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اﻟﻨّﺴﻴﺎن،ﺗﺤﺎول أن ﺗﺮﺳﻢ ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ ﺷﻜﻼ آﺧﺮ ﻣﻦ
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إﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻜﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺧﻮاﻃﺮي واﻟﺪﺗﻲ
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اﻟﻣﻘدﻣــــــــــــــﺔ
ــ ﻣﻘدﻣﺔ:
اﻟرواﯾﺔ ﺟﻧﺳﺎ أدﺑﯾﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣل اﻻرﻛﺎن إو ن ﻛﺎن أول اﻷﻣر ﻣﺟرد ﻣﺣﺎوﻻت وأﺷﻛﺎل ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ
ﺗﻌد ّ
ﻟﻛن ﻛﺎن ﺗﻐﯾر اﻟزﻣن ﻛﻔﯾﻼ ﺑﺎن ﯾﻐﯾر ﻧظرة اﻟﻧﺎس اﻟﯾﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧو ﻧﻘﺎدا او ﻣﺑدﻋﯾن ﻣرﻛزﯾن ﻓﻲ دﻟك
ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ان اﻟرواﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻠورة اﻻﺣداث ﻟﺟﻣﯾﻊ زﺣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ وأﻋﻣﺎﻗﻬﺎ
اﻟدﻻﻟﯾﺔ واﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ دﻟك اﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ واﻟﺗّطور ﻏﯾر ﻣﻛﯾﻔﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ
اﻟرواﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷّﻌوب أن ﺗﺣذوا
ﺗﻣﺛل اﻟﺳﯾرورة اﻟﻌﺟﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ّ
اﻟرواﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾّﺔ ﺟﺎءت ﻣﺗﺄﺧرة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق
ﺣذوﻫﺎ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ ،إو ن ﻛﺎﻧت ّ
اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺎول أن ﺗﻛﺗﺳﻲ ﺣﻠﺔ اﻹﺑداع ،ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺗّﺟرﺑﺔ ﺣﺎﺿرة ﺑﻘوة ،ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ
ﻛﺎﻧت ﺗطﻣﺢ ﻟﺗﻐﯾﯾب اﻟﻧظم واﻷطر اﻟﺗّﻘﻠﯾدﯾّﺔ ﻟﻠ ّﺳﯾﺎق اﻟﺧطﺎﺑﻲ ،وذﻟك ﺑﺎﻹﺗﯾﺎن ﺑﻣﻼﻣﺢ ﺟدﯾدة وطراﺋق
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾّﺔ أن ﺗﺟﻌل اﻟﻧّص اﻷدﺑﻲ ﯾﻛﺗﺳﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺗّﺟرﯾب ،وﺗﺗﺟﻧب اﻟﺟواﻧب
اﻟرواﺋﻲ.
اﻟﻣﻛرّﺳﺔ واﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗّﻘﻠﯾدي ّ
اﻟرواﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾّﺔ ﺑﻣراﺣل ﻣﺗﻌددة وﻋرﻓت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻣﺑدﻋﯾن ﺑدءا ﻣن ﺟﯾل
وﻗد ﻣرت ّ
اﻟﺗّﺄﺳﯾس إﻟﻰ ﻏﺎﯾّﺔ اﻟﺟﯾل اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﻓﻬو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗﻘﯾّد ﺑﻪ اﻟﺗّﺟرﯾب ﻓﻲ ﻛل ﺧطوة ﺑﯾن
اﻟرواﺋﻲ ﺑﻣدى ﻏراﺑﺔ و ﺣداﺛﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺗﻧﺎوﻟﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،إذ ﯾﻘﺎس اﻟﺗّﺟرﯾب ّ
واﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳّردي ،ﻓﻣﺎ أﻋﺗﺑر ﺗﺟرﯾﺑﺎ ﻗدﯾﻣﺎ ﻗد ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد وﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾّﺔ
ﻣﻐﺎﯾرة ﻋﺎدﯾﺎ وﻣﺷروﻋﺎ وﻣﺗداوﻻ ﻟدى اﻟﺑﻌض ،ﻓﯾﻌد اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳّﺎﺋﺢ ﻣن ﺛﻠﺔ وأﺑرز اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
اﻟرواﺋﯾّﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺛّﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ،وﻗد ﻛﺎﻧت رواﯾﺗﻪ ) ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ(
اﻟذﯾن ﻣﺎرﺳوا اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ّ
اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾّﺔ.
أﺣد اﻟﺛّﻣﺎر اﻟﻧّﺎﺿﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﺳﺎﺗﯾن اﻟﺣﻘول ّ
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اﻟرواﯾّﺔ ﻓﻛﺎن ﻋﻧوان ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻣوﺳوﻣﺎ
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن اﻟدّاﻓﻊ ﻛﺑﯾ ار ﻓﻲ ﻗراءة ﺗﺟرﯾﺑﯾّﺔ ﻟﻬذﻩ ّ
ﺑــ)اﻟﺗّﺟرﯾب ﻓﻲ رواﯾّﺔ ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ ﻟﻠﺣﺑﯾب اﻟﺳّﺎﺋﺢ( .ﻓﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن ﻫذﻩ
اﻟرواﺋﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾّﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗّﺟرﯾب اﻟذي
اﻟ ّدراﺳﺔ،ﻫو ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗﺄوﯾل واﻟﺗّﻌﻣق ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل ّ
ﻟم ﯾﻌرف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗّداول ،إذ أﻧّﻪ ﻟم ﯾﻠق اﻧﺗﺷﺎ ار واﺳﻌﺎ رﻏم أﻫﻣﯾّﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ،وﻣﻧﻪ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺑﺣث
ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾّﺔ ﻣﺣورﯾّﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ:
ـ ـ ﻣﺎﻫﻲ أﻫم ﺗﺟﻠﯾﺎت وﻣظﺎﻫر اﻟﺗّﺟرﯾب ﻓﻲ رواﯾّﺔ ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ ﻟﻠﺣﺑﯾب اﻟﺳّﺎﺋﺢ؟
وﻣن ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾّﺔ اﻟﻣﺣورﯾّﺔ اﻧﺑﺛﻘت ﻣﻧﻬﺎ ﻋدّة ﻓرﺿﯾﺎت ﺗﺗﻣل ﻣدى ﻣﻼﻣﺳﺔ رواﯾّﺔ اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳّﺎﺋﺢ
ﻟﻠواﻗﻊ اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻪ ،وﻛﯾف ﻋﺑرت ﻋن اﻟﺗّﺟرﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ؟.
اﻟرواﯾّﺔ اﻷﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻻﺑداﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري؟
ـ ـ وﻫل ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ ّ
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾّﺔ وﻣﺎ ﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن ﻓرﺿﯾﺎت ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗﺑﻊ ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ أﻻ
وﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗّﺣﻠﯾﻠﻲ .ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟرّﻛﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗدﯾر
ﻗواﻟب اﻟﺑﺣث.
اﻟرواﯾّﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋريّ(
وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻊ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ) ﺳردﯾّﺔ اﻟﺗّﺟرﯾب وﺣداﺛﺔ اﻟﺳّردﯾّﺔ ﻓﻲ ّ
اﻟرواﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾّﺔ( ﻟﻣﺧﻠوف ﻋﺎﻣر...
ﻟﺑوﺷوﺷﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔ ) ،ﺗوظﯾف اﻟﺗّراث ﻓﻲ ّ
وﻗد ﻛﺎﻧت دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻣﺑﻧﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﺔ وﻓﺻﻠﯾن وﺧﺎﺗﻣﺔ .ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟذي
اﻟرواﺋﻲ ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗّﺟرﯾب اﻟﻠﻐوي
ﯾﺣﻣل ﻋﻧوان اﻟﺗّﺄﺳﯾس اﻟﻧّظري ﻟﻠﺗّﺟرﯾب ّ
اﻟرواﯾّﺔ
واﻻﺻطﻼﺣﻲ ،وﻛذا ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗّﺟرﯾب ﺑﺎﻟﺣداﺛﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﺑداع ،ﺛم ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﯾب ﻓﻲ ّ
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اﻟﺟزاﺋرﯾّﺔ وﻛﯾف ﻛﺎن أﺛرﻩ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻌت ﺑﻧﻣط ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﺗوظﯾف اﻟدّﯾن
واﻟﺳّﯾﺎﺳﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣدرج ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺗّﺟرﯾب ﻓﻲ رواﯾّﺔ ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ
اﻟرواﯾّﺔ ) اﺳم اﻟﻛﺎﺗب ،اﺳم
ﻟﻠﺣﺑﯾب اﻟﺳّﺎﺋﺢ ،ﻓﻌرﺟﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﯾب ﻓﻲ اﻟﻌﺗﺑﺎت اﻟﻧّﺻﯾّﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ّ
اﻟرواﯾّﺔ( وﻛﯾف ﻛﺎن اﻷﺛر اﻟﺑﻠﯾﻎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧّص وذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻧوان اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر آﺧر ﻣﺎ ﯾﻛﺗب
وأول ﻣﺎ ﯾﻘرأ ،ﻣرو ار إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﻌﻣل اﻻﺑداﻋﻲ ﻟﻠﺳّﺎﺋﺢ،
وﺗطرﻗﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﺧرق اﻟﻣﺣظور اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟـﺄﻣور اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻛن ﻛﺎن ﻟﻬﺎ
وﺟود ﺟريء ﻓﻲ رواﯾّﺔ اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳّﺎﺋﺢ ﻛﺎﻟﺟﻧس واﻟدﯾن واﻟﺳّﻠطﺔ .ﺛم ﺣﺎوﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﻘﺻﻰ أﺛر اﻟذاﻛرة
اﻟرواﯾّﺔ ﻛﻛل .ﻟﻧﻧﻬﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﻛﺷف أﻫم اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن
ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة وﻋﻠﻰ ّ
ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث.
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر أﺗﻘدم ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر واﻻﻣﺗﻧﺎن ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﻌﻬدﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذا
اﻟﺑﺣث ﻣﻧذ أن ﻛﺎن ﻓﻛرة ﻣﺿطرﺑﺔ ﺣﺗﻰ اﺳﺗوى ﺑﻧﺻﺎﺋﺣﻪ ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﺧﯾر ﻋون وﺳﻧد ﻟﻧﺎ إو ﻟﻰ ﻛل
ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻓﻲ إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻣن ﻗرﯾب أو ﻣن ﺑﻌﯾد.
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الروائي
األسس ال ّنظر ّية لل ّتجريب ّ

الفصل األول:
 :1مفهوم التّجريب.

يعد تحديد مفهوم التجريب أمر ضروري والزم ألن أي دراسة علمية كانت أو أدبية تستلزم
الوقوف عند أهم المفاتيح والمصطلحات التي ستواجه الباحث في كل خطوة ،وال يتم ذلك إال من
خالل تحديد الدالالت اللغوية والمعاني االصطالحية التي يندرج ضمنها هذا المفهوم الواسع
بدالالته.
1ـــــ 1التّجريب لغة:
ورد في مادة " جرب " في لسان العرب البن منظور إلى نحو " جرب " الرجل تجربة =
اختبره ...ورجب مجرب = قد بلى ماعنده .
ومجرب = قد عرف األمور وجربها فهو بالفتح ،مضرس قد جربته األمور وأحكمته،
والمجرب مثل المجرس والمضرس الذي جرسته األمور و أحكمته  ...ودراهيم مجربة = موزونة"

1

إذن ارتبط التجريب بالشخص وما آلت إليه أحواله في الحياة ،فلقنته دروسا سواءا بإرادته أو
دونها ،و التجربة قد تكون أشياء معنوية كاكتسابه خبرة في التعامل مع الناس وحسن الكالم،
وهي من األشياء التي تأخذ دون أن تتجلى طريقة عملها عند عامة الناس بل ذاتية ال يعلم
أصولها و طرق تأتيها إال صاحبها ،في حين هناك تجارب أخرى ملموسة كتعلمه حرفة ما أو
صناعة أو لها عالقة بالمال ،ومنه نستنتج أن الكلمة تتسم بالالمحدودية و ال يمكن أن نحصرها
في مجال األدب و دروبه فحسب.

 1ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر للطباعة و النّشر و التّوزيع  ،بيروت ،لبنان ،ج  ،1ص 111ـــ .111
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الروائي
األسس ال ّنظر ّية لل ّتجريب ّ

الفصل األول:

كما ورد كلمة " جرب " في معجم العين إلى نحو " المجرب الذي يلبي في الحروب و
الشدائد  ...والمجرب  :الذي جرب األمور وعرفها والمصدر  :التجريب و التجربة " 1ذهب
الخليل ابن أحمد الفراهيدي أن يقرن كلمة جرب بالحرب والتي نفهم أن مقصديته من تعريفه أنه
حاول أن يبرز ذالك العمق الذي تتحلى به الكلمة وكيف يكتسب المرء تجاربه من الحياة واالبتعاد
عن الليونة.
وجاء في القاموس المحيط تحت مادة " جربه تجربة = أختبره و رجل مجرب كمعظم= يلى
ما كان عنده ،و مجرب = عرف األمور و دراهم مجربة = موزونة"

2

فالمعاجم العربية حاولت

أن تحصر المفهوم في معنة واحد له عالقة بفعل اإلنسان الممارس في غياب النظرة الشاملة له
فيكون في غمرة شيء مختلف هو التجربة.
تلتقي التعريفات اللغوية في مصب واحد فال نجد اختالف كبير بين األول و الثاني واألخير
بالتالي المصطلح ال يعرف اضطرابا في المعاجم العربية.
نجد الكلمة في التراث النقدي الغربي كما أن كلمة " تجريب" ال تختلف كثي ار في معناها عن
نظيرتها في المعجم العربي.
فمن خالل ما ورد في المعاجم العربية وما يعنيه مصطلح التجريب في المفهوم الغربي نجده
يصب في قالب واحد وهي أن الكلمة مأخوذه من الفعل " جرب" والتي تعني عموما الممارسة
األولى والفريدة ليكون لها الفضل في اختبار المعارف و توليدها.

 1الخليل ابن أحمد الفراهيدي ،كتاب العين ،ج  6ص 111ــ .111
 2الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،دار الحديث للطباعة و النّشر ،ج ،1002 ،1ص .151
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الروائي
األسس ال ّنظر ّية لل ّتجريب ّ

الفصل األول:
1ــــ 2التّجريب اصطالحا:

تناول عدد غير قليل من النقاد والدارسون موضوع التجريب لكونه يحمل الكثير من
الدالالت واإليحاءات فالمصطلح وأم كان ثابتا في ذاتة إال أنه يؤدي وظيفة حساسة تؤدي إلى
تغيير في الهياكل الظاهرية والباطنية للنص ،ومنه فلكل ناقد وجه نظر خاصة به يحاول من
خاللها أن يعطي انطباعا حوله.
تعود أصول كلمة التجريب إلى الكلمة الالتينيةexperimentin

التي تقابلها في اللغة

الفرنسية كلمة  experimentationالتي تحمل في كلتا اللغتين معنى المحاولة و الدربة والمران،
لبلوغ الهدف واإلفادة منه .فهذا ما يوضح لنا التطابع الموجود بين مدلوله في المعاجم العربية
وداللته عند الغرب".

1

فالتجريب إذن هو عملية إبداعية تقتضي وجود معرفة أو تجارب فلسفية وجمالية و كذا
القدرة على االختيار والتجربة ،وكل هذا يكون مخرجه من ذات واعية بعملية التجريب ممتلكة
القدر الكافي من الخبرة والمؤهالت التي تجعل منها قادرة على اخضاع شيء ما للتجربة هذا دون
أن ننسى أن التجريب في األصل مصطلح علمي بالدرجة األولى فهو" اختيار منظم لظاهرة أو
ظواهر يراد مالحظتها مالحظة علمية دقيقة و منهجية للكشف عن نتيجة ما ،وتحقيق غرض
معين 2".فمنه يمكن القول أن المصطلح دخيل على األدب ،فمكانه الحقيقي في حقل التجارب
الحية والجلية تخضع لنظام صارم أوله الرياضيات.هذا قبل أن يستمر المصطلح في المجال
الفني األدبي والفني الذي أخذ منحى آخر حيث أصبح يستخدم بمعنى التحرر من القيود التقليدية
 1زهيرة بولفوس ،مجلة ديالي ،ع  ،66اليات التّجريب و جمالياته في رواية العشق المقدس " لعز الدين جالوجي"،
جامعة األخوة منتوري ،قسنطينة  ،1015 ،ص .191
 2المرجع نفسه ،ص .191
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الروائي
األسس ال ّنظر ّية لل ّتجريب ّ

الفصل األول:

القديمة والنفور منها ،وكسر المألوف ،وكل هذا يكون بهدف إيجاد تقنيات جديدة في كتابة الرواية
الحديثة.
تكمن خالصة القول إذن حول ما قلناه حول مفهوم التجريب سواء في معناه اللغوي أو
االصطالحي ،فقد ارتبطت مدلوالته بالتجربة والخرق والتجديد وكذا الخروج من المألوف واالبتعاد
عن الرتابة .ويعد التجريب " قيمة عالية من قيم الحياة والمستقبل ،اصطحبت اإلنسان من كل
مراحله  ،وكانت جوهر كل نهضة ،وال غنى عنها إن أردنا االنتساب لعصرنا" 1فعلى غرار
الكتاب المحدثين و المعاصرين الذين حاولوا إيجاد نوع جديد للكتابة والخروج به من دائرة التقليد
كانت قد ظهرت قديما لبعض من المحاوالت والنماذج التي حملت معنى التجريب ،فحاولت
احداث ثورة على التقاليد القديمة الزائفة و كسرها.
الروائي.
1ــّ 3
ماهية التّجريب ّ
لقد تعددت المفاهيم حول التجريب واختلف نظ ار لزئبقية المصطلح ،بسبب تعدد وكثرة اآلراء
حوله ،لهذا صعب تحديد مفهوم شامل وجامع لهذا المصطلح " ولعل مصطلح التجريب اليوم
والرواية العربية تلج قرنا جديدا أن يكون من أكثر المصطلحات انتشا ار في النقد العربي وأكثرها
دورانا على ألسنة النقاد وأقالمهم .إذ ال تكاد تخلوا دراسة تتعرض لقضايا الرواية العربية المعاصرة
إال و تجد فيها حضو ار لهذا المصطلح ساعة تشخيص أوضاع الرواية العربية الراهنة ،ناهيك عن

 1زهيرة بوفلوس ،آليات التّجريب و جمالياته في رواية العشق المقدس" لعز الدين جالوجي"ص .192
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الروائي
األسس ال ّنظر ّية لل ّتجريب ّ

الفصل األول:
الندوات والملتقيات المتعلقة بالتجريب وقضاياه"

1

فالموضوع في اآلونة األخير أصبح له رواجا

وتلقي كبير بين جمهور القراء والدارسين.
نجد بالمقابل أنصار رأي يتسم بالدقة في تعريف المصطلح هو الناقد الكبير " صالح فضل
التجريب على أنه يتمثل في ابتكار طرائق و أساليب جديدة في أنماط التعبير الفني المختلفة ،فهو
جوهر اإلبداع وحقيقته عندما يتجاوز المألوف و يغامر في قلب المستقبل" 2فالتجريب إذن هو
تخطي و تجاوز مستمر للقواعد والقوانين القديمة ،فهو المخرج الوحيد للرواية الجديدة من الترهل
والضعف ،فهوبذلك يعد بمثابة رفع للحواجز الفكرية التي طالما هيمنت على قريحة وأفكار األدباء
لعهود طويلة من الزمن.
في حين نجد جابر عصفور يقول في هذا الصدد " إن استراتيجية التجريب تسعى إلى
تحويل الوعي الثائر إلى وعي ضدي ،نقدي و مناقض ال يكف عن المساءلة .كما أنه ال يقبل
الماضي كإطار مرجعي للحاضر بل يقع فعل التجريب في الزمن المتحول نحو المستقبل دائما "

3

وزيادة على ما قلناه يظهر لنا التجريب في الرواية على أنه بمثابة رد فعل عكسي ومضاد لجل
القوانين القديمة والمتوارثة ،إذن فالتجريب في الفن عامة و األدب خاصة يقصد به الثورة على
القديم ورفضه وفتح آفاق وصيغ وأشكال جديدة للكتابة الروائية الحديثة تحمل أفكا ار ووعيا جماليا
جديدا.

 1خليفة غيلوفي ،التّجريب في الرّوايّة العربيّة بين رفض الحدود و حدود ال ّرفض ،ط ،1ال ّدار التونسيّة للكتاب،
 ،1010ص .161
 2ينظر ،صالح فضل ،ل ّذة التّجريب الرّوائي ،ط ،1أطلس للنشر و االنتاج ،وادي النّيل المهندس ،القاهرة،1005 ، ،
ص.01
 3جابر عصفور ،ندوة المسرح و التّجريب ،فصول ،المجلد  ،11ع 1995 ،1ص .06
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الروائي
األسس ال ّنظر ّية لل ّتجريب ّ

الفصل األول:

ويعد معظم النقاد والباحثين أن التجريب في أول األمر ارتبط بالرواية الطبيعية التي تعتمد
في أساسها على المذهب العلمي الذي يجعل الرواية مجاال للتجريب واالختبار ،كما أن األدب
التجريبي اليوم أصبح بمثابة طريق معبد لتجاوز القديم في شكلياته التقليدية سواء كان من
الموروث الثقافي القدريم أو التجربة الغربية .حيث يقول عز الدين المدني في هذا الصدد " العدو
األلد للتجريب الفني واألدبي هو التقليد 1".فهكذا يصبح األدب التجريبي قائما على أساس
المساءلة المستمرة والبحث عن كل ما هو حديث ومستمر و فريد.
من خالل ما تقدم وما تم ذكره فإن رغبة النقاد تبدو قوية ومستمرة في تلخيص االبداع الروائي
العربي من قيود الماضي وخلق أشكال جديدة بحاول من خاللها الخروج من السائد والمكرس
وتسعى جاهدة إلى خرق وتكسير المعايير والقواعد القديمة.
يرى الناقد الغربي جورج لوكاتش أن االنقطاع عن مسايرة التقاليد السائدة للتراث األدبي
وااللتزام بما هو التجريب بحد ذاته 2".فالتجريب الحقيقي هو العزوف عن التقاليد و رفض القواعد
السائدة .فمن جهة أخرى نجد نجيب محفوظ يرى أن الرواية الواقعية منذ بداية األربعينات كانت
رفضا لرواية الثالثينات والربع األول من القرن العشرين الرومانسية أو التراثية أو التاريخية
وبالتالي يمكن اعتبارها الرواية الواقعية بدورها رواية تجريبية لمعنى ما ،خاصة في بداياتها حين
كانت تؤسس لنمط جديد من الرواية العربية 3".فبهذا المعنى تكون الرواية العربية قد دخلت عهدا
جديدا في الكتابة خارج األطر المتعارفة قديما و بعيدة عن األنماط السردية التقليدية.

 1خليفة غيلوفي ،التّجريب في الرّوايّة العربيّة بين رفض الحدود و حدود الرّ فض ،ص.161
 2ينظر جورج لوكاتش ،دراسات في الواقعيّة ،تر نايف بلوز،ط ،1وزارة الثّقافة  ،دمشق ،1961 ،ص.11
 3خليفة غيلوفي ،التّجريب في الرّوايّة العربيّة بين رفض الحدود و حدود الرفض ،ص .166
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الروائي
األسس ال ّنظر ّية لل ّتجريب ّ

الفصل األول:

وقد اعتبر بعض النقاد والدارسين أن التجريب العربي فيه نوع من المغامرة التي تيح
للكاتب المبدع القفز واختالق المألوف ".فالتجريب هو حركة إبداعية مغامرة بين الثبات وبين
النظام والالنظام فالتجريب يسمح للروائي بخوض مغامرة داخل الخطاب الروائي وذلك بهدف
ابتكار طرق وأساليب جديدة ومن أجل الوصول إلى تحقيق التحول المرغوب فيه من مظاهر
التجريب الروائي على مستوى الرواية العربية المعاصرة والحديثة.
وهكذا يبقى تحديد مفهوم التجريب الروائي مرتبط ارتباطا وثيقا باختراق السائد وتجاوز
المألوف من الموروث وكذا القفز على القوانين والقواعد القديمة التي تحد من حرية المبدع.
2ــــ التجريب بين الحداثة و االبداع:
ارتبط مصطلح التجريب بعدة مصطلحات كان لها األثر الكبير في ظهور هذا المصطلح
كالحداثة و التجديد واالبداع لذا كان لزاما علينا الوقوف عند بعض من هذه المصطلحات.
2ــ 1التّجريب و الحداثة:
تضاربت اآلراء واختلفت التعريفات حول مصطلح الحداثة الشيء الذي جعل تحديد مفهوم
أدق و شامل لها أم ار صعبا وعسيرا ،فإذا عدنا إلى أصول هذا المصطلح نجده يتجذر من جذور
غربية حيث ارتبط هناك بجملة من الترجمات التي شملت بعضا من الفنون كاألدب والمسرح
والرسم و غيرها حيث مثلت هذه الفنون الحداثة وعبرت عنها.
فمن هذا المنطلق أصبحت الحداثة بمثابة رفض وخروج عن المألوف والمعايير القديمة
لألدب وتخول جذري وذلك للبحث عن كل ما هو جديد .ويمكن القول أن الحداثة هي ثورة على
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األسس ال ّنظر ّية لل ّتجريب ّ

الفصل األول:

الماضي والحاضر أيضا ألنها ترمي إلى نبذ كل ما تعلمناه من ماضينا ،كما أنها تجاري
الحاضر من حيث أنها ترفض االنغماس في القيم والفنون واألدب والفلسفة واألفكار التي يفرضها
علينا الحاضر ومن ثم فإنه حان األوان لتعويضها لما يتماشى ويواكب العصر.
فإذا ما عدنا إلى الثقافة العربية نجد أن مصطلح الحداثة لم يرتبط بمجموعة أو اتجاه معين
بل إنها كانت بمثابة نشاط إبداعي خاص يعتمد على التجربة الفردية وانعكس ذلك على فهم
الحداثة و مدلولها الذي أصبح يقارب في معناه مصطلح االبداع  .إذا ما اعتبرنا أن اإلبداع
متعلق بالفرد و ذاتيته بعيدا عن المحيط الخارجي وما يحيط بالعملية االبداعية ،وهنا تكون
الحداثة حاملة لطابع فردي حسب النظرية العربية وهذا يعني " ال تاريخيتها أو عدم تعلقها
بالتاريخ في الثقافة العربية و غدم ارتباطها بفترة زمنية محددة تحيل عليها و تشير إليها في تاريخ
الثقافة العربية ،ذلك أن الحداثة كما فهمها النقاد والباحثون العرب وعبروا عنها ،حالة تتجاوز
الزمن إذ تتحدد داخله  ...فهي ذلك السعي المتواصل نحو آفاق جديدة ودروب بكر مواكبة لتغير
المجتمع والعالم 1".من هنا تكون الحداثة في جوهرها بمثابة رفض لكل ما هو قديم وحركة مستمرة
وتحول متواصل نحو آفاق جديدة ومغايرة للسائد وكذلك سعيا متواصال للتجاوز والمغامرة.
فزيادة على ما قلناه حول مفهوم الحداثة باعتبارها حركة دؤوبة ومتواصلة تتجاوز وتسابق
الزمن و ما مدى اقترانها بظاهرة االبداع والمغامرة اللذان يتحلى بهما المدع و تمسكه بالحرية في
الكتابة والتخلص من قيود الماضي باعتبار أن المبدع قيمة انسانية وذات طابع فردي الشيء
الذي جعل التجريب و الحداثة وجهان لعملة واحدة ال يمكن الفصل بينهما.

 1خليفة غيلوفي ،التّجريب في الرّوايّة العربيّة بين رفض الحدود و حدود الرفض ،ص 122ــ.129
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يمكن القول أن الحداثة في مدلولها العام تهدف إلى البحث والتجديد في مختلف المجاالت،
وكذا نبذ التقليد والثورة عليه ،حيث يقول بودريار= ليست الحداثة مفهوما سسيولوجيا أو مفهوما
تاريخيا بحصر المعنى إنما هي صيغة مميزة للحضارة تعارض الحداثة نفسها وكأنها وحدة
متجانسة مشعة عالميا انطالقا من الغرب ،ومع ذلك تظل الحداثة موضوعا تتضمن في داللته
إجماال اإلشارة إلى تطور تاريخي بأكمله والتي تبدل في الذهنية 1".إذن الحداثة عبارة عن مرحلة
انتقالية تحمل ذكرة التجديد والتغيير وكذا االبداع والتشجيع على كل ما فيه حده وحداثة فهي
ترفض في المقابل كل قديم وكل تقليد عبر مختلف المجاالت.
فمن خالل ما ذكرناه حول مفهوم الحداثة وما يحمله من معاني الجدة والعصرنة ،نجد أنها
تتقاطع مع مفهوم التجريب الذي بدوره يحمل معاني الحذف والتجاور للسائد و نبذ القديم والتقليد،
فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الترابط التام و الصلة الوثيقة التي تجمع التجريب بالحداثة
العتبار أنهما مصطلحين حديثا النشأة ،فما كان على النقاد والدارسين المحدثين سوى االستجابة
لمنطق ومقتضيات العصر واالنفتاح على آفاق الحياة التقنية المنفتحة على مصراعيها ،فكل
احتماالت التغيير والتجديد والمستقبل التخلص من كل قيود واألعراف والقوانين التي من شأنها أن
تشل أو تعرقل حركة التغيير والتجديد و التشكل والحداثة.
يمكن القول أن الحداثة هي نهضة فكرية في جميع المجاالت والممارسات تعدن حدود الزمن
بانجازاتها وانتفاضت على كل ما هو قديم لتكون جيل جديد بطرق حداثية أكثر تحققت في كنفها

 1جون بودريار ،عن محمد برادة ،اعتبارات نظريّة لتحديد مفهوم الحداثة ،مجلة فصول العدد ،1006 ،12
ص.111
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العدل إنسانية جديدة ،فكانت الحداثة أيضا مشروعا يرفض ما عليه الواقع العربي من إتباع وبذلك
يلتقي مع أية افاق جديدة تعنى بالسؤال و البحث و المغامرة و التجريب.
خالصة القول هي أن الحداثة والتجريب ترتبطان عالقة وطيدة ومتماسكة هدفها هو البحث
والتجديد واالنفتاح على اآلفاق الجديدة في أنماط الكتابة الحديثة واالبتعاد عن النمطية ،باعتبار
أن مصطلح التجريب هو بمثابة خرق وتجاوز للتقليد السائد سيادة مركزية وكذا ثورة عليه شكال
ومضمونا ،في حين تبقى الحداثة مجرد حركة فنية ابداعية تسعى دائما إلى المغامرة والمغايرة
واختراق المألوف وخلخلة ثوابته و قواعده معتمدة في ذلك على ظاهرة التجريب واالبداع.
2ــ 2التّجريب و االبداع:
عرفت الرواية العربية تحوالت كبيرة كما أنها مرت بمراحل عديد من النشأة للتطور وعالوة
على ذلك فهو فن وافد تأثرت كغيرها من األنواع األدبية بالحداثة وما بعد الحداثة ،والتي خاض
في غمارها الروائيون العرب تجارب عديد و محاوالت متعددة اتسمت بالصعوبة وخاصة في البيئة
العربية الجزائرية التي كانت تعاني من غياب قاعدة صلبة و لكنه بطبيعة الحال لم يكن بعيدا عن
ما يحدث في مجتمعه والعالم من حوله ،فنجده قد شارك معه الفنون واإلبداعات الحديثة
المختلفة ،والمعارف الجديدة ،فلعل ظاهرة الكتابة ،فالتجريب اليوم تشكل حدثا أدبيا ونقديا أكثر
حضو ار وممارسة.
ونجد أغلب النقاد قد فضلوا الميل لهذا النمط الجديد من الكتابة وذلك بهدف فتح افاق
جديدة في االبداع والكتابة ومالحقة الظواهر الحداثية خاصة فيما يتماشى ومقتضيات الواقع
االنساني " يمثل التجريب و االبداع ثنائية يحكمها التعالق الجدلي والتكامل ،فالتجريب المستمر
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هو ما يهب الكتابة شرعيتها و يثريها ،بذلك لما يتوفر عليه من سمات فذة وآفاق غير محدودة
تعود في جوهرها إلى طبيعة الباحثة باستمرار عن المغاير من أشكال الكتابة الروائية
وأدواتها،وذلك أن البحث يشكل أولى درجاته ،إذ بدون بحث ال يوجد تجريب فالبحث هو الذي
يحفز الكاتب الروائي على تجاوز األشكال المستهلكة والعميقة والى تجريب أدوات جديدة وخلق
أشكال حية 1".فمن هنا نفهم أن التجريب واإلبداع وجهان لعملة واحدة ،ال يمكن الفصل بينهما
فال االبداع دون تجريب و ال تجريب دون إبداع ،إذ كل عملية ابداعية تتضمن محاولة تجريبية
هذا ألن االبداع و التجريب يقومان على أساس البحث عن أصول الكتابة الفنية الحديثة التي
تمتاز بالمغامرة والمغايرة لكل ما هو قديم ،كما أنها تعطي الحرية للمبدع.
تكمن العالقة بين التجريب واإلبداع تبدو عالقة مغرية تجعل من كال الطرفين الشيء
ذاته ..بمعنى أنهما يمثالن شيئا واحدا غير أنه ثمة بعض االختالفات بين المصطلحين إال أن
عالقتهما تبقى عالقة وطيدة و مالحمة هدفها واحد .حيث أن " التجريب مرادف لإلبداع واإلبداع
على االطالق واإلبداع الفني على التخصيص يعني ايجاد عالقات جديدة بين األشياء من خالل
مجاوزة الواقع من أجل تغييره بواسطة العقل الناقد 2".فالتجريب إذن يعتمد االبداع ويستند عليه
معظم األبحاث التي تحاول الكشف عن الحقيقة وطرائق الكتابة الحديثة .
يذهب الناقد كرم مطوع في رأيه بالقول أن كل محاولة إبداعية مسرحية ،هي في حد ذاتها
تجربة مسرحية " أي محاولة لإلبداع في جوهرها تجريب ،فاإلبداع في رأيه هو اجتهاد في تجاوز

 1بوشوشة بن جمعه ،سرديّة التّجريب و حداثة السّرد في الرّوايّة العربيّة الجزائريّة ،ط ،1المطبعة المغاربية للطباعة
والنّشر واإلشهار 1005 ،ص .19
 2ليلى بن عائشة ،منى بوسنة ،التّجريب في مسرح السّيد حافظ (ماجستير في األدب الحديث) ،جامعة منتوري،
قسنطينة1001 ،ــ ،1001ص .11
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المألوف والمعروف 1".كما أشار الدكتور سعد اهلل ونوس إلى أن كل محاولة ابداعية هي في حد
ذاتها تجريب فيقول " :التجريبية هي طريقة وصفة واإلبداع يأتي في الدرجة الثانية ،والتجريب ال
يمكن أن تكون نوعا من اإلبداع العفوي بل هي عملية قصدية يتأخر فيها االبداع درجة لتتقدم
فيها الحرفية".

2

ائرية:
الرو ّاية الجز ّ
 :3التّجريب في ّ
اختلفت آراء النقاد حول نشأة الرواية العربية العربية حيث يرى بعضهم أن ظهورها كان
وظهور القصة في القرن التاسع عشر ،حيث كان األدب العربي يحاول جاهدا أن يثبت وجودها
في العالم العربي ،فيتميز هذا الجنس األدبي باالتساع المعرفي والالمحدودية قائم بذاته " ولعل
الرواية جذبت إليها عددا أكبر من الكتاب بفعل ما أصبحت تحظى به من مكانة متميزة بين
سائح األجناس األدبية ،لذلك انتقل إليها بعضهم بعد تجريب القصة القصيرة أو بعد محاوالت
نقدية محدودة 3".ومنه استطاعت الرواية أن تتفوق على القصة عند بعض الكتاب مما استدعى
منهم هجرتها ،وان كانت ال تخلوا من قصة داخلها.
يعد ظهور الرواية في الجزائر متأخ ار بالنظر إلى ما وصلت إليه عند الشعوب
األخرى،فهي كغيرها من األنواع والفنون األدبية الكامنة في مجال األدب ودواليبه وال أحد ينكر
منا االقتياد وراء الغرب والنهل من تراثهم إذ جاءت األخيرة تنبثق عن محاوالت عديدة من أجل
االرتقاء بالكتابة الروائية ،فهي التي كانت عندهم عبارة عن محاوالت ونصوص للتسلية يمارسها
 1ليلى بن عائشة ،منى بوسنة ،التّجريب في مسرح السّيد حافظ ،ص .11
 2المرجع نفسه ،ص  11ــ.11
 3مخلوف عامر ،توظيف التّراث في الرّوايّة الجزائريّة ،دار األديب للنّشر والتوزيع ،دار األديب للنّشر والتّوزيع
والتّوزيع ،الجزائر ،ص.16
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مجموعه من الفنية كهواية تبعدهم عن همومهم وأهواءهم ،يعبرون من خاللها عن مشاعرهم
ومكبوتاتهم ،ليكون لها بعدا آخر عندما تفطن لقيمتها زمرة المبدعين وخصوها باهتماماتهم
وأدرجوها في ملتقياتهم فأدخلوها بيوتهم ومكتباتهم ،فأثبتت حضورها ليس عند الغرب فقط بل في
العالم أجمع ولم يكن من الجزائريون أن يقبلوا على هذا الجنس الوليد ويحتضنونه قراءة وكتابة بل
وتجريبا .
بالرغم من صغر سن الرواية الجزائرية بالمقارنة بمثيالتها في الغرب وفي المشرق العربي
إال أن حضورها مكان مكثف وموجود في الساحة األدبية ،وذلك طبعا لم يتأتى من العدم بل من
جهود أبناءها وروادها بدءا من جيل التأسيس وعلى رأسهم عبد الحميد بن هدوقة وطاهر وطار
وغيرهم مرو ار إلى الجيل الحديث والمعاصر ،فالرغبة الملحة في كسر المكرس والمتعود هي
السباقة في النصوص السردية الخطابية والتي مثلتها الرواية العربية الجزائرية في شتى تحوالتها
ومواضيعها التي ما انفكت تحاول أن تبرهن عن الذات المبدعة الجزائرية بالطريقة التي تجدها
تناسبها و تتماشى معها فذلك ما جعل الساحة األدبية الجزائرية تنجب مجموعه من الكتاب الذين
كان بامكانهم أن يغيروا من األنظمة الخطابية السائدة ،فهذا ال يعني نجاعة كل محاوالتهم األدبية
بل هناك من وصوا إلى المستوى في حين هناك آخرون لم يصلوا لتقديم نصوص روائية راقية بل
مجرد محاوالت أفكار مشتتة.
يعد بن هدوقة من زمرة الكتاب الذين مضوا في سبيل البعث الحس الروائي والتشهير له في
الجزائر" فإن بدايتها الفنية التي يمكن في ضوئها أن نؤرخ لزمن تأسيسها ،فقد اقترنت بظهور
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نص (ريح الجنوب  ،)1791لألديب الراحل عبد الحميد بن هدوقة (1791ـ ـ ـ 1".)1711ومنه
يمكن القول أن الرواية ريح الجنون هي أولى األعمال التي برزت بمقوماتها الفنية ،فكان لها
شعار البدء.
فكان البعد االبداعي يحاول أن يجد من التجريب ضالته من استناد واتكاء مفتعل على البنية
التجريبية للحيلولة بين الرتابة وتكدس روح التخييل والصياغة من إعادة بلورة للواقع ومجرياته في
شتى تقلباته فكان " إقبال كتابها على التجريب :أفق كتابة يتطلعون من خالله إلى تحقيق الحداثة
الروائية لنصوصهم في ظل مرحلة تاريخية دقيقة من تاريخ الجزائر الحديث ،تميزت بتأزم
تحوالتها وعمق تناقضاتها واخفاق العديد من اختياراتها الرامية إلى بناء الدولة الحديثة 2".إذن كان
التجريب يحمل روح الحداثة في داخله من ابتكار ألساليب جديدة ،ومنه يكون الفعل المستحسن
من أجل النهوض بالكتابة في الجزائر.
تأثر المشهد الروائي في الجزائر أيما تأثر بالعوامل الخارجية التي تحيط به سواءا كانت
سياسية أو اقتصادية ،اجتماعية أو ثقافية ،لكون المبدع ابن بيئته ميال إليها يفرح لفرحها ويحزن
لحزنها ،بل حتى يتقدم بتقدمها ،وبذلك يشكل مرآة عاكسة لها ولتفاصيلها المعقدة التي ال يمكن
أن يفهمها متتبع عادي لها ،في كونها تستلزم النظرة االبداعية الحقة " فقد كان االبداع الروائي
الجزائري المكتوب بالعربية دوما وليد تحوالت الواقع الجزائري زمن االستقالل :منه يستمد أسئلة
متنه الحكائي ،وبسببه يبحث عن األشكال واألبنية الفنية القادرة على استيعاب إشكالياته المستجدة
وصياغة المواقف الفكرية واإليديولوجية إزاءها ،مما يرجع مسارات التجديد التي شهدتها خصائص

 1بوشوشة بن جمعة ،سرديّة التّجريب وحداثة السّرديّة في الرّوايّة العربيّة الجزائريّة،ص.06
 2المرجع نفسه ،ص 2
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المرحلة التاريخية التي ميزت جزائر االستقالل 1".ففي حديثه عن الرواية العربية بالتخصيص دون
سواها.
يوجد كتاب جزائريون يمارسون ومارسوا الفعل اإلبداعي الروائي باللغة الفرنسية وهم على
أرض وطنهم ،فهم جزائريون يعالجون قضايا وطنية بكل حيثياتها" إن الرواية ذات التعبير العربي
في الجزائر قد تأخرت في الظهور عن الرواية العربية وعن المكتوبة بالفرنسية 2"...فاالستعمار
الفرنسي الذي كان في الجزائر لم يترك المجال لالرتقاء باللغة العربية وحد من تداولها واتقانها بل
فعل المستحيل لتغييبها "األديب الجزائري اعترضته عدة عوائق ،فقد حرمته ظروف االستعمار
الفرنسي من دراسة اللغة العربية وبالتالي من االطالع على كنوزها فلم يترعرع في جو المطالعة
متنقال بين أمهات السردية المعروفة ،اللهم إال ما يمكنه أن يسمعه في حكايات السمر أو حلقات
المداحين وغيرها من الينابيع الشفوية ،3".فبالتالي كانت فترة االستقالل مرحة حاسمة إلب ارز
المواهب الكاتبة بالعربية باإلضافة إلى الحرية التي فتحت المجال لباقي الخيارات األخرى التي
تستهوي أصحابها ومن بينها الرواية.
ائرية بين التأسيس واالبداع:
الرو ّاية الجز ّ
3ـــّ 1
استقطب مجال الرواية الكثير من الكتاب والبدعين الذين حاولوا أن يثبتوا جدارتهم في كتابة
هذا النوع األدبي الذي كان في عهدهم طفال صغي ار يحاول أن يسير بخطوات ثابتة ال مجال فيها
للترنح أو االهتزاز الذي يؤدي إلى السقوط ،فبذلوا جهد أيمانهم ليصلوا إلى مراتب عالية

 1بوشوشة بن جمعة ،سرديّة التّجريب وحداثة السّرديّة في الرّوايّة العربيّة الجزائريّة ،ص.2
 2مخلوف عامر ،توظيف التّراث في الرّوايّة الجزائريّة ،ص .161
 3المرجع نفسه ،ص .161

20

الروائي
األسس ال ّنظر ّية لل ّتجريب ّ

الفصل األول:

وعالية،فيكون لهم تمثيل روائي خارج بلدهم األم ومن زمرة هؤالء الذين استطاعوا أن يكتبوا
أسماءهم من ذهب ويحفوا انجازاتهم في الذاكرة:
ـ ـ ـ عبد الحميد بن هدوقة.
ـ ـ ـ الطاهر وطار.
ـ ـ ـ األعرج واسيني.
ـ ـ أحالم مستغانمي.
ـ ـ مرزاق بقطاش.
ـ ـ جياللي خالص.
ـ ـ ربيعة جلطي.
ـ ـ فضيلة الفاروق.
ـ ـ محمد ساري.
ـ ـ رشيد بوجدرة.
ـ ـ الحبيب السائح".

1

يجد المتأمل في هذه األسماء التي ذكرنا بعضها نالحظ الفارق الزماني فبين الطاهر وطار
وأحالم مستغانمي ليس باأليام القليلة ،حتى النهج المتبع في الكتابة بين الثنائي سنجد دون أي
 1ينظر :بوشوشة بن جمعة ،سرديّة التّجريب وحداثة السّرديّة في الرّوايّة العربيّة الجزائريّة ،ص .126
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شك الكثير من نقاط االختالف سواءا في طرح األفكار وصياغتها أو في طريقة تناول المواضيع
والجوانب المعمول بها لكن لكل منهما جمهوره ومتتبعي أعمالهما.
كان الكتاب الجزائريين ينقلون الخبرات والعارف من دول الجوار ليكون لهم القدرة على
النسج وحبك النصوص ،فغياب الرؤية الواضحة للمعالم المرجو الوصول إليها إث ارء للمبنى العام
بدل من انتاجه " فضال عن الدور الذي أسهم به انفتاح كتاب هذه الرواية العربية الجزائرية على
منجزات الرواية العربية والعالمية ،وافادتهم من تقنياتها ،وآليات إنجازها في بلورة وعيهم بشروط
كتابتها واغناء تجاربهم وتنويعها ،ودفعهم إلى ممارسة هذا النوع من الكتابة األدبية بأفق حداثي
يسكنه هاجس البحث عن أشكال كتابة روائية تكون قادرة على تجاوز أنماط السائد السردي الفنية
ومواقفه الفكرية 1".ومنه هناك نوع من التأسيس التي ينطلق من القاعدة المحورية ليجربها،
فيحاول أن يجعلها أكثر ابداعا يكتسي طرق حداثية ال تشوه المعنى وال تسيء إلى الخطاب
السردي .
عملت الرواية الجزائرية ومنذ نشأتها إلى السعي للبحث الدائم عن أشكال فنية تحقق من
خاللها ذاتها وتجسده عبر خصائصها الفنية والتجنيسية قوامها وبيئتها الخصبة التي يلجأ إليها
كل هاو في تتبعها والنسج على منوالها ،فالتجريب الروائي الذي مورس من قبل النقاد والروائيون
بأشكال وطرق مختلفة الغاية منه ما ذكراه ،حيث تنطلق الرواية التجريبية من فكرة والمغايرة
واالتيان بما هو جديد واختراق األساليب السردية المتوارثة والثورة على ما هو سائد من أنماط
الكتابة الروائية حيث يقول محمد الباردي في هذا الشأن " أليست الرواية العربية بطبيعتها رواية
تجريبية باعتبارها رواية حديثة نشأت منقطعة عن تراثها السردي ،ونهضت مواكبة ألشهر حركات
 1بوشوشة بن جمعة ،سرديّة التّجريب وحداثة السّرديّة في الرّوايّة العربيّة الجزائريّة ،ص.2
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التجديد والتجاوز والرواية األوروبية والغربية 1".إذن الباردي حاول تبيان حداثة الرواية التجريبية
في الخطاب العربي وما مدى تأثره بالطابع الثقافي الغربي.
أريد من الرواية كجنس أدبي حمل األحداث والوقائع ونقلها دون خضوع لقوانين أو قواعد
ثابتة ترفض على الراوي التقيد بها لهذا كان لزاما على الروائيين التجريبيين الخروج عن المألوف
والنفور من التقليد السائد عند الروائيين القدامى ،حيث جددوا وأبدعوا وأدخلوا أنماطا وتقنيات
جديدة في الكتابة الروائية الحديثة وأصبح الروائي في العصر الحديث دائم السعي إلى ابتكار
وتوسيع عالمه الروائي ،فهذا من خالل التجديد في مختلف األشكال ومحاولة المغامرة في الكتابة
معتمدا في ذلك الواقع و الخيال.
لم يكن التجريب أن يأتي دفعة واحد بل هو محكوم بالمراحل التي مرت بها الرواية
الجزائرية بدءا من مرحلة إرساء القواعد التي تميزت " بانخراط كتابها ضمن المذهب الواقعي الذي
تجلى في أعمالهم الروائية من خالل ثالثة أنماط هي الواقعية النقدية ،والواقعية االشتراكية.
والواقعية الساذجة 2".ومن بين الروائيين الذين كتبوا في كذا مواضيع رائد جيل التأسيس عبد
الحميد بن هدوقة .
تمثل المرحلة الثانية وهي مرحلة ما بعد التأسيس التي راحت تمشي في دروب مغايرة على
سابقتها ،تعمل على جعل الروائي صورة مصغرة عن قضايا مصيرية ومهمة " أما الثمانينات ،فقد
شهدت ظهور جيل جديد من كتاب الرواية ،كان أكثر عنفا في مالمسة الواقع ،وأكثر إص ار ار على

 1محمد الباردي ،استثنائية الخطاب في الرّوايّة العربيّة الحديثة ،مركز النّشر الجامعي ،تونس  ،1001ص .191
 2بوشوشة بن جمعة ،سرديّة التّجريب وحداثة السّرديّة في الرّوايّة العربيّة الجزائريّة ،ص.2
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اختراق السائد السردي من خالل نزعته التجريبية الباحثة عن أفق حداثي 1".هذه الممارسات التي
وان كانت موجودة في مرحلة التأسيس إال أنهم لم ينظروا إليها من نفس الجانب بل كانت هناك
رغبة في تناول موضوعات ذات قيمة اجتماعية كبيرة وأبعاد سياسية مثيرة ال يمكن ألي واحد من
قبل أن يطرها ،وهو األمر الذي سمي بخرق المعهود منه كانت نظاالت الثورة التحريرية الكبرى
أحد المحطات الكثيرة المتوقدة داخليا ،والتي ال يمكن ألقالم المبدعين أن تتنازل عن طرحها كما
تنازلوا هم عنها وعن أهدافها ".فكان أن مثل هذا الجيل الذي خيب االستقالل أمله ـ ـ ـ وقد كان
يأمل أن يمثل الطليعة التحديثية لجزائر االستقالل ـ ـ اتجاها تجديديا في هذه الرواية العربية
الجديدة تمثله تجارب واسيني األعرج في روايات وقع األحذية الخشنة ( )1791و أوجاع رجل
غامر صوب البحر ( 2"... )1791ومنه نجد أن الرواية الجزائرية في هذه الفترة أصبحت تلتف
إلى األهم فاألهم ،ويحتدم الجدال في هذه القضية لكن بالعودة إلى أصل العمل وصاحبه نستنتج
أشياء محورية ،فآله التجريب ال تتوقف في حدود الزمن سواء كان قديم أو حديث وانما هي الرغبة
المتحكمة في ذلك فلو تطرقنا إلى الفترة الزمنية التي عاشها الروائي الجزائري والتي تتمثل في فترة
الثمانينات ،فهي فترة تجاوزت مرحلة التأسيس بقليل بالتالي كانت الرغبة في المسايرة والبحث عن
طرق كاتبة حرة ومناقشة مواضيع حساسة والمسكوت عنه هو في نظرهم تجريب عكس ما هو
حاصل في الوقت الحالي إذ تجاوزوا هذه األشياء ،فصار البحث عن طرق حداثية أكثر مرتكزين
إلى حسهم التجريب ومن هنا وقبل الخوض في واقع التجريب في الرواية.

1بوشوشة بن جمعة ،سرديّة التّجريب وحداثة السّرديّة في الرّوايّة العربيّة الجزائريّة ، ،ص.9
 2المرجع نفسه ،ص.9
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ونالحظ ورغم المراحل التي اجتازتها الرواية الجزائرية إال أننا نجدها قد اعادت في مرحلتها
الثالثة النظر إلى قضايا من نفس السياق الحاصل وهو األمر البديهي الذي يلحظه القارئ
والدراس على السواء أن الرواية الجزائرية حبيسة واقعها ،فمادام الحال يراوح مكانه وينبثق من
صلبه كان من الضروري الرجوع لذاك الطرح " فأما في التسعينيات فقد كان للخطاب السياسي
حضوره مرة أخرى ،إذ عاد إلى الواجهة بقوة وعنف وأصيب الكاتب بصدمة لم يكن يتوقعها
فاضطر إلى مواكبتها وتسجيل آثارها 1".ويعلل سبب هذا إلى " أن الحركة األدبية ارتبطت
بالتحوالت السياسية منذ نشأتها ،فال غرابة أن ترتسم هذه التحوالت في سائر األعمال وأن يتقدم
المضمون إلى الواجهة حتى لكان المضمون في انعكاسه على صفحات العمل األدبي يعكس نية
في جعله جس ار للعبور إلى شاطئ األدبية وخاصة ما يتعلق منه بحرب التحرير أو بالخطاب
االشتراكي 2".ومنه هنا نجد أن النظرة التجريبية ارتكزت على ثوابت و مراحل من تاريخ الجزائر،
مما جعل جل كتاباتهم تكون في هذا الصدد مع البحث الدائم والمستر في الكيفية الصحيحة
للتعبير عن هذه المواضيع ،وبهذا يكون من الواجب التطرق إلى هذا الجانب ومعرف طرق
توظيفها.
ائرية:
الرو ّاية الجز ّ
3ــــ2ـــ أثر التّجريب في ّ
تعد الطريق التي مشينا عليها والوقوف عند أهم المراحل التي كانت عليها الرواية الجزائرية
وما تزال ،هو استظهار للحقائق وقد كان للتاريخ حصة األسد من كل القضايا وان كان التراث
فيه الكثير من األمور الواقعية والعجائبية و الشعبية وغيرها غير مقصور على حدث رسمته دفاتر

 1مخلوف عامر ،توظيف التّراث في الرّوايّة الجزائريّة ،ص .16
 2المرجع نفسه ،ص .16
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التاريخ بل ممتد منذ األزل من اللحظة التي وطأ فيها اإلنسان األرض لكن األكيد الجهل والعتمة
التي تخيم عليه يكتفي مبدعوه على ذكر السائد والبارز.
بعد الكتاب الذين تناولوا الفن االبداعي كوسيلة من وسائل الربط بين األدب والتراث وبين
األخير والتاريخ ،فهنا يكمن التكامل المنطقي الذي يكشف قناع الزيف ويترك األمر للصراحة
والمعالجة األدبية التي تتخذ من اللغة السردية أحد أسلحتها مرو ار إلى الخطاب والحكاية وغيرها
كلها لوازم ضرورية في ذلك ومن الوجوه األدبية الروائية التي تناولت موضوع التراث من جانب
الدين نجد الكاتب الكبير الطاهر وطار " فهو عندما يستدعي شخصية من التاريخ العربي
اإلسالمي ،فغالبا ألنها تمثل الوجه اآلخر للدين أي الوجه الذي ينحاز للفقراء والمعذبين في
األرض هذا ما يفسر توظيفه (دحمان قرمط) في رواية (عرس بغل) وال يكفي بأيراد التسمية بل
يصحح بغض األفكار الموروثة 1".فالتراث بطبيعة الحال ال يصدر من طبقة واحدة من المجتمع
سواءا كانت متعلمة أو غير ذلك ،بل هو موروث يشترك في صنعه العديد من الناس من مختلف
الفئات واألعمار و المذاهب والعقائد ومن البديهي وجود عادات وتقاليد توارث أجدادنا فعلها وهي
في الحقيقة غير صائبة ،لذلك يتوجب الوعي لما ينقل في صفحات الكتب ودهاليزها ليكون
الكاتب بمثابة الرقيب الخفي.
وفي التراث يعلوا الدين بكل ما فيه من فهم صائب أو دون ذلك من خلفيات ومكتسبات قد
تكون بعيدة عن الدين لكن هناك من يضعها تحت عباءته ليكون في تيار مخالف لما جاء عليه
في قرآنه الكريم ،ولكن مع هذا لم يمتنع الكتاب الجزائريون عن إيراده في أعمالهم الروائية "
فالدين لصيق بشخصية طبقية كما مثلها عبد المجيد (بواالرواح) في روايته الزلزال وقد يكون
 1مخلوف عامر ،توظيف التّراث في الرّوايّة الجزائريّة ،ص .111
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ممثال لنتمظيم سياسي هو حركة اإلخوان المسلمين كما هي الحال مع شخصية مصطفى في
الكتاب الثاني من (الالز) 1".الجانب الديني ما فتئ الطاهر وطار يوظفه في أغلب رواياته "
فالدين في حكم وطار ليس منفصال عن الحياة السياسية واالجتماعية وظف ألغراض سياسية
واضحة هي معاداة االختيار االشتراكي 2".بالرغم من جدلية الدين والسياسة إال أن وطار حاول
االرتكاز على األول لمناقشة الثاني وان بم يكن الوحيد تطرق لهذا الجانب فالحبيب السائح من
زمرة هؤالء أيضا طبعا مع اختالف الرؤية وزوايا النظر.
كان التاريخ من القضايا المصيرية التي أسالت الكثي من الحبر ألنه اتسم بالكثير من
الغموض" إن تنامي الوعي بالتاريخ سمي كذلك انطالقا من زاوية النظر لدى الكاتب 3...و منه
يمكن القول أن التراث يشمل العديد من األمور التي بانت فيما بعد على أنها أحد الخنادق
الحساسة التي يلجأ اليها األديب أو الروائي الجزائري من أجل القيام بتجاربه عليها وفي كل مرة
يحاول أن يأتي بأشياء جديدة أكثر حداثة تتالءم والبعد االجتماعي خاصة الذي يعتبر هو
الوسيلة الحقيقة لمثل هذه القضايا.
3ــــ 3استنتاج الفصل:
فلو انتقلنا بالتجريب من الحقل المعرفي لألدب واتجهنا به صوب العلوم التجريبية لوجدنا
أن مكانه الصحيح واألصلي هناك  ،فيها تقدم المعطيات وتجسد على أرض الواقع وتتابع فيحكم
على التجربة بالنجاح أو الفشل ،ومنه أستمد المصطلح نشاطه ووجوده في الحقل األدبي إذ
الكاتب ال يندفع مباشرة بالهام خيالي يشكل نص حداثي في المستوى بل يرتكز على التجريب
 1مخلوف عامر ،توظيف التّراث في الرّوايّة الجزائريّة ،ص.111
 2المرجع نفسه ،ص .111
 3المرجع نفسه ،ص .111
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لتتشكل عنده الفكرة و يتعلم من كل محاولة ليصل إلى الفعل التكاملي  ،فاألديب يقدم النص
ويشكله ويعتمد على بلورة أفكاره واخراجها لقارئ سواء كان ضمني متخيل أو عادي متلقي
متذوق .لكن هل التجريب يأتي دائما ؟ فهذا الذي يمثل نقطة االنعطاف هل الكاتب من خالل
فترة طويلة من الممارسة اإلبداعية يكتسب من المهارة والتمكن ما يجعله يقوم بالخلق واإلتيان
بطرق غير معروفة سابقا أو أن المبدع من خالل تجاربه في الكتابه يصل من خالل تجاربه
لشيء مهم في العملية اإلبداعية.
مادامت االنتاجات األدبية الروائية تتوالى في االنتاج فتتذبذب بين هذا وذاك يبقى التجريب
حاض ار في ذوات المبدعين.

28

الفصل الثاني :تجليات التجريب في روا ّية مذنبون لون دمهم في كفي للحبيب السائح
أوالـــــ تجليات التّجريب في رو ّاية مذنبون لون دمهم في كفي:
1ـــ التّجريب على مستوى العتبات:
كانتتا عتباتتتاا ألتتر علألت

عتألهألتتا عتات ألتتا نات عتن تتا عت ع ست ر يانا ت نهتتا تت ا ألتتر ألسسستتها

عتفبل جي ع جنيا عتذي حا ل أر يبط ألفه ألا ألغاي ع تلباتاا ،عتذي كار سا ع إتت

تتا ألا ت

ألر عآلر ،نلطاتألا ععانا عتألناهج عتسياتيا أ عتنست يا حات عتح يثتا عتألبارت تتاتن

ألتا يت

ح تتتس س ت ع ألتتر عتطتتاتا عتجاألتتاع أ عتاتتا ي

أ نظ ت ة عت ت ع

جتتا ا تتتس عت عستتاا عتألحايثتتا عتا ت نتتا ا ت عستتا عتتتن

تلألست ت

ن ت ذعاتتس

أ عت تتا و ألتتا كتتل ألتتا

ألتتر أجتتل ذعاتتس اتتتير أي آ ت

ألغاي األاألا ،ه عتذي نا ى تأهأليا عتباتاا أ كألا يسأليها ج نيا تاتألنا
أله ن عت عساا عل تيا عتن يا ،نه عتألنطلق عتأل كز تتات أج عز عتن
تتل أر نب ج عل أه ألحتا
ألبنتتاأ أ ألفه ألتتس عتتتذي عت

عتاج يتا عتات تتأللا عتباتتاا نت

عتأل أل تتا،ألكأل.ا...إ

ته تتذع عتاب يت ت

عتألرتتطلحاا إذ ت ت يتتتق عتتتن
عتض

.
عيانتا ،جتا أر نتتي إتت

تف ضت عتألرتتطلو هت كغيت أ ألتتر عتألفتتاهي عل ت ىإ إر تهتتذع عتح تتل

عتألب ن ت ت ت ت ألرت ت ت تتطلحاا ع ت ت ت ت ة ،كت ت ت تتاتن
1

 ،نجبل ألنهتا ألحت

عتألرت ت ت تتاحا ،عتألنت ت ت تتا

 ،عتت ت ت تتن

عتأل ت ت ت ت عزي،

طت ت ت تتاا

ااجلت ت ال تتد علتب تتا عت تتي تتا عتات ت يألك تتر أر احألله تتا ه تتذأ

ألكان تتز ن ت ذعاتتس يحألتتل عت يألتتا عإلجألاتي تتا عتكليتتا ،تتتل أرتتتو أل تتر

ي أر ي اكز إت ألا ه أعألق ألر ذتد أت ز ،أت ه عتباتاا.
حسا ألا جا تس جي ع جينيا أنرا أ ،نإر عتباتاا ت ا

ألر ذتد ،إذ ن عها احا ي عتفها

عإلهت ع عا

عتارت ي

عتغت.

عن عتبنا ير ن ط تل ه أتتألل
ييت أ إ يرتطلو ج نيتا

 1فيصل األحمر ،معجم السيميائيات ،ط ،1دار العربيّة للعلوم ناشرون ،الجزائر  ،0212ص .002
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تت تتاتن

عتأل ت ت عزي عتت تتذي يبن ت ت ألجأل ت ت ب عتنر ت ت

عتح عت ت  ،عته عألش ،عنتتا ير يستتيا

عتا ت ت احت تتيط تألت تتار عتكات تتاا ألت تتر جأليت تتا ج عنتت تتس

أ ت ى ن عيتتا ،نهتتا

أل ت ألاا

يي هتتا ألتتر

ااألتتا

تياناا عتنتت عتألب نتا...إ 1عر كانتا عتباتتاا اتتألل كتل هتذأ عتبنارت عتات أرتتحا نت عت تتا
عتحتتات ألنارتتاا تت ت ألنهتتا ،نه ت أيضتتا ت ا ت
تتتب ي ،ترتتا أ ألس ت حيا

يي ت أ ت األ ت

جتتن

أ ت ت تبينتتس س ت ع ع كتتار عيتتا ،أ

كااتتتا ن ت ألجتتال ألبتتير تتتل ه ت

عستتبا ااس ت

ي ت عر
األاتتاز

تات.ألح يا.
ئيسية:
الر ّ
1ـــــ 1العناوين ّ
يألثل عتبنت عر عت يست ع.ألتا نا تتا نت كتل عتباتتاا تتل هت علستا
عتن

،

ي عز ل نيس حكألس

تتاس عيحا عاس ،تل عتبن عر عت يس تس عت ي عزي عت عتتن

كل كيانس ج أ ،هت يتأا تلاب يت

تتاتجن

عل تت إ نهت عاألتا يتأا تلاب يت

تلبألتتل ،عيتتا ،ترتتا ،اتتا ي .إ 2أ تتتالح ى يتبتتس ت ستتاتا
عتكااتتتا عاألتتا عتبلأليتتا أ عتت ععي تا عستتا
عتت طر عتب تت
يتتز ل عتلتتت

تاستتا،

عتبتتات ككتتل ،رتتا ت عزألتتا ج ت
عتتتذي تت يرتتا

عتبأليتق عتتذي يستان عليتس

عتألال ت  ،نجألهت

عج ا ت ي ألتتا ي ت

ن ت ظتتل ع افتتاب نستتتا عتأل

عنت عر ألتتر .تتتس ااح ت عتألبتتايي
عت ت ع تتتي

تتاتجن

نت
عتكاتات

ألتتر ع تتس ،نبتتات
يتتا عتابلتتي ن ت
اثتتتا عتت ت عهير

ت ستتبه حفتتظ عتتتا عا ألتتر عتألتتار أ

اذك عت را تلتحس عر ألا ي ي ر إر كتار عتبنت عر ألجهت ت ،نألتاذع تت كتار عت تا و ج يت ع تت يانتا ل
كااتا تط ،نف هذأ عتحاتا يك ر عنا ا أ ععاتاطيا تاتاات ت ي ا ن ت
ع لس نف ع ألر عت ع ة

عز نا ،نه عتذي يك ر تاتكا حفزها

يي عتتذي ي يت أ ،ني لتق

ط ها.

 1عبد الرزاق بالل ،مدخل إلى عتبات النّص ( دراسة في مقدمات النّقد العربي القديم) ،دط ،دار افريقيا ال ّشرق،
بيروت ،022 ،ص .11
 2عبد الحق بلعابد ،عتبات ،ص .11
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عست عت عيتتا ألتتث ،.عست عتكااتتا ...تت

يألثتتل عتبنت عر عت يست

عتجألاتيتتا عتا ت ت يألكتتر ألح هتتا تستته تا،
تبير ناحرا ألافحرا ،اب

كي

عأليق عتاباتي

ن أألاكنها عترحيحا ،احتا ل أر اجلتا عت ت ع

علأل

تاتألتاتغ تتا أ أت.ألت تتاتة ،نيكت ت ر س تتهل عتات ت ع ل

ت اارت ت

عتا كيا ،إذ هناد عتكثي ألر عتنر

عتا ضتاعا علت عتألال ت عتظفت تهتا لر

عن عنهتتا ت ت يكتتر ن ت عتألستتا ى ،ن ت حتتير ي ج ت عتبك ت
أل أل تا ن حيز عت ع ة تفضل عن عنها ،نه آ

هنتتاد نر ت

ت تتط عضتتو يلتتيظ ،يتت ز تلبيتتار تتتس عت ة تتا

عتحسا
يكا

ألذنت ر تت ر ألهت كفت

عيألتتا عا ناتألتتذنا هت ألتتر ع اكتتا تت
عتتتت يا،

تاتاتات

ا س ن عتذعك ة

ت اات  ،يي أر عتحتيتا عتستا و تت

جأللا أ ى اابتها تاتاحتا ألنهتا تت ر ألهت نت كفت

يبط تب ع

تلكلألا عل ت  ،ناإلنسار ت ي

أ عرل ألاينا

ألتا ذتتد يتتب تاتتذنا ،طتبتا يحتاك نت ذتتد إتت ضتألي أ

ه نت كفت  ،ابطت ألبنت أعألتق ،نتاتك
يألكنس أر تجألا عتألا نت

ألتذنت ر ألكات ا
ألتتا تت

ألر علعألال عتا اا د أث سلت ن عتنف

تاتذنا يجبل عتكثي ألر علأل

تهذأ عتكلألا ن ط ،تل يضي

ضتتبيفا رتتلا إت ت ألكانتتا

ألا يكاا أ ل ألا ي أ.

يحألل عتبن عر عت يس ت عيا عتحتيا عتسا و عس

اك ا يانا أ إسا أ أ أي ت

ضت

تهتتذع كتتار ت عزأل تا عل ت عتكااتتا أ عتألت ت ب أر ينظ ت إتيتتس

اظ

تا اي تتا عا ألناس تتتا ت اابت ت ى عتألنط تتق

ي تتتس تيألاتتس عتفنيتتا

هت

تأتتيا عا يتا ت احألتل عإلستا عتكتيت ة

عحتا عتيت ألتر علرتاتا،

تهتذع
ت احطت

ألنط تس ،ييت أر تت ر
ألتر عتأل.حتظ أر عتألت

عحتا يت أ ،تاتاتات نلت ر عتت تت ي ألتز ألتا احجت نت أيتا يه ألتر عألليتاا

نضيبا تاأل ع تها.
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ا نا جأللا ت ر أله ن كف إت ط ق أكث إيحا ع ت نيها ألر عألق
ن عتسابانا تهذع عتألنا
ا ع كتتس

ن إيرال ساتا عتألت ب ،ناتذنا ت ياأا ألر ت

نس تيانس تتتل عتتتذنا أكت ت

ح ألتتس احت ي

ر أ عح عتنسا هتا

اتت ع ،نتتاه ستتتحانس ابتتات ا عت تات رتتا
ر جس حق.

يحتتا ل عتكااتتا أر يت ت ز عتتتذنا عتتتذي ا ت ع اكاتتتس ،عت ت
يألكر أر يك ر هناد ألا ي ع
تتل عتغ

ن أي ع عتن

عا ي أ ج يكر

عتج ت أعظ ت  ،نهت عتفبتتل عت طي ت عتتتذي نهت عنتتس عت ت آر عتك ت ي

ألتتر ي اتتل ألسألنتتا ألابألت ع نجتزعسأ جهتتن

عتب اا ألر عت الس عتذير يه

ييتاا عتعاتاطيتا

تيتتل عل ت عت اتتل عتاج ت يو ،تاتا تات ت

هذع عتألبط عل ت عتذي يألكر نهألس ألر عتبنت عر عت يست  ،نات تا و
افح

ألبناها ،يك ر ت أعط ار

،

أ ت عل ألا يحأللس عتن

ناتكااا عتحتيا عتسا و ألر .ل حسس عإلت عع حا ل أر يسابألل حسس عتاج يت ن إيرال نك ة
ألح يا عر عت عيا ،عتا ألر عن عنها ت اناتش تضيا ألح ع اكا طأ نت ج يألتا ييت أل

ستا

ت أل طط تها ،أ جألاعا ألر عتألاط نير تط ع أيا يه ت ألا علت يا نن أل ع عل ألا نبل ع..نهنتاد
عتكثي ألر عتحاألاتا عتا اط ح تتل عت ت ج إت عت ع ل

افكيد تف عا عتن

ت ع اها.

ألر هنا يألكر عت ل أر عتحتيا عتسا و أساثأل اج تاس عتكااتيا ن ألحا تا إت عز
عتر ة عتبألي ا عتألسث ة تلن

عتذي يحك عر نا ة ألهألا ألر اا ي عتج عز

عتبأليق،إذ

ت يألكر لي كار اجاهلس أ اجا زأ ،ارا أر عتكثي ألر عت ع يير عتج عز يير عتذير
عح ع ي ن ر ألا عاتاس أس ع

ت ى أحيا عتج عز
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السائح):
1ـــــ 2اسم المؤلف ( الحبيب ّ
ألر عتألناراا عتألها عتا ت يغ ل عت ا و أ عتألال

يب عس عتألست

عتألثاتيا عتا احألل عنر عإلثا ة

ج هات نه علي نا

عتات يق ،اثي إهاألا عتألاتبير إ يب عس عتكااا ألر تير أه

عتبنار عتألناريا عتألهألا ،ن .يألكننا اجا زأ أ ألجا زاس لنس عتب.تا عتفا تا تير كااا
يثتا ه يا عتكااا ترحاتس...إ 1ن ج
تألثاتا عت ح عت فيا عتا ا جس تغ
ألر عت ع اساه يه كااتاا ألح
نج

عتس كا

لرحاتها

عتس يل عتغ.
عت ع

لت ا

يفاو تاتا عسبا تلاأ يل

ا جهه إت ألا يرت ر
كااا ،س ع كان ع

آ

،نيس

عتاكهناا،نه

ألا ياألن ر ،إذ هناد ن عا

ع ي ر أ تب ع أ نفساني ر،

لر يرنا عتب.ألا عتفا تا ،اكألر أهأليا عتأللكيا عتفك يا ن ضألار علعألال

حألاياه ألر عتن

إ يح ق أللكياس عل تيا

عليه أ س تاها ألر تتل أت ا

عتفك يا عل عأللس

عن ألا يسابير تاس ألسابا

ي ع ر أنه أرحاتها

كااتها

ر عتنظ ت.س إر كار ح ي يا أ ألسابا عإ 2ناتكااا

نت أعألاتس تس ه تاتنهايا ن أي ي أألينا ألثلس ألثل عتذي يسابألل

عسألس عتح ي .
يبأل عس عتألست

ن

عج كااتااس رياناها ،إذ هناد عتكثي

عتت ععيا كانا أ تيا أ يي ها ،عج عسألس

عنات تير جأله

ألر علسألا ن

عتساحا

عت ع  ،نرا ه عتس عتألفضل

تغاتتياه  ،ذتد عا إت ع ة أستاا أ تها عتنجاح عتذي حر أ ن نت ألا ،أ ا ن س ن عنجاز
كااا ألاكاألل ،هذع عتذي جبل عتنا

اناظ ألا سير

عنس ،حا أر

عتنت ا اا تبنايا

 1عبد الحق بلعابد ،عتبات (جيرار جينيت من النّص إلى المناص) ،تق سعيد يقطين ،دط ،العربيّة للعلوم ناشرون ،ص
.10
 2المرجع نفسه ،ص .10
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تاتاات ته ن را عتنت

ألر سااباألل ألبه ،

عتاس يق أكث إذع كار عأللس ن عتألسا ى ،ج

تاع ة جألاهي يا كتي .
يتكل عس عتألست

ن عا ألر عتا ر  ،إذ هناد ن عا ألر عت ع ت يهأله ن ب عتكااا ت

يجذته عس عتألست  ،ني ب ر ن نح ى نر
ه سي
ن

ألا

يي عتا األن ع ت ع اها أ عتط.ب عليها ،تذتد

ذ ح ير ،إذ هناد جيل ج ي ألر عتكااا عتذي ت يرنب ع تب عسألا ته اج ه يحألل ر
حا اج تيا اج ي يا ن

ثنايا أعألاته

عتسألا عتكتي ة ه

حانظا عل

عتا

يايا عتجألال ،ألا كل عتذي تيل يألكر عت ل أر

ألسا ى أعألاتها أت ا عل

ج ها ناتبظألا ي ل ر

تأسألا ه .
جبل عتحتيا عتسا و ن
عترفحا عل ت
تسألس عتح ي

ألر عتغ.

عياس ألذنت ر ت ر أله ن

عسألس تا عز تلبيار ن

كف

تل ر أرف كس ح ة عتل ر علحأل عت عكر ،ت يكر ألسابا ع تل

عتذي يجبلس يح ز عل عتأللكيا عتت عيا تبأللس إ ج

ألسجل أل نيا ،يثتا ه يا عتبألل تراحتس تاعطا س عسألس عتح ي
ه ألر علسألا عت.ألبا ن

أعل

عتساحا عل تيا تل ت اكر

عس عتألست

كاأل .كألا ه

ألا يألنحس حق عتأللكيا عتت عيا.إ
عيا ألذنت ر ت ر أله ن

كف

تاك أ أعألاتس تل ست ها عتب ي ألر علعألال عتناجحا تتلها ألثل إ ذعد عتحنير 7991 ،
عتألحتا

2002

األاس ا

 2002تلحتيا عتسا وإ

2

ه
الد

ألنس ه تس تاب ط يل ن كااتا

عت عيا ألر عتألج ير عتذير حا ت ع أر يبط ع تها نفسا ج ي ع.

 1فيروز رشام ،شعريّة األجناس األدبيّة في األدب العربي ،ط ،1فضاءات للنّشر و التوزيع ،عمان  ،0212ص
.022
 2بوشوشة بن جمعة ،سرديّة التّجريب و حداثة السّرديّة في الرّوايّة العربيّة الجزائريّة ،ص .10
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جا أر نتي إت أر عتحتيا عتسا و كااا ج عز ي ،ألا
كار تس ألحا تا أ ى ن
تيا ألبسك

سي ي عيس

عساا ألا تب عتا ج

يي ها إ عتحتيا عتسا و
نتأ ن

ع

جن

عت عيا ألنذ عتثألانيناا عر

ج عز ي ألر أل عتي  7990تألنط ا

أل ينا سبي ة ،ا ج ألر جاألبا ه عر

عتاغل تاتا ي

ت ريا ألب نا عل عتساحا عتب تيا

ساه ن

تيسان

آ عا

عترحانا عتج عز يا عتب تيا.إ 1إذر ه

كار عسألس حض ع ن كثي ألر عتأللا ياا ،أج ى عتكثي

ألر عتح ع عا عتألسا ى عتب ت .
حا ل عتحتيا عتسا و جاه ع أر يساث ن عت ضا عتجاألاع
علح عس ألا اجسي
ن كل عألل يبط

ار ي تألحاسي
ج ا أر ي

ألر ناحيا عتأل عضيا عتا
ألنح

عتأل الفا ألر أت

علنضل ،تي

عتسياس

يبي ا جألا الد

ابا ألر تحظاا ن ح ت ا  ،كار

ن ط ننيا ألر ناحيا عتلغا

عتس

 ،تل حا

يانا تها ،نكار عسألس حاأل .تألست عا ع ي ة ،ت يألكر أر ن ازتها ن

عح ح ي .

1ــــــ 3الغالف و بيانات ال ّنشر:
األمامية:
1ـــ3ـــ أ الواجهة
ّ
يب عتغ.

عت ا ج تألثاتا عت ع عتذي اازير تس عتأل أة أ عت جل عتذي يضف عليس ن عا ألر

عتجألال عت ت  ،نإر أحسر ع ايا أ كسا تفا عتنا
عتن

تس

إتيس عر أسا عت ايا ح س عتبك ،تاتاات

ح ا جيا أ ى ع ليا ألاتكلا ن ذعاس ألا يحيط تس ،نألر هنا يت أ ط ح ا.ت

عت ا ج ألا عت ع ل ،هل هألا ألاناس ار ألناستار تتبضيهألا عتتبض ،عتألبأل ل تس عتألا ع ل عليس أر
10 1ـ  20ـ 0212ــ النصر COM . DJAZAIRESS. WWW
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ا ضا ن تاتا تكل ألبير ،ألاك ر ألر عت عجها عتألاأليا ،نه عترفحا عت يسا عتا

عتنر

اظه تلبيار أ ل علأل نج ألكا ا عليها عن عر عتكااا ،عس عتألست
أل ع لها أل ا جها ،تها أنألاط تلا تيل إنها ن

تلر

ر

ككل عتنر

أ ت حاا ...تكر إ
ااح

تاعاتا ها انظيألا

ارا ت ح عا تتيا ألر .ل أتيا أ سل كاا ن أ ضاب ألبينىا.إ 1تات ي ألر تساطا عتر ة
لث عتذي احأللس ،نه
ل أ ألر عتر

ت يألا يج

أتلغ ألر عتك .ن

ح ذعاس تتبض علحيار ،تكر عتألافح

عتألنأل ا عتألز كتا ،ألاسألا تاتتساطا نبن ألا ن ل ت يألا ت ا ر تس

عتبر عتجاهل أ عتبتاس تل تا تي
انا ل عل ا

تلكااا

تتبي عر عتبر عتحات عتذي ته اغي ع أللح ظا ن

أجناسس.

اب عت عجها علألاأليا ت عيا عتسا و تألثاتا عناااحيا يي علنيا ت ي ج
ن أعل عترفحا عس عتكااا تل ر أرف

ع ل عتن

 ،ألكا ا

عتحتيا عتسا و ن علسفل ألنس ت ليل ت سط عترفحا

نفسها ت ط عضا يليظ ( مذنبون) أألا أسفلها ألتات ة اكأللا تلبن عر ت ط ألا سط عتحج
ي ه تي ي ن نج ألكا ا أيضا عيا

تر

ع عتنت .

1ـــــ3ـــ ب داللة اللّون:
يايس عتناظ

عتألاأألل ن

عت ل،نيس ألر عتغأل ض ألا يك
تأ ض

عت عيا ه ينظ إت
أر يجبل عتألال

ت حا أحأل أ تن أ تنفسج ،

عن عنها عتذي طتا تل ر ي يا إر رو
ت نس عتتا ز ،نه تي

كأر عتألست

تأتيض ت تأرف

أ ع أر ي لق ج ع ا

تاتألال

ت
كألا

 1سعيد بن كراد ،سيميائيات الثورة اإلشهارية ( اإلشهار و التّمثالت الثقافيّة) دط ،إفريقيا ال ّشرق،بيروت ،ص.61
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ه عتحال ن عت عيا ،يي أر علكي عتغ.

ي ا ا ألر ت ر ألح  ،نه ألا ل إت عتحأل ة عت عكنا

أ أحأل تاا  ،أ تن .
ابات علت عر جز ألر حياة عتف

تل ه عتج ه

علسا  ،نل ت ج

عتحياة طبألا ت عز عنا لرحاتها ،نال عر أل ج ة ن عتا عا عتذي ي ال
آ

هناد علز ق

علرف

علت عر تألا عكاسا
تكلس ألر ألكار إت

عتتن  ...ن عتطتيبا ن عتسألا ن عتسحاا ن كل ألكار

اطسأ عير إنسار.
ن عت عر عتك ي نج عه ابات ت يكا

تذك علتيا تأسألا ها تل حا تأ عنها أعط تها

أهأليا ن ا هيا عإلنسار عسبا أ ،نلكل ألنها
كتي ة ،تل أر تكل ت ر تس أليزة
عتباألا

تتا إذ ي ال

عل نفسيا عتأل  ،نه تها ظيفا سيك ت جيا
علس

عر علتيض ،نلطاتألا كار ي ألز عل

إت

عتطتيتا ،ناه ستحانس ابات َ ﴿:ي ْ َ اَْتَي ُّ
ض

عتظ ، .نيس حير علتيض ألز تلن ا

ا ج هه أَ َكفَ اُ تب َ ِإ ِ
ج أ اَس ُّ ج أ نَأ َّ َِّ
عا تِ َألا
يألان ُك ْ نَ ُذ تُ ع ع ْت َب َذ َ
َألا عتذ َ
ُ ُ ٌ َ َْ ُ ُ ٌ
ير ْ
عس َ َّ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ْ ْ َ ْ َ
ُك ْناُ ْ اَ ْكفُُ َر ﴾..آل عمران ( .)101ناتبذعا ي ألز تس تأس
ن حير علتيض تس تتا تلهنا

عتسبا ة

ت ي ل

ألر أذى ظاه ي تاطن

ي عتبطا .

ن عت آر عتك ي عتب ي ألر عتت عهير عتا ا ل عل عألق علث عتذي ازح تس علت عر

تيل

د ُيَتيِّر تََّنا َألا تَ ْ ُنهَا ۚ تَا َل إَِّنسُ َي ُ ُل
ذتد ن ت ل عه ستحانس ابات  ﴿ .:تَاتُ ع ع ْ بُ تََنا َ َّت َ
إَِّنها ت َ ةٌ ر ْف ع نَ ِاتا تَّ ُنها اَس ُّ َّ ِ
ير﴾ ..البقرة ( .)16ناتل ر ن عآليا عتك يألا جا
عتناظ ِ َ
َ ََ َ َ ُ ٌ ْ َ ُ
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نيس ن عا ألر عتتهجا عتس
ابات

 ،إذ كار تس عاألل نفس عل ع

أ ر عليس.
ألر هنا عتل ر تس تيألا عظأل ن

يننا عتحني

ع الفا عت تتا ألر أل تا ألر ألكار إت آ
ن

ألألا سا عتفبل عتذي نه عنس عه

ن عت آر عتك ي

ت ل كثي ة عل ذتد عر

 ،ه عت ع عا عتألبأل ا عتكثي ة عتا ت حر تها
عيا عتحتتيا عتسا و ألذنت ر ت ر

جبل عإليحا أل اتط تزألانس ألكانس ،كألا ه عتتأر ن
أله ن كف .
ي.حظ عتتاحس عت ا و عل ح س ع أر عتل ر عتأل ج
ا ألز تل ألا عتا

تفح عها ،نه

عت طر عت عح  ،أ ألر ط

عل ي.

عت عيا تس ع.تا ألتات ة

أس نا أه ا تستا عتح ا عتألنا تاا ألر تتل أرحاا

أ ت د عتذير ت أل ع أ عحه ن ع ت طر ج يو ينازل تتغ

ألر أجل

ح يا طال أأل ها ،نألا كار ته أر يف ح ع تانجاز عظي ته ا ته كل عتتت يا تأح ياس ،ألا إر
تتث ع حا

تب ع ثانيا ن

ساتا ن عتت ع ب
ابك ا ألا ه

ألسان ا عتاط

عتط تاا ،ن علحيا

عتهألجيا ،ناتل ر عتغي
عتأل ر عل ضفا

عضا يتتس الد عت ألا عتا
عتجتال علنها  ،ات ها جثثه

ات ل ت نها.

احض ن ت ر عتغ.

عتألجاز عتتنيبا عت ج أ عت عكنا عتك يتا ،الد عتا عحا ر جهها ألا

ت انز  ،نزنا ت األا ،ه

ع ال

عتح ا عتا

عان ت يألا ألر عحا.ل يات ه نفسس عتي
يي ألبلر عر كار ظاه  ،نات ضا عتسا

أزألناها أستاتها ت

تبتها نفسس عتذي

أألا ح ا أهليا ر عب تير عتسلطا نك
ن

الد عآل نا ،ع اتط ع اتاطا ثي ا تأح عس

ألبا
عيانا

عنط.تا ألر عتبن عر إ ه نألط يا ذ ألر عتفانا عتج عز يا سسعت أل كزيا تألانس عتحكا  ،اا عت ألنس
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ايألاا عتأل ا عت هاا ،عت عا عتألنف  ،نه ايألاا ج ي ة ن عت عيا عتب تيا عتج عز يا سأليا
هذأ عل ي ة تألناجاة عتفاجبا عتألأساة.إ 1إذر عألق علح عس عتألآس عتا انا تاها عت عيا ه ألر
جبلا عتألست

ي

ت ع ألر ايألا عتأل ا

أتبا أ إذ جا أر اكاألل عتر ة

تتاس إت عتغ.

ألر عتبن عر عتألار تيك ر عتاج يا حاض ع ت ع تاتألناراا عت ا جيا عتظاه ة عتألبلنا عتر يحا
ألنس يألكر عت ل أر عتل ر كار تس

عظها ها

ع أله ن تل ة عتفك ة

اتيار أث ها تلألال .

الخلفية:
1ــــ3ـــ ج الواجهة
ّ
اب عتر ة عتثانيا تلغ.
عتغ ، .عتذي ي ج نيس ن

أعل

عتنت  ،نه عتت

تألثاتا جس عع.ن

ت

عترفحا ت ليل عل

عتجانا ر

ن ا ي عنيا رغي ة عتحج

تلكااا ت تها أل طا نت ي ي ل نيس:
إ ت يكر تيننا

تينه  ،كألا أار  ،ت

نأل ا أ يأل ا ر ألر أجلس،

أل

تكر ،أت يك ن ع

ي عجه ننا تإيألار إتاألا عت .نا نكنا ن عليه
تألسس تيا تساأل ع يا عتجأله يا؟ ت أ ي .أنألا
عتذير كاا عليس تاه ع ه أنس كلألا اضج
أحسسا ا عتنا ،نحر عتط نير ،زن أنينا

عح ألنا أ ألنه ن
أسألبنا ر ى حألاتانا

ألس
تال

 1بوشوشة بن جمعة ،سرديّة التّجريب و حداثة السّرديّة في الرّوايّة العربيّة الجزائريّة ،ص .11
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تنا :طاة ألذنت ر !....إ

1

نج عتحتيا عتسا و ن

هذع عتأل طا يبط

علزألا عتا أراتاه ت يكر عتفك

ساتا تل ا و عر نح ى عت عيا ،تل عر عألق
أل ج

عح تكر علت عح  ،كار عتذنا ن كل ت

ت يز ل

تاق ألا عألا عتذعك ة تاتيا ،ألذنا ذعد عتذي تاط .ت يغي أ ،ألذنا ألر أته س.حس ن

جس

أ يس ياضتا ألذنا ألر ت تس ألر اآأل ألر ...نب ألذنت ر .
1ــــ3ــــ د التّصدير و كلمة ال ّنــاشر:
ابات كلألا عتنات تألثاتا سن تلكااا راحا عتألست  ،إذ يبألل عل
سانت أ ألسسساس

يا ذتد تأل عن ا عتألست

أيس ن

إعطا

طتبا ،نه ألر عتألناراا يي ثاتاا عت ج

ألا

إذ يألكر

عتساغنا عنها أ ع عجها ضألر عتكااا إ كألا يألكر أر ت نج ها ن تبض عتكاا أ أر ااغي
ألر طتبا إت أ ى تنف
اأا

عتكااا.إ 2كألا أر ألكار ا عج ها ي ال

كلألا عتنات أل ار ة تلغا عضح

عأللس إ اب ألر تير عنار عتألنا
ر تا

حي يا تب.تاها عتألتات ة تألنا

ألر تا آل

.

عتألبات اتاب عر عتاأ يل ،أل عألا تفك عتكااا

عاألا ،ألر عنار ألنا
عتألست

عتنات

كرفحا اب يفيا تس

ن كلألا عتنات عتا ا تبا ن عترفحا عل ت ألر عتغ.

تكااتس.إ 3كألا ه عتتأر

عتذي ينط ي إت عت ع ل ن تكل

ترارا ط يلا ي ل نيها:

 1الحبيب السائح ،مذنبون لون دمهم في كفي ،الواجهة الخلفيّة للغالف.
 2عبد الحق بلعابد ،عتبات ( جبرار جنيب من النّص إلى المناص) ،ص.00
 3المرجع نفسه ،ص.02
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إ ألذنت ر ت ر أله ن

كف  ،آ

ألا كاا عل يا عتج عز ي عتحتيا عتسا و عتذي عر طاتا

عتسن ر اجا زا علع ع عاتاا عتزألر يت

يرا ب أل ا تا ألت ب س يا ن

عتج عز ي عتح يس ،نه عتذي ي س أجيال اباتتا عل

ألناطحا ج ة عإلت عب ،تيك ر هذع عتبألل

عتذي ا ألس ع عتحكألا تل ع عت ألنت عاها ع ت ر ا عرل
عتحكألا عتا ت اا عن ي ألا ن عتاأ

ان ي عل ط يق عتكااتا،

عل إت عز علعألال عتج عز يا عتجي ة ن أل ال

عإلت عب ،تاف تذتد عه ها ألا ألا عتازألا تس ألنذ أ ل ي

ابات كلألا عتنات ألر عتت ععاا عتا يألكر أر ارا ق عتألال

جلا جأله

أل طا ج أله  ،كأر يبازل عتن
عت ع

عحيا

يكف تار

ألر ع عتحكألا

ر ا عت عيا عتا
عتأل عها

عتاتهي تها

ن ر ة اج يتيا إتها يا عته

ألر ع ها

يسك ها إت ك ر

عيا عتحتيا عتسا و

إت

عتيا تألا

تاتاات ه ي ج تتيأير عثنير.

تير ي ينا ألر ع عتحكألا ،نه

ع نت ج عز يا ابألل عل

ألر هنا كار تها عتفضل ن جبل عت عيا تلحتيا عتسا و ا ى عتن

ع عتحكألا

تلطتاعا عتنت

1

ن أ ل هلا ،تل كار تها

حلا ارا تها.
إ عتنات

نضا عا

ح عتت عب ع له تفسو ته عتألجال تاتنت ت كانا ا ت

عتألسا ى ،نه علأل عتذي يتنير أر ن ضيا

ع

ن ألسي اها .
أحأل ألاض .إ

ر ى عسا

ألسي ة عل ا

عتا جألا عتا زيا

 1عبد الحق بلعابد ،عتبات (جيرار جنيت من النّص إلى المناص) ،واجهة الغالف األولى.
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عتطتبا عل ت 2002:
كانا عتبنا ير ألا جا ها ن ألجأللها احألل ح اج يتيا تك ر عتباتاا ن ذتد عت تا هينا
أح عتها يي ي يتا عر كااا ج عز ي عاش أ سألا ت ي.ا ح ا عتاح ي

عتبها

أح عس تب عتسا .ل أت يبت عر ح ا أهليا كار عت
عيا ألذنت ر ...الد عتح ة عتاأ هاا عتا

احألل

ه

عياها

ألا اتبها ألر

ت هانها ،نل يكر تغ يا أر

انتثق ألر عتبن عر إت

عاتا ألر عاتاا

آ

عت عيا.
2ـــ استعمال التّراث و الولوج إلى المسكوت عنه:
حا ل عتحتيا عتسا و ن
أل الفا،
ت

عياس ألذنت ر ت ر أله ن كف تاسابألال ا نياا س يا

عت ت ج إت آناق أ ى ،تا ي نر

جي

عتأل

اا.

عتنزعا عتاج تيا عتا اه

تس إت نألط ألغاي ألر عتكااتا ،نهذع علأل جبل عتنر

تهياكل ج ي ة عسابانا تاتاا ي كإت عز تله يا
عت سألا عل عثنير ،تي
ألح يا ألسسسا اسان إت
حيا يا يت تها عت .

ألباتجاها تضايا ألر عت عتا عتألبيش عتذي ت ي تل

عتبير عتحفيرا عتا

عتافان ن ار ي أ كألا كار تي

يابل ألر اا ي س عليس أر يبي أ ،نه عتت

إت إعطا

عت ع يا ارطتغ

ألر عتيسي أر يانا ل عتكااا اا ي ث ة أ حضا ة ألا
عتط.ب عتكتي

طاتيا

ر ج

تاع ة

ا ى عتألسا ل عتاا ي يا تنظ ة

كألا يجا أر يك ر ،ناتأل

عتذي ت

عتربا عتذي اكألر نيس عتألأساة تت يها

تها

عتربتا.
يكر عتاج يا ن
عتتب

عت ح عت عيتا عتطاألحا تألناتتا تضايا أعألق أت ا إت

عت ج عن  ،ن .عجا ت ج عل أر عت عيا عتج عز يا ألتا عل
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عتتت يا

ط عا ثاتاا ألر أجل
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عت ر ل تها إت عت ألا ت يكر هناد كااا كثي ر ألر عتذير عاتج ع تضايا ألسك ا عنها ج ي ا
إ إر ح عثا عت عيا عتب تيا عتج عز يا ا اتط تاتاج يا أن ا تاح يق عتألغاأل ة عت ع يا عت عتض ا
ن ألساتد عتألغاأل ة عتتكليا
عل ت عتج عز ي عاألا
عتباتأل

عتلغ يا ه ألا يجبلها اساثأل عتب ي ألر عتبنار

عت ع

عسالها عتاا ي

ن

ارا .كا ظي
تا

عت ينيا.إ 1ن عت تا عتذي كانا نيس
هناد انا ل طفي

أتكال ألر عتا عس عتألحل  ،عتب ت عإلس.أل

اجليااس أتبا أ ،عتاحا عتألح ألاا عتسياسيا عتجنسيا
عيا عتحتيا عتسا و ألذنت ر ت ر أله اكاا،كار ألا يزعل

تهذأ عتأل عضيا ،ألر أهألها عتأل أة عتجن

أر ياط ق تهذأ عتأل عضيا

ر أر ي ش عتحيا أ يس

أ تي نه ن كل عتحاتا هير ألبا عا

عتسياسا
إتيها كي

لفياا ع ا يا

تعاتا أر عتذهنيا عتب تيا عاألا عتج عز يا ار اته
عتا يألكر أر ااألح

ع ل عتألته

عت ير نكي

ت عتكااا

تس أر يانا تها

ر لفيا

إس.أليا ،ألر ت يا أ ألر تبي

ته ا ج عل كتي ح ل عتأل أة علأل

ح تها عتأل عضيا كاتب.تاا عتغ عأليا

نت ة عتف عش.

1ــــ 1الجــــــــــــــــــــــــــــنــس:
عتب.تاا عتغ عأليا تل جس عتأل أة ألر عتألح ألاا عتا

يب عتجن

ت يج ز عتبتس تها أ

عتألتاتغا ن ار ي ها ،ت يك ر حيا ع أ ذهنيا ع ا يا عجاألاعيا ا تا ن ذعا عتألت ب عتذي كار
ألر زأل ة عتجيل عتألسس

تل عيا عتج عز يا تاا عت

عتألحا تا ن

تإلت عب ن عت عيا عتج عز يا ،أرتو عتكااا أ عت ع
ألا يج ل ن

اط أ

عتنفااح

إعطا

تس حيز ألر عتح يا ألر .تها ياط ق إت

ر تي أ اكتيل ،ناتأل أة عت جل عتب.تا عتثنا يا عتا ا

علن ثا تا ة أر ابط نألط ج ي ألر عتكااتا عتت ععيا.
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كثي ع ألا كار أل ض ب عتجن

نظ عتتبض أل ر

ن

عتأل أة عت جل أ تير علن ثا

عل

عتذك  ،إذ جا أر نف ق حا تير عتأل أة عتا اك ر أنث تاتلا ألا تلا تلجن
إ ألا ا

ألا اار

تس علنث

إ تفظ علنث يسا ع عل عتف

حير عت جل عتذك ياس تبك

عتر.تا عت ة إ جل ذك :عت ي عتتجاب ،علت  ،عتتاسل.إ
ه ع اب هذأ علأل

ألر علأل

ذك ي ت يسألر إت تات ة
كاأللا تلجن
عل حال

عت

عت تر

ار نااها عت ارا تها أر

ظيفاها عتجنسيا ،ذتد تف ط ألا عسا

عتسلتيا.إ 2ن

عت تا عتساس.

تس،

انضتط إتيس.إ 1ن سل كها

3

عتبن

عتلفظ ت ض

ألا اار

تاتض ة تي

عت طي ة عتا ااطلا تجاعا ن عتط ح
ه ألا ته ناأ ن

عآل

انسج ألبس

عتضب

تس عتأل أة نيس نج
كل ذك

جل

ألا

ارا ن ظل ألجاألا

عيا عتحتيا عتسا و إذ هناد سيط ة كليا

أر ألا انا تس عتكااا إتا ة طفيفا تلذعا عت جل عتج عز ي عتذي ي ق ن

ت يج ألاسبا كانيا تي األ ن حضر عأل أة ي ا ي ألر تير ثناياها ألا أ ع .

نج عتحتيا عتسا و ن

عياس ألذنت ر ت ر أله ن

كف

ي ععا جس عتأل أة تكلألااس تير

طياا ياتس ي ل ضغطا ر ها عل ر ي نارب ا أنفاسها تهق نه عها ،تطاتألا أ ذاها
تاتت ة ذعاها حير اغضتن
حلألايها تير تفا
أح عهألا ن كف

عكاهألا ت تضا تألا كانا ت يزعتر نان ير

هذأ تب عل ى عضضا إح عهألا حا
ألس ا عليها كألا عل

إح ى ت ريااس ه األا

أ

ح

أحيانا عر اها أل ألا
علت  ،ناأ ها نحضنا

تطا.إ 4ألر هذع عتألته عتذي سألس عتكااا عل

ط سها عتجنسيا ،نج عتج أة ن عسابألال ألفاار عتأل أة تافاريلها

ارا ث يها إذ هناد تبض عتكااا ألر ياحات

هذع عت ر

عنألا ي ألز تها تأتيا أ ى

 1نازك األعرجي ،صوت األنثى ،دط ،دار األهالي ،دمشق ،1002 ،ص.102
 2المرجع نفسه،ص .21
 3عصام نور ال ّدين ،معجم نور الدين الوسيط،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بيروت ،لبنان،0226 ،ص.122
 4الحبيب السائح ،مذنبون لون دمهم في كفي ،ص.12
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تاتاات عتكااا يناهج نهج اج يت ج ي  ،عسابألل كل ألا ت سبس تاكاألل عتر ة

ياجل عتح س

ت ض ح.
ياألظه ن

أل ا آ

نزعا أليل إت

عتألحظ  ،ن .يا عن عتسا و ن عتغ

عتجن

علنث ي

يبز

عل افاريلها عتته ة إ ناس تا ي ي إت نه ها ضغطا حلألاها تير أرتب نأيألضا

عل

ا.ت

ير ل تس يج ل كلألا سألحا تس عتف را تذتد ،كأنس أله

تأعألاق

زن اها.إ

1

ت يكر عتجن

تبي ع عر عتحياة عتي أليا ت عتبه عتألبيش ،ت اكر تذة

عتجألاب ت عتاألازج تير عتجس ير أر ينسيه اا ي
يك ر اأ أ أت

حس ة إ أ اها ،ظه ها إت

اض ه ن كل زن ة تل ن كل اأ أ تذأ

ر ي ألأل ير .ط تا تطنها نفكا ي ي عنها

ألالهفا إت تغضا ألفاج أ ت د ن تت أ؟ ل عتأل ا ن حاته  .ث ا تا إت
تالد عتت ة عتا
ت

ا ا ق ت.ب كت يا ها إر عتاهياها ناساكانا ت

ضغطاها إت  :آس  ،أنا ت أع
عت اتيا

نح تاها ر ع تر

أتاد ! كنا رغي ير تاها كألا أنا.إ 2كانا عتلحظا اسان

تاتاات كانا حياة عتف

ن كف اطا ه تحنا عتأل ا
كار عتجن

ضبها نضغطاها

ج ان عليها ألنذ ع نان ألزيجا ألر حألحألا حرار إر ي ا عليس ،كألا تاتا

ي ألا ألر تا نا

إت عتب

تأث ع علنث ى

عتضألي

عتج عز ي ن

عيا عتحتيا عتسا و ألذنت ر ت ر أله

عته يا.

عن عتحتيا عتسا و نانذة يبت نيها عر حياة فيا يي عتا كانا عليها عتحياة

عتظاه ة ،كار عت ال عتات

عتانكيل تس أث عل عت ح عتتتق ألا هاتيز عتنف

نسحا ا ج ألر .تها إت عات آ

يساه ي كثي ر،

 1الحبيب السّائح ،مذنبون لون دمهم في كفي ،ص.06
 2المصدر نفسه ،ص 22
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هذع عتن ب ألر عتكااتا

عتأل عضيا يي أنس ت ي عع علط عتب ا يا

عتس.أليا تلألجاألا عتذي

كار ياكل عنس ،إذ ن.حظ ألألا ساا ا ج عر ح عتألجاا عتا ينتذ ألألا سا عتجن
ت عر ألا هذع ات

ا تطه ع.تا ز جيا أ ع

تير أن ع ت

اج تا عت ععيا انا ل نيها ألسأتا حساسا تألا

عتغ ض ألنها ع عج عت ا و ألر يضا عت ضا عتألز ي ألر عت يا س ع

ن نلكس عت عيا.

ا

الســــلطة:
1ــــ 2الـــــ ّديـــــــــــــن و ّ
يب عت ير ألر عتألسا ل عتألب ة عتا
يانا تها أيا كار ،تل عت عيا
عتس

احااج نه عأليق

عتط.ب ت ين

عليس ينه ه عتستيل تي ع ها ضألر عتحك أ

عت ع  ،ألر هذع عتألنطلق كار عتكااا عتج عز ي ر
عتحساسا تألا تها ألر عنبكاساا

هذأ علأل

عتألجاألا عتج عز ي ن

ا تل عآل

ت هار ألتير ،نلي

ألر عتهير أر

إت

تا ت يا يهات ر عت ض ن

اأثي عا س ع ع كانا إيجاتيا أ سلتيا ،كذع ألح

يا

ألجاألا إس.أل

أر

ياناس

ألبا أ ،نلي

ألر عتسهل ن

ي عنا نيس عر عتيه يا أ نر عنيا أ عر تبض عتألذعها عتتيا ،هذأ عتألسأتا عتألهألا عتج ه يا
ه عتا أ ا تاتج عز
ع

ن نا ة ألر عتفا عا إت عتها يا.

عت ير ألنذ عت ي

ت كار ن

آتا

ألنذ ألج

س ة يحس عل

عإلس .عل تسار نتينا عتك ي ألحأل رل عه عليس سل
عتاساألو

عتسنير عتط يلا عتا عاتاها علأل تافاريلها

عتألحتا ،تكر تات ي ألر عت

ألج يااها نكار عتحال كثي ع ،إر عتفا ة عتا عاتها

عتج عز ي ر ن عتاسبيناا أ ألا اسأل تاتبت يا عتس ع ه ر عب يي ألضن
عتألآس

ر عتا

ألضا

عآلت  ،كار عت ير ه عتس.ح عتذي أته أ أهل عت عايا

47

ت يناج يي

ألنطل ه  ،نكان ع تذتد ي ر تس
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أر ي ل

يبط تلسياسا نظ ة ألغاي ة يي عتا كانا عليها ،نألا كار ذتد إت

عتيا عتحك

ت عيا عتألحنا.
ت يكر عت ير عتذي انا تس عتحتيا عتسا و ن
أذهار عتنا

ن الد عتفا ة

ي تل إت تأألثاته

ت ياط ق لأل

عتفا ى

عياس تبي ع عر عت ير عتذي كار تا با ن
عتح.ل

عتح ع  ،تل كار عت ير عتذي ت

ت يتجا إت عل عتبن  ،كار ير ألته لنه أ ع ع تس أر يك ر كألا سأل أ

ه ت كيفألا جا ألر ات ه .نيس ألر عتتا تاا عتتا باا ألا نيس تل كار عتألسألر ن تا ا ه ألر
ي

تات ال لرحاا عت ج أ عت اتيا ألر عتلح

ألظاه تتل كل ت

عت جال عتغا ت ر عر عتألساج  ،نات ير عن ه

إ تكنس تحلق إت إذ سأتاس ن نهايا علكل إر كار ألسألنا

ير

عل ألساغ تا:

تألاذع؟ تاه .ناعاذ ا تس عل أنس ت يكر ن نيا أر أت ا عل ألا ن تلتس .ناحس ت  :ألر
ذتح ع عا لا ي ت ر أنه ألسألن ر.
عت ير.إ.1جا ا تفظا ألسألر تل تتا عل عأللياا عت ال عتا طاتا

ن لا تس :هناد ا يب ل ي
كل تيا تذ يبا عتاطهي

عتا ل

ضغ طاا تل أتتس تغسيل أل

ألر أنرا عتأل ت
عا.

عتألبا ض ،ت عتفبل ينا عر ألكت ااا

ع ل.

كار عتحتيا عتسا و يحا ل عل تسار ت ريااس أر يتلغ أث عت ير ألر هذأ عتألسأتا إننطق:
ناز تس ط ألر

ق ح ألا عتنف

عتأل سا ،ننهض ي

عتنت

نأتا ا إتيس أل .كا عتحت  ،هذع

ألغض ا عليس ألبل ر ! تال تس تس :نالاه ؟ أع إحيا ه ! نألا عساطاب نأ ل أ ن جهن !عتله
إن أع ذ تد ألر عتت د تد ،نإر عت ال تغي حق ظل عظي  .تق عراأ نح عتألاجألبير عل

 1الحبيب السّائح ،مذنبون لون دمهم في كفي ،ص.122
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عت ري نلأل

تينه ألغيظير

ت ة إت تد ! أنا عتبا ل ن
عتألاستا ن عتفانا أج

حات ير

ألحز نير عل أتنا ه آتا ه

ز ب عتتب

ألر عت اال

عإلنسان

ألاسا يا تير عتتت

لر عه ه عتذي يحي
أ

ي ع ت !!عتله إر

عتنان نيها أنسق ألر عتألغارا ! أساغف د

ي تفنا عتسا و تلب ة إت عآليا عتك يألا عتا اح تال عتنف
يأليا تي

ذ يه ن  :ت ح ت ت

لح عتحق ن عنها

أحأل د .إ

1

عتت ي ا تغي حق ،نج عز أ ع اا ت ي
زهق عت ح عتتت يا ت ر أي جس حق

ناب عر عتنف .
يبات عت ال عتبأل ي ألر عتأل ت اا

ن عتنا  ،ناه ستحانس
ه عتذي يح

ذنا عظي ت يألكر أر يغف عه تراحتس ،ذنا ي ل تس
كل ت

ابات تس أل اتي كل ت

يج ي تأأل أ ي ل تس كر نيك ر ،عه

يأليا نه عر هذأ عتج يألا عتتنبا عتا إذع ألا اف نا جأليا عت ياناا عتألبا عا

ا نضها نضا تاطبا ناهيد عر عت سا ي عإلته عتذي رار عتنف
حا أر عتأل ت يحق تس أر يضا ح ع تحيااس
ي ى عتحتيا عتسا و ن

يناح

عياس أر عت ير أل ج

ن كل أل ة إت

عتبلر ،إنها عتفانا

جألاعا عتلح

عتألنان ر.

ه تنف
عت ال أل ج

ألا عسف ا عنس عتناا ج عتا ا

جا تال عآل

.

عتتبا عا اكانو تكنها ا افا

نبل عه ألر أي ضها إذ أر عت ير ت ي ألر كل ألا جا ع تس

ت يكر عت عتا عتذي أسف عر هذع عت ضا تبي ع عر عتسياسا
أتطاا هذع عتر عب تألا تها ألر أل عت

جبلها أل سا ألر كل ت

عتسلطا عتا اب ه أح

كثي ة ن هذع عإلاجاأ ،إذ ألر .ل عتنا اتاا عتا ج ا

نضها أرتو عتحال يسي ألر س

 1الحبيب السّائح ،مذنبون لون دمهم في كفي ، ،ص100ــ .122
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عتطها ة

تتا

عتبطا  .ت

عناه عآل

تأعألال ن يايا عتفظاعا ،ألألا جبل عت عتا ألابفر ن ألااها عل ذ

أ ج أل ض ب عتسلطا ضألر عهاألاألاا عت عيا عتج عز يا ارا ألا ابلق تاتبت يا

عتس ع ت ناتحتيا عتسا و ن
ياتير عتستا
أح.أله

عياس ألذنت ر ت ر أله ن كف تاط ح هذع عتأل ض ب ،نحا ل أر

ع اكاتا عتتبض علنا عل

،

عآل

ع زهق أ عح عتنا

ألر ي

عتا ة

طأل حااه .

كانا عت عيا احك

عر جل عسألس تي أ ع أر يثأ تبا لاس

عت يس ،أ اس عتا

عحا

حها تير أيا ي تاالس تح ل ت نلس عتذي أ ذ ع اتس ألر تي عتذي ت يه أ تس تال إت عت را
تبا لاس نكار تس ألا أ ع  ،ألر هنا يج نفسس ن ألااها أ ى يي عتا كار نيها ،إذ أرتو ألطا ع
ألر عتسلطا نفسها عتا عجزا عر اح يق ألطلتس ،تك نس أح
عليس أر يار

جال عت تا

أح أتنا ها جا

تاتب .نيا عتاحل تاتحكألا ،نل كار كل عح يأ ذ ترارس تنفسس لرتو حال

عتت .كحال عتغاتا عتا يأكل عت ي عتضبي  ،عذع ألتينا تهذع عتألنطلق يبن يياا عتب ل تاتاات
يناج عنس يياا عت ير أيضا ألر هنا أناج ر عب تير إي ي ت جياير ألابا ضاير يألثل عل ل
إي ي ت جيا عتسلطا عتا يألثلها جال علألر ألر
يألثلها جال عت ير عإلس.أليير

عت د ،عتبسك ت عتت طا أألا عإلي ي ت جيا عت ير

عتسلفيير ،نهذع عت ضا لق ناتنا هيتا إ ظه ألناخ سياس

عجاألاع ألاأز تستا أج ع عتفانا عتا طتبا ج عز

عتاسبيناا ألر عت ر عتبت ير ألا يزعل ألألا

جبلس يساثأل ألنا ااها عتألأسا يا ن اتكيل ع عت حكيس عتا ت ناها نجا ا عتأل ا عتبتث  ،عت عا
عتسا

عتف ض عتباألا.إ 1ه أأل حاأل ن ظل ع ا تل عآل

.

 1بوشوشة بن جمعة ،سرديّة التّجريب و حداثة السّرديّة في الرّوايّة العربيّة الجزائريّة ،ص.16
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كار هذع عتر عب عتثنا
عت تا

ينات

عتألب ي ،ت

عت را

،سجال عني

عل ى

ا لق سلتيااس

عتب ل

ت أناج ألأساة ح ي ا عنا لا ألر عتف
عل

يتق ت

إت

عتجألاعا ،عنات ا كألا

حاتس ت ر ا يبل ع عل

ر ا عت ناج

تير عت ير عتسياسا كل عح يحا ل إثتاا أيس أل تفس ،كل جتها انا
تا ،ن .أنرا عت ير أتنب ع عتغي تآ ع ت عتسلطا عساألبا إت ر ا

اباأللا تاتلير ألألا أرتو عتألجاألا ي ر ن حل ا ألف يا ت ي ي أير عتألف إ عاير ألر

اج تاس أنس يكا ت ي ج تير عتج عز يير ألر ت ينظ إت
عإل ع ة ترفاه أع عنا ج ع ،تب
ن ت ذتد أتكال عتاذأل

جال علألر

أل ظف عتب عتا ألسس ت

حيل عتألحالير ،تي عرل ع إذتل أل عطنيه
س غ ت نا عتس.ح ن

علكث اط نا

تضألا

ألثلجا !

جس أل ز عت تا ابتي ع عر

نبل نير اجاأ ألظاه ذتد عإلذتل عتألسات يس ،ت كار احا عتا ة عت ير.إ

1

كأر عتجن ي

عتج عز ي ن الد عتفا ة كار ي عزي تأنباتس عتجن ي ن عه عتحا.ل ،را عتهلا عت عا نفسس
يرا نه إذع ألا ت أل ع عل ت يا يفات ر تي اها أ حاجز أألن ن عتأل ينا ،كذع ه ا عزر عت عا
ألر عتط

عآل

عتذي أ ع أر ي ي

تا عس.أليا عل أن اض عتجأله يا ،نألا ألر ستيل تفبل ذتد

إت عتا هيا حا را إ أل ظف ر ألر أس.د عت تا يلاح ر تأعألا ه ن تألرار نبال يضب ر
عل

س سه ع عتياا تيضا أ ك نياا س ع أ تيضا ألطل ير عتلح  ،را ا أل ظفاا

ي ا ير حجاتا تنا تاعا ألنس اسأليا عتاتا
تأسل ا حياة ألغاي تلنألطير عتا لي ي

عل

! ث تال ت
ت عتسا ير حا
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إر عتلتاسير ع.ألا عل

عتتا عز

عر أرتحا سا ة عر ن ق را خ
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ألنا تاا ألاطلتاا عتحياة ألر عتلتا .إ 1نات

ت ى ن اا ج ا نفسها نجأة يي تا ة عل

لق ح ع ليا احا ل أر ا ض أراحا عتلح .
ت يا ت

علأل عن هذع تل عتح تل األ عأ إت أتب ألر ذتد ت يكر عتسلفي ر تيا ك ع كل

ألر ع اتط عسألس تات تا ألر ت يا أ ألر تبي  ،تإ ع اس أ ألجت ع ،هساي يا ألجن نس تلذي ينراب ت
ياأل

كانا عت ألا عت طنيا ج يألا تنبا تاتنستا ت عاة عإلس .إ ن ا

عتنا احا عتأل .ة .ث أتب ها عل ن ذأ ،ألثل رتيا ،أل

ضغط تر أ نأطفأا

ذ ععيها ح ل تتاس حضر جهها

عها ألغا ع تاأ يا عت ألا عت طنيا.إ 2كار عتذهاا

تير ي يس تتلها تير عينيها كألا ت يفبل ي

تاأ يا عت ألا عتبسك يا أتتس تاتناحا نإذع عا ت ي ذهتا عتبا .ا عتج عز يا اتا د ج عس
تاتس.ألا كأنس كار ن
عتنفسيا عألي ا اكا اف
كأألها ت أل

عتأل

ع لس ته ل عتألتاه عتفظيبا ألر أت .ألألزتا

س

أل ط عا

تيسا تتت إ تألا كنا عت حي ألر أطلبس عل ألا كار عتاكا عليس إتزعأليا ألر أعألال

عتا ايل عتانكيل عت اطا
تبا ن

ألتا كا ن

عتح ا عتباتأليا ،عذع عا

ر أث جس ي كانا عآلثا

عتنرفيا

عتفبل تبن

أكت

أ سا ،ن جن عل

ثا ق تر يا

أي ي أجهزة علألر ر اها عتجألاعاا ألر كألا نها عت االا عر عسانطاق عت عتبير ن

ح عجزهها ألر عتأل نيير

جال علألر عتبسك يير عر ابذيته

تاله تفظاعا ت ا ر .إ

3

نإذع

نجا ألر كل هذع كانا أعير عتأللاحير اا ر ته ألر كل جانا تر يه أ ته تال حا ي ار ع
ألنه .
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تهذع عتأل ت

عياس إت عتألسك ا عنس ألر

عتألابا ض حا ل عتحتيا عتسا و أر ياط ق ن

.ل ط ح هذأ عت ضيا عتا ألر .تها اط ق إت ر عب إي ي ت جياا تير عإلس .عتسلطا ،ن
ظل عتضتاتيا عتا عكانفا عتأل ض ب حا ل كل ط
عي ر عتنا

ن

أر ينار إت نفسس ،يت أ ر ة عآل

ألنس كانا تجاعا ألر عتكااا ن

عتح يس عنس اهألس عتنحياز تط

عر عآل

عتكثي ألر عتاب ي ت يألكر أر ينر

ط

انا ل هذع عتأل ض ب عتحسا

تاتاات
عر آ

اغيا عتنظ عتحيا يا تك ر عتألسأتا نيها
جال علألر عتذير ه احا

 ،ناتسياس

عأل أة جال عا ذ ع ألر عت ان ر ر اه عتألجأللا عتا احألل عتكثي علأل
ع اس ا ن أذهار كثي ألر عتنا

ع

تحر عتنا
ض يا تي
تن
عتنا

ي ألا ا

تس ن

عتظاه ألر

علألار إت عنه ت أ ها ه عتألاستتا عل ت ن عأللياا عتبن

ن عتت .لنه تاأل ع ت ألو عتح ياا
تأتكا

عتألسك ا عنها.

ن الد عتفا ة عتا عايت ع تا بها عتأل يتا أر عتسياسيا

ظفا عتسلطا عتبسك يا ألر أجل ألراتحها ،ألألا جبل عتنا
ن حل ل عتسل

عتذي يتكل

عتسا ة

سجن ع أرحاا عت أي ن ك نه يثي ر عتفانا يبألل ر عل

ع يكاتيا ألألن عس ،ألنس كانا عتب.تا تير عتأل ن

عتبسك ي ع.تا انان يا

نيها عتلي نا تل عتح ة عت س ة ألألا جبل عتأل عطر عتج عز ي يتب أنس يبيش عسابألا ألر

جل اس عتذير يحا ت ر عتا يج تسياسااه عتألاهاتكا أر .عتفات ة تت عياها إ نأضا
تأألرال عت ه

تألا نتل نظاأله ن عتنه ض تات تا عسانس ع تبتبا تات ع تنا :ع اا ع تيننا

أ تينه .إ 1كان ع يضب نه تير عتألط تا عتسن عر يطلت ر ألنه عت ايا  ،كأنه ن
طاحنس عت طي

حنع

إذ تاتتح أألاأله عتب

ألر ع ه
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تي

ألب كا

هناد ألر ألف  ،ناتاباألل ألا عاة عت ير
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عتاباألل ألا عتبسك ج يألا يأل اها أرحاا عتلح

ج يألا

ر عآل

عت نا تط

.

ضح عتج عز ي ر ألر أجل طنس تاتغات
علط ع
عتا

يباتت ر عليها تل يت ع عل ض ة

عل ى عتا كار تها عت ن ل

عت ي

ت أل ع أجسا ه ن ع ع تس تل ج عتب ي ألر

اتيار عتاناتض عتحسا

عتحارل تير أل اكزعا عت طاا

ذك اها عت عيا ألر عإلألا عتذي يباا أل كز عتا ير عتر ا عتألسأل ب ألر عتنا

عتنرو عت تا ن حير يب
عتط

تب

ا لس ن تس ر عت تا

عإلطا

ن

عتيا حكألها عتذي يتاب عر هذع

ألر عتسياسا.

3ـــ الذاكرة والتاريخ وعالقتهما بأوجاع األنوثة:
3ــ :1الذاكرة والتاريخ:
ا ضا ذعايا عتأل
ر يو ااتل

ن

إت عتذعك ة عتا ا

ننكس عتب ي ألر علأل

عتا

عإلنسار ااحك ن ار نااس أح عتس ،نه أل جا
اجا ألنس ت را يحاك إتيها ألر حير إت

ناتألبل ألاا عتأل زنا كفيلا تأر ابط عنطتاعا ألا عر أل ض ب ألبير ألر علتيا عتا

آ

س ان

عتذعك ة س ع ع عن عتكتي أ عترغي ه عتألآس عتا أل عليها عتتبا عتج عز ي ن كل أل عحل
حيااس ت يا ان

ن ذعك اس اتكل أح ع تاا حيااس.

عألل عتحتيا عتسا و ن

عياس ألذنت ر ت ر أله ن كف عل نسج أح عس انتثق ألر عتذعك ة

تااتكل عل أ ض عت عتا ،ألا عل ي إت عح ع ألر ألجأل ب ا ستاا ع اس ا تإ ع ة عتف
عل ر ة أ

ساتا أ أي ت

ر إ ع اس الد عتا ن ضا نفسها

كاإلت ا

حس يك ر تس عاألل عساي ع علح عس عتألاضيا انتيط عتذعك ة أ
ر تي أ إت عز تل علث عتنفس
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ت

إا

آ

تات

عساحضا عتألاض

علساس ن اتكيل عت طاا عتس ي ن عتن
ن

عل

عتحاض عن عتتاغال عتألكث

طاا يتن عل

 ،نه

عتذعك ة تحذها حا

أل ز نها ألر علح عس عت عتا.ناتاذك ت ع علح عس عتس يا ذتد لر عتزألر عتألاض
عت يا.إ 1تاتاات تس

أله ن اتكيل عتن

كار ت تا عتذعك ة ر ى كتي ن
عتبا عط.ق عتنا

يساحض

حاض أ إ هز ج عن

عتتبي ألنس

عت ع .

عيا ألذنت ر ت ر أله ن

كف  ،ننج عتحتيا عتسا و

كأنألا يبيتها عتلحظا عل تسار ت ريااس تي

اذكا عا ألر ساعاا أت ها تبا كانا الد عتا

علعي ة عتنا يا :طل اار عل

اسابي كل

علتل ألاا ر عهألا عل

ج عر تيا

تها زألر تبي عر

نض يتا رألاها نتس

نل أجا ز جا

ح يا عر

ذك ها تا ألا ألجااحا احذي ها عتألهز أر أا يس ،لر عت عع كار ت يا ظاه عإ 2نات تا عت ي
عتألفابل ت يزعل يذك أه عتس
اب
راآ

أح عس

عتبألل

أ نبلس كأنس ح س تلا .

عيا عتحتيا تاتذعك ة إت زألر تبي حيس ر ا عت را

ت يبل ع عل أي

 ،ننج أ ي ل إ ح س ذتد تتل عح أ تبير عاألا نسأتان إر كار ذتد أنزعن نأجتاها

أن ت أه ا كأألثات ألر علطفال تل ااتبا عتفا راألاا ا نو عتبسك ي عتذي أ ج ألس سس ر ا
ت يطلق ث اها ى .تلا تها كار أ ل عت تيا ينزل تحزر تكنها كانا تتل ث.ثا أع ع
ا ا ألغيظا ألحز نا أر أر

تها ألته عتألذتحا ت د عت

ج ان

عل ت.ط عتغ ناير عساها أت ع أل ا

تزني ألر عتح تي ،.ألغاا أثا ها كأنها ت ازعل عل تلت .إ 3نتش س عل عتأل أة عر علح عس عتا
جا

تا ألألا نبلس إت عتب أ تاتذعك ة

ر افكي ألجه ت تاحفيز ظاه
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عتبألي ا عت يا عتا ا كاها أكت ألر أر األح أ ا حل ،نه تاتيا ألا ت
عتذي عنفط عت لا ،ن .عتسنير عتط عل كانا تا ة عل عا.

ذتد عإلحسا

ذعك اس ألج ياا ذتد عتي

تالس
عتك يا ت

عتحاض تأح عثس عتألاغي ة نبلا ألا نتلا عر نبلس عل ت .
ا عت عيا إت نا ة تبي ة تاتا ألر زألنها عتذي اس

األض

افاريلس ،تل ا جا إت

هاتيز

عألي ا ألر عت طاا عتس ي ي ل عتسا و ن عح ى نر رها إ اذك ا جس أأل علني  ،ت يزعل
ح ن عتها ضا يا ن

تلت  ،ارب إت

رألا ألاأأللا ألستحا ن .ا
نح ألها أر ا

عتسطو ن

ألغا ا ذ ة عتري

تات ا ته ة ألسا ها ن

إت تر.ة عتبتا ث انزل يبي ها إت أر أتب عتأل ض عتذي أذهتها

ت عينا أر انب ط ي .تتا ط يل عسا ،ألر عتط عز عتذي تا تس عتألبأل ير الد

عتأل ر عترغ ى سط عتح ل عتتاسبا عتألز عا حت تا أ عتألغ سا أتجا ع ألثأل ة ك ألا ،أس
عل طاتق احا أ ض تلأل

عا ....إ 1ت األثل هذأ عتب ة إت ابتي ع عر ألا ي اتج نفسس ألر آثا

عألي ا

ألااهاا ألب ة تل ير

تنا عت ضا عتسا و ن ذتد عت تا ،يحك عر نا ة كار تلألبأل ير

ع ن

عتاحك تتل يي تل ه

عسا ت ع

عيارت أ عن ة ألا س ع عليس كل ط سه عتحا.تيا،

عل ألنازل أهلس عتفا ة ن زألانها ،ه يذك ها تن ب ألر عتتف ا.
نج أر عتح س عت ع
عتضألا

عن عتحتيا عتسا و ت عن نق ألر ذعك ة رلتا ت الير ألا عألا

عتج عز يا حاض ة ،نه تضيا طنيا

عإلنسار ألر اا ي ها أي ا لا عر ه ياها
نظاتاه

ينيا لر حا عت طر ألر عإليألار ،نإذع لا ذعك ة

اج ا ألر حضا اها .األثل عتب ة إت اا ي علج ع

أل ا ألاه عتاح يا أ ت ألر تاا عت تا

عتحا ع تنجازعاه

ألنس يب عت ض ن هذأ عتألسا ل عتحساسا ألر علأل
 1الحبيب السّائح ،مذنبون لون دمهم في كفي ،ص.27
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عتا

ثانيا ألر أجل عتحاذع ته

احااج ألر عتيا عتبألق ن

عتط ح
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تاا عزر عتحك عتأل ع إي ع أ ،نه ألر أه عتسياتاا عتس يا

عت طاتيا عتا أثتاا نفسها ن عت عيا

عتجزعى يا.
إت أذهاننا عتب ي ألر عتأل عحل عتا أل ا تها

يألثل ح يثنا عر عتاا ي تيألا كتي ة ،لنس ياتا

عت تا عتج عز يا س ع ع كار اا ي ها عت ي أ عت سط عتح يس
ألر عتاا ي ن

عيا ألذنت ر ت ر أله ن كف كار يألا ألر زألر عتسابألا إت عتبت يا عتس ع

نا ة عتاسبينياا ألنس جألا عت ع
عتاا ي عتذي يألكر أر ن سألس إت

تير اا ي ير عأليير ألا ا تير ن عا ألا ت يا
ألاض

تبي إ ه

تبي يألثل زألر عتسابألا أل عأ ألر 7280ت ت7992

ألاض ت يا يألثلس عتسا .ل 7998ت ت. 7922إ
ألر اا ي عتج عز

عتألبار  ،تكر عتألسابألل

عتألذك

1

ألنس عألازجا عت عيا تير تا ا ألهألا

حساسا

عتا ت يألكر أر اغيا عر كل ن ألر أتنا عتج عز .

كار تا عتث ة عتج عز يا كتي ع عل كل ألر عاتها أ ااتا أث ها عت عأل عتذي لفس عتسابألا
عتف نس

عتغات إ أللي ا هأل ألا

ذتد تلتجاعا عتا

احل

تها أتنا

اضحيااه عل علتل تير ناا
عتألآس

عآلت أعألق عتاباط

عز ة تتط تا ن
عتج عز

نكار ألر عجا اسليط عتض

طياا كاته  ،ت

عل

تط تاه

ألا اح ث ع عر عتتط تا كار عتح يس عر

ألبه أكت  .ن الد عتفا ة ته ع كل أن عب عتألباناة ع ن ع عتب ي

ألر عترب تاا ،ناتبألل عتاح ي ت يكر تاتسه تا عتا
عت ي  ،تل حا

أعألاته عإلت ععيا.إ 2عتكااا أر يل ع عتض

أنها ت احض تات ع عتكان

عل ضاب عتألحر ،عر ناتا اح ها تتل عتج عز

ي اتها عت تيا عتبا

تافاريل عتح ا

ألر عتتب ا عتألجا ة ،تك نها كانا ابيش نف
تسن عا تكر سلطا عتحا.ل
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احكألس ن ت ع عا عت ل عتر ي ا عتحليفا تس أكت تكثي  ،ألألا جبل عت عتا يكاس ن عا ألر عتباألا
ن ثكناا عتألجاه ير عل عتجتال تير عتت ع ب أزتا تل ه عتألنه د.
كار عت ت ج إت عتاا ي

عت ج ب إتيس كأ عة

عتح ا علهليا ،اابل ألألا ألض

انظ إت أل ا ألاه عتأل ي ة عتا

ذتد تث.ثير سنا عاألير ،نه ت اكر ألج
أتس ألا يألكر أر ااحألل عتنف
عل

س سه  ،ت ه ع أجسا ه

سيلا إلي اض عتضألا

أ تا

عتتت يا ،ظلأل ع ن

فا

أيا

عتألياا عتا كانا ا ي

ح

عألا أكث ألر ت ر تل اجا زا
عل عتج عز يير عتذي عات ع نيها

يا ه عيارت ع ن ألضاجبه ه ا ألنازته

ج هه تاتانكيل عتابذيا ،نأ جه عتحا.ل عتف نس ألر عتن

أ له عاألا ت أألل ت يا يزيلها تكر تتساتاه ح ع عتألساحيل.
حا ل عتحتيا عتسا و أر يباأل عل
ناتاا ي ك عتا ألض يجل عألا ع أ ن
عت ألا عتا س ا أ ض عتج عز

تير عتنا

عتأل جبيا عتاا ي يا تر عتر ب عتأل ج

عتا ت يزعل حيا ألبيتا.إ 1يتبس ت سا ل ع ي ة ألفا ها أر

أر اثأل تها ح تها أل عز عها

ر ألا  ،ألنس نه تيسا تحاجا إت

زهق ع عتا أ عح أ ى اك ر عل حساا عتتبا عتج عز ي أتنا س ،إر عتح ا ت ابا
ت تاترغي احر كل ألر ي
جا ا ظي
ألهألا ،ننلأل

ت تاتكتي

أألاألها ت .حألا ت تف ا أل أل ة ن كل ت .

أح عس عتث ة عتج عز يا ن

أتيا كثي ة أأل

ع ي ة انتثق ألر تضايا ألري يا

ألر عت عيا ذتد عت ضا عتألز ي عتذي يلا عل كل ت

عتج عز يير عتأل ألاا ن

إ

عتت ع ب عتط تاا تات هر عل

جأليل اجلا ن جثس

تس ة عتحا.ل عتف نس

أنباتس ت يك ن ع

ح ه ن عألليا عسا رال كل ألا ه ج عز ي تل كار هناد ألر ساع ه أتنا عت طر عت عح عت نا

 1سعيد يقطين ،الرواية و التّراث السردي ،ط ،1رؤيّة للنشر والتوزيع ،0221 ،ص 02
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عتذير ا ل ع عر أألاناس عتأل سا عتح ك

إ تتل أ عير عاألا كنا تاه ا عتسيا ة عتبسك يا عتألي عنيا

ذعا أ تبا أ تبا ا تفا ن أل كزها ألته ة تاتها عتث يل سط عتح تير ألر أط ع
جا ت عتفض ل ككل علطفال ألثل أليأل ر كغت أ ألر عتأل عه ير.ث
طر يي ألكت عت ألكت ر ا ألحأل ل
سيب ض تيل عل ت ة ن نسا

ت

عتأل ينا ت

ألنها ألظل ذ تتبا حأل ع

ا عتحيطار ر عأ  .نا ج ك.ت ألر لفس أر ألا
يتي ه حيس ألا كان ع.إ 1ي ر

تطش جيتها عتذي ياب ا عتف.تا

ابن

تاتك.ا عتبأل .عتذير يساع ر ن نسا ي ت ر عر عتف.تا عتا

عتكلألا عل ي ة عل

عتألجاه ير إ عتذير عنضأل ع إت عتث ة عتاح ع تاتجتال تأل ا ألا عتسابألال نكات ع تا أن عب عتح ألار
عهج ع عتأل ا طيلا سن عا عتحا يناظ ر عتكثي ألر عتث ة...إ

2

ه

عتض يتا عتا

نات ها ألر

أجل أر يرل ع إت أل ع ه .
يب

عتحتيا عتسا و ن

عسا طنا تها

عياس إت

عتأل عحل عل ت

عتا

ست ا عحا.ل عتج عز

تذتد يحا ل أر يتبس ايا عت ع ت ي أر ألا أل ى عل عتج عز

ألر علتيا اجاهلس إ ار ي إر نحر إر تسنا عألق ذعك انا ن
عتبثألانيير أ تنز ل عتجي ش عتف نسيا عتغازيا ن
عتذهاا إت ألاه أتب
إتيها ج ها عتزألان

تغل تاتف

ت عط

عر نحر حف نا عر أث أل

ت يألكر تأي تكل

ألاضينا سنج أ ينح ت

سي ي ن ج تذتد نظل ن

عتأل حش ألر ح تنا حير ت نل

عت ل عتا

ل

عينا ألبات

عسيا حضاع يا تا ألا نسن

نا ن عتاا ي ذك عآل ير عتذي عحال ع أ ضنا أ

ناح ها ألر عتفين يير ألر عتب ا عناها ع تاتف نسيير ذتد ألا يستا عتحسا
عتت خ ن عتذعك ة .كأننا ج نا تيك ر هذع عإلنسار عت.اا ي

تاتاألزق ن

عتضال تحثا عر أناأ.إ 3هنا يط ح

 1الحبيب السّائح ،مذنبون لون دمهم في كفي.061 ،
 2بوشوشة بن جمعه ،سرديّة التجريب و حداثة السرديّة في الرواية العربيّة الجزائريّة ،ص.122
 3الحبيب السّائح ،مذنبون لون دمهم في كفي ،ص.061
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عتسا و تضيا ج ه يا ه يياا عإل عد عتح ي
عت حي ة ألر عحالا عتج عز

تلسي ة عتا أل ا تها عتج عز  ،إذ ت اكر ن نسا

تل ا ع تا عل نبل ذتد عتب ي ألر عتحضا عا عل ى ،نه علأل عتذي

يجلهس جل عتج عز يير ،ناتتب ا عتا ااب ض ت.حا.ل يأ ذ ج عز ع ألر ث انا عتألسابأل
ألر ث اناس  ،نألنس يك ر هناد طأل
ألنها اح ألر عتا

تلح ا ق

اغيي تألي ي ت جياا ،نهذأ عتا ستاا عتا ت نفا

ي ض عل عت طنيا.

يكألر عتفبل عتسا را

عتب ة تاتاا ي إت

يابل ألر اا ي يس عليس أر يبي أ تاتاات
ج ي  ،ه حال أتنا عتج عز
يب

ي د تبضا

ه

جذ أ عل ت

ت عيا عتفه

إعا ة نكتا ج ي ة ابي نسج أ اا عتظل
نينس نس

عتذير ألا نا ع يحفظ ر عت

عت ع

نألر ت

عتألباناة ألر

ر أر يبات ع ألنس.

عتسا و ن سياق ح يثس ع ألا إت عت ع أ تبير سنا أ أكث ت ليل ،ه عتفا ة عتألألا ة

تير حاض عتس
انه

أى انه

عتزألر عتذي ست س كأر نا ق عتسن عا ت يغي ت

ي ل إ تكنس إذ ت

عل ألا

نطق ألسب ع يا تلفظاعا .ث زن كألا تتل أ تبير عاألا عتفا عل ث.س جثس ألفا سا

تب ألا كار أ ي ضألر ألجأل عا ألر كايتا عل عتا ل

عر تا.ه إث عتاتاد طاحر ألا ت عا

عتجيش عتف نس عتذي حار ه  :تتل أر يب ع تب ي

ت ننه  ،نتب تار ب عتك عألا عتا تطاتألا

ضنها اترا تإلنسار أتا ألر لفس إت
عت حتيا.

1

عتحفا ير عر ي ا ا ألباينا تها :عإلنسار عل طتيباس

كأر كل ألا يحرل تس ع.تا تألا عاتا كأر عتزألار اغي

أي اغيي .ر ة عتألاض

ع ألا عتحض

عل عتأل ع ألا ن اف عتذعك ة عت ت

كالأليذ نجيا يطاتا
تير أجنحا عتاا ي ن

 1الحبيب السّائح ،مذنبون لون دمهم في كفي  ،ص161
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ألج ياا عتألكار ت يط أ عليها
سس ن كل تا حير ،اج ته

ت

 ،نج عتجناح عليس يحألل ث ل
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عتسن عا عتبجا

أيا عتسابألا

عليألر يألثل زألر عتألحنا

عتح ا علهليا

عازعن تيألكر

ت

أر يغلا جها عل أ ى لننا ت نبلنا ذتد تا لرنا ألر اباسانا.
اب ألسأتا عتث ة ألر علأل عا عتا
سج.ا عتاا ي

ه

عتألسأتا عت طي ة عتا

عت ل ألا ز عل عتت عه
عليس عتحتيا عتسا و ن

يربيا انا تها ت تت

عياس ألذنت ر ت ر أله ن كف

عتا نج إح ى عتت رياا ااكل ن

سس ع عتا ا تل ا ألسابي ة نينا ألر ر اس عتألغأل

ن عتك ،

عتجتها ،طانو عت جس تل ر عت  .تا  .ته  :اا ي ح ا عتاح ي عتألكا ا ه عت.اا ي ألبجزة

أر عتح ا ت اس ل إت عتفتل كل ت
عل انازتاه عتا

كار تاا ت سير ألر عتناكاسا لر أل زها أتاأل ع كل ت

رلا ح عتا عطس عل عتيايال

سيتلغ ألراتو علألر عألا أت ل .نإنس ت أل ضا نانف
ضألا

س ى عت ت ل عتألسك ة عل

ابايألها اك ر عت را أتتس تألااها ألب ة ه عتط ح عتط ح عتذي ع ج

هذع عتأل ض ب إ تاتا :كار ن
ع

تكد عتتبض نيها أ ع ع أر يكتف ع عر تايا ت ا نها

عتارفيا أع

أر عح ع ألنك عل علتل

ألنس ،ت ي ج نيس أل ت أل س

عآل ير أنظألانا اسي هكذع تكر تت أر يب ن ع أر هناد ت

ي عتا

ألا يا احضي أ ن عت فا .

أته أنس سيك ر أل أل ع.إ 1كار عحتيا عتسا و كغي أ ألر عتذير ت ابجته انازتا عتث ة عتاح ي يا
تكك ع ن
عتا

عل

عنارا عاها ي أر عتسيا ة كانا كاأللا ت ازعل عل
عت فايا عتا

عتا عا عتج عز ي ألا هذع ظل

اسا ع عنها ت يا ألجه تا ت ى جل عتج عز يير إ يي أر عتث ة كألا

ر اها ع ي علعألال عت ع يا جا ا أل يتا تآلألال عتب يضا عتا عل ها عليها عتألجاه ر...إ
إذر عتضألي عتذي عتا كانا احك عنس عتت ريا ه كي

 1الحبيب السّائح ،مذنبون لون دمهم في كفي ،ص.126
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لنس ألر عت عجا عل عتأل ألر إذع أ ى ألنك ع يغي أ تلسانس نإر ت يساطا نت لس ه عت ضيا عتا يسألر
تها عتسا و .هذأ عت ضايا ألر عتألألن عاا عتألحظ عا عتا ت اا عنق عتسلطا عتحاكألا عتا اف ض
عتن يا عتسك ا عر كل ألا يتكل ط ع عل حكألها اه سلطانه .
اب عتذعك ة عتاا ي

جهير تبأللا عح ة عأللا عت ع

عتح

عإلنسان تض ة إ عد عت عتا تحل

حيثيااس ،نجا عتاا ي تي ت تظ.تس عر حياة تبا عسا لا طنس ت ياح
عتذعك ة عتاا ي ألر أجل أر اك ر كتاه تل
عتس ع إت ذ ة عتفبل عتب ع

تير أتنا

نك يا سياسيا،نجا ا

عت ال عتألراعا عتا ناتها أتنا عتج عز

ألا عتبت يا

طر عح .

3ـــــ 2أوجاع األنوثة:
األثل علنث ن طا ع اكاز ن عتألجاألا لنها ه ألر احألل ز أ أه ع أ ،ابط عنطتاعا تألا
ح تها ،نينجذا إتيها عآل

تأنباتها ار نااها ،نا ال

كثي ع عر عت جل تي

ألر عتناحيا

عتفيزي ت جيا عتتي ت جيا عتا ااحك ن نفسياها ألي تاها ن ط ،تل ألر حيس أر عت جل أكث تجاعا
رت ع تنياس عتجس يا أت ى ،ني ل عنها ألحأل عتغذعأل ه إ ألجأل عا ألر عترفاا حاتا .إذ
األثلها عتجس عتنس ي نه عتألسنس ،عت نه

ا ج علن ثا.إ 2تاك ر علنث

ه

عتتنا عل ا

عتز جا ...علعظ ألر ذتد ه عل  ،ناحألل تير ثناياها ح ع ليا ج عنيا ت يألكر أر نالألسها
عن عت جل تك نها ت

تجا عات ا اسألا نيس جز ألر أه ع ها عنتغاتا عتألجاألا أه عتس ألا نلذعا

أكتا ها أس اها.

 1بوشوشة بن جمعة ،سرديّة التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية ،ص .122
 2عبد هللا الغذامى ،ثقافة الوهم (مقاربات حول المرأة والجسد واللّغة) ،ط ،1المركز الثقافي العربي ،بيروت،1002 ،
ص.62
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تطاتألا كانا عتح ا عتألآس اأ ذ ع ع كتي ع ألر عتضبفا
تسألاه

اس افاريل حيااه  ،نليسا علنث كاتذك

ابات أت تب

اسا ي عت جل عتأل أة ن أأل

هذع ع

ن

اح أله ألر ي عتبيش ،نازيل
يننا عتحني

ع ي ة ،نكار عت جل ه ألر يحألل تبلا عتستق ن

عتبا لا عت عايا علس يا يي ها ،ألا كانا عتح ا األ ت ع س.ألا عل
كتا ع نسا ع

جات ،كله احا س

ألا ه  ،نه

ضا ألز ي ألهألا كانا أستاتس

أه عتس ،ذعك ة ت األ ا تكر ات
ستيلها ،ناإلحسا
كانا

عتأل ه

علنث

أن ع عتألجاألا رغا ع

عتأل عنا أألا علعي ة عتنا يا عت االا ،اه

ه

عنبس يبان

عتط

عتضبي

كيانه

ا يق

ألنس عتجأليا أل ى عت ه  ،تا ستاا
عتذي ألا نا ا ااحألل ألا يرا

عتحا عتبأليق تكل ألا ح تها يجبل اأث ع كتي ع جا نا.

عيا ألذنت ر ت ر أله ن

ع ي ة اا ي س ألل

تل أر عه ستحانس

كف

تلحتيا عتسا و احك

عر حياة تبا عان
إت عت ط ة عتا

تا عجي يا عتأل ا ،ألا كانا عتبت يا عتس ع

عتكأ  ،جبلا عتحياة نيس ات ع ألساحيلا ،تنج علنث عتأل أة عل ابان

ي.ا
أناضا

ن رألا ا ى كل ت

يتبس تألت ت أنق جأليل ين ن علنق ،عألا ألر عآلهاا عتكفر ،ن كل تيا ر ا أنث ابان
اسكا تات أل ب ن

تا حير ،تتاا يانا تال ذتو آ

عتبطش،ر ا عت عيا عتا تير أي ينا عتأل أة كي

ر ن

عتجتال عت يار تلج ب

تها أت اساطيا أر األنا ألر عتنا ألر نبل ت

ألا أ اغي ت أ تك .يسألبس نيناتس تس.
ألثلا ت ريا نلا عتأل أة طاييا علن ثا عتتا زة تأنباتها ار نااها ،ناألابا ت ة عل
عتأل ع يا عإلي ع إ ...ي ل عليها :ت يلألن ي ألا عل ألا كار تين
يب

تير نلا ألر جن ر ،لنس ظل

أر عأل أة ألثلها تا ة عل إي ع عتتيطار نفسس! نإنن أ لاها تيا أأل أ ل أل ة ثألا ذعتان
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طي ا عل ت .إ
إت

1

ن أل ا أل ال

ي ل عنها إ تألا أثا عن ي حنير عت جال إت عتنسا نأ جن

نلا احا عتسيل ن عألق عتليل حي ع ت عع عتق ت ي تها كسو ن كيان كل عزبإ 2نات ة

عل عتايا عت جال إت عتألضاجا عتظف تألابا ألستاا ت انسيها عتبها عتألز ي عتا ت أا ألنذ أر
كانا طفلا ن تيا عت ها عتح ك
علرو أنها كانا أللجأ ت جل ثا

ألا أطلق عليس ن عت عيا عس ك.ت  ،ت اكر يي ذتد تل
تل عاتس ج ن أن ثاها كل ألبان عتألابا عتظاه

عتاأ هاا

عت فيا عتا ألا كار تها أر ا فيها .
ألثلا ت ريا نلا عل جاب ن
ألج

كل ألا احأللس عتكلألا ألر ألبن

نه  ،عتأل أة عتا

عاتثا ألساكينا إتيس ع نا عتذل ألنذ كار عت ها ن ألرنا عت أل

أثا ها

ج أتيها إتيها ن ساعا عسا عحا عتبرا ير حانيا ألحر

عتساتير تت ايا تت

عتبنا علس

تفبل عت ن  ،عل

كانا تل جل

يبألل تراتو عت ا.لإ

عتس عل ح عت كتاير أللط

جهس كألا عل ر أ حيق ألنس ألا ل إت

حأل ة تاهاا.إ 3كانا ه أيضا عت طر عتج يو عتذي ينز

كل تا حير ،ألا كار تها أر ا ض

عتز عج ت جل يف تها عأل ع عح عنها ع احل إ تال ت تتحر عت جال هكذع أنا نلا عتي ير ه
تطفل ألا ز جها عتألا ن عنها ،نيها كنا ألطل ها أرغ ها ت ألسا أع ع  ،ت أحتان كألا ت اغ
عأل أة ن

عتأل ينا ي جل ،نأحتتاها طاتألا أثا ح ع ق اذكا عا

عل حساا سبا اها أح.ألها عت يا عتا ت اج تها ألانف
عتأل أل ة أ اا ها عتحزينا.

 1الحبيب السّائح ،مذنبون لون دمهم في كفي ،ص.07
 2المصدر نفسه ،ص.22
 3المصدر نفسه ،ص22
 4المصدر نفسه ،ص .27
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إت ع.تا حأليألا ي ج تها أن اها
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ت نلا إت عح ة ألر تير كثي عا عتل عا حك عليه عت ضا أر يك ر ن
اتتب ع ألر عتألباناة ت ت ع ألر عت س ة ح عتثألاتا ،كار كل ت
ي ع يي أر

عألا ت أل ج ألنها

ي ح تأر علأل

اج ي عل ألا

ر ذتد ،إذ طغا أ جاعه عل أح.أله  ،نكر هر علجسا ت .هج ت ن

يضي

حيااه .
3ـــــ 2استنتاج الفصل:
كار عتاج يا ن
أت

عيا ألذنت ر ت ر أله ن حف حاض ع ،عل ع ة افاريل ألبطياا ت أ

اجليااس ألر عتبنا ير عت يسيا عتف عيا ،نالألسنا ح

جي ن

عتحاس  ،نكار هناد جألاتيا ظاه ة عساطاعا أر اكس عتألأت

عتكااتا ع ايا عتل ر عتألأليز

اهي ن نسج أ رال عت عتا ألا

يح س نيس تط ي ا أ تيا ت رياا ألح يا تا ا عت طات عت ع

تيف ز جانتا ألر عتاج يا عل

ألسا ى عت عيا عتا كار تها أر ااط ق إت أل ض ب عت ير كي

كانا عتب ل عتج عز يا عتأللاحيا

ا ع أر ألا ا

تس ألر عت آر عتسنا ،ن حير هناد ط

ألباك

ي

تط ي ا ألغاي ة يحا ل

نيها أر يلغ عل ل ي ح إي ي ت جياس.
كار عتر عب ألحا ألا ألألا جبل عت ضا يت
ت  ،نه عتذي عان

ن حاتا ي ث تها ،نألا عتاا ي عساطاب أر يغي ألنس

ي.ا كثي ة ،كل ألا كار ت يكر إت تيزي ألر أ جاب عتألجاألا ككل ألر

أ جاب علن ثا ارا.
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ــــ ﺧـــــﺎﺗﻣﺔ:
ﻓﻲ رﺣﺎب ﻋﻣﻠﻧﺎ واﻧﺗﻬﺎء ﻣوﺿوع ﻣذﻛرﺗﻧﺎ ﺧﻠﺻﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧّﺗﺎﺋﺞ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ـ ـ اﻟﺗّﺟرﯾب ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﺗﺟﺎرب اﻹﻧﺳﺎن وﺣﯾﺎﺗﻪ.
ـ ـ اﻟﺗّﺟرﺑﺔ اﻹﺑداﻋﯾّﺔ اﻛﺗﺳت ﺣﻠﺔ اﻟﺷّﺟﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺎول أن ﺗﺑﺗﻌد ﻋن اﻟرّﺗﺎﺑﺔ وﺗﺧﻠﺧل
اﻟﻧّص ﻋن ﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻘدﯾم اﻟﺗﻲ ﻋرف ﺑﻪ ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم.
ـ ـ ﺗﻌﺎﻟق واﻣﺗزاج ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗّﺟرﯾب ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺣﺎت وﻣﻔﺎﻫﯾم أﺧرى ﻛﺎﻟﺗّﺟدﯾد واﻟﺣداﺛﺔ.
اﻟرواﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾّﺔ أن ﺗﻘدم ﺻورة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷطراف ﻣن ﺣﯾث اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘدﻣﺔ رﻏم اﻟﺗّﺄﺛر
ـ ـ ﺣﺎوﻟت ّ
اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ.
اﻟرواﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾّﺔ ﺑﺎﻟﺟرأة ﻓﻲ اﻟطرح ،ﻓﻬو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺗدﻋﯾﻪ اﻟﺗﺟرﯾب.
ـ ـ ﺗﻣﯾّزت ّ
ـ ـ ﻣﺛﻠت اﻟﻌﺗﺑﺎت ﻣﻧﺎﺻﺎ ﻫﺎﻣﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺟرﯾب ﻓﻲ أﺟزاء رواﯾّﺔ اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳّﺎﺋﺢ.
اﻟروح اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺟﺳد اﻟﻧّص ﺑروﺣﻪ ،ﻣﻣﺎ اﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ
ـ ـ ﺗﻌد اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟظﺎﻫرة واﻟﺟﻠﯾّﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ّ
اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳّﺎﺋﺢ أن ﯾﺗﻔﻧن ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗوازن ﻛﻠﻲ ﺑﯾن اﻟدّاﺧل واﻟﺧﺎرج.
ـ ـ ﺣﻣل ﻟون ﻏﻼف رواﯾّﺔ ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ دﻻﻟﺔ رﻣزﯾّﺔ وﺣدّة ﻛﺑﯾرة ،ﻛوﻧﻪ ﯾﻧم ﻋن واﻗﻊ
ﻣزري داﻣﻲ وﻛﺋﯾب.
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ﺻراع ﻓﻲ
اﻟرواﺋﯾﺔ وذﻟك ﻋﺎﺋد ﻟﻛوﻧﻪ ﻣرﻛز اﻟ ّ
ـ ـ ـ ﻛﺎن ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟدّﯾﻧﻲ وﻗﻊ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻧّﺻوص اﻟﺳّردﯾّﺔ ّ
ﺻراع وﯾﺗﻣﺛل
ﺣﯾن أن اﻟطّرف اﻵﺧر اﻟذي ﯾﻐرق ﻓﻲ ﺧرق اﻟﻣﺣظور ﻫو اﻟﺧﺻم اﻟذي ﺷﻛل ﺣﻠﺑﻪ اﻟ ّ
ﻓﻲ اﻟﺳّﻠطﺔ وﻧظﺎﻣﻬﺎ.
ـ ـ ﺷﻛ ّل اﻟدّﯾن واﻟﺳّﯾﺎﺳﺔ أﻗطﺎب ﺻراع ﻗﺎد اﻟﺑﻼد إﻟﻰ ﺣرب أﻫﻠﯾّﺔ ،وذﻟك ﻋﺎﺋد ﻟﻺﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ
ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ ﻛل طرف.
ـ ـ ﺻور اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳّﺎﺋﺢ ﻓﺗرة اﻟﻌﺷرﯾّﺔ اﻟﺳّوداء ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺷﺑﻪ ﺑﺎﺣﺗﻼل ﻣﺳﺗﻌﻣر ﻟﺷﻌب ﻣﺎ ،وﻋﻠﻰ
أﻧّﻬﺎ ﻣن أﻛﺛر اﻟﺣروب اﻟدّاﻣﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر.
ـ ـ ﻛﺎﻧت اﻟﺳّﻠطﺔ ﺗﺣﺎول أن ﺗطﺑق ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟدّﯾن ،ﻓﻛﺎن اﻷﺧﯾر ﯾﺣﺎول أن
ﯾﻘﯾم ﺧﻼﻓﺔ اﺳﻼﻣﯾّﺔ دﺳﺗورﻫﺎ ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟ ّﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾّﺔ ،ورﻓض ﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻛر
اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾّﺔ اﻟﻐرﺑﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎﺟﻲ ﺑﻬﺎ أﻧﺻﺎر اﻟرّأي اﻷول ،ﻓﺄﻧﺗﺞ ﻫذا اﻟﺻراع وﺿﻌﺎ ﻣزرﯾﺎ
ﻏﯾّر ﺣﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن ﺳﻲء إﻟﻰ أﺳوأ ،ﻓﺄدﺧﻠﻬﺎ دواﻣﺔ اﻻﻗﺗﺗﺎل اﻟطﺎﺋﻔﻲ.
ـ ـ ـ ﻋﻣل اﻟﺟﻧس ﻋﻠﻰ اﻓراز ﻣﯾوﻻت وﺧواطر اﻟذات اﻷﻧﺛوﯾّﺔ واﻟرّﺟوﻟﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت اﻟﺛّﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ظل
ﻣﺿﺎﺟﻊ ﺑﺎﻛﯾّﺔ ﻣﺗﺂﻛﻠﺔ ،ﻛﺎن ﻟﻪ ﻟﻣﺳﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾّﺔ ﻓﻲ ﺣزق ﻗواﻋد اﻟﺧطﺎب اﻟﺳّردي اﻟﻣﻛرﺳﺔ.
ـ ـ ﺗطرق اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳّﺎﺋﺢ ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺟﻧس ﺑﺟرأة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ
اﻟطرح ،ﻓﺄﻋطﻰ اﻧطﺑﺎﻋﺎ ﻣﻌﺎﻛﺳﺎ ﻋن ﺣﯾﺎة اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ورﻏم اﻵﻻم ﻻ ﯾزال ﯾﻔرغ ﺷﻬواﺗﻪ،
وﯾﻧظر إﻟﻰ ﺟﺳد اﻟﻣرأة ﺑﻠﻬﻔﺔ وﺷوق ،ﻓﻬذﻩ اﻟﻐرﯾزة ﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾﺎ.
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ـ ـ ـ ﺷﻛﻠت اﻟذاﻛرة اﻟﻣﻧطﻠق اﻟﺧﺻب اﻟذي ﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳّﺎﺋﺢ رواﯾﺗﻪ ،ﻟﺗﻛون ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗوظﯾف اﻟﺗّﺎرﯾﺦ ﺑﻣﺧﻠﻔﺎﺗﻪ ،واﻻﺳﺗدﻻل ﺑﻪ ﻣﻊ إﺑراز ﺧﻔﺎﯾﺎﻩ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ واﻟظﺎﻫرة.
ـ ـ ﻛﺎﻧت اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣرأة وأوﺟﺎﻋﻬﺎ ،ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﺔ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ
اﻟﺣﯾﺎة و ﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎ ووﻗﺎﺋﻌﻬﺎ.
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ أﻫم اﻟﻧّﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾّﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ.
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ـــ اﻟﻘران اﻟﻛرﯾم.
ــ اﻟﻣﺻﺎدر:
ـ ـ اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳّﺎﺋﺢ ،ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ،ط ،1دار اﻟﺣﻛﻣﺔ.2008 ،
ــــ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ:
اﻟرواﯾّﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾّﺔ ،ط ،1اﻟﻣطﺑﻌﺔ
ـ ـ ـ ﺑوﺷوﺷﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔ ،ﺳردﯾّﺔ اﻟﺗّﺟرﯾب وﺣداﺛﺔ اﻟﺳّردﯾّﺔ ﻓﻲ ّ
اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾّﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧّﺷر و اﻹﺷﻬﺎر ،ﺗوﻧس.2005 ،
ـ ـ ـ ﺟﺎﺑر ﻋﺻﻔور ،ﻧدوة اﻟﻣﺳرح و اﻟﺗّﺟرﯾب ،ﻓﺻول ،اﻟﻣﺟﻠد  ،14ع.1،1995
اﻟرواﯾّﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ ﺑﯾن رﻓض اﻟﺣدود و ﺣدود اﻟرّﻓض ،ط ،2اﻟدّار
ـ ـ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻏﯾﻠوﻓﻲ ،اﻟﺗّﺟرﯾب ﻓﻲ ّ
اﻟﺗوﻧﺳﯾّﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب.1010،
ـ ـ ﺳﻌﯾد ﺑن ﻛراد ،ﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت اﻟﺛورة اﻹﺷﻬﺎرﯾﺔ ) اﻹﺷﻬﺎر واﻟﺗّﻣﺛﻼت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾّﺔ( دط ،إﻓرﯾﻘﯾﺎ
اﻟﺷّرق،ﺑﯾروت.
ـ ـ ـ ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن ،اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗّراث اﻟﺳردي ،ط ،1رؤﯾّﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ.2006 ،
اﻟرواﺋﻲ ،ط ،1أطﻠس ﻟﻠﻧﺷر واﻻﻧﺗﺎج ،وادي اﻟﻧّﯾل اﻟﻣﻬﻧدس،
ـ ـ ـ ـ ﺻﻼح ﻓﺿل ،ﻟذّة اﻟﺗّﺟرﯾب ّ
اﻟﻘﺎﻫرة.2005،
ـ ـ ﻋﺑد اﻟﺣق ﺑﻠﻌﺎﺑد ،ﻋﺗﺑﺎت ) ﺟﯾرار ﺟوﻧﯾت ﻣن اﻟﻧّص إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎص(،
ـ ـ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺑﻼل ،ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﺗﺑﺎت اﻟﻧّص ) دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻧّﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم( ،دط ،دار
إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷّرق ،ﺑﯾروت.200 ،
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ـ ﻋﺑد اﷲ اﻟﻐذاﻣﻰ ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوﻫم )ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺣول اﻟﻣرأة واﻟﺟﺳد واﻟﻠّﻐﺔ( ،ط ،1اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ،
ﺑﯾروت.1998 ،
ـ ـ ﻋﺻﺎم ﻧور اﻟدّﯾن ،ﻣﻌﺟم ﻧور اﻟدﯾن اﻟوﺳﯾط ،ط ،1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن.2005 ،
ـ ـ ـ ﻓﯾروز رﺷﺎم ،ﺷﻌرﯾّﺔ اﻷﺟﻧﺎس اﻷدﺑﯾّﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ،ط ،1ﻓﺿﺎءات ﻟﻠﻧّﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن
.2017
اﻟرواﯾّﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻣرﻛز اﻟﻧّﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﺗوﻧس
ـ ـ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺎردي ،اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ ّ
.2004
ـ ـ ـ ـ ﻧﺎزك اﻷﻋرﺟﻲ ،ﺻوت اﻷﻧﺛﻰ ،دط ،دار اﻷﻫﺎﻟﻲ ،دﻣﺷق.1997 ،
ــــ ﻣﻌﺎﺟم وﻗواﻣﯾس:
ـ ـ اﺑن ﻣﻧظور ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ،دار ﺻﺎدر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧّﺷر و اﻟﺗّوزﯾﻊ  ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،ج .1
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