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 شكر وعرفان 
 الشمر هلل لل  توفيقو وتسداده يل.

 .الشمر لوالديَّ البسمة األوىل يف حيايت

كما أتقدم جبزيل الشمر والعرفان لمل من أمد يد العون وادلؤازرة 
كر الدكتور ادلشرف "طارق ثابت" لل  والدلم، وأخص بالذ 

رحابة صدره، وحسن متابعتو ودقة مالحظاتو يف مجيع مراحل 
 الدراتسة.

كذلك أتقدم بالشمر المبري إىل اللجنة المرمية ادلوقرة لتفضلها 
بادلوافقة لل  مناقشة ىذه األطروحة وإثرائها ِبا تستقضي إليو 

 ادلناقشة من توجيهات ومالحظات.
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ر امرأة، كىذا ما جعؿ الرغبة تتكلد كتتكاثر في كٍ مف ذً  جزائرم يكاد يخمك عمؿ أدبي ال
أنفسنا لنبحر في أعماؽ الكتابات اإلبداعية النسكية الجزائرية لنعرؼ مدل أىمية كجكدىا في 

 الساحة األدبية بفرعييا شعرا كنثرا.

الجزائرم فقد جمعت بيف كيؼ ال كالمرأة حكصمة لمرحمة تاريخية ىامة في حياة المجتمع 
المآسي التي خمفيا االستعمار، كاإلرىاب كاآلالـ المكجعة لمقيـ اإلنسانية التي بسطت نفكذىا 
كسمطتيا الذككرية عمى المرأة التي تمثؿ أىـ قطب في الككف، كمكطف السحر فكانت بذلؾ 

 النمكذج األمثؿ، كاألكبر  كاألكثر حضكرا.

ا لتحٌرر األنثى مف قيكدىا، كتبعٌية المجتمع كتقاليده، فقد فالكتابة النسكية تعتبر مفتاح
سعت األنثى بخياليا إلى الخركج مف الٌدكنية لتمج عالـ المغامرة الخيالية كاإلبداعية التي 
حٌررتيا، كجعمت ليا حضكرا قكٌيا في الٌساحة األدبٌية، مثمما خمقت ليا ركح المنافسة كالمساكاة 

 بمحاذاة الذكر.

األدب الٌنسكم ظاىرة أدبٌية حديثة، كىك فرع مف األدب الذم يرٌكز عمى مف ىنا ف
المسائؿ الٌنسكية، كقضايا المرأة الٌتحٌررية، كقد ظير ىذا األدب في أحضاف الحداثة حيث 
شكمت قيـ الحداثة رافعتو، كأىـٌ مبادئو لممضي قدما، إلثبات كجكد إبداع نسكم ممٌيز، قائـ 

و الٌخاصة، كبالٌتالي نشر الكعي الٌذاتي عند المرأة، كدفعيا إلى بذاتو، لو ىكيتو كمبلمح
 التعبير عف نفسيا في قالب أدبي خاص بيا، لو شكؿ كطعـ مختمؼ عٌما يكتبو الرجؿ.

كضعيا المجتمع، كالتاريخ لممرأة  األدب الٌنسكم ىك ثكرة مزعزعة لمقكالب الثابتة التيإف 
ار األدبي كلد لعٌبر عف اآلراء الٌنسكية في الٌمغة كالفكر، حتى تتقكقع داخميا، كما أٌف ىذا التيٌ 

نشاء خطاب مختمؼ بكضعٌية الٌمغة التي صنعيا الٌرجؿ.  كا 

فمٌما كانت الركاية فضاء أدبٌيا لمناقشة مختمؼ المكاضيع يتسابؽ فييا الٌركائٌيكف مف كبل 
تجاكزة تمؾ الٌصكرة النمطٌية الجنسيف إلبراز التميز كاإلبداع، برزت المرأة متحدٌية اآلخر، كم

التي نسجيا ليا الٌرجؿ كالمجتمع، كالتي ال تبيح ليا التمٌرد عميو، ظير ما يسٌمى بالٌركاية 
الٌنسكية، فراحت الكاتبة ترصد مف خبلليا القضايا االجتماعية مف سياسة كديف، كجنس 
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جرأة في التعبير عف كغيرىا مٌما ساىـ في كالدة جيؿ نسكم تمٌيز عف غيره مف األجياؿ بال
 القضايا المختمفة كالحديث  عف المسككت عنو بمنتيى الحرٌية.

لقد أصبحت الركاية ذات حضكر أقكل مما كانت عميو خاصة بعدما دخؿ العنصر 
النسكم في مجالي القٌصة كالٌركاية، كأثبت حضكره الفعمي كذات فاعمة في الخطاب الٌركائي، 

ى الٌساحة األدبية كالثقافٌية ببل جداؿ مع كجكد مجمكعة مف فقد فرض إبداع المرأة نفسو عم
الكاتبات الجزائريات المعاصرات البارزات  مف مثيبلت: "فضيمة الفاركؽ"، "أحبلـ 

 مستغانمي"، ك "ربيعة جمطي".

كيعٌد المتخٌيؿ األنثكم ممكة ذىنٌية ناتجة عف الٌصكرة الذىنية بقعؿ قمع المكبكتات 
جية، كالٌتطمع نحك الٌرقي كتحقيؽ األفضؿ مف جية أخرل. كليذا كاف  الكامنة في الذات مف

 المتخٌيؿ ىك الخطكة األكلى لئلبداع األنثكم، كبما كاف الٌذكر رٌساما لؤلنكثة بكٌؿ تفاصيميا.

لكنو لـ يرؽ إلى درجة ما تحٌسو، كتكتبو. ىذا ما جعؿ األنثى تتحٌرر مف سبلسؿ الٌرككد 
عطاء األدبي بأنكثتيا كتجربتيا مع اآلخر انطبلقا مف ذاتيا، لتبرز دكرىا في إغناء ال

كرغباتيا، كعبلقتيا باآلخر بأسمكب أنثكم، كىك ما جعؿ المتخٌيؿ األنثكم مكضكع اىتماـ 
لدل الٌدارسيف كالٌنقاد. كليذه األسباب تـٌ اختيار مكضكع البحث فضبل عف أسباب أخرل 

التي حققتيا في مختمؼ المجاالت، إضافة إلى  تتمثؿ في اىتمامي باألنثى، كدرجة الرقيٌ 
ميكلي لمكتابة األنثكية التي حاربت بيا عف أنكثتيا، مستخدمة الخياؿ لمكشؼ عف الحقيقة، إذ 

لذا يعٌد الخياؿ نكعا مف الحرٌية، كالذم يتيح لمكاتبة الٌتحٌرر مف كٌؿ قيد في الكاقع الحقيقي 
، ّتخييل في الّرواية الّنسوية الجزائرّية المعاصرة()سمطة الواقع وفنّية ال جاء موضوع البحث

كحيث كقع اختيارم عمى أعماؿ الٌركائٌيات الجزائريات المعاصرات "أحبلـ مستغانمي" "فضيمة 
الفاركؽ" ك "ربيعة جمطي" الٌمكاتي فتحف بابا لمٌنقد، كخاٌصة الٌنقد العربي المعاصر لما 

تشكيؿ الكاقع كفؽ رؤية جديدة، كجد فييا  اشتممت عميو أعمالٌيف مف خصكصٌيات أعادت
 بعض الدارسيف ما يتطٌمب تجديد نظرتيـ، كأدكات أعماليـ تجاه ىذا الجنس األدبي.

 كقد اخترت ىذه النماذج لمعديد مف االعتبارات منيا:
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الجزائر البٌلتي تركف انطباعا في نفسي عند  أديباتحٌب الٌتطمع كالتصٌفح لجمالٌية كأسمكب  -
 عماليٌف.قراءتي أل

 أٌف المكضكع يتعمؽ بالجنس األدبي األكثر انتشارا كازدىارا، كىك فٌف الركاية. -
أنو تناكؿ قضية المرأة الكاتبة، كىي قضٌية حٌساسة نظرا لمٌدكر الياـ الذم تؤٌديو كتاباتيا  -

في التعبير عف ىمـك كقضايا كطنيا كبني جنسيا مستخدمة فنية الٌتخييؿ لمكشؼ عف 
 الكاقع.

د قٌدـ لي ىذا البحث الفرصة المطمكبة لطرح إشكالية المكضكع، كتعميقو بشكؿ أكبر كلق
كقد حٌددت دراسة الٌركاية الٌنسكية الجزائرٌية، المعاصرة، كاخترت نماذج ألىـٌ األعماؿ التي 
أبدعت فييا الٌركائيات مع العمـ بصعكبة البحث إاٌل أنني قصدت فيو لشغفي الٌشديد بيذا 

"زمف الٌسرد  خصكصا أٌنو كاف بمثابة امتداد لمكضكع بحثي لشيادة الماجيستيرالمكضكع، ك 
 في ركايات "فضيمة فاركؽ".

لذلؾ اخترت المنيج البنيكم لمٌتحميؿ كالٌدراسة رغبة مٌني في معرفة الكاقع كسمطتو، 
 كفنيات الٌتخييؿ التي مارستيا الٌركائيات، كالكقكؼ عمى الٌتعالقات بيف أصناؼ الكحدات
ضمف متغٌيرات زمنٌية متعاقبة بغية تحديد مدل إف كانت كتاباتيٌف أمثمة أساسٌية لطرح سؤاؿ 

كىؿ كانت أعماليٌف تكشؼ عف خبايا الماضي بتذكٌر أحداثو فقط كاالستدالؿ بيا  ،الٌزمف
كما مدل استجابة   عميو؟ أـ كانت مدعكمة باستشرافات تتطٌمع إلييا كفؽ رؤية فنٌية خاٌصة؟

تعالقات كاقعٌيا كفنيا النشغاالت الٌركائيات مف حيث خصكصٌية الٌمغة كخصكصٌية ىذه ال
المكضكع ككيؼ كٌظفت الٌركائية التقنيات الزمنٌية التي أكسبتيا طابعا سردٌيا ممٌيزا؟ كيؼ 
تجٌسدت شعرٌية المكاف عندٌىف؟ كلئلجابة عف ىذه األسئمة كغيرىا يحتاج البحث العكدة إلى 

ادر كالمراجع أىٌميا ركايات )مزاج مراىقة تاء لخجؿ، اكتشاؼ الٌشيكة( مجمكعة مف المص
"فضيمة الفاركؽ"، ك )ذاكرة الجسد، عابر سرير، فكضى الحكاس( لػ"أحبلـ مستغانمي" لػ

ككذلؾ )الٌذركة، عرش معشؽ( لػ"ربيعة جمطي"، خطاب الحكاية لػ"جيرار جنيت"، )نظريات 
نسائي أـ نسكم( لػ"شيريف أبك الٌنجا"، )الزمف في الركاية السرد الحديثة( لػ"كاالس مارتف"، )

 العربية( لػ"ميا حسف القصراكم"، كغيرىا مف المراجع األخرل

 كيحاكؿ البحث اإلجابة عف عدة أسئمة مف بينيا:     
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ذا كجد فما ىي  ىؿ ىناؾ أدب نسكم متميز أـ أٌنو مجٌرد صدل لما يكتبو الٌرجاؿ؟ كا 
غة، المكضكع، الٌزماف، المكاف مثبل؟ كما مكقؼ المجتمع كالكاقع مف خصكصٌيتو مف حيث المٌ 

لى أٌم مدل نجحت الكاتبة الجزائرية في ممارسة  ىذا الخطاب؟ ككيؼ فرض سمطتو عميو؟ كا 
فنٌية الٌتخييؿ فيو؟ كما ىي المكانة التي تبٌكأتيا الكتابة األنثكٌية؟، كمف الصعكبات التي 

مكضكع كشمكليتو، كصعكبة ضبط خٌطة البحث، كتتٌبع كٌؿ كاجيتيا ىذه الٌدراسة سعة ال
مصدر مف جميع جكانبو، كما يرافؽ كٌؿ ذلؾ مف ضغط نفسي، كذلؾ صعكبة الٌتحكـ في 

 المكضكع أثناء تحميؿ النصكص الٌركائية.

أحاطت بالمكضكع مف مختمؼ  "مقّدمة"أٌما محتكل الٌدراسة فقد جاء عمى الشكؿ الٌتالي: 
بعنكاف: "الكتابة الٌنسكية كتاريخيا" تناكؿ مصطمح الٌنسكية،  فصل تمهيديجكانبو، يمييا 

كحاكؿ ضبطو، كتطرؽ إلى نشأة الكتابة الٌنسكية كمراحميا، كمكقؼ الساحة األدبية العربٌية 
منيا، كذلؾ تحٌدث ىذا الفصؿ عف الخطاب الٌنسكم كمدل تقاربو مع الكاقع العربي 

مع عبر مراحؿ مختمفة كسمسمة الككابح االجتماعية التي المعاصر، ككضع المرأة في المجت
تحت عنكاف  الفصل األولفرضت عمييا، كرفضيا ليذا الكاقع. كيمي ىذا الفصؿ التمييدم،  

:"خصكصية الٌمغة" تناكؿ خصكصية لغة المرأة الكاتبة ككياف مصحكبا بتطبيقات مختمفة 
عاصرات، كما نظر في قضية انفتاح عمى مقاطع مف بعض أعماؿ الركائيات الجزائريات الم

أّما الفصل الٌسرد األنثكم عمى قابميات التعبير المختمفة، كمدل ارتقائو جماليا أثناء الكتابة، 
مف الباب األٌكؿ، فكاف بعنكاف: "خصكصية المكضكع"، حيث تطٌرؽ البحث فيو إلى  الثاني

ع، كقضاياه المختمفة فتنكعت مكضكعات الكتابة النسائٌية الجزائرية المستميمة مف المجتم
المكضكعات مف ذاتية، سياسية، اجتماعية، تاريخية ثقافية، كتعمقت بقضية المرأة بشكؿ 
أساسي، كالتي تعتبر مف قضايا العصر اليامة، كما تطرؽ أيضا إلى مدل نجاح الٌركائية 

المكتكبة  الجزائرٌية في التعبير عف ىذه المكضكعات. كالسيما المسككت عنو في الركايات
بأيدم الٌرجاؿ، ككيؼ سعت المرأة إلى إنتاج ما يكسر القاعدة، كيخرج عف المألكؼ إلنتاج 

 نصكص مختمفة. 

تحت عنكاف: "خصكصية الزمف كالمكاف في الٌركاية النسكية  باب ثانيمي ىذا الباب 
تطٌرؽ  الجزائرية المعاصرة"، كيتضمف بدكره فصميف اثنيف األكؿ بعنكاف: "خصكصية الٌزمف"
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فيو البحث إلى البنية الٌسردية لمٌنص الٌركائي النسكم الجزائرم مف ناحية عناصر الٌزمف: 
النظاـ الزمني )الترتيب( المٌدة)الديمكمة(، كالتكاتر، مصحكبا بتطبيقات حكؿ مقاطع ركائية 

مف الباب الثاني بعنكاف: "خصكصية المكاف" تناكؿ فيو  الفصل الثانيمختمفة. ثـ يأتي 
لبحث عنصر المكاف باعتباره مف أىـ مككنات الٌنص السردم، كما تطٌرؽ إلى أقسامو ا

المختمفة، ككذا شعرٌيتو، كدكره الكاضح لدل معظـ الكاتبات الجزائريات المعاصرات، ككيؼ 
 شغؿ حٌيزا بارزا في أعماليٌف.

طة الكاقع" كىك كاألخير بعنكاف: "الٌسرد األنثكم المتخٌيؿ كسم الباب الثالثبعد ذلؾ يأتي 
بعنكاف: "السرد األنثكم المتخٌيؿ" تطٌرؽ إلى مفيـك  الفصل األولبدكره ينقسـ إلى فصميف، 

المتخٌيؿ األنثكم، كأنكاعو، كدكره في التعبير عف الكاقع االجتماعي الذم يمارس سمطتو عمى 
ة األنثى أكثر المرأة، كدكر الجسد األنثكم النابع مف خياؿ الٌركائيات المعاصرات في جعؿ لغ

 شاعرية. 

مف الباب الثالث بعنكاف: "البحث عف الذات كاكتشاؼ اآلخر"،  الفصل الثانيكأخيرا 
تناكؿ قضية بحث األنثى عف ذاتيا، كاكتشاؼ اآلخر ككيفية إنجازىا لشخصيتيا األنثكية 

رفكقة مقابؿ الشخصية الذٌككرية المميئة بالسمبٌيات، كالتناقضات، ك لغة التخاطب بينيما م
بتطبيقات عمى مقاطع مف أعماؿ الركائيات الجزائريات المعاصرات: "فضيمة الفاركؽ، أحبلـ 

 مستغانمي، كربيعة جمطي" 

البحث بخبلصة جمعت فييا أىـٌ النتائج التي تكصمت إلييا الٌدراسة  ختمتكفي النياية 
 فكانت بمثابة حكصمة مف االستنتاجات.

إلى أستاذم الفاضؿ البركفيسكر "طارؽ ثابت" بالشكر كختاما ال يسعني إال أف أتقدـ  
الجزيؿ كاالمتناف الكبير ككنو تفضؿ بقبكؿ اإلشراؼ عمى البحث كضبط خطاه بكؿ 
تفاصيميا، فجزاه اهلل كؿ الخير، ككفقو في كٌؿ درب. كما أشكر الٌسادة أعضاء لجنة 

 المناقشة. كاهلل كلي التكفيؽ.

 



 

 

 

صل تمهيديف  
مفهوم الكتابة  
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بدعاتو كنظرياتو،يدؿ عم "النسوية"إف مصطمح     ى الحركة النسائية كالفكر النسكم كا 
لعبلقات القكل في المجتمع  فكرمالعقمي كالأدبو ، كىك يعني إجماال : إعادة التكازف ك 
تكجو فكرم ال عبلقة لو بالجنس فميس كؿ نص تكتبو إمرأة ىك نص نسكم  "النسوي"ك

،فالنسائي سيعتمد الجنس البيكلكجي بالضركرة إذا انطمقنا مف أف النسكم كعي فكرم كمعرفي 
كسيككف خاصا بالمرأة ،كعميو فإف الرجؿ يمكف أف يكتب نصا نسكيا قادرا عمى تحكيؿ الرؤية 

  (1) .المعرفية لممرأة إلى عبلقات نصية ميتمة باألنثكية المسككت عنو

لنسبة باعتبار أف الكتابة با )األدب النسوي(أيضا مصطمح "يمنى العيد" كترفض الناقدة 
لممرأة ليست إال كسيمة تحتمي كراءىا إزاء كضع متردِّ ييدد كجكدىا ككيانيا ، ناشدةن مف 

 2خبلليا التحرر كالخركج مف الفئكية التي حصرت فييا مف قبؿ الثقافة الذككرية المييمنة

بحؽ األدب كليس بحؽ األنكثة فحسب  خاطئإف تصنيؼ األدب مف حيث الجنس أمر 
"غادة لمكتكب البٌد أف يككف عمى أساس الفكر ال الجسد . حيث تعتبر لذلؾ فإف تمييز ا

مجرد حديث تافو ، ) األدب النسوي( كؿ ما ينشر في الصحؼ حكؿ مصطمح السمان" 
كأنيا تسمية فاشمة ماداـ ثمة نقاد يقفكف أماـ األثر األدبي كما تقؼ الداية أماـ المكلكد الجديد 

     3.أـ ىك صبي كىميا الكحيد أف تعمف ىؿ ىي بنت

كترل األدبية "خناثة بنكنة" أف مصطمح )األدب النسكم( ىك مف صنع اإليديكلكجية 
بقاء الحكاجز بيف المرأة كالرجؿ حتى  األبكية ،كذلؾ لفرض الييمنة الذككرية ، كترسيخيا ، كا 

أعتبر ىذا التصنيؼ رجاليا مف أجؿ » التضييؽ بقكليا:  في مجاؿ اإلبداع ،كترفض مبدأ
إلبقاء عمى تمؾ الحكاجز الحريمية المكجكدة في عالمنا العربي، كترسيخيا، كتدعيميا حتى ا

في مجاؿ اإلبداع، كأنا أرفض مسبقا ىذا التصنيؼ عمى أساس أف اإلنتاج يعطي نفسو، 

                                                           
 . 13، ص2002، 1شيريف أبك النجا ، نسائي أـ نسكم ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،ط  (1)
، 2قيا الشرؽ ، المغرب ، بيركت ، طينظر : رشيدة بف مسعكد ، المرأة كالكتابة )األخبلؽ كببلغة الخصكصية ( إفري  (2)

2002( ،06) 
 ،1999 لبناف، ( ، منشكرات بيركت ،12ينظر : غادة السماف ، القبيمة تستكجب القتيمة ، األعماؿ غير الكاممة ،) (3)

 .202ص
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 خناثة بنونةفاألديبة  (1)«كيممؾ الحكـ عميو دكف اعتبار لمقمـ سكاء كاف رجاليا أـ نسائيا
 اإلبداعي تعدل كضعية المرأة إلى قضايا المجتمع كالسياسة. تؤكد أف عمميا

األدب ( أف تصنؼ كتاباتيا ضمف« مي التممساني» كما ترفض الكاتبة العربية المصرية 
يندرج عممي في سياؽ كتابات المرأة، ألف  أفال يعجبني » قائمة:   )أدب المرأة (أك )النسائي

ابة لمجرد أف صاحبتيا امرأة، كفي ىذا تكريس الساحة األدبية في مصر ال تختفي بأم كت
نقاص مف قيمة اإلبداع لنفسو     (2)«. لمفصؿ بيف الرجؿ كالمرأة، كا 

ككما أشرنا سابقا أف المرأة ال سبلح لدييا غير سرد الحكاية لمتعبير عف مشاعرىا 
نثى أكثر، كاإلخبار عما تريد بكؿ حرية، فإف ىذا السرد المفتكح نحك الداخؿ يمنح فاعمية لؤل
 كيجعميا قادرة عمى االختراؽ كالكشؼ عف الكثير مف الجكانب المخفية المظممة. 

فالمرأة ما ىي إال فيض مف العكاطؼ كالمشاعر، كاألحاسيس، تتميز عف الرجؿ بعاطفة 
ة المفعمة بالحب كالرغبة، كالعشؽ لذلؾ استطاعت أف تمزج بيف الغبة، كالخكؼ، األمكم

بداعاتيا.   كالدىشة كىك ما تجمى في كتاباتيا كا 

لقد تمردت الكتابة النسكية عمى كتابة الرجؿ كالمجتمع لتتحرر مف القيكد التي كبمتيا 
خمع ثكب العادات  لفترة طكيمة جدا مف طرؼ األب، أك األخ أك الزكج فحاكلت المرأة

كالتقاليد، كعبرت عف مشاكميا كعف الضغكط التي فرضت عمييا عف طريؽ الكتابة. فالمغة 
التي تكتب ىي التي تحدد ىكيتيا، لذا تحاكؿ الكتابة لمتعبير عف شعكرىا باإلحباط كالخكؼ، 
ككصؼ التيميش الذم عانت منو، فراحت تتحدل الرجؿ بالكتابة بكؿ شجاعة، كانفتاح 

 قتحمت مختمؼ المجاالت األدبية. فا

كبالنسبة لمركاية النسكية الجزائرية فقد تأخرت في الظيكر كثيرا، مقارنة بالركاية النسكية 
في األقطار العربية األخرل، كمف بيف األسباب التي جعمتيا تتأخر في الظيكر، كأىميا ىك 

مف عدة مشاكؿ اجتماعية أف مجتمعنا الجزائرم كبقية المجتمعات العربية األخرل يعاني 
تعترض سبيؿ تقدمو جممة مف عكارض التخمؼ، كمظاىر الظمـ كمف جممة المشاكؿ 

                                                           
 .53، ص1979مات مف الثقافة المغربية الحديثة، بيركت، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، شاككؿ بكؿ، عبل  (1)
 . 13شيريف أبك النجا، عاطفة االختبلؼ لقراءة في كتابات نسكية، ص  (2)
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المطركحة، قضية المرأة القديمة المتجددة، كمف ىنا فإف التصدم لمكضكع المرأة يكتسي 
أىمية بالغة، كخاصة فيما يتعمؽ بالكتابات النسكية التي القت ىجكما عنيفا خاصة في 

ألدبية الذككرية دكف التطرؽ لمضمكنيا الفكرم كالثقافي، فقط لمجرد أنيا نسكية الساحة ا
طبيعة » ىسبب التحكـ الذككرم في المرأة إل"عايدة أديب بامية " تتعمؽ بالمرأة. كترد الكاتبة 

الجزائرم الذم كاف يتميز إلى حد بعيد بالمحافظة، كبالنظاـ األبكم، حيث كاف كبار  مجتمعال
فقد  (1)«العائديف مف الميجرسمحكف حتى بأقؿ درجة مف التحرر مف قبؿ الرجاؿ السف ال ي

تاريخ المرأة الجزائرية في العصر الحديث إلى ثبلث "عايدة أديب بامية " قسمت الكاتبة 
 مراحؿ، كىي: الفترة االستعمارية، كفترة حرب التحرير، كفترة االستقبلؿ.

، ككانت تعامؿ أشبو ما تككف بالسمعة، كقد ففي الفترة األكلى كانت المرأة مضطيدة
يككف لفترة االستعمار تمؾ أثرىا السمبي عمى معاممة الرجاؿ لمنساء، كذلؾ أف االستعمار 
الفرنسي عرؼ بقسكتو عمى األىالي، كىؤالء ينقمكف المعاممة نفسيا إلى بيكتيـ، كيحاكلكف أف 

ف كانكا يياجركف إلى فرنسا كيحتككف يثبتكا كجكدىـ مف خبلؿ أسرىـ كعائبلتيـ ، كحتى الذي
 بالمجتمع الغربي كيتصرفكف بنفس السمكؾ المتحكـ في المرأة.

فطبيعة المجتمع تقتضي بتحكـ الرجؿ في أمكر األسرة كسيطرتو عمى المرأة كما أف 
حفاظ الرجؿ عمى شرفو جعمو يبالغ في التشديد عمى المرأة، خاصة مع كجكد األجانب 

كيضاؼ إلى ذلؾ أف الفترة السابقة لبلستعمار لـ تكف لتعطي الحرية  ) اراالستعم (الغاشميف
  2الكاممة لممرأة، فإف كؿ الظركؼ كانت ضد األنثى.

فمـ تشيد ىذه الفترة تقدما ممحكظا في كضعية المرأة الجزائرية، إذ بقيت العادات كالتقاليد 
تي كانت تكبؿ حريتيا، كال مسيطرة عمييا بشكؿ قكم، حيث لـ تستطع تحطيـ تمؾ القيكد ال

أف تتحدل العادات كالتقاليد التي تتعايش معيا، كلكف رغـ ىذا فقد أتيحت ليا فرصة اتخاذ 
 خطكة التحرر خبلؿ حرب التحرير. 

                                                           
، ت: محمد صقر، ديكاف المطبكعات الجامعية، 1967-1925تطكر األدب القصصي الجزائرم  عايدة أديب بامية،  (1)

 .205الجزائر ، ص (09)
 . 27، ص2009، 2صالح، المرأة في الركاية الجزائرية، دار الشركؽ، بسكرة، ط ةمفقكدينظر:   (2)
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لقد برىنت الحرب حقا عمى أنيا كانت الفترة الذىبية في تاريخ المرأة الجزائرية، إذ أنو » 
رات مفاجئة شاممة، كبعيدة المدل في كضعية المرأة، في أعقاب اندالع الثكرة، ظيرت تغي

كبذلؾ نقمت الحرب المرأة الجزائرية مباشرة إلى رحاب المجتمع، لتستبدؿ محيطيا المنزلي 
الضيؽ المحدكد إلى محيط حياتي أكسع خارج إطار المنزؿ، إال أف دكرىا يصبح أكثر 

 (1)«إيجابية، كفاعمية

ـ أشبو ما تككف بالتغيير العاـ 1954التي انطمقت عاـ كانت الثكرة الجزائرية المسمحة 
ناثا، حيث أثبتت المرأة جدارتيا في الكفاح  حيث ىب الشعب لمكفاح بكؿ ما يممؾ ذككرا كا 
بمساعدتيا الرجؿ، بحمؿ السبلح أيضا. فكانت الحرب فرصة لتعبر المرأة عف نفسيا بصكرة 

د، فكانت بذلؾ الثكرة الجزائرية ثكرة في مضاعفة لتثبت قكتيا لممستعمر، كلمرجؿ في آف كاح
عقكؿ الرجؿ كذلؾ فقد تقبمكا كفاح المرأة في ىذا المجاؿ، كأبرزت الثكرة المسمحة، صكرة 
المرأة المحاربة، كالمناضمة، كالمشاركة فكاف حضكرىا ىذا دليبل بارزا عمى التحكؿ 

 2بة االستعمار.االجتماعي الذم كقع في الببلد، كفرض مساىمة كؿ مكاطف في محار 

إذف إف األدكار المتعددة التي قامت بيا النساء خبلؿ الثكرة قد أحدثت خمخمة في العبلقة 
االجتماعية، فارتفعت ألكؿ مرة مكانة المرأة، كنسجت حكؿ بطكالتيا القصص كالحكايات، 

 التي يستغذل بيا األدب كالقصص فيما بعد.   

مف الرجؿ مف العذاب، كقسكة الظركؼ، إذ ففي ىذه الفترة لـ تكف المرأة أقؿ حظا 
تعرضت لمفقر كالترمؿ، كالتشرد، كدفعيا ىذا إلى االنتقاـ باالنتماء مساندة الرجؿ في الكفاح، 
مقدمة أبناءىا لمثكرة تارة أك مزكدة لممجاىديف بالماء كالطعاـ، أك عاممة عمى التمريض، 

مراحؿ العنؼ التي مرت بيا المرأة  كعمى الرغـ مف» كحمؿ السبلح إلى الجبؿ تارة أخرل. 
أثناء الثكرة لـ يذىميا مناظر القتؿ، كالدـ كاالغتياؿ، فيذه المناظر أصبحت أماميا مألكفة 

                                                           
 .205، ص1967-1925تطكر األدب القصصي الجزائرم  أديب بامية،  (1)
 . 29-28، صنفسوينظر: المرجع   (2)
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بحكـ العادة، كالمشاىدة، كما أنيا لـ تتحكؿ بحكـ ممارسة النضاؿ إلى آلة حرب تصد 
 1«احالعدك، إذا بقيت تشع الدؼء في قمب الرجؿ فتحثو عمى مكاصمة الكف

أة الجزائرية بالرجؿ بعدا جعميا تحتؿ مكانة مميزة، كمف ىنا فقد اكتسبت عبلقة المر 
 كمرمكقة داخؿ المجتمع نتيجة نضاليا كجرأتيا.

ـ فرح الشعب بيذا النصر المبيف، كظف 1962بعد كؿ ذلؾ جاءت فترة االستقبلؿ عاـ 
فمرحمة » كؿ فرد أنو سيصؿ إلى ما يصبك إليو ، لكف الكاقع كاف مريرا إلى درجة كبيرة

تشييد كانت صعكبتيا ال تقؿ عف صعكبة مرحمة الكفاح المسمح، كبالنسبة لمنساء البناء، كال
فقد كجدف أنفسيف يعدف القيقرم حيث صار ينظر إلييف بتمؾ النظرة االستعبلئية، ككأف 
السنيف السبعة لـ إال االستثناء لمقاعدة، كنشازا في مأساة طكيمة تبدأ منذ ما قبؿ االحتبلؿ 

 (2)«الزمف تخمؼالفرنسي لتستمر عبر 

يبت النساء بخيبة أمؿ، ألف المجتمع عاد إلى صكرتو الطبيعية االستقبلؿ أص دإذ بع
األصمية التي تنظر إلى المرأة عمى أنيا قاصرة، لكف المرأة أثبتت جدارتيا أثناء الثكرة، ما 
كاف ليا أف تستسمـ بسيكلة فقد تأثرت بالمكقؼ التحررم، كظمت تطالب بحقيا في ميداف 

 الشغؿ كالتعميـ. 

كعمى الرغـ مف أف المرأة الجزائرية قد حققت بعض مطالبيا مف خبلؿ القكانيف حيث أكد 
عمى مساكاة المرأة بالرجؿ، إال أف ىذه المساكاة لـ  )ميثاؽ الجزائر ) (برنامج طرابمس(كؿ مف

 تتحقؽ كاممة، فقد بقيت المرأة كسيمة لممتعة كلمخدمة قبؿ كؿ شيء.

سمطة الحاكمة لـ تذىب بعيدا في ميداف تحرير المرأة كمساندتيا كذلؾ لجممة كيبدك أف ال
 مف األسباب يمكف إجماليا فيما يمي: 

                                                           
، ديكاف  )1976-1931في الفترة ما بيف (ينظر: أحمد طالب، االلتزاـ في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة  (1)

 .84،85المطبكعات الجامعية، الجزائر، ص
 .29مفقكدة صالح، المرأة في الركاية الجزائرية، ص  (2)
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الصعكبات التي كانت تعاني منيا الببلد، كخاصة المالية منيا، جعمت الببلد ال  -أ» 
خمية تيتـ إال بالمشكبلت االقتصادية، كاضعة حقكؽ المرأة ككاجبتيا ضمف األمكر الدا

 البسيطة التي يمكف التفرغ ليا فيما بعد.

الجيؿ القديـ مف النساء أنفسيف لـ يكف ينقدف بسيكلة أماـ تيار التحرر، كالمساكاة،  -ب
  (1)«.بؿ قد أثرف سمبا عمى بناتيف

السابؽ ذكرىا أثرت عمى المرأة  ؿ الثبلثحه الظركؼ المحيطة بالمراإف جميع ىذ
األدب النسكم الجزائرم بصفة خاصة، لذا فالحديث عف  الجزائرية بصفة عامة، كعمى

التجربة اإلبداعية النسائية الجزائرية حديث يشكبو االرتباؾ كعدـ الكضكح ألنو مرتبط بتاريخ 
الجزائر قبؿ كؿ شيء. كلكف كي يتحقؽ اإلبداع النسكم يجب أف يتحقؽ عنصر الحرية 

 خاصة عند المرأة. 

بمرحمتيف: مرحمة  تلنسائية العربية في الجزائر يجدىا قد مر إف المتتبع لنشأة الكتابة ا» 
  2«تمييدية ظير فييا المقاؿ، كمرحمة المحاكلة القصصية

 المرحمة األولى: 

ـ، أم مقترنة زمنيا باندالع ثكرة التحرير الكطنية، مف خبلؿ  1954تبدأ مف سنة 
مرأة في المجتمع مساىمات نثرية تمثمت في مقاالت اجتماعية تمحكرت حكؿ قضية ال

الجزائرم، كمكضكعات أخرل ليا عبلقة بالتنشئة االجتماعية السميمة، كالتربية الصحيحة 
 لمفرد الجزائرم.

ؿ "زىكر كنيسي" تدعك فيو إلى ضركرة  )إلى الشباب (مف ىذه المقاالت مقاؿ بعنكاف
عدادىا لممشاركة اإليجابية في حركة ال تنمية، كمقاؿ آخر االىتماـ بتربية كتعميـ المرأة، كا 

لصاحبتو  "باية خميفة" تطرح فيو مكضكع المرأة، كدكرىا ) قيمة المرأة في المجتمع(بعنكاف 

                                                           
 .30، صنفسوالمرجع   (1)
 12، ص2002، 1باديس فكغالي، التحربة القصصية النسائية في الجزائر، اتحاد الكتاب الجزائرييف، الجزائر، ط  (2)
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في تثقيؼ المجتمع، كضركرة اعتمادىا عمى الرجؿ في كؿ شيء، إذ أف عمييا تبعة جسيمة 
 1تتمثؿ في بناء المجتمع، كالمشاركة في تطكره تماما مثؿ الرجؿ.

 المرحمة الثانية: 

تمثميا المحاكالت القصصية التي يمكف عدىا بداية حقيقية لمقصة النسائية، تبتدأ 
مف صميـ  (، كقد نشرت في ركف تحت عنكاف )جناية أب (بالصكرة القصصية المعنكنة ب

و، ئ، يدكر مضمكف ىذه الصكرة حكؿ تخمي زكج سكير عف مسؤكليتو نحك أبنا)الكاقع
ا إياىـ بيف مخالب الفقر، ك براثف الحرماف، مما يدفع كزكجتو، فييجر زكجتو كأكالده تارك

باألـ إلى البحث عف شغؿ كخادمة في بيكت األثرياء، أما ىك فيتزكج امرأة أخرل أقؿ سنا، 
عمبل آخر تحت « زىكر كنيسي» كأحسف جماال. كفي شير مارس مف السنة نفسيا تنشر

 2.)األمنية (عنكاف 

في الجزائر بدأت بداية بسيطة ساذجة مف حيث  ىكذا يتضح لنا أف القصة النسائيةك 
الشكؿ كالمضمكف، فمف حيث الشكؿ كانت خطابية النبرة ميزكزة الصكرة، ضعيفة الحبؾ، 

 (3)كاإلحكاـ الفني، أما مف حيث المحتكل فقد كانت منبرا ككسيمة لمكعظ كاإلرشاد.

اءت متأخرة يتضح لنا في ضكء ما سبؽ أف إسيامات المرأة الجزائرية في القصة ج
مقارنة بالقصة الرجالية القصيرة التي يعد ظيكر إرىاصاتيا األكلى إلى ماقبؿ الحرب الككنية 

محمد بف » عمى يد كؿ مف    )المقاؿ القصصي ػ )الثانية في شكميا البدائي المعركؼ ب
 كغيرىما.« ... محمد السعيد الزاىيرم« » العابد الجبلني

، مع أكؿ 1955ة لممحاكلة القصصية النسائية إلى سنة في حيف تأخرت البداية الحقيقي
  4«.زىكر كنيسي»  ػصكرة قصصية ل

                                                           
 . 12: المرجع نفسو، صينظر  (1)
 . 14ينظر: المرجع نفسو، ص  (2)
 . 15-14، صالسابؽالمرجع   (3)
 .15، صنفسوينظر: المرجع   (4)
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كرغـ شح األسماء الركائية النسكية في ساحة األدب الجزائرم إال أف ىذا ال يمنع كجكد 
البعض منيا، كالتي لـ تجد الضكء، كالمكانة التي تسمح ليا بالظيكر بشكؿ جمي ككاسع 

في المجاؿ الركائي،  الجزائريات البلتي أبدعفمتيميش. كمف األديبات فالبعض منيا تعرض ل
التي شغمت منصب كزيرة « زىكر كنيسي» كلـ يمقيف حقيف في الشيرة، األديبة الكبيرة 

التربية في الجزائر، كلمعمـ فإف نصكصيا األدبية مدرجة في الكتاب المدرسي األمريكي، ككذا 
كتاب إباف الثكرة التحريرية بالجزائر كاستمرت في « يزىكر كنيس» السكيدم، فقد أصدرت 

 الكتابة كما أصدرت العديد مف المجمكعات القصصية كالركايات بالمغة العربية. 

التي تحدثت في ركاياتيا عف نساء ببلدىا بميجة غمبت « آسيا جبار»باإلضافة إلى 
ة بيف، كأنيا تشعر بمتعة ينعمييا المحبة كالعاطفة، كقد كاف كاضحا أنيا تعرفيف ، كىي مع

بالغة، كىي تصفيف كتعالج مشاكميف كمف جية أخرل فإف النساء الجميبلت ىف المكاتي 
حصيف لدييا االختيار كاالستحساف فقد أرادتيف متحررات، مستقبلت، عصريات كمتساكيات 

رية لممرأة الجزائ« سيا جبارآ»فالصكرة التي ترسميا »  ،1مع الرجؿ في الحقكؽ كالكاجبات
كرد في كتب أخرل، ك إف الشخصيات النسائية تحظى بحرية أكسع مف  امم  أكثر إشرافا 

  (2)«البية النساء في الركايات األخرلغ

فضيمة » ، ك الميمة أيضا ، منيا الركائيةفاألدب النسائي زاخر باألسماء الجميمة
ياسمينة » إلى الركائيةاإلبداعي، باإلضافة التي أثبتت جدارتيا في ىدا المجاؿ «  الفاركؽ
التي سطع نجميا « مستغانمي أحبلـ »  :مثؿ، ك غيرىف مف األسماء األخرل  ، « صالح 

ذاكرة  (كسط الساحة األدبية خاصة مف خبلؿ ثبلثيتيا الشييرة التي أكسبتيا شيرة كاسعة 
 ). الجسد ، فكضى الحكاس ، ك عابر سرير

لة المرأة تاريخيا مرتبطة بالتصكرات أمس ف  أى  تعتبر «زىكر كراـ» ك مف ىنا فاف الكاتبة 
التي صيغت عبر العصكر، ك التي يتـ استثمارىا تبعا لتغير أكجو الحضارات ، ك تبدؿ 

 كسائؿ اإلنتاج . 

                                                           
 .223ينظر: عايدة أديب بامية، تطكرات األدب القصصي الجزائرم، ص  (1)
 . 224، صالسابؽالمرجع   (2)
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ا فالحديث عف المرأة في إطار إشكاليتيا التاريخية ىك حديث عف تاريخ صياغة ذك لي
ريخ قيـ التمييز . ك عمى الرغـ مف الصعكبات ا الحديث عف بداية تاذالمفاىيـ حكليا ، ك ك

  1ك العراقيؿ ، فاف ىناؾ كجكد لمكتابة النسائية .

فإذا كاف الرجؿ كالمرأة يشاركاف في نفس الطبيعة اإلنسانية، فإنيما يحققاف بعض 
المفارقات فيما يخص شكؿ التعبير عف ىذه الطبيعة انطبلقا مف اختبلؼ كضعيا في البيئة 

ية، كالتي تجعؿ مف فعؿ المرأة تجربة ذات خصكصية في التعامؿ مع الذاكرة ثقافك السكسي
التي نتكقع أف تككف ) الكتابة النسائية (كالجسد، كمف ىنا يمكف الحديث عف شيء اسمو 

نبشا في الذاكرة، كالجسد، كاستعادة لمذات بحمكالتيا النفسية، كمجاالتيا العنيفة لكؿ ما كمف 
ألف الكتابة كفعؿ كتجربة تعبر في آف كاحد عف انتقاؿ، كتحكؿ في  يخنؽ صكرتيا، كحريتيا.

دكر المرأة، كدرجة حضكرىا، كمساىمتيا في رؤية ذاتيا مف خبلؿ الذات، كفي العبلقة 
  2بالمجتمع.

إف الكتابة النسكية العربية إشكالية ميمة يمكف طرحيا في نسقي العاـ كالخاص، فيي 
ية أكة تشترؾ فييا جماعة النساء كما يشترؾ كتاب مف خبلؿ الخاص تحمؿ مبلمح مشتر 

أمة أك أم جنس بمبلمح مشتركة، كىذا االشتراؾ الخاص ال يكسر حقيقة أف الجماليات 
العامة لمغة قد تككف في عمكمياتيا كاحدة بيف لغتي الرجاؿ، كالنساء في سياؽ العاـ. كلعؿ 

أكضاعيف الشديدة الخصكصية، الجمالية الخاصة بالنساء، تنشأ مف رؤيتيف المحككمة ب
كالمتعمقة بالتككيف الثقافي األنثكم لممرأة، كالذم قد ال يخطر بذىف الرجؿ عند معالجتو 

ىذا الكبلـ الكثير مف الخصكصيات عف لمشخصية النسكية في كتابتو، كيمكف أف ينجر 
عؿ تككيف المرأة األخرل كالنفسية، كالجسدية، كاالجتماعية كاالقتصادية، كالتربكية... التي تج

  )3(الكمي مختمفا عف تككيف الرجؿ في الحياة أكال، ثـ في اإلبداع ثانيا.

                                                           
، 1الدار البيضاء، المغرب، ط -المدارس–لمفيـك كالخطاب ينظر: زىكر كراـ، السرد النسائي العربي، مقاربة في ا  (1)

 . 18، ص2004
 . 18ينظر: المرجع السابؽ، ص  (2)
 . 95، ص2007، 1ينظر: حسيف مناصرة، النسكية في الثقافة كاإلبداع، عالـ الكتب الحديث، أربد، األردف، ط  (3)
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كبالتالي فيناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي أدت إلى بزكغ الكتابات النسائية، كاإلبداعية 
أيضا، كطرحيا كسط الساحة األدبية في شكؿ جمي، كقكم، منيا العامؿ االجتماعي، 

أيضا. فقد أدل تحسيف الظركؼ االجتماعية بالجزائر إلى  حتى النسائيالسياسي، الثقافي، ك 
تحسيف كعي المرأة الجزائرية، فأصبحت ليا حقكؽ في التعميـ مثميا مثؿ الرجؿ تماما، مما 
أدل بيا إلى كلكج مناصب ميمة بالمجتمع، حيث فازت باستقبلليا المادم، كبالتالي فكزىا 

ف ذا أىمية بالغة في كسب المرأة الجزائرية لحريتيا باستقبلليا الشخصي، فالتعميـ كا
كاستقبلليتيا، مما أدل إلى لفت االنتباه لمعنصر النسائي خاصة كأف المرأة أصبحت تحتؿ 

 تقريبا نصؼ الطاقة اإلنتاجية بالمجتمع. 

باإلضافة إلى خكضيا مياديف كانت حكرا عمى الرجؿ فقط، كذلؾ نتيجة الكعي 
 ائر، كالمطالبة بتحقيؽ المساكاة كمحك آثار التفرقة بيف الجنسيف. االجتماعي داخؿ الجز 

ليست الركاية النسكية إال نكعا مف الركاية يتـ التركيز فيو عمى المسائؿ ذات العبلقة 
نما لك نظر القارئ فييا مف زاكية أخرل لكجد أنيا ركاية قد تختمؼ عف  بخصكصية المرأة، كا 

ية، أك الغرامية، أك الفكرية. كالركاية السنكية ال تختمؼ عف الركاية االجتماعية، أك العاطف
غيرىا مف حيث الشكؿ، فقد تككف ركاية حداثية نسكية، أك تاريخية نسكية، كال يشترط في 
ف عمـ ذلؾ مف العنكاف، أك مما يكتب كينشر مف  مؤلؼ الركاية النسكية أف يككف امرأة، كا 

 فييا الشركط اآلتية: دراسات فالركاية النسكية ىي التي تتفؽ 

 التحيز لؤلنثى عكض التحيز لآلخر، كىك الشيء السائد في الركاية غير النسكية.  .أ 
 تقديـ صكرة نزيية، كمجردة لممرأة كفؽ الدكر الذم تنيض بو في الحياة اليكمية.  .ب 
نبذ الصكرة النمطية السائدة لممرأة مف حيث ىي عاجزة، كال تعني بغير الثقافة،  .ج 

 لعاطفي.كالمبتذؿ، كا
إبداع ركح الثكرة كالتمرد، كاإلفصاح عما يمحؽ بالمرأة مف غبف عف طريؽ األب،  .د 

كاألخ، كاألسرة كالعائمة، كأخيرا المجتمع بتقاليده، كعاداتو المكركثة، كمعتقداتو التي تقمؿ مف 
 شأنيا، سكاء باعتبارىا ندا مساكيا لآلخر، أك باعتبارىا كيانا حرا لو مف المطالب كالحقكؽ

 ما لآلخر مف مطالب كحقكؽ. 
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التركيز عمى الدكر الذم تستطيع أف تضطمع بو المرأة إذا أعطيت الفرصة الضركرية  .ق 
فاإلبداعات النسكية استطاعت أف تشكؿ أدبا تسممت أشعتو البازغة إلى »  1المناسبة لذلؾ.

قي لنفسو سكاحؿ المشيد الثقافي الراىف، إذ يسعى كبجيد ذاتي إلى أف يحدد مبلمحو، كينت
فراديسو المغمكرة بشذل الطقس األنثكم الباحث عف ىكية في زمف الشتات، كالتشظي، 
فيركقؾ كأنت تزكد آفاقو ىذه النكية المميزة، كىذا العطر األخاذ لئللياـ األنثكم الذم 

   (2)«ة اإلبداعفأزاحت النقاب عنو أقبلـ نسكيو تتقف حر 

مى أساس الجنس ألنو أمر بعيد عف إف مف الخطأ أف تفرؽ بيف أديب كآخر، كع
كربما يككف رفض الخنساء قديما لحكـ " النابغة الذبياني" حينما جعميا أشعر » المكضكعية 

النساء جميعا بعد استحساف شعرىا عمى شعر " حساف بف ثابت"، فأضافت أنيا أشعر النساء 
، بؿ أمكر أخرل كالرجاؿ، مكقؼ يستند إلى مقياس أف الشعر ال تضبطو أنكثة أك رجكلة

  (3)«عمى القراء إدراؾ مسامات جكدتيا بتتبع مكاطف الجماؿ في كؿ نص 

ف األدب علقد تحدث  "بكشكشة بف جمعة " في كتابة  ) الركاية النسائية المغربية ( 
كاف لظيكر مثؿ » النسائي ، أك الكتابة النسائية ، حيث أثار الكثير مف الجدؿ ، يقكؿ :  

ادرة عف المرآة آف لفتت أنظار النقاد إلييا ، ليس لما تتكفر عميو مف قيـ ىده الكتابات الص
، فكرية ك جمالية فحسب بؿ ك لصدكرىا أساسا عف جنس األنثى الذم يعمف عف كجكده

 (4)«يسجؿ حضكره في الحقؿ األدبي الذم كاف حكرا عمى الرجاؿ أك  يكاد ك 

ه المكجة ذثر ىأعف  ألي لـ تكف بمنإف دراسات الفكر النسائي ، ك األدب النسكم العرب
، كالذم حمؿ في بعض جكانبو خطابا منسمخا، كانت قضايا النساء العربيات المكاتي الغربية

يعشف في مناطؽ ذات خصكصية حضارية، كدينية مف ضحايا انسبلخو، كجنكحو، مما 
ال يصادر  القضايا تراكح مكانيا بفعؿ استنزاؼ القكل كالطاقات، كبالطبع فإف ىذا السجؿ

                                                           
 . 290،291، ص1لمعمـك كمنشكرات االختبلؼ، بيركت، طينظر: إبراىيـ خميؿ، بنية النص الركائي، الدار العربية   (1)
 . 153حسيف المناصرة، النسكية في الثقافة كاإلبداع، ص  (2)
، 2007ناصر معماش، النص الشعرم النسكم العربي في الجزائر، دراسة في بنية الخطاب، دار النشر، حمب،   (3)

 .14ص
 . 25سكسة، منشكرات سعيداف، ص النسائية المغاربية، الركايةبكشكشة بف جمعة،   (4)
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إبداع المرأة العربية، كمساىمتيا في تطكير مناىج الفكر النسكية بما يتبلءـ مع كاقعيا 
 المكضكعي ذم الخصكصية. 

في الحقيقة ال نستطيع أف نقر بما يبدك لنا بديييا، كىك أف ىذه الكتابات أضحت تحتؿ 
أسماء كثيرة، أثبتت، كال مكانة ال يستياف بقيمتيا داخؿ المجتمعات المغاربية. فميذا األدب 

آسيا »تزاؿ تثبت كجكدىا كفعاليتيا كنذكر مف تمؾ األسماء عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: 
، «مميكة مقدـ» ، «طمة المرنيسيفا» ، «ىالة بيجي» ، «أحبلـ مستغانمي» ، «جبار

بمعنى ىي «. فضيمة الفاركؽ» ،  «فاطمة بخام» ، «ليمى صبار» ، «حكاء جبالي»
كبيرة مف األقبلـ تتزايد، كتتكاثر عمى مر األياـ لتقتحـ حقؿ األدب المغاربي بعددىا مجمكعة 
 الكفير. 

تجتاح كتحتؿ ىذه الكتابات فضاءات الحياة الثقافية بشكؿ يثير االنتباه بسبب أف ىذه 
المساحات كانت باألمس القريب مخصصة فقط كبعناية فائقة لؤلذكياء كالمتفكقيف مف الرجاؿ 

   1لعادات كالتقاليد الراسخة كالثابتة.بحكـ ا

ينخرط في إشكالية المقاكمة كالنضاؿ بالبمداف المغربية، كىي بطبيعة » إف ىذا األدب
الحاؿ مقاكمة سميمة، ىادئة، كمسؤكلة، كتخضع خضكعا كامبل لسمطة المخياؿ كالكممات 

مسار تاريخي  كىي سمطة ال يمكف زحزحتيا بسبب أف غايتيا تكمف في الدخكؿ بقكة ضمف
يعتمد البحث عف الذات كاالحتراؼ، كالتقدير، ككذلؾ عف مقاـ رفيع داخؿ المجتمعات التي 

ات كال تممؾ كما يبدك ىذه األصكات مف عزيمة أك قصد سكل أنيا بتنتمي إلييا تمؾ األدي
لى تحطيـ العزلة  تسعى إلى فؾ الحصار كمناىضة الذىنيات المحافظة، كالمعيقة، كا 

إلى تجاكز اإلنزكاء، كالخركج مف الصمت، كىي جممة مف العكائؽ التي شكمت كالحجز، 
          (2)«.الكضع الذم حتمتو التربية التي تميقنيا

إف الكتابة النسكية لـ تجد كعييا الخاص، كثقافتيا شبو المتحررة إال بعد النيضة الحديثة 
ة مف اآلخر/ الرجؿ )المجتمع(، في القرف العشريف، حيث نالت المرأة بعض الحقكؽ المسمكب

                                                           
 . 9ينظر: محمد داكد، فكزية بف جميد، كريستيف ديتريز، الكتابة النسكية: التمقي الخطاب كالتمثبلت، ص  (1)
 . 10، صالسابؽمرجع ال  (2)
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كذلؾ عف طريؽ تعميـ التعميـ عمى الجنسيف، ككذلؾ شيكع أفكار التحرر، كخركج المرأة 
لمعمؿ، كانتشار الكتابة النسكية الصحافية بشكؿ فعاؿ، مما ساىـ في نشكء نظرية نسكية في 

مرأة، كتحقيرىا، الكتابة كالحياة. كما يجب عمى الثقافة األدبية تجاكز انتقاص كتابة ال
 ؾ بيا. يكالتشك

إضافة إلى أف إشكالية الكتابة النسكية أخذت في طرح مفرداتيا عمى الثقافة العربية 
المعاصرة، سكاء تفاعمت معيا ىذه الثقافة أـ رفضتيا. فالمسألة ىنا تكمف في رسـ الخطكط 

نما ىي إضافة  أك قراءة تثرم العامة لجعؿ ىذه الكتابة ليست مكضة أك صرعة ثقافية، كا 
فمف خبلؿ » كتثقفا.  كانفتاحاالكعي اإلنساني الجديد في بناءه لمعالـ المعاصر األكثر تحررا 

الكتابة النسكية تجيء إضافات المرأة عف طريؽ اختفاء المعنى اإلنساني عمى الكجكد 
العقؿ إلى الكاقعي، كالتعرؼ عمى الحقائؽ الكاقعية بالتجربة ال بالتعمـ، كأف يككف االىتماـ ب

جانب االىتماـ بالجسد، كأف تضاؼ الركح إلى المحـ كالمرأة إلى الرجؿ، فبل داعي ألف يككف 
   (1)«أحدىما ضد اآلخر

الكتابة النسكية عف الكتابة الذككرية، فبل مجاؿ  مضاميفكالبد مف اإلشارة إلى اختبلؼ 
قاع، كالمكسيقى،... فإف لمحديث عف ازدكاجية لغكية مثؿ: ازدكاجية الصكر الببلغية، اإلي

بدت ىذه المسألة معقدة عمى مستكل آليات المغة، كمفرداتيا، فإنيا ال تككف بيذا المستكل 
في بقية الجماليات، فقد تختمؼ المرأة في جماليات التفاعؿ مع المكاف كالزماف، كالحدث 

ا حاسما في كالجسد، المعجـ المغكم، كاألطر االجتماعية، السياسية...فالمرأة تؤدم دكر 
 تشكيؿ الخطاب النسكم إبداعا كنقدا، كمف بيف ىذه االختبلفات: 

البنية النفسية لممرأة كالتي تختمؼ عف البنية النفسية لمرجؿ، مما يفرض كضعا  -1
 نفسيا مغايرا في الكتابة النسكية.

البنية الجسدية لممرأة تختمؼ عف البنية الجسدية لمرجؿ، مما يفرض كضعا  -2
 في الكتابة النسكية. نفسيا مغايرا 

                                                           
 .72-71حسيف مناصرة، النسكية في الثقافة كاإلبداع، ص  (1)
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البنية االجتماعية االنطكائية المفركضة عمى المرأة تختمؼ عف البنية  -3
االجتماعية الذككرية المييمنة مما يفرض عبلقات اجتماعية نسكية مغايرة في الكتابة 

 النسكية. 
التاريخ الثقافي الذككرم الممتد يقابمو تاريخ نسكم محدكد جدا مما أكجد دكرا  -4

 رأة في الثقافة كاإلبداع.ميمشا لمم
الدكر اإلنتاجي لمرجؿ اقتصاديا، يقابمو ىضـ لحقكؽ المرأة اإلنتاجية مف خبلؿ  -5

 تيميش دكرىا في المنزؿ، كاختزاليا إلى دكر المرأة الخادمة.
اختبلؼ خياؿ المرأة عف خياؿ الرجؿ، مما يستدعي اختبلؼ الذاكرة النسكية  -6

 عف الذاكرة الذككرية. 
تحديد  -د النقد النسكم خصكصية الكتابة النسكية في عدة نكاحي أىميا: كما كلقد حد

ك الكالدة، كالرضاعة،  مادة المرأة األدبية مف خبلؿ عكامميا الداخمية، كتجاربيا في الحمؿ،
كالتربية، كتحقيب المكركث األنثكم اإلبداعي، كخصخصة أبرز سمات لغة األنثى في 

  (1)الكتابة.

نما كفي كؿ األحكاؿ، ى ذا ال يعني بث نكع مف التفرقة كاالختبلؼ، بيف المرأة كالرجؿ، كا 
المسألة تعني التحاكر في سياؽ إشكالية الكتابة النسكية بكصفيا كتابة جديدة، تختمؼ إلى 

ف جعمكا النساء يبدعف، كيكتبف يحد كبير عف الكتابة السائدة التي ىيمف عمييا الذككر الذ
ميـ، كلكف في الحقيقة أف اختبلؼ الكتابة النسكية في بعض زمنا طكيبل بألسنتيـ، كأقبل

األشكاؿ كالمضاميف كاف جكىريا، كىذا ما يبرر نشكء النقد النسكم الذم تبنى ضركرة إعادة 
قراءة التاريخ الثقافي كمو في ضكء القراءة النسكية التي تحتفي بالكتابة النسكية، كأيضا 

 اء كاف ىذا األدب ذككريا أـ نسكيا. بصكر المرأة، كعبلقاتيا مع األدب سك 

إذا ىناؾ إبداع نسائي، كآخر ذككرم، بحيث لكؿ منيما ىكيتو، كمبلمحو الخاصة، 
كصمتو بجذكر ثقافية معينة، كمنيجو، كبالتالي فيما يختمفاف عف بعضيما البعض، كعمى 

م الخاص ىذا األساس نفتح الخطاب النسكم عمى السرديات لتبدك حافمة بيذا الصكت النسك 

                                                           
 . 100، 90ره ال بذاتو، مجمة مكاقؼ، صينظر: خالدة سعيد، المرأة العربية كائف بغي  (1)
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معاناة المرأة، كبحثيا عف ذاتيا المساكية لمرجؿ في الحياة، كما ينتج عف ذلؾ كالمعبر عف 
 مف صراعات بيف الذككرية كاألنكثة.

ككما كرد مسبقا أف مصطمح األدب النسكم قد شاع منذ نياية القرف الثامف عشر كبداية 
، قصد بو كؿ ما يركز عمى الم رأة كمكضكع كىاجس لمكتابة القرف التاسع عشر إلى اليـك

كاإلبداع، سكاء كتبت مف قبؿ المرأة نفسيا، أك مف قبؿ الرجؿ، تماما كأم أدب ييتـ 
 (1)«بمكضكع معيف، كأدب البحر، كأدب المناجـ، كأدب المدف، كأدب الثكرة، كغير ذلؾ

كىذا المفيـك في الكاقع مفيـك عاـ يفتح الباب عمى مصراعيو لكؿ الكتابات القديمة 
كالحديثة، عمما أف المرأة شكمت مكضكعا محكريا في اإلنتاج األدبي عمى مدار التاريخ 

 البشرم.

كيرل "حساـ الخطيب" أف محاكر الدراسات الحالية مستقاة مف تحديد مصطمح 
 )النسائية(، مع اإلشارة إلى: 

ليس كؿ ما تكتبو المرأة يعد أدبا نسائيا، كالعامؿ المرجح ىنا ىك: النظر إلى  -1
 طبيعة المكضكع، أم المضمكف، أك الطريؽ المعالجة. 

ليس شرطا أف تككف المرأة ىي التي تعالج المكضكعات الخاصة بيا فيناؾ  -2
أدباء كثيركف، كال سيما بيف كتاب القصص السيككلكجية، كالغرامية، أك القضايا الخاصة 

محفكظ"، كغالبا ما تفيـ لكنيا اىتماما كبيرا مثؿ: "إحساف عبد القدكس"، ك "نجيب ك بالمرأة ي
سيككلكجية المرأة في األدب مف خبلؿ كتابات األدباء الرجاؿ ال األديبات النساء. كمف ىنا 
نستنتج أف اآلراء تتأرجح بيف القكؿ: بأف أدب المرأة ىك ما تكتبو المرأة، كبيف القكؿ أنو كؿ 

 المكاضيع المتعمقة بالمرأة سكاء كاف كاتبيا رجبل أك امرأة.

نيا كف الكتابة امتدادا لكجكدىا ألاختارت المرأة كلكج عالـ الكتابة لتحقؽ ذاتيا، كلتكلقد 
مجرد كتابة اختبلؼ شكمي يحدده النكع الجنسي، بؿ باعتبارىا كتابة تداكلية تممؾ سماتيا 

فالكتابة كسيمة المرأة لمبكح، كمنبرىا الكحيد إلعبلء صكتيا المكتكـ الذم يكاد »الخاصة. 
                                                           

باديس فكغالي، مصطمح النسكية في الدراسات األدبية كالنقدية، مقاربة في السمية كاألصكؿ كالدالالت، تحكالت   (1)
 .819، ص2006، 1ر، مؤتمر النقد الدكلي، عالـ الكتاب، جامعة اليرمكؾ، األردف، طصالخطاب النقدم كالعربي المعا
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تيا، عف اغترابيا، كعربتيا، كأكجاعيا الداخمية العميقة ااسيا، فيي تعكيض عف معانيخنؽ أنف
عمؽ البحار، كالمرأة كثيرا ما تتخذ مف الكتابة كسيمة لحؿ تناقضاتيا مع الرجؿ أك المجتمع 
الذككرم بشكؿ عاـ، ىي ال تكتب مف أجؿ السيطرة عمى الرجؿ كما يفعؿ ىك بكاسطة 

حيف تريد أف تسيطر عميو تستعمؿ كتابة مف نكع آخر ال يفقو الرجؿ  القانكف كاألدب، ألنيا
تفكيؾ رمكزه بسيكلة، فيي ترمي مف الكتابة، كالكبلـ إلى تفجير كؿ شركخ جسدىا 

  (1)«كتمكجاتو

ىناؾ عدة عكامؿ ميدت  لى الحيز الجغرافي لمركاية، كانتكقبؿ أف تصؿ المرأة العربية إ
فانتشار الصحافة بشكؿ ممفت »األدبي، كالركائي خصكصا ليا طريؽ االنطبلؽ إلى النص 

  (2)لمنظر ساىـ في خمؽ أجكاء فكرية كمعرفية كثقافية.

لقد سطرت المرأة العربية سجبل حافبل بالمكاقؼ كاإلنجازات التي تدعك إلى رفع       
تابة كىذا إف دؿ عمى شيء، فإنما يدؿ عمى الحضكر القكم لصكت الساردة في الك» ة، عالقب

السردية النسائية، كما يدؿ عمى المقاـ الذم كصمتو السردية النسكية بعد أف تجاكزت المكاقؼ 
الخجكلة، كأدكار المسكنة التي فرضتيا الشركط االجتماعية، كاألخبلقية، كالسياسية، كالفكرية 
، لمقرف التاسع عشر، عندما بدأت المرأة العربية تخكض حربا ضركسا ضد القيكد المذككرة

ساىمت في إنشائيا، كالكتابة كبداية ارتفاع صكتيا مف خبلؿ الصحؼ التي أنشأتيا، أك 
   (3)«فييا

فقد عبل صكت المرأة مبشرا بكعييا، كتطكرىا الفكرم مف خبلؿ كثرة المجبلت كالمقاالت 
 التي أسستيا ككتبت فييا، ككاف جؿ اىتماميا يتمحكر حكؿ قضايا المرأة، كانشغاالتيا.

إال دليؿ عمى الحضكر القكم لقمـ المبدعة، العربية التي استطاعت أف تنزع  كما ىذا
 عباءة التبعية لآلخر، كترفع لكاء تحررىا. 

                                                           
 . 41صالح، الكتابة النسكية في األدب الجزائرم المعاصر، ص مفقكدة  (1)
 . 101، ص2009، 1ينظر: زىكر كراـ، خطاب ربات الخدكر، رؤية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، ط  (2)
 . 08، ص2004، 1محمد معتصـ، المرأة كالسرد، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، المغرب، ط  (3)
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كىكذا كمف خبلؿ كتابات المرأة العربية الصحفية استطاعت شيئا فشيئا، كبخطكات 
مبكح حذرة، كبأقبلـ ناضجة أف تصؿ إلى الفضاء الركائي الكاسع الذم اتخذتو منبرا ل

بمكاضيع حساسة، كبتقنيات ال تتقنيا إال امرأة ثائرة، راغبة في التميز، كالتربع عمى عرش 
 الكممة.

كلجت المرأة العربية فضاء الركاية سعيا منيا إلى أف تقدـ »بعد ىذه الرحمة الطكيمة 
الـ محاكلة جديدة الكتشاؼ الذات بعيدا عف األنماط الجاىزة كالمتكارثة، كذلؾ باقتحاميا ع

المغة كالكتابة الركائية، باعتبارىا الجنس األدبي األكثر قدرة عمى استيعاب ىمـك المرأة، 
 (1)«كتفريغ انشغاالتيا الذاتية كالمكضكعية

فكانت الركاية »الت طالما ظمت رىينة العادات كالتقاليد، كالقمع الذككرم اكىذه االنشغ
السمطة الذككرية، األمر الذم يجعؿ الركاية فرصة ىي المجاؿ الذم يشع لمتأريخ لما تغفمو 

ثبات خصكصيتيا كىكيتيا مف خبلؿ  سانحة لتمكيف الذات النسكية مف تحقيؽ إنسانيتيا، كا 
  (2)«اإلبداع، مما يمكنيا مف خمخمة ما ىك سائد مف قيـ تستبد عمى النساء، كتيمشيف

ا ألنيا آمنت بأف اآلخر )الرجؿ( تيا، تدلي بآرائيا لكحدىاالمرأة أف تركم معان تلقد أراد
لف يستطيع عكس مشاعرىا األنثكية، كالتعبير عنيا بأقبلمو، ال لشيء إال لككنيا مخمكقا »

 (3)«.قاصرا، رغـ الثقافة، كالتعميـ، كالمسؤكلية، فصفة األنكثة تشكؿ قيدا لممرأة

الكائف  فميما عبل صكت عمى اآلخر كامتدت أفكاره في سماء اإلبداع، كعبر عف ىذا
الحساس، إال أنو لف يستطيع التعبير عف كؿ ما لو عبلقة بو، أك بكؿ لحظة عاشيا، لذلؾ 
اتخذت المرأة الكاتبة الركاية ساحة لمتعبير عف جميع انشغاالتيا الذاتية كالمكضكعية، كتثبت 
 أنيا مستقمة عف اآلخر في قالب لغكم يتبلءـ مع طركحاتيا، كلذلؾ أتاحت الركاية لمكاتبة

                                                           
ف، نكاؿ آقطي كآخركف، السرد كىاجس التمرد في ركايات فضيمة الفاركؽ، الدار العربية لمعمـك عبد الرحماف تبرماسي  (1)

 . 83، ص1ناشركف، لبناف، ط
 . 06ىكيدا صالح، نقد الخطاب المفارؽ، السرد النسكم بيف النظرية كالتطبيؽ، رؤية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ص  (2)
 .83، صالتمرد في ركايات فضيمة الفاركؽكآخركف، السرد كىاجس عبد الرحماف تبرماسيف، نكاؿ آقطي   (3)
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فرصة الكقكؼ عمى قدـ المساكاة مع الكاتب، فحضرت الشخصية الركائية النسائية، كألكؿ 
 (1)«مرة ككياف مستقؿ ذم رؤية خاصة لمعالـ

كعمى الرغـ مف انطبلؽ المرأة في الكتابة بيكية مستعارة، أك بمساف رجؿ في بداية 
عرفت في تاريخ اآلداب  األمر، إال أنيا انطمقت بأقبلـ جريئة، كصريحة، لتبدع لنا ركاية

 بالركاية النسكية ذات خصائص تنحاز إلى الذات الساردة بكؿ تفاصيميا. 

كلـ » كبذلؾ انتشرت السركد النسكية في إبداعنا العربي الذم شيد صعكدا الفتا لمركاية، 
يحصؿ ذلؾ في معزؿ عف المكانة المتنامية لممرأة في الحياة االجتماعية كالثقافية، فقد جاء 

ضبل عف كؿ ذلؾ استجابة لمكعي األنثكم الذم عرؼ طكؿ التاريخ استبعادا ال يمكف ف
  (2)«تجاىمو

تبة العربية الفف الركائي بفيـ شديد لتحقؽ انتصاراتيا كتفرغ ما بداخميا القد مارست الك
الركاية ىي أداة ىذا »إلى العالـ بالقمـ. كما تطرحو الخطابات النسكية الركائية يؤكد أف 

  (3)«عي كالمعبر عنو، فيي كما تؤكد النصكص الركائية أكثر جرأة كتماديا في الغيالك 

كيقصد بذلؾ خكض المرأة في مكاضيع حساسة كالجنس، كالسياسة، كما فعمت "فضيمة 
فاركؽ" في )اكتشاؼ الشيكة( حيث تحدثت عف الجنس، كتناكلت "أحبلـ مستغانمي" ال

كايتيا )ذاكرة الجسد(، كركايات أخرل تطرقت إلى في ر -قضية اإلرىاب–القضايا السياسية 
 السمطة األبكية، كنقدتيا، كما تعرضت إلى الممارسات الدينية الجائرة، كىاجمتيا. 

فقضية المرأة عبر ىذا الفضاء الركائي قضية كفاحيا كتحررىا، قضية اعترابيا كتمردىا، 
ابة المرأة عف جسدىا في قضية غربة الذات، كالتيميش الذم يبلحقيا باإلضافة إلى كت

انتفاضاتو كسكناتو، بإيحاءاتو كدالالتو، فكتبت "أحبلـ مستغانمي" مثبل رككايتيا )ذاكرة 
الجسد(، فقد عُّد الجسد إحدل الركائز األساسية في مكضكعات الركاية النسكية العربية، 

                                                           
 . 85، صالسابؽالمرجع   (1)
 . 05عبد اهلل إبراىيـ، السرد النسكم، الثقافة األبكية، اليكية األنثكية، كالجسد، ص   (2)
 .86، صعبد الرحماف تبرماسيف، نكاؿ آقطي كآخركف، السرد كىاجس التمرد في ركايات فضيمة الفاركؽ  (3)
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الجسد األنثكم ككثيرا ما جرل تأكيد نقدم مفاده أف فرضية األدب النسكم تقكـ عمى تفريط »
    (1)«كتمجيده، كاالحتفاء بو، ككشؼ تحكالتو في ظؿ ثقافة لحريتو أك منتقضة لو

حاكلت المرأة إذف إعادة االعتبار لجسدىا الذم طالما شكىتو الكتابة الرجالية، كأظيرتو 
 عمى أنو مجرد كعاء تفريغ، ككسيمة متعة، كفرجة لئلعبلنات الصاخبة فحسب. 

ية تمؾ الساحة الشاسعة التي تطكؼ فييا األقبلـ النسكية لتسطر كلما كانت الركا»
رحاليا المغكية في ىذا الفف الركائي، الذم جاء -أخيرا–ىمكميا، حطت المرأة الجزائرية 

فشيدت الكتابة النسكية الركائية  (2)«ليفجر المكتكب النسائي، نظرا لطبيعتو المرتبطة بالحكي
 الدتيا، يمكف صياغتيا فيما يمي: الجزائرية محطات متذبذبة منذ ك 

 المرحمة األكلى: مرحمة الريادة في السبعينات:  -أ

شيدت ىذه المرحمة ندرة ممحكظة لمركاية النسكية حيث ظمت غائبة في ىذه الفترة لقدرة 
الركائيات، باستثناء الركائية " زليخة السعكدم" التي رحمت باكرا، كالركائية "زىكر كنيسي" 

ـ، لتككف أكؿ ركاية نسكية في تاريخ األدب 1979مف يكميات مدرسة حرة(، سنة بركايتيا ) 
  3الجزائرم.

ككانت ىذه الركاية نصا حاكلت مف خبللو الكاتبة "زىكر كنيسي" أف تقدـ صكرة كاضحة 
لمساىمة المرأة الجزائرية في الكفاح المسمح، مف خبلؿ تقديـ نماذج نسائية عف المرأة 

 (4)«س الصكرة النضالية، كالبعد الثكرم لنضاؿ المرأة الجزائريةفيي تعك» الثكرية.

بعدىا لـ تشيد الساحة الركائية النسكية الجزائرية أم عمؿ جديد كتبتو امرأة، يعكس 
 .الركاية الجزائرية المكتكبة بالفرنسية كالتي عرفت دائما منافسة نسائية

 
                                                           

 . 215عبد اهلل إبراىيـ، السرد النسكم، ص  (1)
 . 14، ص2006، 1رشيدة بف مسعكد، جمالية السرد النسائي، مدارس لمنشر كالتكزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط  (2)
 . 14ينظر: المرجع السابؽ، ص  (3)
سائية في الجزائر، الممتقى الدكلي حكؿ الجزائر، يمينة عجناؾ، تجميات الثكرة، كنضاؿ المرأة في الكتابات السردية الن  (4)

 كثكرة التحرير، جامعة الجزائر، الممتقى الدكلي حكؿ الجزائر، كثكرة التحرير، جامعة الجزائر. 
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 خصوصية المغة:

ككياف مستقؿ متميز عف لغة الرجؿ منذ منتصؼ القرف السابع  بدأ االىتماـ بمغة المرأة
عشر: "حيف ظير عدد مف الدراسات تعرض لمخبلؼ المغكم بيف الجنسيف في مجتمع الينكد 
الكاريبي كبالغت بعض ىذ الدراسات في تقييـ الخبلؼ، حيف اعتبرت كؿ جنس يستخدـ لغة 

 (1) مستقمة مختمفة"

خٌصت األنكثة بمفردات كخٌصت  -أصؿ المكاضعة في–مف المؤكد أف المغة      
الذككرة بمفردات، كأعطت كجكد أسمائيا التي نحددىا، كنشير إلييا ،لكف الممحكظ ىك أف 
المجتمع المغكم لـ يمتـز بيذه المكاضعة التزاما مطمقا، ألنو أدرؾ اجتماع األنكثة كالذككرة 

خالصة األنكثة مثؿ حامؿ، كمرضع، عمى صعيد اإلنسانية، كمف ثـ نجد في المغة مفردات 
كطالؽ، كبكر...نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ في ركاية "الذركة" "لربيعة جمطي": كما لك كنت جنينا 

نت تشده مف حرارة جمرىما....أسمعيا ابي ،كما لك كأنت تعانؽ افي أحشاىا...كما لك ك
ييا فكؽ بطنيا، أتحرؾ تبكي .كتئف أنينا حارقا. يصمني مذاؽ مٌر عبر حبؿ الٌسرة...تضع كفٌ 

تحتيما راجفة ...أخبئ رأسي في أحشائيا، أخجؿ مف كحكدم داخميا، أكد أف أعتذر ليا عف 
 (2)حزنيا"

كذاؾ في ركاية )تاء الخجؿ("لفضيمة الفاركؽ: "لك أف الجيش كصؿ قبؿ أف تمد لكانت 
 أنقذت ربما.

 أنجبت؟

 ! نعـ

 (3)كأيف الطفؿ؟"

                                                           
فاطمة الكىيبي، المرأة كالجسد كالقصيدة، المكاجية كتجميات الذات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،   (1)
 .25،ص2005،،1ط
 .59لبناف، ص بيركت، ،ربيعة جمطي، الذركة، دار األدباء  (2)
 .45-44،ص2،2006فضيمة الفاركؽ، تاء الخجؿ، دار رياض الريس لمناشريف، بيركت،ط  (3)
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"كانت زكجة حساف في تمؾ السيرة  بلـ مستغانمي":كفي ركاية )ذاكرة الجسد("ألح
منيمكة في إعداد نفسيا لمحدث الياـ، كلمرافقة المككب النسائي في الغد إلى الحماـ، ثـ إلى 

 ليمة الحٌنة.

كبما ستأخذه في  ككانت كثيرة الحركة كمشغكلة عٌنا كعف أكالدىا بيمكميا النسائٌية،
رض النساء مثؿ العادة كٌؿ شيء حتى ثيابيٌف عتحقيبتيا مف ثياب لمحٌماـ، حيث ستس

أك ليقنعف أنفسيف فقط، بأنيف  .ليتظاىرف بغناىف الكاذب في معظـ األحياف.  الداخمية.
مازلف برغـ كؿ شيء قادرات عمى إغراء رجؿ، تمامنا مثؿ تمؾ العركس التي يرافقنيا..كالتي 

ألنكثة نجد مفردات خالصة لمذككرة . كعكس ىذ المفردات المفعمة با (1)يتأممنيا بحسد سٌرم"
، كذلؾ ألف المغة تجمع بيف صفات الذككرة كاألنكثة ، فبل تتحيز ال  مثؿ: فحؿ، كبعؿ، كمحـر

زدكاجية ال اإلى األنثكم كال إلى الذككرم، فيي ليست حيادية ترضي الطرفيف معا، إنيا 
د، ألف المغة تركيبية تخضع لمحتمية البيكلكجية أك الجنسية، فبل كجكد لمغة خاصة بالفر 

عمكمية، كقبؿ أف يككف النص منتميا لكتابة ذككرية أك أنثكية فإنو ينتمي إلى جنس أدبي لو 
سمات أسمكبية، ىذه السمات األسمكبية تكجييا الثقافة كالمجتمع قبؿ أف يكجييا االختبلؼ 

 الجنسي البيكلكجي.

ا عف التاريخ، غير أف الذم حدث حسب "عبد اهلل الغذامي" ىك غياب ا    ألنكثة تمامن
كالثقافة كاضطراب عبلقاتيا مع المغة ،فيي عنصر منسي لـ تسيـ في صناعة الكتابة كال 

ا ىفي إنتاج المكتكب، ككانت مجٌرد مكضكع أدبي، أك أداة مف أدكات البمغة كمجازاتيا، كرمكز 
 بالقمـ المذكر، لذا التعبيرية كالداللية، مما جعؿ الفحكلة تنفرد بالمغة، فجاء الزمف مسجبل

 (2)." تأتي مقكلة: "األنثى ىي األصؿ" عمى لساف المرأة

يقكؿ الغذامي:"ىناؾ ثقافتاف...كىناؾ لغتاف...كىناؾ جسداف.. كالمذكر لو مف المغة،    
 (3)كمف الثقافة، كمف الجسد غير ما لممؤنث كاألفضؿ، كليا ما دكف ذلؾ"

                                                           
 .284،ص7،2017الناشر ماشيت أنطكاف،ط نكفؿ، أحبلـ مستغانمي، ذاكرة الجسد،  (1)
 .20-11،ص1،1998افة الكىـ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ،المغرب،طعبد اهلل الغذامي، المرأة كالمغة، ثق  (2)
 .54المرجع نفسو،ص   (3)
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ىي عبلقة عضكية ،كحص طبيعي، كلعٌؿ ىذا عيف كتبٌدت ىذه العبلقة الثقافية، ككأنما 
ما أدركتو المرأة بعد تجربتيا مع الكتابة، حيث اكتشفت أف المغة تفرض حٌسيا الذككرم، 
كضميرىا المذكر عمى قمـ المرأة مما يجعميا تكتب كتفكر ككأنيا استرجمت. كترد الباحثة 

كبلـ إلى التباينات االجتماعية، التي المسانية "جانيت ىكلز" التبايف بيف الجنسيف في طريقة ال
لدل الذككر كاإلناث مما يستدعي  االجتماعيةتعكس عمميات التفاعؿ أ عمميات التنشئة 

الكعي بالتأثيرات المسانية .كما أف ىذه الفركؽ المغكية بيف الذكر كاألنثى تعكس بنيات 
ؿ لتبعية الرجؿ، السمطة داخؿ المجتمع...كبات لدل النساء مف حيث ككنٌيف جماعة مي

،كنمٌثؿ  (1)كنتيجة لذلؾ كاف حظيف مف الكصكؿ إلى بعض األنكاع مف الخطابات ضئيبل.
"أندلس"  في)الذركة(:حيث تصكر خضكع البطمة لذلؾ بمقاطع ركائية لكؿ مف "ربيعة جمطي"

تظر بفارغ ن"إذف سأترؾ لؾ يكميف لتشاكرم نفسؾ. سأ الحتمي لسمطة صاحب الغبللة:
 (2)كيد، كسيغضبني غضبا شديدا إف كاف عكس ذلؾ..."أككف بالقبكؿ بالتكسي الصبر،

كالسمطة الممارسة عمييا في المجتمع، كحتى  أيضا تبعية المرأة لمٌرجؿ، كما صكرت
 آلتي:خؿ البيت، مثمما جاء في المقطع ادا

 "....ككاف ما قرره أبكىا، جٌدم كلد سيدم محند بف بكزياف:

 !! بنتو لوبعد الطبلؽ: ابنتي لي كا

 أنا ابنة أبي إذف ال حٌؽ لي في أبييا، كأمي ابنة أبييا ال حٌؽ ليا في أبي.

مبكٌرة، عارية مف رحميا كعطشى مف حميب أمي/ فطنت أف مصائرنا بيف أيدم الذككر. 
  (3)كيؼ ؿ أف أرفض أك أف أقبؿ؟؟"

 كذلؾ "فضيمة الفاركؽ" في)اكتشاؼ الٌشيكة(:"تسألني:

 "كزكجة الجٌزار؟

                                                           
 .83،ص1999خديجة الصبار، المرأة بيف الميثكلكجيا كالحداثة، إفريقيا الشرؽ، بيركت ،لبناف،    (1)
 .212ربيعة جمطي، الذركة، ص  (2)
 .63، صنفسوالمصدر   (3)
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 أجيبيا:ف

"لقد طمقيا زكجيا، كطردىا أماـ الٌناس، ىي كأكالدىا، كىك اآلف يحٌضر نفسو لمزكاج مف 
 (1)صبية في العشريف"

 ككذلؾ في:

"مكد..." الغريب، ككالدم ،كأخي "إلياس" ،كقبضتو الحديد التي يخيفني بيا النظاـ األبكم 
  (2)الذم نعيش تحت رحمتو"

د يميؽ بؾ(:"إف امرأة كاقفة في حمبة المبلكمة ، دكف كعند أحبلـ مستغانمي في )األسك 
أف يحمي ظيرىا رجؿ ،كدكف أف تضع قفازات المبلكـ، أك تحمؿ في جيبيا المنديؿ الذم 

غير كارد بالنسبة ليا، لذا تفتح بشجاعتيا  ةيمقى لئلعبلف عف االستسبلـ، احتماؿ الخسار 
  (3)شيية الرجؿ عمى ىزيمتيا"

مرتبط بكينكنتيا النصية التي تنشئ لممرأة عبلقاتيا في الجسد  فكجكد المرأة ثقافيا
االجتماعي، بما يتيح لمقارئ تأمؿ فضاء حركتيا. كفعميا في مسار مف الجدؿ مع منظكمة 
القيـ كالتصكرات، كما أف كجكد المرأة ثقافيا مرتبط مف جية أخرل بفاعميتيا لمنص كقدرتيا 

لكتابة التي تؤكؿ رمزيا إلى معادؿ لمكاقع، كالتاريخ كما عمى إنتاجو، بما يدخميا إلى مممكة ا
ه إلى مذاىب أخرل ديتبنى "الغذامي" في تناكلو لمكضكع "المرأة كالمغة" مذىبا نقديا كاف تعدا

في كتابات سابقة عمى ىذا الكتاب، كىي أكثر حداثة، كمعاصرة، كىك ىنا يتبنى النظرية 
" التي تبنى عمى "منطؽ المجٌسدات"، حيث البنيكية كخصكصا كجية نظر "لفي شتركاس

يرمي إلى استقصاء منطؽ خاص مبٌسط مف الظكاىر التي يبدك أنيا منفصمة، فالتعارض مف 
رابطة مثؿ التماثؿ، كالتناقض ألنو يعني نفس النقيض، فالجيؿ كالعمـ مرتبطاف بالنفي 

                                                           
 .19،ص 8ط  ،2006اكتشاؼ الشيكة،دار رياض الٌريس لمنشر ،بيركت، لبناف، ’ ركؽفضيمة الفا  (1)
 .23المصدر نفسو،ص  (2)
 .17،ص6،2013أحبلـ مستغانمي، األسكد يميؽ بؾ، نكفؿ، الناشر ىاشيت أنطكاف،ط  (3)
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نقديا إلى  كد الغذامييعكىكذا )تناقض(، كاألبيض كاألسكد مترابطاف بالتقابؿ )التضاد(، 
لى "فرديناند دم سكسير" الذم كاف لو أثر بارز عمى مدرسة "شتركاس"   (1)الستينات، كا 

ي تناكلو ألحبلـ مستغانمي حيث يقكؿ: "تدخؿ في ففيكظؼ ىذه الثنائية )التضاد(   
ف لعبة ال يعمـ الرجؿ فييا مف القط كمف الفأر، كتمعب أشرس أنكاع السخرية كالمفارقة، حي

تجعؿ الفحؿ يشتميا حينا كيتمسؾ إلييا حينا آخر، كيكرىا حينا ،كيحبيا حيننا آخر، يككف 
نسانا طاىرا كمدنسا" كمزكرا حينا. يككف شييدا كخائف، كيكانا،حينا أبا حيا   (2)كا 

 األمر نفسو نجده عند الركائية "ربيعة الجمطي" في مثؿ قكليا عف كالدىا:

ـٌ الكت"يمشي عالي الرأس، ىكذا...ال  ىكذا... اليسرل، ؼكتؼ اليمنى إلى األماـ أكال، ث

 تميؿ ركبتو اليسرل حيث تعتدؿ اليمنى، ىكذا..

  (3)لـ أكف أعرؼ كيؼ يمشي الناس عادة ، قبؿ أف أنظر إلى أبي ،كىك يسير"

 كفي مقطع آخر:

د أف "زكجتو خمفو ينظر إلينا...يمتقط يدم بيف يديو...أكٌكر جسمي الصغير حكليما...أري
 أحٌكليما جزءا مني...

أتجنب النظر إلى زكجتو الجديدة خمفو، إنيا جميمة ، أكيد أنو يحبيا، أخفي 
 كجيي...صكتي المخنكؽ أكابر ضده:

  (4)بابا..بابا..بابا"

كفي مقطع آخر حيث تتحدث البطمة عف كالدتيا "ىي ال ترل غيره :أبي ذلؾ اليارب 
رغة مف كٌؿ شيء، حتى مٌني، مف جنينيا، ىي منيا، المتممص مف انشطارىا، ىي الفا
 الممتمئة فقط بمعشكقيا، أبي، بو كحده..

                                                           
 .124،ص998بشير العيسكم، دراسات في األدب العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاىرة،    (1)
 .199عبد اهلل الغذامي، المرأة كالمغة، ص  (2)
 .47ربيعة الجمطي، الذركة، ص  (3)
 .48نفسو، ص المصدر  (4)
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 (1)كمكرىة خرجت"

 -الٌرجؿ-يك يبيعيا كىي تشتريوفيذه المقاطع أٌطرت لغة الركائية في ثنائية ضٌدية ف   
 يا، كىي تغٌميو، كيجيؿ قيمتيا كىي تعمي قدره.يرخص

لضعؼ كالقكة، كقد ساكل العدؿ اإلليي بيف الذكر فالمرأة شقيقة الٌرجؿ تتصؼ بصفات ا
كاألنثى ، لكف البشر كضعكا فركقا، كاختبلفات ،يقكؿ عٌز كجٌؿ:" مف عمؿ صالحا مف ذكر 

  (2)نو حياة طيبة كلنجزينيـ أجرىـ بأحسف ما كانكا يعممكف"حييأك أنثى كىك مؤمف فمن

اع، فجعؿ المفظ كالمغة مف لكف المجتمع كضع فركقا بيف الجنسيف خاصة في مجاؿ اإلبد
عٌز –سمطاف الرجؿ، كالمعنى لممرأة، فسمطاف المغة ال يدرؾ عممية المساكاة التي شرعيا اهلل 

 -إذف-أحيانا كثيرة، كىذا ما يبرزه الغذامي في كتابو)المرأة كالمغة( في قكلو: "التذكير -كجؿٌ 
لتأنيث فرعا، كمف ىنا، فإف ىك األصؿ كىك األكثر، كلف يككف التذكير أصبل إال إذا صار ا

الفصاحة ترتبط بالتذكير فتقكؿ عف المرأة إنيا زكج فبلف كليست زكجة فبلف إف كنت تتحرل 
  (3)الفصاحة كاألصالة"

القائؿ بأف األصؿ ىك  "الفكرة عمى رأم "ابف جنيكيبدك أف الغذامي يبني ىذه    
األصؿ، لكف تأنيث المذكر  فؿ عالتذكير حيث يقكؿ: "تذكير المؤنث كاسع جدا، ألنو رد فع

  (4)أذىب إلى التناكر كاإلغراب"

كمسألة التذكير تمٌر في الممارسة المغكية دكف مبلحظة ألنيا صارت ىي الطبع،    
كىي حقيقة المغة، كضميرىا المتغمغؿ في نسجيا كخبلياىا، كمف النادر جدا أف يمتفت أحد 

 تي جعمف تأنيث المغة ىدفا مف أىدافيف.إلى ىذه الخاصية المغكية حتى النساء المكا

                                                           
 .59، صالسابؽالمرجع   (1)
 .97سكرة النحؿ، القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ، اآلية  (2)
 .21عبد اهلل الغاذمي: المرأة كالمغة، ص  (3)
 .415،تح:محمد عمي النجار، دار الكتاب المصرية،مصر،ص2،جعثماف بف جني، الخصائص  (4)
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كلعٌمنا نشعر بفحكلة المغة أكثر إذا ما كشفنا أف معنى كممة "فحؿ" تحمؿ مدلكال    
ألنكثة أك بتاء التأنيث، فنجد في معجـ لساف امضادا فيو الكثير مف السمبية إذا ارتبط ب

  (1) العرب أف "امرأة فحمة: سميطة"

 (2)سمطت، كذلؾ إذا طاؿ لسانيا كاشتد صخبيا" كالسميطة مف النساء كالفعؿ

يجابية فنجد اإلفي حيف أف معنى الفحكلة إذا ما ارتبط بالمذكر، فيي ترمز إلى القكة 
لى ذلؾ، فمعنى "فحؿ" :الفحؿ معركؼ، الذكر مف كٌؿ إمدلكليا في القامكس ذاتو يشير 

  (3)حيكاف، كجمعو أفحؿ كفحكؿ"

فحؿ مفعمة بالذككرة ألنيا استخدمت أصبل لكصؼ  لكممة ةيك كعميو فالداللة المغ
 الحيكانات الذككر التي تستخدـ لمتكثير.

إلى مسألة التجنس النحكم، فيؿ يكجد مجاؿ لمتأنيث  "الغذامي"كفي ىذا الصدد يشير    
 المغكم أـ ال؟

أف المغة العربية ىي أميؿ إلى تذكير المؤنث ،ألف التذكير ىك األصؿ،  "الغذامي"يرل   
 كدليمو عمى ذلؾ ىك ضمير المتكمـ "أنا" ،فيقكؿ:

  (4)"إذا تكممت المرأة استعممت ضمير ذكر لمتكمـ"

ربما يعني ىذا أف الرجؿ مازاؿ مسيطرا في الكعي األنثى حتى أنيا أثناء الكتابة تكتب 
بضميره دكف كعي منيا، بؿ كتخجؿ مف تأنيث المفردات كما ىك الحاؿ عند "فضيمة 

تاء التأنيث عندىا تاء لمخجؿ ، ككاف ىذا بمثابة عنكاف لركايتيا )تاء الخجؿ(  الفاركؽ" حيث
 لتقاليد...منذ اإلرىاباحيث استيٌمتيا بقكليا: "منذ العائمة...منذ المدرسة...منذ 

 كٌؿ شيء كاف تاءن لمخجؿ.

                                                           
 .518،ص11،مج1،1992ابف منظكر لساف العرب، ماٌدة فحؿ، بيركت، لبناف،ط  (1)
 .320، ص07المصدر نفسو، ماٌدة سمط، مج  (2)
 .316،ص11المصدر نفسو، ماٌدة فحؿ،مج  (3)
 .18عبد اهلل الغذامي، المرأة كالمغة، ص  (4)
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 كٌؿ شيء كاف تاءن لمخجؿ.

  (1) ر عف آخر حرؼ"ثمنذ أسمائنا التي تتع

ال يتكافؽ مع قكاعد النحك: "ألف التجنيس في النحك أمر شكمي، كال  إال أف الغذامي  
ؼ، كلكنيا تؤنث اآلالؼ، كتذكر القمر ، لعبلقة لو بألنكثة أك الذككرة، فالعربية مثبل تذكر األ

  (2) كتؤنث الشمس ،كتذكر النٌير مفردا، بينما تؤنث األنيار مجتمعة"

الء يحددكف صفات األنكثة بحصرىا في ميزات كلما كانت الثقافة بيد الفحكؿ ،فإف ىؤ    
جسدية" فميس التأنيث في نظر الثقافة الفحكلية إال مجمكعة مف القيـ الجسدية الصافية، أك 
المصطفاة ،تحصرىا الثقافة في صفات كحدكد متعارؼ عمييا ،كأبرز إعبلف عنيا ىك 

يرات ،حيث تتقدـ صفات مسابقات ممكات الجماؿ في اختيار المضيفات ،كالمذيعات، كالسكرت
  (3) التأنيث عمى كٌؿ السمات الجسدية الطبيعية األخرل"

إال الفتنة كاستثارة  -م الغذاميأحسب ر –إف صكرة األنكثة ىذه التي ال شغؿ ليا   
التفاتة الٌرجؿ، ىي صكرة لثقافة ذككرية متكىمة ،متكارثة لجعؿ المرأة تابعة، ىذا الكىـ الثقافي 

ؿ األنكثة ماٌدة مصنكعة مف أجؿ اآلخر. فيي ليست ذاتا قائمة بكجكد المييف الذم يجع
خاص ليا، أك عمييا،، كليا دكر محتسب في أعماقيا، كفي تصرفاتيا، كلكنيا مخمكقة مف 

  4 أجؿ مخمكؽ آخر)..( مما يقمصيا إلى حضكر بصرم فحسب، فيك يراىا لتتمتع عينو بيا

مطمقا، كتثكر عميو مف خبلؿ تعابيرىا الحساسة كىذا ما تعممو األنثى ، كترفضو رفضا   
ألعماؿ ،مثؿ: )الذركة( "لربيعة في أعماليا الركائية ،كىك أمر جمٌي ككاضح في الكثير مف ا

 جمطي"، حيث تقكؿ:

                                                           
 .01الفاركؽ، تاء الخجؿ، ص فضيمة  (1)
 .240، النقد األدبي الحديث مف المحاكاة إلى التفكيؾ، صؿخمي ابراىيـ محمكد  (2)
 .52-51،ص1992، 1عبد اهلل الغذامي، ثقافة الكىـ مقاربات حكؿ المرأة كالجسد،كالمغة، المركز الثقافي العربي، ط  (3)
 .74ص ينظر: المرجع نفسو،  (4)
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"دفعة كاحدة أفرغت الكأس في جكفي .لـ أتردد ،تعريت ،تجردت مف ثكبي الحريرم 
ت عمى عجمة مف أمرم كي يرل جسدم الجديد، اليفياؼ، أنزلتو ركيدا ركيدا حتى قدمي، كن

  (1) ؿ" المعطر الميفيؼ كأف يشاىد شعرم المتدفؽ خمفي"جالمصقكؿ "كالسجن

في ىذا المقطع تعرض الركائية حالة ىذه المرأة "سعدية" التي اختارتيا الحاجبة األكلى 
كيرغب، كىذا  لصاحب الغبللة مف بيف كٌؿ نساء البمد كي تشبع رغباتو، كترضيو كما يريد،

 ما أثار اشمئزازىا.

 الفاركؽ": ةكذلؾ في ركاية)مزاج مراىقة( "فضيم

"كال أذكر أٌف كالدتي كاف ييٌزىا األمر، إذ كاف حزنيا غير متعمؽ بخياناتيا المتكررة، 
نما بذلؾ الكعد القديـ الذم حنثتو يـك تزكجيا ليعمقيا عمى كرقة كاجب، لـ تكف تعني لو  كا 

 ! الحة لمسح... حذائو...،أكأفكاه المجتمعأكثر مف كرقة ص

مؤلـ جدا أف تمنح امرأة عذرٌيتيا لرجؿ أحب...ال...بؿ فضؿ عمى طيرىا نصؼ   
  (2) عاىرات فرنسا كالجزائر"

 كما نمثؿ كذلؾ بمقطع مف ركاية)ذاكرة الجسد(:   

ية، "...طبعا...لما ال ؟ إف الزكاج حبلؿ...الحراـ ىك ما يمارسو بعضيـ بطرؽ عصر 
        كأف يرسؿ أحدىـ ابنتو أك زكجتو...أك أختو لتحضر لو كرقة مف إدارة، أك تطمب شقة 
أك رخصة لمحٌؿ تجارم نيابة عنو، كىك يعمـ أف ال أحد ىنا يعطيؾ شيئا ببل مقابؿ، لقد خمؽ 

  (3) "! البسطاء بأنفسيـ عممة أخرل لمتداكؿ كيقضكف حاجاتيـ ...ىات امرأة...كخذ ما تشاء

                                                           
 .129الذركة، ص ربيعة جمطي،  (1)
 .14،ص2،2007فضيمة الفاركؽ، مزاج مراىقة، دار الفرابي، بيركت، لبناف،ط  (2)
 .320أحبلـ مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  (3)



 خصىصية انهغة                                                                           انفصم األول: 
 

 37 

كىنا تتجمى مظاىر اإلقصاء، إال أننا نرل أف دكر األنكثة ال يقتصر عمى ىذا    
الجانب فقط، بؿ ىناؾ أدكار أساسية تقـك بيا المرأة في الحياة، كدكر األـ التي تشير 

ـٌ كؿ شيء أصمو كعماده"   (1) المعاجـ إلى لفظة األـ أصؿ الشيء ،كأ

يف الفحكلة كاألنكثة يمكف التمثيؿ لذلؾ بعدة كمف أجؿ محاكلة معالجة إشكالية المغة ب  
 نماذج منيا:

 نموذج "ربيعة جمطي" في رواية )الذروة(:
حتى تؤكد ىذه الركاية براعة المخيمة لدل الركائية كمكىبتيا في الحكي كالسرد البارع 
الذم امتمكتو، ككأنيا إحدل شخكص النص، كىذه المكىبة تحاكؿ الثقافة أف تسمبيا، كذلؾ 

متاعو، كتشكيقو، كلٌكف المقاطع الكثيرة مف  خبلؿ جعميا مكجكدة مف أجؿ إشباع الرجؿ، كا 
في الركاية تؤكد أك الركائية لـ تكف تحكي مف أجؿ إمتاع الٌرجؿ فقط بؿ كانت تسعى إلثبات 
كجكدىا بكصفيا كائف بشرم لو لغتو كأساليبو عبر التاريخ، كيمكف التمثيؿ لذلؾ بالمقطع 

 اآلتي:

اجأت شخصيتيا سنكات عمرم األكلى كما بعدىا كأنا أكتشؼ العالـ مف حكلي " كـ ف
،فاجأتني أناقتيا، كطريقة جمكسيا، ككقفتيا بجبينيا المرتفع، ككأنيا تخشى سقكط تاج كىمي 
خفٌي مف فكؽ رأسيا، ال يراه غيرىا، تشبو الممكات كاألميرات األسطكريات، ال تشبييا في 

كـ أصخت بسمعي كجكارحي لصكتيا ذم البٌحة المرتجفة، حيف أبيتيا أية امرأة أخرل، 
تنصت إلى حديثيا يخٌيؿ إليؾ أنيا تتكمـ ضاحكة، كلست أدرم ما السٌر في أنيا تنطؽ 

  (2) بالكبلـ ترل الجميع يصغي بانتباه"

ففي ىذا المقطع تصؼ الساردة الجٌدة "أندلس" ، كتمنحيا شخصي قكية ،كدكرا فعاال    
أساليبو في الحياة و، ك تؤكؿ فيو المرأة أخيرا لتصبح كائنا بشريا لو لغتو، كطرق في الركاية

 كالتي تجعمو يترؾ بصمتو عبر التاريخ.

                                                           
 .28،ص12ابف منظكر، لساف العرب، مج  (1)
 .56ص  ربيعة جمطي، الذركة،  (2)
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كيرل العديد مف المفكريف أمثاؿ "الغذامي" أف أدب المرأة ال يرقى إلى األدب     
كـ أفكار كمفاىيـ الذككرم ألنو يتسـ بالتفاىة ،لكف الحقيقة عكس ذلؾ ككف أدب المرأة فيو ح

 حد راقية.

 نموذج "أحالم مستغانمي" في)ذاكرة الجسد(:
مف ع)ذاكرة الجسد( "ألحبلـ مستغانمي"، مثاؿ عمى اإلنقبلب المغكم ،ففي ىذه الركاية ت

ا، كتقدـ ذاتيا بكصفيا قيمة لغكية، كىك إعبلف خطير ألنو يكاجو مكركثا ياألنكثة عف نفس
 الفحكلة. فعريقا م

 تساءؿ "الغذامي" لماذا تعمف ىذه األنكثة عف نفسيا؟فًمـ ي   

فيك ال يشير إلى أنيا قادمة مف ثقافة أخرل، كتقاليد مخالفة حتى كىي مكتكبة في 
العربية، فكتابتيا في ىذه المغة ليست عبلمة عمى انتمائيا إلييا، بقدر ما ىي تفكيؾ لقيمتيا 

 كمعاكستيا.

عرية الفحكلة( إلى )شاعرية األنكثة(، كىي نقمة لذلؾ اعتبرت ركايتيا نقمة مف )شا   
تحتفي بالمغة كأصبل بعالميا." فيي تأسس لخطاب أدبي ،أنثكم ،حقيقي األنكثة، كلكف ىذا 
لف يتحقؽ حدكثو إال بتخميص المغة مف فحكلتيا التاريخية، كىذا ما سعت ىذه الركائية "أحبلـ 

حكلة، كتكسيرىا... تعمف في مناىضة مستغانمي" إلى فعمو ،حيث أخذت بميمة تفكيؾ الف
  (1)المستعمر...ىك مشركع طكيؿ مف أجؿ تأنيث المغة"

لكف الغذامي استدؿ بيذه الركاية ليبيف أف المرأة ميما ارتقت فإنيا البد أف تعكد    
لسيطرة الرجؿ، كبٌيف ذلؾ مف خبلؿ زكاج البطمة برجؿ كبير السٌف، فيي دائما ترجع إلى 

ىك أصؿ ذككرم، لكف أحبلـ استطاعت أف تخرج عف المغة المألكفة، فعند  أصؿ المغة الذم
قراءة لغة ىذه الركاية نجدىا لغة راقية متميزة ،حتى أننا ال نستطيع أف نمٌيز إف كنا نقرأ لغة 

 الشعر أـ النثر.

                                                           
 .144، ص2007، 1باعة كالنشر، الرباط، طسعيد عمكاش ،نقد ثقافي أـ حداثة سمفية، دار أبي رقراؽ لمط  (1)
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إف محاكالت النص النسائي" تظؿ بحاجة إلى لغة الفحؿ الذككرم حتى يكتب ليا   
  (1)النجاح"

كمف خبلؿ خصخصة لغة األنثى اىتمت بعض القراءات النقدية التي حاكلت     
كال تفٌسر كال تشرح ما تعانيو المرأة أك النساء، بؿ تياجـ  لتأصيؿ لجماليات الكتابة النسكية،ا

كذلؾ بحصرىا في دائرة المعركة الشرسة ضٌد اآلخر "الرٌجؿ" لتغدك  .كتخكض في ماء غامر
ماء غامر. مما يجعؿ مف المغة حالة جنسكية نارية مكجية ضٌد ىذه الكتابة ال تصؼ 

اآلخر، كفي ىذا السياؽ كثيرا ما أحيمت خصكصية الكتابة النسكية إلى لغة ذاتية نابعة مف 
الذات المبدع./دكر المرسمة "المرأة" ، كالمييمنة عمى الكتابة النسكية، كمف ثـ تشكؿ 

باليكية النسكية، كحضكر الصكت المرتفع نسبيا خصكصية الكتابة النسكية مف: ربط المغة 
لضمير المتكمـ"أنا" الذم يجعؿ الكتابة متمحكر حكؿ الذات كغمبة األساليب المنبرية، في 

 كلمتمثيؿ عمى ذلؾ نرجع إلى المقاطع التالية:  2اإلطناب كالتكرار

 نمكذج مف )الذركة("لربيعة جمطي":

ٌدؿ أكثر مف حمالة دكف جدكل، كلي ككمة أب "مشكمتي عكيصة مع حمالة الثدييف.   
 (3)مف الحماالت تثير غيرة صديقاتي"

"قررت مٌرة أال أرتدم حماالت الٌصدر، كبقيت ىكذا أسبكعا كامبل، األمر متعب، كاهلل 
 (4)شعرت أنني أحممو كحدم" !! متعب

"كاف عمي أف أبحث عف مساعدة لحمؿ صدرم...الحماالت ال تكفي...ىكذا دائما ىي 
  (5)شكمتي مع حماالت الصدر"م

                                                           
 .113بشير العيسكم،دراسات في األدب العربي المعاصر، ص  (1)
 .112ـ(،ص2007ق،1427،)1عالـ الكتب الحديثة ،األردف،ط ينظر: حسف المناصرة، النسكية في الثقافة كاإلبداع، (2)
 .30جمطي، الذركة،ص ةربيع  (3)
  .33المصدر السابؽ، ص (4) 
 .37، صنفسوالمصدر   (5)
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في ىذه المقاطع يتأكد كصؼ الرجؿ ألدب المرأة عمى أنو لغة تكثر فييا الثرثرة كالتكرار، 
 كال يمكف ليا أف تأتي بالجديد.

" )لغة مف صنع الرجؿ(  Dale Spenderإف المتأمؿ في عنكاف كتاب "ديؿ سبندر""   
ذا تقبمنا يكحي بما تراه المؤلفة مف أف سيادة لغة الرج ؿ تقـك بدكر أساسي في قمع المرأة ،كا 

فكرة "فككك" التي ترل أف ما ىك صكاب يعتمد عمى ما يييمف عمى الخطاب فمف المعقكؿ أف 
نسمـ بأف سيادة خطاب الرجؿ أكقع المرأة في فخ الذكر، كطبيعي مف ىذا المنظكر 

االنحسار في قكقعة استطاعت الكاتبات أف تصارع ىيمنة الرجاؿ عمى المغة بدؿ مجرد 
 الخطاب األنثكم.

عمـ اجتماع المغة ىي "ركبيف  اتدراسكلكف ىناؾ نظرة متناقضة تتبناىا كاحدة مف 
" التي ترل ءأف لغة النساء أدنى بالفعؿ مف لغة الرجاؿ، ألنيا لغة Robin Lokoffليككؼ""

زؿ" ،كتؤكد عدـ اليقيف"، كتركز عمى "التافو" ك"الطائش" ك"الياك  تتضمف أنماط "ضعؼ
االستجابات االنفعالية الذاتية، كتذىب "ليككؼ" إلى أف خطاب الرجاؿ أقكل، كيجب أف تتبناه 

 . (1)النساء

 كلمتمثيؿ عمى ذلؾ ندرج المقطع اآلتي مف ركاية)اكتشاؼ الشيكة("لفضيمة الفاركؽ": 

ت معنى أف نيرب مف زكج، كننطمؽ مع رجؿ ك"لعمي في تمؾ الصبيحة المفاجئة أدر 
آخر، معنى أف نقترب مف بكابة الخيانة، كنقرعو خمسة بقمب يعمف ثكرة، كمعنى أف نككف في 

 عالـ رجؿ، كندخؿ عالـ رجؿ آخر.....

................ 

ـٌ اقترب كقٌبمني ،أماـ المؤل، أماـ النادؿ ،الذم يقؼ  ثـ مرٌر يده عمى شفتي ......ث
 (2)ا كفي يده فاتكرة الحساب"نأمام

                                                           
ينظر: راماف سمداف،تر: جابر عصفكر، النظرية األدبية المعاصرة، دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة،   (1)

 .195،196،ص1998
 .29الفاركؽ، اكتشاؼ الشيكة، ص ةفضيم  (2)
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عمى سرد األفعاؿ  ىاقطع الركائي يؤكد فعبل دكنية المغة لدل المرأة كتركيز إف ىذا الم
 الطائشة، كاستجابتيا النفعاالتيا الذاتية كرغباتيا.

لقد نشأ مفيكـ الكتابة  النسائية ضدا لمفيـك األدب، إذ  يعتقد أنو مفيـك جديد يمكنو 
أة ،في حيف أيضا يسمح لممرأة مف المعاني كالحمكالت التي تشتد مف عـز المر  تحميؿ الكثير

بالبكح ،كالتعبير الحٌر، كمف ىذه الزاكية كانت الكتابة النسائية مٌيالة إلى كتابة السير الذاتية 
مثمما ىك الحاؿ لدل كٌؿ مف "ربيعة جمطي"، "فضيمة الفاركؽ" ،كأحبلـ مستغانمي" كغيرىٌف، 

تحس بو، كيعتبر مفيـك المرأة حيث تككف الذات حٌرة كيمكنيا أف تبكح، كتعترؼ بكٌؿ ما 
ذلؾ  ذكاحد في الحقيقة إال أف حمكلتو ىي التي تتغير، فنجد أف المرأة المعاصرة تسعى من

التاريخ في أكركبا )فرنسا( إلى تعميؽ اليٌكة بيف المعنى الفاعؿ الذم يجعؿ المرأة ليا حضكر 
ساكية، دكف أنانية في الحياة العممية، كالثقافة دكف حساسيات مكركثة، كتصنيفات جن

خصكصية فالمرأة ليا كيانيا كدكرىا، كليس مجرد أداة متعة، كمعمبل ىدفو المحافظة عمى 
 . (1)النكع البشرم فقط

كمثاؿ ذلؾ ما كتبتو "أحبلـ مستغانمي" في )األسكد يميؽ بؾ( :" يـك شاىدىا ألكؿ مٌرة 
 تتحدث

اتو، فبل ىك سمع باسميا يكما، كال في حكار تمفزيكني ، ما تكقع لتمؾ الفتاة مكانة في حي
ىي كانت تدرم بكجكده. لكنيا عنما أطمت قبؿ أياـ، كاف كاثقا أنيا ال تتكجو لسكاه فما كانت 

  (2) أبيتيا إال لتحٌديو"

 كما كتبت أيضا "ربيعة جمطي" في )الذركة(:        

اكرة، إف أباىا الحاج "ثـ إف اللة أندلس تعشؽ قراءة الركايات العالمية، كتقكؿ بابتسامة م
يا القراءة كالكتابة نكاية في المستعمريف متطالب الزرىكني المسمى "مكالم معتكؽ" عم

                                                           
 .7،8، ص1،2004طينظر: محمد معتصـ، المرأة كالسرد، دار الثقافة ، الدار البيضاء ،المغرب،   (1)
 .13أحبلـ مستغانمي، األسكد يميؽ بؾ، ص  (2)
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الفرنسييف. كألنو لـ يكف يعكزه الماؿ كانت المعممة" ماداـ نكني" تأتي إلى بيتيـ لتعطييا 
 (1) دركسا كتعمميا المغات كالرياضيات"

لمرأة مف خبلؿ كتابتيا أرادت أف تنتقؿ مف مف خبلؿ ىذيف المقطعيف نستنتج أف ا 
مرحمة العبكدية كالضعؼ إلى مرحمة السمطة، كالقٌكة، كأزالت المعنى السائد الذم يقٌر بأف 

 المرأة أعماليا اآلف فاعمة في الحياة العممية كالثقافية.

مف  لقد انفتح السرد األنثكم عمى قابميات تعبير مدىشة إثر التعزيز اليائؿ الذم تمقاه
لدف الثكرة المنيجية الحديثة في مجاؿ القراءة النقدية، إذ عممت في جانب أساسي، جكىرم 

اشتغاليا عمى تصنيؼ الخطابات كتحميميا "ككاف لمخطاب األنثكم نصيب كافر،  مف مركزية
لـ يحظ بأبسط قدر منو في أية فعالية مسبقة، ليذا العيد المنيجي الذم يمكف كصفو بأنو 

ي إعادة االعتبار لمخطابات الميمشة كرفع اليامش إلى مصاؼ المتف. كفي عصر جديد ف
ىذه الرؤية تمقفت المبدعة األنثى ىذا اإلنجاز التاريخي، فراحت تحٌرؾ شفرة لسانيا، كتغذييا 
بالثقة ،كتفاصيؿ األنمكذج عابرة إلى تحرير الجسد مف غيبكبتو، كاحتجاجو عبر تثكير 

  (2)" دائيةمنطقو، كتمظير فاعميتو األ

أك باألحرل -لقد أدت الثكرة المنيجية النقدية اليائمة التي رفضت تيميش أم خطاب    
كما عمدت عمى تحرير الجسد ،كبياف مدل قدرتو اإلبداعية كفاعميتو -الخطاب األنثكم

األدائية. كما كقد أكدت الدراسات النقدية العربية، كالغربية عمى ضركرة التبلـز بيف السرد 
اليدؼ اإلستراتيجي كاألساس  فالمرأة ككتابة السير الذاتية، لذلؾ نرل أنو يستمد قكتو م عند

مف كتابة المرأة ،كمف المرحمة المتطكرة التي بمغتيا الكتابة لدل المرأة باعتبارىا عضكا في 
الحياة الثقافية، كجٌؿ مرافؽ الحياة ،كيعد الحضكر القكم لصكت السارد في الكتابة السردية 

لنسائٌية داال عمى المقاـ الذم كصمت إليو المرأة بعد أف تجاكزت الشركط التي فرضت ا
سا أعمييا. إضافة إلى أف صكت السارد في السرد العربي النسائي كاضح، كصريح يذىب ر 

إلى مراده، كظير ذلؾ في عممية السرد، كتركيب األحداث، ككيفية انخراطو فيما يجرم في 
                                                           

 .56ربيعة جمطي: الذركة، ص  (1)
(، 2011-1423،)1عالـ الكتب الحديث، ط تأكيؿ متاىة الحكي في تمظيرات الشكؿ السردم، محمد صابر عبيد،  (2)

 .61ص
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درتو عمى مساءلة العكالـ الدفينة لمنفس البشرية، كيعد صكت المرأة الحياة ، كذلؾ ببياف ق
اإلبداعي ال ييمؿ القضايا الكبرل سكاء كانت قضايا اجتماعية تيتـ بكضعية المرأة في 
المجتمع، كمكقؼ المؤسسات منيا كمساىماتيا أك كانت قضايا سياسية تطرح المرأة مف 

ني مف نقص، كتقصير إذ أنيا تعتبر أف القانكف خبلليا قضيتيا التي ما تزاؿ جكانبيا تعا
المدني لـ يمنحيا حقيا اإلنساني في مساكاتيا بالرجؿ أماـ المجتمع، كالقضاء، كحؽ المرأة 

  1في تبني األبناء، في العصمة، كما في بعض الدكؿ العربية

أف "محمد معتصـ" يقر بضركرة التزاـ الدراسات -مف المبلحظك كمف خبلؿ ذلؾ     
نقدية بيف السرد عند المرأة، ككتابة السير الذاتية، كما أف الصكت القكم لمسارد في الكتابة ال

السردية النسائية يدؿ كبكضكح عمى المكانة التي كصمت إلييا المرأة، كمدل قدرتيا عمى 
 مساءلة العكالـ كانخراطيا في المجاؿ العممي، كباقي المجاالت األخرل كذلؾ.

ة سركد ذات مستكيات مختمفة جماليا ،فالبعض منيٌف أبدعف في تيذيب كلممرأة الكاتب    
المغة كتطكيرىا لتصير حاممة بخصائص المرأة، سكاء تعمؽ األمر باأللفاظ أك التراكيب 

ربيعة "، ك"الفاركؽ ةفضيم"، "أحبلـ مستغانمي"الجممية، كنذكر عدة كاتبات خاصة منيا: 
لى ، كغالبا ما يأتي االىتماـ بالم"جمطي غة مقترنا بما يعرؼ ب "الشعرية" نسبة إلى الشعر، كا 

الشعكر ال إلى المناىج الشعرية الحديثة في الدراسة النقدية. كمف الجماليات الفنية في السرد 
النفس البشرية كفي ثنايا الذاكرة ،ألف العالـ الخارجي  -باطف-النسائي حفر المرأة في داخؿ

في ىذا الميداف ،كلمتمثيؿ عف ذلؾ نكرد المقاطع  أصبح حكرا عمى الرجؿ بحكـ تجربتو
 التالية مف كٌؿ مف: 

 "لربيعة جمطي": الذروة((
 "لف أككف مثؿ أمي الباكية حظيا المتعثر، أحشاء الميؿ ،كأطراؼ النيار.

نينا أنثى غير جالب لمحظ، غير جلف أككف مثؿ أمي حيف تضعني عمى مضض، 
 مرغكب فيو..

                                                           
 .09ينظر : محمد معتصـ ، المرأة كالسرد، ص  (1)
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سرة ،قبؿ أف تمحؽ بي المشيمة الخارجة عمى مضض مف تقطع القابمة حبؿ ال   
الرحـ...تقمطني "أميناتا" القابمة التكارقية، تخطفني مف حضف أمي، تجذبني مف صدرىا 
،تنتشمني، أحاكؿ استباؽ ثدييا، كانت ترضعني، فتتطاير قطرات الحميب مف فمي األعمى 

ك صغير...ألـ تقؿ أمي شيئا؟ ألـ المفتكح المرتبؾ، بينما جفنام ما يزاالف مغمضيف مثؿ جر 
  (1)تحتج كىي في فراش نفاسيا؟"

جكد في ىذا المقطع الركائي تحاكؿ الركائية "ربيعة جمطي" أف تحفر، كتنبش ما ىك مك 
لذكريات الماضي األليمة، حيث أرغمت أميا عمى الطبلؽ، في القديـ، كذلؾ باسترجاعيا 

 مقطع آخرمف:كىي في فراش النفاس بطمب مف كالدىا ، كفي 

 )تاء الخجل( "لفضيمة فاروق":
"كأنا عمى شرفة الرابعة عشر ،حيف دغدغت مشاعرم بنقائؾ، عشت الحيرة ألكؿ مرة، 

 أبصؼ النساء أنا أـ بصؼ الرجاؿ؟

 لماذا اختمفت عف كؿ الرجاؿ؟

 أألنؾ ابف امرأة عمى رأم أىؿ الحكي؟

 أـ ألنؾ اختمفت مف أجمي؟

 لزمف الباكر،عشت أجمؿ قصة حٌب في ذلؾ ا

 فمعؾ في الغالب كنت أنسى قساكة الرجاؿ،

 لكنو بستاف األشكاؾ الذم يحيط بؾ،

أتذكر ذلؾ الطكفاف الذم كاف يغمرنا معا، أنا كأنت؟ أتذكر صخب عيكننا؟ أتذكر أجمؿ 
 (2)لسنكات التي أمضيناىا معا؟ "ا

                                                           
 .61-60ركة، صربيعة جمطي، الذ  (1)
 .12فضيمة الفاركؽ، تاء الخجؿ، ص  (2)
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البعيد، لتشير إلى  فاركؽ" في ىذا المقطع الركائي بذاكرتيا إلى الماضيالتعكد "فضيمة 
قصة الحب التي عاشتيا البطمة في سٌف مبكرة فتحاكؿ الحفر فيما ىك داخؿ نفسيتيا 

 )البطمة(، كتحميمو مف خبلؿ االستذكار. 

يتضح أف المرأة  «فضيمة الفاركؽ»ك «فمف خبلؿ ىذيف المقطعيف لكؿ مف "ربيعة جمطي
رد العربي المعاصر، فأسست بذلؾ اىتمت فعبل بتفكيؾ العكامؿ الداخمية متخذة منحى الس

 كتابة سردية ذاتية، تسعى لتشريح المخزكف الداخمي عف طريؽ التحميؿ.

مظير مف مظاىر السمككية، فبلبد مف التركيز عمى دكر الذاكرة في كبما أف الكتابة 
 الكتابة السردية التي تتركز عمى مفيكميف:

يطة في سياؽ تداعي األحداث االسترجاع، كاالستذكار. فاالسترجاع يأتي بصكر بس
الركائية كالقصصية أما االستذكار فإنو يستدعي التعمؽ في األحداث لتأنيث الفضاء 
القصصي كالركائي، فيتجمى صكت الذاكرة في السرد النسائي، كقد منح ىذا الصكت لمسرد 

متخممة  العربي إمكانية التنكيع، كالتكسير في زمف السرد ككذا إمكانية إدراج أصكات سردية
 كالبكح، اإلعتراؼ، كالتدفؽ الشعكرم ،كالسخرية، كالحكي.

 كلمتمثيؿ عف ذلؾ ندرج المقاطع الركائية التالية:

 "أحالم مستغانمي" في "األسود يميق بك":
"ركل ليا أنو أثناء حرب التحرير، كاف يصعد إلى أبعد مرتفع في الجبؿ، لمقياـ بنكبة 

د قكافؿ "الببلندم" كالمدرعات الفرنسية مقبمة، ينادم منبيا حراسة لمقرية، كعندما يرل مف بعي
أبناء الدشرة لقدـك الفرنسييف فيتمقؼ صداه "تٌراس" في الجبؿ اآلخر، ثـٌ آخر، كيتناقؿ الرجاؿ 

 النداء عبر الجباؿ متناكبيف عمى إيصاؿ الخبر إلى كافة األىالي.
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ئط مبكاىـ، كسقفيـ، لذا أعمنت كانت الجباؿ منابرىـ، كىكاتفيـ، كمنصات غنائيـ، كحا
فرنسا الحرب عمى الجباؿ، كألقت قنابؿ النابالـ عمى األشجار.. كي تحرؽ أم احتماؿ لبقائيا 

 (1)كاقفة"

ستضح لنا مف خبلؿ ىذا المقطع الركائي أف صكت الذاكرة لدل الركائية "أحبلـ     
 زمف السرد. مستغانمي" منح لسردىا إدراج صكت الحكي كاإلخبار، كتكسيرا في

كمف التنكعات أيضا في الزمف السردم البكح مثمما ىك مكجكد في المقطع الركائي       
 التالي لربيعة جمطي في الذركة:

"مراىقتنا أنا كالياقكت؟ كـ مف الجنكف، حشد مف المغامرات، كالحكايات تربطنا الكاحدة 
سو...نعـ في اليـك نفسو كالمكاف باألخرل ربطا كثيقا، حتى أننا فقدنا عذريتنا في اليـك نف

نفسو..في يـك مشيكد..يـك حاٌر تتكقد الطبيعة منو، كمنو تعتمؿ في دكاخمنا النار. نزلنا فيو 
إلى الشاطء باألكتكستكب رفقة أجنبييف أحدىما أسكد مف ساحؿ العاج يدعى "تكما" كالثاني 

  (2)"جيمبير" مف فرنسا أشقر بعينيف خضراكيف"

 رم الممتمس في )مزاج مراىقة( "لفضيمة الفاركؽ":ك فؽ الشعكذلؾ التد    

"كاف الجامعة حمما كبيرا نما في داخمي، كلـ يكف مف السيؿ أف أزيؿ ذلؾ الحمـ مف 
 خبليا الكياف لمرجد التحدم، كليذا رضخت...

 في المرآة،

  (3)كاجيتني  نفسي، ككأنيا شخص آخر."

تبة النسائية ارتقى إلى درجة عالية جماليا يتكصؿ البحث إذف إلى أف سرد الكا       
كما يظير في ىذه الركايات، اجتماعيا مف خبلؿ تشريح العبلقات بيف األفراد داخؿ المجتمع 
كداخؿ األسرة أك عمى مستكل المغة كالتراكيب في القصص مثبل "فقد اعتبر السرد النسائي 

                                                           
  .65-64أحبلـ مستغانمي، األسكد يميؽ بؾ، ص (1)
 .105-104جمطي، الذركة، ص ةربيع  (2)
 .18-17فضيمة الفاركؽ، مزاج مراىقة، ص  (3)
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إلى بناء الذات العربية)الكينكنة( شكؿ يقاـك التجاىؿ كاإلىماؿ، كالنسياف، كيحاكؿ جاىدا 
  (1)كالمجتمع، كينشط الفكرة في ىذا الزمف الذم انقمبت فيو القيـ، كتضاربت ككثرت المشاكؿ"

لقد اتخذت المرأة الكتابة كسبلح ليا إلرجاع ما أخذ منيا بالقكة، كاستعادة مكانتيا،   
الكتابة عندىا رفضا لمسائد  كىذا ما أثبتو "د.األخضر بف السايح" في قكلو: كما كاف فعؿ

كثكرة عميو، كتجاكزا لممحضكرات )الحريمية( التي حالت دكف ممارستيا لحقيا اإلبداعي، 
بحيث لـ تعد ترل تحقؽ فعؿ الذات عندىا إال مف خبلؿ اعتراؼ الرجؿ بيا، أك مف خبلؿ 

  (2)الخركج مف دائرة الخنكع كاالستسبلـ إلى فضاء المكاجية كالتحدم"

راد الدكتكر أف يخبرنا بأف المرأة تحررت مف سجنيا، كأعمنت عف شف الحرب ضد فينا أ
 الرجؿ، حيث أنيا خرجت مف دائرة الخكؼ كاالستسبلـ إلى دائرة المكاجية كالتحدم.

فيا ىك الناقد "حفناكم بعمي" يرل بأف الدافع كراء ظيكر ىذا النكع مف النقد ىك     
عمى اختبلؼ مشاربو، بؿ اعتباره أدبا غير مميز .لذلؾ جاء اإلىماؿ العاـ لبلىتماـ بالمرأة 

مصطمح النقد النسكم كي يرفع مف منزلة المرأة الكاتبة في المجتمع، خاصة كأف النزعة إلى 
مثؿ ىذه الكجية في بداع المرأة قد تبمكرت منذ جيكد مفكريف، كثيريف أمثاؿ: رفاعة 

كقاسـ أميف في مصر، كبطرس البستاني  الطيطاكم، جماؿ الديف األفغاني، كمحمد عيده،
في لبناف، كالطاىر حداد في تكنس، كغيرىـ، كىـ ركاد حركة تحرير المرأة، كقد ألح التنظير 

أكثر مف إلحاحو عمى الغاية  ليذا الصنؼ مف النقد عمى الغايات االجتماعية، كالحضارية،
كيعتبره نضاال طكيؿ المدل يديف األدبية، كالنقدية، فيك يربطو بالحركة النسكية م مجمكعيا، 

الظممة  التصكرات الثقافية لمجنس في مجاؿ ما يقاؿ لو "األدب" ، كىك يشير إلى ضركرة رفع
 3عف األدب النسائي

                                                           
 .09محمد معتصـ، المرأة كالسرد،ص  (1)
 .1ص ،2011-1،1432عالـ الكتب الحديث،طد. األخضر بف السايح، سرد الجسد كغكاية المغة،   (2)
مطبعة  مسارات النقد كمدارات ما بعد الحداثة، تركيض كتقكيض الخطاب، د. حفناكم بعمي،: ينظر  (3)

 .169ص ،1،2007السفير،ط
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"كالمتأمؿ لممشيد اإلبداعي النسائي في المغرب العربي  لسايح:اكيقكؿ د.األخضر بف 
  (1)يممس صكت المرأة مف خبلؿ جنس الركاية..."

يعني أف المتمقي أك القارئ عندما يعكد إلى الركاية يممس فييا صكت المرأة، كذلؾ  كىذا
ما تحممو مف إنجازات، كرمكز تدؿ عمييا ، كىذا ما يؤكد كجكدىا الفعمي، ككذلؾ أنيا تممؾ 

 القدرة عمى الكتابة.

الفاركؽ" ،حيث تدكر  ةككمثاؿ عمى ذلؾ نستعيف بركاية )تاء الخجؿ( "لفضيم     
اثيا حكؿ األنثى التي سمبت منيا حقكقيا، كقد ربطتيا الركائية بتاء التأنيث لكي تجعؿ أحد

 مف المرأة سجينة مآسييا، كمخاكفيا.

 "منذ العائمة....منذ المدرسة....منذ التقاليد....منذ اإلرىاب   

 كؿ شيء عني كاف تاء لمخجؿ،

 كاف تاءا لمخجؿ، عنيفكؿ شيء 

 د آخر حرؼ،منذ أسمائنا التي تتعثر عن

 منذ العبكس الذم يستقبمنا عند الكالدة،

  (2)منذ أقدـ مف ىذا، "

كيقكؿ "األخضر" كذلؾ :".....كبناء عمى عنكاف الركاية نشعر بثقافة )الفعؿ( التي    
  (3)سطت عمى النسيج المغكم...."

يي كمف خبلؿ ىذا المقطع الركائي يتضح أف الفحكلة تككف لمرجؿ، كأما المرأة ف     
كائف ضعيؼ ال يمكنيا االعتماد عمى نفسيا ،ككذلؾ ككنيا تعتمد عمى العاطفة، كالذات أكثر 

 مما تعتمد عمى عقميا.

                                                           
 .14د. األخضر بف السايح، سرد الجسد كغكاية المغة،ص  (1)
 .11فضيمة الفاركؽ، تاء الخجؿ، ص  (2)
 .14ص  السايح، سرد الجسد كغكاية المغة، د. األخضر بف  (3)
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كرغـ أف الركاية تختمؼ مف ذكر إلى أنثى إال أف " الركاية ال تككف نسكية بمجرد      
  ة بصكرة جزئية، بؿ البد لمركاية أف تحمؿ صفة النسكية، كأف تككف معني ةأف كاتبتيا امرأ

أك كمية بطرح قضية  المرأة بالمعنى الجنسكم أك الجندرم، كليس كتصنيؼ طبيعة لكجكد 
  (1) شخصيات مف الرجاؿ أك النساء داخؿ النص الركائي"

كيعني ذلؾ أف النص الركائي الذم تكتبو المرأة يعمؿ عمى إظيار صكرتيا عمى عكس   
 سد اإلنساني.صكرة الرجؿ الذم كاف تركيزه إبراز الج

لذلؾ نجد أف نص المرأة جاء كرد فعؿ عمى سببو ليا الرجؿ الذم جعؿ مكانيا حافة  
كرماىا التاريخ في سمة الميمبلت كأصبحت ميتة في عيف المجتمع ، كلكف المرأة  الشارع،

زع ىذا الستار كتحاكؿ استرداد كؿ ما كاف ليا ،فيقكؿ "األخضر":"....ال يأتي نأرادت أف ت
لؾ إال بتركيض أحصنة المغة كرككبيا، ثـ تعرية الكجو الذككرم الذم سمب منيا ىذه ليا ذ

  (2)المغة ،كحيف تفرض المرأة ذاتيا تككف بذلؾ قد فرضت كجييا المخبكء تحت الكممات..."

فالمقصكد مف ىذا القكؿ ىك أف المرأة اتخذت مف المغة كسيمة لتحطيـ ىيمنة الرجؿ،     
رد المغة كتنزع القناع الذم عمى كجييا ، كتكشؼ عف الجانب المستتر كفي نفس الكقت لتست

الذم يتبادر في ثنايا الكممات . كفي ظؿ ىذا األفؽ استدؿ "د. األخضر بف السايح" بركاية 
)فضيمة الفاركؽ( التي قامت  بسردىا مف خمؼ)تاء التأنيث( ، إذ نجد نصيا بيف صمت 

 منذ....التقاليد منذ....المدرسة منذ....لعائمةا منذ" النساء كصراخ المغة...فتقكؿ:
اإلرىاب...كما كرد سابقا، فيشرح أك يحمؿ لنا ىذا المقطع بقكلو: "أنو....ليس مف الغريب أف 

كيعني ذلؾ أف المرأة تممؾ قدرة  (3)تتحكؿ المرأة إلى ذات فاعمة في أثناء فعؿ الكتابة ..."
ا فرض حضكرىا كتجاكز ما فييا المحزف، معتبرة مثميا مثؿ الرجؿ، تستطيع مف خبللي

 ،اج ،كاإلبداع عمى جميع المستكياتكبالتالي تصبح ذاتا فعالة تساىـ ىي األخرل في اإلنت
فإف كاف ىناؾ أدب، كركايات لمٌرجاؿ، فيناؾ أيضا أدب لمٌنساء، فيف يمتمكف الحٌؽ في إبداء 

 انة.رأييٌف، كالكصكؿ بأدبيٌف إلى مراتب عالية، كتصبح ليا مك
                                                           

 .11ص ،1،2004دار الفارس لمنشر كالتكزيع،ط، نزيو أبك نضاؿ، تمٌرد األنثى  (1)
 .14األخضر بف السايح، سرد الجسد كغكاية المغة،ص د.  (2)
 .15ص المرجع نفسو،  (3)
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ككالدة ، ككذلؾ  كما أنو تحدث عف الكتابة عند المرأة التي غدت اآلف فعبل كخمفا،     
تجاكزا كتكاصبل ،كعبكرا...كىك يكضح ،ذلؾ بعرض ركاية )فكضى الحٌكاس( ؿ"أحبلـ 

أرادت التممؾ كالسمطة ،فتجده يقكؿ: -حسب رأيو مستغانمي" .فالمرأة في ىذه الركاية
المغكم فيو ما فتئ يتنصت إلى عكالـ  الكتابة، كىاجس األداء "....لكف مقتضيات فعؿ

فتجعؿ ىذه الكفاية الفاعمة منقادة إلى عكالـ محكٌياتيا، كأنسجة  -أك المغيب–الغياب 
كلمقصكد مف ذلؾ أف أحدا منا ال يعمـ ما الذم سيحدث ،فيككف بذلؾ نكعا   (1)نصكصيا..."

ب النسائي لدل الدكتكرة "غادة السماف": كجكد مف التماثؿ كالتقارب...كمف خصكصيات األد
كتطالب فتقكؿ في ىذا الصدد: "لدينا في نتاجيف دكما بطمة ،دكما  بطمة ترفض كتحتج

متكترة تطالب بحقكقيا، دكما تكتب عف تجاربيا " ، كما ترل "إممي نصر اهلل" أف لؤلدب 
ب شخصية في حياتيا الذم تكتبو المرأة نكية خاصة .فيك في بعض الحاالت يعكس تجار 

كعبلقتيا باألشياء كالزمف ،كالمكاف، كأحاسيس عاشتيا دكف الرجؿ، فيـ يستخدـ الرمز 
لبلستمرارية ،لكف المرأة تستمر عبر الكلد، فحديثيا عف تجربة الكالدة في خصكصية حيف 

رؾ ارتفع جدار العزلة بيف الجنسيف، كظيرت أمكر تمفت انتباه المرأة، كحٌسيا بينما ال تح
 (2)حٌسا عند الرجؿ..."

كلمتمثيؿ عف ذلؾ يكرد البحث بعض المقاطع لكؿ مف "أحبلـ مستغانمي"        
 في)ذاكرة الجسد(:

 "ىذا ىك القمـ إذف.. األكثر بكحا كاألكثر جرحا.

ىا ىك الذم ال يتقف المراكغة ، كال يعرؼ كيؼ تكضع الظبلؿ عمى األشياء، كال كيؼ   
 ح المعركض لمفرجة.ترش األلكاف عمى الجر 

يا . فمـ رعشة تكىا ىي الكممات التي حرمت منيا، عارية كما أردتيا، مكجعة كما أرد  
 الخكؼ تشؿ يدم ،كتمنعني مف الكتابة؟

                                                           
 .15ص ،السابؽالمرجع   (1)
 .80،ص1987ؿ الخصكصية/ببلغة االختبلؼ،رشيدة بف مسعكد، المرأة كالكتابة، سؤا  (2)
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تراني أعاني في ىذه المحظة فقط، أنني استبدلت بفرشاتي سكينا، كأف الكتابة إليؾ    
 (1)قاتمة ...كحبؾ"

 الشيكة(:"فضيمة الفاركؽ" في )اكتشاؼ 

 " قالت لي كىي تحضر القيكة:

 لـ ال تبحثيف  عف عمؿ يمييؾ عف جنكف زكجؾ؟

 لـ أفكر باألمر )أجبتيا(.

 يبدك لي أنؾ ال تفكريف بالمٌرة.

 قالت لي ذلؾ ككضعت ممعقتيف مف البف في الٌرككة ثـ أردفت:

 أك عكدم إلى الجزائر ،كطٌمقيو.

 ذىمت:

 اؿ.في الجزائر المطمقة تعيش تحت النع

مضى بعض الكقت كنحف صامتتاف، كحيف أنيت تحضير القيكة كضعت الٌرككة عمى 
الطاكلة كفنجانيف، ثـ أشعمت سيجارة كسحبت منيا نفسا عميقا كنفثت دخانو نحك األعمى ثـ 

 قالت:

ال   يجب أف تتعمـ المرأة كيؼ تضع المجتمع كٌمو تحت نعمييا كا 

  (2)"ما بيمشي الحاؿ"

 الذركة(:"ربيعة جمطي" في )

 "لف أككف مثؿ أمي الباكية حظيا المتعثر، أحشاء الميؿ كأطراؼ النيار.

                                                           
 10أحبلـ مستغانمي، ذاكرة الجسد،ص  (1)
 .35فضيمة الفاركؽ، اكتشاؼ الشيكة، ص  (2)



 خصىصية انهغة                                                                           انفصم األول: 
 

 52 

لف أككف مثؿ أمي حيف تضعني عمى مضض ،جنينا أنثى غير جالب لمحظ ،غير 
 مرغكب فيو...

تقطع القابمة حبؿ السرة ،قبؿ أف تمحؽ بي المشيمة الخارجة عمى مضض مف    
التكارقية، تخطفني مف حضف أمي ،تجذبني مف صدرىا،  الٌرحـ... تقمطني "أميناتا" القابمة

تنتشمني، أحاكؿ استباؽ ثدييا، كانت ترضعني فتتطاير قطرات الحميب مف فمي األعمى 
  (1)المفتكح المرتبؾ، بينما جفنام ما يزاالف مغمضيف مثؿ جرك صغير..."

ثبا ت حضكرىا، إف ىذه المقاطع ما ىي إال دليؿ عمى دخكؿ المرأة عالـ الكتابة. كا 
نارة الشمكع التي انطفأت  كفرض كجكدىا ،كتصحيح كٌؿ المفاىيـ الخاطئة التي عرفت بيا، كا 

طكيمة ،كمف ثـ أصبحت المرأة في حركة كتفاعؿ دائـ مع ذاتيا، كليا الحؽ في ممارسة  ةلمدٌ 
 حقكقيا ،ككنيا ذاتا فاعمة ال مفعكال بو.

صرة عمى كثرة االقتصاد في المغة ،ككثافة كقد اعتمدت الركاية النسكية الجزائرية المعا
المعنى، فيي حٌكلت عامؿ الذات ،كعامؿ المكضع، كأعطت فرصة لمقارئ ليأخذ خيالو إلى 
البعيد ،حيث يقكؿ الدكتكر "األخضر" :"تبقى الساردة في صراع مع ذاتيا، كمع اآلخر الذم 

الذات جٌراء السمب كالمسخ استحضرتو في حكار أشبو بالمكنكلكج الداخمي، نشعر فيو بتشظي 
  (2)نا كاألخر عمى الٌسكاء في ظؿ القيكد القاىرة..."كالتيميش، لآل

بفضؿ صمكدىا  -الركاية عمى كجو الخصكص–لقد استطاعت الكتابة النسكية     
كتطكرىا، أف تشغؿ فكر النقاد كالباحثيف، حيث أنيا انتشرت انتشارا الفتا أصبحت مف خبللو 

ما اتصفت بو مف خصكصيات كسمات فنية، كىي "سمات غير مألكفة في تمفت األنظار ل
اإلبداع الذككرم، سمات أخذت مف كؿ بستاف فكرة، كمف كؿ ركضة تقنية، فأثبتت بجدارة، 

بالراىف الثقافي كالسياسي، كاالقتصادم،  امتباىي االحضكر النسكم في فضاء اإلبداع ،حضكر 
القادر عمى التعبير عمى مباىج األنكثة كمخاكفيا،  ، كالمندغـ بالكجع األنثكميكاالجتماع

                                                           
 .60ربيعة جمطي، الذركة، ص  (1)
 .40د. األخضر بف السايح، سرد الجسد كغكاية المغة، ص  (2)
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كظرفيا  خالقا بذلؾ خصكصية ذات صمة مباشرة بطبيعة األنثى البيكلكجية كالنفسية،
   (1)االجتماعي الخاص"

كىذا ما أدل إلى تميز الكتابة النسكية الجزائرية المعاصرة بسمات خاصة، يتجمى    
رد ىمكميا الذاتية، كاالجتماعية بطريقتيا الخاصة، ذلؾ في سعي الكاتبة الجزائرية إلى س

كىذا ما يجعؿ كتاباتيا تتسـ بمميزات جمالية غير معتادة في الكتابة الذككرية، تكمف عمى 
كجو الخصكص في البكح عف أسرار، كتطمعات األنثى بعفكية كتمقائية، كتكاتر المعجـ 

فة إلى التحيز لؤلنثى عكض التحيز الجسدم، كاستعماؿ  تراكيب كمفردات لغكية معينة، إضا
لآلخر، كىك الشيء الذم يكاد يككف سائدا في الركاية غير النسكية ،كتقديـ صكرة نزيية 
كمجرد لممرأة، ضؼ إلى ذلؾ نبذ الصكرة النمطية  السائدة لممرأة مف حيث ىي عاجزة كال 

ى التحديث بتحطيـ تعنى بغير التافو، كالمبتذؿ كالعاطفي، كما نزعت الركاية النسكية إل
القكاعد الفنية المألكفة ، كتجاكز التنميط، ك النمذجة  في الصيغ كاألشكاؿ كالمقادير الداللية 

  2كاألسمكبية

 ةكيأتي اىتماـ المرأة بالكتابة مف خبلؿ مكاجيتيا لطريؽ مسدكد حددت ىندستو الثقاف
مع ،كبذلؾ اجتاحت كتابة الذككرية السائدة التي عممت عمى كضع كينكنتيا عمى ىامش المجت

المرأة نزعة امتبلؾ الكعي بالذات باإلضافة إلى امتبلؾ شرط الحرية في التعاطي مع ىذه 
الممارسة الثقافية، فأصبح لمكتابة كظيفة مزدكجة تنتقؿ مف فؾ األغبلؿ الخارجية إلى تحرير 

عند الكتابة عامبل  لغة البلكعي كاعتبر فعؿ التخييؿ ىالقيكد الداخمية، فانفتحت الكتابة عم
مف عكامؿ استعادة األنكثية، كانتشاليا مف منظكمة الخطاب العاـ ، كرافدا مف ركافد الرجكع 
إلى مكقع السؤاؿ، كالمبادرة، كقد تأتي ىذه المكاجية بإعادة تركيب العالـ عمى المستكل 

عممية الجمالي في نسيج لغكم حالـ ينبثؽ مف الصمت لينفجر السككف، كيمارس بطبلقة 

                                                           
 ، 1،2008ط ركاية األنثكية ،الدار العربية لمعمـك ناشركف،كجداف الضائع، شيرزاد كغكاية السرد، قراءة في القصة كال  (1)

 .09ص
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خركجو عف السائد، أك عممية الدخكؿ إلى مغامرة تتحكؿ فييا المسممات إلى تساؤالت ، 
 1كالبديييات إلى إشكاليات.

إف ىيمنة الذككرة في مجاؿ اإلبداع حاؿ بيف المرأة الكاتبة كتمثبلتيا  لذاتيا ،كما أحاؿ 
صكرة األنثى بدال مف بينيا كبيف فعؿ الكتابة، كلذلؾ الكاتبات محركمات مف حقيف في خمؽ 

ىذا كاف عمييف أف يبحثف ما يؤكد المعايير األبكية في األدب ،كأدت ىذه الييمنة إلى 
استبعاد المرأة مف النسؽ االجتماعي، ليس ىذا فقط بؿ أقصاىا مف إمكانية أف تككف ذاتا، 

اكتساب أم يشتمؿ ىذا االستبعاد كعييا بذاتيا اإلرغامات االجتماعية التي ال تسعفيا في 
ىكيتيا ،خاصة كأف المرأة تتعرض منذ نعكمة أظافرىا إلى عممية غسؿ دماغ غايتيا إقناع 
بضعؼ عقميا إذ قيس بعقؿ الرجؿ ،كتكجييا عمى أنيا في الحقيقة مخمكؽ عاطفي بالدرجة 
األكلى ،كبالتالي يككف العقبلنية عندىا نكع مف "االسترجاؿ" امتدادا لمصكرة السائدة عنيا 

ارىا معطى مباشرا لتداكؿ ىذه الصكرة بيف النساء الكاتبات، حيث تضيع السمات ،باعتب
الحقيقية لمذات األنكثية... لذلؾ شعرت المرأة الكاتبة، كمف خبلؿ جنسكيتيا المستمبة أنيا 
بحاجة  إلى أف تحارب ىذا المجتمع، أك تحارب ذككريتو، أك تعمف تمردىا فتشكؿ بذلؾ 

نسؽ نسكم، تتحقؽ فيو ذاتيتيا المغايرة في سياؽ المكاجية مع ىكيتيا التي تتحكؿ إلى 
بالعمؿ كاإلنتاج الذككرييف  -حسب راييا-محيطيا المتربص بيا بحثا عف حريتيا المرتبطة

عمى كجو الخصكص، بصفة عدـ االنخراط في ىذا الكضع االقتصادم ،كمف ثـ 
ر األعباء كالمشاؽ، ليتكلد لدييا االجتماعي، كىك ما يجعميا تابعة، كحبيسة جدراف البيت كثي

اعتقاد بأنيا قد تناؿ نصيبا مف الحرية االجتماعية كالمساكاة، عندما تخرج إلى سكؽ العمؿ، 
 (2)"تضاعؼ اضطيادىا كازدادت أعباؤىا لكنيا في ىذا الخركج كجدت نفسيا أكثر بؤسا، إذ

 طي" :كخير مثاؿ عف ذلؾ المقطع التالي مف ركاية )الذركة( "لربيعة جم

نسقت إلى ا"  ماذا أفعؿ ىنا في ىذا المكتب؟ كىذه األختاـ الرسمية كما خمفيا؟ كيؼ 
 ىنا؟ ما عبلقتي بكؿ ىذا ؟ لـ أطمب شيئا كال رغبة لي في المناصب. أنا فنانة.......

                                                           
 ،مجمة فضكؿ، الييئة العامة لمكتاب،1،ج1981المجمد األكؿ ،يناير  ينظر: فرج أحمد فرج، التحميؿ النفسي لؤلدب،   (1)
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 مبركؾ عميؾ يا أندلس.. مبركؾ عميؾ المنصب، إنيا أكامر الزعيـ صاحب الغبللة.

صيبي كٌقع قبؿ شيريف مف إخبارم ، كأف اإلجراءات اإلدارية اآلف فيمت أف محضر تن
كٌميا استكممت، كشارؼ األمر عمى أف ينشر في الجريدة الرسمٌية. كٌؿ ىذا أثناء سفرم خارج 

  (1)الببلد ، أعممت منذ أسبكعيف بطمب عاجؿ بضركرة االلتحاؽ بقصر الزعامة."

يا، كاالضطياد الممارس في حقيا إف الركائية في ىذا المطع تؤكد بؤسيا ، كأسف   
،حتى في حرية اختيارىا لعمميا ، حيث يككف الذكر ىك اآلمر الناىي، الذم يتحكـ في 
رغباتيا كيحدد ليا حتى ما ستككف في المستقبؿ ،فبينما كانت البطمة "أندلس" مسافرة، كصميا 

صاحب الغبللة،  مكتكب بختـ رسمي يأمرىا باإللتحاؽ بمنصبيا الجديد، منصب اختاره ليا
 كي تككف كاحدة مف عشيقاتو أك مف  النساء المكاتي يستيكييف، كيرغب فييف بشدة .

إف المتتبع لحركية المجتمع الذككرم في اضطياده لممرأة "يجد تاريخا بشريا مسككنا 
بالمرأة الضحية المستغمة إلى درجة لـ تعد فييا أكثر مف ميراث يجسد عبكدية الكائف 

،كمف ىنا ترتكز حركية المرأة في المجتمع عمى التحرر ،فإذا كانت الكتابة  (2)المقيكر"
عمكما تعبر عف أزمة، كتيدؼ إلى التحرر مف قكل الظمة ،فإف كتابة المرأة ذات بنية 

 أم أنيا تبحث في تحرريف: زداكجية،امضاعفة أك 

بدىا ،كثانييا األكؿ خاص بيا كحدىا ، كىك حريتيا في سباؽ الرجؿ ،المجتمع الذم استع
حريتيا اإلنسانية مثميا مثؿ الرجؿ المضطيد أك المجتمع المضطيد الذم يتكؽ إلى التحرر 

 مف قكل االستبداد، أك االستعمار، أك االستغبلؿ.

البحث أف كؿ ركائية مف الركائيات الجزائريات المعاصرات "أحبلـ  وكما يستنتج
متمكف حٌس الشعرية في المغة مف حيث مستغانمي" ، "فضيمة الفاركؽ"، "ربيعة جمطي" ي

التركيب، كاإليقاع ، كالصكرة ،كالمعجـ، كخير مثاؿ لذلؾ ما قالتو "زىرة كمكف" عف لغة 
لمغة أحبلـ مستغانمي.... ىي لغة شعرية معجما  ة"أحبلـ مستغانمي" : "لمسمات المتميز 

يقاعا، فقد تعاممت أحبلـ مستغانمي مع المعجـ ت عامؿ الشاعر الذم ينتقي كتركيبا، كتخيبل كا 
                                                           

  .66ربيعة جمطي، الذركة، ص (1) 
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كيجيد اإلنتقاء، كىي إلى ذلؾ تتخير أكثر األلفاظ تأثيرا في المستقبؿ ،ككؿ ذلؾ جعؿ مف 
  (1)معجـ مستغانمي معجما شعريا يستدعي ،كيذكر بمعجـ نزار قباني"

ؽ السرد الركائي الذم يخضع لمتتالي المنطقي الٌسببي، كيعدؿ في طتركيبا يستجيب لمن
عف المنطؽ السردم كي يمجأ إلى مبدأ الشعر، فيحدث إنكسارا في بنية السرد الكقت ذاتو 

 بيف أكثر الجمؿ ليغدك المقطع مفككا في صكرة ىي أقرب لمشعر منو إلى النثر.

في لغتيٌف عمى الصكرة االستعارية مما كثؼ دالالت  -الركائيات-كذلؾ استندت 
حة عمى قراءات متعددة ،كمختمفة الخطاب ،كقكل أبعاد الجمالية، كجعؿ نصكصيف مفتك 

االستعارات المبثكثة في  باختبلؼ المكسكعات الثقافية لمقراءة، كذلؾ انطبلقا مف تأكيؿ
عارات يممسيا القارئ عمى مستكل العنكاف، الكممة ،الجممة، شكىذه اال ،الركاية

 المكاف.....)تاء الخجؿ(،)الذركة(،)فكضى الحكاس(.......

                                                           
 .256،ص2007، مارس1زىرة كمكف، الشعرية في ركايات أحبلـ مستغانمي، دار حماد لمنشر، ط  (1)
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 صىصية انمىضىعخانثاوي:  انفصم

تتناكؿ الركاية مشكبلت الحياة ، كمكاقؼ اإلنساف منيا في ظؿ التطكر الحضارم  
السريع ، الذم شيده المجتمع اإلنساني خبلؿ ىذا القرف . كيرل الكثير مف النقاد أف الشكؿ 
الركائي الحديث ىك فف أكركبي النشأة ، كال يعيبكف عمى الركاية العربية أف تككف مدينة 

في بداية القرف السابع عشر ، كرد فعؿ ضد الممحمة  » كاية العالمية الغربية التي ظيرت لمر 
كقصص الخرافات التي عرفتيا القركف الكسطى في أكربا ، كالتي كانت تنزع عف اإلنساف 

  (1) «مقكماتو ، كقدراتو لتنسبيا إلى غيبيات ، كمسبقات حكؿ بطؿ أسطكرم، كىمي ، خرافي 

العربي الحديث ىك الفف الذم يحدد النقاد عمره الزمني ، بمائة عاـ  يائإف الشكؿ الرك 
تقريبا ، كىك عمؿ فني ، يعتمد عمى عنصر الحكاية التي ليا بداية ، ككسط ، كنياية، تبدأ 
بداية مشكقة ، ثـ تتكالى األحداث ، كيتأـز الصراع بعدىا لتنفرج العقدة ، كتنكشؼ ، حتى 

 لحظة التنكير ، كما أطمؽ عمييا النقاد .تصؿ إلى النياية . ك ىي 

كما أف طبيعة الحياة اإلنسانية تدفع باإلنساف إلى اإلندماج ، ك االحتكاؾ ، كضركرة     
التبلـؤ مع الظركؼ التي تحيط بو لمسير مع األحداث جنبا إلى جنب . فنظرا لما شيدتو 

المحيطة بكؿ المياديف ،  الساحة الجزائرية قبؿ ، كبعد االستقبلؿ مف تغير في الظركؼ
 انشغؿ األدباء ، ك األديبات بخكض المسائؿ التي تمس ىذه الجكانب .

فاعتبرت الكاتبة الجزائرية المجتمع منطمقا أساسيا ، تستميـ منو مكاضيعا لكتاباتيا       
ـ فعالجت بذلؾ القضايا االجتماعية ، ك السياسية ، ك التاريخية ، ك الثقافية ، ك مف بيف أى

 المكاضيع التي عالجتيا المرأة الجزائرية الكاتبة :

 المواضيع الذاتية :
لقد قدمت " فضيمة الفاركؽ " في ىذه الركايات الثبلث ) مزاج مراىقة ، تاء الخجؿ،   

اكتشاؼ الشيكة( ، صكرة تعكس ما تحس بو مف ىمـك ،ك أكجاع ، كصراعات داخمية تحدث 
مع ال قيمة لممرأة عنده ، ك كؿ ىذا عرضتو في نصكص معيا أثناء حياتيا كميا ، في مجت
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صريحة ، ك كاضحة ، كشفت فييا عف الكثير مف أسرارىا ، ك متاعبيا بدءا مف العائمة ، 
إلى كؿ المجتمع الذم عاشت فيو تحت كطأة القير ، ك االنكسار ، فأثبتت بذلؾ ذاتيا 

يد الكاتبة ز المكضكعات الذاتية ت األنثكية ، ك كجكدىا كفرد ميـ ، فكانت بذلؾ الكتابة عف
قكة ، ك استمرارية في المجتمع الذم رفضيا ككياف مستقؿ بذاتو ، ك تجعميا تتصدل لو 

، ك تمرد، ة الضعؼ ، ك الخكؼ بإصرار، كتحدبكشؼ أصالة الذات ، عف طريؽ مصارع
 كثكرة عمى كؿ تمؾ الظركؼ السائدة في المجتمع في كثير مف المكاقؼ.

الركايات الثبلث ) مزاج مراىقة ، تاء الخجؿ ، اكتشاؼ الشيكة ( ، يممس  كالمتأمؿ في
الكثير مف العبارات الدالة عمى تكؽ الكاتبة إلى التحرر ، ك ذلؾ عف طريؽ اإلبداع،              

 ك محاكلة تجسيدىا ألحبلميا ، ك آماليا ، ك رغباتيا ، أكثر مف محاكلة تجسيدىا لمكاقع .

ؽ " في أعماليا الركائية ، تعبر عف تمزؽ داخمي ، ك انكسار نفسي  " فضيمة الفارك 
تعكد أغمب أسبابو إلى تيميش الرجؿ لممرأة ، ك الحط مف قيمتيا ، لذلؾ اختارت ركاية 

 السيرة الذاتية لتجسيد ذلؾ بشكؿ كاضح ، ك صريح .

و ، ك يجرم إف ركاية السيرة الذاتية فف أدبي يتكفؿ فيو الراكم بركاية أحداث حيات  
التركيز فييا عمى المجاؿ الذم تتميز فيو شخصيتو الحيكية ، كأف يككف المجاؿ الفني،               

أك االجتماعي ، أك السياسي ، أك العسكرم ، ك ذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى مراحؿ معينة 
 مف سيرة ىذه الحياة .  

 المواضيع السياسية : 
مع مركر ، ك في كتاباتو ، جعؿ المرأة تنفعؿ، ك تتأثرإف احتكار الرجؿ لمجانب السياسي 

الكقت تحركت عندىا قريحة الكتابة ،  فخاضت في مكضكعات السياسة ، ك بذلؾ كاف 
، حيث عرفت  1988الحضكر األنثكم مكجكدا في تمؾ الفترة الممتدة مف أكاخر سنة 
عما تبقى مف مكتسبات  الجزائر حركات اىتزازية قكية ، كانت تيدؼ في البداية إلى الدفاع

الحقبة االشتراكية التي أصبحت محؿ نيب ، كاستنزاؼ ، تحت أسماء كشعارات براقة تتخذ 
ذريعة ليدـ االقتصاد الكطني ، ثـ تطكرت بعد ذلؾ لتأخذ منحى آخر اتجو نحك إعادة بعث 

ا بالكاقع ، سياسة الكعي بالتغيير ، ك العمؿ عمى االنتقاؿ إلى مرحمة جديدة تبدك أكثر ارتباط
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، ك مسايرة لمتطكرات السياسية ، المعاصرة ،لكف ذلؾ جعؿ الجزائر تبتعد عف القكالب
 ،حزب الكاحد إلى التعددية الحزبيةاألشكاؿ النظامية المكركثة ، فكقع التحكؿ مف نظاـ الك 
 مف اإلعبلـ األحادم ، إلى تعدد المنابر اإلعبلمية ، ك مف االقتصاد المكجو، إلى اقتصادك 

السكؽ، فانعكس كؿ ذلؾ عمى المجاؿ الثقافي ، ك ظيرت عدة جمعيات أدبية ، احتضنت 
 األدباء ، ك الشعراء ، ك نشرت ليـ إبداعاتيـ األدبية  ك الشعرية خاصة .

إف ىذه العكامؿ ساعدت الكاتبة عمى رصد الكاقع السياسي لمجزائر الذم شيد العديد مف 
إلرىاب ، ك ىذا ما جسدتو " فضيمة الفاركؽ " في ركاياتيا األكضاع المتردية ، المتمثمة في ا

رأة ، كما تطرقت إلى اإلعبلـ ، الثبلث ، حيث عبرت عف معنى حرية الفرد ، كالسيما الم
الصحافة ، ك ذكرت أسماء بعض الشخصيات البلمعة ، مثؿ : " يكسؼ عبد الجميؿ " ك 

التعصب ، ك أجؿ مكافحة اإلرىابالكاتب ك الصحفي المشيكر ، ك نشاطاتو المتكاصمة مف 
حدثت أيضا عف السمطة الحاكمة، كعف عيد " الفكرم ، ك متاىات اليكية الفردية ، كما ت

 بكضياؼ " ، ثـ  عيد السمـ ك الكئاـ المدني لػ" بكتفميقة " ." ك "بكمديف

التي شيدت  1994إنيا ترصد األكضاع السياسية في الجزائر منذ سنكات ، ك السيما 
، 1995امرأة مف الكسط الريفي المعدـ ،ثـ بدايات عاـ  12امرأة ، ك اختطاؼ  151 اغتياؿ

حالة اغتصاب  550حيث أصبح الخطؼ،ك االغتصاب إستراتيجية حربية ،فقد سجمت 
حالة لضحايا  1013سنة ، فقد سجمت  40ك  13لفتيات ، ك نساء ، تتراكح أعمارىف بيف 

، إضافة إلى ألفي امرأة ، منذ سنة  1997 ، ك 1994االغتصاب اإلرىابي بيف سنتي 
 ، ك البعض يقكؿ إف العدد يفكؽ الخمسة آالؼ حالة . 1997

ك بذلؾ تككف الكاتبة الجزائرية " فضيمة الفاركؽ " ، ك مف خبلؿ الشخكص التي      
ت ال تخمك مف االحتجاج المستمر تعرضيا ،ك األحداث السياسية التي تنقميا ،تعكس أصكا

 عمى المجتمع ، كما آؿ إليو .النقمة ك 
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 المواضيع االجتماعية : 
" إلى مجتمعيا لترصد حالتو ،   لقد التفتت الكاتبة الجزائرية " فضيمة الفاركؽ   

تصكر صكرة المرأة في التحكالت االجتماعية ، ك الكضع الطبقي الذم » أكضاعو ، فيي ك 
 .(1) «تمعبو  تنتمي إليو .. زيادة إلى الدكر االجتماعي الذم

فقد تحدثت الركائية، عف العديد مف األمكر، ك العادات السائدة في المجتمع، كالتي  
صكرت حالة الناس مف الفقراء،                 تجعؿ الفتاة مكرىة عمى الزكاج بابف عميا.

ك المحتاجيف ،مثؿ أكلئؾ الفبلحيف الذيف ركبت معيـ الحافمة التي أقمتيا ألكؿ مرة إلى 
الجامعة ،ك حالة الفتاة التي ألقى بيا كالدىا مف أعمى الجسر ، بعد أف تعدل عمييا رجؿ 
كبير السف ، ك حالة المرأة المطمقة التي يراىا المجتمع كصمة عار، كقصة العركس التي 

ينتظركف خركج العريس مف عندىا ليمة زفافيا ، كما جسدت  –رجاال ، كنساء  –كاف الكؿ 
التقاليد التي اعتبرتيا قاسية عمى المرأة ، مثؿ ظاىرة )التصفاح( بالنسبة  بعض العادات ، ك

، مكر التي تفرض قيكدىا عمى المرأةلمفتاة منذ صغرىا ، كي تبقى بكرا .... ك غيرىا مف األ
 فتجعميا في ميب الريح ، ميمشة ، رىينة لمبيت، أمة في المجتمع .

، ك تشجع المرأة عمى االنعتاؽ ، كعدـ  فالكاتبة " فضيمة الفاركؽ " تنادم بالتحرر
 الخضكع لسمطة الرجؿ ، ك إىاناتو المستمرة .

مف بيف المكضكعات التي تناكلتيا الكاتبة مف الناحية االجتماعية ، مشكمة التعميـ، ك  
 ىذه األخيرة التي تمثؿ النقطة األساسية لمرقي ، ك التحضر عند كؿ األمـ .

ك فكائده ال تعد ك ال تحصى، لكف المجتمع الجزائرم في فالتعميـ ضركرة البد منيا ، 
تمؾ الفترة ال يبالي بيذه الفكائد ، فقد صرحت " فضيمة الفاركؽ " بأف عائمتيا كانت تختمؼ ك 
تتشتت فردا، فردا )األعماـ ، اإلخكة ،األب (، كمما نجحت في مشكارىا الدراسي، حتى 

ر قمؽ الجميع ، ك أقيمت االجتماعات في البيت ، كصكليا إلى نيؿ شيادة البكالكريا ، ما أثا
ك أجمع الجميع عمى عدـ التحاقيا بالجامعة ، بحجة أف كؿ بنات الجامعة يعدف حبالى، كما 

                                                           
األنثركبكلكجية ، االجتماعية   جعفر يايكش ، األدب الجزائرم الجديد ، التجربة ، ك المآؿ ، المركز الكطني لمبحث في (1)
 .  151، ص  2006الثقافية ، كىراف ، ك 
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أنو مف عادة عائمتيا أف الفتاة تدرس المرحمة االبتدائية فقط ، ثـ تترؾ الدراسة، كتبقى في 
ذلؾ كقفت الركائية ، كقفة رجؿ ، ك قررت البيت ، ألف البيت ىك مصيرىا المحتكـ . ك مع 

أف تتمرد ، ك تتحدل كؿ رجاؿ العائمة ، كالتمست عطؼ كالدىا ، ككافؽ عمى إتماميا 
يحب الشخص المتعمـ  لكنو اشترط عمييا ارتداء  –أصبل  –الدراسة الجامعية ألنو كاف 
ع يفرض عمى أف تجسده حكؿ ما يجرم في مجتم –الكاتبة  –الحجاب ، ك ىذا ما أرادت 

المرأة حتى التديف ، سكاء أكاف ذلؾ عف قناعة  أك عف غير قناعة . ك ثمة مكضكع الحب ، 
ك اإلحساس النبيؿ الذم تطرقت  إليو " فضيمة الفاركؽ " في ركاياتيا الثبلث ، مع " يكسؼ 

 "  ك غيرىـ .      يعبد الجميؿ " ، ك " تكفيؽ بسطانج

 المواضيع التاريخية : 
رة اإلرىاب شكمت حدثا تاريخيا مركعا ، عرفتو الجزائر في السنكات التي كتبت إف ظاى  

عنيا " فضيمة الفاركؽ " ، ىذا الحدث الذم تأثر بو أبناء ذلؾ الجيؿ كمف بعده، األمر الذم 
طرح تساؤالت عديدة مف طرؼ الكتاب ، مما أدل إلى نمك مكاىبيـ اإلبداعية  لتصكير 

( ، كأحداثيا ) الخطؼ ، االستغبلؿ ، االغتصاب ،  1997 – 1994كقائع تمؾ الفترة ) 
الحرؽ ، .....( ، ك إف الركائية " فضيمة الفاركؽ " أرادت أف تتقاسـ ىذا الحمؿ الثقيؿ مع 

 بمدىا ، لذلؾ سعت إلى إدراج أحداث ، كمضاميف تمؾ الفترة في كتاباتيا.

معاناة ، الشعب لما القاه الذيف أصركا عمى تصكير ، كنقؿ  فكتصكير حالة الصحفيي
مف طغياف كاستبداد ، إضافة إلى الحالة التي يعانييا ضحايا اإلرىاب ، كخاصة مف فئة 

بعد سنكات مف المعاناة  فالنساء مثؿ حالة الفتيات البلتي حررف مف طرؼ اإلرىابيي
كاالغتصاب حيث عرضت حاالت عدة لكؿ ضحية ، فمنيف مف قتمت عند رفضيا لمعاشرة 

، كأخرل بقيت في فراش المكت ألسابيع بسبب قتميـ لجنينيا ، كمحاكلة  فاإلرىابيي أمير
 تكليدىا بعد تمزيقيا بعنؼ ، كغيرىف كثير . 

كما تناكلت حادثة تمؾ الفتاة البريئة " ريمة نجار " التي دفع بيا كالدىا مف أعمى       
ت إليو الفتاة لتشترم قطع الجسر ، بعد أف اغتصبيا رجؿ كبير في السف ، كركت كيؼ ذىب

الحمكل ككيؼ أقفؿ الباب مف كرائيا ،كفعؿ بيا ما فعؿ كبذلؾ تجسد الركائية ما عانتو الفتاة 
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الجزائرية منذ الصغر تحت تمؾ األكضاع ، كالظركؼ .  فاإلرىاب مكجكد في كؿ مكاف ، 
" إرىابيا بشعا، صب لمفتاة " ريمة كليس في الجبؿ فقط ، حيث يمكف اعتبار ىذا الرجؿ المغت

" فضيمة الفاركؽ " معالجة مكضكع العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة ،  كقذرا . كما لـ تنس
كمكضكع اكتشاؼ الجسد ، مثؿ ما حدث مع كؿ بطمة مف بطبلت ركاياتيا الثبلث ، ففي " 

نو مزاج مراىقة " تحدثت كثيرا عف العبلقات التي أقامتيا "لكيزا" مع " يكسؼ عبد الجميؿ " كاب
تاء الخجؿ " تحكي عف قصة " ككيؼ يتحرش بيا ابف عميا ، كفي" " تكفيؽ عبد الجميؿ 

خالدة مع حبيبيا " تكفيؽ " كعف المقاءات بينيما ، كما تعمقت بشدة في حديثيا عف مكضكع 
اكتشاؼ الجسد في ركاية " اكتشاؼ الشيكة " مع " باني " كزكجيا " مكد " ككيؼ كاف 

 حبيبيا " إيس " ، ككيؼ اكتشفت معو معنى الشيكة الحقيقية .يجامعيا بعنؼ ، كمع 

كلقد تحدثت أيضا عف الشيداء ،كدكرىـ في تحرير الكطف مف العبكدية ،        
كاالستبداد ،مثؿ جدىا " أحمد ممكمي " الذم ألقى بو الفرنسيكف مف أعمى الطائرة ، كلـ يعثر 

كما آلت إليو حالو بعد استشياده ، حيث لـ  عميو إال كىك عبارة عف فتات ، كبقايا إنساف ،
يكـر ، كلك بقبر يدفف فيو ، كىناؾ أيضا صكرة الفتاة " يمينة " في ركاية " تاء الخجؿ " 

ليا ، فعاشت كحيدة في الجبؿ  فصكرة حزينة لفتاة عاشت الكحدة بسبب اختطاؼ اإلرىابيي
ظة ، حتى كبعد أف حررت ، مع كحكش بشرية ، كانت تستغميا ، كتنتيؾ حرمتيا في كؿ لح

ا ال تكف ليـ كنقمت إلى المستشفى رفض أىميا االتصاؿ بيا ، أك معرفة أخبارىا ككأني
 بصمة.

إلى جانب أنيا صكرت الحقد الذم كاف يكنو اإلرىابيكف ألىؿ الكطف الذم شنكا عميو   
مـ تخمك حربا قاسية . كصعدكا الجباؿ مصمميف عمى تدميره بشتى الطرؽ ، كالكسائؿ ، ف

 ركاياتيا مف تصكير أقكاليـ كأفعاليـ ، إلى جانب االىتماـ بضحايا اإلرىاب .

أف المرأة العربية تستطيع التعبير ، كالتصريح عما  –كعمى غير المعيكد  -إنو       
يجكؿ في خاطرىا ، كما يتدفؽ في قمبيا مف مشاعر ، كأسرار خاصة ما يمس أنكثتيا ، كىذا 

لمجتمع العربي ، الذم يمكميا عمى أبسط األمكر ، فيي تعيش حالة مف راجع إلى طبيعة ا
الخكؼ الدائـ مف اإلفصاح عف مشاعرىا ، كعما تتعرض لو مف قصص الحب كالغراـ ، إال 
أف الركائية "" فضيمة الفاركؽ " كسرت كؿ ىذه الحكاجز ، كالجدراف ، فعبرت بحرية كطبلقة 
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كاجيتيا كؿ بطمة مف بطبلت أعماليا الثبلث ، عف مكبكتاتيا ، كعف قصص الحب التي 
دكف أف تتخكؼ مف ردة فعؿ المجتمع الذم يعيش فيو بدءا مف العائمة ، ثـ األصدقاء ، ثـ 
المجتمع ككؿ ، ككأنيا أرادت أف تخطك الخطكة األكلى ، كتسبؽ زميبلتيا الكاتبات في 

ى لقب الريادة في الكطف العربي ككؿ كالمجتمع الجزائرم بصفة خاصة ، كتحصؿ عم
األنثكم ، كالتحرر مف قيكد الرجؿ ، ككضع حد لمنظرة  عكاإلبدا ةالتحدم ، كالمكاجي
 االحتقارية لممرأة .  

 المواضيع الثقافية :
لقد حاكلت الركائية "فضيمة الفاركؽ " مف خبلؿ أعماليا الثبلثة ، أف تشير في كثير مف 

مكاضيع الثقافية ،التي يحس القارئ كمف خبلليا المقاطع السردية إلى بعض القضايا ، أك ال
نما يجد نفسو  كمف  –شيئا فشيئا –أنو ال يتمقى مجرد حكايات لفئة معينة مف الناس ، كا 

خبلؿ القراءة المتتالية ، قد ناؿ قسطا كبيرا مف المعرفة كالثقافة في مكضكعات تمس جكانب 
ة ، كاالجتماعية ، كالتاريخية ، كالسياسية ، كثيرة مف الحياة ، منيا الثقافة األدبية ، كالعممي

 كالحكـ كاألمثاؿ الشعبية ، ك مقكالت بعض المشاىير ، ..... كغير ذلؾ .

نحف »ث ما جاء في " مزاج مراىقة " : كمف األمكر األدبية الكاردة في الركايات الثبل  
ص « مجاممةكحده األدب ال يحتمؿ ال» ، 102ص « ال نكتب إال إذا كنا في حالة عشؽ 

المرأة تعشؽ السرد ألنيا تقاـك بو صمت » ، كفي " تاء الخجؿ" يقكؿ غي دم كار :  122
)  69عبارة لمالؾ حداد ، ص « الركائي ال يركم سكل حياتو » ،  13ص « الكحدة 

التيميش ( ، كما كرد الكثير مف األمكر العممية المثقفة لمقارئ مثؿ ما جاء في " مزاج 
لطفؿ العبقرم أك المكىكب ذىنيا يطرح دائما أسئمة غير متكقعة ،كنجده دائما ا» مراىقة " : 

لحـ الخنزير .... يسبب اإلصابة بديداف » ، 143ص « شارد الذىف ، ككأنو في عالـ آخر 
، كفي تاء  188ص « التريخينيا ، كالتي ال تكجد طريقة لكقؼ تقدميا حالما تحدث الفرصة 

نيا فرصة اإلجياض ال تزاؿ أسبكعيا الثاني  كىذا يعني أإنيا حامؿ في » الخجؿ " : 
« كالمرض الذم كيفما كاف نداكيو بالنعنع » ، كفي اكتشاؼ الشيكة :   67ص « متكفرة
كذلؾ بالنسبة لثقافة المجتمع كرد الكثير مف األمكر ، كالجكانب التي تجعؿ القارئ  ، 18ص 

في تمؾ اآلكنة منيا ما جاء في " مزاج يفيـ حقيقة ، كطبيعة تفكير المجتمع الجزائرم 
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في الجزائر .... نحتاج دائما إلى ناطؽ رسمي يترجـ عكاطفنا ، نحف أميكف » مراىقة" : 
الكؿ يحب النظاـ ، إال العرب يحبكف حياة » ،  110ص « حيف تتعمؽ المسألة بمغة الحب 

، كفي "  116ص « ة الصحراء ، كالبرارم ، كؿ أشكاؿ النظاـ يسمكنيا قمعا ، كدكتاتكري
في » كفي " اكتشاؼ الشيكة " :  53ص « أقبلـ القرابة  ال تحب التعدم » تاء الخجؿ " : 

مف األقارب الذيف ال قرابة الزنقة كؿ الرجاؿ أعماـ ، ككؿ النساء خاالت ، ككمنا خميط 
 . 35ص« تحت النعاؿ  شفي الجزائر  المطمقة تعي» ،  20ص « بينيـ

 مقاطع الكاردة في الثقافة التاريخية فيي كثيرة ، منيا ما كرد في ركايةأما في ما يخص ال
ىكارم بكمديف ،.... مناضؿ ، كزكجتو كاتبة ، استعارت اسـ نضالو ، » " مزاج مراىقة " : 

لمتكارؽ تقاليد جميمة يتميزكف بيا عف كؿ »  ،  99ص « كقد كافقيا جدا أنيسة بكمديف 
لذم يمنح السيادة لنسائو ، كقكة المرأة الترقية تصؿ إلى حد العالـ ، فيك الشعب الكحيد ا

« أحد كتعكد بو ممفكفا إلى قبيمتيامكاجية المخاض كحدىا ، إذ تمد مكلكدىا دكف أف يراىا 
التي شيدت اغتياؿ  ١١١ُسنة العار .... سنة    » ، كفي "تاء الخجؿ " :   134ص 
الجزائر منذ » ،  364ص « المعدـ  امرأة مف الكسط الريفي ُِامرأة كاختطاؼ  ٥ُُ

منذ األتراؾ منذ فرنسا . كىي في حالة   ؿ، منذ الكنداااليكناف ، منذ الركماف ، منذ بيزنط
في السادس مف شباط / فبراير مات » ، كفي " اكتشاؼ الشيكة ":  93ص« قتاؿ 

تكال ميدم عجاني ، ميندس التحؽ بالشرطة السرية كمات مق»  ،  42ص « تشايككفسكي 
 . 109ص « في ) رأس القنطرة(  َََِعمى يد اإلرىاب في ربيع سنة 

كذلؾ أكردت الركائية " فضيمة الفاركؽ " في كؿ كاحدة مف ركاياتيا بعض المقاطع  
المبينة لتمسكيا بالديف ، كالتي تزيد مف ثقافة القارئ ، منيا ما جاء في " مزاج مراىقة " فيما 

، ا معا ، كما كاف يفعؿ الرسكؿ )ص(صكمييم» الخميس : يخص صياـ يكمي اإلثنيف ، ك 
كاف » ،   97ص « ك ستشعريف بالكحدة بينكما ، لقد كانا أحب يكميف إلى الرسكؿ )ص(

ص « ك األعمار بيد اهلل »   99ص « صكتي الداخمي يقرأ عميو قؿ أعكذ برب الفمؽ ... 
، ك في " تاء  175ص « ميبل(لكف اهلل يقكؿ : ) كما أكتيتـ مف العمـ إال ق» ،   140

كىك حديث شريؼ المقصكد بو رفقا بالنساء ، ك في " اكتشاؼ « رفقا بالقكارير » الخجؿ " : 
 . 62ص «إنيا سنة اهلل في خمقو » الشيكة " : 
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ك مف األمكر المثقفة لمقارئ مف الناحية السياسية ما جاء بكثرة في الركايات الثبلث   
ىدد كؿ » د الركائية مقاطع كثيرة تمس ذاؾ الجانب منيا : ففي " مزاج مراىقة " تكر 

الصحافييف بالمكت ، ك كؿ النساء غير المتحجبات ، ك بياعي أشرطة الكاسيت ك الفيديك  
، ك في " تاء الخجؿ " كتبت عف دعاء " الفيس":                     132ص « ك رجاؿ الشرطة . 

 الميـ زف بناتيـ» 

 آميف  -

 مؿ نساءىـ الميـ ر  -

 آميف  -

 الميـ يتـ أكالدىـ  -

 . 52ص «  !آميف  -

أما استعماؿ الركائية لؤلمثاؿ ، كالحكـ ، ك بعض مقكالت المشاىير فقد كاف بصفة   
اسأؿ المجرب ، ك ال تسأؿ الحكيـ » كبيرة ، فقد أكردت الكثير منيا في " مزاج مراىقة " : 

ص « حشيشة طالبة معيشة» ، 139ص «  ىذا ىك القماش أدم ك ال خمي» ،  94ص « 
احذر مما تتمنى » ، ك في " تاء الخجؿ " :  105ص « إنيا مثؿ مسمار جحا » ،  182
أماـ رجؿ نكاجو كؿ »  ،  28، ص « رأس التيس » ،  22حكمة يابانية ، ص « 

، كفي" اكتشاؼ الشيكة " ،  84ص « البابكر »  ،  29غي دم كار ، ص « األخطار
اؿ كالمجرات ، لكؿ مجرة مناخ ، الرج» ،  10ص «  ـ ك فطر عمى بصمة صاـ ، صا»
عبارة « مف الغباء أف نمكت بعيدا عف قبرنا» ،  29ص « نظاـ ، ك أسرار ، ك ىكل ك 

 . 139، كؿ ما يعجبؾ ، ك البس ما يعجب الناس ، ص  41"لمالؾ حداد" ، ص 

إلى استخداـ التقنيات السردية إف ما يندرج ضمف الركايات الثبلث الجديدة ، باإلضافة 
الجديدة ، ىك كتابة الكاقع ، التي تحدد طريقة استخداـ تمؾ التقنيات السردية ، ك إمكانية 
اإلفادة منيا. فتغير الخبرة الحياتية ،ك الحضارية أديا إلى تغير جذرم في شكؿ الركاية 

 خصكصا .  
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مشاكؿ اجتماعية، كتعترض  يعاني مجتمعنا الجزائرم كباقي المجتمعات العربية عدة
سبيؿ تقدمو جممة مف عكارض التخمؼ، كمظاىر الظمـ كالحيؼ، كمف جممة المشاكؿ 
المطركحة قضية المرأة، ىذه القضية القديمة المتجددة إنيا قضية ممحة كمفتكحة كثيرا ما 

لبيت تثار بصكرة تصؿ أحيانا حد التناقض، فبينما ترل بعض األطراؼ ضركرة التزاـ المرأة با
كلبس الحجاب، ترتفع أصكات أخرل لتمزيؽ ذلؾ الرداء األسكد، كاالنطبلؽ إلى ذلؾ العمؿ، 
كالمشاركة في الحياة جنبا إلى جنب مع شقيقيا الرجؿ، كبيف ىذيف النقيضيف ترتفع أصكات 
كسطية تدعك إلى اتباع منيج كسط بيف االنغبلؽ كالتحرر كلمختمؼ ىذه اآلراء كاألفكار 

 . (1)تيا كأرضيتيا الثقافية كخمفيتيا التاريخيةحججيا كأدل

لكؿ مف ىذه اآلراء حججو التي يقكـ عمييا، كلكف األرجح كاألصح أف تككف المرأة 
محافظة، كمتحررة في آف كاحد ففي الكقت الذم تمتـز فيو المرأة بمبادئ اإلسبلـ، كتعاليمو، 

 يمكف ليا أف تتعمـ كأف تعمؿ كأف تبدع أيضا. 

م لمكضكع المرأة يكتسي أىمية بالغة، ككنو يعالج إشكالية مطركحة طالما إف التصد
إف المسمميف كالمسممات » تحدثت عنيا الشرائع السماكية، يقكؿ اهلل تعالى في كتابو العظيـ:

كالمؤمنيف كالمؤمنات كالقانتيف كالقانتات كالصادقيف كالصادقات كالصابريف كالصابرات 
تصدقيف كالمتصدقات كالصائميف كالصائمات كالحافظيف فركجيـ كالخاشعيف كالخاشعات كالم

، ككذا القكانيف (2)«كالحافظات كالذاكريف اهلل كثيرا كالذاكرات أعد اهلل ليـ مغفرة كأجرا عظيما
الكضعية، كتناكليا البرامج السياسية، كما استحكذت المرأة عمى القمكب كالعقكؿ أمًّا كأختا، 

  كحبيبة، كخطيبة أك زكجة.

إف كجكد المرأة في مجاؿ األدب يحتؿ مساحة كبيرة، فقصائد الشعر العربي تنكء بكصؼ 
 النساء، يقكؿ نزار قباني في قصيدة "حيف أحبؾ": 

 يتغير حيف أحبؾ شكؿ الكرة األرضية ...

 تتبلقى طرؽ العالـ فكؽ يديؾ ... كفكؽ يديو
                                                           

 .10، ص2009، 2ؽ الكطني لترقية الفنكف كاآلداب، ط: مفقكدة صالح، المرأة في الركاية الجزائرية، الصندك  ينظر  (1) 
 . 95األحزاب،  (2) 
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 يتغير ترتيب األفبلؾ

 تتكاثر في البحر األسماؾ

 ر في دكرتي الدمكيةكيسافر قم

 يتغير شكمي

 أصبح شجرا ... أصبح مطرا ...

 أصبح ضكء أسكد، داخؿ عيف إسبانية

*** 

 تتككف حيف أحبؾ أكدية كجباؿ

 تزداد كالدات األطفاؿ

 تتشكؿ جزر في عينيؾ خرافية ..

 كيشاىد أىؿ األرض ككاكب لـ تخطر في باؿ

 (1)كيزيد الرزؽ، يزيد العشؽ، تزيد الكتب الشعرية...

كلكحات الرساميف تعتمد عمى ىذا المكضكع، ككذا األفبلـ كاإلشيار، كأسكاؽ المتعة، 
كالمرأة في الزاكية تحتؿ نصيبا أكفى كأكفر، ككذا الشأف في الدراسات األدبية كاالجتماعية، 
كمع كثرة الدراسات المقدمة عف المرأة سمبا أك إيجابا، فإف تمؾ الدراسات كالبحكث 

 رم في أماكف أخرل بحيث تكاد تقتصر تمؾ األبحاث حكؿ النساء في المدف. االجتماعية تج

كتمؾ ىي طبيعة الدراسات االجتماعية عمى الخصكص، كىك األمر المغاير بمعالجة 
قضية المرأة في األعماؿ األدبية كالركائية بشكؿ خاص، فالدراسات السالفة الذكر تتناكؿ 

إلى الجيكد التي تحاكؿ تحطيـ ذلؾ االضطياد، مشكمة خضكع المرأة كاضطيادىا، كتشير 
كال تكاد تتجاكز عرض اإلشكالية فيي في أحسف األحكاؿ بيذا القدر، كال تجرؤ عمى تقديـ 

                                                           
 . 188-187، ص2002، 2نزار قباني، األعماؿ الشعرية الكاممة، الجزء الثاني، منشكرات نزار قباني، بيركت، ط  (1) 
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صكرة كبديؿ عف ذلؾ الكضع المتردم، بؿ إف الدراسات كالبحكث ترتبط بتكجيات سياسات 
 الدكلة. 

از بالحرية في التناكؿ، كالجرأة في أما معالجة األصناؼ األدبية لمكضكع المرأة فتمت» 
عطاء التصكر الذىني كالبديؿ  (1)«الطرح، كا 

كمف ىنا فإف لممرأة حضكرا قكيا في األدب العربي عامة كفي الراكاية خاصة نظرا لمدكر 
 الفعاؿ الذم تقـك بو المرأة داخؿ المجتمع العربي عاممة كانت أـ ربة بيت. 

كالرقة كالعذكبة، كىك نمكذج امتد مف العصر الجاىمي تبدك المرأة نمكذجا رائعا لمحسف 
زاؿ يشكؿ اإلطار العاـ لصكرة المرأة في الشعر العربي، كقد كانت اإلى عصرنا الحاضر، كم

المرأة في اإلسبلـ تتمتع بمنزلة أرقى كأسمى مما كانت عميو في الجاىمية، فقد كىبيا الديف 
ؽ في الميراث، كاختيار الزكج، كالحؽ في العمـ اإلسبلمي حقكقا لـ تكد تألفيا مف قبؿ كالح

 بمكانة مرمكقة تعتز بيا في المجتمعات خاصة العربية.  ىظتحكالعمؿ، ىذا ما جعميا 

لقد أصبح لممرأة دكر فعاؿ في المجتمعات العربية في العصر الحديث، كالفضؿ كمو 
ؿ في أمكر عديدة، ثـ إف يعكد لمديف اإلسبلمي الذم كفؿ ليا حقكقيا كساكل بينيا كبيف الرج

ـ 1977القكانيف كذلؾ منحت ليا حقكقا أخرل تستعيف بيا في الحياة االجتماعية فمنذ عاـ 
يمكف رصد العديد مف المتغيرات التي لحقت بالمرأة مثؿ: الزيادة الممحكظة في عدد الفتيات 

طاعات، كالتحاؽ الممتحقات بكافة مراحؿ التعميـ، كالزيادة في عدد العامبلت في مختمؼ الق
ال يتخيؿ أف تدخميا المرأة كالشرطة،  رجؿمؿ في بعض الكظائؼ التي كاف الالمرأة بالع

 كالقكات المسمحة. 

لقد سعت الكاتبة الجزائرية في مجاؿ الركاية إلى تقديـ قضية ىامة ككبيرة مف  قضايا 
القضية في العالـ العصر في ركاياتو كىي قضية المرأة، كحريتيا كتطكرىا. فإذا كانت ىذه 

العربي قد أسالت كثيرا مف الحبر فكتبت فييا المقاالت المتعددة عبر الجرائد كالمجبلت 
العربية، ككذلؾ الكتب الكثيرة، فيي كذلؾ في الركاية الجزائرية حيث أكلت الركائيات 

                                                           
 . 10مفقكدة صالح، المرأة في الركاية الجزائرية، ص  (1)
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ك ى فالجزائريات المعاصرات اىتماميف لقضية المرأة الجزائرية، كلعؿ مكضكع المرأة عندى
 ، حيث ال يقمف باالىتماـ بالجماؿ المعنكم لدل المرأة كحيائيا. المكضكع الغالب

لقد احتمت المرأة في كتابات "أحبلـ مستغانمي" مساحة كاسعة، فيي األـ كاألخت، كىي 
الزكجة كالحبيبة، كما مثمت في ركاياتيا عضكا فاعبل في المجتمع، كعالجت مكضكعيا دكف 

عنيا، كعف جسدىا كآىاتيا مف حيث ىي إنساف لو دكر الكامؿ  لؼ أك دكراف، حيث كتبت
كجسد ككعقؿ، كمشاعر، كفي ىذه الحالة لـ يكف ىدؼ "أحبلـ" تصكير المرأة تصكيرا حسيا 
مجردا فحسب، بؿ اتخذتيا رمزا لشيء آخر، كأف ترمز بيا إلى المدينة أك إلى الكطف أك إلى 

يا الشييرة ) ذاكرة الجسد، فكضى الحكاس، عابر الثكرة، كقد كانت بداية التحدم مع ثبلثيت
سرير(، عندما تطرقت إلى جممة مف مف القضايا االجتماعية كالسياسية كالثقافية التي تخص 
المرأة مستخدمة بذلؾ أسمكب الخطاب ألف البطؿ فييا يخاطب البطمة "حياة" ىذه الفتاة 

 لى الثكرة تارة أخرل. الجزائرية التي تحيؿ بيا "أحبلـ" إلى المدينة تارة كا  

"حياة" ىي طالبة جزائرية، ككاتبة تعشؽ الشعر كالرسـ، ىي ابنة "سي الطاىر" أحد 
القادة المخمصيف لمثكرة، ليا اسـ مفرد كاسـ ىذا الكطف "الجزائر"، كصفتيا الكاتبة بجممة مف 

 الصفات الجسدية يمكف أف نذكر منيا : 

 جبية عالية.

 حاجبيف سميكيف.

 امضة.ابتسامة غ

 عيناف كاسعتاف: ذات لكف عسمي متقمب. 

 إضافة إلى سمات معنكية منيا: المثالية، كسعة الثقافة. 

ىي امرأة تحترؼ العشؽ بنفس درجة احترافيا لمحرائؽ، فيي ركائية بارعة في الكتابة، 
ة، أكنت لحظتيا تتنبئيف بنيايتي القريب» يقكؿ البطؿ "خالد بف طكباؿ" عف ذكائيا كجدارتيا: 

كتكاسينني مسبقا عمى فجيعتي، أـ كنت تتبلعبيف بالكممات كعادتؾ، كتتفرجيف عمى كقعيا 
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عمي، كتسعديف سرا باندىا شي الدائـ أمامؾ، كانبيارم بقدرتؾ المذىمة في خمؽ لغة عمى 
  (1)...«قياس تناقضؾ. كؿ االحتماالت كانت ممكنة 

لرجؿ، كالتبلعب بمشاعره كعكاطفو كما تكحي الركايات الثبلثة بقدرة المرأة عمى تغيير ا
أف الرجؿ الذم حكلؾ مف امرأة إلى مدينة، كحكلتو مف » تشاء، لذا يعاتبيا السارد فيقكؿ:

 (2)« تتطاكلي عمى حطامي كثيراف الأحجار كريمة إلى حصى أل

كما كصفت "حياة" أيضا بالسادية، ككأنيا إحدل ىكايتيا، إذ تتسمى بتعذيب محبييا، 
ما كانت حياة » األكصاؼ تجعؿ مف البطمة رمزا لمحياة بكؿ تقمباتيا مرىا كحمكىا  نمثؿ ىذه
 .(3)«إنيا الحياة

إف المتأمؿ في ركايات "أحبلـ مستغانمي" يرل بأف لممرأة كجكدا مما في الحياة، فيي 
حياة أجمي » تصؼ المجتمع، كىي ركيزتو، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ قكؿ "خالد" لمبطمة: 

، ثـ «، كلكف أحبيني، ككأنني سأمكت، لقد كقعت عمى اكتشاؼ عشقي مخيؼمكتي قميبل
معؾ ...أكجدت فمسفة أجمؿ، أنا أعمؿ لدنيام كأنني سأراؾ غدا، كأعمؿ آلخرتي » يقكؿ: 

  (4)«كلذا أنا أستعد كؿ يكـ لمقائؾ ىنا... أك ىناؾ، بالتألؽ كالشكؽ نفسو ! ككأننا سنمكت معا

أك بصبر مصكر ينتظر » مرأة بالصكرة، فيي تقكؿ: شبيت "أحبلـ مستغانمي" ال
ساعات ليصطاد صكرة، فالصكرة كما المرأة ال تمنح نفسيا إال لعاشؽ جاىز أف يبذر في 

 .(5)«انتظارىا ما شاءت مف العمر

كما قدمت الركائية بطمتيا في أشكاؿ مختمفة، فصكرتيا في أحسف صكرة، كمنحتيا أرقى 
خبلؽ، كلكننا ال نعرؼ شيئا عف حياتيا اليكمية، فقط ىي صكرة المنازؿ، كالزمتيا قمة األ

إف المرأة التي يعشقيا البطؿ خالد أقرب إلى النمكذج » لممرأة المثالية، يقكؿ "صبرم حافظ": 

                                                           
 . 19ـ، ص2010، 26د، دار األداب لمنشر كالتكزيع، بيركت، طأحبلـ مستغانمي، ذاكرة الجس  (1) 
 .  281المصدر نفسو ، ص  (2) 
 .316، ص2010، 9أحبلـ مستغانمي، عابر سرير، دار اآلداب، بيركت، ط  (3) 
 . 327-326، ص2007، الجزائر، ANEPأحبلـ مستغانمي، فكضى الحكاس، منشكرات   (4) 
 . 134ر، صأحبلـ مستغانمي، عابر سري  (5) 
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المثالي المجرد كالمصاغ مف أفكاره كتاريخو منو إلى النمكذج المعيش الذم تقدمو الركاية 
 «. لممرأة عبر شخصية الحياة

د نجحت الركائية إلى حد كبير في أف تككف ىذا الكاتب الذم يعبر عف بعض قضايا لق
المرأة كالكطف، كاإلنساف، فيي تكتب دائما لتدافع عف المرأة كتستعيد ليا مكانتيا الميمشة في 

نحف نكتب لنستعيد ما » الكطف العربي عامة، كفي الكطف الجزائرم خاصة، لذلؾ تقكؿ: 
نحف نكتب الركايات لنقتؿ »... ، كما تقكؿ في مقطع آخر: (1)«سة مناأضعناه، كما سرؽ خم

 (2)«.األشخاص الذيف أصبح كجكدىـ عبئا عمينا... نحف نكتب لننتيي منيـ

إضافة إلى ذلؾ فيي تؤكد أف المرأة تستطيع أف تحقؽ مف اإلبداع ما حققو الرجؿ، 
مني، ما قست عميو رجاال إال كزادت خالد مثبل: لك لـ أقتمو في ركاية لقت»... كزيادة تقكؿ: 

 (3)«فجيعتي، كاف البد أف يمكت، جمالو يفضح بشاعة اآلخريف، كيشكش حياتي العاطفية

بالمرأة إال أف جعمت منيا مدينة ككطنا، فالبطمة الركائية "حياة"  "أحبلـ مستغانمي"ارتقت 
ف بدت صكرتيا س احبة كامرأة في الجزء ىي الشخصية النسائية في الركايات الثبلثة، كىي كا 

تمؾ األـ الطاغية التي تتربص » األكؿ، فإنيا في الجزء الثاني كالثالث تتبمكر كمركز لمجزائر 
بأكالدىا، كالتي أقسمت أف تعبدنا إلييا كلك جنة ، كقع حكمؾ عمي أيتيا الصخرة... أيتيا 

 (4)«األـ الصخرة

ىي تصبح  ىا»دا عمى كالدتيا، ىذه المرأة ىي قسنطينة التي رباىا "خالد" ككاف شاى
رمزا لمجزائر التي كلدت بفضؿ قكافؿ المجاىديف كالشيداء بعد أف كبرت، كنضجت، 
كأصبحت مغرية كشيية، فيزداد حب ىذا الرجؿ ليذه المرأة المدينة التي تحمؿ كؿ سمات 

. »..، ككمثاؿ عف ذلؾ نرجع إلى المقطع التالي: يقكؿ خالد:  (5)«قسنطينة، كتضاريسيا

                                                           
 . 105أحبلـ مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  (1) 
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أنت مدينة ...كلست امرأة، ككمما رسمت قسنطينة رسمتؾ أنت، ككحدؾ ستعرفيف 
لتصبح رمزا لمكطف، يقكؿ السارد: ؿ عمى صكرة المدينة خي"حياة" ت، فصكرة (1)«ىذا...

، كالدليؿ عمى ذلؾ أف "حياة" لما طمبت مف (2)« كنت أشعر أنؾ جزء مف تمؾ المدينة أيضا»
ميا، رسـ إحدل عشر لكحة، تمثؿ كميا جسكر قسنطينة.. كىا ىك بطؿ الركاية "خالد" أف يرس

ذا بيا تأخذ تدريجيا مبلمح مدينة كتضاريس  كؿ شيء أنت، يا امرأة كساىا حنيني جنكنا، كا 
 (3)«كطف

ىنا يتحكؿ رمز المرأة إلى المدينة باعتبار "حياة" جزء ال يتجزأ مف ىذه المدينة، تحمؿ 
"أحبلـ مستغانمي"  تدادا ليذا لمكاف تحمؿ حفرياتو، كتعتمدمبلمحيا كصفاتيا، بؿ تعتبر ام

في إبراز تمؾ الجزئيات عمى مقدرتيا البالغة في تمثيؿ أكجو المدينة، كظكاىرىا المادية 
المختمفة، كربطت بيف مشاعرىا الحزينة، ككضع المدينة البائس، كقد اعتمدت الكاتبة عمى 

دينة قصد تغيير الداللة عف طريؽ كسر النمط أنكثية المكاف حيف ربطت بيف المرأة كالم
المنطقي بالجمع بيف األضداد عند تشكيؿ الصكرة، فيذه المرأة تحمؿ صفات مجسدة في 

 (4)نساء قسنطينة، كلذا ليس غريبا أف تككف ىي المرأة بحاليا 

 إضافة إلى ىذا فقد خاطب أبطاؿ الركاية كميـ "حياة" عمى أنيا فعبل مدينة، كالدليؿ عمى
ىي المرأة التي كلد حبيا متداخبل مع الكطف، متزامنا مع » ذلؾ ما كرد في المقطع التالي:

 (5)«فجائعو، حتى لكأنيا ما كانت يكما سكل الجزائر

ىكذا كقد تماىت الحبيبة في شخصيات أخرل أيضا ىي رمكز لممدينة، إذ يرل فييا 
فما أجمؿ أف يعكد الشيداء ىذا في » الكطف، كاألـ كالقائد، كىا ىك "خالد" يتأمميا، كيقكؿ :

 (6)«ـك في مقدمؾيطمتؾ، ما أجمؿ أف تعكد أمي في سكار بمعصمؾ، كيعكد الكطف ال

                                                           
 . 164أحبلـ مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  (1) 
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( تتحدث عف مدل قدرة المرأة كتفكقيا د مقاطع أخرل في ركاية )عابر سريركما تكج
ر كيصمح ىذا المكقؼ في أف يبطؿ التصك » داخؿ النص الركائي أكثر مف ذكائيا خارجو، 

الزاعـ بقصكر المرأة حيث يقرنيا بكظيفة كاحدة ىي حفظ النسؿ، كاالستجابة لرغبات الزكج، 
، كقد عبر السارد عف (1)«دكف أف يككف ليا في كؿ ذلؾ مجاؿ لممارسة األدب، كالتفكؽ فيو

في الكاقع كنت أحب شجاعتيا عندما تنازؿ الطغاة، كقطاع التاريخ، » ذلؾ في قكلو: 
يب ذلؾ الكـ مف الباركد في كتاب، كال أفيـ جبنيا في الحياة، عندما يتعمؽ كمجازفتيا بتير 

األمر بمكاجية زكج، تماما كما ال أجد تفسيرا لذكائيا في ركاية، كغبائيا خارج األدب، إلى 
حد عدـ قدرتيا، كىي التي تبدك خبيرة في النفس البشرية عمى التمييز بيف مف ىك مستعد أف 

 .(2)«قتميا، إنو عماء المبدعيف في سذاجة طفكلتيـ األبدية يبذؿ حياتو مف أجؿ 

لقد استطاعت المرأة أف تثبت كجكدىا داخؿ األدب أكثر مما ىك في الحياة بحيث 
نقضت كؿ اآلراء المقامة ضدىا منذ خكضيا غمار اإلبداع، كاستطاعت أف تصنع مف ذاتيا 

ر مف الرجؿ، فيي تممؾ خياال أكسع مف نافذة ألعماليا، فالمرأة ليا القدرة عمى التعبير أكث
 خيالو، كقدرة كاممة عمى منافستو في اإلبداع. 

لقد كتبت "أحبلـ مستغانمي" ثبلثيتيا مف أجؿ أف تدافع عف المرأة، كأف تستعيد ليا 
كرامتيا، كتسترجع حقكقيا، كتثبت كجكدىا كتحفظ أخبلقيا، فبل تكاد تخمك مدكنة مف 

ه األنثى األصيمة، كعف أىميتيا في الكطف العربي عامة، كفي مدكناتيا مف الحديث عف ىذ
الجزائر خاصة، ألنيا ىي مف أنجبت نصؼ المجتمع، كبفضؿ جدارتيا، ككفاحيا إلى جانب 
الرجؿ أعادت لمكطف استقراره، كأمنو، كبإبداعيا ساىمت في ظيكر الكتابة النسائية، كفي 

 تطكير الثقافة العربية.

د يميؽ بؾ( فقد أعطت الركائية "أحبلـ مستغانمي" المرأة أىمية أما في ركاية )األسك 
بالغة، حيث صكرتيا في أحسف صكرىا مف حيث جماليا، كرقة مشاعرىا، ككفائيا، كعفتيا 
كدقة كمماتيا، كطريقة تعامميا مع غيرىا، كأكؿ نمكذج يمكف التمثيؿ لو ىك بطمة الركاية: 

                                                           
حسينة فبلح، الخطاب الكاصؼ في ثبلثية أحبلـ مستغانمي، ذاكرة الجسد، فكضى الحكاس، عابر سرير، دار األمؿ   (1) 
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لتي ترعرعت في جباؿ األكراس الشامخة، كالتي كانت "ىالة الكافي"، ىذه الفتاة الجزائرية ا
كز بيا قمب رجؿ، تقكؿ الكاتبة: جميمة كفاتنة، تبير كؿ مف يراىا، لكنو مف الصعب أف يف

أف تنتظر امرأة بالذات خارج الزمف، كخارج الحسابات، أف تنتظرىا كما لك أف ال امرأة »
 (1)«يف تفكز بياسكاىا عمى األرض، يا لمجياد... يا لمنصر العظيـ ح

فحيف تخجؿ المرأة، تفكح » كما أنيا تمتاز بالمثالية كقمة األخبلؽ، ناىيؾ عف الحياء 
فأجمؿ ما في المرأة حياؤىا، كىك مرتبط عمكما  (2)«عطرا جميبل ال يخطئو أنؼ رجؿ

 باألدب، كقمة األخبلؽ. 

استقطابيا كما لػ: "ىالة كافي" حضكر قكم داخؿ الركاية، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ 
لجميكر جزائرم غفير، كلبعض الفرنسييف المتعاطفيف مع الجزائر في الحفؿ الذم غنت فيو 
في باريس، إضافة إلى تغطية اإلعبلـ لحدث حفميا، كىذا ما يدؿ عمى أنيا مغنية ناجحة في 

تمقفت الصحافة قصتيا، كىا قد غدت رمزا لمنضاؿ النسائي ضد »  الساحة الفنية العربية
بلمييف" ك"العصفكرة" التي كسرت بصكتيا قضباف التقاليد العربية متحدية مف قصكا "اإلس

ىذا ما جعميا تحظى بدكر المرأة المثاؿ ألنيا ظمت كفية لكطنيا بعد طكؿ  (3)«جناحييا 
ف كاف ذلؾ عمى حساب نفسيا، كذلؾ مف خبلؿ رفضيا اإلجابة عف أسئمة أجنبية  غياب، كا 

كؿ مف » ، مما جعؿ اإلعبلـ يدير عنيا ظيره، تقكؿ الركائية: تمس الديف كالقيـ العربية
»... ثـ تقكؿ:« حاكرىا مف الصحافة األجنبية أرادىا ضحية التقاليد اإلسبلمية، ال اإلرىابييف

عندما أجابت بغيرما أرادكا سماعو أكلى ليا اإلعبلـ ظيره، كألغيت دعكتيا إلى حمقة 
 (4)«تمفزيكنية كانت ستشارؾ فييا

كقد شبيت "أحبلـ مستغانمي" بطمتيا باألزىار األشجار المختمفة األشكاؿ، كالمتنكعة  ىذا
الثمار، كما كصفتيا بسمات جسدية، كأخرل معنكية تجعؿ القارئ لركايتيا يشتيي رؤيتيا، 

ف كانت شخصية كرقية، تقكؿ الكاتبة: ما عادت شجرة كاحدة بؿ غابة مف النساء، ىي » كا 
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ىي شجرة الصبار كالصفصاؼ الباكي، كشجرة المكز، كشجرة األرز،  شجرة الكرز المزىرة،
 (1)«كالسنكنك كالسنكبرة

لقد شبيتيا بالشجرة ىذا الكائف النباتي الذم يطعمنا مف ثماره، كيمدنا بسبع ليترات 
أككسجيف يكميا، كيظممنا، كيتسدعي العصافير ليزقزقكا فكؽ أغصانو، كما شبيتيا بالكسائؿ 

صائصيا أيضا، فإذا كانت المكسيقى ىي التي تجمب السعادة، كتشفي النفكس المكسيقية، كخ
 العميمة، فإف المرأة ىي األخرل كذلؾ، كبدكنيا ال يستقيـ المجتمع. 

إضافة إلى "ىالة كافي" تحدثت "أحبلـ" أيضا عف نساء كثيرات كف قدكة لمجزائر، كلبمداف 
مبنانية الشييرة التي ساقيا اإلسرائميكف إلى عربية أخرل، فيا ىي ذم "سيى بشارة" المطربة ال

ساحة اإلعداـ كأكىمكميا أنيـ سعيعدمكنيا، كرغـ ذلؾ تظاىرت بعدـ خكفيا مؤكدة ليـ بأف 
أمنيتيا األخيرة ىي أداء أغنية مف صكتيا الجكىرم، فراح صكتيا يترنـ بمكاؿ جبمي أيف 

أف تكاصؿ الغناء، ىذا ما جعؿ "ىالة" أخذكىا إلى زنزانة كأشبعكىا ضربا، كلكنيا ال تأبى إال 
تشبو نفسيا بيا ألنيا ىي األخرل قررت أف تنتقـ مف اإلرىابييف بغنائيا مدركة بأنو مف ال 

ىا حكؿ عنؽ قاتمو، كما أنيا تشبو نفسيا أيضا "بالشاب ك يممؾ سكل حبالو الصكتية فميم
ما تكقعكا يكميا أف شقيقو  حسني" الفناف الجزائرم الذم اغتالو اإلرىاب، كقطؼ زىرة صكتو،

سيصعد إلى المنصة ليؤدم إحدل أغانيو عند جثمانو، لذا تعترؼ أنو يمكف الثأر لممكتى 
 بالغناء. 

عف كاحدة مف بطبلت الجزائر في قسنطينة اسميا "الحاجة  -أيضا-كما تحدثت الركائية 
يا تكسمتيـ كثيرا بأف ال الزىرة" التي تجرأ اإلرىابيكف عمى قتؿ ابنيا أماـ مرأل عينييا، يكم

لتقتؿ بذلؾ  mot49يفعمكا لكنيـ ال يعرفكف الرحمة، ىذا ما جعميا تتدرب عمى رشاش 
 . (2)«ناخذ حقي بيدم.. المي ما رحمنيش منرحمكش»خمسيف إرىابيا تحت شعار 
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كذلؾ "ىدل" تمؾ الفتاة القكية الشجاعة التي لـ تخشى يكما المكت، ربما ألنيا تحب 
لك لـ تكف كذلؾ لما عممت مقدمة في أخبار في الكقت الذم كاف فيو اإلرىابيكف األضكاء ، 

 يقطفكف رؤكس اإلعبلمييف.

أيضا عمتيا التي زارتيـ في الشاـ، كأحضرت ليـ ما يحتاجكف إليو، كانت دائما تنياىـ 
، كتيد عف االنتقاـ، كاألخذ بالثأر، ألنو لك يفكر كؿ كاحد في أخذ بالثأر بيده ستنيار الببلد

االنتقاـ صفة مف صفات اهلل » فكؽ رؤكس أىالييا، كلمتمثيؿ عف ذلؾ نكرد المقطع التالي: 
  (1)«كحدك ىك المنتقـ المي يجيبمؾ حقؾ، لك بقينا كؿ كاحد ياخذ ثارك بيدك عمرىا ما تخبلص

في ركاية ) األسكد يميؽ بؾ( في عبلقة البطمة "ىالة  -أيضا-تتجمى أىمية المرأة 
بػػ"طبلؿ ىشاـ"، الذم اشترل أثناء حفمتيا بالقاىرة بطاقات قاعة كاممة لكي يساكم  الكافي"

الحضكر جميعا، كحتى يسمع أغانييا لكحده في الكقت الذم كانت ىي تعتقد أنو يييف 
كاف الغناء » كرامتيا بفعمتو ىذه، ألنيا في الحقيقة تغني في مكاف شاغر، تقكؿ الكاتبة: 

 (2)«ف الكرامة، كلـ يفارقيا اإلحساس بأف الرجؿ يييف سخاءىا بثرائوبالنسبة إلييا ضربا م
كما حدد ليا مكعدا في أرقى األماكف في القاىرة بعد طكؿ غياب قائبل: سعادة كبيرة أف 

 (3)«أحظى برؤيتؾ اليـك أيضا

كانت لػ: "ىالة" أىمية كبيرة داخؿ العمؿ األدبي، مف خبلؿ عشقيا لػ:"طبلؿ"، كحبو، 
و ليا أينما حمت، إلى حد أنو كاف يعتبرىا مشركعا مف مشاريعو الكاسعة التي تحتاج كمبلحقت

سبعة »الدليؿ عمى ذلؾ المقطع التالي: إلى المثابرة، كالتخطيط لمكصكؿ إلى ما يطمح إليو، ك 
  (4)«أشير مف المثابرة عمى الحمـ، كلتخطيط لو مف أجؿ بمكغ لحظة كيذه

بمستكاىا الفني كبتحدييا كذكائيا، حيث عاشت مع "طبلؿ  تمتعت "ىالة الكافي" بما يميؽ
ىاشـ" أجمؿ أياميا، أحبيا، دلميا، كأخذىا إلى أرقى األماكف، معو أحست بأنيا لو دكف 
غيره، خاصة عندما دعاىا إلى فيينا عاصمة النمسا أيف حجز ليما جناحيف متصميف بباب 
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ىاميا، ككأنيا مدعكة إلى حفؿ ككاف كؿ جناح يحكم صالكنات كبيرة، فيناؾ عاشت أك 
حاؿ دخكليما، راحت فرقة مككنة مف ستة مكسيقييف تعزؼ مقطكعة » زفافيا، تقكؿ الركائية: 

إلى طاكلة بيضاكية مجيزة  أناقتيمابييجة اإليقاع لتحيتيما، بينما سبقيما نادالف في كؿ 
 (1)بديككر شبيو بديككر األفراح.

ى مشاعرىا ما تشاء، تتحكـ في عكاطفيا، تتحدل كانت "ىالة الكافي" قكية تسيطر عم
مف يتحداىا، كتيـز مف يريد اإلطاحة بيا، لذا تقكؿ لػ: "طبلؿ" بعد شير مف انقطاعو عنيا: 

أنت رجؿ باذخ المياـ، دائـ االنشغاؿ، ال كقت لؾ لمحب، تياتفني في مساء الضجر، » 
 (2)« ! كتريدني أف أنتظرؾ ما بقي مف عمر

لبطمة مف خبلؿ تصرفاتيا، حيث أف "طبلؿ ىاشـ" لما أرسؿ ليا رقـ كتتجمى صفات ا
ىاتفو لـ تسرع في االتصاؿ بو، كفضكليا لمتعرؼ عميو، فيي تنتقـ منو في كؿ مرة يريد فييا 

تكابر رغـ انتظارىا الدائـ لو، إذالليا، مف خبلؿ عدـ الرد عمى مكالماتو، تكتـ دمكعيا، ك 
ساعة مف تمؾ  192بعد سبعة أياـ كنصؼ، بالتحديد بعد بعد ثمانية أياـ، عمى األصح »

الساعة التاسعة مساء، التي زارىا فييا في الفندؽ، ظير رقمو ذات صباح عمى الياتؼ 
كيبلؿ عيد، قاكمت إلحاح رنينو، كىددت يدىا بالقطع إف ىي ضعفت كردت عميو، قررت 

مى أنيا طاعنة في التحدم، .  كىذا دليؿ ع(3)«أف تككف فرحتيا في إفساد فرحتو بسماعيا
فإذا كاف بكسعو أف يشترم تذاكر قاعة بأكمميا كي يستفرد بصكتيا، فإنو ال يستطيع بما لو 

 أف يشترم كممة كاحدة منيا. 

تبدك "ىالة الكافي" بعيدة عف كؿ أنكاع الجشع كالطمع كاالستغبلؿ، فيي رغـ مستكاىا 
ئا مف طبلؿ بحكـ ثرائو كبذخو، لذا نجدىا المعيشي الضئيؿ نكعا ما، إال أنيا ال تقبؿ شي

 تصكف نفسيا ككرامتيا أينما حمت.

إف المرأة العربية أكثر عاطفية مف الرجؿ، لذا نجد "ىالة الكافي" رغـ انشغاؿ "طبلؿ 
ىاشـ" الدائـ عنيا، إال أنيا تبقى مصكنة لو، تراقب صكتو، كتسعى لمكالمتو، كتسعد 
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نمي" أف الحب ىك األكؿ في حياة المرأة، بينما يمي أشياء بمقابمتو، لذا ترل "أحبلـ مستغا
 كثيرة في حياة الرجؿ. 

 المرأة في المجتمع العربي: 
مف المعركؼ أف المرأة العربية كانت تعاني بعض االضطياد مف قبؿ الرجاؿ، لكف بعد 
مجيء اإلسبلـ، كتغير صكرة األكطاف، ارتقت مكانتيا أيف فرضت كجكدىا، كحققت 

 ، لذا نجد "أحبلـ مستغانمي" كثيرا ما تتحدث عف "ىالة الكافي" بيف الجزائر كسكريا. طمكحيا

تسعى المرأة دائما إلى تحقيؽ آماليا عمى الصعيد العممي، كما عمى الصعيد العممي، 
لكف سرعاف ما يتحكؿ ىذا الطمكح إلى نكع مف القير االجتماعي، ألف المجتمع، كبسبب 

ه يجعؿ مف المرأة كائنا ضعيفا، كميمشا، ليس بكسعو سكل تربية عاداتو السيئة، كتقاليد
األكالد، كتمبية حاجات األسرة، لذا نجد المرأة غالبا ما تفشؿ، كتتراجع في أمكر عدة، ىذا ما 
استطاعت "ىالة الكافي" أف تتجاكزه، كأف تتحدل أىميا في "مركانة" حيث أنيا انتقمت مع 

ا في الساحة الفنية العربية مف أجؿ أف تحتؿ مكانة كالدىا، كالدتيا إلى الشاـ، كفرضت نفسي
لقد غير تيديد األقارب سمـ مخاكفي، » كأف تنتقـ لو بغنائيا، كما جاء في المقطع الركائي:

إف امرأة ال تخشى القتمة، تخاؼ مجتمعا يتحكـ حماة الشرؽ في رقابو، ثمة إرىاب معنكم 
   (1)«يفكؽ جرائـ اإلرىابييف

عربي ييمش المرأة، كيشؾ في عكاطفيا، كيكذب أحاسيسيا حتى كلك كانت مازاؿ ال
الحب تعتير » صادقة، لذا نجد ذاؾ الممحف الكبير يعمؽ عف الحب بميجتو المبنانية قائبل: 

... ال شييؽ ال زفير...حبيب لي مرا بتحبؾ لنفسؾ مك لجيبؾ..كتنطرؾ مك تنطر لتبـر 
ا زلمة بشرفؾ تعرؼ شي مرا بتقبؿ تتجكز كاحد ظيرؾ ....ما في حب، في صفقة حب...ي

. ىذا ما جعؿ صكرة المرأة تبدك ميشكشة نكعا ما في العالـ العربي، كلك (2)«معتر ألن ا بتحبك
تكف ذلؾ لما خافت "ىالة الكافي" مف أف يصفيا "طبلؿ ىاشـ" ضمف إناث الٌشيكة، خاٌصة لـ 

لتي أىداىا إٌياىا ذلؾ الٌرجؿ الذم اشترل الباقة الحمراء ا احتضنتكأنيا في حفؿ القاىرة 
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تذاكر قاعة بأكمميا، كرمت بباقة التكليب التي كانت تبلحقيا عمى مدل سبعة أشير، تقكؿ 
"أحبلـ" :"ما تخافو ىك أف يخمط بعد اآلف بينيا كبيف إناث الشيكة، كصائدات الٌثركة، أف 

اقة الحمراء، كتتنازؿ عف ساء الٌظف بيا مذ رآىا عمى المسرح تحتضف تمؾ البأيككف 
 .(1)باقتو"

يتبلعب الٌرجؿ بمشاعر المرأة كما يشاء، فيا ىك "طبلؿ ىاشـ" يتٌصؿ بػ"ىالة" حينا، 
كينقطع عنيا حينا آخر، يسعد بمكالمتيا كبمقائيا تارة كيتجاىميا تارة أخرل، يرسؿ ليا باقات 

إشعار آخر ليا بأنو لـ يتابع تكليب مرات عديدة، ثـٌ يكٌؼ عف ذلؾ، كما جاء في الركاية: "
 . (2)البرنامج، ىك الذم اعتاد أف يرسؿ إلييا الكركد إياىا في كؿ ظيكر تمفزيكني"

كالمرأة إذا عشقت يكما تذٌؿ نفسيا دكما مف أجؿ أف يحيا حٌبيا، ىكذا ىي حاؿ البطمة 
دائما أف "ىالة " يخطئ "طبلؿ" في حٌقيا، لكٌنيا ألجؿ حٌبيا لو، كلكي ال تخسره تحاكؿ 

تستسمحو عمى ذنكب لـ تقترفيا، مثمما أرادت أف تفعؿ عندما غٌنت في ميرجانات كاف 
معرضا عنيا فقاطعيا لمٌدة شيريف رغـ خسارتيا المادية: "ينيار صمكدىا، تيافتو، ال يرد، 

 تبكي...كيضحؾ الحٌب.

ك، لكٌنيا سيظٌؿ يخطئ في حٌقيا ثـٌ يمٌف عمييا بالغفراف عف ذنب لف تعرؼ أبدا ما ى
 تطمب أف يسامحيا عميو.

كىذا ما جعؿ البطمة "ىالة" تعترؼ بأف المرأة العربٌية    (3)"! ىكذا ىٌف النساء إف عشقف
حزينة بطبعيا حتى كأف كانت في قٌمة سعادتيا، ألنيا في الكاقع مقٌيدة كمحاصرة بحدكد، كال 

: "لعمي امرأة عربية تحزف حيف مكف تجاكزىا متعممة كانت أك عاممة، أك ماكثة بالبيت، تقكؿ
"فيالة" تعاني ىي األخرل كغيرىا مف النساء  (4)يجب أف تفرح، ألنيا ما اعتادت الٌسعادة"

العربيات، فيي ىنا كاقعة بيف خياريف، إٌما أف تفرح بحٌب ىذا الرجؿ ليا، كمبلحقتيا أينما 
ٌما أف تحزف ككنو متزٌكجا كلو بنتاف.  حٌمت، كا 
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ائية "أحبلـ مستغانمي" المرأة في ركايتيا عف كثرة تعاطفيا، كحسف لذلؾ تعاتب الرك 
نٌيتيا، ألٌف ىذا ما يجعميا أحيانا تبكح بأسرار غيرىا كتفضح تصرفات مف حكليا فتمنح بذلؾ 
فرصة لمف يريد بيا سكء، مثمما فعمت "نجبلء" عندما أعطت "طبلؿ" عنكاف "ىالة" فتقكؿ 

نساء، غبية قبؿ أف تجمسيا عمى كرسٌي كيربائي لبلعتراؼ، الركائية: "ال أكثر سذاجة مف ال
 .(1)تتطٌكع بإعطائؾ مف المعمكمات أكثر مٌما تتكقع"

كما يتخمؿ الركاية العديد مف اإلىانات لممرأة العربية، مثمما قيؿ عف ابنة األكراس 
لى المكائد المتخٌمقة، الشجاعة، المكىكبة بأنيا فتاة جبمية، ال تعرؼ حتى إيتيكيت الجمكس إ

الراقية، لذا ليس مف حٌقيا أف تتطاكؿ عمى أسيادىا، ىذا كقد قكرنت "ىالة الكافي" بالطرؽ 
الخاسر في لعبة الٌشطرنج، حيث يطمب مف الرابح أف يغمؽ المعبة، كيعمف انتياءىا، كيتركيا 

ٌكف ىذا تتذٌلؿ إليو إلى أف يسامحيا .صحيح أٌف "ىالة" أخطأت عندما أىانت "طبلؿ" بمالو، ل
لى التبلعب بمشاعرىا كاحتقارىا، فبلبد مف االعتزاز، كاالفتخار بيا ككنيا لـ تطمع إال يدفعو 

نيابو ليا أعمنت أيكما في مالو، كال كقعت تحت رحمتو، فبمجرد أف تغير معيا، ككٌشر عف 
حٌد عميو حربيا، فأقسمت بأف ال تعكد إليو، كأف ال تسمعو صكتيا مٌرة أخرل، بكٌؿ جرأة كت

تخمت عنو لحظة تخٌميو عنيا: "فانصرفت دكف أف تمقي نظرة عميو، بنفس العنفكاف الذم 
 (2)غادرت بو جناحو"

ىذا كقد حظيت المرأة العربٌية داخؿ ركاية )األسكد يميؽ بي( بكثير مف االحتراـ كالتكريـ، 
ؿ" يتقف اختياره لذا نجد الٌرجؿ العربي ىنا يحسف حديثو لممرأة ألنو شريؼ بطبعو، فيذا "طبل

لمكممات التي يقكليا لػ"ىالة"، ككأنو يستعيرىا مف قكاميس خاٌصة، تقكؿ الكاتبة عف سبلسة 
تعابيره: "ىكذا ىـ المشارقة، ال يمكف ألحد أف يجارييـ في انتقاء كمماتيـ عند الحديث مع 

 (3)امرأة"

ركجيا مف منطقة إف "ىالة الكافي" امرأة محافظة لـ تتبدؿ صكرتيا، كلـ تتشكه رغـ خ
متغمقة نكعا ما، كاتجاىيا نحك سكريا، كزياراتيا المتتالية لبمداف أكثر تفتحا، مثؿ: باريس، 
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كفيينا، إضافة إلى تغير حالتيا االجتماعية مف أستاذة تعميـ إلى مغنية متألقة، تقكؿ الركائية 
 عف تحفظيا، كحيائيا:

تحكؿ حاؿ انتياء المكالمة إلى أحرؼ ثبلث "كأف امرأة غيرىا تمفظ األرقاـ الثبلثة التي ست
طبعا "عيب" ىذا الذم تقـك بو، أغمقت -"ب م ع" تمؾ التي تحكمت في حياتيا حتى اآلف
 .(1)الياتؼ، كىي تتساءؿ كيؼ أقدمت عمى أمر كيذا؟"

كلعؿ أجمؿ ما عاشتو "ىالة" منذ مأساتيا ذلؾ الحفؿ الذم قدمتو في باريس ألكؿ مٌرة، 
حضكر الكثير مف الجزائرييف المقيميف ىناؾ، إضافة إلى بعض الفرنسييف كذلؾ مف خبلؿ 

المتعاطفيف مع الجزائر، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ ما كتب في إحدل بطاقات الكركد التي 
 ." أم الجزائر تحبؾL’Algérie t’aimeقدمت إلييا: "

ائنة بمعنى الكممة، إف المرأة العربية رغـ تصٌرفيا المتيكر أحيانا إال أنيا لـ تكف يكما خ
لذا نجد "ىالة" تشعر بإثـ كبير، كىي عمى أىبة ارتباط بػ"طبلؿ"، ألنو في الحقيقة متزكج كلو 
بنتاف، كىي ال تريد أف تأخذه مف زكجتو، أك حتى تتقاسمو معيا، فمف تككف يكما راضية عف 

عمى كرامتيا،  تصرفاتيا، إضافة إلى ىذا فإف "ىالة الكافي" تممؾ عٌزة نفس كبيرة، تحافظ
كتحفظ شرفيا، كلك كمفيا األمر غاليا، فيا ىي تصمد أماـ رجؿ أحبتو بجنكف، كىي تدرؾ 
أنو ىك اآلخر يحبيا نتيجة مبلحقتو ليا ألشير، تتخمى عنو في فيينا بعد تخميو عنيا، كتعمف 
 لو عف ذلؾ في المطار، بعد أف جرل حكار بينيما، أدركت مف خبللو أنو جاء ليعتذر ليا
عما ألحقو بيا مف أذل، جاء ليشكرىا عف لعبة الشطرنج مؤكدا ليا بأنيا لعبة يمكف أف 
يمعب فييا شخص كاحد ضد نفسو )ىك ذاتو(، مما جعميا تقكؿ لو: "أيا كانت المعبة، فالجكلة 

مبينة لو أنيما يختمفاف في أمكر عٌدة بقكليا: "أنا امرأة مف أنغاـ  (2)انتيت في ىذه المدينة"
 .(3)رجؿ مف أرقاـ" كأنت
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يمكف القكؿ أف لممرأة حضكر قكم في الركاية العربية عاٌمة، كالجزائرية خاصة، نظرا 
لمدكر الفعاؿ الذم تقكـ بو داخؿ المجتمع، رغـ االضطياد الذم ال تزاؿ تعاني منو حتى 

 يكمنا ىذا.
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 المسكوت عنه في الرواية النسوية الجزائرية المعاصرة:
طالما كانت الكتابة كسيمة المرأة إلى الخبلص، إلى المتعة إلى الكجكد، كقد كاف ىاجس ل

برازىا، دكف مباالة لما سيعترضيا في  المرأة الجزائرية ىك البحث عف الذات لمتعبير عنيا كا 
طريؽ بحثيا، "فاتخذت الركاية كرشة مفتكحة عمى كؿ األنماط، كالمكاضيع لتغدك الركاية 

أرككلكجيا دينامٌيا ال يستقر عند حدكد الجاىز، كال يطمئف لممألكؼ، لذلؾ انصٌب عمبل حفريا 
أغمب اىتماـ الركائييف الجدد عمى الحفر في الٌذاتي النفسي، كالجكانب المظممة مف حياة 

 .(1)الشخصية، كفتح عمبتيا السكداء."

تحٌكؿ األدبي، فيذا الجيؿ النسكم الجزائرم راح يؤسس لمشيد ركائي فيو الكثير مف ال
تسعى مف خبللو المرأة إلى إنتاج ما يكسر القاعدة ، كيخرج عف المألكؼ إلنتاج نٌص 
مختمؼ يؤسس لدالالت إشكالية إمكانية تتفٌتح عمى إمكانات مطمقة مف التأكيؿ، كالسير، 
فتحفز في الذىف القرائي، كتستثيره ليداخؿ النص، كيتحاكر معو في مصطرع تأممي يكشؼ 

أف النص شبكة داللية متبلحمة مف حيث البنية، كمتفتحة مف حيث إمكانات الداللة، لمقارئ 
كبما أنيا كذلؾ، فيي ماٌدة لبلختبلؼ، بمعنى أنيا مختمفة عف كٌؿ ما ىك قبميا، كىي تختمؼ 

 .2عٌما تظٌنو قد استقٌر في الذىف عنيا

خمخمة المستقر في "لذا سعت المرأة المبدعة إلى زعزعة الثابت في الكعي الذككرم، ك 
إلى عكالـ المحٌرـ كالمحظكر، لتفٌجر المسككت عنو  كتكجيياالعرؼ االجتماعي مف خبلؿ 

غدك بعد ذلؾ الممر الكحيد مف تعبر المتف الركائي، ذلؾ لتنتج نصا متفتحا عمى الداخؿ، ل
لرقابة، الجسد إلى الذات، كمف الذات إلى العالـ، ىذا االنفتاح الٌداخمي يحرٌر المرأة مف ا

 .(3)كيطمؽ العناف لمكبكتاتيا  بعيدا عف المخاكؼ كالمحظكرات"
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إذف المرأة انطمقت منتيكة "التابك"، جاعمة صكتيا صكت أنثى ثائرة، مكضكع نٌصيا 
حكؿ حضكر المرأة باعتبارىا ذاتا فاعمة، فتناكلت المسككت عنو بأنكاعو كمجاالتو المختمفة 

مف منطمؽ الحرية في طرح المكضكع كالتعبير عنو  كالديف، السياسة، أك الجنس، كذلؾ
 باستعماؿ عنصرم الفف كاإلثارة الٌمذيف تحدثيما في نفسية المتمقي . 

لذلؾ تعتبر الركاية النسكية المعاصرة عف "التابك"، "المحٌرـ" في بنيتيا الٌمغكية، في بيئة 
بيف الفف كاإلثارة غير الناتجة عربية إسبلمية محافظة، أك ربما يتعمؽ األمر بجماليات الركاية 

عف قصدية  إثارة غرائز المتمقيف مف خبلؿ تناكؿ قضايا الجنس كالديف، كالسياسة، التي 
، أك المسككت عنو"  . (1)تشكؿ ثقافة المقدس أك المحـر

كالركايات النسكية الجزائرية المعاصرة تفيض بقضايا حساسة لمغاية اقتحمت منطقة 
 ا لتجعميا حبيسة النسكية.المسككت عنو، كاحتٌمتي

مكضكع الكتابة النسكية مف المكاضيع الشائكة في مجاؿ الدراسات اإلنسانية لما يتسـ بو 
شارات جعمت عالميا مشبعا، كيبدك جمٌيا في  الركاية مف خبلؿ ما حققتو مف  مف أسرار كا 

، كالمكاف نجاحات جعمتيا في مصاؼ الركايات بناء كرؤية، حيث اتخذت منيا الحيز الكاسع
الذم مارست فيو عبثياتيا ممزكجة بعبؽ إحساسيا، كعنكاف فكرىا، ككؿ ذلؾ مف خبلؿ 

 لمسيا مكاضيع كانت في قٌمة األىمية لتعبر عف ذاتيا، ككٌؿ ما يحدث في مجتمعيا.

إف المكضكعات في بنية الخطاب األدبي بصفة عامة، أك البنية الركائية بصفة خاصة 
يقصدىا األديب حيث ينقميا إلى المتمقي القارئ في زٌم جمالي فٌني  مرتبطة بالمعاني، التي

بأسمكب، كصكر تؤثر في أفكاره، كتحٌكؿ تكجياتو نحك قضية معينة، كىذه المعاني تعبر عف 
أحداث ككقائع يعايشيا األديب فتككف جزء ال يتجزأ مف نسيج إبداعو، حيث يرتبط بالقيـ 

نية...، "إننا بصدد الحديث عف تمؾ المكضكعات المتنكعة االجتماعية كالثقافية، ككذلؾ الدي
بحسب الحاالت النفسية، كالفكرية لمكٌتاب أك المبدعيف، فتجدىا تنكعت مف الحديث عف 
الكطف، كىك الحيز المكاني الذم ترل فيو الكاتبة أنو البٌد أف يككف سميما معافى كالجسد 

أرجائو بأماف، ثـ تطرقت إلى القضايا التي حتى تتمٌكف مف التنفس فيو بطبلقة، كالسير في 
                                                           

 .39، صحسيف مناصرة، مقاربات في السرد (1)
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تمس اإلنساف العربي الذم تعرض كمازاؿ يتعرض لكثير مف الصدمات، كالمشاكؿ مف ظمـ، 
كقير كنفي، كاستعمار، كتعٌد قضية المرأة مف القضايا الكبرل لدل كٌؿ الكاتبات، المكاتي 

ا كتطمعاتيا، كعبلقتيا خضف في ىذا المجاؿ )المرأة(، كما تعمؽ بخصكصياتيا، كمشاكمي
 . (1)باآلخر )الرجؿ( في حدكد ىذه العكالـ، إف كاف داخؿ كطنيا أك خارجو"

 موضوعات اجتماعية:
 الوطن:

لقد اعتبر األدب ذلؾ المجاؿ الفسيح الذم رٌحب، كعانؽ ىذا المكضكع حيث أساؿ 
اه الكطف، ىذا االسـ الحبر الكثير، فأخذ كٌؿ أديب يتغٌنى بمكعة حٌبو، كتشٌكقو، كمعاناتو، تج

الذم ربطتو عبلقة حميمية سمبية كانت أك إيجابية باألدب، فكاف األديب ذلؾ الفرد الذم 
يحمؿ رسالة أحيانا الفدائي، كأحيانا أخرل إلرىابي بغٌض النظر سكاء أكاف يعيش فيو أـ 
مغتربا عنو، أك كاف يعيش في المنفى بعيدا عف األرض التي احتضنت لحظات كالدتو 
كطفكلتو...، فكاف لمكطف في الكتابات النسكية المعاصرة حضكرا يكاد يككف عند بعض 

 تبات أساس التدفؽ العاطفي، كمصدرا مميما في تمخض تجربتو الشعرية.االك

لقد حٌكلت الكاتبات المبدعات جغرافية الكطف بحدكده، كتضاريسو إلى صكرة تستقر في 
مف أف تقاس بمقياس عاطفي معيف،  ىككطنو أسم العيف كالقمب، كىذه العبلقة بيف الفرد

فالكطف في العيف كالقمب، كالفرد بعض مف ترابو كاخضراره، فيناؾ مف الكاتبات البٌلتي 
 .2 حرمف الٌسفر كاليجرة حيث ربطت اإلنساف بالتراب، كالزمف كاعتبرتيف مكٌكنات الدكلة

ز، بأحيائيا النائمة تحت نجد مثبل "ربيعة جمطي" تقكؿ: "دخمت مستغالـ تنادم آؿ كر 
عباءة البحر األبيض المتكسط، بحدائقيا كأبكابيا األربعة، بأسكارىا الناطقة كببذخيا كجبركت 

 (3)ىا كسماؤىا"دجماليا. ظٌمت ساكنة فيو يشير إليو بحرىا. زب

                                                           
 .162-161دار حمب، ص-دراسة في بنية الخطاب-ناصر معماش، النص الشعرم النسكم العربي في الجزائر (1)
 .172، صنفسو: المرجع  ينظر  (2)
 .19ربيعة جمطي  ،الذركة، ص  (3)
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كما نبلحظو أف الحنيف كالغربة مف الظكاىر البارزة في األدب الحديث، حيث تناكليا 
ف األدباء إلى حٌد السخاء، كٌؿ حسب ظركفو، كالقضايا التي يفرضيا كاقع ببلده، عدد كبير م

حيث حاكلت الركائيات الجزائريات المعاصرات تعرية الكاقع بالكشؼ عف مضامينو، 
كمكنكناتو إف صٌح التعبير، فالكطف كياف لو ركح تتمثؿ في الشعب، فكٌؿ مف كقعت قدمو 

ظركؼ الحياة الكريمة فيك كطنو بغض النظر عف  عمى تراب أرض منحتو األماف، ككؿ
ات الجزائريات ببمدىٌف ، لكف الحنيف يختمؼ مف شخص آلخر بمسقط رأسو، لقد تغٌنت األدي

لى الكطف، كيبكي فراقو، كىذا الحنيف إكما يختمؼ مف أديب إلى آخر، فيناؾ مف يحف 
نأخذ مقطعا مف ركاية  منطمقو اإلحساس بالغربة التي يعانييا الشخص، ككمثاؿ عمى ذلؾ

 "ربيعة جمطي":ػ)الذركة( ل

 كرز بعد االستقبلؿ إلى معاكدة اليجرة نحك إسبانيا.  "اضطرت عائمة آؿ

 رآىـ كىك طفؿ صغير يتباككف كىـ يركبكف البحر في أليكانت.

مات أبكه حسرة عمى ىكاء مستغالـ كشمسيا كأياميا، كظٌمت أمو تقٌمب الٌصكر    
 المكجع بعيف دامعة، تعيد شريط حياتيا. كتجكب غرؼ الخياؿ

ىي التي كلدت في مستغالـ حيث كلد أجدادىا، كأٌميا كأبكىا، كحيث تزكجت كحيث 
  (1)أنجبت، لـ تبرحيا أبدا حتى ذلؾ اليكـ المشؤـك

كالبعض اآلخر يرفض الكاقع الذم عميو بمده حيث يراه كاقعا مأساكيا يطغى فيو الفساد  
مف األزمات كالظكاىر التي تعاني منيا المجتمعات العربية عمى إثر النظاـ كالطبقٌية، كغيرىا 
 الفاسد كالمسؤكؿ.

كما نمحظ في الركايات النسكية أف الكاتبات حاكلف فقط الٌربط بيف الكطف كالمرأة، حيث 
رأينا أف ال سبيؿ لتحرير الكطف ما لـ تحرر المرأة، كذلؾ ألف أم قضية كطنية ىي قضية 

ة باعتبارىا جزء فاعؿ في المجتمع حيث ال يككف ارتقاء األمـ إال بارتقاء المرأة، تخص المرأ
 كىذا ما عرضناه سابقا في ركايات أحبلـ مستغانمي. 

                                                           
 .18،19المصدر السابؽ، ص (1)
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لقد أعطت الركائية "ربيعة جمطي" صكرة عف الحياة في بمدىا حيث السمطة الفاسدة، 
ييـ حؽ الدفاع عف فحاكلت رسـ الصكرة الخفية لمبرلماف المككف مف أشخاص يغيب ف

 الشعب، باعتبارىـ ليسكا في المستكل، كنمثؿ لذلؾ بالمقطع التالي مف ركايتيا )الذركة( :

"اسكت يا كمب، يبدك أنؾ صٌدقت أٌنؾ كزير...كيؼ لؾ أف تككنو كأنت ما أنت عميو مف 
ف الغباء كالشطط، أنت لست أكثر مف ذبابة زرقاء، األحسف لؾ أف تبيع الماعز إذا كجدت م

يشتريو، ذاؾ ما يميؽ بؾ تماما... يا لو مف بمد، ك يا لو مف زمف أغبر بئيس أصبح فيو 
 .. ! أمثالؾ مسؤكليف عف مصالح الناس

 . (1)" ! أغمؽ فمؾ. لـ أكمؿ كبلمي  كلـ أسمح لؾ بالكبلـ

كمعنى ذلؾ أف ما يحدث اليكـ في األكطاف سببو بعض الجيمة الذيف فكضيـ الماؿ 
ؾ البيركقراطية عمى احتبلؿ مكانة ليست مف حٌقيـ، فمنحيـ ذلؾ حٌؽ التبلعب كالنفكذ، ككذل
كأمبلؾ الدكلة، حيث تسببكا في ظيكر الطبقٌية عكض المساكاة -الشعب-بأركاح الناس
 االجتماعية .

كما تطرح الركائية "ربيعة جمطي" قضية الرشكة التي تستعمميا السمطة في إغرائيا 
ٌؿ ىؤالء المذيف يسٌكدكف أكراؽ جمع الصحافة الخاصة، تقكؿ: "....لآلخر، مثؿ ما ىك الحاؿ 

الجرائد يكميا بالكبلـ المعسكؿ عف الفضائؿ، كاألخبلؽ النكرٌية، كالحبلؿ كالحراـ، كعف 
 المبادئ، جٌميـ حيف نادينا عمييـ جاؤكا مسرعيف، كلٌبكا قبؿ غيرىـ.

تادكا عميو، بؿ أدمنكه.. لـ نعد كبعد أف ذاقكا مف الماؿ الحراـ )تضحؾ بيستيريا( كاع
نسمع بمثؿ خزعببلتيـ تمؾ )ضربكا ركاحيـ في الٌصح( كخمكا في )الٌصؼ( مثؿ باقي 
المرتشيف اآلخريف، ثـ إف مف يحاكؿ فتح فمو لنقد السمطة ندٌبر لو مضيقة اقتصادية أك أمنية 

عزلو، كنجٌرده مف كٌؿ أك سياسية أك مالٌية، فإما أف نضربو عمى يده بيد مف حديد فنفقره، كن
مصداقية داخؿ المجتمع، كصٌدقيني لدينا طرؽ ىمجية نقدر مف خبلليا أف نسٌكد كنسيء 

 . (2)سمعة أكبر عالـ في البمد"
                                                           

 . 10المصدر السابؽ، ص  (1)
 .76ربيعة جمطي، الذركة، ص  (2)
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كما تحدثت أيضا عف الظركؼ المعيشية القاسية في كطنيا كالتي آلت إلى ظيكر ظاىرة 
 "الحرقة" قائمة:

ارث في البمد، أال يؤذيكـ تفٌشي ظاىرة الحرقة "لكٌف العالـ يتفرج عمى ما يحدث مف كك 
مثبل رٌبما أخذت أشكاال أخطر، أغمب شباب البمد ال أمؿ ليـ إال في اليرب مف أكضاعيـ 
السقيمة، يختاركف المكت قاطعيف البحر ىركبا نحك أكركبا. بينما ال تخفى عمى أحد ثركات 

 .(1)؟"! في ازديادالبمد المتراكمة...أمكاؿ البمد في ازدياد...كمصائبو 

لقد عٌبرت الركائية عف الكاقع المأساكم الذم تعاني منو ببلدىا، مف نصب لمكمائف، 
كالمؤامرات، كالجرم كراء السمطة، كالماؿ، كحالة الشعب التعيسة، ككٌؿ ىذه القضايا مرتبطة 

المعٌبرة تمقائيا بقضايا المرأة التي تفصح عف مجمكعة مف االعترافات المترسبة في داخميا، 
عف أحاسيسيا كمشاعرىا، فيكلد نص جميؿ تفضح فيو الكاقع كتغيراتو، فيي تعمؿ جاىدة في 
نصكصيا الركائية عمى تحقيؽ ىدؼ كاحد، كىك )تعرية الكاقع(، حيث تحاكؿ إثبات كتحقيؽ 
ذاتيا بكؿ الطرؽ، مدافعة عف حقيا في الحياة، كالتعميـ كالعمؿ، كالعيش الكريـ، مطالبة 

تيا مع الرجؿ مف الناحية اإلنسانية، كبتحريرىا اقتصاديا عف طريؽ العمؿ، كحٌقيا في بمساكا
الميراث، كخاصة حٌقيا في الكرامة اإلنسانية، كالمعاممة البلئقة، كاالبتعاد عف إيذائيا جسديا، 
أك معنكيا، كمف أىـ ىذه القضايا التي عرضتيا في ركاياتيا المختمفة: تحقيؽ الذات، القضية 

 جتماعية، األمكمة كالطفكلة، عبلقتيا بالٌرجؿ كالمجتمع...كغيرىا مف القضايا.اال

 تحقيؽ الذات:

إف مسألة  تحقيؽ الذات، يقصد بيا الحرٌية الفردية المطمقة التي تعني: "تحٌرر المرأة مف 
اع الضكابط االجتماعية كالدينية، كاالقتصادية، القائمة عمى المعايير المزدكجة، كتتناكؿ الصر 

النفسي الذم تعانيو المرأة نتيجة االضطياد الذم تعيشو، أك النزاع بيف رغبتيا بتحقيؽ ذاتيا، 
كاالستسبلـ لسجنيا الداخمي الذم ترسخت في أعماقو ذات المفاىيـ التي تحاكؿ محاربتيا، 

                                                           
 .78، صالسابؽالمصدر   (1)
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كالخارجي الذم يحارب محاكلة المرأة التحٌرر مف المفيـك التقميدم لؤلنكثة "أم عف دكرىا 
 (1)لمحٌدد كأـ، كزكجة ،كرحـ كلكد"ا

كانطبلقا مف ىذا القكؿ نستطيع تحديد المقصكد بأٌف تحقيؽ الٌذات عند المرأة ىك الحرية، 
سكاء أكانت اجتماعية أك دينية، كحتى اقتصادية، فيي اآلف تريد إثبات كجكدىا ككائف 

قريتيا كالمتمثمة في: مستقؿ عف الرجؿ منذ العصكر التاريخية األكلى، فيي تحاكؿ إبراز عب
، كىذا عكس ما يظنو بعض  (2)القدرة المستمرة  عمى نقض القديـ، كتقبؿ األفكار الجديدة"

الٌرجاؿ في أف المرأة تحب سيطرة الرجؿ عمييا، بؿ يصؿ بيـ الحٌد إلى القكؿ بأنيا تحٌب 
ة ماسكشية الضرب كاإلذالؿ، لذلؾ عممت المرأة الكاتبة عمى كسر مقكلة فركيد: "إف المرأ

 . (3)بطبيعتيا كتحٌب اإليبلـ كاإلذالؿ."

لقد كانت ىذه النظرة إلى المرأة في المجتمع األبكم، الذككرم، لكٌنيا لـ تبؽ حبيسة 
ذاتيا، بؿ ىي اليـك تعمف الحرب ضٌد كٌؿ مف يريد احتقارىا، فانطمقت مطالبة بالحرٌية التي 

 : "ربيعة جمطي"ػكرد في )الذركة( ل غابت عنيا منذ زمف، كنأخذ عمى سبيؿ المثاؿ ما

"كٌنا نتضاحؾ، كنحف نتمشى عمى جسر خمؼ ثانكيتنا المسمى جبية البحر، تحت 
الثياب نمبس مايكىات، مستعدتيف لمتكجو نحك البحر في أية لحظة، نعايف أجمؿ السيارات 

  (4)الصطياد أجمميا كأفخميا"

ف غ اب عف كاقعيا مف خبلؿ شخصيتي لقد حاكلت الركائية أف تطبؽ مبدأ الحرية، كا 
ف، مع أف ىذا األمر كاف يٍ "أندلس" ك"ياقكت" المراىقتيف المتيف ركبتا سيارة فخمة رفقة أجنبي  

خارج حمقة القيـ االجتماعية السائدة آنذاؾ في بمدىما، ككاصمت الشخصية الرئيسية "سعدية" 
ضمة كقيـ نبيمة، كرغـ كٌؿ التحدم مف أجؿ تحقيؽ الذات، رغـ ما تربت عميو مف أخبلؽ فا

                                                           
خالد ككريني، "المرأة العربية": ، نقبل عف ال29كائؿ عمي فاتح الصمادم، صكرة المرأة في ركايات سحر خميفة، ص  (1) 

 26إلى  232اإلبداع النسائي، النظريات النسكية، في خصكصية اإلبداع النسكية، أكراؽ عمؿ اإلبداع النسائي األكؿ مف
 .17، ص2001، 5، سمسمة كتب ثقافية تصدرىا كزارة الثقافة األردف، كتب الشير1997أكت

 .62، ص1990، 4ابع المستقبؿ، اإلسكندرية، طنكاؿ السعداكم، األنثى األمؿ، دار مط (2) 
، 1لكسي إيريغارم، سيككلكجية األنكثة، مرآة المرأة األخرل، تر: عمي أسعد، دار الحكار لمنشر كالتكزيع سكرية، ط  (3) 

 ، نقبل عف بمزاؾ فيزيكلكجيا الزكاج.206،207، ص2007
 .105ص الذركة، ربيعة جمطي،  (4) 
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النصائح التي تقدميا ليا جٌدتيا منذ صغرىا فيي تبحث عف ذاتيا داخؿ مجتمع بأكممو بدءا 
مف أسرتيا، فمـ تمانع مف المجازفة كالمغامرة لتصؿ إلى تحقيؽ كيانيا الخاص، كتكاصؿ ذلؾ 

الركائية: "  إلى النياية حتى في عمميا، حيث كصمت إلى صاحب الغبللة )الزعيـ(، تقكؿ
أرأيت؟ إني أكاد أضحي بسمعتي، كسمعة البمد كٌمو مف أجمؾ. زعيـ البمد  ! ىذه أنت أخيرا

 يتنقؿ شخصيا تحت جنح الظبلـ إلى بيت فٌنانة.

 يا صاحب العبللة "لك كاف قمبي معي ما اخترت غيركـ"

لبرؽ أما أنا يا أندلس "لك كاف قمبي معي الخترت غيركـ" سأككف كاضحا معؾ مثؿ ا
 (1) كسط العاصفة...ىؿ تتزكجينني يا أندلس؟ "

االرتباط بصاحب الغبللة ككنيا تشمئز منو رغـ أف ذلؾ سيؤثر حتى  تالبطمة رفض
عمى منصبيا، كيتسبب في فقدانو، فبل تزاؿ تصارع، بعدـ قبكليا الخضكع لسمطتو، كتسميمو 

تعٌرضت لو مف تيديدات جسدىا الذم عاىدت نفسيا أف ال تمنحو إال لمف تحب، رغـ ما 
مف قبؿ: "ال سمطاف فكؽ سمطاني، أنا القاىر، كأنا اآلمر الناىي، ككٌؿ ما في األمر أني 
أرغبؾ كأريدؾ، سكؽ النساء كاسع كببل أبكاب، كأنا اخترتؾ مف بيف النساء، كعميؾ أاٌل تسرفي 

 في التمٌنع، بدا صكتو متيٌدجا. 

 ىؿ أفيـ قكلؾ بمثابة تيديد؟

ي ىذا البمد مف ال يعرؼ أف مف عادتي األمر، كمف عادة اآلخريف الطاعة يا ىؿ يكجد ف
 (2)أندلس؟"

لقد لجأت البطمة "أندلس" إلى العمؿ الذم يعٌد استقبلال ماديا عف الرجؿ بالنسبة لممرأة ، 
ـٌ أال كىك االنقبلب الذم  كمع ذلؾ لـ تجد الحرٌية التي طمحت إلييا، إلى غاية حدكث أمر ىا

الشعب ضٌد السمطة الحاكمة، ككاف ىذا في صالحيا، حيث تخمصت مف تعجرؼ  قاـ بو
 الزعيـ، كمحاكلتو استعبادىا .

                                                           
 .210المصدر السابؽ ، ص (1) 
 .210المصدر نفسو ، ص  (2)
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كمما سبؽ نمحظ أف الركائية "ربيعة جمطي" تناكلت بجرأة، كبصدؽ عبلقات المجتمع مف 
خبلؿ تداخبلتيا اليكمية في حياة الفرد، حيث رصدت كبدقة كٌؿ ما ىك حاصؿ داخؿ األسرة 

بية، كأنماط تفكيرىا، مف الجاىؿ إلى المثقؼ ، حيث كاف لممرأة الدكر الفعاؿ في بناء العر 
ىذا الكياف المؤسساتي داخؿ جدار الدكلة، كانطبلقا مف ىذا نستنتج أف المعكؽ لممرأة العربية 
المبدعة ىك المعكؽ االجتماعي الذم يمنعيا كأنثى مف التعبير الحٌر عف رغباتيا، كتجاربيا 

 ة.الخاص

كبيذا فمف الطبيعي أف تعتبر المرأة الكاتبة سبلحا يكشؼ عف ىمكـ شريحة ضٌيقة مف 
ـٌ  المثقفيف باإلضافة إلى قضايا المجتمع بكٌؿ أطيافو، كمستكياتو، فكما يقاؿ: " الحاجة أ
االختراع"، فالمرأة لك لـ تكف تحت ىذا الضغط السكسيكاجتماعي لما برزت ىذه القدرات 

 لدييا.

ا مف أف اإلنساف ال يستطيع العيش منفردا دكف النسؽ االجتماعي الذم يحيا كانطبلق
فيو، أم أنو اجتماعي بطبعو، فيك يحتؾ باآلخر لينتج عبلقة  اجتماعية سكاء أكانت تحمؿ 
طابعا سمبيا أـ إيجابيا، فالمرأة جزء مف ىذا العالـ، كبصفتيا كاتبة، فمف المؤكد أنيا ستطرؽ 

عية مف أفؽ متعددة تمٌس الكياف النسكم األنثكم، فعممت عمى طرحيا إلى القضية االجتما
بأسمكب جديد، كناقشتيا بكؿ صراحة كشفافية، باختبلؼ مكضكعاتيا كحدييا عف الخيانة 
الزكجية، النفاؽ، الكىـ، عمؿ المرأة ضرب المرأة، التمييز بيف الذكر كاألنثى، تزكيج بنت مف 

 ث.رجؿ ال تحبو، حرمانيا مف الميرا

كمف المبلحظ في ركايات الكاتبات الجزائريات المعاصرات أٌف ىذه القضايا ال تشكؿ كٌؿ 
كاحدة منيا القضية الكمٌية في الركاية بؿ تجتمع عٌدة قضايا لترسـ الكجو أك الرؤية الشاممة، 

 كالكمية لمركايات.

 قضية المرأة العاممة:
ف كاف في بعض يعتبر العمؿ المساحة التي تكفر لممرأة ذلؾ الح   ؽ في اإلبداع، كا 

األحياف يقٌيدىا مف منظكر آخر، لكف عمكما يعٌد المبلذ الكحيد الذم يكفر نكعا مف الحرية 
عيتيا لو معنكيا، فبل تستطيع شخصية، بعيدا عف تسمط الرجؿ، كتبعيتيا لو ماديا، يكلد تبال
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بالتالي تككف في مكقؼ الخركج عف أكامره، كال مخالفتو بإبداء رأييا تجاه مكضكع ما، ك 
الٌضعؼ، كاالنصياع لو، ألنو ىك المساىـ الكحيد كالمسؤكؿ عف استمرار حياتيا، كفي ىذا 
الصدد تقكؿ "نكاؿ السعداكم" في كتابيا )األنثى ىي األمؿ(: "أشد ما يذعر المجتمع الذككرم 

، كسبب ىذا الذعر أف تثبت المرأة تفكقيا في التعميـ، كالعمؿ في المجاالت العممية كالفكرية
رمة"، فتنجرؼ في حىك خكفيـ مف أف تتذكؽ النساء سعادة العمؿ الفكرم، كلٌذتو المٌذة الم

 (1) ذلؾ الطريؽ، كال يجد الٌرجاؿ مف يخدميـ في البيت، كيطبخ ليـ، كغسؿ سراكيؿ األطفاؿ"

إنسانا  لقد ناقشت الركائيات الجزائريات المعاصرات قضية )عمؿ المرأة(، كطالبف بجعميا
مستقبل لو شخصيتو، ككيانو البعيد عف المجتمع، كعف السمطة الذككرية، كأدركف أىمية 

 ممرأة كالذم يجعميا متحرٌرة اجتماعيا، بعيدا عف تبعيتيا لسمطة الٌرجؿ.لاالستقبلؿ الماٌدم 

فالمرأة بحاجة إلى الفضاء لتثبت قدراتيا، كمكاىبيا الفكرية، كاإلبداعية، فالكثير مف 
نساء يفرض عميٌيف المجتمع أف يبقيف مذلكالت عمى أف يحققف ذكاتيف، كأف يساعدف في ال

بناء مجتمعيف، كأسرىف، كخاصة بعد تعرض بعضيف إلى الترمؿ، كفقداف أزكاجيف، فمـ يبؽ 
أماميف مخرج إال العمؿ ليستطعف العيش، كيربيف أبناءىف خصكصا بعد تخٌمي الناس 

 عنيف.

لممرأة يؤدم إلى االستقبلؿ الشخصي كالعائمي، كالعممي، كما أف إف االستقبلؿ المادم 
بكاقعو، فأثناء عممو يحتؾ بعالـ جديد، كجزء مف الحقيقة يكمف  العمؿ كسيمة تربط اإلنساف

في المجتمع اإلنساني، كلكف لؤلسؼ ال نبلحظ ىذا في حياة المرأة ألف العمؿ عندىا ال يأخذ 
ـٌ الذم يقير المرأة، كفي ظٌؿ القانكف الذم ال يساكم بيف ىذا الشكؿ "ففي ظٌؿ المناخ العا

المرأة كالٌرجؿ، ال يمكف أف يككف مجٌرد "عمؿ المرأة" ىك العبلج لتعاستيا ، كأمراضيا 
النفسية، إٌف المرأة أك أم إنساف ال يمكف أف يعمؿ عمبل إاٌل إذا تـٌ إعداده ليذا العمؿ إعدادا 

 .(2) كدكافع لمعمؿ صادقة"سميما مبنيا عمى تربية سميمة، 

                                                           
 .17نكاؿ الٌسعداكم، األنثى ىي األمؿ، ص  (1) 
 2004، 1البطاينة عفاؼ، خارج الجسد، دار الشاقية، بيركت، لبناف، ط  (2) 
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ذا عدنا إلى متف ركاية "الذركة"، فإننا نبلحظ أف  سارت في نفس النيج،  "ربيعة جمطي"كا 
ككاكبت رفيقاتيا مف الكاتبات الجزائريات المعاصرات، حيث ركزت كبشٌدة عمى ىذا 

 المكضكع، ألنو عامؿ فارؽ جكىرم بيف المرأة العاممة، كالماكثة في البيت.

ثت الركائية عف شخصية "زىية" عٌمة البطمة "أندلس"، التي سعت، كمازالت فقد تحد
تسعى إلى إثبات كيانيا، كحضكرىا مف خبلؿ تفكقيا في الدراسة في صغرىا كحبيا لممطالعة 
كتثقيؼ نفسيا في كبرىا، كعمميا مع مسؤكليف كبار في البمد رغـ أنيا تمقتيـ إلى حٌد كبير، 

 مييا تحٌمميـ، تقكؿ الركائية: لٌكف طبيعة عمميا تفرض ع

"لماذا تفتٌؾ زىية اىتماـ الكثيريف؟ لماذا ينظر إلييا الجميع مف حكليا بمزيج مف ماء 
يا كشبابيا؟ أـ ألناقتيا؟ أـ ألٌنيا المترجمة الشخصية لمٌزعيـ، لالتقديس، كدقيؽ الغيرة؟ ألجما

 .(1) كالمكظفة  السامية في قصره لسنكات؟"

ساس بناء كياف المرأة، كسبلح التخمي عف الٌرجؿ، بؿ كعف أالعمؿ ىك فزىٌية تعرؼ أف 
الكٌؿ ، فيي تضع لنفسيا مكانة يتمناىا الجميع تقكؿ الكاتبة: "جميع أفراد العائمة المكزعة في 
جغرافيا البمد، أك خارجيا يتناقمكف بسرية تامة، كنكية كمرح أخبارىا كسٌر احتفاظيا بمنصبيا 

 .(2) متيا"كلياقتيا، كبابتسا

إف االستقبلؿ االقتصادم لممرأة يساعدىا عمى االستقبلؿ االجتماعي كالنفسي عف 
الٌرجؿ، فالمرأة تسعى إلى أف تممؾ جسدىا، كتتمتع بالحرية االجتماعية، كاالقتصادية في 

 المجتمع.

 قضية البغاء والدعارة:
جة الرجؿ الجنسية، "البغاء معناه حدكث عممية جنسية بيف الٌرجؿ كالمرأة لتمبية حا

كحاجة المرأة االقتصادية، بالرغـ مف أف الحاجة الجنسية في الحضارة الذككرية عاٌمة، ليست 

                                                           
 .08ربيعة جمطي، الذركة، ص  (1) 
 .09المصدر نفسو، ص  (2) 
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في أىمٌية الحاجة االقتصادية، إاٌل أف المجتمع اعتبر حاجة المرأة االقتصادية أقٌؿ أىمية مف 
 .(1) حاجة الرجؿ"

صرات عف األسباب التي تدفع كمف خبلؿ ما تحدثت عنو الركائيات الجزائريات المعا
المرأة إلى البغاء، فالٌسؤاؿ الذم يفرض نفسو في ىذا السياؽ: ىؿ الحاجة االقتصادية ىي 

ذا ىك المجتمع الذم يدفع بيا إلى ى التي تدفع المرأة إلى البغاء؟ أـ ىي الحاجة الجنسية؟ أـ
 السمكؾ؟

مع، أم الحاجة المادية ىي مف الممكف أف يككف التفاكت االقتصادم، كالطبقي في المجت
نما كاف  التي تدفع المرأة إلى االنحراؼ كالٌسقكط، فيك لـ يكف بسبب حاجتيا الجنسية، كا 
بسبب الجكع، كحاجتيا االقتصادية، فشخصية "المكمس" في الركايات تستخدـ لمتعبير عف 

كالخمؿ قضية اجتماعية، يحاكؿ فييا الكاتب تعرية المجتمع، ككشؼ ازدكاجيتو، كزيفو، 
نما يكٌظفيا الكٌتاب تكظيفا اجتماعيا  االقتصادم فيو، فالمكمس لـ تكف تعبيرا عف الجنس، كا 
بحتا لتعرية بعض الٌطبقات في المجتمع، كبياف فسادىـ "فالمجتمع ال يحتقر الٌرجؿ ميما 

 .(2) فعؿ، بؿ ال يفكر أف يطمؽ عميو حكما، بينما تعاقب المرأة أشٌد عقكبة ألقؿ خطأ ترتكبو"

إف الركائيات تكشفف عف أشخاص كاف مف المفركض أف يككنكا نمكذجا لبلستقامة، 
طبلؽ لفظة "مكمس" عمى المرأة، إجحاؼ في حٌقيا، ألٌنيا ما ىي إاٌل  كالشرؼ، كاألمانة، كا 
ضحٌية لممجتمع أك لمظركؼ االقتصادية  القاسية، حيث عمدت الركائيات الجزائريات 

جٌية المجتمع كمعاييره المختمفة التي ال تنصؼ المرأة، كتفٌرؽ في لى كشؼ ازدكاإالمعاصرات 
 التعامؿ مع الذكر كاألنثى.

كمٌما سبؽ نستنتج أف المجتمع ىك المٌتيـ األٌكؿ، ككنو يحكـ دكما عمى المرأة بقسكة، 
حيث يحكـ عمى النتيجة دكف البحث، أك التنقيب عف السبب أك الخمفية، أك الظركؼ الكامنة 

ذه الٌظاىرة، أك االنحراؼ الذم ىك نتيجة ظركؼ مزدكجة اجتماعية، كذاتٌية، ككمثاؿ كراء ى

                                                           
 .788نكاؿ الٌسعداكم، األنثى ىي األمؿ، ص  (1) 
، نقبل عف عبيدات أركل، صكرة المرأة في 46فالح الصٌمادم، صكرة المرأة في ركايات سحر خميفة ،ص كائؿ عمي  (2) 

 .78الركاية األردنية،ص
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عف انحراؼ المرأة نأخذ مقطعا مف ركاية )الذركة( "لربيعة جمطي" تصؼ فيو حالة "سعدٌية" 
 أثناء رقصيا مع "جيمبير": 

لجغرافيا "فجأة نسيت الياقكت، كأىؿ الياقكت جميعا، نسيت تكما، كساحؿ العاج كٌمو، كا
 .(1) ....."! كٌميا، كمضخات البتركؿ...أنا في "ميبط الشمس" أنا بيف ذراعي "جيمبير"

إٌف مكضكع عبلقة الرجؿ بالمرأة خارج دائرة الزكاج، حاضرة بقٌكة في ركاية )الذركة( حيث 
تعٌمقت "ربيعة جمطي" في قضية البغاء كالدعارة بشكؿ كاضح، ككشفت خبايا كأسرار كثيرة 

 سببا في انحراؼ المرأة، التي ىي ضحٌية لممجتمع الذككرم. كانت

 األمومة والّطفولة والحّب:
ال يمكف الحديث عف المرأة دكف الحديث عف األمكمة "فيي مف أقكل خصائصيا 

ب، ككظائفيا، منحيا اهلل ليا لتعمر بيا الحياة، فيي نظاـ تعمك فيو مكانة األـٌ عمى مكانة األ
 .(2) ، كنفسية بيف المرأة كمف تحٌبيـ، كترعاىـ مف األبناء كالبنات"كىي عبلقة بيكلكجية

كاألمكمة عبلقة بيكلكجية كنفسية، تتمٌثؿ األكلى في ككنيا تحمؿ، كتمد، كترضع، كالثانية 
 تحٌب كتتعٌمؽ كترعى.

كلقد حظى ىذا المكضكع باىتماـ الكثيريف إف لـ نقؿ كٌؿ الكائنات النسكيات منذ زمف 
لما احتمتو المرأة مف مكانة مقٌدسة لدل الٌشعراء كالٌنقاد، "ككذلؾ ما أعطتيا إٌياىا  بعيد، كذلؾ

 .(3) العقائد الٌسماكية كالقكانيف الكضعٌية بصفتيا أيٌما أكال كامرأة ثانيا"

فصكرت الركائيات الجزائريات المعاصرات األمكمة في ذلؾ اإلحساس البرمء النقٌي 
يث كصفنيٌف بنبع الحناف، كالعطؼ، كيٌتضح ذلؾ في نص ركاية لؤلميات اٌتجاه أطفاليٌف، ح

)الذركة( ؿ"ربيعة جمطي": حيث نجد عاطفة األمكمة  تكاجو كتغمب كٌؿ الصعاب، ككمثاؿ 
عمى ذلؾ: "تقطع القابمة حبؿ السرة، قبؿ أف تمحؽ بي المشيمة الخارجة عمى مضض مف 

                                                           
 .110: الذركة، ص ربيعة جمطي  (1) 
 . www.alazayem.com:45  16. 1614/01/20محمد الميدم، سيككلكجية األمكمة، البداية   (2) 
 .189ناصر معماش، النص الشعرم النسكم العربي في الجزائر، دراسة في بنية الخطاب، دار حمب، ص  (3) 

http://www.alazayem.com/
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خطفني مف حضف أمي، تجذبني مف الرحـ....تقٌمطني "أميناتا" القابمة التكارقية، ت
صدرىا....ألـ تقؿ أمي شيئا؟ ألـ تحتٌج كىي في فراش نفاسيا؟ أـ ىي األكامر ىكذا، ىي 

 .(1)سيا إلى الجدار"أمي صراخا يائسا كترمي بر أاألعراؼ ىكذا... تطمؽ 

كما يبرز ىذا الحٌب كالعطؼ كالحناف في الطريقة التي تتحدث بيا إلى أكالدىا كفي  
رىا بيـ، كالنظر إلييـ نظرة اعتزاز، كما كرد في ركاية )الذركة( حيث تسرد الركائية افتخا

 أحمى الٌرجاؿ: ابنيالمقارئ كيؼ كانت الجٌدة أندلس مؤمنة أٌف 

"جٌدتي اللة أندلس راسخة اإليماف أف ابنيا شبو أبيو، أكسـ الٌرجاؿ قاطبة، كأشجعيـ 
ألرض مف تستأىمو، كتردد دكما كىي تميؿ رأسيا كأذكاىـ قاطبة، كأطيبيـ قمبا، كليس عمى ا

 طربا:

 (2) " !! كٌؿ خنفكس في عيف أٌمك غزاؿ، كأنا كليدم حبيبي سيد الٌرجاؿ

إف عبلقة المرأة العاطفية تجاكزت أبناء رحميا حيث أنيا تممؾ مف الحناف كالعطؼ   
لتبني، كما جاء في بناء مف غير رحميا، كىك ما يعرؼ باأكالرأفة ما يجعميا تقـك برعاية 

 ركاية )الذركة(:

"ثـٌ إف جٌدتي فكؽ كٌؿ ىذا لـ تنجب غيره، بؿ رٌبت بالٌتبني أربعة بنات ككلدا، أنقذتيـ 
ية أمف مخالب اليتـ كالضياع، كترٌبكا في ظٌؿ جناحييا، كفي عٌز ما كرثتو عف أىميا، دكف 

 .(3) تفرقة، حتى أنني لـ أعرؼ الحقيقة حتى كبرت "

كامف داخؿ نفكس الكاتبات كنصكصيف الركائية، إذ يمثؿ أحد شكاغميٌف  إف الحبٌ 
 (4) األساسية، كمف ثٌمة يشكؿ أحد دكافعيٌف لمكتابة"

                                                           
 .61-60ربيعة جمطي، الذركة، ص  (1) 
 .51المصدر نفسو، ص  (2) 
 .51المصدر نفسو، ص  (3) 
 .07يار، تكنس، صبكشكشة بف جمعة، الركاية النسائية المغاربية، دار النشر كاإلش     (4) 
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ا ركائيا خاليا مف تصكير تمؾ العبلقة العاطفية )الحٌب(، فيك صًّ فبل يمكف أف نتخيؿ ن
جاربيا العاطفية مع السبيؿ إلى تحقيؽ ذاتيا، فيصبح لدييا تكازف نفسي كجسدم مف خبلؿ ت

 الٌرجؿ.

لقد كشفت الكاتبات عف مشاعرىٌف، كعكاطفيٌف تجاه اآلخر )الرجؿ( المتمثمة في الحب 
كالذم ىك "حالة كانت كالزالت مبيمة لمجميع، كىك حالة مف الرقي في أسمى أكجييا...فيك 

 (1) مرادؼ لمٌرقي الٌتاـ، سٌمك ال يقابمو سٌمك...في االحتراـ كالتقدير"

ذه العبلقة نظرية ككنية ال مجاؿ لنفييا أك التممص منيا، لذلؾ عٌبرت كبصدؽ عف كى
خبلصيا في ذلؾ حتى بعد استشياده  حٌبيا كخير مثاؿ لذلؾ حٌب الجٌدة "أندلس" لزكجيا، كا 

 تقكؿ الركائية "ربيعة جمطي":

مؤل "كانت دائما تخبرىـ أنو أقرب إلييا مف حبؿ الكريد، كأف حضكره يمؤل البيت، كي
 حياتيا، كنكميا، كيقظتيا، كسريرىا، كال مكاف لرجؿ آخر...

 تستيقظ كٌؿ صباح، كتمقي عمى الجميع كممتيا اليكمية:

 !! خير كسبلـ شفت البارح سيدم لعربي في المناـ اقكلك 

كتبدأ اليكـ عمى سيرتو، كتنييو عمييا إلى درجة أٌف مف حكليا يكاد ينتيي بتصديؽ أف 
 .(2) العربي حٌي يرزؽ"

كانطبلقا مٌما سبؽ نستنتج أف مكضكعات الكتابة النسائٌية الجزائرية ترتبط بقضايا أساسٌية 
حاكلت فييا الركائيات رصد كٌؿ التمظيرات، كالبحث عنو ذاتيا، كىكٌيتيا كامرأة مستقمة 
كاعية، ليا كياف يشبو الٌرجؿ في حرٌيتو كسمطتو، ككذلؾ صٌكرت الٌصراع القائـ ضٌده، كضٌد 

 يد المجتمع التقميدم. ق

كبيذا فقد طرحت التجربة الذاتٌية ليا، كربطتيا بقضايا الكاقع الفعمي لممرأة.

                                                           
 . 2014http://mawdoo3.comأغسطس،20قرأ عربي، اأحمد محمد، ما مفيـك الحٌب بكاسطة، مجٌمة مكضكع   (1)
 .54ربيعة جمطي، الذركة، ص (2) 

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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تميزا حققت النساء العربيات في األدب، كخاصة في مجاؿ الركاية، كالسرد صكتا م
مس تطكر ظاىرة فنية لئلبداع األدبي الجزائرم قد الحظ كل بعتتالما طكيبل. كلعؿ كتاريخ

 شاعت في ذلؾ اإلبداع، تتمثؿ في تصدم المرأة لمعالجة فف القصة كالركاية. 

لذلؾ فقد فرض إبداع المرأة الجزائرية نفسو عمى الساحة األدبية، كالثقافية ببل جداؿ مع 
كجكد مجمكعة كبيرة مف الركائيات البارزات في الركاية المعاصرة مف أمثاؿ: أحبلـ 

 ، فضيمة الفاركؽ، ربيعة جمطي، نكاؿ السعداكم،...كغيرىف. مستغانمي

ليذيف  "، البد أف نتعرضخصكصية الزمف كالمكاف" البابكتنسيقا مع عنكاف ىذا 
الزمف كبنيتو إلى  ، انطبلقا مف مفيكـماييمف حيث مفيكم المصطمحيف الزمف كالمكاف

 المكاف.

 لغة: البنية 
نا أف الكبلـ البد أف يككف عف ة( يتبادر إلى أذىانعندما يتطرؽ إلى أسماعنا كممة )بني

نما يحصؿ لنا ىي كؿ لشكؿ ما. كال شؾ في أف ىذا التكارد لـ يأتنا بداىة أك عفكا لخاطر، كا 
» نجد أف:  (لساف العرب ) بفضؿ التراكـ الذم تختزنو الذاكرة لمدلكالت البنية، كمما جاء في

كالبينى، يقاؿ بنية، كىي مثؿ رشكة ، كرشا، كأف البنية  الًبنية كالبينية: ما بنيتو، كىك البني،
  الييئة التي بنى عمييا، مثؿ المشية كالركبة، حيث أنشد الفارسي عف أبي الحسف:

ف عقدكا شدكا ف عاىدكا أكفكا كا    (1)أكلئؾ قـك إف بنكا أحسنكا البنى   كا 

نى، كالبنية الفطرة، ما بنيتو جمع بنى كبً » كجاء في قامكس محيط المغة "البنية" ىي: 
يقاؿ فبلف صحيح البنية أم الفطرة، كالبنية عند الحكماء عبارة عف الجسـ المركب عمى كجو 

، كىك شرط لمحياة عندىـ، كعند جميكر المتكمميف عبارة عف مجمكع مخراجيحصؿ منو 
صيغتيا جكاىر فردة، يقكـ بيا تأليؼ خاص، كال يتصكر قياـ الحياة بأقؿ منيا، كبنية الكممة 

 (2)« كالمادة التي تبنى منيا

                                                           
 . 160، ص2، ج1ابف منظكر، لساف العرب، مادة )بنى(، دار صادر لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، ط  (1)
 . 57، ص1998المعمـ بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبناف ناشركف،   (2)
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 اصطالحا: 
كممة بنية اشتقت مف كممة البنيكية، كيجب االعتراؼ في ىذا الشأف أف ىذه الكممة 
أخذت أبعادا كثيرة في النقد الحديث، مما يدعك أحيانا إلى المبس كالغمكض، لذا ينبغي إحالة 

، كنستطيع التمييز بيف مذىبيف ىذه الكممة إلى المذىب الفكرم كالنقدم الذم يستعمميا
رئيسييف، ىما المذىب الشكمي كالمذىب اإليديكلكجي، كيركز األكؿ عمى البنية مف حيث ىي 
ساكنة، كغير متحركة في الزماف كالمكاف، ككأنيا معزكلة عف السياؽ التاريخي االجتماعي 

ف بارث"، ك"جاؾ كالثقافي الذم نشأت فيو، كيمثؿ ىذا المذىب نقاد كمفكركف أمثاؿ: "ركال
دريدا"، كغيرىما، أما البنية في المذىب اإليديكلكجي، فبل تفيـ بحد ذاتيا أنيا خارج الزماف 
نما مف خبلؿ تطكرىا، كتحركيا كتفاعميا كتنافرىا داخؿ كضع محدد زمنيا  كالمكاف، كا 

 (1)ىي صكرة زائفة حقا لممكضكع. "ركالف بارث"كمكانيا، كالبنية حسب مفيـك 

شبكة العبلقات التي تربط عناصر النص السردم فيما »ا "لطيؼ زيتكني" بأنيا كيعرفي
 (2)«بينيا لتشكؿ كيانا كاحدا، كتربط كؿ عنصر منيا بسائر العناصر

مجمكعة العناصر » كما تأخذ بعض التعريفات بمبدأ العبلقة فتحدد البنية بأنيا 
عناصر األخرل، كبحيث ىي المتماسكة فيما بينيا بحيث يتكقؼ كؿ عنصر عمى باقي ال

مجمكع العبلقات الداخمية الثابتة التي تميز مجمكعة ما، بحيث تككف ىناؾ أسبقية منطقية 
 .(3)« لمكؿ عمى األجزاء

كعميو فإف الدارس لمنص، كالمحمؿ لو ال ينشد المذة بقدر ما ينشد معرفة مككنات 
يبعث في النفس  كخصائص ىذا النص أك غيره التي جعمت منو نصا قادرا عمى أف

 اإلحساس بالمذة كالمتعة. 

                                                           
ينظر: رافندراف كآخركف، البنيكية كالتفكيؾ، تطكرات النقد األدبي، تر: خالدة حامد، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد،   (1)
 . 19ـ، ص2002، 1ط
 . 101، ص2002، 1نقد الركاية، مكتبة لبناف ناشركف، بيركت، طلطيؼ زيتكني، معجـ المصطمحات،   (2)
 . 97ـ، ص1994، 4الزاكم بغركرة، مفيـك البنية، مجمة مناظر، الرباط، ع  (3)
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كحتى ال يطكؿ بنا الحديث عف مفيـك البنية ننتقؿ مباشرة إلى تعريؼ ) الخطاب(. فمفظ 
الخطاب مف األلفاظ الثرية الكلكد لكفرة الكممات المتفرغة عنيا باالشتقاؽ، كاالشتقاؽ كما ىك 

فظ الكاحد بإمكانية إرجاعيا إلى معركؼ يبني عمى رابط القربى، كالنسب بيف مشتقات الم
 أصميا الثبلثي، ثـ نعكد إلى الخطاب لنقؼ عمى بعض ما جاء في مادة ىذا المفظ. 

 لغة: 
خطب الخاطب عمى » في مادة خطب قكلو:  "ابف منظكر"ػل (لساف العرب)مما جاء في 

بو الخطيب، المنبر، كاختطب خطابة، كاسـ الكبلـ الخطبة، كالخطبة اسـ لمكبلـ الذم يتكمـ 
كمف مشتقاتو فعؿ خاطب، كخاطبو بالكبلـ مخاطبة كخطابا، كىما يتخاطباف كالخطاب 
كالمخاطبة مراجعة الكبلـ، كالمراجعة المجاكبة، كمما يجرم في فمؾ كممة الخطاب في 

لخبر ما أتاؾ مف نبأ عمف المساف كممات المفظ مف لفظ بو كتكمـ، كالتمفظ التكمـ كا
  (1)«.ستخبر

في تسعة مكاضع مف القرآف الكريـ تارة  (خػ ط ب) ةي القرآف الكريـ، ففقد كردت مادأما ف
بمفظ الخطب )أربع مرات(، كتارة بمفظ الخطاب )ثبلث مرات(، كتارة بصيغة الفعؿ )مرتيف 

قاؿ ما خطبكـ أييا » فقط(، كمف المكاضع التي كرد فييا بمفظ الخطب، قكلو تعالى:
 (2)«المرسمكف

 اصطالحا: 
الخطاب ىك النص المكتكب منظكر إليو داخميا مف خبلؿ عبلقتو بيف الراكم كالمركم 

كتمثؿ عممية التخطيط طريقة التشكيؿ النيائي لمحكاية األكلى عبر تغيير زمف الحكاية » لو، 
األكلى األصمي المتسمسؿ خطبا، كنتيجة لئلمكانيات المفتكحة التخطيب لمحكاية األكلى، نجد 

 (3)«المركم لو الخطاب   الراكم   طاب الركائي التالية: ركم لو عبر مككنات الخالراكم كالم

                                                           
 . 17ابف منظكر، لساف العرب، مادة )خطب(، ص  (1)
  . 31الذاريات،   (2)
  .123، ص2008الكتاب العرب، سعيد يقطيف، في مناىج تحميؿ الخطاب السردم، منشكرات اتحاد   (3)
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ممفكظ مكجو مف مرسؿ إلى » كمما جاء بو "جيرار جنيت" فيما يخص الخطاب أنو 
  (1)« متمؽ يسعى فيو المرسؿ إلى التأثير في المتمقي بشكؿ مف األشكاؿ

الفرنسية، إذ أنيـ يركف أف النظر إلى كمفيـك الخطاب يقابؿ مفيـك الممفكظ في المدرسة 
لغكيا يجعؿ منو ممفكظا، أما البحث في ظركؼ إنتاجو، كشركطو فإنو  بناءالنص بكصفو 

يجعؿ منو خطابا، كىك نظير بنيكم لمفيكـ الكظيفة في استعماؿ المغة حسب رأم 
  (2)«تكدكركؼ

أنكاع الكبلـ، فبل كماداـ مفيـك الخطاب عمى ىذا النحك مف االتساع كالشمكؿ لجميع 
مناص إذا مف نسبة الخطاب إلى حقؿ مف حقكؿ الدراسة؛ األمر الذم جعؿ كممة الخطاب 
تحظى بالنصيب  األكفر مف العناكيف كاألبحاث كالدراسات في اآلكنة األخيرة لذلؾ سيحاكؿ 

 البحث التطرؽ إلى بنية الخطاب الركائي. 

 مفهوم الخطاب الروائي: 
ك نكع معيف مف الخطاب الذم يفرض كجكد خطاب غير أدبي، إف الخطاب األدبي ى

كلكؿ مف الخطابيف مقاييس تميزه، كمف أجؿ التعرؼ عمى الخطاب األدبي يجب استخبلص 
ىذه المقاييس التي تجعؿ الخطاب أدبيا كىك ما يجعؿ بعض الدارسيف المحدثيف يركف بأف 

 ب.  ىدؼ عمـ األدب ليس دراسة األدب، بؿ دراسة أدبية األد

إف مكضكع الدراسة الحديثة، كخاصة البنيكية، ىك استخبلص المبلمح األدبية حيث أنيا 
ما تسأؿ عنو ىذه الفعالية، ك ليس األثر بذاتو ىك مكضكع الفعالية البنيكية أ...» ترل بأنو 

إنما ىك خصائص ىذا الخطاب الخاص الذم ىك الخطاب األدبي، كىذا العمـ غدا ال ييتـ 
نجز، بؿ األدب الممكف، كبعبارة أخرل بيذه الخاصية التجريية التي تضع تفرد باألدب الم

  (3)الفعؿ األدبي أم األدبية...

                                                           
 . 123ـ، ص2008عمر عيبلف، في مناىج تحميؿ الخطاب السردم، منشكرات اتحاد الكتاب العرب،   (1)
فرحات بدرم الحربي، األسمكبية في النقد العربي الحديث، دراسة في تحميؿ الخطاب، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات   (2)

 . 40، ص2003، 1كالنشر كالتكزيع، لبناف، ط
 . 160، ص1988، 1كاباتش جكف لكم، النقد األدبي، تر: فيد عكاـ، دار الفكر، دمشؽ، ط  (3)
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كيعد مفيكـ الزمف الركائي مف المفاىيـ التي شغمت فكر اإلنساف منذ القديـ إلى يكمنا 
كغيرىا. ككما ىذا، كذلؾ الكتسابو معاف كثيرة كمختمفة منيا االجتماعية، كالنفسية كالعممية، 

يرل "الشريؼ حبيمة" بأف الزمف ليس المقصكد بؿ تمؾ السنكات كالشيكر، كاألياـ، كالساعات، 
المادة المعنكية المجردة التي يتشكؿ منيا إطار كؿ حياة، كحيز » كالفصكؿ، بؿ الزمف ىك 

 (1)«يتجرأ مف كؿ المكجكدات  ماكؿ فعؿ، ككؿ حركة، بؿ إنيا لبعض 

ادة معنكية، كىذا ما جعؿ الفبلسفة كغيرىـ يجدكف صعكبة في تحديد فالزمف عنده ىك م
 مفيكمو، ما أدل بالزمف إلى التعدد في معانيو، كداللتو.

كيعد األدب مف أشد المياديف ارتباطا بالزمف باعتباره ركيزة أساسية في جكىر المعرفة  
فالزمف » ، كالككف كاإلنساف اإلنسانية، فيك شديد االرتباط بالفنكف لتمكنو مف استيعاب الحياة

في الركاية بمثابة الممكف، كىك المكحة الرقيقة التي يحمميا الرساـ، كيمزج عمييا ألكانو، كما 
أف الزمف أيضا ىك بمثابة مجمكعة األلكاف عمى الممكف، الفناف الركائي، أك الشاعر أف يأخذ 

 (2)ما يناسب حالتو النفسية، كحالة شخصياتو، كطقس  ركايتو

كىذا دليؿ عمى أف الزمف مف أىـ العناصر األساسية في بناء الركاية، فبل يمكف أف 
نتصكر حدثا ركائيا خارج الزمف، ألف األحداث، ككذا الشخصيات تتحرؾ كتشكؿ في فضاء 

 زمني، ال يتـ السرد إال بكجكده.

ى كقد حقؽ النص الركائي كفاءة في التقرب مف الزمف كتطكيعو، بحيث شكؿ أحد البن
األساسية التي تسيـ في تشييد معماره فنيا كجماليا، حيث يدخؿ الزمف في بنية الركاية مف 
خبلؿ أف العمؿ الركائي يخمؽ عالما خياليا يرتبط بعالـ الكاقع بدرجة أك بأخرل، كيقدـ صكرة 
ف كانت مكانتيا تتجاكز  لمحياة عف طريؽ شخصيات معينة كأحداث تقع في مكاف معيف، كا 

                                                           
 . 30ـ، ص2010، 1الشريؼ حبيمة، الخطاب الركائي، دراسة في ركايات نجيب الكيبلني، أربد، األردف، ط  (1)
، 1994، 1سة العربية لمدراسات كالنشر، األردف، طينظر: شاكر النابمسي، جماليات المكاف في الركاية العربية، المؤس  (2)

 . 326ص
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اف كذلؾ الزماف، فيصبح بذلؾ الزمف إحدل اإلشكاليات التي تكاجو الباحث في ذلؾ المك
 (1)البنية السردية لمركاية. 

كقد اىتـ النقاد العرب بمفيكـ الزمف الركائي، نظرا لككنو بنية خطيرة في تأسيس العمؿ 
كائي إلى الركائي. كطبيعتو ىي األكثر فعالية في تشكيؿ الركاية كبنائيا، حيث قسـ الزمف الر 

 ثبلثة أزمنة: زمف القصة، زمف الخطاب، زمف النص. 

فبداية نجد زمف القصة كىك الجزء األكؿ مف الزمف الداخمي كالذم يقصد بو: زمف 
األفعاؿ السردية الذم يعني انتظاـ المادة القصصية في حدكد إشارات زمنية محددة، قد تككف 

 (2)«يع أك أشير أك سنكاتىذه اإلشارات دقائؽ أك ساعات أك أياـ أك أساب

أما الجزء الثاني مف الزمف الداخمي فيك زمف السرد، أك زمف الخطاب، كيتجو عكس 
فإذا كاف زمف القصة متعدد األبعاد فقد يتجو نحك الماضي فيركم » اتجاه زمف القصة، 

 (3)«أحداثا تاريخية أك أحداثا ذاتية كقعت لمشخصية الركائية

لتسمسؿ األحداث، كيظير زمف القصة في  فيو اتجاه معاكسيعني ذلؾ أف زمف السرد ك 
المادة الحكائية، ككؿ مادة حكائية ذات بداية كنياية تجرم في زمف سكاء كاف ىذا الزمف 
مسجبل أك غير مسجؿ كركنكلكجيا أك تاريخيا، كيقصد بزمف الخطاب تجميات تزميف زمف 

كع، كدكر الكاتب في عممية القصة كتمفصبلتيا كفؽ منظكر خطابي متميز يفرضو الن
تخطيب الزمف، أم إعطاء زمف القصة بعدا متميزا كخاصا، أما زمف النص، فيبدك في ككنو 
مرتبطا بزمف القراءة، بمعنى أف القصد مف استخداـ ىذه التقنيات ىك تخطيب زمف القصة 

عطائو بعده الخاص.   في الخطاب، كا 

الركائي مف نظرية "جيرار جنيت" حكؿ  كتنطمؽ "سيزا قاسـ" في دراستيا لبناء الزمف
الترتيب الزمني، كمفاراقاتو عمى خط السرد في النص، كفي دراستيا لطبيعة الزمف الركائي 
تقسمو إلى زمف نفسي أك داخمي، كزمف طبيعي أك خارجي، فالزمف الخارجي )خارج النص( 

                                                           
 . 103ينظر: عبد المنعـ زكريا القاضي، البنية السردية في الركاية، دراسة في ثبلثية خيرم شمبي، ص  (1)
 . 280ـ، ص2012، 1فتحي بكخالفة، لغة النقد األدبي الحديث، أربد، األردف، ط  (2)
 . 280المرجع نفسو، ص  (3)



 خظىطٍخ انضيٍ                                                                            :األولانفظم 
 

 107 

منيا لحمة النص، عندىا ىك زمف الكتابة، كزمف القراءة، كىي تمثؿ الخيكط التي تسنج 
كالزمف الداخمي )داخؿ النص( ىك الفكرة التاريخية التي تجرم فييا أحداث الركاية أم 

 (1)الخيكط العريضة التي تبنى عمييا الركاية.

كقد قدمت "يمنى العيد" رؤيتيا لمزمف في كتابيا )تقنيات السرد الركائي( حيث اعتبرتو 
اقع االجتماعي الذم تحكيو عنو الركاية خبلؿ زمنا متخيبل يختمؼ في ماىيتو عف زمف الك 

الشخصيات كاألحداث، كقد ميزت بيف نكعيف مف الزمف المتخيؿ، حيث يككف األكؿ كىك 
)زمف الكقائع( بمعنى زمف ما تحكي عنو الركاية، حيث ينفتح في اتجاه الماضي، فيركم 

صفة مكضكعية، كلو القدرة  أحداثا تاريخية، أك أحداثا ذاتية لمشخصية الركائية، كىك بيذا لو
بالحقيقة كاآلخر، أما زمف القصة، أك زمف الحاضر الركائي ىك الذم ينيض فيو السرد، 

  (2)كمنو تطؿ الشخصية في لحظة الحضكر عمى أزمنة الكاقع إلضاءة الماضي.

الييكؿ الزمني » كيرل "عمر عاشكر" في كتابو البنية السردية عند "الطيب صالح" أف 
كائي يقـك عمى زمنيف: أزمنة داخمية، كأزمنة خارجية، فإذا كاف دكر الزمف الخارجي لمنص الر 

يعد ثانكيا في بناء نسيج النص، فإف الزمف الداخمي الذم يشيد ىيكؿ النص، يطرح بدكره 
ثنائية زمنية مضطربة، حيث أف لمقصة زمنيف األكؿ ىك زمف الحدث المخبر بو زمف 

  (3)«كتابةالركاية، كالثاني ىك زمف ال

نما لكؿ زمف فضا ه ؤ كيعني ذلؾ أف التمييز بيف الزمنيف ال يعني تعارضيما، كا 
 كخصكصياتو. 

يعد األدب الجزائرم مف بيف اآلداب التي القت ذيكعا كسيطا كسط اآلداب األخرل، لما 
تتكافر فيو مف أشكاؿ أدبية متنكعة المكضكعات كاألغراض، استطاعت جذب القراء إلييا، 

الدارسيف، كالنقاد الذيف كجدكا فييا ما يشغؿ أفكارىـ بغرض البحث كالتقصي لمكقكؼ  ككذلؾ
                                                           

، 1995، 1ينظر: سيزا قاسـ، بناء الركاية، دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفكظ، دار التنكير، بيركت، لبناف، ط  (1)
 . 63ص

 . 76، ص1990، 1ينظر، يمنى العيد، تقنيات السرد الركائي في ضكء المنيج البنيكم، دار الفارابي، لبناف، ط  (2)
لح، البنية الزمنية كالمكانية في مكسـ اليجرة إلى الشماؿ، دار ىكمة،، عمر عاشكر، البنية السردية عند الطيب صا  (3)

 . 14.15ـ، ص2010الجزائر، 
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رية مف مثؿ: القصة القصيرة، نثكنو النعمى أسباب سر نجاح ذلؾ األدب كالذم تنكعت ف
كالمسرحية، كالركاية، كغيرىا مف الفنكف التي مازاؿ البحث فييا قائما لحد اآلف، كال يزاؿ 

 ء عمييا لمعرفة أسرارىا.الباحث يمقي الضك 

كيعد الجنس الركائي أحد األشكاؿ السردية األكثر جمبا لبلىتماـ، لذلؾ أكلتو الدراسات 
 حكلو، كعكلج مف مختمؼ المنظكرات، كالمناىج القديمة منيا، كالحديثة. 

يعتبر الزمف مف أىـ العناصر المساىمة في بناء الركاية بشكؿ كبير كالتي بدكرىا ك 
حداثيا سكاء أكانت خيالية أـ كاقعية، فتقدـ صكرة كاضحة عف الحياة في أزمنة ترتبط بأ

معينة، كما اختمؼ مفاىيـ الزمف مف باحث إلى آخر، فمكٌؿ كجية نظره الخاصة المرتبطة 
 بمكاقفو مف الحياة.

كما يظؿ النص الركائٌي ىك األنسب لدراسة تقنيات الزمف، فزمف الخطاب الذم يتحٌدث 
الركائي، ما ىك إال مؤشرات زمنية تحكي أحداثنا ماضية، لذلؾ البٌد مف كضع مف خبللو 

 بعض المفاىيـ المتعمقة بالزمف ككذا السرد.

 مفهوم الزمن:  -1

 لغة:  .أ
 الزمف في )لساف العرب( "البف منظكر": اسـ لقميؿ مف الكقت أك كثيره...

كف الزمف شيريف إلى ستة أشير، الزماف زماف الٌرطب كالفاكية، كزماف الحٌر كالبرد، كيك
كالزمف يقع عمى الفصؿ مف فصكؿ السنة، كعمى مٌدة كالية النحؿ، كما أشبيو، كأزمف 

 (1)الشيء: طاؿ عميو الزماف، كأزمف بالمكاف: أقاـ بو زمانا

 اصطالحا: .ب
قبؿ البدء في كضع بعض المفاىيـ االصطبلحية  لمقكلة الزمف، البٌد مف المركر بآراء 

ـٌ الشكبلنييف الٌركس، كالٌنقاد الغربييف، ثـ آراء العرب.الفبل  سفة، ث
                                                           

 .20، ص2000، 1، دار صادر، لبناف، ط06ابف منظكر، لساف العرب، مج  (1)
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لقد قٌدمت كٌؿ الفمسفات تقريبا التعريؼ الشامؿ، الشافي لمفيكـ الزمف، كحٌددت مظاىره 
 الكاضحة في كٌؿ مجاالت الحياة، لما يمعبو مف دكر ىاـ أينما كجد. 

اكؿ تفسير ماىية كجكده، فمفيـك الزمف يخضع لدراسات فمسفية كنفسية كأدبية، تح
كعبلقتو بالكجكد اإلنساني، ككاف الشكبلنيكف الٌركس مف أكائؿ مف قامكا بالتنظير لمفيكـ 

 الٌزمف، ككنو أساسيا في المبنى الحكائي، كال يقتصر تمثمو في المتف فقط.

" النظر في تمييزه بيف المتف الحكائي، كالمبنى Tomazewskiفقد لفت "تكماشكفسكي 
ي إلى الفرؽ بينيما، فيقصد بالمتف الحكائي مجمكعة األحداث المٌتصمة فيما بينيا، الحكائ

كالتي يقع إخبارنا بيا خبلؿ العمؿ، أما المبنى الحكائي، فيك الذم نجد فيو األحداث نفسيا، 
 ( (1)لكف يراعي نظاـ ظيكرىا في العمؿ، كما يراعي ما يتبعيا مف معمكمات تعيينيا لنا 

نما كٌجيت كبما أف النظ رية الشكمية لـ تمنح نظاـ األحداث  )الحكاية( اىتماما كبيرا، كا 
ئمة بيف األحداث، فالشكبلنيكف ييممكف السرد مف حيث ىك قٌصة، ااىتماما إلى العبلقات الق

  (2)كلـ بككنكا ييتمكف سكل بالسرد مف حيث ىك خطاب 

بيف زمانية القصة، كزمانية  كفي دراسة  "تكدركؼ" لؤلزمنة السردية، يؤكد عدـ التشابو
الخطاب فيقكؿ: "فزمف الخطاب ىك بمعنى مف المعاني زمف خطي، في حيف أف زمف القصة 
ىك زمف متعدد األبعاد ففي القصة يمكف ألحداث كثيرة أف تجرم في آف كاحد، لكف الخطاب 

ؽ بإسقاط شكؿ ممـز بأف يرتبيا ترتيبا متتاليا يأتي الكاحد فييا بعد اآلخر، كأف األمر يتعم
ىندسي معقد عمى خٌط مستقيـ، مف ىنا تأتي ضركرة إيقاؼ التتالي الطبيعي لؤلحداث حتى 

ف أراد المؤٌلؼ اتباعو عف قرب"   (3)كا 

إٌف ما ييمنا مف الزمف ىك الزمف اإلنساني، أك الزمف الذم تعيشو الشخصية الركائية، 
لشخصيات. كالزمف في الركاية لو مما يستكجب فيـ العبلقات التي تربط بيف األحداث، كا

                                                           
، الشركة ينظر: الشكبلنيكف الركس، نظرية المنيج الشكمي، تر: إبراىيـ الخطيب، مؤسسة األبحاث العربية، بيركت  (1)

 .180، ص1982، 1المغربية لمناشريف المتحديف، الرباط، ط
ينظر: تزفيطاف تكدكركؼ، طرائؽ تحميؿ السرد األدبي، تر: الحسيف سحباف، كفؤاد صفا، منشكرات إتحاد كتاب   (2)

 .52، ص1992، 1المغرب، الرباط، ط
 .55، ص والمرجع نفس  (3)
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فاعمية جمالية، كفنية مف شأنيا أف تبمكر شعرية النص األدبي. فالزمف محكر الركاية كما ىك 
محكر الحياة، كالركاية فف الحياة، كتستطيع أف تمتقط الزمف في مختمؼ تجمياتو، كما أنيا مف 

كمتغيراتو، كما يطرأ مف الفنكف األدبية التي تتجاكب بحساسية كبيرة مع ضغكط العصر 
 (1)تغيير في سمكؾ الناس، كتفكيرىـ

كمف يمعف النظر في تصكرات النقاد لمزمف يكاد يممس تشابيا في التنظير ألقساـ الزمف 
الركائي، كمستكياتو، كاتفاقيـ عمى أف الزمف الركائي في حقيقة األمر يمكف تقسيمو إلى 

 زمنيف زمف القصة، كزمف الخطاب.

" مع الرؤية السابقة لمزمف، كلكف بصيغة Gérard jeanette رار جنيتكيشترؾ "جي
أكثر تفصيمية، فيك يتبنى تعريفات "تكدركؼ" كمبلحظاتو عف العبلقات التي تربط زمف 
القصة بزمف الخطاب، كلكٌف "جيرار جنيت" يستخدـ مصطمح زمف القصة، كزمف الحكي، 

 (2)فيناؾ زمف الشيء المحكي، كزمف الحكي

ذيف اىتمكا بعنصر مف أىـ النقاد ال -عبلـ البنيكيةأحد أبرز أ-"جيرار جنيت"  كيعدٌ 
الزمف في عممية القٌص بعامة، كفي الركاية بخاصة، كىذا في سياؽ دراسة لركاية 

 " )بحثا عف الزمف الضائع(.Proust"بركست

، كنشأتو، ماىيتو كداللتو، ككيفية إدراكو أسئمة عديدة حكؿ كألىمية الزمف طرح الباحثكف
فمـ يقفكا عمى مقيـك كاحد لو، فمكٌؿ كجيتو، كطريقتو الخاصة في الدراسة، فمثبل "إحساف 

 عباس" كضع بعض الحقائؽ األكلية الخاصة بالزمف، كالتي أجمميا في ثبلث نقاط، ىي: 

.ىناؾ فرؽ في تصكر الزمف بيف الجماعات البدائية، كبيف الجماعات التي تعيش في 1
فالزمف بالنسبة لممتحضر فإنو تاريخي، أم أنو شيء يمكف قياسو، كالتعامؿ ظؿ الحضارة، 

 معو.

                                                           
، 1983تر: خميؿ أحمد، ديكاف المطبكعات الجامعية لمدراسات كالنشر، الجزائر، تكف باشبلر، جدلية الزمف،سينظر: غا  (1)

 .96ص
ينظر: جيرار جنيت، خطاب الحكاية، تر: محمد معتصـ، عبد الجميؿ األزدم، عمر الحمبي، المجمس األعمى لمثقافة،   (2)

 .45، ص1997الرباط، 
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.ىناؾ فرؽ في تصكر الزمف بيف الحضارات القديمة، كالحضارة األكركبية الحديثة. 2
فالحضارات القديمة تستطيع التغاضي عف الزمف ،بينما تصر الحضارة األكركبية عمى 

 كجكده.

           ث يككف زمنا مسقطا عمى المكاف حي-عية، الكمٌية.الزمف الذم يمثؿ تجربة نك 3
نما البد مف بعث  -المسافة أك البد أف يستعاد متقطعا عمى أنو لحظات عاشيا المرء، كا 

  (1)الركابط التي تصؿ بيف تمؾ المحظات"

فقد عٌد الزمف مف الناحية االصطبلحية مف أىـ العناصر األساسية في بناء الركاية، 
ه داخبل في بنيتيا، ذلؾ ألف "العمؿ الركائي يخمؽ عالما خياليا يرتبط بعالـ الكاقع حيث نجد

بدرجة أك بأخرل، كيقدـ صكرة لمحياة عف طريؽ شخصيات معينة، أك أحداث بالذات تقع في 
ذا كانت مكانتيا   (2)تتجاكز ذلؾ المكاف، كذلؾ الزماف" المكاف معيف، كزماف، كا 

أىمية كبيرة في بناء الركاية إذ ال يمكف تصكر  -زمفال-كما كانت ليذه التقنية
إنو يؤثر  » شخصيات متفاعمة مع محيطيا خارج الزمف، كاألمر نفسو ينطبؽ عمى األحداث،

 (3)«في التخمص مف االنتظاـ الزمني مف أجؿ إنجاز جماليات استعارية معينة

اره أكثر الفنكف التصاقا لذلؾ يعد الزمف عامبل أساسيا في تقنية الركاية كمنو يمكف اعتب
بالزمف "ألف األصكات التي تتألؼ منيا ىذا الممفكظ ال تخضع إلى نظاـ زمني تراتبي ألنو 
يستحيؿ النطؽ بالكممة دفعة كاحدة بؿ البد مف تتبع نظاـ معيف مف األصكات أك الحركؼ 

 (4)في حاؿ الكتابة إليصاؿ الرسالة إلى المتمقي"

ف مرتبط بالركاية ارتباطا كثيقا ككف النص الركائي يشكؿ في لذلؾ يمكننا القكؿ إف الزم
جكىره بؤرة زمنية، تنطمؽ في اتجاىات عٌدة، فالركاية تصاغ في داخؿ الزمف، كالزمف يصاغ 

 في داخؿ الركاية، كىي تحتاج لزمف كي تقدـ نفسيا مف خبللو، مرحمة كراء أخرل.
                                                           

 .67،68، ص2001، 3شركؽ لنشر كالتكزيع، األردف، طإحساف عباس، اتجاىات الشعر العربي المعاصر، دار ال  (1)
 عبد المنعـ زكريا القاضي، البنية السردية في الركاية )دراسة في ثبلثية خيرم شمبي.  (2)
الطاىر كطار، الفضاء الركائي في "الجازية كالدراكيش" لعبد الحميد بف ىدكقة، )دراسة في المبنى كالمعنى(، مجمة   (3)

 .1990، 1الكتاب الجزائرييف، ع اتحادالمساءلة، 
 .99، ص2007ة، الرؤية كالبنية في ركايات الطاىر كطار، عاصمة الثقافة العربية ،الجزائر، بإدريس بكذي  (4)
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 يات لدل المتمقي.كىناؾ مفيـك لمزمف في السرديات بالحدث، كبالشخص

كانت الركاية كاحدة مف الفنكف األدبية تتجاكب بحساسية كبيرة مع ضغكط العصر،  اكلم
كمتغيراتو، كما يطرأ مف تغيير في سمكؾ الناس كتفكيرىـ، "فقد تككنت الركاية في ظؿ 
ديناميكية خاصة لتنظيـ العبلقات التي يطرحيا الكاقعي، كاالجتماعي، كالذاتي، كما ىي 

 (1)قات يطبعيا التكتر، كالجدؿ في الغالب"عبل

كما يمعب الزمف دكرا ىاما، كلو أىمية فنية باعتباره عنصرا أساسيا في تشكيؿ البنية 
الركائية، كتجسيد رؤيتيما ، فيك اإليقاع النابض في الركاية، فكٌؿ مف السرد، كالكصؼ، 

ف يعد المحكر األساسي كالحكار، زمف . كما إف تشكؿ الشخصية يتـ عبر الزمف :"فالزم
المميز لمنصكص الحكائية بشكؿ عاـ العتبارىا الشكؿ التعبيرم القائـ عمى سرد أحداث تقع 

 (2)زمني" األحداث، كالكقائع المركية لتكاؿو في الزمف فقط، كألنيا كذلؾ فعؿ تمفظي يخضع 

نما يتكفر فقط عمى كتيرة زمني ة أم عمى "كالزمف الركائي ليس زمنا كاقعيا حقيقيا، كا 
 (3)الركائي، كتخضع لشركط الخطابية كالجمالية" سردلماستعماالت حكائية لمزمف تككف خادمة 

كمف المعركؼ أف الزمف يتجمى بأبعاده الثبلثة الماضي، الحاضر، كالمستقبؿ في تسمسؿ 
 عبر حياة اإلنساف التي تتشكؿ مع سيركرة الزمف، كتتغير، كتتحكؿ مع انسيابيتو كاستمراريتو.
كيتغير عنصر الزمف مف ركاية إلى أخرل بتغيير نكعية الطريقة التي يتبعيا الكاتب، كمنو 
تنطمؽ الستدعاء الذكريات، كترىينيا في المحظة الحاضرة الستشراؼ المستقبؿ، فالركاية 
الجديدة تنكر أم تماثؿ أك انعكاس لمزمف الكاقعي "كليس ىناؾ زمف إال الحاضر )زمف 

 (4)حاضر سكاء أكاف قبؿ أك بعد فيك غير مكجكد"الخطاب( أما البل

كىكذا تبدك لنا أىمية دراسة الزمف في السرد، لككف ىذا النكع مف الدراسات يفيد في 
التعرؼ عمى القرائف التي تدلنا عمى كيفية اشتغاؿ الزمف في العمؿ األدبي، كذلؾ ألف النص 

                                                           
، منشكرات 01ركالت بارث، طرائؽ تحميؿ السرد األدبي، تر: حسف بحراكم، بشير قمرم، عبد الحميد عقار، العدد   (1)

 1991، 1باط، طاتحاد كتاب المغرب، الر 
 عبد العالي بكطيب، إشكالية الزمف في النص السردم، مجمة.  (2)
 .109، ص1990، 1حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي، المركز الثقافي العربي، بيركت، الدار البيضاء، ط  (3)
 . 28، ص1993، 2سعيد يقطيف، تحميؿ الخطاب الركائي، المركز الثقافي العربي، بيركت، الدار البيضاء، ط  (4)
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ة متعددة المحاكر كاالتجاىات، الشيء بؤرة زمني -كما تؤٌكد اآلراء السابقة-يشكؿ في جكىره 
الذم يدعك إلى تكثيؼ الجيكد في المجاؿ كفؽ أيطر منيجية، كمنطمقات فكرية، كفمسفية، 
لدراسة الزمف مف خبلؿ اإلصغاء لخصكصيتو، كطرؽ اشتغالو في النص الركائي العربي 

 ة العالمية.المتميز عف غيره مف النصكص الركائي

 مفهوم السرد: -1

 م السرد لغة:أ(مفهو 
يعممو -داككد عميو السبلـ-كردت كممة السرد في )القرآف الكريـ( عمى شكؿ تكجيو لمنبي 

فييا صناعة الدركع، يقكؿ اهلل تعالى : "أف اعمؿ سابغات كقٌدر في السرد كاعممكا صالحا 
  (1)إني بما تعممكف بصير"

          (2)ي بعضبػ'نسج الدركع'، كىك تداخؿ الحمؽ بعضيا ف فسرىا "الزمخشرم"

ككرد في لساف العرب لػ"ابف منظكر" في مادة س،ر،د عف السرد في الٌمغة: "السرد في 
المغة تقدمة شيء إلى شيء، تأتي بو متسقا بعضو في إثر بعض متتابعا، سرد الحديث 

  (3)كنحكه يسرده سردا، إذا تابعو، كفبلف يسرد الحديث سردا، إذا كاف جٌيد السياؽ لو"

 وم السرد اصطالحا:ب(مفه
" أف المسار السردم ىك عبارة عف تتابع كحدات سردية، تجمع Grimas يرل"غريماس

ما معقٌدة، ىذه الكحدات السردية ىي عبارة عف تعاقب  بينيا عبلقات تراتبية، إما بسيطة كا 
  (4)جمؿ نحكية بسيطة

 ككممة السرد ليا معاف كثيرة، تدكر معظميا في فمؾ كاحد.

                                                           
 .11القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ، سكرة سبأ، اآلية   (1)
 554،ص1955، 1، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط02ينظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ، مج  (2)
 .195، ص07ابف منظكر، لساف العرب، مج  (3)
 .110، ص2008سردم، مكفـ لمنشر، الجزائر، ينظر: غريماس، نقبل عف حسيف فيبللي، السمة كالنص ال  (4)
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( النقد الركائي الحديث، بحيث أصبح سمة Narrationمصطمح السرد: ) كلقد اقتحـ
مميزة لمكثير مف الدراسات الركائية، كيذىب "جيرالد برنس" في قامكسو )المصطمح السردم( 
إلى أف السرد "ىك ذلؾ الحديث أك اإلخبار لمنتج، كعممية كىدؼ، كفعؿ، كبنية، كعممية 

قية أك خيالية لركاية مف كاحد أك اثنيف  أك أكثر غالبا ما بنائية لكاحد أك أكثر مف كاقعة حقي
 (1)يككف ظاىرا مف السارديف، كذلؾ لكاحد أك اثنيف، أك أكثر ظاىريف مف المسركد ليـ"

مف خبلؿ ىذه التعريفات نستطيع القكؿ بإجماؿ أف السرد يشمؿ أية حكاية، أك خبر يتـ 
 التبميغ عنو بكاسطة راك يركم لنا ما حدث.

تبر مكضكع السرد مف أىـ إنجازات البحث في العمـك اإلنسانية في القرف العشريف، كيع
 Vladimirكالرجؿ الذم أعطى دفعة قكية لعمـ السرد ىك الركسي الباحث "فبلديمير بركب"

probe صاحب كتاب )مكرفكلكجيا الحكاية(، أم عمؿ بنية الحكاية، كانصرفت السردية إلى "
ب السردم، كمظاىره، كأبنيتو، كمستكياتو الداللية، كانتظمت البحكث االىتماـ بمككنات الخطا

في ىذا الحقؿ المعرفي الجديد، في تياريف ىما: تيار السردية الٌمسانية )التحميؿ البنيكم 
 لمخطاب السردم(، كتيار السردية الداللية )التحميؿ السيميائي لمخطاب السردم(.

أىمية، ألنيا تقبع داخؿ النٌص كألنيا تتشابؾ مع  تعتبر دراسة األزمنة الداخمية األكثر
باقي المككنات األخرل لمنص، كليذا غالبا ما يميز الباحثكف السرديات البنيكية بيف مستكييف 
لمزمف: زمف القصة: كىك زمف كقكع األحداث المركية في القصة، كزمف السرد: كىك الزمف 

الضركرة مطابقا لزمف القصة، كبعض الذم يقٌدـ مف خبللو السارد القصة، كال يككف ب
  (2)الباحثيف يستعممكف زمف الخطاب بدؿ مفيكـ زمف السرد

                                                           
 .34، ص2003جيرالد برنس، المصطمح السردم ،تر: عابد خزندار، المجمس األعمى لمثقافة ،  (1)
 .233ينظر: جيرالد برنس، المصطمح السردم، ص  (2)
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كيسمى زمف القصة أيضا بالزمف الصرفي، كىك زمف المادة الحكائية في شكميا ما قبؿ 
الخطابي، كىك زمف المادة الخاـ، أك المادة األكلية التي يمتمكيا الركائي، كىك "المدل الزمني 

   (1)ستغرقو الكقائع، كالمكاقؼ المعركضة كنقيض لزمف الخطاب"الذم ت

أم أف زمف القصة يختمؼ عف زمف الخطاب ككف زمف القصة ىك الزمف الحقيقي 
كالفعمي لكقكع األحداث ، أما زمف الخطاب فيك الزمف الذم يسرد فيو الكاتب الكقائع كما 

 حرية . يشاء فيمخص، كيحذؼ، كيسترجع األحداث، كيستبقيا بكؿٌ 

ىك المستكل األكؿ الذم بحث فيو "جيرارت جنيت" فاختبلؼ  L’orderفالنظاـ الزمني 
نظاـ الزمف الطبيعي عف نظاـ الزمف السردم يسمى بالمفارقات السردية، كىي تككف حيف ال 
يتطابؽ نظاـ السرد مع نظاـ القصة، فالسارد ىك الذم يكلد ىذه المفارقات السردية، كزمف 

ط بعممية التمفظ، كما يمكف لمركائي أف يتبلعب بالنظاـ الزمني بطريقة تكاد تككف السرد مرتب
ال محدكدة ، ألف الراكم في القصة قد يبدأ السرد في بعض األحياف بشكؿ يكاد يطابؽ زمف 
القصة، كلكنو يقطع بعد ذلؾ ليعكد إلى كقائع تأتي سابقة أك الحقة في ترتيب زمف السرد، 

 تأتي عمى شكميف : كالمفارقة الزمنية

 الشكؿ األكؿ: يككف عمى شكؿ استرجاع ألحداث ماضية.

الشكؿ الثاني: يككف عمى شكؿ استباؽ ألحداث الحقة، كلذا استبدؿ "جيرار جنيت" 
  (2)مصطمحي السكابؽ كالمكاحؽ بالمصطمحيف السابقيف

لزمنية ىي كؿ عممية سردية تتمثؿ في إيراد حدث سابؽ لمنقطة ا Analepsesفالبلحقة 
التي بمغيا السرد، فقد تبدأ األحداث بصكرة طبيعية لفترة قصيرة، ثـ نكاجو ارتدادا كعكدة إلى 

                                                           
ألعمى لمثقافة، الرباط، جيرار جنيت، خطاب الحكاية، تر: محمد معتصـ، عبد الجميؿ األزدم، عمر الحمبي، المجمس ا  (1)
 .230،231، ص1997، 2ط
 .131، ص2004، 1ينظر: ميى حسف القصراكم، الزمف في الركاية العربية، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، ط  (2)
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فيي الخمفية الحديثة التي تتـ مف خبلليا نسج عقدة القصة، كيأتي ذكرىا عف طريؽ » الكراء 
 (1)«االستحضار بكاسطة الذاكرة

يتركيا   كمؿء الفراغات التي قد فالمكاحؽ إذف تسيـ في صير المسافات، كردـ الفجكات،
الراكم، كمف ناحية أخرل تبعد الممؿ، كالرتابة عف القارئ . كقد أجمع النقاد عمى أنو ىناؾ 
نكعاف شييراف مف الٌمكاحؽ: خارجية، كداخمية؛ فالخارجية تعمد إلى تسميط الضكء عمى 

التكقؼ عند فترات مٌرت عمى إحدل الشخصيات، كالتي كاف السرد قد تجاكزىا، دكف 
تفاصيميا، كىي تتصؿ مباشرة بشخصيات القصة، كأحداثيا، أم أنيا تسير معيا كفؽ خٌط 
زمني كاحد، يتعمؽ باألحداث التي تـ كقكعيا قبؿ الستة أياـ التي كقعت فييا أحداث الركاية 
األساسية، ألف األحداث قد تقع خارج نطاؽ الفترة الزمنية لمسرد األساسي "كما يحصؿ حيف 

   (2)سرد السارد شيئا حصؿ قبؿ بداية القصة"ي

أما الداخمية فتسٌمط الضكء عمى إحدل الشخصيات، أك إحدل القصص المضمنة، التي 
كاف السرد قد تجاكزىا، كىي تخٌص األحداث التي تقع أثناء الستة أياـ التي تقع فييا أحداث 

ذكرىا بعد فكات كقكعيا، أم الركاية األساسية، كلكنيا ال تذكر في حيف حدكثيا، بؿ يأتي 
  (3)يأتي التذكر بيا فيما بعد

كقد اعتمدت "فضيمة الفاركؽ" بشكؿ قكم عمى االسترجاع في ركاياتيا الثبلث، ككأنيا 
تسعى إلى بناء أعماليا عمى اشتغاؿ الذاكرة، كالعكدة إلى الكراء. كأمثمة االسترجاع كثيرة في 

 ركاياتيا:

 االسترجاع الخارجي: 
 قاطع التالية:في الم

 في )مزاج مراىقة( نبلحظ كجكد استرجاعات خارجية نذكر منيا األمثمة التالية: 
                                                           

زية، عبد الحميد بكرايك، منطؽ السرد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الساحة المرك  (1)
 . 134، ص1994بف عكنكف، الجزائر، 

 .162،ص1998كاالس مارتف، نظريات السرد الحديثة، تر: حياة جاسـ محمد، المجمس األعمى لمثقافة،   (2)
 .155ينظر: عبد الحميد بكرايك، منطؽ السرد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ص  (3)
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"فقد ارتبطت نجاحاتي المدرسية بخبلفات حكؿ اإلرث بيف أفراد العائمة الكبيرة، ما جعؿ 
العائمة تنقسـ نصفيف يـك نجحت في شيادة التعميـ االبتدائي، كال أذكر التفصيبلت، كلكنني 

يكـ كفاة جٌدتي الذم صادؼ تماما يكـ إعبلف نتائج شيادة التعميـ المتكسط، كقد كانت  أذكر
لنا سندا قكيا غطى غياب كالدم المستمر عف البيت، أما غيابيا ىي فقد جعمنا نشعر أننا 

 (1)صرنا نعيش في العراء "

 أيضا: 

ال لما تزكج ت رجبل فقط، "كانت ركاما مف الحزف كالسأـ سيئة الحظ عمى كؿ حاؿ، كا 
ليحبيا مدة كٌؿ سنتيف دكف أف يعيش أكثر مف أياـ معدكدة كؿ سنة معيا، مف ىنا بدأت 

 نقاط االختبلؼ بيني كبيف تكفيؽ.

  (2)كنت ثمرة كاجب، ككاف ثمرة حب" 

في ىذا المقطع الركائي تعمد المؤلفة إلى تسميط الضكء عمى إحدل الشخصيات التي 
تكقؼ عند تفاصيميا، كىذه الشخصية ىي كالدتيا التي لطالما كاف السرد قد تجاكزىا دكف ال

عاشت تحت سيطرة زكجيا القاسي، كاألناني، الذم حكؿ حياتيا إلى جحيـ، فكالدة البطمة 
 "لكيزا" تتصؿ مباشرة بأحداث الركاية، كتسير معيا كفؽ خٌط زمني كاحد.

 كفي "تاء الخجؿ" نقؼ عند األمثمة التالية:

 ..منذ المدرسة.....منذ التقاليد....منذ اإلرىاب، "منذ العائمة...

 ككؿ شيء عني كاف تاء لمخجؿ.

 كؿ شيء عنيف تاء لمخجؿ.

 منذ أسمائنا التي تتعثر عند آخر حرؼ.

 منذ العبكس الذم سيقتمنا عند الكالدة.
                                                           

 .10، ص2007، 2بي، بيركت، لبناف، طفضيمة الفاركؽ، مزاج مراىقة، دار الفرا  (1)
 .12،13، صنفسوالمصدر   (2)
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 منذ أقدـ مف ىذا.

 تماما، امنذ كالدتي التي ظمت معمقة بزكاج ليس زكاج

......... 

......... 

 منذ الجكارم كالحريـ .

 منذ الحركب التي تقـك مف أجؿ مزيد مف الغنائـ.

 (1)منيف إلي أنا "

 "عشت أجمؿ قصة حب في ذلؾ الزمف الباكر"

 كمعؾ في الغالب كنت أنسى قساكة الرجاؿ،

 لكنو بستاف األشكاؾ الذم يحيط بؾ،

 ننا؟أتذكر ذلؾ الطكفاف الذم كاف يغمرنا معا أنا كأنت؟ أتذكر صخب عيك 

  (2)أتذكر أجمؿ السنكات التي أمضيناىا معا؟  "

"كأنا طفمة سمعت العٌمة كمثكـ تيمس لمعٌمة تكنس أني "خفيفة" كليذا سأجد متاعب مع 
رجاؿ العائمة، لكف العمة تكنس لـ تيتـ سارعت إلى طنجرة الكسكسي، كقمبت 

لكسكسي  الساخف )الكسكاس(الذم يتصاعد منو البخار عمى قصعة الخشب، كراحت تفرؾ ا
 المكضكع، لكنيا قالت بتأف:   ...إنيا طفمة :نسيت بيدييا، ظننت أنيا 

 العمة كمثـك أصرت:

  (1)إنيا تختمؼ عف بناتنا"

                                                           
 .10،11، ص2006، 2فضيمة الفاركؽ، تاء الخجؿ، دار رياض الرٌيس لمنشر، بيركت، ط  (1)
 .12المصدر نفسو، ص  (2)
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الفاركؽ" في كؿ ىذه المقاطع مف )تاء الخجؿ( إلى ما قبؿ  ةلقد عادت الركائية "فضيم
اسية التي تبدأ عندما يطمؽ بداية الركاية، لذلؾ تجاكزت نقطة االنطبلؽ لؤلحداث األس

اإلرىابيكف سراح الفتيات البلتي كٌف في الجبؿ، كتتعرؼ بعد ذلؾ عمى يمينة، الشخصية 
 الرئيسية.

ككذلؾ في )اكتشاؼ الشيكة( أمثمة كثيرة مف ىذا النكع مف االسترجاع الخارجي مثؿ: 
إلى البيت ىائجا "كاف في الرابعة عشر حيف رآني ذات يـك مع عصابة )أبناء الرحبة( عاد 

كثكر مجنكف، كأضـر النار في سريرم، كقد كاد البيت أف يحترؽ يكميا بسبب فعمتو، لكال أف 
ىب الجيراف، كأخمدكا الحريؽ، كقد كفؽ كالدم أماـ فعمتو مديد القامة، فخكرا بما حدث، كقاؿ 

 لو أماـ الجميع:

 ميو .تككف نائمة ع يف ح يؾ أف تحرؽ السرير،في المرة القادمة عم

 ىؿ بدأت قصتي مع األرؽ منذ ذلؾ اليكـ؟ ال أدرم بالضبط.

عست، كنت أرتمي عمى نلكنني أتذكر جيدا أنو صار عمي أف أـؤ إلى فراشي إذا  ما 
   (2)أم كنبة في الدار، كمرة نمت في المطبخ عمى الجمد الذم تناـ عميو اليرة "

ج، كالطبلؽ كالنساء البلتي "في الثالثة عشرة، كنت أعرؼ أف أخترع أقاصيص الزكا
تشعكذف ألزكاجيف، كحكايات الحب التي تقصؼ في الميد، كتنتيي نيايات مأساكية، كما 
تفعمو الشرطة بتجار )الطرباندك(، كأقاكيؿ النسكة عف بعضيف، كنت ال أعرؼ الكثير كأؤلؼ 

 (3)الكثير."

ف خبلؿ ذكرىا لمراحؿ قنية االسترجاع الخارجي، كذلؾ متمف الكاضح أف الركائية تعتمد 
سير األحداث، في مثؿ قكليا: }في الثالثة عشر{،}كنت أعرؼ{، ككأنيا "فضيمة الفاركؽ" 
تريد لمقارئ أف يعمـ أف األحداث التابعة لتمؾ العبارة }الثالثة عشر{ كميا جرت منذ كقت 

                                                                                                                                                                                     
 .15، صالسابؽالمصدر   (1)
 .14، ص2006بيركت ط،  فضيمة الفاركؽ، اكتشاؼ الشيكة، دار رياض الريس لمنشر،  (2)
 .19المصدر نفسو، ص  (3)
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"باني" في  طكيؿ، أم أثناء طفكلتيا، قبؿ بداية األحداث الرئيسية لمركاية، حيث تقع البطمة
 حب رجاؿ آخريف غير زكجيا، انتقاما منو.

 االسترجاع الداخمي :
إف ىذا النكع مف االسترجاع تقع أحداثو أثناء الستة أياـ التي تقع فييا أحداث الركاية 

 األساسية، كأمثمتو كثيرة في ركايات "فضيمة الفاركؽ" ،ففي )مزاج مراىقة( :

، كصافحتو، عرفتو بنفسي بطرقي تجعمني "كاف يكسؼ عبد الجميؿ أمامي، صافحني
دائما نكرة عنده، فيما كاف بكدم أف أقكؿ لو إنني قرأتو بجنكف، أحببتو بجنكف، كأف أقكؿ لو 

 إنني ابنة أخت أحد أصدقائو القدامى.

لكنني كنت أخجؿ دائما مف سمكؾ الطرؽ الفرعية التي تشكبيا الشبية أحيانا لبمكغ ما 
  (1)أحب"

لمقطع لـ تبتعد الركائية كثيرا في استرجاعيا لمذكريات، أم لـ تذىب إلى ففي ىذا ا   
زمف الماضي البعيد، فاألحداث الكاقعة مف خبلؿ ىذا المقطع قريبة مف األحداث الرئيسية 
التي انطمقت منيا الكاتبة في ركايتيا، كلمتفصيؿ أكثر، نذكر بعض المقاطع الكاردة في ركاية 

 )مزاج مراىقة( .

كؿ  طت حناف مشغكلة عنا بأكراقيا، ترقـ، تشطب بعض الكممات، لكف رادارىا يمتق" كان
 (2)شيء"

كنت أحمـ عمى مسافة قميمة منو، أصغي إلى طبكؿ قمبي التي أعمنت فجأة أف تترؾ 
مزيدا مف االرتباؾ لخكفي السابؽ ....كنت أجيؿ تماما لماذا تصرفت بتمؾ السمبية، كمازاؿ 

، ىك   (3)األكؿ بيننا."فسو، منذ ذلؾ المقاء نألمي إلى اليـك

                                                           
 .86فضيمة الفاركؽ، مزاج مراىقة، ص  (1)
 .94المصدر نفسو، ص  (2)
 .103المصدر نفسو، ص  (3)
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مف )مزاج مراىقة( تدؿ عمى أف ىذه المكاحؽ حب البطمة لػ: 'يكسؼ  المقاطع إف كؿ ىذه
 عبد الجميؿ' رغـ تمؾ الظركؼ الحساسة التي تمر بيا الببلد آنذاؾ.

 كفي )تاء الخجؿ( :

أكف أعرؼ  "كضع في يدم )تكميفا بميمة(، كدلؼ في سيارتو، كمضى ساعتيا، كلـ
ػأنني سأسمؾ منعرجا جديدا في حياتي، كأنني بشكؿ ما سأخاصمؾ، كسأكتبؾ بشكؿ ال 
يتكافؽ مع براءتؾ في قصصي القصيرة كفي الحقيقة لـ أكف كاعية تماما، بما كنت أحسو 

ا العاصفة، بمجرد كقكفي أماـ غرفة يمينة، شدتني جنتيا يتجاىؾ، مشاعرم قد حمت عمي
تكقع أف أجد أم كاحدة منيف بذلؾ الكضع، كانت إلى جانبيا فتاة أخرل، التي تئف، إذ لـ أ

ظمت تنظر إلي بعينيف جامدتيف، كضعت أكراقي جانبا، كمددت ليا يدم ألسمـ عمييا، لـ 
 تتحرؾ، سألتني بجمكدىا ذاؾ:

 مف أنت؟

كانت ترمقني بنظرة مختمفة، عدائية، كمخيفة، ككاف يجب أف أتصرؼ معيا بشكؿ ال 
   (1)«عدائيتيا أكثريثير 

في المساء، كقفت طكيبل أماـ النافذة، كانت األضكاء تمكت عمى األرصفة، كالصمت » 
سيد الشارع...ليذا تبدك قسنطينة أكثر ببلغة، فاتنة كما لـ تكف مف قبؿ، شاعرة كما لـ تكف 

ر مف أبدا، اقتربت مف الزجاج أكثر، كقبمتيا، ىزت كتفييا غير مبالية كابتعدت خمؼ ستا
المطر، ىكذا ىي قسنطينة...قمبت الصفحات الكثيرة التي كانت تناـ عمى طاكلتي، كتكقفت 

 (2)«عند صفحة البارحة

لـ تكف تقاـك المكت، كانت تساكنو باستسبلـ، كلـ أكف أفيـ كؿ تمؾ المماطمة مف طرفو، 
 (3)«كاف بإمكانو أف يريحيا مرة كاحدة

                                                           

. 44، 43فضيمة الفاركؽ، تاء الخجؿ، ص  (1)  
 . 76المصدر نفسو، ص  (2)
 . 76المصدر نفسو، ص  (3)
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أحداث كقعت أثناء الستة أياـ التي جرت فييا  إف كؿ ىذه المقاطع الحكائية تدؿ عمى
أحداث الركاية األساسية، كىي تعبر عف تأثر المؤلفة بحالة "يمينة" تأثرا شديدا، تمؾ المرأة 
التي كانت تمفظ أنفاسيا األخيرة عمى فراش المكت، كىك ما شكؿ ىاجسا قكيا في نفس 

 قبؿ كفاة "يمينة" المسكينة.الركائية، كجعميا تسرد كبدقة ما جرل في ذلؾ األسبكع 

–ىذا النكع مف االسترجاع مف ككذلؾ في )اكتشاؼ الشيكة(: ال تخمك ىذه الركاية 
، حيف جاء الجميع كبدأ » كما جاء في الكثير مف المقاطع الحكائية: -الداخمي في ذلؾ اليـك

صخبيـ يمؤل البيت، دخمت المطبخ ألحضر شيئا، فإذا ب )إيس( يطكقني مف الخمؼ، 
اذكر كأنا شبو غائبة عف الككف بيف يديو كيؼ فاجأتنا )ميسـ(، ككيؼ كقفت مدىكشة ,

 تتأممو، ثـ صفعتو كخرجت.

كبيف )إيس(، كشيء ما نما بيني كبيف )ميسـ(  يمنذ ذلؾ اليكـ شيء ما انكسر بين
 تحكؿ مع األياـ إلى صداقة متينة.

" إلى العاشرة ليبل، كألنو )مكد...( ليمتيا أصيب بنكبة غضب ألنني تأخرت عند "مارم
عاد باكرا عمى غير عادتو، الشيء الذم لـ أتكقعو حيف فتحت الباب، فاستقبمني بصفعة 
أكقعتني أرضا، ثـ تمادل في ضربي، ككانت تمؾ أكؿ مرة يككف فييا عنيفا معي إلى تمؾ 

 الدرجة.

 (1)«! كانت ليمة خرساء...ببل صكت...ببل نفس...ببل احتجاج

لمسحكر كحيدة، كأتذكر رائحة الخبز الساخف المدىكف بالسمف، كقد كنت أصحك » 
 (2)«حضرتو كالدتي طازجا، كرائحة القيكة، كطبؽ المسفكؼ، المزيف بالزبيب

لـ أكف مجيدة في السفر، كنت مجيدة مف التفكير، كلـ أجد مف ينقذني إليقاؼ » 
كلـ يعد ىناؾ شيء يسمي محركات مخي مف الدكراف، حتى التمفزيكف نقؿ إلى غرفة إلياس 

في ذلؾ البيت غير االستسبلـ لمحركات المخ، كضجيجيا...في الحقيقة كنت أعرؼ ما أريد 

                                                           
 .57،58فضيمة الفاركؽ، اكتشاؼ الشيكة، ص  (1)
 . 63، صنفسودر المص  (2)
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يجاد تبريرات لككني  أما ىـ، فقد كانكا يفكركف في أشياء كثيرة متفرعة، تتعمؽ بمصيرم، كا 
   (1)«مطمقة في البيت

دأ مف ككف البطمة "باني إف األحداث الرئيسية ليذه الركاية )اكتشاؼ الشيكة( تب
بسطانجي" تبحث عف الشيكة في كؿ الرجاؿ، كذلؾ نتيجة كرىيا الشديد لزكجيا "مكد" الذم 
اختارتو ليا العائمة، كالذم كاف متكحشا معيا، مما اضطرىا إلى العكدة مف "باريس" إلى 

اثيا قبؿ "قسنطينة" لغرض الطبلؽ منو، ككؿ المقاطع السابقة تدؿ عمى ذلؾ، كقد كقعت أحد
 أف تقرر "باني" الطبلؽ مف زكجيا بعدة أياـ فقط. 

كمف خبلؿ التطرؽ لمثؿ ىذه المقاطع السردية التي تشرح لنا معنى تقنية االسترجاع 
كانت تحاكؿ خمخمة النظاـ الزمني لؤلحداث معتمدة في  نستنج أف الركائية "فضيمة الفاركؽ"

كرة اكبيرة، كىذا دليؿ عمى انشغاليا بالذسيركرة أحداثيا عمى تقنية االسترجاع بصكرة 
 كمرجعية لركايتيا السالفة الذكر.

كما قدمت المؤلفة مف خبلؿ كؿ المقاطع السابقة مساعدات كثيرة تجعؿ المتمقي يفيـ 
األحداث كالمكاقؼ، كالشخصيات، كذلؾ عف طريؽ تقديـ شخصيات جديدة بغرض التعريؼ 

مة، أك عبلقتيا بأم شخصية أخرل، قبؿ زمف بماضييا، كطبيعة عبلقتيا بشخصية البط
المحكي األكؿ، مثؿ شخصية "األـ" في المقطع السابؽ مف ركاية )مزاج مراىقة(، ككذا 
شخصية "األخ" في ركاية )اكتشاؼ الشيكة(، ككذلؾ سدت المؤلفة الكثير مف الثغرات التي 

سردية المذككرة حصمت في الزمف القصصي مف خبلؿ ذكرىا ألحداث ماضية. كالمقاطع ال
 تبيف ذلؾ بكضكح، كلعؿ الجدكؿ التالي سيشرح ذلؾ أكثر:  سابقا

مكضكع  المفارقة الزمنية
 االسترجاع

 مؤشراتو كظيفتو 

السرد 
 االسترجاعي

مرحمة طفكلة 
البطمة، كالعائمة التي 

إعطاء معمكمات 
عف ماضي البطمة، 
تعزز صكرتيا 

 زمف الماضي.

كنت، كانت، 

                                                           
 . 86، صالسابؽالمصدر   (1)



 خظىطٍخ انضيٍ                                                                            :األولانفظم 
 

 124 

كمكانتيا لدل  عاشت معيا
 الشخصيات األخرل. 

كاف ، أذكر، أعكد، 
 ال أذكر. 

ياىا المفارقات  كبالمقابؿ لتقنية االسترجاع ىناؾ تقنية أخرل تناظرىا دائما، كتحدث كا 
الزمنية في األعماؿ الحكائية بصفة عامة، كفي الركاية عمى كجو الخصكص، أال كىي تقنية 

 ، أك ما يسمى السكابؽ. paralipsesاالستباؽ 

يعد االتساؽ نمطا مف أنماط السرد، يمجأ إليو الراكم في محاكلة منو لكسر النمطية 
الخطية لمزمف، فيعمد إلى تقديـ كقائع أخرل، أك يعمؿ عمى اإلشارة إلييا سمفا، مخالفا بذلؾ 

    (1)تعاقب حدكثيا في الحكاية.

الثبلث ضئيؿ مقارنة  لكف استخداـ الركائية "فضيمة الفاركؽ" ليذه التقنية في ركاياتيا
نما ىك دليؿ عمى أٌف الركائية تستمد  بتقنية االسترجاع، كىذا ال يعني الحط مف قيمتيا، كا 
أحداث ركاياتيا مف الكاقع المعاش فعبل، كالذم ىك مف الماضي، دكف التطمع المبالغ فيو إلى 

 المستقبؿ.

لتعرض إلييا بالتمثيؿ مف يجدر بنا ا -االستشراؽ-كنظرا لؤلىمية التي تحظى بيا آلية   
 خبلؿ الركايات الثبلث، كع التفصيؿ أيضا في أنكاعيا )الداخمية، كالخارجية( 

 االستشرافات الداخمية:
كىذا النكع "يحدث في بنية الحكاية مف الٌداخؿ، كىك الذم ال يتجاكز خاتمة الحكاية،    

ال يتعٌدل نقطة النياية التي ، فيك بذلؾ ال يتجاكز، ك  (2)كما ال يخرج عف إطارىا الزمني"
 سيصؿ إلييا السرد.

 كمف أمثمتو الكاردة في النصكص الركائية الثبلثة ما يمي:    

 في )مزاج مراىقة( تقكؿ "فضيمة الفاركؽ" :
                                                           

ينظر: عبد المنعـ زكريا القاضي، البنية السردية في الركاية،)دراسة في ثبلثية خيرم شمبي(، األمالي ألبي عمي حسف   (1)
 .116، ص1كلد خالي، عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية، ط

 .118ص ،المرجع نفسو  (2)
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"كتمؾ األشياء الجميمة التي كاف يحضرىا لي، كيؼ أتركيا في خزانتي، كأذىب إلى 
   (1)سأحمؿ سجني معي إلى الجامعة" الجامعة بجمباب، كمنديؿ مثؿ جٌدتي؟.....

  (2)"حيف تكبريف قميبل ستفيميف أنو حتى االنتماء سيحاكلكف اقتبلعو"

  (3)ىكذا حيف أصؿ يكـ السبت صباحا، أبدأ مباشرة بالتعبير عف شكقي إليو"

إف القارئ ليذه المقاطع الحكائية، التي ىي عبارة عف استشرافات داخمية، ينتظر بميفة 
زداد كمما زاد السرد، كي يتنبأ بما سيحدث بعد حيف مف الزمف، فمع كٌؿ حركة، كبيرة، ت

كممارسة مف ممارسات البطمة "لكيزا" يٌتجو القارئ إلى نياية االستباؽ، كمعرفة المستقبؿ 
 القريب.

 كفي )تاء الخجؿ( نقؼ عند األمثمة التالية:   

 (4)ا لكي ال يتعرؼ عمييا أحد""لف أسمح لممصٌكر أف يأخذ صكرة لحزنيا، كيغطي عينيي

بنة عبد الحفيظ مقراف تفضح ا"غدا سيقكؿ األقارب، كاألىؿ ككٌؿ مف يعرؼ اسمي: ىذه 
  (5)كاحدا مٌنا"

"حيف تشفيف تماما سأمر أنا كأنت عمى "جسر مبلح سميماف"، إنو مخصص لمراجميف 
  (6)فقط، كستشعريف بمٌذة االىتزاز عميو....غدا سأسرد لؾ المزيد عنيا"

ىذه المقاطع السردية عبارة عف استباؽ زمني، تتكقع فيو البطمة "خالدة" ما سيحدث بينيا 
كبيف أقاربيا، كبينيا كبيف ")إحدل ضحايا اإلرىابييف(، ككؿ ما تحكيو مف أحداث يدخؿ في 
باب المتكٌقع، كالمتخٌيؿ حيث تطمؽ العناف لخياليا ليستشرؼ المجيكؿ، كيتكقع أحداثا عمى 

                                                           
 .16ركؽ، مزاج مراىقة، صفضيمة الفا  (1)
 .23المصدر نفسو، ص  (2)
 .242المصدر نفسو، ص  (3)
 .55فضيمة الفاركؽ، تاء الخجؿ، ص (4)
 .57المصدر نفسو، ص  (5)
 .86المصدر نفسو، ص  (6)
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سر مبٌلح جاالفتراض )غدا سيقكؿ األقارب(،)حيف تشفيف تماما سأمر أنا كأنت عمى  سبيؿ
 سميماف(،)كستشعريف بمٌذة( )غدا سأسرد لؾ المزيد(.

كٌؿ ىذا الحكي إذف مف قبيؿ التخمينات، كالتكقعات المستقبمية، ككٌؿ ىذه العبارات تؤشر 
ر العبثي التي تعاني منيا البطمة، عمى طبيعة ىذا السرد االستباقي؛ بحيث أف حالة االنتظا

ىي الدافع كراء ىذا االستباؽ، بحيث تصبح كظيفة السرد االستباقي بالنسبة لمبطمة ىي 
تجاكز حالة القمؽ الناتجة عف انتظار شفاء "يمينة"، فتككف االستباقات بمثابة تركيح عف 

 النفس، كالتأمؿ فيما ىك أفضؿ.

 ألمثمة التالية:ككذلؾ في )اكتشاؼ الشيكة(: نجد ا  

  (1)"في المرة القادمة عميؾ أف تحرؽ السرير حيف تككف نائمة عميو"

  (2)كحيف أعك سأنيي مكضكعي معؾ مٌرة كاحدة" "سأذىب عند 'ليمى'،

 "جمست عمى )الصكفا( بيدكء، فإذا بإلياس يمحؽ بي، كيقكؿ لي بغركره األجكؼ:

 (3)سنسٌكم األمر غدا، ككؿ شيء سيعكد إلى طبيعتو"

في كٌؿ ىذه المقاطع، كانت الركائية "فضيمة الفاركؽ" تحاكؿ التطمع إلى مستقبؿ البطمة 
"باني" عف طريؽ التأمؿ، كاالستشراؼ لما سيحدث فيما بعد مف جراء ما حدث ليا في باريس 
مع كٌؿ الٌرجاؿ الذيف تعرفت عمييـ بعد أف قٌررت الطبلؽ، كالعكدة إلى أرض الكطف، فما 

أعظـ مما فات عمييا، كمٌما عانتو، كقاستو، فيذه الحالة التعيسة لمبطمة ىي  سيأتي سيككف
 بمثابة دافع أساسي كراء ىذا االستباؽ.

 

 

                                                           
 (.25،)14فضيمة الفاركؽ، اكتشاؼ الشيكة، ص  (1)
  .67المصدر نفسو، ص  (2)
  .25صالمصدر نفسو،   (3)
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 االستشرافات الخارجية:
إف االستشرافات الخارجية، أك ما يعرؼ )باالتسباؽ الخارجي(، يتخذ مكضعو في  

الحكاية، حيث يخمؽ المخاطب لحظتيف ميمتيف مف لحظات السرد، أكالىما قبؿ البدء في 
  (1)السردم استباقا مفتكحا عمى المستقبؿ، كثانييما ىي لحظة النياية 

 كىنا االستباؽ يتجاكز لفظة النياية التي سيصؿ إلييا السرد.    

 كلمتكضيح أكثر البد مف إيراد بعض األمثمة الكاردة في الركايات الثبلث:

 راىقة( :فنقؼ عند األمثمة التالية في )مزاج م

 "كيخٌيؿ إلٌي أنيا ال يمكف أف تعيش إال إذا تكٌررت بحزنيا ذاؾ.

  (2)ىنا فقط نصؿ إلى قبكرنا، كنصؿ زحفا، بعد أف تمعب حفر الطريؽ بأجسادنا"

في ىذا المقطع السردم، تتضح لنا المفارقة الزمنية التي تعبر عف كجكد استباؽ 
حدث لكالدتيا، فتخمؽ بذلؾ استباقا مفتكحا خارجي، حيث أف البطمة "لكيزا" تخمف فيما سي

المستقبؿ، يتجاكز نقطة النياية التي ستصؿ إلييا، حيث أف البطمة كانت تتحدث عف  ىعم
مصير كالدتيا التي عانت مف القير، كاأللـ مف طرؼ زكجيا، لدرجة أنيا تعكدت ذلؾ 

متكررة، ككأنيا تمكت فأصبحت ال يمكنيا مكاصمة حياتيا إال مف خبلؿ األحزاف، كاآلالـ ال
مكتا بطيئا، لحظة بمحظة كي تصؿ إلى قبرىا بعد عناء طكيؿ، ككثيرة ىي المقاطع الحكائية 
التي استعممتيا أك سردتيا الركائية، كي تتنبأ بالمستقبؿ البعيد مستعممة بعض األلفاظ الدالة 

ت، اآلخرة، مكتى(، عمى تجاكز نقطة النياية التي سيصؿ إلييا السرد نذكر منيا ألفاظ )المك 
كعبارات: )حيف نشيخ، مصيرؾ سيككف مثؿ مصير خالي، أخاؼ مف تمؾ المحظة الرىيبة 

 التي تغادر فييا الركح الجسد...(.

 (: نقؼ عند المثاليف التالييف: تاء  الخجلكفي )   

                                                           
 .117بد المنعـ زكريا القاضي، البنية السردية في الركاية، صينظر: ع  (1)
 .33فضيمة الفاركؽ، مزاج مراىقة، ص  (2)
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 (1)"كحتى حيف أمكت سأطمب مف اهلل أف يجعمؾ معي بدؿ حكر العيف"

  (2)بيـك االثنيف، سيكثر المكتى مف الشباب" "حيف يبدأ العاـ الجديد

ففي ىذيف المقطعيف يظير االستشراؼ مف خبلؿ التكقعات المستقبمية، حيث كانت 
البطمة تدرس كٌؿ االحتماالت المتعمقة بمصير عبلقتيا مع حبيبيا، فيطمئنيا ىك بأنو لف 

ف مات سيككف رجاؤه الكحيد مف اهلل أف ي بقيو إلى جانبيا بدؿ يحٌب غيرىا، كبأنو حتى كا 
حكر العيف، أما المقطع الثاني فيعبر عف كجكد شيء مف التكيف، أك التنبؤ بما ىك آت في 
المستقبؿ البعيد، كىك كثر المكتى مف الشباب، ألف العاـ الجديد سيبدأ بيـك اإلثنيف، كىذا 

إلييا البطمة. عمى األقؿ عمى حد قكؿ "لبٌل عيشة" إحدل نساء عائمة بني مقراف التي تنتمي 
 عند المثاؿ التالي: نقؼ( اكتشاف الشهوةككذلؾ في )

"ككضع قرب قبرىا مسجبل، تنبعث منو مكسيقى 'باخ' ليؿ نيار، كاف قد كعدىا أف 
  (3)يحيطيا بالمكسيقى إذا ماتت قبمو، 'باخ' لـ يتكقؼ إلى اليـك عف العزؼ"

ف إشارات مستقبمية تسيـ ىذا المقطع عبارة عف استباؽ زمني خارجي، ككنو يتألؼ م
" أيف La Coupoleبدكرىا في كظيفة الخبر األساسي في الركاية، فالبطمة ذىبت إلى "

تكقعت أف تجد حبيبيا يتناكؿ قيكتو المسائية لتينئو بعيد ميبلده األربعيف ككاف ليذا المكاف 
" لممٌرة األكلى، را خاصا ككنو نفس المكاف الذم التقت فيو "إيمزا تريكلي" ك" لكيس أراغكفحس

فبدأت تسرد كيؼ أحٌبا بعضيما ، ككيؼ كاف يعدىا باإلخبلص في حٌبو حتى بعد المكت، 
كيعدىا بأف يحيطيا بالمكسيقى، فيتجاكز االستباؽ ىنا نقطة  -حدث المكت-فيستبؽ الحدث

النياية، التي سيصؿ إلييا السرد، كالمتمثمة ىنا في رغبة البطمة في الكفاء، كاإلخبلص 
 بيبيا مدل الحياة.لح

القكؿ إف االستباقات تعمؿ عمى تكرط القارئ، عمى حٌد تعبير "كاسيني  ةكخبلص    
" فيي كما يرل: "تسند عميؾ إلى مغامرة أنت تعرؼ بعض عبلماتيا، لكنؾ ال تعرؼ جاألعر 

                                                           
 .23فضيمة الفاركؽ، تاء الخجؿ، ص  (1)
 .37، صالسابؽالمصدر   (2)
 .40فضيمة الفاركؽ، اكتشاؼ الشيكة، ص  (3)
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ال كيؼ بنيت ىذه العبلمات ، كال كيؼ تنتيي، ىي تضعؾ في الطريؽ اآلمف، كلكٌنيا أحيانا 
كف مضمٌمة، تمعب معؾ لعبة القٌط كالفأر، تخبرؾ أنو سيحدث كذا ككذا، كلكنو ال يحدث، تك

ثارة عؿ عكس القصص  (1)إال في الفصؿ المكالي" . كىذا ما يزيد النص القصصي تشكيقا، كا 
مؿ القارئ منيا، كال تجذبو نحكىا، كلعؿ فيالتي تتبع النمطية الخطية في تسمسؿ أحداثيا، 

 يكضح ىذه التقنية: الجدكؿ التالي

مكضكع  المفارقة الزمنية
 االستباؽ

 مؤشراتو كظيفتو

تكقع البطمة ما  السرد االستباقي
سيحدث بينيا، كبيف 
أفراد عائمتيا مف 
مشاحنات عند 

 عكدتيا إلييـ

تجاكز ما تخمفو 
حالة االنتظار مف 
مشاعر القمؽ 
كالخكؼ كالضياع في 

 نفسية البطمة

 حيف تشيخ-

 سيعكدكف-

 ر أفأشع-

 حيف يبدأ العاـ.-

مصيرؾ -
 سيككف.

غدا سيقكؿ، -
 يخيؿ إليٌ 

كمف خبلؿ تحميؿ ىذه التقنية الزمنية، المتمثمة في الترتيب، أك النظاـ الزمني، نخمص 
إلى القكؿ إنيا أخذت شكميف في الركايات الثبلث )مزاج مراىقة، تاء الخجؿ، كاكتشاؼ 

ف تعٌداف مف أىـ التقنيات الزمنية حضكرا في االتقنيتف االشيكة(، كىما السكابؽ كالمكاحؽ. كىات
الركايات الثبلث، كبتخمميما لمنسؽ الزمني المتسمسؿ ألحداث الركاية يحدث خرؽ في أفؽ 

 التكقع عند القارئ، كينفتح الذىف لتأمؿ التبلعبات الزمنية، المقترنة بالعبقرية اإلبداعية.

                                                           
 ،لنقد، كالقٌصة، كالفكر كالفمسفة(ثقافية في الركاية، كاكماؿ الرياحي، حكار مع كاسيني األعرج، مجمة عماف )حكارات   (1)
 .15تكنس، ص ،96ع
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 :La Duréeثانيا: الديمومة أو المدة 
ي مفيـك يربط بإيقاع السرد بما ىك لغة تفرض في عدد محدكد مف السطكر أحداثا، كى  

قد يتناسب حجـ تمؾ األحداث مع طكؿ عرضيا، أك ال يتناسب، مما يؤدم في النياية إلى 
  (1)الشعكر بإيقاع السرد يتراكح بيف البطء كالسرعة

الخجؿ، كاكتشاؼ  كقد جاءت المدة في نصكص الركايات الثبلث )مزاج مراىقة، تاء
بطا  ه.ؤ الشيكة( في شكميف اثنيف ىما: تسريع السرد، كا 

 تسريع السرد:
  :Summaryالخالصة 

    الخبلصة أقؿ سرعة مف الحذؼ، كىي عبارة عف تمخيص لحكادث جرت خبلؿ أياـ 
 أك سنكات، أك أشير في عٌدة صفحات فقط، دكف الغكص في أعماؽ تفاصيميا.

جدىا متكفرة، كبصكرة مكثفة في الركايات الثبلث، لذلؾ سيعرض إف مثؿ ىذه التقنية ن  
 البحث بعضا مف نماذجيا في الركايات الثبلث .

 ( : تكرد لنا الكاتبة العديد  مف األمثمة منيا :مزاج مراهقةففي )

جمست مع أمي نشاىد فيمـ ) بائعة الجرائد مف بطكلة يكسؼ شعباف ، ك ماجدة ، الفيمـ 
رة العشريف ربما أنا ك أمي ، ك لممرة العشريف تبكي كالدتي عف المقطة نفسيا الذم شاىدتو لمم

مرة حيف ينفصؿ البطبلف ، ك مرة حيف يمتقياف في أخر الفيمـ لممرة العشريف لـ تعد تعنيني 
   (2)« أحداث الفيمـ في شيئ ، بقدر ما يعنيني التمتع بأداء يكسؼ شعباف

تمخيص فترات طكيمة مف الزمف ، كانت تشاىد فييا لقد قامت الكاتبة في ىذا المقطع ب
 ىذا الفيمـ ) بائع الجرائد ( ، ك لكنيا لـ تصرح بالمدة الزمنية التي أسقطتيا أثناء السرد ما

كتفت بقكليا : )لممدة العشريف( ، ك لقد كقع ذلؾ في خبلؿ سنكات ابيف فترة ك أخرل ، ك 

                                                           
 .54، ص1998ينظر: أيمف بكر، السرد في مقامات اليمذاني، الييئة المصرية العامة لمكتاب،   (1)
 . 11فضيمة الفاركؽ، مزاج مراىقة، ص  (2)
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دة دقائؽ ، فبلبد مف تخميف القارئ لممدل كأشير ،لكف الركائية جعمت قراءتيا تستغرؽ ع
 « :فضيمة الفاركؽ»الزمني لمتمخيص بشكؿ تقريبي .ك في ) تاء الخجؿ ( تقكؿ :  

منذ جدتي التي ظمت مشمكلة نصؼ قرف مف الزمف ، إثر الضرب المبرح التي »
 «ـالقد  غمض القانكف عنو عينيو منذأتعرضت لو مف أخ زكجيا ، ك صفقت لو القبيمة ، ك 

جؿ أتقنية الخبلصة السردية في ىذا المقطع مف « فضيمة الفاركؽ »ستعممت القد 
تمخيص فترات زمنية طكيمة ، تمتد إلى نصؼ قرف مف الزمف ، كذلؾ ألف الركاية تتناكؿ 
حكايات عف شخصية الجدة التي ىي مف جيؿ آخر، كىنا يظير استخداـ الركائية لمخبلصة 

الذم يكشؼ شعكرىا تجاه الماضي، فتجسد بذلؾ ماضي جدتيا االسترجاعية في ىذا المقطع 
التعيس مف خبلؿ استرجاعو، كتمخيصو في بضعة أسطر. فقد استطاعت الركائية أف تمخص 
لنا حكاية الجدة، كسبب شمميا الذم كاف سببا في تحطيـ حياتيا، كفي إحساسيا بالمرارة، 

 كاأللـ تجاه ماض ال عبلقة ليا في صنعو كتشكيمو. 

 (: اكشتاف الشهوةكفي )

جمعتنا الجدراف، كقرار عائمي باؿ، كغير ذلؾ ال شيء آخر يجمعنا، فبيني كبينو أزمة » 
 متراكمة، كأجياؿ عمى كشؾ االنقراض.

 لـ يكف الرجؿ الذم أريد.

 كلـ أكف حتما المرأة التي يريد، كلكننا تزكجنا.

 قب. تزكجنا، كسافرنا، كمف يكميا انقمبت حياتي رأسا عمى ع

حيف كصمنا إلى باريس، ال أحد احتفى بقدكمنا، المدينة كانت تشرب نخب كالدة المسيح، 
 (1)األزقة ثممة، كاألضكاء منتشية.

فقد اكتفت فقط باإلشارة إلى  -في ىذا المقطع–لـ تفصؿ الركائية في سردىا لؤلحداث 
زكجتو، كسافرت معو أنيا تزكجت بشخص اختارتو ليا العائمة لـ تحبو يكما، فذكرت أنيا ت

                                                           
 . 07فضيمة الفاركؽ، اكتشاؼ الشيكة، ص   (1)
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إلى باريس، كلـ تقؼ عند مرحمة ما قبؿ الزكاج، أم بعد أف اختارتو ليا العائمة، لـ تحبو 
يكما، فذكرت أنيا تزكجتو، كسافرت معو إلى باريس، كلـ تقؼ عند مرحمة ما قبؿ الزكاج، 

يؿ، لـ أم بعد أف اختارتو ليا العائمة، فمـ تحؾ كيؼ ركبت معو الطائرة، فكؿ ىذه التفاص
تذكرىا، كاكتفت بالتمميح بأنيا تزكجتو مف غير محبة أك رغبة فقط، لذلؾ فالقارئ كىك يتأمؿ 
ىذه الصفحة مف الكتابة يتساءؿ حتما ماذا حدث بالتفصيؿ بقرار الزكاج ىذا، كلكف تمؾ 
األسطر القميمة التي سردتيا الكاتبة، تمخص لو األحداث، كتجعمو يخمف ىك بذكاء في المدل 

زمني الذم جرت فيو األحداث، فيجد أنيا يمكف أف تككف قد كقعت في عدة أياـ، أك أشير ال
فقط. ألنو كمادامت العائمة ىي مف كقفت كراء ىذا الزكاج فيي التي تحدد مكعده، كبالنظر 
لى األحداث التالية لمركاية، يدرؾ القارئ أف عائبلت  إلى المجتمع الذم عاشت فيو البطمة، كا 

لى األحداث التالية لمركاية، يدرؾ القارئ أف عائبلت ىذا المجت مع الذم عاشت فيو البطمة، كا 
في  -ىذه العائبلت–ىذا المجتمع ال تحبذ أف تطكؿ فترة الخطكبة بيف العركسيف ككأنيا 

عجمة مف أمرىا، فكؿ األمكر تجرم بسرعة بالنسبة لمفتاة، فالميـ أف تتخمص منيا، بيدؼ 
   إف تمؾ األحداث الممخصة جرت في سنكات، بؿ في بضعة أشير، سترتيا لذلؾ ال نقكؿ 

 أك حتى عدة أياـ.

لقد كاف غرض الركائية مف استعماؿ تقنية )الخبلصة( في أعماليا الركائية الثبلثة تأدية 
بعض الكظائؼ اليامة، في التمخيص كالمركر السريع، عمى فترات زمنية طكيمة، تقديـ 

لتعريؼ بالشخصيات الجديدة، كلك مف بعيد كعرض الشخصيات المشاىد كالربط بينيا، كا
الثانكية التي ال يتسع النص لمعالجتيا معالجة تفصيمية، مثؿ شخصية الجدة، الخاؿ، الجد، 

 "مكد " كغيرىـ. 

ككذلؾ ال ننسى إشارتيا السريعة إلى الثغرات الزمنية، كما كقع فييا مف أحداث كىذا ىك 
 ظير بشكؿ كاضح جسدتو الركائية في المقاطع السابقة.األىـ، ككؿ ىذه الكظائؼ ت
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 : Ellipsis الحذف -ب

كىك ما يعرؼ أيضا باإلضمار، أك ما تصطمح عميو "سيزا قاسـ" بالثغرة. فالثغرة الزمنية 
تمثؿ المقاطع الزمنية في القص التي يعالجيا الكاتب معالجة نصية، كىناؾ نكعاف مف 

 الثغرات: 

 الثغرة الضمنية: النكع األكؿ: ىك 

ىك الثغرة التي يشير إلييا الكاتب في عبارات مكجزة جدا، مثؿ: )بعد مركر سنة، مرت 
 .(1)ستة أشير(

ركايات الثبلث "لفضيمة الفاركؽ"، الإف ىذا النكع مف الحذؼ )الصريح(، ىك األكثر في 
 كربما يرجع أساسا إلى أنيا ركايات أقرب إلى الكاقع منو إلى الخياؿ. 

 ا النكع الثاني: ىك الثغرة الضمنية: أم

 ، (2)كىذا النكع يستطيع فيو القارئ أف يستخمص تمؾ الثغرة الضمنية 

نما يترؾ فجكات يستطيع القارئ مف خبلليا استنتاج  بمعنى أنو ال يصرح بيا مباشرة، كا 
ة الحذؼ، تمؾ المدة غير المعمف عنيا )المحذكفة(. كلمتفصيؿ أكثر في استخداـ الركائية لتقني

 البد مف عرض بعض األمثمة الكاردة في ركايتيا الثبلث. 

 المحذوفات الصريحة:  -1

 مزاج مراىقة: 

لكف مشكمة الفرد الجزائرم أنو ال يفترؽ بيف االنتماء كبيف المغة، بيف الديف، المغة، » 
المغة فمثبل يجب العرب ظنا منو أف كؿ العرب مسممكف، كال يمكنو أف يفصؿ بيف اإلسبلـ ك 

العربية، فالفصؿ بينيما يعني الكفر، كاالنضماـ إلى كفة فرنسا، كىذه فكرة نمت عندنا أثناء 

                                                           
 . 59ـ، ص1985، 1اسـ، بناء الركاية )دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفكظ(، دار التنكير، طينظر: سيزا ق  (1)
 . 89ينظر: المرجع نفسو، ص  (2)
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سنة، يعني يمزمنا قدرىا مف الزمف لنتجاىؿ الجرح الفرنسي  130الكجكد الفرنسي الذم داـ 
  (1)«المحفكر في ذاكرتنا، كنفيـ األمكر عمى حقيقتيا

تعمف الركائية عف مدة احتبلؿ فرنسا لمجزائر، في ىذا المقطع الحكائي مف السرد، 
سنة بأكمميا، فتقفز بزمنيا السردم قفزة كبيرة، تسقط أحداثا كثيرة جرت  130كالمتمثمة في 

د، كالظمـ ، ك القير ، ك القتؿ، في تمؾ الفترة الطكيمة )قرف كثبلثكف سنة( تعبر عف االستبدا
، ك ىذا ال يعني أف  االحتبلؿزائرم مف جٌراء النٌفي ،..... كغيرىا مٌما عاناه الشعب الجك 

ىك آخر، ك الساردة تقمؿ مف أىمية ىذه األحداث ، ك ٌإنما ألنيا كانت بصدد التمثيؿ لمكضكع 
 النقاش الكاقع بيف البطمة ، ك بيف الكاتب " يكسؼ عبد الجميؿ" 

 ك في ) تاء الخجؿ ( 

 «الٌدنيا قميبل عف مسارىا  تبعدؾ حاد» 

 دة صارت اكثر ح

 كثر قسكة أيضا، أبعدؾ صار الٌرجاؿ 

 نكثة مدججة بالفجائع .صارت األ

 لى الحياة مكحمة .إصبحت الٌطرؽ المؤٌدية أبعدؾ ، بعد الٌثبلثيف ، 

 (2)« اصبحت األياـ مكجعة 

اغمض عيني فيبحر البيت الى داخمي كزكرؽ يدفعو قدر ، يتكٌقؼ البيت عند منبع » 
رعة ليخرج ذلؾ الٌصبي األسمر محٌمبل بمحفظتو ، ك يقكؿ : لقد الٌنبض ، ك ينفتح الباب بس

 تأخرت اليـك .

 ف نركض حٌتى ال نتأخر أكثر .أأجيبو : يجب 

 (1)«ك ننطمؽ ركضا فيما كرؽ الٌسنكات يتطاير ليتكقؼ عند الثبلثيف 
                                                           

 . 101فضيمة الفاركؽ، مزاج مراىقة، ص  (1)
  (2) 14فضيمة الفاركؽ ، تاء الخجؿ ، ص  
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تحذؼ الٌساردة في المقطع األٌكؿ مف زمنية الٌسرد فترة ثبلثيف سنة ، التي سبقت سفر 
ارس  األحبلـ ، ك التذكر عنيا شيئا ، كىذا المثاؿ نمكذج لمحذؼ المعمف الذم يحدد الفترة ف

المحذكفة مف زمف القصة بشكؿ صريح ) ثبلثكف سنة ( فثبلثكف سنة ال تمضي ىكذا دكما 
دكف أحداث ككقائع ، فبلبٌد أنيا كانت حافمة باألحداث التي عاشتيا البطمة "خالدة" مع 

ٌف تمؾ األحداث الكاقعة تمؾ أذ تدرؾ الٌساردة إه . ك ىذا الحدث لو داللتو ، حبيبيا قبؿ سفر 
شيئا جديدا يعمؽ داللة الحدث الٌركائي .فتكرار األحداث  ؼالفترة الٌزمنية المحذكفة ، ال تضي

ار أف األحداث الٌسابقة لمحذؼ ، بعتافي تمؾ الفترة المحذكفة ، تجعؿ الٌركاية تستغني عنيا ب
 ة لو تكفي لمتعبر عف الٌرؤيا .ك البلحق

عمنت الٌساردة عف أك في المقطع الحكائي الثاني يتسارع زمف الٌسرد بشكؿ كبير ، حيث 
حداثيا الكثيرة مف زمف الخطاب ، ك ىذه الفترة تقدر بسنكات أفترة طكيمة مف الزمف حذفتيا ب

فكلتيا التي ف الساردة كانت تتحدث عف مرحمة ط، أل« كثر أك أ)خمسة عشرة سنة ، 
لى عمر الثبلثيف ، فبٌيف ىذا العمر إمضتيا في بيت العائمة ، ثـ قفزت مباشرة ، ك بسرعة أ

 )الثبلثيف ( ، ك مرحمة الطفكلة.

ىناؾ مرحمة المراىقة التي لـ تتحدث عنيا ، لذلؾ مف السيؿ تقدير الفترة الزمنية 
دىا ، ك ىي ) الثبلثيف ( ، ت عنلى السف التي كصمإالمفقكدة ، ك ككف الٌساردة أشارت 

بإجراء عممية حسابية بسيطة حيث ينقص القارئ عمر الٌطفكلة مف عمر الثبلثيف ، يدرؾ ك 
 مدل الفترة الٌزمنية التي لـ تتحدث عما جرل فييا .

 ف نقؼ عند األمثمة التالية : أأما في ) إكتشاؼ الشيكة(: فإننا يمكف 

ي شارع باريسي ضائع في الككف الذم لـ "بعد شير تماما ، صرت نقطة ببل معنى ف
 أعد افيـ لو معنى .

 يف المألكؼ ؟أ

 أيف الجيراف الدافئكف ؟

                                                                                                                                                                                     

  (1) 17،18فضيمة الفارؽ ، تاء الخجؿ ، ص  
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     (1)«الؼ ( آ: ) خمسة  ػصكات الباعة الفقراء ، حيث كؿ شيء يباع بأيف أ

حذفت الساردة مف زمنية السرد فترة شير بكاممو، أمضتو بعيدة عف أىميا، كبمدىا كدؼء 
ىذا الشير الذم لـ يتحدث عف تفاصيؿ أخباره، أصبحت البطمة "باني" تحس العائمة. فبعد 

، كالحنيف إلى الكطف، كىذا ما يفسر األحداث الكاقعة في ذلؾ الشير،  بالكحدة، كالتشاـؤ
 فاألحداث متكررة خبلؿ ىذا الشير كما بعده، لذلؾ اكتفت باإلعبلف عف المدة فقط.

 المحذوفات الضمنية: -2

فقد ارتبطت نجاحاتي » ؼ الضمني في )مزاج مراىقة( في المثاؿ التالي: نقؼ عند الحذ
المدرسية بخبلفات العائمة الكبيرة، ما جعؿ العائمة تنقسـ إلى نصفيف يكـ نجحت في شيادة 
التعميـ االبتدائي، كال أذكر التفصيبلت، كلكنني أذكر يـك كفاة جدتي الذم صادؼ تماما يـك 

 (2)«يـ المتكسطإعبلف نتائج شيادة التعم

استعممت الساردة في ىذا المثاؿ تقنية الحذؼ، لكنيا لـ تصرح بمدة الفترة الزمنية 
المحذكفة، لذلؾ البد لمقارئ مف أف يمعف النظر أثناء قراءتو ليذا المقطع عمو يجد إشارة 
زمنية تكشؼ لو زمف السرد. فقد بدأ السرد مف نجاح البطمة "لكيزا" في شيادة التعميـ 

بتدائي، كتكقؼ عند نجاحيا في شيادة التعميـ المتكسط، أم أنو استغرؽ مدة زمنية، لـ اال
تصرح بيا الساردة، كلف يمكف تحديد زمف السرد بشكؿ تقديرم، مف خبلؿ ىاتيف اإلشارتيف 
)النجاح في شيادة التعميـ االبتدائي، كالنجاح في شيادة التعميـ المتكسط(، فمف المعركؼ أنو 

دتيف أربع سنكات، فمقد لجأت الساردة إلى الحذؼ الضمني، كاختيار األحداث التي بيف الشيا
تمعب دكرا أساسيا في نسج بنية السرد الزمني، متجاكزة األحداث اليامشية، كالكقت الفائض 

 في السرد. 

في الجامعة تحكلت حياتنا إلى ساحة » كفي )تاء الخجؿ( نقؼ عند المثاؿ التالي: 
ء، كنت طيب القمب، إلى درجة ال تحتمؿ، فسئمت مف ذلؾ الكضع، إلى يعبرىا األصدقا

                                                           

10اؼ الشيكة ، ص فضيمة الفاركؽ ، اكتش  (1)  
. 10،11فضيمة الفاركؽ، مزاج مراىقة، ص  (2)  
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اليـك أنا امرأة أمارس حياتي، ككأنيا عمؿ سرم، كأغطييا بغطاء سميؾ/ نادرا ما يتمكف 
 الضكء مف اختراقو.

  (1)«ـ أكف أدرم أنني منحت نفسي خيبة محكمة اإلغبلؽل

قكؿ الساردة )إلى اليكـ(، نفيـ  يعكس ىذا القكؿ مركر األياـ دكف تحديدىا، فبمجرد
ضمنا أف العبلقة بيف البطمة "خالدة" كحبيبيا تمشي إلى األسكء مع حركة الزمف، كلكف دكف 
إشارات زمنية إلى عدد تمؾ األياـ، لكف القارئ ليذا المقطع ينتبو إلى المدة الزمنية المسقطة، 

ف أياـ عمميا في الصحافة، حيث كقدرىا بعدة سنكات، ككنيا محصكرة بيف أياـ الجامعة، كبي
 كانت بصدد تذكر تمؾ األحداث، بينيا كبيف حبيبيا.

"شاىي" بعد كؿ ذلؾ الغياب، جاءت » أما في )اكتشاؼ الشيكة(: نسكؽ المثاؿ التالي:
لياس، كانت حبم بطفميا الرابع، كقد اعتذرت  ىلفترة قصيرة في الصبيحة في غياب كالدم، كا 

التأخير: تعرفيف، بطني أصبحت مرئية، كأنا أخجؿ مف أف يراني  مني ألنيا تأخرت كؿ ذلؾ
   (2)«كالدم، أك إلياس ىكذا

في ىذا المقطع نممس نكعاف مف الحذؼ لمجريات األحداث في فترة زمنية معينة، 
أشارت إلييا الساردة، لكنيا لـ تحدد مدتيا الحقيقية، لكننا إذا اقتفينا أثر تمؾ الثغرات، 

تي حدثت فعبل في القصة، سنتمكف في تحديد تمؾ الفترة المحذكفة بشكؿ كاالنقطاعات ال
عمى أقصى تقدير باعتبار أف "شاىي" أخت  شيرتقريبي، كنقكؿ إنيا تقدر بثبلثيف يكما أم 

البطمة "باني" لـ تأت لرؤيتيا منذ عكدتيا مف باريس، كقبؿ ذلؾ بقميؿ كانت البطمة تسرد 
يكما( تقريبا، كتضاؼ إلييا  21لثالث أف ينقضي، أم مدة )كيؼ مر أسبكع ثـ كاد األسبكع ا

عدة أياـ مف أسبكع، كانت تتمقى فييا الضرب مف طرؼ األب، كاألخ، ككذا شتائـ األـ، فقد 
اعتبرت الساردة الكبلـ الذم قالتو عف ما قبؿ أحداث ىذه الفترة المسقطة كما بعدىا كاؼ 

 لتفسر ما تريد أف تصؿ إليو.

 
                                                           

 .14فضيمة الفاركؽ، تاء الخجؿ، ص  (1)
 . 89، 88فضيمة الفاركؽ، اكتشاؼ الشيكة، ص  (2)
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  ت غير المعمنة:المحذوفا -3

كفي الحذؼ غير المعمف، يصعب عمينا أف نحدد مدة الفترة الزمنية المسقطة بشكؿ دقيؽ 
التحديد، فيبقى التحديد رىيف الغمكض، كالبلكضكح، ككي يتضح ىذا العنصر أكثر البد مف 

 إبراز بعض األمثمة مف أعماؿ "فضيمة الفاركؽ" الثبلثة: 

ال أحد يعرؼ أف ىؤالء األطفاؿ ىـ في » لمقطع التالي:ففي )مزاج المراىقة( نقؼ عند ا
غاية اليشاشة، كأف الكاحد منيـ، إذا نشأ في كسط غير مناسب، حيث ال ييتـ بو أحد، فإنو 

 (1)«يدمر نفسو تدريجيا، إذ نجده مع مركر األياـ يزداد انطكائية، كينكمش، ثـ  يذبؿ تماما

ا كثيرة امتدت في فترة زمنية غير معينة، في ىذا المقطع السردم حذفت الساردة أحداث
فيي لـ تذكر مدة ىذه الفترة الزمنية، كال تفاصيؿ أحداثو فأثناء الحكار الذم دار بينيا كبيف 
يكسؼ عبد الجميؿ" عف األطفاؿ الميمميف في المجتمع، اكتفت بالتحدث عف حالة األطفاؿ 

الىتماـ مف طرؼ اآلخر، ثـ قفزت في السف المبكرة، ككيفية معاناتيـ مف عدـ إحاطتيـ با
مباشرة إلى الحالة التي يصبحكف عمييا بعد تمؾ المرحمة األكلى، مخمفة مدة زمنية معينة بيف 
المرحمتيف، ال يمكف تحديد عدد أياميا الماضية، ألنيا اكتفت بقكليا: )مع مركر األياـ(، كىذا 

 نمكذج لمحذؼ غير المعمف.

 اؿ التالي: كفي )تاء الخجؿ(: نكتفي بالمث

أختي حدة متزكجة، كليا خمسة أطفاؿ، أخي عمي في الجيش، كاف سيتزكج في » 
مت معي عدة ظالصيؼ المقبؿ، كلكف عركسو خطفت في الميمة نفسيا التي خطفت فييا أنا، 

  (2)«.أياـ كلياؿ، ثـ أخذكىا إلى مكاف آخر 

زكجة أخ "يمينة" كبقيت  عف فترة زمنية خطفت فييا -في ىذا المقطع-لقد قفزت الساردة 
ؿ مع "يمينة" المخطكفة أيضا مف طرؼ اإلرىاب، كال تعمـ مدل ىذه جبطكاؿ تمؾ الفترة في ال

الفترة، كعدد أياميا، حتى تأتي الساردة بقكليا: )ظمت معي عدة أياـ(، كىذا نمكذج كاضح 
 الستعماؿ الساردة لتقنية الحذؼ غير المعمف.

                                                           
 . 143فضيمة الفاركؽ، مزاج مراىقة، ص  (1)
 . 75فضيمة الفاركؽ، تاء الخجؿ، ص  (2)
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إنو رجؿ ال يجيب عمى » ؽ ىذا المثاؿ الذم تقكؿ فيو: أما في )اكتشاؼ الشيكة( نسك 
كؿ األسئمة، فكثيرا ما يعمؽ أسئمتي عمى شماعة مف الصمت، كيتصرؼ إلى عمؿ ما، 
يخطر عمى بالو فجأة فقد عرفت عمى مر األياـ أنو رجؿ لغتو الخاصة، فيك يأكؿ، أك يدخؿ 

  (1)«الحماـ، أك يناـ حيف ال يعرؼ أف يجيب

طع نممس نكعا مف الحذؼ لمجريات األحداث في فترة زمنية أشارت إلييا في ىذا المق
الساردة، لـ تحدد مدتيا الحقيقية، كحتى القارئ ال يستطيع تحديدىا، ففي ىذا المقطع 
الحكائي تسرد البطمة "باني" كيفية معاممة زكجيا ليا بعد سفرىا معو إلى باريس دكف تحديد 

ة إليو بقكليا: )عمى مر األياـ(، لذلؾ يبقى القارئ في حيرة مدل ىذا الكقت، كاكتفت باإلشار 
حكؿ تحديده ليذه األياـ ىؿ استمرت إلى أشير أـ سنكات. كما أنو، كمف خبلؿ ىذه الدراسة 
لتقنيتي الخبلصة كالحذؼ، نستنتج أف ركايات "فضيمة الفاركؽ" الثبلث )مزاج مراىقة، تاء 

رة الفقرات الزمنية نتيجة المتداد زمنيا السردم، الخجؿ كاكتشاؼ شيكة(، تتميز كميا بكث
فتعطييا ألجياؿ مختمفة دفع الساردة إلى استخداـ التمخيصات السردية، ككذا تكظيؼ الحذؼ 

سقاط السنكات في المقاطع السردية.  الزمني، كا 

كبغض النظر عف نكع الحذؼ، سكاء أكاف صريحا أـ معمنا، أك غير معمف يبقى اليدؼ 
كقع فييا مف أحداث، ككؿ ىذا  ماذاد، أال كىك: إسقاط فترات زمنية، كتيميش كاحد، ككحي

 لصالح األحداث الرئيسية التي يريد النص إبرازىا. 

 إبطاء السرد:  -2
إف إبطاء السرد، أك تعطيمو يتكقؼ عمى استعماؿ الركائية لتقنيات زمنية تؤدم إلى جعؿ 

 المشيد، كالكقفة.  إيقاع السرد بطيئا، كىذه التقنيات تتمثؿ في
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  scèneالمشهد:  -أ

ال تكاد تخمك أم ركاية مف مشيد، يتـ تفصيؿ دقائقو، بما يكسب اإليقاع الزمني في 
السرد تباطؤا ممحكظا، كربما يصح اعتبار الركايات الثبلث سردا مشيديا بالدرجة األكلى: إذ 

 (1)ار أحيانا.غالبا ما تتككف الركاية الكاحدة مف مشيد كاحد يتخممو الحك 

كالناظر في الركايات الثبلث لػ"فضيمة الفاركؽ" سيمحظ أف إيقاع المشيد، يغمب عمى 
الركايات كميا، فيك مستخدـ بكثرة، خاصة في الحكارات الطكيمة التي عادة ما تسردىا 
الركائية. كلمتفصيؿ أكثر نعرض بعض األمثمة مف ذلؾ ففي )مزاج مراىقة( نقؼ عند المثاؿ 

 : التالي

أنا ال ييمني الماضي يا حبيب، أنا ابنة اليكـ، كالبربرية ال تعني لي أكثر مف انتماء » 
عرقي ال عبلقة لو بأفكارم، كانتمائي الكطني، كالديني، ك... قاطعني: كماذا يا لكيزا الحظي 
أنو حتى االنتماء ال يريدكنو آنستي، حسب تعبيرؾ ىذا، كحيف تكبريف قميبل ستفيميف أنو 

 ىذا االنتماء سيحاكلكف اقتبلعو.  حتى

 قمت لو: 

 كمف يحاكؿ اقتبلعو؟

 قاؿ: 

 العرب.

 قمت: 

 ائريكف، كالباقي ال ييمني.ز كمنا مسممكف يا حبيب، كج

 قاؿ ساخرا: 

                                                           
ينظر: عبد الرزاؽ المكافقي: القصة العربية...عصر اإليداع )دراسة السرد القصصي في القرف الرابع اليجرم(،   (1)

 . 208ص
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مسممكف، كجزائريكف.. يا مسكينة...مسممكف، كجزائريكف )قكلييا في الحماـ( إننا نسخر 
 ؿ تعرفيف مف ىي الكاىنة؟مف تاريخنا حتى في الكتب المدرسية، ى

 قمت لو: 

حبيب...مف ال يعرؼ ذلؾ، إنيا ممكة البربر في فترة الفتكحات، قاؿ كىك يكاصؿ 
 سخريتو: 

 ىيو يا اللة )نعـ سيدم( فتكحات فكرم قميبل...

 شغمي مخؾ...الكاىنة اسـ بربرم؟

 قمت:

 ربما لقبت بالكاىنة.

 قاؿ ككأنو استحكـ عمى نقطة ضعفي:

ؾ الصحة...ألـ يقؿ اهلل: ) كال تممزكا أنفسكـ( لقبت فضاع اسميا الحقيقي لقبت...يعطي
 (1)«مف التاريخ...

حبيب" )ابف عميا(، حيث يعرض كؿ منيما كجية «ك« يقدـ ىذا المشيد حكارا بيف "لكيزا
نظر في مكضكع ميـ يتعمؽ بالعرؽ كتأثيره عمى تفكير الشخص، ككذلؾ يمس ىذا المكضكع 

مشكه مف خبلؿ مشكمة التعريب، فيعكس ىذا الحكار تكترا، كتباعدا بيف جانب التاريخ ال
مكقؼ البطمة "لكيزا" كمكقؼ "حبيب ابف عميا، فمكقؼ حبيب يتناكؿ مكضكع العرؽ، 
كمشكمة التعريب، كتشكيو التاريخ بجدية، كال يخمك مف سخرية، كتحفيز لتاريخ العرب، 

ميا إف كانت بربرية أكال، كما ييميا ىك أنيا مباؿ بكؿ ما يحصؿ، فبل يي الكمكقؼ "لكيزا" 
عربية، كمسممة فقط، لذلؾ يبدك المشيد دراميا بجديتو، كسخريتو كمف جية أخرل يكشؼ 
طبيعة العبلقة بيف "لكيزا" ك"حبيب"، كطريقة التعامؿ كالتجادؿ بينيما، كبالتالي يكضح 
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ك التكتر بينيا كبيف حبيب في الظركؼ التي نشأت فييا البطمة "لكيزا" كطريقة تفكيرىا، كج
  البداية.

كما نبلحظ مف خبلؿ ىذا المشيد ىك أف السرد يتراجع لصالح الحكار، حيث تكتفي 
 الساردة بتنظيـ الحكار )قاؿ، قمت(.

 كفي )تاء الخجؿ( تقكؿ الساردة: 

...ذات ليمة دخؿ العـ بكبكر عمى كالدم غاضبا، اختمى معو في غرفة الضيكؼ » 
 كقاؿ لو:

 ؿ بنات الجامعة يعدف حبالى، فيؿ ستنتظر حتى تأتيؾ بالعار؟ ك

 قاـ كالدم غاضبا، كرد عميو: 

 إلى ىنا كتنتيي أخكتنا.

 يا رجؿ، لقد رأكىا مع نصر الديف بف مسعكد، أكثر مف مرة.

 ككأف كالدم أراد الدفاع عني:

 كلكف أبناء مسعكد في العاصمة.

 فيقاطعو عمي الماكر:

 صمة خصيصا لرؤيتيا. إنو يػأتي مف العا

انسحبت مف الشرفة كدخمت غرفة الجمكس، كانت كالدتي تشاىد التمفزيكف جمست بقربيا 
 كضحكت ساخرة:

 ىذا القكاد، أال يتعب ىك كالعمة كمثـك مف نسج القصائص لآلخريف؟

 صتيف كعادتؾ؟ نكنت ت

 عمي في ىذا البيت. ىال شيء يخف
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ا أكثر مما قالتو الشيقة، ضاع الكبلـ منيا، بدا الخكؼ عمى مبلمح أمي، كقالت عيكني
 كبحثت أصابعيا عمى مكضع القمب لتيدئتو.

 يا ابنتي سيكسرؾ رجاؿ العائمة.

  (1)«سأرل مف سيكسر، أنا أـ ىـ

لقد تكقفت الساردة في ىذا المقطع الحكارم، كأسندت الكبلـ لمشخصيات كالمتمثمة في 
نتيا، كتحاكرت فيما بينيا مباشرة، فتقدـ لنا ىذا )األب، العـ، األـ، البطمة(، فتكممت بألس

نو أالمشيد حكارا بيف )العـ( ك)األب( يعكس تكترا، كتباعدا بيف مكقؼ )األب( الذم يرل 
البد البنتو )البطمة( أف تكمؿ دراستيا في الجامعة، كمكقؼ )العـ( الذم يرل عكس ذلؾ 

م دار بيف الكالدة كالبطمة، كالذم بحجة أف كؿ بنات الجامعة يعدف حبالى، ثـ الحكار الذ
كاف أيضا متباعدا في األفكار، حيث كانت البطمة )خالدة( تتمتع بكثير مف القكة كالتحدم 
أماـ رجاؿ العائمة، مما يجعؿ ىذا المشيد دراميا، يكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف أفراد ىذه 

نشأت فييا البطمة "خالدة"، العائمة، كطريقة التكاصؿ بينيـ، كبالتالي يكضح الظركؼ التي 
 أم جك التكتر، كالقمؽ، كاحتقار األنثى، كعدـ االعتراؼ بحقكقيا في الدراسة. 

 أما في ركاية )اكتشاؼ الشيكة( نقؼ عند المثاؿ التالي: 

أظف أف جدتي تحبني ألنني حيف أككف بمزاج رائؽ أحدثيا عف أخبار )الزنقة(، كأخترع 
 ليا ما يسمييا مف أقاصيص: 

 سألني: ت

 )كزكجة الجزار؟(.

 فأجيبيا: 

)لقد طمقيا زكجيا، كطردىا أماـ الناس ىي كأكالدىا، كىك اآلف يحضر نفسو لمزكاج مف 
 صبية في العشريف(.
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في الثالثة عشر، كنت أعرؼ أف أخترع أقاصيص الزكاج، كالطبلؽ، كالنساء المكاتي 
تنتيي نيايات مأساكية، كما يشعكذف ألزكاجيف، كحكايات الحب التي تقصؼ في الميد، ك 

تفعمو الشرطة بتجار )الطراباندك(، كأقاكيؿ النسكة عف بعضيف، كنت أعرؼ الكثير، كأؤلؼ 
 الكثير، كىي تسمع، كحيف أصمت تسألني: 

 ك )الحمامجية؟(.

  ! أجيبيا: ماتت يا جدتي، ماتت

 المكت: مف عكرة مذفتنتفض 

 )كيؼ ماتت يا باني؟(

 ميؽ بيا: فأجيبيا مخترعة مكتا ي

 )داخت في الحماـ فحممكىا إلى المستشفى، لكنيا لـ تستيقظ، ماتت يا جدتي، ماتت(. 

 )متى حدث ذلؾ؟ لماذا لـ تخبرني كالدتؾ؟(

 (!)ألنيا لـ تعرؼ

 )ككيؼ عرفت أنت؟(

 حيف حممكىا( ـ)كنت قرب الحما

فأزيدىا  ثـ أشفؽ عمييا، حيف أرل عبلمات الفزع عمى مبلمحيا، كلكف لذة ما تنتابني
 ذعرا. 

 (1)«.)كعمي الحاج أيضا مات(

لقد امتد ىذا المشيد االسترجاعي في عدة صفحات، مف بينيا ىذه المقاطع اليزلية بيف 
لى جانب الحكار الكاقع بينيما  البطمة "باني"، كجدتيا الكبيرة في السف المقعدة في الفراش، كا 

"باني" لجدتيا أخبارا مف العدـ، ال  ىناؾ الكصؼ، كالسرد، كالسخرية مف خبلؿ حكي البطمة
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كجكد ليا مف الصحة، كىذا ما زاد مف سعة المشيد في الخطاب، كجعمو يشغؿ حيزا نصيا 
 كاسعا، عمؿ عمى إبطاء السرد نتيجة انشغاؿ الساردة بالحكار االسترجاعي.

دية متقنيات السر لك آنيا، فيك يتسع بشكؿ كبير جدا إف المشيد سكاء أكاف استرجاعيا، أ
األخرل، ليتحكؿ المشيد الحكارم إلى ما يشبو البؤرة الزمنية كما سماه "جيرار جينيت" ، كما 

احتؿ مكانا كمساحة كبيرة في الركايات الثبللث )مزاج مراىقة، تاء الخجؿ،  -المشيد–أنو 
كاكتشاؼ الشيكة( ؿ: فضيمة الفاركؽ، حيث يجرم فييا حكارات طكيمة عمى لساف الساردة، 

 ييا كؿ مشاكؿ كظركؼ كأعباء الحياة.تصؼ ف

    pauseالوقفة:  -ب

كىي تحدث عندما يكقؼ الكاتب تطكر الزمف، أم تتحقؽ عندما ال يتطابؽ أم زمف 
كيصادؼ ىذه الكقفات الزمنية أثناء الكصؼ أك الخكاطر، »كظيفي مع الزمف الحقيقي، 

لحذؼ ألنيا تقـك خبلفا لو كىي نقيض ا» ، (1)«كيسمييا "جيرار جينيت" الكقفات الكصفية
عمى اإلبطاء المفرط في عرض األحداث، لدرجة يبدك معيا ككأف السرد قد تكقؼ عف 

 (2)«التنامي

كلمكشؼ عف المقاطع الكصفية، ككيفية اشتغاليا في بنية النص الركائي، البد مف دراسة 
الخجؿ، اكتشاؼ بعض النماذج في الركايات الثبلث ؿ:"فضيمة الفاركؽ" )مزاج مراىقة، تاء 

 الشيكة(

كنت أخرج إلى المدينة ىركبا مف الصمت الذم » ففي )مزاج مراىقة( تقكؿ األديبة: 
يضعنا في مكاجية بعضنا البعض، فأمشي مسافات طكيمة مف )نحاس( إلى )ممعب ابف عبد 
المالؾ(، )إلى ساف جاف(، إلى )البريش(، إلى )شارع فرنسا(، )فسكؽ العصر(، إلى تمؾ 

ة الضيقة التي أضيع فييا دائما، كال أخرج إلى بمساعدة أحد، حيث )رحبة الصكؼ(، األزق
ك)الجزاريف(، كتمؾ األزقة الضيقة، كالجكانب الصغيرة، كالحيطاف المبنية، كالطرؽ 

                                                           
 . 106ـ، ص2007بكذيبة، الرؤية كالبنية في ركايات الطاىر كطار، عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، إدريس   (1)
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المرصكصة بقطع حجرية، مستطيمة، كأغاني )المالكؼ(، التي ال تسكت إال حيف يحؿ 
  (1)«ألميا، كجماليا...المساء، أتكغؿ في قدمييا، كأتنفس 

يتضمف ىذا المقطع كؿ مقكمات الكقفة الكصفية ألنو كبظيكره في النص يكقؼ السرد، 
يقاعي مما يترتب عنو مفارقة زمنية، أم اختبلط في النظاـ  اكيعمؿ عمى إبطاء كتيرتو، كا 

ع الزمني لمركاية، حيث أكقفت الساردة السرد، كشرعت في الكصؼ، ثـ عادت إلى سرد كقائ
 النص الركائي بعد انتيائيا مف الكقفة الكصفية.  

إنو كمف كظائؼ الكقفة الكصفية، الكظيفة الترتيبية، لكف استرجاع الساردة البطمة "لكيزا" 
لصكرة قسنطينة، كاإلسياب في كصفيا في مقاطع كثيرة، لـ يكف مف أجؿ تزييف السرد 

نما أرادت أف  مف بعيد، كىذا الكصؼ يمكف  -قسنطينة–ستحضر صكرتيا تالركائي، كا 
 اعتباره كصفا آنيا ككنو يقع في حاضر السرد. 

كالكصؼ في ىذا المقطع ينبني عمى الرؤية البصرية لممكصكؼ، فينتقؿ مف كصؼ 
الكؿ إلى الجزء، فقد بدأ بالمدينة ككؿ، كتسمية مناطقيا المعركفة )نحاس، ساف جاف، 

ف، كالطرؽ، الى األزقة، كالحكانيت، كالحطالبريش، شارع فرنسا، سكؽ العصر، ثـ انتقؿ إ
كغير ذلؾ، كما ينبني أيضا عمى الدقة في الكصؼ، حيث أنو يرصد خصائص األمكنة بدقة 

)قطع  ةمتناىية كالحجـ )صغيرة، طكيمة، ضيقة(، كالشكؿ )مستطيمة، مرصكصة(، كالماد
 حجرية(.

 كنقؼ في )تاء الخجؿ( عند المقطع التالي: 

شياء، إذا لـ أصؼ لؾ بيت طفكلتي، ككيؼ كنا نعيش فيو، فيندستو، لف تفيـ ىذه األ» 
 كنظاـ الحياة فيو سر مف أسرار تركيبتي، كتمردم.

إنو بيت مف طابقيف، كستة عشرة غرفة، كساحة كبيرة، يحيط بيا سكر عاؿ يسمى 
 )الحكش(.

 كنت أشبو البيت بشكؿ عجيب.
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 إذ ال أزاؿ منغمقة انغبلقو عمى الداخؿ.

نفسي بسكر عاؿ، كبكثير مف األشجار، غرفتي مثؿ غرؼ البيت، كثيرة األسرار، كأحيط 
كثيرة الخبايا، كثيرة المكاجع، كفي كؿ غرفة أنثى، ال تشبو األخريات في شيء مف العمة 

 تكنس، 

 شيء مف لبل  عيشة،

 أشياء كثيرة مف زىية كالدتي،

 (1)«كأشياء مف األخريات

ي لبيت البطمة "خالدة" يجده مقطعا منفصبل عف السرد، إف المتأمؿ ليذا المقطع الكصف
حيث يأتي السرد بعد االنتياء مف الكقفة الكصفية، كقد أرادت الساردة أف تستحضر صكرة 
ذلؾ البيت مف بعيد، كصكرة ىذا البيت، تمتزج فيو العاطفة كالشعكر بما فيو مف طكابؽ، 

لو، ككذا الصكرة النفسية الداخمية،  كغرؼ، كساحة، كسكر، كأشجار، أم بالصكرة الخارجية
كأدكاتيا المختمفة الرمكز كاألسكار، المكاجع، كغير ذلؾ. فقد أسقطت عمى ذلؾ البيت، 

 كمككناتو ما كاف يعترييا مف حاالت نفسية يائسة. 

 ( فإننا نرصد لمكقفة أمثمة عديدة منيا: اكتشاف الشهوةأما في )

، التي كانت يجب أف »  تككف غرفة عريسيف، فمـ تكف كذلؾ، كانت كئيبة أما غرفة النـك
بألكاف باىتة، ككانت صكرة زكجتو السابقة رابضة قرب السرير، بعينيف زرقاكيف، كابتسامة 

صعب عمي أف أشعر بارتياح بعدىا، كامرأة أخرل  ، لقد نسي أف يخفييا قبؿ أف أدخؿباردة
 تشاركني الغرفة، كانت تمؤل الغرفة. 

يابيا الداخمية، ك)صندؿ( بكعب رفيع، كزجاجة عطر نسائي عمى في الخزانة بعض ث
 (2)«)الكمكدينة(، كفي الحماـ كجدت فرشاتيف لؤلسناف، استنتجت أف إحداىما ليا
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عمى الرؤية البصرية لممكصكؼ، كيتبع  -كذلؾ–في ىذا المقطع السردم ينبني الكصؼ 
سابقة )رابضة قرب خطة محكمة في الكصؼ، فيي تبدأ بكصؼ مكضع صكرة الزكجة ال

لكصؼ باالنتقاؿ السرير( ثـ تفصؿ في تمؾ الصكرة، كتككف الساردة بذلؾ قد التزمت أثناء ا
 ء. مف الكؿ إلى الجز 

يقاعو، كىذا ما شكؿ مفارقة زمنية أدت  لقد عمؿ ىذا المقطع عمى إبطاء كتيرة السرد كا 
ني" أكقفت السرد، كشرعت إلى كجكد اختبلؿ في النظاـ الزمني لمقصة، حيث إف الساردة "با

 الستئناؼ سرد القصة بعد ىذه الكقفة الكصفية.  تفي الكصؼ، ثـ عاد

إف النتيجة المتكصؿ إلييا مف خبلؿ دراسة تقنية المدة ككؿ، ىي أف عناصرىا األربعة 
المتمثمة في: الخبلصة، الحذؼ، المشيد، كالكقفة، ترتبط أشد االرتباط بإيقاعات النصكص 

بلثة )مزاج مراىقة، تاء الخجؿ، اكتشاؼ الشيكة(، فمف خبلليا نستطيع دراسة الركائية الث
إيقاع النص مف حيث السرعة، كالبطء، فحيف تمجأ الركاية إلى تمخيص األحداث، كحذؼ 

إلى الكصؼ، أك الحكار  -الركائية–فترات زمنية، يتسارع اإليقاع الركائي، أما إذا لجأت 
 يككف اإليقاع بطيئا. 

  fréquencesالتواتر: ثالثا: 
ما، كالعبلقة بيف ىذه المرات،  يقصد بالتكاتر عدد المرات التي كردت فييا حادثة

فظاىرة التكرار، تمثؿ كجيا مف أكجو الركاية، فيي تذكر الحدث حسب عدد المرات التي »
ذا ما تكرر كقكعو، كقع فييا، فإذا ما حدث مرة كاحدة، يأتي ذكره  ذكره يتكرر  مرة كاحدة، كا 

 (1)«بنفس عدد المرات

  كمف خبلؿ ىذا التعريؼ حددت صيغ التكاتر في ثبلثة أنكاع )السرد المفرد
singulatie  كالسرد التكرارم )hépétite كالسرد المتشابو )Iterotie.) 
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   singulatieالسرد المفرد:  -1

ألحداث، كلقد بحيث يقص الراكم مرة كاحدة، ما حدث مرة كاحدة عمى مستكل الكقائع، كا
 أكردت الركائية ىذا النكع مف السرد في ركاياتيا الثبلث. 

في الرابعة تماما جاءت يد كالدتي باردة، » ففي )مزاج مراىقة( نقؼ عند المثاؿ التالي:
 مقبمة عمى جبيني الذم تزاحـ فيو القمؽ، تطرد عني ما تبقى مف النـك الذم حظيت بو.

 قالت لي: 

 حاف الكقت،

الت لي حانت نياية العمر، أك نياية العالـ، أك أم شيء يشبو انتياء ككأنيا ق
اإلنساف...قمت، كالرجفة تسمسؿ قمبي، ككياني، تحركت نحك الحماـ، كخفت أف يكاجيني 

 كجيي في المرآة بكؿ تمؾ االحتماالت السيئة التي يمكف أف تككف حظي. 

أنني أتعامؿ مع شخص لـ أرفع عيني نحك المرآة، غسمت كجيي، كحضرت نفسي، كك
 آخر...في الرابعة كالربع...

كنت أنا المحجبة، التي يفترض أف تككف شخصا ىينا، طيعا، ال يحسف غير الرضكخ 
 ألنو ال يممؾ غير ضعفو ككسيمة لمعيش. 

كنت متأىبة في ذلؾ الفجر البارد لمسفر مع حبيب، ابف عمي مصطفى، كىك طالب في 
 (1)«كمية الصيدلة بقسنطينة

في صبيحة أكؿ  -في عبارة كاحدة–بر الساردة القارئ في ىذا المقطع بما حدث ليا تخ
يـك تستعد فييا لمذىاب إلى الجامعة مع "حبيب" ابف عميا كيؼ أيقظتيا كالدتيا باكرا، ككيؼ 
كاف إحساسيا، كشكميا بعد ارتدائيا لمحجاب، أم أف ىذه العبارة الكاحدة تعادؿ ما جرل فعبل 

 كقائع، فقد سردت مٌرة كاحدة ، ما حدث مرة كاحدة في تمؾ الصبيحة فقط.عمى مستكل ال

 كفي )تاء الخجؿ( نقؼ عند المثاؿ التالي:
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"في تمؾ الميمة ضرب عمي بكبكر العٌمة نكنة ضربا مبرحا، كقد غضب سيدم إبراىيـ 
 جٌدا، لكف أمي ابتسمت.

ثيرا، ثـ أدخمني إلى غرفة كفي اليـك التالي، أمسكني سيدم إبراىيـ مف أذني، كآلمني ك
الضيكؼ، كأغمؽ الباب كراءه، فإذا بالغرفة تضيؽ، كتتحكؿ إلى مقصمة، اقترب مني، كاد 
أنفو الرفيع أف يمتصؽ بأنفي، ابتعدت عنو قميبل، كأنا أرتجؼ، فرفع سبابتو نحك عيني، كقاؿ: 

  (1) ال أريدؾ أف تككني مثؿ تكنس، ييٌمؾ ىذا )كأشار إلى أنفو( "-

ىذه الحادثة كقعت مرة كاحدة عندما كانت البطمة "خالدة" تسترؽ الٌسمع، فسمعت إف 
زكجة عٌميا تقكؿ كبلما تعيب فيو كالدتيا فأخبرت الجميع، كأكقعت زكجة عٌميا في مشكمة، 

كىذا ما دفع العـٌ األكبر)سيدم إبراىيـ( يتدٌخؿ، كيحٌذر -زكجتو-حيث قاـ عٌميا بضربيا
حدث، مع تزكيدىا ببعض النصائح، لذلؾ فيذه العبارات التي أكردتيا "خالدة" مف تكرار ما 

 الساردة، تعادؿ ما جرل فعبل في زمف القصة الحقيقي.

 أٌما في )اكتشاؼ الشيكة( نقؼ عند المثاؿ التالي:

" مرة كاحدة رافقني إلى السينما ألشاىد فيمـ)المريض اإلنجميزم(، كقد تضايؽ مني، حيف 
 بكيت.

الفضؿ في الزكاج يبدأ مف ىنا، حيف نرل األشياء بمنظكريف ليس فقط  في الحقيقة،
   (2)مختمفيف، بؿ متناقضيف" 

ليا إلى السينما كقع  -زكج البطمة 'باني'-إف ىذا الحدث المتمثؿ في اصطحاب "مكد"
مرة كاحدة بدليؿ قكليا )مرة كاحدة رافقني إلى السينما(. كما أنيا لـ تكرر سرد ىذا الحدث 

نما اكتفت بسرده مرة كاحدةمرتي أيضا بيدؼ تطكير أحداث الركاية، كاإلخبار -ف، أك أكثر، كا 
عف أدؽ تفاصيميا، كعف الحالة التي عاشتيا مع زكجيا الذم كاف متناقضا دائما في 

 األفكار، كاألخبلؽ، كالمبادئ، كغيرىا.
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 :Repetitieالسرد التكراري: -2

رة كاحدة، عبر التمكيف األسمكبي، أك تغيير كيككف بأف نسرد أكثر مف مرة ما حدث م
كجيات النظر، كالتنظير، كالركاة، كمف أمثمة السرد التكرارم في ركايات "فضيمة الفاركؽ"، 
نقؼ في )مزاج مراىقة( عند المثاؿ التالي: "غذاء القمب يمكف أف يككف قضمة كاحدة، كقد 

ؽ دركبي عند رجميف، فضممت يككف نظرة كاحدة، كقد يككف كىما .... كالذم صنع مفار 
 الطٌريؽ.

 رجبلف....ىما في النياية جيبلف مختمفاف، تياراف ال يمتقياف.

تاريخاف....ضاعت بينيما حمقة كصؿ لكٌنيما كانا معا عقمي، كعاطفتي، عطبي 
كصبلبتي، كليذا حيف أردت االحتفاظ بأحدىما خسرت اإلثنيف معا.....تكفيؽ عبد الجميؿ 

نكاف الكحيد الذم ال يمكنني أف أتكه عنو، يعيش ىنا، يتحرؾ ىنا، يمارس يسكف ىنا، في الع
حضكره العذب في دمي، كفي ألمي...لكف يكسؼ، ذلؾ اآلتي مف ببلد العمالقة، اعتمى 
مسرحي، كأضاء أضكائي ليدخؿ الٌمعبة مف الباب الخمفي لعكاطفي، فتح طريقا لـ أتكقعو 

   (1) لمحٌب......"

الحكائي عبارة عف سرد تكرارم لحدث كقع مرة كاحدة ألف البطمة "لكيزا" ىذا المقطع      
خسرت كبل الرجميف مرة كاحدة، لكٌنيا ال تتكقؼ عف الحديث عما حدث ليا معيما ككيؼ 
أحبت كٌؿ كاحد منيما بطريقتيا الخاصة، فمف بداية الركاية إلى نيايتيا، ال تنفؾ الساردة 

ككالده "يكسؼ عبد الجميؿ"، فقد غمبت ىذه النمطية )السرد تتحدث عف "تكفيؽ عبد الجميؿ"، 
 التكرارم( في الركاية بشكؿ كاضح مف البداية إلى النياية.

مضاء    كىذا الترديد يتعمؽ بحمقتيف دالليتيف، دالالت متعمقة بحب الحياة معيما، كا 
عبد الجميؿ" أحمى األكقات، كأخرل متعمقة بالحرماف، كاالبتعاد عنيما بعد إصابة "يكسؼ 

 بالرصاص، كسفره إلمضاء فترة النقاىة، ككذا سفر "تكفيؽ" خارج الكطف.

 

                                                           
 6،7ؽ، مزاج مراىقة، صفضيمة الفارك   (1)



 خظىطٍخ انضيٍ                                                                            :األولانفظم 
 

 152 

 كفي )تاء الخجؿ( تقكؿ "فضيمة الفاركؽ" :

"كاف يجب أف نتكاجو حيف قررت أف أىجرؾ فجأة، كاف يجب أف تسألني، أف تبلحقني، 
جؿ مف برج الثكر، أف تطمب مٌني تكضيحا، أف تعتذر عف ذنب لـ تشعر أنؾ ارتكبتو، لكٌنو ر 

  (1) معطاء في الحٌب، شحيح في االعتذار"

فالساردة تقص ىنا عدة مرات ما جرل بينيا كبيف حبيبيا لٌما افترقا؛ ففي كٌؿ مٌرة     
كانت تعكد بذاكرتيا إلى الكراء، كتسترجع ما حدث في ذلؾ اليـك الذم قررت فيو أف تيجره، 

ىذه الحادثة مف بداية الركاية إلى نيايتيا، كىذا فتتأثر بما حدث، كتسرد مٌرات، كمٌرات 
القطب الداللي المتمثؿ في المعاناة، كالحسرة، كالحنيف إلى أياـ العشؽ يسيـ بدقة في رسـ 

 الجٌك العاـ الخاص بركايتو.

 كتقكؿ "فضيمة فاركؽ" في ركايتيا )اكتشاؼ الشيكة( :    

 "قبمة )إيس( ....

في حياتي، أخطرىا عمى اإلطبلؽ أتحكؿ إلى امرأة كانت تمؾ أخطر المنعرجات     
 أخرل، تشبو سيبل مف مطر صيفي ىائج، ال يفٌرؽ بيف الحجارة، كالكائنات.

 قبمة )إيس( .....  

قبمة الصباح الماطر، كالبرد الذم غامر مف أجؿ حفنة مف الدؼء، كالرضاب الذم   
 مة تنكرية مجنكنة في سيؿ مقفر.كٌؿ شياطيف الدنيا إلقامة حف ظسقى شتائؿ الشيكة، كأيق

قبمة )إيس(.... كالمعنة التي حمت عمى زكاجي، كألقت بقيكد الشيكة حيث المكتى،   
   (2)كألقت بي أبدا إلى النار " 

تعتمد الساردة في ىذا المقطع الحكائي السرد التكرارم، حيث تكرر عبارة )قبمة     
س"، كتأثرىا بأكؿ قبمة بينيما في ذلؾ الصباح إيس(، كىذا دليؿ عمى  إعجابيا الشديد بػ"إي
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الممطر لدرجة أنيا اعتبرت أف تمؾ القبمة كانت بمثابة منعرج جديد حكؿ حياتيا نحك طريؽ 
السعادة التي كانت تفتقدىا مع زكجيا "مكد" لذلؾ كانت في كٌؿ مرة تحس بالكحدة كالضجر، 

لكثير عف ذلؾ اليكـ، مردٌدة تمؾ القبمة كما تتذكر تمؾ القبمة، فتعكد إلى حياة التفاؤؿ، كتسرد ا
 أحدثتو في نفسيا مف تحٌكؿ.

  :Iterotieالسرد المتشابه:-3

كيحصؿ ىذا النكع مف السرد عندما نسرد مٌرة كاحدة ما حدث عٌدة مٌرات، كقد جاءت 
 ىذه الصيغة في الركايات الثبلثة كالتالي:

 :ففي )مزاج مراىقة( نقؼ عند المثاليف التالييف  

" لماذا يسافر ىؤالء الفبٌلحكف إلى باتنة مبٌكريف، مزاحميف الٌطمبة عمى أماكف الجمكس، 
   (1) فيقضي معظـ الطمبة خصكصا عمى ىذه الحافمة"

في ىذا المقطع تقص الساردة مٌرة كاحدة، ما جرل عٌدة مرات، كيظير ذلؾ مف خبلؿ 
ت كٌؿ صباح، كبقاء الطمبة كاقفيف مزاحمة الفبلحيف لمٌطمبة عمى أماكف الجمكس في الحافبل

طكؿ الطريؽ فيذا األمر يحدث يكميا، لكٌف الساردة اكتفت بسرد ذلؾ مٌرة كاحدة، كىذا النكع 
 مف التكاتر )السرد المتشابو( قميؿ في ىذه الركاية مقارنة مع الركايات األخرل.

 كفي )تاء الخجؿ( تسكؽ المثاؿ التالي:  

كـ، الحب مؤلـ جدا حيف تعبره الجنائز، كتمكثو كالكطف يشيع أبناءه كؿ ي» 
  (2)«االغتصابات، كيمؤله دخاف اإلناث المحترقات

إف ىذه العبارة تكحي بأف عدد القتمى مف ضحايا اإلرىاب في تمؾ الفترة يزداد يكما بعد 
 -اإلرىاب–يـك مع اختبلؼ طريقة المكت، كخاصة مف جانب اإلناث، فينالؾ مف قاـ 

، لذلؾ غمب الحزف عمى بحرقيف، أك ا غتصابيف، أك اختطافيف، كىذا ما يحدث يكما بعد يـك
الكطف لدرجة أصبح فييا حتى الحب مؤلما، كال معنى لو، لكف البطمة في سردىا لتمؾ 
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، كاختصرت قكليا بعبارة )كالكطف ي يع أبناءه كؿ شاألحداث، لـ تدقؽ فيما يحصؿ كؿ يـك
( متبعة سبيؿ السرد المتشابو، ك   ىذا النكع مف السرد كثير في ىذه الركاية.يـك

أما في )اكتشاؼ الشيكة( نستطيع مبلحظة ىذا النكع مف السرد مف خبلؿ العديد مف 
 المقاطع مف بينيا: 

كألني ذكية، كناجحة، تحكؿ البيت بالنسبة لي إلى جحيـ، كتكرطت في أحبلـ اليقضة » 
 أمشي، أقطع الطريؽ، كأنا ساىية...لتصبح مشكمتي الكبرل، أحمـ كأنا آكؿ، أحمـ كأنا 

 كأنجك مف ألؼ حادث في اليـك 

 أحمـ 

 (1)«أخترؽ الشبابيؾ التي أصبحت مغمقة بأحبلمي، أخترؽ حراسة إلياس لي

إف ىذا المقطع الحكائي يكحي بأف البطمة "باني" تحمـ في كؿ دقيقة بؿ في كؿ ثانية، 
،  أثناء النـك كاليقظة كالدراسة، كاألكؿ، كالمشي، لدرجة أنيا تنجك مف ألؼ حادث في اليـك

كتسرد كؿ حادث مف الحكادث األلؼ التي كانت تنجك منيا، كىذا نمكذج لمترديد األحادم، 
حيث تذكر الساردة األحداث التي يتكرر كقكعيا عف طريؽ إشارة كاحدة، كمف خبلؿ دراسة 

إلى أف الركائية "فضيمة  ىذه المقاطع التي تثبت استعماؿ الساردة لتقنية التكاتر، نخمص
الفاركؽ" اعتمدت ىذه التقنية في أعماليا الثبلثة بشكؿ كاضح، يمفت انتباه القارئ. 

                                                           
 . 21،22فضيمة الفاركؽ، اكتشاؼ الشيكة، ص  (1)



 

 

ني:  الفصل الثا
 خصوصية المكان
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 خصوصية المكان    

يتبادالف تكازف القكل، كما يتبادالف » إف لمزمف عبلقة كطيدة بالمكاف حيث أنيما 
ى أف يجد مكانا يسكف فيو، كأف المنافع؛ فالمكاف يزمف بالزماف، كالزماف يمكف بالمكاف، بمعن

 .(1)«المكاف فراغ ال تحكالت كال تجميات لو دكف أف يتجدؿ مع الزماف

،  (2)«فالمكاف ىك بمثابة كعاء لمزمف» فالمكاف كالزماف متبلزماف ككأنيما تكأماف 
المكاف كالمكانة كاحد، الميث: :» ( لساف العرب)في  "ابف منظكر"كالمكاف لغة: ىك كما يقكؿ 

كاف في أصؿ تقدير الفعؿ مفعؿ، ألنو مكضع لكينكنة الشيء فيو، كالمكاف كالمكضع، م
كالجمع أمكنة، كأماكف جمع الجمع، قاؿ ثعمب: يبطؿ أف يككف مكاف فعاال ألف العرب تقكؿ: 
كف مكانؾ، كقـ مكانؾ، كاقعد مقعدؾ، فقد دؿ ىذا عمى أنو مصدر مف مصدر مف كاف أك 

 .(3)«مكضع منو

اف كاحدا مف أىـ مككنات النص السردم، فيك أكال كقبؿ كؿ شيء مسرح كيعد المك
األحداث، كاإلطار الذم تدكر فيو، فبل يمكف تصكر كجكد األحداث، كاإلطار الذم تدكر 
فيو، فبل يمكف تصكر كجكد أحداث دكف كجكد مكاف لكقكعيا، فكؿ حدث يأخذ كجكد في 

 مكاف محدد كزماف معيف.

ذا كاف "جيرار جيني ت" يفضؿ عنصر الزماف عمى المكاف في تككيف النص السردم، كا 
فكجكد المكاف يعتبر إشارة ذات داللة ميمة في بنية النص السردم عمكما، كقد اكتسب 
المكاف قيمة أكبر مف حيث ارتباطو بالزمف في الدراسات الفيزيائية الحديثة، كلعؿ ىذا 

عد مجرد إطار لمحكادث بؿ بدأت تظير االرتباط غير كثيرا مف نظرة السرد لممكاف، فمـ ي
صكرتو العضكية، خاصة عمى مستكل نصكص السرد حيث صار معبرا عف حالة سردية 

 )4(.دة الخصكصية عندما يظير في السردشدي

                                                           
 . 326ة، صشاكر النابمسي، جماليات المكاف في الركاية العربي  (1)
 . 339ـ، ص2002، 1حسني محمكد، الضفة األخرل )دراسات في الثقافة كاألدب كالنقد، دار كائؿ، ط  (2)
 . 14ابف منظكر، لساف العرب، المجمد   (3)
شكاليات النكع السردم، مؤسسة االنتشار العربي، بيركت، لبناف، ط  (4) ، 1ينظر: ىيصـ الحاج عمي، الزمف النكعي كا 

 . 141، ص2008
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كيمثؿ المكاف الركائي البعد المادم الكاقعي لمنص، فيك بمثابة الفضاء كاإلطار الذم 
العناصر التي يقكـ عمييا البناء السردم سكاء كاف تجرم فيو األحداث كما يأتي في مقدمة 

 ىذا السرد قصة قصيرة، أـ طكيمة أـ ركاية.

كذلؾ لما لو مف قدرة عمى التأثير في تصكير األشخاص، كحبؾ األحداث، كمف ىذا 
المنطمؽ يمكف النظر إلى المكاف مف حيث ىك مدخؿ مف المداخؿ المتعددة التي يتـ مف 

الركاية، كالكقكؼ عمى مدلكالتو العميقة، كرمكزه. لذلؾ يعتبر االىتماـ  خبلليا النظر في عالـ
باختيار األمكنة في السرد الركائي ىك ما يساعد المتمقي عمى ما يريد الركائي إيصالو لو، 
ففي كؿ زاكية، كفي كؿ طريؽ ثـ الكبلـ عنيا، أك اإلشارة إلييا ثمة ما يرمز إليو الكاتب، 

 1لؾ فاختيار الكاتب لؤلمكنة ال يمكف أف يككف عشكائيا.كيكحي بو مف بعيد، لذ

كقد كضع العمماء كالباحثكف تعاريؼ متعددة لممكاف، منيـ الباحث السيميائي "لكتماف" 
ىك مجمكعة مف األشياء المتجانسة مف الظكاىر، أك الحاالت، » الذم يعرؼ المكاف بقكلو: 

عبلقات شبيية بالعبلقات المكانية المألكفة أك الكظائؼ، أك األشكاؿ المتغيرة، تقكـ عمييا 
 (2)«.العادية مثؿ االتصاؿ كالمسافة

كنجد أف المكاف يمثؿ إلى جانب الزماف اإلحداثيات األساسية التي تحدد مكاضع 
األشياء، حيث نستطيع أف نميز بيف األشياء مف خبلؿ كضعيا في المكاف، مثمما نستطيع 

ذا كاف المكاف الكاقعي يتحدد بعبلقاتو تحديد الحكادث مف خبلؿ تاريخ كقك  عيا في الزماف، كا 
كمفاىيمو المكانية )أعمى، أسفؿ، متصؿ، داخؿ، خارج... كغيرىا( فالمكاف الركائي يتميز 

 بككنو: 

 

 

                                                           
ينظر: إبراىيـ خميؿ، بنية النص الركائي، دراسة الدار العربية لمعمـك ناشركف، منشكرات االختبلؼ، شارع حسيبة بف   (1)

 . 133، ص2010، 1بكعمي، الجزائر، ط
ف، محمد بكعزة، تحميؿ النص السردم، تقنيات كمفاىيـ، الدار العربية لمعمـك ناشركف، منشكرات االختبلؼ، دار األما  (2)

 . 99، ص2010، 1الرباط، المغرب، ط
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  فضاء لفظي:

    أم أنو ال يكجد إال مف خبلؿ المغة، كىك يختمؼ عف الفضاءات بالسينما، كالمسرح،
ندركيا بالبصر أك السمع، إذ يتجسد مف خبلؿ الكممات المطبكعة  أك كؿ األماكف التي   

 في الكتاب، فيأتي كمكضكع لمفكر الذم يخمقو أك يبدعو الركائي.

 فضاء ثقافي: 

ألنو يشكؿ في األساس مف كممات، أم أنو يتضمف كؿ التصكرات، كالقيـ، كالمشاعر 
 التي تعبر عنيا المغة. 

 فضاء متخيل: 

الـ حكائي في قصة ما، مف نسج خياؿ الكاتب، تتضمف أحداثا حيث يتشكؿ داخؿ ع
كشخصيات، حيث يكتسب معناه، كرمزيتو مف خبلؿ العبلقات الداللية التي تضيفيا 

  1الشخصيات عميو.

تمثمت شعرٌية المكاف في "األكصاؼ التي صكرت بيا مدينة قسنطينة لتقكؿ إٌف السارد 
مكانا مرجعٌيا احتضف أحداث الركاية، بؿ إنو يحددىا، إذف ال يحدد مدينة قسنطينة باعتبارىا 

أك يصفيا مف منظكر ذاتي فتغدك صكرة المدينة ال صكرة مرجعية، بؿ صكرة مثقمة بأكجاع 
الذات، كانفعاالتيا، كبذلؾ يككف عدـ الٌتطابؽ بيف المكاف المرجعٌي كالمكاف الٌمغكم ىك المكلد 

حمؿ دالالت مرجعٌية ليعٌبر عف مكنكنات الٌذات  ، المكاف في الركاية(2)لشعرٌية المكاف"
بآالميا، كأكجاعيا، كأحزانيا، فبل نجد تطابقا بيف األماكف الفعمٌية، كالصكرة المكضكعة لو في 

 الركاية، كىذا مكمف الشعرٌية فيو.

                                                           
 .100ينظر: محمد بكعزة، تحميؿ النص السردم، تقنيات كمفاىيـ، ص  (1)
 .273، ص2007، يبسط،1صهشح كًىٌ، انشؼشٌخ فً سواٌبد أحالو يسزغبًًَ، داس حبيذ نهُشش، ط  (2)
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مثاؿ: "....لماذا قبمت الٌسفر....ألكٌؿ ىذا أـ ألٌنني استسممت إلغراء قسنطينة، كلندائيا 
رم الذم كاف يبلحقني كيطاردني مف األزؿ، كما يطارد نداء الحكرٌيات في الجزر السٌ 

 .(1)المسحكرة أكلئؾ البٌحارة الذيف نزلت عمى بكاخرىـ لعنة اآللية...."

ىذه الصكرة التي شٌبو فييا "خالد" مدينة قسنطينة بالمرأة التي تمكنت مف إغرائو     
ى أكجاع الٌذات، كحٌب الكطف، كالٌشغؼ لمعكدة إليو، فانسحب لندائيا، لتٌدؿ ىذه الصكرة عم

 كالحنيف إليو.

لقد لعب الفضاء الٌركائي/المكاف دكرا كاضحا لدل معظـ الكاتبات الجزائريات     
المعاصرات، كشغؿ حٌيزا بارزا في أعماليٌف، كاٌتخذ معافو كدالالت متنكعة ارتبطت بحياة 

 اإلنساف عمكما، كالمرأة خصكصا.

عٌد المكاف الٌركائي مف أىـ مككنات الٌركاية، حيث يقكؿ "ميشيؿ بكرتكر": إف قراءة كي    
الٌركاية رحمة في عالـ مختمؼ عف العالـ الذم يعيش فيو القارئ، فمف الٌمحظة األكلى التي 
يفتح فييا القارئ الكتاب ينتقؿ إلى عالـ خيالي مف صنع كممات الٌركائي، كيقع ىذا العالـ في 

فتشخيص المكاف في  (2)غايرة لمكاقع المكاني المباشر الذم يتكاجد فيو القارئ"مناطؽ م
 (3)الركاية ىك الذم يجعؿ مف أحد أحداثيا بالنسبة لمقارئ "شيئا محتمؿ الكقكع في المسرح"

فالمكاف ىك مسرح األحداث التي تتحرؾ عمى خشبتو الشخصيات، كىك "حامؿ لمعنى 
  (4)كسة."كلحقيقة أبعد مف حقيقتو الممم

                                                           
 .273أحالو يسزغبًًَ، راكشح انجسذ، ص  (1)
 .74صسٍضا قبسى، ثُبء انشواٌخ،   (2)
 .65، ص1991، 1حًٍذ نحًذاًَ، ثٍُخ انُض انسشدي يٍ يُظىس انُقذ األدثً، انًشكض انثقبفً انؼشثً، ثٍشود، ط  (3)
 .74سٍضا قبسى، ثُبء انشواٌخ، ص  (4)
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إف دراسة المكاف ال يمكف أف تتـ في استقبلؿ عف باقي عناصر الٌسرد، فيك يدخؿ     
في عبلقات متعددة مع المكٌكنات الحكائية األخرل لمٌسرد كالشخصيات، كاألحداث الٌركائية 

  (1)الٌسردية."

عمييا السرد،  كبالتالي يمكف القكؿ "إف المكاف ىك القاعدة المادٌية األكلى التي ينيض    
كعبلماتو المغكية منكطة بخمؽ بناء فضاء خيالي "حميمي" لو مقكماتو الخاصة، كأبعاده 

 (2)الممٌيزة التي تعبر عف اليكٌية كالكينكنة كالكجكد"

لقد فضؿ بعض النقاد استخداـ مصطمح الفضاء الٌركائي بكصفو مصطمحا أكسع    
قـك عمييا الحركة الركائية، كعمى الرغـ مف كأشمؿ مف المكاف، كىك مجمكع األمكنة التي ت

إمكاف غياب مقاطع خاصة تسيب في كصؼ الفضاء، فإنو "يتأسس مف خبلؿ كؿ إشارة 
 (3)مقتضبة لممكاف"

كىذا ما أشير إليو في الدراسات الحديثة بتنكع رسـ الحٌيز العاـ أك المركزم ككصفو    
ية برسـ األحياز الثانكية أك الجزئية التي كتحديد معالمو في النصكص الركائية، ككذلؾ العنا

تطرأ مع اضطراب الشخصية كتنقبلتيا مف مكقع إلى آخر لتصبح ىذه األمكنة أمكنة ذات 
حمكالت يتعامؿ معيا الركائيكف بحذر كقمؽ، كجيؿ متعمد، فكاف الكاتب ال يعرؼ حدكد 

حالة سميت في التعامؿ معالـ مكانو، كما ال يعرؼ نكايا شخصياتو كأىكاءىا مما يكصؿ إلى 
المحدث مع المكاف الركائي بسحر المكاف أك عبقرية المكاف، كشعريتو، فيمتد الكاتب مف 
حيزه إلى أقصى اآلفاؽ الممكنة، يتحرؾ إف شاء، كيتكقؼ إف شاء، محكال الحيز المكاني مف 

ر الحٌسي مجرد التمثؿ الذىني لدل القراءة أك أثناءىا إلى االستحضار القائـ عمى التصكٌ 
 4الممتقط بالبصر، فذلؾ أرقى ما يمكف أف يبمغو الحيز مف تمكف.

                                                           
 .65حسٍ ثحشاوي، ثٍُخ انشكم انشوائً، ص  (1)
 .11، ص2004، 403ىقف األدثً، انؼذدأحًذ طبنت، انسشد انقظظً وجًبنٍبد انًكبٌ، ارحبد انكزّبة انؼشة، انً  (2)
 .65حسٍ ثحشاوي، ثٍُخ انشكم انشوائً، ص  (3)
(4)

 .157-153ٌُظش: ػجذ انًبنك يشربع، فً َظشٌخ انشواٌخ، ثحث فً رقٍُبد انّسشد، ص  
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إف مثؿ ىذه التحكالت في تكظيؼ المكاف كاستخدامو في النص الركائي، كىذا التمكيو    
المقصكد، كالذم يعيد إنتاج المكاف بحمكالت سحر المكاف أك عبقريتو ىي مف صمب تحكالت 

تحكالت الكاقع الحضارم الذم فرض تغير عبلقة اإلنساف النص الركائي غير المفصكلة عف 
بالمكاف الذم تغٌيرت جغرافية، كىذا التغير الحضارم يشمؿ الكاقع االجتماعي، كالسياسي، 

 كاالقتصادم، كحتى الديمكغرافي كالمعمارم.

إف المكاف الركائي بكصفو مكانا متخٌيبل مف صنع الركائي يظؿ جزءا مف العالـ     
كلكنو محمؿ بتصكرات، كدالالت رمزية، كىذه الدالالت المرتبطة بالتصكرات  الماٌدم،

نما ىي متشكمة بفعؿ تجارب ذاتية كمكاقؼ سيككلكجية  المكانية ليست محايدة كمكضكعية، كا 
تخرج األمكنة الركائية مف دائرة جغرافيتيا المحضة كحيادىا الظاىرم، لتدخؿ ضمف 

ئي الذم يجعمنا نستحضر المكاف كدالالتو كمنجزاتو الركائية األطركحة الركائية، كالسرد الركا
ضمف ىيكمة العمؿ األدبي التي تدخؿ لتحديد كتأييد جممة مف البنى االجتماعية فضبل عف 

كىنا يأخذ المكاف بعدا محكريا كأساس  1تخيؿ سمسمة العبلقات القائمة مع الثقافات األخرل
تو الكطنية، حيث أٌف كعيو بتاريخو الٌتميد ىك الذم العتزاز اإلنساف بذاتيتو القكمية، كىكيٌ 

 يمنح ىذا االعتزاز بعدا زمنيا يدعـ إحساسو بالكبرياء كالفخر.

إف االنطبلؽ مف خصكصية العبلقة الجدلية بيف اإلنساف كالمكاف ىك الذم سيفتح     
لي الخاص لنا المجاؿ لمناقشة حضكر المكاف الركائي ركائيا في الركاية النسكية مف مجا

كالعاـ، كمف زاكية ارتباط بعض األمكنة الركائية بالحريـ كمفيـك مكاني يضع حدكدا تقسـ 
الفضاء إلى قسميف فضاء داخمي أنثكم مستتر كمحٌرـ عمى كؿ الٌرجاؿ، ما عدا سٌيد البيت، 

 2كفضاء خارجي مفتكح عمى كؿ الرجاؿ ما عدا الٌنساء.

                                                           
(1)

 .83، ص1997، 9داة، عٌُظش: سٌزشبسد فبٌ نٍىفٍ، انًذٌُخ انًُطٍخ، انًكبٌ يجبصا فً أنف نٍهخ ونٍهخ، رش: فبضم جزسكى، يجهخ اَ 
 .10، ص2000، 1ٌُظش: فبطًخ انًشٍَسً، هم أَزى يحظُىٌ ضذ انحشٌى، د: َههخ ثٍضىٌ، انًشكض انثقبفً انؼشثً، ثٍشود، ط  (2)
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أبكٌيا يجرم فيو تقسيـ األدكار بيف الجنسيف، فقد كلما كاف المجتمع العربي مجتمعا    
اعتبرت بعض األمكنة مثبل أمكنة مؤنثة ينشأ فييا الفصؿ بيف الخاص كالعاـ، كىذا الفصؿ 

 1يحمؿ في ثناياه أشكاؿ السمطة األبكية التي تمنح آلية تعريؼ األفراد ألنفسيـ.

سكية العربية، حيث برزت بعض كىذا ما أحيؿ إليو في ترسيـ األمكنة في الركاية الن    
األمكنة مف المجاؿ الخاص بالمرأة، كما عكلجت األمكنة مف المجاؿ العاـ بمنظكر ركائي 
نسكم يؤكد ما يذىب إليو مف تقسيـ لؤلدكار، كلمعكالـ االجتماعية في المجتمعات العربية، 

اتو مف عالمو ىذا كالتي تصبح أمكنتيا أنساقا رمزية لممكقؼ مف اإلنساف كلمكقؼ اإلنساف ذ
الذم يرعى كيعيد إنتاج مثؿ ىذه الترسيمات، كالقائمة عمى الفصؿ، كالتقسيـ، حيث أف 
الرجاؿ كالنساء في تعامبلتيـ، كتفاعبلىـ االجتماعي يفاكضكف باستمرار تمؾ الترسيمات 

 التي اتخذت شكؿ رمكز تحدد، كتممي العبلقة بيف الخاص كالعاـ.

اف في الركاية نجد أف "غالب ىمسا" قد قسـ األمكنة إلى كفي مجاؿ الحديث عف المك
 أنكاع ثبلثة ىي: 

 المكان الهندسي: 

كىك المكاف الذم يظير في الركاية مف خبلؿ كصؼ المؤلؼ لؤلمكنة التي تجرم فييا 
الحكاية، كاستقصاء التفاصيؿ، مع العمـ أف ىذه األمكنة ليس ليا دكر في جدلية عناصر 

خرل، كمف أمثمة ىذا النكع نجد المدينة فصاء ممتدا لمركائي يعيش فيو، أك العمؿ الركائي األ
 في جكانب منو، كيتخذه مرجعا جغرافيا لكقكع األحداث. 

 المكان االفتراضي: 

كىك المكاف الذم ال يتمتع بكجكد حقيقي، أم ال كجكد لو عمى كجو األرض، بؿ أقرب 
دث، مثؿ خشبة يتحرؾ فكقيا الممثمكف. كمف إلى االفتراض، كىك مجرد فضاء تدكر فيو الحكا

 الركايات التي يخرج فييا الكاتب بيف السرد التاريخي كالعجائبي. 
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 المكان اإليديولوجي: 

ىك مكاف العيش، إذ يستطيع أف يثير لدل ذاكرة مكانو ىك، فيك مكاف عاش فيو 
مة ىذا النكع: البيت، الركائي، ثـ انتقؿ منو ليعيش فيو بخيالو بعد أف ابتعد عنو، كمف أمث

القرية، السجف، كغيرىا. فالمكاف ىنا ال يقتصر دكره عمى تقديـ االستراحة لمسارد فحسب، 
نما ىك عبلمة تتضمف مدلكال إيديكلكجيا، فمك أف قارئا ما أثناء قراءتو لركاية، عثر عمى  كا 

ضمف طائفة مف اسـ مكاف مقدس )الكعبة مثبل( أك كنيسة، فمجرد ذكر ىذا االسـ، أك ذاؾ يت
  1الدالالت التي تكشؼ عف مكقؼ الراكم أك الكاتب أك مكقفيما معا.

في حيف يقترح " حسيف البحراكم" نمذجة لممكاف الركائي، يميز فييا بيف نكعيف لممكاف، 
 ىما: أمكنة االنتقاؿ، كأمكنة اإلقامة.

 أمكنة االنتقال:

يمثؿ الفضاءات التي نجد فييا كىي التي تككف مسرحا لحركة الشخصيات، كتنقبلتيا، ك 
الشخصيات نفسيا كمما غادرت أماكف إقامتيا الثابتة، مثؿ: الشكارع، األحياء، المحطات، 

 المقاىي.  

 أمكنة اإلقامة: 

في ىذا النكع يكلد مف أمكنة اإلقامة تقاطبات بيف أماكف اإلقامة  -حسيف بحراكم –كىك 
جبارية المتمثمة في السجف، كتقاطبات أخرل بيف االختيارية مثؿ المنزؿ، كأماكف اإلقامة اإل

  2أماكف اإلقامة الراقية )القصكر، الفيبلت(، كاألماكف الشعبية )األككاخ،...(.

لقد تنكعت األمكنة التي دارت فييا أحداث كؿ ركاية مف الركايات الجزائرية المعاصرة، 
تمثيؿ لذلؾ حاكؿ البحث تطبيؽ إذ كاف ىذا النكع قائما بيف أماكف مغمقة كأخرل مفتكحة، كلم

دراسة "المكاف" عمى ركاية ) تاء الخجؿ( لػ"فضيمة فاركؽ"، بدءن باألماكف المغمقة ثـ األماكف 
 المفتكحة. 
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 األماكن المغمقة: 
إٌف دراسة المكاف في الركاية النسكية ستمتحف المقكالت عف الخاص العاـ، حيث مف     

بالتمثيؿ النصي ليا كىذا ما أبرزه البحث سالفا ككذا  الضركرم أف تربط مثؿ ىذه المقكالت
 الحقا حيث تختمؼ كتتنكع األفضية في الركايات النسكية المعاصرة، مثؿ:

حيث أف الركائيات أثناء كتابتيف سينطقف المخبكء في األمكنة المغمقة فضاء البيت:  -1
كالخركج عف المألكؼ،  كيستبصرف باآلتي، كيحاكلف القفز فكؽ المحظكر مف خبلؿ االنزياح

 كىذه ىي الميزة كالسمة المحكرية في صياغة النساء المبدعات.

إف جمالية المكاف ىي جمالية لغكية "فبمجرد ما يتحكؿ الكاقع إلى كبلـ يضع مصيره   
فالمغة تفيض عمى جغرافية األمكنة صانعة منيا مستعمرة مف   (1)الجمالي بيف يدم المغة..."

كالجمؿ، يفكح منيا عبؽ األمكنة، ك"أحبلـ مستغانمي" مف ركاد ىذا  الحركؼ كالكممات،
التكجو، حيث نجدىا تبحر في المغة مستخمصة منيا عصارة األمكنة كألكانيا، كعطكرىا، 
كأصداءىا، كيظير ذلؾ في ركايتيا )فكضى الحكاس( حيث تقكؿ: "أحببت ىذا البيت، 

ث تتناثر بعض أشجار البرتقاؿ كالميمكف ىندستو المعمارية تعجبني، كحديقتو الخمفية حي
تغريني بالجمكس عمى مقعد حجرم، تظممو ياسمينة مثقمة، فأجمس كأستسمـ لمحظة حمـ.... 
البيكت أيضا كالناس، ىناؾ ما تحٌبو مف المحظة األكلى، كىناؾ ما ال تحٌبو، كلك عاشرتو 

كأخرل معتمة، مغمقة عمى  كسكنتو سنكات.... ثـ بيكت تفتح لؾ قمبيا، كىي تفتح لؾ الباب،
ف كنت صاحبيا"   (2)أسرارىا. ستبقى غريبا عنيا، كا 

إف ىذه الكثافة التعبيرية التي تتميز بيا "أحبلـ مستغانمي" كغزارة الصكرة، كعنؼ     
السرد خصكصية لدل الكاتبة، فيي تستنطؽ الٌساكف، كتيمس لممخبكء، ككأف التحٌكؿ األنثكم 
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 .140أحالو يسزغبًًَ، فىضى انحىاط، ص  (2)



خصىصية انمكان                                                                       انفصم انثاوي:   
 

 165 

رانو كغرفو، كأبكابو، كأشجاره، كمياىو حٌمة أنثكية، كعكاطؼ آدمية الفاعؿ يمبس المكاف بجد
 تتجانس مع الذات الساردة في خمؽ كاقع متخٌيؿ، ييمس يتكمـ، كيبكح.

إف األنا األنثكية حيف تتمثؿ غرفتيا، تتمثؿ ذاتيا كجسدىا، كتستعيف بالماضي،     
ياة. مف ىنا تتكاتر الصكر لتدٌكف المختزف في ذاكرتيا تعيد مف خبللو مشاىدىا النابضة بالح

سردا كتنتقؿ تمؾ الصكر المحسكسة التي تحمميا ذاكرة المكاف إلى كاقع الكتابة حيف تمارس 
 الساردة لذة التعبير كلذة التشكيؿ.

تكتنز في ذاكرة المرأة بحركية ضاجة تحيؿ رغبة اآلخر، كما تمثؿ ىذه » إف األمكنة 
حرؾ بنية السرد حكليا، كتحفز مرجعية القارئ إلى العناصر المكانية عطاءات حسية ت

استدعاء األمكنة في مخيمتو مشكبل حضكرىا بؤرة داللية تجكس في خبايا عالـ األنكثة حيث 
أجكاء الغبطة المحفزة لذىف القارئ تحثو أف يمحؽ في تمؾ األجكاء باعتبار المكاف امرأة في 

  (1)«جمياتياإحدل تجمياتو. كالمرأة مكانا بشريا في إحدل ت

ال شيء في »فالبيت ىك المكاف الخاص المغمؽ، كىك مكاف إقامة الفرد أك الجماعة إذ 
. كبذلؾ يفيد (2)«البيت يمكنو أف يككف ذا داللة مف دكف ربطو باإلنساف الذم يعيش فيو

كصؼ المكاف كصؼ المقيـ فيو الذم يمارس بيف أرجائو جانبا مف تجربة الكجكد، حيث 
  (3)يمارس تأثيره فيو، كيسيـ في تشكيؿ رؤيتو لو كلمعالـ. يعبر عنو، ك 

كما يشكؿ البيت نمكذجا مبلئما لدراسة قيـ األلفة، كمظاىر الحياة الداخمية التي تعيشيا 
الشخصيات، ككذلؾ مظاىر التنافر التي قد تطبع عبلقة الفردية، كترسـ رؤيتو لو باعتباره 

  (4)معاناة يؤثراف سمبا في تشكيؿ رؤية اإلنساف لو. فضاء تجربة، كذكرل ال يخمك مف تكتر ك 
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كقد تجرل العرؼ عمى اعتبار المنزؿ "المجاؿ الخاص" بكصفو مكاف المرأة، ككؿ ما 
أف المجاؿ الخاص ىك عالـ الخصكصية، عالـ » عداه فيك ممؾ لمرجؿ، كىذا يعني 

لمجاؿ العاـ ىك عالـ الخضكع، كالبلمساكاة، كاالنفعاالت، كالحب، كالتميز، في حيف أف ا
  (1)«الكينكنة، كاالستقبللية، كالمساكاة، كالعقؿ، كالعقبلنية كالحياد

كقد يككف المكاف بالنسبة لممرأة سببا في الضجر، كالفراغ، كالتكتر النفسي، فيتكلد لدييما 
اإلحساس كالرغبة في التمرد عمى العادات كاألعراؼ، كالتي تمثؿ قيكدا تحكؿ دكف ممارسة 

رأة لحريتيا، كفعؿ كجكدىا في كاقع يتغير كيتطكر كالصراع الذم ينشأ بيف األـ كأىؿ الم
البيت نتيجة اختبلؼ الثقافة كالفكر كالنظرة لمحياة، كما يقع مع الجدة "أندلس" كأىؿ بيتيا 

كانت دائما تخبرىـ بأنو أقرب إلييا مف حبؿ الكريد، » حيث أنيا تريد إقناعو بأمر مستحيؿ، 
ره يمؤل البيت، كيمؤل حياتيا، كنكميا، كيقظتيا، كسريرىا، كال مكاف لرجؿ آخر... كأف حضك 

، صباح، كتمقي عمى الجميع كممتيا اليكمية:   تستيقظ كؿ 

 !! قكلكا خير كسبلـ شفت البارح سيدم العربي في المناـ -

أف  كتبدأ اليكـ عمى سيرتو، كتنييو عمييا إلى درجة أف مف حكليا يكاد ينتيي بتصديؽ 
  (2)«العربي حي يرزؽ، ألف الشيداء أحياء عند ربيـ يرزقكف 

كقد تيحمؿ األنثى عمى االنكفاء في فضاء ضيؽ مف البيت، كىك فضاء الغرفة، كالتي 
إم ا أف تككف فضاء لحرية الفكر كالحمـ، أك تككف مكانا مقفرا عدائيا مميئا بالظمـ كالقير 

رائف المكانية المصاحبة ليا كالسرير، المباس / المرأة/ كاليأس كاالنكسار. فتمؿ الغرفة كالق
الفساتيف/ األحذية/ الستائر. كىذا كمو يشكؿ عالـ المرأة الصغير، حيث تتفاعؿ مع ىذه 
األشياء، كتنخرط في كعييا، فتصبح مف التفاصيؿ التي تمتمكيا الذات مف الداخؿ، كمف 

الغرفة السرية تحافظ عمى المكبكت  الصكر التي تككنيا المرأة عف تقبسيا كما أف ىذه
                                                           

 . 171، ص1999،  19هشح وطبحت انجٍذ، أنف، يجهخ انجالغخ انًقبسَخ، عشٍشٌٍ أثى انُجب، طشح َسىي نًفهىو انجٍذ فً يكبَخ ص  (1)
 . 54سثٍؼخ جهطً، انزسوح، ص  (2)
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كالمخفي عف أسرار المرأة، كحميمياتيا. فمثبل في ركاية )اكتشاؼ الشيكة( عاشت البطمة 
قبؿ أف أدخؿ، صعيبى عمي  أف أشعر »فضاء الغرفة بكؿ تفاصيمو الصغيرة تقكؿ الساردة 

 بارتياح بعدىا كامرأة أخرل تشاركني الغرفة. كانت تمؤل الغرفة. 

بكعب رفيع، كزجاجة عطر نسائي عمى « صندؿ» الخزانة بعض ثيابيا الداخمية، كفي 
  (1)"الككمكدينة"، كفي الحٌماـ كجدت فرشاتيف لؤلسناف استنتجت أف إحداىما ليا"

يصكر ىذا المقطع التمٌزقات التي لحقت المرأة، كيثبت أف  االندماج الحٌسي في     
اجا نفسيا، كركحيا بالمكاف. فالمرأة تكتب فضاءىا ال المكاف يقتضي في السرد النسائي اندم

بعناصره المكانية الثابتة، كلكف بأشكاقو، كرغباتو، ففضاء المرأة غرفتيا، كمف الغرفة تستنطؽ 
الجسد، كتحٌرؾ ساكنو، كالسرد النسائي يحسف الربط بيف المكاف كعالـ األشياء ضمف 

ة مف خبلؿ البنيات السردية الٌصغرل، كبنيتيا العبلقات الرمزية التي تتحكؿ إلى محافؿ سرديٌ 
الكبرل، أيف يتناسؿ السرد عبر االىتماـ بالتفاصيؿ، كالجزئيات الدقيقة المتصمة بالمكاف 

 كاألشياء التي تؤنثو.

كمف معمقات البيت ذات االرتباط الخاصة بساكنيو "الحٌماـ"، كىك مكاف غير معاد،    
اخؿ بالنسبة ليا، كمكاف لميركب، كاالختبلء بالنفس، كىك مجاؿ خاص بالمرأة كفضاء الدٌ 

حيث تختار العٌمة "زىٌية" في ركاية )الذركة( لػ"فضيمة الفاركؽ" الحٌماـ بديبل عف ىذا العالـ، 
ألنو المكاف الكحيد الذم تمتقي فيو بنفسيا دكف أف تخشى سمطة اآلخريف كقسكتيـ ، فتنشأ 

ك الذم يقييا شركر اآلخريف، كيحمييا منيـ، كيخفؼ بينيا كبيف الحٌماـ عبلقة حميمة. في
عنيا كٌؿ الضغكطات النفسية التي مكرست عمييا: "لست أدرم كيؼ فرضت زىية حقيا في 

 عادة االختبلء في الحماـ ساعة كاممة قبؿ ذىابيا إلى العمؿ.

                                                           
 .08فضٍهخ انفبسوق، اكزشبف انشهىح، ص  (1)
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 ساعة كاممة، ال أحد يتجرأ أثناءىا عمى االقتراب مف الحماـ أك فتح بابو. لذلؾ   
 اضطرت العائمة إلى استحداث حماـ ثاف قرب الباب الخارجي.

تدخؿ زىية الحماـ، تغمؽ الباب دكنيا. ركيدا ركيدا يتعالى صكتيا ليس بالغناء كعادة 
الناس تحت الماء، كلكف بصراخ الغضب كالشجار. تسٌب كتمعف بأعمى صكتيا، كتسمي 

كف في السمطة كتسيير أمكر البمد، أشخاصا بأسمائيـ. عممت في ما بعد أنيـ مسؤكلكف ميمٌ 
ىؤالء الذم ستمقاىـ خبلؿ يـك العمؿ الجديد ىذا، أك تككف عمى مكعد عمؿ معيـ في 

 الساعات المقبمة.

الحماـ، تحمؿ إضافة إلى حقيبة يدىا بعض الممفات  حيف تدخؿ زىية قاعة    
أف تدير المفتاح  كالصكر، كأدكات أخرل تخفييا عف العيكف، تغمؽ زىية الباب دكنيا بعد

مرتيف، بينما ال يظير لنا أنا كفتحي ابف عمي مف اختبلئيا غير ما يبديو ثقب 
 المفتاح.........

تمصؽ زىية صكرة الكاحد مف شخصياتيا عمى مرآة الحماـ الكبيرة، تدخؿ معو في     
ب بأعمى حكار عف أمر ما، عف مسألة تبدك جاٌدة في البداية، ثـ ال تمبث أف تكيؿ لو السبا

صكتيا، كتبصؽ عميو، كتيينو، كتأمره، كتنياه كتكبخو، تشزره، كتنيره، كتحٌذره مف نطؽ 
اسكت يا كؿ، يبدك أنؾ صدقت أنؾ كزير...كيؼ لؾ أف تككنو كأنت عمى ما أنت -كممة: 

إف الحماـ ىك المكاف الكحيد   (1)عميو مف الغباء كالشطط. أنت لست أكثر مف ذبابة زرقاء."
أ إليو العمة "زىية" حيث يمنحيا الطمأنينة، ألف العالـ الخارجي لـ يبؽ ليا سكل الذم تمج

ىذه الرقعة الصغيرة كالتي تختمي فييا بذاتيا، كتعبر فييا عف مكنكناتيا دكف أم رقابة أك 
 قمع مف اآلخر.

                                                           
(1)

 .11فضٍهخ انفبسوق، انزسوح، ص 
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إف الركاية النسائية تستعيف باألمكنة، كتتخذىا عبلمات ترميزية ييتدم بيا خطابيا     
 لسردم، كتقدـ العناصر المكانية كالخرائط داللية تأثث بيا المرأة كفضاء لو.ا

يمثؿ البيت كينكنة اإلنساف الخفية في أعماقو، كدكاخمو النفسية، ففي البيت ينطكم 
اإلنساف عمى نفسو ألنو يمنحو شعكرا باليناء كالطمأنينة، فيك يشكؿ إذا مستكدع ذكريات 

 (1)«اإلنساف

ة في ركاية )تاء الخجؿ( كظفت البيت ال لتدلنا عمى الراحة كاالطمئناف غير أف الركائي
الذم يمقاىما اإلنساف في البيت، بؿ لتخبرنا عف التعاسة التي ألمت بيا في ذلؾ البيت بيت 
"بني مقراف"، فيي قد عانت  بما فيو الكفاية في البيت الذم عاشت فيو، كما أنيا قدمت 

بيت مف طابقيف، كست عشرة غرفة، كمساحة كبيرة محيط بيا إنو » كصفا ىندسيا لو تقكؿ:
  (2)«سكر عاؿ تسمى الحكش...

تعتبر الغرفة المكاف األكثر احتكاءن لمناس، كاألكثر خصكصية، كفيو يمارس اإلنساف ك 
حياتو، كيحمي نفسو، كىي بمثابة غطاء لئلنساف إذا ما اطمأف فييا بالتعرم الجسدم 

 (3)«منيا يعيد تماسكوكالفكرم لكف عندما يخرج 

فقد مثمت الغرفة عندىا المكاف الذم تجد فيو الشخصية البطمة راحتيا، إذ أنيا تعتبر 
المكاف الكحيد الذم تسترجع فيو ما حدث ليا في النيار، خاصة ما يتعمؽ بيا كبػ"نصر 

كاف الذم الديف"، فقد اعتبرتيا الممجأ كالمبلذ الكحيد الذم تيرب إليو لتستأنس فيو، فيي الم
كجدت فيو الحرية، ففيو حاكلت اليرب مف كاقعيا إلى عالـ األحبلـ، كقد حممت الغرفة 

غرفتي أيضا مثؿ غرؼ » أكجاعا كثيرة كالتي حممتيا الشخصية البطمة في قمبيا. تقكؿ:

                                                           
 . 106، صالسابؽالمرجع   (1)
 .16فضيمة الفاركؽ، تاء الخجؿ، ص  (2)
الزمكانية، كبنية الشعر المعاصر، أحمد المعطي نمكذجا، بدار لمكتاب العالمي لمنشر  حناف محمد مكسى حمكدة،  (3)

 . 98، ص2006، 1كالتكزيع، أربد، األردف، ط
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البيت، كثيرة األسرار، كثيرة الخبايا، كثيرة المكاجع، كفي كؿ غرفة أنثى ال تشبو 
 (1)«األخريات...

 المستشفى: فضاء  -2
تعتبر المستشفى مكاف العبلج، كقد بدأت البطمة بزيارتيا ليذا المكاف عندما طمب منيا 
رئيس تحرير الجريدة التي تعمؿ بيا أف تحقؽ في مكضكع الفتيات المكاتي اغتصبف مف 

اـ طرؼ اإلرىاب، كقد ترؾ ىذا المكاف أثرا عميقا في نفسيا بمجرد زيارتيا لو، ككقكفيا أم
كانت مشاعرم قد حمت عمييا » غرفة "يمينة"، فقد آلميا كثيرا ذلؾ المنظر المركع. تقكؿ: 

 (2)«.العاصفة بمجرد كقكفي أماـ غرفة يمينة

 فضاء السجن: -3
فضاء السجف مف الفضاءات المغمقة، كيعٌد مف األمكنة المعادية، فبناؤه كطريقة     

فيك مكاف غير مرغكب فيو، يفقد اإلنساف خبللو ىندستو تبعده عف المجاؿ العاـ المفتكح، 
شعكره بالحرية، كاألماف كالسكينة، فيك فضاء األلـ كالبؤس، كالكحدة، كالميانة، كالمعاناة، 
كاإلحباط، كما أنو فضاء إجبار ال اختيار، كقير كاستبلب كتحكؿ الفعؿ إلى عجز، كالصمكد 

ركط العقاب كالصرامة كاألخبلقيات المتيافتة، إلى التخاذؿ، كاإلرادة إلى استكانة، اعتبارا لش
فيككف السجف بيذا المعنى نقطة التحكؿ مف الخارج إلى الداخؿ، كمف الحمـ إلى الذات، 

 3كذلؾ لما ينجـ عنو مف تحكؿ في القيـ كالعادات، كزيادة في اإللزامات كالمحظكرات.

جانب السياسي، أك ما إف حضكر ىذا الفضاء في الركائية النسائية اقتصر عمى ال    
يعرؼ بػ"السجف السياسي" كتكظيؼ ىذا المكاف جاء نتيجة منطقية لطبيعة المكضكع المعالج 

 في الركاية.

                                                           
 . 16فضيمة الفاركؽ، تاء الخجؿ، ص  (1)
 . 44المصدر نفسو، ص  (2)
 .257ينظر: بكشكشة بف جمعة، الركاية النسائية المغاربية، ص  (3) 
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كقد ارتبط السجف السياسي بالمستعمر، حيث كاف يكضح فيو أكلئؾ الذيف رفضكا    
المجرمكف الٌرضكخ، كأخٌمكا بالنظاـ، كىك سجف يختمؼ عف السجف العادم الذم يكضع فيو 

الذيف خرقكا القانكف االجتماعي "فمثؿ ىذا المكاف مكضكع لئلصبلح في حيف يككف السجف 
عادة السياسة إلى حظيرة معادلة التسمط كالٌرضكخ"  . (1)السياسي مكانا إلرضاخ كا 

كمف أمثمة ىذه السجكف التي كردت في الركايات النسكية الجزائرية المعاصرة "سجف     
رد في ركاية )ذاكرة الجسد(، كىك مف المعالـ البارزة في قسنطينة، يتصؿ الكديا" الذم ك 

بشخصية البطؿ "خالد بف طكباؿ" حيث دخمو كىك في السادسة عشر مف عمره، ككاف مكعده 
النضالي ىناؾ، أيف التقى مع زميمو القائد "سي الطاىر" كالد أحبلـ، حيث تككف سياسيا عمى 

 يده.

سـ مشترؾ بيف المناضميف جميعا، كما يعٌد الشحنة التي زادت كسجف "الكديا" ىك قا    
في عـز خالد عمى النضاؿ، كالجياد، يقكؿ خالد: "في سجف الكديا، كاف مكعدم النضالي 
األكؿ مع سي الطاىر. كاف مكعدا مشحكنا باألحاسيس المتطرفة، كبدىشة االعتقاؿ األكؿ 

رجني إلى الثكرة يكما بعد آخر، يدرم أنو بعنفكانو...كخكفو...ككاف سي الطاىر الذم استد
مسؤكؿ عف كجكدم يكميا ىناؾ، كربما كاف يشفؽ سٌرا عمى سنكاتي الست عشرة، عمى 
طفكلتي المبتكرة، كعمى "أٌما" التي كاف يعرفيا جيدا، كيعرؼ ما يمكف أف تفعمو بيا تجربة 

  (2)اعتقالي األكلى."

فالسجف الذم كاف  (3)مقت السجكف لمرجاؿ"كلكنو كاف يخفي ذلؾ مرٌددا عبارة: "لقد خ
مدرة لمثكرة كالرجكلة، بؿ "فائض الرجكلة" مثمما أشارت الكاتبة إلى ذلؾ. كأف فرنسا ارتكبت 

                                                           
 .31، ص1994، 2الفيصؿ، السجف السياسي في الركاية العربية، المكرز الثقافي، بيركت، طسمر ركحي   (1)

 .35أحبلـ مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  (2)

 .36المصدر نفسو، ص  (3)
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أكبر حماقاتيا حيف جمعت لعٌدة أشير بيف السجناء السياسييف، كسجناء الحؽ العاـ في 
 زنزانات مف عشريف معتقبل.

طاىر" الذم يعٌد أسطكرة غيرت مجرل حياتو، كقدره.  كما تحدث البطؿ عف لقائو بػ"سي
يقكؿ: "كاف في مصادفة كجكدم مع سي الطاىر في الزنزانة نفسيا شيئا أسطكريا بحٌد ذاتو، 

 (1)كتجربة نضالية ظمت تبلحقني سنكات...كربما كاف ليا بعد ذلؾ أثر في تغيير قدرم."

أنيا لـ تتكقؼ عف كصفو كصفا  كالمبلحظ في الركايات التي تناكلت ىذا الفضاء،   
نما أشارت إلى األحداث التي جرت فيو.  ىندسيا فقط، كا 

 األماكن المفتوحة: 

تعتبر المدينة صاخبة ثائرة تقـز اإلنساف، كتحتصر  كجكده، الميؿ فييا »المدينة:  -1
بيف  كمف (2)«صاخب، ككذلؾ نيارىا، المدينة تممكؾ،ػ كلذلؾ يعاني فييا الناس القمؽ كالتكتر

 المدف التي ذكرت في الركاية نجد: 

 قسنطينة:

لقد مثمت مدينة قسنطينة رمز الحضارة، كالثقافة كالتمدف، كىي المكاف الذم تيرب إليو 
"خالدة" رفضا لمزكاج مف أحد أقاربيا، كقد كصفتيا الركائية تارة باإلعجاب، كاالستحساف، 

طينة قصيدة مف أجمؿ القصائد، كجدت قسن» كتارة أخرل باالستيجاف كالغضب، تقكؿ: 
في قسنطينة كؿ شيء جميؿ إال » ... ، كتقكؿ أيضا: «كانت مدينة عمى مقاسات القمب...

الحب فيك "لبني مقراف"، إال أنيا قد صادفت ما يؤلميا أكثر في ىذه المدينة، فيي في كؿ 
دك قسنطينة أكثر تب» مرة تتغنى بجماليا، إال أنيا رغـ كؿ ذلؾ ال تنسى قسكتيا حيث تقكؿ: 

ببلغة، فاتنة كما لـ تكف أبدا، اقتربت مف الزجاج أكثر كقبمتيا، ىزت كتفييا غير مبالية، 

                                                           
 .37المصدر السابؽ، ص  (1)

 .50حناف محمد مكسى حمكدة، الزمكانية، كبنية الشعر المعاصر، أحمد المعطي نمكذجا، ص  (2)
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كابتعدت خمؼ ستار مف المطر، ىكذا ىي قسنطينة تغريؾ، كال تؤمف بالحب، تثيرؾ كال 
 (1)«. تؤمف بؾ، تستدرجؾ نحك االنصيار لمتخمي عنؾ، كتحتمي دكما بالصمت...

 

 آريس:

كالدة الركائية "فضيمة الفاركؽ" عمى أرض الكاقع، فكأنيا  تالمنطقة التي شيد كىي
تحكي كجعيا مف خبلؿ شخصية "خالدة"، كىي التي تراىا مكانا مكحشا ال يحمك ليا العيش 

آريس مزعجة كثيرا ما قمت » فيو، إذ يشعرىا دكما بالممؿ، كالضجر الشديديف، حيث تقكؿ: 
يزعجني أيضا أننا معا » كتقكؿ أيضا: (2)«نساؤىا ثرثارات....لؾ ذلؾ، رجاليا مزعجكف، 

 (3)«كنا ننتمي لتمؾ البيئة الجبمية  القاسية التي ترصد الحب بعيكف الريبة...

 القالة: 

كرد ذكرىا في الركاية في األخير، فبعد اآلالـ التي لحقت بيا في قسنطينة تمنت لك أنيا 
سنطينة معقدة، بينما في القالة ستعيش عيشة بسيطة، ىربت إلى القالة ال إلى قسنطينة، فق

كستككف حياتيا عادية، فربما لك أنيا كانت في القالة لدفنت آالـ الماضي، كلنسييا إلى 
كاف يجب عمى خالدتي أف تككف » األبد، ألف قسنطينة زرعت في قمبيا جرحا آخر، تقكؿ:

ي كؿ تفاصيؿ حياتيا كبساطة مف القالة، كاف يجب أال تككف مثقفة، أف تككف بسيطة ف
 (4)«القالة...

 العاصمة: 

كبعدىا عف "نصر الديف"، فقد سافر إلى  -البطمة–لقد مثمت العاصمة نقطة افتراقيا 
كنت تكتب لي عف » العاصمة إلكماؿ دراستو عمى الرغـ مف أنيا تزعجو كثيرا، تقكؿ:

جامعي في "بف عكنكف"، ثـ العاصمة، عف جنكنيا كفكضاىا، عف األصدقاء، كأجكاء الحي ال
                                                           

  .21ص انفبسوق: ربء انخجم،فضيمة   (1)
 . 25، صالسابؽالمصدر   (2)
 . 54المصدر نفسو، ص  (3)
 . 88، صالمصدر نفسو  (4)
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كرائحتيا تشبو رائحة صندكؽ خشبي  ةتحدثني عف البحر، كنت تقكؿ لي إف العاصمة مالح
  (1)«مبمؿ...

 :الجسور -2

جسر سيدم مسيد، سيدم راشد، مبلح سميماف، جسر ريمة نجار... كقد مثمت الجسكر 
تمشينا عمى جسر سيدم » في الركاية مصدرا لمجماؿ، كاستحضار التراث، تقكؿ الركائية: 

راشد، استكقفتنا امرأة تمتحؼ المبلءة السكداء، أخرجت زجاجة عطر، كراحت ترش بقايا 
 (2)....«المزار، كضريح الكلي الصالح "سيدم راشد" 

لقد جاءت الجسكر في الركاية محممة بدالالت الجماؿ حيث تصؼ الركائية منظرىا 
، كسيدة السبلـ حتما تثاءبت كفتحت جناحييا كانت الشمس قد دغدغت كؿ الجسكر» قائمة: 

 (3)...«لمربيع، كيمينة حتما قد بدأت تحمـ بعبكر جسر ييتز 

لـ أصدؽ أف األطفاؿ » كما حممت الجسكر أيضا داللة المكت كاالنتحار تقكؿ الركائية: 
ينتحركف، ليذا حققت في المكضكع، كبعد أف رمتني تفاصيمو في أكثر مف متاىة، اكتشفت 

، فقد شيد ىذا الجسر فعبل مقتؿ (4)«و مف عمى الجسر...تالكالد ىك الذم رمى بابن أف
 الطفمة البريئة "ريمة نجار". 

 : الشارع -3

مثؿ الشارع حضكرا لمذاكرة، كقد ضـ في الركاية كؿ معاني الخكؼ كالفزع، تقكؿ 
 الركائية: 

 .(5)«رع كؿ مساءأسدؿ الستائر باكرا، كأتحاشى رؤية الفزع الذم يمؤل الشكا» 

 
                                                           

 . 13، صالسابؽالمصدر   (1)
 . 38المصدر نفسو، ص  (2)
 . 90، صنفسوالمصدر   (3)
 . 39، ص نفسوالمصدر   (4)
 . 33المصدر نفسو، ص  (5)
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 المقهى: -4

يرتبط المقيى بالمجاؿ العاـ، كىك مكاف مفتكح يكاد يككف حكرا عمى الرجاؿ، إال أف   
قباؿ المرأة عميو يعني إزاحة الكضع القائـ فيما  كركد ىذا الفضاء في الركاية النسائية، كا 

ه األماكف يعني أنيا لـ يتعمؽ بتكزيع األمكنة بيف الخاص كالعاـ. فارتياد المرأة إلى مثؿ ىذ
تعد حكرا عمى الرجاؿ "كىك انتزاع اعتراؼ بأف ىذا المكاف العاـ ليس مكانا ذككريا قد تدخمو 

   (1)المرأة بمكاضعات المعاصرة الرمزية ليا، كىي بيذا تزعزع ىندسة المكاف الجنسكية أيضا" 

مكاف انتقاؿ  كلمناقد "بكشكشة بف جمعة" رأم خاص في ىذا الفضاء إذ يرل أنو   
خصكصي يقكـ بتأطير محطات العطالة، كالممارسة المشبكىة التي تنغمس فييا الشخصيات 
     الركائية كٌمما كجدت نفسيا عمى ىامش الحياة االجتماعية اليادرة، فيناؾ سبب ظاىر 
أك خفي يقضي بكجكد الشخصية ضمف مقيى ما، كىك إلى ذلؾ بؤرة اغتياب العالـ، كشكؿ 

 -في األغمب-التعبير عف مأساة الذات الفردية، كىك يؤشر عمى دالالت تحمؿ مف أشكاؿ
طابعا سمبيا يشي بما عانيو الفرد مف ضياع، كتيميش، إذ تجد فيو بعض الممارسات 

 .2قمارا، أك تجارة مخدرات المنحرفة، سكاء كانت دعارة أك

ف كانت في ب     عض األحياف حقيقة كاقعة، إف ىذه النظرة السمبية لمناقد ليذا المكاف، كا 
إال أنيا ال تمثؿ دائما الصكرة الصحيحة ليذا الفضاء، ككنو أحيانا مكاف التقاء األدباء 

 كاألصدقاء، كراحة لممسافريف.

ف حضر فيو فإنو      كلـ تيٍعفى الركاية النسائية كثيرا بيذا الفضاء، كيكاد يككف مغيبا، كا 
مثؿ ىذا المكاف يمثؿ خركجا عف المألكؼ، كخرقا يحضر بشكؿ محتشـ ألف ارتياد المرأة ل

لمقيـ، كاألخبلؽ الدينية، كيحكـ عمى مثؿ ىذا الصنؼ مف النساء بالفسؽ كقمة األخبلؽ 

                                                           
 .353، ص1998، 1الحمـ، تر: فاطمة الزىراء أزكيؿ، المركز الثقافي، المغرب، طفاطمة المرنيسي، أجنحة   (1)

 .274ينظر: بكشكشة بف جمعة، الركاية النسائية، المغاربية، ص  (2) 
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"لككنو سجؿ حضكره في فضاءات ذككرية، غير معدة  الستقباؿ جنش األنثى باألساس، 
 (1)اب"خاصة كأنيا ستختمط بالرجؿ، كتقيـ معو عبلقات ينظر إلييا بارتي

كرغـ ذلؾ نجد بعض الركايات قد كظفت ىذا الفضاء الرتباطو بساكنيو، أك لككنو    
مكاف االلتقاء....كما نجد في ركاية )اكتشاؼ الشيكة( لػ"فضيمة الفاركؽ" : "تقمصت يكميا 
سادية "إيس" فتركت شرؼ في مقيى "فمكر" بػ"بكلفارساف جرماف" مشدكدا غير مستكعب 

ث، فقبميا أياـ كنت أكىمو أنني أحبو دكف أف أقصد ذلؾ بالفعؿ" إف لجكء تماما ما الذم حد
الشخصية إلى المقيى قد يككف نتيجة لما تعانيو مف قمقؿ كتكتر في عبلقتيا بالذات كاآلخر، 

 كشعكرىا بالدكنية، كاليامشية.

 البحر: -5

يما في أغمب يتخذ البحر في الكتابة النسكية أشكاال كدالالت متعددة، كيشغؿ حٌيزا م
النصكص الركائية العربية، مما يؤكد أىمية، ككنو مكانا فاعبل يتبادؿ التأثير كالتأثر مع 
اإلنساف "فحضر البحر في اتساعو كغمكضو كانفتاحو، كرىبتو، كبحمكالتو الداللية في الركاية 

لجبرية في فيك العالـ الممتد كالمتسع، كالشامؿ الذم يقابؿ فضاءات المدينة االختيارية، كا
ضيقيا كتداخميا، كضكابطيا، كمف ثـ فيك الفضاء الذم يمثؿ المدل، حيث يحقؽ لمذات 
السكينة، كلمكياف التكازف، عبر المناجاة، كاالعترافات، كأشكاؽ اليقظة كالحمـ، ككذلؾ مف 

  (2)خبلؿ التأمؿ كاالستذكار، بحثا عف أفؽ الخبلص."

خزكف لرزؽ اإلنساف كمكطف أللمو إذا ىمؾ فيو، كيرتبط البحر بدالالت كثيرة، فيك م    
 كىك ذاكرة لمطفكلة، كحنيف لمماضي، كمتعة، كفرجة لمناظر.

                                                           
 .149المرجع السابؽ، ص  (1)

 .260بكشكشة بف جمعة، الركاية النسكية المغاربية، ص  (2)



خصىصية انمكان                                                                       انفصم انثاوي:   
 

 177 

كلجكء اإلنساف إلى ىذا الفضاء، يككف لمتنفيس عف الذات لما تمقاه مف أشكاؿ قير    
كضياع، كتشتت كآالـ، كانكسارات، كخيبات اجتماعية، فتككف مناجاة البحر راحة كسكينة 

رتاديو تتكحد بو نفس اإلنساف كتعشقو كما ذكرت "أندلس" بطمة ركاية )الذركة( لػ"ربيعة لم
 جمطي" في قكليا: "....لـ يترؾ البحر أبدا.

يابو، في شطآنو كأغكاره. ذٌؿ       إنو يعشؽ البحر ألنو قدره في جزره كمٌده، في ذىابو كا 
 ـ العسؿ، كجٌرعيـ العمقـ.أىمو كأبكاىـ، كأسرىـ كأضحكيـ، أسعدىـ كأشقاىـ، سقاى

أليس ىك الشاىد عمى تعاقب الحضارات في قياـ مجدىا، كأفكؿ نجميا؟  شاىد عمى    
 الحركب الغبية؟

 شاىد عمى مآسي الناس كأحزانيـ كاعتصار قمكبيـ.....

شاىد عمى إصرارىـ أف يتشبيكا بو في ىدكئو كعنفو، في لينو كقسكتو، كفي كضكحو 
  ! سماحتو كغدره، كسككنو كىيجانو كثكرتوالممغـك كغمكضو، في 

ىك البحر إذف شاىد عمى تسمؽ الشمس سبللـ السماء، ثـ نزكليا برفؽ إليو ترتمي بشكؽ 
 (1)في مياىو، تغتسؿ مف عناء نيار كمما رأتو مف أكجاع الناس."

ات إف العبلقة التي تربط المرأة بالبحر ىي عبلقة ألفة كمحبة تشكميا أشكاؿ االعتراف    
كالمناجاة طمبا لمخبلص، كتفريغا لممكبكت، فالبحر مصدر بؤس كحزف لمبعض كما ىك 

 مصدر رزؽ كمكرد خير لآلخريف.

كرغـ التغيير الذم طرأ عمى كتابة البحر، إال أنو احتفظ لدل بعض الكاتبات بالنظرة    
حكؿ البحر الركمنسية، كما نجد ذلؾ في ركاية )فكضى الحكاس( لػ"أحبلـ مستغانمي" حيث ت

 إلى حبيب منتظر، تقكؿ الساردة:

                                                           
 .19،20ربيعة جمطي، الذركة، ص  (1)
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"ككنت جئت إلى ىذه المدينة دكف مشاريع، كدكف حقائب تقريبا، كضعت في حقيبة يدم 
ثيابا قميمة، اخترتيا دكف اىتماـ خاص، ألقنع نفسي أف ال شيء كاف ينتظرني ىناؾ...عدا 

قشو أحد في ذلؾ، كلذا البحر، البحر الذم يممؾ حؽ النظر إلي في ثياب خفيفة دكف أف ينا
 (1)جئتو بأخؼ ما أممؾ، كبتباطؤ صامت، فأنا ال أدرم إف كنت جئت حقا مف أجمو."

ىنا يصبح البحر الكحيد القادر عمى ممارسة طقكس العشؽ، كتركيض الجسد، كىك    
 فضاء يمنح أفقا لمتفاعؿ.

نما كاف لو حداث فحسب، إف عنصر المكاف لـ يأت في الركاية بمثابة إطار ييضـ األ كا 
إبراز مشاعر الشخصيات، كممارسة أفكارىا، مثؿ شخصية "خالدة" التي ارتبط دكر في 

كجكدىا في الركاية بأماكف متعددة، حيث أنيا في "آريس" لـ تتمكف مف ممارسة حريتيا، غير 
أنيا بعد الذىاب إلى قسنطينة تخمصت مف قيكد بيت "بني مقراف"، فقامت بأمكر منعت عف 

بيا في آريس. كما كاف لممكاف دكر فعاؿ أيضا في تحريؾ األحداث، حيث مثمت  القياـ
المستشفى مكاف الحدث األعظـ، كىك مكت الفتاة المغتصبة "يمينة"، كىذا ما يتضح في قكؿ 

نما ىك تشكيؿ حي » "عبد المالؾ مرتاض" :  ال يعد المكاف مجرد إطار لؤلحداث فحسب، كا 
كاألحداث إذ بكاسطتو تستطيع الشخصية ممارسة أفكارىا،  ذك فاعمية في تحريؾ الشخكص،

كبدكنو تعد أفكار الشخصية مشكشة ال يضبطيا ضابط، فتتداخؿ بذلؾ األحداث، كال يعرؼ 
 .(2)«أكليا مف آخرىا

القكؿ أف المكاف في النص اإلبداعي الركائي ال كمف خبلؿ ىذه الدراسة نخمص إلى 
كاء أكانت ىذه الحياة حياة البشر، أـ حياة الحيكاف، فأم قيمة لو، ما لـ تربط بو الحياة، س

مكاف لـ تخترقو الحياة فيك ليس بمكاف كىك كياف اجتماعي يمثؿ خبلصة تجارب اإلنساف 
في مجتمعو، لذا أصبح في نظر الدارسيف ليس مجرد رقعة جغرافية فارغة بؿ ىي مميئة 

  بالخبرة اإلنسانية.

                                                           
(1)

 .139ـ مستغانمي، فكضى الحكاس، صأحبل  
لى أيف؟ ديكاف المطبكعات الجامعية،  (2)  . 84، ص1983عبد المالؾ مرتاض، النص األدبي، مف أيف كا 
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زائية المعاصرة أف تعطي لممكاف قيمة تعزز بناءىا لو، لقد استطاعت الركائية الج    
براز خصكصياتيا مف خبلؿ أفكارىا المتضمنة لمنص الركائي، حيث حفرت في داخؿ،  كا 
كباطف النفس البشرية، كفي ثنايا الذاكرة، كاختارت تفكيؾ العكالـ الداخمية، كاتجيت بكتاباتيا 

ي  أساسا إلى الداخؿ المجيكؿ، فأسست كتابة السردية مف الخارج االجتماعي، بؿ اإليديكلكج
 سردية ذاتية.

كما كاف المكاف عند المرأة الكاتبة نكعا مف التعبير عف خصائصيا التي ترغب في    
إيصاليا بمغة تفيض بالمشاعر العاطفية، كاألحاسيس النفسية، حتى أصبح المكاف عبر 

 بر عف مشاكميا كىمكميا.تشكيمو مكانا نفسيا يعج بصكتيا الكاضح كالصريح المع

معبرا عف رؤل كأفكار -التي تطرؽ إلييا البحث-كقد ظير المكاف في بعض الركايات   
تجمع ما بيف النفسي كاالجتماعي، كحتى السياسي، كامتازت األمكنة بتراكحيا ما بيف 

ؿ. الخاص كالعاـ، حيث تتعمؽ األكلى بالذات األنثكية، كالثانية زاحمت فييا األنثى الٌرج
كالذم اقتصرت عميو ىذه األمكنة متجاكزة بذلؾ كؿ األعراؼ كالتقاليد المتعارؼ عمييا في 

بتعدد  -مكضكع البحث-المجتمع. كقد امتاز المكاف في الركاية النسكية الجزائرية المعاصرة
 كظائفو، كصكره، كمبلمحو، كثراء دالالتو، ككثافة رمكزه.
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ك مادة لغكية كما تقكؿ " يمنى العيد"، ال يطابؽ الكاقع المادم، ف األدب مف حيث ما ىإ
ىي حركة نمك كتطكر ال تكازم الكاقع فتمحؽ فكقو » كال يحاكيو، بؿ يفارقو، كحركة المكافقة: 

كالظؿ يكاكب صاحبو، بؿ تنيض عمى حد صراعي؛ ىك حد التناقضات، يخترؽ ىذا الحد 
  (1)«ميو يكلد التعبيرمختمؼ مستكيات البنيات االجتماعية، كع

كبما أف الركاية تعد مف األجناس األدبية الحديثة، ال يمكننا قراءتيا بكصفيا كتاب تاريخ 
أك فمسفة، أك كتاب عمـ نفس يحمؿ الشخصية، كيسبر أغكارىا، كما ال يمكف قراءة الركاية 

ي بنية ككأنيا بحث اجتماعي يدرس المشكمة االجتماعية، كيرصد أبعادىا، كتغمغميا ف
 المجتمع، فيضع ليا الحمكؿ كالتكصيات.

     إف الركاية تقدـ لنا كؿ ىذا، كرغـ ذلؾ ال يمكف مساءلتيا عف مدل كاقعية الحدث،
أك مدل تكافقو مع المذاىب الفمسفية، كاالتجاىات النفسية، كما أنيا ال تحاسب كفؽ مؤشرات 

يا لكف ال يىدافا كأىدافيا. قد تشاباجتماعية، ألنيا ال تعمؿ طبقا لمعاييرىا، كال ترجك أ
 تطابقيا. 

لقد عالجت معظـ النصكص النسائية ثقافة ككاقع مجتمعنا الذم تنتمي إليو، كرغـ تشابو 
ففي األدب ال تككف »بعض المكضكعات إال أف كبل منيا عبر عف رؤية كخطاب مختمفيف. 

نما إزاء أحداث تقدـ لنا ع مى نحك معيف، فرؤيتاف مختمفتاف أبدا إزاء أحداث أك كقائع خاـ، كا 
  (2)«لكاقعة كاحدة تجعبلف منيا كاقعتيف متمايزتيف

لقد ألحت مكضكعات معينة أكثر مف غيرىا في الخطاب الركائي النسكم أك شكمت ىذه 
المكضكعات ىاجسا لمكاتبات، كما يمكف مبلحظة بعض المكتيفات التي تتكرر كتؤكد 

 مف اإلشارات العابرة ليا في النصكص.  حضكرىا في ىذه األعماؿ عمى الرغـ

إف اإللحاح عمى مكضكعات بعينيا تتمحكر بعينيا حكؿ قضايا المرأة األصيمة التي 
تتعمؽ بيا تقـك بتحريؾ ما ىك ساكف في النصكص الركائية، مع اختبلؼ درجة الحركة بيف 

                                                           
 . 163يمنى العيد، تقنيات السرد الركائي، ص  (1)
، 1996، 2يضاء، طتكدركؼ، تزيفتاف، الشعرية، تر: شكرم المبخكث كرجاء سبلمة، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار الب  (2)

 . 51ص
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رث الحضارم الركايات، كىي مكضكعات تعبر عف كاقع المرأة االجتماعي، كالثقافي، كاإل
   الذم تتحمؿ تبعات سمطاتو  بمختمؼ أشكاليا، سكاء أكانت سمطة الثقافة، أك المجتمع، 
أك سمطة الديف، أك سمطة الرجؿ الذم تمارس ضد المرأة، كىذا ما سيتعرض لو ىذا الباب 

 ( بالدراسة.السرد األنثكم المتخيؿ كسمطة الكاقعتحت عنكاف )

أشكاؿ متعددة كما سبؽ الذكر، فكيؼ تككف سمطة  إذا كاف الكاقع يفرض نفسو في
 التخييؿ، كماذا يقصد بالتخييؿ؟ 

 أوال: مفهوم المتخيل: 
في مادة خيؿ: خاؿ الشيء، يخاؿ، خيبل كخيمة  "ابف منظكرػ"ل (لسان العرب)جاء في 

كخاال كخيبل كخيبلنا، مخالة كمخيمة كخيمكلة: أم يظف كتخيؿ الشيء لو: تشبو كتخيؿ لو أنو 
كذا، أم تشبو كتخايؿ، يقاؿ: تخيمتو فتخيؿ لي، كما تقكؿ تصكرتو فتصكر، كتبينتو فتبيف 

 كتحققتو فتحقؽ، كالخياؿ كالخيالة: ما تشبو لؾ في اليقظة كالحمـ مف صكرة، قاؿ الشاعر: 

 فمست بنازؿ إال ألمت   برحمي أك خيالتيا الكذكب.

عمييا ثياب سكد تنصب لمطير ة بكالخياؿ كالخيالة: الشخص كالطيؼ، كالخياؿ خش
 . (1)«كالبيائـ فتظنو إنسانا

قىاؿى بىٍؿ أىٍلقيكا فىًإذىا ًحبىاليييـٍ » كما كردت لفظة الخياؿ في التنزيؿ الكريـ، في قكلو تعالى: 
ـٍ أىن يىا تىٍسعىى ي ؿي ًإلىٍيًو ًمف ًسٍحًرًى ـٍ ييخى  . (2)«كىًعًصيُّيي

عؿ الشعرم، كالذم يعمؿ فيو فعؿ التأثير كالتكىيـ كىك ما يعني ارتباط فعؿ التخيؿ بالف
 فعمو في اإلنساف الكاقع عميو. 

أما في الحديث النبكم الشريؼ، فقد كرد الجذر المغكم "خيؿ" بصيغ مختمفة كصيغة 
جاء فيو: حدثنا  6871يؿ، يخيؿ... كما في الحديث الذم ضم نو مسند أحمد تحت رقـ خ

                                                           
، لساف العرب، مج:   (1) ، دار صادر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 5ابف منظكر أبك الفصؿ جماؿ الديف محمد بف كـر

 . 193، ص2000، 1بيركت، لبناف، ط
 . 66سكرة طو،   (2)
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كميب عف أبيو عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى محمد بف فضيؿ "حديث" عاصـ بف 
كقاؿ ابف الفضؿ « مف رآني في المناـ فقد رآني فإف الشيطاف ال يتمثؿ بو» اهلل عميو كسمـ: 

 (1)«مرة: يتخيؿ بي، فإف رؤيا العبد المؤمف الصادقة الصالحة جزء مف سبعيف جزء مف النبكة

الجرجاني" قد بنى التخييؿ عمى أساس التشبيو،  أما عند الببلغييف، فنجد أف "عبد القاىر
إذ التشبيو عمة الفعؿ التخيمي، لقيامو عمى البرىاف بالخمؽ، فالتخيؿ نسياف لمتشبيو كاالستعارة 
ك "الجرجاني" حريص عمى التمييز بيف االستعارة كقكؿ ببلغي يكفر مقكمات االستدالؿ 

حيث يرتسـ ىذا المدل » ىك فعؿ خرؽ، العقمي عمى المعنى كالمقصكد، كبيف التخييؿ بما 
االستداللي في شرح القكؿ التخيمي، كذلؾ برده إلى أصمو االستعارم، كليس ىك نفسو 

كال العكس، فبلبد مف التمييز ىنا بيف )االستعارة كالتشبيو( كفاعميف في صيركرة  استعاريا
القاىر" منسجما في ، ك بيف المظير العيني لو، كبالتالي نرل "عبد يتككف الفعؿ التخيم

تصكره العالـ بإخراجو االستعارة مف التخييؿ ألنو ال يعامؿ ىذا األخير باعتباره مقكلة كبرل 
تندرج تحتيا األنكاع الببلغية بؿ باعتبار مقكلة تخرؽ حد الحقيقة التي تظؿ الصيغ الببلغية 

رة، فيك بمعنى كمف ثـ فالتخيؿ ال يعرؼ  إال باختبلفو عف االستعا (2)«تمؾ محتفظة بو
 التشبو. 

أما الخياؿ عند الفبلسفة كبالتحديد مف الناحية الفمسفية الغربية، أخذ مفاىيـ متعددة، فيك 
مصكر أك رساـ يرسـ في النفس أشباه األشياء المدركة بالحس، كيأخذ مف » عند "أفبلطكف" 

ؿ لو كظيفتاف كمعنى ذلؾ أف المتخي (3)«الحكاس مكضكعات الحس التي تصبح مادة التفكير
 األكلى تصكر المحسكسات في النفس كالثانية تستخدميا في التفكير. 

أما "أرسطك" فيعرؼ الخياؿ عمى أنو الحركة الناتجة عف اإلحساس بالفعؿ لما كاف 
البصر ىك حاسة اإلنساف الرئيسية التي يستمد منيا الخياؿ مادتو. ليذا اشتؽ كممة 

                                                           
، 2005، 1ذقية، سكريا، طمصطفى ميقف، بنية المتخيؿ في نص ألؼ ليمة كليمة، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، البل  (1)

 . 84ص
، بيركت، ط  (2) ، 1992، 1المرجع نفسو، نقبل عف عبد القاىر الجرجاني، أسرار الببلغة في عمـ البياف، دار إحياء العمـك

 . 254ص
، 1عمي محمد ىاكم الربيعي، الخياؿ في الفمسفة كاألدب كالمسرح، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، البلذقية، سكريا، ط  (3)

 .84، ص2005
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نكر؛ إذ بدكف الضكء ال يمكف أف ييتـ إدراؾ البصر )فنطاسيا( أم الحس المشترؾ مف ال
  1لممرئيات.

لقد ربط أرسطك الخياؿ باإلحساس المرئي، كقرف حركة التخيؿ بحركة الشيكات » 
كالغرائز، ككاف يرل أيضا بأف قكة التخيؿ يمكف أف تؤذم اإلنساف إف لـ يضبطيا إلى القياـ 

   (2)«بأفعاؿ تتعارض مع العقؿ كؿ التعارض

ؿ، كيشترؾ فيو اإلنساف فقط، قف ربط "أرسطك" التخيؿ بمستكييف: مستكل مرتبط بالعإذ
 كمستكل دكني ربطو بالنفس، كيشترؾ فيو اإلنساف كالحيكاف.

أما عند الفبلسفة العرب فتتحدد طبيعة التخييؿ عند "ابف سينا" مثبل مف خبلؿ تعريفو لو 
ير أف يككف الغرض بالمقكؿ اعتقاد انفعاؿ عف تعجب أك تعظيـ، أك نشاط مف غ» بأنو: 

البتة، كيتحدد ذلؾ االنفعاؿ بدكره بأنو انفعاؿ نفساني غير فكرم، بمعنى أنو انفعاؿ تنبسط 
فيو النفس، أك تنقبض عف أمكر مف غير رؤية كفكر كاختيار. يترتب عمى ذلؾ االنفعاؿ إف 

ع نحك الشيء طمبا لو أف كاف بسطا أك قبضا أف يدفع المتمقي التخاذ سمكؾ ما، إما أف ينز 
بمعنى أف الصكرة التي يتخيميا الشاعر سكاء  (3)«ينفر عنو ىربا منو دكف تركو أك تفكير

 أكانت قبيحة أـ حسنة، ليس فييا تطابؽ مع الكاقع. 

 الخيال اصطالحا: 
بمثابة النجـ الدائـ  -عبر تاريخ الفف كاألدب–يذىب نبيؿ راغب إلى أف الخياؿ كاف 

أيدييـ كفي عقكليـ،  ج منو األدباء كالفنانكف مكادىـ الخاـ التي تتحكؿ بيفالذم يستخر 
ى أعماؿ فنية خالدة عمى مر الزمف، فإنو يعدُّ بصفة عامة القكة الخبلقة المبدعة ككجدانيـ إل

لمصكر المرئية المممكسة، سكاء كانت صكرا مفردة متناثرة، أـ صكرا مترابطة متسقة، فالخياؿ 

                                                           

 . 18ينظر: عمي محمد ىادم الربيعي، الخياؿ في الفمسفة كالمسرح، ص   (1) 
مصطفى مكيقف، بنية المتخيؿ في نص ألؼ ليمة كليمة، نقبل عف حامد أبك زيد، فمسفة تأكيؿ القرآف عف محي الديف بف   (2)

 . 46، ص1996، 3عربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيركت، ط
ألفت كماؿ الركبي، نظرية الشعر عند الفبلسفة المسمميف )مف الكندم حتى ابف رشد(، دار التنكير لمطباعة كالنشر   (3)

 .  113، ص2007كالتكزيع، بيركت، 
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أم  1ي تحيؿ ىذه الصكر إلى جسـ حي ذك شخصية متميزة، كطبيعة مممكسة.ىك القدرة الت
 أنو اعتبر الخياؿ قكة ذىنية مبدعة، مرتبطة بالفنانيف كاألدباء.

كيمكف استعماؿ المتخيؿ لتحديد مجاؿ أماكف، أك عالـ ثقافي يتكفر عمى مجمكع 
كىي معطيات خصائص، تتحدد في عنصريف اثنيف ىما: مف جية الصكر أك ما يتخيؿ، 

نفسية، كمف جية أخرل أف ىذه الصكر المتخيمة تشكؿ نماذج لمتخيؿ. غير أف ما يعطي 
ليذه العناصر حيكيتيا ىك اشتغاليا، أك إنتاجيتيا، كذلؾ عندما تظير يمكف أف تتحدث عف 
التخيؿ إذ ىك مرتبط بالعقؿ، كبالمعرفة. كلكف عف أم معرفة نتحدث؟ ىؿ ىي معرفة عقمية 

ذا كاف  أـ معرفة تخيمية؟ كؿ معرفة ىي عقمية، كالتخييؿ ما ىك إال كسيمة لتحييف طبيعتو، كا 
 (2)العقؿ كالمخيمة ال يتبادالف المعارؼ، ما داـ كؿ كاحد منيما يقتضي خطابا خاصا بو.

فاإلنساف » إف ماىية المتخيؿ ىك ارتباطو بالعقؿ كالمعرفة فييما يتـ فعؿ التخييؿ، 
و، محتاج إليو بغريزتو ألنو منو غذاء ركحو، كقمبو، كلسانو، كعقمو، مضطر إلى الخياؿ بطبع

ف اضطراره إليو جعمو في نظره األقؿ حقيقة ال الخياؿ، كما أصبح يعرؼ أف الميؿ ألك 
نما ىي مظاىر ليذا النظاـ اإلليي  كالنيار، كالعكاصؼ كالبحار ليست أركاحا، كال آلية، كا 

ف أصبح العتيد الذم يسخر كؿ شيء، كلكنو ر  غـ ذلؾ لـ يزؿ بحاجة إلى الخياؿ، ألنو كا 
الشعكر كسيظؿ  ىيحتكـ إلى العقؿ، كيستطيع التعبير عف خكالج نفسو، فيك لـ يزؿ يحتكـ إل

كذلؾ، ألف الشعكر ىك العنصر األكؿ مف عناصر النفس، كاحتكامو إلى الشعكر يدفعو كالبد 
لؾ النير الجميؿ المتدفؽ في صدر إلى استعماؿ الخياؿ، ألف الشعكر أييا السادة ىك ذ

ف فكر كعاطفة، كمف احيا، متغنيا بميكليا كرغباتيا ماإلنسانية منذ القدـ مترنما بأفراحيا كأقر 
فكما يحتكـ الخياؿ إلى  (3)«ضجة كسككف، كمف ىذا النير تتكلد خرائط الفكر كنبات الخياؿ

شعكر كالعقؿ معا ىك الذم يكلد العقؿ، فإنو يحتكـ أيضا إلى الشعكر، ألف االحتكاـ إلى ال
 الخياؿ.

 
                                                           

 . 151، ص1996، 1ينظر: نبيؿ راغب، مكسكعة اإلبداع األدبي، الشركة المصرية العالمية لمنشر لكنجماف، ط  (1) 
 . 88يقيف، بنية المتخيؿ في نص ألؼ ليمة كليمة، صمصطفى مك   (2)
 . 31، ص1995، 1أبك القاسـ الشابي، الخياؿ الشعرم عند العرب، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط  (3)
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 الخيال والعقل: 
تتمثؿ الكظيفة التي حققيا الخياؿ في تاريخ اإلبداع كالجماؿ في جعؿ الباحثيف ينزلكف 

ت حميمة بينيما، كذلؾ ما فعمو منزلة اآلخر، أك يعقدكف صبل -الخياؿ كالعقؿ–أحدىما 
لمتخيؿ كالعقؿ، كذلؾ بتحميؿ المتخيؿ مف ة بيف اد كيير" حيف فصؿ في طبيعة العبلقإيغار "

عدة مستكيات، فعمى مستكل الداؿ يتقاطع المتخيؿ مع كؿ ما يجعؿ مف مكضكع أك حكاية 
أك حتى شيء ما أمرا مدىشا، كىك في المستكل يبدك كحالة تثير في المكضكع الخركج عف 

م نحك النادر أك غير الذات مف خبلؿ حالة االستغراب أك الذىكؿ التي تنتج عف النقؿ العاد
يك ال يرتبط بأية بنية محددة، ألنو ينزلؽ فالمألكؼ، كغير المتكقع. أما عمى مستكل المدلكؿ 

 نحك ما يسمى عادة المعنى. 

كذلؾ بالمعنى المجازم لمكممة باعتباره تكجيا، كتعريفا، أما التكجو فيتعمؽ بمسار الفاعؿ 
عي مف حيث ىك مسار باطني تجاه أعماؽ في صياغتو لما يحدث في التككيف البطيء لمك 

الذات، كأما مف حيث تعريفو عمى أنو يجسد المعنى الباطني لؤلشياء كاألحداث، فقد كتب 
"لكردم" أف المتخيؿ مرتبط بشكؿ حميمي بالعقؿ كالمعرفي كىك ما يعني أنو ال تكجد معرفة 

تيا، كما المتخيؿ إال تخييميو صرفة، ألف كؿ معرفة ىي معرفة عقمية في بنيتيا أك طبيع
 1كسيمة لتفعيؿ كتعييف تمؾ المعرفة.

إذف ال يمكف عزؿ المتخيؿ عف العقؿ ألنو ىك المصدر األساسي لفعؿ الخياؿ فيك 
 مرتبط ارتباطا كثيقا بالقدرات العقمية كالتصكر، اإلدراؾ، التذكر، كالتفكير.

ة التخييؿ في الركاية إف ما ييمنا في ىذا الباب مف الدراسة ىك سمطة الكاقع، كسمط
النسكية الجزائرية المعاصرة. لذلؾ البد مف إدراج بعض المفاىيـ الخاصة بػ )الكاقعي 

 كالمتخيؿ(. 

 

 
                                                           

، 2006ينظر: آمنة بمعمى، المتخيؿ في الركاية الجزائرية مف المتماثؿ إلى المختمؼ، دار األمؿ لمطباعة كالتكزيع،   (1)
 . 19ص
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 الواقعي والمتخيل: 
تنيض ىذه الفكرة عمى مبدأ االعتماد المركزم، كالجكىرم عمى المرجعية الفضائية 

در األساسي لمكاقع، أك المتخيؿ الذم الركائية في انبثاقيا السردم، كيقصد بالمرجعية المص
يستقي منو المادة المشكمة ليذا الفضاء، كتجسد ىذه الثنائية المفتاح اإلجرائي المعتمد في 
الفاعمية القرائية لبنية المكاف، كآلية اشتغاؿ مثمى لفتح مغاليؽ بنية النص كتفكيكيا، فالمكاف 

كما ذكرنا –نساف الطبيعية كالمتداكلة الكاقعي ىك ما كاف لو كجكد حقيقي في جغرافية اإل
كالتي ال خبلؼ ليا عمى تحديدىا. كيستدؿ عمييا  -سابقا في الفصؿ الثاني مف الباب الثاني

مف خبلؿ منطؽ التآلؼ كالعيش، كالتداكؿ الحيكم بيف األشخاص المتعيف حضكرىـ دائما 
كس مف ذلؾ تماما إذ في المكاف عمى نحك دائـ كشامؿ. أما المكاف المتخيؿ فيك عمى الع

يمثؿ المنطقة التي يصعب  أما الذىاب إلى تأكيد مرجعية محدة ليا، سكاء مف حيث اسميا 
الذم بو تتميز أك بصفتيا التي تينعت بيا. كيتحدد المكاف الكاقعي عادة بكؿ ما لو مرجعية 

مو مكانا حقيقية، ككاقعية معركفة في سياقيا الجغرافي كاإلنساني، فيمثؿ الفضاء السكر ك
فالمكاف  1كاقعيا ما داـ لو اسـ يميزه، كيعرؼ القارئ مكقعو الجغرافي المحدد كاقعيا كعمميا.

 ىك الذم لو كجكد حقيقي عند اإلنساف كغير محدد.  -إذف–الكاقعي 

نقاد األدب بمفيـك المتخيؿ األدبي. فالمتخيؿ  عندإف مفيـك النص األدبي يقترف عادة 
ألدبية، كيرسخيا، كيدعـ استقبللية النص بالقياس إلى الكاقع ىك الذم يحقؽ القيمة ا

الخارجي، كىك ما كرس مقكلة تعارض المتخيؿ األدبي كالكاقع، كانجر عف ىذا المفيكـ 
ماىية األكؿ مكقكفة  أف المتداكؿ القكؿ بتعارض الممفكظيف )الكاقعي كالتخيمي( بناء عمى

حقائؽ المتصمة صياغة ال تتداخؿ معيا أبدا عمى تصكير الكاقع تصكيرا أمينا، كصياغة ال
ال فقد الممفكظ الكاقعي مصداقيتو، كخرج عف  أدكات التخييؿ التي يمجأ إلييا األديب عادة، كا 

                                                           
ينظر: نبيؿ سميماف، محمد صابر عبيد، د سكسف البياتي، جماليات التشكيؿ الركائي، دراسة في الممحمة الركائية،   (1)

 . 204ـ، ص2012، 1مدرات الشرؽ، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، أربد، األردف، ط
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. كىذا يعني أف (1)«الحدكد التي تسمح بيا كظائفو، كيممييا نمط اإلحالة الذم يركف إليو
 كننا أف نتخيؿ.ماىية المتخيؿ متكقفة عمى الكاقع ألف مف الكاقع يم

 كلقد اتخذ الخياؿ عدة أشكاؿ أىميا: 

 المتخيل العممي:
ىك فرع مف األدب الذم يتعامؿ مع تأثير التعبير عمى الناس في عالـ الكاقع. كيستطيع  

أف يعطي فكرة صحيحة عف الماضي كالمستقبؿ، كاألماكف، كغالبا ما يشغؿ نفسو بالتعبير 
يشمؿ أمكرا ذات أىمية أعظـ مف الفرد أك المجتمع  العممي، أك التكنكلكجي، كعادة ما

معرضاف لمخطر، كقد ظير  -في أغمب األحكاؿ-المحمي. كتككف الحضارة فيو أك الجنس 
أدب الخياؿ العممي عمى مستكل الكتابة بصفة كاضحة منذ نياية الحرب العالمية الثانية، مع 

ة، التي ما فتئ اإلنساف يطكرىا، ما لحؽ باإلنساف مف دمار جراء اآللة العسكرية الرىيب
كيتسابؽ مع أبناء جنسو عمى حيازتيا ، كما تطكر أدب الخياؿ العممي أيضا بفعؿ الثكرة 

كيتضح مف ذلؾ أف الخياؿ العممي ىك الذم  ) 2(.السنيمائية التي عرفيا مطمع الثمانينات
 مستقبؿ. يعطي لنا فكرة عف التعبير الخيالي في الكاقع، سكاء في الماضي أك في ال

 المتخيل النفسي: 
تتطمب منيـ معرفة » لقد أدرؾ النفسانيكف أف معرفة العالـ الخارجي عند اإلنساف 

مبيمات المساحة الفاصمة بيف اإلحساس كالعقؿ، فكجدكا في الخياؿ سبيبل يساعدىـ في 
ؿ ىك كمعنى ذلؾ أف الخيا (3)«إيجاد الحمكؿ لتساؤالتيـ الممحة في تجاكز الحقائؽ المعطاة

الذم يقـك بحؿ اإلبياـ الحاصؿ بيف اإلحساس كالعقؿ، كيسيؿ عمى الشخص مكاجية الكاقع، 
ككذا ميكلو، كرغباتو، ككأنو بديؿ لمكاقع، كممجأ كمبلذ في بعض الظركؼ كالحاالت كي 

                                                           
)بحث في المرجعيات(، مركز النشر  ينظر: جميمة الطريطر: مقكمات السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث  (1)

 141، ص2004الجامعي، مؤسسة سعيداف لمنشر، 
ينظر: محمد سالـ، محمد أميف الطمبة، مستكيات المغة في السرد العربي المعاصر في سينماطيقا السرد، مؤسسة   (2) 

 . 216، ص2008، 1االنتشار العربي، بيركت، لبناف، ط
 . 85ياؿ في الفمسفة كاألدب كالمسرح، صعمي محمد ىادم الربيعي، الخ  (3)
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أسمكبا في التفكير، » يرضي بو تمؾ الميكؿ كالرغبات، فنظر "فركيد" إلى الخياؿ بكصفو 
سائؿ الحسية مف بصرية أك سمعية أك حركية في إثارتو كفي تككيف محتكاه، يعتمد عمى الك 

كالذم يفرؽ بيف أف يككف الخياؿ خياال أك حمـ يقظة ىك مقدرة الفرد عمى التفريؽ بينو كبيف 
كمف ىنا فإف أحبلـ اليقظة عند "فركيد" ىي خياالت نابعة مف العقؿ الذم لو  (1)« الكاقع

 . القدرة عمى القياـ بذلؾ

 المتخيل التاريخي:
إف المخيمة المنتجة تترجـ الكاقع التاريخي إلى كاقع سردم، فبل معنى ليذه الحقيقة  

خارج السياؽ المغكم، لذلؾ يمكف القكؿ بأف المعرفة التاريخية ىي معرفة كبلمية، أم أنيا 
اريخية التي نشاط ذىني متمبس بالمغة، فالمؤرخ في حاجة ماسة إلى التخيؿ إلدراؾ المادة الت

يشتغؿ عمييا، كيتمثميا ذىنيا. ككؿ الكثائؽ بجميع أنكاعيا ال تعينو عمى اعتماد ىذه الكممة، 
كىك يمثؿ بيذا  .ألنيا ليست دالة بذاتيا، كلكف بما يجبرىا المؤرخ الفطف عمى أف تدؿ عميو

اضي الصدد سمطة عميا؛ إذ ىك الذم يخرج الكثائؽ مف صمتيا، كىك الذم يرسـ صكرة الم
الذم كاف فيو، فينطؽ األحداث كيحكؿ في أفكار الشخكص التاريخية كينفذ إلى مشاعرىا 
كتصكراتيا، كيزف أفعاليا بميزاف عقميتيا. إف المؤرخ مدعك دائما إلى أف يتخيؿ ما حدث، 

كمعنى ذلؾ أف المتخيؿ  2كممـز بأف يرتحؿ عف عالمو الخاص ليقتحـ عالما مغايرا مختمفا.
 ر الماضي الذم ترسخت في ذىنو، ككيفية صياغتيا كاستحضارىا. ك رخ، كصمرتبط بالمؤ 

 المتخيل الديني:
ارتبط المتخيؿ الديني بديانات مختمفة، ففي المتخيؿ الديني نجد المتخيؿ القرآني يرتبط  

بالعقؿ، فحيثما كانت دعكة لمتفكر في آيات اهلل، تقدـ صكرا لممتمقي، حيث يشتغؿ خيالو، بؿ 
مف الصكر التي تحرؾ الخياؿ كتجعمو يحمؿ اإلنساف عمى اإليماف باهلل. فاالعتقاد إف ىناؾ 

باليـك اآلخر كالحساب مثبل مرتبط باعتقاد ناتج عف انطباع في طبيعة خمؽ القكة 
االستعمارية لمصكر، كليس مرتبطا بالتفكير المجرب، ذلؾ ألف المتخيؿ القرآني يجعؿ الحجج 

                                                           
 . 86المصدر السابؽ، ص  (1)
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كالتي تقـك عمى العقؿ متكاممة. أما العجيب كالغريب بؿ  التي تقكـ عمى المتصكرات،
كالمدىش ىك األكصاؼ التي أطمقت عمى المتخيؿ القرآني، أم طبيعة اآلثار كما يؤكليا 
المتمقي انطبلقا مف طريقة تشكيؿ معينة، مرتبطة بالكممة، أك بالصكرة أك ببناء الشخصية، 

متخيؿ في نص ما ليس أثرا مف آثار كظيفة أك بالحدث، كىكذا يصبح العالـ الخيالي أك ال
يمثؿ كسيمة إقناع قكية  -إذف–فالمتخيؿ الديني  1معينة لمرؤية، كلكنو أثر أسمكب معيف. 

 لممتمقي، تساعد في تقكية إيمانو باهلل. 

 المتخيل الثقافي:
بما أف المتخيؿ ىك أيضا عبارة عف نسؽ مترابط مف الصكر كالدالالت، كاألفكار  

فكؿ جماعة » التي تشكميا كؿ فئة، أك جماعة، أك ثقافة عف نفسيا، كعف اآلخريف  المسبقة
تشكؿ صكرا أك أحكاما عف الجماعات األخرل، كيتـ ترسيخ ىذه الصكرة كاألحكاـ في الكعي 

 (2)« كالبلكعي الجماعي بمركر الزمف كالقكة المادية أك الثقافية التي يتمتع بيا التمثيؿ الثقافي
لثقافي ىك الدالالت كالرمكز كاإليحاءات المتسعة المفيكـ، كالمعقدة التي تشكؿ فالمتخيؿ ا

 ثقافة عف ذاتيا، كعف اآلخر. 

 المتخيل األدبي: 
 Fictionتعد لغة الفف األدب الحؽ ىي لغة المبتكر. لذلؾ ذىب "جيرارجنيت" في كتابو 

et diction لى التمييز بيف مفيكمي إلى مجاراة بعض ناقدم األدب الذيف ال يركف ضركرة إ
المحاكاة كالتخييؿ عند "أرسطك"، فاقترح "جنيت" ليذا السبب ترجمة لقطة المحاكاة مباشرة 

فإف أرسطك لـ يعتد كثيرا  –بالتخييؿ. كلما كاف األدب كالمتخيؿ شيء كاحد كما سمؼ الذكر 

                                                           
 . 22ينظر: آمنة بمعمى، المتخيؿ في الركاية الجزائرية مف المتماثؿ إلى المختمؼ، ص  (1)
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لفظة المحاكاة  كمعنى ذلؾ أف 1بأسمكب الخطاب األدبي )شعرا كنثرا( كأىممو إىماال كاضحا 
 قد اقترنت بمفظة التخييؿ سكاء عند الفبلسفة أك األدباء. 

ككما يكجد متخيؿ في الشعر يكجد متخيؿ في النثر أيضا، كمف ذلؾ )المتخيؿ الركائي(. 
كيصر "أمبرتك إيكك" الركائي السنمائي المحنؾ عمى أف الكظيفة الحكائية ضركرية لئلنساف 

كيفبرؾ حكايات، أم أف يككف الركائي قادرا عمى أف يجعؿ  الذم ىك بحاجة إلى أف ينتج،
الغياب ظاىرا. فقد كاف المتخيؿ مقترنا بأشياء عجيبة، ثـ أصبح حسب تعبير "أندرم مالرك" 
متخيؿ الحقيقة، لكنو يبقى مشدكدا إلى العجيب ألنو متخيؿ، كألف الركاية ىي مكاف الممكف، 

( fantasmesأف تتحقؽ كؿ األحبلـ كالرغبات ) كنياية الممكنات، فعمى الكرؽ فقط يمكف
كمعنى ذلؾ أف فعؿ التخيؿ في القديـ كاف  2 ليفتح الركائي كما لمقارئ فضاء مف الحرية

 مرتبطا بكؿ ما ىك عجيب، بينما أصبح حديثا مرتبطا بحقائؽ معينة بصيغة عجيبة. 

رز أحيانا داخميا كالركاية نفسيا ىي في األساس منتكج متخيؿ ذك قاعدة اجتماعية تف
تخييبل مف درجة ثانية يتكلد مف استييامات بعض الشخكص مما يساىـ في خمؽ مسارات 
حكائية مخالفة لصيركرة الكاقع الركائي، كبركز حكاية داخؿ حكاية، كلربما مناقضة ليا. كما 

ية يحدثنا عف ذلؾ "لكزاف جكني" في تناكلو لشخصيتيف "ألبيرتف السارد" ك"مارسيؿ" في ركا
البحث عف الزمف الضائع لػ"بركست". فالمتخيؿ المزدكج ال يتـ في الفضاء الركائي كحده، 

 3لذلؾ يجد بعض مرتكزاتو في صميـ العبلقات االجتماعية. 

ىي  جية أخرلكتعتبر قضية المرأة كصكرتيا، كعبلقتيا بالرجؿ مف جية كبالمجتمع مف 
ىا يتـ طرح قضايا أخرل تتعمؽ بالمجتمع، القضية التي تشكؿ ىاجسا ألغمب الركايات، كعبر 

 أك تشير إلى مشكبلت تحتاج إلى إعادة نظر، أك تحتاج إلى حؿ. 

                                                           
ينظر: محمد سالـ محمد أميف الطمبة، مستكيات المغة في السرد العربي المعاصر )دراسة في سيمانطيقيا السرد،   (1)

 .145ص
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كما يتنكع أسمكب تناكؿ ىذه المكضكعات، كطريقة التعبير عنيا، ذلؾ أف الخطاب 
شكؿ مف أشكاؿ التعبير الذم يبرز مف خبللو االختبلؼ. فقد تككف » الركائي يكمف في أنو 

الحكائية كاحدة، لكننا عندما نقدميا لكتاب عديديف نجد كؿ كاحد منيـ يقدميا لنا المادة 
 (1)«بكاسطة خطاب معيف، سكاء داخؿ النكع األدبي الكاحد، أك ضمف أنكاع متعددة

كيأتي ىذا االختبلؼ نتيجة الختبلؼ النظرة إلى المجتمع، رغـ تشابو الظركؼ الثقافية 
ة إما باختبلؼ المكقع الذم يرل منو الكاتب أك باختبلؼ كالتاريخية، كتختمؼ ىذه النظر 

السياؽ الزمني الذم يعيش فيو، ففي األدب يتغير تمثؿ المكاف مع الزماف. لقد قدـ السرد في 
ممثبل في القصص كالحكايات الشعبية، كاألخبار، كالركايات  –العصر الحديث 

ع نفسو، كخاصة عمى مستكل العبلقات المرأة بأنماط متعددة فييا تعددية الكاق -كالمسرحيات
االجتماعية الثنائية بيف الرجؿ كالمرأة. إضافة إلى أف السرديات أخذت منحى آخر غير 
مكجكد في الشعر كىك منحى التأثر باألساطير كالخرافات في رسـ مكضكع المرأة، كتشبيييا 

استمرار تناكؿ باألفعى، كالشيطاف، كالذئب، ككؿ ما يفضي إلى الخيانة كالشر...كمع 
السرديات لمصكر الجمالية أك القدسية المكجكدة في الشعر عف المرأة، كبشكؿ عاـ، بقيت 

كالسير الشعبية، فتنكعت عبلقة الرجؿ  ،العبلقة كثيقة بيف السرديات الحديثة، كالحكايات
ؼ بالمرأة في الكتابات السردية المعاصرة ضمف سياقات التفكيؾ كاالمتبلؾ، كالحناف كالعط

 2كاالنبيار كاالندىاش، كالسخرية كالتيكـ.

كأصبحت الركاية العربية أكثر األجناس احتفاء بالمرأة في العصر الحديث، خاصة أف 
الكتابة السردية عمكما انفتحت مف خبلؿ تعددية أصكاتيا كحكاريتيا المغكية عمى األزمنة 

المتنكعة )العاطفية كالثقافية،  الماضية، كالحاضرة كالمستقبمية في رسميا لمعبلقات الحياتية
 كاالجتماعية( بكؿ إشكالياتيا بيف الرجؿ كالمرأة. 

كقد تبنت الركاية النسكية مكضكع المرأة، كجعمتو مكضع اىتماميا، رافضة الخمفيات 
ت دكر المرأة، كاضطيدتيا. كقد شالثقافية الذككرية األسطكرية كالتاريخية، كاإلبداعية التي ىم

لنفسيا في ممارسة الكتابة األدبية المعاصرة أسمكبا إبداعيا عمى نحك إنتاج  اتخذت الكاتبة
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كتابة نسكية متعددة األجناس كالمكضكعات، تسعى إلى أف تككف متمردة عمى الرؤل 
الذككرية، كىيمنتيـ عمى العالـ، كعمى أساليبيـ المألكفة كالمييمنة في كتاباتيـ. كما اعتمدت 

نكعا كمتعددا فيو دعكة إلى إعادة قراءة كتابة المرأة التراثية. كالمعاصرة الكاتبة أسمكبا نقديا مت
بشكؿ خاص، كالثقافة بكجو عاـ مف منظكر جماليات كرؤل النقد األدبي النسكم الذم يؤكد 
الخصكصية اإلبداعية لممرأة الكاتبة. كىذه الرؤية كمحاكلة التمرد عمى الييمنة الذككرية ال 

تبات المبدعات، فبعضيف كرسف األفكار الثابتة نفسيا عف المرأة في نجدىا عند جميع الكا
كؿ العصكر، فجاءت ركاياتيف قشكرا تسر أقنعة االستبلب، كالتيميش لممرأة أدت إلى صدمة 
بعض القراء المناصريف لقضية المرأة، حيث إف تمقي الركاية عمكما. كالركاية النسكية 

كفي حاؿ أف الركاية قدمت  1يخية كاإليديكلكجية،خصكصا يختمؼ باختبلؼ األسبقية التار 
مشاىدىا، كأحداثيا ضمف نفس السياؽ، فإف تمقييا كرؤية مؤلفيا تخضع لممعيار نفسو، 
 فالقارئ يفيـ الركاية كفؽ رؤية المؤلؼ، كمف ثمة تككف لو تأكيبلتو الخاصة، كقراءتو لمبحث.

يؼ، كاإلبداع العريقيف، كالتي كتعد مشكمة "مبلمسة السطكح" كاحدة مف مشكبلت التأل
تحكؿ دكف الكصكؿ إلى جكىر اإلشكاؿ، ككأف المشكمة الفنية ىي حكاية نادرة حدثت 
كانتيت دكف أف تترؾ أثرا، كدكف أف تحمؿ كتقارف بالكاقع، كدكف أف يقـك المؤلؼ/ الكاتبة 

عادة خمؽ الحكاية، مما جعؿ القارئ ىك اآلخر مأزكما،  كشريكا في بدكره في التخييؿ، كا 
 (2)«المشكمة اإلبداعية

كقد تصؿ بعض الركايات في النياية إلى حتمية كاقعية تحصر الخطاب األدبي كتحدد 
فيي ال تتعامؿ مع الحكاية باعتبارىا » زاكية رؤيتو، فتضيؽ لتعبر عف رؤية كاحدة، كبالتالي 

ك نمكه، كنمكه ىك خطابا ينيض عمى المستكل األيديكلكجي فيحدده لو مكقعا فيو، فمكقعو ى
اختبلفو، ىك حركتو التاريخية التي تجدد ديناميكيتيا في الصراعية التي تدفعيا حكافز بشرية 

 (3)«باحثة عف حقيا في الحياة ضد مف يسمبيا الحياة
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كتمؾ الرؤية تنطمؽ مف كاقع اجتماعي تعبر عنو، كتؤكده، كىي أيضا كأعماؿ إبداعية لـ 
رر مف كطأتو، كاحتبلؿ مكقع رؤيكم خاص يناىض الرؤية التح -رغـ محاكالتيا–تستطع 

الكاقعية. كيعارضيا أكثر مف أف تككف مجرد رؤية تابعة تتفيـ الكاقع كتعذره، كضمنيا لـ 
تحسـ بعد كرؤية إبداعية ذات خطاب مغاير مكقفيا مف المجتمع، كلـ تمتمؾ أساليب تعبيرية 

 1قالتو بالفعؿ. ضمنية تسمح ليا بتبميغ خطابيا دكف أف تككف قد

ثـ عبرت أغمب الركائيات الجزائريات المعاصرات عف رؤيتيف مف خبلؿ حكاية محمية 
/عربية أك جزائرية، لكنيا لـ تقتصر عمى مجتمع بعينو، بؿ عبرت عف مجتمع إنساني تشكؿ 
فيو المرأة الدكر األكبر، ىذه الركايات قد عبرت عف أزمة المرأة /اإلنساف في كاقع اجتماعي 
تاريخا كثقافة كأسمكب حياة، معتمدة في ذلؾ عمى مرجعية مشتركة مع القارئ العربي، كليذا 
فيي تحيؿ، كتؤكؿ كتقدـ المفارقة عمى أساس المجتمع الذم تنتمي إليو كؿ مف الكاتبة، 

 كالقارئ. 

كبالحركة ذاتيا التي انطمقت فييا الركايات مف المحمي إلى اإلنساني تنطمؽ مف الذاتي 
المكضكعي، كمف الخاص إلى العاـ. كىذه الحركات تشكؿ ىكاجسا كقمقا إبداعيا حادا، إلى 

إنو عند إبداع ركاية ما، ثـ عند » تغير في مسار السرد، كتتقدـ، كترتد إلى نقطة البداية، 
إبداعيا مرة ثانية بقراءتيا قراءة كاعية تتعرض إلى نظاـ معقد مف العبلقات ذات المعاني 

ذا بمغت كاقعيتو درجة كبيرة مف المتعددة، فإ ذا حاكؿ الركائي مخمصا إشراكنا في تجربتو، كا 
ذا كاف الشكؿ الذم يستخدمو مناسبا تماما لمكضعو، فإنو بالضركرة سيأخذ في  الدقة، كا 

  (2)«. اعتباره ىذه النماذج مف العبلقات المتباينة داخؿ عممو

ركة في تشكيؿ النص، حيث كرطت لقد كضعت الركاية النسكية القارئ في مكضع المشا
فالعمؿ الركائي الذم » القارئ أكثر في محاكلة الفيـ، كتنظيـ األحداث، كترتيب العبلقات، 

مثؿ الحياة، كيضرب تساؤالتو في جيدا خاصا عند قراءتو، ىك عمؿ ي يتطمب مف قرائو
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ال يشكؿ حمـ  أغكارىا السحيقة، كىك عمؿ يقيـ عبلقة تكاطؤ مع القارئ ألف إبداع الركاية
  (1)«يقظة لكاتبيا فقط بؿ لمقارئ أيضا

إف الركائي حيف يترؾ مساحة لمقارئ، كيطرح أسئمة حكؿ كيفية رؤية الناس لمعمؿ 
الركائي، كلماذا يرل شخص ما نمكذجا معينا، كال شيء آخر في العمؿ نفسو، كىك يفعؿ ذلؾ 

 يدعك القارئ لممشاركة في عممو. 

ىذا المنطمؽ ليست مجرد تمقي أفكار كأساليب الكاتب بشكؿ  كقراءة النص األدبي مف
إف القراءة مف حيث ىي مكقع كزمف، كثقافة مشاركة في تقكيـ جمالية األدب، » حيادم، بؿ 

كبالتالي مساىمة في عممية إنتاج قيـ الثقافة، كليست الثقافة بيذا المفيكـ مجرد تمؽ أك قبكؿ 
ال كانت القراءة مابمر  جرد تماه مع النص يكرس لو سمطة، كلؤلدب نخبكية سمة النص، كا 

كلمغة ببلغة تميت الحياة في المغة. إف تخمي القراء عف فاعميتيا في األدب ىك بمثابة تغريب 
، كعف المتداكؿ في الحياة، كىك بالتالي تغريب لؤلدب عف  المغة عف منابتيا في اليـك

كؿ ما يحفؿ بو مف أحداث  ككقائع ىي مركيات الناس كاستياميـ، كأساطيرىـ، كعف النثرم ب
عمى فكضاىا كجزئياتيا لب الحياة، كسؤاليا األعمؽ المطمكر تحت ركاـ الكبلـ، السؤاؿ 

 (2)«الذم تبحث عنو كتتكاصؿ معو القراءة النشطة

إف القضايا كالتساؤالت التي طرحتيا الكاتبة العربية بصفة عامة، كالجزائرية بصفة 
ت القارئ، كىي تتمحكر حكؿ المرأة ككينكنة ككجكد في كاقع خاصة، ىي قضايا كتساؤال

اجتماعي معيف، كتساؤالت حكؿ عبلقتيا بالرجؿ، كنظرة المجتمع إلييا، كمف ىذه األسئمة 
تكلد أسئمة أخرل حكؿ الحرية كالجسد، كالحب، إضافة إلى قضايا الكطف كالحرب، كأزمة 

 اليكية. كغيرىا. 

راسة، كىي تعتمد عمى خياؿ القارئ، كالكاتب كذلؾ، إف النصكص الركائية محؿ الد
كحيف تطرح مكضكعاتيا التي تتناسب مع الشكؿ، كالتقنيات المستخدمة تترؾ مجاال كاسعا 
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حاالت يفيميا القارئ  لتعدد القراءات، كتأكيؿ اإلشارات، كتكظؼ مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ رمكزا كا 
 مف خبلؿ ثقافتو فيقدـ تفسيره الخاص. 

نصكص مفتكحة » التي ال تنحصر داللتيا في الكاقعي كالمباشر ىي إف النصكص 
االحتماالت عمى دالالت إيحائية، البحث عنيا ىك دكر القارئ الذم ال يقتصر دكره عمى 
نما ىك قارئ طميؽ كنشط، كىك ناقد، كشاىد، كضمير، لو دكر كبير في تغيير  القراءة فقط، كا 

معرفية، كصياغة قيمنا الجمالية المعنية بكرامة اإلنساف، كاقعنا االجتماعي، كتطكير ثقافتنا ال
  (1)«كاالرتقاء بحياتو

كقد استطاعت ىذه النصكص أف تدرؾ أىمية القارئ، ليس القارئ السمبي الذم يستمتع 
بقراءة النص فحسب، بؿ ذلؾ الذم يشارؾ في صناعة، كصياغة أحداثو، كتجسيد 

ي أف تككف نتاجات راكدة، تعبيرا عف ف -أم النصكص–شخصياتو. كعبرت عف رفضيا 
 معرفة الكاتب المحدكدة، ككعت أف القارئ المثقؼ ينأل عما ىك أحادم كفج كساذج. 

لقد دخمت ىذه الركايات في عبلقة كطيدة، كمعقدة مع القارئ مثؿ تمؾ العبلقات التي 
ناصر التي ربطت بيف الشخصيات، كبيف عناصر الركاية التي تداخمت تداخبل مشتبكا مع الع
 تـ االحتفاء بيا، فاحتفت بالنص مثؿ عناصر المغة، كالزماف كالفضاء الركائي. 

كرغـ ىذه العبلقة، حافظت النصكص الركائية عمى استقبلليا كأعماؿ فنية ليا عالميا 
الخاص الذم يكىـ القارئ بحقيقتيا، كىي تكفر في الكقت ذاتو إمكانية دخكؿ القارئ في 

كاية النابض بالحياة لتحاكر معنى الحياة فيو كىي تؤسس في اآلف نفسو عبلقة مع عالـ الر 
لمتعة قراءتو، كتساىـ في صياغة قيمو الجمالية، كىي بيذا كمو تدخؿ العمؿ األدبي في 

 2عبلقتو المركبة المنسكجة بيف الكتابة كالقراءة كالحياة.

ا الخاص، كلغتيا إف اإلشكاؿ المقبؿ الذم يطرح نفسو ىك كيؼ أنتجت المرأة كعيي
الخاصة المختمفة عف اآلخر؟ كما ىك المجتمع المختمؼ الذم تخيمتو المرأة في كتاباتيا، 

 كالمناقض ليذا المجتمع الكاقعي التاريخي المشكه كما ىك كاضح في الكعي الذككرم؟ 
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كقبؿ اإلجابة عف ىذه األسئمة يجدر الذكر أنو ليس كؿ ما تكتبو المرأة مف األدب يعد 
ا نسكيا، فبلبد لؤلدب النسكم أف يحمؿ صيغة النسكية التي تتحدد بحسب آراء الدارسيف أدب

 عبر ثبلث مؤشرات ىي: 

 المغة: أم ىناؾ لغة أنثكية تككف خاصة بالكاتبات. » 

دراؾ الجسد: أم أف المرأة ترتكز عمى الجسد في ركاياتيا.  الجنس كا 

قدرا مف الرجؿ في تصكير جكانب التجربة: بحكـ طبيعتيا بكصفيا امرأة، فيي أقؿ 
كمعنى ذلؾ أف مصطمح النسكية مختص بالدرجة األكلى بالمرأة، كعالميا  (1)«تجربتيا

الداخمي كالخارجي، فكيؼ ارتبطت الكتابة األنثكية بالخياؿ؟ كماذا فعؿ المتخيؿ باألنثى. كما 
 األثر الذم تركو في إبداعيا؟ 

 : جسدالسرد األنثكم المتخيؿ كلغة الأكال: 

ف النص أحد الفضاءات التكليدية، كالتحكيمة لمجسد، حتى حيف ال يككف مكضكعا إ
مباشرا لو، فالنص مسكف تخييمي لمجسد، فيو يتجسد، كيحقؽ كجكده المتخيؿ، يتدخؿ الجسد 
بشكؿ مباشر في عممية إنتاج النص، ككتابتو، كيشكؿ المخزكف الذاتي لمذات المؤلفة التي 

خر كراء النص، كينقؿ المغة مف التكصؿ الشفكم إلى صكرتيا المكتكبة، تثكم بشكؿ أك باآل
فيك بمعنى المنبثؽ الضركرم لمنص، كىك مف جانب آخر أحد المصادر الرئيسية لممتخيبلت 

 التي يبمكرىا.

فالجسد يمثؿ ىذا الشكؿ أك ذاؾ أحد المككنات الرئيسية لذات النص، كىكيتو، إف لـ نقؿ 
 كذلؾ ألف لغة الجسد لغة أنثكية تساىـ في بناء النص.  2يمو المجاز الضركرم لتمث

كتتجسد أىمية الجسد باعتباره كائنا لغكيا تمخصيا إشكالية ىذا الفصؿ التي تتمحكر 
حكؿ خصكصيات الكتابة بالجسد األنثكم كخطاب متخيؿ ينتج لغتو الخاصة لمتعبير عف 

                                                           
 . 116، ص2012، جكاف 12، المدرسة العميا لؤلساتذة، قسنطينة، العدد 1990رابح طبجكف، مجمة الكتابة المغاربية،   (1)
 . 25، ص2003ينظر: فريد الزاىي، النص كالجسد كالتأكيؿ، إفريقيا الشرؽ، بيركت، لبناف،     (2)



 انسزد األوثىي انمتخيم                                                                  انفصم األول: 
 

 199 

، ككضعية المرأة عمى المستكل األدبي، فممكاتب ة عالميا الخاص داخؿ الخطاب الرمزم ىمـك
 الذم يحتاج منا فقط مفتاح اإلصغاء إلى صكتيا المتميز. 

إف الجسد األنثكم خطاب يتمقاه المتمقي باعتباره ذاتا خارج القيـ، مستعمبل أثناء القراءة » 
ذا يعيش متخيؿ المرأة ىذا  المنطؽ الذككرم الذم يشكؿ مركزا أساسيا لمعنؼ الرمزم، كا 

عدد التأكيمي، يعيش الجسد األنثكم بيف الحجـ الثقافي، كالمعطى الكظيفي. فالجسد كؿ الت
غراء لتسييؿ  كأجزاء، قد تضع المرأة جسدىا في مكاجية المؤسسات، فتجعمو أكثرا جذبا كا 

فمغة الجسد ترتكز  (1)«تبادلو، كىذا يجعميا تكلي جسدىا العناية الفائقة، كتحكلو إلى الرغبة
 كلى في كتابات األنثى التي تعالج ذاتيا.بالدرجة األ

يستيقظ الجسد في الكتابة األنثكية كالجمرة، يمدىا بفاعمية التجسيد بكصفو كائنا  مرئيا 
مكجكدا، تتذكؽ طعـ األشياء مف خبللو ليتحكؿ بعد ذلؾ مف الجسد إلى اإلحساس باألشياء، 

إلثارة األحداث، كتشغيؿ الذاكرة  كاالندماج فييا. فالجسد في الكتابة األنثكية عنصر محفز
باعتباره المرجعية التي تثبت الكينكنة كالكجكد. كخبلصة األمر أف الجسد كاقعة اجتماعية، 
كمف ثـ فيك كاقعة دالة، يدؿ باعتباره مكضكعا، كيدؿ باعتباره حجاجا إنسانيا، كيدؿ باعتباره 

، كقد تحكلت المغة مف كائف شكبل. إنو عبلمة ككؿ العبلمات ال يدرؾ مف خبلؿ استعمالو
مسمكع إلى كائف مكجكد بفعؿ الكتابة. إف الجسد في الركاية األنثكية يمثؿ فضاء عنكبكتيا 
تمتد خيكطو إلى جميع العكالـ السردية األخرل. فجغرافية الجسد ىي جغرافية النص، 

يعطي فالجسد ىك الذم  )2(كاستبطاف الجسد األنثكم لمفضاء النصي، كتمثؿه لخصائصو.
 لمذات اإلنسانية الرغبة في إنتاج دالالت تعكس ما يجكب داخميا. 

كالرغبة كمكف االنتظار تحافظ عمى حالتيا غير المنتيية، تستقطب مئات الصكر الذىنية 
سد حيث الغكاية الحسية الكامنة التي تستدعييا المؤثرات النفسية المرتبطة ال شعكريا بالج

المشتيى، ك )اآلخر( المذكر المثير، كىذا المذاؽ الذم يثيره  )الذات( المؤنثة، ك )الجسد(ك
الجسد يستثير في ذىف المتمقي تداعيات تفجر في خيالو صكرا مذىمة، تكجو منظكر )الرؤيا( 
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عنده إلى اتجاه جديد، تحقؽ لؤلشياء بعدىا المغاير فتيدـ النظرة المألكفة لمحقائؽ الخادعة. 
فاعميتو مف )اآلخر المذكر( قربا، كبعدا، كىكية )الذات  فالمخياؿ السردم النسائي يكتسب

المؤنثة( قرينة األشياء المعادلة ليا، فتصبح عممية التبلحـ كاالختراؽ معادال مكضكعيا لحالة 
الذات المرتبطة ال شعكريا بيذا اآلخر المفجر لمطاقة الخيالية، كالمعمؽ ليا. بؿ إف السرد 

خرج فيو الذات عف عزلتيا فتنجذب مف خبللو إلى التأمؿ األحادم يتحكؿ إلى حكار ثنائي ت
 كالتدبير في أبعد األمكر. 

إف الجسد األنثكم المشتيى ال يبؽ راقدا، ساكنا بؿ تحركو المغة، فتعيد إليو حيكيتو، 
كانطبلقاتو، كتتحكؿ حركية السرد فيو إلى عممية مغرية نممس فييا الغكاية كاإلغراء، كاألناقة 

منص لذتو، كتتحكؿ حركية السرد فيو إلى عممية مغرية نممس فييا لبكس المغة التي تحقؽ ل
 )1(في الكتابة األنثكية، يستثير مكامنيا، كيستحث صكرىا المكتكبة. 

كمعنى ذلؾ أف الكتابة النسائية تفجر المغة المكتكبة بفعؿ الجسد الذم يجعؿ منيا لغة 
معاصرة كي تككف بداية استحياء المرأة لجسدىا، لينة لئلبداع. لذلؾ سعت الكتابة النسائية ال

كاكتشاؼ لغة الجسد المغايرة لمغة اإلسقاطات، » كاإلفراج عف أحاسيسيا المخبأة، 
كاالستييامات التي كفف بيا الرجؿ حيكية المرأة، كتمقائيتيا. تمؾ المغة التي اجتيدت في بناء 

 (2)«خصائص تنفرد بيا عف غيرىا نص أنثكم بسيمات مميزة، كصفت بأنيا لغة أنثكية ليا 

فمغة األنثى عف جسدىا ىي لغة خاصة بيا مما ارتقى الرجؿ في درجة إبداعو فمف 
 س األنثكم بكيانو، كمكبكتاتو.حيصؿ إلى ال

إف الذات األنثكية تدرؾ ذاتيا مف خبلؿ إدراكيا لجسدىا كالذم ىك أحد أسرار أنكثتيا، 
 ى الحكاس( تقكؿ "أحبلـ مستغانمي": كعالميا الخاص، فمثبل في ركاية )فكض

ال أتذكر ماذا قاؿ بالتحديد قبؿ أف يحكؿ قمبيا مطفأة لمسجائر، كيمضي منذ ذلؾ » 
، كىي تتصدل لشكقيا الذم فخخو بالتحدم، تميي نفسيا عف حبو بكراىيتو في انتظار  اليـك
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ك. كيؼ أنت؟ العثكر عمى مبرر مشرؽ لبلتصاؿ بو، مناسبة ما يمكف أف تقكؿ لو فييا أل
دكف أف تككف قد انيزمت تماما في تمكيو إلخفاقات عشقية عرضت عميو يكما أف يصبحا 

اشتييتو. كادت تسعد لك أنو أضاؼ أنت  قة جسدصديقيف أجابيا ضاحكا: ال أعرؼ مصاد
 (1)«أشيى عندما ترحميف ...ثمة نساء يصبحف أجمؿ في الغياب

      فكير إال في المحظة التي يعيشيا  يعرؼ التلقد كانت لغة الركائية لغة القمب الذم ال
أما لغتو ىك فكانت لغة الرغبة، كلغة األلـ، ذلؾ ألف الفراؽ يصحح المشاعر،  -لغة أنثى-

 كيزيد حميمية العبلقة جماال. 

كالجسد يمثؿ تحكؿ الحياة، كديمكمة الحركة، كما يمثؿ الجسد األنثكم شجكف الرغبة » 
مفردات لغكية، كما يبحث عنو المتمقي لتمقي سمطة الرغبة في  بيف ما يرسمو النص مف

ألف الرغبة تعتبر أحد معالـ  (2)«التأكيؿ، كالكشؼ قائمة كفؽ تمؾ المسافة بيف الجسد، كظمو
الجسد، كمف جية أخرل نكرد المقطع المكالي مف ركاية )فكضى الحكاس( " ألحبلـ 

 مستغانمي": 

لتي كانت تعني لي أكثر، كأف ميامو السياسية، كرتبتو تنبيت بعد ذلؾ إلى أبكتو ىي ا» 
نما لككنيا استمرار لذاكرة نضالية نشأت عمييا، كعنفكاف  العسكرية لـ تكف تعنيني بكاجيتيا، كا 
جزائر حممت بيا. كنت أرل في قامتو الكطف بقكتو كشمكخو، كفي جسده الذم عرؼ الجكع، 

 (3)«رر اشتيائي كاحتفائي بو إكراما لمذاكرةكالخكؼ، كالبرد خبلؿ سنكات التحرير، ما يب

تبدك لغة الركائية مف خبلؿ ىذا المقطع لغة أنثى ركزت خياليا عمى أكصاؼ رغبتيا، 
كىي تسرد صفات زكجيا كارتباطيا بو، كذلؾ كالء ألبكتيا التي كانت رمزا مف رمكز الكطف، 

ئلعجاب الذم كانت تكنو ليكتمؿ الخياؿ عندىا بالكاقع إلرضاء نفسيتيا، أك باألحرل ل
 لكالدىا، كالذم رسمت بو حمما مف أحبلميا. 
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ثـ تبدأ الركائية "أحبلـ" فصبل آخر مف ركايتيا ببياض. فربما يككف السككف أحيانا لغة 
معبرة أكثر مف ألؼ سطر تسرده. ىذا البياض المحمؿ بكممة كاحدة  )دكما(، كىي داللة 

د األنثكم دكما كانت لغة العكاطؼ، كالمشاعر الرقيقة، عمى الديمكمة كاالستمرار. فمغة الجس
 كذلؾ لما نممسو  في ىذا المقطع: 

بيف الرغبات األبدية الجارفة ...كاألقدار المعاكسة...كاف قدرم، ككاف الحب يأتي » 
متسمسبل إلي مف باب نصؼ مفتكح، كقمب نصؼ مغمؽ، كنت أنتظره دكف اىتماـ تاركة لو 

بإغبلؽ نكافذ المنطؽ. قبؿ الحب بقميؿ في منتيى االلتباس تجيء  الباب مكرابا متسمية
أعراض حب أعرفيا، كأنا الساكنة في قمب متصدع الجدراف، لـ يصبني يكما ىمع مف كلع 

لؤلنكثة يأتي متسمسبل مف غير الباب الذم  تفالحب شعكر مباغ (1)«مقبؿ كإعصار...
تمس األنكثة، كتدخميا في قكالب الخياؿ  نتكقعو. ىذا الشعكر الذم ينفتح عمى رغبة جامحة

 لتجعؿ منيا إحساسا يكلد طاقات تنبع مف جسد يككف دائما محبا لمتغيير الذم يباغتو.

 كتعطي الركائية الجزائرية "أحبلـ مستغانمي" فكرة عف اإلحساس بالحب كذلؾ في قكليا: 

ما نتكقعو حبا. كأنا ما عمى غير الكرسي الذم نتكقعو تماما، بمحاذاة ئالحب يجمس دا» 
التي خبرت طكيبل ىذه الحقيقة كيؼ جمست أكثر مف ساعة جكار رجؿ لـ أكلي اىتماما 
لكجكده، مشغكلة عنو برجؿ آخر يجمس أمامي جاء دكف أف يدرم متنكرا في زم الحب فقط، 

ألف الحب شعكر مباغت ال يأتي في الكقت  (2)«ألنو يرتدم معطفا ، كيجمس صحبة امرأة 
تككف بحاجة إليو. كالحب ىنا داللة عمى الرجؿ الذم صرحت بحبو، كىك جالس الذم 

بجانبيا، فالجسد أك أحد صفاتو )الداخمية أك الخارجية( يعد الفكرة المسيطرة عمى خياؿ 
القارئ كفكره، كتبقى المغة ىي السبلح الذم يعمؿ عمى تفكيؾ شفرة الجسد، فكجكد الحب 

 بيا الركائية ثكب األنكثة. داللة عمى الرغبة التي تخترؽ 

كقفت ليمتصؽ » كيمثؿ اآلخر بالنسبة لؤلنثى بؤرة رغبتيا، كذلؾ يتضح في قكليا: 
بكرسيو، تاركا لي ما يكفي مف المسافة ليبلمس جسدم جسده مف الخمؼ، دكف أف يحتؾ بو 
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لكبيرة عتبرىا في لحظة، أـ في ساعات، كلكنيا المسافة الصغيرة كاأتماما. مسافة لـ أدر. أ
في آف كاحد. تمؾ التي عندما تقطعيا نككف قد تجاكزنا عالـ الحمـ إلى عالـ الحقيقة، أكانت 
كافية ليمتصؽ بي عطره، كيخترؽ حكاسي حد إيقافي بعد ذلؾ أشير أماـ رجكلة لف أستدؿ 

. إف جسد النص يستحضر األنكثة، أك باألحرل الجسد األنثكم النابع (1)«عمييا سكل بعطرىا
ياؿ الركائية الكاسع، فالجسد يجعؿ المغة أكثر شاعرية مشحكنة بالحميمية كالعاطفة، مف خ

اللة العميقة التي تستكطنيا كتجكب بداخميا. د  فمغة األنثى كانت دائما لغة اإلحساس كال
فالجسد جاء في ىذه المغة األنثكية مزكدا بالمعنى المشحكف بالرغبة إلى جانب الخياؿ 

 ر شجكف المتمقي. كجاء ىذا القكؿ ليبرز اإلحساس بالرغبة كالحب: األنثكم الذم يثي

إحساس غامض انتابني كىك يقترب مني، كيمدني بذلؾ الصحف الصغير. عطره الذم » 
نما. عندما اقترب ذلؾ الرجؿ مني ياخترؽ حكاسي أعادني إلى العطر الذم شممتو في الس

ش...فقد أصبح العطر ذكرل تقكدني في ممسكا كالعة. فانتابني مزيج مف الخكؼ، كاالندىا
فإلى جانب حاسة النظر )لغة العينيف( التي تكشؼ معالـ  (2)«عتمة الحكاس ألستدؿ عميو

الحب، كذلؾ كظفت الركائية لغة العطر )حاسة الشـ( الذم يزيد الشيكة، كيكسع الخياؿ. 
د الذم كاف الخياؿ أحد فالحكاس تكلد االنجذاب، كاإلغراء، لتبقى األنكثة عبلمة فاعمية لمجس

 معالمو كمركز فاعميتو. 

كما قدمت الركائية "أحبلـ مستغانمي" سببا مف أسباب الرغبة، كىك الشعكر بالحب الذم 
 صرحت بو، كذلؾ في قكليا: 

لحظات أتأممو قبؿ أف أصدؽ ردا لفرط ما أردتو. بدا لي كأنني تكىمتو، لـ يكف قرطي » 
ن ما قمبي الذم أصبح بكممة كاحدة يقع مغمى عميو كمما خطر ىك مف كقع مني ىذه المرة، كا 

تحاكؿ الركائية أف تبحث عف ذاتيا  (3)«لمحب أف يمعب لعبة الغميضة كيضعني أماـ رجميف
داخؿ الركاية قاصدة بذلؾ رمز أنكثتيا بكصفيا عبلمة مستقطبة الشيكة كاإلغراء، ككف 

طريؽ التي كانت تنكم العبكر فيو. فالكصؼ األنثى تممس ذاتيا بحكاسيا التي قادتيا بغير ال
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لبستو الركائية لشخكصيا ىك الذم أربكيا، كأدخميا في فكضى الحكاس، أالجسدم الذم 
فخياؿ الركائية بالنسبة لمرجؿ الذم ألبستو الثكب األبيض داللة عمى األمؿ الذم انتظرتو. 

حركة الرأس التي تدؿ عمى  ربما ىذا المكف ىك الذم قادىا لبلكتشاؼ، كالمجازفة إلى جانب
لقاء التحية.   جانب النظر كا 

أما في ركاية )ذاكرة الجسد( فقد كظفت الركائية الجسد األنثكم كأخذت بحيثياتو بتشكيؿ 
 المكحة الزيتية فيرد المقطع التالي: 

ىا ىي لكحاتي تستيقظ كامرأة بتمؾ الحقيقة الصباحية العارية، دكف زينة، كال » 
تكش، ىا ىي امرأة تتثاءب عمى الجدراف بعد أمسية صاخبة، اتجيت نحك مساحيؽ، كال ر 

، ككأنني أتفقدؾ: صباح الخير قسنطينة، كيؼ أنت يا تفقدتيا -حنيف–لكحتي الصغيرة 
ردت عمي المكحة بصمتيا المعتاد، كلكف  ! جسرم المعمؽ، يا حزني المعمؽ منذ ربع قرف

فالجسد األنثكم ىك القمب النابض في  (1)«طؤبغمزة صغيرة ىذه المرة. فابتسمت ليا بتكا
ركاية )ذاكرة الجسد(، ذلؾ ألنو يجسد الخياؿ في قالب لغكم يتصكره القارئ، كيبمكره في فكرة 

 يتخيميا المتمقي. 

إف األنثى ىي لغة في ذاتيا، تكحي بعبلمات، ما بالؾ إذا ارتبطت بالجسد، فإنيا تشكؿ 
 ة، كيتضح ذلؾ في ىذا المقطع: إيقاعا أنثكيا معمقا بجسكر العاطف

كيؼ يمكف لرجؿ لـ يقؿ لي سكل بضع كممات أك باألحرل كممة، أف يأتي بي حتى » 
ىنا، دكف أف أسألو حتى مف يككف. ككأف كؿ قدراتي العقمية قد تعطمت، لتنكب عنيا حكاسي 

شعكريا تراكد األنثى أسئمة دائما، ربما ذلؾ ال  (2)«تو...حفألحؽ رجبل اخترف جسدم رائ
يقكدىا إلى الحب. فالعطر داللة عمى االنجذاب، كالحمـ أيضا يكلد الرغبة في سير األحداث 
لمبحث عف اآلخر الذم لـ يترؾ طريقا داال عميو سكل العطر، فالركائية كانت تجمع بيف 
عالـ الخياؿ، كعالـ الكاقع، بيف ما ىك في دفترىا، كما ىك في حياتيا، بيف ما تتكقعو، كما 

 خيمو، بيف ذاتيا كبيف اآلخر. بيف أنكثتيا كما تطمح إليو. تت
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ركاية )فكضى الحكاس( ىي نصيحة ألنثى بقدر ما ىي تجربة أنثكية بركح اجتماعية، 
 فالركائية أعطت لؤلنثى فكرة عف عبلقة زكجية بدكف حب، كيظير ىذا في قكليا: 

ى مرمى اشتياء دكف أف بيف افتتاف بقصؼ عشكائي يمكت فيو األبرياء عشقا ... عم» 
يككف ليـ الكقت ليسألكا لماذا؟ تمنيت أحيانا لك أنو مارس الحب معي دكف أف يخمع بدلتو، 

فالكاتبة تكشؼ الذات، كالركائية  (1)«ربما كاف ببدلتو تمؾ، فتح لو طريقا إلى جسدم بالقكة
خياليا ىنا تتحدث عف األنكثة، ككيؼ تؤخذ منيا مف غير حب، أك شعكر، فمزجت بيف 

كأنثى، كبيف حياتيا ككاقع معاش، فصرحت بداللة أف تشارؾ األنثى رجبل في سرير، كىي 
مجردة مف اإلحساس بالحب، كالرغبة، فاألنكثة كانت، كمازالت رمزا لمحب، كليست رمزا 

 لمقكة. 

ثـ تسرد الركائية بياضا، ربما عمى القارئ أف يسكت ليعبر عف ىذا البياض المتبكع 
دة "طبعا" في آخر الصفحة، كىك داللة عمى مكافقة لرأم أك لسرد أمر ما كاقعي. بكممة كاح

فالذات الساردة تجعؿ مف الجسد األنثكم لغة مف لغات الخياؿ، أك طابعا لتمثيؿ الصكر 
 كاإليحاءات األنثكية أحسف تمثيؿ. 

 تقدـ الركائية "أحبلـ مستغانمي" رمزا مف رمكز اآلخر، كيتضح ذلؾ في قكليا: 

البحر الذم يممؾ حؽ النظر إليو في ثياب خفيفة دكف أف يناقشو أحد في ذلؾ، كلذا » 
دما نجئتو بأخؼ ما أممؾ، كبتكاطؤ صامت، فأنا ال أدرم إف كنت جئت حقا مف أجمو. ع

نسافر نيرب دائما مف شيء نعرفو، كلكف نحف ال ندرم بالضركرة، ما الذم جئنا نبحث 
لراحة كالسككف، كربما الييجاف، فيك كحده يممؾ حؽ حفظ فالبحر داللة عمى ا« عنو...

األسرار كالبحر ىنا داللة عمى اآلخر. فإيقاع الجسد جاء داخميا أكثر منو خارجيا، ذلؾ ألنو 
يكشؼ أسرار الرغبة الجسدية، كاليركب مف الرغبات الطاعنة، أك الككاليس التي ترافقنا كال 

يمثؿ المكاف عنصرا ميما في المتخيؿ ألف ىناؾ أمكنة نستطيع التجرد منيا ميما فعمنا. كما 
 في رأم الركائية تثير الخياؿ، كيظير ذلؾ في قكليا: 
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، أحاكؿ أف أناـ دكف أف أقع في فخ األحبلـ. ثمة غرفة جميمة »  رحت أستعجؿ النـك
كبرغـ ذلؾ في الصباح لـ أنجي مف جسدم. كنت  ! إلى حد الحزف، تعاقبؾ أسرتيا بالحمـ

رائحة شيكتي فأبقى لمحظات مبعثرة تحت شرشؼ النـك  تمفقنيقظ كتستيقظ رغبة داخمي أستي
النسائي الكسكؿ، يستبقني إحساس بمنعو مباغتة، لـ أستمع إلييا جاءني بيا البحر حتى 

لقد انتقت الركائية ألفاظا، كعبارات شارعية كأنيا بئر ممتمئ   (1)...«سريرم ... ليتحرش بي 
بة المنبعثة مف الجسد األنثكم، حيث تمتقي األنثى في غرفتيا بعالـ مشحكف بالعاطفة كالرغ

بالركمانسية، فالغرفة ىي رمز لمحب كالحمـ كالخياؿ، ذلؾ ألف الخمك في سرير ليبل يجعؿ 
اإلنساف ينتقؿ مف العالـ الكاقعي ليرتقي إلى عالـ الخياؿ كالحمـ بحيث تكشؼ األنثى نفسيا 

شؼ الذات في عالـ الخياؿ األنثكم، أشياء ىي نفسيا ال تعرؼ عنيا أماـ اآلخر، كربما تكت
شيئا. كما أف شغؼ الحب يمحي في كجداف األنثى إحساسا اسمو الصبر، كىذا ما عبرت 

 عنو الركائية في قكليا: 

شيء يجرفني نحكه ىذا المساء، شيء يركض بي، شيء يجمسني جكار ىاتؼ. عمى » 
مس تماما، ككأنني أجمس عمى حافة قدرم، امرأة لست أنا، حافة السرير أجمس، دكف أف أج

تطمب رجبل قد يككف "ىك" كرجؿ اسمو "ىك"، يرتدم أخيرا كمماتو ال كمماتي يصبح صكتا 
تكظؼ الركائية كائنات كرقية في  (2)ىاتفيا، قد يقكؿ: "ألك"، قد يقكؿ "نعـ"، كقد يقكؿ "مف"؟

رىا تارة، كتتجرد منو تارة أخرل، تبعث مف صفحتيا ىي كأنثى، كأف ىذه المرأة تمثؿ دك 
اللة عمى أف ىذه األنثى تفتقد دالخياؿ إلى الكاقع، كمف الكاقع إلى الخياؿ، كىذا المقطع 

 لمحب كالرغبة، فيي تصؼ رغباتيا، كلغة جسدىا أحسف تصكير: 

قدر، أيمكف لستة أرقاـ أف تبني آماال إلى ىذا الحد؟ أـ ىي أرقاـ لعبة قد تككف مع ال» 
كقد تككف لعبة األنكثة، أك لعبة الذات المتخيمة؟ كىذا السؤاؿ عبرت عميو الركائية في قكليا: 

ىك ليس أكثر مف حرفيف كستة أرقاـ، ليست أرقاـ ىاتفو، إنما أرقاـ اليناصيب التي ألعب » 
ـٍ تطمبيني البارحة؟ كاف الياتؼ معطبل... كىؿ حسمت أمر  ـى ل بيا قدرم. اشتقتؾ،... ل
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كمعنى ذلؾ أف لغة  (1)«قاءنا؟ أجؿ إذا كاف ىذا سيناسبؾ سأزكرؾ اليـك بعد الظير...ل
  الشكؽ معيار لمتحدم، فيي تكلد الشكؽ كالحب، كالرغبة، كالشيكة.

إف الحب يجعؿ األنثى تقـك بأفعاؿ ليست مف طبيعتيا، كىذا ما كظفتو الركائية في 
لى التأني تارة أخرل محتمية بثياب ال قكليا: أمشي يقكدني الخكؼ إلى السرعة تارة،  كا 

تشبيني استعرتيا ىذه المرة مف امرأة أخرل ليست سكل فريدة، ىا أنا أعيش بيف ثياب 
امرأتيف إحداىما تحترؼ اإلغراء ... كاألخرل التقكل. أذىب لمبلقاة ذلؾ الرجؿ مرة في ثكب 

اكب عميو امرأتاف، أسكد ضيؽ، كمرة في عباءة فضفاضة ال يبدك منيا سكل كجيي، تتن
كالمقصكد بامرأتاف: امرأة الثكب األسكد، كىي شخصيتيا الحبرية، كامرأة  (2)«كمتاىما أنا...

العباءة الفضفاضة ىي شخصيتيا الحقيقية، كىذا داللة عمى تقمص الشخصية، فيي ىنا 
 رة أخرل. تمبس جسدا غير جسدىا، كتستعير لغة تككف لغتيا الخيالية تارة، كلغتيا الحقيقية تا

تتحدث الركائية عف تقمص الشخصية، فقد شبيت نفسيا بفدائية الثكرة "جميمة بكحيرد"، 
ة يبعد أربعيف سنة ىا أنا الكريثة الشرع» عمى أنيا فدائية الحب، كالرغبة، كذلؾ في قكليا: 

ء لػ"جميمة بكحيرد"، أمر بيذا المقيى نفسو، متنكرة في ثياب التقكل، بعد أف اكتشفت النسا
ىذه المرة أيضا، أف ثياب التقكل قد تخفي عاشقة، تختبئ تحت عباءتيا جسدا مفخخا 
صرارىا نفسو، أمشي ىذا الشارع بعد أف أصبح الحب ىك  بالشيكة بخكفيا نفسو، بتحدييا كا 

. "جميمة بكحيرد" ىي رمز لفدائية الثكرة (3)«أكبر عممية فدائية تقكـ بيا امرأة جزائرية...
"جميمة بكحيرد" ذلؾ ألنيا تخفي في كيانيا المكبكت ثكرة الحب تشتعؿ نيرانيا شبيت نفسيا بػ

بالشيكة المخفية في ثياب الجسد، ىذا الجسد الذم يمد النص بفيض شعكرم مف الدالالت 
التي تعتبر إنتاجا تخييميا لعالـ األنثى، كقد اتخذت الركائية مف الجسد منيجا لئلثارة 

 كالعاطفة، كالكجداف. 

دنا الركائية إلى فسحة لمفرح مف جية، كأخرل لمندـ مف جية أخرل، كذلؾ يتضح في تقك 
 قكليا: 

                                                           
 . 166، صالمصدر نفسو  (1)
 . 170، ص السابؽالمصدر   (2)
 . 171المصدر نفسو، ص  (3)



 انسزد األوثىي انمتخيم                                                                  انفصم األول: 
 

 208 

أعكد إلى البيت سالكة الطريؽ نفسو، كلكف بخكؼ أكثر، كحماس أقؿ، تسكنني فسحة » 
غامضة لمفرح... كأخرل لمندـ. أف تخمك بنفسؾ ساعتيف في سيارة يقكدىا سائؽ عسكرم، 

قة المكت، ليس سكل سقكط مفجع نحك ز كا شكارع الغضب، كأيعكد بؾ مف مكعد حب سال
الكاقع، ككقت كاؼ لمندـ يساعدؾ في ذلؾ زم التقكل ىك داللة عمى تقمص الشخصية، فقد 

رتدم أجسادا غير أجسادنا لنعيش مكاقؼ معينة، فالجسد الذم ارتدتو الركائية ىنا ىك المغة ن
تعير ثيابا ليست بمقاسيا لترتدييا لمحظة التي عاشت بيا كتابتيا، ككيؼ يمكف ليا أف تس

الكتابة ثـ تنزعيا، فكذلؾ الخياؿ ترتديو برىة مف الكقت ثـ تنزعو كتعكد إلى الكاقع مرة أخرل 
لتنتقؿ إلى فصؿ آخر معنكف ببياض آخر الصفحة كممة "حتما" ذلؾ ألف المكبكتات الداخمية 

مؿ بيا جمعنكنة بدالالت عميقة يت حتمية في الحياة، فأحيانا يعبر البياض عف لغة خاصة
 النص الركائي. 

 تستدؿ الركائية بمكاف لؤلنكثة، كتصفو بشعكرىا بقكليا: 

لماذا منذ طفكلتي األكلى كنت أكره الجمكس في ىذه القاعات العارية إال مف البخار » 
 كالماء، كالتي ال تؤنثيا سكل أجساد نساء شبو عاريات؟ 

كنت أتكقعيا أجمؿ مف أجساد لـ تعد ليا مف كجكد كال ترل احتراما لؤلنكثة التي 
أـ ألنني منذ البدء خمقت ألككف كائنا مف كرؽ، كحبر تمغيو ىذه  -طبيعية–تضاريس 

الكميات اليائمة مف الماء كالبخار؟ تجمس أمي بجكارم، تضع أشياءىا، أما أنا فبل أشياء لي 
يعد الحماـ فضاء أكثر   (1)«كراما ليا...سكل ما تركتو في الخارج مف أثكاب أحضرتيا إال  إ

إباحة في الفنكف ذلؾ ألنو المكاف الذم تكشؼ فيو األجساد سمطة العراء، كاإلغراء بتمؾ 
الحرية التي تبيح لؤلنثى بأف تكشؼ أنكثتيا، أك تحس بيا، ذلؾ ألف األميات تسيطر عمييف 

   يجيف، فتككف األـ بمثابة الكاسطة،سمطة التقاليد، ألنو مكاف تبرز فيو األـ بناتيا فيو لتزك 
أك الرابط الذم يربط بيف الفتاة كاالبف، كال شؾ في أف ىذه الظاىرة جعمت مف األنثى سمعة 
تعرض في سكؽ اسمو الحماـ ىك المكاف الذم تقـك فيو النساء مف تفحص األجساد، فيك 

كالدلؾ كالحؾ ىك تطيير  يعتبر الضكء الكاشؼ لمرغبة في الزكاج، فالركائية تعتبر أف الماء
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لجسـ الفتاة مف أنكثتيا في مقابؿ رأم أميا أك ما يعرؼ سمطة التقاليد التي تعتبر أف الحماـ 
 ىك الفضاء الذم تبرز فيو األنثى أنكثتيا. 

فيؿ » تربط "أحبلـ مستغانمي" األنكثة بمكاف اسمو الحماـ، كتستدؿ بذلؾ في قكليا: 
ساء البلتي يكلدف كيمتف غالبا، دكف أف يتعريف تماما أماـ رجؿ، األنكثة نجاسة، أـ ليؤالء الن

عبلقة شبقية ما بيذه الكميات اليائمة مف الماء التي يسكبنيا عمى أجسادىف سطبل بعد آخر، 
ساعات بأكمميا دكف تكقؼ، بمذة غامضة ما، كبانشغاؿ تاـ بتفاصيميف النسائية، ككأنيف 

ىف ال غير؟ أما جميع النساء ىف عمى اختبلؼ جئف ىنا، ليكف  عمى مكعد مع أجساد
تعطي الركائية داللة سمبية لمحماـ الذم تعتبره مكانا لعرض  (1)«أجناسيف كأعمارىف...

كفجأة تدخؿ الحماـ ثبلث نساء، متكسطات العمر، متكسطات الجماؿ، » األجساد تقكؿ: 
كثتيف في كجو الجميع، كلكف بإغراء، كبمظير متميز، فقد دخمف عاريات تماما، شاىرات أن

بينما العادة ىنا أف تدخؿ الجميع النساء بالفكطة، كال يخمعنيا إال كىف جالسات. كفي لحظة 
التفت نحكىف األعناؽ، كطاردتيف نظرات فضكلية، كأخرل شرسة مف كؿ صكب، أفيـ مف 

و إف ىذا التصنيؼ الذم عمدت إلي (2)«مسبات أمي، كنعكتيا ليف أنيف مكمسات، مكمسات؟
الركائية يعكس بكضكح تصنيؼ األنثى فيي كسيمة لطيارة الجسد، أصبح طيارة األنكثة مف 
النجاسة، فيذا داللة عمى االىتماـ الزائد بالمظاىر الخارجية، فحرمة الجسد كحياؤه تكشؼ لنا 
الحماـ ككأنو مكاف مباح لمعرم، كالنزكة، كعرض األجساد. ىذا في الثقافة التقميدية، حتى 

 النساء مف إلقاء النظرة الذككرية لمفتاة بالقبكؿ أك الرفض.  تتمكف

تتمتع "أحبلـ مستغانمي" بفيض لغكم مشبع باألنكثة، فتبحث عف اآلخر كسط كيانيا 
 فتقكؿ: 

رجبل أكاد ال أفتح ىذا الدفتر حتى يحضر، رجبل قاؿ لي تمنيت أف أمكت كأنا أقبمؾ، » 
مكت أثناء قبمة، كرحؿ. مف كقتيا كأنا أغذم الذاكرة إذا كانت كؿ القبؿ تمكت، فاألجمؿ أف ن

بكمماتو المحمكمة كي ال تنطفئ في انتظاره نيراف الجسد. أىي الرغبة؟ أـ الحاجة إلى 
الكتابة؟ أـ قدر يجعؿ دائما كؿ قصة فردية مكازية لقصة جماعية، ال تدرم أيتيما تكتب 
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فبدال مف البحث عف الكقائع الجديدة تبدك الركائية ككأنيا دخمت في متاىة،  (1)«األخرل؟
مثؿ عكدة "بكضياؼ"، فيي تحاكؿ أف تجد أنكثتيا الضائعة في الدفتر. فاألنثى دائما تحاكؿ 
البحث عف ذاتيا، كالبحث عف الذات داللة عمى أف الركائية تجمع بيف الكاقع االجتماعي 

ا نممس عندىا جمالية المغة، السائد، كالكياف األنثكم الداخمي؛ أم ما يجكب في داخميا، كبيذ
فنيتيا التي جعمت مف النص األدبي إبداعا جسديا خاصا، فالبحث عف الذات في كسط 
الكقائع كاالنجذاب الكجداني نحك اآلخر بتداعيات الذاكرة كالعالـ الداخمي، داللة عمى الضياع 

  الذم تعاني منو الركائية، فػ"بكضياؼ" داللة عمى األمؿ الذم دخؿ الكطف.

ىا أنا أدخؿ » كما تكشؼ األنثى دائما عما يجكب بداخميا بتساؤالت، كاحتماالت فتقكؿ: 
الدكامة نفسيا مف الخكؼ كالترقب، كالتفاؤؿ...كالتساؤؿ لماذا يعكد ىذا الرجؿ دائما عندما 
أكؼ عف انتظاره؟ لماذا يأتي دائما بتكقيت األحداث السياسية الكبرل؟ لماذا لـ يعطيني 

كجكده ما داـ قد عاد مف فرنسا؟ كلماذا لـ يسألني مف أم مكاف بالتحديد أتحدث إشعارا ب
إليو؟ ...كما عبر النير، يأخذني إليو دائما تيار الرغبة الجارؼ، يدحرجني مف شبلالت 

إف كثرة التساؤؿ ىي داللة عمى الغمكض  (2)«شاىقة لمجنكف...يجذبني عشقو حيث ال أدرم
غمكض الذم يحكيو إال أف كؿ مشاعر الرغبة تقكدىا إليو، فيك الذم يحكم اآلخر، فرغـ ال

الجسد الذم يبحث دائما عف الحقيقة، كيشتيي المصاعب كاأللغاز، ىي لغة تمؤل داخميا كؿ 
مشاعر الشيكة، كالنزكة دكف إجابات، كلغة الجسد كانت الحب، كلغة الحب ىي لغة التحدم، 

 كتحقيؽ المستحيؿ. 

لغة الشكؽ، كالحب، لكف لغة اآلخر ىي الصبر ككتماف  كما اف لغة األنثى ىي
 المشاعر، كتعبر الركائية عف ذلؾ في قكليا: 

رد بنبرة ساخرة: بؿ أنا مشتاؽ كعندم  ! كلكنؾ تبدك فاتر العكاطؼ... غير مشتاؽ» 
لكعة...كلكف لماذا؟ كلكف ىاتفؾ في البيت مراقب...كربما ىذا أيضا، تحاشي طمبي مف 

فضؿ أف تأتي إلى العاصمة، سيككف ذلؾ أفضؿ. أجبتو بثقة امرأة سآتي... ثـ البيت، مف األ
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كىذا يعني أف لغة الرغبة الجسدية ىي لغة المجازفة  (1)«أضفت قبؿ أف يقطع الخط حتما...
 كفعؿ المستحيؿ. 

كظفت "أحبلـ مستغانمي" المكسيقى اليادئة ألنيا تصكر مشيدا مف مشاىد الركمانسية 
 فتقكلؾ 

ا عمى مشارؼ قبمة، عندما جاءت تمؾ المكسيقى إياىا مباغتة لنا زاحفة نحكنا، كن» 
متباطئة ثـ متقاربة اإليقاع بمزاجية الرغبات الطاعنة، تتناقض كخطى راقص عمى أرصفة 
الشغؼ، تحت مطر السماء، كانت األقداـ الحافية تنقؿ لنا إيقاعيا العشقي منتعمة خفة 

البحر داللة   (2)...«ع البحر نظاراتو السكداء، كقميصا أسكد شيكتنا في حضرة زكربا... خم
عمى الغمكض كاألسرار التي تكتنفو بحيث شبيت الركائية اآلخر بالبحر الذم يرتدم: 
األسكد، ىذا اآلخر رجؿ مف كرقة يكتبو حبر، كيكتنفو غمكض بيف أخذ كعطاء، يكتب 

أنو غامض، كيتصرؼ بحذر، لكنو  قدرىا، كيشعؿ رغبتيا. فالحياء، كاإلغراء داللة عمى
يرتدم الرغبة كاإلغراء المذاف يشعبلف أنكثتيا، فالذراع الكاحدة داللة عمى العاىة التي يعاني 
منيا ىذا الرجؿ المشحكف بالرغبة، كالشيكة. فالركائية جسدت لغة الجسد ألنيا تعمؿ فضكال 

جمالو حيف تكشؼ العبلقة  الكتشاؼ أسراره، ىذا الجسد الذم يعتبر رحيؽ خياليا، فتكشؼ
بيف الذككرة كاألنكثة، كتختار مبلمح الشيكة انطبلقا مف ذاتيا لتبني خياليا باآلخر الذم 
يشحف النص في إيقاع جسدم ممتمئ بالرغبة كما تتحدث األنثى في المقطع المكالي عف 

 شغؼ الحب الذم جعؿ قمبيا يتفتح لقبكؿ شخصيف في الكقت ذاتو، تقكؿ: 

سبب األىـ لعدكلي عف البحث عنو، فيك ككني كنت أجد في انشغالي الدائـ، أما ال» 
كالبلشعكرم بو شيئا مف الخيانة المنتشرة لذلؾ الرجؿ الذم قضى مكعدنا األخير في إقناعي 
باإلخبلص، كأنو كاف يعرؼ عني في كتاب ما يكفي ليقدر نزعتي لحب صديقيف في الكقت 

حب كتقمباتو، كما لك كاف أكثر مف رجؿ، كقاؿ كىك نفسو، أليذا أعطاني مف شراسة ال
  (3)« يكدعني عمى الياتؼ ذلؾ االعتراؼ الذم آلمني، ال أممؾ إال الحب... ألرد عنؾ خطره
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فالركائية ىنا تمزج بيف الخياؿ كالكاقع، كبيف الشيكة كالحرماف، أتككف الشيكة نزكة غياب 
ألياـ عف الكتابة مستخدمة خياليا لذاتيا، حيث اآلخر الذم تفتقد إليو، كىذا ما جعميا تتكقؼ 

شعاليا، فيي ىناؾ تتأكد أف باب قمبيا مفتكح لحب أكثر مف باكتفت  تشغيؿ رغباتيا، كا 
 شخص في الكقت ذاتو. 

أرادت األنثى أف تعزم حبيبيا بكامؿ المياقة، ككأنيا تزؼ إليو في قبره، كيظير ذلؾ في 
 قكليا: 

ـ التالي، حاكلت أف تككف جميمة، تزينت كعادتيا كي تتميز عندما زارت قبره في اليك » 
بمظيرىا عف جميع النساء مف حكلو، ككي تمنحو كعادتو زىك المفاخرة في مجمسو األخير، 
كانت ترفض، كىي أحب مخمكؽ إليو أف تتساكل بمف جئف ليبكينو يكما... كيذىبف، ثمة 

فالبكاء يقتؿ األلـ في رأم  (1)....«بكيو و البكاء مبتذال، حتى كأنو إىانة لمف يبحزف يصبح 
ال أصبح الشعكر بفراقيـ ال معنى لو. لقد كظفت  الركائية، حيث أف ال نبكي مف نحب، كا 
الركائية أسمى معالـ الحزف؛ ىذه المغة التي استعممتيا ىي قمة الحزف عمف نحب، لقد رثت 

 جسدىا قبؿ اآلخر. 

الحياة لعبة مع القدر بقدر ما ىي لعبة مع  كأخيرا تصرخ "أحبلـ مستغانمي" بأف لعبة
 الذات في كممة اسميا، فتقكؿ: 

ىي الحياة إذف...قطعا...ال يحدث لئلنساف ما يستحقو، بؿ ما يشتييو، فمـ األلـ...؟ » 
مادامت تمؾ العمميات تشبينا...حتى كاف لكأنما المكت يجعمنا أجمؿ؟ رحـ تقذفنا إلى رحـ، 

لمجيء لف نسأؿ لـ يككف الميبلد كاحدا....كيتعدد المكت إلى ىذا كنحف الذيف تساكينا في ا
الحد؟ مع غارات الحزف الميمية اغتالني عطر رجؿ مات تكا، تاركا لي رائحة الكقت... 
كمجينة جبمية، يحمكىا أف تخيفؾ بجسكر االستفياـ كأكدية شاىقة الفجيعة في كمائف المكاعيد 

خر الركاية تكشؼ الركائية ذلؾ الرجؿ الذم كانت تبحث في آ (2)«التي نصبتيا لي الحياة...
المكف األسكد، أيككف ىذا المكف طابؽ نيايتو عمى  فترة، كلـ تمتمؾ ما يدؿ عميو إال عنو منذ
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الرغـ مف المعاناة، كالبحث كالسؤاؿ كالجرأة عمى اكتشاؼ حقائؽ التاريخ؟ تبقى الحقيقة 
كتا مف مكبكتاتيا، كتتضح مف خبلؿ المقطع غامضة، كتبقى األنثى حبيسة سؤاؿ يبقى مكب

السابؽ الرؤية األنثكية، كمكضكعيا المتخيؿ القائـ عمى الشؾ كاالحتماؿ في كؿ شيء ألف 
األشياء ال تتطابؽ مع بعضيا، لكف تظير شبيياتيا، فنص الركائية ال يخرج عف ذاتيا، فيي 

 تكظؼ رغباتيا لتظير الذات األنثكية في أسمى مظاىرىا. 

يميا لآلخر في أسمى خكضى الحكاس( بقدر ما ىي معبرة عف الذات األنثكية، كت)ف
معالـ الرغبة كالشيكل الجسدية، بقدر ما جاءت تحمؿ طابعا أنثكيا ال يقتنع بما أمامو، محبا 
دائما لممزيد، كيطمح لؤلكثر، فيذه الركاية عبارة عف طاقة جارفة لمرغبة، تحمميا الركائية في 

متمثؿ في خياليا األنثكم لبللتقاء بمف ترغب، كالتي ال تعرؼ عنو سكل كممات ال شعكرىا ال
 قاطعة، كالمكف األسكد.

ىذه الكممات القاطعة التي أرادتيا مفاتيح لفصكليا، كتبقى الرغبة بيف مد كجزر لمخياؿ 
الذم حمؿ جسدا مشحكنا بالشيكة تجاه رجؿ خيالي، ال تعرؼ مف رمكزه إال المكف األسكد، 

جكبتو المفتكحة التي تفتح الكثير مف االحتماالت، كالتساؤالت. فيا ترل كيؼ تركت الركائية كأ
 لآلخر حؽ التعبير عف لغة الجسد الذم يشتييو؟ ككيؼ انفتح خياليا عميو جسديا؟ 

 



 

 

 

 

 

الفصل الثاني: 
تخيل الذات  
والبحث عن  

 اآلخر



تخيم انذات وانبحث عه اآلخز                                                       انفصم انثاوي:  
 

 215 

ظاىرة تثير االىتماـ، ألف شغؼ الكتابة  األخيرةأصبحت كتابة المرأة في اآلكنة 
مرأة جعميا تتناكؿ كؿ القضايا المرتبطة بيا عمى جميع المستكيات، كلـ ينؿ اإلبداعية عند ال

ىذا النشاط األدبي بالرغـ مف اختبلؼ المستكيات اإلشادة بو اىتماـ النقاد، ما عدا 
االنطباعي المشمكؿ بأحكاـ القيمة لمبحث عف مكامف الجماؿ في المتخيؿ األدبي لممرأة، 

اإلبداع النسائي بقارئ لـ يألؼ لممرأة سكل الصكرة  كخصكصية كتابتيا. كىكذا اصطدـ
العجائبية التي عممت عمى ترسيخيا  أنتركبكلكجيا االستعمار بالعالـ العربي، كبعض 

تبات العربيات، كمنيف "فاطمة المرينسي"، ك "نكاؿ السعداكم" المتاف قدمتا لمغرب نفس االك
مرأة )الفانطاستيؾ( في حكاية ) ألؼ ليمة الصكرة التي يستيكيو االستمتاع بيا عمى شاكمة ال

 كليمة(. 

كيأتي اىتماـ المرأة بالكتابة مف خبلؿ مكاجيتيا لطريؽ مسدكد حددت ىندستو الثقافة 
الذككرية السائدة، التي عممت عمى كضع كينكنتيا عمى ىامش المجتمع، كبذلؾ اجتاحت 

ة إلى امتبلؾ شرط الحرية في كتابة المرأة نزعة امتبلؾ الكعي بالذات الكاتبة، باإلضاف
التعاطي مع ىذه الممارسة الثقافية، فأصبح لمكاتبة كظيفة مزدكجة تنتقؿ مف فؾ األغبلؿ 
الخارجية إلى تحرير القيكد الداخمية، فانفتحت الكاتبة عمى لغة البلكعي، كاعتبر فعؿ التخييؿ 

ظكمة الخطاب العاـ، كرافدا عند الكاتبة عامبل مف عكامؿ استعادة األنثكية، كانتشاليا مف من
مف ركافد الرجكع إلى مكقع السؤاؿ، كالمبادرة، كقد تأتي ىذه المكاجية بإعادة تركيب العالـ 
عمى المستكل الجمالي في نسيج لغكم حالـ ينبثؽ مف الصمت، ليفجر السككف، كيمارس 

لمسممات إلى بطبلقة عممية خركجو عف السائد، أك عممية الدخكؿ إلى مغامرة تتحكؿ فييا ا
 )1(تساؤالت، كالبديييات إلى شكميات.

إف أىمية الذككرة في مجاؿ اإلبداع حاؿ بيف المرأة الكاتبة، كتمثبلتيا لذاتيا، كما أحاؿ 
بينيما، كبيف فعؿ الكتابة، كلذلؾ ظمت الكاتبات محركمات مف حقيف في خمؽ صكرة األنثى. 

ايير األبكية "البطريكية" في األدب، كأدت كبدال مف ىذا كاف عمييف أف يبحثف ما يؤكد المع

                                                           

ة ، مجمة فصكؿ، الييئة العام1، ج1981: فرج أحمد فرج، التحميؿ النفسي لؤلدب، المجمد األكؿ، عدد يناير رينظ  (1) 
 . 33لمكتاب، القاىرة، ص
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ىذه الييمنة إلى استبعاد المرأة مف النسؽ االجتماعي، ليس ىذا فقط بؿ أقصاىا مف إمكانية 
أف تككف "ذاتا" أم يشتمؿ ىذا االستبعاد كعييا بذاتيا تحت اإلرغامات االجتماعية التي ال 

ذ نعكمة أظافرىا إلى عممية غسؿ تسعفيا في اكتساب ىكيتيا، خاصة أف المرأة تتعرض من
دماغ غايتو إقناعيا بضعؼ عقميا إذا قيس بعقؿ الرجؿ، كتكجيييا عمى أنيا في الحقيقة 
مخمكؽ عاطفي بالدرجة األكلى، كبالتالي تككف العقبلنية عندىا نكعا مف )االسترجاؿ( امتدادا 

النساء الكاتبات، حيف  لمصكرة السائدة عنيا باعتباره معطى مباشر لتداكؿ ىذه الصكرة بيف
تضيع السمات الحقيقية لمذات األنثكية، كما أكدت ذلؾ "سيمكف دم بكفكار" في كتابيا 
)الجنس الثاني(، فالمنطؽ الذككرم يعتبر أف اإلنسانية في عرؼ الرجؿ شيء مذكر، فيك 
 يعتبر نفسو الجنس اإلنساني الحقيقي، أما المرأة في عرؼ الرجؿ شيء مذكر، فيك يعتبر

 نفسو الجنس اإلنساني الحقيقي، أما المرأة في عرفو تمثؿ )الجنس الثاني(.

لـ يكف المجتمع في التاريخ البشرم كمو إال تركيبة أك صياغة ذككرية، كمف ثـ كاف 
في ىذا المجتمع الذككرم جزءا أك فئة مف المتاع أك اليامش، أك  -عمكما -كضع المرأة 

كيتيا المستمبة سلذلؾ شعرت المرأة الكاتبة كمف خبلؿ جن الشيء، أك الضحية، أك كبش الفداء
أنيا بحاجة إلى أف تحارب ىذا المجتمع، أك تحارب ذككريتو، أك تعمف تمردىا فتشكؿ بذلؾ 
ىكيتيا التي تتحكؿ إلى نسؽ نسكم، تتحقؽ فيو ذاتيتيا المغايرة في سياؽ المكاجية مع 

بالعمؿ كاإلنتاج الذككرييف  -حسب رأييا– محيطيا المتربص بيا، بحثا عف حريتيا المرتبطة
عمى كجو الخصكص، بصفة عدـ االنخراط في ىذا الكضع االقتصادم، كمف ثـ 
االجتماعي، كىك ما يجعميا تابعة، كحبيسة جدراف البيت، كثيرة األعباء كالمشاؽ، ليتكلد لدييا 

ا تخرج إلى سكؽ العمؿ، اعتقاد بأنيا قد تناؿ نصيبا مف الحرية االجتماعية، كالمساكاة، عندم
  1لكنيا في ىذا الخركج كجدت نفسيا أكثر بؤسا إذ تضاعؼ اضطيادىا، كازدادت أعباؤىا.

يجد تاريخا بشريا مسككنا »إف المتتبع لحركية المجتمع الذككرم في اضطياده لممرأة 
بالمرأة الضحية المستغمة إلى درجة لـ تعد فييا أكثر مف ميراث يجسد عبكدية الكائف 

مف ىنا ترتكز حركية المرأة في المجتمع عمى التحرر مف قكل الظمـ، فإف كتابة  (2)«المقيكر

                                                           
 . 162ينظر: حسيف المناصرة، النسكية في الثقافة كاإلبداع، ص  (1) 
 . 162المرجع نفسو، ص  (2)
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المرأة ذات بنية مضاعفة، أك ازدكاجية، أم أنيا تبحث في تحرريف: األكؿ خاص بيا 
كحدىا، كىك حريتيا في سياؽ الرجؿ/ المجتمع الذم استعبدىا، كثانييا حريتيا اإلنسانية 

المضطيىد، أك المجتمع المضطًيد الذم يتكؽ إلى التحرر مف قكل مثميا مثؿ الرجؿ 
 االستبداد، أك االستعمار، أك االستغبلؿ. 

لقد عبرت المرأة في كتاباتيا عف نفسيا كرمزيتيا ككصاية اآلخر عمييا، فأنجزت بذلؾ 
شخصية نسكية تحاكؿ أف تككف حرة قكية، مقابؿ شخصية ذككرية مميئة بالسمبيات، 

ات، لذلؾ يجد المتأمؿ لشخصيات الذككر في الركاية النفسية مجمكعة مف الصكر كالتناقض
أبرزىا: األب القاسي، كاألخ المتعجرؼ، كالزكج غير المتفيـ، كالحبيب الحامؿ لقيـ مجتمعو 

نتيازم، كالعاشؽ الصكني، كالرقيب السمبية، كالفارس المنتظر، كالمتديف القمعي، كالمثقؼ اال
ه الصكر كغيرىا تشكؿ لكحة قائمة لمذككرة في كاقع المرأة االجتماعي، كفي السمطكم...، فيذ

خاصة لدل المرأة/ األنثى التي تشعر أكثر مف غيرىا بقيكد ذككرية » متخيميا اإلبداعي 
ضخمة تحاصرىا، فترل نفسيا حصنا ميدـ األسكار يتعاقب عمى استغبللو الغزاة فيفرضكف 

د صكرة الرجؿ الشبح المستمب، كالقكة الضاغطة  القاىرة عمييـ شركطيـ، كقيكدىـ، حيث نج
 (1)«أبشع صكر الذككرة في الكتابة النسكية.

كأكثر ما تعاني منو بعض النساء مف الذككرة انتقاليف مف ممكية األب المنتج المتسمط 
إلى ممكية الزكج المستيمؾ القامع. كمف الضركرم حتى تستقر حياتيف أف تتقبمف ىذا الكضع 

تعايشف معو، كيظير ذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف األمثاؿ الشعبية ذات الصيغة السمبية في فت
تككيف شخصيتيف بكصفيف التابعات لممذكر دكما، إذ تحثيف القيـ الثقافية التقميدية عمى 

الزكج رحمة، كلك أنو ما » اإليماف المطمؽ بأزكاجيف تحديدا، بكصفو بداية الككف، كنيايتو، 
ة، الزكج سترة، الزكج يا نسكاف غالي كالزكاج أعز األىالي، ظؿ راجؿ كال ظؿ يجيب إال فحم

 2«حيطة

تجعؿ المرأة، كىي تخمؽ لنفسيا المبررات الكاقعية الذليمة، » فمثؿ ىذه األمثاؿ الشعبية 
تقنع بدكرىا اليامشي، كالرككد الخدماتي في قاع الطبقة المستغمة، فتككف امرأة مطيعة مدبرة، 

                                                           
 . 09مركاف المصرم، الكاتبات السكريات، األىالي، دمشؽ، ص  (1)
 . 1989ينظر: فؤاد إبراىيـ عباس، معجـ األمثاؿ الشعبية، مطابع الدسكر، عماف،   (2) 
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في سياؽ )ظؿ رجؿ كال ظؿ حيطة /ريحة الزكج كال عدمو( كبديؿ عف العزلة، مستسممة 
بؿ إف المرأة تحارب إذا رفضت )ظؿ الراجؿ(، كاختارت )ظؿ  (1)«كالكحدة، كالضياع

الحيطة(، فتغدك عرضة لفتح المعركة المستمرة معيا، كىذه اإلشكالية الكبرل، تعد مف أبرز 
 في الركاية التي قد تجعؿ الرجاؿ مستغميف كالنساء ضحايا. محاكر العبلقة بيف المرأة كالرجؿ 

كيشكؿ اآلخر في المخياؿ السردم )النسائي( فاعمية قربا كبعدا كىكية. )الذات المؤنثة( 
قرينة األشياء المعادلة ليا، كعممية التبلحـ، كاالختراؽ تصبح معادال مكضكعيا لحالة الذات 

جر لمطاقة الخيالية، كالمعمؽ ليا، بؿ إف السرد األحادم المرتبطة ال شعكريا بيذا اآلخر المف
إلى التأمؿ،  -مف خبللو-يتحكؿ إلى حكار ثنائي تخرج فيو الذات عف عزلتيا فتنجذب 

ذلؾ ألف اآلخر يمثؿ الجزء األساسي في المخياؿ األنثكم فيك  (2)كالتدبير في أبعد األمكر.
 ثكم.مى الفكر األنعالحمقة المستقطبة، كالمستحكذة 

إف الجسد الشخصي ليس معزكال عف اآلخر، فكؿ كجكده متجو إليو، كعبلقتو باآلخر 
عبلقة كجكدية، لذا البد مف االنتقاؿ حتما مف الجسد في ذاتو إلى الجسد مف أجؿ اآلخر، إذ 
ليس ثمة ذات مف أجؿ ذاتيا، بشكؿ نيائي، كمطمؽ، كما أنو ال كجكد لتطابؽ مع اآلخر، 

نما تشكؿ كذات كاعية انطبلقا مف لذلؾ نرل البحث ا لنفسي أف المرأة ال تعيش رغبتيا، كا 
كاعية  -المرأة–إنيا أشبو بممثمة تمعب دكرا تـ إدماجيا فيو: إنيا » الرغبة الذككرية فييا 

باستييامات اآلخر، كتحكيمو لذاتو إلى رغبة، بالرغـ مف ككف جزء منيا يدعي الجيؿ بذلؾ، 
كرىا راضية، أك رافضة، عارفة بفنكف اليكل، أك بكرا مف كؿ معرفة كما أنيا كاعية بأنو يتص

مكضكعا خالصا لبلستعماؿ، أك عمى العكس مف ذلؾ يظؿ اآلخر سيد المعبة لكحده، لكنيا 
ستقكؿ لنا، إنيا "محبة فيو"، ستعرؼ كيؼ تتحمؿ الدكر المقترح عمييا، كلمساء عزائيا 

ؾ تبلقييا مف حيف آلخر، ذلؾ أنيا تجعؿ منيا بأثكاب رغبتو ليست رغبتيا، كلكنيا مع ذل
المكضكع الذم يمكف لمذة مف أف تستجيب لنداء الرغبة، قد يككف األمر كىما، لكنو، كىك 

                                                           
 عابد الزريعي، المرأة في األدب الشعبي الفمسطيني، عالـ الكتب، ص   (1)
 . 221ينظر: األخضر بف السايح، سرد الجسد، كغكاية المغة، قراءة في حركية السرد األنثكم، كتجربة المعنى، ص  (2)
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         ذلؾ ألف اآلخر يمثؿ سمطة الخياؿ األنثكم سكاء عف رغبة، (1)«يتماشى كرغبة ذاتو
 أك بدكنيا.

فكؿ اكتشاؼ لآلخر إنما » ديدا، كمباشرا، فالذات في اكتشافيا لآلخر ال تدرؾ كاقعا ج
يتـ عبر تكسط المتخيؿ، كالصكر، كالتمثيبلت التي تككنيا الثقافة عف اآلخر، كىك ما يدعـ 
القكؿ بأنو ليس ثمة اكتشاؼ في حقيقة األمر، فالذات تجد اآلخر كما كانت تريده أف يككف، 

ذا كجدتو عمى غير ما تريده أف يككف، فإنيا تجيد مف  أجؿ تحكيمو ليككف عمى الصكرة كا 
فالذات األنثكية تسعى دائما إلى تشكيؿ اآلخر تتخيمو ىي، أم أنيا  (2)«التي رسمتيا لو.

 تشكمو كفقا لرغباتيا كميكليا. 

إف صكر الرجؿ النمطية في أدب المرأة ال تختمؼ عف صكرة المرأة النمطية في أدب 
نفسو تأخذ مف الناحية النفسية منحى القيمة فإذا كانت صكر الرجؿ في كتاباتو عف » الرجؿ 

الكبرل في الحياة، مف منطمؽ المماىاة بيف الرجكلة، كاإليجابية كاستيياـ العممقة، كاليذاء 
الجنسي كقمع التأنيث في الذات، كىجاء المرأة مف منطمؽ المعادلة بيف األنكثة كالسمبية، فإف 

في صكرة  الرجؿ الفظ القاسي، المتسمط  ىذه الصكرة الذككرية اختزلت في كتابة المرأة
 (3)«ير جسدىا.غبؽ، الذم ييمو في المرأة شالشيكاني ال

الرؤية الذاتية ألنفسيف، فجعمف  -كما يقكؿ غالي شكرم–كقد ضخمت بعض الكاتبات 
كائنا حضاريا متقدما عميو، كفي ضكء ىذا  ةالرجؿ المعاصر إنسانا شرقيا، كالفتاة المعاصر » 

الجنس عندىف تعبيرا مأساكيا عف الضياع، مما جعميف يعتقدف أف التحرر مف  التصكر كاف
ف ىذه الحرية متمثمة ببناء عبلقات جنسية غير  ىذا الجانب ىك الحرية المطمقة، حتى كا 
شرعية، كبالتالي يعيب عف ذىنيتيف أف تحرر المرأة ال يقتصر عمى التحرر مف الرجؿ 

   (4)«ف عقميا المتكىـ.فحسب، بؿ ىي بحاجة إلى أف تتحرر م

                                                           
 . 32فريد الزاىي، النص كالجسد، كالتأكيؿ، ص  (1)
ي، كالدراسات الثقافية، المكتب المصرم لتكزيع المطبكعات، القاىرة، العدد األكؿ، بادر كاظـ، محاكر، مجمة النقد األدب  (2)

 . 187، ص2004
 . 44، ص1963، مارس 3، ع11جكرج طرابيشي، الرجكلة في الركاية العربية، مجمة اآلداب، السنة   (3)
 . 311غالي شكرم، أزمة الجنس في القصة العربية، ص  (4)
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إف الكتابة عند المرأة المثقفة عامؿ رئيسي في جعميا أكثر تحررا مف النساء األخريات، 
فيي عف طريؽ الكتابة امتمكت قكة التعبير عف نفسيا بحرية نسبية، كما قدمت رؤية مختمفة 

ناء عالميا عف رؤية الرجؿ لمحياة، كالككف، رؤية مشبعة بالتكؽ إلى الحرية الكاممة، كب
االجتماعي المتعادؿ مع الرجؿ... ساعية مف خبلؿ ذلؾ إلى إنياء سطكة تاريخ مديد مف 

كمع ذلؾ نجد مف يعتبر كتابة المرأة تكريسا لكضع األنثى  (1)«الكصاية كاألبكة كالسمطكنية.
سمعة تتماشى مع ركح العصر، كزكجيا الحضارم، كبيت الزكجية، » التاريخي بكصفيا 

  (2)«التي تماثميا بإناث الحيكانات. كأمكمتيا

فشكمتو كما تريد متسمبا » كما تبدك المرأة في كتاباتيا قد سمبت الرجؿ ىالتو الذككرية 
ذاكرة » ألنيـ  (3)«متناقضا... ككظفت عمى ىذا النحك الرجاؿ "لكي يتياككا رجبل تمك رجؿ"

عمى  (4)«احدة، ىي داللة شبقيةمنتفخة بجسد المرأة الذم ال يمتمؾ في منظكرىـ سكل داللة ك 
 اعتبار أف الذىنية الذككرية المشكىة حدل الصكر البارزة في الكتابة النسائية.

كالحقيقة أف الرجؿ كالمرأة معا ىما ضحية ألكضاع اجتماعية كتاريخية سمبية، لذلؾ 
ككف أم عندما ي»يميؿ بعض النقاد إلى االعتراؼ بالكتابة النسكية فقط مف ىذه الناحية، 

صراع المرأة الحقيقي بمساندة الرجؿ كالكقكؼ معو لنسؼ األكضاع الفاسدة، ال تكريس 
  (5)«الصراع ثنائيا.

لقد كانت ركاية )فكضى الحكاس( "ألحبلـ مستغانمي" كليدة الجسد األنثكم، ىذه الركاية 
عذاب التي خمقت فييا الركائية لغة الرغبة المتكلدة عف اإلحساس بالحب مف جية كلغة ال
 لتثبت ذاتيا تجاه اآلخر مف خبلؿ مبلمح الحب كاأللـ، كيرد ذلؾ في افتتاحية الركاية: 

عكس الناس كاف يريد أف يختبر بيا اإلخبلص، أف يجرب معيا متعة الكفاء عف » 
جكع، أف يربي حبا كسط ألغاـ الحكاس، ىي ال تدرم كيؼ اىتدت أنكثتيا إليو، ىك الذم 

                                                           
 . 189، ص1996المرأة كالمغة، المركز الثقافي، الدار البيضاء، المغرب، بيركت عبد اهلل الغذامي،   (1)
 09، ص1996، 1أحمد الحميدم، المرأة في كتاباتيا أنثى برجكازية في عالـ الرجؿ، دار ابف ىاني، دمشؽ، ط  (2)
 . 190عبد اهلل الغذامي، المرأة كالمغة، ص  (3)
 . 203المرجع نفسو، ص  (4)
 . 10حميدم، المرأة في كتاباتيا أنثى برجكازية في عالـ الرجؿ، صأحمد ال  (5)
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كـ  ! ، كيمبسيا شفتيو، كـ كاف يمزميا مف اإليماف كي تقاكـ نظرتوبنظره يخمع عنيا عقميا
ىك الذم يعرؼ كيؼ يبلمس أنثى، تماما  ! كاف يمزمو مف الصمت كي ال تشي بو الحرائؽ

اإلبداع يفجر الطاقة المغكية،  (1)«كما يعرؼ مبلمسة الكممات باالشتعاؿ المتستر نفسو...
تعتبر نقطة ارتكاز فضاء النص ككؿ، فجسد النص فمغة الجسد التي اعتمدتيا الركائية 

األنثكم يستحضر الجسد الذككرم، فعالـ الخياؿ يكلد طاقة فائضة المعاني، مشحكنة 
بالدالالت العاطفية، كالرمكز، كاالنفعاالت المستكطنة داخؿ األنثى، فالجسد األنثكم يستدعي 

 بالضركرة اآلخر ألنو يبني متف النص الركائي. 

صكرت مبلمح الرغبة، كصفاتيا تجاه اآلخر أحسف تصكير، بحيث كصفت  فالركاية
اآلخر في قمة ميكلو، كرغباتو تجاه األنثى. فالركاية األنثكية تحسف تكظيؼ الجسد الذم 
يمثؿ بؤرة الخياؿ األنثكم لتغذية عالميا، فيسيطر عمى خياؿ المتمقي. فالجسد األنثكم يحرؾ 

 الرغبة المشحكنة داخمو. 

 قكؿ:تلركائية اآلخر بصفاتو فتصؼ ا

ىذا الرجؿ الذم يبدك لي مف الخمؼ يقارب األربعيف بشعر مرتب، كىيأة محترمة » 
مقارنة ...... مف األرجح أنو يرتدم معطفا، يقؼ اآلف ليخمعو، كيضعو عمى ركبتيو بطريقة 

  (2).«...! يغطي تمؾ المرأة أيضا، كلف يككف مف الصعب بعد اآلف أف أتصكر ما سمي ذلؾ

ىذا التصكير لمشكؿ الخارجي الذم منحتو الركائية لمرجؿ، ألنو حسف المنظر يدؿ عمى 
ألنثكم جاء ليعترؼ شخصية اإلنساف، كحسف الينداـ داللة عمى المكانة المرمكقة، فخياليا ا

مف خبلؿ الصفات الخارجة لمجسد، كالمقارنة التي دعمت بيا ىذا  -اآلخر-بأحد شخكصيا 
از الفكرة لمقارئ، كتككيف صكرة في ذىنو، فيي تصرح بخياليا الكاسع الذم لف المقطع إلبر 

يككف صعبا عمييا، متابعة قصتيا فكما الجسد لو لغة أكصاؼ داخمية كخارجية تعمر ىذه 
 المغة. 

                                                           
 . 09أحبلـ مستغانمي، فكضى الحكاس، ص  (1)
 . 49المصدر نفسو، ص  (2)



تخيم انذات وانبحث عه اآلخز                                                       انفصم انثاوي:  
 

 222 

غريب » يخاطب اآلخر األنثى، ككأنو يعرفيا مف قبؿ مقدما ليا أكصافا تخصيا فيقكؿ: 
ؾ المقيى، لكال صديقي لما حضرت إلى ىناؾ. صمت قميبل ثـ حقا ...أف أصادفؾ في ذل

كاصؿ، شيء فيؾ تغير منذ ذلؾ الكقت، ربما تسريحتؾ... أحبؾ شعرؾ الطكيؿ ىذا... 
أتدريف... كدت ال أتعرؼ إليؾ لكال ثكبؾ األسكد، سألتو بدىشة، كىؿ تعرؼ ىذ الثكب؟ 

د...لكنو معؾ لكف خالؽ لمفتنة أجاب ضاحكا: ال كلكنني أعرؼ لؾ طريقة في ارتداء األسك 
 (1)«ال لمزىد.

يرافؽ األنثى دائما إحساس بمف يحبيا، فاآلخر يتكمـ مع أنثى يعرفيا، ككأنو يعرؼ 
تفاصيميا. فالركائية تشارؾ في األحداث، فبالرغـ مف أف خياليا ينطؽ بامرأة أخرل. تبقى 

ف اآلخر، فالمكف األسكد داللة متأممة ليذا الخياؿ، فمسفة األنثى تنطمؽ مف ذاتيا لتعبر ع
ال كزادىا إعمى حسف المظير، كالينداـ، قد يككف ثكب أنكثة، فأم أنثى ترتدم المكف األسكد 

جماال كأنكثة، كالناس الذيف يرتدكف الثياب التي ال لكف ليا داللة عمى التجرد مف العاطفة، 
، كقد يككف رمزا لمحداد.   أما الرجاؿ الذيف يخافكف التشاـؤ

يمثؿ الثكب األسكد بالنسبة لآلخر ثكب األنكثة، كىذا المقطع داللة عمى ذلؾ حيث ك 
 يقكؿ: 

أحبؾ في ىذا الثكب... األسكد يميؽ بؾ، حقا؟ حقا، كلكف أكثر مف ىذا المكف أحب » 
المصادفة التي جعمتنا نرتدم المكف نفسو، اليـك أيضا، مازلت أذكر ذلؾ الثكب الذم كنت 

أكؿ مرة، حتى أنني كما في قصة ذلؾ األمير الذم لـ يعد لو مف سندريبل  ترتدينو يكـ رأيتؾ
سكل حذاء ليتعرؼ بو إلى فتاة ال يعرؼ سكل مقاس قدميا، أتكقع أنني لك رأيت المرأة 

 (2)«ترتدم ثكبا مف المكسميف لمحقت بيا، متأكد مف ككنؾ أنت...

كيثير في داخؿ اإلنساف  ليس ىناؾ أجمؿ مف الخياؿ في الحب، يبني آفاقا، كأماال،
كقراءة لممستقبؿ، يجعمؾ تبني آماال،  السعادة كالبيجة، فمغة الحب دائما لغة المستحيؿ،

كتطمح لؤلماـ، الثكب األسكد يرمز لمشخصية المتخيمة مف قبؿ اآلخر، لقد كاف ىذا الثكب 

                                                           
 . 76المصدر السابؽ ، ص  (1)
 . 85المصدر نفسو ، ص  (2)
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ذلؾ الحب رمزا لمجسد كانت تمبسو أنثى، كتشـ رحيؽ عطره، فكما الجسد يمطر الرغبة، فك
يزرع المستحيؿ، "فسندريبل" داللة عمى أف بعد العسر يسر، كباب الحمـ قد يكازم الكاقع كما 

 يناظر الخياؿ. 

لغة اآلخر دائما لغة تطرؽ باب الحب لتدخؿ في جك الرغبة كالشيكة، لذلؾ يقكؿ اآلخر 
 لؤلنثى رغبتو: 

سكد نفسو، أحبؾ في ىذا شيية أنت اليكـ...ثـ أضاؼ كنظراتو تتدحرج عمى ثكبي األ» 
الشيكة داللة عمى االنجذاب،  (1)...« ! الثكب... ثـ يكاصؿ بعد شيء مف الصمت، كأحسده

عجاب ال يمكف أف تككف رغبة. فاآلخر في  كاإلعجاب، كىي طريؽ لمحب، فبدكف حب، كا 
ة، ىذا المقطع يبرز إعجابو، كشيكتو لؤلنثى فالركائية تصفو بأعمى درجات الرغبة، كالعاطف

عجابو بيذه األنثى، فقد كصفتو بحامؿ لكاء الركمانسية،  ككأنو يبعث أجمؿ أحاسيسو كا 
ثارة رغبة ىذه األنثى.   كالفائز بجائزة إغكاء كا 

 مف كيانو، كقمبو، كيظير ذلؾ في قكلو:  كما يراكد اآلخر إحساس

كف في جميع الحاالت ىك أكثر صدقا منؾ...فكحدىا حكاسنا ال تكذب. يكاصؿ: ل»   
العجيب...أف لي إحساسا ثابتا بأنني قابمتؾ في بيت آخر، كقبمتؾ في زمف آخر، كأف ىذه 
الرائحة أعرفيا مف ضمة أخرل، كىذا المذاؽ خيرتو في قبمة أخرل...كيؼ تفسريف أف 
بإمكاننا أف ننسى الجسد الذم اممكناه، كلكننا ال ننسى الشيء الذم اشتييناه...كلـ 

د الخالي مف الرائحة داللة عمى الجسد الخالي مف المشاعر كالرغبة فالجس (2)«نمتمكو....
تجاه اآلخر، ىي اآلخر الذم يترؾ بصمتو في األنثى، كاإلحساس الذم كجيو اآلخر ليذه 
األنثى ىك الخياؿ الذم أنتجو في مخيمتو عنيا، ككأنو يعرفيا منذ زمف بعيد، كىذا داللة عمى 

ة التي يعيشيا معيا، كاالرتياح الذم أحسو تجاىيا. فجسدىا التكافؽ، كعدـ التكمؼ في العبلق
كأنو الحمـ الذم حمـ بو كأدركو، أك كأنو مفتاح لمشاعر الرغبة كالحب. فقد استطاعت 

                                                           
 . 150، صالسابؽالمصدر   (1)
 . 183، صنفسوالمصدر   (2)
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الركائية أف تكشؼ ذاتيا بالتعبير عف اآلخر، كىذا داللة عمى أف تعابير الجسد الداخمية، 
 ير عما يخالج نفسيتيا. ميما كانت األلفاظ لـ ترؽى إلى درجة التعب

كسائؿ اإلغراء كالشيكة، فاآلخر ييدم إلى األنثى شيكتو بعطره،  فيمثؿ العطر كسيمة م
 كىذا المقطع يعبر عف ذلؾ: 

أعتذر ألنني لـ أحضر لؾ شيئا معي، لقد عدت عمى عجؿ، ىؿ تسمحيف لي بأف » 
لذم تحبو... ضعيو كمما أىدم إليؾ ىذا العطر؟ يقاؿ أف المرأة تحب استعماؿ عطر الرجؿ ا

المغة التي كظفتيا الركائية ىي لغة الشكؽ، كألـ الحب. فالعطر داللة عمى  (1)«اشتقت إلي.
رائحة اآلخر، فيك الرمز الذم يكحي بكجكده، فعندما تشـ رائحة مف تحب فإنيا تكسر 

بتعاد عنو الشعكر بالشكؽ كالحنيف بالصبر، فمكؿ جسد رائحتو، كىذا داللة عمى أنيا تريد اال
 سكاء في الكاقع، أك في الخياؿ. 

كيعتبر جسد اآلخر نقطة شيكل، كغكاية تجذب األنثى، فعيكبو تراىا جماال، كىذا ما 
 عبر عنو اآلخر بقكلو: 

كنت تقكليف أحب الرجاؿ في األربعيف، كأصحح أقكؿ لست الرجؿ الذم حيف أتذكريف »
عت في حب يدم ككنت تطاردينني عنيما تتكىميف، كال تصدقيف بؿ تماديا في الخطأ، كق

باألسئمة، تقكليف: أحب يديؾ... ما عمرىما؟ كأجيب لقد أحببت دائما عقدم...كال تفيميف، 
فاآلخر بكصفو جسده قد   (2)«كال أممؾ اآلف سكل ىذا الجسد، ألرد بو عمى كؿ أسئمتؾ

الكاقع المر، فيك يخفي جسدا آخر، كىذا داللة عمى تقمص الشخصية، كأف الكبلـ لف يبدؿ 
يتحدث عف عاىاتو، ككأف عاىة الحياة في الحب، فيك يصؼ عاىة يديو، ككأنيا حاجز 
لعبلقة حب، فاآلخر ىنا بصدد عتاب أك تنبيو لؤلنثى عف الرجؿ الذم تعشقو، كتحبو، كأنو 

 يبرز ليا حقيقتو. 

 كالحب، فيقكؿ:  يجيب اآلخر إجابات الذككرة التي تستيكم األنثى، فتدخميا حياة الرغبة،
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متاع نفسي بؾ، ىؤالء ال يمكنيـ أف »  جئت ألسرب إليؾ الرغبة، جئت إلمتاعؾ، كا 
فاآلخر  (1)«يفعمكا ىذا...أليس كذلؾ؟... ككأننا التقينا تكا، أك كأف انتبو فجأة لكجكدم معو...

الغكاية يتكمـ عف الشغؼ الذم يكنو لؤلنثى، كالرغبة التي يخالجيا ليا، كأنو مرسكؿ مشحكف ب
 كاإلغراء ألنثى تفتقد لمثؿ ىذه المشاعر. 

تمثؿ الحياة الكاقع بالنسبة لؤلنثى حياة عادية، لكف حياة الخياؿ تدخميا متاىات، كتنفتح 
 ليا أبكاب تتمناىا، كتتصكرىا، ىذا ما رد عميو بطؿ الركاية في ىذا القكؿ: 

و، كقبؿ أف أجيب فجأة ضمني إليو، كقاؿ: سأعترؼ لؾ بشيء... ال تضحكي من» 
يكاصؿ، حدث أف غرت مف زياد، تصكرم لـ أغر مف زكجؾ يكما... كغرت مف كائف 
حبرم، تقاسـ معي بطكلة ذلؾ الكتاب. مازلت أشعر أنو كجد حقا في حياتؾ، كأنو سبقني 

فالغربة الزائدة داللة عمى الغيرة التي انتابتو، فقد جسدت الركائية إلى جانب  (2)«إلى جسدؾ
لذم كظفتو في اآلخر، كالرغبة الجامحة التي كفقت كثيرا في تصكيرىا، حيث جسدت الحب ا

الغيرة بيف شخكصيا الخيالية، دكف إبراز شخكص كاقعيا، فالغيرة كانت بيف زياد بطؿ ركايتيا 
األكلى، كبيف ىذا الرجؿ الذم سكف كجدانيا بجسده، كرغبتو كعاىتو التي لـ تشكؿ ليا أم 

ي حرية التعبير عف العبلقة الحميمية بيف اآلخر، كاألنثى، كجاكزت كثيرا عقدة، فمقد حبكت ف
في التعبير عف رغباتيا كالشيكة التي تمتمكيا، أك طغت عمييا، كعف مكقفيا مف الحب، كعف 
األنثى التي تصنع أكثر مف شخصية أحبتيا في خياليا، ىذا يعني أف مفتاح قمبيا ضائع لـ 

دث بشكؿ كاضح عف األنثى كيؼ يمكف أف تجدد حياتيا بكثير يجد مف يغمؽ بابو، فيي تتح
مف الجرأة كالتمرد، فقد تركت المجاؿ لقمميا كي يعبر عف العشؽ، كالحب كالمشاعر الدفينة، 
فيي تسخر دائما مف الحب الثنائي، كترل أف أجمؿ العبلقات ىي العبلقات الثبلثية 

 كىك الشعكر بالغيرة. األطراؼ. لقد تصكرت اآلخر في أسمى معالـ الحب،

 يييء اآلخر األنثى لمراسـ عشقية فيقكؿ: 
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أنا أعدؾ لمتعة أجمؿ، قمبؾ لـ يكف الحرماف جميبل ألنو لكي يككف كذلؾ، البد أف » 
نريده، أف يككف تكاطؤ سريا بيف اثنيف كقتيا فقط يغير اسمو، تصبح لو تسمية أجمؿ، 

أقكؿ دكف تفكير: ال، يجيب: يصبح اسمو يسألني بعد شيء مف الصمت: أتعرفيف ما اسمو؟ 
فاآلخر ىنا يميد  (1)«تترؾ الحركؼ ذيبل مف الدخاف الذم ينفثو بكسؿ نحكم... ! الكفاء

 لؤلنثى، فيضعيا أماـ األمر الكاقع، ككأنو يريد أف يكصؿ ليا فكرة الفراؽ كالحرماف.

 ر في قكلو: كما تمثؿ الكممة مفتاح الحب بمحاذاة اإلعجاب، كقد عبر عنيا اآلخ

نما في مكعدنا األكؿ، في »  كلذا عكس ما تتكقعيف، لـ أربحؾ في مكعدنا األخير، كا 
تمؾ الدقائؽ القميمة التي سألتؾ فييا، في مقيى المكعد، إذا كنت تسمحيف لي بالجمكس، 
ككنت عمى كشؾ أف تقكلي "ال"، كلكنؾ قمت "طبعا"، كلـ أكف أممؾ بعد ذلؾ سكل حبؿ 

ؾ بو، كأكقؼ جمكحؾ الفطرم، يكميا فقط...جربت رعب االقتراب مف فرس الكممات ألطكق
فاآلخر ىنا يتحدث عف نفسو كيؼ يركض  (2)«ثـ ىا نحف معا أماـ امتحاننا األصعب...

األنثى كيكقعيا في شباكو )شباؾ الحب(، فقد شبييا بالفرس التي تحتاج إلى عناية خاصة، 
لى كممات تغذم مشاعرىا، كتكسب قمبيا ، كىك يصؼ نفسو، كىك في ساحة الحب، كا 

فاالمتحاف الصعب داللة عمى العبلقة التي بدأىا، كدخؿ فييا مع األنثى، كىذه العبلقة ىي 
 عبلقة الحب التي تممؤىا مشاعر الحنيف، كالرغبة كالشيكة، كاإلغكاء كاالنجذاب.

يكتسبيا بطريقة كما يبحث اآلخر دائما عف مكانة رجكلية في قمب األنثى، كىذه المكانة 
 معاممتو ليا، كىذا القكؿ يؤكد ذلؾ: 

أجاب: تمنيت أف تزيدني احتراما، فبل  ! قمت أتدرم...أف الحقيقة تزيدؾ إغراء»... 
أعتقد أف بإمكاننا أف نحب أك نشتيي شخصا فقد احترامنا، كلذا حرصت أف ال أصغر في 

ت: لـ ألتؽ قبمؾ برجؿ ثمؿ عينيؾ بسبب عاىتي... كاألجمؿ أف أكبر في عينيؾ بيا. قم
الكبرياء إلى ىذا الحد... أجاب: ىؿ أفيـ أنؾ تحبينني؟ كدت أقكؿ: "طبعا"، كلكني قمت 

                                                           
 . 314المصدر السابؽ، ص  (1)
 . 315المصدر نفسو، ص  (2)



تخيم انذات وانبحث عه اآلخز                                                       انفصم انثاوي:  
 

 227 

فيذا الحكار الذم دار بيف اآلخر كاألنثى يحمؿ مشاعر الحب، بقدر ما يحمؿ  (1)«حتما...
 الصراحة إلى جانب لكاء اإلغراء.

 ا كأال تتركيا تتحكـ فييا قائبل: يمد اآلخر األنثى بنصيحة تتمثؿ في رغباتي

ال »  بيننا كبيف المتعة مفتاح ال أكثر، كلكنني أرفض أف يتحكـ ىذا المفتاح فينا، كا 
سيككف في ىذا إىانة لمحب. أنا ال أقؿ منؾ المحظة رغبة، كال استشياء، بؿ إنني أحكج منؾ 

دما نبمغ ذلؾ القدر إلى الحب مف حاجتؾ أنت مف ىذا الحب، كىذه المتعة ذاتيا، كلكف عن
المخيؼ مف المذة، كؿ متعة ال تزيدنا إلى جكعا، كعمينا اآلف أف نجرب لذة االمتناع لنتصالح 
مع أجسادنا لنعرؼ كيؼ نعيش داخميا عندما ال نككف مع... كلنكتشؼ جمالية الكفاء عف 

بة يقتؿ فمفتاح الحب عند اآلخر ليس الشيكة، فحسب رأيو إف الخضكع لمرغ (2)«الحرماف...
الشعكر بالحب، فيك يعيدىا إلى المنطؽ مؤكدا مكقفو مف الحب، كالرغبة. كلكف رغبتو ليست 
أقؿ مف رغبتيا، بؿ يؤكد ليا بأنو يجب التحكـ في أنفسنا، ذلؾ ألف في االمتناع، ككبت 
المشاعر يككف الحب أكثر جمالية. فمغة الجسد عند اآلخر ال تعني الخضكع لمرغبات، بؿ 

 كي يككف االمتناع جميبل. كبتيا ل

لقد تمكنت الركائية مف كصؼ مشاعر اآلخر، كلغة جسده، كصفاتو الداخمية، كالخارجية 
أحسف تصكير، كقد عمقت خياليا الكاسع بعبلقتو مع األنثى المبنية عمى الحب، كالكفاء 

 كأعمى مرتبة مف مراتب العبلقة بيف الذات األنثكية كاآلخر. 

 ه( في المتخيل األنثوي: الجنس )المسكوت عن 
منتيى،  لطالما كانت الكاتبة كسيمة المرأة إلى الخبلص إلى المتعة، إلى الكجكد، إلى البل 

الكتابة بالنسبة لي متعة قبؿ كؿ شيء أسافر عبرىا »فيي كما تقكؿ الركائية " دييية لكبيز": 
ف أكثر مف خبلليا، ال إلى كؿ المتاىات الممكنة في النفس البشرية، كأكتشؼ نفسي كاآلخري

لشيء أجمؿ مف لحظة أتداخؿ فييا مع الكممات، كىي تتدفؽ مف داخمي، كتتشبث باألكراؽ، 
إنيا المحظة التي تحررني مف كؿ شيء، أصؿ مف خبلليا إلى نشكة داخمية رائعة، أشعر 
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فقط أنيا ضركرية كي أستثمر الحياة. مثميا مثؿ األكؿ أك الشرب، أك القراءة ال يمكف 
  (1)«االستغناء عنيا

برازىا دكف مباالة  كقد كاف ىاجس المرأة الجزائرية ىك البحث عف الذات لمتعبير عنيا، كا 
الركاية كرشة مفتكحة عمى كؿ األنماط » لما سيعترضيا في طريؽ بحثيا، فاتخذت 

 كالمكاضيع لتغدك الركاية عمبل حفريا أرككلكجيا ديناميا ال يستقر عند حدكد الجاىز، كال
يطمئف لممألكؼ، لذلؾ نصب أغمب اىتماـ الركائييف الجدد عمى الحفر في الذاتي النفسي، 

 (2)«كالجكانب المظممة مف حياة الشخصية، كفتح عمبتيا السكداء

فيذا الجيؿ النسكم الجزائرم راح يؤسس لمشيد ركائي فيو الكثير مف التحكؿ األدبي، 
، كيخرج عف المألكؼ إلنتاج نص مختمؼ تسعى مف خبللو المرأة إلى ما يكسر القاعدة

يؤسس لدالالت إشكالية إمكانية تتفتح عمى إمكانات مطمقة مف التأكيؿ، كالسير، فتحفز في 
الزمف القرائي، كتستثيره ليداخؿ النص، كيتحاكر معو في مصطرع تأممي يكشؼ لمقارئ أف 

ات الداللة. كبما أنيا النص شبكة داللية متبلحمة مف حيث البنية، كمنفتحة مف حيث إمكان
كذلؾ فيي مادة لبلختبلؼ، بمعنى أنيا مختمفة عف كؿ ما ىك قبميا، كىي تختمؼ عما تظنو 

  (3)«قد استقر في الذىف عنيا

لذا سعت المرأة المبدعة إلى زعزعة الثابت في الكعي الذككرم، كخمخمة المستقر في 
لمحظكر، لتفجر المسككت عنو العرؼ االجتماعي مف خبلؿ كلكجيا إلى عكالـ المحـر كا

عبر المتف الركائي، ذلؾ لتنتج نصا منفتحا عمى الداخؿ، ليغدك بعد ذلؾ الممر الكحيد مف 
الجسد إلى الذات، كمف الذات إلى العالـ، ىذا االنفتاح الداخمي يحرر المرأة مف الرقابة، 

   (4)«كيطمؽ العناف لمكبكتاتيا بعيدا عف المخاكؼ كالمحظكرات

                                                           
 . 29بشير مفتي، ركائيات جزائريات ينحزف إلى الكتابة أكال...كاألنثى ثانيا، ص  (1)
 . 16إبراىيـ الحجرم، المتخيؿ الركائي، الجسد، اليكية، كاآلخر، محاكاة لمدراسات كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، سكريا، ص  (2)
عبد اهلل الغذامي، المشاكمة كاالختبلؼ، قراءة في النظرية النقدية العربية كبحث في التشبيو المختمؼ، المركز الثقافي   (3)
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المرأة إذف ساعية إلى انتياؾ "التابك" تستبيحو في جرأة مستفزة لآلخر الذم ناشد  انطمقت
حضكر المرأة في » السبؿ لمنعيا مف التنفس، جاعمة صكتيا صكتا أنثكيا ثائرا، يؤكد أف 

نصيا باعتبارىا ذات فاعمة، فنجد النص القادر عمى تحكيؿ الرؤية المعرفية كاألنطكلكجية 
 (1)«.نصية، كىك النص الميمكـ باألنثكم المسككت عنو لممرأة إلى عبلقات

التابكىات أك المسككت عنو بأنكاعيا، سكاء أكاف دينا أك سياسة،  -إذف–فتناكلت المرأة 
أك جنسا، مف منطمؽ الحرية في الطرح كالتعبير عبر عنصرم الفف، كاإلثارة المذيف تحدثيما 

 في نفسية المتمقي. 

( في بنيتيا المغكية كخاصة في بيئة لذلؾ تعبر الركاية النسك  ية عف "التابك" )المحـر
عربية إسبلمية محافظة، كربما يتعمؽ األمر بجماليات الركاية بيف الفف كاإلثارة غير الناتجة 
عف قصدية إثارة غرائز المتمقيف مف خبلؿ تناكؿ قضايا الجنس، كالديف كالسياسة التي تشكؿ 

، أك ال  (2)«مسككت عنوثقافة المقدس أك المحتـر

كالركايات النسكية الجزائرية المعاصرة تفيض بقضايا حساسة، اقتحمت منطقة المسككت 
 عنو، كاحتمتيا لتجعميا حبيسة النسكية. 

 مفهوم التابو/ المحظور/ المسكوت عنه: 
يحيط الجنس أك العبلقة بيف الذكر كاألنثى في مجتمعاتنا الشرقية ىالة رىيبة مف 

" قد انتشرت في  tabooأما كممة "تابك» حظكر(، أك ما يسمى تابك الجنس )الحراـ( ك )الم
المغة اإلنجميزية أكال، ثـ انتقمت إلى المغة الفرنسية، كىي تعني التحريـ أك الحظر، كقد 

ككممة "جنس" مرتبطة  (3)«استخدمت كمصطمح في الدراسات األنتركبكلكجية، كعمـ النفس
 . بكممة "تابك"، فيي تكشؼ معناىا
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كالجنس ىك تمبية الرغبة البيكلكجية الممحة بمجرد التقاء الرجؿ بالمرأة، أك العكس إذ ىذا 
المقاء يمثؿ أىـ شركط الممارسة الجنسية، كذلؾ بكجكد طرفيف يناقض أحدىما اآلخر مف 
حيث التركيبة النفسية، كالفيزيكلكجية، كالميكؿ، كىذا التطمع يقتصر فقط عمى تمني الرغبة ال 

 ذلؾ ألنو يشترط في الجنس الذككرة كاألنكثة، فبيما تحدد العبلقة الجنسية  (1)«مارسةالم

  فالجنس يدرس التفاعبلت السمككية، كالسيككلكجية، كالبدنية المرتبطة بالرغبة الجنسية، 
النشاط الجنسي، كاألعضاء التي يكلييا ىذا العمـ اىتمامو مف الجسـ، ىي الجياز أك 

الجمدم، كالجياز التناسمي كينظر في الفركؽ الجنسية، كفي الشيكة،  العصبي، كاإلحساس
ىك الحالة التي يككف عمييا الفرد مف حيث أنو ذكر  (sex)كالفعؿ الجنسي نفسو، كالجنس 

ذلؾ ألف الجنس ىك العبلقة التي تحدثيا  (2)«أك أنثى، أك أنو غير مؤكد األنكثة، أك الذككرة 
 كاألنثى. الرغبة، كالشيكة بيف الذكر 

، كمسككت عنو مف قبؿ الرجؿ،  فيي تعبير » كالكتابة النسكية مغامرة ضد ما ىك محـر
عف أزمة خرجت مف رحـ بيئتنا العربية، كالجزائرية عمى كجو الخصكص، كأقحمت عنكة في 
المتف الركائي إلى حد كصمت مف خبللو الركاية النسكية أف جعمت الطابكىات كالمحرمات 

  (3)«كالتساؤؿ، كالكشؼ مكضكعا لمنقاش

ذلؾ أف المرأة في تناكليا لمتابك إنما رغبتيا الشديدة في تطكيعو لما يخدـ قضاياىا، 
كيكصؿ ىمكميا، فيي مف خبللو تحتفي بقضايا تخصيا قد ال ينتبو ليا الذككر عندما 

كمف ذلؾ أف المرأة تعد الذككرة، أك السمطة » ينجزكف شخصيات نسكية في ركاياتيـ 
ككرية التي صنعت التابك نقيضا ليما، مما يؤكد استحضار ىذا التابك في سياؽ التمرد الذ

عميو، أك كسره ألنو لـ يراع حاجات األنثى، كتطمعاتيا. كأنو يكبؿ المرأة بقيكد كحكاجز 
 (4)«كثيرة...

                                                           
فتحي بكخالفة، لغة النقد األدبي الحديث، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، أربد، جدار لمكتاب العالمي لمنشر   (1)

  217ـ، ص2012، 1كالتكزيع، األردف، ط
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 . 17إبراىيـ الحجرم، المتخيؿ الركائي العربي، الجسد، اليكية، اآلخر، ص  (3)
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إف التطكر االجتماعي لئلنساف حدد قيمة العبلقة الجنسية بيف الرجؿ كالمرأة ابتداء » 
المقاء السريع كالخاطؼ بيف الذكر كاألنثى، كالذم ميز المرحمة البدائية لمكائف البشرم، إذ مف 

لـ يكف يتعدل إمكانية تحقيؽ احتياجاتو الجنسية، عمى الرغـ مف أف المرحمة البدائية كانت 
تعبيرا حيا عف الفترة الجنسية التي قضاىا اإلنساف في بطف الغابة، كلـ تتح لو القدرات 

ذلؾ ألف المجتمع يبني العبلقة الجنسية « نية، كالفنية إمكانية التعبير عف ىذه العبلقةالذى
 بيف الذكر كاألنثى، بؿ ىك الذم يحددىا بظركفو. 

إف ركاية )فكضى الحكاس( "ألحبلـ مستغانمي" ىي ركاية تنـ بفيض لغكم بيف السردم 
ة، حيث تتحكؿ إلى كشـ يطبع كالشعرم، بحيث تمثؿ األنثى سمطة جمالية مغرية في الركاي

لغة الجسد ليترؾ أثرا لمجنس الذم يعتبر مصدره، ذلؾ لما تمثمو األنثى مف حركة جاذبية 
 لمرغبة كالغريزة، كالشيكة، كىذه الركاية محممة بأفعاؿ الرغبة. 

تعتبر العبلقة الجنسية غذاء لمجسد كالركح، كىذه العبلقة تيبنى عمى الشيكة، كالرغبة، 
 عند اآلخر، أك مف عند األنثى، كىذا ما عبرت عنو الركائية بقكليا:  سكاء مف

يداف داعبتا...اكتشفتا...عبثتا...أشعمتا أكثر مف أنثى، كىما تشعبلنني اآلف، خمؼ » 
دخاف سيجارة الصمت، تضرماف النار في أسئمتي، تشعبلف حرائؽ غيرتي، ىاتاف اليداف 

في ىذا المقطع  (1)«عمقا بأحد؟ ما عمر لذتيما؟...المتاف لـ يعمؽ بيما شيء، ىؿ حدث أف ت
تبدك أف ككأنيا تكجو لو تيمة معاشرة النساء، مف خبلؿ ىذه الشككؾ التي راكدتيا كأدخمتيا 
متاىة الغيرة، ككأنيا تريد أف تكشؼ أىي األنثى الكحيدة في حياتو، أـ ثمة نساء قبميا. ىذه 

مف ناحية العبلقة  ؿكاالىتماـ األنثكم بيذا الرج األسئمة التي كجيتيا لآلخر داللة الغيرة،
الجنسية، ىؿ أقاـ عبلقات مع النساء مف قبؿ أـ ال؟ لكف المرأة بطبعيا تيتـ بماضي اآلخر، 
كتتعمؽ أكثر بحاضرىا األجمؿ الذم تعيشو، فيذا االكتشاؼ الذم أرادت معرفتو مف ناحية 

أكثر مف أنثى، تصبح عنده األنكثة  عبلقات مع ـالعبلقة الجنسية، ذلؾ ألف الرجؿ يقي
مضمحمة ال يعرؼ قيمتيا، فيذا التقييـ الذم أرادت معرفتو بحكـ أنيا أنثى تبحث عف 

 مكانتيا عنده. 
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 يمثؿ العطر بالنسبة لؤلنثى تنبييا ألنكثتيا، كيظير ذلؾ في قكليا: 

، أك فاجئني كجكد ىذا الرجؿ الذم كدت أنسى أنو جمس جكارم، كربما كاف عطره» 
رائحتو تبغو ىك ما فاجأني أكثر، فقد شعر بأنو يباغتني، كأف رجكلتو تقتحمني في تمؾ 
العتمة، كىك ىنا أنفاس مني، يتابع بحثي عف شيء ما، دكف أف يقكؿ شيئا، كحتى دكف أف 
يسألني عما كنت أبحث عنو، فكأف تمؾ الشعمة التي يمسكيا بيده، ليست سكل إضاءة 

فالعطر داللة عمى  (1)«األرض متسمقة بنظرات بطيئة صدره... لكجيي. رفعت عيني عف
االنجذاب كرائحة التبغ عمى الرجكلة، فالعطر ىك الذم يبرز األنثى فضكليا، كيبعث فييا 
الرغبة، كالشيكة، كالجنس يككف مف اكتشاؼ الشيكة كالرغبة المنبعثة في جسد المرأة، فالعبلقة 

ة، كالشيكة أكال، كتبادؿ النظرات ىك مصدر لئلغراء، بيف الذكر كاألنثى تبنى عمى الرغب
، يباغتني، تقتحمني، فيي دالالت عمى  كالجاذبية. لقد كظفت الركائية ألفاظا جنسية )مغرو
الشيكة كالرغبة التي تخالج األنثى، فالركائية لـ تكرد التصكير الجنسي بمعناه، بقدر ما 

 فرضت أنكثتيا.

اآلخر كاألنثى جسرا مف جسكر الحب كىذا ما عبرت عنو  كما تمثؿ العبلقة الجنسية بيف
 الركائية في قكليا: 

ىك الذم يعرؼ كيؼ يبلمس أنثى تماما، كما يعرؼ مبلمسة الكممات باالشتعاؿ » 
المستتر نفسو، يحتضنيا مف الخمؼ، كما يحتضف جممة ىاربة، شيء مف الكسؿ الكاذب 

ة لئلثارة، تمراف بمحاذاة ...... ككأنو كاف شفتاه تعبرانيا ببطء متعمد عمى مسافة مدركس
عمدت الركائية إلى تصكير اآلخر في قمة رغبتو، فاأللفاظ التي  (2)«يقبميا بأنفاسو ال غير

كظفتيا كانت كالدكاء لداء ال عبلج لو، ىذا اآلخر الذم يعرؼ التعامؿ مع األنثى، لو طريقة 
رضاء رغباتيا، لو ثقاف ة خاصة بيا، فيذا الرجؿ محمؿ بدالالت خاصة في التعامؿ معيا، كا 

ثارة شيكة األنثى، كىذه الدالالت تجعميا تحس بأنكثتيا. فالركائية لـ  المتعة، كالشيكة، كا 
 تصكره بالمعنى الجنسي المتداكؿ في المجتمع، بؿ أبرزت لقطات لمجاذبية كاإلغكاء فقط. 
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كىك ما شجعني عمى »  تحقؽ األنثى أسمى درجات التحدم في سبيؿ حبيا، لذلؾ تقكؿ:
االعتقاد بأنيا المرأة ذاتيا، ما دامت ليست معنية بيذا الفيمـ بقدر ما ىي معنية بالتحرش 
ال فماذا عدا الحب يمكف أف يأتي بيا إلى ىنا،  بيذا الرجؿ، مف الكاضح أنيا مشتاقة إليو، كا 

عت الركائية في تصكير لقد أبد (1)«فتككف األنثى الكحيدة في قاعة كيذه لمشاىدة فيمـ كيذا؟ 
األنكثة أحسف تصكير، كىذا المقطع داللة عمى التحدم ألف مف خصائص األنثى التحدم 
كتحقيؽ المستحيؿ، فالذىاب إلى السينما داللة عمى المجازفة التي جازفتيا األنثى لترل 

ظفت حبيبيا في مكاف منعش بالذككرة، ما دامت ىي المرأة الكحيدة في قاعة السينما. لقد ك 
الركائية كممة التحرش، كىذه الكممة مكجكدة في قامكس العبلقة الجنسية، كالتحرش األنثكم 
داللة عمى أف ىذه األنثى ترغب في العبلقة التي تجمعيا باآلخر، كتريد تحقيؽ رغبتيا، فيي 
 تستغؿ فرصة جمكسيا بجانبو لترمي رغبتيا فيو، كتكسب قمبو مف خبلؿ التصريح بمكبكتاتيا. 

كتيسمـ برغبة حقيقية، ترل فييا الجماؿ. أما بالقكة فإنيا تنتيؾ،  منكثة بالحب تييداأل
فبدكف الحب تصبح العبلقة مبتذلة كميتة، أك باألحرل تمكت في كؿ معاشرة، كىذا دليؿ عمى 

 ذلؾ: 

مقك »  لكرسي. لـ ييخمقكا بالضركرة لسرير، كالذيف يبيركننا  افي النياية الرجاؿ الذيف خي
يـ ليسكا الذيف يبيركننا بدكنيا، كالمشكمة أننا نكتشؼ ىذا في ما بعد الميمة أيضا، بثياب

سأسترؽ النظر إليو، كىك يخمع قكتو، كيرتدم منامتو، كأستعيد دكف قصد ذلؾ الحكار الجميؿ 
... عندما يغادر رجاؿ القكة بذلتيـ ال ! في مسرحية "ألبيركامك" )حالة حصار( اخمع ثيابؾ

  (2)«يف ربما...كلكف قكتيـ تكمف في اختراعيـ لتمؾ البذلةيككنكف جميم

كىذا داللة عمى أف رجاؿ السمطة الذيف يممككف القكة، كالمكانة  العالية الرفيعة ليس مف 
صفاتيـ صفات الرجكلة التي ترضي أنثى، ألف المظاىر خداعة، فربما يغريؾ رجؿ في 

ؾ ألف الرجؿ الذم يغريؾ بثيابو، قد ال كامؿ شخصيتو، كسمطتو، لكنو ال يرضى أنكثتؾ، ذل
خدع بيا، كال تكتشؼ ىذا إال جذابة المظاىر، كتحب المظاىر، كتنيغرم مشاعرؾ، كالمرأة 

بعد فكات األكاف، فيي تحكي عف زكجيا العسكرم في بذلتو الرسمية، كيؼ أف يمبس أنكثتيا، 
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ظات، ثـ تعكد لحياتيا كىك مجرد مف المشاعر، فيي تصكر أنكثتيا، كىي تستمب منيا لمح
الطبيعية. فالعبلقة الزكجية الناجحة في نظرىا ىي التي تبنى عمى الحب، كالركمانسية، ثـ 

 تأتي العبلقة الجنسية التي تغذم ركح األنثى، كتنعش نفسية الرجؿ. 

كما تمزج الركائية بيف عالميف، عالـ الرغبة الذم تتكبده، كعالـ الخياؿ الذم تعيشو، 
 في قكليا:  كيظير ىذا

قبمني دكف أف يقكؿ شيئا. فجمست عمى األريكة المقابمة لو أتأممو، قمت: ال...بؿ كاف » 
ليا ىدكؤه الكاذب، لـ يجب. كاف الصمت يجعمنا أمكثر فصاحة، ذبذبات الرغبة التي تعبرنا 
صمتا، تضعنا دائما في كؿ مكعد، في منطقة حزاـ الزالزؿ. الشيكة حالة ترقب صامت 

فالصمت داللة عمى الرغبة التي   (1)«كلذا كنا نحب صمتنا المفاجئ ىذا، كنخافو لمجسد،
انتابتيا تجاه اآلخر، ىذا الرجؿ الذم يعرؼ كيؼ يعبر الممرات السرية لمرغبة، كيجتاح كؿ 
أحاسيسيا في كقت كانت تفتقد فيو لمثؿ ىذه األحاسيس، لقد سبحت الركائية في بحر الخياؿ 

ا البحر الذم بقدر أسراره بقدر جمالو، جماؿ ضـ الحب إلى جانب في قمة ىيجانو، ىذ
 الرغبة، كضـ صفات الجسد إلى جانب صفات الجنس. 

تمثؿ العبلقة الجنسية بيف األنثى كاآلخر مصدر السعادة، كىذا ما عبرت عنو الركائية 
 في قكليا: 

كأجاب: الكتابة؟  الجنس ىك كؿ ما نممؾ لننسى أنفسنا. سألتو يكميا، كالكتابة؟ ضحؾ» 
فماذا أفعؿ اليكـ بحزني؟ ىؿ أمارس الحب إذف؟ ! إنيا كىمنا الكبير بأف اآلخريف لف ينسكنا

تمؾ  ! كمع مف؟ ككيؼ لي أف آتي المتعة بذريعة مكت رجؿ تمنيت أف أككف يكما...كلـ أكف
الرجكلة التي جمست باستفزاز صامت بمحاذاة أنكثتي، تمؾ التي أردتيا، كلك لمرة 

فالجنس ىك المصدر الكحيد الذم  (2)«احدة...استكثرتيا عمي الحياة، كقدمتيا كليمة لمديدافك 
نيرب بو مف ىمكمنا، فقد نيرب مف عالـ القمؽ، كالتكتر، إلى عالـ االسترخاء، فالمذة تكلد 
االسترخاء كالطمأنينة، فيي تتحدث عف فكضى  الحكاس، ىذه الفكضى التي خمقت ليا 
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كانت تتكقعو، كعرفتيا عمى رجكلة كانت خطأ مشكارىا، عي شتيا أنكثة، ما  عالما غير الذم
كانت طريقيا. فالحب يجمس دائما عمى غير الكرسي الذم نتكقعو فيك يأتي غالبا في فرصة 

 غير مكاتية المكاف كالزماف. 

 كما تصؼ الركائية "أحبلـ مستغانمي" الحماـ كسبيؿ مف سبؿ الرغبة، كالشيكة فتقكؿ: 

....كأنيف يعتقدف عف صكاب، كعف سذاجة أنيف بعد كؿ حماـ يعدف إلى بيكتيف  »
ليس سكل فراش الزكجية، عرش سيحممف تاجو لبعض لحظات في العتمة  عرشممكات عمى 

   (1)«كيعدف بعدىا لحياتيف العادية

أتمبس األنثى الرغبة فعبل لمحظات في فراش الزكجية، كتنزعيا؟ ىذه اإلجابة فسرتيا 
ركائية بكؿ تفاصيميا، فيي ترل بأف الحماـ ىك المكاف الذم تيتـ فيو المرأة بمظيرىا، ال

كبجماليا، كأف األنثى تتممكيا الرغبة، كالشيكة لزكجيا بعد حماميا، فيي ترتدم ثياب الزكجية 
لمحظات ثـ تعكد لطبيعتيا، كىذا داللة عمى أف المرأة تعيش عبلقتيا الزكجية بمعناىا 

كؿ حماـ، كىذا داللة عمى أف اآلخر يرل زكجتو كعبلقتو بيا كقت استحماميا  الجنسي بعد
ثـ تزكؿ الحميمية بينيما، ذلؾ ألف الرغبة مكاف كزماف، كحدث تأتي بو كال تأتي عبثا. لقد 
تناكلت الركائية العبلقة الجنسية بيف المرأة، كزكجيا بمعناىا الكاقعي كاالجتماعي المتداكؿ، 

لنساء، كما صرحت الركائية بأف الحماـ سبب مف أسباب إثارة الرغبة كما تعيشو جؿ ا
 الجنسية، فتقكؿ: 

كرغـ أنو كاف يـك سبت ممطرا، فقد قررت أف أخالؼ ذلؾ المساء نصيحة "ساشا » 
غيترم"، لككف السبت ليس نياية أسبكع عندنا بؿ بدايتو، كبالتالي لف يككف زكجي ىنا في 

ي عائدة مف حماـ نسائي، أشعؿ شيكتي، كبي رغبة في أف الغد ليقاسمني ضجرم، كلككن
فالحماـ مكاف يثير رغبة األنثى أكثر ما ىك مكاف لبلغتساؿ  (2)«أىدم أنكثتي إلى رجؿ

كالنظافة، كىذا الشعكر الذم يراكد كؿ أنثى بعد ذىابيا إلى الحماـ، ىك داللة عمى أف الجسـ 
دخؿ األنثى في لحظة رغبة، كشيكة، فيي أرادت ينتعش بالحيكية، كالجماؿ، كالمياقة، التي ت
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إىداء أنكثتيا إلى رجؿ، كلـ تقؿ زكجي، كىذا داللة عمى ال مباالة زكجيا، كعمى النقص 
الذم تحسو تجاىو، ىذا ما جعميا تفكر في شخص آخر يكلييا اىتمامو، كتحس بالرغبة 

 تجاىو، فيي تصفو قائمة:

مني، كقبمة خمؼ باب مغمؽ ترا عمى رجؿ ال اسـ لو، ينظرني، يتأممني، يض» 
لقد أبدعت الركائية في تصكير ىذا الرجؿ الذم لـ تختر لو اسـ، أرادتو اسـ   (1)«فرحتي

 مفتكح ذك باب مفتكح لمرغبة الجنسية التي تضطرميا، كعالـ الخياؿ الذم يكتنز مكبكتاتيا. 

 تصرح الركائية بأحد المعالـ الرئيسية لمرغبة في قكليا: 

القبمة ىي الفعؿ العشقي الكحيد الذم تشترؾ فيو جميع حكاسنا، نحف في حاجة  ألف» 
إلى حكاسنا الخمس لتقبيؿ شخص، كلكف لسنا في حاجة إلييا جميعا لنمارس الجنس. القبمة 
تفضحنا ألنيا حالة عشؽ محض، ال عبلقة ليا بالرغبات الجنسية، التي تشترؾ فييا مع كؿ 

   (2)« الحيكانات

كائية في ىذا المقطع كيؼ تؤثر القبمة في األنثى، كما ىك األثر الذم تحدثو تشرح الر 
نة مع إقامة عبلقة جنسية، ككيؼ تؤثر في العبلقة بيف اآلخر كاألنثى. فالقبمة ر األنثى مقا

ىي الفعؿ الذم تشتعؿ فيو الرغبة الجنسية، كتشترؾ فيو جميع الحكاس، تعبر عف حيكية 
 العبلقة الجنسية. 

 شير األنثى إلى معالـ أنكثتيا المشبعة بالشيكة، فتقكؿ: كما ت

كىي لـ  تفيـ فعبل... لـ تفيـ كيؼ أف صمتا بيف كممتيف أحدث بيا ىذا األثر، كال » 
كيؼ استطاع أف يسرب إلييا الرغبة دكف جيد كاضح عدا جيد نظرة كسمى تسمقت ثكبيا 

 (3)«األسكد، مشعمة حيث مرت فتيمة الشيكة

                                                           
 . 256، صالسابؽالمصدر   (1)
 . 185صالمصدر نفسو،   (2)
 . 22، ص نفسوالمصدر   (3)



تخيم انذات وانبحث عه اآلخز                                                       انفصم انثاوي:  
 

 237 

يحاءات لـ تكظؼ ال ركائية العبلقة الجنسية بمعناىا الفعمي، لكنيا كظفت دالالت، كا 
تقكدىا إلى طريؽ الجنس، فقمة الكبلـ ىي ما أثار مشاعرىا، فإعجابيا برجكلتو، كشخصيتو 
في لحظات قميمة كلد لدييا رغبة كشيكة حركت مشاعرىا، كأشعمت أنكثتيا، فالنظرة الكسمى 

الرغبة التي اختمقيا اآلخر في جسد األنثى التي تنظر إلى  عمى الثكب األسكد، داللة عمى
 اآلخر عمى أنو مفتاح ألنكثتيا، يقـك بفتح باب سعادتيا في الحياة.

 تصرح الركائية ببعض المقطات الجنسية التي تنمي العبلقة بيف الذكر كاألنثى، فتقكؿ: 

حافة جسده، كاف صكتو مبلمسا لسمعي، ما كدت ألتفت حكلي حتى كجدتني عمى » 
بيننا مسافة أنفاس، كقبمة، كلكنو لـ يقبمني، امتدت يده اليمنى نحك شعرم....ككأنو يييئني 

في ىذا المقطع الركائي تسافر  (1)«لطقكس عشقية، ثـ راحت شفتاه تبدآف حيث تكقفت يداه
الركائية في جكلة بعيدة خاصة بعبلقتيا مع اآلخر، حيث أنيا تكظؼ مشاعرىا، فتصؼ 

ات التي أىداىا إلييا بأسمى معالـ الرغبة، ككامؿ أكصاؼ الركمانسية، ككأنو يشعؿ المقط
رغبتيا بمقطات تييؤىا إلقامة عبلقة جنسية، كما تصفو بكامؿ مكاصفات الرجكلة التي 
يحمميا اآلخر تجاه األنثى، ىذه األخيرة التي تخضع لحبيا مستمتعة بالمحظة التي تعيشيا 

داللة عمى أف األنثى تقرأ اآلخر قراءة عشقية تسعد بيا، كىذا بقناعة دكف رفض، كىذا 
التبادؿ في الرغبة داللة عمى الحب، كالركمانسية، كاإلعجاب. كما أف حب المعاشرة ينمي 

 العبلقة بيف الذكر كاألنثى، كيظير ذلؾ في قكليا: 

إليو  كيؼ أقاكمو، كىك يعبر...ثـ يجتاحني بشراسة مفاجئة...كنت أتمنى لك ضمني» 
لقد   (2)«كي يمنعني مف السقكط، كلكنو...حتى إنو لـ يستعمؿ لضمي إال ذراعا كاحدة

كظفت الركائية أسمى درجات الرغبة، حيث أبدعت في تصكير اآلخر أحسف تصكير في 
كصؼ العبلقة المبنية عمى المحبة كالشيكة التي تكنيا لو األنثى، فيي تقع فريسة الرغبات 

دىا في كيانيا، فقد خاضت غمار تجربة عاطفية كجنسية بكؿ أبعادىا، كالشيكات التي تتكب
كعاشت بداخميا صراعات. كتمؾ القبؿ تدؿ عمى اإلحساس بالحب الذم تفتقده. إف ىذا 

                                                           
 . 180، ص السابؽالمصدر   (1)
 . 181المصدر نفسو، ص  (2)
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الكصؼ لمعبلقة بيف الذكر كاألنثى يقكد المتمقي كالقارئ إلى الكلكج إلى عالـ الخياؿ الذم 
 مات، ككأنيا تسرد كاقعا مرئيا بكؿ تفاصيمو. دمجتو فيو الركائية دكف كعي كال مقد

)فكضى الحكاس( ركاية بدأتيا كاتبتيا بغمكض، كخياؿ، كمتاىة، لتنتيي بيا إلى حقيقة 
قد تككف مكجعة، كقد تككف لعبة القدر الذم ليس منو فرار. ىذه الركاية نممس فييا مشاعر 

العبلقة الجنسية بمعناىا  الحب، كالرغبة، كالركمانسية، كالشيكة أكثر ما نممس فييا
االجتماعي الكاقعي. فالركائية كظفت اآلخر في أسمى معالـ الرغبة، كالشيكة، ىذا اآلخر 
الذم كاف سبب متخيميا األنثكم، فيك الذم سمبيا بعطره، ككمماتو، كحركاتو التي فتحت 

كالرغبة التي  أماميا أبكابا كأبكابا مف الخياؿ األنثكم، حيث مزجت لغة الجسد بمغة الجنس،
 جرفتيا نحك أعماؽ األنثى التي كاف اآلخر ىك لب خياليا.
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 خاتمة: 

طمح ىذا البحث إلى محاكلة تتبع مسار الكتابة النسكية الجزائرية المعاصرة، مف حيث 
خصكصية لغتيا، كمكضكعيا، كزمنيا، كمكانيا، كالكشؼ عف سمطة الكاقع، كالتخييؿ في 

مف الناحية النظرية كالتطبيقية. فتكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج المجممة  أعماؿ الركائيات
 فيما يمي: 

إف عدد النساء قميؿ جدا مع عدد الرجاؿ، كذلؾ بسبب تنميط المجتمع الذككرم  -1
لؤلدكار، كتحديدىا، كجعؿ المرأة تابعة لمرجؿ، كلكف مع تطكر المجتمعات بدأ 

كمبدعة إلى جانب ككنيا أما كأختا، دكر المرأة يتسع أكثر، فأصبحت كاتبة، 
 كبنتا، كمع ىذا فيي ال تكتب بحرية بسبب القيكد التي تحاصرىا. 

حاكلت المرأة محاكالت جادة في فف الركاية النسكية، حيث نجحت نجاحا مبيرا  -2
في التعبير عف ذاتيا، كعكالميا الداخمية، كأعدت الفضاء الرحب ليا لتنقؿ 

 تجاربيا. 
تي كاجيت المرأة، بينت كفاءتيا، كفعاليتيا في اإلنتاج األدبي رغـ المصاعب ال -3

ى الطرؼ اإلبداعي الذم ناؿ اعتراؼ الطرؼ النسكم مف مبدعات، كناقدات، كحت
 أضكاء جديدة عمى الكاقع األدبي، كخاصة الركائي.  يالذككرم بجدارة ككنو يمق

لمفقكد، كالمطمكب، الكتابة النسكية الجزائرية كتابة كاعية متنكعة، فيي تعني ا -4
حيث حاكلت الركائيات الجزائريات المعاصرات مف خبلليا تسجيؿ تاريخ أدبي 
لمنساء، ينقؿ صكت المرأة، كيكشؼ ىمكميا، كخصكصيتيا باعتبارىا كائنا إنسانيا 

 متميزا. 
الجنس الركائي رغـ عبلقاتو، كجذكره الممتدة في األشكاؿ السردية المكركثة، تظؿ  -5

النسكية مف أىـ اإلبداعات األدبية التي القت اىتماما كبيرا نصكصو، كخاصة 
مف قبؿ القراء، كتراكمت حكليا األبحاث، كالدراسات بمختمؼ المناىج، 

 كالمنظكرات. 
الركاية الجزائرية النسكية المعاصرة، فف يعالج القضايا السائدة في المجتمع، كفي  -6

 مقدمتيا المرأة بطريقة إبداعية ىادفة. 
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حضكر قكم في الركاية العربية عامة، كالجزائرية خاصة، نظرا لمدكر الفعاؿ لممرأة  -7
 الذم تقـك بو داخؿ المجتمع. 

الركاية الجزائرية المعاصرة أف تضع المتمقي في الصكرة، ليقترب أكثر  تاستطاع -8
نحك  األكضاع التي آلت إلييا المرأة الجزائرية، بؿ لتتعايش معيا، كما ركزت 

ؿ، كاألسباب التي حرمتيا مف إثبات نفسيا، كرفع كممتيا، كالجير عمى أىـ المشاك
بصكتيا، فبل األسرة تسمح، كال المجتمع يرضى بذلؾ، فقد تعبت، كأتعبتيا سمطة 
الرجؿ في مختمؼ الصكر االجتماعية، كالنفسية، كالجسمية، التي قممت مف دكرىا، 

كسر القيكد، كيبسط بؿ كاستصغرتو لتككف ىذه اآلالـ، كاالنكسارات حافزا لي
األضكاء، كينقؿ نضاليا، كدفاعيا عف كطنيا لتخترؽ جدراف الغرفة، كتصؿ 
ف لـ  بصكتيا إلى قمب المجتمع الذككرم خاصة كبيذا تككف قد حققت رغبتيا، كا 

 تكف كميا. 
قضية إشكالية اإلبداع النسكم بارزة منذ القدـ، حتى اآلف، حيث مازالت المرأة  -9

يا ال إبداعيا، رغـ أنو تكجد نساء بارعات في مجاؿ تتميز عمى أساس جنس
اإلبداع، إال أف منيف مف اخترف أسماء مستعارة خكفا مف المجتمع، كمنيف مف 

 انعزلف. 
مكضكعات الكتابة النسكية ترتبط بقضايا أساسية حاكلت فييا الكاتبة الجزائرية  -10

كاعية، ليا كياف  رصد كؿ تمظيراتيا، كالبحث عف الذات كاليكية كامرأة مستقمة،
 يشبو الرجؿ في حريتو، كسمطتو. 

الرجؿ مكضكع مف المكضكعات التي طرحتيا الركائيات الجزائريات المعاصرات،  -11
 اىتم ٍيف بيا، حيث اعتبرنو منبع السمطة في مجتمع ذككرم. 

لقد استطاعت الركاية النسكية الجزائرية تعرية الكاقع الجزائرم انطبلقا مف صكرة  -12
سمطكية، الذككرية التي كانت كمازالت ليا ىيبة في المجتمع، لتكشؼ أنو الرجؿ ال

ميما كاف قكيا، كمتسمطا، فيك ال يستطيع التخمي عف المرأة بأم صفة كانت 
تمثميا في حياتو )أـ، أخت، زكجة، حبيبة، عشيقة....(، كسكؼ يأتي عميو دىر 

تحقيؽ ذاتيا، كىذا يعكس  ليعترؼ بقدراتيا، كمكانتيا، رغما عنو، ألنيا قادرة عمى



 خبرًخ
 

 242 

نفسيتيا التي تكحي برغبتيا في التحرر، باإلضافة إلى النظرة المتشائمة تجاه 
 المجتمع العربي، كتطمعيا لحرية المجتمع الغربي.   

قدمت الركائيات الجزائريات المعاصرات نصكصيف النثرية عمى أنيا ركايات  -13
تنتيي عند كؿ النساء العربيات، تكتب ىمـك المثقؼ، كمكاجعو، فتبدأ مف نفسيا، ك 
 فجاءت عبارة عف نصكص صريحة، كاضحة. 

حساس إلرة بالزمف اىتماما دقيقا، مثير اىتمت الركاية  الجزائرية النسكية المعاص -14
القارئ بكاقع المرحمة، كما يمكف أف ينجر عنيا مف تحكالت، باعتبار الزمف أحد 

تساعد في كشؼ حيثيات الكاقع أىـ العناصر المشكمة لمنصكص الركائية، التي 
 كمبلبساتو. 

الزمف يممؾ سمطة عمى النص ال مجاؿ لميركب منيا، ألنو ليس مجرد إشارة إلى  -15
 زمف ماض، أك حاضر أك مستقبؿ، بؿ ىك ركح ذلؾ كمو.

الركاية الجزائرية النسكية المعاصرة عمؿ إبداعي تتحكـ فيو الصنعة، كيخضع  -16
ي كتاباتيا بالمغة ككسيمة لمتعبير، كاعتنت بيا لبلنفعاؿ كالخياؿ، لذلؾ اىتمت ف

 عناية خاصة. 
لقد حرصت الركائيات عمى االىتماـ بالزمف كرصده في المجتمع، كالثقافة، مع  -17

استفادتيف مف سيرىف الذاتية في الكتابة الركائية، مف أجؿ إثبات ذكاتيف، 
ف الكتابة ككجكدىف، فبرزت كتاباتيف األنثكية كنسؽ معارض لما ىك سائد، أل

 النسكية كانت ميمشة. 
إف الركاية النسكية الجزائرية أقامت دليبل كاضحا عمى أىمية عنصر الزمف لذلؾ  -18

حاكؿ البحث مف خبلؿ الدراسة كشؼ بعض النقاط التي لـ تحظ بيا المقاربات 
النقدية بشكؿ كاؼ، خاصة عمى مستكل كتابات المرأة الجزائرية. كمع ذلؾ الزالت 

مفتكحة تنتظر مف سيستكشؼ أسرارىا، كيغكص في أعماقيا، ىذه النصكص 
، ككاسع لمدراسة.   ككنيا مجاؿ خصبه

أظير البحث تكظيفا خاصا لممكاف في الركاية النسكية نابع مف الحس األنثكم  -19
 الناتج عف تجارب نسكية تعايشيا المرأة كحدىا. 
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ضا يشارؾ جاء المكاف في الركايات ممتزجا بذات الشخصية، فكاف جزءا ناب -20
 السارد حزنو، خاصة المكاف المغمؽ. 

إف التعدد في األمكنة أكسب الركايات حيكية، كثراء، مما جعؿ الشخصيات تؤدم  -21
 أدكارىا كما ينبغي. 

ظيكر مبلمح التمرد عمى السمطة الذككرية، كاتخاذىا مادة دسمة لمكتابة الركائية،  -22
لى الخكض في القضايا حتى تكشؼ عف ظمـ اآلخر، كمعاناة األنثى، إضافة إ

 السياسية لمكطف. 
اخترقت الركاية النسكية الجزائرية مبدأػ احتكار الرجؿ لمكتابة حيث تميزت كتاباتيا  -23

بتبلحـ المغة بالجسد لتنبض باإلغراء في معالجتيا لمكضكعات العشؽ، كالحب، 
 كالشيكة، كالرغبة، كالجنس. 

جتماعية، أك قضية سياسية، كظفت أيضا الجسد ألجؿ المدح، أك إيضاح فكرة ا -24
 أك الستحضار الجسد. 

لقد تحكمت الركائية الجزائرية المعاصرة في تقنيات البناء الحكائي لمركاية، حيث  -25
أكصمت النص إلى االنفتاح عمى قطبيف )المتخيؿ، كالكاقعي(، فيذه االجتيادات 
د كشفت مدل نضج كتابات المرأة، كقدرتيا عمى تحكيؿ عالـ األنثى إلى سر 

 ركائي متحرر. 
لقد سعت الركائيات في طرحيف لمسألة اليكية الفردية إلى االستعانة بمغة الجسد  -26

 ككسيمة لتفجير المكبكت الفردم. 
تفصح خطابات المرأة عف رغبة عميقة في التكاصؿ االجتماعي البناء، حتى في  -27

مع تمؾ أكثر حاالتيا تطرفا، كرفضا، كانسحابا، فكانت حدة ركح األفعاؿ منسجمة 
الرغبة الخفية لمتكاصؿ، كلذلؾ ال نرل أف البطمة الركائية في انغبلقيا عمى نفسيا 
تستعمي عمى كاقعيا، كتنزع إلى تدميره، أك تسييرىا كراىية الرجاؿ، كما تكحي 
سمككاتيا الظاىرية، بؿ ىي في الحقيقة تنزع نحك مجتمع أفضؿ، فترفض النقص 

 كالتشكه. 
ىيمنة الذات، إذ تحكؿ المرأة الكاتبة جسدىا إلى محكر كما تبرز في الركايات  -28

الحياة، كقد أصبحت الكتابة النسائية مدخبل لجعؿ صكت المرأة مستقبل ينشئ، 
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كيبدع، ليس بكاسطة الحكي، بؿ عبر القمـ ليصنع األنكثة إزاء الفحكلة، مضيفا 
ؽ لمغة مجازا لـ يكف مف قبؿ، فأصبحت بذلؾ خصكصية اإلبداع النسائي بح

 خصكصية قضية المرأة. 
تركز المرأة عمى المشاعر كاألحاسيس، إذ تصكر المرأة عبلقتيا بالعالـ الخارجي  -29

 مف منظكر عبلقة باطنية نفسية. 
اخترقت المرأة الكاتبة الطابكىات كقاكمت دكنيتيا أماـ مجتمع يتنكر لمنساء،  -30

 نتقاد. كطكعت النزكع التمردم الممزكج بنكية المرارة كاإلدانة، كاال
يمثؿ الجسد في الركاية النسكية التمزؽ الذم حدث داخؿ المجتمع الجزائرم، سكاء  -31

أكاف تمزقا نفسيا حكؿ االنتماء كالغربة، أك تمزقا سياسيا أثناء العشرية السكداء، 
فالجسد يخضع لمزمف، كالتاريخ، كاألدب، كىك يجسد الرذيمة كالخطيئة، كما يجسد 

 كت عنو أك الطابك. التمرد، كالكشؼ عف المسك
النساء كحدىف يعايشف التجارب الحياتية األنثكية )كالبمكغ، الحمؿ، الكالدة،...( لذا  -32

فيف الكحيدات البلتي يستطعف الحديث عف تمؾ التجارب، التي تتضمف حياة 
دراكات حسية مختمفة، في كؿ مجاالت الحياة، فعالـ النساء مختمؼ  عاطفية، كا 

مف الناحية التربكية، كالسياسية، كالمناصب اإلدارية، إذ ما تماما عف عالـ الرجاؿ 
تزاؿ األعماؿ الميمة، كالحساسة في مجتمعنا ال تسند إلى المرأة، لذا مف الطبيعي 
أف تختمؼ القضايا التي تعالجيا المرأة عف تمؾ التي يعالجيا الرجؿ، كيركز 

 عمييا. 
بير كالتصكير، كالرؤية حيث يبلحظ عمى نتاج الكتابات المعاصرات نضج في التع -33

الخكض في قضايا عديدة تتناكؿ ىمـك المرأة، ككاقع األنثى، كتمردىا، كعقدة 
انحسار الجماؿ األنثكم، كذبكؿ الجسد الذم يسبب شرخا في العبلقة مع الرجؿ، 

 كخير مدافع عف المرأة ىك الشعرية كالتفرد في كتاباتيا. 

إنجاز ىذا البحث، كما تكفيقي إال بفضؿ اهلل كفي األخير آمؿ أف أككف قد ككفقت في 
تعالى.    
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 : المراجع العربية: ثانيا
إبراىيـ الحجرم، المتخيؿ الركائي، الجسد، اليكية، كاآلخر، محاكاة لمدراسات كالنشر  .1

 كالتكزيع، دمشؽ، سكريا. 
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