال
يقدم شيئا إلى تحليل النص األدبي، لذلك$ تجاوزه إلى النص كما تج$$اوزوا
باقي العتبات األخرى التي تحيط بالنص؛ ولكن ليس العنوان$ ال$$ذي يتق$$دم
ويفتتح مسيرة نم$$وه، يق$$ول )علي جعف$$ر العالق(: مج$$رد اس$$م ي$$دل على
العمل األدبي، يحدد هويته، ويكرس انتماءه ألب ما. لق$$د ص$$ار أبع$$د من
ذلك بكثير، وأوضحت$ عالقته بالنص بالغة التعقيد، إنه مدخل إلى عمارة
النص وإضاءة بارعة وغامض$ة وممرات$$ه المتش$ابكة.  لق$$د أخ$ذ العن$وان$
يتمرد على إهماله فترات طويل$$ة، وينهض ثاني$$ة من رم$$اده ال$$ذي حجب$$ه
عن فاعليته، وأقصاه إلى ليل من النسيان. ولم يلتفت إلى وظيف$$ة العن$$وان

. وعلى الرغم من هذا اإلهمال فقد التفت إليه بعض الدارس$$ين1إال مؤخرا
في الثقافتين: العربية واألجنبي$$ة ق$$ديما وح$$ديثا، وتنّب$$ه إلي$$ه الب$$احثون في
رد والمنط$$$ق، وأش$$$اروا$ إلى مض$$$مونه مج$$$ال الس$$$يميوطيقا وعلم الس$$$ّ

، ص :1997، السنة 23، الجزء6 المجلد  شعرية الرواية- عالمات في النقد، علي جعفر العالق ،1
100-101.
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اإلجمالي في األدب والسينما واإلشهار نظرا لوظائفه المرجعية واللغوي$$ة
رت والتأثيرية واأليقونية. وحرصوا على تمييزه في دراسات معّمق$$ة بش$$ّ
ة، أال وه$$$$$$$و علم العن$$$$$$$وان ) بعلم جدي$$$$$$$د في اس$$$$$$$تقاللية تاّم$$$$$$$

TITREOLOGIEالذي ساهم في صياغته وتأسيسه باحثون غربي$$ون)
وهنري.متران)معاصرون منهم: جيرارجنيت 

H.METTERAND( الذي يعرف .)G.GENETTE)العنوان
بكونه مجموعة من الدالئل اللسانية )...( يمكنها أن تثبت في بداية النص
من أج$$ل تعيين$$ه واإلش$$ارة إلى مض$$مونه اإلجم$$الي ، ومن أج$$ل ج$$ذب

. هذا وقد نادى لوسيان كولدمان الدارسين والب$$احثين1الجمهور المقصود$
الغربيين  إلى االهتمام بالعتبات بصفة عامة. 

د$ في قراءت$$ه السوس$$يولوجية لل$$روا ي$$ة العنوان$ بصفة خاصة، وأّك$$
الجديدة مدى قلة النقاد الذين تعّرضوا$ إلى مسألة بسيطة مثل العن$$وان في

leرواي$$ة ) ال$$رائي(   voyeurال$$ذي يش$$ير – م$$ع ذل$$ك$  بوض$$وح- إلى 
  وتعت$$بر دراس$$ة2مض$$مون الكت$$اب ليتفحص$$وه بم$$ا يس$$تحق من عناية

 أهم دراسة علميةG.GENETTE( لجيرار جنيت SEUILS)العتبات 
ممنهجة في مقاربة العتبات بصفة عام$$ة والعن$$وان بص$$فة خاص$$ة، ألنه$$ا
رد$ والمقارب$$ة النص$$ية في ش ك$$ل أس$$ئلة  ومس$$ائل، تسترش$$د بعلم الس$$ّ

LEO  ويبقى لي$$و هوي$$ك 3وتف$$رض عن$$ده نوع$$ا من التحليل  HOEK
المؤس$$س الفعلي  )لعلم العن$$وان(، ألن$$ه ق$$ام بدراس$$ة العنون$$ةمن منظ$$ور
مفت$$وح يس$$تند إلى العم$$ق  المنهجي واالطالع  الكب$$ير على اللس$$انيات
ونتائج السيميوطيقا وتاريخ الكتاب والكتاب ة، فقد رص$د العنون$ة رص$دا

سيميوطيقيا من خالل التركيز على بناها ودالالتها ووظائفها .
1  ed ,La marquee du titre : Rearder LEO HOEK  A,MOUTON 1982.

 لوسيان كولدمان وآخرون، الروا ية والواقع، ترجمة رشيد بنحدو، عيون المقاالت، دار القرطبة ،2
.12، ص1988، 1الدار البيضاء، ط

 لوسيان كولدمان وآخرون، الروا ية والواقع، ترجمة رشيد بنحدو، عيون المقاالت، دار القرطبة ،3
COLLECTION SEUILS, PARIS SEUILS,regarderالدار البيضاء، 

G.GENETTE , A 1987.
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     إن النقد الروائي العربي لم يول العنوان$ أهمية تذكر، بل ظ$$ل
يمر عليه مّر الكرام. لكن اآلن بدأ االهتمام بعتبات النص وص$$ار ين$$درج
ضمن سياق نظري وتحليلي عام يعتني بإبراز ما للعتبات من وظيف$$ة في
فهم خصوصية الّنص وتحديد جانب أساس$$ي من مقاص$$ده الداللي$$ة، وه$$و
اهتم$$ام أض$$حى في ال$$وقت ال$$ّراهن مص$$درا لص$$ياغة أس$$ئلة دقيق$$ة تعي$$د
االعتبار لهذه المحاف$$ل الّنص$$ية المتنوع$$ة األنس$$اق وقوف$$ا عن$$دما يميزه$$ا

 ؟. باعتب$$ار العن$$وان عب$$ارة عن عالم$$ة لس$$انية1ويعين طرائ$$ق اش$$تغالها
وس$$يميولوجية غالب$$ا م$$ا تك$$ون في بداي$$ة النص، له$$ا وظيف$$ة تعييني$$ة
ومدلولية، ووظيف$$ة تأش$يرية أثن$$اء تلّقي الّنص والّتل$$ذذ$ ب$ه تقبال وتف$اعال،
يق$$ول الب$$احث المغ$$ربي) إدريس الن$$اقوري( مؤك$$دا الوظيف$$ة اإلش$$هارية
والقانونية  للعنوان: "تتجاوز )دالل$$ة العن$$وان ( دالالت$$ه الفني$$ة والجمالي$$ة
لتندرج في إطار العالق$$ة التبادلي$$ة$ االقتص$$ادية والتجاري$$ة تحدي$$دا، وذل$$ك$
ألن الكتاب ال يعدو كونه من الناحية االقتصادية منتوجا تجاري$$ا يف$$ترض

 بالضبطفيه أن تكون له عالقة  مميزة وبهذه العالمة

 يحول العنوان المنتوج األدبي أو الف$$ني إلى س$$لعة قابل$$ة للّت$$داول،
هذا باإلضافة إلى كونه وثيقة قانونية  وسندا ش$$رعيا يثبت ملكي$$ة الكت$$اب

كم$$ا2أو النص وانتماءه لصاحبه ولجنس معّين من أجناس األدب أو الفن 
للعن$$وان$ وظ$$ائف أخ$$رى تتمث$$ل في الوظ$$ائف  التس$$مية ووظيف$$ة التع$$يين
والوظيف$$ة األيقوني$$ة / البص$$رية، والوظيف$$ة الموض$$وعاتية، والوظيف$$ة
التأثيرية، والوظيف$$ة اإليحائي$$ة، ووظيف$$ة األنس$$اق واالنس$$جام، والوظيف$$ة
التأويلية، والوظيفة الداللية أو المدلولية، والوظيفة اللسانية والسيميائية...

.العن$وان$ في الروايات الثالث مقاربة وتأويل:2.1

،1عبد الفتاح الحجمري،  عتبات النص: البنية والداللة، منشورات الرابطة ، الدار البيضاء، ط 1
.7، ص1996

،1 الدار العلمية للكتاب، الدار البيضاء، ط لعبة النسيان-درا سة تحليلية نقدية-، إدريس الناقوري، 2
.24، ص 1995
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ه ق$$راءة الرواي$$ة، ويعت$$ني ب$$دوره بمع$$ان       إن العنوان هو ال$$ذي يوّج$$
ح دالالت الرواي$$ة فه$$و المفت$$اح ال$$ذي ب$$ه تح$$ّل ألغ$$از جدي$$دة م$$ا تتوض$$ّ
األح$$داث وإيق$$اع نس$$قها ال$$درامي وتوتره$$ا الس$$ردي، عالوة على م$$دى
أهميت$$ه في اس$$تخالص البني$$ة الداللي$$ة للنص، وتحدي$$د تيم$$ات الخط$$اب
يهالقصصي، وإض$$اءة النص$$وص به$$ا. إن العن$$وان$ كم$$ا كتب كل$$ود دوش$$

CLAUDE  DUCHETعنصر من النص الكلي ال$$ذي يس$$تبقه ويس$$تذكره 
في آن، بما أنه حاضر في البدء، وخالل السرد$ يدّشنه، يعمل كأداة$ وصل

.(1)وتعديل للقراءة
 واس$$م ف$$ارغ(2)العنوان$ في الحقيقة "مرآة لكل ذلك$ النسيج الّنص$$ي"   إن 

"، وهذا يع$$ني أّن$$ه عالم$$ة ض$$من عالم$$ات أوس$$ع هي ال$$تي تش$$ّكل ق$$وام
العم$$ل الف$$ني باعتب$$اره نظام$$ا ونس$$قا يقتض$$ي أن يع$$الج معالج$$ة منهجي$$ة
أساسها أن داللة عالمة مرتبطة ارتباطا بنائيا ال تراكميا بدالالت أخرى.
ومن ثم فإن العنوان$ قد يجسد الم$$دخل النظ$$ري إلى الع$$الم ال$$ذي يس$$ميه،
ولكنه ال يخلقه إذ أن العالقة بين الطرفين ق$$د ال تك$$ون مباش$$رة]كم$$ا ه$$و
الشأن في اآلثار الفنية  التي يحيل فيها العنوان$  على النص والنص على
العنوان)األسطورة$ ومعظم حكايات ألف ليل$$ة وليل$$ة والرواي$$ة الموس$$ومة
بالواقعية( على نحو مباشر[. وفي هذا الحال  ف$$إن العن$$وان$  يتح$$ّول  من
كون$$ه عالم$$ة لس$$انية أو مجموع$$ة عالم$$ات لس$$انية تش$$ير إلى المحت$$وى
للنص إلى كون$$ه لعب$$ة فني$$ة بين الّتح$$دد والالتح$$ّدد، بين المرجعي$$ة وبين
الدالالت المتعددة وذل$$ك$ في حرك$$ة دائب$$ة بين نص$$ين متف$$اعلين في زمن

 انطالقا من كل ه$$ذا ق$$د يك$$ون باإلمك$$ان تتّب$$ع عم$$ل العن$$وان في3القراءة

(

-52، ص: 1973،  كانون األول-12 كلود دوشيه، عناصر علم العنونة الروائي،أدب فرنسا، عدد 1
53.

(

، السنة46 شعيب حليفي،  النص الموازي للروا ية –استراتيجية العنوان،  مجلة الكرمل، العدد 2
.85-84، ص:1992

-5، ص:1997، 1 موسى أغربي،  مقاالت نقدية في الرواية العربية، دار النشر الجسور، وجدة،ط3
6.
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( للعن$$اوين وفق$$اTypologieالنص والش$$ر وع في نمذج$$ة تص$$نيفية) 
لعالقاته$$ا بالش$$رح ال$$روائي بال$$ذات عن طري$$ق  االخ$$تزال إلى الح$$ّد
األقصى. فإما أن الرواية تعّبر عن عنوانها تشبعه وتفك رموزه وتمحوه،
وإم$$ا تعي$$د إدماج$$ه في جم$$اع النص وتبلب$$ل الس$$نن ال$$دعائي عن طري$$ق
الّتشديد$ على الوظيفة الشعرية الكامنة للعنوان، محّولة المعلومة والعالمة

إن العن$وان  ال$ذي يلص$ق به العم$ل ال$روائي ق$د1إلى قيمة والخبر إلى إيحاء
يكون صورة كلية تحّدد هوّية االبداع وتيمته العامة. وتجم$$ع ش$$ذراته في
بنية مقوالتية تعتمد االس$$تعارة أو الترم$$يز. وه$$ذه الص$$ورة العنواني$$ة ق$$د
تكون فضائية يتقاطع فيها المرجع م$$ع المج$$از، فعن$$وان رواي$$ة "  رأيت

رام اهلل " عند البرغوثي قد يعني المكان الموسوم في المخّيلة.

          ومن هن$$ا ف$$العنوان عب$$ارة عن ص$$يغة مطلق$$ة للرواي$$ة$ وكليته$$ا
الفنية والمجازية، إنه ال يتم إال بجمع الصور المشّتتة وتجميعها من جديد
في ب$$ؤرة لموض$$وعات عام$$ة تص$$ف العم$$ل األدبي، وتس$$مه ب$$التواتر
والتك$$رار والت$$وارد. إذا فه$$و الكلي$$ة الداللي$$ة أو الص$$ورة$ األساس$$ية أو
الص$$ورة$ المتكامل$$ة ال$$تي يستحض$$رها المتلقي أثن$$اء التل$$ذذ$ والّتفاع$$ل م$$ع
جمالية النص الروائي ومسافاته اإلستيتيقية. فالصورة العنوانية قد تندرج
ض$$من عالق$$ات بالغي$$ة قائم$$ة على المش$$ابهة أو المج$$اورة$ أو الرؤي$$ة،
فيتجاوز العنوان$ مجازيا مع دالالت الفض$$اء النص$$ي  للغالف  وتنص$$هر

الصورة$ العنوانية اللغوية في الصورة المكانية لونا ورمزا.

        يرتب$$ط فهم الص$$ورة العنواني$$ة وتفس$$يرها وت$$ذّوق$ جماله$$ا وص$$يغ
2أساليبها  بمعانيه$$ا ض$$من خطاط$$ة المجم$$وع، أي الس$$ياق الكلي للرواية

وتتجلى أهمية الصورة العنوانية عندما نك$$ون أم$$ام عن$$اوين رمزي$$ة ذات
الش$$حنة االس$$تعارية والمجازي$$ة في عن$$اوين بعض الرواي$$ات كم$$ا عن$$د

،1 دليلة مرسلي وأخريات ، مدخل إلى التحليل البنيوي$ للنصوص، دار الحداثة، بيروت، لبنان ، ط1
.44-43، ص: 1985

،1مكتبة االدريسي$ للنشر والتوزيع، تطوان، ط بناء الصورة في الرواية  االستعمارية، محمد أنقار،2
.35، ص 1994
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ANDRأندري$$$ه جي$$$د   GIDE)ق$$$وت األرض( و) الب$$$اب الض$$$يق( 
. ح$$تى إذا ع$$ّدنا لرواياتن$$ا المس$$تهدفة بالدراس$$ة،1و)الس$$يمفونية الريفي$$ة(

ــِةسنجد العنوان$ عبارة عن صورة رغم مباشرية طرحها فعن$$وان  الُمدون
 إال أنه ذو رمزية معّقدة وه$$ذا$ راج$$عاألّولى " هوامش الرحلة األخيرة"

للزخم القائم  من الوجد النفسي واالرتباط القداسي بالمكان، يتم$$اهى فيه$$ا
البعد المرجعي مع البع$$د اإليح$$ائي. أي تختل$$ط خي$$وط التس$$مية العنواني$$ة

وتتالشى أضواء  الحقيقة لتعوضها دالالت التضمين الرمزي.
      هذا وإذا تأملنا وجه الرواية  فغالبا ما نجد على ظهر الغالف س$$جل
العنوان$ وتحته التعيين الجنسي )الرواية(على شكل عنوان فرعي مكتوب
بأحرف صغيرة، أو تحيد المقصدية من العمل بعنوان  فرعي آخ$$ر وه$$و
السيرة الذاتية. على عكس العنوان$ األساس$$ي ال$$ذي يكتب ب$$أحرف ب$$ارزة
كب$$يرة دالل$$ة على أهميت$$ه وبع$$ده األيق$$وني ومركزيت$$ه في تبئ$$ير دالالت
الرواية. والعنوان$ الذي يحدد التعيين الجنسي )رواي$$ة( أو الرواي$$ة الس$$ير
الذاتية  يحكم الكشف على الميثاق  كم$$ا ق$$ال جين$$ات ه$$و بي$$ان إيض$$احي
يؤكد مدى احترام العم$$ل اإلب$$داعي لخص$$ائص الجنس ال$$روائي وس$$ماته
بطريقة جمالية وفنية، كما  نجد عناوين الفصول التي تلخص مض$$امينها
وتكثف أهم ما جرى فيها من أحداث ووقائع، وتسجل  أسماء شخص$ياتها
واألدوار التي قامت بها والصعوبات التي واجهتها في حياته$$ا والمص$$ير

الذي آلت إليه في نهاية المطاف.

       يتطّلب العنوان$ من المؤلف وقتا واسعا من التأم$$ل والت$$دّبر لتولي$$ده
وتحويله ليصبح بنية داللية وإشهارية عامة  للنص الروائي، فكل عن$$وان
يلصقه الكاتب على ظهر روايت$$ه أو يعلق$$ه كالثري$$ا في رأس الص$$فحة أو
يموقع$$ه في وس$$ط ك$$ل فص$$ل أو قس$$م ، الش$$ك أن المؤل$$ف$ أف$$رغ جه$$دا
وتطلب من$$ه اختي$$اره، ألن ص$$ياغة عن$$وان أي عم$$ل إب$$داعي ج$$زء من
الكتاب$$ة الفني$$ة نظ$$را لم$$ا للعن$$وان$  من أهمي$$ة على المس$$توى اإلعالمي

.142 م . ن . ص: 1
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)اإلشهار( أوال، على المس$$توى الفك$$ري ثاني$$ا، وعلى المس$$توى الجم$$الي
ثالث$$ا، ونظ$$را إلى ك$$ل ه$$ذه االعتب$$ارات ف$$إن العن$$وان ذو أهمي$$ة خاص$$ة

بالنسبة للمؤلف والمتلقي على السواء ألنه جماع النص وملخصه.  

           يمكن اعتبار العنوان$ الروائي بني$$ة عام$$ة قابل$$ة للتحلي$$ل والفهم
والتفسير والتقويم أيضا من خالل عنا ص$$ر النص األساس$$ية ال$$تي تتمث$$ل
في مشاهده ومتتالياته ووحداته الوظيفي$$ة ومراح$$ل تك$$وين بنيت$$ه العام$$ة،
التي تتمثل كذلك في بنياته األساس$$ية، وخطابات$$ه، ومنظ$$وره الف$$ني ال$$ذي
يب$$دو في الش$$خوص، واألح$$داث والفض$$اء ال$$روائي، وال$$راوي ومنظ$$ور
التعدد$ ) الرواة- اللهجات-اللغات(، ومن ثم فإن العن$$وان$ ذو موق$$ع نص$$ي

، ب$$ه تمت$$از الرواي$$ة عن غيره$$ا،signeاستراتيجي يشغل بوصفه دليال 
ومنه يعلن نواياه ومقاصده . وعبره يشير النص بمحتواه$ دون أن يفص$$ح

عنه بكيفية كلية.

ا التحديد تنهض عالق$$ة العن$$وان بالرواي$$ة علىذ           اعتمادا على ه
أساس التضمن المتبادل وفي مدار العالقة هذه تتبدى الرواي$$ة جواب$$ا عن

األسئلة الطافحة في جملة العنوان. ويستعلن من هذا أمران: 
يقول أولهم$$ا: إن الرواي$$ة تنهض بوظيف$$ة المرج$$ع، ف$$العنوان نص ب$$دئي
ط م$ا يمانع عن الفهم إذا لم يرد إلى القصة  التي تفص$$ل م$$ا أجمل$$ه وتبس$$ّ
اختصره وتطلق$ ما احتجزه، أم$$ا األم$$ر الث$$اني فيهلج باالش$$تغال الكن$$ائي

ــيرةللعن$$$وان، فس$$$واء " ــة األخـ ــوامش الرحلـ ــزاج مراهقة " أو هـ ""مـ
 "إذ إن افي العنوان جزء من ك$$ل ، ويس$$محمقامات الذاكرة المنسّيةأو "

التحدث به يفترض في العنوان االشتمال على عناص$$ر الخط$$اب المك$$نى
، وتشغيلها  بما يض$$من ع$$دم إرب$$اك العالئ$$ق الوظيفي$$ة بين المك$$نى1عنه

والمكنى عنه .
وهذه$ العناوين الثالث تَميُز بما يلي  :

، وهو في هذه39ص  عتبات الموت –قراءة في هوامش وليمة ألعشاب البحر، عبد الجليل األزدي،1
المقولة يترجم نظرية شارل كريفل حول العنونة
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.تعبر عن مضامين بطريقة مباشرة أي تعكسها بكل جالء وبوضوح
. تعريها عِن الغموض واإلبهام
،الداللة المركزية تحيل إلى داللة انزياحية رمزي$$ة بتجري$$دها  االنزي$$احي

هــامشمما يطرح صعوبة في إيجاد صالت بين العنوان$ والّنص فمثال " 
ة محط$$ة وانطالقألخــير س$$فر ومس$$ار واالرحلةيحي$$ل نح$$و الف$$رع ، و

 "إيجازه بتوثي$ق وتاريخاني$ةمحمد مفالحوفجوة وهروب ، هذا ما أراد "
موضوعاتية.

ــزاج مراهقة           تحي$$ل المدون$$ة$ الموس$$ومة$   إلى حال$$ة س$$لوكيةبم
تضبط األنا في عالقتها باآلخر، واإلنسان المزاجي هو أسير هواه$ يحتكم
لحكمه ويْنصرف لصرِفه، أما المراهق فهو تركيب إضافي يحمل وص$$فا
للم$$زاج وأن تك$$ون أن$$ثى هي ال$$تي توص$$ف ب$$ذاك تك$$ون إحال$$ة مقامي$$ة
مباشرة إلى الشهوة$ والجسد$ وهما إيقونت$$ان وظفت$$ا في كث$$ير من االعم$$ال
السردية "لفض$$يلة ف$$اروق". بي$$د أن الح$$ديث عن العن$$وان الموس$$وم$ ب$$$$ :

 "للمدون$$ة المنس$$وبة  لص$$احبها "الح$$بيبمقامـــات الـــذاكرة المنســـية"
مونس$$ي" تحيلن$$ا إلى فس$$حة ص$$وفية ، ففي دالئلي$$ة المق$$ام ، ش$$يء من
التجليات تتر ى، وللذاكرة مؤشر توثيق وتأريخ ، وبها تعضيد وتهزيل ،
فإن كانت قوية أصبحت عقال وفك$$را واعتب$$ارا م$$ع الح$$دث ، وإن ك$$انت

تهزيل فهي طيٌش وتراجع وتغافل .
         على المتلقي  أن يبحث عن العالق$$$$ة بين العن$$$$وان والّنص وأن
يبحث عن الم$$رامي والمقاص$$د والعالق$$ات  الرمزي$$ة واإليحائي$$ة، فكث$$ير
من المبدعين$ كتبوا نصوصا بعناوين غامضة وبعيدة عن مضامينها مثل:

lesوسارتر في)(S/Zروالن بارت في)  motsوهكذا فإذا ك$$ان ك$$ل  )
عنوان يحاول أن يلم شتات النص المعّبر عن$$ه ويلّخص ك$$ّل م$$ا ورد في$$ه
من وقائع وأحداث وما تفاعل فيه من شخوص وأبطال في نطاق الزم$$ان
والمك$ان: أي داخ$ل فض$اء معين أو فض$اءات مختلف$ة، ف$إن الم$ؤلفين ال
يفلحون دائما في اختيار العناوين المعّب$$رة عن محتوي$$ات كتبهم أو الدال$$ة
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على كل ما أرادوا قوله فيها، أو داال على ما يراه المؤلف أساس$$يا،    أو
ذا قيمة خاصة بالنسبة إليه.

      حاولنا في هذا التوصيف  تعّقب السيميائية الداللية$ وتحديد محطات$$ه
على ض$$وء المقارب$$ة العنواني$$ة لفهم مكونات$$ه ومشخص$$اته الفني$$ة قص$$د

" حينما ق$$الشعيب حليفيتحليله وتفسيره، ولقد صدق الباحث المغربي "
ط مش$$هدا بأن"دراسة عناوين الرواي$$ة العربي$$ة كخط$$اب هي دراس$$ة تبس$$ّ
كامال يغ$$ري بالمتابع$$ة، وي$$دعو$ إلى اس$$تفتاء خصوص$$ياته ومكّونات$$ه، ثم

 للعن$$وان$ باعتب$$اره1وظيفته الوصول$ إلى نت$$ائج ت$$دعو إلى تحلي$$ل ص$$ارم
جزءا من المشهد الروائي المتّيز في الراهن الثقافي.

.معادل المكان في السيرة الذاتية :3.1    

بداية األمر تس$اؤلية: على  أي تقني$ة س$ردية ُي$راهن محم$د مفالح
إّن دراسة المكان تعتبر نقط$$ةفي هندسة المشاهد وحكي الوقائع الذاتية ؟ 

ة لمعرف$$ة خلفي$$ات الّنص األدبي ومقارب$$ة جماليات$$ه بعم$$ق ارتك$$از مهّم$$
وخاصة إذا$ تعلق األمر بالس$$ردية عن$$د محم$$د مفالح ، وعلي$$ه ارتأين$$ا أن
نسلط بقعة الضوء على معادل المكان وكيف يؤسس للعالق$$ة بين الس$$يرة

الفض$$اء الذاتية واليبرة الجماعية ، أي بين الضميرين "أن$$ا" و" النحن ".
الروائي هكذا بهذه القوة الّنطقية فإّنه لذاك ال تكاد األعمال الدراسية حول
موضوع الفضاء في الحكي األدبي، تنطلق دون أن تشكو من ك$$ون الّنق$$د
ردية ظاّل على ال$$ّدوام أس$$يري الّنظ$$ر اتج$$اه ه$$ذه المقول$$ة والّنظري$$ة الس$$ّ
األساسية خاصة ، وأن الفضاء في أكثر األحيان ي$$رى كعنص$$ر بني$$ة وال

كإطار جغرافي للمحكي" 

         قد يكتس$$ي الفض$$اء دالالت ورم$$وز حض$$ارية وإنس$$انية وقومي$$ة
ووطنية وذاتية، تم وتمكن أن تف$$ّك دالل$$ة وتوال$$د$ مش$$كلة ب$$ذلك ش$$بكة من

.84ص :  النص الموازي للرواية –استراتيجية العنوان –  شعيب حليفي، 1
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(1)ذكريات الطفولة$ الحميمية ونسيجا من أحالم المستقبل"
وهذا$ ما جس$$ده، 

بعض مؤشرات السيرة في رواية "محم$$د مفالح " إْذ من المك$$ان تتش$$كل
وه$$ذا م$$ا أطل$$ق$ علي$$ه )ج$$يرارص$$ورة الب$$وح وتتجلى المتق$$ابالت في$$ه . 

جينات( تسمية اس$$تعارة مكاني$$ة، بمع$$نى أّن المك$$ان ل$$ه دالل$$ة  اس$$تعارية
  كم$$ا تح$$ّدث غاس$$تون باش$$الر عن المك$$ان.إيمائية تتصل بدالل$$ة الرواية

الذي ينجذب نح$$و الّشخص$$يات، وق$$د كش$$ف عن ص$$لة حميمي$$ة بين ه$$ذه
األمكنة وبين الشخصيات المتخّيلة.

ب )ي$$وري لوتم$$ان( في بحث$$ه المش$$ار إلي$$ه س$$ابقا "إلى منحه           ذ
عنصر الفضاء بع$$دا أساس$$يا وعالي$$ا حيث قرن$$ه بمع$$نى ودالل$$ة الحري$$ة،
وتصبح الحري ة في ه$$ذا المض$$مار هي مجم$$وع األفع$$ال ال$$تي يس$$تطيع
اإلنسان أن يقوم بها دون أن يصطدم بحواجز أو عقبات، أي بقوى ناتجة

،2عن الوس$$ط الخ$$ارجي ال يق$$در على قهره$$ا أو تجاوزه$$ا 
ف$$إن فض$$اء 

الّرواية$ ه$$و ال$$ذي يلّفه$$ا جميع$$ا، إّن الع$$الم الواس$$ع$ ال$$ذي يش$$مل مجم$$وع
 ك$ّل  واح$د3األحداث الّروائية، فالمقهى  أو المنزل أو الشارع أو الّساحة

منها يعتبر مكانا محّددا ولكن إذا كانت الّرواية تش$$مل ه$$ذه األش$$ياء كّله$$ا
فإّنها جميعا تشّكل فضاء الرواية.

  نجد المكان الجغرافي)الفضاء( قد شكل جزءا ال بأس به في
"هوامش الرحلة األخيرة"، ويكاد يكون "محّمد مفالح "من أكثر

المشتغلين بالسرديات وفن الحكّي ارتباطا بالمكان، واندماجا بمكوناته
المختلفة، فالفضاء الجغرافي عنده ليس مجرد مأوى يسكنه أو يأوي إليه

في حال الحل والّترحال، أو بستان يزرعه أو حديقة يرتع فيها وإنما
"المكان مكمل له، فهو الذي يحتويه ، ويعطي لألحداث التي يقوم بها

(

.68، ص العالم الروائي عند غسان كنفابي من خالل )حال في الشمس( عبد اللطيف الفرابي ، 1
70-69 ، ص1986، 6 مجلة )ألف( ع مشكلة المكان الفني، يوري لوتمان / سيزا قاسم:2
.62 المرجع نفسه، ص3
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فهو الوطن قبل الثورة وبعد التحرير 1الحيوية والمعنى والقيمة والرمز
 والمتتبع للمقاطع التوثيقية للرواية يستشف جملة منوالوطن المأمول ،

المقومات نرصها في : 
. الّتقاطعات الزمكانية
.كفاءة )كفاية( الميثاق السير ذاتي بين المؤلف والقارئ والّنص
.تكسير خطة السرد
."الذاتي والموضوعي$ في السيرة الذاتية في رواية "محمد مفالح
. الّتلوين الجمالي للسيرة الذاتية

 "يعّج بذكر األمكنةهوامش الرحلة األخيرة والمنجز السردّي "
التاريخية والحضارية، وكيف ال ولسان حال السارد يقول:" أنا ال أكون

إال في األرض، وكل وجود لي خارجها إنما هو ضياع وتيه نهائي،
". ألجل ذلك$ أضحى الفضاء(2)لتكن األرض داخلي تكتبني وأكتبها

الرواية السير ذاتيةالجغرافي يشكل عنصرا أساسيا في بناء 
 حيث يوظفه توظيفا خاصا، كونه يعكس رؤيته التصويريةالَمفالحية ،

للواقع اإلنساني بصفة عامة، والجزائري الريفي والمدني منه  بوجه
أخص، ال لشيء إال لكونه أمتحن في بيته و وطنه وذاته.

. الّشخصيات في رواية "هوامش الّرحلة األخيرة":4.1

تعّد الشخصية المرتكز األساسي في كل عمل روائي فهي اّلتي
تحرك األحداث، وألنها أيضا تمثل كل شيء في العمل السردي: "إن
الشخصية هي التي تكون واسطة العقد بين جميع المشكالت األخرى،
حيث إنها هي التي تصطنع اللغة وهي التي تثبت أو تستقبل الحوار،

 وهيLe monologue interieurوهي التي  تصطنع المناجاة  
التي تنجز الحدث، وهي التي تنهض بدور تضريم الصراع... وهي التي

عمر أحمد الربيحات. األثر التوراتي في شعر محمود درويش. دار اليازوردي للنشر. األردن الطبعة 1
.107. ص:2009

.102اعتدال عثمان، إضاءة النص، م س، ص)(    2
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. لهذا عمد الروائي مفالح على اختيار شخصياته1تقع عليها المصائب
التي أخذها كمرآة عاكسة للوسط$ االجتماعي والعملي الجزائريين،

فجاءت مالمح شخصياته تصويرا للمظهر النفسي والخارجي
واالجتماعي، وهي ما يطلق عليها باألبعاد.

: رأى الدكتور$ فؤاد علي حارز الصالحي أن أهميتهالبعد الّنفسي- أ
تتركز في السلوك$ والتصرفات، وهو ما يفصح عن االنعكاسات اّلتي ترد

على لسان الشخصية وما تفعله ونوعية اللغة التي تتحدث بها وطريقة
حديثها.

اسم
الشخصية

عدد
تكراره

ا

الصفات
الخارجية

الصفات النفسية

- سيد1
الحاج

12
مّرة

شيخ كبير، عنده نوع منعيناه حادتان
الحسد

16- زهور2
مّرة

فتاة طموحة، تحب الدراسة$
تحلم أن تكون طبيبة مستقبال

- سي3
معمر

الجبلي

70
مّرة

إنسان طيب، يحب كل الناسيداه خشنتان
م$$ريض بالوس$$واس، يخ$$اف
من الموت األحم$$ر، مت$$وتر،

مضطرب حزين
-الّرومي4

جانو
18
مّرة

غّدار، متوحش، قاتل،
مغتصب األراضي الزراعية

- بشير5
المزلوط

09
مّرات

فقير، كتوم فلم يبين أسراره.

- عائشة6
الفحلة

19
مّرة

عيناه
عسليتان

امرأة شجاعة، لها الّثقة
الكاملة بنفسها، امرأة

76، ص 2000- حسن نجمي، شعرية الفضاء، الفضاء المركز الثقافي العربي، بيروت،  1
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مغامرة،
تغامر مثل الّرجال. كما أّنها

امرأة صبورة.
 ويقصد به تلك المالمح الظاهرة$ علىالبعد الفيزيولوجي:- ب

الّشخصية كالطول، القصر، البدانة والنحافة، الهيئة الخارجية السن،
وكل يمكنه أن يساهم في تجلي الشخصية.

 يتحدد البعد االجتماعي من خالل: أوصافالبعد االجتماعي:- جـ
الشخصية، مركزها االجتماعي في بيئتها وثقافتها ومهنتها وعاداتها

، فالشخصية هي حصيلة ضرب البيئة والوراثة. 1وعالقاتها االجتماعية
وتتضح لنا األبعاد التي وظفها محمد مفالح كصفات تميزت بها

شخصياته الروائية، في الجدول$ اآلتي:
- النادل$ األسمر7

هواري
أسمر، العينين

سوداوين
حادتين

شاب طموح، فقير

- عبد السالم8
الحسي

عيناه
خضراوان$
صغيرتان

وجهه مثلث

عصبي المزاج،
كسول

جشع، انتهازي،
همه

الوحيد$ جمع المال
فقط.

قمتها طويلة،- الزوجة يمينة9
شعرها أسود
وجهها منتفخ

يعلوع اصفرار
شفايها

امرأة طموحة، تحلم
ببناء أسرتها.

- التفسير العصابي في النقد الروائي، رواية تيميمون أنموذجا،$ مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس، 1
76، 75درقاوي$ أمينة، المشرف$ جعفر يايوش، ص
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رقيقتين.
 االبنان رشيد10

ومحفوظ
محفوظ مديد

القامة ونحيف
رياضي. رشيد

يدرس في
الصف الثالث

- صاحب11
مقهى

"السائق"

عبوس، نظرتهقامته مديدة
جشعة

- الفتاة12
ساجية

فت$$$اة س$$$مراء،
وجهه$$ا دائ$$ري
حاجبيه$$$$$$$$$$$$ا
مقوس$$$$$$$$$تين،

عيناها
واس$$$$$$$$$عتين،
رقبته$$ا طويل$$ة
ش$$عرها أس$$ود
شفتيها رقيقتين
هي في الس$$$$ن

العشرين

فتاة حزينة،
مضطربة

غريبة األطوار،
تحب

ركوب الشاحنات

-ذهيبة ابنة13
أحمد المروني

05
مرات

ذات الظفيرة
الطويلة

خداعة

مرة- الخامسة14
واحدة

خداع، ثري07- الزوج الثري15
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مرات
- الشقراء بنت16

المير
ثريةشقراءمرتين

- الممرضة17
والطبيب

04
مرات

الممرضة
حسناء
وجميلة

الطبيب محيف

لطيفة وطيبة

- الجد$ الحاج18
لخضر

03
مرات

04- حماد الفالقي19
مرات

قوي، شجاع، بطل
ثوري

عيناهمرة22- رزقي السائق20
جاحظتان

إنسان طيب

- عواد21$
الحارس.

شخص طيب،صوته جهوري مرة33
لطيف مع

اآلخرين، يحب
مساعدة
العمال

حسن المظهر، مرة23- حميد الروخو22
بلغ

سنه الثالثين

شخص عفوي،
طيب

ومحبوب.
- شريف23

الميكانيكي
وجهه مثلث، مرة28

كانت
تغطيه لحية

ش$$$$$$اب طم$$$$$$وح،
مغ$$امر،يحب كتاب$$ة
الرواي$$$$$ات ال يحب
الت$$$$دخل$ في أم$$$$ور
الن$$$$$اس، ي$$$$$رفض
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البوح بأسراره.
- النادل24$

النحيف
03

مرات
جريءنحيف

- سي قدور25
الفجي

نجل بن عودة

قامته قصيرة، مرة20
ذراعيه

طويلتين، يديه
خشنتين،

جسمه ضخم
عيناه رماديتان
شاربه غزير،

شفتاه
غليظتان،

رأسه
أصلع.

ثرية، ذات شخصية 
هيبة متكبر ومغ$$امر
لهجته فيها نوع من

التصنع

- الزعيم26
بومدين

05
مرات

رجل البالد، فحلشاربه غزير.
وأب

المساكين

.دالالت الشخصيات وااللوان في متِن الرواية :5.1

       إّن الشخصية هي الفاعل األساس في إنتاج فاعلية المكان،
والحديث، زمن ثم منح النص األدبي معناه، وعليه تكون كل حكاية

األشخاص والشخصية المحورية رواية هوامش الرحلة األخيرة، وهي "
سي معمر الجبلي، التي استحوذت على فضاء قبلي للنص، باعتبارة

تداول$ االسم واقعيا، وبما أن الرواية تتمحور حول هذه الشخصية فإننا
نجد محمد مفالح اختار ما يناسب هذه الشخصية ماديا ومعنويا، فمعمر
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الجبلي سائق شاحنة لنقل المؤن$ إلى شركة سونطراك بالجنوب، رافقته
، يداه خشنتان08طيلة عشر سنوات، وهو رجل اقترب من الستين ص

،07  عاش طفولته شقية، ذكرياته كلها حزينة ومظلمة ص35ص
 نفسيته مضطربة06مريض بالوسواس$ يخاف الموت األحمر ص 

.30ومتوترة ص 

ولقد ورد اسم معمر الجبلي ستة وسبعون مرة في الرواية، لنك$$ون
أعلى نس$$بة ل$$ه فيه$$ا، وم$$ا نالحظ$$ه أيض$$ا أن اللقب ال$$ذي اخت$$اره محم$$د
مفالح السم معمر، هو لقب ش$$رفي، ف$$الجبلي نس$$بة إلى الجب$$ل األخض$$ر
الشامخ، الذي كان يضم الثوار والمجاهدين بعد أن قت$$ل ج$$انو ال$$ذي قت$$ل
هو اآلخر والده،$ التحق بالمجاهدين فكلمة الجبلي تناسب شخص$$ية معم$$ر

القوي البطل$

يأتي في المرتبة الثاني$$ة شخص$$ية تك$$ررت أربع$$ة وس$$بعون م$$رة،
الشخص$$ية النامي$$ة في الرواي$$ة$ وهي شخص$$ية س$$اجية الفت$$اة الس$$مراء

، والوجه$ الدائري حاجبيها مقوسين،13الرشيقة، ذات الشعر األسود ص
 وأس$$نانها ص$$فراء ص20 شفتيها رقيقتين ص 13وعيناها واسعتان ص

. وهي فتاة غريبة13، وهي في مقتبل العمر، تبلغ عشرين سنة ص:19
، ركبت شاحنة معمر ال$$تي22، غامضة وخطرة، ص 19األطوار ص 

كانت مركونة بالقرب من مقهى الس$$ائق، ظلت ص$$امتة ط$$وال الطري$$ق،
ولم ترد الكش$ف عن نواياه$ا الحقيقي$ة، فظلت لغ$وا مح$يرا لس$ي معم$ر،
وبعد حله اللغ$$ز تأس$$ف ألمره$$ا، فق$$د وج$$دها فت$$اة مجنون$$ة تحب رك$$وب
الشاحنات، والسبب في ذلك هو موت والدها بالمهجر،  )قت$$ل من ط$$رف
العنصريين( وداللة اس$$مها تحي$$ل إلى ذك$$اء الفت$$اة وش$$جاعتها، فهي فت$$اة
مغامرة بحياتها ومع ذلك تبق س$$اجية : "ص$$حت فيه$$ا أن تنتظ$$ر لحظ$$ة.
دهشت الفتاة التي التفتت إلي منزعج$$ة وه$$ددتني. ابتع$$د ع$$ني قب$$ل ق$$دوم

95الشرطة ص
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وفي المرتبة الثانية تأتي الزوجة يمينة، الزوج$$ة الوفي$$ة الطموح$$ة
الشجاعة التي ربت أوالده$$ا لوح$$دها، فق$$د ك$رهت حي$$اة الوح$$دة، تغ$$رب

، والم$$رة24عنها زوجها معم$$ر مرت$$ان م$$رة لم$$ا ك$$ان في المهج$$ر ص 
، ومع ذلك$ بقوا مخلصين لبعضهما33الثانية في الجنوب الجزائري ص 

، ووجهه$$ا منتفخ يعل$$وه اص$$فرار ص102البعض، قامته$$ا طويل$$ة ص 
 ، وق$$د مفالح33، وشعرها أس$$ود ص 102، شفتيها رقيقتين ص 103

في اختيار ه$$ذا االس$$م له$$ذه الشخص$ية، فيمين$$ة كم$ا نعلم هي أم الرس$$ول
صلى اهلل عليه وسلم.

ثم الشخصية الثانية، تمثلت في عبد السالم الحسي بتكرارها سبعة
 والعي$$نين الخض$$راوين44وثالث$$ون م$$رة، ص$$احب الوج$$ه المثلث ص 

، كس$$ول،10، عب$$د الس$$الم عص$$بي الم$$زاج ص 67الص$$غيرتين ص 
، ك$$ل ه$$ذه44وجش$$ع، وانته$$ازي هم$$ه الوحي$$د جم$$ع الم$$ال فق$$ط ص 

الصفات السلبية هي مت$$وفرة في ش$$خص عب$$د الس$$الم، وبص$$فته ال$$رئيس
 فإنه10المباشر لسي معمر ومسؤول$ عن فرع النقل في سونطراك ص 

كان يعطي لنفسه حسا مفرطا أي أنه كان يعطي لنفسه قيمة كب$$يرة، على
عكس الناس التي كانت تنفر منه بسبب انتهازيته، لذلك ك$$ان س$$ي معم$$ر

يحتقره ويستصغره، فاللقب ال يناسب اسمه.

ونجد شخصية عواد$ الح$$ارس ال$$تي تك$$ررت ثالث$$ة وثالث$$ون م$$رة
 ش$$خص طيب لطي$$ف م$$ع59زمي$$ل س$$ي معم$$ر ص$$وته جه$$وري ص

.لي$$أتي بع$$ده الص$$ديق الث$$اني لس$$ي80اآلخرين يحب مساعدو الناس ص
معمر شريف الميكانيكي والذي$ أورده$ في روايته بثماني$$ة وعش$$رين م$$رة

 وه$$و ش$$اب57ص$$احب الوج$$ه المثلث ال$$ذي ك$$انت تغطي$$ه لحي$$ة ص 
طم$$وح، ال يحب كث$$يرا الت$$دخل$ في أم$$ور غ$$يره، ش$$خص كت$$وم ال يحب

 هج$$$ر كلي$$$ة الهندس$$$ة الميكانيكي$$$ة ولج$$$أ إلى57الب$$$وح بأس$$$راره ص 
، في النه$$ار يش$$تغل بالورش$$ة وفي57الص$$حراء ليش$$تغل ميكانيكي$$ا ص 
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 ، فه$$و يحب58المس$$اء يجلس أم$$ام طاولت$$ه ويب$$دأ الكتاب$$ة والق$$راءة ص
كتابة ارواي$$ة ، فاالس$م ال$ذي اخت$اره مفالح له$ذه الشخص$ية يناس$$ب ك$$ل
الصفات التي تمتاز بها، أما اللقب فهو ما يناس$$ب عم$$ل ه$$ذه الشخص$$ية،

وهي مهنة الميكانيك.

وحميد الروخو$ تكرر أكثر من ثالث$$ة وعش$$رون م$$رة وه$$و حس$$ن
، شخص عفوي وطيب لدى56، بلغ السن$ الثالثين ص 41المظهر ص 
 يعم$$ل م$$ع س$$ي معم$$ر في الورش$$ة فحمي$$د اس$$م يرم$$ز56الن$$اس ص 

للصفات الحميدة والحسنة الموروث$ة ل$دى الن$اس أم$$ا نس$بة لقب الروخ$و$
فهو إكمال وإتمام معنى هذا االسم يع$$ني اس$$م مس$$مى. ثم ت$$أتي شخص$$ية
أخرى تتمثل في صديق أخر منت أصدقاء سي معمر  األوفي$$اء ل$$ه وهي
رزقي الس$$ائق لتتك$$رر في الرواي$$ة اثن$$ان وعش$$رين م$$رة ، ذو العي$$نين

 وه$$و إنس$$ان ط$$بيب يس$$وق س$$يارة خاص$$ة بالش$$ركة88الجاحظيتين ص
الوطنية$ لسونطراك، أما بالنسبة السمه فه$و ال$رزق واللقب نس$بة لمهنت$ه

كسائق.

وهن$$اك شخص$$ية أخ$$رى برجوازي$$ة تمثلت في س$$ي ق$$دور الفجي
قص$$ير القام$$ة، جس$$مه ض$$خم ذراعي$$ه طويل$$تين، وي$$داه خش$$نتان، أص$$لع

، رج$$ل49الرأس$ عيناع رماديتان ش$$فتاه غليظ$$تين وش$$اربه غزي$$ر ص 
ثري متكبر لهجت$ه فيه$ا ن$وع من التص$نع، لطالم$ا ك$ان ابن فق$ير قض$ى
حياته خماسا في مزرع$$ة وم$$ع ذل$$ك$ غ$$امر في الزراع$$ة فنجح، وأص$$بح

 ق$$ديما ك$$ان بن$$اء في ورش$$ة50رجال مهابا وله مكانته في المجتم$$ع ص 
 تس$$لط51عمل بفرنسا، مع س$$ي معم$$ر واآلن أص$$بح متك$$برا علي$$ه ص 

عليه نوع من الغ$$رور واألناني$$ة.أم$$ا عائش$$ة الفحل$ة ال$$تي تك$$ررت تس$عة
 المرأة الشجاعة التي تحدت39عشر مرة صاحبة العينين العسليتبن ص 

 والمعم$$ر بقوته$$ا وظلت ص$$امدة في وجه$$ه إلى حين37المس$$تعمر ص 
كبر ابنها معم$$ر فبع$$د مقت$$ل وال$$ده$ ك$$انت تعم$$ل في حق$$ول قات$$ل زوجه$$ا
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رفض ابنها هذا العمل بسبب القاتل ج$$انو فاش$$تغلت فحام$$ة ك$$انت تغ$$امر
36كالرج$$ال داخ$$ل غاب$$ة البايل$$ك ومعم$$ر ي$$بيع الفحم في المدين$$ة ص 

واالسم ال$$ذي اس$$تعان بهم مفالح له$$ذه الشخص$$ية القويةاس$$م يتط$$ابق م$$ع
الص$$فات ال$تي تحلت به$ا ه$$ذه الشخص$$ية فعائش$$ة كم$$ا ه$$و مت$$داول عن$د
المسلمين هو اس عائشة أم المؤمنين رضي اهلل عنه$$ا، أم$$ا بالنس$$بة للقب

فهو مناسب لالسم فالفحلة كما نعلم هو الصمود$ والتحدي.

كما نجد أيضا في الرواية شخصية هواري الن$$ادل$ وال$$تي تك$$ررت
بنسبة تسعة عشر مرة وهي شخصية مدورة مثل دور الش$$اب الجزائ$$ري

 ص$$احب العي$$نين الس$$وداوين الح$$ادتين فه$$و ابن عائل$$ة08الطم$$وح ص 
 يعم$$ل بمقهى الس$$ائق$ يتم$$نى العم$$ل في الجن$$وب09فق$$يرة ج$$دا ص 

الجزائري وهو الذي ساعد سي معمر في الكش$$ف عن لغ$$ز س$$اجية فه$$و
يعرفها أما اسمه فهو نسبة إلى ال$$وال$ الص$$الح "س$$ي اله$$واري" ب$$وهران
الباهية.المعمر جانو شخصية إقطاعي$ة تك$ررت ثماني$ة عش$ر م$رة يمث$ل
نموذجا حيا للمعتمرين الفرنسيين فهو غدا متوحش وقاتل، قتل وال$$د$ س$$ي

 كما انه اغتصب األراضي الزراعية التي كانت ملك ج$ده07معمر ص 
.37 ولكن لما كبر معمر انتقم ألبيه فقتله ص 34ص 

أما شخصية ناص$$ر النق$$ابي ال$$تي تك$$ررت س$$ت عش$$ر م$$رة، فهي
شخص$ية ثانوي$ة في الرواي$ة؛ لكن اتض$حت أفعاله$ا بش$كل كب$ير داخله$ا

 رج$$ل طيب58ناصر صاحب القامة المديدة$ وال$$ذراعين$ الطويل$$تين ص 
مهووس بالنقابة والسياسة$ كان دائما ينوه بسياسة الحزب العتيد والمنظمة

 صديق سي معمر ساعده في حل المشاكل ال$$تي حص$$لت58النقابية ص 
بينه وبين عبد السالم، وكان اختيار هذه الشخص$$ية في النقاب$$ة والسياس$$ة
فإنها عكست لنا صورة مفالح الرج$$ل السياس$$ي والنق$$ابي. ثم ت$أتي بنفس
النسبة شخصية ثانوية وهي االبنة زهور الطفلة الطموحة كثيرا ما تحب$$ه

 كان يحبها والدها33الدراسة$ وهي تحلم بأن تصبح طبيبة مستقبال  ص 
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. س$$يد28سي معمر كان يتمنى أن تصبح معلنة لكنها رفضت طلبه ص 
الحاج وتكرر عشر مرات شخصية ثانوية عيناه حادتان وهو ش$$يخ كب$$ير
متقاعد، جار سي معمر يحب لعب الّدامة معه أمام باب العمارة لكن سي
معمر ك$$ان يتف$$ادى الح$$ديث مع$$ه ألن$$ه ك$$ان ي$$رى في نص$$ائحه ن$$وع من

الحسد.

بنفس الرتبة نجد شخصية أخرى تمثلت في رئيس القط$$اع بش$$ركة
س$$ونطراك أيض$$ا شخص$$ية ثانوي$$ة وه$$و رج$$ل طيب س$$مح لس$$ي معم$$ر

  أيض$$ا نج$$د بنفس الدرج$$ة االبن$$ان رش$$يد80بالتقاع$$د عن العم$$ل ص 
ومحفوظ صاحب االقامة المديدة$ النحيفة، أما رش$$يد فه$$و أص$$غرهم س$$نا،

، ك$$ان101ي$$درس في الص$$ف الث$$الث يحب الحيوان$$ات وال$$دراجات ص
والدهما يحبهما كثيرا، شخصيتان ثانيتان؛ أما نسبة التكرار التي وص$$لت
التسع مرات فإنن$$ا نج$$د ك$$ل من وال$$د س$$ي معم$$ر، بش$$ي المزل$$وط،$ قتي$$ل
جالو، فهو كان يعمل عند كي$$ار الفالحين ولكن بع$د م$ا اس$$تولى ال$$رومي

، وهي18على أراضي والده الحاج لخضر، عمل في مزرع المعمر ص
مختصة ثورية، بحيث كلفه الخاوة$ المجاهدين لمهم$$ة للس$$وية، لكن الق$$در

ونج$$د أيض$$ا شخص$$ية محم$$ود ال$$زوي وه$$و يعم$$ل.$$ 36شاء وفعل، ص
ممرض بالقاعدة السكنية، قام بعالجه لس$$ي معم$$ر بع$$دما تع$$رض لموب$$ة

.18عصبية كانت يداه ناعمتان، هو شخص لطيف وطيب ص

أما الزوج الثري الذي تكرر س$$بع م$$رات الش$$خص الخ$$داع، فه$$و
زوج س$$اجية، ك$$ان يخ$$دعها م$$ع الفت$$اة الش$$قراء بين الم$$ير، كالهم$$ا

.كم$$ا نج$$د في الرواي$$ة شخص$$ية رمزي$$ة،19شخص$$يتان هامش$$يتان ص
تكررت خمس مرات تمثلت في الرئيس الراحل هواري بومدين، أو كمل
يسمونه بالموسطاش، الزعيم الجزائري الذي رف$$ع راي$$ة بالده في الع$$الم

كله، وظف مفالح هذه الشخصية ليرد على سي بدران.
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وبنفس الع$$دد نج$$د تك$$رار شخص$$ية ذهبي$$ة، ص$$احبة الظف$$يرة
، ابن$$ة أحم$$د الم$$روني، شخص$$ية هامش$$ية، أحبه$$ا س$$ي87الطويل$$ة$ ص 

. أم$$ا ص$$احب57معم$$ر، لكنه$$ا خدعت$$ه، كرهه$$ا، ف$$تزوج يمين$$ة ص 
المقهى، الذي تكرر ه$$و اآلخ$$ر خمس م$$رات، ذو القام$$ة المدي$$دة، ك$$انت

، شخص$$يته هامش$$ية، ك$$ان س$$ي معم$$ر9نظرته جشعة وه$$و عب$$وس ص
يمقته وال يحبه، بسبب نظراته الجشعة. وبنسبة أربع مرات نج$$د كال من
الطبيب المحي$$ف والممرض$$ة الحس$$ناء الل$$ذان$ يعمالن بمستش$$فى غرداي$$ة

، وهم$$ا شخص$$يتان48عالجا سي معمر أثناء تعرضه لحادث م$رور ص
ثانويتان.

عصمان الراقد الذي تكرر أربع مرات شخصية هامش$ية وه$$و
.حم$$اد الفالقي93وال$$د$ س$$اجية، ت$$وفي بفرنس$$ا، قتل$$ه العنص$$ريون ص 

الشخصية الثورية، تكررت أربع مرات، الرجل البطل، الق$$وي الش$$جاع،
ساعد معم$ر الجبلي في االلتح$اق بالخ$$اوة المجاه$دين بع$$دما قض$$ى على

.ثم ت$$أتي المض$$يفة األنيق$$ة الجميل$$ة ص$$وتها دافئ شخص$$ية37جانو ص 
؛ أم$$ا88ثانوية تعمل في الطائرة التابعة للخطوط الجوي الجزائرية ص 

حكيم$$ة وفوزي$$ة الشخص$$يتان الهامش$$يتان، فق$$د تك$$ررت ثالث م$$رات،
فحكيمة معلمة اللغة الفرنس$$ية ك$$ان يحبه$$ا ش$$ريف الميك$$انيكي، وهي من

، أم$$ا فوزي$$ة الفاتن$$ة فهي خطيب$$ة حمي$$د الروخ$$و. يحي87ماض$$يه ص 
الفالح تك$$رر ثالث م$$رات، وال$$د$ يمين$$ة زوج$$ة معم$$ر، رج$$ل طيب ص

. حسن السري تكرر ثالث مرات، تمثلت في الجد الح$$اج لخض$$ر،100
جد سي معمر صاحب األراضي الخصبة، لكن سلبت من ابنه بشير، من

. الن$$ادل النحي$$ف18طرف المعمر جانو وهي شخص$$ية برجوازي$$ة ص 
شخصية هامشية تك$$ررت ثالث م$$رات، يعم$$ل بمقهى في ورقل$$ة نحي$$ف

.47القامة ص 
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ونس$$بة تك$$رارين فق$$ط في الرواي$$ة$ نج$$د ك$$ل من وال$$دة س$$اجية
المغربي$$ة شخص$$ية ثانوي$$ة،  وعب$$د الرحم$$ان ش$$اب ق$$وي البني$$ة، ص$$وته

.بالصحراء، شخصية هامش$$ية، ص177جهوري يعمل في الورشة رقم 
، والطفل هشام طفل ص$$غير ي$$درس بالص$$ف الث$$الث ابت$$دائي، زمي$$ل64

 ، أما بتكرار واح$$د$ داخ$$ل الرواي$$ة، نج$$د101رشيد ابن سي معمر ص 
، الطباخ دحم$$ان  ص64كل من الشخصيات التالية: الجدة ميمونة  ص 

.15، الخامسة ابنة خالة سي معمر ص 64

. لغة الحوار:6.1

      يعت$$بر اس$$تعمال الح$$ار من العناص$$ر المهم$$ة في الطريق$$ة
الدرامية، فهو الجزء األكبر المستخدم في الرواية، وذلك بنوعية الداخلي
والخ$$ارجي، أم$$ا االول فيعرف$$ه *دوج$$اردين*: " بأن$$ه وس$$يلة إلى إدخ$$ال
القارئ مباشرة في حياة الداخلية للشخص$$ية ب$$دون أن ت$$دخل من ج$$وانب
الكاتب عن طريق الشرح والتعليق، بأنه التعبير عن أخص األفكار ال$$تي

"، وتكمن وظيفة الح$$وار ال$$داخلي1تكون في أقرب موضع من الالشعور$
في تشكيل العالم الداخلي للشخصيات الروائية تشكيال تعبيريا دراميا، من
مالمح$$$ه نج$$$د العالم$$$ات التفس$$$يرية):(، عالم$$$ات التخص$$$يص)"  "(،
عالمات الح$$ذف )...(، عالم$$ات االس$$تفهام )؟( أو عالم$$ات التعجب )!(
أو هما معا )؟!(، وعالمات االكتفاء ).(، وتتضح لنا الصورة أك$$ثر له$$ذه

العالمات بالنماذج التالية: يقول سي معمر في نفسه:
" لمن أترك عائلتي؟ وكيف سيكون مصير ابنتي زه$$ور؟ آه... ل$$و

. ويقول سي معمر أيض$$ا في نفس$$ه :" ع$$دت06أعيش حتى تكبر." ص 
إلى نفسي سأقضي الليلة$ أمام مقود الشاحنة الرمادية، عبد السالم الحس$$ي

.ثم يقول "وراء ه$$ذه10رئيسي المباشر ، شخص عصبي المزاج"، ص 

- بدري عثمان: وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي$ عند نجيب محفوظ، المؤسسة الوطنية 1
.216، ص 2000للفنون المطبعية، الجزائر وحدة الرغاية ، 
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الفتاة سر مح$$ير، م$$ا ه$$و؟ ستفص$$ح عن$$ه في الطري$$ق، آه ي$$ا فت$$اتي . في
عينيك الس$$احرتين أس$$رار كث$$يرة، ل$$و كنت أحس$$ن ق$$راءة كت$$اب العي$$ون$
لفضحتك اآلن ، ولنزعتك عن حقيقتك ك$$ل القش$$ور ال$$تي تتس$$ترين به$$ا .

.20آه .... يا فتاتي جئت متأخرة "، ص 
" ولكن ما حكاية زوجها الثري؟ هل كرهته وهربت منه؟ ي$$ا إلهي

.....
لماذا أنت معي اآلن؟ ماذا تريد مني؟ انطقي، انطقي ....

.22لقد طرق علي تغيير مفاجئ، ما هو؟ ص 
إن مختلف هذه المق$$اطع، والمنولوج$$ات الداخلي$$ة ل$$وعي شخص$$ية
سي معمر، تحيل على وجه التحديد$ لل$$وعي$ النفس$$ي وال$$ذهني، مس$$تخدما
في ذلك عدة ضمائر، مث$$ل ض$$مير المتكلم )أن$$ا( ض$$مير الغ$$ائب )هي( ،
والمحكي عنه في المستقبل ) سيكون ، سأقضي، ستفصح عنه، لفضحتك
، لنزعتك( فهما ضميران يمثالن للكاتب مصدر االضطراب. ولقد تجلى
ضمير " األنا" تجليا واضحا في الرواية$ "الهوامش$ الرحلة األخيرة" فق$$د
اعتمد مفالح على السرد الق$$ائم على المناج$$اة، واس$$تخدمه$ له$$ذا الض$$مير
يجيل إلى أن الكاتب هو من بين شخصيات الرواية، إذ جعل القارئ أش$$د
التص$$اقا ب$$ه، وبه$$ذه ت$$ذوب الف$$وارق$ بين$$ه وبين النص :" على حين أن

 وق$$د تول$$د غالب$$ا على رغب$$ة1ضمير المتكلم يمثل ش$$كال س$$رديا متط$$ورا
الس$$ارد في كش$$ف عم$$ا في طي$$ات نفس$$ه للمتلقي، عن تطل$$ع أي تس$$جيل

ذكرياته على قرطاس ليلم عليها الناس
      فذا الضمير يعول عليه الكتاب كثيرا، من دون تستر ، او

احتجاب إذ يظهر ضمير األنا في المقاطع التالية:
تنساب األيام الكاحلة أمامي، وأنا أتفرج على تفاهاتها.

افتحي ... أنا الزوج المتقاعد.

178- عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية، ص  1
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أنا الذي أرغمتهم على قبول رغبتي في التقاعد.
..... وأنا أتحرك في مكاني.

ألم أقل لك بأنني سأشرع في بناء المسكن قريبا؟
يحيل ضمير  "األنا" إلى شخصية المؤلف باعتباره البطل الثاني ،

فضمير المتكلم يستخدم بدور مزدوج: " عهو من ناحية يمثل الراوي،
وهو الدات الفاعلة، المروى عنها  والتي تنجز الفعل، يمثل الواصف

، فالضمير "أنا" له عدة جماليات منها:1والموصوف في نفس الوقت"
.ليجعل الحكاية المسرودة أو المحدوثة$ المروية مندمجة في روح المؤلف
يجعل الملتقي يلتصق بالعمل السردي، ويتعلق به أكثر، متوهما بأن

المؤلف$ هو إحدى الشخصيات التي تنهض عليها الرواية.
يحيل على الذات، أما ضمير الغائب فيحيل على الموضوع، وهو ضمير

Le. 2للسرد$ الماناجاتي،" السرد القائم على مانطلق عليه نحن المناجاة
monologue intérieur

نسبة تكرار الحوار الداخلي$ في رواية " هوامش الرحلة األخيرة" تتضح
:01في الجدول$ رقم 

رقم الصفحةعدد تكرارهالحوار$ الداخلي
بين سي معمر

وبين نفسيته
،ص15،ص10،ص06ص مرة26

،ص20،ص19، ص16
،22،ص21
33،ص24،ص23ص
،ص45،ص41،ص37ص
46،
،59،ص56،ص49ص
،81،ص73،ص63ص

- عبد الحميد بورايو:$ منطق$ السرد ، دراسات في القصة الجزائرية المعاصرة، ديوان المطبوعات 1
90،ص1994الجامعية/

.90المرجع السابق: ص  2
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،ص91،ص87،ص86ص
97
104،ص100،ص98ص

      ويتم فيه تبادل الكالم بين شخصين على األقل ، ويستخدم للكشف
على المالمح الفكرية الشخصية الروائية، واإلفصاح عن مواقفها أو

مشاريعها المستقبلية، ويتم فيه االستغناء الكلي عن السرد، لتحل محله
مقاطع حوارية، عادة ما تكون قصية في الزمن، ومحدودة$ في المكان

أيضا ، " حيث تتناوب فيها شخصيتان أو أكثر الحديث في إطار المشهد
"، ومما يجب االشارة إليه هو1داخل العمل القصصي بطريقة مباشرة

طبيعة هذا هو طبيعة الحوار الذي قد يكون هادئا، تتبادل فيه الشخصيات
وجهة نظرها في القضية من القضايا، بطريقة هادئة يطبعها التجاوب،
والتوافق ، واالحترام الرأي، وقد يكون صراعا شديد يتم فيه التضارب

في اآلراء، وإلقاء كل شخصية بالالئمة على األخرى، أو تحميلها
المسؤولية عن بعض النتائج السلبية، كما أنه قد يكون حديثا عن

اآلخرين، بالسلب أو اإليجاب، وتكون درجة الرد في هذه الحالة حسب
القضية المتداولة$ ، وكل هذه النماذج وغيرها نجدها في الرواية$ "هوامش
الرحلة األخيرة"، ومن بينها نجد الحوار الذي دار بين سي معمر ، وبين
جاره سي الحاج بخصوص هموم الدنيا يقول سيد الحاج: ال تحمل هموم

الدنيا الفانية  على كاهلك الهزيل : قال له سي معمر بحزن: أوالدي
.06صغار ، وأمهم لم تخلق لهذا العصر المخيف .ص

     ومن أمثلة الحوار$ المتعلق بالشخصيات األخرى، الحديث الذي دار
بين سي معمر وبين النادل األسمر هواري، طالبا من فنجان قهوة، ليعود

بعد ذلك للحديث معه عن العمل في الصحراء، فهواري شبه طموح،
يحلم بالعمل في شركة سوناطراك ، يقول: أريد أن أعمل في الصحراء،

،ص2004  - هيام شعبان: السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر اهلل، دار الكندي للنشر والتوزيع،1
214
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سأهجر هذه المدينة ، عندما أعود إليها أحبها أن تركع أمام قدمي، سابني
فيال فخمة في قلب وهران.

قال له سي معمر:-
اهدأ يا ولدي .... سيقتلك الطموح مثل عمك معمر، أنت تجهل الصحراء-

والعمل فيها؛ أما من بين الحوارات$ التي دارت بين معمر الجبلي،  وبين
الفتاة ساجية فنجد أمثلة تبادل آراء هادئة، قالت لي فتاة بلهجة رقيقة:

سألتها : ما اسمك؟ مرت لحظة قبل أن تجيب:-
ساجية-
ثم واصلت بصدق:-
.17اسم جميل ص-

كما نجد أيضا ، الحوارات الشاذة بين هاتين الشخصيتين، دارت بينهما
خالل سفرها إلى الصحراء تقول ساجية : - " سأسعدك افعل بي ما

تريد"؟
وصحت كالمجنون:-
أنت مجنونة-
غمغمت ساجية بخوف:-
.30يا عمي الجبلي ... أرجوك أن تتنصت إلي " ص-

ومن الحوارات التي دارت بين سي معمر ، وبين عائلته نجد ما يلي :
بينه وبين ابنته زهور: "لماذا ال تختارين مهنة التعليم ؟ صاحت زهور

. أما فيما يخص34محتجة : طبيبة يا بابا .... إذا$ مرضت أعالجك"ص
بأن حواره المتشنج مع والدته$ بخصوص عملها بمزرعة المعمر جانو ،

طالبا منها بأن ال تعمل ، فقالت له: " ماذا نأكل يا ولدي .
انفجرت أمي قائلة : البد لي من شغل ... أهلي ال يملكون أرضا.-
.35قلت لها بغضب :- ولكن جانو قتل والدي " ص-

          أيضا حواره مع زوجته يمينة التي أرهقها السكن في العمارة
الصفراء، قالت له: عندما تبني لنا المسكن الجديد،$ أقول لك بأن عملك
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.33في المهجر ، او في ورشات  الصحراء كان مفيدا لنا جميعا . ص
كما ال ننسى حواره مع ابنيه رشيد ومحفوظ ، الذي دار بينهم خالل

عودته من الصحراء يقول: - " .... اقترب رشيد مني ، ثم وضع قبلة
على خدي األيمن وقال لي:

لقد وعدتني بدراجة هوائية إذا ما تحصلت على رتبة مشرفة-
قلت له ضاحكا : ال تقلق، سأشتري لك دراجة نارية من صنع ياباني.-
وخرج محفوظ من غرفة نومه: سألني عن صحتي، وبعد حديث قصير-

.104عن دراسته خرج من البيت ، ص
 الذي يمثل الحوار$02ويتمثل تكرار الحوار الخارجي في الجدول رقم 

""Le dialogueبين الشخصيات : 
الحوار بين
الشخصيات

عدد
تكرارها

رقم الصفحة

بين معمر الجبلي-1
وبين سيد الحاج

 ،99، ص 27، ص 06ص  مرات 04
100ص 

بين سي معمر وبين-2
هواري

/ص09، ص09/ص08ص مرات06
10،
،ص91،ص12/ص11ص
93/ص92،ص92/ص91

بين النادل$ هواري-3
وبين صاحب مقهى

" السائق"

.10صمرة واحدة

بين سي معمر وبين-4
عمال الورشة

11/ص10صمرة واحدة

بين سي معمر وبين-5
الفتاة ساجية

/ص14،ص14/ص13ص مرة14
،18/ص17، ص15،15

،ص20،ص19/ص18ص



126

    الفصـــل الثالــث:                                  الِخطاب السيرذاتي في الرواية الجزائرية المعاصرة  

،ص28،ص27/ص26ص
/ص29،ص29/ص28
،31،ص30
95/ص94ص

بين سي معمر وبين-6
ابنته زهور

،ص48،ص34/ص33ص مرات03
86

بين معمر وبين-7
والدته عائشة الفحلة

36، ص36/ص35صمرتين

بين سي معمر وبين-8
رجل

39/ص38صمرة واحدة

بين سي معمر وبين-9
زوجته يمينة

،ص60،ص34، ص33ص مرات08
،ص103،ص102،ص62

104،
105ص

بين معمر الجبلي-10
وبين عبد السالم

الحسي

/ص65،ص65،ص62ص مرات07
/96،ص68/ص67،ص66
70ص
83،ص83/ص82ص

بين معمر وبين-11
الطارق

63صمرة واحدة

ين سي معمر وبين-12
عبد الرحمان

64صمرة واحدة

بين سي معمر وبين-13
رزقي السائق

،72،صص71،ص40صمرات10
،ص77،ص76،ص75ص
78/ص77
،ص86،ص85/ص84ص
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88/ص87
بين معمر وبين عواد-14

الحارس
/ص64،ص59،ص41ص مرة12

،73،ص72،ص71،ص65
،75،ص74ص
،ص78،ص77،ص76ص
84

بين معمر وبين حميد-15
الروخو

/71،صص71،ص41صمرات07
،ص75،ص73،ص72ص
84،ص77

بين معمر وبين-16
شريف الميكانيكي

،ص72،ص57،ص41ص مرات08
/76،ص76،ص74،ص73
84،ص77ص

بين معمر وبين-17
النادل النحيف

49،ص47صمرتين

بين معمر وبين قدور-18
الفجي

/ص50،ص50،ص49ص مرات06
/52،ص52/ص51،ص51
54،ص53ص

بين سي معمر وبين-19
ناصر النقابي

،ص83،ص82،ص58صمرات04
84

بين حميد الروخو-20
وعواد$ الحارس

78،ص77،ص73ص مرات03

بين معمر وبين-21
محمود الزوي

78صمرة واحدة

بين عواد$ الحارس-22
وبين رجل

81/ص80صمرة واحدة

بين ناصر النقابي-23
وبين عبد السالم

83/ص82صمرة واحدة
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بين سي معمر وبين-24
المضيفة

89صمرة واحدة

بين سي معمر وبين-25
سائق االجرة

مرة واحدة
بين معمر

وحماد
الفالقي

90ص
101ص

بين سي معمر وبين-26
الطفل هشام

101صمرة واحدة

بين سي معمر وبين-27
رشيد

103صمرة واحدة

. داللة األلوان وهندسة البرنامج السردي في الرواية)هوامش7.1
الرحلة(.

/ المادة اللونية في الرواية: "هوامش الرحلة األخيرة"1أوال- 
      قبل الشروع في دراسة األلوان في الرواية، ارتأينا أن نقوم بعرض

داللة األلوان بصفة عامة وهي كالتالي:
.األزرق: وبرمز للحقيقة، والحكمة والصداقة، والبرودة$ والموت
،االحمر : يرمز للنار، والحرارة والقوة، والرجولة، والعواطف$  الثائرة

والثورة$ والحب الملتهب.
.األصفر: يرمز للغيرة، والغنى ، والملكية، والفاكهة
.األبيض: يرمز للطهارة، والبراءة، والنصر، والخلود، والسالم
.األسود: يرمز للموت، والظالم والحزن
.االخضر: يرمز للطبيعة، والغموض ، والنمو، واألمل
1الرمادي: يرمز للهدوء ، واللطف ، واالطمئنان

أ/ جرد المادة اللونية في الرواية:

ظاهر محمد هزاع الزواهرة،اللون ودالالته في الشعر،الشعر األردني$ نموذجا$ ، دار الحامد، االردن 1
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:01الجدول رقم 
رقم الصفحةوروده في الحكياللون$

05ص... شاحنتي الضخمة الرمادية...الرمادي
...في شوق إلى عودة الشاحنة

الرمادية...
10ص

22ص... وتركب الشاحنة الرمادية...
...انتظرت عودتها إلى غرفة الشاحنة

الرمادية...
32ص

34ص...على مقود الشاحنة الرمادية...
38ص...نسيت الشاحنة الرمادية...

39ص...تذكرت الشاحنة الرمادية...
45ص...مسكت مقود الشاحنة الرمادية...

46ص...ومضت الشاحنة الرمادية...
49ص...كان يخفي عينيه الرماديتين...
50ص...لوال لون عينيه الرماديتين...
...إلى "إن أميناس" ياشاحنتي

الرمادية.
55ص

60ص...ركنت الشاحنة الرمادية...
63ص...وارتديت... بدلة رمادية...
70ص...وأمام الشاحنة لرمادية...

98ص...أصبحت الشاحنة الرمادية هي...
06ص...كنت أتحدى الموت األحمر...االحمر

17ص...بين شفتيها المحمرتين...
رقم الصفحةوروده في الحكياللون$

20ص... الحياة الغارة بدماء جديدة...األحمر
20ص... وتخشى الموت األحمر...
...أحببت رائحته المخدرة في

دمائي...
23ص
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31ص...جرت الدماء بغزارة في عروقي...
38ص...جرت في عروقي دماء جديدة...

42ص...تلطخ جسمي كله بالدماء...
...كان خيط من الدماء يسيل من

فيها...
42ص

48ص...نزفت الدماء بغزارة من...
48ص... لم اتحمل رؤية الدماء القانية.
54ص...بترولنا أحمر بدماء الشهداء.

69ص...ال تلعب بالنار.
71ص... واالبريق االحمر...

75ص...إلى وجهي المحتقن دما.
78ص...مزينة بهالل أهمر.

78ص... وأخرج منها قرصا أحمر...
82ص... البترول كما تعلم هو دم البالد.

88ص... كانت ترتدي لباس أحمر...
94ص...نحو الشاحنة الحمراء...

94ض... التي كانت ترتدي فستان أحمر...
101ض..."بترولنا احمر بدم الشهداء"...

07ص...أصبحت وهران ... بيضاء.األبيض
13ص...شعرها المبلل بمنديل أبيض...

... وال أومن إال بلونين....
االبيض...

19ص

65ص...طرقت باب الغرفة البيضاء...
... وهو يحمل حقيبة بالستيكية

بيضاء...
78ص

81ص...الذي غزته لحية بيضاء.
94ص... وتغطي شعرها بمنديل ابيض.

94ص...حقيبة صغيرة بيضاء...
103ص... وحذاء أبيض...
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رقم الصفحةوروده في الحكياللون
04ص... نواجهه بمطريات سوداء...األسود$ 

... الذي كان يغطي عينيه السوداوين
الحادتين...

09ص

13ص...فاضطرب شعرها األسود...
19ص... وأنا بين الليل الزنجي...

19ص... وال أومن إال بلونين...  واألسود...
48ص... رأيته مكشرا عن أنيابه الصدئة

49ص... بنظارة سوداء.
... أن يجلس على الكرسي البالستيكي

األسود.
50ص

61ص...أحمل حقيبتي الجلدية السوداء...
63ص... ثم أشعلت حذائي األسود...

82صأخرجت حقيبتي الجلدية$ السوداء...
97ص...تذكرت حقيبتي السوداء...

102ص... ماذا جرى للحقيبة السوداء...
103ص... يدها على شعرها األسود...

08صانتصب أمامي النادل األسمراألسمر
12صسبقتك القطة السمراء...

18صومن تكون هذه السمراء الرشيقة ؟
24صربما النادل األسمر...

09ص... ثم عاد ممسكا بالصينية الصفراء.األصفر
18ص... حتى ظهرت أسنانها الصفراء...

33ص...سنهجر شقة العمارة الصفراء.
41ص... وأمام العمارة الصفراء التي...

... التي اشتريتها في العمارةاألصفر
الصفراء...

82صص

84صسأزورك قريبا في العمارة الصفراء.
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97صحين ظهرت لي العمارة الصفراء...
98صحتى سكان العمارة الصفراء...

99صعندما اقتربت من العمارة الصفراء...
103صوجهها المنتفخ... يعلوه$ اصفرار.

18صوالتحقت بالجبل األخضراألخضر
... تفوح من فستانها األخضر

القصير...
19ص

وتتدفق...كل ذكريات الجبل
األخضر .

19ص

21ص... ولجأت إلى أدغال الجبل األخضر
21ص...وأنا في قرية الجبل األخضر.
26ص... يمزقون فستانك األخضر...

رقم الصفحةوروده في الحكياللون
32ص... قرب السد األخضراألخضر

34صتذكرت أيامي في الجبل األخضر
34ص... رفيقي الجبل األخضر الشامخ

36صكان ينتظر اللحظة...بالجبل األخضر.
وأنا أركض صوب غابة الجبل

األخضر.
37ص

39ص... الطائشة بين أشجار السد األخضر.
... بكل جوارحي إلى صوت الجبل

األخضر 
48ص

67صركز...عينيه الخضراوين$
85صأحب الخضرة$ التي تكسو األرض

101صعندما سكنت الجبل االخضر
18ص... وداسته بفردة حذائها البنيالبني

19ص... حذائها البني ذي الكعب العالي.

65ص...أشار إلى الكرسي الجلدي$ البني.
19ص...صدارها الورديالوردي
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103ص... كانت ترتدي فستان وردي.
19ص... والخاتم الذهبيالذهبي

24صسأمأل فمه بحفنة من الرمال الذهبية.
... الفخمة النائمة في الشواطئ بالدنا

الذهبية
26ص

50ص... حتى ظهر نابه الذهبي.
74ص...مع زوجها تاجر الحلي الذهبية

98ص... وعلى الرمال الذهبية
37ص... ومسحت عينيها العسليتينالعسلي

. نماذج التشخيص داخل السرد السّيري8.1 

إن الشخص$$$ية هي الفاع$$$ل األس$$$اس في إنت$$$اج فاعلي$$$ة المك$$$ان،
والح$$ديث، زمن ثم منح النص األدبي معن$$اه، وعلي$$ه تك$$ون ك$$ل حكاي$$ة
األشخاص والشخصية المحورية رواية هوامش الرحلة األخ$$يرة، وهي "
س$$ي معم$$ر الجبلي، ال$$تي اس$$تحوذت على فض$$اء قبلي للنص، باعتب$$اره
تداول$ االسم واقعيا، وبما أن الرواية تتمحور ح$$ول ه$$ذه الشخص$$ية فإنن$$ا
نجد محمد مفالح اختار ما يناسب هذه الشخصية ماديا ومعنوي$$ا، فمعم$$ر
الجبلي سائق شاحنة لنقل المؤن$ إلى شركة س$$ونطراك ب$$الجنوب، رافقت$$ه

، ي$$داه خش$$نتان08طيلة عشر سنوات، وهو رجل اقترب من الستين ص
،07  ع$$اش طفولت$$ه ش$$قية، ذكريات$$ه كله$$ا حزين$$ة ومظلم$$ة ص35ص

 نفس$$يته مض$$طربة06م$$ريض بالوس$$واس$ يخ$$اف الم$$وت األحم$$ر ص 
. ولق$$د ورد اس$$م معم$$ر الجبلي س$$تة وس$$بعون م$$رة في30ومتوترة ص 

الرواية، لنكون أعلى نسبة ل$$ه فيه$$ا، وم$$ا نالحظ$$ه أيض$$ا أن اللقب ال$$ذي
اخت$$اره محم$$د مفالح الس$$م معم$$ر، ه$$و لقب ش$$رفي، ف$$الجبلي نس$$بة إلى
الجبل األخضر الشامخ، الذي كان يضم الثوار والمجاه$$دين$ بع$$د أن قت$$ل
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جانو الذي قتل هو اآلخر والده، التحق بالمجاهدين فكلم$$ة الجبلي تناس$$ب
شخصية معمر القوي البطل

يأتي في المرتبة الثاني$$ة شخص$$ية تك$$ررت أربع$$ة وس$$بعون م$$رة،
الشخص$$ية النامي$$ة في الرواي$$ة$ وهي شخص$$ية س$$اجية الفت$$اة الس$$مراء

، والوجه$ الدائري حاجبيها مقوسين،13الرشيقة، ذات الشعر األسود ص
 وأس$$نانها ص$$فراء ص20 شفتيها رقيقتين ص 13وعيناها واسعتان ص

. وهي فتاة غريب$$ة13، وهي في مقتبل العمر، تبلغ عشرين سنة ص19
، ركبت ش$$احنة معم$$ر ال$$تي22، غامضة وَخِطرة ص 19األطوار ص 

كانت مركونة بالقرب من مقهى الس$$ائق، ظلت ص$$امتة ط$$وال الطري$$ق،
يرا لس$ي معم$ر،ولم ترد الكش$ف عن نواياه$ا الحقيقي$ة، فظلت لغ$وا مح$

وبعد حله اللغ$$ز تأس$$ف ألمره$$ا، فق$$د وج$$دها فت$$اة مجنون$$ة تحب رك$$وب
الشاحنات، والسبب في ذلك هو موت والدها بالمهجر،  )قت$$ل من ط$$رف
العنصريين( وداللة اس$$مها تحي$$ل إلى ذك$$اء الفت$$اة وش$$جاعتها، فهي فت$$اة
مغامرة بحياتها ومع ذلك تبق س$$اجية : "ص$$حت فيه$$ا أن تنتظ$$ر لحظ$$ة.
دهشت الفتاة التي التفتت إلي منزعج$$ة وه$$ددتني. ابتع$$د ع$$ني قب$$ل ق$$دوم

.95الشرطة ص

ت$$أتي الزوج$$ة يمين$$ة المرتب$$ة الثاني$$ة، الزوج$$ة الوفي$$ة الطموح$$ة$
الشجاعة التي ربت أوالده$$ا لوح$$دها، فق$$د ك$رهت حي$$اة الوح$$دة، تغ$$رب

، والم$$رة24عنها زوجها معم$$ر مرت$$ان م$$رة لم$$ا ك$$ان في المهج$$ر ص 
، ومع ذلك$ بقوا مخلصين لبعضهما33الثانية في الجنوب الجزائري ص 

، ووجهه$$ا منتفخ يعل$$وه اص$$فرار ص102البعض، قامته$$ا طويل$$ة ص 
 ، وق$$د مفالح33، وشعرها أس$$ود ص 102، شفتيها رقيقتين ص 103

في اختيار ه$$ذا االس$$م له$$ذه الشخص$ية، فيمين$$ة كم$ا نعلم هي أم الرس$$ول
صلى اهلل عليه وسلم. ثم الشخصية الثانية، تمثلت في عبد السالم الحس$$ي

 والعي$نين44بتكرارها سبعة وثالثون م$رة، ص$احب الوج$ه المثلث ص 
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،10، عبد السالم عص$بي الم$زاج ص 67الخضراوين$ الصغيرتين ص 
، ك$$ل ه$$ذه44كسول، وجشع، وانتهازي هم$$ه الوحي$$د جم$$ع الم$$ال فق$$ط 

الصفات السلبية هي مت$$وفرة في ش$$خص عب$$د الس$$الم، وبص$$فته ال$$رئيس
10المباشر لس$$ي معم$$ر ومس$$ؤول عن ف$$رع النق$$ل في س$$وناطراك ص 

فإنه كان يعطي لنفسه حسا مفرطا أي أنه كان يعطي لنفسه قيم$$ة كب$$يرة،
على عكس الناس التي كانت تنفر منه بس$$بب انتهازيت$$ه، ل$$ذلك ك$$ان س$$ي

معمر يحتقره ويستصغره، فاللقب ال يناسب اسمه.

نجد شخص$$ية ع$$واد الح$$ارس ال$$تي تك$$ررت ثالث$$ة وثالث$$ون م$$رة
 ش$$خص طيب لطي$$ف م$$ع59زمي$$ل س$$ي معم$$ر ص$$وته جه$$وري ص

. ليأتي بع$$ده الص$$ديق الث$$اني لس$$ي80اآلخرين يحب مساعدو الناس ص
معمر شريف الميكانيكي والذي$ أورده$ في روايته بثماني$$ة وعش$$رين م$$رة

 وه$$و ش$$اب57ص$$احب الوج$$ه المثلث ال$$ذي ك$$انت تغطي$$ه لحي$$ة ص 
طم$$وح، ال يحب كث$$يرا الت$$دخل$ في أم$$ور غ$$يره، ش$$خص كت$$وم ال يحب

 هج$$$ر كلي$$$ة الهندس$$$ة الميكانيكي$$$ة ولج$$$أ إلى57الب$$$وح بأس$$$راره ص 
، في النه$$ار يش$$تغل بالورش$$ة وفي57الص$$حراء ليش$$تغل ميكانيكي$$ا ص 

 ، فه$$و يحب58المس$$اء يجلس أم$$ام طاولت$$ه ويب$$دأ الكتاب$$ة والق$$راءة ص
كتابة الرواية$ ، فاالس$م ال$$ذي اخت$اره مفالح له$$ذه الشخص$ية يناس$$ب ك$$ل
الصفات التي تمتاز بها، أما اللقب فهو ما يناس$$ب عم$$ل ه$$ذه الشخص$$ية،
وهي مهنة الميكانيك. وحمي$$د الروخ$$و$ تك$$رر أك$$ثر من ثالث$$ة وعش$$رون$

، ش$$خص56، بل$$غ الس$$ن الثالثين ص 41مرة وهو حس$$ن المظه$$ر ص 
 يعمل مع سي معمر في الورشة فحميد56عفوي وطيب لدى الناس ص 

اسم يرمز للصفات الحميدة والحسنة$ الموروثة لدى الناس أم$$ا نس$$بة لقب
الروخو$ فهو إكمال وإتمام معنى هذا االسم يعني اسم مسمى.

ثم تأتي شخصية أخرى تتمثل في صديق أخ$$ر منت أص$$دقاء س$$ي
معمر  األوفياء له وهي رزقي السائق لتتكرر في الرواية$ اثنان وعشرين
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 وه$$و إنس$$ان ط$$بيب يس$$وق س$$يارة88مرة ، ذو العينين الجاحظيتين ص
خاصة بالش$$ركة الوطني$$ة لس$$وناطراك، أم$$ا بالنس$$بة الس$$مه فه$$و ال$$رزق
واللقب نسبة لمهنته كسائق. وهناك شخصية أخرى برجوازي$$ة تمثلت في
سي قدور الفجي قص$$ير القام$$ة، جس$$مه ض$$خم ذراعي$$ه طويل$$تين، وي$$داه$
خشنتان، أصلع$ الرأس عينان رماديت$$ان ش$$فتاه غليظ$$تين وش$$اربه غزي$$ر

، رجل ثري متكبر لهجته فيها نوع من التصنع، لطالما ك$$ان ابن49ص 
فقير قضى حياته خماسا في مزرعة ومع ذلك غامر في الزراع$$ة فنجح،

 ق$$ديما ك$ان بن$$اء في50وأصبح رجال مهابا وله مكانته في المجتمع ص 
51ورشة عمل بفرنسا، مع سي معم$$ر واآلن أص$$بح متك$$برا علي$$ه ص 

تسلط عليه نوع من الغرور واألنانية.

أما عائشة الفحلة التي تكررت تس$$عة عش$$ر م$$رة ص$$احبة العي$$نين
37 الم$$رأة$ الش$$جاعة ال$$تي تح$$دت المس$$تعمر ص 39العس$$ليتين ص 

والمعمر بقوتها وظلت صامدة في وجهه إلى حين كبر ابنه$$ا معم$$ر فبع$$د
مقتل والده كانت تعم$$ل في حق$$ول قات$$ل زوجه$$ا رفض ابنه$$ا ه$$ذا العم$$ل
بسبب القاتل ج$$انو فاش$$تغلت فحام$$ة ك$$انت تغ$$امر كالرج$$ال داخ$$ل غاب$$ة

 واالس$$م ال$$ذي اس$$تعان بهم36البايلك ومعمر يبيع الفحم في المدين$$ة ص 
مفالح لهذه الشخصية القوية اسم يتطابق مع الصفات التي تحلت بها هذه
الشخص$$ية فعائش$$ة كم$$ا ه$$و مت$$داول$ عن$$د المس$$لمين ه$$و اس عائش$$ة أم
المؤمنين رضي اهلل عنها، أما بالنس$$بة للقب فه$$و مناس$$ب لالس$$م فالفحل$$ة

كما نعلم هو الصمود$ والتحدي.

كما نجد أيضا في الرواية شخصية هواري الن$$ادل$ وال$$تي تك$$ررت
بنسبة تسعة عشر مرة وهي شخصية مدورة مثل دور الش$$اب الجزائ$$ري

 ص$$احب العي$$نين الس$$وداوين الح$$ادتين فه$$و ابن عائل$$ة08الطم$$وح ص 
 يعم$$ل بمقهى الس$$ائق$ يتم$$نى العم$$ل في الجن$$وب09فق$$يرة ج$$دا ص 

الجزائري وهو الذي ساعد سي معمر في الكش$$ف عن لغ$$ز س$$اجية فه$$و
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يعرفها أما اسمه فهو نسبة إلى ال$$وال$ الص$$الح "س$$ي اله$$واري" ب$$وهران
الباهية. المعمر جانو شخصية إقطاعية تكررت ثماني$$ة عش$$ر م$$رة يمث$$ل
نموذجا حيا للمعتمرين الفرنسيين فهو غدا متوحش وقاتل، قتل وال$$د$ س$$ي

 كما انه اغتصب األراضي الزراعية التي كانت ملك ج$ده07معمر ص 
.37 ولكن لما كبر معمر انتقم ألبيه فقتله ص 34ص 

أما شخصية ناصر النقابي التي تكررت ست عشر مرة الشخصية
الثانوي$$ة في الرواي$$ة$ لكن اتض$$حت أفعاله$$ا بش$$كل كب$$ير داخله$$ا ناص$$ر

 رجل طيب مهووس58صاحب القامة المديدة والذراعين$ الطويلتين ص 
بالنقابة والسياسة كان دائما ينوه بسياسة الحزب العتيد والمنظم$$ة النقابي$$ة

 صديق سي معمر س$$اعده في ح$$ل المش$$اكل ال$$تي حص$$لت بين$$ه58ص 
وبين عبد السالم، وكان اختيار هذه الشخصية في النقابة والسياس$$ة فإنه$$ا
عكست لنا صورة مفالح الرجل السياسي والنقابي، ثم تأتي بنفس النس$$بة
شخص$$ية ثانوي$$ة وهي االبن$$ة زه$$ور الطفل$$ة الطموح$$ة كث$$يرا م$$ا تحب$$ه

 كان يحبها والدها33الدراسة$ وهي تحلم بأن تصبح طبيبة مستقبال  ص 
. س$$يد28سي معمر كان يتمنى أن تصبح معلنة لكنها رفضت طلبه ص 

الحاج وتكرر عشر مرات شخصية ثانوية عيناه حادتان وهو ش$$يخ كب$$ير
متقاعد، جار سي معمر يحب لعب الّدامة معه أمام باب العمارة لكن سي
معمر ك$$ان يتف$$ادى الح$$ديث مع$$ه ألن$$ه ك$$ان ي$$رى في نص$$ائحه ن$$وع من
الحس$$د. وبنفس الرتب$$ة نج$$د شخص$$ية أخ$$رى تمثلت في رئيس القط$$اع
بشركة سوناطراك$ أيض$$ا شخص$$ية ثانوي$$ة وه$$و رج$$ل طيب س$$مح لس$$ي

     80معمر بالتقاعد عن العمل ص 

بنفس الدرجة، نجد االبنان رشيد ومحفوظ صاحب االقامة المدي$$دة
النحيفة، أما رش$$يد فه$$و أص$$غرهم س$$نا، ي$$درس في الص$$ف الث$$الث يحب

، كان والدهما$ يحبهما كث$$يرا، شخص$$يتان101الحيوانات والدراجات ص
ثانيتان؛ أما نسبة التكرار التي وصلت التسع مرات فإننا نجد كل من والد



138

    الفصـــل الثالــث:                                  الِخطاب السيرذاتي في الرواية الجزائرية المعاصرة  

س$$ي معم$$ر، بش$$ي المزل$$وط، قتي$$ل ج$$الو، فه$$و ك$$ان يعم$$ل عن$$د كب$$ار
الفالحين؛ ولكن بع$$د م$$ا اس$$تولى ال$$رومي على أراض$$ي وال$$ده الح$$اج

، وهي مختص$$ة ثوري$$ة، بحيث18لخضر، عمل في م$$زرع المعم$$ر ص
،36كلفه الخاوة المجاه$دين لمهم$ة للس$وية، لكن الق$در ش$اء وفع$ل، ص

ونجد أيضا شخصية محمود الزوي وهو يعمل ممرض بالقاعدة السكنية،
قام بعالجه لسي معمر بعدما تعرض لنوبة عصبية ك$$انت ي$$داه ناعمت$$ان،

. أم$$ا ال$$زوج ال$$ثري ال$$ذي تك$$رر س$$بع18هو شخص لطي$$ف وطيب ص
مرات الشخص الخداع، فهو زوج ساجية، كان يخدعها مع الفتاة الشقراء

. كم$ا نج$$د في الرواي$ة19بين المير، كالهم$ا شخص$$يتان هامش$يتان ص
شخص$$ية رمزي$$ة، تك$$ررت خمس م$$رات تمثلت في ال$$رئيس الراح$$ل
هواري بومدين، أو كمل يسمونه بالموس$$طاش، ال$زعيم الجزائ$ري ال$$ذي
رفع راية بالده في الع$$الم كل$$ه، وظ$$ف مفالح ه$$ذه الشخص$$ية ل$$يرد على

سي.

وبنفس الع$$دد نج$$د تك$$رار شخص$$ية ذهبي$$ة، ص$$احبة الظف$$يرة
، ابن$$ة أحم$$د الم$$روني، شخص$$ية هامش$$ية، أحبه$$ا س$$ي87الطويل$$ة$ ص 

.أما ص$$احب المقهى،57معمر، لكنها خدعته، كرهها، فتزوج يمينة ص 
الذي تك$$رر ه$$و اآلخ$$ر خمس م$$رات، ذو القام$$ة المدي$$دة، ك$$انت نظرت$$ه

، شخصيته هامشية، كان س$$ي معم$$ر يمقت$$ه وال9جشعة وهو عبوس ص
يحبه، بسبب نظراته الجشعة. وبنسبة أرب$$ع م$$رات نج$$د كال من الط$$بيب
المخيف والممرضة الحسناء اللذان$ يعمالن بمستشفى غرداية عالجا س$$ي

، وهم$$$ا شخص$$$يتان48معم$$$ر أثن$$$اء تعرض$$$ه لح$$$ادث م$$$رور ص
ثانويتان.عصمان الراقد الذي تكرر أربع م$$رات شخص$$ية هامش$$ية وه$$و

.حم$$اد الفالقي93وال$$د$ س$$اجية، ت$$وفي بفرنس$$ا، قتل$$ه العنص$$ريون ص 
الشخصية الثورية، تكررت أربع مرات، الرجل البطل، الق$$وي الش$$جاع،
ساعد معم$ر الجبلي في االلتح$اق بالخ$$اوة المجاه$دين بع$$دما قض$$ى على

.37جانو ص 
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ت$أتي المض$$يفة األنيق$ة الجميل$ة ص$وتها دافئ شخص$ية ثانوي$ة
.أم$$ا حكيم$$ة88تعمل في الطائرة التابعة للخطوط$ الجوي الجزائرية ص 

وفوزي$$ة الشخص$$يتان الهامش$$يتان، فق$$د تك$$ررت ثالث م$$رات، فحكيم$$ة
معلمة اللغة الفرنس$$ية ك$$ان يحبه$$ا ش$$ريف الميك$$انيكي، وهي من ماض$$يه

، أما فوزية الفاتنة فهي خطيبة حميد الروخو. يحي الفالح تك$$رر87ص 
.حس$$ن100ثالث م$$رات، وال$$د يمين$$ة زوج$$ة معم$$ر، رج$$ل طيب ص 

السري تكرر ثالث مرات، تمثلت في الجد الحاج لخضر، جد سي معمر
صاحب األراضي الخصبة، لكن سلبت من ابنه بشير، من طرف المعمر

. النادل$ النحيف شخصية هامشية18جانو وهي شخصية برجوازية ص 
.47تك$$ررت ثالث م$$رات، يعم$$ل بمقهى في ورقل$$ة نحي$$ف القام$$ة ص 

ونس$$بة تك$$رارين فق$$ط في الرواي$$ة نج$$د ك$$ل من وال$$دة$ س$$اجية المغربي$$ة
شخصية ثانوية،  وعبد الرحمان شاب قوي البنية، صوته جهوري يعم$$ل

.177في الورشة رقم 

ما يمكن أن نخلص إليه أنه بق$$در م$$ا نس$$عى إلى تق$$ديم المك$$ان في
السيرة الذاتية على أنه عنصر سردي يتمت$$ع بخصوص$$ية وأهمي$$ة، نؤك$$د
أن هذا العنصر ال يمكن النظر إليه من منطلق$ عزل$$ه عن بقي$$ة العناص$$ر
الس$$ردية األخ$$رى)ال$$زمن، الشخص$$ية...(، وال س$$يما عنص$$ر ال$$زمن، إذ
"يس$$تحيل وج$$ود مك$$ان أرض$$ي، أو غ$$ير أرض$$ي ال يتض$$من كمي$$ة من

، كما أن المك$$ان "ال تتجلى1الزمن وجدت بوجوده واستمرت باستمراره"
وباعتب$$ار أن2أب$$رز ص$$فاته الجمالي$$ة إال من خالل الزم$$ان واإلنس$$ان" 

الشخص$$ية تعت$$بر عنص$$رًا رئيس$$يًا من عناص$$ر الس$$رد وترتب$$ط أهميته$$ا
بوجود العمل السردي نفسه والسيما في السير الذاتية المبني$$ة على النم$$ط

 $1997(  صالح صالح $ قضايا المكان الروائي في األدب المعاصر$ $ دار شرقيات$ $ القاهرة $ 1)  1
20ص 

 $4( لؤي علي خليل $ المكان في قصص وليد إخالصي $ خان الورد$ نموذجًا $ عالم الفكر $ عدد 2  )2
. 25 $ ص 1997
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الت$$وثيقي وعلى الميث$$اق الس$$ير ال$$ذاتي، "وإذا$ ك$$ان المك$$ان يتخ$$ذ داللت$$ه
التاريخية والسياسية واالجتماعي$$ة من خالل األفع$$ال وتش$$ابك العالق$$ات،

" ه$$ذا 1فإن$$ه يتخ$$ذ قيمت$$ه الحقيقي$$ة من خالل عالقت$$ه بالشخص$$ية عامة
التالحم الفنّي صنعته "هوامش الرحلة األخيرة" لمحمد مفالح .

المبحث الثاني:

).التشكيل السردي في المنجز النسائي(

إذا$ كان هناك ُكّتاب يراهن$ون على اللغ$$ة ويجعلونه$ا م$$دار الكتاب$ة
وأساسها، فإن "فضيلة فاروق" تراهن على الص$$ورة،$ وتجع$$ل منه$$ا آلي$$ة
إلنت$$اج كتاب$$ة س$$ردية تنس$$جها العين قب$$ل أن تح$$ول إلى اللغ$$ة ال$$تي تبقى
عندها مجرد أداة$ مترجمة وناقلة الشتغال العين وم$$ا تلتقط$$ه وم$$ا تش$$كله
من صور. حتى وإن كانت اللغة هي الوسيط األساسي في عملية الكتابة،
فهي مجرد وسيط للعين تلك األداة$ السحرية التي تؤثث بها فضيلة فاروق

سنحاولعوالمها السردية. وقد تأتى لها ذلك بفضل انفتاحها على اآلخر. 
" على الص$$ورة$ وتجلياته$$افضيلة فــاروقفي هذه القراءة رصد اشتغال "

مــزاجوأثره$$ا على طريق$$ة الس$$رد وبن$$اء المتخي$$ل ال$$روائي في رواي$$ة 
 مركزين على :مراهقة

.دالالت المكان وأنساقه عند فضيلة فاروق
.التقاطعات والظاهرة$ الصراع بين الشخصيات داخل نسق الرواية
. أنماط البوح بين المسكوت عنه والمنطوق به
.»فضيلة فاروق بين األنا / وال$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ »نحن

..خط اللغة الواصفة :1.2

 $ ص1993( محمد الباردي$ $ الرواية العربية والحداثة $ الجزء األول $ دار الحوار $ الالذقية $ 3  )1
232.
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إن خط لغة السارد والواصف لمجريات األحداث هو تلك المساحة
التي يؤطرها ويؤسس لها اإلحساس والشعور اإلنساني باعتباره يعبر

عن حقيقة الذات وفق السياق واللغة$ والمقام ،  وهي الراسم الفنّي أثناء
تلوين و تكوين أبطال أي عمل درامي. اعترفت الدراسات$ منذ القديم بأن
اللغة في السرد هي سّر قوته وبراعة الحكي هي سّر استمراره في االثر
والقيمة .وال غرو أن كانت متصلة  . ولكن ما يجب اإلشادة به أّن الذات

اإلنسانية مزيجة بالمكان والزمن ومنها صّح قولهم : أنسة المكان ،
 وجدنا فيها زمانا تسكنه ال مكانامزاج مراهقة من خالل ففضيلة فاروق

، وهذا البعد الفلسفي صنعته لغتها الجريئة داخل مقاطع السرد
التراتبية .

 لم يعد المكان إطارا أو طابو اتفق واصطلح$ على قراءته بقواعد$
ومراحل ثابتة، بل لونت الذات اإلنسانية المكان بلونها وصبغته بصبغتها

وربطته بشعورها وإحساسها الخاص وهكذا فان المكان في /التأريخ
لألنا /هو المكان كموضوع تضاف إليه الذات بكل محتوياتها ولذا$

نستطيع الجزم انه ال وجود في الرواية$ –للمكان الموضوعي إذ هو
مكان منظور إليه بعين الذات مدرك إدراكا كليا ومعقدا. والمتأمل في

"مزاج مراهقة "أنساق الخط اللغوي الواصف$ داخل رواية 

.الخط الواصف للجسر:1.1.2

     تسمى قسنطينة مدينة الجسور المعلقة نظرا لكثرة الجسور
والتي استهوت الكثير من الكتاب والكاتبات، لذا نجد منهم من يذكرها

في نصوصه ورواياته منهم الكاتبة فضيلة الفاروق التي تحدثت في
روايتها عن جسر سيدي راشد، وقنطرة الحبال، لكن من منطلق

تحويلهما إلى قبلة للشباب المنتحر خاصة في فترة التسعينات التي
شهدت تغيرات في األوضاع السياسية واألمنية واالجتماعية
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واالقتصادية والفكرية...وحتى المعيشية والتي ألقت بظاللها على نفسية
األشخاص.

     فقد ذكرت صورة ذلك الشاب الذي انتحر من على جسر
سيدي راشد ليهوي على صخور وادي الرمال قطعة مهشمة، وتجمع
الناس بسرعة لمشاهدة هذا المنظر الفظيع، كما وصفت ما جرى في
قنطرة الحبال أين تم إطالق الرصاص على أحد األشخاص دون$ أن

ينتبه إلى ذلك أحد وحتى صوت الرصاص لم يسمعوه. هذا الجو جعل
المدينة ومن ثم الجسور مشوهة الوجه$ ورمزا لفضاء الخوف والقلق

والموت بعد أن كانت مليئة بالفرح والسعادة$ فقد كان الناس يأتون إلى
هذه الجسور من أجل التنزه واالستجمام لكن سرعان ما تحولت إلى

ملجأ للمنتحرين، فهذه الجسور تجمع بين كثير من المتناقضات: األمن
والالأمن، الحياة والموت، الخوف والالخوف، السعادة والحزن،

االستجمام واالنتحار.

.الخط الواصف للمثقف:2.1.2

    إنَّ توصيف المثقف الذي نحاول رسم معالمه واإلمساك به هو
الفضاء المدرك من طرف الشخصية المثقفة أو المفترض أن ينسب إليها
ويتحدد هذا اإلدراك من خالل وعيها بالمكان وعالقتها بين حالة انسجام

وحالة الالانسجام، وبين أماكن مسموحة وأماكن ممنوعة، وأي مكان
دليل على الشخصية ومن عالقتها به وتأثيرها فيه يتأثث فضاء تألفه

الشخصية ويترتب عن هذا أن يصبح للفضاء دور أساسي وهو تعيين
مكانة الشخصية في فضائها، وموقعها ومسارها فيه، وكون الشخصية
المعنية هنا هي الشخصية المثقفة فإن نظرتها لفضائها ووعيها البد أن

فشخصية المثقف فييتميز عن الشخصية الكادحة والمهمشة والجاهلة، 
الرواية$ تعكس أزمة هذا المثقف في عالقته مع واقعه وحتى مع نفسه
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وهذا$ ما يعمل على بناء فضاء مميز يختزل معاناة هذه الفئة الخاصة من
المجتمع.

     هناك عدة شخصيات مثقفة في رواية مزاج مراهقة منها
الشخصية الرئيسية لويزا والي، خالها عبد الحميد، توفيق عبد الجليل.
فكل واحد$ كان يعبر عن معاناته بطريقته الخاصة، فلويزا كغيرها من

النساء المثقفات حاولت أن تنتفض لوضع المرأة من خالل سخطها على
وضعها كأنثى وما يسببه ذلك من متاعب مثل تسلط رجال العائلة وما

يفرضونه على األنثى من قوانين جائرة وتعسفية في كثير من األحيان،
ليس هذا فقط؛ بل عبرت عن معاناة كل فئات المجتمع الجزائري بسبب

تلك المرحلة الخطيرة التي عاشتها الجزائر، مرحلة اإلرهاب الذي زرع
الرعب في نفوس الجزائريين، كما تطرقت إلى العديد$ من المواضيع

التي تشغل فكرها سواء كانت أدبية، دينية –قضية الحجاب الذي فرض
وكونعليها- وقضايا سياسية واجتماعية ونفسية وحتى تعلمية. 

الشخصية مثقفة ال بد من وجود دالئل على أنها بالفعل شخصية مثقفة
ذات مركز ومكانة اجتماعية مميزة، ونقصد بالشخصية المثقفة أنها

شخصية تحمل رسالة ومهمة في المجتمع تسعى إلى تحقيقها لكنها تجد
في طريقها عقبات وحواجز ومقاومة اآلخر لها ومحاولته تهميشها

والقضاء عليها.

إن الشخصية الرئيسية في الرواية "لويزا والي"، شخصية     
مثقفة ويتجلى ذلك في الكثير من األمور داخل متن الرواية، فهي طالبة

جامعية، وعاملة بإحدى المجالت، تكتب الخواطر التي سرعان ما
تحولت إلى كتابات قصصية جادة، كما أنها تحب المطالعة وقراءة الكتب

ليس لمجرد القراءة فحسب بل إنها تفك شفرات الكتاب الذي تقرأه من
عنوان واسم المؤلف، وما يحويه الغالف الخارجي، ثم تلج إلى

المضمون$ وتحاول فهمه من كل النواحي. ال تنحصر ثقافتها في مجال
األدب وحسب بل تتعداه إلى مجاالت أخرى، فنجدها ذات حس فني كبير
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وراق، تحب الموسيقى، الغناء، السينما والرسم والفنون التشكيلية إذ
تعلقت بمدرسة الفنون الجميلة التي تدرس فيها صديقتاها علجية،

وماجدة، باإلضافة إلى اطالعها على ميادين أخرى ويتجلى ذلك من
خالل المسائل التي طرحتها كقضية الحجاب، واألوضاع السياسية

واالجتماعية في الجزائر مثل استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وتنصيب
محمد بوضياف رئيسا للجزائر.

     تتجلى شخصية لويزا المثقفة من خالل البيئة التي كانت تعيش
فيها، وإقبالها الكبير على المكتبات مثل مكتبة خالها عبد الحميد ومكتبة

الجامعة ومكتبات أخرى نذكر منها: المركز الثقافي الفرنسي، مكتبة
السيدة ديلو، ومكتبة الجيش، واألرشيف، وما المكتبة في الحقيقة إال ملجأ
ومنفى المثقف.  إن شخصية المثقف في الراوية ليست حكرا على لويزا

بل هناك شخصيات مثقفة أخرى فيوسف عبد الجليل شخصية مثقفة
أيضا فهو كاتب وصحفي كبير يترأس إحدى المجالت، له ميول فني
كبير فهو فنان يحب الفن الراقي الجميل ويؤمن بأنه جزء من الحياة
اليومية وله القدرة على بناء الذات، وزيادة على يوسف عبد العزيز

ولويزا$ نجد عبد الحميد خال لويزا وتوفيق عبد الجليل، وهما من
الشخصيات المثقفة أيضا، وما الحوارات والنقاشات التي دارت بين هذه

الشخصيات إال دليل على ذلك.

.الخط الواصف لألنثى: 3.1.2

            إن الح$$ديث عن توص$$يف  األن$$ثى ل$$ه م$$برره فيم$$ا يلمس من
حضور متنام لظ$$اهرة الكتاب$$ة النس$$ائية في األدب الجزائ$$ري المعاص$$ر،
والسيما في مجال الرواية، نجد أن المرأة –األن$$ثى-هي مح$$ور األح$$داث
تؤثر وتتأثر بها، فنكون بذلك أمام نموذج المرأة جديدة أو مشروع لبطلة
نسائية جديدة$ ذات وعي ناضج لوجود$ المرأة ومشروعية دورها في بن$$اء
المجتمع، وعندما نحي$$ل ه$$ذا الكالم على نص$$نا نج$$د أن لغت$$ه تحيلن$$ا من$$ذ
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البداية$ على فضاء معين مخصوص هو فضاء األن$$ثى )ل$$ويزا والي( فق$$د
هيمنت األن$$ثى المثقف$$ة على أغلب ه$$ذا النص، يب$$دو ذل$$ك واض$$حا من$$ذ
الصفحة األولى: ال أدري بالضبط، هل هذه قصتي أن قص$$ة توفي$$ق عب$$د
الجليل؟$ هل هذه محنتي أم محنته، أسئلتي أم أسئلته؟ أم عقدة ما كان بيننا
من اختالف، فهذا الفضاء-فضاء األنثى-هو الذي يس$$مح ب$$أن تنفج$$ر في$$ه
مكبوتات المرأة وأن تنطلق فيه من أفكارها وتسبح مشاعرها أمام هيمن$$ة
الرجل عليها وسعيه الدائم للكبح من حريتها وجم$$ع مش$$اعرها وأفكاره$$ا
كتدخل عائلة لويزا من أعمام وأخوال وحتى الجيران في قرار اختياره$$ا
الدراسي، وفرض بعض األمور عليها والتقليل من حريتها مثل الحجاب

.مالمح الشخصية  في معمار الُمنجز / مزاج مراهقة :2.2

     تعد الشخصية عنصرا هاما من عناصر بناء الرواية، وال
يمكن فصلها عن باقي العناصر فالشخصيات مرتبطة بالحدث، وعن

طريق تصرفات الشخصيات وعالقاتها المتشابكة تنمو األحداث، كما أن
الحدث بدوره يؤثر في الشخصيات ومن ثمة تكتسي أهميتها في العمل

الروائي "إذ تلعب دورا أساسيا في التواصل بين النص
".والشخصية هي التي تحرك الحدث، بل تولده$ ضمن سياق1والمتلقي

الرواية، "وعليه فالشخصية بوصفها عنصرا روائيا هاما ال يمكن فصله
بأي حال عن باقي العناصر تلك التي يلتحم معها التحام الجزء بالكل

حتى يدفع الروائي روايته إلى عالم الفن الروائي، ويقصيها عن طبيعة
وروح المقل الذي قد ينعدم فيه االهتمام بالشخوص مكتفيا بعرض خبر
ما على القارئ مركزا جل اهتمامه على فكرة وحدث معينين فحسب،

ومن غير شك فإن الشخصية في معناها الحقيقي العام سواء كانت
عنصرا من عناصر فن الرواية أم في مفهومها العام المطلق، إنما هي

 -نبيلة بونشادة: بنية النص الس$$ردي في رواي$$ة غ$$دا ي$$وم جدي$$د، رس$$الة ماجس$$تير، جامع$$ة قس$$نطينة،1
.138، ص2004/2005
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مجموع تلك الجوانب السلوكية التي تتحدد مع مسارات نفسية داخلية
تتحدد بدورها في أبعاد ذلك السلوك.

     الجدير بالذكر أن الشخصية )خاصة في العمل الفني كالرواية(
إنما تعتمد على عبقرية الفنان المبدع حتى يستطيع أن يمحو معالم كل
جانب بشكل متفرد ألن عملية إظهار الشخصية بوصفها أحد العناصر
الفنية في العمل الفني الروائي يحتاج فيها الروائي إلى مقدرته نقل تلك

الشخصية من عوالم محدودة$ بحدود الزمان والمكان المحددين
والجزئيين إلى عوالم رحبة وأكثر صالحية لكي تصبح نماذج بشرية

عامة، ولعل قوة اإلبداع الفني لشخصية قصصية ال تكون فقط في حياتها
المتدفقة النابضة داخل القصة نفسها، بل في حياتها خارج القصة، في

". غير أن1حياتها الممكن استمرارها على وجود آخر في رؤوس الناس
النظرة للشخصية اختلفت باختالف العصور "تبعا للتقاليد األدبية

، "وباعتبار أن الشخصية تعبير جمالي لواقع2المرتبطة بالشخصية"
معقد تتحكم فيه عدة معايير متداخلة، القصد منه الكشف عن جوانب

، وأن الشخصية الروائية هي الوسيلة$ الوحيدة3متعددة من هذا الواقع
لذلك،$ ألنها بمثابة المعيار، أو المجهر اللذين تفحص بواسطتهما نوعية

الواقع االجتماعي

     في مرحلة معينة من مراحل الرواية العربية، نجدها قد
رصدت الحياة في بعض نماذجها الروائية، وطرحت مواضيع مهمة

قضية االنتماء التي طغت على أغلب الروايات الجزائرية خالل مرحلة
السبعينات مثل: الرواية اإلقطاعية التي يمثلها أحسن تمثيل ابن القاضي

في رواية "ريح الجنوب" لعبد الحميد بن هدوقة، وكذلك الرواية

.22-20، ص 37- مجلة الفيصل: المرجع السابق، العدد 1
، جامعة1996/1997 -صالح مفقودة: صورة المرأة في الرواية الجزائرية، أطروحة دكتوراه، 2

.383قسنطينة، ص 
(، ديوان المطبوعات الجامعية، ص1970/1983-بشير بويجرة: الشخصية في الرواية الجزائرية ) 3

12.
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البرجوازية لكن كانت مستوى أقل عن البرجوازية الغربية والتي عرفت
صراعا طبقيا كبيرا، كما عالجت بعض الروايات أو باألحرى كانت لها

توجهات حسب اإليديولوجية السائدة في تلك الفترة، إذ كانت بعض
الروايات تعكس توجهات أصحابها نذكر على سبيل المثال الكاتب

الجزائري الراحل الطاهر وطار الذي يتحدث كثيرا في رواياته عن
االشتراكية.

     وهناك بعض الروايات خاصة الجزائرية منها كانت روايات
ثورية أي تتحدث عن الثورة ويكون فيها البطل$ ثوريا مثل رواية الالز

للطاهر وطار، وكل هذه االتجاهات تتجلى من خالل شخصيات الرواية.

     لكن نظرة النقاد للشخصية اختلفت عبر العصور، فنجد عبد
المالك$ مرتاض يقول بأن "الشخصية في الرواية التقليدية تعامل على
أساس أنها كائن حي له وجود فيزيقي، فتوصف مالمحها، وقامتها،

صورتها وآالمها وآمالها...ذلك بأن الشخصية كانت تلعب الدور$ األكبر
 يكتبه كاتب روائي تقليدي، حتى إن البعض1في أي عمل روائي"

اصطلح$ على هذا النوع من الرواية "رواية الشخصية، حيث كانت
الشخصية وهي أحد عناصر العمل السردي تطغى على باقي العناصر

.2األخرى، حتى إنها حملت في بعض األحيان عناوين باسم أبطالها"

     فالدراسات التقليدية إذا$ كانتا تولي أهمية بالغة للشخصية، لكن
سرعان ما فقدت الشخصية هذه المكانة، أي فقدت سيطرتها على النص
الروائي، وأصبحت مجرد كائن ورقي، وهذا$ بتأثير بعض اتجاهات النقد

المعاصر كالشكالنيين الروس، حيث لم يعد ممكنا دراسة الشخصية
نفسها، ولكن بدأت األفكار تتجه إلى دراستها أو تحليلها، في إطار

-عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، المجلس الوطني 1
.86، ص1998للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

.86-عبد الملك مرتاض، المرجع نفسه، ص  2
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1داللي، حيث تتعدى الشخصية مجرد عنصر شكلي وتقني للغة الروائية"

ولهذا$ فقد تحولت الشخصية من عنصر أو كائن حي إلى كائن ورقي.

     وقد اتجه كتاب الرواية في نهاية القرن الماضي إلى طريقة
فنية لمعالجة أشخاص الرواية، وهي طريقة السيرة الذاتية أو الترجمة

الفردية التي تسلط الضوء على جانب واحد أو جوانب متعددة$ من
.، كدراسة باطن الشخصية ومكوناتها الداخلية$ والخارجية من2الشخصية

أحاسيس وميول ورغبات وسلوك، والتي تلقي بظاللها على صفحات
النص األدبي"

وخالصة القول:

            إن الروائي مع شخوصه هو بمثابة بوتقة تنصهر فيها تجاربه
الذاتية وتجارب اآلخرين، وعلى الكاتب أن يتخطى بكل دقة وثقة وتمكن
وسعة اطالع وإلمام شامل مرحلة المحاكاة والتقليد المباشر ح$$تى تتبل$$ور
له شخصية خاصة يس$تطيع من خالله$ا نق$ل أبع$اد ك$ل شخص$ية روائي$ة
بصورة واضحة ومفهومة، حتى تتفاعل مع الناس وتمت$$د إلى مش$$اعرهم

وتتزاوج مع إحساساتهم بصدق وتفهم وقبول.

        رغم كل هذا تبقى الشخصيات هي العمود الفقري للعمل الروائي،
إذ ال رواية بدون أشخاص، فهم ركيزة العمل الروائي األساسية، ورواية
مزاج مراهقة لفضيلة الفاروق نجدها زاخ$$رة بالشخص$$يات، إذ تب$$دأ ه$$ذه
الرواية$ بشخصية لويزا والي القائم$ة ب$دور ال$$رواي في الرواي$$ة-الرواي$$ة
عبارة عن سيرة ذاتية-وهذه الشخصية محورية ورئيسية تتمحور حوله$$ا
كل األحداث والشخصيات األخرى، وتحتل مساحات كب$$يرة داخ$$ل النص
الروائي، باإلضافة إلى شخصيات أخرى فاعلة في الرواي$$ة$ ن$$ذكر منه$$ا:
يوسف عبد الجليل، توفي$$ق عب$$د الجلي$$ل، عب$$د الحمي$$د خ$$ال ل$$ويزا والي،

.86-المرجع نفسه، ص 1
.23، مرجع سابق، ص37-مجلة الفيصل، العدد  2
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وص$$ديقتها حن$$ان بن دراج وك$$ذلك$ ن$$رجس باإلض$$افة إلى عائل$$ة ل$$ويزا
والي، األب الذي كان مغتربا، واألم التي كانت مستسلمة للواق$$ع، تتخب$$ط
في بوتق$$ة مغلق$$ة وال تنتفض لتغ$$ير وض$$عها، وهن$$اك شخص$$يات أخ$$رى
ثانوية نذكر منها: جدة لويزا والي التي كانت السند الدائم لها ولكل أف$$راد
العائلة، وأخواها مراد وسليم، وأختاها وداد وزيتونة، وابن عمها ح$$بيب،
وابن خالتها جمال ال$$دين، وص$$ديقاتها في جامع$$ة باتن$$ة وقس$$نطينة ن$$ذكر
منهم: سماح، كريمة، صليحة، إيمان، ماجدة، علجية، سعاد، نوال، آسيا،

ليلى، حسنة.

.الشخصية المحورية )الرئيسية(:1.2.2

لويزا والي من برج العقرب ولدت يوم االثنين، كان شعرها     
قصيرا كشعر الذكور، نحيلة الجسم، تحب التنك$$ر ب$$الزي ال$$ذكوري له$$ذا
نجد لباسها سراويل جينز، وأحذية جلدي$$ة ض$$خمة تش$$به أحذي$$ة ال$$ذكور،
على الرغم من ذلك كان ش$$كلها ج$$ذابا، وهي فت$$اة قوي$$ة، تحب الق$$وة وال
بدل الضعف، ش$$جاعة ال ت$$تردد في أي ش$$يء وال تخ$$اف من أي ش$$يء،
وف$$رح ل$$ويزا ك$$ان دائم$$ا مقرون$$ا ب$$الحزن، فنجاحاته$$ا المدرس$$ية ك$$انت
مرتبطة بخالفات عائلية هذا في المرحلة االبتدائية، أم$$ا وف$$اة ج$$دتها فق$$د

صادف يوم إعالن نتائج شهادة التعليم المتوسط.

     كما أنها كانت انفعالية غضوبة وعند غضبها تص$$بح شرس$$ة،
حنونة تتعاطف مع الجميع ال تحب تدخل اآلخرين في ش$$ؤونها ب$$ل تحب
العيش على ذوقها، كما تري$د هي دون قي$ود وله$$ذا نج$دها كث$يرة التم$$رد
على ق$$رارات اآلخ$$رين، وب$$الرغم من ش$$جاعتها وقوته$$ا إال أنه$$ا ك$$انت
خجولة، هذا السلوك$ أخذته أو ورثته من البيئة ال$$تي ك$$انت تعيش فيه$$ا إذ
ال حرية للمرأة، ففي هذا الوسط$ أول ما تبدأ ب$$ه العائل$$ة ه$$و تلقين الحي$$اء
لبناتها لكن ليس الحياء بمفهوم$$ه اإليج$$ابي ب$$ل الخج$$ل الزائ$$د عن الح$$د،
وهو بذلك سلوك$ مرضي حتى إنه$$ا تخج$$ل من أنوثته$$ا وكونه$$ا أن$$ثى في
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بعض األحيان ولويزا كغيره$$ا من النس$$اء والفتي$$ات الجزائري$$ات متعلق$$ة
تعلق$$$ا ش$$$ديدا$ باإلنت$$$اج العص$$$ري من أفالم ومسلس$$$الت وعلى وج$$$ه
الخصوص أفالم ومسلسالت يوس$$ف ش$عبان ال$تي ك$ان بطله$$ا المفض$ل،
حتى إنها تش$اهد الفلم الواح$$د$ من أفالم$ه أك$ثر من م$$رة وم$ا م$يز ل$$ويزا
والي أيض$$ا ه$$و أنه$$ا فت$$اة اجتماعي$$ة أق$$امت عالق$$ات ص$$داقة كث$$يرة م$$ع

أشخاص كثيرين.

    كانت قليل$$ة الغض$$ب وإذا انفعلت ت$$ذهب لق$$راءة الكتب، ك$$انت
عاطفية ج$$دا، إذا نص$$بت عواطفه$$ا على الحب أك$$ثر من الك$$ره، وك$$انت
ساخطة على وضعها ووضع ك$ل ام$رأة وتس$عى إلى تغي$يره. ومن جه$ة
أخرى هي طالب$$ة جامعي$$ة من مدين$$ة »آريس« بباتن$$ة، درس$$ت في باتن$$ة
وبعد حصولها على شهادة البكالوريا دخلت جامعة باتنة، تخصص طب،
لكنه$$ا فش$$لت في دراس$$تها ألن الطب لم يكن رغبته$$ا ب$$ل فرض$$ه عليه$$ا
أبوها، وأفراد عائلتها الذين$ رفضوا التحاقها بمدرس$$ة الفن$$ون الجميل$$ة أو
مدرسة الطيران وحتى ميدان الص$$حافة تم رفض$$ه وال$$ذي اقرحت$$ه كح$$ل
بديل، ثم انتقلت إلى جامعة قسنطينة والتحقت بقسم اللغة العربي$$ة وآدابه$$ا
تخص$$ص أدب ع$$ربي، ب$$الرغم من أن اللغ$$ة$ العربي$$ة ك$$انت ج$$زءا من
األس$$باب ال$$تي أدت فش$$لها في الطب بس$$بب التع$$ريب ال$$ذي ط$$ال ج$$ل
المؤسسات التعليمية في الجزائر في تلك الفترة، وق$$د ت$$أثرت أمه$$ا كث$$يرا
لفشلها في دراسة الطب، ألنه$ا طالم$ا حلمت ب$أن تك$$ون أم دكت$ورة، أم$$ا

أبوها فلم يكترث لذلك.
     كانت متفوقة في دراستها مثال عند نجاحه$$ا في ش$$هادة التعليم
المتوس$$$ط$ ك$$$انت الثاني$$$ة في ت$$$رتيب الن$$$اجحين على مس$$$توى الش$$$رق
الجزائ$$ري، وب$$الرغم من فش$$لها في الطب إال أنه$$ا نجحت في دراس$$ة
األدب العربي، إذ تحص$$لت على ش$$هادة الليس$$انس من جامع$$ة قس$$نطينة،
وتمكنت من السيطرة والتحكم في اللغة العربية وأصبحت تكتب خواطرا
تحولت فيما بعد إلى كتابات جي$$دة مكنته$$ا من دخ$$ول ع$$الم الص$$حافة من
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باب$$ه الواس$$ع إذ التحقت بإح$$دى الجرائ$$د بمدين$$ة قس$$نطينة وخص$$ص له$$ا
عمود في هذه الجريدة.

    كما كانت لويزة فتاة ذكية تطرح موضوعات مهمة للنقاش م$$ع
خالها عبد الحميد، أو مع يوسف عبد الجليل أو توفيق عبد الجليل أو م$$ع
زميالته$$ا وزمالئه$$ا في الدراس$$ة$ أو في الجري$$دة$ وه$$ذا$ األم$$ر ك$$ان أح$$د
األسباب التي أسهمت في نجاحها، كما أنها أصبحت تتقن اللغة الفرنس$$ية
والدليل$ على ذلك تمكنه$$ا من كتاب$$ة رس$$الة لوال$$دها$ باللغ$$ة الفرنس$$ية فهي
فتاة مثقفة اكتسبت ثقافته$$ا من المحي$$ط ال$$ذي عاش$$ت في$$ه ب$$دءا بالجامع$$ة
والجريدة$ وحتى مكتبة خاله$$ا ال$$تي أس$$همت في إث$$راء ثقافته$$ا وح$$تى من
شاشة التلفزي$$ون. داخ$$ل الرواي$$ة ترب$$ط الشخص$$ية الرئيس$$ية ل$$ويزا والي
عالق$$ات م$$ع العدي$$د$ من الشخص$$يات، وه$$ذه العالق$$ات تختل$$ف حس$$ب
المراحل العمرية للشخص$$ية الرئيس$$ية، وهم$$ا مرحل$$ة الطفول$$ة$ والش$$باب
ففي المرحل$$ة األولى ال تختل$$ف عالقاته$$ا عن عالق$$ة ب$$اقي األطف$$ال، إذ
كانت شديدة$ التعلق بأمها بدرجة كبيرة، حتى تعوض ولو بشكل رم$$زي،
غياب والدها الذي كان مغتربا في فرنسا، ألن فقدان حنان أح$$د الوال$$دين
أو كليهما يؤثر كثيرا في نفسية الولد وهذا بالضبط م$$ا ع$$انت من$$ه ل$$ويزا
في مرحلة طفولتها، فقد ك$$انت تحس ب$$أن وال$$دها غ$$ريب عنه$$ا وتتعام$$ل
مع$$ه بحي$$اء وخج$$ل عن$$دما ي$$زورهم م$$رة ك$$ل س$$نة، م$$ا جع$$ل الكث$$يرين
يتدخلون في شؤونهم الخاصة ويفرض$$ون عليهم آراءهم س$$واء ك$انوا من

األعمام أو األخوال أو حتى الجيران.

وكان حبها لجدتها كبيرا ألنها كانت السند$ المتين لها وألمها ولك$$ل
أف$$راد العائل$$ة إذ غطت على غي$$اب األب ووقفت إلى ج$$انبهم في ه$$ذه
المحنة أما عالقتها مع باقي أفراد العائلة فق$$د ك$$انت جي$$دة وبالتحدي$$د م$$ع
أختيها وداد وزيتونة وأخويها مراد وسليم أما عالقتها بخالها عبد الحمي$$د
فق$$د ك$$انت متم$$يزة إذ ك$$ان يس$$اعدها في الدراس$$ة$ وب$$دورها ك$$انت تحب
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الجل$$وس مع$$ه ألنهم$$ا ي$$دخالن في نقاش$$ات بن$$اءة ومفي$$دة باإلض$$افة إلى
استفادتها من قراءة الكتب بمكتبته التي تحب دائما التوجه إليها وهي قبلة

جيدة تتجه إليها دائما.

    وعن عالقته$$ا بالمدرس$$ة وأص$$دقاء المدرس$$ة فق$$د ك$$انت جي$$دة
ويب$$دو ذل$$ك من خالل وص$$فها للج$$و الرائ$$ع ال$$ذي تعيش$$ه وزمالءه$$ا في
المدرسة مثل حديثها عن زميلها محمود وقولها: بأنهما يتنافسان من أجل
الحصول$ على المرتب$$ة األولى في ك$$ل امتح$$ان، وكان$$ا يغش$$ان في بعض

األحيان إذ يشتركان في حفظ مادة معينة.

فه$$ذه المرحل$$ة من حي$$اة ل$$ويزا والي ك$$انت متم$$يزة، لكن ج$$اءت
مرحل$$ة أق$$امت فيه$$ا عالق$$ات كث$$يرة ك$$ان منه$$ا الن$$اجح والفاش$$ل لكنه$$ا
استفادت منها بطريقة أو بأخرى، فقد أقامت عالقة م$$ع ابن عمه$$ا ح$$بيب
ولم تكن عالق$$ة عادي$$ة ب$$ل عالق$$ة عاطفي$$ة ك$$انت جي$$دة في البداي$$ة$ لكن
س$$رعان م$$ا تح$$ولت إلى إعص$$ار ج$$ارف حطم حي$$اة ل$$ويزا والي إذ

تعرضت لخيانة من طرف أحد أفراد العائلة وهذا ما لم تكن تتوقعه.

وبدخولها$ عالم الجامع$$ة ب$$دأت عالقاته$$ا تتوس$$ع أك$$ثر ف$$أكثر، فق$$د
أقامت عالقة صداقة متينة مع سماح التي ك$$انت تقاس$$مها الغرف$$ة ب$$الحي
الجامعي بباتنة، وهي تكبر لويزا بأربع سنوات، كانت تقدم له$$ا النص$$ائح
والتوجيهات، وبعد سماح جاءت كل من حنان بن دراج ونرجس، وكانت
نرجس مثل س$$ماح تقاس$$مهما الغرف$$ة لكن في حي من األحي$$اء الجامعي$$ة
بقسنطينة، تقتسمان حلو الحياة ومره$$ا إذ ك$$ل واح$$دة$ تفض$$فض لألخ$$رى

بالرغم من اختالفهما في اآلراء كثيرا.
أما حنان بن دراج فقد تعرفت عليها في إحدى أزقة قس$$نطينة كم$$ا
تق$$ول ل$$ويزا في روايته$$ا، " في أح$$د ه$$ذه األزق$$ة تع$$رفت إلى حن$$ان بن

 وكانت حنان مرح$$ة بشوش$$ة إذ وص$$فتها ل$$ويزا بقوله$$ا: ه$$ذه هي1دراج"

.72-فضيلة الفاروق، المصدر نفسه، ص  1
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". وهي1حنان بن دراج حتى المص$$ائب الك$$برى تج$$د فيه$$ا ثغ$$رات ف$$رح
عاملة بإحدى الجرائد وطالب$$ة بقس$$م اللغ$$ة العربي$$ة م$$ع ل$$ويزا وأص$$بحت
قريبة جدا منها فكانت تجمعهم$$ا طاول$$ة واح$$دة بالمكتب$$ة الجامعي$$ة، وهي
دليل لويزا في مدينة قسنطينة إذ عرفتها بكل زوايا هذه المدينة وخباياه$$ا
فقالت لويزا بأن حنان أصبحت جزءا منها حين عرفته$$ا أك$$ثر ألن حن$$ان
اجتماعية بطبعها فتعلقت بها لويزا كثيرا ح$$تى إنه$$ا ق$$الت بأن$$ه ال مع$$نى

للجامعة والجريدة$ وحتى قسنطينة بدون وجود$ حنان معها.

كم$$ا أنش$$أت ل$$ويزا عالق$$ة وطي$$دة م$$ع يوس$$ف عب$$د الجلي$$ل ب$$دأت
تتعرف عليه شخصيا من خالل قراءتها لرواياته التي كان يعطيه$$ا إياه$$ا
خالها عبد الحميد فأعجبت إعجابا شديدا برواياته وشخص$$ياته ح$$تى إنه$$ا
حاولت رس$م ص$ورة ل$ه في مخيلته$ا قب$$ل أن ت$$راه ومن ه$ذه الرواي$ات:
الطعنة، أحالم جو هرجي، الشهد وال$$دموع، فت$$اة ش$$برا،...ولكن بمج$$رد
التحاقه$$ا بمعه$$د اآلداب بجامع$$ة قس$$نطينة وتعرفه$$ا على حن$$ان بن دراج
أتيحت لها الفرصة للقاء يوسف عب$$د الجلي$$ل$ عن طري$$ق حن$$ان بن دراج
التي كانت تعمل بالجريدة التي يترأس$$ها يوس$$ف، وهن$$ا تط$$ورت العالق$$ة
أكثر وأصبحت إعجابا أدبيا وشخصيا في الوقت نفس$$ه وه$$ذا م$$ا أش$$ارت
إليه في الرواية$ بقولها: "بدأت قارئة له، ثم انتهيت عاش$قة، وأظن$$ني قب$$ل

 وه$ذا$ ي$$دل على2أن أتحرك بفض$ول األن$ثى نح$وه، تح$$ركت نح$$و لغت$ه"
إعجابه$$ا الكب$$ير بأدب$$ه وكتابات$$ه وفي بعص األحي$$ان ك$$انت ت$$دور بينهم$$ا
حوارات بناءة في شتى المجاالت سياسية،  أدبي$$ة اجتماعي$$ة... ومن ه$$ذه
الحوارات ما دار بينهما حول خوفها من اللحظة$ التي تخرج فيه$$ا ال$$روح
من الجسد، ألن أفكارها ك$$انت تتبعه$$ا كث$$يرا وه$$ذا م$$ا يع$$اني من$$ه أغلب
المثقفين لذا$ تحاول دائما أن تجد لهذه األفكار تفسيرا ما جعل يوسف عب$$د

الجليل$ بأفكارها التي يميزها الذكاء.
.109- المصدر$ نفسه، ص  1

.68- المصدر$ نفسه، ص  2
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أما بالنسبة لتوفيق عبد الجليل ابن يوسف عبد الجلي$$ل$ فق$$د تع$$رفت
عليه ل$$ويزا في مكتب وال$$ده بالجري$$دة عن طري$$ق حن$$ان بن دراج أيض$$ا
مثلم$$ا ح$$دث م$$ع وال$$ده،$ وبالنس$$بة لل$$ويزا$ اختلطت مش$$اعرها تجاه$$ه فلم
تعرف هل هي تحبه بصفة حبيب أم بص$$فة ص$$ديق، أي أنه$$ا معجب$$ة ب$$ه
وال تري$$د أن تخس$$ره كص$$ديق، آراؤهم$$ا تختلف$$ان كث$$يرا ب$$األخص عن$$د
دخولهما في نقاشات سواء أكانت هذه النقاش$$ات سياس$$ية، فكري$$ة، أدبي$$ة،

اجتماعية، وحتى دينية.

.الشخصيات الثانوية: 2.2.2

هي شخصيات مكملة للشخصية الرئيسية وهي ب$$دورها تنقس$م إلى
قس$$مين: شخص$$يات ثانوي$$ة من الدرج$$ة األولى وتك$$ون أك$$ثر فاعلي$$ة
وشخصيات ثانوي$ة من الدرج$ة الثاني$ة أو كم$ا تس$مى شخص$يات ع$ابرة

وهي أقل فاعلية من سابقتها، وفهي هذه الدراسة نبدأ بالفئة ..

:األولى: شخصية يوسف عبد الجليل

كاتب من الشرق الجزائري وبالضبط من مدينة قسنطينة، ولد يوم
، أني$$ق وج$$ذاب ل$$ه1963الخميس في السادس$ عش$$ر من ش$$هر جويلي$$ة 

عينان جميلتان، يمتاز بجبين واسع شعره أس$$ود،$ ش$$اربه أس$$ود$ ومتم$$يز،
ي$$زين أح$$د أص$$ابعه بخ$$اتم، قامت$$ه جي$$دة إذ ليس بالطوي$$ل وال بالقص$$ير
يرتدي بدالت رسمية مع ربطة العنق، حذاؤه$ دائما ب$$راق أملس وبس$$يط،
يحب اللون األزرق، وهو لونه المفضل، رفيع الذوق م$$رتب ونظي$$ف ذو

صوت فخم جميل ورنان وبكل بساطة أنه جميل المالمح.

ك$$ان يوس$$ف عب$$د الجلي$$ل ال يحب الح$$ديث عن نفس$$ه وحيات$$ه
الشخصية، مصليا مؤمنا باهلل لطيفا ال ي$$نزعج إال في ح$$االت قليل$$ة طيب
حساس ومتعاطف منفعل غضوب، لهذا نجده أحيانا يغير م$$ا ي$$راه ب$$القوة
فهو كباقي الناس انفعالي وقوي، وه$$و أيض$$ا رج$$ل رقي$$ق رغم م$$ا يب$$دو
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عليه من ق$$وة ألن$$ه ج$$رب ك$$ل أن$$واع الحي$$اة، ويوس$$ف يحب ك$$ل الن$$اس
ويحترم الجميع مهما كان ن$$وع وش$$كل وجنس ه$$ذا اإلنس$$ان، زي$$ادة على
هذا هو كاتب معروف ومحترم ويمتاز بكتاباته الجريئة، ولغت$$ه الجميل$$ة،
وللكاتب مجموعة شعرية لكنه كشاعر كان فاشال ربم$$ا ألن$$ه كتب ش$$عره
باللغة الفرنسية، وما ميز كتابات يوسف عب$د الجلي$$ل ه$و احتواؤه$$ا على
حيز كبير من الشر وأغلبه$$ا ال تنتهي بنهاي$$ة س$$عيدة وإنم$$ا نهاي$$ة حزين$$ة
ومأساوية ويمتاز أيضا بحسه الفني الراقي والرائع فهو يحب الفن كث$$يرا
ليس مجال الكتاب$$ة فق$$ط، فق$$ط ب$$ل ح$$تى الموس$$يقى، الرس$$م وغيره$$ا من

الفنون األخرى.

عمل يوسف في إحدى المجالت التي أسسها محم$$د بوض$$ياف م$$ع
 سنة، إذ كان أصغر صحفي12 وعمره 1952مجموعة من رفاقه سنة 

 بمص$ر.1973في هذه المجلة، كما ش$ارك متطوع$ا في ح$رب أكت$وبر 
تزوج يوسف عبد الجليل$ من امرأة أجنبية من جنسية فرنسية اسمها إل$$زا
برون$$$و ك$$$انت ش$$$اعرة، أعجب بعض$$$هما ببعض كث$$$يرا ولكن بمج$$$رد
زواجهما تغيرت األمور إذ وقع بينهم$$ا تص$$ادم. أحب ل$$ويزا والي كث$$يرا
وبكل صدق رغم م$$ا ك$$ان بينهم$$ا من فروق$$ات واختالف$$ات في المواق$$ف
واآلراء لكنها لم تبادل$$ه نفس المش$$اعر، انش$$غل بال$$ه بالعدي$$د من القض$$ايا
الفكرية التي يسعى محاوال في كل مرة اإلجاب$$ة عنه$$ا ومن ه$$ذه القض$$ايا
المقارنة بين األديان التي شغلت حيزا كبيرا من اهتمام$$ه وم$$ع ه$$ذا ك$$ان
متفهم$$ا ج$$دا ال يف$$رض آراءه على اآلخ$$رين ول$$ه عالق$$ات أخ$$رى ن$$ذكر
باألخص عالقته مع زمالئه في الجري$$دة والجامع$$ة منهم حن$$ان بن دراج

التي تشكل معه ثنائيا مشاغبا باإلضافة إلى الهادي، نصير، إيمان.

 :الثانية- شخصية عبد الحميد
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عمل عبد الحميد بجريدة النصر، ثم مراسال بجريدة المجاهد لكن$$ه
لم يس$تمر بالعم$ل في مج$ال الص$حافة إذ اض$طر إلى فتح مكتب$ة ومح$ل

تصوير نظرا لصعوبة الوسط$ اإلعالمي فالصحافة هي مهنة المتاعب.
     حرم عبد الحمي$$د من أبي$$ه وه$$و في س$$ن مبك$$رة وال$$ذي$ قتلت$$ه
السلطات الفرنسية في فترة االستعمار، وقد أثر هذا األمر في$$ه كث$$يرا ل$$ذا
نجده دائما حزينا على م$$ا يح$دث في ال$وطن وحزين$$ا على دم أبي$ه ال$$ذي
ذهب في مهب الريح فق$د س$عى جاه$دا من أج$ل تحم$ل أح$د المؤسس$ات
العمومي$$ة كالم$دارس والمستش$فيات وح$$تى الش$$وارع اس$م وال$$ده لكن$$ه لم
يوفق في ذلك ألن طلبه يقابل بالرفض من ط$$رف الس$$لطات الجزائري$$ة،
أو لنق$$ل لم تعط$$ه أي اهتم$$ام، وم$$ع ه$$ذا فه$$و مهتم كث$$يرا ب$$أمور بالده
سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية. وعبد الحمي$$د من عش$$اق ح$$زب
جبهة التحرير الوطني، مولع بتتبع األخبار واالطالع على ما يح$$دث في
أنح$$اء ال$$وطن أو خارج$$ه، يس$$لم حزن$$ه للطبيع$$ة أو القلم ال يحب عط$$ف
الناس عليه كما يحب تبين ضعفه ال يصدق من كذب عليه مرة وال يحب

الخيانة وال يلدغ من الجحر مرتين.
عبد الحميد هو خ$$ال ل$$ويزا والي الشخص$$ية الرئيس$$ية في الرواي$$ة
وملجأه$$ا الوحي$$د$ إذ كلم$$ا تعرض$$ت لمش$$كلة ت$$ذهب مباش$$رة إلى مكتبت$$ه
لق$$راءة الكتب وال$$ترويح عن نفس$$ها، ليس ه$$ذا فق$$ط ب$$ل من أج$$ل تثقي$$ف
نفسها أيضا. أم$$ا م$$راد أخ$$و ل$$ويزا فق$$د ك$$ان يحب اس$$تفزاز خال$$ه كث$$يرا

بأفكاره وآرائه وتعليقاته التي تثير غضب خاله.

:الثالثة-شخصية حنان بن دراج

حن$$ان شخص$$ية اجتماعي$$ة له$$ا عالق$$ات متع$$ددة$ ح$$تى من خ$$ارج
قسنطينة والجزائر فق$$د أق$$امت عالق$$ات م$$ع طلب$$ة من ت$$ونس، وفلس$$طين
ونيجيري$$ا وح$$تى الص$$حراء الغربي$$ة والبوس$$نة. وبشخص$$يتها المرح$$ة
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تعرفت على لويزا والي في إحدى األحياء الشعبية بقس$$نطينة ثم تك$$ررت
بينهما اللقاءات سواء في الشارع أو في الجامعة ح$$تى ص$$ارت الص$$ديقة
الحميمة للويزا، أما يوسف عبد الجليل$ وتوفي$$ق عب$$د الجلي$$ل فق$$د تع$$رفت
عليهما من خالل عملها بنفس الجري$$دة ال$$تي يعم$$ل فيه$$ا ك$$ل من يوس$$ف
وتوفيق، تتعامل مع الجميه باحترام وعفوية وصراحة، تحب الم$$زاح ل$$ذا$

فوجودها في أي مكان له طعم خاص ومميز وبصفة مختلفة.

:الرابعة-أبو لويزا

كان رجال وسيما جدا، عامال بفرنسا ال يهتم بعائلته وزوجته،    
يتعاطى الخمور، له عالقات عاطفية مع نس$$اء كث$$يرات في مك$$ان إقامت$$ه
بفرنسا، فأخب$اره ك$انت تص$ل عائلت$ه عن طري$ق بعض الجزائ$ريين من
أبناء المنطقة آريس المغتربين بنفس البلد، لذا كثرت عن$$ه الش$$ائعات لكن
هذا األمر مع مرور الوقت أصبح عاديا بالنسبة لعائلته التي يزورها مرة
واحدة$ كل سنة أين يتح$$ول بيت العائل$$ة إلى محط$$ة الس$$تقبال الض$$يوف،
هؤالء الناس الذين يأتون لزيارته لم يحبوه ب$$ل أحب$$وا أموال$$ه، أي أحب$$وه
من أجل مصالحهم ال غير، وعليه فشخصية، والد$ لويزة شخص$$ية س$$لبية

ألنه غير مسؤول وال يهتم بعائلته وال يقوم بواجبه تجاههم.

 :الخامسة: أم لويزا

     كانت أم لويزا ام$$رأة س$$يئة الح$$ظ، دائم$$ا حزين$$ة، فق$$د تحملت
مسؤولية البيت وتربية األوالد لوح$$دها$ بس$$بب غي$$اب زوجه$$ا المغ$$ترب،
والذي لم يكتف بذلك بل كان خائنا أيضا من خالل عالقاته المشبوهة مع
النساء، ما جعلها تستسلم لألمر الواقع ولم تعد مكترثة لما يفعله، ح$$اولت
هذه األم إعطاء أوالدها كل الحنان حتى تعوضهم ولو بالشيء القليل عن
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فقدان حنان والدهم، وكغيرها من النساء تعلقت باإلنتاج المصري فك$$انت
تتابع األفالم والمسلسالت المصرية باستمرار خاص$$ة القص$$ص الحزين$$ة

وذلك$ من أجل إفراغ حزنها.

:السادسة- إخوة لويزا

     للويزا أربعة بنتان وولدان،$ البنت$$ان هم$$ا وداد وزيتون$$ة اللت$$ان
رس$$بتا في دراس$تيهما تحب$$ان اس$تفزاز ل$$ويزا وتعليق$$ات خالهم$ا وانفع$ال
أخيهما مراد، وأما الولدان هما مراد وسليم، مراد هو األخ األكبر وس$$ليم
األخ األك$$بر، وكغيرهم$$ا من الش$$باب يحب$$ان مش$$اهدة ومتابع$$ة القن$$وات

الفرنسية وبالنسبة لمراد فإنه يحب استفزاز خاله كثيرا.
هي طالبة في الص$$ف نفس$$ه م$$ع ل$$ويزا بمعه$$د األدب وتش$$اركها نرجس:

الغرف$$ة في حي نح$$اس نبي$$ل في البداي$$ة$ لم تق$$ترب ن$$رجس من ل$$ويزا
والعكس لكن مع مرور األيام تطورت العالقة بينهم$$ا وأص$$بحتا قريب$$تين
جدا من بعضهما وتتقاسمان حلو الحي$$اة ومره$$ا، فق$$د ك$$انت ل$$ويزا س$$ندا
ل$$نرجس بع$$د أن انقلبت حياته$$ا رأس$$ا على عقب، بس$$بب التح$$اق أخيه$$ا
بالحركة اإلسالمية لإلنقاذ ليس هذا فقط بل أصابها انهي$$ار عن$$د س$$ماعها

مقتله.

     وباإلض$$$افة إلى الشخص$$$يات ال$$$تي تم ذكره$$$ا س$$$ابقا هن$$$اك
شخصيات أخرى في الرواية وإن كانت أقل فاعلية من التي سبقتها وهي
كث$$يرة ن$$ذكر منه$$ا: ج$$دة ل$$ويزا، وج$$دها الط$$بيب ال$$ذي قتلت$$ه الس$$لطات
االس$$تعمارية، ح$$بيب ابن عمه$$ا مص$$طفى، جم$$ال ال$$دين ابن خالته$$ا،
باإلض$$افة إلى جمل$$ة من األص$$دقاء والص$$ديقات وال$$زمالء وال$$زميالت:
كريكة، صليحة، حسنة، سها، إيمان، سعاد، نوال، آسيا، ماجدة، علجي$$ة،
سميرة، باديس، ليلى، عيسى، جمال، ع$$اطف، زهي$$ة، نص$$ير...وزوج$$ة
يوسف عبد الجليل إلزا برونو، وابنته$$ا كاتي$$ا وص$$ديقها الط$$بيب دون أن

ننسى جدتي توفيق، وعائلة نرجس، األم واألب واألخ.
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     وفي الرواية$ ذكرت الكاتبة شخصيات ذات مرجعيات مختلف$$ة
تاريخية، أدبية وفنية وهي كثيرة داخل$ الرواية ما يلفت االنتباه هو كونها
شخصيات واقعية ال تخييلية أو أسطورية نذكر منها م$$ا يلي: بن بولعي$$د،
الع$$$ربي بن مهي$$$دي، وهي شخص$$$يات تاريخي$$$ة، باإلض$$$افة إلى بعض
رؤساء الجزائر مثل: شادلي بن جديد، محمد بوضياف، هواري بومدين،
بن بلة، وأما الشخص$$يات ال$$تي ك$$ان له$$ا حض$$ور واف$$ر في الرواي$$ة$ هي
الشخص$$يات ذات المرجعي$$ة األدبي$$ة ن$$ذكر على س$$بيل المث$$ال: م$$راد
ب$$وكرزازة، رش$$يد بوج$$درة، حكيم عكوش$$ت، مخل$$وف ب$$وخرز، س$$ليم
بوفنداسة، محمد لخضر حامينة، جمال الغيط$$اني، عب$$د ال$$رحمن م$$نيف،
طه حسين.، ومن الشخصيات ذات المرجعية الفنية والتي ذكرتها الكاتب$$ة
في الرواية: الشاب خالد، ف$$يروز، م$$يراي م$$اتيو، كي$$ني روج$$رس. وم$$ا
وجود$ ه$$ذا الكم الهائ$$ل من الشخص$$يات داخ$$ل$ رواي$$ة م$$زاج مراهق$$ة إال
دلي$$ل على اهتم$$ام الكاتب$$ة فض$$يلة الف$$اروق به$$ذا العنص$$ر من عناص$$ر

الرواية.

.حركة الزمن:3.2
وهذا$ يع$$ني أن$$ه يس$$اهم في خل$$ق المع$$نى، لم$$ا يص$$بح مح$$ددا$ أولي$$ا
للمادة$ الحكائية، وقد يحوله الروائي إلى أداة للتعبير عن موقف الشخصية
الروائي$$ة من الع$$الم، "فيمكنه$$ا من الكش$$ف عن مس$$توى وعيه$$ا ب$$الوجود
الذاتي والمجتمعي، وبهذه األهمية يجس$د الزم$ان حقيق$ة أبع$د من حقيقت$ه
الالمرئي$$ة وبخاص$$ة فيم$$ا يتجلى في بعض النص$$وص الروائي$$ة اله$$دف

"؛1األساس$$ي من إب$$داع النص ال$$روائي، أي أن$$ه ممث$$ل لرؤي$$ة ال$$روائي
فالزمن يحدد طبيعة الرواية مثلما يحدد شكلها الفني إلى ح$د بعي$د، "ذل$ك$
ألن السرد مرتبط ارتباط$$ا وثيق$$ا بطريق$$ة الك$$اتب في معالجت$$ه وتوظيف$$ه

-أحمد مرشد: البنية والداللة في روايات إبراهيم نصر اهلل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1
.233، ص2005، 1بيروت، ط
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 وكاتب$$ا1للزمن، وتلك الطرائق هي التي تميز مدرس$$ة أدبي$$ة عن أخ$$رى"
عن آخر فالرواية إذا أكثر األنواع األدبي$$ة التص$$اقا ب$$الزمن ومن األم$$ور
الالفتة في ال$$زمن ال$$روائي تعب$$ير الك$$اتب عن نم$$و األش$$خاص واألف$$راد

وانتقالهم من مرحلة في العمر إلى مرحلة أخرى.
وللزمن عدة تقنيات يعتمد عليه$$ا عن$$د دراس$ة النص$وص الروائي$ة، وأهم

هذه التقنيات ما يلي:

.تقنيات المفارقة السردية: 4.2

.االسترجاع )االستذكار(:1.4.2

االحتفال     إلى  األدبية  األنواع  من  غيرها  من  أكثر  الرواية  تميل   
بالماضي واس$$تدعائه لتوظيف$$ه بنائي$$ا عن طري$$ق اس$$تعمال االس$$تذكارات
)االس$$ترجاعات(، "واالس$$ترجاع ه$$و التوق$$ف عن س$$رد الح$$وادث وفق$$ا
التجاهها الخطي مع الرجوع إلى ال$$وراء ل$$ذكر ح$$وادث جالت قب$$ل ب$$دء

، والتي تأتي دائما لتلبية بواعث جمالية وفنية خالصة في النص2الرواية"$
الروائي وتحقق االس$$ترجاعات ع$$ددا من المقاص$$د الحكائي$$ة )الوظ$$ائف(
مث$$$ل: إعط$$$اء معلوم$$$ات عن ماض$$$ي عنص$$$ر من عناص$$$ر الحكاي$$$ة
)شخصيته، عقدة( سد ثغ$$رة أو فج$$وة حص$$لت في النص القصص$$ي، أي
اس$$تدراك مت$$أخر إلس$$قاط ث$$ابت م$$ؤقت ويس$$مى ه$$ذا الص$$نف اللواح$$ق

المتممة )االسترجاعات المتممة(.

التذكير بأحداث ماض$ية وق$ع إيراده$ا فيم$ا س$بق من الس$رد وله$ذه
االس$ترجاعات وظيف$ة ج$د هام$ة رغم ض$عف حجمه$ا النص$ي، وكونه$ا
مقاطع نصية ال تساعد على تقدم س$$ير األح$$داث قب$$ل أن يتح$$ول عنص$$ر
ال$$زمن إلى إش$$كالية في الدراس$$ات الس$$ردية، ظ$$ل مفهوم$$ه على ال$$دوام
بمثابة معضلة فلسفية أثارت كثيرا من الجدل$ الفكري عند الفالسفة، حتى

.12-سيزا قاسم، بناء الرواية، ص 1
.297إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، ص 2
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إنه ال يك$$اد يوج$$د اتف$$اق حاص$$ل بش$$أن ماهيت$$ه، ب$$ل إنَّ اآلراء كث$$يرا م$$ا
تتضارب وتتعارض إلى ح$$د التن$$اقض، وربم$$ا ج$$اءت ص$$عوبة تعري$$ف
الزمن من كونه عنصرا هاما ومتغلغال في حياة اإلنسان إال أنَّ الغموض
مازال يكتنفه ولم يبق إشكال الزمن فلسفيا بل إنه انتقل إلى األدب أيضا.

الرواية$ باعتبارها قصة، هي فن زمني بامتياز والزمن بهذا عنصر
أساس$$ي ال يمكن االس$$تغناء عن$ه إطالق$ا في الرواي$ة، إذ ال يمكن تص$ور
وج$$ود$ أح$$داث دون وقوعه$$ا في زمن معين ف$$الزمن يمث$$ل عنص$$را من
العناصر األساسية التي يقوم عليها األدب عموم$$ا ويص$$نف األدب عام$$ة
1بأنه فن زمني "تمييزا له عن الرسم والنحت اللذين هم$$ا فن$$ان مكاني$$ان"

فإذا كان األدب يعت$$بر فن$$ا زمني$$ا ف$$إن "القص ه$$و أك$$ثر األن$$واع األدبي$$ة
 وهو ما أفضى إلى ك$$ون ال$$زمن مش$$كلة تش$$غل اهتم$$ام2التصاقا بالزمن"

الروائيين والمنظرين للرواية على الس$$واء ح$$تى تح$$ول عن$$د البعض إلى
هاجس يالحق الزمنية.

الروائي،      بنية النص  التي تشكل  الحكائية  المكونات  الزمن أحد  يعد 
كما يمثل العنصر الفعال الذي يكمل بقية المكون$$ات الحكائي$$ة وه$$و يع$$ني
في االصطالح الس$$ردي: مجم$$وع العالق$$ات الزمني$$ة، الس$$رعة، التت$$ابع،
البعد، القرب بين الوقائع واألحداث. "وال$$زمن أو األزمن$$ة متع$$ددة، فمن$$ه
زمن مضى قبل الكتابة هو زمن الحكاية وزمن حاض$$ر ه$$و زمن الس$$رد
أو التدوين وزمن ثالث يسمى زمن القراءة ونقصد به الفترة الزمنية التي

، وأهمي$$ة ال$$زمن ال3سيقض$$يها الق$$ارئ ح$$تى ينتهي من ق$$راءة الرواي$$ة"
تقتصر على مس$توى تش$كيل البني$ة فحس$ب وإنم$ا على مس$توى الحكاي$ة

 إذ4)المدلول( "ألن الزمن يحدد إلى ح$$د بعي$$د طبيع$$ة الرواي$$ة$ ويش$$كلها"

-رينيه ويليك أوستن وارين، نظرية األدب، محي الدين صبحي، مراجعة: حسام الخطيب، المؤسسة 1
.224العربية للدراسات والنشر، ص

.26-سيزا قاسم، بناء الرواية، ص 2
.103عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية، ص -3
.26سيزا قاسم، المرجع السابق، ص -4
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هي تبرز القيمة الداللية الخاصة لبعض عناصر الحكاية وقد يس$$اعد ه$$ذا
الصف على القي$$ام بمقارن$$ة وض$$عيتين ك$$أن يق$$ارن الس$$ارد بين وض$$عية
البط$$ل الحالي$$ة ووض$$عيته في بداي$$ة الحكاي$$ة كم$$ا ت$$رد ه$$ذه اللواح$$ق$

في السرد تذكيرا بأحداث س$$ابقة لتأويله$ا ت$أويال جدي$دا1)االسترجاعات( 
حسب معطيات جديدة. 

الفن الروائي يميل أكثر من غ$$يره إلى االحتف$اء بالماض$$ي والع$$ودة
إليه وتوظيفه بنائيا عن طريق توظيف االس$$ترجاعات ال$$تي ت$$رد لتحقي$$ق
غاي$$ات جمالي$$ة وفني$$ة للنص ال$$روائي، ويؤك$$د ج$$يرار جي$$نيت "أن ك$$ل
استرجاع يشكل بالقياس إلى الحكي الذي يندرج فيه، أو يضاف إليه حكيا
ثاني$$ا، وتابع$$$ا للحكي األول، وبفض$$$ل زمن المحكي األول يمكن تحدي$$$د

، والس$$بب2أن$$واع االس$$ترجاعات المتموض$$عة في مس$$ار زمن الحكي"
راجع إلى كون السارد ال يتعامل مع زمن واحد فقط أثناء عملية الس$$رد،
ألن تواتر األحداث الروائية يفرض عليه أن يكون بتكسير خطية الحكي،
ك$$الرجوع إلى الماض$$ي ليحق$ق ع$$ددا من المقاص$$د واأله$$داف الحكائي$ة،
أهمه$$ا تق$$ديم شخص$$ية جدي$$دة، أو الت$$ذكير بشخص$$ية غ$$ابت عن مس$$رح
األحداث الروائية لفترة من الزمن ثم عادت من جديد، أو الت$$ذكير بح$$دث

ما، واالسترجاع نوعان:

.استرجاع خارجي:1.1.4.2
الزمني      المنطلق  من  أسبق  حادثة  يتناول  الخارجي  االسترجاع 

للمحكي األول ولذلك تظل سعته كلها خارج سعة الحقل الزم$$ني للمحكي
، ألنه يحيل إلى أحداث روائية وقعت قبل بدء الحكاية.3األول"

.استرجاع داخلي:2.1.4.2

، ص1985سمير مرزوقي$ وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، الدار التونسية للنشر، تونس،  -1
(82-83.)

.60-جيرار$ جينيت، خطاب الحكاية، المرجع نفسه، ص 2
.60-المرجع نفسه، ص 3
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مستوى      ولكن  اآلن،  يحكى  الذي  للحدث  سابق  حدث  حكي  وهو 
الحكي يخرج عن الحكي األول ويتعداه، بمع$$نى أن االس$$ترجاع ال$$داخلي

 وعلى عكس االس$$ترجاع1تظ$$ل س$$عته كله$$ا خ$$ارج س$$عة الحكي األول"
الخ$$ارجي ف$$إن االس$$ترجاع ال$$داخلي يس$$تعيد أح$$داثا وقعت بع$$د بداي$$ة
الحكاي$$ة، حيث يع$$ود الك$$اتب إلى األح$$داث والوق$$ائع إم$$ا لس$$د الثغ$$رات
الس$$ردية أو لتس$$ليط الض$$وء على شخص$$ية من الشخص$$يات أو للت$$ذكير
بحدث، وقد يتضمن االسترجاع الداخلي ما ليس له ص$$لة وثيق$$ة بأح$$داث

القصة، وربما لتحقيق غاية فنية في بنية الحكاية.
وفي رواي$$ة م$$زاج مراهق$$ة خص$$ت شخص$$ية ل$$ويزا والي باعتباره$$ا
الشخصية الرئيسية في الرواية$ بنسبة كبيرة من االس$$ترجاع ال$$ذي يخص
ماضيها الشخصي وذلك بإعطائن$$ا معلوم$$ات تض$$يء لن$$ا ماض$$يها، فمن$$ذ
البداية$ نحس بوجود نزوع مسبق إلى استخدام تقنية االس$$ترجاع للتخلص
من خطية القصة، ولهذا نذكر بعض المقاطع السردية ال$$تي تحت$$وي على

 في إشارة صريحة إلى2استرجاعات منها ما يلي: "ها أنا أقول ما حدث"
ذكر أحداث ماضية، أو إعادة ذكر م$$ا وق$$ع في الماض$$ي وتح$$اول أيض$$ا
استرجاع أو استذكار العالقة التي جمعتها مع توفي$$ق عب$$د الجلي$$ل، فه$$ذه
العالقة رغم أنها مضت إال أنها مازالت عليقة ب$$ذهنها أو تالحقه$$ا دائم$$ا،
وهو ما يتجلى في المقطع التالي: "كنت أقول له الكثير، ولكنني لم أج$رؤ
يوم$$ا على ق$$ول م$$ا يجب قول$$ه، فالع$$ائق بينن$$ا ك$$ان ج$$دارا كب$$يرا من
االختالف....يحضرني صمته، رفيقه الذي يجالس$$نا حين توص$$له أس$$ئلته
إلى دروب مسدودة...ك$$ان الرج$$ل ال$$ذي ال ين$$اقش المش$$اعر، فكث$$يرا م$$ا

قال لي:
3المشاعر كاألذواق$ واألذواق$ ال تناقش. وله$$ذا$ لم يناقش$$ني يومه$$ا"

وهناك مقطع آخر فيه استرجاع لما مضى وه$$و م$$ا يب$$دو واض$$حا جلي$$ا:

.60-المرجع نفسه، ص 1
.7فضيلة الفاروق: المصدر نفسه، ص -2
.9-المصدر$ نفسه، ص 3
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"ال أذكر بالضبط كيف بدأت األمور...ففي الغالب الب$$دايات ال$$تي ننس$$اها
وال ننتبه لها كيف تمر تحبك أقدارنا بش$$كل عجيب. إنه$$ا الك$$واليس$ ال$$تي
تختفي وراء ستائر واقعنا كيفما كان، ولكن$$ني أذك$$ر أن ف$$رحي معط$$وب
الحال دائما، وأكاد أقول إنه ف$$رح ل$$ئيم، ال ي$$زورني إال إذا ارت$$دى ثي$$اب
الحداد على أحد...فقد ارتبطت نجاحاتي المدرسية بخالفات ح$$ول اإلرث

 فل$$ويزا والي اس$$ترجاع م$$ا ح$$دث له$$ا في1بين أف$$راد العائل$$ة الكب$$يرة"
الماضي كنجاحاتها الدراسية التي كانت دائما مبتورة وغير مكتملة لسبب
أو آلخ$$ر، فك$$ل مرحل$$ة ارتبطت بس$$بب معين مثال: نجاحه$$ا في ش$$هادة
التعليم االبتدائي ارتبط بخالفات عائلية حول اإلرث، ونجاحها في ش$$هادة

التعليم المتوسط$ صادف يوم وفاة جدتها.

كما حاولت استرجاع نجاحه$$ا في ش$$هادة البكالوري$$ا وم$$ا نجم عن$$ه
من مخلفات تبدو غير س$$ارة لل$$ويزا، كمعارض$$ة رج$$ال العائل$$ة التحاقه$$ا
بالجامعة وإجبارها على ارتداء الحجاب ورفض كل اقتراحاتها ورغباتها
في دخ$$ول مدرس$$ة الفن$$ون الجميل$$ة أو مدرس$$ة الط$$يران وح$$تى مج$$ال
الصحافة، ودخولها كلية الطب وهي مكرهة على ذلك والمقط$$ع الم$$والي

دليل على ذلك: 
"وفاجأن$$ا وال$$دي باتص$$ال من فرنس$$ا مق$$ر إقامت$$ه وعمل$$ه، ق$$ال: ترت$$دي
الحج$$اب وت$$ذهب إلى الجامع$$ة وفيم$$ا بع$$د ع$$رفت أن رج$$ال العائل$$ة
عارضوا التحاقي بالجامعة، وأن والدي حاول إيجاد حل وس$$ط إلرض$$اء

.غ$$ير ذل$$ك رفض وال$$دي أن ألتح$$ق بمدرس$$ة الفن$$ون2جمي$$ع األط$$راف"
"، إني ذاهب$$ة إلى قلع$$ة أحالمي3الجميل$$ة أو مدرس$$ة الط$$يران$ بطف$$راوي

بحقائب فارغة، تاركة أمتع$$ة ذل$$ك الحلم في زواي$$ا ال$$بيت على المنض$$دة$
التي طالما آنستها لسهر اللي$$الي مجب$$ورة على تقبلي كلي$$ة الطب ق$$درا...

10المصدر$ نفسه، س -1
.11-المصدر$ السابق، ص 2
.12المصدر$ نفسه، ص -3
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". واسترجعت لويزا األيام األولى التي ارت$$دت فيه$$ا الحج$$اب رض$$وخا1
لرجال العائلة حتى ال يضيع حلم الجامعة أو التحاقها بالجامعة لكنها.

 كانت ترفض نفس$$ها وهي على ه$$ذه الوض$$عية ح$$تى إنه$$ا ال تري$$د
رؤية وجهها في المرآة، والمقطع التالي يبين استرجاعها له$$ذه األح$$داث:
"كانت الجامعة حلما كبيرا إنما في داخلي، ولم يكن من الس$$هل أن أزي$$ل

2ذلك الحلم من خاليا الكيان لمجرد التحدي، ولهذا رضخت"

" في الم$$رآة واجهت$$ني نفس$$ي وكأنه$$ا ش$$خص آخ$$ر... أق$$ف أم$$ام نفس$$ي
بوجهين وجه المرآة صامت كتوم لم أفهم من مالمحه شيئا، وجهي ال$$ذي

 "، قمت والرجف$$ة3أشعر به لم يعد يس$$توعبني بتل$$ك الكذب$$ة ال$$تي أرت$$دي
تسلسل قلبي وكياني تحركت نحو الحم$$ام وخفت أن يواجه$$ني وجهي في

المرآة$ بكل تلك االحتماالت السيئة التي يمكن أن تكون حظي.
لم أرفع عيني نحو المرآة غسلت وجهي وحضرت نفسي وكأنني أتعام$$ل

.4مع شخص آخر"
     ويكاد يكون االسترجاع السمة البارزة التي يقوم عليها خطاب مزاج
مراهق$$ة ألن ال$$راوي )الشخص$$ية المحوري$$ة( ال$$ذي يعيش في الحاض$$ر
يحاول أن يس$$تذكر ماض$$يه وبالت$$الي يعطين$$ا معلوم$$ات عن ماض$$ي ه$$ذه

الشخصية المحورية.

.االستباق )االستشراف(:5.2

  وهو أن يروي الكاتب حدثا قبل أن يقع من باب التنبؤ، أو التمهيد     
لوقوعه، "أي نستعمل مفهوم السرد$ االستش$$رافي في الدالل$$ة$ على مقط$$ع

 وه$$ذا$5حكائي يروي أو يثير أح$$داثا س$$ابقة أو أنه$$ا يمكن توق$$ع ح$$دوثها"

(.19-18-المصدر$ نفسه، ص ) 1
.16المصدر$ نفسه، ص -2
.17-المصدر$ نفسه، ص 3
.18المصدر$ نفسه، ص  -4
.132-حسن بحراوي،$ بنية الشكل الروائي، المرجع نفسه، ص5
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يع$$ني اس$$تباق األح$$داث والتطل$$ع إلى م$$ا سيحص$$ل من مس$$تجدات في
الرواية، ويكون بمثابة تمهي$$د أو توطئ$$ة ألح$$داث الحق$$ة يج$$ري اإلع$$داد$
لسردها من قبل الراوي فتكون غايتها في هذه الحال$$ة حم$$ل الق$$ارئ على
توق$$ع األح$$داث أو التكهن بمس$$تقبل إح$$دى الشخص$$يات، وق$$د ت$$أتي على
ش$$كل إعالن بعض الشخص$$يات، ولع$$ل من أب$$رز خص$$ائص المق$$اطع
السردية االستباقية هي كونها تقدم معلومات يكون تحققه$$ا مس$$تقبال أم$$را
مشكوكا فيه، أي تقدم لنا معلومات غ$$ير مؤك$$دة ق$$د تتحق$$ق في المس$$تقبل
وقد ال تتحقق. "ويرى جيرار جينيت أن االستشراف أو االستباق الزمني
أقل تواترا في التقالي$$د الس$$ردية$ الغربي$$ة من االس$$تذكارات، وأن الرواي$$ة
بض$$مير المتكلم أحس$$ن مالئم$$ة لالستش$$راف من غيره$$ا من الرواي$$ات
األخ$$رى، ألنه$$ا تس$$مح للس$$ارد ب$$التلميح إلى المس$$تقبل، واإلش$$ارة إلى

، واالس$$تباق1حاضره، وهذه التلميحات تشكل ج$$زءا من دوره الحك$$ائي"
الزمني نوعان:

.استباق داخلي:1.5.2
        ه$$و حكي ح$$دث الح$$ق للح$$دث ال$$ذي يحكى اآلن، لكن مس$$توى
الحكي ال يخ$$$رج عن الحكي األول وال يج$$$اوزه، بمع$$$نى أن موض$$$وع

االستباق هو نفسه موضوعه.
.استباق خارجي:2.5.2

ه$$و حكي ح$$دث الح$$ق للح$$دث ال$$ذي يحكى اآلن، ولكن مس$$توى
الحكي يخرج عن الحكي األول ويتجاوزه، بمعنى أن موضوع االس$$تباق
ه$$$و نفس الموض$$$وع. نم$$$اذج زمن االستش$$$راف في الرواي$$$ة م$$$ا يلي:

 ففي ه$$ذا المقط$$ع اس$$تباق لم$$ا2"سأس$$افر إلى العاص$$مة بع$$د س$$اعتين"
سيحدث وهو سفر يوسف عبد الجليل إلى الجزائر العاصمة بعد س$$اعتين
من الزمن أي إشارة إلى هذا الحدث قب$$ل وقوع$$ه. وفي المقط$$ع الم$$والي

-جيرار$ جينيت، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر: محمد معتصم$ وآخرون، منشورات$ 1
.76، ص1996، 1االختالف، المملكة المغربية، ط

.78-فضيلة الفاروق، المصدر نفسه، ص 2
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أيضا يوجد استش$$راف، حيث أن ل$$ويزا والي تض$$ع نص$$ب عينيه$$ا فك$$رة
اختي$$ار اس$$م مس$$تعار إذا دخلت مج$$ال األدب في المس$$تقبل وه$$ذا$ األم$$ر
تحدثت عنه قبل ولوجها عالم األدب، "إذا$ دخلت عالم األدب سأبحث عن

1اسم مستعار"

وهذا$ االستشراف مزدوج داخلي وخارجي، داخلي ألن لويزا بطل$$ة
الرواية$ كانت ترغب في الكتابة باسم مستعار وه$و م$ا يوق$ع بالفع$ل بع$د
دخوله$$ا ع$$الم األدب والص$$حافة إذ اخت$$ارت اس$$م آمن$$ة ع$$ز ال$$دين، ومن
ناحي$$ة أخ$$رى اعتبرن$$ا في ه$$ذا المقط$$ع استش$$رافا خارجي$$ا ألن الكاتب$$ة
وبمجرد دخولها عالم األدب اختارت لنفسها اسما مستعارا تكتب به وه$$و
2فضيلة الفاروق."...الرئيس سيوجه خطابه لألم$$ة في$$ه أس$$باب اس$$تقالته"

وهذا$ المقطع في$$ه اس$$تباق خ$$ارجي ألن ال$$رئيس الش$$اذلي بن جدي$$د وج$$ه
بالفعل خطابا لكل الجزائريين تح$دث في$ه عن دواف$$ع اس$$تقالته، وفي ه$$ذا

المقطع إشارة لهذا الخطاب قبل إلقائه.

.86-المصدر$ نفسه، ص 1
.105-المصدر$ نفسه، ص 2
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المبحث الثالث

 )تقنيات الحركة السردية(

. الوقفة السردية.1.3

     تتخل$$ل الرواي$$ة وقف$$ة س$$ردية يس$$تأنف ال$$راوي بع$$دها س$$رد
الحوادث، وفي هذه الوقفة يتلهى الراوي عادة بوصف شيء من األش$$ياء
التي ينطوي عليها عالم الرواية$ كالمكان أو الشخص "ومزية الوقفة أنه$$ا
عدول$ بالسرد عن الزمن إلى شيء آخر مما ينتج عنه إبط$$اء ال$$زمن بع$د

".وبذلك فالوقفة تقنية يس$$تعملها الك$$اتب1تسريعه أو توقفه قبل أن يستأنف
من أج$$ل تبطيء الس$$رد وله$$ا تس$$مية أخ$$رى في اللغ$$ة العربي$$ة هي "
االس$$$تراحة" وهي عب$$$ارة عن وقف$$$ات يح$$$دها ال$$$راوي بس$$$بب لجوئ$$$ه
للوصف، والوصف$ عادة يقتضي انقطاع سيرورة الزمن وذلك باالنتق$$ال
من الحكي إلى الوص$$$ف، والف$$$رق بين االث$$$نين يتجلى في المض$$$مون،
ف$$الحكي يرتب$$ط باألفع$$ال، خالف$$ا للوص$$ف ال$$ذي يرك$$ز على األش$$ياء
والكائن$$ات منظ$$ورا إليه$$ا في لحظته$$ا فيب$$دو ب$$ذلك كأن$$ه يوق$$ف مج$$رى

الزمن.

     الوقفة هي إحدى تقنيات الحكي الروائي، وأبرز مظاهر اشتغالها في
بنية الحكي قدرتها على إيقاف تنامي األحداث الروائية بالحد من تص$$اعد
مسارها التعاقبي، وفس$$ح المج$$ال أم$$ام الوص$$ف، مم$$ا ي$$ؤدي إلى توق$$ف

الزمن. ومن المقاطع السردية التي تتوفر فيها الوقفة ما يلي:
"أحببت نحاس كثيرا، كان يطل على مبنى اإلذاع$$ة والتلفزي$$ون، والجب$$ل$
والشارع، والجامعة اإلسالمية، كان في ح$$دا ذات$$ه محط$$ة تلفزي$$ون، أم$$ا

.305-إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، ص 1
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غرفتي فكانت جميلة ومريح$$ة وتش$$اركني فيه$$ا زميل$$ة من ص$$في اس$$مها
". وبما أن الوقفة هي اللحظة التي يتوقف فيها الزمن عندما يقوم1نرجس

الكاتب بوصف شخص ما أو شيء ما، فإن الكاتب$$ة فض$$يلة الف$$اروق هن$$ا
تصف غرفتها واإلقامة الجامعية نحاس نبيل إذ تص$$ف اإلقام$$ة من حيث
الموقع المتميز وإطاللها على محطات مختلفة وتقول بأن غرفته$$ا جميل$$ة

ما يجعل القارئ هنا يحس بتوقف الزمن وتعطله.
ومن المقاطع التي تتجلى فيها الوقفة الزمنية ما يلي:

"لن أنس$$ى منظ$$ر المكتب$$ة العمالق$$ة الممت$$دة من أول ال$$رواق$ إلى
غرف$$ة الجل$$وس، مرتب$$ة بش$$كل جمي$$ل ملفت للنظ$$ر، لن أنس$$ى ط$$يري
الكناري أمام زجاج النافذة الكبيرة المطلة$ على المم$$ر، لن أنس$$ى رف$$وف
أشرطة الكاسيت واألسطوانات القديمة ومنظر الصالون$ تحت أنوار ثريا

" أما المقطع اآلخر فمحتواه:2تشبه المطر تماما في يوم ربيعي
"يوس$$ف أم$$ام أوراق$$ه على مكتب$$ه، مكتب ص$$غير بس$$تائر س$$ميكة
مغلقة، تنيره األضواء الخافتة وجدرانه تواجهنا بص$ور أغلبه$ا ب$األبيض
واألسود$ تجمعه مع فارق ميزت منهم بومدين وبوضياف، لكن في إحدى
زوايا المكتب كانت ص$$ورة كب$$يرة ومختلف$$ة، ليس فق$$ط ألنه$$ا ملون$$ة ب$$ل
ألنها للفنان مارلون براندون، أما هو فقد كان منغمسا في الكتابة قب$$ل أن

نقطع حبل أفكاره...

خفض يوسف نظارته حتى صارت على أرنبة أنفه ونظر إلينا تلك
النظرة التي تحمل أكثر من معنى، واتسعت شفتاه حتى أطل ذل$$ك ال$$ريح

". في المقط$$ع األول نص$$ف3الجمي$$ل ال$$ذي يمكث بين س$$نيه األم$$اميين
الكاتبة يوسف عبد الجليل وصالون بيته وحتى مكتبه وتذكر ما يوج$$د في
هذه األماكن من أشياء، أما في المقط$$ع الث$$اني فتص$$ف شخص$$ية يوس$$ف
عبد الجليل، ومما ال ريب فيه أن هذا الوصف$ حال دون إحساس الق$$ارئ

.71-فضيلة الفاروق، المصدر نفسه، ص 1
.151-فضيلة الفاروق، المصدر نفسه، ص 2
(.153-152-المصدر$ نفسه، ص) 3
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بالزمن، ومن شأنه أن يوقف السرد$ مدة قصيرة ليس$$تأنف بع$$دها ال$$راوي
حكايته للحوادث، وهذه$ التقنية يلجأ إليها الكاتب في العادة لع$$دة أغ$$راض
أهمها كبح جماح الزمن وتعطيله إلثارة المزي$$د من التش$$ويق. والمالح$$ظ$
أنَّ هذه التقنية احتلت أو أخذت قسطا واف$$را داخ$$ل الرواي$$ة إذا اس$$تعملت

الكاتبة هذه التقنية السردية بكثرة من خالل اعتمادها على الوصف.

.مشهدية المشهد:2.3

وذلك$      للرواية،  الزمنية  الحركة  ضمن  متميزا  موقعا  المشهد  يحتل 
بفض$$ل قدرت$$ه على كس$$ر رتاب$$ة الحكي، "ويقص$$د بالمش$$هد: المقط$$ع
الح$$واري ال$$ذي ي$$أتي في كث$$ير من الرواي$$ات في تض$$اعيف الس$$رد، إن
المشاهد$ تمثل بشكل عام اللحظة$ التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن

"، وي$$$ؤدي المش$$$هد في الع$$$ادة إلى1القص$$$ة من حيث م$$$دة االس$$$تغراق
اإلحساس بتوقف الزمن، "مما يجنب الق$$ارئ اإلحس$$اس بالض$$جر الن$$اتج
عن هيمنة السارد على إدارة الحكي، والدفع بها قدما باتج$$اه النهاي$$ة مم$$ا

". والغاية من ه$$ذه التقني$$ة الزمني$$ة هي إح$$داث2يثير لديه بعض التشويق$
التوافق$ التام بين زمن القصة وزمن الخطاب، حيث يصل اإليهام لدرج$$ة
تخي$$ل المتلقي األح$$داث وكأنه$$ا تج$$ري نص$$ب عيني$$ه، وب$$ذلك تتح$$رر
الشخصيات إلى حد ما من سلطة الس$ارد، فتب$دو وهي تتح$اور كأنه$ا في
مشهد حقيقي، ويقوم المشهد أساسا على الح$$وار، وللمش$$هد مجموع$$ة من
الوظائف نذكر منها: أنه يمكن وصف البني$$ة اللفظي$$ة لكالم الشخص$$يات،
بمعنى أنه يسمح للكاتب بممارسة التعدد اللغوي وتج$$ريب أس$$اليب الكالم
واللهجات...وكل الطرائق$ اللغوية$ جارية االستعمال في المشهد$ بخاص$$ة،
"باإلض$$افة إلى ذل$$ك ف$$إن المش$$اهد الدرامي$$ة$ له$$ا دور حاس$$م في تط$$وير

 وفي الكشف عن الطباع النفسية واالجتماعية للشخصيات لذلك$3األحداث

.78-حميد لحميداني، بنية النص السردي، المرجع نفسه، ص 1
.11، ص2007، 1-إبراهيم خليل، النقد األدبي الحديث، دار المسيرة، بيروت، ط 2
.166-حسن بحراوي،$ المرجع نفسه، ص 3
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تعول عليها الروايات بكثرة لبث الحركة التلقائية في السرد وكذلك لتقوية
أثر الواقع في القصة. ومن المشاهد الحوارية الموجودة في الرواية$ نذكر

ما يلي:
"قادنا الحديث فج$$أة نح$$و الفن، حين س$$ألت يوس$ف عن ص$ورة م$ارلون

براندو.
...قلت له:

لماذا مارلون براندا ومع اآلخرين؟
فقال توفيق:

بابا فنان، ويحب الفن الجميل
وقال يوسف:

مارلون براندا ويمثل مدرسة في األداء، والتي هي مدرسة إيليل ك$$ازان،
إنه ممتاز في أدائه، واألداء الجيد يقدم فنا جيدا.

قلت:
تحب الفن لهذه$ الدرجة مسيو عبد الجليل.

من ال يحب الفن، إنه جزء من حياتنا اليومية، جزء من شخص$$يتنا أيض$$ا
بحكم أن$$ه ج$$زء ال يتج$$زأ من المحي$$ط الخ$$ارجي ال$$ذي ي$$ؤثر في تك$$وين

".1شخصيتنا الطفولية دون أن ننتبه لذلك$
حفلت رواية مزاج مراهقة بالمشاهد الحوارية كحوار لويزا والي     

مع خالها وإخوتها ومع يوسف عبد الجليل$ وتوفيق عبد الجليل، إضافة
إلى حوارها مع صديقتها حنان بن دراج.

"نظرت إلى حنان معاتبة
أكان يجب أن تنفعلي بهذه الطريقة؟

جلست على حافة السرير، وبدأت بخلع ثيابي، وقلت لها:
كنت سعيدة جدا...فلم أنتبه

فقالت:

.157-فضيلة الفاروق، المصدر نفسه، ص 1
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تنفعلين دائما بفائض من الحماسة، هذا سيؤذيك ذات يوم
1أعرف، لكني لم أعش شيئا مماثال من قبل"

     وما نلحظه في هذا المقطع هو اإلحساس بتوقف الزمن، بمعنى أن
الزمن بقي ثابتا ولم يتغير؛ أما المقطع الثالث يتجلى فيه المشهد الحواري

وأريد االستشهاد به هو:
"الثلج$ في حداد، ال لن آخذ هذا الكتاب، أنا مثل ابن الرومي أتشاءم من

بعض اإلشارات.
قال:

إنها قصة جميلة وأسلوبها سهل يتناسب مع قدرتك.
قلت له: ال يهمني لن آخذها.

قال:
)االنطباع األخير( لمالك la dernière impressionما رأيك في 

حداد$ فقلت له:
رأسي يؤلمني يا توفيق...فال تثر أعصابي بهذه العناوين، ابتسم وقال لي

بهدوئه الجميل:
أنصحك أال تقرئي شيئا هذا األسبوع، أليس هذا أفضل.

قلت له:
2ربما يكون هذا أفضل"

 يالحظ القارئ من خالل هذه األمثلة توقف اإلحساس بالزمن، ألن    
الح$$ديث المتب$$ادل، وإن تخللت$$ه إش$$ارات لح$$دث، إال أن تل$$ك اإلش$$ارات
تتضمن معنى دون الوقوف على ذلك الحدث من قبل، وأال جديد فيه، لذا$
يتم تب$$ادل الح$$وار في اللحظ$$ة نفس$$ها دون عب$$ور للحظ$$ة أخ$$رى، ال في
ال$$زمن الماض$$ي وال في المس$$تقبل، ول$$و تخيلن$$ا ه$$ذا الح$$وار في القص$$ة
الحقيقي$$ة ال$$تي وقعت فعال، أو تخيال قب$$ل أن تكتب لتس$$اوى ال$$زمن في

.219-المصدر$ نفسه، ص 1
.240-المصدر$ نفسه، ص 2
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القصة بالزمن في المش$$هد الح$$واري ف$$الزمن المكت$$وب إذا، يتس$$اوى م$$ع
الزمن الذي استغرقته القصة في المشهد الح$$واري، مم$$ا ي$$ؤدي فعال إلى

إبطاء السرد.

.تسريع السرد3.3

.الحذف )القطع(:1.3.3

تخطي      ومعناه  اإلسقاط،  مثل  أخرى  تسميات  له  زمنية  تقنية  هو 
محط$$ات حكائي$$ة بأكمله$$ا دون اإلش$$ارة لم$$ا يح$$دث فيه$$ا، ويع$$ني أيض$$ا
تجاوز المراحل من القصة دون اإلشارة إليها من قبيل: "م$$رت س$$نتان"،
أو "مضت بضعة أس$ابيع". يتق$دم الح$ذف بوص$فه تقني$ة س$ردية ال تك$$اد
تخلو رواية منه "ألن السارد يجد نفس$$ه ع$$اجزا عن االل$$تزام بتتب$$ع نظ$$ام
التدرج الذي يفر منه ومن ثم مض$طر إلى القف$ز بين الحين واآلخ$ر على

". ومن ناحية أخ$$رى يعت$$بر الح$$ذف1ما يسمى بالفترات الميتة في القصة
وس$$يلة لتس$$ريع الس$$رد عن طري$$ق القف$$ز باألح$$داث إلى األم$$ام س$$واء
باإلشارة إلى ذل$ك أو ب$دونها وه$ذا يحيلن$ا إلى أم$ر آخ$ر ه$و أن الح$ذف

نوعان:

 يتم تحديد المدة المحذوف$$ة من زمن األح$$داث: أي مص$$رحاحذف محدد:
به.

: ال يتم فيه تحديد الفترة المحذوفة، فتبقى مبهمة، أي أنهحذف غير محدد
ح$$ذف ض$$مني ال يص$$رح ب$$ه ال$$راوي. نمث$$ل للن$$وع األول من الح$$ذف

بالمقاطع السردية التالية:

"فقب$ل أرب$ع وعش$رين س$اعة كنت أش$عر أن الم$وت يترص$دني من ك$ل
2الجهات..."

.162حسن بحراوي،$ المرجع نفسه، ص -1
.27-فضيلة الفاروق، المصدر نفسه، ص 2
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وورد في موضع آخر من الرواية
1"مر شهر هادئ دون$ حدوث الهزة التي توقعت"

"بع$$د س$$تة أش$$هر من الدراس$$ة، ع$$رفت أن كلي$$ة الطب ليس$$ت بالمك$$ان
2الصحيح لي"

فهنا يوجد حذف مصرح به، أي محدد فهي لم تتحدث عما جرى في هذه
الف$$ترة من الدراس$$ة ب$$ل انتقلت مباش$رة إلى مرحل$$ة أخ$رى وهي مرحل$ة
تأكدها من عدم قدرتها على دراسة الطب، وه$$ذا م$$ا ورد أيض$$ا في أح$$د

المقاطع:
"بعد شهر بالضبط من الدراسة،$ ومن ذلك الصراع مع مق$$اييس الدراس$$ة
وج$$$دتني مطف$$$أة تمام$$$ا، أجلس في قاع$$$ة المحاض$$$رات في مغمض$$$ة

3الحواس..."

ويوجد في موضع آخر من الرواية:
"كن$$ا في الواح$$د والتس$$عين ص$$رنا في اإلث$$نين والتس$$عين، كن$$ا في عه$$د

".4الشاذلي صرنا في عهد بوضياف، هل تدركين طول ما انتظرت
     وسمة هذه المقاطع من الحذف المحدد هي القص حيث ال يتعدى

المقطع سطرا أو سطرين؛ أما النوع الثاني من الحذف وهو الحذف غير
المحدد$ والذي تكون فيه الفترة المسكوت عنها غامضة ومدتها غير

معروفة بدقة، مما يجعل القارئ في موقف يصعب فيه التكهن بحجم
الثغرة الحاصلة في زمن القصة، وتمثل له بالمقاطع التالية:

5"ثم مرت فترة صمت قبل أن يقول لي"

    حين عجزت الكاتبة عن ذكر المزيد من التفاصيل لجأت إلى حذفها
وهو ما ورد أيضا في هذا المقطع:

.43-المصدر$ نفسه، ص 1
.65-المصدر$ نفسه، ص 2
.66-المصدر$ نفسه، ص 3
.115-المصدر$ نفسه، ص  4
.258-المصدر$ نفسه، ص 5
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 ويتجلى الحذف هنا من خالل نزع الكاتبة1"سكتت للحظة ثم أردفت"
جزءا من الزمن عن طريق االنتقال من مرحلة إلى أخرى دون ذكر

التفاصيل.
"مع مرور األيام صارت اللعبة رغبة وضرورة، ومتعة ال أجدها في

2واقع الحياة"

"ولهذا$ لم أجد غيرها أحدثه بعد ساعات طويلة قضيتها جالسة وحيدة$ في
.3حديقة الحي..."

وفي هذين المقطعين يوجد حذف غير محدد.

.الحذف االفتراضي:2.3.3
هو أكثر الحذف ضمنية، ويعتبر البي$$اض الطب$$اعي تقني$$ة أخ$$رى     

للتعب$$ير عن تل$$ك الف$$ترات الزمني$$ة، "وهي حال$$ة نموذجي$$ة تعقب انته$$اء
الفص$$ول فتوق$$ف الس$$رد مؤقت$$ا، أي إلى حين اس$$تئناف القص$$ة من جدي$$د

.4لمسارها في الفصل الموالي"$
ونمثل لهذا الحذف بالبياض الموجود في الصفحات التالية: 

.205 و204البياض الموجود$ بين الصفحتين 
.235 و234البياض الموجود$ بين الصفحتين

.256 و255البياض الموجود$ بين الصفحتين 

.التلخيص )الخالصة(:3.3.3

     الخالص$$ة أو التلخيص تقني$$ة زمني$$ة يلج$$أ إليه$$ا الك$$اتب من أج$$ل
تلخيص أحداث طويلة في زمن قصير، وبمعنى آخر التلخيص ه$$و س$$رد
أحداث ووقائع يفترض أنها ج$$رت في س$$نوات أو أش$$هر، واختزلته$$ا في

صفحة أو سطر دون ذكر التفاصيل.

.261-المصدر$ نفسه، ص 1
11-المصدر$ نفسه، ص 2
.42-المصدر$ نفسه، ص 3
.164-حسن بحراوي،$ المرجع السابق، ص  4
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ونمثل لهذه التقنية بالمقطع التالي:
"كن$$ا في الواح$$د والتس$$عين ص$$رنا في اإلث$$نين والتس$$عين، كن$$ا في عه$$د

. وهن$$ا إش$$ارة إلى التح$$والت1الش$$اذلي ص$$رنا في عه$$د بوض$$ياف..."
السياس$$ية ال$$تي عرفته$$ا الجزائ$$ر خالل ه$$ذه المرحل$$ة ولكن دون ذك$$ر
التفاصيل التي وقعت أثناء هذه السنة فقد لخصت الكاتبة ك$ل م$ا وق$ع في

سطر أو سطرين فقط.
.بنية اللغة: 4.3

     إنَّ كل الدراسات اللسانية والفلسفية والنقدية الحديثة تكاد تجم$$ع رغم
االختالف الج$$زئي المع$$رفي له$$ا، على أن اللغ$$ة هي ال$$تي تب$$ني ال$$وعي
اإلنساني، المادي والمعنوي والروحي، بل هي التي تبني التاريخ وت$ثري
الحضارة اإلنسانية عبر كل العصور في مختلف المجاالت، وذل$$ك$ ألنه$$ا
هي مظهر ومخبر الحياة اإلنسانية، ومظهر ومخبر الوجود$ كل$$ه بم$$ا ه$$و
عليه أو بما يمكن أن يكونه. وإذا كانت النظرة التقليدي$$ة الش$$ائعة لوظيف$$ة
اللغة لم تخرج معالمها الكبرى عن اعتبارها مج$$رد وس$$يلة أو أداة تبلي$$غ
واتصال حينا، أو مجرد وعاء تصب في$$ه األفك$$ار والمف$$اهيم حين$$ا آخ$$ر،
فإن النظرة$ الوظيفية لها قد تغيرت تماما في القرن العش$$رين، خصوص$$ا
بعد أن تحررت من أسر الرؤية المثالية والتاريخية التقليدية العقيمة ال$$تي

تعاملت معها تعامال أفقيا مسطحا.

ُينظر إلى اللغ$$ة من قب$$ل الفالس$$فة وعلمائه$$ا إليه$$ا بوص$$فها وس$$يلة
وغاية حامال ومحموال، وبوصفها باختصار واجهة الحياة ومخب$$أ وعيه$$ا
ال$$ذهني والف$$ني واالجتم$$اعي واالقتص$$ادي والسياس$$ي واإلي$$ديولوجي
والحضاري والجمالي، ولذلك$ ليس بغ$$ريب أن يق$$ول الفيلس$$وف اليبني$$تز
قبل الثورة$ التي عرفتها في القرن العشرين بكثير "إن اللغات هي أصدق
مرآة للعقل اإلنساني، وأن التحليل ال$$دقيق لمع$$اني الكلم$$ات يمكنن$$ا-خ$$يرا

.115المصدر نفسه، ص 1
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من أي شيء آخر- من فهم عمليات العقل". على أن ما يغنينا –كدارس$$ي
 المتواض$$ع على س$$ننها الوظيفي$$ة ال$$تي1أدب- ليس ه$$و اللغ$$ة المعيارية

تخض$$ع لمنطل$$ق الض$$رورات ال$$ذي يتمث$$ل في النظم الكالمي$$ة والقولي$$ة
الرمزية التصورية.

هي     إذ  اللغة،  في  تكمن  واألديب  القارئ  بين  الشرعية  العالقة  إنَّ 
الواسطة الثابتة في كل العصور منذ نشأة األدب إلى يكتب الزوال بزوال
منتجي$$ه ومتلقي$$ه، "وتبقى ه$$ذه اللغ$$ة تغ$$يرت أط$$ر النص$$وص األدبي$$ة
وتعددت أساليب التعبير، ظ$$اهرة تس$$توجب على الق$$ارئ التوق$$ف عن$$دها
لتمنح$$$ه تأش$$$يرة الم$$$رور إلى المع$$$اني المتع$$$ددة والمتش$$$عبة في ك$$$ل

". وينبغي أن نشير هن$$ا من$$ذ البداي$$ة$ إلى أن اللغ$$ة –من حيث2االتجاهات
كونها مف$ردات وتع$ابيرا وجمال- هي أداة$ فن لألدب بك$ل أنواع$ه، مثلم$ا
لك$$ل فن من الفن$$ون أدات$$ه؛ وألن الرواي$$ة ن$$وع أدبي، ف$$إن اللغ$$ة تع$$د من
عناصرها األساسية، ألنها العنصر الذي يظهر ويتشكل من خالله جمي$$ع
العناصر األخرى التي يتكون منها العمل الروائي، فاللغة باعتباره$$ا أول
ش$$يء يص$$ادف الق$$ارئ فإنم$$ا بالت$$الي أو م$$ا ينبغي الوق$$وف عن$$ده حين
يتعامل مع النص الروائي، "فالرواي$$ة ص$$ياغة بنائي$$ة مم$$يزة، والخط$$اب
الروائي ال يمكن أن يتحدد بالحكاية فحسب بل بما يتضمن من لغة توحي

 ومن أحداثها وشخصياتها،3بأكثر من الحكاية، وأبعد من زمانها ومكانها
والرواية ليست لها لبنات أخر وتقيم من عالمه$$ا غ$$ير الكلم$$ات، ونحن ال
يمكن أن نقول شيئا مفيدا حول الرواية، مالم نهتم بالطريقة ال$$تي ص$$نعت

بها.

-عثمان بدري: وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي$ عند نجيب محفوظ، دكتوراه دولة جامعة 1
.7، ص1996/1997الجزائر، 

 -ناصر$ معماش: بنية الخطاب الشعري$ النسوي العربي في الجزائر، رسالة ماجستير،2
.13، جامعة قسنطينة، ص2001/2002

، ص1995-ثريا العسيلي، أدب عبد الرحمن الشرقاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  3
287.
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إذ باللغة وحدها يمكن الولوج إلى عالم المعاني التي تغل$$ق داللته$$ا،
وما على القارئ إال كشفها للوصول$ إلى تحقيق المعرفة في استنطاق م$$ا
غ$$اب من مع$$ان، واس$$تظهار م$$ا تخفى من مقاص$$د. ص$$حيح أن البن$$اء
الروائي ال يكون متميزا، وال يؤدي الوظيفة الفنية والجمالية المنوط$$ة$ إال
من خالل تكام$$ل جمي$$ع عناص$$رها، من حكاي$$ة وأح$$داث وشخص$$يات
وزمان ومك$$ان؛ إال أن ه$$ذه العناص$$ر ال وج$$ود له$$ا إال من خالل اللغ$$ة،
وعليه فإن اللغة هي الوعاء أو القالب الذي يص$$ب في$$ه ال$$روائي أفك$$اره،
وينق$$ل من خالل$$ه رؤيت$$ه وأفك$$اره للن$$اس، "فباللغ$$ة تنط$$ق الشخص$$يات
وتكشف األحداث وتتضح البيئة، وبتع$$رف الق$$ارئ على طبيع$$ة التجرب$$ة

"، وهك$ذا فإن$$ه بواس$$طة اللغ$$ة يتع$رف المتلقي -1التي يعبر عنها الك$$اتب
مثال- على أعماق الشخصية الروائية التي تحم$$ل األفك$$ار وال$$رؤى ال$$تي
ه$$دف الك$$اتب إلى طرحه$$ا، ويتع$$رف الق$$ارئ قب$$ل ذل$$ك$ على الص$$ورة$

 وعلى مكانتها االجتماعي$$ة، وعلى مواقفه$$ا من2الخارجية لهذه الشخصية
األحداث ومن الناس، وبالت$$الي على ن$$دى إيجابيه$$ا أو س$$لبيتها. ويتع$رف
القارئ بواسطة اللغة كذلك على البيئة وعلى الجوا$ العام الذي يطرح من
خالله الموضوع في الرواية، أو في عمل أدبي يكتبه كاتب إلى ق$$ارئ أو

متلٍق.

للغة الروائية، سمات من أهمها أن الرواية$ تق$$ترب من الواق$$ع على
الرغم من احتوائها على جانب تخيلي، لكنها تحاول أن تق$$دم ص$$ورة عن
الواق$$ع المعيش، ول$$ذلك$ ف$$إن ال$$روائي يس$$تخدم اللغ$$ة البس$$يطة الواض$$حة$
س$$ردا ووص$$فا وح$$وارا. وبواس$$طة$ ه$$ذه اللغ$$ة الس$$هلة الميس$$رة يكش$$ف
الكاتب عن الخباي$$ا والع$$والم الداخلي$$ة$ لشخص$$ياته الروائي$$ة، كم$$ا يكش$$ف

-عبد الفتاح عثمان، بناء الرواية )دراسة في الرواية المصرية(، مكتبة الشباب )المنيرة(، القاهرة، 1
.199، ص1982

-محمد العيد تاورتة: تقنيات اللغة في مجال الرواية األدبية، مجلة العلوم اإلنسانية مجلة علمية 2
، ص2004، جوان 21محكمة، نصف سنوية، منشورات جامعة منتوري$ قسنطينة، الجزائر، العدد 

52.
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جوانبها الخارجية جس$$مية أو اجتماعي$$ة أو بيئي$$ة، ثم إن الك$$اتب يس$$تخدم
اللغة حسب مستوى الشخصيات فلغة الكاتب مع شخصية مثقف$$ة، تختل$$ف
عن لغته م$$ع شخص$$ية متوس$$طة الثقاف$$ة وهك$$ذا، م$$ع األخ$$ذ في الحس$$اب
الف$$ترة الزمني$$ة ال$$تي يعيش فيه$$ا الك$$اتب إذ ال ب$$د من اس$$تخدام لغ$$ة ذات
مف$$ردات وألف$$اظ تتماش$$ى وعص$$ره، ل$$ذا$ ف$$إن اللغ$$ة تختل$$ف في كيفي$$ات
استخدامها بين شخصية وأخرى، حتى في العمل الروائي الواح$$د، وعن$$د

الكاتب نفسه.

ليست لغة الرواية من وجهة البناء الف$$ني، هي الكلم$$ات المف$$ردة أو
األلفاظ من أفعال وأسماء وحروف مما يدخل في تركيب التعابير والجمل
وإنما هي شيء آخر، إنها مجمل الوسائل التقنية التي تجع$$ل من الرواي$$ة
"رواي$$ة"، وفق$$ا للمص$$طلح النق$$دي المتعل$$ق به$$ذا الن$$وع األدبي، إنه$$ا
الموض$$وع المط$$روق$ وإنه$$ا الشخص$$يات بأنواعه$$ا وبتش$$كيلها ورس$$مها
الفني، وإنها المكان من حيث كونه خلفية أو إط$$ارا أن يك$$ون مناس$$با لم$$ا

؛ وإنم$$ا ال$$زمن1يجري فوقه من أحداث وم$$ا يتح$$رك في$$ه من شخص$$يات
وتفاعالته وتداخالته، وت$$أثيره في األح$$داث والشخص$$يات وإنم$$ا أس$$لوب
التعبير عن كل ذلك$ من سرد ووص$$ف وح$$وار وإنه$$ا –زي$$ادة على ذل$$ك
كله- المفردات أو الوحدات اللفظية التي هي أداة$ كل عنصر من عناص$$ر

نسيج اللغة الروائية.
األدب بشكل عام أداته وقوامه اللغة لكن تش$كيل ه$ذه اللغ$ة يتخل$ف
من جنس أدبي إلى آخر، ألن كل جنس له قواعده وأسسه، فالرواي$$ة مثال
توظ$$ف الس$$رد والوص$$ف$ والح$$وار. ه$$ذه العناص$$ر من الص$$عب وج$$ود$
عنصر دون آخ$$ر، داخ$$ل الرواي$$ة، أنه$$ا تت$$داخل$ في أدائه$$ا لوظيف$$ة نق$$ل
النص الروائي إلى المتلقي. وفيما يخص عنصر السرد "فإن$$ه يع$$ني نق$$ل

". والسرد$ بذلك هو أح$$د2الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية
ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،$ القاهرة، 1

.53، المرجع نفسه، ص21، نقال مجلة العلوم اإلنسانية العدد 1987، 1ط
.187-عز الدين إسماعيل، األدب وفنونه، المرجع نفسه، ص 2
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طرق تقديم األحداث والموضوعات والشخصيات في األعم$$ال الروائي$$ة،
ومن مميزات السرد أنه أنواع كثيرة، ومن طرق السرد$ ال$$تي يكتب فيه$$ا
الروائي روايته بضمير المتكلم وهو أسلوب الس$$رد ال$$ذي اعتم$$دت علي$$ه
الكاتبة فض$$يلة الف$$اروق في رواي$$ة م$$زاج مراهق$$ة، فالس$$رد إذا ه$$و أح$$د
أدوات الك$$اتب ال$$روائي في تق$$ديم رؤيت$$ه عن الحي$$اة ال$$تي يطمح في أن
يراها ويرى الن$$اس فيه$$ا، ب$$دال من ه$$ذه الحي$$اة ال$$تي ث$$ار عليه$$ا مح$$اوال

استبدالها$ بعالمه الفني.

     السرد يتداخل كثيرا مع الوصف إذ يصعب الفصل بينهما وم$$ع ذل$$ك$
فإن للوص$$ف$ دورا في بن$$اء الرواي$$ة، إذ يس$$تخدم أيض$$ا في تحدي$$د إط$$ار
الحدث وتصوير شكل الشخص$$يات ورص$$د مظ$$اهر الحي$$اة ال$$تي تص$$فها
الرواية$ من أماكن وأشياء ومناظر وبيئات مختلفة. ولع$$ل أهم ش$$يء ي$$دل
على استخدام الرواية للوص$$ف$ بطء الحرك$$ة أو توق$$ف ال$$زمن، وه$$و م$$ا
أش$$رت إلي$$ه في المبحث الس$$ابق، و"الوص$$ف$ ب$$ذلك ه$$و أس$$لوب إنش$$ائي
يتناول ذكر األشياء في مظهرها الحسي ويقدمها للعين، فيمكن القول إن$$ه
لون من التصوير، ولكن التصوير بمفهومه الض$$يق$ ال$$ذي يخ$$اطب العين

" وق$$د اعتم$$دت الكاتب$$ة1أي النظ$$ر ويمث$$ل األش$$كال واألل$$وان$ والظالل
فض$$يلة الف$$اروق – كغيره$$ا من الكت$$اب-في رواي$$ة م$$زاج مراهق$$ة على
الوصف$ وأعطته أهمية كبيرة ومن خالل المق$$اطع الوص$$فية تتض$$ح لغ$$ة
الكاتب$$ة وهي لغ$$ة س$$هلة يفهمه$$ا الجمي$$ع ال تحت$$اج إلى ق$$واميس لش$$رح
مفرداتها وألفاظها، ونمثل لهذا ببعض المقاطع الوصفية: في هذا المقط$$ع

تصف الكاتبة أقسام ومكتبة الجامعة:
"كنا نهرب من صفوف الدراسة$ إلى المكتبة ألنه$ا أدف$أ، فق$د ك$انت

الصفوف باردة لعطل في نظام التدفئة.

79-سيزا قاسم، بناء الرواية، المرجع نفسه، ص 1
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وقد كنا نحب المكتبة ألنها ذات جدران من زجاج ال تخفي عنا ما يحدث
،وتصف في المقطع الموالي1في الساحة وتجعلني أحلم أكثر حين تمطر"

مدينة قسنطينة بعد عودتها من العطلة فتقول:
"كانت قسنطينة ماطرة في ذلك الصباح أيض$$ا، بعض ال$$ذبابات، ورج$$ال

. ك$$انت ك$$ل تقاس$$يم وجه$$ه تق$$ول2الجيش لم يغيروا من حركة قس$$نطينة"
حزن$$ا ق$$ديما، وي$$داه ترتب$$ان بعض الكالم بحرك$$ات ثقيل$$ة وهادئ$$ة يض$$م
أص$$ابعه إلى بعض$$ها بعض$$ا ويجع$$ل من إش$$ارة ي$$ده تتم$$ة لكالم$$ه، كأن$$ه
الرجل الذي ال يجب أن يقول كل شيء ويحب من محدثه أن يفهم$$ه دون
أن يق$$ول ك$$ل األش$$ياء...، ه$$ذا المقط$$ع يحت$$وي على وص$$ف لشخص$$ية

يوسف عبد الجليل.

اعتمدت الكاتبة فضيلة الفاروق على الوصف كثيرا وأعطته أهمي$$ة
بالغة في روايتها حيث يحتل الوص$$ف في الرواي$$ة مس$$احة شاس$$عة، لكن
الكاتبة ال تصف كل شيء وإنما تخت$$ار من األوص$$اف م$$ا ي$$دعم فكرته$$ا
وهدفها من الرواية. وزيادة على السرد$ والوصف استعملت الكاتبة تقني$$ة
الحوار$ والذي$ يعد من الوسائل اللغوية التي يس$$تخدمها الك$$اتب في إنج$$از
نصه، والحوار ن$$وع من أن$$واع التعب$$ير تتح$$دث من خالل شخص$$يات أو
أك$$ثر ح$$ول موض$$وع معين، وه$$و طريق$$ة يلج$$أ إليه$$ا الك$$اتب لين$$وع في
طرائق العرض، وإن اختلف حضوره في الرواي$$ة من روائي إلى آخ$$ر،
ومن خصائص الحوار ال$$روائي الكش$$ف عن أعم$$اق الشخص$$يات س$$واء
كان الحوار ثنائيا )شخصية م$$ع أخ$$رى(، أو ح$$وارا فردي$$ا داخلي$$ا أو م$$ا
يسمى مونولوغ. وكما أشرت سالفا فإن الكاتب$$ة اس$$تعملت الح$$وار كث$$يرا
في روايته$$ا ومن خالل ه$$ذا الح$$وار تتجلى لغ$$ة الكاتب$$ة، نمث$$ل له$$ذا$

بالمقاطع الحوارية اآلتية:
هذا الحوار دار بين لويزا الوالي$ ويوسف عبد الجليل:

.74-فضيلة الفاروق، المصدر نفسه، ص 1
.115-المصدر$ نفسه، ص 2
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-"نص جميل، رغم بعض الثغرات.
-ثغرات؟

-ال تهم...سأتدخل، وأضيف بعض الكلمات، هل تسمحين.
-لن يصبح نصي أنا؟

-سيظل نصك، وسأفرد له عم$$ودا ش$$رط أن تكت$$بي نصوص$$ا أق$$وى لك$$ل
أسبوع عمود.

-عمود؟ )قلت له مندهشة( عمود لي أنا...
-نعم عم$$ود، وق$$ف وت$$رك كرس$$يه ليجلس على مقرب$$ة م$$ني كالع$$ادة ثم

1واصل$ حديثه"

أما المقطع الذي سأدرجه فقد دار بين لويزا وخاله$$ا عب$$د الحمي$$د وأخيه$$ا
مراد:

-"كنت ال أعي بالضبط ما يحدث لوال الحماسة التي كان خ$$الي "حمي$$د"،
يحرك بها الغرالنا.

-قال لي في ذلك المساء الفاتر ونحن أم$$ام شاش$$ة التلفزي$$ون نت$$ابع س$$يرة
"األفالم".

-أشعر أن جبهة التحرير ستموت.
-قلت له بال مباالة.

-لتمت.
وعلق$ أخي "مراد" ساخرا:

2أال يا جبهة التحرير نوحي، أال يا عشق خالي العزيز استريحي"

وآخر مقطع نس$$تدل ب$$ه ه$$و الح$$وار$ ال$$ذي دار بين أخ$$تي ل$$ويزة زيتون$$ة
ووداد:

"كانت زيتونة ووداد$ تتحدثان بصوت مسموع على غير عادتهما:
-قالت زيتونة: 

-خالت
.139-المصدر$ نفسه، ص 1
.45-المصدر$ نفسه، ص  2
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-قالت وداد:
-ما خالت ما والو.

-قالت زيتونة:
-هل تعرفين أن سامية ابنة السبتي سترتدي الحجاب؟

-سألتها وداد:
-كيف عرفت؟

-أجابتها:
-هي قالت لي ذلك: "إذا$ نجح الفيس سأرتدي الحجاب"...

-قالت وداد:
-ستصبح مثل "بني مزاب"، يعني؟

-ال..."بني مزاب" تقالي$$دهم نظيف$$ة وهم مس$$المون، أم$$ا الفيس فس$$يرفض
.1ذلك بالقوة..."

ومن خالل ه$$ذه المق$$اطع الحواري$$ة تتض$$ح أو تتجلى لغ$$ة الكاتب$$ة حس$$ب
مس$$توى الشخص$$يات المتح$$اورة، فلغ$$ة الشخص$$يات المثقف$$ة تختل$$ف

بالضرورة عن لغة الشخصيات المتوسطة واألقل ثقافة.

لغة الكتاب$$ة في ه$$ذه الرواي$$ة عموم$$ا لغ$$ة س$$هلة، وإذ$ ك$$ان بعض$$ها
رمزيا فيه إيحاءات لكنها قريبة من لغ$$ة المتلقي الع$$ادي، وال تحت$$اج إلى
ق$$واميس لش$$رح مفرداته$$ا واس$$تعملت التع$$دد اللغ$$وي، كوس$$يلة لتعري$$ة
الحقيق$$ة وكش$$ف المس$$كوت عن$$ه من خالل وض$$عها ك$$أنثى، وح$$تى عن
جانب آخر يخص المجتم$$ع الجزائ$$ري بأكمل$$ه مث$$ل التح$$والت السياس$$ية
واألمنية خالل مرحلة التسعينات. "وعلى غرار م$$ا يفعل$$ه بعض الكت$$اب
مزجت فضيلة الفاروق بين الفصحى والعامية، والعامية هي لغة الحديث
الي$$ومي بين العام$$ة من الن$$اس: وهي ع$$ادة خلي$$ط من اللهج$$ات واللغ$$ات

 متغيرة تبعا2المختلفة وال تخضع إلى قواعد وقوانين تضبطها أنها تلقائية
.56 -المصدر$ نفسه، ص1
، معهد اآلداب واللغة1-عبد اهلل بوخلخال، الدعوة إلى العامية أصولها وأهدافها، مجلة اآلداب، العدد  2

.162، ص1994العربية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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لتغير الناطق بها والظروف المحيط$$ة ب$$ه، وهي ظ$$اهرة طبيعي$$ة في ك$$ل
اللغات

اجتماعية     صورة  إعطاء  ربما  كثيرة  أحيان  في  العامية  ُاستعملت   
تعكس واق$$ع المجتم$$ع الجزائ$$ري ومنط$$ق البيئ$$ة ال$$تي يعيش فيه$$ا )بيئ$$ة
ش$$$اوية(، فنج$$$د مف$$$ردات وجمال من العامي$$$ة ال$$$تي يتح$$$دث به$$$ا ج$$$ل
الجزائريين، لكن في بعض األحيان تدرج كلمات وجمال باللهجة الشاوية$
وهذا$ يرجع للسبب الذي ذكرناه من قبل )البيئة( ومن أمثلة اللغ$$ة العامي$$ة

في الرواية ما يلي:
.1"ناعلبوها العربية"

.2 "قداه$ الساعة...تعينثي"
"...ته$$نى المغب$$ون، ل$$و رأيت الميزيري$$ة ال$$تي ع$$اش فيه$$ا...على األق$$ل

.3يديرولي جنازة كالناس"
.4"باصيت"

كما استعملت ألفاظا وجمال شاوية نذكر منها:
، ونقصد بها من أصل شاوي.5"ذو شاوي"
، وتعني الرجل.6"ذا ارقاز"

 والمقص$$ود به$$ا ي$$ا أبن$$ائي قول$$و ل$$ه ب$أن7"آش هوال ذي إينيتاس أبييقيل"
يتركني وشأني.

 وتعني هل فهمت أم ال؟8"هفهمذ آنيغ آها"
ليس هذا فحسب بل اس$$تعملت الكاتب$$ة ووظفت بعض األلف$$اظ الدخيل$$ة أو

األجنبية )المعربة( في روايتها مثل:
.65-فضيلة الفاروق، المصدر$ نفسه، ص  1
.72 المصدر نفسه، ص  -2
.200- المصدر نفسه، ص3
.50- المصدر نفسه، ص 4
.21 المصدر نفسه، ص  -5
.62- المصدر نفسه، ص  6
.25 المصدر$ نفسه، ص  -7
.263- المصدر$ نفسه، ص 8
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، الج$$اكيت ص111، ميس$$و ص108، التلفون ص106دكتاتورية ص 
. إلى ج$$انب ه$$ذا وظفت الكاتب$$ة بعض األمث$$ال207، الف$$يزا ص126

الشعبية الجزائرية ألن الموروث الثقافي الجزائري غني به$$ذا الن$$وع من
التراث الشعبي ومن بين هذه األمثال التي استعملتها فض$$يلة الف$$اروق م$$ا

يلي:
.1"ياكل فالغلة ويسب الملة"

.2"المزود$ الرقيق شحال يهز من دقيق"
وم$$الفت االنتب$$اه في رواي$$ة م$$زاج مراهق$$ة ه$$و اس$$تخدام الكاتب$$ة للغ$$ة

الفرنسية وهو ما ورد في أكثر من مقام نسرد منه هذه العينة: 
« tel père tel fils »3.)االبن ألبيه( 

On se plait quand on est jeune
On s’aime quand on est vieux4

)نعجب ببعضنا بعضنا ونحن شباب نحب حين نكبر(
وكما أشرنا في الفصل األول فإن الرواية$ حس منفتح على ك$$ل األجن$$اس
األخرى ومتداخل$ معها ومن بين هذه األجناس الشعر الذي أقحمه الكث$$ير
من الكتاب في رواياتهم وه$$و م$$ا نلمس$$ه في رواي$$ة م$$زاج مراهق$$ة حيث
يتداخل جنس$$ا الرواي$$ة والش$$عر في مس$$تويات اللغ$$ة$ الروائي$$ة إذ ض$$منت

الكاتبة لغة روايتها مقاطع شعرية تقول في أحد المقاطع:
"تلك األم

التي تستحي حين ينفتح بطنها،
كأنها حملت جنينا سرا من رجل ما غير زوجها

تلك األم
التي تخفيه هونا، وتضعه هونا،

.46- المصدر$ نفسه، ص 1
.201- المصدر$ نفسه، ص  2
.114 المصدر$ نفسه، ص -3
.231 المصدر$ نفسه، ص -4
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وتحلم به رجال...قوة تزيل عنها همها،
1تلك األم"

وتقول في مقطع آخر:
"مد يديك

اعبث بأثوابي
وارم حدائقك الخريفية

في عمق أهرابي
وأطبق$ "شفاهك الظمأى"

احجز لي أنفاسي
علمني سر الخلق$

وسر الموت
وسر العبث

وقدرة اهلل
2مد يديك"

     ومن خالل كل ما سبق يتضح بأن رواي$$ة م$$زاج مراهق$$ة اس$$توعبت
تعدد مستويات التوظيف اللغوي$ والفني بل إنه$$ا ال تص$$نف كرواي$$ة دون
هذا التعدد والمرون$$ة وق$$درة االس$$تيعاب م$$ا ي$$دل على أن الكاتب$$ة فض$$يلة

الفاروق تحكمت في لغة روايتها إلى حد بعيد.

.مؤشرات اإلنزياح السّيري إلى الروائي4.3

من خالل الموضوعات التي عالجتها الكاتبة في هذه الرواية$ تتجلى
جرأتها الكبيرة في الكتابة وكشف المستور والمسكوت$ عنه ، واختراق
الخطوط الحمراء أيضا ، ما جعل هذه الرواية$ تحظى باهتمام نقاد من

الوزن الثقيل مثل " الكاتبة غادة السمان ، والدكتور جابر عصفور الذي
.137المصدر$ نفسه، ص- 1
.206المصدر نفسه، ص  2
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حرص على دعوتها لملتقى الرواية في القاهرة ، باإلضافة إلى اهتمام
الكاتب والروائي الجزائري الكبير واسيني األعرج الذي عرف بأعمالها
في باريس واقترحها لتدعى لملتقى باريس لسرد الروائيين وكتب عنها

مقاالت مهمة باللغة الفرنسية في جريدة الوطن$ الصادرة$ باللغة الفرنسية
في الجزائر . 

جعل بلوغ الكاتبة فضيلة الفاروق دار الريس، اسمها يعرف على
نطاق أوسع،  وتعد اليوم من بين الروائيات العربيات المتميزات جدا ،

كونها تناقش قضايا هامة في المجتمع العربي ، ولها آراء جد مختلفة
وأحيانا صادمة في تمسكها بمفاهيم دينية إسالمية ال تخجل من إعالنها ،

1كما بأفكار تحررية ال تجرؤ غيرها من الكاتبات االعتراف بها علنا " 

وبعد رواية تاء الخجل نشرت الروائية فضيلة الفاروق رواية جديدة$
 بنفس دار النشر التي2005تحمل عنوان اكتشاف الشهوة سنة 

أصدرت روايتها السابقة تاء الخجل وهي دار الريس ببيروت، " والتي
تطرح فيها أسئلة مهمة عن العالقة بين األزواج والزواج المدبر في حد

ذاته ، والعالقة الحميمية بين الرجل والمرأة العربية.

باني بسطانجي، هي بطلة هذه الرواية، وهي نسخة أخرى
ل$$$$$$$$$$$$$ : خالدة مقران في تاء الخجل ولويزا والي في مزاج مراهقة،

مع ارتفاع درجة تمردها وثورتها في هذه الرواية$ ، إنها تضعنا منذ
البداية$ في أجواء حياتها العائلية بدءا بتصوير عالقتها المضطربة مع
زوجها الذي لم تختره ، ظزج انتظرته طويال لكنه لم يكن في مستوى

انتظارها ، " فتزوجت من شخص مهاجر ومقيم في باريس ، زواج
انتزعها من مدينتها قسنطينة ومن حياتها السابقة بكل آمالها وأحالمها ،
كانت رغبتها األولى أن تصبح صبيا بدل أنثى ، الشيء الذي جعلها منذ
أن بدأتن تترك العالم وتعي الدنيا فتاة مسالمة ال هوية لها غير الغضب

1  - http://ar.wikipedia.org

http://ar.wikipedia.org/
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الذي يمألها تجاه العالم بأكمله ، رفضها ألنوثتها جعلها تنفر من حياتها
الزوجية نفورا تاما وتبحث عن الشهوة في العالقات المحرمة ، تبحث

عنها عند ايس وشرف صديقيها اللبنانيين اللذين$ تعرف إليها عند جارتها
في باريس ) ماري ( ، اللبنانية هي أيضا المتحررة من كل القيود ،

والتي توفر لها النموذج الذي تريد أن تكونه ، وتبحث عنها كذلك لدى
قريبها توفيق الذي يعيش هو أيضا في باريس ، نكتشف كل هذا في سرد

البطلة$ ليومياتها هنا وعالقاتها بمحيطها الجديد$ هذا ، سرد ال يهمل
يومياتها في الوطن$ وعالقاتها بمحيطها هناك حتى بعد عودتها إليه من

باريس منهية عالقتها بزوجها عادت لتبدأ فصوال أخرى من حياتها أكثر
إثارة ، يميزها الرفض التقليدي للطالق وللمطلقة ، وسط عائلة تغيرت

بعض الشيء أثناء غيابها .

يحدث تحول كبير ومفاجئ ، إذ تفتح البطلة$ عينيها في المستشفى ،
في قسنطينة وترى قبالتها طبيبا يخبرها أنها ترقد هنا منذ أكثر من

سنة ، إنها تعيش فاقدة الذاكرة منذ ثالث سنوات ، منذ أن انتشلت من
تحت أنقاض بيتهم الذي جرفته السيول التي اجتاحت قسنطينة حينها .
وكانت عادت إليه إثر ترملها بوفاة زوجها " مهدي عجاني " اغتياال ،

 ". اغتاله اإلرهاب قبل أن1كان زوجها مهندسا التحق بالشرطة السرية
يتسّلم السكن الذي كان موعودا به ، عائلتها موعودة$ هي أيضا بسكن

باعتبارها من منكوبي الفيضانات ، استغلت الراوية هذه الجزئية لتوجه
انتقادا ساخرا ، مرا ، لمن وعدوا معظم الشباب الجزائري ببيوت ،

لكنهم لم يوفوا بوعدهم ، وهذه بالمناسبة إشارة إلى إحدى أكبر
معضالت الجزائر وأقدمها ، معضلة استعصت على الحل : أزمة السكن

.

1 -  http://www.sahafi.jo/sart_info.php 

http://www.sahafi.jo/sart_info.php
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باإلضافة إلى وفاة زوجها فإن األشخاص الذين ورد ذكرهم في
النصف األّول من الرواية والذين عاشت البطلة$ بينهم في باريس، قد
توّفوا هم أيضا ما عدا توفيق بسطانجي قريبها ."وقد أصيبت البطلة
بحالة الشيزوفرينيا، وهي حالة فصام مزمنة تصيب الشخص فتهدم

أركان شخصيته وتقطعه عن محيطه ، هذا المرض تتعّدد أسبابها من
بيولوجية إلى نفسية وثقافية واجتماعية . وهو ما يتحّقق عند باني ،

أسبابا وأعراضا ونتائج بدرجات متفاوتة . كرفضها مثال لحقيقة كونها
امرأة أصال ، أو تواصلها الشيء مع أفراد عائلتها وعدم استقرار العائلة

 "،  باإلضافة إلى انهدام عالقاتها بمحيطها وصعوبتها وعجزها1نفسها
عن االندماج مع هذا المحيط ، ثم تطورت حالتها حتى فقدت الذاكرة$

وتصورها عالما آخر يتماشى وما كانت تصبو إليه ، واعتقادها
ر أصوات بأحاديث بامتالكها بالقدرة على قراءة أفكار اآلخرين وتصوُّ

معينة وازدواج المشاعر تجاه شخص ما ، إلى غير ذلك من اآلثار
السلبية على شخصية الفرد ومن ثم على حياته ، وهي من أخطر

االضطرابات الذهنية ، بما تنتجه من وهم وتوّحد$ ونظرة خاطئة تمام إلى
الحقيقة وبالتالي رفض وعزلة وعدوانية . 

الشخصية الرئيسة في الرواية، باني بسطانجي كاتبة، وهو ما
لمسناه في الروايات السابقة للكاتبة فضيلة الفاروق فلويزا والي في

مزاج مراهقة كاتبة، وخالدة$ مقران في تاء الخجل كاتبة هي األخرى،
وفي رواية » اكتشاف الشهوة « تصرح البطلة السادرة باني بسطانجي
بأن الكتابة شغلتها عن رؤية طبيبها خالد سليم النهماكها في كتابة نص

أسمته » اكتشاف الشهوة « وهو عنوان الرواية التي نحن بصدد إعطاء
الخطوط العريضة لها ، ما يمثل تقاطعا لبعض خطوط المتخيل مع

بعض خيوط الواقع .وكأن الروائية الحقيقية ، أي فضيلة الفاروق تتوقع

1 - http://www.sahafi.jo/sart_info.php

http://www.sahafi.jo/sart_info.php
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ها "،  ردود فعل ، فحسبت حساب القراء مسبقا وجعلتهم1ما قد يثيره نصُّ
شركاء لها في نصها ورؤيتها .تصورت حوارا بينها وبين قراء

مفترضين معجبين ) منهم طالبة جامعية متحّجبة ، ضمنته رأيها في
نصها وفي الحجاب أيضا محاولة التلطيف من بعض مواقفها .عبر

الواقع المحلي والعربي هذا النص؛ لكنه عبور انتقادي مر لكل جوانبه
انتقاد ينشو به شيء من السخرية ، نال الكل تقريبا نصيبهم منه : من

ذلك المثقفون اللبنانيون مثل غيرهم من المثقفين العرب اآلخرين الذين ال
يناضلون من أجل تحرير المرأة حقيقة بقدر ما يناضلون$ من أجل الحرية

". وآخر عمل2الجنسية ، وباألخص المثقفين اليساريين والليبراليين$ 
للكاتبة فضيلة الفاروق هو رواية بعنوان أقاليم الخوف رواية صدرت

 عن دار رياض الريس للكتب والنشر بلبنان .2010حديثا سنة 

بيروت مدينة الحب والحرب، فهي المحرك األهم لمجريات
 خلفية لها زيادة على التناقضات2006الرواية$ التي تتخذ من عدوان$ 

" ، وتأتي هذه الرواية أيضا3الموجودة$ داخل تركيبة المجتمع اللبناني
لتعالج وضع اإلنسان في األقاليم التي تحول فيها الدين إلى طريقة

لتصفية البشر ، كما تحدثت الكاتبة في هذه الرواية عن قضية الحجاب
وتفسير الدين$ حسب أهواء الفقهاء. والمالحظ$ في كل روايات فضيلة

الفاروق هو جرأتها في الكتابة وفي طرح المواضيع .
وتقوم الكاتبة و الروائية$ الجزائرية فضيلة الفاروق المقيمة بلبنان بكتابة

مقال أسبوعي في مجلة روتانا تحت عنوان " نميمة شرقية "، فمن
آريس بجبال األوراس بباتنة إلى قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري

 ، رحلة4ومدينة العلم و العلماء إلى عاصمة الثقافة العربية بيروت

  - الموقع نفسه .1
2 -  http://www.sahafi.jo/sart_info.php
3 -  http://ar.wikipedia.org
  - الموقع نفسه .4

http://ar.wikipedia.org/
http://www.sahafi.jo/sart_info.php
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شاقة ، وصعبة وطريق مليء بالعقبات والحواجز لكن رغم ذلك فهي
مسيرة جميلة ومتميزة وناجحة للكاتبة فضيلة الفاروق 

. االسم المستعار: 5.3

لجوء بعض الكتاب إلى الكتابة باسم مستعار، ظاهرة منتشرة في
الساحة األدبية وهي مثل الكاتبة والروائية الجزائرية فضيلة الفاروق

التي اختارت هذا االسم عند ولوجها عالم األدب واالسم المستعار أو اسم
الشهرة لهذه الكاتبة هو كما ذكرته سابقا فضيلة الفاروق ، أما االسم

الحقيقي لها هو فضيلة ملكمي ، واختيارها االسم المستعار يرجع
بالضرورة ألسباب معينة أوله$ ما يفسره . وهذا ما أجابت عليه الكاتبة
نفسها حين طرحت عليها هذا السؤال خالل تواصلي معها عبر البريد

االلكتروني ، إذ قالت : " بأنها اختارت االسم المستعار للتخفي ألن
مجتمعنا ال يتقبل امرأة تبوح بمكنونات قلبها ، وقد خافت كما تقول أوال
من أن تقمع وهي في بداية الطريق ، ثم خافت أن تتحمل عائلتها نتائج

ما تكتبه، وفعال رغم أنها تكتب باسم مستعار تعمد البعض أن يسيء
لعائلتها ويوجه لها تهما سيئة، أما السبب الثاني فهو اختيارها اسما سهال
خمنت وقتها أنه سيكون جذابا وأكثر انتشارا خاصة العالم العربي ، لقد
كانت طموحاتها منذ بدايتها كبيرة وقد راهنت كثيرا على االسم والذي

"، فالمواضيع الحساسة والمثيرة التي تعالجها1تظنه لم يخذلها أبدا$ 
وتتطرق إليها فضيلة الفاروق في روايتها هي السبب وراء اختيارها

االسم المستعار ، وخوفها من التأثيرات واالنعكاسات السلبية لذلك على
عائلتها وعليها هي شخصيا . 

 كانت الكاتبة على دراية بذلك إذ ورد على لسانها في موقع
أصوات الشمال على شبكة االنترنت بأنها في بدايتها كانت تعرف بأن

آرائها الجريئة لن يتقبلها أحد وأنها نتيجة ذلك ستلقى ردة فعل عنيفة من

  - رسالة إلكترونية من فضيلة الفاروق$ .1
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كل القراء وهذا ما دفعها للكتابة باسم مستعار فكتبت لسنوات عدة دون
أن يتعرف عليها أحد حتى عائلتها ، فوالدها مثال عرف بأنها تكتب عن
طريق بعض أصدقائه وزمالئه في الجريدة$ التي يعمل فيها والذين$ كانوا
أساتذة$ جامعيين وتعرفوا على فضيلة من خالل النادي األدبي بالجامعة.

والظاهر$ أن الكاتبة لم تكتفي باسم مستعار في الواقع إذ امتد ذلك إلى
رواياتها أيضا، ففي رواية مزاج مراهقة مثال اختارت لشخصيتها
الرئيسية اسم " لويزا والي " ودليل ذلك في الرواية$ : " قلت له : 

  .1لويزا والي " 
وقد أشارت الكاتبة في هذه الرواية إلى رغبتها في الكتابة باسم مستعار

إذ ورد ذلك في حوارها مع يوسف عبد الجليل :
" ال علينا ... كنت سأنشر لك إحدى القصص ، لكن توفيق نبهني إلى

أنك ال تودين التوقيع باسمك ألسباب عائلية ولهذا$ تراجعت ، وانتظرت
".2اتصالك لنتحدث باألمر ... 

كما ورد ذلك في حوارها مع توفيق عبد الجليل :
" قلت له : 

لويزا والي .
ولم يعطيني وقتا ألفكر بشخصه ، كان قد اختصر كل المسافات نحوي .

لويزا والي اسم جميل 
].............[
لكنه أردف : 

 .3يناسب األدب " 
" ترددت قليال ثم قلت له :

 ,86  - فضيلة الفاروق$ ، مزاج مراهقة ، ص 1
 ( .111 – 112  - المصدر نفسه ، ص ص ) 2
 86  - المصدر نفسه ، ص 3
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قد يناسب األدب ، لكنه ال يناسب عائلتي إذا دخلت عالم األدب سأبحث
عن اسم مستعار . 

قال : سيء جدا أن نخترق من أجل أسماء ليست لنا ، النها في الغالب
 .1تلغينا تتمرد على األصل ، تعيش هي ويظل األصل نكرة " 

وفي الرواية$ أيضا كتبت باسم مستعار عند التحاقها بالجريدة وهذا ما
جاء على لسانها : 

" سنة ... 
ركضت فيها األحداث بسرعة الضوء .... " رمشة العين " 

صرت فيها واحدة$ من أسرة جريدة جسور التي يترأسها يوسف عبد
الجليل$ .

وكنت قد انصهرت في اسمي المستعار مثله تماما .
ذلك االسم الذي اختاره لي ولهذا أحببته حتى نسيت اسمي الحقيقي .... "

"، وقد أشارت الكاتبة في متن الرواية إلى اسمها2آمنة عز الدين$ 
الحقيقي مثال عند حديث خالها عبد الحميد عن جدها إذ قال : 

" وقد خالي باكيا : 
الطبيب أحمد ملكمي لن يموت ، وإن لم تكرمه الجزائر ، سأكتب اسمه

بنفسي عل كل الشوارع ، والمستشفيات والمدارس$ ، وحتى على
 .3القبور ... " 

باإلضافة إلى ما ورد في حوار جرى بينها وبين يوسف عبد الجليل : 
" قلت له 

كانت أمنيته أن أكون طبيبة مثل جدي .

 .68  - فضيلة الفاروق$ ، المصدر$ نفسه ، ص 1
 .133  - المصدر نفسه ، ص 2
 .54  -  المصدر نفسه ، ص 3
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 .1جدك طبيب ؟ " 
" حتما سمعت به ، كان من أطباء الثورة$ ، لم يعش كثيرا استشهد شابا .

]................[
ما اسم جدك ؟ 

أجبته :
 . 2أحمد ملكمي " 

وأحمد ملكمي هو جد فضيلة الفاروق ولهذا$ فاسمها الحقيقي هو فضيلة
ملكمي . 

 .92  - المصدر نفسه ، ص 1
 . 52  - المصدر نفسه ، ص 2
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.قضية الراوي وضمير الرواية.6.3

تعتمد الرواية كغيرها من الفنون النثرية على السرد ، وللسدر
مفاهيم مختلفة ، فهو مصطلح نقدي حديث يعني : " نقل الحادثة من

،  أو هو " الفعل الذي تنطوي فيه1صورتها الواقعية إلى صورة لغوية 
 ، والسرد$2السمة الشاملة لعملية القص وهو كل ما يتعلق بالقص " 

أيضا هو " الطريقة التي يختارها الروائي او القاص اوحتى المبدع
الشعبي ) الحاكي ( ليقدم بها الحدث إلى المتلقي فكأن السرد إذن هو

 "،  ولهذا$ فالرواية هي سرد قبل كل شيء .3نسج ولكن في صورة حكي
وهي رسالة كالمية تحتاج إلى مرسل وإلى مرسل إليه   وهي لذلك تمر

عبر القنوات اآلتية : الراوي$ – المروي – المروي له . "والسرد$ هو
 ، أو4الكيفية التي تروى بها الرواية عن طريق هذه القنوات نفسها " 

عن طريق هذه المكونات السردية$ التي يمكن توضيح مفهوم كل منا ،
على النحو اآلتي :

.الراوي:1.6.3
هو المرسل ، الذي يقوم بنقل الرواية ) المضمون ( إلى المروي له

أو القارئ . وهو شخصية من ورق على حد تعبير روالن بارث، " كما
"5أنه وسيلة وأداة$ تقنية يستخدمها الروائي ليكشف بها عن عالم روايته 

.
.المروي:2.6.3

 . 187 ، ص 1976 ، 6  - عز الدين إسماعيل : األدب وفنونه، دار الفكر العربي ، ط1
 نقال176  - عبد اهلل إبراهيم ، البناء الفني رواية الحرب العربية في العراق ، رسالة ماجستير ، ص 2

 .28عن أمينة يوسف ، المرجع نفسه ، 
 ،84  - عبد المالك مرتاض ، ألف ليلة وليلة ) تحليل سيميائي$ ، تفكيكي لحكاية حمال بغداد ( ، ص 3

 .28نقال عن أمينة يوسف ، المرجع نفسه ، ص 
 .45 ، ص 1991 ، 1  - حميد الحمداني ، بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي ، ط4
 .90 ، ص 1990  - يمنى العيد ، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ، دار الفرابي ، 5
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ونقصد به الرسالة أو ) الرواية ( التي يتم نقلها إلى القارئ ، وبمعنى
آخر المروي هو محتوى الرواية$ التي ينقلها المرسل إلى المرسل إليه .

.المروي له:3.6.3

وهو القارئ أو المتلقي الذي يستقبل الرسالة ) الرواية$ ( التي يريد
الكاتب إيصالها ، وقد يكون المروي له ، اسما معينا ضمن البنية

السردية وبالرغم من هذا فهو الراوي شخصيته من ورق ، إذ يمكن أن
يكون شخصا بعينه أو مجتمعا بأسره وحتى شخص متخيل أو قضية أو

فكرة يخاطبها الروائي؛  ومع ذلك فإن الذي يهمنا هو التمييز بين
الراوي والكاتب ، " فالروائي هو خالق العالم التخيلي ، وهو الذي اختار
األحداث والشخصيات والبدايات والنهايات وحتى الراوي لكنه ال يظهر
ظهورا مباشرا في النص ، والراوي$ في الحقيقة هو أسلوب صياغة أو

بنية من بنيات النص ، شأنه شأن الشخصية والزمان والمكان ، وهو
أسلوب تقديم المادة القصصية الشّك أن هناك مسافة تفصل بين الروائي
والراوي ، فهذا ال يساوي ذلك$ ، إذ أن الراوي قناع من األقنعة العديدة$

" ، والراوي أو السارد شبيه1التي يتستر وراءها الروائي لتقديم عمله 
، ألنه في2بمصمم معماري الذي ينشئ من المكان عالمة حضارية

محيطه القصصي ممسك بخيوط اللعبة السردية : أي يلعب مع
الشخصيات والقراء فيخدعهم جميعا ، كما ينظم الذرات الزمنية ثم

يبعثرها .
ومن خالل كل ما سبق يتبين لنا أن الراوي ليس سوى ذلك الصوت$

الورقي بتعبير بيار فاي الذي يقوم بدور الوسيط بين الكاتب وبين
المروي له القارئ . وقد اهتم كثير من النقاد بتحديد العالقة التي تربط

بين الراوي وشخصية الرواية والتي قسمها الدارسون$ إلى ثالثة أقسام :

 .131 ، ص 1984  - سيزا قاسم : بناء الرواية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر 1
 ،1  - عبد الوهاب الرفيق$ : في السرد دراسات تطبيقية ، دار محمد علي الحامي ، تونس ، ط2

 .100 ، ص 1998
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.) الراوي أكبر من الشخصية ) الراوي يعلم أكثر مما تعلم الشخصية "
.) الراوي يساوي الشخصية ) الراوي يعلم ما تعلمه الشخصية 
 (.1الراوي أصغر من الشخصية ) الراوي يعلم أقل ما تعلمه الشخصية

وقسم جان بوين العالقة بين الراوي والشخصية إلى األقسام التالية : 

.الرؤية من الخلف :7.3

يكون الراوي في هذا النوع من الرؤية " عالما بكل األحداث ملما
بنفسية الشخصيات خبيرا بما يجري في ضمائرهم ، بل إنه يعلم عن

شخوص الرواية أكثر مما تعلم هي نفسها ، فهو يتحرك دون عناء
 ، فالراوي إذا يكون أكثر معرفة من2ويغوص إلى األعماق " 

الشخصية الروائية إذ يعرف أمور تخص الشخصية هي نفسها ال علم
لها بها وحتى الرغبات السرية لها ، وأفكار بعض الشخصيات ، وهذا$

النوع من الرؤية يستخدم عادة في الروايات الكالسيكية .

.الرؤية مع : 8.3
ظهرت هذه الرؤية في القص الحديث ، وتهدف إلى تحطيم ألوهية$
الراوي وسيطرته ، حيث أن الراوي يترك األحداث تسير شيئا ، وهو

 ، وفي هذا النوع من الرؤية يعرف السارد3هذا يتساوى مع القارئ " 
قدر ما تعرف الشخصيات الروائية فال يقدم تفسيرات إال بعد أن تكون
الشخصية نفسها قد توصلت إليها ويمكن أن يسرد هذا النوع بضميري

المتكلم والغائب مع بقاء المساواة المعرفية بين الراوي وشخوصه .
للسرد$ الروائي أسلوبان أو نمطان هما السرد الذاتي والسرد الموضوعي

 . 50  - المساءلة ، المرجع السابق ، ص 1
 .51  - المرجع نفسه ، ص 2
 . 51  - المرجع نفسه ص 3
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، وهذا ما أشار إليه الشكالني الروسي توما شفسكي حيث قال : " هكذا
يوجد نمطان رئيسان للحكي ، سرد موضوعي وسرد ذاتي ، ففي نظام
السرد$ الموضوعي يكون الكاتب مطلعا على كل شيء ، حتى األفكار
السردية لألبطال ، أما في نظام السرد$ الذاتي ، فإننا نتبع الحكي من

خالل عيني الراوي متوفرين على تفسير لكل خبر : متى وكيف عرفه
 . ومن اطالعنا على هذين األسلوبين السرديين نكتشف1الراوي نفسه " 

جملة من التقنيات ، كتقنية الراوي بضمير األنا أو الهو ، أو اآلت؛ وفيما
يخص ضمير األنا ، " هو الضمير الذي تروى – من خالله –

الشخصية الروائية الواقعية في الزمن الحاضر ، الذي هو زمن السرد$ ،
عن أحداث وشخصيات ، تقع في الزمن الماضي ، الذي هو زمن

2الحكاية ، مما يوهم القارئ بأن الرواية ضرب من السيرة الذاتية$ " 

وهذا$ ما يتجلى في رواية " مزاج مراهقة " إذ تروي لويزا والي عن
تجربتها الشخصية ، مستعينة بهذا الضمير اإليهامي، محاولتا إقناعنا –

من ثم – بواقعية ما مرت به ، فضمير األنا يجيء على لسان الراوي
) لويزا والي ( ظل مسيطرا على معظم بنية السرد في الرواية$ ، بالقياس

إلى الضمائر األخرى كضمير الغائب ) هو ( وضمير المخاطب
) أنت ( ، أي أن بناء الرواية يقوم على ضمير المتكلم المفرد " أنا "

الذي هيمن على معظم صفحات الرواية ، " وبذلك يصبح الراوي متكلما
ومنتجا للقول ، ومما ال شّك فيه أن صيغة المتكلم هي أكثر الصيغ داللة
على التهامي بين المؤلف والسارد ، والشخصية$ ، ومن شأن هذه الهيمنة

لهذا الضمير على المحكي أن ترسخ هيمنة الكاتب على بنية الرواية
 " وهذا ما يؤدي بنا إلى تحديد هوية3وجعلها بنية تذكرية وتأملية " 

الراوي في رواية مزاج مراهقة ، فنحن إزاء راو يروي بصيغة ضمير
المتكلم ) أنا ( ، وهو الذي يؤّطر الخطاب من بداية الرواية إلى نهايتها ،

 .30 ، نقال عن أمينة يوسف$ ، المرجع نفسه ، ص 189  - توماسفسكي : نظرية األغراض ، ص 1
 .95  - يمنى العيد : المرجع نفسه ، ص 2
 .191  - كتاب الملتقى الثالث ، المرجع نفسه ، ص 3
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وهو في الوقت ذاته شخصية محورية رئيسية تستقطب نحوها العديد$ من
الشخصيات و األصوات األخرى ، وتقدم نفسها منذ البداية$ بأنها على

 ، وهذا ما يبدو1دراية كاملة بأحداث  القصة  التي  تقوم  بتدوينها " 
واضحا جليا في الرواية منذ البداية كقولها » هل هذه قصتي أم قصة
توفيق عبد الجليل ؟ هل هذه محنتي أم محنته ؟ أسئلتي أم أسئلته ؟ أم

عقدة ما كان بيننا من اختالف ؟ ... ولكنني أعرف اليوم أنه كان الرجل
 .2الذي تمنيت ... قلت لنفسي هذا هو « 

 : 12وقالت أيضا في الصفحة رقم 
" ال علينا ... بالنسبة إلي كانت الكارثة قد خلت ، وانتهى األمر ... "

3, 
وقولها أيضا : 

 ) ص4" ها أنا أكتب ... ها أنا اليوم أصف ... أقول ما حدث " 
7،6. ) )

 : 8وقولها في الصفحة 
 .5" لم أكن أمامه غير لويزا والي " 

وفي الرواية$ توجد دالئل كثيرة على أن الراوي بضمير األنا هو الطاغي
 : 81على الرواية مثل قولها في الصفحة 

" ها أنا أرتمي في حضن لغته ومدينته ) ... (  ها أنا أصحو باكرا ...
6.  "

" كانت أيامي األولى بمعهد األدب تطاردني فيها دموع أمي أينما حللت
وفي أغلب األحيان كنت أصل الجامعة محبطة ، فأتمشى قليال في رواق

 .194  - المرجع نفسه ، ص 1
 5  - فضيلة الفاروق$ : المصدر نفسه ، ص 2
 .12  - المصدر نفسه ، ص 3
 ( .6،7  - المصدر نفسه ، ص ) 4
 .80  - المصدر نفسه ، ص 5
 .81  - فضيلة الفاروق$ : المصدر نفسه ، ص 6
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عمارة األدب ، أو عمارة العلوم أو في الساحة ، وأعود$ إلى " نحاس "
 .1أرتمي في صمت غرفتي 

 .2" في ذلك المساء ... جلست مع أمي نشاهد فيلم " 
 .3" كان لي مزاج مراهقة "  

رغم طغيان ضمير األنا على الرواية ) السرد بضمير األنا (
والذي يرجع إلى طبيعة النص ألن عبارة عين سيرة ذاتية ، إال أّن ذلك
ال يمنع في بعض األحيان من السرد بضمير الغائب ) هو ، هي ( ، أو

ضمير المتكلم نحن ، أو ضمير المخاطب أنت ، وإن كانت ضئيلة
مقارنة بضمير المتكلم ) أنا ( ، ونذكر على سبيل المثال : " كان مكتبه

".  4مفتوحا حين وصلنا دار الصحافة في العاشرة صباحا ... 
 ". 5" وراح يقرأ النص بصوته الفخم ، وبهدوء ... 

 تماما دخل ، رائعا كما رأيته سابقا ، أطل مفلتا10:30" في الساعة 
".6مزيدا من الرونق في يده التي مدها لنا جميعا ... 

اّتكأ بعض الدارسين على مفهوم المكان ، وعبد المالك مرتاض
يرتكز على مفهوم الحيز ، أما في الدراسات الحديثة فإن جل الباحثين

يعتمدون على مصطلح الفضاء أكثر من غيره  " وتشخيص المكان في
الرواية$ ، هو الذي يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئا محتمل الوقوع
، بمعنى يوهم بواقعيتها، ألنه من غير الطبيعي تصور وقوع حدث في
غير إطار مكاني محدد ، ولذلك$ فالروائي يحتاج دائما في روايته إلى

أمكنة ألن تواتر األمكنة في الرواية يخلق فضاء شبيها بالفضاء الواقعي
" ، ولم يتوقف اإلشكال حول المصطلح$ في حد ذاته بل تعداه إلى7

 .71  - المصدر نفسه ، ص 1
 . 98  - نفسه ، ص 2
 .107  -  نفسه : ص 3
 .84  - نفسه ، ص 4
 .138  - نفسه ، ص 5
 .126  - نفسه ، ص 6
 .65  - المرجع نفسه ، ص 7
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األنواع واألصناف التي تنبثق عن مصطلح الفضاء أيضا ، فالدراسات
الموجودة$ حول هذا الموضوع منها ما يقدم تصورين أو ثالثة للفضاء

ومنها ما يقتصر على تصور واحد$ ، لكن سأركز على ذكر التصورات
األكثر أهمية ، واألكثر شيوعا في دراسة الرواية$ .

المبحث الرابع
)تجلّيات القّيم في الِبنية الفنّية للرواية السير ذاتية(

.الفضاء الّنصّي:1.4

إّن الذي يقف على السطح يجد تدقيقا نظريا محكما من لدن الحبيب
مونسي األكاديمي الناقد عن$دما يعلن رأي$ه على ص$فحته الخاص$ة بش$بكة
التواص$$ل$ االجتم$$اعي مق$$ّرا ب$$أّن الرواي$$ة كجنس أدبي ناف$$ذ وراك$$ز في

كلما تصفحنا الرواية الجزائري$$ة ،المنظومة االبداعية الراهنة ، يقول : "
بدا لنا وكأن النص السردي لم يكتب للعربي، وإنما كتب لغ$$يره من ق$راء
الغرب الذي يري$$دون أن يعرف$$وا حقيق$$ة اإلره$$اب. وأن اجته$$اد ال$$روائي

ف$$المثقف ال$$ذيإنما ينصب في خانة تحديد المسئول$ عن القتل والخراب، 
يق$$ع ض$$حية اإلره$$اب العملي، يق$$ع من جه$$ة أخ$$رى ض$$حية إره$$اب
"الرواي$$ة" ال$$تي تري$$ده أن يعتق$$د اعتق$$ادا أح$$ادي الوجه$$ة. ويتم ذل$$ك من

وصف لحالة الرعب التي عاشها المثقف والصحفي، ال$ذي ك$ان خالل:»
مهددا في كل لحظة باالغتي$$ال من ط$$رف الجماع$$ات ال$$تي رفعت ش$$عار
قت$$ل النخب$$ة المفك$$رة في بالدن$$ا. فك$$انت مثال رواي$$ة "في الجب$$ة ال أح$$د"
و"لزهرة ال$ديك" وص$فا لحال$ة ال$ترويع والخ$وف ال$تي يعش$ها الش$خص

المهدد.

ج$$اءت في رواي$$ة " وطن من زج$$اج" حكاي$$ة الص$$حفي الش$$اب
المتحمس، والذي$ لم يستجب لتهديدات التكفيريين، فوض$$عوا ح$$دا لحيات$$ه
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ببضع رصاصات خنقت حلمه إلى األب$$د. كم$$ا ت$$روي "ياس$$مينة ص$$الح"
تفاصيل مروعة للقتل الجماعي الذي تفنن فيه اإلرهابيون في حق أبرياء

وك$$أن مهم$$ة الرواي$$ة$ األولىع$$زل ذنبهم أنهم  يعيش$$ون في ق$$رى فقيرة
من تق$$ع، 1واألخ$$يرة هي وص$$ف حال$$ة ال$$رعب، وتس$$مية المتس$$ببين فيه

للح$$بيب مونس$$ي "مقامــات الــذاكرة المنســية " عيناه على عنوان رواية
 للك$$اتب؟ سيداخله$ تساؤل مباشر منذ الوهلة$ األولى: هل هي س$$يرة ذاتية

وحتما سيكتشف اإلجابة فور قراءة أولى صفحاتها ألنه سيجد نفس$$ه أم$$ام
فع$$ل الس$$رد$ ال$$ذاتي أين يعكس ص$$احبته جمل$$ة من المش$$اعر والعواط$$ف
والمواقف  من حياته في ص$$ورة تس$$تبطن أغ$$وار النفس وخلجاته$$ا حيث

منذ البداية سيكتش$$ف الق$$ارئ أن الك$$اتب ال يكش$$ف عن إس$$مه"... تقول:
بعين$$ه داخ$$ل المتن ال$$روائي وكأن$$ه يح$$اول التخلص من ذل$$ك اإلع$$تراف
حتى ال يكون حجر عثرة أمام عملية التخييل الذي تسمح به ثنائي$$ة النص
الذي ينتمي إلى جنس السيرة الذاتية$ وكذا الرواية في آن واحد كما يظهر
جليا عنوان هذه األخ$$يرة على الغالف الخ$$ارجي ب$$ذات االل$$وان$ الزرق$$اء

الفاتحة تارة والغامقة تارة أخرى .

أم$$$ام جمل$$$ة من "مقامـــات الـــذاكرة المنســـية " تض$$$عنا رواية
لماذا هذه البنية المفتوحة الــتي خلقت حالــة    التساؤالت أهمها رصدا،
يعلن في تص$$ريح ص$$حافي أق$$ّره الس$$ارد ذاتهانتظـــار لــدى القـــارئ ؟

 .."هي رواية ال تعرف النهاي$$ة وأن$$ا"المقامات"بأّن "الحبيب مونسي" 
بصدد تحضير الجزء الثاني منه$$ا وه$$و ج$$زء يع$$ود في$$ه المس$$افرون من
المستقبل إلى الحاضر في اتجاه معاكس ل$$رحالت الج$$زء األول والم$$راد
من وراء ذلك هو خلق نقطة تالقي بين زمنين لفحص الك$$ائن والمحتم$$ل
فيهم$$ا. ق$$د يك$$ون الج$$زء األول أغ$$رق في المس$$تقبل ألن$$ه يس$$تعمل كاف$$ة
النبوءات الدينية التي أشرت إليها ليقرأ من خاللها غزو العراق والحرب

1 https://aikdelfarid.blogspot.com/2016/11/blog-post_69.html

https://aikdelfarid.blogspot.com/2016/11/blog-post_69.html
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في اليمن وهدم المسجد$ األقصى... لذلك$ كله كانت بعض االس$$تباقات في
النص األول مفتوح$$$ة ال تق$$$ف عن$$$د ح$$$د ألن كاتبه$$$ا إنس$$$ان م$$$ريض
مضطرب فهو ال يعرف أين يتوقف وه$$و يكتب ألن$$ه يظن أن أح$$د يملي
علي$$ه م$$ا يكتب.. والنهاي$$ة المفتوح$$ة على ه$$ذا النح$$و هي دع$$وة$ للتفك$$ير

والتدبر والمشاركة. قد يجد القارئ مجاال ليشارك فيها.

 يطرح عليه االستفهام الثاني على أن الرواية أعلنت عن استباق
صريح في نهايتها سأزوره دوما إنه روائي قدير ويجب أن أقرأ الجزء

 . فهل سيتحقق هذا االستباق ام233الثاني من قصته ص 
فيجيب :"نعم العم حمدان كتب الجزء الثاني إال أنه ال يزال يمسك ال ؟

بنصه وال يسلمه لسليم إال في مطلع الرواية الجديدة$ وهو النص الذي
يحاور النبوءات العلمية والدينية.. إنه نص مثقل بالخلفيات التي تؤسس
الفعل الغربي في طرحه لمسألة صدام الحضارات. كل بطل من أبطال

المقامات يصل إلى عالم مثالي و كل الرحالت متشابه تقريبا: البحث عن
"1 الحقيقة ، المعرفة - الحاجز السحري - وصف المدن$ الطوباوية$ ...

غير أن الرواية$ بحكم طبيعتها االجناسية الفاعلة والمشتغلة في فضاء 
التخييل تساعد في تحرر        الكاتب من ضغط اإلدالء بمعلومات أو

اعترافات داخل فضاء تخييلي للكشف عنها وتسويقها سرديًا. وعلى هذا
األساس فإن التصريحات المذكراتية أو السير $ ذاتي وفك اشتباك

التعقيدات      الشخصية التي تحتاج إلى غطاء تخييلي للكشف عنها
وتسويقها سرديًا. وعلى هذا األساس فإن التصريحات المذكراتية أو

السير $ ذاتية ال يمكن أن تكون $ حسب أندريه جيد $ "إال نصف صادقة
ا نقول$ه  بل2ولو$ كان هم الحقيقة كبيرًا جدًا فكل شيء معقد دائمًا أكثر ممَّ

ربَّما تقترب  الحقيقة أكثر في الرواية.

1  http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=14119

ص.58  السيرة الذاتية، فيليب لوجون: 2

http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=14119
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..الكتابة )الّسمات الشكلية (:2.4

إن الّتح$$ول$ ال$$ذي ط$$رأ على اللغ$$ة الس$$ردية$  من التواص$$ل$ إلى لغ$$ة
اإلنجاز ومنه اإلبداع ، ه$$و الح$$افز األك$$بر ال$$ذي دف$$ع بالتي$$ارات األدبي$$ة
الجدي$$$دة$ بمختل$$$ف اتجاهاته$$$ا أن تتأس$$$س في المق$$$ام األول على وعي
بإمكانات اللغة، وبالعنصر الفضائي ومقتضياته. والكش$$ف عن االش$$تغال
النصي في السردية المعاصرة ، والتعّرض من خالله إلى تمظهرات هذا
االشتغال الفضائي، المتمثل في لعبة البياض والسواد، ومس$$تويات الل$$ون
داخل النص والفراغات وتشكالت النص ودرجات الخ$$ط ونوعيت$$ه؛ فه$$و
بذلك يطرح مفهوم الكتابة من حيث هي بيان ل$$دعوة التجدي$$د، ولص$$ياغة
مشروع جديد للسرد  خروجًا من مأزق التقليد والنمذجة المتوارثة، وفتح
أف$$اق التجدي$$د في أس$$اليب األداء اللغ$$وي والف$$ني المتمث$$ل في "اس$$تعمال
المفردات اس$$تعماال س$$ياقيا يختل$$ف عن االس$$تعمال المعجمي، الج$$رأة في
مجال النحت اللغوي، الترميز اللغوي، وتحويل كث$$ير من مف$$ردات اللغ$$ة

 إلى لغ$$ة ش$$عرية وس$$ردية موحي$$ة .وه$$ذا فض$$ال عن اس$$تحداث1الدارجة
أساليب غير معهودة في األداء اللغوي مثل: الحذف، والتنقيط، وقد كانت
.هذه المهارات وغيرها بمثابة االستنبات اللغوي من اللغة$ المتداولة ذاتها

يستند السارد على ثنائية )اللفظ / الشكل(، لبن$$اء المع$$نى في الفض$$اء
النص$$ي للرواي$$ة$ أو أِلَي منج$$ز أدبي آخ$$ر مم$$ا يق$$ّوي الطاق$$ة الداللي$$ة
ويكسبها كثاف$$ة وس$$مكًا، فح$$دث التم$$ازج بين اللغ$$ة والص$$ورة$ واختلطت
العالم$$ات اللغوي$$ة بالرس$$وم واألش$$كال وأص$$بحت الق$$راءة ت$$ذهب من
الص$$ورة إلى النص وتع$$ود من النص إلى الص$$ورة$ إلح$$داث التواص$$ل.

مقامات الذاكرة المنسية تس$$عى إلى خل$$ق تق$$اطعفعلى حّد بوح "مونسي" 
فني بين فن المقامات ال$$ذي عرف$$ه األدب الع$$ربي ق$$ديما وبين فن القص.

 النادي18 مج70كاميليا عبد الفتاح. الشكل الطباعي ودوره في تشخيص الداللة. مجلة عالمات ج  1
.360 ص:2009األدبي. جدة 
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ومن هن$$ا ق$$امت الرواي$$ة على ع$$دد من المقام$$ات المتص$$لة بين بعض$$ها
بعض بحبل القص. أي أنها تحاول استثمار نشاط فني ع$$ربي إلى ج$$وار

التقنيات المعروفة اليوم في فن القصة والرواية. 

ين$$دمج المتخي$$ل في ال$$واقعي باعتب$$ار ال$$واقعي ه$$و األرض$$ية ال$$تي
تش$تغل عليه$ا وتح$اول الت$أثير فيه$ا وم$ا المتخي$ل إال وس$يلة من وس$ائل
ضعض$$عة ال$$واقعي من حيث تج$$اوز المنط$$ق ال$$ذي يحكم$$ه إلى منط$$ق
خ$$اص يتحكم في$$ه المتخي$$ل أيم$$ا تحكم؛ إْذ عن$$د ق$$راءة الرواي$$ة ُيْلفى أن
المتخيل أكثر جرأة من الواقعي وأشد وقعا منه في المتلقي وأم$$ا المتخي$$ل
يقول أشياءه بصورة عاري$ة، ويق$دم حقائق$ه على أنه$ا الحقيق$ة التاريخي$ة
التي يتجاهلها الواقع الرسمي أو ال يعرف كيف يفهمهما. إن الشكل$ غ$$ير
مهم ما دامت المقامات تعطي إمك$$انيتين إمكاني$$ة التواص$$ل$ م$$ع الماض$$ي
العربي وشخصياته المختلفة واقعية كانت أو متخيلة، وإمكاني$$ة االش$$تغال
على اللغة ألن الرواي$$ة أوال عم$$ل لغ$$وي يري$$د ص$$احبه أن تخ$$رج اللغ$$ة

1السردية من السرد البارد الخالي من المفاجأة األسلوبية..

. الفضاء الداللي:3.4

 ال$$داللي بم$$اُتؤسس الظالل$ المضفاة على المقطع الس$$ردي، للفض$$اء
يجعله يساعد على انفتاح النص على حكائي$$ة  خاص$$ة، وت$$بيِّن أن$$ه يس$$هم
بدور كبير ال يقل أهمية عن باقي العناص$$ر، في الرف$$ع من أس$$هم العم$$ل
اإلبداعي والسمو به فنيا، وبالتالي تأخذ التجليات الفضائية بكل تشكيالتها
موضعا ال يقبل التخلي عنه في استكمال الشكل الفني على مستوى عملية

1  http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=14119

http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=14119
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خلق النص من جهة وطبع الصورة السردية  في خي$$ال المتلقي من جه$$ة
ثاني$$$ة، والممثل$$$ة في خل$$$ق قيم وتراس$$$يم  ومظ$$$اهر وأنس$$$اق متوازي$$$ة

" ذو"الحــبيب مونسيومتش$اكلة، تح$اول اس$تبدال واللعب باللغ$ة يعت$بر 
براع$$ة منقطع$$ة النظ$$ير فه$$ا ه$$و يؤك$$د ه$$ذا المعطى في نص ح$$واره :"
عملت الرواية على تمرير خطاب النبوءة بيس$$ر إلى الق$$راء وكش$$فت لهم
عن إمك$$اني توظيفه$$ا على الص$$عيدين$ السياس$$ي واالجتم$$اعي كم$$ا يفع$$ل
الغرب اليوم.. ليست النبوءة مرتبطة ب$$البحث عن ع$$الم مث$$الي مس$$تقبلي.
كل اإلشارات تدل على أن العالم المثالي يقع خلفنا وأننا خلفناه من$$ذ آالف

. 1السنين وراءنا لما كانت البشرية في صباها األول

كان ذلك هو العالم الذي أسس األهرامات وأطلنطيس وحضارة مو،
وألنكا وإرم وس$بأ وغيره$ا من العج$ائب ال$تي يرويه$ا الت$اريخ في ث$وب
أسطوري جميل. المستقبل يوم مظلم آت. وكل الرؤى التي تشرئب نحوه
تجده مطرزا بالدماء والخراب، ومن ثم فالرحلة إلى الماضي رحلة بحث
عن ع$$الم فط$$ري جمي$$ل لم تلوث$$ه أفاعي$$ل اإلنس$$ان بع$$د. نحن نعيش في
مفرغة قمام$$ة الفك$$ر البش$$ري ال$$ذي ظ$$ل ي$$تراكم على بعض$$ه بعض من$$ذ

آالف السنين.

يتأس$$س بين الم$$دلول المج$$ازي، والم$$دلول$ الحقيقي، حيث الكلم$$ة
ليست معنى ثابت، وإنما يتغير معناها على ال$$دوام "فليس للتعب$$ير األدبي
مع$$نى واح$$د، إن$$ه ال ينقط$$ع عن أن يتض$$اعف، ويتع$$دد، إذ يمكن لكلم$$ة
واحدة$ مثال أن تحمل معنيين تقول البالغة عن أحدهما بأن$ه حقيقي، وعن

مقامــات الــذاكرة المنســية"، ول$$ذلك ك$$ان لرواي$$ة " 2اآلخر بأن$$ه مج$$ازي
"خصوصية العودة$ إلى العهد الجميل ال$$ذي يرف$$ع ل$$واء اللغ$$ة والفص$$احة
عاليا ، إن الذي يرصد السارد عن قرب يجد فيه رائح$$ة الش$$اعر والناق$$د

1 http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=14119

 .60حميد لحميداني.$ بنية النص السردي.$ م س. ص:)(    2
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والناثر وهو في خالصة األم هذا الكل المتكامل حيث اللغة السردية عنده
مميزة" بانس$يابية المف$ردة، ب$الحيث ال$ذي تجيء في$ه مش$حونة بالطاق$ات

االنفعالية الحادة$ .

تظهر هذه الشهادة في سياق المقام$$ات عن$$دما اك$$د بأنن$$ا نش$$تاق غلى
الزمن الجميل ، 

"...يريد صاحبة العودة$ إلى اللغة الجميل$ة الرفيع$ة ال$تي تمتل$ك ح$ق
اإلمتاع كما كانت في عهد الرافعي وط$ه حس$ين وج$بران والمنفل$$وطي..
إنه الرهان الذي حملته مقام$$ات ال$$ذاكرة$ المنس$$ية لم$$ا ق$$امت بين المقام$$ة
والرواي$$ة لتأخ$$ذ من األولى بعض هوس$$ها اللغ$$وي$ ومن الثاني$$ة تقنياته$$ا
الس$$ردية المتقدم$$ة. إن الق$$ارئ ليج$$د في الرواي$$ة$ متع$$ة مض$$اعفة حينم$$ا

".1يستمع إلى حفيف اللغة من جهة وإلى جموح الخي$$ال من جه$$ة أخ$$رى
ال ش$$ك أن الوظيف$$ة الداللي$$ة لالستش$$راف التعب$$ير عن رؤي$$ة مس$$تقبلية و
نبوءة ق$$د تتحق$$ق يوم$$ا على المس$$توى الفك$$ري " رغب$$ة البحث عن ع$$الم

 " أو الواقعي " إنها من ص$$نع اإلنس$$ان ... ص97مثالي في أنفسهم ص
بن$$اء على ذل$$ك ج$$اءت تجرب$$ة  " ولكن تبقى مرهونة بشروط معينة،99

" محكوم$$ة بتص$$ّورات متباين$$ة ومنش$$دة إلى مرجعّي$$اتالحــبيب مونسي"
  إذا ك$$انثقافّية عديدة. فلقد أفضت سلطة الواق$$ع إلى اإلبان$$ة والوض$$وح،

الرهان في الرواية$ السير ذاتية . حيث تتفاعل ض$$من إطاره$$ا المكون$$ات
األساسية: المعجمية والتركيبية والداللية، ف$إن مس$ارات التج$ريب تتج$$دد
وحجم الخيال يتول$$د، ونض$$يف إلى طاقته$$ا خص$$ائص اإلث$$ارة والمفاج$$أة

والدهشة.

ن المتتب$$$ع للح$$$وار العلمي ال$$$راقي المنش$$$ور في المجل$$$ة العلمي$$$ةإ
الموس$$$ومة$ بأص$$$وات الش$$$مال لفت انتباهن$$$ا س$$$ؤال$ ب$$$ؤرة ..مف$$$ادُه
أّن"المقامات" تتضمن استباقات منها ما تحقق على مستوى بنية النص و

1 http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=14119
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منها ما بقي معلقا . فلماذا هذه البني$$ة المفتوح$$ة ال$$تي خلقت حال$$ة انتظ$$ار
فيؤكد أن "..المقامات هي رواية ال تعرف النهاية وأنا لدى القارئ ؟

بصدد تحضير الجزء الثاني منه$$ا وه$$و ج$$زء يع$$ود في$$ه المس$$افرون من
المستقبل إلى الحاضر في اتجاه معاكس ل$$رحالت الج$$زء األول والم$$راد
من وراء ذلك هو خلق نقطة تالقي بين زمنين لفحص الك$$ائن والمحتم$$ل
فيهم$$ا. ق$$د يك$$ون الج$$زء األول أغ$$رق في المس$$تقبل ألن$$ه يس$$تعمل كاف$$ة
النبوءات الدينية التي أشرت إليها ليقرأ من خاللها غزو العراق والحرب
في اليمن وهدم المسجد$ األقصى... لذلك$ كله كانت بعض االس$$تباقات في
النص األول مفتوح$$$ة ال تق$$$ف عن$$$د ح$$$د ألن كاتبه$$$ا إنس$$$ان م$$$ريض

 وهو يكتب ألن$$ه يظن أن أح$$د يملي1مضطرب فهو ال يعرف أين يتوقف
علي$$ه م$$ا يكتب.. والنهاي$$ة المفتوح$$ة على ه$$ذا النح$$و هي دع$$وة$ للتفك$$ير

والتدبر والمشاركة. قد يجد القارئ مجاال ليشارك فيها.

:.في البحث عن الميثاق السير $ الذاتي1-4

واري المتأمل في متن الرواية من حيث طبيعتها يقف عند بعدها الِح$$
المناج$$اتي ، حيث اس$$تطاع الس$$ارد الح$$بيب مونس$$ي أن ُيح$$دث ت$$داخال
مقص$$ودا$ أو غ$$ير مقص$$ود م$$ا بين عنص$$ري الّتن$$وع والّتبل$$ور لألح$$داث

واالفكار والشخوص.

في البحث عن الميثاق السير $ الذاتي
إّن استخدام المؤلف ألحداث وشخوص وأماكن ترتبط بحيات$$ه الشخص$$ية
قصد تأليف روايته "مقامات الذاكرة المنسية " يمث$$ل ظ$$اهرة ال يمكن أن

1 http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=14119

http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=14119
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تغيب على أي ق$$ارئ ج$$اّد. فالك$$اتب ينطل$$ق في نصوص$$ه األولى ومن
رصيده العلمي المترامي ومن شعرية الشاعر الكامن والساكن$ في$$ه و من
زا فيه$$ا على تاريخ$$ه الشخص$$ّي، وس$$بب هّن$$ا كل ما يتصل بحيات$$ه، مركًازّ
يطفو على سطح منجزه الّسردي ال$ذي يتلبس في$$ه الواق$$ع  بالمخّيل$ة ليق$ع

تشغيلهما بملكات التوصيف السردي .

بيدأن$ الّتداخل$ الحاصل$ بين شقي المسمى فنّي$$ا المت$$ذخيل / والمس$$مى
ففي ه$$ذه الرواي$$ةإجرائيا الواقع في المنظومة$ السردية لمقاطع الرواية$ ، 

التي نحن بصدد دراستها استطاع الك$$اتب أن يخ$$وض في أعم$$اق نفس$$ية
شخصياته برس$$م عالمه$$ا ال$$داخلي$ دون ت$ورط في التناقض$ات، إذ جعله$ا
تقوم وتثني على انطباعات استثمرها حتى الواقع المعيش، ولق$$د اس$$تخدم
بناءها الروائي على البطول$$ة$ المزدوج$$ة وه$$ذا باعتماده$$ا على شخص$$ية
رئيسة أولها جل اهتمامه، وهذا ما س$نحاول ض$بطه وبخاص$ة م$ا يتعل$ق
بحالة البطل الذي يمكن ل$$ه في أي لحظ$$ة االنتق$$ال من االرتف$$اع والس$$مو

إلى السقوط$ والذبول .

سنعمد إلى تلخيص تصاريف أح$$داث الرواي$$ة$ إلى مقطعين س$$رديين
كبيرين :

المقطع السردي األول :أ-

يمكن أن تفرش بنائية الرواي$$ة إلى فراش$$ين أساس$$ين ، ُيس$$تهُل
األول برسم مالمح البطل سليم منذ دخوله إلى فض$$اء المش$$فى
وخروج$$ه لتتض$$ح على مس$$توى التوص$$يف الس$$ردي ثماني$$ة

مقاطعة أساس ُتسيج لفكرة الرواية وتعضد سياقاتها.

المقطع السردي الثاني:ب-
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 ه$$و تركيب$$ة لغوي$$ة س$$ردية ش$$يقة أساس$$ها البط$$ل "س$$ليم "حيث من
دة س$$ردية ممثل$$ة في رزم$$ة األم$$اكن وجمل$$ة خالل عملي$$ة استحض$$ار لُع$$
األزمن$ة المتقاطع$ة وفي كيم$اء س$$ردية ُيح$$ِدث الك$اتب )الس$ارد( تف$اعال
رائقا بلغة تخيلية الفتة حيث نتج عن ذلك$ مسطرة من المقام$$ات موزع$$ة

بشكل وجداني كرونولوجي :

 :رحل$$ة الشخص$$ية المحوري$$ة "س$$ليم " م$$ع الس$$ندباد$المقامــة األولى
)قبل تحول الحدث(.

 : هي الرحلة االرتكازية التي قام به$$ا البط$$ل بع$$د انالمقامة الثانيـة
جرى علي$ه التح$ول إلى س$ندباد جدي$د ثم التقائ$ه بشخص$يات أخ$رى هي
جزء في بنائية معمار الرواية$ والتي ب$$دورها تس$$رد رحالِته$$ا الماض$$ية ،

وللزمن في ذلك كيونة ظاهرة ووجودية نافذة .

 : أساسها رحلة جلجامش إلى جزيرة عين الحياة .المقامة الثالثة

 : رحلة البطل المؤسس$$ة ألح$$داث الرواي$$ة$ / الس$$ندباد$المقامة الثالثة
البحري.

 : الحدث الموازي المركوز في رحلة ابن بطوطة.المقامة الخامسة

 : وتتمثل في رحلة أخيرة ُسردت من قَبل شخصيةالمقامة السادسة
من شخص$$يات الرواي$$ة المتمثل$$ة في " العم حم$$دان "وهي رحل$$ة ع$$دي

وحسين .
إن كّل عمل ينتجه  المؤلف البد أن يكون وراءه دافع يدفع إليه، وطريق   

مرسومة خطية وتفاعلية يسير وفقها ، لكي يحقق هدفه ويبلغ غايته، وجمي$$ع
سلوكياتنا نحن البشر تحركنا قوات كاملة فيها يسميها علماء النفس بالدوافع،
ويمكن أن نص$$ل إلى ال$$دوافع من خالل ط$$رح س$$ؤال عن ك$$ل س$$لوك من
س$$لوكياتنا باعتب$$ار ))البيئ$$ة االجتماعي$$ة هي الترب$$ة ال$$تي ينش$$أ فيه$$ا األديب



211

    الفصـــل الثالــث:                                  الِخطاب السيرذاتي في الرواية الجزائرية المعاصرة  

وعلى قدر غ$نى وخص$وبة ه$ذه الترب$ة تتغلغ$ل ج$ذوره في األعم$اق وتمت$د
.1فروعه في األفاق، فتأتي ثمار أعماله طيبة، بالغة مقنعة((

   لذلك فأية ظاهرة أدبية لم تنبع من فراغ فهناك "ظروف اقتصادية وثقافي$$ة
وتاريخية تعقدت في ما بينها"، ليفرز لن$$ا عماًل أدبي$$ًا راقي$$ًا وتخل$$ق لن$$ا جياًل

، لذا فمن شك أن يكون العمل أدبي مفص$$واًل عن2كامال يحمل مشعل الكتابة
ذات األديب وبيئت$$ه، ألن األديب ابن بيئت$$ه ي$$ؤثر ويت$$أثر، والح$$بيب مونس$$ي
وبش$$هادة الكث$$ير من األدب$$اء والنق$$اد يحم$$ل جين$$ات االبداعي$$ة وال$$تي تظه$$ر
مالمحها الفنية في كل مدوناته الس$$ردية إجم$$اال و"مقام$$ات ال$$ذاكرة المنس$$ية
تحديدا " )ألن األديب ابن بيئته يؤثر ويتأثر(، ألن  أدب$$ه ينطل$$ق من أج$$واءه$

وشقوصه وبيئته وروحه وجغرافياته، فبهذا ينتمي األديب العربي.

فبعيدا عن مضمونية االتجاة السردي عند الحبيب مونس$$ي ن إْذ ُنِق$$رُّ
بأّن مجرد محاولة إلقاء القبض على ايديولوجيا$ ألي كاتب يجعل الحقيق$$ة

تتميع واألدبية تنطفئ وتتحّول إلى 

ومش$$كل )االتج$$اه( ط$$رح من$$ذ نش$$أة  ضرب من العبِث الذي ال جدوى منه ،
الرواية، لكن بات يطرح بحدة في الدراسات المعاصرة للرواي$$ات، ألن ثم$$ة
تطورات فكري$ة وأدبي$ة ب$رزت في الع$الم المعاص$ر ت$رفض المحدودي$ة$ في
االتجاه$$ات األدبي$$ة، وبالنس$$بة لن$$ا ف$$ان موض$$وع الدراس$$ة ه$$و اس$$تنباط أوج
التماس بين الرواية$ والسيرة$ الذاتي$ة ( من خالل ميث$اق يك$ون ق$د ص$رح ب$$ه
الس$$ارد ال$$ذاتي أو أخف$$اه . ل$$ذا س$$تحاول وض$$عه في إط$$اره المناس$$ب ال$$ذي
يتماشى ومضمونه ومحاولة الحكم عليه انطالقا من ج$$انبين اث$$نين: الموق$$ف

الفني والموقف الفكري.

رسم مالمح الشخصيات :. 2-4

.54عمار بن زايد. النقد األدبي الجزائري الحديث. المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر ص 1
.09 ص.1989واسيني األعرج. الطاهر وطّار تجربة الواقعية. الرواية نموذجا. الجزائر  2
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إّن بّناء الشخصّية ليس عمال اعتباطي$$ا عفوي$$ا ن ورس$$م مالمحه$$ا ثم تش$$كيل
مناصها اللغوي والِحواري ومن$$ه إلى توزي$$ع امزجته$$ا المتباين$$ة في س$$ياقات
سردية مختلفة تقتضي مهارة ودربة فنية خاصتين ، غننا اماكم مملكة حافل$$ة
بالشخصيات ذات المرجعيات المختلفة ، ففي هذه الرواي$$ة ال$$تي نحن بص$$دد
دراستها استطاع الكاتب أن يخ$$وض في أعم$$اق نفس$$ية شخص$$ياتها بوص$$ِف
عالمه$$ا ال$$داخلي دون ت$$ورط في التناقض$$ات، إذ جعله$$ا تق$$وم وتث$$ني على
انطباع$$ات ، ولق$$د اس$$تخدم بن$$اءه ال$$روائي على البطول$$ة المزدوج$$ة وه$$ذا

باعتمادها على شخصية رئيسية أوالها  جل اهتمامه أوالها  )سليم (.

أ.الشخصية المحورية األساس:
هو من يهندس األحداث وينس$$ج خيطه$$ا وص$$فه ال$$راوي وص$$فا فيزيولوجي$$ا
ونفسيا وبين ما يشغله من حيز في تفاصيل الرواي$$ة ، حيث ج$$اء في ب$$دايتها
"أنه طويل القامة تشوبه انحناءة طفيفة على مستوى الكتفين ، أش$يب ال$$رأس

في بياض وكأنه الثلج في قمم الِجبال ، أبيض 

البشرة تخالطها حمرة ، وفي عينيه الغائرتين وميض حاد يتوقد ذكاء وفطنة
ال تستقر اهداُبه إال ريثما يحملق طويال في الشيئ الذي يبِصر ، يبسط أمامه
على المكتب يدين عريضتين دقيقتين وكأّن اصابعه الطويل$$ة$ أص$$اِبع ع$$ازِف

.1بيانو"
ف$ "سليم " من مادة َسَلم ولقد جاء في شمس العلوم لنشوان$ بن سعيد الحمري

الكلم$$ة: الس$$ليم. الج$$ذر: س$$لم. ال$$وزن: َفِعي$$ل.م 1177ه-573المت$$وفى في 

.161،ص2000ط،2ابراهيم صحراوي، تحليل الخطاب االدبي ، دراسة تطبيقية ، دار األفاق ، الجزائر ،  1



213

    الفصـــل الثالــث:                                  الِخطاب السيرذاتي في الرواية الجزائرية المعاصرة  

السليم: اللديغ.قيل: ألنه ُأسلم لما به، وقي$$ل: ألنهم تف$$اءلوا$ ل$$ه بالس$$المة.وقلب
. وإن هذا الوسم1سليم: أي سالم، قال اهلل تعالى: "ِإالَّ َمْن َأَتى اهلَل ِبَقْلٍب َسِليٍم"

الذي أعطاه الراوي لسليم يكون اسم على مسمى ، حيث إن الطبيب في متن
الرواية أشاد بذلك بقوله"إنّ$ التقرير الذي بين أيدينا يح$$دث عن معلم متقاع$$د
هؤ آث$$ارا أض$$حت تش$$وش على أرهقت$$ه س$$نوات العم$$ل وأح$$دثت في نفس$$ِ

 .والطبيب لم يجد أي سمة تّدل على مرضِه ، حيث يقول2معامالته اليومية"
. 3: "سليم حقنا إّنه سليم ال شيئ في ظاِهره ينبؤئ عن مرٍض أو اختالل"

ب.الشخصية الداعمة الثانية :

"رفيق" وهو ثاني شخصية تؤسس لرواية الراوي$ ونعني باالسم في
في$$ق،أبسِط داللة له ، فهو اس$$م مح$$دد من م$$ادة َرَف$$َق وَرِف$$ق،  فكلم$$ة: الرَّ

الج$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ذر: رف$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ق، ال$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$وزن: َفِعيل
فيق: قال الخليل: الرفيق: الذي يرفقك، وهو أن تجمعك وِإياه قرابة أو الرَّ
ُرفق$$ة، وليس ي$$ذهب اس$$مه ِإذا$ تفرقتم$$ا،والرفي$$ق: ينطل$$ق على الواح$$د
َن ُأولِئ$$$َك َرِفيًق$$$ا"، ويجم$$$ع على والجمي$$$ع، ق$$$ال اهلل تع$$$الى: "َوَحس$$$ُ

في$$ق: نقيض الع$$نيف. وفي المنج$$ز ال$$روائي ه$$و الط$$بيب4رفق$$اء،والرَّ
النفساني الذي يشخص الحالة المرضية للبطل، وكان عامال سرديا مهم$$ا
في رسم المقط$$ع الس$$ردي، اس$$تطاع ال$$راوي$ لحظ$$ة تأمل$$ه في$$ه بنظارت$$ه
الطبية )...(كان رفيق إذا حز به أمر لج$$أ إلى العبث بقلم$$ه وكأن$$ه يرس$$ُم
على الورقِة شتات الِفكِر)...(لم تسعفه سنوات الدرس في كلية علم النفس

.5بدليل علمي يركن إليِه"

ه$(، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، دار الفكر المعاصر573نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )المتوفى:  1
 م1999 ه$ - 1420 ، 1)بيروت - لبنان(، دار الفكر )دمشق – سورية(،ط

4الرواية ص 2
.3 نفسه ص3
ه$(، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، دار الفكر المعاصر573نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )المتوفى:  4

 م1999 ه$ - 1420 ، 1)بيروت - لبنان(، دار الفكر )دمشق – سورية(،ط

.234الرواية ص 5
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ك$$ان طبيب$$ا غي$$ورا على مهنِت$$ِه ، ن$$اقم على األوض$$اع المزري$$ة في
المستشفى وهذا المقطع السردي يبين ذلك : "كان رفي$$ق يع$$رف الط$$بيب
المناوب الذي يدخل المستشفى  لتسجيل حضوره ثم ينصرف إلى عيادته
جري$$ا وراء م$$ريض جدي$$د ك$$ان يع$$رف في$$ه ع$$دم االك$$تراث في الفحِص

.1واختيار العقاقيِر "

إّن توطد العالق$$ة بين البط$$ل والط$$بيب رفي$$ق ت$$دل على قدرت$$ه على
التكيف والتواؤم ،

 أم$$ا فيم$$ا يحق$$قإلى درجة أن$$ه أراد أن يتمث$$ل ص$$فة الجن$$ون مع$$ه .
اإلطار العام للرواي$$ة، فيمكن إدراجه$$ا ض$$من رواي$$ة )تي$$ار ال$$وعي، ألن
الكاتب اتحد مع بطل الرواية، فهو  يتكلم بضمير )أنا( الذي يجعله داخ$$ل
األح$$$داث فنحن نتع$$$رف ونطل$$$ع على األح$$$داث والمواق$$$ف من خالل
الشخصية الرئيسة، و)مقامات الذاكرة$ المنسية ( ال تنمو باتج$$اه النهاي$$ة ،
بل هي استرجاع لألحداث الماض$$ية، ه$$ذا م$$ا جعله$$ا تتخ$$ذ ش$$كاًل دائري$$ا
تنطل$$ق$ في$$ه األح$$داث من المواق$$ف من النهاي$$ات، ولق$$د تش$$عبت بالرؤي$$ة
الذاتية فالرواية بهذا عب$$ارة عن حرك$$ة وهي أك$$ثر منه$$ا أح$$داث بعينه$$ا،
متخ$$ذة ش$$كل الس$$يرة الذاتي$$ة ومعتم$$دة على وس$$يلة الت$$ذكير، في س$$رد
األحداث التي وقعت فعاًل، والك$$اتب به$$ذا الش$$كل$ الف$$ني يح$$اول اكتش$$اف

ذاته والبحث عنها في زمن استعصى التواصل مع الواقع.

ج- الشخصية الداعمة الثالثة : 

"العم حمدان " هو الشخصية االقرب لسليم ألنه$$ا ج$$اءت للمستش$$فى
لنفس الحاجة، لم يعط لها الراوي ح$$يزا كب$$يرا لتوص$$يفها وف$$ِك مالمحه$$ا
وما ورد جاء نح$$و قول$$ه:" ذل$$ك$ الظ$$ل$ ال$$ذي يق$$ترُب من$$ك في ه$$دوء فال
تشعر ب$$ِه، إال وه$$و يجلس بجانب$$ك في وق$$ار يح$$دق أمام$$ه دون أن ينبس
ببنت شفة ، لقد تعود سليم جيرة هذا الشيخ الصامت الذي ال يزعجه أب$$دا

.3نفسه ص 1
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وال يتطفل على كتاباته بل يجلس في هدوءساعات طوال$ ونظره مرك$$وز
.1عند قدميِه،قد يقلب كفيه على بعضها البعض ، ثم يعود إلى هدوئه"

لكلم$$ة: حم$$دان.فهي منولعل "الحبيب مونسي" تخير اسم "حمدان" 
ونلحظ من هذا،2الجذر: حمد. الوزن: َفْعاَلن وحمدان: من أسماء الرجال

كله أن الرواية$ تحترم التجربة الذاتية والحسن$ الفردي وتتجه مباشرة إلى
الواقع، لكن ليس الواقع بحذافيره وإنما الواق$$ع الف$$ني، وق$$د تب$$وح عن م$$ا
عجز اإلنسان العادي أن يبوح به، إما لظروف سياسية أمنية أو لظروف

شخصية.
و"حمدان" يظهر في الرواية حام$$دا لنعم$$ة العق$$ل والت$$دبر ،وه$$و ق$$وي الص$$لة
بالبط$$ل الس$$ليم ،يص$$رح على لس$$ان ال$$راوي :"ق$$د ط$$ويت آخ$$ر أوراقي من$$ذ
فترة ...أنا أستعد للرحيل،ألبدأ حياة جديدة ، إّن تفكيرياليوم مشغول به$$ا ، إنه$$ا

.3الرحلة الكبرى إلى عالم ال يعرف المتغيرات التي يعرفها هذا  العالم "
   ونلحظ من هذا التدقيق في رسم مالمح شخص$$ية العم "حم$$دان" أن الرواي$$ة
تح$$ترم التجرب$$ة الذاتي$$ة والحس الف$$ردي وتتج$$ه مباش$$رة إلى الواق$$ع، لكن ليس
الواقع بحذافيره وإنما الواقع الفني، وقد تبوح عن ما عجز اإلنس$$ان الع$$ادي أن

يبوح به، ولعل هذا راجع لوسائع القمع المتحكمة في فعلي القراءة واالبداع .

د- الشخصية الرابعة الداعمة :

"عائشة "من األسماء التي لها داللة قدسية في مرجعي$$ة الّت$$راجم والس$$ير،
وهي في المنجز الروائي ممرضةفي المصحة لم يعطها الراوي حقه$$ا من
التفصيل والشرح وما تقرر عنها جاء على لس$$ان "س$$ليم":"أنت في كيان$$ك
تشعرين بهذا الفراغ الذي يسمم حياتك كل ي$$وم ،تش$$عرين أن$$ه في امكان$$ك
أن تقدمي السعادة$ والحياة للغير إن التفت إلي$$ِك ...ذل$$ك ش$$عورا ألم في$$ك ،

.82،ص81الرواية ص  1
ه$(، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، دار الفكر المعاصر573نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )المتوفى:  2

 م1999 ه$ - 1420 ، 1)بيروت - لبنان(، دار الفكر )دمشق – سورية(،ط

.158الرواية ص 3
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شعور الم$$رأة ال$$تي لم تج$$دفي أعماقه$$ا فيض$$ا من الحن$$ان و الحب ولكنه$$ا
التجد على من تنفقه ، لق$$د خ$$اب ال$$ذي ترك$$ك تفل$$تين من بين يدي$$ه لحظ$$ة

.1طيش وجنون "

عائش$$ة هي الم$$رأة المطلق$$ة ال$$تي تبحث عن ع$$الم ب$$دون قي$$ود ق$$ائم على
الحرية والتحرر، ترغب في أن تحقق أنوثتها كثيرة االق$$تراب من "س$$ليم"

يتجالسان ويتحدثان . 

ه- الشخصية الداعمة$ الخامسة :

هي ممرضة أخرى في المشفى قدمها الراوي على أس$$اس شخص$$ية
تختلف عن عائشة وقد جاء توصيفها على النح$$و اآلتي :"ك$$انت أس$$مهان
ض$$ربا من الفتي$$ات ال$$تي يغلب عليه$$ا الخج$$ل والعص$$بية تتحركحرك$$ات
سريعة وهي تؤدي شغلها ...كث$$يرة الص$$مت وإذا$ نطقت ال تع$$رف كي$$ف
تجعل لحديثها حدا تقفعنده ، فيدفعها ذلك إلى معاودة$ الحديث حتى تش$$عر

.وهي تخ$$اف من ك$$ّل تجرب$$ة2بالض$$يق فتعلوه$$احمرة الغي$$ظ والغض$$ب"
زواج فاشلة ألنها رأت أمها قد تعرضت لتجربة زواج مخفقة ، كما أنه$$ا
تخاف الحقن إلى درجة أنها وصفْت من قبل صديقتها "بأس$$مهان المعق$$دة

"3.

كم$$ا تخللت الرواي$$ة في منهاجه$$ا الس$$ردّي شخص$$يات ع$$ابرة على
مستوى الموقف ، الجزاء والكفاء، وهذه$ الشخصيات اختفى تأثيره$$ا بع$$د
ذلك ويمكننا أن نوزعها في خطاطة توض$$يحية إلى ن$$وعين : شخص$$يات
مرجعي$$ة / شخص$$يات عرض$$ية وكله$$ا له$$ا تلويناته$$ا في س$$ياق المعم$$ار

السردي.  

.9الرواية ص1
.59الرواية ص 2
.64نفسه ص 3
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عرضيةمرجعيةالشخصيات

سندباد

شخصية تنتمي إلى ع$$الم الرحل$$ة ،
حيث تحول البطل$ سليم في حكاياته
الذهنية إلى سندباد جديد ورحل إلى
الماض$$$ي حيث التقى بشخص$$$يات

اختلفت أزمنتها وامكنتهاولغاتها..

"ه$$$$$$ذا الف$$$$$$تى الجميجلج$$$$$$امش
البح$$ار...وه$$ذا$ الش$$يخ الوق$$ور إن$$ه
ب$$وذا وه$$ذا الكه$$ل الش$$ديد إن$$ه ابن
بطوط$$ة، وه$$ذا الش$$يخ المض$$طجع
إنه الجاحظ وهذا الفتى الغريب إن$$ه
روبنس$$ون ك$$رورزو وذل$$ك  روني

1غينون وهذه$ السيدة$ .."

العمابن خلدون من  كّل  استحضرها  
حمدان والطيب أثناء حديثهما
عن كتاب ابن خلدون ، حيث
قال :"..نعم قرأته$$ا من$$ذ عه$$د

.حيث نوه بالدور ال$$ذي2بعيد"
لعب$$$$ه فقي$$$$ه علم االجتم$$$$اع
وتأسيس$$ه لل$$درس الت$$اريخي

والعلمي.

.52الرواية ص 1
.105الرواية ص 2
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مرجعيةجبيتر ذات  شخصية 
أسطورية 

ذكره$$$ا العم حم$$$دان ، حيث
ح$$$اول أن ي$$$بين أن الغ$$$رب
س$$$$رقوا من$$$$ا حض$$$$ارتنا ،
فاستحض$$ر أس$$طورة أبول$$ون$
وبالض$$$بط شخص$$$ية جبي$$$تر
ال$$$$تي ح$$$$اول ان يقارنه$$$$ا
بشخص$$$ية اب$$$راهيم الخلي$$$ل$

عليه السالم.

دون
كيشوت

و 

فرويد

يستحضرها أن  حاول 
الطبيب ويسقطها تن$$اظرا م$$ع
شخص$$$ية العم حم$$$دان وفي
هذا الص$$دد$ يستحض$$ر البط$$ل
س$$$ليم شخص$$$ية "فروي$$$د"ن
ويق$$ول :"فه$$ل ك$$ان رئيس$$كم
األول فرويد سليم العق$$ل على
ما عرفكم لما صاغ نظرياتها
ص$$ياغة أس$$طورية؟ وأس$$س$
علمه على خرفات تتلهى به$$ا

. 3العجائز"

فه$$$و ت$$$برير موض$$$وعي أن
استحض$$$$$$اره لالس$$$$$$طورة$
ض$$$رب من الجن$$$ون ن وان

.41الرواية ص 3
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معظم عملي$$$ات االس$$$تطباب
قامت على خراف$$ات وبالت$$الي
فالعلم غير مؤسس ألنه مبني

على أساطير.

 

وعليه فكثير من الشخصيات التي استدعاها الراوي جيئ بها لت$$برير
مواقف معينة وسلوكات محددة أو لتصحيح وضع معين ، أغلبه$$ا وردت

ضمن حوارات الشخصيات التي نقلها الراوي$ لنا .
ويمكننا القول أن مستويات سير الشخصيات وبخاصة في لحضات

الصراع المادي أو الفكري مرتبط ارتباطا وثيقا في الِخطاب السير ذاتي
التخييل الذاتي فهي تقنية تقوم على أن يضع المؤلف نفسه -باسمه بسير

الحقيقي وصفاته الشخصية وبقدر محدود من سيرته- داخل الرواية
بوصفه شخصية روائية يغلب أن تكون ثانوية ولكن بقصد اإليحاء بأن

أحداث الرواية$ حقيقية وأنه شاهد عليها، فالهدف هنا تماما عكس ما ترمي
إليه تقنية "ما وراء السرد".

بيدأن$  أّن التخييل ال$$ذاتي جنس من الكتاب$$ة الس$$ردية يق$$ع في منطق$$ة
تتوسط بين الرواية والسيرة الذاتي$ة وتق$ترب من أح$د ه$ذين الط$رفين أو
تبتعد عنه بقدر ما يضع الكاتب من مكوناته في عمل$$ه، ح$$تى وإن ح$$اول

الراوي أن ال يصرح بها ولكن ميثاقها يطفو على السطح.

"..إّن إنتاج الوعي مسألة مرتبطة بالواقع وما يتخلله من مستويات الوعي
تي تح$$دد درج$$ة م$$االممكنة عند الطبقات المختلفة وهذه$ المستويات هي ال$$

تطمح إلى وعي تغييره كل منها في الواقع السائد فإذا كان ال$$وعي الممكن
عند طبقة ما يهدف إلى تغيير طفيف في عناصر الوعي الس$$ائد ،بحيث ال
يريد إبدال$ ركائزه األساسية فهو يعكس تصالحا مع هذا الواقع ، وإذا ك$$ان
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الوعي الممكن لطبقة أخرى يهدف إلى تغيير أساسي في الواقع السائد فإن
.1هذا الواقع الممكن يقف موقفا انتقاديا من ذلك$ الواقع "

فوعي البطل يمثل صورة المثقف الواعي$ الذي يعرف بعمق وضع الواق$$ع
االجتماعي السائد والذي دفعه إلى وضع خطة أو تصور ذه$ني كمش$روع
مبدأي لتنفيذ قناعاته نحو تغيير هذا الواقع ، فالفكرة في وعي الواقع ناتجة
عن غياب رؤية شمولية استشرافية فهو كم$$ا يق$ول : غي$اب المش$$روع في

2األمة "

"فمونسي" قدم لنا شخصية اجتهد في صياغتها بإخفاء أبعاد حقيقي$$ة عليه$$ا
وس$$ط نص تتفاع$$ل في$$ه منظ$$ورات فني$$ة جمالي$$ة عدي$$دة$ تحكي الواق$$ع

وتتجاوزه إلى الطرح االيديولوجي العميق وسط المشهد الروائي العام .

الس$$ارد "مونس$$ي" يباش$$ر ت$$أطير ِخطاب$$ه الس$$ردي "مقام$$ات ال$$ذاكرة إّن
المنس$$ية " برؤي$$ة للواق$$ع وتبني$$ه على أساس$$ها من خالل إش$$راك الس$$يرة
الذاتية، فالروائي في هذا النمط لديه فهم معين للواقع، وهذا$ الفهم هو الذي
يح$$ّرك أح$$داث الرواي$$ة وتفص$$يالتها وإن ب$$دت فيه$$ا عناص$$ر من الس$$يرة
الذاتي$$ة هن$$ا وهن$$اك. وروايت$$ه تح$$اول أن تس$$تثمر الس$$يرة الذاتي$$ة ، ففيه$$ا
إش$$ارات، كم$$ا في رواي$$ات أخ$$رى ل$$ه، "ك$$العين الثالث$$ة ". لكن الس$$رد
الروائي في هذا النمط والمقام  ملتزم محموم ببل$$ورة رؤي$$ة مح$$ددة للواق$$ع
ممتزجة بعناصر سيرة ذاتية بالغ$$ة الوض$$وح، والرواي$$ة$ تح$$رص على أن
تقدم سعيها هذا عبر تمسكها بتخليق حبكة دالة$ ومتماسكة. ولذا$ فهي رواية
بدأت من الوعي بال$ذات إلى المجتم$ع إلى الس$$يرة الذاتي$ة لكنه$ا تعم$$د إلى

مغادرتها عبر عبر بعض التفاصيل بفرض الُحبكة عليها.

"ح$$بيب مونس$$ي"في روايت$$ه لم يكن يبحث عن ح$$دث معين ليتكئ علي$$ه
ويظهره على السطح بالقدر ما كان يبحث عن القيم السردية وعن ال$$رؤى

.31حميد لحميداني،الرواية المغربية ورؤية الواقع االجتماعي،ص 1
.66الرواية ص 2
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الجديدة$ ، كما عمد إلى استعمال الرمز انطالقا من األس$$طورة$ كم$$ا اثبتن$$اه
في الشخص$$$يات العرض$$$ية المقوي$$$ة للج$$$انب الفّني للتوص$$$يف اللغ$$$وي$
للمقامات ، كما ظهر في "حبيب"قدرته على إدراك$ الّتحديات الكبرى التي
تتناغم مع العلم وما يهدد المص$$ير البش$$ري في ح$$االت إلغ$$اء حقيق$$ة العلم
وما ينعكس على االنس$$انية من نت$$ائج وخيم$$ة ، كم$$ا اظه$$ر ارتباط$$ه غ$$ير
مشروط ب$$األدب وبااليم$$ان برس$$الته وال$$تي ال تع$$ني التس$$لية والمتع$$ة ب$$ل

الدفاع عن القضايا الواضحة ذات األثر النافع.

 :صفوة القول

يبدو أن السي$رة$ الذاتية$ أوغل في الصدق، و أوقع في النفوس، ألن 
مؤلفها صاحبها يمتاح من ذاكرته و يكتب عما اعتمل في نفسه، فال

 عكس1يوجد هناك وسيط لعرض أحداث حياته   ومواقفه في الحياة "
السيرة الموضوعية$ التي يكون فيها كل شيء نسبي ألن الكاتب ال

يستطيع معرفة كل شيء عن هذه الشخصية التي يريد الحديث عنها، أو
باألحرى ال يملك الوثائق و المعلومات الكافية عن هذه الشخصية، و
ربما يكون هناك وسيط بين الكاتب والشخصية، ولهذا فكاتب السيرة

الذاتية يكون مشاهد و حكم، 
 وأي شاهد على كل األحداث التي جرت له في حياته و بإمكانه الحكم

عليها ألنها تجربة شخصية، أما كاتب السيرة الموضوعية فيكون
مش$$اهد$ ال ح$$$$كم. 

إّن الروايات التي تستخدم أحداث السيرة الذاتية من أجل ممارسة فّن
روائي يعتمد على اللغة وإمكاناتها الفنية، وابتكار طريق جديد هي الهّم

األول واألخير في المنجز الفني واللغوي، فهي روايات يشحب فيها بناء
رؤية للواقع. والنموذج األوضح على ذلك في المدونات الثالث" ميزاج

مراهقة "،"هوامش الرحلة األخيرة "و " مقامات الذاكرة 

.144شعبان عبد الحكيم، الرواية )السيرة و التراث(، المرجع نفسه، ص 1
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المنسية ".
تؤدي إلى عالقة ملتبسة وخالقة بين فثمة عناصر سيرة ذاتية جلّية، 

ما تفضي الّتفاعالت بينهما إلى نصوص إبداعيةجنسين سرديين، كثيرًا 
اء والنقاد داخل سياقات الّتداول$ المحلّي متميزة، تثير اهتمام القرَّ

والعالمّي.
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مسّرد لبعض مصطلحات السّيرة الذاتية
السيرة: .1

نمط سردي حكائي ينتظم في فضاء زمك��اني مح��ّدد، يت��وّلى في��ه
الراوي ترجمة حي��اة ذات خصوص��ّية إبداعّي��ة في مج��ال حي��وي أو
معرفي، فيها من العمق والغنى ما يستحق أن ي��روى، ليق��ّدم تجرب��ة
يمكن أن تثري القارئ وتخّصب معرفته بالحي��اة من خالل االطالع
عليها واإلفادة منها. وثراء الحياة المرّشحة لترجمة سيرتها وتفرّدها
ليس كافيًا إلنت��اج س��يرة يمكن أن تنض��ّم بقابلي��ات س��رد فنّي��ة عالي��ة
تؤهّله إلنجاز عمل فني سردي تتمّث��ل في��ه عناص��ر الس��رد� الرئيس��ة

وشروطه التعبيرية واألسلوبية. 
السيرة به��ذا الوض��ع� االص��طالحي المس��تقّل تمّث��ل ش��كاًل نظري��ًا
حس��ب، إذ تقس��م الس��يرة على قس��مين رئيس��ين هم��ا الس��يرة الذاتي��ة
والسيرة الغيرية، وال يوجد نمط سيري يس��مى "الس��يرة" فق��ط، لكّن
الرؤية االصطالحّية التي تكّشفت هنا خضعت لمقاربة نظرّية عاّمة
من أج��ل تهيئ��ة األف��ق النظ��ري للول��وج إلى الش��كلين� الس��يريين

المركزيين "السيرة الذاتية والسيرة الغيرية". 
السيرة الذاتّية.2

الشكل األهم واألخطر من شكلي السيرة، يتكّفل فيه الراوي
السيرذاتي رواية أحداث حياته، ويجري التركيز فيها على المجال

الذي تتمّيز فيه شخصيته الحيوية، كأن يكون المجال الفني أو
االجتماعي أو السياسي أو العسكري.. إلخ، كّلما كان ذلك ضروريًا
وممكنًا، ويسعى في ذلك إلى انتخاب حلقات معّينة مرّكزة من سيرة
هذه الحياة، وحشدها بأسلوبية خاّصة تضمن له صناعة نص سردي
، ويحاول الراوي السيرذاتي متكامل ذا مضمون مقنع ومثير ومسلٍّ
اإلفادة من كّل التقانات واآلليات السردية لتطوير نّصه السيرذاتي ،

ودعمه ما أمكن بأفضل الشروط الفنّية، على أن ال تخّل بالطابع
السيرذاتي العام حتى ال يخرج النص إلى فن سردي آخر، وال

يشترط في الراوي االعتماد على الضمير األّول "المتكّلم"، بل قد
يتقّنع بضمائر أخرى تخّفف من حّدة الضمير المتكّلم وانحيازه،
بشرط أن يعرف المتلقي ذلك لكي ال تتحّول إلى سيرة غيرّية،
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بحيث يظّل الميثاق السيرذاتي بين الكاتب والمتلقي قائمًا وواضحًا. 
وترتكز السيرة الذاتية على آلية السرد االسترجاعي، التي تقوم

بتفعيل عمل الذاكرة وشحنها بطاقة استنهاض حّرة وساخنة
 لمخزونها الذاكراتي المرّشح للعمل في الحقل السيرذاتي.

السيرة الذاتية الشعرّية .3
سرد نثري يتوّلى فيه الشاعر تدوين سيرته الشعرية فقط –

تاريخًا ومكانًا وحادثة -، ال يخرج فيها إلى تناول جوانب أخرى
غبر شعرية من سيرته إال على النحو الذي له صلة ما بدعم قضيته

الشعرية في السيرة. 
وتكتب هذه السيرة عادة في مرحلة يتوجب أن تكون ناضجة من

مراحل التطور الحيوي والشعري للشاعر، بحيث يتاح له المجال
السيري للحديث عن محّطات غنّية وخصبة في تجربته الشعرية،

يعطي فيه صورة عن تاريخه الشعري وجغرافيته الشعرية وموقعه
في خارطة العصر الشعرية. 

وتتنّوع التسميات التي يطلقها الشعراء على هذا النوع من
السيرة، فمنهم من يسميها "تجربتي الشعرية"، ومنهم من يسميها

"قصتي مع الشعر"، أو "حياتي في الشعر"، أو "حكايتي مع
الشعر"، أو نحو ذلك. ومنهم من يتحّدث داخل الفضاء السيرذاتي
الشعري العام عن مرحلة معينة من مراحل السيرة يعتقد بأهميتها
وتمثيلها لتجربته كاملة، ومنهم من يتحدث عن التجربة كاملة على

نحو يتضمن البدايات والمرجعيات ومراحل التطّور� والنضج،
ومنهم من يكتفي بالحديث عن قصائد بعينها في ما يمكن أن ندعوه

ضمن هذا اإلطار سيرة ذاتية للقصيدة.
وغالبًا ما يأخذ الشاعر في سرده السيرذاتي الشعري حريته في

تدوين ما يصلح إلعالء شأن تجربته والدفاع عن أنموذجه، وفي
اختيار التقانات األسلوبية الخاّصة الستخدام لغة سرد عالية الدّقة

والتعبير في مستوى تدليلها، وفي انكشافها على جماليات تعبيرية ال
تكتفي بتدوين التجربة الشعرية وتسجيل مناطق كونها الشعري، بل
تخرج إلى إنجاز نّص إبداعي خاّلق مزوج األهمّية بالنسبة للشاعر

 والمتلقي.
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السيرة الذاتية القصصية.4
سرد نثري سيرذاتي يعمد فيه القاص إلى تسجيل سيرة ذاتية
خاّصة بتجربته القصصية، في مرحلة يعتقد أنه وصل فيها إلى

درجة معقولة من النضج والشهرة. وتأخذ هذه السيرة أشكااًل متعددة�
بحسب رؤية القاص في انتخابه لألزمنة واألمكنة واألحداث التي

أسهمت في تكريسه قاصًا، وفتحت له بوابة الفن القصصي. 
ويمكن أن تتناول السيرة الذاتية القصصية مرحلة قصصية
معينة يعتقد القاص بأهميتها وجوهريتها في تجربته، أو يحيط

بمجمل تجربته القصصية ابتداء من المرجعيات المؤسسة، مرورًا
باإلشكاالت والقضايا والمواقف، وصواًل إلى إبراز مكانته في

المشهد القصصي العام. 
وللقاص حرّية اختيار األسلوب الحكائي المناسب لرؤية سيرته

الذاتية القصصية، ألنه معني بذلك مّرتين، مّرة ألنه حكواتي أصاًل،
والمّرة الثانية ألنه يروي سيرة حياة قصصية مناسبة للحكي

والقص، لذا فإن االهتمام باللغة السيرذاتية القصصية والعناية
بشعريتها بالقدر المعّين المكافئ للنوع والموضوع وضروراته. من

شأنه أن ينجح في إنجاز نص إبداعي ال يقّل شأنًا عن المنجز
 القصصي.

السيرة الذاتية الروائية .5
سرد نثري سيرذاتي يتوّجه فيه الراوي إلى تقويم سيري

لتجربته الروائية، يشتمل على نقل حكايته مع الرواية والكتابة
الروائية إلى القارئ، وال يتحقق ذلك بطبيعة الحال إاّل على يد
روائي له حضور مؤّثر والفت في ميدان اإلبداع الروائي، وله

تجربة فيها من الثراء والخصوصية� والسعة� ما يؤّكد انطواءها على
خبرة وعمق وأصالة تدفع القارئ إلى البحث عنها وتشجعه على

ارتيادها واإلفادة منها.
وطالما أنها تمّثل فرصة تحٍد إبداعي جديدة أمام الروائي، فإنه
يعمد إلى العناية البالغة –تخطيطًا وكتابة –إلنجاز نص سيرذاتي

روائي يمكن أن ينتمي بجدارة إلى عائلته الروائية، فضاًل عن
مركزيتها المرجعية إلضاءة مناطق معتمة في أرضه الروائية. 
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وحتى تتحقق قيمة استثنائية لهذه السيرة فحري بالروائي أن
يكون شجاعًا في الكشف عن مرجعياته بشفافية عالية، لتوكيد

أصالة منجزه الروائي من جهة، وليمنح عمله السيرذاتي الروائي
إثارة مطلوبة تمّنع القارئ وتغريه وتفتح له مداخل التجربة. 

وبوسع الروائي أن يقصر سيرته الذاتية الروائية� على رواية
بعينها يدرك خطورتها وفرادتها بالنسبة إلى تجربته، أو يسّخرها

إلضاءة مرحلة معّينة من مراحل تجربته الروائية، أو يحيط
 بتجربته الروائية كاملة.

السيرة الذاتية النقدية .6
سرد نثري سيرذاتي يعتزم فيه الناقد عرض نظريته ورؤيته

ومنهجه وفكره النقدي عرضًا تاريخيًا تكوينيًا، يشتمل على بداياته
النقدية وصلته المتطّورة� بمفهوم النقد ودرجة حساسيته بالنسبة إلى
شخصيته، فضاًل عن إبراز السمات الشخصية والحيوية واإلنسانية

قدر تعّلق األمر بالمفهوم ووظيفته اإلنسانية والفكرية. 
ويجري التركيز في السيرة الذاتية� النقدية على الجوانب العلمية
والفكرية والثقافية في الشخصية ذات الصلة� بجوهر العملية النقدية

وخلفياتها وظاللها، ويتوجب على الناقد الذي يسعى إلى تقديم
سيرته الذاتية النقدية في هذا اإلطار، أن يعي خطورة هذه الكتابة
ونوعيتها، على النحو الذي يسّخر لها أسلوبية كتابية خاّصة تتمتع
بالنفس الحكائي والرشاقة اللغوية واالنسيابية التعبيرية الجمالية،

وأن ال تقع تحت وطأة الكثافة التعبيرية العالية التي تتسم بها كتابته
النقدية، وذلك ألن النص السيرذاتي النقدي نص مختلف عن النص
النقدي –شكاًل ووظيفة -، فضاًل عن مهمته النوعية االستثنائية في

الكشف عن رؤية الناقد ومنهجه وفكره وأسلوبه، ودرجة توافق ذلك
مع طبيعة شخصيته اإلنسانية، وهو ما يوّفر فرصة ثمينة للتواصل
القرائي مع فكره النقدي، وال سيما إذا استطاع الناقد هنا أن يحقق
 موازنة مقنعة ومعقولة بين مستوى الزعم وطبيعة المنجز وقيمته.

القصيدة السيرذاتية.7
قول شعري ذو نزعة سردية يسّجل فيه الشاعر شكاًل من أشكال

سيرته الذاتية، تظهر فيه الذات الشعرية الساردة� بضميرها األول
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متمركزة حول محورها األنوي، ومعّبرة عن حوادثها وحكاياها
عبر أمكنة وأزمنة وتسميات لها حضورها الواقعي خارج ميدان

المتخّيل الشعري، وقد يتقّنع الضمير األول بضمائر أخرى حسب
المتطّلبات والشروط� التي تحكم كل قصيدة سيرذاتية. 

ويشترط في اعتماد سيرذاتية القصيدة حول اعترافات ما مدّون
بإشارة أو قول أو تعبير، يؤكد فيه الشاعر وعلى نحو ما

المرجعيات الزمنية أو المكانية أو الشخصانية للحوادث والحكايا
التي تتضمنها القصيدة، وتؤكد صالحية الميثاق المعقود بين الشاعر

–السارد والمتلقي على هذه األسس. 
وال يشترط في المفهوم الشعري للقصيدة هنا القصيدة الواحدة،

إذ تتمركز السيرة الذاتية في قصيدة واحدة؟ ُيشترط أن تكون طويلة
بحيث تعطي صورة واضحة تعكس طبيعة الترتيب التصاعدي

على مستويات السرد أو الحدث أو الفضاء، أو في مجموعة قصائد
تشّكل مجموعة شعرية واحدة، أو في أكثر من ذلك. كما ال يشترط

في ذلك التزام نوع شعري معّين، إذ إّن كل األنواع الشعرية
"قصيدة عمودية –قصيدة حّرة –قصيدة نثر" صالحة –في حال

 توافر الشروط� السيرذاتية، لالنتماء إلى هذا النوع الفني.
القّصة السيرذاتية.8

سرد استعادي فني ينهض به راٍو سيرذاتي، يفيد من التقانات
الفنية للقصة القصيرة بأشكالها وآلياتها المتعددة والمتنوعة لتسجيل
سيرة حياته، عبر قّصة واحدة� طويلة تحتشد فيها األحداث وتتركز
بحيث تسمح على نحو ما إظهار الشكل الترتيبي التصاعدي للسيرة
المحكّية سردًا وحدثًا وفضاء، أو مجموعة قصصية واحدة أو أكثر

تحكي قّصة هذه السيرة بمراحل تتوّزع على القصص وحسب
المراحل الزمنية التي يجدها الراوي مناسبة وصالحة فنيًا للعمل
القصصي، وربما وجدنا أعمااًل قصصية كاملة لقاص هي ليست

في الواقع سوى سيرة ذاتية، شاء القاص ألسباب متنوعة نقلها إلى
دا اإلخفاء والتمويه، لكّنه ما يلبث ميدان� فني يبدو غير سيري متقصًادّ

فيما بعد أن يصّرح بذلك من خالل إشارات، أو لمحات، أو
اعترافات، تكشف عن هذه الصلة� بين الفن القصصي والمرجعية
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السيرذاتية، فضاًل عن الكثير من البيانات النصّية داخل القّصة،
القصص )تاريخية، مكانية، شخصية(، بوسعها التأكيد على

سيرذاتية الواقعة القصصية، واستخدام� القصة جسرًا فنيًا لتمرير
السيرة الذاتية وتسجيلها تسجياًل قصصيًا، على النحو الذي يؤلف

 ميثاقًا سيرذاتيًا بين القارئ والقاص.
الرواية السيرذاتية.9

عمل سردي روائي يستند في مدّونته الروائية على السيرة
الذاتية للروائي، حيث تعتمد الحادثة الروائية في سياقها الحكائي

اعتمادًا شبه كّلي على واقعة سيرذاتية واقعية، تكتسب صفتها
الروائية أجناسًا بدخولها في فضاء المتخّيل السردي، على النحو
الذي يدفع كاتبها إلى وضع كلمة "رواية" على غالف الكتاب في
إشارة أجناسية ملزمة للقارئ وموجهة لسياسته القرائية النوعية. 
ويقتضي توكيد سيرذاتية الرواية� الحصول� على إشارات، أو
إلماحات، أو اعترافات، يدلي بها الكاتب في أية مناسبة كانت،

تشير أو تلمح أو تعترف بالمرجعية السيرذاتية لعمله الروائي، حتى
يكون الميثاق بين القارئ والكاتب ماثاًل وعاماًل في هذا المجال. 
وغالبًا ما تخضع الرواية� السيرذاتية لبناء سردي يماثل البناء

السيرذاتي، خاّصة في التسلسل الحدثي السيرذاتي وعالقته باألزمنة
واألمكنة والشخصيات الداعمة� لموقف الذات السيرية الساردة،
وهي تروي ذاتها السيرية الواقعية عبر جسر المتخّيل، لذا هي

تنّوع ما أمكنها ذلك في استثمار الطاقات التقانية بآلياتها المتعددة�
للرواية والسيرة الذاتية معًا، كما أنها تنّوع في استخدام الضمير

الثالث الغائب من أجل تحّكم أكبر في حلقة بذاتها من حلقات السرد.
ومع كل صيغ التداخل بين الرواية والسيرة الذاتية في "الرواية

السيرذاتية"، إال أن جّل اإلنجازات اإلبداعّية في هذا النوع تؤكد
تفّوق الجانب السيرذاتي على الجانب الروائي، وربما كان هذا سمة

 جوهرية وأساسية من سمات النوع.

التجربة الذاتّية .10

نمط سيرذاتي خاص ينهض على انتخاب تجربة شخصية بعينها
يعتقد الراوي السيرذاتي بتميزها وتفردها وأهمية أن تسجل 
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وتروى، لما تتضمنه من قيمة اعتبارية يمكن أن تضيف إلى 
خبرات القارئ معطيات جديدة تطّورها وتثريها. وتتسم أسلوبية 
الكتابة السيرذاتية في التجربة الشخصية بتركيزها الموضوعي على
التجربة ذاتها واستخدام لغة ذات طابع أكثر شاعرية من السيرة 
الذاتية، تميل إلى التماسك النصي واإلحاطة الشمولية والتفصيلية 
بكل ما يتعلق بالتجربة، عبر تحديد زمكاني واضح للفضاء 
التاريخي والنفسي الذي حصلت فيه التجربة، وقد يتدخل الراوي 
تدخالت توجيهية من خارج التجربة لالرتفاع بالمحتوى الفلسفي 
للتجربة إلى درجة تدعم شرعية تحولها إلى نص أدبي يمتلك 
شرعية ضرورية فضاًل عن الفائدة والمتعة، وقد تكتب على شكل 
.لوحات يكون للمونولوج الداخلي� فيها حضور واضح

قصيدة التجربة الذاتّية .11

قول شعري سيرذاتي يقتصر على تجربة سيرذاتية واحدة� ذات
خصوصية متمّيزة في حياة الشاعر، تدفعه إلى تسجيلها شعريًا

ويكون مضمونها السيرذاتي مؤهًادّال لمثل هذا التشّكل الفني
السيرذاتي، وتتمظهر فنيًا وأسلوبيًا ونوعيًا بكّل ما تتمظهر فيه

القصيدة السيرذاتية، من اعتمادها على الحكي االسترجاعي المؤلَّف
شعرًا، إلى التفعيل الساخن آللّيات الذاكرة� المتمحورة حول بؤرة

زمكانية محّددة� تتحّدد بالواقع الفضائي للتجربة، وتنحو منحاها في
تسخير أي شكل شعري متاح بوسعه التالؤم الفني العالي معها. 
وهي بذلك تكون أكثر تركيزًا وتحديدًا وتبئيرًا على مستوى

الزمن والمكان والحدث والحكي من القصيدة� السيرذاتية، وغالبًا ما
ُتسّجل في قصيدة واحدة يمكن أن تكون قصيرة أو متوسطة الطول،
حسب طبيعة التجربة من جهة، واألسلوبية التي يعتمدها الشاعر في

.طرح تجربته الذاتية شعرًا من جهة أخرى
قّصة التجربة الذاتّية .12

حكي سردي استرجاعي لتجربة واحدة مرّكزة في حياة القاص،
يسجلها تسجياًل سيرذاتيًا باعتماد الشكل الفني القصصي. ويسعى

في ذلك إلى التركيز على حّساسّية الواقع الزمني والمكاني والحدثي
الذي حصلت فيه التجربة، وينقلها نقاًل حيًادّا شديد التكثيف والتبئير
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من فضائها الواقعي وُيدخلها في فضاء قصصي، على أن يكون
الجانب التخييلي فيها مقتصرًا على خدمة الواقعة، التجربة بأفقها

الواقعي، ويضمن انتماءها إلى عائلة النوع، بحيث إن آلّيات الحكي
وأسلوبية البناء السردي ولغة السرد ال تختلف عن مشروعه

السردي، إال في كونها تحكي تجربة في سيرة القاص الذاتية،
مكّرسة لها تكريسًا خالصًا، وال يتمّتع القاص بحرية التالعب

بالحدث ألنه مقّيد بخصوصّية التجربة وواقعيتها. 
وتكتب على شكل قصة قصيرة واحدة تتباين في قصرها بين

القصة القصيرة جدًا )األقصوصة( والقصة القصيرة، استجابة
لطبيعة التجربة من جهة وتحقيقًا للفلسفة السردية التي تعتمدها

 الكتابة القصصية للقاص صاحب التجربة من جهة أخرى.
رواية التجربة الذاتية .13

عمل روائي سيرذاتي يتفاوت في طواه� وقصره، يتركز فيه
السرد الروائي السيرذاتي على تجربة حيوية واحدة� بعينها من

تجارب الروائي، فيها من التوتر والغنى والخصوصية والعمق ما
يرّشحها ألن تتحّول إلى عمل روائي، يعكس الجانب السيرذاتي

الحّي في هذه التجربة، مستثمرًا األدوات واآلليات والتقانات
واألساليب الفنية المتاحة والمعتمدة� في البناء الروائي عامة، والبناء

الروائي السيرذاتي خاّصة.
رواية التجربة الذاتية تختلف عن الرواية� السيرذاتية في أنها

تكون أقصر نسبيًا، ألنها تقتصر على تجربة واحدة في سيرة
الروائي، يسترجع فيها الروائي حكاية التجربة في حدودها

الزمكانية والحدثية� المحّددة، وال يتجاوز ذلك� إلى سيرة حياته
بآفاقها المتنامية المتصاعدة، عبر تسلسل منطقي يبدأ من الطفولة

وينتهي عند مرحلة متقدمة الحقة من هذه السيرة كما هو الحال في
الرواية السيرذاتية، بل يسّور التجربة الذاتية المحّولة� فنيًا إلى رواية

بخطوط حمراء زمنية ومكانية وحدثية، ويطلق لغته الروائية
السيرذاتية داخل هذه الخطوط� مستظهرًا طبقاتها ومخزوناتها
وطاقاتها كافة، مع التأكيد االعترافي على ذاتية التجربة داخل

 العمل وخارجه.
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الشهادة الذاتية األدبية .14

سرد نثري سيرذاتي يتناول كيفية معّينة في التجربة األدبية
لألديب تناسب المرحلة والمقام والمناسبة، إذ إّن الشهادة هنا تكتب
أساسًا لإلسهام في "مؤتمر –ندوة –حلقة نقاشية.. إلخ.."، يتقدم بها

األديب المعني في محاولة للكشف عن آلّيات عمله اإلبداعي في
مرحلة أدبية من مراحل تجربته، على النحو الذي يتالءم مع

موضوع المؤتمر أو الندوة� أو الحلقة النقاشية أو غيرها، فيسعى
إلى ضبط سرده في هذا المجال في حدود رؤية ومنهج وأسلوب

عرض والتقاط بؤر مهمة الفتة، يمكن أن تعطي صورة تمّثل إبداع
األديب وجهده في تطوير تجربته من جهة، والنوع األدبي الذي

يمارسه من جهة أخرى. 
ويعّد هذا النوع السيرذاتي على درجة عالية من الحرية، يمنح

الكاتب أكبر فرصة ممكنة لقيادة حركة السرد، وتقديم البيانات
واألسانيد والرؤى التي تدعم مشروعه الكتابي المرّكز والمتمحور
حول مصطلح "الشهادة"، التي يمكن وصفها بأنها ألصق� السرود�

السيرذاتية بجوهر الحالة اإلبداعية الذاتية� –منهجًا وخبرة-. 
وغالبًا ما يهتّم األديب في صياغة شهادته باللغة العارضة

والمصّورة� والكاشفة والمحللة، ذات الفاعلية التركيزية والشعرية
العالية، ألنها بذلك تحشد آليات جديدة في سياق الدفاع عن

 األنموذج.
الخاطرة الذاتية .15

سرد ذاتي تأملي يعّبر عن حالة إنسانية شديدة الخصوصية
للسارد السيرذاتي في ظرف نفسي معّين، وغالبًا ما يرتبط السرد

الذاتي "الخاطراتي" بفضاء تأملي ينزع فيه السارد� إلى جوهر ذاته
بعيدًا عن النظريات والمناهج والمصطلحات والمفاهيم، في خلوة
ذاتية مقّدسة، يكون االحتكام فيها للوجدان� في حالة صفائه الكامل
والعاطفة في حالة وضوحها الكامل، حيث يتمخض ذلك عن لغة

مرهفة وجدانية وعاطفية حّساسة، تقارب النفحات اإلنسانية
الجّوانية لألديب بأقصى درجات الحرية وخارج أية ضوابط يمكن

أن تحّد من بهجة الحرية وفرحها في هذه الممارسة الخالقة. 
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تكون الخاطرة الذاتية عادة موجزة ومكّثفة وإيحائية، وبلغة
شفافة وأنيقة تخضع آللّية المونولوج الداخلي ومحاورة الذات،

كاشفة عن منطقة سيرذاتية علية الفرادة واالستثنائية، قد ال تستطيع
.أشكال السيرالذاتية األخرى االقتراب منها أو التوصل� بها

االعترافات .16

سرد نثري استعادي يندفع فيه الراوي الذاتي إلى منطقة مثيرة
وحساسة وخطيرة في سيرته الذاتية، يروي فيها مثالب شخصيته

وأخطاءها وخطاياها وسلبياتها بأسلوب اعترافي صريح، من دون
مباالة للمواضعات االجتماعية والقيم األخالقية التي يمكن أن تخل
بها أو تجرحها، وبجرأة تتفّوق على أي حرج يمكن أن يضعه في

موضع اجتماعي ال يحسد عليه. 
يستخدم السرد االعترافي اآللّيات والتقانات والطرائق� ذاتها التي

يستخدمها السرد السيرذاتي، غير أنه يتدّخل على نحو أعمق في
طبقات الشخصية الجوانّية، وال سيما طبقة المسكوت عنه ُمظهرًا

إياها على السطح� النصي، كما يتطابق مع السرد السيرذاتي في آلية
 التطابق بين الراوي والمؤّلف والشخصية.

وبهذا يمكن القول إن السرد االعترافي هو سرد سيرذاتي يتقّصد
اإلثارة والنقد� الذاتي الالذع وتعرية الذات، مما يجعله يدور على

المستوى النوعي في فلك السيرة الذاتية، إال أن االحتكام إلى الميثاق
الذي يحدده� الكاتب في وصف مروّيه الذاتي هو الذي يحدد النوع

 السيرذاتي بين االعترافات والسيرة الذاتية.
المذكرات .17

حكي استرجاعي يقوم فيه الراوي المذكراتي بوصفه مشاهدًا
بمراجعة مدّونات سبق وأن سّطرها في ظروف معّينة، فيعيد

كتابتها برؤية متكاملة تتجه إلى التاريخ واألحداث والموضوعات
والقضايا، أكثر من اتجاهها إلى البناء الشخصاني للراوي كما هو

الحال في السيرة الذاتية أو الغيرية، إذ يقتضي البناء السيري
التزامًا بحدود الشخصية في خصوصياتها الذاتية وفي خروجها إلى

األحداث والموضوعات والقضايا.
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وفي المذكرات يكون الراوي أكثر حرية في سرد مرويات
معّينة وإغفال أخرى على النحو الذي يطابق سياستها وغايتها

المرجّوة، قياسًا بتلك الحرية التي يتمّتع بها الراوي السيري "الذاتي
والغيري"، وتخضع الشتراطات فنية وموضوعية معّينة. لكن ذلك
ال يمنع حصول الكثير من التداخالت أو التقاطعات أو االلتحامات

أو التوافقات بين السيرة بنمطيها والمذكرات، كما أن المذكرات
يمكن أن تكون ذاتية ويمكن أن تكون غيرية أيضًا، وال تكون فيها

عملية االسترجاع طويلة ومتكاملة كما هو الحال في السيرة الذاتية،
 بل يجب أن تكون قصيرة.

المذكرات الشفوّية .18

سرد شفوي مرتجل يعتد فيه السارد الشفوي اعتمادًا كليًادّا وآنيًادّا
على نشاط الذاكرة وفاعليتها منسجمة مع قصر عملية االسترجاع،

إذ يروي السارد مشاهداته الشخصية في ظل الحدث المعاصر
والتاريخ، منصرفًا إلى الحدث أكثر من انصرافه إلى ذاته، على أن

يبقى الخيط قائمًا بينهما. 
وهي تختلف عن المذكرات المكتوبة في أسلوبية السرد ودّقة

المعلومات وانتظامها، إذ تروى المذكرات الشفوية بطريقة حكوائية
من خالل وسيلة بّث تصل الكاتب بجمهور المتلقين، إما على نحو
مباشر وجهًا لوجه، أو عن طريق اإلذاعة أو التلفزة، أو أية وسيلة
اتصال أخرى تحقق وجود راٍو ومروي له، في حين يتم التواصل

 في المذكرات كتابيًا.
الذكريات .19

سرد نثري استعادي يتمتع بحرية استذكار كافية، وال يخضع
ألي ترتيب زمني محكم، يستحضر فيه الكاتب صورًا معّينة

وأحداثًا ذات طبيعة عاطفية خاّصة باالعتماد الصرف على كنز
الذاكرة، وينفتح سرده على الفضاء العام أكثر من تمحوره على
بؤرة الفضاء الخاص، مستخدمًا آلّية الوصف في تصوير البعد
االجتماعي والتاريخي للمكان والزمن والشخصيات والحوادث،

بأسلوبية تنحاز إلى الموضوعية أكثر من انحيازها إلى الذاتية، لذا
فهي ال تمّثل كاتبها تمثياًل ذاتيًا واضحًا على النحو الذي تمّثله
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السرود الذاتية األخرى في هذا الميدان.� 
وألنها تستند إلى آلية عفوّية في استرجاع األحداث والمشاهدات
وال تنهض على ترتيب منطقي في تشكيل فعالية الزمن التصاعدي،

فهي أقل تنظيمًا وأدنى في حساسّية التشّكل من )المذكرات(، وقد
يكون هذا من األسباب المهمة في تخّلفها عن )المذكرات( في القيمة

 األدبية.
اليومّيات .20

سرد سيري يخضع خضوعًا كاماًل لسلطة� الزمن اليومي، ويتقيد
كتابيًا بالظروف الزمكانية والنفسّية واالجتماعية لكيفية اليوم الذي
تسّجل فيه كل يومية، كما يستند شكل اليومية –لغة وتشكياًل –إلى

طبيعة األحداث الشخصية أو الماحول� –شخصية، فتكون قصيرة أو
متوسطة الطول� أو طويلة، وتكون قائمة على حدث واحد أو

مجموعة أحداث، وتكون ذات حيوية وحرارة وإثارة وتنّوع أو أقل
عا، وُتظِهر حماس الراوي أو قّلة حماسه، حيوية وإثارة وتنوًادّ
وتكون ذات طابع حكائي أو وصفي أو قد تكتفي باإلشارات

والمالحظات والبرقيات. 
ويجب أن تتمتع اليوميات بخيط سردي عام يربط شبكة

اليوميات بمقولة أساسية ومركزية، ُتظهر ضرورة تسجيل هذه
اليوميات في زمكانية فيها من العمق واإلثارة ما يستوجب هذا

التسجيل، ويعكس أهمية خاصة مشفوعة بذكاء حاد في أسلوبية
الكتابة المعتمدة على التركيز والتكثيف وحّدة� االلتقاط وحساسّيته،

فضاًل عن االقتصاد الشديد� في لغة السرد. 
وهي ال تعتمد على آلّيات السرد� االسترجاعي كما هو الحال في
السرد السيري، ألن الزمن الحاضر "اآلتي" هو الزمن المهيمن في
اليومية، لذا فهي تفتقر إلى صورة الترتيب الزمني التصاعدي الذي

.نجده في السيرة
المقالة الذاتية .21

سرد نثري قصير نسبيًا تتنّوع في موضوعه حسب الطبيعة
المنهجية والفكرية التي يعتمدها الكاتب، فإما أن يكون أدبيًا، أو
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فلسفيًا، أو اجتماعيًا، أو علميًا، أو غير ذلك، ويتمحور حول فكرة
واحدة بعينها، يخضعها لتركيز بحثي شديد في حدود المساحة

القصيرة المتاحة لها عادة، كما يخضعها لترتيب منطقي في عملية
سردها بحيث يوّفر لها فرصة اإلقناع واإلمتاع معًا. 

ويجب أن يكون لفكرة الموضوع� مساس مباشر وساخن
بالمحيط الثقافي واالجتماعي والعلمي الذي يعيش في ظّله الكاتب

والمتلقي. 
تمتاز المقالة الذاتية� ببساطة التعبير وطرافته وانسيابية لغته،
بحيث يكون في وسعها تحقيق عالقة وثيقة دينامّية ومستمرة بين

الكاتب والمتلقي، وتسهم في تشكيل شخصية مقالّية خاّصة للكاتب
وإبرازها في ساحة الكتابة المماثلة.

وكّلما كان الكاتب مؤمنًا بفكرة مقالته ومنتميًا إليها بصدق فإن
التعبير عن تجربتها سيكسبه موقعًا تأثيريًا أفضل، تكون فيه مقولته
منفتحة على قدر كبير من البوح والشفافية، تقترب من روح المتلقي

 وتتحّول عنده إلى ما يشبه الحديث الشخصي الرقيق والحميم.
الرسائل الشخصية .22

سرد نثري مخصوص وآني، يخاطب فيه الرسل مرساًل إليه
محددًا، وبينهما ميثاق حاسم في تحديد هوية )المروي( النوعية،

ويكشف السرد� الرسالي عن وصف وتحليل جانب معّينة ومحددة
من تجربة الكاتب الذاتية، قدر تعّلق األمر بالظروف النفسية

واالجتماعية واإلنسانية لحظة كتابة الرسالة، لذا فهي ال تتمخض
عن صورة شاملة تبرز حياة كاتبها كاملة وتفّسرها، مقتصرة في
ذلك على تمثيل حياته وتتّبع أحاسيسه وعواطفه في المرحلة التي

يمكن أن تسجلها الرسالة، أو مجموعة الرسائل. 
يعّبر السرد الرسالي عن نماذج مهمة ومنتخبة من تجربة

الكاتب الحيوية بطرائق مختلفة ومتنوعة، ويظل كاتبها في ذلك
مرتهن بالحاضر وبحساسية اللحظة� التي تكتب فيها الرسالة، وإذا�

كان من أهم أهداف� السيرة الذاتية هو الوصول� إلى جمهور المتلقين
عبر مشروع توزيع منفتح وغير محدد، فإن الرسالة تكتفي بتعيين
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مرسل إليه تتوجه إليه الرسالة� بطريقة شبه خفّية ال تتكشف على
 سواه.
أدب الرحالت .23

سرد نثري يعتمد آلية الوصف المشهدي، ويقوم الراوي
المرتحل الذي يتنّقل بين المدن واألماكن، وهو يسّخر حواّسه كافة،

ويشحذ إمكانياتها لتعمل بأقصى طاقاتها في المالحظة والتصوير
والسماع والمشاهدة والتحّسس والتذّوق، ليعكس نتائج ذلك في

مدّونات أدبية تصف وتصّور المشهد� االجتماعي واإلنساني
والحضاري في حدود زمكانية الرحلة، تصويرًا يتدّخل في أحوال�
الناس وأشكالهم وأطيافهم وطبائعهم وسلوكهم ومذاهبهم وعقائدهم،

ل، وال يقوم ا لراوي وكل ما يّتصل بذلك مّما يمكن أن يروى ويسجَّ
المرتحل بتسجيل ذلك منفصاًل عن المشاهد التي يرسمها

ويصورها، بل يحققه من خالل عالقته الحواسّية بما يسمع ويشاهد
ويتذّوق ويلمس، داعمًا ذلك بوجهة نظره ورؤيته الذاتية التي

تتمّخض عن موقفه الشخصي الذاتي، وحساسية تأثره وتفاعله مع
األحداث والمشاهدات، ولكن بشرط أن تتمركز بؤرة الوصف

والسرد خارج الذات حتى ال تتحّول إلى شكل من أشكال السيرة
الذاتية.

يمتاز المروي في أدب الرحالت بأسلوب قصصي شائق
وبمحدودية في الفضاء الزمكاني، وتعّلق الحوادث والمشاهدات

.الموصوفة والمسّجلة زمنيًا بزمن الرحلة وظروفها
البحث أو الوصف الذاتي .24

ا كتابيًا متفاوت الطول، يتضمن سلسلة قول نثري يشّكل نصًادّ
محاوالت تركيبية لقضية معينة أو مجموعة قضايا، يجري تنظيمها

نصيًادّا بأسلوبية تقوم على تسلسل منطقي ألفكارها ورؤاها، على
وفق شبكة من المواقف ووجهات النظر التي تنتمي إلى فلسفة

الكاتب وموقفه من األشياء.
وهي ال تخضع في تسلسلها وتطّور مراحلها ونمّوها لطريقة

التسلسل الزمني المعهود، بل لتسلسل مفهومي يستند إلى المراحل
التحليلية التي تتطّور فيها أفكار القضية. 
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وبهذا فإن آلّية البحث أو الوصف الذاتي من الناحية المنهجية
والمفهومية واألدائية أقرب إلى التشّكل العلمي منه إلى التشّكل
الفني، وهو ما يسمح له الخوض في تحليل النظريات واألفكار

والفلسفات ذات الطبيعة العلمية، التي تعتمد في صوغ نظم تشّكلها
الكتابي على وجهة نظر الكاتب الذاتية ورؤيته الذاتية وموقفه

 الذاتي.
الصورة الذاتية الصحفية .25

صورة كتابية ذاتية يؤلفها الكاتب من خالل الكتابة الصحفية
المتواصلة� والمنتظمة التي تكسبه جمهورًا متابعًا ومتحمسًا، ويمتاز
مظهرها الكتابي بالتركيز الشديد في موقع زمكاني محدد وضّيق،
يمكنه أن يستوعب حياة الكاتب الخصبة ملّخصة ومبأرة في هذه

الحدود.�
وتذهب في إطار تشّكلها الخاص إلى الكشف عن المستور
والمجهول بطريقة الفتة ومثيرة ومفاجئة، معتمدة على أسلوب�

عرض يعكس انفعال الشخصية الكاتبة في موقف معّين، يقّيد الزمن
والمكان في شبكته متوقفًا عند الحدود الجزئية المسموح بها داخل

 الموقف.
الحوارات الشخصية .26

سرد شخصي ذاتي شفوي أو مدّون، يعتمد فيه السارد الحواري
على الذاكرة والتصّور والرؤية والحلم، مستخدمًا األزمنة الماضي
والمضارع والمستقبل كافة، حسب متطّلبات السؤال� الذي يوجهه

المحاور وظروفه وإشكاالته.
يستعين بالذاكرة� ويحّلل ويوازن ويقارن من أجل أن يوّفر أفضل

إجابة ممكنة لكّل سؤال، ويوظفها على نحو أكثر هدوءًا ورصانة
في الحالة الكتابية.

ويتوافر هذا النوع السردي السيري على معلومات ومستندات
مهمة، تكشف عن نظرية السارد ورؤيته وتجاربه ومراحل حياته،

بتنّوع كبير في طريقة العرض واالستعادة� واالستقبال. 
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بعد رحلة البحث التي حاولنا من خاللها دراسة التماس بين السيرة الذاتية
والرواية من خالل المدونة الجزائرية ، معترفين أن كل عم##ل يض##يع بين
تعويم وتعميم دون اإلحاطة بكافة معطياته، توصلنا إلى نتائج هام##ة تعل##ق

بعمق البحث وحيثياته.
تعتبر السيرة الذاتية إح#دى الج#وانب الهام#ة النابض#ة بالحي#اة الس#ردية

للذات المحورية وإحدى التجارب الحي##ة المض##يئة في حي##اة أص##حابها،
خاص##ة إذا# ك##انت ال##ذات# الكاتب##ة هي ص##احبة القلم ال##تي س##طرت ه##ذه
السيرة ووضعت فيها من نفسها وخاطرها وفكرها وذاكرتها وتاريخها
ك##ل م##ا يعطيه##ا تأش##يرة م##رور إلى الس##احة اإلبداعي##ة كعم##ل أدبي ل##ه

مقوماته ومزاياه الخاصة.
ال يكاد يخلو عمل أدبي، من بذور ولو صغيرة من ذات الكاتب وحياته

وهواجسه، حتى وإن لم يصرح بذلك علن##ا، ك##ان "غوس##تاف فلوب##ير"،
يقول: أنا هي مدام بوفاري، وم##دام بوف##اري هي الشخص##ية المحوري##ة
في روايته الشهيرة: "مدام بوفاري"، وقد صرح "نجيب محفوظ" أكثر
من مرة: أنا هو كمال عبد الجواد، الشخصية البارزة في الجزء الثالث

من الثالثية.
ينقسم الشكل السير ذاتي إلى ن##وعين رئيس##يين حس##ب "ب##اختين": ن##وع

. والن##وعفي��درون، س��قراطتعاقدي ذو ط##ابع أفالط##وني، كال##دفاع عن 
" أول عم##لإيزوق��راطالثاني فبالغي مثل "األنكوميون" وتمثل مرافعة 

س##ير ذاتي يجس##د الس##يرة الذاتي##ة# البالغي##ة، وك##ان ل##ه ت##أثيره في ب##اقي
األعمال التي أتت بعده.

إّن مص##طلح رواي##ة الس##يرة الّذاتي##ة ق##ريب ج##ّدا من مص##طلح الس##يرة
ا يس##مح بالخل##ط ا من كلمة الس##يرة، مّم## الّذاتية، وهذا األخير  قريب جدًاّ
أليست السيرة الّذاتية، كما يشير إلى ذلك اسمها، سيرة شخص مكتوب##ة

من طرفه هو نفسه.
يجد الباحث في الموروث األدب العربي قديما، إرهاص##اٍت أولي##ة له##ذا
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الجنس األدبي، الذي اتفق أغلب النقاد الغربيين على حداثة نش##أته، أم##ا
على مس##توى الدراس##ات النقدي##ة العربي##ة فنج##د أولى الدراس##ات ال##تي
انتهجت نهج التأريخ لنشأة جنس السيرة الذاتي##ة العربي##ة من##ذ العص##ور

القديمة.
دُّ فن الس###يرة الذاتي###ة ق###ديما في األدب الع###ربي وليس من الفن###ون ُيَع###

المستحدثة كما يظن البعض في عصرنا، حيث كتب بعض القدماء من
أعالم الفكر واألدب و العلم عن حياتهم، ومن أهم كتب الس##يرة الذاتي##ة
العربي##ة القديم##ة "االعتب##ار" ألس##امة بن منق##ذ، و"المنق##ذ من الض##الل"

لإلمام الغزالي.
لعل أقدم ص##ورة للترجم##ة الشخص##ية تل##ك الكلم##ات ال##تي ك##ان ينقش##ها

القدماء على شواهد قب##ورهم، فيعرف##ون بأنفس##هم، وق##د ي##ذكرون بعض
أعمالهم، واشتهر المصريون في عهد الفراعن##ة بك##ثرة م##ا نقش##وا على
قبورهم وأهراماتهم...ومع مرِّ التاريخ نشأ المؤرخون، ونشأت طبق#ات
من المفكرين والفالسفة، وأودعت# كتاباتها كث##يرا من حياته##ا وأحواله##ا
وتجاربه#ا، وك#ان من أهم م#ا ق#رأ ل#ه الع##رب فص##ول طويل#ة في ذل#ك

.الفيلسوف والطبيب اليوناني المشهور  Galie Claude جالينوس
ولع##ل أس##مى ص##ورة لل##تراجم الشخص##ية العربي##ة ظه##رت في الق##رن

(، ومعاصره األص##غر776الثامن على يد لسان الدين# بن الخطيب )ت
(، ففي الترجم##ة الشخص##ية808من##ه، عب##دالرحمان بن خل##دون# )ت

لهذين حديث طويل عن نشاطهما العلمي والعقلي  وإلى ج##انب الس##يرة
العلمية والفكرية التي نرصدها في ه##ذا الن##وع من الكتاب##ة األدبي##ة، في
ال##تراث الع##ربي، نج##د مجموع##ة منه##ا ته##دف إلى المثالي##ة الروحي##ة،

ولذلك، فإنها تقدم النمط التهذيبي، حثا على القدوة واالحتذاء.
ظلت أوروبا عقيمة في كتابة التراجم منذ عص##ور الظالم ال##تي خيمت

عليها في الق#رون الوس#طى. في حين تمث##ل  ال##تراجم والس#ير بنوعيه##ا
.الذاتية أو الموضوعية جزًءا كبيرا من الموروث الفكري واألدبي
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ُتعت##بر "األي##ام"، األنم##وذج األمث##ل ال##ذي يعكس جنس الس##يرة الذاتي##ة
العربي##ة الحديث##ة، حس##ب المع##ايير واألس##س الغربي##ة، عن##دما يكتفي
الباحث "من الناحية الفنية بأولى المحاوالت، التي تق##رب بين الترجم##ة
الذاتية وبين الفن الروائي والحقيقة أّن كت##اب "األي##ام" أث##ار الكث##ير من
التساؤالت لدى النقاد خاصة، فيما يتعلق بماهي##ة جنس##ه األدبي، وم##رد
ذلك اللعبة السردية التي تبناها "طه حسين"، وال##تي تعم##ل على إخف##اء
الذات الكاتبة، فنالحظ "أّن الكتاب ج##اء خالي##ا من ميثاق##ه الس##ير ذاتي،
بل لعله ميثاق ينأى بنا عن السيرة الذاتية، ويدنو من الكتابة التس##جيلية

التاريخية.
إّن الهدف والغاية التي تحققه##ا كتاب##ة الس##يرة الذاتي##ة من ص##احبها هي

تخفيف العبء عن عاتقه بنقل التجربة الذاتية إلى اآلخ##رين، ودع##وتهم
إلى المشاركة فيها، فهي ت##وفر فرص##ة للفن##ان ي##ريح نفس##ه ب##االعتراف
وإليضاح موقفه من المجتمع، ويعني ذلك، أنه يكتب ليس##تفيد ب##التنفيس
عن مكنون##ات قلب##ه وإطالق نفس##ه من عقاله##ا، وليحص##ل على المتع##ة
الفنية المستحدثة عن الصدق والقدرة على التأثير، ويكتب ليفي##د الن##اس

بتجاربه الذاتية ومشاركته لهم.
تكتسب السيرة الذاتية قيمتها من وعي الك#اتب نفس#ه بأهميته#ا، فالحي#اة

التي ترويها والتي عاشها صاحبها يجب أن تكون ج##ديرة ب##أن ت##روى،
فما من حياة شخصية تروي عاشها كاتبها عبثا وعلى هذا النح##و يع##بر

.اإلنسان عن معنى وجوده
،بر، واألن##اة تحتاج دراس##ة الس##يرة الذاتي##ة إلى كث##ير من الجَل##د، والص##ّ

فهي فّن اختل##ف الّدارس##ون في كث##ير من تفاص##يله، س##واء من حيث
الّنشأة، كما مّر بنا، أو من حيث المفهوم، أو حّتى الّتصنيف والّتجنيس.
يرة ولع##ّل ع##رض بعض من تل##ك الّتعريف#ات ال##تي تن##اولت مفه##وم الس##ّ
الّذاتية أمر يفيد موضوع الّدراسة، خاصة أّنها تظه#ر م##دى الّتب#اين في

مفهوم الّدارسين# لهذا الفن.
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الس##يرة الذاتي##ة فّن يمل##ك مالمح تجعل##ه منض##ويا تحت ل##واء الفن##ون
األدبّية،  ومن أهّم تلك المالمح " أن يك##ون  له##ا بن##اء مرس##وم واض##ح
يستطيع كاتبها من خالله أن ي##رّتب األح##داث والمواق##ف والّشخص##يات
التي مّرت به،  ويصوغها صياغة أدبّي##ة محكم##ة، بع##د أن ينّحي جانب##ًا

كثيرا .
ميز لوجون# بين التلقي الس#لبي ونظ#يره اإليج#ابي، مؤك#دا على فاعلي#ة

التلقي اإليجابي الذي يسهم في القراءة المنتجة في حين يدعو إلى ع##دم
"التشبث بالقارئ السلبي الذي يستهلك المنتوج األدبي ويخضع لس##لطة

.الميثاق ال سلطة للنص
إن الجزائريين كغيرهم من األدباء والمهتمين بهذا المج##ال، عرف##وا فن

الرواية# وتناولوه# في أدبهم وهي أكثر األجن##اس األدبي##ة ش##يوعًا ل##ديهم،
فهي تتميز ب#الطول# واالس##تغراق، وله##ذا فهي حي##اة فني##ة أو واق##ع ف##ني
بحق. ويتفق الدارس##ون# على أن الرواي##ة عب##ارة عن "خي##ال ن##ثري ل##ه
طول معين كامل في ذات##ه ينص##ب ص##احبه باالهتم##ام بالع##الم ال##داخلي
للشخصية أكثر من الخارج، هذا لمعرفة طب##ائع الن##اس، وك##ذا إعالمهم
بأحوالنا من خالل الول##وج في شخص##يتنا، وه##ذا مت نج##ده في الس##يرة
الذاتية، ونلحظ من هذا كله، أن الرواية# تحترم التجرب##ة الذاتي##ة والحس#
الف##ردي وتتج##ه مباش##رة إلى الواق##ع، لكن ليس الواق##ع بح##ذافيره وإنم##ا

الواقع الفني.
لم يشر دارسو الرواية إلى وجود رواية جزائرية  ذات مالمح خاص##ة

بها، ألّن الجزائر  لم تكن بمعزل عن بقية األقطار العربي##ة، والح##ديث
عن ظهور ّرواية جزائرية  متمّيزة في هذه المرحلة يتض##ّمن ق##درا من

المبالغة
ال يمكن لمتتّبع الرواية في تلك الفترة أن يغفل دور الّرواية المترجم##ة 

في الحي##اة األدبّي##ة، فق##د احتّلت موقع##ا ال ب##أس ب##ه في الحي##اة األدبّي##ة
الجزائرية سواء المعبر فيها بالعربي أو الفرنسي،. وخاّصة م##ا ارتب##ط
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بالمك###ان واألرض وب###الثورة والغبن االجتم###اعي على إث###ر االحتالل
الفرنسي، وقد شهدت تلك الف##ترة من حي##اة األدب الجزائ##ريين  ظه##ور

، وش##ّكلت الب##دايات األولى للّرواي##ة1948عّدة أعمال روائية قبل عام 
الجزائرية. 

يرى الناقد عبد المالك مرتاض أن المسرود له هو نفسه القارئ، فه##و 
بذلك يرب##ط بين ك##ل األط##راف المش##اركة في الرواي##ة فال يمكن فص##ل
الكاتب عن الق##ارئ ف##النص الس##ردي المؤل##ف ي##تركب من مؤل##ف ه##و
ال##ذي يكتب العم##ل الس##ردي وشخص##يته أو شخص##ياته هي ال##تي تتلقى

عنه  الرواية# مباشرة.
     إن دور المؤل##ف والق##ارئ في نظ##ر عب##د المال##ك مرت##اض في

الكتابات التقليدية ك##ان دورا بس##يطا وذل##ك# للعالق##ة ال##تي تربطهم##ا ففي
ذهنه المؤلف هو الذي يملي رأيه ال##ذي يعلم وال يعلم مع##ا أم##ا الق##ارئ
يتلقى النص ال##روائي ج##اهزا ف##دوره اس##تهالكي. أم##ا في حديث##ه عن
الكتابات الروائية المعاص##رة، ف##دور الق##ارئ يمث##ل المرك##ز ألن النص
ال###ذي يق###دم إلي###ه يك###ون غ###ير ك###امال ومن تم يك###ون دوره بن###ائي ال

استهالكي.
،يعد العن##وان# من أهم عناص##ر النص الم##وازي وملحقات##ه الداخلي##ة    

نظرا لكونه مدخال أساسيا في ق##راءة اإلب##داع األدبي والتخ##ييلي بص##فة
عامة، وال##روائي بص##فة خاص##ة؛ حيث المعل##وم أن العن##وان ه##و عتب##ة
النص وبدايته، وإشاراته األولى، وه##و العالم##ة ال##تي تطب##ع الكت##اب أو
النص وتسميه وتميزه عن غيره، وه##و ك##ذلك من العناص##ر المج##اورة
والمحيطة بالنص الرئيس إلى جانب الحواش##ي واله##وامش والمق##دمات

والمقتبسات واألدلة األيقونة.
#يتطّلب العنوان# من المؤلف وقتا واسعا من التأمل والتدّبر لتوليده       

وتحويل##ه ليص##بح بني##ة داللي##ة وإش##هارية عام##ة  للنص ال##روائي، فك##ل
عن##وان يلص##قه الك##اتب على ظه##ر روايت##ه أو يعلق##ه كالثري##ا في رأس
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الصفحة أو يموقع#ه في وس#ط ك#ل فص#ل أو قس#م ، الش#ك أن المؤل#ف
أفرغ جهدا وتطلب منه اختياره، ألن صياغة عنوان أي عم##ل إب##داعي

جزء من الكتابة الفنية.
على المتلقي  أن يبحث عن العالق###ة بين العن###وان# والّنص وأن يبحث 

عن الم##رامي والمقاص##د والعالق##ات  الرمزي##ة واإليحائي##ة، فكث##ير  من
المبدعين كتبوا نصوصا بعناوين غامضة وبعيدة عن مض##امينها مث##ل:

(  وهكذا فإذا كان كلles mots(وسارتر في)S/Zروالن بارت في)
عنوان يحاول أن يلم شتات النص المعّبر عنه ويلّخص كّل ما ورد فيه
من وق##ائع وأح##داث وم##ا تفاع##ل في##ه من ش##خوص وأبط##ال في نط##اق

الزمان والمكان: أي داخل فضاء معين أو فضاءات مختلفة.
مفهوم المص##طلح# " الرواي##ة الس##ير ذاتي##ة " واس##ع ومتش##عب، ال يمث##ل

االمت##داد# الفك##ري  فق##ط ، وإنم##ا يتع##داه ليش##مل تض##اريس األرض،
واإلنس##ان، والمجتم##ع، وك##ل م##ا يمأل علين##ا ه##ذه األرض الخاص##ة بن##ا
وبأشيائنا وأجسادنا وأحداثنا وتفاصيل كل حيز منها، على هذا األساس
ُفس##رت أزلي##ة تعل##ق اإلنس##ان ب##الحكي وبنق##ل الخ##برة والتجرب##ة لغ##يره

واإلحساس بذاك  منذ أن كان  .
تم جمع اقتراح المدونات على أس##اس ق##ائم على أبع##اد ثالث : فمفالح 

ه##و ِره##ان على المواطن##ة واألرض والتقالي##د# ، ومونس##ي ره##ان على
الدين# والقّيم ، وفضيلة رهان على الجرأة واالنثى والتمرد  .

اإلط##ار اللس##اني واآلك##اديمي يم##يز الس##اردين الثالث ول##ذلك# زئبقي##ة
المعنى والتفلت قائمة ، ففي زمن القراءة تجد نفسك أنك أمام مض##امين
سيرة ذاتية ، ومرة أمام وثائقية ، ومرة أم##ا مدون##ة تاريخاني##ة ، وم##رة
أم##ام عم##ل ف##ني س##ردي بعي##د عن ال##ذات# ب##ل ه##و النحن ال##ذي يخ##رج

العملمن السيرة الذاتية إلى الجماعية .
عالقة المكان السير ذاتي  بالثالثية )اإلنسان، الزمان، الحركة( أكس##به

نمطي###ة، فعالقت###ه باإلنس###ان جعلت###ه م###دخال مهم###ا تش###تغل علي###ه
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األنثروبولوجيا  الثقافية ال##تي تلج إلى ذاك##رة اإلنس##ان وتنقب في ُبنيت##ه
الثقافي##ة والنفس##ية ، كم##ا أن الزم##ان والمك##ان كيان##ان ال ينفص##الن ،

والحركة ال تتم وال تنقل إال بتحرك المادة# في مكان أو حيز ما.   
اتخ##ذ الس##رد  في اللغ##ة أش##كاال متع##ددة، س##اهمت في إث##راء المب##احث

اللغوية، تمثلت في تشكيل هندسي لفضاء نص##ّي متم##يز وفض##اء داللي
راق .

خص##ائص أدب الس##يرة جعلن##ا نف##رد ل##ه مس##ردا خاص##ا لجم##ع بعض
المفردات والمصطلحات الدالة#  وتنوعه واتساع مفهوم##ه أث##رى الم##ادة
المعجمية وشكله مما أفرز لنا معاجم خاصة، تعددت باختالف مادتها .

يك##اد يختل##ف اثن##ان في أن الرواي##ة س##جلت حض##ورا قوي##ا في الس##احة
األدبية و النقدي##ة على ح##د الس##واء ، و خلقت لنفس##ها مس##احة مقروئي##ة
واس##عة ، و اذا ك##انت الرواي##ة# العالمي##ة ق##د امتلكت الوس##ائل التقني##ة و
األدوات اإلجرائية الحديثة التي مكنتها من أن تتب##وأ ه##ذه المكان##ة و أن
تفرض استقالليتها في الرؤى و التص##ور ، ف##إن الرواي##ة الجزائري##ة ال

تقل قيمة عن هذه النصوص اإلبداعية .
اّلذي يؤكد ما ذهبنا إليه، هو ذلك النت##اج ال##روائي الجزائ##ري ال##ذي  ال

يمكن بأي حال من األحوال تجاهله ، و الذي ف#رض نفس#ه في الس##احة
االبداعية العربية و حتى الدولية بفض##ل تم##يزه فكث##يرة هي النص##وص
الروائي##ة الجزائري##ة ال##تي ت##درس األن في الجامع##ات العربي##ةة    و
األوربي##ة و ح##تى نزي##ل اللث##ام على الكث##ير من النص##وص األخ##رى ،

قررنا أن نخوض هذه المغامرة .
بالفعل مزجت المدونات الثالث بين الرواي##ة و الس##يرة الذاتي##ة وبنس##ب

متفاوتة  تلميحا وتصريحا وتقري##را على واجه##ات الرواي##ات أو داخ##ل
متنها "كأن يقول السارد، إني أكتب حياتي.

اهتمام الكتاب بحل العناصر الروائية حيث أعطوا لكل عنصر من هذه
العناصر حقه في متن الرواية# .
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الخاتمة

احتلت الشخصيات في روايات موقعا متميزا حيث اهتمت به##ا الكاتب##ة
اهتماما بالغا لذا نجد الرواي##ة# تحت##وي على شخص##يات كث##يرة معظمه##ا

واقعي .
للزمن أهمية في ه##ذه الم##دونات على غ##رار ب##اقي العناص##ر الروائي##ة 

حيث تش##مل الحرك##ة الداخلي##ة# على بع##دين زمن##يين متق##اطعين هم##ا :
االسترجاع و االستباق ، و قد شغل االس##ترجاع ح##يزا هام##ا في النص
كما أن االستباق يكثر في الرواية هو اآلخر، الغ##رض من#ه التكهن بم#ا

هو محتمل الوقوع في عالم الرواية.
دون ان نج##يز المطابق##ة التام##ة بين الع##الم ال##روائي و الواق##ع ألن ذل##ك

غ##ير ممكن ، نش##ير إلى أن المنج##زات الروائي##ة#  ك##انت تتح##دث عن
هواجس وعن مخيال المتمثلة فيوعن واقع اللحظة# الراهن# . 

و في األخ##ير أق##ول ان الدراس##ة لن تك##ون االخ##يرة ب##اذن اهلل، مادمن##ا
نطمح لتوس##يع معارفن##ا ، و أي##ا ك##ان حظي من التوفي##ق ف##إن ع##زائي
الوحي##د اني أخلص##ت الجه##د و لم أت##وان# لحظ##ة من ب##ذل قص##ارى م##ا
استطيع ، و أسأل اهلل التوفيق ، فإن أصبت فمن اهلل و ان أخطأتى فمن

نفسي ومن الشيطان آخر دعوان أن الحمد هلل رب العالمين.
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الملخص :

 قراءةالِخطاب السير ذاتي في الرواية الجزائرية المعاصرة ،تحت عنوان :
في تجارب: هوامش الرحلة األخيرة )لمحمد مفالح (، مزاج

 كانمراهقة)فضيلة فاروق(، مقامات الذاكرة المنسية )للحبيب مونسي( 
موضوع هذه األطروحة ،ولعل أدق ما في البحث عنصر التماس بين

التوثيق للحياة)السيرة الذاتية( والمتخيل )الرواية( / ثم البحث عن التعالق
والتوظيف واإلجناسية  القائمة و الميثاق السير ذاتي.

حقالفكان اختيار مفالح / و فضيلة / و الحبيب  النهم جميعا يشكلون  
سرديا ثّرا فكان لزاما علينا ان نقيم  شبكة قرائية دقيقة ومقاربة نصية ثاقبة

تتأسس :من مدخالت انغالق البنية إلى انفتاح التأويل ، وخاصة عندما
يتعلق األمر بقامات روائية جزائرية فإن المنجز السردي يتشكل لونا

 فكانت المفردات األساس تراهن على العرضوتوظيفا وصياغة .
واألرض والقيمة  "إنه فعل الرؤيا في زمن التفكك والبناء 

في الختام توصل البحث إلى أن أهم مؤشر في أدب السيرة الذاتية هو األنا
بكّل مفاصلها ودالالتها عندما تنبثق من ميثاق./الجغرافيا،الذاتk واإلنتماء.

الكلمات المفتاحية : 
الخطاب ، السيرة الذاتية ، الرواية الجزائرية ، الميثاق السير ذاتي ،

المدونات السردية المدرجة 

SUMMARY :

Under the title: The Autobiographical Speech in the Algerian Modern 
Novel, and within the reading experiments: The Margins of the Last 
Voyage (by Mohamed Meflah), A Mood of a Teenager (by Fadila 
Farouk), The Standings of a Forgotten Memory (by Habib Mounssi). The 
main topic of this dissertation and the most significant part of this 
research is the component that links between the documentation of life 
(autobiography) and what has been documented fictionally (a novel) / 
then searching for linkage, usage, homogenisation and the 
autobiographical bond. Therefore, my choice of Meflah/ Fadila/ and El 
Habib was because all of them combine a sphere of a rich narration, thus 
we were obliged to construct a very detailed web of several readings and 
a penetrating text comparison which is built upon: inputs that come from 
being structurally closed to opened for interpretations, especially when it 
is concerned with great Algerian authors the narrative is more constructed



and enameled with colour, usage, and diction. Moreover, the terms were 
fundamentally betted on the honour, the motherland and the value .

Whence it is the cause of the insight in a time of disintegration and 
construction …

In conclusion, we came to deduce in this research that the most important 
sign in the autobiographical literature that is the inner which bears all its 
parts and indications when it bursts from the geography, the self (being) , 

and the belonging  .

KEYWORDS :
The speech, autobiography, Algerian novel, the autobiographical bond, 

Narrative Notations  .

Résumé

Sous le titre: Discours Sir auto dans le roman contemporain algérien, les 
expériences de lecture: les marges de dernière voyage (Muhammad 
Mvlah), l'état d'esprit d'un adolescent (vertu Farouk), des sanctuaires 
mémoire oubliée (amant Munsey) a fait l'objet de cette thèse, peut-être la 
recherche la plus précise chercher élément entre Documentation de la vie 
(biographie) et de l'imaginaire (roman) / Puis recherche de la dépendance 
et de l'emploi existants et de l'immunité existante et de la Charte de soi.
La sélection Mvlah et / vertu / et bien-aimés parce qu'ils font tous un récit
sur le terrain Thera était nécessaire pour nous d'évaluer le réseau 
d'alphabétisation précis et un aperçu textuel d'approche est basée: la 
structure de verrouillage d'entrée à l'ouverture de l'interprétation, en 
particulier en ce qui concerne un romancier algérien Bakamat, le récit 
accompli est formé des employeurs principaux Luna et la formulation . 

Était le vocabulaire de base pariant sur l'offre, la terre et la valeur" 
C'est l'acte de vision dans un temps de désintégration et de construction.
En conclusion, la recherche a révélé que l'indicateur le plus important 
dans la littérature de CV est l'ego avec toutes ses articulations et leur 
importance quand ils sortent de la Charte. / Géographie, auto et 
appartenance.

les mots clés
Discours, biographie, roman algérien, autobiographie de charte, blogging 
narratif inclus
Résumé
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