قسم المغة واألدب العربي
التخصص :دراسات أدبية

السيرة الذاتية بين الواقع والمتخيل
في رواية "الممنوعة" لـ" :مميكة مقدم" ترجمة محمد ساري
ت

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر
إعداد الطالبتين:
-

إشراف األستاذ:

طالب جميمة
بن زياني زين العابدين

 كرماني كهينةلجنة المناقشة:
األستاذ

الرتبة

الجامعة

 -1د /بوعمي كحال

الصفة
رئيسا.

 -2زين العابدين بن زياني

مشرفا ومقررا.

 -3د/لباشي عبدالقادر

عضوا ممتحنا.
السنة الجامعية .2115 /2114

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى األستاذ الف اضل "بن زياني زين العابدين" الذي أشرف
على ىذه المذكرة وأغدق علينا بكريم صبره وجميل عونو وصدق نصحو وتصويبو لنا...
والشكر موصول إلى أساتذتي الف اضلين من لجنة المناقشة الذين وافقوا على قراءة ىذا
يقدرون معناه  ....لذا وجب منا الشكر والتقدير.
البحث وتقييمو ...ف اللعلم أناس ّ
كما نتقدم بالشكر والتقدير لألستاذين الدكتورين "ولد يوسف مصطفى" ،و"محمد ساري"
اللذين منحانا الكثير من وقتيما وجيدىما وأمدانا بيد العون ،دون أن ننسى األستاذة
"عزيزي مليكة "التي لم تبخل علينا بشيء...
وال يفوتنا في ىذا المق ام أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل عمال مكتبة "الحامة" والجامعة
المركزية" "وجامعة حسناوة " الذين ساعدونا على الحصول على المراجع والمصادر ،التي
أعنت ىذه المذكرة..
قدموا لنا العلم عبر مراحل حياتنا الدراسية
وإلى كل من تتلمذنا على أيدييم  ...إلى الذين ّ
...فكانوا لنا ينابيع عطاء ..إلى كل أساتذتنا ...
كل التقدير واإلحترام

بسم اهلل الرحمن الرحيم
" ق ل إعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسولو والمؤمنون " صدق اهلل العظيم
إليي ال يطيب الليل إالّ بشكرك وال يطيب النيار إال بطاعتاك ...وال تطيب اللحظات إالّ بذكرك...وال تطيب
األخرة إالّ بعفوك...
وال تطيب الجنة إالّ برويتك اهلل جالّجاللو.
إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة..ونصح األمة  .إلى نبي الرحمة ونور العالمين .سيدنا محمد صلى اهلل
عيلو وسلم.
إلى التي أبيع الدنيا من أجل لحظة بين أحضانيا الدافئة بالحب ،إلى التي سيرت الليالي من أجلي
إلى نبع الحنان واألمان ،إلى الق لب الصافي صف ا السماء..أ"مي الغالية".
إلى الذي تعلمت على يده الصبر والكف اح وأخذت منو القوة والسماح ،إلى الذي ينادني ابنتي فتشفى
جروحي "...أبي"
إلى رفيقي في نجاحي ومشجعي دوما سندي ومامني "...زوجي العزيز" ..
إلى من ىم أقرب إلي من روحي إلى من شاركني حضن أالم وبيم أستمد عزتي وإصداري إلى الذين
أحاطوني بالحب واألمان إخواتي وأخواتي ":يوسف ،بيية ،مخلوف و أونيسة "
إلى من آنسني في دراستي وشاركني ىمومي تذكارا وتقديرا "صديق اتي"

باسم الخالق الذي أضاء الكون بنور إليي ،وحده أعبده ولو وحده أسجد خاشعا شاكرا لنعمو
علي في إتمام ىذا الجيد.
وفضلو ّ
كرميا الرحمن بذكرىا في القرأن وشرفيا العدنان وتحت أقداميا الجنان ،إلى
إلى من ّ
منبع الحنان والرقة واإلحساس إليك ياروح "أمي الغالية"...

إلى أول من نطق بو لساني ،رمز الرجولة والق لب الكبير ،إليك "أبي الغالي" ...حفظك اهلل
ورعاك.
إلى التي لقتنتي معنى المثابرة في العمل والتربية الحسنة ،وعلمتني أن الصبر واإلرادة ىما
السبيل إلى النجاح "جدتي " أطال اهلل في عمرىا ،
في األمل والطموح من أجل اإلستمرار وتخطي الصعاب
إلى من كان شعلة في حياتي يبعث ّ
"جدي"

إلى الذين كانوا شموعا تضيئ حياتي "إخوتي وأخواتي"...
إلى كل عماتي وأعمامي ،خاالتي وأخوالي...
تلدىن أمي...إلى زمرة الرفيق ات اللواتي عرفتين بفرحة وأف ارقين
إلى األخوات اللّواتي لم
ّ
بدمعة ...

"سميرة،نعيمة ،أسية ،مريم ،جميلة ،عديدي،و تسعديت"
وإلى من لم يذكره ق لمي ولكن ذكره ق لبي.

مقدمة

مقدمة
عكف الكثير من الدارسين العرب في الكتابة العربية عمى مواد تاريخية مختمفة اتخذوىا
عجينة شكمت عماد اعماليم االبداعية ،بل كانت مبعث إلياميم ومحف از قويا لمخيمتيم قصد إبراز
التطورات التي تمارس ضغوطيا بفعل حضورىا المرجعي الذي يعمل عمى المساىمة في بناء البنية
النصية إلبداعاتيم ،ونجد من النصوص الروائية التي أسندت لواقع تاريخي معروف وتجاوزت في
بنائيا الفني سطحية السرد التاريخي إلى ثراء السرد الروائي الذي يؤسسو المتخيل الروائي ،فالسيرة
الذاتية من أىم األنواع األديبة المثيرة لمدراسة ،فقد حظيت بأىمية كبيرة في السنوات األخيرة ،إذ
انتبو كثيرون من األدباء العرب إلى ضرورتيا ،وشرعوا في وضع سيرىم الذاتية ،إلنارة الطريق
أمام األجيال األدبية الساعية إلى تقديم مشاريعيا عبر اإلفادة من تجارب من سبقيم ،فيي نموذج
خالد لألدباء رحموا عنا فمم يصبح الموت نيايتيم بل تركوا وراءىم كتبا مفتوحة يطمع عمييا .
ومن الروائيين الذين غاصوا في الواقع وصوروه لنا بطريقة أدبية فنية راقية نجد الكاتبة
الجزائرية "مميكة مقدم"في روايتيا "الممنوعة" ،فحاولت من خالليا تقديم عمال فنيا جسدت من
خالليا متخيال روائيا مفعما بروح التجربة والمغامرة متجاوزة الواقع المألوف ومكسرة أفق انتظار
القارئ ،واستطاعت أن تجمع بين حقائق حياتيا وأخيمة الرواية والعكوف الفني عمى صناعة
التماىي بين الماضي والحاضر في سبيل بمورة الرؤية التي حققت كشف الماضي واستشراق
الحاضر ،وذلك في صياغة األفكار ورسم متناقضات بين الواقع والمتخيل ،وىذا ما يجعمنا نطرح
اإلشكالية التي استندنا إلييا في بحثنا ىذا ،وىي :ما ىي حدود الواقع في رواية "الممنوعة"؟ وفيما
يتجمى المتخيل الروائي؟ وىل يمكن اعتبار "الممنوعة" سيرة روائية أو سيرة ذاتية؟ وحاولنا اإلجابة
عمى ىذه التساؤالت والوقوف عمى أحداثيا ،معتمدين في ذلك عمى خطة تتكون من مقدمة وفصمين
وخاتمة ،تحدثنا في الفصل األول عن الماىية ومكونات السيرة الذاتية ورواية السيرة الذاتية ،أما

أ

مقدمة
الفصل الثاني فتحدثنا فيو عن رواية السيرة الذاتية بين الواقع والمتخيل ،متّبعين في ذلك المنيج
الوصفي التحميمي قصد الوصول إلى نتائج موضوعية قريبة من الدقة وذلك ألنو األنسب ليذه
الدراسة.
وإلثراء بحثنا ىذا استعنا بمجموعة من المصادر والمراجع خاصة منيا ما يتعمق بالسيرة
الذاتية نذكر منيا :الرواية والمعاجم العربية ،وبعض المراجع :السيرة الذاتية (الميثاق والتاريخ)
لفي ميب لوجون ،أدب السيرة الذاتية لعبد العزيز شرف ،وفن السيرة إلحسان عباس ،وفضاء المتخيل
لحسين خمري ،وغيرىا من الكتب التي ساعدتنا في إنجاز ىذا البحث.
وكما يحدث في أي بحث فقد واجيتنا بعض الصعوبات من أبزرىا عدم اإلتصال بالروائية
لمحصول عمى معمومات حول حياتيا الشخصية ،وصعوبات أخرى منيا :قمة الدراسات في ىذا
الموضوع وبإعتبار أن السيرة الذاتية ىي جزء من فن السيرة ،فيناك غياب شبو كمي لتخصص في
موضوع السيرة الذاتية مما كان عائقا لموصول إلى جوىرىا·
وفي األخير نتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذنا الفاضل "بن زياني زين العابدين" الذي لم
يبخل عمينا بساعداتو وتوجييات إلتمام ىذا البحث.


ب

والمكونات الفنية للسيرة الذاتية ورواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ
المبحث األول :السيرة الذاتية ورواية السيرة الذاتية
المكونات الفنية للسيرة الذاتية
المبحث الثاني:
ّ
المكونات الفنية لرواية السيرة الذاتية
المبحث الثالث:
ّ

الفصل األول

والمكونات الفنّية للسيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ

المبحث األول:السيرة الذاتية ورواية السيرة الذاتية
إف فف كتابة السيرة الذاتية فف قديـ ،وجد منذ أف نقش اإلنساف اسمو عمى جدراف المعابد
والمقابر قبميا ،وىذا حيف سعى اإلنساف إلى الخمود ومواجية النسياف وما يؤكد ذلؾ امتالؾ التراث
النثري العربي عمى العديد مف السير التي ال يستياف بيا والتي كانت بواقع التحوالت المعرفية
والثقافية عبر العصور فإف األمر مرىوف بمدى إدراؾ تفاعؿ بيف ثالثية (المبدع ،النص ،القارئ)،
وما يسمح لنا باكتشاؼ حقيقة انتماء األجناس األدبية والعالقات الموجودة بيف السيرة الذاتية كفف
قديـ ،ورواية السيرة الذاتية باعتباره فنا حديث النشأة ،يشكؿ تداخؿ بيف الفنيف المتشابييف في
المظير والمختمفيف في الجوىر(السيرة ورواية السيرة) .ولنبيف ىذه العالقة عمينا التطرؽ إلى بعض
التعريفات المغوية واالصطالحية ليذيف الفنيف.

أوال :السيرة الذاتية
مفهوم السيرة الذاتية عند الغرب

-1
أ-لغة

يقابؿ مصطمح السيرة الذاتية عند الغرب " ، "Biographyوىو مصطمح مشتؽ مف
كممتيف يونانيتيف تعنياف وصؼ حياة ،ؼ ) )Biosتعني حياة ،و" "Graphienتعني يصؼ.وقد
وضع "كارالين" تعريفا موج از لمسيرة الذاتية إذ يقوؿ «:إن السيرة حياة إنسان و ) )Autoتعني
ذاتي »(.)1

(_) 1

ينظر ،عبد العزيز شرؼ ،أدب السيرة الذاتية ،مكتبة لبناف ،الشركة المصرية العالمية لمنشر لونجماف ،دط،

القاىرة ،1992 ،ص ..03

2

الفصل األول

والمكونات الفنّية للسيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ

أما في قاموس " "Le robert miniفجاء معنى السيرة الذاتية عمى «أنيا نص أدبي ،تروي حياة
شخص»( .)1وفي كتاب "" "L'autobiographieلجاك لكارن ،جاء فيو أف « مصطمح السيرة
الذاتية ،ظير في فرنسا عاـ  1850كمرادؼ لممذكرات ،وغالبا ما يستبدؿ الكاتب شخصيتو
بشخصية أخرى حيف يتعمؽ األمر بكتابة سيرة حياتو ،أو سيرة غيره »(.)2
وضع النقد العربي الحديث تفرقة بيف المصطمحيف الغربييف المركبيف تركيبا مزجيا ،فكالىما
لفظا وقاؿ « :السيرة الغيرية ) )Biographieو السيرة الذاتية (.» )Autobiographie

()3

ومف خالؿ ىذا ،نستنتج أف السيرة نوعاف :السيرة الغيرية المتعمقة بشخص آخر والسيرة الذاتية
المتعمقة بحياة المؤلؼ.

ب -إصطالحا
تعتبر مختمؼ التعريفات التي أسندت لمسيرة الذاتية ضرورات منيجيو تساعد الباحث في
تحديد زوايا بحثو .يرى "جورج ماي" أنو مف الصعب االتفاؽ حوؿ ظيور زمف السيرة الذاتية
باإلستناد إلى تاريخ معموـ .فمثال :يرجع " باختين" أصوؿ السيرة الذاتية إلى العصور الكالسيكية
( اليوناف ثـ العصر الييميني الروماني ) ،في حيف اكتفى "جورج ماي" بالبدايات المؤكدة لتدفؽ

Carle Aderhold, Le Robert mini, (langue française & noms propres), 27 rue de la

_)(1

glacière, 75013, paris, 1995, p 75
)(2

_voir,, jaques lecarme, Eliane lecarme tabone : L'autobiographie, édition 2, Armand

colin , paris, 1999, p: 07.

) – )3عبد العزيز شرؼ ،أدب السيرة الذاتية ،ص .03
3

الفصل األول

والمكونات الفنّية للسيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ

الكتابات الذاتية في القرف الثامف عشر ،اعتمادا عمى المؤشر الظاىري الذي مثمتو "اعترافات جون
جاك روسو"(.)1
أما" ريني ويميك" و"أستن وارن" فيرياف «:أف السيرة نوع أدبي قديـ ،فيي مف الناحية
الزمنية والمنطقية جزء مف التاريخ.إذ أنيا ال تفرؽ مف حيث المنيج بيف رجؿ السياسة ،والقائد
والميندس والمحامي أو الرجؿ المغمور .)2(»...بينما يرجع "ميشال فوكو" « األتوبيوغرافيا إلى
العادة المسيحية التي تقتضي أف يعترؼ المرء بما ارتكب مف ذنب ،ثـ يكفر عف ذنبو بناء عمى ما
يقولو القس لو ،وبعد ذلؾ يمنحو المغفرة وقد وجد ىذا عند القديس أو أوغوسطينوس»(.)3
أما بالنسبة "لفميب لوجون" صاحب "كتاب السيرة الذاتية"،

فيو يرى أنيا«:حكي

إستعادي نثري يقوـ بو شخص واقعي عف وجوده الخاص ،وذلؾ عندما يركز عمى حياتو الفردية،
وعمى تاريخ شخصيتيو»( ،)4وىذا يعني أف السيرة الذاتية ،عبارة عف تذكر المؤلؼ لؤلحداث التي
عاشيا في حياتو ،ويصوغيا في قالب نثري لمتعبير عف تاريخ شخصيتو.
كما جاء في كتابو أيضا أف لفظة السيرة تتعدد استعماالتيا و لذلؾ تتعدد معانييا ،حيث
نجدىا تدؿ عمى المعاني اآلتية:

( _)1ينظر ،عبد القادر ألشاوي الكتابة والوجود (السيرة الذاتية في المغرب) ،إفريقيا الشرؽ ،المغرب ،دط،2000 ،
ص.15

( -)2رينيو ويميؾ وأستف وارف ،نظرية األدب ،تعريب :عادؿ سالمة ،دار المريخ لمنشر ،الرياض ،دط،1999 ،
ص.103

( _)3عبد الفتاح كيميطو ،الحكاية والتأويؿ( دراسات في السرد العربي) دار توبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء ،ط،1
 ،1889ص . 75 ،74

(_)4

فيميب لوجوف ،السيرة الذاتية( الميثاؽ و التاريخ األدبي ) ،ترجمة عمر حيمي ،المركز الثقافي العربي ،المغرب،

ط،1994 ،1ص ·08

4

الفصل األول
أ-

والمكونات الفنّية للسيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ

تاريخ إنساف مشيور عموما ،مروي مف طرؼ شخص آخر وىو المعنى القديـ األكثر

شيوعا.
ب-

تاريخ إنساف غامض عموما ،مروية مف طرفو لشخص آخر أثار ىذا التاريخ مف أجؿ

دراستو (منيج السيرة في العموـ االجتماعية).
ج-

تاريخ إنساف مروي مف طرفو لشخص أو أشخاص يساعدونو عف طريؽ سماعيـ ،عمى

التوجو في حياتو (السيرة في تشكميا).

()1

لـ يأخذ "فيميب لوجون" بعيف االعتبار ىذه التعريفات المتعددة ،أثناء استخدامو لمصطمح
"السيرة الذاتية" التي أخذت مف إنجمت ار في بداية القرف التاسع عشر والتي تحمؿ في طياتيا معنييف
مختمفيف( « ،)2المعنى األول ( وىو الذي اختاره ) وىو نفس المعنى الذي اختاره "الروس" عاـ
 ( 1866حياة فرد مكتوبة مف طرفو) .معارضا السيرة الذاتية التي ىي نوع مف االعتراؼ مع
المذكرات التي تروي أحداث يمكف أف تكوف غريبة عف السارد ،المعنى الثاني ( وىو أكثر عمومية
مف األوؿ) ،وىو الذي يحدد السيرة الذاتية باعتبارىا كؿ نص يبدو أف مؤلفو يعبر فيو عف حياتو
واحساسو ،ميما كانت طبيعة العقد المقترح مف طرؼ المؤلؼ ،وىذا المعنى ىو الذي قصده"
قابيرو" في "المعجم الكوني لألدب " سنة  ،1876حيف يقوؿ فيو  ( :بأف السيرة الذاتية عمؿ أدبي،
رواية سواء كاف أـ قصيدة ،أـ مقالة ،أـ فمسفية...الخ) .قصد فييا المؤلؼ بإلى رواية حياتو وعرض
أفكاره أو رسـ إحساسو ،وسيقرر القارئ بالطبع ما إذا كانت مقصدية المؤلؼ ضمنية أو ال »(.)3

(_)1

ينظر ،فيميب لوجوف ،السيرة الذاتية( ،الميثاؽ والتاريخ األدبي) ،ص .10

( _)2نفسو ،ص .10

( _)3نفسو ،ص. 10،11
5

والمكونات الفنّية للسيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ

الفصل األول

يتضح لنا مف خالؿ التعريفات السابقة ،أف السيرة الذاتية سرد متتابع يعرض حياة صاحبيا وعرض
لحقائؽ ،وكشؼ عف تفاصيؿ لـ تخرج إلى العمف مف قبؿ ،واظيار لدىاليز النفس ،وتعاريج الفكر،
ومنحنيات الصراع وزوايا الرؤية ،ليذا يمكف اعتبار السيرة الذاتية فنا يممؾ مالمح تجعمو منضويا
تحت لواء الفنوف األدبية.

-2مفهوم السيرة الذاتية عند العرب
أ-

لغة
كممة (سيرة) مأخوذة مف المادة المغوية (سير) .جاء في كتاب "تاج العروس لمزبيدي":

«السيرة بالكسر السنة ،وقد سارت سيرتيا والسيرة الطريقة ،يقاؿ سار الولي في رعيتو سيرة حسنة،
والسيرة الييئة».

()1

وفي" لسان العرب" تحمؿ الكممة المعنى نفسو إذ يقوؿ "ابف منظور"«:السيرة الطريقة ،يقاؿ:
()2

سار بيـ سيرة حسنة ،والسيرة الييئة ( )...وسير سيرة ،حدث أحاديث األوائؿ».

أما في "معجم الوسيط" فيي «:مأخوذة مف السيرة بمعنى الطريقة .وأدخؿ فييا الغزوات
وغير ذلؾ ويقاؿ :قرأت سيرة فالف :تاريخ حياتو »( ،)3فالسيرة الذاتية ،إذف ،ترجمة لحياة شخص.

ب-

اصطالحا

( _)1مرتضى الزبيدي ،تاج العروس مف جواىر القاموس ،مادة (سير) ،مج ،1مكتبة الحياة ،بيروت ،لبناف ،ط،1
 ،2003ص .387

( _)2ابف منظور ،لساف العرب ،مادة (سير) ،مج ،4دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف ،ط ،2003 ،1ص 451
( _)3مجمع المغة العربية ،معجـ الوسيط ،مكتبة الشروؽ الدولية ،القاىرة ،مصر ،ط ،2004 ،4مادة (سارة)،
ص. 465
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والمكونات الفنّية للسيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ

يعد مصطمح السيرة الذاتية موضوع نقاش عند الباحثيف حيث وجدوا صعوبة في تحديد
مفيومو ،ما أدى إلى تعدد تعريفات السيرة الذاتية ،حيث وضع كؿ كاتب تعريفا خاصا بو ،وفقا
لفيمو الخاص لطبيعة السيرة الذاتية .وىذا ما يؤكده" شكري المبخوت" في قولو « :يعسر الظفر
بحد جامع مانع لمسيرة الذاتية ،ومرد ىذه الظاىرة حسب "جورج ماي"  ،إلى أف ىذا الجنس األدبي
حديث نسبيا بؿ لعمو أحدث األجناس األدبية»( .)1يتبيف لنا مف خالؿ ىذا القوؿ ،أنو يصعب
الوصوؿ إلى تقديـ مفيوـ جامع لمسيرة الذاتية ،ألنيا حديثة النشأة ىذا ما يؤكده "جورج ماي"،
ولكف في الحقيقة تعود ىذه الصعوبة إلى مرونة ىذا الجنس األدبي ،وعدـ ظيور الحدود الفاصمة
بينو وبيف األجناس األدبية األخرى ( كالرواية ،والقصة ،والمسرحية...الخ).
أما "عبد العزيز شرف" ،فتحدث بصفة عامة عف السيرة الذاتية « ،فالسيرة الذاتية اذا تنبع
مف القاموس اإلنساني الذي يحوي معظـ لغات البشر كممات تعبر عف الوحدة ،والعزلة واالنطواء،
واالستبطاف والتفكير العقمي ،والضمير ،والوعي الفردي»( .)2يرى عبد العزيز في قولو ىذا أف الغاية
مف السيرة الذاتية ىي التعبير عف المكونات النفسية التي لـ يستطع أف يصرح بيا الراوي  ،فمجأ
لكتابة السيرة الذاتية ليبوح بيا .أما "أنيس المقدسي" فيعتبر أف السيرة الذاتية « نوع مف األدب،
يجمع بيف التحري التاريخي واإلمتاع القصصي .ويراد بو درس حياة فرد مف األفراد ،ورسـ صورة
دقيقة لشخصو»( ،)3وىذا يعني أف السيرة الذاتية عبارة عف تصوير حقائؽ تاريخية بأسموب قصصي
يعبر عف حياة إنساف بصورة دقيقة.

( _)1شكري المبخوت ،سيرة الغائب سيرة اآلتي السيرة الذاتية في كتاب األياـ لطو حسيف ،دار الجنوب لمنشر،

تونس ،دط ،1992 ،ص .10
(_)2

عبد العزيز شرؼ ،أدب السيرة الذاتية ،ص .07

( _)3أنيس المقدسي ،الفنوف األدبية وأعالميا في النيضة العربية الحديثة ،دار العمـ لممالييف ،بيروت  ،ط،4
 ،1984ص .545
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والمكونات الفنّية للسيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ

ويعطي" محمد عبد الغني" كذلؾ تعريفا واضحا لمسيرة الذاتية إذ « :أف الترجمة الذاتية ىي
أف يكتب المرء بنفسو تاريخ نفسو ،فيسجؿ حوادثو وأخباره ويسرد أعمالو وآثاره ،ويذكر أياـ طفولتو
وشبابو وكيولتو ،وما جرى لو فييا مف أحداث تعظـ وتضؤوؿ ترى أىميتو ...ألنيا ليست مجاؿ
تخميف أو افتراض ،ولكنيا مجاؿ تحقيؽ و تثبيت»( ،)1يتضح مف خالؿ ىذا القوؿ ،أف السيرة
الذاتية متعمقة بالمؤلؼ الذي يكتب عف تاريخ حياتو بالتفصيؿ ،فيي عممية تحقيؽ وتثبيت ليذه
الحقائؽ.

ثانيا :رواية السيرة الذاتية
-1
أ-

مفهوم رواية السيرة الذاتية عند الغرب
لغة
يقابؿ مصطمح ( )Romanالفرنسي في المغة العربية بكممة رواية ،كما ىو معروؼ .إال أف

كممة ( )Romanقديمة جدا وأطمقت في القرف الحادي عشر عمى النصوص المكتوبة بمغة الروماف
وىي المغة الدارجة يقرؤىا عمى الناس رجؿ مثقؼ ألف الكتابة لـ تكف ميسرة في ذلؾ الوقت،
فاستخدمت الكممة في الحدث المنقوؿ أي القراءة ثـ أطمقت عمى المادة التي تتمى وتحكى وىو
التاريخ الذي كاف جاريا في ذلؾ الزماف ،ولكف ىذا التاريخ سرعاف ما تبدؿ و أصبح فرديا ،وأخذ
المؤلؼ يخترع مف خيالو الذي يمكف أف يحتوي عمى حقائؽ مادية عالميو ،وظؿ الخياؿ مقترنا

( _)1محمد عبد الغني ،التراجـ والسير ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط ،3دت ،ص .03
8
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والمكونات الفنّية للسيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ

بالرواية حتى خذت تتجو إلى الواقع ثـ ظيرت الرواية الحديثة و المذىب الرومانسي مأخوذة مف
ىذا المعنى الخيالي الذي ظؿ مرتبطا زمنا طويال بكممة (.)Roman

()1

لقد تعددت تعريفات الرواية عند النقاد الغربييف فكؿ واحد منيـ ينظر إلييا حسب نظرتو
الشخصية « -1فالرواية نمط سردي يرسـ بحثا إشكاليا ،يقيـ حقيقة لعالـ متقيقر في تنظيـ
(لوكاتش) و(غولدماف).
 -2وىي الطابع المشابو عند (كريستيفا) في اشتغاليا عمى (نص الرواية) حيث أف وحدة
العالـ ليست حدثا ،بؿ ىدفا يقتحمو عنو دينامي.
 -3وتمثؿ الرواية المثالية التجريدية ،عند (غولدماف) شكال روائيا يتسـ في وعي البطؿ
بالضيؽ ،لتعقد العالـ التجريبي (مثاؿ دوف كيشوت).
 -4وتعرؼ الرواية المعاصرة بالنسبة ؿ (الرواية الكالسيكية) ؾ (رواية غياب الفاعؿ)»(،)2
نستنتج مف خالؿ ىذا القوؿ ،أف مفيوـ الرواية متعدد ومختمؼ ذلؾ أف الفف يتطور باستمرار عبر
العصور.

ب -اصطالحا
عادة ما يكوف ىناؾ تواصؿ وترابط بيف األجناس األدبية المختمفة .فالرواية مثال منذ أواخر
القرف التاسع عشر والقرف العشريف استعارت الحوار مف الفف المسرحي لتحقيؽ التجارب والمتعة،
كما استفادت الرواية مف فف التحميؿ الذي أعاف الكاتب عمى تحميؿ المواقؼ والمواقع واألحداث
(_)1

ينظر :أحمد سيد أحمد ،الرواية االنسيابية وتأثيرىا عند الروائييف العرب (محمد ديب ،نجيب محفوظ)،

(_)2

سعيد عموش ،معجـ المصطمحات ،دار الكتاب المبناني ،بيروت ،لبناف ،ط ،1985 ،1ص .102،103

المؤسسة الوطنية لمكتاب ،دط ،1989 ،ص .157،158

9

الفصل األول

والمكونات الفنّية للسيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ

والتجارب ،وكذلؾ تحميمو لمشخصية أو الشخصيات الفنية التي يقوـ بتصويرىا .وقد استعارت رواية
السيرة الذاتية في اآلداب الغربية كؿ ىذه العناصر الفنية ،لتحقيؽ أكبر عدد مف المتعة والتأثير
وتصوير التجارب ،واثارة اإلحساس الجمالي لدى القارئ ،وىذا ما يؤكده "فيميب لوجون" في قولو:
«إف مصطمح رواية السيرة الذاتية قريب جدا مف مصطمح السيرة الذاتية ،وىذا األخير قريب جدا مف
كممة السيرة ،مما يسمح بالخمط أليست السيرة الذاتية ،كما يشير إلى ذلؾ اسميا سيرة شخص
مكتوبة مف طرفو ىو نفسو»( ،)1فكاتب السيرة الذاتية ،يحرص عمى نقؿ الحقيقة المصورة لسيرة
الكاتب الشخصي دوف السماح لتمؾ العناصر الفنية أف تجمع بو .ما يبعده عف واقعو التاريخي.
وقد انتشر ىذا الموف مف الصياغة الفنية الروائية بيف كتاب السيرة الغربية منذ ذلؾ الحيف ،حتى
بات مف الممكف القوؿ أنو ليس بيف قراءة الغربية المعاصرة مف يمكنو أف يشؾ أف الرواية قد مالت
ألف تكوف ترجمة ذاتية بشكؿ أو بآخر .فرواية السيرة الذاتية ()Roman autobiographique
يعرفيا "لوجون" عمى أنيا «:جميع النصوص التخيمية التي تجعؿ قارئيا يظف عمى حؽ انو يوجد
تطابؽ بيف مؤلفيا والشخصية انطالقا مف أوجو الشبو التي يخاليا تترائ ،في حيف أف المؤلؼ
خالفا لمقارئ اختار أف ينفي ىذا التطابؽ أو اختار عمى األقؿ عدـ إثباتو»( ،)2يعني ىذا ،أف رواية
السيرة الذاتية تنفي العقد أو الميثاؽ ،فيي تبتعد عف الجانب التاريخي وذلؾ باتصاليا بعنصر
الخياؿ ،الذي يعطي ليا بعدا روائيا يبعدىا عف فف السيرة الذاتية ،التي ترتكز عمى تاريخ سيرة
الكاتب الشخصي.

(_)1
(_ )2

فيميب لوجوف ،السيرة الذاتية (الميثاؽ والتاريخ األدبية) ،ص . 52
نفسو ،ص .14
01

والمكونات الفنّية للسيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ

الفصل األول

-2مفهوم رواية السيرة الذاتية عند العرب
لغة

أ-

تستمد الرواية اسميا مف فعؿ "روى" حدثا أو خب ار أو حكاية.
يعرؼ "أحمد مطموب" الرواية قائال« :الرواية نقؿ أخبار السابقيف وعمميـ وىي مف مقومات
الشعر عند العرب».

()1

ويعرفيا "الخميل بن أحمد الفراهيدي" في "كتابو العيف" «الرواية:رواية الشعر والحديث،
()2

ورجؿ رواية :كثير الرواية ،والجمع :رواة».

أما "عبد المالك مرتاض" يرجع الرواية في «األصؿ

في مادة "روى" في المغة العربية ،ىو جرياف الماء ،أو وجوده بغ ازرة أو مف أجؿ ذلؾ ألفيناىـ
يطمقوف عمى المزادة الرواية ،ألف الناس كانوا يرتووف مف مائيا ،ثـ عمى البعير الرواية أيضا ألنو
ينقؿ الماء .فيو ذو عالقة بيذا الماء كما أطمقوا عمى الشخص الذي يستقي الماء ىو أيضا
الرواية ،ثـ جاؤوا إلى ىذا المعنى فأطمقوه عمى ناقؿ الشعر فقالوا :رواية وذلؾ لتوىميـ وجود عالقة
النقؿ أوال ثـ لتوىميـ وجود التشابو المعنوي بيف الري الروحي الذي ىو االرتواء المعنوي مف التمذذ
بسماع الشعر واستظياره باإلنشاد»( ،)3نالحظ مف خالؿ ىذا القوؿ أف معنى الرواية مر بمراحؿ
ليصؿ إلى معناه الحالي ،و«الرواية – في الصورة العامة -نص نثري تخيمي سردي واقعي يدور

(_)1

أحمد مطموب ،معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ ،مكتبة لبناف ناشروف ،بيروت ،لبناف ،ط،2001 ،1

ص.245

( _)2الخميؿ بف أحمد الفراىيدي ،كتاب العيف ،تح ،وتر :عبد الحميد ىنداوي ،ج ،2دار الكتب العممية ،بيروت،
لبناف ،ط ،2003 ،1ص .165

( _)3عبد المالؾ مرتاض ،في نظرية الرواية ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،ط ،1دت ،ص .22
00
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والمكونات الفنّية للسيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ

غالبا حوؿ شخصيات متورطة في حدث ميـ وىي تمثيؿ لمحياة ،والتجربة ،واكتساب المعرفة»(،)1
فالرواية إذا ىو عمؿ أدبي نثري يقوـ عمى تقنية السرد لؤلحداث الواقعية عموما ،فيي عبارة عف
مرآة لمحياة ،ألنيا تقوـ بتصوير األحداث المتواجدة في الحياة المعاشة.

ب_ اصطالحا
يعد مصطمح رواية السيرة الذاتية مف أكثر المصطمحات شيوعا في األدب العربي الحديث،
فقد استخدـ رواد الرواية العربية مادة حياتيـ الشخصية ليصنعوا منيا رواياتيـ األولى في صيغة
سيرة ذاتية واضحة ،خموا إلى أنفسيـ ،وكشفوا عف مكنوناتيـ و دواخميـ ودلوا القراء عمى الكثير مف
يومياتيـ وانفعاالتيـ وانتصاراتيـ فكانت لمسيرة الذاتية القدرة عمى أف تميؿ نحو الرواية وتتخذ القالب
الروائي لتخمؼ جنسا جديدا يسمى "رواية السيرة الذاتية" وىذا األمر جعؿ الرواية « أكثر األشكاؿ
الفنية قربا مف السيرة الذاتية»(.)2
يذىب "حبيب عبد الرب سروري" الى أف «:رواية السيرة الذاتية ،حسب التعريؼ التقميدي،
ىي رواية استذكارية يكتبيا شخص ما حوؿ تاريخ حياتو أو حوؿ مراحؿ معينة منيا [ ]...وأف
المرجعية التاريخية لذلؾ السرد ليست أمينة بالضرورة ،فيي ال تخمو مف التمفيؼ المتعمد أو غير
المتعمد ،كونيا استرجاعا انتقائيا ذاتي االختيار لذاكرة تتالشى فزيولوجيا يوـ بعد يوـ ،)3(»...نفيـ
مف خالؿ ىذا القوؿ أف رواية السيرة الذاتية ىي كتابة استرجاعية ينتجيا شخص ما عف حياتو
الشخصية ،وىي مزيج مف الخياؿ والحقيقة.
( _)1لطيؼ زيتوني ،معجـ مصطمحات نقد الرواية ،مكتبة ،لبناف ناشروف ،بيروت ،لبناف ط ،2002 ،1ص .99
( _)2عبد الفتاح شاكر تياني ،السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،

بيروت ،ط ،2002 ،1ص .21

( _)3حبيب عبد الرب سروري ،دراسة مقدمة لمميرجاف األدبي بصنعاء ،مايو ،2005 ،ص .03
02
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والمكونات الفنّية للسيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ

يعرفيا "محمد صابر عبيد" عمى أنيا « عمؿ سردي روائي ،يستند في مدونتو الروائية في
سياقيا الحكائي اعتمادا شبو كمي عمى واقعة سير ذاتية واقعية .تكتسب صفتيا الروائية ،أجناسيا
بدخول يا في فضاء المتخيؿ السردي ،عمى النحو الذي يدفع كاتبيا إلى وضع كممة (رواية) عمى
غالؼ الكتاب في إشارة أجناسية ممزمة لمقارئ وموجية لسياستو القرائية النوعية »( ،)1وعميو
نستطيع ،القوؿ أف السيرة الذاتية ال تنسمخ عف حياة صاحبيا حتى لو احتؿ الخياؿ مساحة مف
األحداث التي تجعمنا نقؼ أماـ جنس الراوية المعبرة عمى تجربة سببت لممؤلؼ المعاناة التي كانت
جزءا مف حياتو مصورة في رواية لتوفر فيو العناصر األساسية لمرواية .وىذا ما يؤكده عبد "العزيز
شرف" عمى أف « :فف التراجـ يحتاج إلى قدر ال بأس بو مف الفنية الروائية ،التي يظير بيا
األشخاص وكأنيـ أحياء يتحركوف عمى مسرح الحياة ،ويغدوف ويروحوف بما يختمج في نفوسيـ مف
نوازع اإلنساف الخيرة والشريرة التي تتـ بيا صورة الكائف اإلنساني الحي»( ،)2نالحظ مف ىنا أف
رواية السيرة الذاتية تتداخؿ مع السيرة الذاتية في قالب روائي ،وىذا النوع مف التطور حسب رأي
"عبد الدايم" « وقد ماؿ كتاب الترجمة الذاتية في القرنيف التاسع عشر والعشريف إلى استخداـ
الصياغات الفنية الروائية ،وىذا نحو مف األنحاء في معالجتيا ،وىو بال شؾ أحفؿ بالعناصر،
وأكثر إظيار قدرة المترجـ لنفسو»( ،)3وىذا يعني أف الروائي يعيد صياغة األحداث المعاشة
والحوارات بيف الشخصيات في قالب فني روائي ،وىذه التقنية أصعب مف تقنية السيرة ،التي تكوف
بأسموب مباشر في سرد ىذه األحداث.

( -)1محمد صابر عبيد ،السيرة الذاتية الشعرية ،عالـ الكتب الحديثة لمنشر والتوزيع ،ط ،2008 ،1ص .115
( _)2عبد العزيز شرؼ ،أدب السيرة الذاتية ،ص .21
(_)3

يحي إبراىيـ عبد الدايـ ،الترجمة الذاتية في األدب العربي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف ،دط ،دت،

ص 21
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نستخمص مف كؿ ما ذكرناه سابقا ،أف كؿ مف الرواية و السيرة الذاتية تقوـ عمى إشكالية
قائمة فكالىما يتأسس عمى قصة حياة شخص أو فرد ما يدخؿ في صداـ مع محيطو ،وقد يكوف
رافضا لنواميس المجتمع ،قمقا ساخطا ،يعيش في تصادـ مع ما يحيط بو .ويكمف الفرؽ بيف السيرة
والرواية بكؿ بساطة في االختالؼ القائـ بيف وجود الشخصية السيرة الذاتية ،ووجود الشخصية
الروائية مف حيث طبيعة كؿ منيما ،وىو ما يدفعنا إلى قراءة السيرة الذاتية ،وأوليا تسميمنا بأف
الشخصية موجودة ،يشيد بذلؾ وجود الكاتب نفسو فحتى واف عمد كاتب السيرة الذاتية إلى خرؽ
ميثاؽ الصدؽ ،و الحقيقة عف قصد منو أو عف غير قصد ،فإنو ال يمكف أف يتخمص مف التطابؽ
القائـ بيف الكاتب و الشخصية ،وىو التطابؽ الذي أرساه كاتب السيرة الذاتية نفسو،

وتظؿ

المطابقة قائمة بينو و بيف ىذه الشخصية «.ويالحظ أف السيرة الذاتية حاضرة دائما في الرواية وال
يتغير إال بمقدار النسبة السير ذاتية فحسب »( ،)1وتختمؼ السيرة الذاتية عف الرواية في أنيا
تتعرض لحياة الكاتب بشكؿ مباشر ،يستطيع أف يخفي شخصيتو وراءىا لكنو في السيرة الذاتية يجد
نفسو موجيا باختبار صعب كمما وصؿ إلى موضوع حساس في حياتو ،لذلؾ عندما نطمؽ
«مصطمح رواية السيرة الذاتية فيذا يعني الجمع بيف شكميف خارجييف في عمؿ أدبي واحد ،وعمى
ىذا تكوف رواية السيرة الذاتية نوعا مركبا يجمع بيف "الرواية" و صيغة "السيرة الذاتية" ولكنو يبقى
في النياية رواية ،ألف الرواية ىي التي تحدد شكمو العاـ»·

()2

وبيذا تكوف الرواية مف أكثر األجناس

األدبية التصاقا بفف السيرة الذاتية لكونيما متشابييف في النمط السردي الذي يغري القارئ باستمرار
في قراءاتو ،إال أنيما يتعارضاف في عنصر الخياؿ الذي يكوف مطمقا في رواية السيرة الذاتية،
ويستطيع أف يوظفو الروائي كما يشاء ،بينما يكوف مؤلؼ السيرة الذاتية مقيدا بواقعو الذي يرغب في
( _)1إبراىيـ نصر الديف عبد الجواد الدبيكي ،التعالؽ بيف الرواية و السيرة الذاتية ( ،قصة عف الحب والظالـ لعامو
عوز نموذجا) ،مجمة كمية اآلداب ،جامعة حمواف ،العدد ،2009 ،26ص .308

(_)2

نفسو ،ص .309
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تقديمو لآلخريف مف أجؿ نقؿ تجربتو الواقعية ،ألف الصدؽ و الصراحة مف أبرز مقومات السيرة
الذاتية ،وتوظيؼ السيرة لمشكؿ الروائي مف أبرز سمات التي يمتزـ بيا مجموع الكتاب ،وقد تحقؽ
التداخؿ الفني بيف السيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية ،وذلؾ أف العديد مف الروائييف مثؿ "مميكة
مقدم" التي كتبت سيرتيا الذاتية بأسموب روائي ممزوج بالواقع و الخياؿ عمى اعتبار أف إحدى
الشخصيات تحكي سيرتيا و ما حدث معيا ،فالمضموف سيرة ذاتية والشكؿ رواية تعتمد عمى
الخياؿ الذي يعطييا بعدا فنيا جميال.
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المبحث الثاني:المكونات الفنية لمسيرة الذاتية
تمثؿ السيرة الذاتية شكال مف أشكاؿ الكتابة األدبية التوثيقية وما تزاؿ تمثؿ منج از أدبيا لدى
مختمؼ الثقافات ،فيي حصيمة تجربة في الحياة ال تخمو مف عطاءات وعبر ،وتمتاز بمجموعة
مف الخصائص الداللية والفنية الجمالية التي يعتمد عمييا المؤلؼ في كتابة سيرتو الذاتية وفي ىذا
الشأف يقوؿ "إبراهيم عبد الدايم" أن «:الترجمة الذاتية الفنية ىي التي يصوغيا صاحبيا في صورة
مترابطة عمى أساس مف الوحدة واالتساؽ في البناء والروح ،وفي أسموب أدبي قادر عمى أف ينقؿ
إلينا محتوى وافيا كامال عف تاريخو الشخصي ،عمى نحو موجز حافؿ بالتجارب والخبرات المنوعة
الخصبة وىو األسموب الذي يقوـ عمى جماؿ العرض وحسف التقسيـ وعذوبة العبارة ،وحالوة النص
األدبي وبث الحياة والحركة في تصوير الوقائع والشخصيات ،بما يمثمو مف حواره مستعينا بعناصر
ضئيمة مف الخياؿ لربط أجزاء عممو حتى تبدو الترجمة الذاتية في صورة متماسكة ،محكمة·»

()1

باإلضافة إلى وجوب مراعاة الصراحة والصدؽ والتجرد في كثير مف النظرات واآلراء والتجارب
المتصمة بالذات والشخصيات ،فالبعض مف المؤلفيف صوروا ما عنوه مف صراع داخمي وخارجي،
مع إثبات عنصري الزماف والمكاف،وكشؼ عف أسماء الشخصيات واألماكف وتعزيز الوقائع بإثبات
التاريخ وبعض الوسائؿ والمدونات ،مع محافظة االسترساؿ والسرد األدبي الجالب لممتعة المرادة مف
العمؿ األدبي( ،)2وىذا ما يدفعنا إلى تقديـ بعض التعاريؼ ألىـ العناصر الفنية التي يركز عمييا
المؤلؼ في كتابة السيرة الذاتية·

( -)1يحيى إبراىيـ عبد الدايـ ،الترجمة الذاتية في األدب الحديث ،ص·10

( -)2ينظر ،دراسة حوؿ السيرة الذاتية وترجمة الحياة ،أرشيؼ الطمبات والبحوث الدراسة ،عمى الموقع:
oc·mmm·wsats·wwwm
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-1الميثاق أو العقد األتوبيوغرافي
يشكؿ الميثاؽ السيري حدا فاصال بيف األجناس األدبية ،إذ يحدد ىوية النص األدبي إذا ما
كاف سيرة ذاتية ،مف خالؿ ما ورد في النص ذاتو ،دوف االستعانة بعوامؿ خارجية إلثبات
ذلؾ·فوجوده يحقؽ التطابؽ بيف المؤلؼ ،والسارد ،والشخصية الرئيسية ما يضع النص ضمف جنس
السيرة الذاتية ،وتتمثؿ أىميتو في كونو اتفاقا يعقده المؤلؼ مع القارئ ،وبموجب ىذا االتفاؽ يوجو
القارئ لموصوؿ إلى حقائؽ ،تتعمؽ بتاريخ شخصية واقعية ،يسرد ليا ،أما غياب ىذا االتفاؽ ويجعؿ
القارئ يعيش مع تجربة خيالية يصنعيا الكاتب·
وقد "فيميب لوجون" في كتابو ″السيرة الذاتية،الميثاق والتاريخ األدبي" إلى أىمية الميثاؽ
في التمييز بيف السيرة الذاتية واألجناس األدبية األخرى (القصة ،الرواية ،المسرحية···الخ) المتعالقة
معيا فيرى أف «:الميثاؽ يثير صو ار خرافية،مثؿ (المواثيؽ مع الشياطيف) التي تغمس فييا ريشتنا
في دمنا مف أجؿ بيع الروح ،في حيف يحيؿ العقد عمى داللة أكثر نثرية ،إننا عند كاتب شرعي،إف
مصطمح عقد يستتبع ويفترض وجود قواعد صريحة ،ثابتة ومعترؼ بيا التفاؽ مشترؾ بيف المؤلفيف
والقراء بحضور الكاتب الشرعي الذي يتـ التوقيع عنده عمى نفس العقد وفي نفس الوقت ،وىو أمر
ال يشابو في شيء واقع األدب »

()1

وليوضح ذلؾ أكثر قدـ لنا معياريف لثالث وضعيات « أوليـ

اسـ المؤلؼ وثانييما طبيعة الميثاؽ المنجز مف طرؼ المؤلؼ ،وتنحصر ىذه الوضعيات في

( – )1فيميب لوجوف،السيرة الذاتية،الميثاؽ والتاريخ األدبي،ص .04·،02
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الفصل األول

الشخصية ،إما تحمؿ اسما مختمفا عف اسـ المؤلؼ أوليس ليا اسـ ،أو تحمؿ نفس اسـ المؤلؼ،
وفي كوف الميثاؽ يكوف إما روائيا أو غائبا أو ميثاقا لمسيرة الذاتية »(.)1
ويمكف أف نوضح ىذا المعنى مف خالؿ الشكؿ البياني التالي:
اسـ المؤلؼ
المعياريف ىما
طبيعة الميثاؽ المنجز مف طرؼ المؤلؼ·
الشخصية تحمؿ اسما مختمفا عف اسـ المؤلؼ
وضعية الشخصية

الشخصية ليس ليا اسـ

الميثاؽ الروائي

الميثاؽ غائب

الشخصية تحمؿ نفس اسـ المؤلؼ

الميثاؽ أوتوبيوغرافي

وىذه الوضعيات الثالث ليا عالقة بما أسماه لوجوف ب"التطابق" حيث يصرح أف« :التطابؽ إما أف
يكوف أوال يكوف ،ال وجود لدرجة ممكنة ···»( ،)2إذف الميثاؽ إما أف يكوف أو ال يكوف وىذا راجع
إلى مدى وجود التطابؽ بيف الشخصية والمؤلؼ.
 -2الصراع ونجوى الذات :يؤدي الصراع دو ار بار از في بناء السيرة الذاتية ،إذ يصور الداخؿ
والخارج وما يمر فييما مف مواقؼ متباينة وأراء متناقضة ،وىذا ما يؤكده "إحسان عباس" بأف:

( _)1فيميب لوجوف ،السيرة الذاتية (الميثاؽ والتاريخ االدبي) ،ص .14

( _)2ينظر ،دراسة حوؿ السيرة الذاتية وترجمة الحياة ،أرشيؼ الطمبات والبحوث الدراسة ،عمى الموقع
. mmm·wsats·www·com
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« القيمة الحقيقية إنما ىي في الصراع ،وفي مدى القوة التي تمنحيا القراءة وىي تقدـ لو مثاال حيا
مف أنفسيـ »( ،)1فالسيرة الذاتية ىي واقعية ألنيا تصور طبيعة الحياة اإلنسانية بحذافيرىا ،وىذا مف
خالؿ توظيؼ الصراع الذي يعطي ليا روح الحيوية في تصوير األحداث سواء أكانت نتائج ىذا
الصراع سمبية أـ ايجابية فيو«يحقؽ لكاتبيا التوافؽ واالتزاف ،واذ تشير لو أف يعيش حياتو الداخمية
والخارجية والعميا مف خالؿ ذكرياتو ،والكشؼ عف أسرار حياتو الباطنية،وتأمؿ ذاتو العميقة بما فييا
مف ثراء داخمي،يمثؿ عالما أصغر»( ،)2مف خالؿ ىذا يمكننا اعتبار السيرة الذاتية مرآة لحياة
الكاتب التي يمكف أف تصور كؿ الصراعات التي يعاني منيا ،ويقوؿ في ىذا الشػأف "يحيى إبراهيم
عبد الدايم" «:أف حظ الترجمة الذاتية مف البقاء ،يرجع في الغالب إلى مدى ما تنقمو لنا مف إحساس
كاتبيا بالصراع ،الذي يثير في نفوسنا ألوانا مف المشاعر تحفزنا عمى مشاركة تجاربو وخبراتو وعمى
تعاطفنا مع مواقفو وأفعالو»( .)3يضيؼ"عبد الدايم” في نفس المعنى «:وينتج عف قوة اإلحساس
بالصراع في نفوس كتاب الترجمة الذاتية ،أف تغمب عمييـ روح الثورة والتمرد ···كما ينتج عف
إحساسيـ بالصراع ،إحساس بالقمؽ والحيرة والغربة في البيئة المحيطة ،وعدـ االنتماء إلييا ،ونرى
الكثيريف منيـ قد وقفوا موقؼ الحذر و الريبة وسوء الضف والسخط مف ىذه البيئة ···ومنيـ مف
وقؼ مف بيئتو موقؼ الصالبة واإلصرار عمى تغيير ما بيا مف مسممات·»( ،)4أظير عبد الدايـ
في ىذا القوؿ مظاىر الصراع التي تتمثؿ في روح التمرد والثورة ،واإلحساس بالقمؽ والحيرة والغربة
وكميا تنطوي تحت الصراع الداخمي لمشخصية ،أما الصراع الخارجي فيتمثؿ في موقؼ الفرد مف

( -)1إحساف عباس ،فف السيرة ،دار النشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط ،1996 ،1ص ·90

()2

عبد العزيز شرؼ ،أدب السيرة الذاتية ،ص 8

.

( -)3يحيى إبراىيـ عبد الدايـ ،الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث ،ص·150
( -)4نفسو ،ص .151 ،150
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بيئتو المحيطة بو سواء أكانت الحياة االجتماعية أو العادات والتقاليد التي ال توائـ لغة عصر كاتب
السيرة الذاتية· ومف خالؿ ىذا نالحظ أف الصراع ينقسـ إلى نوعيف ىما:

أ-الصراع الداخمي
يمجأ الكاتب إلى تصوير الصراع الداخمي الذي تعرض لو في فترات حياتو ،وال يكوف ذلؾ
إال مف خالؿ التعبير عمى الحالة الشعورية التي مر بيا ،وكاف ليا تأثير ما عمى مجريات حياتو،
وىذه الحالة الشعورية سببيا الضغوطات التي يعيشيا مف أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة
أثقمت كاىمو· فولدت فيو العشرات مف األمراض البدنية والنفسية،فيذا الصراع عبارة عف «تضارب
األفكار السياسية أو الدينية وتعتبر مكونا أساسيا في أي نص أدبي ألنيا ىي التي تكوف بعده
المعرفي وفي الرواية شيء كائنا ال محالة ،فيي إذف تستعمؿ مف أجؿ إزاحة الطرؼ األخر مف
طريقو ويغدو العنؼ أحد األدوات األساسية في الحوار سواء سياسيا،اجتماعيا ،ثقافيا كاف أو
دينيا»( ،)1فإذا خرج الكاتب سالما مف لجة الصراع الروحي والنفسي والفكري إلى الطمأنينة ،رسـ
صورة لذلؾ الصراع الذي ال يمكف لمقارئ معرفتو والوقوؼ عميو ،دوف رغبة المؤلؼ في ذلؾ،
فالكاتب الممتزـ ينقؿ تجاربو لقارئ واثؽ بو ،في الصورة التي يرغبيا·

ب-الصراع الخارجي
ىو صراع مع العادات والتقاليد ،والحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئة···الخ،
فالصراع ىو «الذي يخوضو الممثموف،وواحد منيـ قد يحارب المصير أو الوسط االجتماعي أو

( _)1عالؿ سنقوقة ،المتخيؿ والسمطة في عالقة الرواية بالسمطة ،رابطة كتاب االختالؼ ،الجزائر،
ط،)2000(،1ص·37
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الفصل األول
()1

الطبيعي أو ضد اآلخريف»

وىذا الصراع بات يشكؿ محو ار أساسيا في معظـ السير الذاتية ،ألف

كاتب السيرة ال يعبأ بانتقاد العادات والتقاليد ،والموروث بصفة خاصة،ألنو ليس راض عنيا ،بؿ
ألنو يرى تأجيؿ الصراع مف أجؿ ما ىو أىـ ،فيو الصراع مف أجؿ البقاء ،وصراع الوجود الذي
دخؿ مرحمة التصارع· لذا يجب أف تنطمؽ صرخة التحدي مف األعماؽ لتعمف خطأ الموروث الذي
تربى عميو واعتاد عميو أيضا،والصراع الخارجي يولد غضبا ونقمة وحقدا ووعدا باالنتقاـ·

 -3الصدق والصراحة
يعد التزاـ كاتب السيرة الذاتية بالصدؽ والصراحة ضرورة ممحة فيما مف العناصر الميمة
في بنائيا وح ضورىما يولد الثقة بيف المرسؿ ،والمرسؿ إليو ،ويكسب النص قيمة تاريخية واجتماعية
ويحيمو وثيقة يمكف الرجوع إلييا ،ومرآة تعكس حياة صاحبيا ،ألف السيرة«تبحث عف حياة إنساف
وتكشؼ عف مواىبو ،وأسرار عبقريتو مف ظروؼ حياة و األحداث التي واجيتيا في محيطو،واألثر
()2

الذي خمفو»

ويجب عمى المؤلؼ أف يبني ما يكتبو عمى أساس متيف مف الصدؽ التاريخي،فإذا

ضعؼ عنصر الصدؽ في السيرة فمف تسمى سيرة ألف الخياؿ قد يخرجيا مخرجا جديدا ويجعميا
قصة ممتعة ،فيو في صدد عرض وكتابة تاريخ حياة فرد مف األفراد ،أو جانب كبير مف حياتو
الواقعية ،فينبغي عمى كاتب السيرة أف يدير األحداث حوؿ الشخص المترجـ،وال يعرض مف حياتيـ
إال المقدار الذي يوضح حياة بطؿ السيرة نفسو،فالتزاـ الكاتب لمصدؽ التاريخي يكبح جماح الخياؿ،

( – )1جيرالد الديف برنس ،المصطمح السردي  ،تر :عابد خزندار ،مراجعة وتقديـ محمد بريري ،ط،2003 ،1
ص·50

( -)2فيمي ماىر حسف ،السيرة تاريخ وفف ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،ط ،1ص·21
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ويقؼ عند الحقائؽ( )1لكف في بعض األحياف يغيب الصدؽ لكنيا ليست غاية مقصودة ،فيي عبارة
عف عجز الذاكرة في استحضار بعض األحداث ألننا ال يمكف أف نقوؿ أف ما نقمو الكاتب« يشتمؿ
كمية الحياة فاالجتزاء أو االنتقاد في مثؿ ىذه المواقع أمر مصوغ ومعروؼ ،إذ يستحيؿ نقؿ الوقائع
بكؿ ما فييا مف ثقؿ ،وركاكة ومجانية ال مصوغ ليا في عالـ الفف »( ،)2فكاتب السيرة الذاتية ال
يمكف اعتباره مؤرخا أي أنو يستطيع أف يتصرؼ في األحداث التاريخية ألنو« ليس فوتوغرافيا في
رصده ،يعرض عمينا مجموعة صور وعمينا نحف أف نبحث عف الوحدة بينيا ونتعمقيا ،ونقيـ مف
خيالنا إطار يجمعيا ،إنما يعرض عمينا قصة حياتو كما مثميا »( ،)3فالسيرة الذاتية يجب أف تتصؿ
بالواقع وتبتعد عف الخياؿ ،كما يجب عمى مؤلفيا أف يتحرى الدقة في سرد سيرتو ويحاوؿ تجسيد
الصدؽ والصراحة في كشؼ األسرار المتعمقة بحياتو·

 -4الذاتية والموضوعية
أبسط األمور التي تدفع اإلنساف إلى كتابة سيرتو الذاتية رغبتو في الخمود ،وىذه الرغبة
تشتد عندما يشعر بالتفرد  ،ففي ىذه الحالة يقوي إحساسو بأنو إنساف يستحؽ البقاء لكف ىذا ال
يعني أف السيرة ىي فقط أف يتحدث الشخص عف نفسو فقط وانما ىي نوعاف « ،سيرة ذاتية تدور
عمى حياة كاتبيا وتعرؼ في المغات الغربية ₍₍باالوتوبياغرفي₎₎ ( ،)auto biographyوسيرة
موضوعية أو غيرية وتدور حوؿ شخص أخر ،وميما كاف نوعيا ال تكسب صفة السيرة بمعناىا
الحقيقي إال إذا كانت تفسي ار لحياة الشخصية في جوىا التاريخي·»( )4ومف خالؿ ىذا القوؿ نستنج

( -)1ينظر إحساف عباس ،فف السيرة ،ص· 69،70
) -)2صالح صالح ،سرديات الرواية العربية المعاصرة ،المجمس األعمى لمثقافة،القاىرة ،ط ،2003 ،1ص201

(-)3

فيمي ماىر حسف ،السيرة تاريخ وفف ،ص·242

( -)4أنيس المقدسي ،الفنوف األدبية وأعالميا ،ص·547
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أف النوعيف مختمفاف في المنيج المعتمد في كتابة السيرة حيث« تعتمد السيرة التي يكتبيا الشخص
لنفسو عمى العنصر الذاتي ،بينما السيرة العامة قائمة في المقاـ األوؿ عمى االتجاه
الموضوعي»( ،)1وىذا يعني أف مؤلؼ السيرة الذاتية يجب أف يكوف ذاتيا ألنو الشخص الوحيد الذي
يعرؼ األحداث الحقيقية في حياتو ،أما مؤلؼ السيرة الغيرية فعميو أف يكوف موضوعيا في نظرتو
إلى صاجب السيرة،وعميو تعتمد السيرة عمى عنصريف ميميف ىما الذاتية والموضوعية «،فنجاح
المترجـ الذاتي يقاس بنسبة الذاتية فيما كتب ،أما نجاح مف يكتب سيرة غيرية فيقاس بمقدار تجرده
وغيريتو »( ،)2فعمى كاتب السيرة الذاتية أف يتجرد مف العاطفة ويكوف موضوعيا يممح بسرعة ويمـ
الحقائؽ ويحكـ عمييا بموضوعية ،ألنو يقؼ موقؼ الشاىد ال القاضي الذي يحكـ عمى تاريخ
شخصية السيرة الذاتية ،سواء كانت ىذه الشخصية نفسو أو غيره.
يتضح لنا مف خالؿ عرضنا المكونات الفنية لمسيرة الذاتية أف ىناؾ رابطا بيف السيرة
الذاتية و التاريخ ،فيناؾ صمة قوية بينيما ،ألف جنس السيرة يمثؿ نقطة اإلتصاؿ بيف التاريخ
واألدب« ففي أحضاف التاريخ – إذف -نشأت السيرة وترعرعت ،واتخذت سمة واضحة ،وتأثرت
بمفيومات الناس عنو عمى مر العصور»( .)3وبالرغـ مف ىذا الترابط الوثيؽ بيف السيرة الذاتية
والتاريخ إال أف أوجو االختالؼ بينيما ظاىر ،فالتاريخ يركز عمى تدويف األحداث التاريخية أما
السيرة فيي تركز عمى تدويف التاريخ المتعمؽ بالشخصية أي أنو تاريخ ذاتي اجتماعي.
يرى بعض الباحثيف أف السيرة جزء مف التاريخ «وقد أنكر األستاذ "كولنج وود" اعتبار
السيرة كذلؾ ألنيا تفقد القاعدة الصحيحة التي يقوـ عمييا التاريخ ،فحدود السيرة االحداث البيولوجية
( -)1إحساف عباس ،فف السيرة ،ص ·101

) -)2نفسو·104 ،
(-)3

نفسو ،ص.11،10
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الواقعة بيف والدة شخص وموتو ،مف طفولة ونضج وأمراض وغيرىا ،فيي صورة لموجود الحيواني
الجسماني ،وقد يرتبط بذلؾ كثير مف العواطؼ اإلنسانية ،ولكف ىذا كمو ليس تاريخيا»( ،)1يعني
ىذا أف لبسيرة الذاتية تتصؿ اتصاال وثيقا بالتاريخ باعتبارىا مدونة لؤلحداث التاريخية المختمفة
(والدة ،نشأة ،عمؿ ،انجازات )...المتعمقة بالشخصية ،فال يمكف أف تكوف سيرة ذاتية بعيدة عف
التاريخ ،فيي الزمة أساسية مف لوازـ السيرة الذاتية التي ال يمكف االستغناء عنيا.

( -)1إحساف عباس ،فف السيرة  ،ص.11
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المبحث الثالث:المكونات الفنية لرواية السيرة الذاتية
الرواية شكؿ جمالي وفني ،حيث أف لغتيا وشخصياتيا ،وأحداثيا تتوزع بيف الواقع والخياؿ،
وجمالية الرواية حيث أف الوشائج التي تربطيا بالواقع ىي أكثر مف الوشائج التي تربطيا
بالخياؿ·واف العمؽ المعنوي لمرواية مرتبط ارتباطا وثيقا بغناىا المفظي ،وال ينبغي ألية رواية أف
تتصؼ مف خالؿ مادتيا السردية ،بؿ يجب أف تمتاز بخصوصيات فنية تجعؿ منيا شكال سرديا
مختمفا ،مف حيث سياقو لمحدث وتطور الشخصيات وتعاقب األحداث،وارتباط بعضيا ببعض
كحمقات مرتبطة بوثاقة بيف أزماف الرواية وأماكنيا· وىذا ما يدفعنا إلى التحدث عف ىذه المكونات
الفنية لرواية السيرة الذاتية بشكؿ مف التفصيؿ·

-1الميثاق الروائي
يمجأ الكاتب في تدويف سيرتو الذاتية إلى الميثاؽ الروائي لما لو مف تبعات اجتماعية
ومواقؼ متعمقة بالشخصيات المذكورة في النص ،وكشؼ األسرار التي لـ تظير لمقارئ أو السامع،
وكميا أمور ال تخص المؤلؼ فحسب ،وانما تتعمؽ بأناس تربطيـ عالقات بو ،وىذا ما جعؿ العديد
مف المؤلفيف ينفروف مف كتابة سيرتيـ الذاتية ،ليذا نجدىـ يختبؤوف وراء التقنية الروائية التي
تساعدىـ في إخفاء شخصيتيـ الخاصة ،وىذا ما يجعمنا نطمؽ عمى ىذا العمؿ تسمية الرواية،وال
يمكننا اعتبارىا سيرة ذاتية إال إذا كانت مكتوبة بيذه النية ،أي أف يصرح لنا المؤلؼ بأف ىذه ىي
مذكراتي ،أو ىذه ىي حياتي ،ويكتبيا بأسموب السرد المباشر لحياتو ،أما إذا صب ىذه الحياة في
قالب روائي أو فني فيتحوؿ إلى عمؿ فني ال ينبغي لنا أف نسميو سيرة ذاتية·ينبني الميثاؽ الروائي
عمى مظيريف أساسييف وىذا ما يؤكده "فيميب لوجوف" في قولو«:أوليما تطبيؽ جمي لعدـ التطابؽ(ال
يحمؿ المؤلؼ والشخصية نفس االسـ) والثاني تصريح بالتخيؿ(العنواف الفرعي رواية عمى العموـ
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ىو الذي يؤدي اليوـ ىذه الوظيفة عمى الغالؼ· مع مالحظة أف الرواية تعني في المصطمحات
المعاصرة ميثاقا روائيا في حيف أف مصطمح محكي غير محدد ومنسجـ مع ميثاؽ السيرة
الذاتية)»( ،)1يؤكد ىذا القوؿ أف فيميب لوجوف قد أدرج كؿ النصوص التخييمية التي يمكف أف تجعؿ
القارئ يعتقد أف ىناؾ تطابقا بيف المؤلؼ والشخصية في حيف اختار المؤلؼ إنكار ىذا التطابؽ
بإدراج عنصر الخياؿ.

-2الزمان والمكان
الزماف والمكاف عند الروائييف مف المكونات األساسية في بناء الرواية ،فيما يدخالف في
عالقات متعددة مع المكونات الحكائية األخرى لمسرد ،كالشخصيات واألحداث والرؤى ،ما يجعؿ
الزماف والمكاف يتدخالف فيما بينيما ،و لذلؾ يصعب فصميما،وىذا ما يدفعنا إلى دراسة كؿ منيما
عمى حدى ،بغية الوقوؼ عمى مظاىر وصؼ الزماف ،باإلضافة إلى دراسة المكاف·
أ-الزمان :ىو مف العناصر الميمة في تشكيؿ النص الروائي ،ومنو تنطمؽ أبرز التقنيات
السردية ،حيث نفرؽ بيف زماف الحكاية التي تعرض مجموع أحداث الحكاية بطريقة عممية ،حسب
النظاـ الطبيعي الخارجي الذي يخضع لمترتيب الزمني ولؤلسباب والمسببات ،وزمف القصة أو
الخطاب الذي يتألؼ مف األحداث نفسيا ،لكف بطريقة فنية تتجسد تقنيات أو جماليات االرتداد
واالستباؽ والتسريع واالستبطاء ،فالزمف بالنسبة ل"عبد الحميد جحفة"  «:مقولة لغوية تسيـ في
بناء البنيات المغوية ،وىذه المقولة مقولة فعمية بامتياز ،رغـ أنيا ترتبط بمقوالت أخرى ،مثؿ
الظروؼ عمى اختالؼ أنواعيا ،إال أف الزمف المرتبط باألفعاؿ ليس مف طبيعة الزمف المرتبط
بالظروؼ ،فيو في األولى مقولة لبناء الجممة(أي مقولة تركيبية) ،وفي الثانية مقولة معجمية ،إذ
) -)1فيميب لوجوف ،السيرة الذاتية( ،الميثاؽ والتاريخ األدبي) ،ص .40
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يكوف الزمف جزءا مف داللة الظرؼ المعجمية»

) (1

مف خالؿ ىذا القوؿ نستنتج أف الزمف نوعاف

زمف األفعاؿ وزمف الظروؼ ،ومف خالليما يقوـ المؤلؼ بالعبث الذي يدخؿ القارئ في متاىة
حقيقية ،لكف بعد أف يقوـ بقراءة متأنية يكتشؼ أف الكاتب يحاوؿ أف يمعب بالزمف ،بغية إضفاء
مسحة جمالية فنية عمى الرواية .ويقسـ العديد مف النقاد الزمف الروائي إلى خارجي وداخمي ،فالزمف
الخارجي يتمثؿ في زمف الكتابة ،وزمف القراءة وىو ينقسـ إلى زمف تاريخي ،وزمف الكاتب ،وزمف
القارئ·«أما الزمف الداخمي ينقسـ إلى القصة أي زمف الحكاية أو(زمف المتخيؿ) ،وىي زمنية خاصة
بالعالـ المستحضر»( « )2وزمف الخطاب الذي يعده البعض زمنا طوليا مف بعض الوجود ،في حيف
إف زمف الحكاية متعددة األبعاد ،إذ يمكف أف تجري جممة مف األحداث في الحكاية في وقت واحد،
ولكف الخطاب مرغـ عمى تقديـ ىذه األحداث واحدة تموى األخر»( ،)3فالزمف إذف ىو عامؿ محوري
وعميو تترتب عناصر التشويؽ ،اإليقاع ،واالستمرار ،كما أنو يحدد دوافع أخرى محركة مثؿ
السببية ،واختيار األحداث· فالكاتب ال يستطيع أف يتحكـ في زمف األحداث :،أي أنو ال يتحكـ في
ترتيبيا وىذا يعود الى:
« -تأجيؿ ذكر بعض األحداث ،أي اغفاليا في حينيا ثـ العودة إلييا بعد ذلؾ( إسترجاع).
 تقديـ موعدىا وايراد خبرىا قبؿ أف يحيف زمنيا في سياؽ الرواية( االستباؽ). ذكر الحدث الواحد أكثر مف مرة ،أو التعبير عف األحداث المتشابية نسبيا بذكر حدثواحد((نموذجي)).

)-)1عبد المجيد جحفة ،داللة الزمف في العربية ،دار توبقاؿ لمنش ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،2006 ،1ص ·26

) -)2عبد الممؾ مرتاض ،في نظرية الرواية ،ص ·187
) -)3نفسو ،ص·190
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 إعطاء الشخصيات حياة خارج الرواية بذكر ما آلت إليو أحواليا بعد ختاـ الرواية .وقد يمتداألمر إلى زمف الرواية بزمف الكتابة ،يحدث ىذا كثي ار حيف يكوف المؤلؼ والراوي والبطؿ
شخصية((واحدة)) ،كما في قصص الرحالت ورواية السيرة الذاتية»( .)1يؤكد ىذا بأف المؤلؼ ال
يمكنو أف يتحكـ في الزمف وال يكوف مرتبا ترتيبا تسمسميا ،رغـ أف الرواية تعد أكثر الفنوف األدبية
ارتباطا بالواقع وبالحياة ،فإنيا أيضا أكثرىا اىتماما بعنصر الزمف ،والمقصود بيذا الزمف ليس زمنيا
الخارجي الذي تصدر فيو ،أو حتى تعبر عنو فحسب ،و إنما المقصود بو زمنيا المتخيؿ الذي
يشكؿ مالمح أحداثيا ،وطبيعة شخصياتيا ،ومنطؽ العالقات والقيـ داخميا ،ونسيج سردىا المغوي،
فبيذا يكوف الزمف ذا بنية فنية تعبر عف حركتو الباطنية ،ومدلوليا الروحي الذي ينتج عف اختيار
الكاتب في حياتو الذي يجعمو أكثر وعيا بالزمف ،ويظير ذلؾ في إنتاجو اإلبداعي الروائي·
ب -المكان :يبدو المكاف انطالقا مف كونو ذا مقومات مؤسسة كمشروعيتو مقرونا
بالسؤاؿ (أيف؟) الذي يحيؿ عمى طبيعتو الحسية المدركة ،ويبقى فيـ حقيقتو قائما عمى مدى وعي
جزيئاتو وعناصره ،تمؾ التي تعكس تفاعؿ المرء الثقافي ،والتاريخي ،والديني ،والسياسي،
واالجتماعي ،فيمكف النظر إلى المكاف بناء عمى ىذا المفيوـ بوصفو نظاما لو امتداداتو االجتماعية
واالقتصادية والعاطفية ،تنتظـ فيو العالقات اإلنسانية وىذا ما يؤكده "موسى ربابعة" في قولو «:فيو
المأوى واالنتماء ومسرح األحداث ،حتى إلى ىذا المكاف الذي ينتمي إليو اإلنساف يتخذ في بعض
األحياف طابعا مقدسا ألف العالقة بيف اإلنساف والمكاف عالقة متجذرة·»( ،)2نرى مف ىنا أف المكاف
مقترنا بوجود اإلنساف عمى سطح األرض ،فيو عبارة عف موطف الحياة (النشأة ،المعب ،السكف،
الدراسة ،العمؿ ···الخ) ،فأىمية المكاف ال تخفى عمى أحد ،لما يقوـ بو ىذا المكوف مف دور رئيس
(_)1

لطيؼ زيتوني ،معجـ مصطمحات نقد الرواية ،ص.103

) -)2موسى ربابعة ،جمالية األسموب والتمقي ،دار جرير لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف،ط ،2008 ،1ص ·74
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في حياة اإلنساف  ،فمنو ينطمؽ ،واليو يعود أو ليست حياتنا ككؿ رحمة مكانية تبدأ مف رحـ األـ
وتنتيي بالقبر·
يمثؿ المكاف « مكونا محوريا في بنية السرد ،بحيث ال يمكف تصور حكاية بدوف مكاف ،وال
وجود ألحداث خارج المكاف ذلؾ أف كؿ حدث يأخذ وجوده في مكاف محدد ،وزماف معيف »(،)1
ويكاد يتفؽ الباحثوف في مجاؿ النقد األدبي عمى أف المكاف الروائي ىو مكاف قائـ بذاتو ،ينيض
عمى مقومات وخصائص تجعمو يمثؿ« العمود الفقري الذي يربط أجزاء الرواية في العمؽ ،والمكاف
يمد السرد قبؿ أف تمده األحداث الروائية ،وبشكؿ أعمؽ وأكثر أث ار »( ،)2يعود ىذا االىتماـ الكبير
بالمكاف لحضوره الكثيؼ في كؿ مناحي حياتنا ،ولعظـ قدره في الحياة اإلنسانية عامة ،ولعمو ما
مف قريف لمترجمة البشرية مثمو ،فيو عماىا ومصطمحيا ،وىو مغذييا ،ومنطمقيا ،ومصبيا ،وىو
ترجمتيا أيضا·

 -3المؤلف والسارد والشخصية
تتجسد قيمة كؿ عمؿ روائي عبر ثالثة أدوات توظؼ في العممية اإلبداعية ،وىذه األدوات
ىي المؤلؼ ،السارد ،والشخصية وىذا ما جعؿ دارسو النصوص المرتبطة بحياة أصحابيا وتجاربيـ
ييتموف بقضية التطابؽ بيف ىذه العناصر أو عدمو ،لما ليذه العالقة مف دور في تجنيس النص
األدبي ،وتحديد ىويتو ،ما جعؿ كبار الباحثيف يتعرضوف ليذه القضية ،فالتطابؽ بيف ىذه الثالثية
يدخؿ النص باب السيرة الذاتية دوف مواربة أو ظنوف ،وبعدميـ يتعالؽ النص مع أجناس أدبية

) -)1محمد بوعزة ،تحميؿ النص السردي(تقنيات ومفاىيـ) ،منشورات االختالؼ ،الجزائر ،ط ،2010 ،1ص ·99
( -)2يسيف النصير ،إشكالية المكاف في النص األدبي ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،أفاؽ عربية ،بغداد،
ط ،1986،1ص.05
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أخرى(القصة ،المسرحية··· ،الخ) ،تتشابؾ وتتداخؿ مع السيرة الذاتية ،وىذا ما دفعنا إلى التعريؼ
بيذه الثالثية.
المؤلف :يمعب المؤلؼ دو ار ميما في االعماؿ الروائية « فوعي المؤلؼ بقيمة شخصيتو الروائية
يعتمد عمى مدى ارتباطو بيا وقدرتو عمى مسرحتيا وعرضيا مف خالؿ صوتو أو صوت
السارد»

()1

إذف المؤلؼ«ىو الذي ينظـ الشعر أو يكتب الكالـ أو يؤلؼ الكتب »( ،)2نستنتج مف

خالؿ ىذا القوؿ ،أف المؤلؼ الحقيقي ىو صانع العمؿ األدبي ،وىذا ما يؤكده "جي ار لد برنس" في
قولو «:صانع أو مؤلؼ السرد »( ،)3كما دعا إلى « أف ال يكوف ىناؾ خمط بيف المؤلؼ الحقيقي
أو األساسي ويبف المؤلؼ الضمني (المشار إليو ضمنا) لمسرد أو مع السارد وىو نقيضو ال ينبثؽ
أو يستنتج مف السرد »

()4

يعني ىذا أف ىناؾ نوعيف مف المؤلؼ ،مؤلؼ حقيقي وىو الذي يصنع

العمؿ الروائي ،ومؤلؼ الضمني فيو يشار إليو ضمنيا في العمؿ الروائي.
ب -السارد :إف التفكير في مفيوـ السارد يضعنا اماـ مجموعة مف التساؤالت المنيجية التي
تتمحور حوؿ الطريقة التي ينبغي التعامؿ بيا مع مفيوـ السارد والحكي بصفة عامة ،أو ما يشكؿ
البنية الحكائية لنص روائي ما ،فمفيوـ السارد ينطمؽ« مف كونو شخصية تخيمية أو كائنا ورقيا
حسب بارث ،وليذا فيو يختمؼ عف المؤلؼ الحقيقي لمعمؿ األدبي ،فيو شخصية واقعية ،والسارد
تقنية يستخدميا ىذا المؤلؼ ليقدـ بيا عالما تخيميا ،فيو حسب البعض قناع تبناه ليعبر بو عف

( -)1عبد الرحماف بغدادي ،تعالؽ المؤلؼ بالسارد والشخصية ،المجمة الثقافية الشيرية ،الناشر عمي اليواري،
العدد ،97الجزائر ،دت.

) – )2أحمد مطموب ،معجـ المصطمحات ،النقد العربي القديـ ،ص 245
) -)3جي ارلد الديف برنس ،المصطمح السردي ،ص ·33
) -)4نفسو ،ص ·33
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رؤيا الخاصة·»( ،)1فبيذا تكوف معالجة السارد والبحث في اشكاليتو داخؿ الرواية ،ما ىي إال
معالجة ثنائية عالئقية مصورىا السارد /المؤلؼ مف حيث ىي عالقة ال يتصور وجود حركة سردية
دونيا،وتكوينيا تشكؿ منطمقا الىتمامات النقد األدبي الحديث ،فالسارد إذا يعتبر الوسيط بيف عالـ
الكاتب والقارئ وىو محدد مف خالؿ وجية نظر اختارىا ،ليالحظ مف خالليا الفعؿ الروائي ويقدمو
لنا ،ووجية النظر ىذه تظير لنا الدور الذي يمعبو ىذا الوسيط نفسو في المحكي ،في المكاف الذي
يتموضع فيو تبعا لكونو سيأخذ ما يحكيو إما كواقع ،أو كتخيؿ ،وأخي ار في المسافة التي يمزميا
اتجاه األشياء «،كما أنو تقع عميو ميمة كبرى في تقديـ العمؿ الروائي ،إذ يعتمد عميو في إبراز
سمات الشخصيات المختمفة سواء تمؾ السمات التي يقررىا السارد ،أـ تمؾ التي يمكف اكتشافيا مف
خال ؿ الدور الذي تقوـ بو الشخصية ،إضافة إلى أف وضوح بقية عناصر السرد ،والعالقة بيف تمؾ
العناصر مرتبط أساسا بالسارد نفسو»( ،)2يعني ىذا أف السارد يقوـ بوظيفة ميمة ىي إبراز
العناصر األساسية لمسرد ،خصوصا الشخصيات التي تعتبر عنص ار أساسيا في العمؿ األدبي ،إذف
« السارد ىو مانح السرد ،فيو الذي يرسمو إلى الطرؼ األخر سواء تجمى ىذا األخير نصيا أـ ال،
إنو كذلؾ ذلؾ الصوت الذي قد يغدو خفيا أحيانا والذي يأخذ عمى عاتقو سرد الحوادث ،ووصؼ
األماكف وتقديـ الشخصيات ونقؿ كالميا والتعبير عف أفكارىا ،ومشاعرىا ،وأحاسيسيا »( ،)3ما

) -)1نجاة وسواس ،السارد في السرديات الحديثة ،مجمة المخبر ،أبحاث في المغة واألدب الجزائري ،جامعة محمد
.

خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،العدد  ،8،2012ص 98

) - )2عبد الرحماف بغدادي ،تعالؽ المؤلؼ بالسارد والشخصية ،المجمة الثقافية الشيرية ،،الناشر عمي اليواري،
العدد ،97الجزائر ،دت.

( _)3نجاة وسواس ،السارد في السرديات الحديثة ،ص .98
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يعني أف لمسارد عدة وظائؼ تساىـ في نمو النص األدبي سواء كاف ذلؾ خفيا أو ظاىريا ،فيو
الذي يسرد األحداث ويقدـ الشخصيات ويصؼ األماكف ويقوـ بغيرىا مف الوظائؼ·
ج -الشخصية :تمعب الشخصية دو ار ميما في كؿ أنواع األعماؿ األدبية باعتبارىا« عنص ار
رئيسيا في العمؿ الروائي ،وذلؾ يعود إلى مدى ارتباطيا باألحداث التي تدور حوليا مما يجعمنا
نفيـ الشخصية مف خالؿ أفكارىا المعبر عنيا باأللفاظ واألفعاؿ ،والى مدى تأثيرىا في المتمقي ،مف
حيث تفاعميا معيا أو تعاطفو وتقييمو ليا »( ،)1فالشخصية إذا تمثؿ أداة ىامة يستعيف بيا المؤلؼ
في تجسيد المكاف والبيئة والقيـ االجتماعية وغيرىا «،فكانت تنظر إلى الشخصية التخيمية في عالـ
الرواية عمى أف ليا معادال موضوعيا في الواقع المجتمعي ،يعف أنيا لـ تميز بيف الشخص
 personneوالشخصية  personnageألف الشخص إنساف حي واقعي مف لحـ ودـ ،بينما
الشخصية بمثابة كائف ورقي إبداعي وتخيمي ،لذا كاف النقاد يخمطوف بيف الشخص والشخصية ،فتـ
خمؽ وعي ممتبس بمفيوـ الشخصية تحت ضغط التاريخ والبيبيوغرافيا ،وتشاكمت الشخصية ككائف
متخيؿ عبر الكتابة وعبر خالؽ ىو حقا شخصية إنسانية ،مع الشخصية التاريخية واإلنسانية
داخؿ المجتمع »( ،)2تعتبر الشخصية الروائية العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر
الشكمية األخرى بما فييا اإلحداثية الزمنية والمكانية الضرورية لنمو الخطاب الروائي بالرغـ مف أف
« مكوف الشخصية مف أىـ المكونات الغامضة في نظرية األدب وشعرية األجناس ،التي يصعب
دراستيا بطريقة عممية موضوعية ،نظ ار لما تطرحيا مف مشكالت شائكة عمى مستوى التحميؿ،
( -)1عبد الرحماف بغدادي ،تعالؽ المؤلؼ بالسارد والشخصي ،الناشر عمي اليواري ،العدد ،97الجزائر.
( -)2جماؿ حمداوي ،مستجدات النقد الروائي ،ط ،2011 ،1ص .242
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الوصؼ ،والمقاربة »( ،)1إال أننا ال نجد رواية دوف شخصية تقود األحداث وتنظـ األفعاؿ وتعطي
القصة بعدىا الحكائي ،لذا فعمى الروائي أف ينتقي شخوص روايتو بحكمة بحيث يجعؿ الشخصية
المناسبة في المكاف المناسب « ،فالشخصية تسخر إلنجاز الحدث الذي وكؿ الكاتب إلييا إنجازىا،
()2

وىي ذلؾ تخضع لصرامة الكاتب وتقنيات إجراءاتو ،وتصوراتو وأيديولوجيتو:أي فمسفة الحياة·»

تشكؿ الشخصية جوى ار لمعمؿ الروائي الذي يقوـ عمى خمؽ الشخصيات المتخيمة مصو ار الواقع مف
خالؿ حركتيا ونموىا التدريجي ،وتفاعميا مع غيرىا مف العناصر ،يتمثؿ أف الشخصية ليست فقط
جوىر العمؿ الروائي بؿ ىي جزء مف جوىر العمؿ اإلبداعي الذي يظير براعة الكاتب في خمؽ
الشخصيات وتفاعالتيا وكومنيا الذاتية معطيا إياىا جسدا وروحا ينبضاف بالحياة عمى مسرح
األوراؽ .ويقدـ "جيرالد برنس" تعريفا شامال لمشخصيةعمى فيي «:كائف موىوب بصفات بشرية،
وممتزـ بأحداث بشرية ممثؿ متسـ بصفات بشرية ،والشخصيات يمكف أف تكوف ميمة أو أقؿ أىمية
(وفقا ألىمية النص) فعالة (حيف تخضع لمتغيير) ،مستقرة (حينما ال يكوف ىناؾ تناقض في
صفاتيا و أفعاليا) ،أو مضطربة وسطحية (بسيطة ليا بعد واحد فحسب ،وسمات قميمة ،ويمكف
التنبؤ بسموكيا) أو عميقة (معقدة ليا أبعاد عديدة قادرة عمى القياـ بسموؾ مفاجئ) ويمكف تصنيفيا
وفقا ألفعاليا وأقواليا ومظاىرىا···»( ،)3فمف خالؿ ىذا القوؿ ،نستنتج أف الشخصية تتنوع أصنافيا
بتنوع أفعاليا في العمؿ الروائي·

-4الحقيقة والخيال:
ليست رواية السيرة الذاتية وثيقة تاريخية ،فكؿ ترجمة ذاتية ميما يكف مف دقة صاحبيا
( - )1جماؿ حمداوي ،مستجدات النقد الروائي ،ص ·220

( -)2عبد الممؾ مرتاض ،في نظرية الرواية ،ص ·75،76
( -)3جيرالد برنس ،المصطمح السردي،ص ·42
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فالبد مف المزيج المشترؾ في تكوينو بيف عامميف متعارضيف ىما الحقيقة والخياؿ ،ولكاتب رواية
السيرة الذاتية أف يطمؽ العناف لخيالو كما يحمو لو ،وكمما أمعف في خيالو كاف ذلؾ أفضؿ·
يمعب الخياؿ دو ار ميما في الفصؿ بيف األجناس األدبية والتمييز بيف حدودىا· والحرية
فيو«ىي التي تصنع الحد الفاصؿ بيف القصة والسيرة .فالقصصي حر في الخمؽ والبناء ،يممؾ أف
يتخيؿ مواقؼ ومحاورات ،ولو الحؽ في أف يصؼ التيار الداخمي في أنفس الشخصيات التي
يرسميا»( ،)1أما كاتب السيرة الذاتية فيستميـ األحداث مف واقع عاشو ،معتمدا في ذلؾ عمى
مصادر متنوعة كالرسائؿ ،والمذكرات ،والذكريات ،وشيادات األحياء وغيرىا ،ألف تذكره لمماضي
أمر يكاد أف يكوف مستحيال ،ىذا ما يجعؿ األحداث مبتورة « ،والتذكر عممية عقمية تمتزـ مجيودا
عقميا قد يطوؿ الوصوؿ إليو في بعض الحاالت وقد ينتيي بالفشؿ لصعوبة التذكر ،وعندما يريد
استحضار الماضي تتسارع إلى مخيمتو ذكريات وخياالت وصور ورموز مختزنة في وعيو وال وعيو،
ولكي تنشط الذاكرة في استعادة الماضي ال بد ليا مف االستعانة بشيء مف الخياؿ المتولد في
المخيمة الكاممة في أعماؽ كؿ منا »( ،)2فالخياؿ ىو روح النص وجوىره ولبو ولذتو ونكيتو ،وىو
أىـ ميزة تميز العمؿ الروائي عما سواه مف األعماؿ الفنية األخرى ،فإذا كاف الرساـ يستخدـ الريشة
واأللواف إلنتاج لوحتو الفنية ،فالكاتب المبدع يستخدـ الكممات والجمؿ في رسـ مشاعره ،وأفكاره،
وأحاسيسو ،وعواطفو التي استثيرت فيصوغيا في قالب فني مؤثر يترؾ أثره في المتمقي ،وحتى
تكوف الصورة حية في النص الروائي ليا ما ليا مف مفعوؿ وتأثير فالبد ليا مف الخياؿ ليخرجيا مف

( -)1إحساف عباس ،فف السيرة الذاتية ،ص ·71

( -)2ندى محمود مصطفى الشيب ،فف السيرة الذاتية في األدب الفمسطيني بيف ( ،)2002-1992كمية الدراسات
العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،فمسطيف ،2006 ،ص ·121
34

الفصل األول

والمكونات الفنّية للسيرة الذاتية و رواية السيرة الذاتية
الماهية
ّ

النمطية والتقرير والمباشرة ،والعمؿ الروائي إذا قؿ فيو الخياؿ أو انعدـ يصبح نصا شاحبا ال يحرؾ
وجداف المتمقي ومشاعره .
إف الخياؿ ركف أساسي مف أركاف رواية السيرة الذاتية ،ومف دونو تخرج مف كونيا فنا أدبيا
ليتذوقو المتمقي ويحمؽ معو في عوالـ السمو والرقي الروحي والفكري ،وال ينبغي أف يكوف الخياؿ
مقيدا في أي فف مف الفنوف األدبية ،والكاتب المحنؾ ذو الذائقة السميمة يستطمع  -وىو يكتب رواية
السيرة الذاتية لو – أف يتعامؿ مع الخياؿ بأسموب كثيؼ ويستخدمو كأداة مف أدوات العمؿ الفني
في سبيؿ إيصاؿ سيرتو الذاتية بشكميا الواقعي الحقيقي بما تحويو مف أحداث وتجارب وخبرات في
أبيى حمة أو أعذب مضموف وأعمؽ تأثير ،ألف الحقيقة أحيانا تجيء ممتبسة وغامضة خصوصا
عندما تخرج عف تطابقيا مع الواقع ،وتمتصؽ بالوىـ والخياؿ ،فيصير كؿ ما ىو حقيقي ليس واقعيا
وكؿ ما ىو واقعي ليس حقيقيا·

 -5الصراع
ىو تصادـ بيف قوتبف ،وىو حدث مؤثر في غيره ،ويعرفو "التونجي" بأنو «:ىو النزاع الذي
يجري بيف شخص وأخر ،أو شخص وقوى أخرى ،مما يدفع بالدراما إلى التفاعؿ الحاد ،فالصراع
ىو المادة التي تبنى منيا الحبكة »( ،)1ويزدوج الصراع فيكوف داخميا ويكوف خارجيا «فيكوف
الصراع داخميا في نفس الممثؿ »( ،)2كالشخص مع نفسو ،إذ تتجاذبو قوتاف كقوة الحؽ وقوة
الباطؿ ،أو قوة اإلرادة وقوة اإلعراض ،وغالبا ما يكوف قصير المدى ومصيريا « ،فيو الصراع
النفسي الذي يجري بيف الشخص ونفسو ،مف حيث الرغبات واالستعداد لممجابية واالىتياج مف
( -)1محمد التونجي ،المعجـ المفصؿ في األدب ،ج ،1دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف ،ط،1999 ،2
ص·584

( -)2نفسو ،ص ·584
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حدث الصراع األخير ،ىو الصراع ضد القدر والمصير»( .)1أما الخارجي فيقع بيف شخصيات
الرواية ،ويكوف طويؿ المدى أحيانا ومركزيا مصيريا«،فقد يكوف بيف اإلنساف والعالـ الطبيعي في
مجابية قاسية ،كتمؾ المصاعب التي يمقاىا المخاطروف في البحار أو في صعود الجباؿ ،أو ما
يمقونو مف إعصار أو موج ،أو وحش ،···،وقد يكوف الصراع اجتماعيا ،بحيث يجري بيف اإلنساف
منشؤه التنافس أو تفاوت طبقي أو فكري»( ،)2نالحظ مف خالؿ ىذا القوؿ أف الصراع متعمؽ
بشخصية الرواية سواء أكاف ىذا الصراع مع نفسو أو مع الشخصيات األخرى ،أو حتى مع القوى
الطبيعية ،فيو يساىـ في تطور أحداث الرواية.
نستنتج مف خالؿ عرضنا لممكونات الفنية لرواية السيرة الذاتية أنيا ،مرتبطة بالفعؿ
التخييمي أكثر مف الفعؿ الواقعي ،ألف الخياؿ ركف أساسي مف أركاف رواية السيرة الذاتية ومف دونو
تخرج عف كونيا فنا أدبيا يتذوقو المتمقي ويحمؽ معو في عوالـ السمو والرقي الروحي والفكري ،وال
ينبغي أف يكوف الخياؿ مقيدا في أي فنا مف الفنوف األدبية وبالخصوص رواية السيرة الذاتية وعمى
مؤلفيا أف يتعامؿ معو بأسموب شفاؼ ويستخدمو كأداة مف أدوات العمؿ الفني في سبيؿ ايصاؿ
سيرتو الذاتية بشكميا الواقعي الحقيقي بما تحويو مف أحداث وتجارب وخبرات في أبيى حمة وأعذب
مضموف وأعمؽ تأثير.

( -)1محمد التونجي ،المعجـ المفصؿ في األدب  ،ص ·584
( -)2نفسو ،ص ·584
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الفصل الثاني

المبحث األول :لمحة عن الروائية والرواية.
 -1التعريف بمميكة مقدم:
مميكة مقدـ كاتبة جزائرية مف مواليد الخامس أكتوبر  9191بالقنادسة ( بشار) ،بدأت
مشوارىا الدراسي في إحدى المدارس المتواجدة بقريتيا (مسقط رأسيا) ،ثـ زاولت دراستيا الثانوية
بمؤسسة تبعد حوالي عشروف كيمومت ار عف قريتيا ،تحصمت عمى شيادة الباكالوريا ببشار ،درست
الطب في جامعة وى ارف قبؿ مغادرتيا الجزائر عاـ  9111لتستقر بعدىا في مونبولي بفرنسا .بدأت
ممارسة طب أم ار ض الكمى بفرنسا ،وفي عاـ  9191توقفت عف ممارسة مينة الطب لتتفرع كميا
لمكتابة ة واألدب وفي ىذا الخصوص تصرح الروائية بأف « :الكتابة اآلف ىي دوائي ،حاجة يومية
لكياني ،الكممات تأتيني بشكؿ طبيعي ،تسكنني حسب العادة والمعتاد تحررني ،يسود البياض
الجيني لمورؽ ( )...وجدت فوؽ سحابة مف الفوضى واالرتباؾ ،األمؿ المتقطع »( .)1تحصمت عمى
جائزة " كيتير الفرنسية " وىي جائزة عريقة تأسست عاـ  ،9191تمنح تتويجا لؤلعماؿ المكتوبة
بالمغة الفرنسية  .مف مؤلفاتيا :
 الرجاؿ العابروف 9111
 قرف الجنادب 9111
 الممنوعة 9111

Souheila Boucheffa, L'enfermement et le désire de la liberté dans l'interdite de

_ ()1

Malika Moqddem, Mémoire vue de l'obtention du diplôme de Master, université
Mentouri, Constantine, (2009-2010), p 11 .
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 أحبلـ و قتمة 9111
 ليمة الشؽ 9119
 نزيد 1009
 نشوة مف التمرد 1001
 رجالي 1001
 البد لي أف أنساؾ 1009
 الرغبة . 1009

()1

 _ 2ممخص الرواية
تعتبر "الممنوعة" الرواية الثالثة لمكاتبة الجزائرية "مميكة مقدم" المؤلفة في عشرة أشير،
والتي نشرتيا ىذه المرة لدى "غراسيت" عاـ .9111
تقوؿ الروائية في ىذا الخصوص «:تمكنت مف خبلؿ رواية "الممنوعة" الوصوؿ إلى جميور واسع،
وىذا قبؿ كؿ شيء راجع لسبب تعاممي مع الناشر الكبير غراسيت » (.)1
تدور أحداث الرواية حوؿ سمطانة الطبيبة الجزائرية التي غادرت بمدىا ومسقط رأسيا
(الصحراء البلمتناىية) ،منذ خمسة عشر سنة إلى مونبولي في فرنسا متيقنة أنيا لف تعود مرة
Souheila Boucheffa, L'enfermement et le désire de la liberté dans l'interdite de

_)(1

Malika moqddem, P 08 .
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أخرى ،فما عرفتو مف قسوة الحياة في تمؾ المنطقة الجافة ،و سنوات مراىقتيا و دراستيا الجامعية
القائمة عمى التحدي كاف كافيا لتفيـ أنو ال مفر ليا كي تتحقؽ كام أرة وانسانة إال بترؾ البمد نيائيا،
والعيش في فضاء آخر أكثر انفتاحا وحرية .ولكف في لحظة غامضة مف الزمف يبرؽ شيء خاطؼ
مف الماضي ،عبلقة قديمة لـ يكتب ليا العيش مع زميؿ قديـ في الجامعة اسمو ياسيف ،تتذكره
فيحف قمبيا ،وعندما تسأؿ عنو مف منفاىا البعيد تعرؼ أنو توفي بسكتة قمبية مفاجئة ،فتقرر العودة
مف جديد إلى تمؾ المنطقة التي عبرىا فقط ستتمكف مف سرد حكايتيا المبعثرة وسيرتيا المطعونة،
وترميـ ما كاف يظير أنو جرح عميؽ لف يندمؿ البتو .تبدأ الرواية مف لحظة التذكر والفراؽ والعودة
المستحيمة لرؤية مف كاف يمثؿ بالنسبة ليا ذلؾ الشخص القريب جدا ،والبعيد جدا ،الوحيد الذي بقي
وفيا لما كاف عميو منذ تعرفيا إليو في السبعينات مف القرف الماضي ،إنو ياسيف الشخص الغائب
والحاضر في الرواية ،فموتو ىو الذي أحي الذاكرة  ،وأطمؽ الح اررة لمساف كي يتكمـ ،وأعاد سمطانة
مف المنفى ،أعادىا حاممة معيا الشرج القديـ نفسو ،ومنذ لحظة الوصوؿ تبدأ المواجية مع المرحمة
العنيفة التي تعرفيا الجزائر خبلؿ التسعينات فمـ تعد الجزائر االشتراكية كما تركتيا في نياية
السبعينات ،بؿ دولة تتفتح عمى الديمقراطية بيمجية ،وتحكـ معظـ دوائرىا وبمدياتيا إسبلمي عنيؼ،
شديد المقت لممرأة والحرية ،والتسامح في ظؿ مجتمع مأزوـ بعقدة العبلقة المشوىة مع نصفو
اآلخر .تبدأ المواجية مع األطفاؿ الذيف يعايرونيا بالعاىرة ،تقوؿ في نفسيا« :لـ أنس أف أطفاؿ
ببلدي يممكوف طفولة مريضة ،منحمة لـ أنس أنيـ ،ومنذ الطفولة الباكرة ،ال يكتسي الجنس اآلخر
في رغباتيـ إال صورة شبح مبيـ ييددىـ ،لـ أنس عيونيـ المبلئكية ،في حيف أف أفواىيـ ال تمفظ
إال أقذر الحماقات ،لـ أنس أنيـ عدوانيوف ألنيـ لـ يتعمموا المداعبة ولو بالنظر فقط ،ألنيـ لـ
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يتعمموا الحب .نعـ ،لـ أنس لكف الذاكرة ال تقي ضد شيء»( ،)1بدأت المواجية منذ المحظة األولى
حيث كاف سائؽ السيارة ال يمؿ مف التحديؽ فييا باحتقار ،وحاكـ القرية السيد بكار وتابعو عمي
مرباح مف اإلسبلمييف يرفضاف أف تسير في جنازة ياسيف ،بنظرة مزدرية الم أرة جاءت مف الخارج
وتحمؿ معيا فك ار مغاي ار لتقاليد بيئتيا .ىذه المواجية تعيد سمطانة إلى الماضي نفسو ،وىي تتحاور
مع زميؿ ليا ،صديؽ ياسيف اسمو صالح عف تمؾ الفترات القديمة وما الذي حدث بعدىا ،ويقوؿ ليا
"صالح"«نعـ وقبؿ كؿ شيء كي نسمـ أنفسنا في المنبع .لـ نتوقؼ عف قتؿ الجزائر شيئا فشيئا،
امرأة بعد امرأة .إف طمبة جيمي مف الذكور ،النخبة زعيمة ،قد ساىموا بقسط كبير في المذبحة .في
البداية ظممنا أنفسنا في الكذب والمكر .كؿ أشيائنا مزيفة ،مبلبسنا الماوية وغرورنا الثوري بعد إنياء
دراستنا ،وضعناىا جانبا مع خرافات خرقنا .أىممنا أولئؾ الفتيات البلئي كاف ليف التيور ،الشقاء
ليقعف في حبنا داخؿ أسوار الجامعة بعد نياية الدراسة ارتدينا برنوس التقاليد لنذوؽ العذارى
الجاىبلت البلئي اختارىف عائبلتنا ،ولكف بمجرد سكوت طبوؿ العريس تظير لنا زوجاتنا ساذجات
ببل طعـ ،عندئذ نيرب مف بيوتنا ،نتردد عمى الحانات ،يصيبنا وسواس الخيانة»( .)2أما ىي فتسخر
منو ببل مباالة ولكف بقمب مصدوـ دائما ،بألـ نافذ وجرح مشرع عمى التأمؿ واليأس .تستقر سمطانة
عمى الرغـ مف الظروؼ السيئة في منطقة "عيف النخمة" لتزور ياسيف في المستشفى الصغير
لممنطقة ،وأثناء الزيارات تتقرب مف زميميا صالح الذي يحبيا بتكتـ ،و تتعرؼ إلى" فانساف
الفرنسي" الذي يعشؽ الجزائر والصحراء ويعرؼ الخبايا واألسرار .يتعرؼ عمى سمطانة عندما
يزورىا لمقياـ بفحص عادي فيحدث العشؽ مف النظرة األولى لكف سمطانة تبقى مسكونة بالشبح

( _)1مميكة مقدـ ،الممنوعة ،تر :محمد ساري ،الدار العربية لمعموـ ناشروف ،الجزائر ،ط ،1009 ،9ص.91
( _)1الرواية ،ص .11
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الذي جاءت مف أجمو ،ياسيف الذي أقامت في بيتو ،وعممت في مكانو ،وىي تستحضر روحو فييا
كما لو أنو ال يزاؿ عمى قيد الحياة.
تتعرض سمطانة في أياميا األولى في القرية لحرب دعائية يشنيا حاكـ القرية بكار ،غير
أنيا تقاوـ ذلؾ ببسالة ،لسبب بسيط ىو أنيا ترفض أف تكوف ممنوعة في وسط قريتيا ،ممنوعة في
بيئتيا ،وألف المعركة التي جعمتيا تفر منذ خمسة عشر سنة ،اإلشاعات التي الحقتيا كؿ ىذه الفترة
يجب أف تصارعيا بحدة ىذه المرة وبقوة ،ويجب أف ال تستسمـ عمى الرغـ مف كؿ مف لو ذرة عقؿ
ينصحيا بالمغادرة فورا ،باالبتعاد ألنو ال أحد يقبؿ في قرية عيف النخمة أف تعيش امرأة حرة تكوف
نموذجا لنساء قابعات في ظبلـ اليامش وسواده المخيؼ  .وفي األخير فضمت الروائية أف تختـ
روايتيا ببارقة أمؿ فحينما يحرؽ حاكـ القرية بيت خالد ،تقوـ نساء القرية بإحراؽ مركز البمدية،
واستطاعت سمطانة أف تخمص نفسيا رغـ معاناتيا وآالميا مف ماضييا البعيد ،لتجد لو حبل في
الحاضر.
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المبحث الثاني :حدود الواقع في رواية " الممنوعة " لمميكة مقدم"
 -1مفهوم الواقع
أ -لغة
جاء في "لسان العرب" في مادة (وقع)  «:وقع عمى الشيء و منو يقع وقعا وقوعا  :سقط
والواقع  :الذي يشتكي رجميو مف الحجارة والواقع والواقعة  :الداىية النازلة مف صروؼ الدىر »(،)1
نستنتج مف ىنا أف الواقع في لساف العرب يحمؿ داللة السقوط وىذه الدالالت وردت أيضا عند "ابن
فارس" في "مقاييس المغة" « :الواقع  :مف وقع الطائر .ويقاؿ النشر الواقع يراد أنو قد ضـ جناحيو
فكأنو واقع باألرض .والواقع  :مناقع الماء المتفرقة كأف الماء وقع فييا ،ومواقع الغيث  :مساقطة،
و الوقع  :الحصف ،والوقع  :الحفي أما الوقع  :المكاف المرتفع »(.)2
ومف خبلؿ ما سبؽ ،نستنتج أف كممة "وقع" في المدلوؿ المغوي تحمؿ معنى واحدا وىو
السقوط.

ب -اصطالحا

( -)1ابف منظور ،لساف العرب ،مج  ،91دار صابر لمطباعة و النشر بيروت ،ط ،1001 ،9ص .190
( -)2ابف فارس  ،معجـ مقاييس المغة  ،ص .919
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رواية "الممنوعة " بين الواقع و الخيال

الفصل الثاني

يعد الواقع واحدا مف المصطمحات التي يمكف استخداميا بأشكاؿ شتى إال أنيا في نظر
الكثيريف تشمؿ« كممة الحقيقة تجعؿ الجميع متفقيف »

()1

كما أنو« معطى حقيقي وموضوعي،

حضوري يمكف اف يدرؾ بالحس و بممس أثاره بالمبلحظة العينية »( )2كما أننا يمكف أف نعتبر أف
الواقع الواقع« حدث ثانوي في سرد طويؿ يتصؿ اتصاال مباش ار وقد يكوف بمثابة استطراد منو »(،)3
وىذا يعني أف الواقع في التجربة الروائية ىو عنصر ثانوي يستمد منو بعض الحقائؽ التي تمزج
بالخياؿ لتشكؿ قالبا روائيا جميبل.

 -2آليات التصوير الواقعي في رواية "الممنوعة"
لقد انبنت رواية الممنوعة عمى عممية تركيبية مزجية بيف الواقع المعيش والواقع المتخيؿ ألف
الرواية أكثر الفنوف األدبية التصاقا بالواقع  ،ولذلؾ تعددت طرؽ تقديميا لمواقع  ،وسنحاوؿ
الكشؼ عف بعض اآلليات التي اعتقدنا بأىميتيا في تجسيد الواقع وأبعاده الداللية ،وقد ركزنا عمى
آلية الوصؼ والتراث المحمي ،الذي مف خبللو سنصؿ الى تصوير الواقع في ىذه الرواية.
-9الوصف:ال تخمو كؿ رواية مف الحس الوصفي ألنو مؤشر فني وىذا ما يؤكده" لطيف زيتوني"
إذ «:ال رواية مف غير وصؼ ،وأنو ألسيؿ عمينا كما يقوؿ جنيت  G. Genetteأف نتصور
وصفا خياليا مف أي عنصر سردي مف أف نتصور العكس ،ألف كؿ اشارة الى عناصر الحدث أو

( -)3ينظر ،عبد الواحد لؤلؤة  ،موسوعة الممصطمح النقدي ،مج ، 1المؤسسة العربية لمدراسات و النشر ،بيروت،

ط ، 919 ،9ص .11

( -)1ينظر ،حسيف خمري ،فضاء المتخيؿ ،مقاربات في الرواية ،منشورات االختبلؼ ،الجزائر ،ط،1001 ،9
ص .99 ،91

(-)3مجدي وىيبة ،معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب ،مكتبة لبناف ،بيروت ،ط ،9199 ،1ص .919
00

رواية "الممنوعة " بين الواقع و الخيال

الفصل الثاني

ظروفو يمكف أف تشكؿ بداية وصؼ لو» ( ،)1فيعد الوصؼ دعامة أساسية مف الدعامات التي تقاـ
بواسطتيا المشاىد في الرواية لتعرض أماـ القارئ ،فالوصؼ يأخذ موقعا موازيا أو مساويا لموقع
السرد مف حيث أف كمييما يؤدياف ىدفا واحدا وىو التعبير عف حالة الكاتب ،أو حالة موضوعو.
وىذا ما سنحاوؿ التطرؽ اليو عندما نتناوؿ وصؼ األماكف واألشياء والشخصيات في رواية "
الممنوعة ".
أ -وصف المكان :لقد أولت الكاتبة وصؼ األماكف في ىذه الرواية أىمية خاصة ألف المكاف
يقصد بو المكاف الرئيسي أو المركزي ذو البعد الجغرافي الذي تجري فيو األحداث ،وتتحرؾ في
إطاره الشخصيات ويتمثؿ ىذا المكاف في كؿ القرية والمدينة.
والرواية منذ بدايتيا تطمعنا عمى عالـ القرية الصحراوية الجزائرية في فترة العشرية السوداءػ ،معبرة
عف مرحمة اجتماعية وحضارية حرجة يمر بيا الريؼ الجزائري.
فتقؼ ىذه القرية "عين النخمة" مكانا إطاريا عاما ،يبسط أمامنا الحياة االنسانية في طبيعتيا
األولى ،في سعتيا وبساطتيا وعفويتيا وعمقيا ،في حيف تحضر المدينة مف خبلؿ االنتقاالت
المؤقتة لمشخصيات.
ففي ىذه الرواية تتجمى القرية مكانا مركزيا ،بينما تشكؿ المدينة مكانا ىامشيا يحصر مف خبلؿ
الذاكرة واسترجاع السيرة الذاتية ،أو عند التعبير عف قضايا تتعمؽ بالمدينة – وىذا ما سيدفعنا الى

( - )3لطيؼ زيتوني ،معجـ مصطمحات الرواية ،ص .919
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الفصل الثاني

دراسة األماكف التي تشكؿ صورة القرية والمدينة التي ىيمنت عمى ىذه الرواية ألنيا انفردت باىتماـ
الكاتبة عمى المستوييف الوظيفي والداللي ،ونحف سنعمد الى معالجتيا وتبياف داللتيا.
 الشوارع والطرقات :يعد الشارع جزءا ال يتج أز مف المدينة والقرية ،وأحد العبلمات المكانيةالبارزة فييما ،تنفتح عميو األبواب وتتحرؾ مف خبللو الشخصيات ،وىو أكثر مف جغرافيا مكانية
ألنو« المحيط الفاصؿ بيف عالميف ،عالـ السر وعالـ الجير  ...إذ عند البيوت والمنازؿ ينتيي
عالـ الناس السري ،ويبدأ عالميـ العمني ،حيث يبدأ الشارع وحيف تنكشؼ األسرار وتعمف األعماؽ
عف خفاياه ....إنو الشارع النابض بالحياة »( ،)1فالشوارع إذا عبارة عف حيز يستقبؿ كؿ فئات
المجتمع ويمنح ليـ حرية التنقؿ ألنيا أماكف مرور وسرعة وتوقؼ.
ولقد تـ الحديث عف شوارع القرية في رواية " الممنوعة " في بعض المقاطع السرية ،يمكف اف نمثؿ
ليا بقوؿ السارد  «:ألقيت نظرة فزع الى الشارع يعج أكثر بكثير مما كنت أراه في كوابيس ببل
خجؿ ،يفرض الشارع تفضيمو لمذكور شاى ار عنصريتو الصارخة ضد االناث أي حامؿ بكؿ
المكبوتات منخور بكؿ الحماقات ،مموث بكؿ الشقاءات ،جاثـ في قبحو تحت شمس بيضاء،
يعرض تقززاتو ،أخاديده ،يتخبط داخؿ الم ازريب مع جمع مف األطفاؿ

»(.)2

ولقد جاء في مقطع

ثاف «:اكتشفت بمدة ضخمة وأنا مدفوعة بتدفؽ الصموات ،نبتت مثؿ ورـ عمى جوانب القصر ،ال
أعرؼ ىذه األزقة الضيقة التي تعرض نفسيا عارية لسادية الشمس ،اشتاقت عيناي الى رؤية
القصر ،إف تعرجات األزقة الضيقة تمسؾ األحبلـ ،تحمي الياربيف والكآبات المبيمة ،ويشكؿ
() 1

 -أحمد زنبير ،جمالية المكاف في قصص إلياس الخوري  ،دراسة نقدية  ،التنوخي لمطباعة والنشر  ،الرباط ،

المغرب ،ط ، 1001 ،09ص .99

( - )2الرواية ،ض .99
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الفصل الثاني

تشابؾ األضواء وظبلؿ الجسور والسقائؼ المتداخمة وكذا مغرة الجدراف الترابية تناسقا منسجما،
اآلف ،تعرضت ىذه البنايات المخربة قبؿ اكتماليا ،شقوقيا ،نفاياتيا ،خواءىا وتحولت الى رموز
لقبح و ببلدة األزمنة »( ،)1نبلحظ مف خبلؿ ىذه المقاطع أف الشارع في القرية يرتبط بقيـ التخمؼ
والرداءة فيو مكاف يعكس المستوى االجتماعي المتدني لمريؼ الجزائري ،فيوحي منظره العاـ
بالضيؽ والخوؼ والبؤس االجتماعي والفوضى والقذارة.
وفي المقاطع األخرى ،تصؼ الروائية الشارع في المدينة حيث تقوؿ «:أدور عمى نفسي عبر شوارع
المدينة ،أشتري الصحؼ ،أشرب الشاي وانا أتفحصيا ،لـ أكف اتصور مثؿ ىذه الصحافة الرائعة
في الجزائر ،كؿ ىذه اليوميات ،األسبوعيات بعضيا رديء ،يواصؿ استخداـ لغة الخشب ،بعضيا
جيد ،يجمع بيف العفوية والتحاليؿ العالمة ،نبرة صادقة ،سخرية وشراسة ،فعؿ لذيذ فرنسية جزائرية
مكسرة ،لغة ىجينة ،في نياية الظييرة أخذت السيارة و اتجيت نحو عيف النخمة زفت رمادي واىف
يظير مف بعيد ،حيوية ازدحاـ لمعاف معدني ،تجري الطريؽ أمامي ،ضييقة مستقيمة تقطع مثؿ
شفرة فوالذ مكثبة ال نيائية و تشؽ األفؽ في نضح ضوئي ،السماء بزرقة حرب »( .)2وما مف شؾ
أف صورة الشارع في المدينة تعكس حيوية ىذه الشوارع وكثافة حركة الحياة فييا .إضافة الى جماؿ
ىذه الشوارع السيمة واآلمنو والناس فييا منتظميف ،ففي المدينة تكوف الشوارع نظيفة ،معبدة،
مضيئة يخرج إلييا الناس لبلستمتاع فيي بذلؾ تجسد مدى اليوة الحضارية التي تفصؿ القرية عف
المدينة.

( - )3الراوية ،ص .11

( - )1الرواية ،ص .11 ،19
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الفصل الثاني

 الخمارة :تتسـ بأنيا مكاف لمراحة الىميا والحريات الشخصية وأيضا مكاف لمشرب والغيابالكمي عف الواقع المعيش ،وىروب الناس إليو بعد أف ضاقت بيـ سبؿ الحياة في القرية ،ونصادؼ
شخصية " صالح " في الرواية التي تعترؼ عف سبب ذىاب الرجاؿ الى الخمارة فيصرح «:مع
نياية الدراسة نحف (فتياف الخيـ الكبرى) برجولة مزدانة بيأس الميدالت ،ارتدينا برنوس التقاليد
لنذوؽ العذارى الجاىبلت البلئي اختارتيف عائبلتنا و لكف بمجرد سكوف طبوؿ العرس تظير لنا
زوجاتنا الفتيات ساذجات وببل طعـ ،عندئذ نيرب مف بيوتنا نتردد عمى الحانات يصيبنا وسواس
الخيانة وكذا ،لبعضنا عمى األقؿ ،االنزواء في أقذر زوايا أرواحنا »( .)1وفي مقطع آخر تقوؿ «:في
حانة الفندؽ تربع بعض الرجاؿ حوؿ زجاجة بيرة ،اتجيت نحو الكونتوار وطمبت بيرة و بدورىا
قدميا ليا النادؿ بغيظ ظاىر.
قالت محدقة صورتي في المرﺁة بابتسامة في زاوية الشفتيف :
أتعرؼ أف في أغمب المدف الكبرى يرفض أصحاب الخمارات تقديـ الكحوؿ لمنساء ؟ في األماكف
األخرى ال يطرح المشكؿ أساسا ورغـ ذلؾ ىناؾ تطور ممحوظ ،قالت ساخرة و بصوت تعمدت أف
يكوف مسموعا في القاعة»( ،)2نبلحظ مف ىنا أف الخمارة ارتبطت باإلدماف عمى المشروب لميروب
مف الواقع المر وما الحظناه أيضا أف الخمارات في القرية ال تتردد عمييا النساء وال تشرب الخمر،
فيذا يخص الرجاؿ فقط ،أما في المدف الكبرى المتقدمة فبل يوجد إشكاؿ في شرب المرأة لمخمر ألف

) -)1الرواية ،ص .11

( -)2الرواية ،ص .991
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الفصل الثاني

في ىذه األماكف المتقدمة ىناؾ حرية ومساواة بيف الرجؿ والمرأة ،أما في القرية فالرجؿ ىو الذي
يتمتع بالحرية واالمتيازات لذلؾ اعتبرت الخمارة المكاف الوحيد التي تدفف فيو لحظات ألـ الرجولة.
السوق :مكاف تجاري تختمؼ بنيتو اليندسية والعمرانية تبعا لممكاف الواقع فيو ،سواء أكاف قرية أـ
مدينة ،ففي السوؽ يمتقي الفقراء واألغنياء ،الكبار والصغار ،المواطنوف العاديوف ورجاؿ السمطة
الذيف يجوبوف أرجاء المكاف بحثا عف الميربيف ،يعرفو "عبد الحميد بورايو" عمى أنو« المكاف الذي
تمتقي فيو أنوا ع مختمفة مف البشر ،ويزخر بأشكاؿ متنوعة مف الحركة ،ويمثؿ الوجو العاـ لمبمدة.
وىو اإلطار الذي يسمح بتقديـ صورة عامة مما يجري في القرية ،كما يمثؿ مناسبة لتقديـ
شخصيات جديدة »( ،)1وفي رواية " الممنوعة " يظير السوؽ عمى أنو مكاف تعمو الفوضى و
تضيع فيو حقوؽ الضعفاء مف الفقراء ،حيث أنو تعرض فيو البضائع البسيطة والرخيصة ،وىذا ما
عبر عنو صالح في قولو « :في السوؽ السوداء ،يدور ثمف قارورة ويسكي* حوؿ األلؼ دينار،
ثمث الحد األدنى لؤلجر القاعدي ،والمبلحظ أف الجزائري ال يشرب بالكأس ،إنو يسكر لذلؾ عميو
أف يستعيف بالنبيذ الرخيص سيخسر أقؿ ،ما عدا استثناءات قميمة ،إف النبيذ الجزائري كمو مغشوش،
إننا األقوى حينما يتعمؽ األمر بالتدمير والتقيقر ،)2(» ....يكشؼ وصؼ السوؽ الجزائري عمى
واقع التبايف االجتماعي ،فيناؾ األغنياء الذيف يشتروف السمع الجيدة بأثماف غالية ،وىناؾ الفقراء
الذيف يشتروف السمع المغشوشة بأثماف رخيصة ،فالسوؽ إذا مفتقد لمخصوصية تتفقده أيدي األغنياء
والميربيف الكبار ،ال كفاءة فيو إال كفاءة البيع والشراء والتممص مف أعيف الرقابة .يتصؼ مظيره
( _)1عبد الحميد بورايو ،منطؽ السرد(دراسات في القصة الجزائرية الحديثة) ،ديواف المطبوعات الجامعية ،بف
عكنوف ،الجزائر ،دط ،9119 ،ص .999

()2

 -الرواية ،ص .19

* نوع مف الخمر
03

الفصل الثاني

العاـ بالفوضى والبلنظاـ

رواية "الممنوعة " بين الواقع و الخيال

والتمرد عمى رجاؿ الجمارؾ الذيف يحاولوف مطاردة باعة البضائع

الميربة والمغشوشة.
 المقبرة  :القبر ىو المثوى األخير الذي يناـ فيو االنساف نومو األبدي والمكاف األخير الذييؤوؿ إليو كؿ مف ذاؽ الموت حيث السكينة التامة والصمت المطمؽ ،لقد ارتبطت المقبرة في ىذه
الرواية بموت " ياسيف " حيث تقوؿ الساردة  «:التفت نحو الجثة التي تيتز فوؽ المحمؿ تحت
ايقاع خطوات الرجاؿ تحت ايقاع أصواتيـ التي تيشـ وحدانية اهلل وخيؿ إلي أف المنظر ما ىو إال
مشيد مف مشاىد مسرح الشارع المأساوي ،ياسيف غائب أكمؿ ىروبو »( .)1وفي مقطع آخر تقوؿ:
« واروه التراب بسرعة وبسرعة تمفظوا بآخر دعاء »( ،)2فما الحظناه أف المقبرة ىنا ارتبطت بتسمية
الموت التي تمقي بظبلليا عمى معظـ النص ومف خبلؿ ىذا الموت طغى عمى النص الحزف
واألسى التي عايشتيا بعض شخصيات النص.
قدمت الساردة صورة المقبرة عمى أنيا مكاف موحش يشعرنا بالتقزز جراء الروائح المنبعثة منو«،
ذىبت الى القبر وحفرت ،أردت اف أشاىد بنفسي ،كاف جسـ كمبي مثقوبا بالديداف ،ديداف ،ديداف ال
تحصى تنبعث منو رائحة كريية ،كريية الى حد لـ أتمكف مف البكاء »( ،)3فالمقبرة إذا مرتبطة
بمعاني الحزف واألسى واأللـ والخوؼ مف المجيوؿ ،كما أف المقبرة مكاف رجالي ال تسمح لمنساء
بالدخوؿ إليو ،وىذا ما وصفتو الساردة في بقوليا  «:سيدتي ال تستطيعيف المجيء ممنوع.
شدني صالح مف الذراع.
()1

 -الرواية ،ص .11

( - )2الرواية ،ص 19
( - )3الرواية ،ص 19
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الفصل الثاني

 ممنوع ومف منعيـ ؟ ال تستطيع المجيء ! اهلل يحرـ ذلؾ ! تصور بأف اهلل قاؿ ليا بأنيا تستطيع المجيء ،أتيت مف بعيد مف أجؿ ىذا. ىذا كفر ليس كف ار أكبر مف كفرؾ ! »(.)1نبلحظ مف خبلؿ ىذه المقاطع ،أف العادات والتقاليد تحرـ دخوؿ المرأة الى المقبرة وىذا
يؤكد عمى أف المرأة ال تتمتع بأبسط الحقوؽ في القرية فالرجؿ لو الحرية التامة في كؿ شيء أما
المرأة فتعيش ميمشة ومحرومة مف الحياة.
 المسجد :مكاف لمعبادة والصبلة ومبلذ لكؿ شخص يطمب الراحة والسكينة والعمـ «فيوظؼالمسجد في النصوص السردية عمى أنو بنية ذات أثر ايجابي في توجيو السموؾ وتيذيبو»( ،)2ففي
ىذه الرواية كانت صورة المسجد مكانا لمصبلة بالنسبة ألىؿ القرية « سكت المؤذف بعد قميؿ ،أشار
لي ضجيج خافت بأف المصميف يغادروف المسجد»( ،)3ولكف في موضع ﺁخر ال يظير المسجد
مكانا لمصبلة فحسب وانما يمثؿ مصدر إزعاج لػ "فانسان" الشخصية الفرنسية حيث يقوؿ« :انفجر
نداء المؤذف مف جديد و نسؼ مباني ،تدفؽ وعي بالوجود فقط خاؿ مف كؿ نفوذ  :مثؿ حالة

( - )1الرواية ،ص 11

( - )2محمد إبراىيـ  ،تجميات المكاف في السرد المكاني ،فضاء لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط، 1001 ،09
ص.919

()3
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الفصل الثاني

البلجاذبية ،خارج عف كؿ ذاكرة ثـ شيئا فشيئا ،طبعت األمكنة وجودىا ،تحاصرني و تمنحني
لمحاضر .أوو ،زووت ! ىذه ثبلثة لياؿ متتابعة يطاردني فييا المؤذنوف ،وىراف عيف الصفراء
طمار ،ثبلثة لياؿ جزائرية ،و ىذا األذاف الذي يبدو لي أنو يمبس دائما الصوت نفسو ( )...مف
المستحيؿ أف اىرب مف ىذا الصوت طويبل ،يرتفع مثؿ تيديد انبثؽ مف عصر آخر يخنؽ رئتي،
إف أذاف النيار ليس إال أعمى نقاط في خضـ غرائبية الضجيج المحمي ،لماذا ييزني ىذا الصوت
بالذات و بيذه الكيفية»( ،)1نبلحظ أف المسجد مكانا لمصبلة ومكانا لمراحة والسكينة لكؿ مؤمف ،أما
الممحد فيمثؿ لو األذاف مصدر إزعاج وقمؽ بسب نقص االيماف بوحدانية اهلل.
 الفندق :ىو كؿ مكاف مخصص لنزوؿ السياح والمسافريف والمصطافيف ،فيو ليس بمستقرأبدي ،ألف الناس يمجؤوف إليو في وقت الحاجة فقط ،والفندؽ يختمؼ مف منطقة إلى أخرى ،نجده
في المدف الكبرى مكانا شاىقا ويحوي كؿ متطمبات حياة الرفاىية مف مسابح ومطاعـ فخمة
وصاالت الرياضة وحتى أماكف الميو مف حانات وبارات ،أما في القرى فنجده يفتقر الى أبسط
مستمزمات الحياة ،وفي الرواية تصؼ الساردة الفندؽ عمى أنو مكاف مجرد مف الذكريات فتقوؿ:
«أحب أف أتواجد في غرفة الفنادؽ المجردة ،غرفة ببل ذكريات ممنوحة لمحريات المتعددة ،قاطعة
أي صمة مع العادات ،أحب أف أستيقظ في ظؿ غياب األشياء اليومية»( ،)2ولكف في مقطع آخر
نجدىا تصفو بمكاف خاؿ ويفتقد الى المستمزمات اليومية حيث تقوؿ «:في األسفؿ غادر الرجاؿ
الفندؽ الواحد بعد اآلخر بعضيـ بالسيارات أغمبيـ راجموف )...( .رفض قمع المرش أف يطمؽ ماءه
قرقرت الحنفية المغسؿ ،تجأجأت و لكنيا لـ تمفظ قطرة ماء ،حذرني أصدقائي بأف الحنفيات ىنا
( - )1الرواية ،ص 11

( - )2الرواية ،ص .10
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شحيحة ونزوية »( .)1وفي مقطع آخر تصرح « :وجدت الفندؽ فارغا حينما وصمت الى غرفتي،
انتابتني رغبة مياتفتيا في عيف النخمة ،حاولت اف أعقؿ نفسي بالنظر الى الساعة التي تشير
عقاربيا الى منتصؼ الميؿ ،و بالدوراف في فضاء الغرفة الضيؽ مثمما يدور اآلخروف لسانيـ في
أفواىيـ سبعة مرات قبؿ الكبلـ»

()2

مف خبلؿ المقاطع السابقة ،الحظنا أف الفندؽ لـ يحظ بالمكانة

البلئقة في القرية ،فيو بمثابة مكاف ثانوي يمجأ إليو الناس الذيف ىـ بحاجة ماسة الى ىذا المكاف
في فترة قصيرة ألنو مكاف ال يمبي الحاجيات األساسية في الحياة.
 البيت  :يعتبر البيت كما ىو متعارؼ عميو المسكف أو المأوى الذي يأوي إليو جميع الناسطمبا لمراحة واالستقرار ،فيو البنية األساسية لمعمراف البشري المتمثؿ في مجموع القرى ومجموع
المدف ،ورغـ تعدد التسميات تمتقي جميعا لتؤكد داللة واحدة مفادىا أف البيت « مكاف البد منو
لضماف استقرار الفرد واثبات وجوده ،فيو خمية يتجمع فييا وداخميا أفراد العائمة حيث يمارسوف
بشكؿ تمقائي عبلقاتيـ االنسانية»

()3

وىذا يعني أف البيت مكاف ضروري لئلنساف فيناؾ مستقره

وراحتو.
يجسد البيت في رواية "الممنوعة" الواقع الجتماعي المتواضع الذي يعيشو االنساف في
عالـ القرية ،حيث الفقر والبؤس وشظؼ العيش وقساوة الطبيعة في صيفيا وشتائيا ،وىنا عقدت
الروائية مقارنة بيف بيتيف مختمفيف بيت "وردة" الذي يتصؼ باليدوء والسعادة حيث تقوؿ فيو «:في
بيتيا ىدوء كبير ،زوجيا دائما يعمؿ بعيدا ،لذلؾ أناـ عندىا ،أحيانا أناـ عندىا حتى بحضور
( - )3الرواية ،ص .91

( - )4الرواية ،ص .910

( - )1أحمد زنبير ،جماليات المكاف في قصص ادريس الخوري ،ص .11
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زوجيا أحب النوـ عندىا ،نتحدث عف أختي سامية »( ،)1يمثؿ ىذا البيت مصدر السعادة لمطفمة
الصغيرة " دليمة " ،ففي بيت وردة تجد الراحة والطمأنينة بعكس بيتيا الذي تقوؿ عنو «:نعـ لدي
عدد كبير مف االخوة يكثروف مف الضجيج ،يتشاجروف مع أمي يقولوف لي دائما (ال تخرجي!
اشتغمي مع أمؾ ! أعطي لي نشرب ! جيبي لي سباطي* ! حددي لي سروالي ! حطي عينيؾ
حينما أكممؾ ! زيد وزيد و اضرب في سبعة ،يصرخوف و ال يعرفوف إال إعطاء األوامر ،أحيانا
يضربونني »( ،)2فيذا البيت كاف مصدر الخوؼ والبلطمأنينة لمطفمة الصغيرة " دليمة " وفي مقطع
ﺁخر تتحدث الروائية عف بيت "بوؿ شاؿ" قائمة «:بعد انتياء العمؿ يأخذني الزوجاف معيما الى
ىنا ،يتناوالف فطورىما ،وىما يستمعاف الى الموسيقى ،يرتشفاف الشاي مرفوقا بالحمويات أو بالكسرة
التي ييدييا ليما المرض ،وانا افطر بالموسيقى ،ال الشاي ،ال حمويات الموسيقى تمؤلني ،تسحرني
تنمي زواحفي ،تنفخ تضاريسيا وحركاتيا في صح ارئي الداخمية »( ،)3ارتبط ىذا البيت بالعديد مف
المعاني والدالالت االيجابية ،مف خبلؿ ما كاف ينضح بو مف حب وألفة وحميمية ،كما بدا مساحة
لبلستمتاع بمحظات الحب وبالموسيقى وعمى خبلؼ ىذا ىناؾ القصر الذي كانت تعيش " سمطانة
" في الماضي ،يولد فييا مشاعر الحزف واألسى ،ويزيد مف معاناتيا وآالميا ،ويضاعؼ أحاسيسيا
بالقير واالسحاؽ ،فمنظر ىذا القصر وىو فارغ أعاد ليا كؿ ذكريات الماضي «:فجأة أخرجني
شيء ما مف ىذه الحالة ،تعرفت عمى منزؿ طفولتي ،أصبح مف جديد ،أطويو ،أكسره ،أكومو

( - )2الرواية ،ص .11
* الحذاء

( -)1الرواية ،ص .19 ،11
( - )2الرواية ،ص .99
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وأجمس مقابؿ عتبة شاغرة ال يوجد باب ىنا وال بالضواحي ،أغمب الجدراف والسقوؼ مدمرة »(،)1
وفي مقطع ﺁخر تقوؿ «:فجأة ىنا تحت عيني ،عتبة دار  ...أعرؼ ىذه اليد إلبعاد الحسد
المصنوعة مف الخشب ،المدىونة بالحناء المثبتة فوؽ الباب  :وىذه الدرجة العالية مف نفس
االسمنت الرمادي الذي يكسو الفناء مثقوبة بأنبوب ! فراغ المياه المتدفقة في الطريؽ إف الطبؽ
الذي يظير في العمؽ يحوي شرفة ،اعرؼ ذلؾ ،عتبة منخفضة أرىقيا الزمف محصورة بيف
واجيتيف كبيرتيف قبيحتيف ،وفاء قابع ينتظرني في الحاضر المتغير منذ ذلؾ الحيف ،تكوف يد ابعاد
الحسد قد غطست ألؼ مرة في الحناء كما تكوف قد دىنت ألؼ مرة أيضا  :أعيد المبلط م ار ار عمى
حسب الثروات و األمطار النادرة التي ال تسقط إال لتدمر أكثر ،عاد الي االنفعاؿ ليرسـ جسما مميئا
بالرجفات وليضغط عمى صدري»( ،)2فبيت البطمة مثمما جاء في المثاؿ ال يتجسد إال مف خبلؿ
حركة البطمة التي تممؤه بمشاعر الوحدة والقمؽ والحزف عمى غياب األثاث واألشياء والناس الذيف
يسكنوف ىذا البيت في الماضي ،فكاف البيت بمثابة الباب الذي فتح عمى ذاكرة البطمة التي تختزف
األحداث واألحزاف واآلالـ التي عاشتيا في طفولتيا.
 المستشفى  :ىو المكاف الذي يمجأ اليو المرضى مف أجؿ عبلج أمراضيـ المختمفة ،سواءاألم ارض الجسدية أو األمراض النفسية ،ورد ذكر المستشفى في رواية " الممنوعة " كثيي ار ويعود
ىذا إلى المينة التي تشتغميا البطمة سمطانة ،وىي مينة الطب ،فتتحدث الروائية عف المستشفى في
أماكف مف ذلؾ قوليا «:وقفت أماـ المستشفى .كاف السور الذي يحيطو مغطى بالرماؿ في أماكف
عديدة ( )...أصعد درجات المدخؿ األربعة ،أدفع الباب الخشبي الثقيؿ بداخؿ البيو يسود ظميؿ
( - )3الرواية  ،ص .919
( -)1الرواية ،ص .99
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مسجد عمى يميني أتعرؼ عمى غرفة العيادة وعمى يساري قاعة االنتظار ،مف الداخؿ غرفة
التضميد »( ،)1في ىذا المقطع ،حاولت الروائية أف تصؼ الصورة الواقعية لمظير المستشفى
الخارجي ،وفي مقطع ﺁخر تقوـ بوصؼ المستشفى مف ناحية افتقاره لممواد الطبية األولية حيث
تقوؿ « :انقطاعات يومية لمماء ،نقص متكرر لمقفازات ،لؤلدوات الخفيفة ،لممطيرات األدوية
بالتقطير ،األساس غير موجود»( .)2كما ال تيمؿ الرواية وصؼ جناح الوالدة وجناح العبلج
«تسيطر عمى جناح دائري مف البطوف المنتفخة المتجددة باستمرار ،تأوىات وصرخات ،فروج
متقيئة داخؿ صراخ الوالدات كنت ألمح ،أسمع صراخ الموت أفر ىاربة نحو الجناح اآلخر
لممستشفى أحتمي قرب "بوؿ" وتحت إمبلئو أحرر وصفات الدواء ،وتبعا لتوجيياتو ،أقوـ بوضع
الضمادات ،ألح عمى المرضى الذيف أرى فييـ بوادر االىماؿ ليحترموا تعميمات الطبيب أتحمؿ
بداخؿ نشاطو القوي وكانت ﺁآلـ و تأوىات اآلخريف تطمرني»( ،)3نبلحظ أف ،المستشفى اكتسى
صفات جديدة ،فيو مكانا لآلالـ والصراخ لممرضى.
 المدرسة :ىي مكاف لمتربية وتمقي مختمؼ المعموـ ،فيو بمثابة المكاف الذي تبنى فيوالشخصيات المختمفة لممجتمع ،فيي تمثؿ« البيت الثاني لممتعمـ بعد األسرة والمنزؿ ،وتعد أيضا مف
أىـ مؤسسات المجتمع ويتوقع منيا أف تقوـ بأدوار عديدة في مجاؿ تربية الطبلب تربية سميمة،
وشاممة ،لكافة الجوانب وال يقتصر دورىا عمى جانب واحد فقط مثؿ تزويده بالمعارؼ والمعمومات

( -)2الرواية ،ص .91
( -)3الرواية ،ص .99
( -)1الرواية ،ص .99
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بؿ اضافة إلى االىتماـ بالجانب المعرفي ،فيي مسؤولة عف اكسابيـ الميارات المختمفة »(،)1
والمدرسة في رواية "الممنوعة" مكاف لتمقي الدروس القرآنية وبعض الدروس البسيطة بعكس ما
تقوـ بو المدرسة في المدف المتقدمة التي تعمـ مختمؼ العموـ ،فنجد الروائية تقوؿ عمى لساف الطفمة
الصغيرة "دليمة" «:لـ تعد فضاء لممعرفة ،تقوؿ أنيا أصبحت ورشة لمبمياء واالسبلمييف الصغار،
اسبلميوف بمياء »( .)2كما أف المدارس تمثؿ تيديدا بالنسبة ليذه الطفمة وذلؾ يعود الى أنيا تمقف
«حماقات الحديث التي تريدنا أف نعيش مثمما كانت تعيش نساء وبنات الرسوؿ محمد كـ عرفنا مف
محمد منذ الرسوؿ؟ واذا رفضت االنصياع الى ىذه التعميمات يعدونؾ بنار جينـ ،يتمذذ المعمموف
()3

بشرح عذاب جينـ بتفاصيؿ دقيقة»

ووصفت النصوص التي يتمقونيا في المدرسة بمثابة عدـ

المساواة التي تعطي الحرية لؤلطفاؿ وتحرـ البنات مف ذلؾ فتقوؿ «:إف نصوص القراءة في
المدرسة دائما تدور حكاياتيا حوؿ طفمة صغيرة طيبة تساعد أميا في الشغؿ و المطبخ بينما يمعب
أخوىا خارج البيت »( ،)4ففي ىذه الرواية ظيرت المدرسة عمى أنيا مكاف يخمو مف كؿ االمكانيات
البلئقة بالتعميـ ألنيا بسيطة كبساطة أناس القرية الذيف ال يعطوف أىمية كبيرة لمتعميـ ،فالميـ
عندىـ التربية والطاعة وليس تمقي العموـ المختمفة التي ترفع مف مستواىـ الثقافي واالجتماعي.

( _)2انتصار عمي أبو طالب ،مفيوـ المدرسة ،يوـ الثبلثاء  09فيفري  ،1099العدد  ،91191عمى الموقع:
www.alriyadh.com.

( -)3الرواية ،ص .11
( -)1الرواية ،ص .19

( -)2الرواية ،ص نفسيا.
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 البحر :ىو أكثر القوى الكونية ميابة وجماال ،وىو مكاف ال متناىي ،واتساع ىائؿ ،ومصدررزؽ وحياة لئلنساف ،فمقد شغؿ البحر اىتماـ األدباء ،فانتبيوا الى سحره وجمالو وعظمتو ،وأصبح
ىاجسا مف ىواجس الكتابة الروائية وأحد المكونات األساسية العامرة بالمعاني والدالالت.
تتحدث الساردة في رواية " الممنوعة " عف البحر بقوليا «:البحر ىو مكتبة مف الماء،
أحيانا يمحي أمواجو عندئذ يتحوؿ الى مساحة ممساء مثؿ الرؽ ،رأيت البحر في الصور وفي
الكتب ،البحر ىو أـ السمؾ وأـ البحارة كذلؾ ،والبحارة الذيف ىـ فوؽ البحر ال يروف دائما السمؾ
الذي تحت الماء ،وال يروف الممح كذلؾ »( ،)1نبلحظ أف الساردة ،ىنا ،وصفت البحر مف خبلؿ
المكتبة الرممية التي أليمتيا ،وىنا وضعت البحر في مكانو متساوية بالمكتبة الرممية وفي مقطع
ﺁخر تصؼ البحر وتربطو بالرحيؿ واليروب مف مآسي القرية «:سآخذىا معي في السفينة،
سأحمميا في ميد البحار مف اآلف ،أرى دوارة اليواء تحفر السماوات ،والصالب الذي ينزلؽ و يشؽ
رغبة زرقاء ،و اليدوء الكبير الذي يتعمؽ باألشرعة ،يغضف كتانيا ويصقؿ أسرار مائية والممعنات
التي يمددىا بيف األماكف البعيدة و بيف أحبلمنا و بيف أحبلمنا سنذىب إلى " فولغاردوس" سيـ
جاثـ في األعمى ،قرية ممتفة عمى عزلتيا البيضاء مثؿ صدفة رماه بحر لجوج عمى قمة جزيرة
جرداء ،سنذىب الى أمورغوس أيف يمنح حصف البحر إمكانية اإلرساء في مأمف حتى عف السياج،
سأقودىا الى كوص مف أجؿ حجة قصيرة عند شجرة ايبوقراط ،ثـ نيرب مف ىذا الموقع عند قدوـ
الصيؼ حيث تغرؽ البيرة األوزو وتغزوىا صاحبات الشعر األشقر ،سنتجنب أماكف التمركز
السياحي ،سنذىب الى األحجاز األكثر عزلة لمنطقة السيكبلد لتمتقي باآللية عمى قمـ الرياح

( -)3الرواية  ،ص .11 ،11
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العاصفة ،وعمى خط الماء سينسج حبي رغباتيا »( ،)1يحمؿ البحر ىنا داللة الرحيؿ واالبتعاد عف
الوطف ألف ىذا األخير مصدر لمحزف واآلالـ المذيف يعتصراف قمب " سمطانة " فكاف البحر مبلذا
لميروب مف الواقع المر والرحيؿ بعيدا الى المناطؽ األكثر عزلة مف أجؿ الحصوؿ عمى اليدوء
والسكينة ،ف البحر ىنا ارتبط بالمناطؽ التي ترتفع عمى ضفافو( فولغاردورس ،كوص ،السيكبلد )...
فكاف البحر حمقة وصؿ بيف ىذه المناطؽ.
ومما سبؽ ،تظير القرية والمدينة في الرواية مكانيف رئيسييف تدور في إطارىما األحداث
وتتحرؾ فييما الشخصيات ،وقد قدـ كؿ منيما لمقارئ صورة الواقع بمختمؼ خصائصو االجتماعية
والعبلقات االقتصادية والقيـ الثقافية ،التي تميز كؿ مكاف عف اآلخر فتغدو بذلؾ صورة القرية أو
المدينة صورة واحدة متكاممة تنبئ مف وعي الراوي بالمكاف وبخصوصية المكاف بانغبلؽ القرية
مقابؿ انفتاح المدينة ،وحري بنا أف نؤكد أف ما اخترناه مف بنى مكانية تمثؿ أكثر التمظيرات
المكانية كثافة وتوت ار في النموذج الروائي" الممنوعة ".
ب -وصف الشخصيات :إف الرواية لوحة فنية تصؼ طابع النفوس و دخائميا ،وتكشؼ عف
خبايا الحياة التي قد ال تجرؤ عمى البوح بيا ،فالذات المتحدثة في الرواية واف كانت مف ورؽ ال
تصنعيا إال المغة إال أنيا ذات مشخصة بطريقة فنية وىذا ما يتمظير في رواية " الممنوعة "
لمميكة مقدم التي قدمت لنا صورة لشخصيات الرواية دوف تعقيد ،فيي اعتمدت عمى استراتيجيات
في كتاباتيا المختمفة التي تمثمت في عرض ووصؼ شخصياتيا ،فالصورة التقنية عندىا تتوقؼ في

( -)1الرواية.991 ،
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معظـ األحياف عمى تسميط الضوء عمى المبلمح األكثر فقدانا ،زيادة عمى لوف العيوف ،الشعر،
البشرة  :في بعض األحياف بتحديدات متعمقة بالبنية الفيزيائية لممبلبس ولممظير بشكؿ عاـ.
اختارت الروائية ىذه الشخصيات مف الواقع الجزائري ،وىذا يعود الى ارتباط النص بالواقع
الذي يؤثر عمى الشخصية فيتمدد في مبلمحيا وأفعاليا و ردود أفعاليا ويتعدى أثر الشخصية الى
الجماعة فتكتسب معاني واقعية خاصة ،ويمكف التركيز عمى الشخصيات المرجعية االتية :
 -1سمطانة  :تعتبر ىذه الشخصية في رواية " الممنوعة " «الشخصية الرئيسية التي تدور جميع
األحداث والشخصيات في فمكيا وفي نفس الوقت ترتد انعكاسات أفعاؿ اآلخريف عمييا فتترؾ أثرىا
في حياتيا»( .)1كانت شخصية سمطانة تتأرجح بيف القوة والضعؼ حيث كاف تمردىا عمى العادات
والتقاليد التي كانت تتحكـ في قريتيا بمثابة قوة ايجابية تمدىا بالقوة والشجاعة ألنيا تغمبت عمى
أىؿ قريتيا فكاف لتحديدىا نتائج جيدة حيث أصبحت « امرأة حرة و متعممة »

()2

أما الضعؼ فكاف

يتمثؿ في رؤية أىؿ القرية ليا في صورة امرأة غير متخمفة حيث تسمع أىؿ القرية يرددوف كممات
غير الئقة تيز كيانيا « صاح أحد األطفاؿ  - :قحبة ! ارتجفت( .قحبة) أكثر مف صورة الشارع
المؤسفة ،أكثر مف رؤية الصحراء ،فإف ىذه الكممة تغرس الجزائر في نفسي مثؿ الخنجر ،قحبة،
كـ مرة أثناء فترة المراىقة وأنا ما زلت عذراء و لكني جريحة تمقيت ىذه الكممة كقيء عمى براءتي،
قحبة كممة يميف زور ،لفترة طويمة لـ أتمكف مف كتابتيا إال بأحرؼ مف الحجـ الكبير كأنيا كانت
في المصير الوحيد ،األلوىية الوحيدة البلئقة ألنني الميانة »( ،)3وبالرغـ مف ذلؾ ظفرة أىؿ قريتيا
()1
()2
()1

 تياني عبد الفاتح شاكر ،السيرة الذاتية في األدب العربي ،ص .909 الرواية ،ص .919 الرواية ،ص .9144
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الفصل الثاني

ليا بمثابة دافع الى تغيير ىذه الرؤية والسير قدما مف أجؿ تحسيف أوضاعيا واثبات نفسيا في ىذا
الواقع المأساوي ،كما أف الرواية حاولت إظيار المبلمح الفيزيائية لممبلبس ولمظيرىا بشكؿ عاـ:
«أخذ حماما ،معتنية بإعادة االعتبار الى جمالي قميؿ مف الحمرة زاد جماؿ سمرتي ،مرجاف المع
عمى الشفتيف ،خصبلت شعري ممشوطة منتفخة  ...ولكف فوؽ كؿ ىذا إف الذي يشعني و يبيجني
ىذا الصباح ىو ىذا الممعاف المستعاد في عيني ،شيئا بيف الوقاحة والتحدي أنظر الى وجيي،
العيناف في العينيف ،أتعرؼ عمى متمردي في ىذه السحنة »( .)1وتضيؼ في مقطع آخر «:تمبس
فستانا بزرقة السماء يتدلى وشاح أبيض عمى طوؿ جسميا تتأبط حقيقة كبيرة بيضاء وتنتعؿ حذاء
مف نفس الموف نزعتيا وأمسكتيا بيد حينما دخمت في الرمؿ سقط خصبلت شعرىا السود عمى
كتفييا مثؿ العفرة »( ،)2كما رضدت الروائية عادات ىذه الشخصية كحبيا لمتجواؿ في واحات
الصحراء «:خرجت مف المستشفى وتجولت ببل ىدؼ لمدة قصيرة فقط ،بسرعة ،حركت حمى
العيوف ال مباالتي تسائمني وتقاطعني ،حشد مف العيوف ريح سوداء ،بروؽ ورعود ،ال أتجوؿ أشؽ
كتمة مف العيوف أمشي ،أمشي ضد العيوف بيف نيرانيا ،ورغـ ذلؾ ال أممؾ جسما ،لست إال ضغطا
يسافر بيف الماضي والحاضر .ذكرى بمياء ال تتعرؼ عمى أي معمـ »

()3

إف حب سمطانة لئلنفراد

والتجواؿ يعود الى رغبتيا في تذكر ماضييا الذي يسيطر عمى حياتيا وأيضا رغبة منيا باليروب
مف الواقع المرير أي الحاضر الذي يتمثؿ في الحالة االجتماعية السيئة ألىؿ قريتيا.

( -)2الرواية ،ص .991
()3

 -الرواية ،ص .909

( -)1الرواية ،ص .91
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 -2فانسان  :ىي الشخصية الثانية التي تزاحـ سمطانة في ىذه الرواية ،فيذه الشخصية ليا دور
ىاـ في ىذه الرواية ،إذ اف قصة حياتيا كانت ىي القصة الثانية في الرواية وىذه الشخصية قد
عانت كثي ار بسبب المرض وعاشت حالة مف االنتظار وفقداف األمؿ حيث تصرح الروائية عف ىذا
األمر «:شيور طويمة وأنا أتنظر ىذا الطعـ »( .)1في مقطع ﺁخر تقوؿ «:توصؿ تخميصي مف
منتظر أو
ا
األلية الجينمية لمكمية االصطناعية ،مف ضجر طب فقد إنسانيتو ،مف األياـ الضيقة،
مغموال الى آلة الدياليز الى تغطية اضطرابي وأعادتني الى الحياة اليومية حريتي المسترجعة،
واالنييار الجسمي المتوقؼ واستعادة األمؿ والتفكير في المشاريع تقبمت الكمية »( ،)2فمقد كاف
"فانسان" يعيش في حالة مؤلمة لكف المانحة لمكمية أعادت لو األمؿ في الحياة مف جديد .وفي
مقاطع أخرى تصفو الروائية - « :ىؿ أنت فرنسي ؟
 نعـ ( )... و أنت ؟ اسمي فانساف »(.)3فيذه الشخصية كانت أجنبية جاءت الى الجزائر مف أجؿ التعرؼ عمى ىوية المانحة ،وقد
وجدت الشخصية صعوبة في التأقمـ مع المناخ الصحراوي حيث كاف يعاني في أيامو األولى في
الجزائر حيث يقوؿ «:ظننت نفسي مستعدا لمجابية الصحراء ،فينا كانت نبرة صوت غير مألوؼ

( -)2الرواية ،ص.11
( -)3الرواية ،ص 19

( _)4الرواية ،ص .90
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كافية بأف تمحؽ أذني طنانة محاولتي الساخرة فازعة ،ارتفع ضغطي ».

()1

لكف معاناة "فانساف" لـ

تدـ طويبل فمقد تعرؼ عمى شخصية "سمطانة" وتعمؽ بيا حيث يقوؿ عند رؤيتيا «:يخفؽ قمبي
بسرعة ويضرب بخفة في عضبلتي كأنو يريد أف ييرب مني وينطمؽ نحوىا

»(،)2

فتعمقو بسمطانة

دفع بو إلى التفكير في أخذىا بعيدا عف كؿ المشاكؿ التي تعيشيا ليعيشا مع بعضيما عمى ضفاؼ
البحر.
 -3رئيس البمدية بكار :تتمثؿ ىذه الشخصية في أنيا تحاوؿ التجبر والسيطرة عمى أىؿ القرية
فيي شخصية مرىوبة تمثؿ « غالبا رم از مف رموز القير واالستبداد في السيرة »

()3

فالروائية

تتأسؼ ألف الجزائر ال تستطيع أف تضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب فيي تظير أف
الرجاؿ الجشعيف والمتجبريف ىـ الذيف يحظوف بالمكانة العالية المرموقة « :اآلف أتعرؼ جيدا عمى
قسمات ىذا المغطى بمحية كثة ،بكار ،رئيس البمدية ! ىؿ سقط الناس في زيغ ال قاع لو ؟ ىؿ
الجزائر ممعونة الى ىذا الحد كي ال تعمي مف شأف الظالميف والقرصاف والعنؼ »( ،)4فيي ترى أف
ىذه الشخصية غير مناسبة ليذا المنصب ،حيث الروائية في مقطع سردي بمظير ال يناسب مكانتو
االجتماعية إال أف مظيره ال يوحي الى ذلؾ « :قطرات القيح نفسيا زوايا عينيو ،ربما الذبابة نفسيا
فوؽ القيح ،السترة نفسيا مشققة في الظير ،الحقد نفسو يعصر وجيو ويعذب معرتو »( ،)5فيذا
المقطع يصؼ حالة بكار الرثة التي ال توحي بشيء الى مكانتو كرئيس لمبمدية ،وفي مقطع آخر
( -)1الرواية ،ص .19

( -)2الرواية ،ص .909

( -)3تياني عبد الفاتح شاكر ،السيرة الذاتية في األدب العربي ،ص .991
( -)4الرواية ،ص .11

( -)1الرواية ،ص .911
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تصفو كشخص مستبد واستغبللي ،فيو« الذي يعامؿ الناس مثؿ القطيع ( )...كاف يؤدي عمؿ
النقيب بصمت »( .)1كما أف ىذه الشخصية شغميا الشاغؿ ىو إطبلؽ االشاعات وتعذيب النساء،
حيث تقوؿ ىذا «:لـ يكفيؾ تعذيب نسائؾ ورمييف في الشارع ؟ ينبغي لؾ أف تخدش نساء جيرانؾ
وتزعـ انؾ تتحكـ في البعيدات عنؾ بعد السماء واألرض »

()2

فيذه الشخصية كاف يجب أف تكوف

األقرب الى الشعب ألنو ممثؿ الشعب ،لكف في ىذه الرواية ظير بصفة مغايرة ،وىذا رغبة مف
الروائية في تجسيد الواقعيف االجتماعي والسياسي المذيف يتخبط فييما المجتمع الجزائري.
 -4دليمة :ىي الشخصية الوحيدة التي تتمتع بالبراءة في ىذه الرواية ،فيي فتاة صغيرة تعيش في
أحبلميا المتخيمة وصديقة الطبيب ياسيف ،فتقوؿ عنيا الروائية « :ابتسمت لي ،تسعة أعواـ عشرة
عمى اكثر تقدير ،تممؾ عينيف داكنتيف طويمتيف منحرفتيف ،يزيف شعر مشعب وجييا المطيؼ ،رقيؽ
القسمات »

()3

فأىؿ القرية يعتبرونيا « وحيدة دائما ،إنيا متوحشة قميبل »( ،)4فيذه الطفمة تعيش في

بيت يعج بالضجيج ،فيي الطفمة الوحيدة في البيت ،ومعايشتيا لمواقع المرير الذي تعيشو البنات
المواتي يتحديف أىميف والمجتمع وتقاليده ،جعميا تعيش نفس الوضعية في أحبلميا وتتوىـ بأف ليا
اختا تحدت أىميا وىربت مف اجؿ مزاولة دراستيا حيث تقوؿ  «:ليا أخت وحيدة لـ ترىا منذ زمف
بعيد ،بعد أف أنيت دراستيا بقيت في فرنسا »( ،)5نبلحظ اف الواقع قد أثر في الفتاة الصغيرة،

( -)2الرواية ،ص .919 ،911
( -)3الرواية ،ص .919
( -)4الرواية ،ص .19
()5

 -الرواية ،ص .19

( -)1الرواية ،ص .90
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وجعميا تعيش في أوىاـ و خياالت ال حدود ليا ،فاستسممت لمعزلة التي تعطي ليا الحرية في
التخيؿ.
 -5الجمعات النسائية :إف تصوير الروائية لممرأة كاف بيدؼ تجسيد مختمؼ الظروؼ التي
عاشتيا المرأة واألدوار التي اضطمعت بأدائيا في إطار المجتمع الذي يشكؿ وعييا ويطبعيا بسمات
خاصة ،ومف النماذج النسائية التي حممتيا ىذه الرواية نموذج النساء المواتي يذىبف الستشارة
الطبيبة " سمطانة " حيث تقوؿ عنيف « :أما النساء  :يا أختي ،كأف أحدا ينياؿ عمى بضربات
خنجر الصدر ،الظير ،الرأس ،السيقاف ،األذرع  ...في اآلف نفسو (حفظؾ اهلل مف األمراض حينما
يأتينني ،يدور رأسي ،أعرؽ ،أتقيأ ،أشعر بمفاصؿ جسمي تتكسر ،وبعد ذلؾ أشعر بنفسي واىنة فبل
أناـ وال آكؿ و ليست لدي رغبة في البقاء ممددة مف فضمؾ يا أختي عالجيني ! »( ،)1فيذه جامعة
مف النساء المواتي يشكيف مف كؿ شيء ،فأعراضيف المرضية كثيرة واضافة عمى ذلؾ الفضوؿ
الذي يسكنيف ،ونجد جماعات أخرى المواتي يرغبف بالتمرد عف العادات والتقاليد المفروضة عمييف
والتي تصرح عنيف الروائية « :فتحت باب قاعة االنتظار ،بقيت دزينة* مف النساء بسحنات
صارمة كأنيف في مجمس حربي .عند ظيوري ،وقفت تمؾ التي تبدو أنيا أكبرىف عمرا ،تكوف أمي
بنفس عمرىا لو عاشت ،امرأة طويمة ،سمراء ،منحوتة ،تمبس " الممحفة " السوداء الخاصة بقبيمة
أمي الدوي – منيع ( )...يكفي أننا تحممنا ثبلثيف سنة رجاؿ الحزب الواحد ،ال أف نسقط ثانية في
استبداد أكثر شراسة ،استبداد األصولييف »( ،)2فيذه المجموعة النسائية قد ثارت لتغيير أوضاعيا

( -)2الرواية ،ص.10
* مجموعة

( -)1الرواية ،ص .919 ،911
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حيث أنيا مستعدة لفعؿ أي شيء مف أجؿ تغيير واقعيا المرير «:يجب أف نتحدث معا ،أف نتحدث
عف وضعنا البائس ،أف نتضامف فيما بيننا إذا الزما نحف مستعدات لحمؿ السبلح »(.)1

لقد بانت صورة المرأة مف خبلؿ ىذه النماذج عف قيـ التخمؼ والجيؿ المنتشر في القرية،
فيذا الواقع الذي ترفضو المرأة بات يخنقيا ،ما دفع بيا الى التمرد ضد ىذه الوقائع المؤلمة
والمضي قدما الى إيجاد حريتيا.
 -6الجمعات اإلسالمية :تتطابؽ صورة الجمعات االسبلمية في رواية "الممنوعة" فتوصؼ
بالتطرؼ والعنؼ واقصاء اآلخر  ...وما الى ذلؾ مف الصفات التي تأتي عمى لساف الرواية حيث
تصؼ في بعض المقاطع ىيئتيـ وأخبلقيـ وتقسميـ الى ثبلثة أصناؼ ،تقوؿ « :أراد ممتح أف
أداويو دوف الحاجة الى الفحص كممني بصراحة مثبتا عينية في الجدار الذي فوؽ رأسي.
 أنا طبيبة ،منيش سحارة الزـ الفحص أنت امرأة حاشاؾ ،ما تمسينيش حراـ ... أماال أخرج مف ىنا  ...ب ار ! ما ا ديرليش اإلبرة ؟ مف أجؿ اإلبرة تعطي فخاذؾ ،أنت لي تقدرش أتشوؼ في وجيي ؟ -اإلبرة ىي لمي تمس ماشي أنت

( -)2الرواية ،ص .919
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 أماال ماكانش اإلبرة ،أخرج مف ىنا ،عييت مف اليدرة تاعؾأرى ممتحيا ﺁخر بكؿ تواضع ولطافة الفقراء ،ولـ تكف لحيتة إال سمفة ،ببل أثر فعمي ،مف الوحوش
التي تعس وتفوح :
 الزـ نقوؿ لؾ الطبيبة ،اإلبرة ىي المي تبرينيقميؿ مف الماء المقطر فيما بيف العضبلت أفرحت ىيئتو الطفولية طوى وصفتو الى حد أضحت
تشبو حجاب الطالب وضعيا في القندورة في مكاف القمب ،أنا متأكدة بأنو سوؼ لف يشتري األدوية،
ربما كاف ثمنيا مرتفعا بالنسبة لقدرتو الشرائية ،سوؼ يكفي إلصاؽ الكتابة عمى قمبو وولوج الحديد
في لحمو إلبعاد توعؾ النيار ،ربما يممؾ البركة ! أرى ممتحيا ثالثا تجرد ببل تردد وفيما كنت ألمس
بطنو كاف ىو يممسني بعينيو المحمتيف بشراىة ،ببل خجؿ »( ،)1ما الحظناه مف خبلؿ ىذا النموذج
أف ىناؾ أنواعا مف الجمعات االسبلمية فاألولى مثمتيا الشخصية المتشددة في آرائيا والشخصية
الثانية مثمتيا بالشخصية البسيطة التي كانت ساذجة وىي صورة لعامة الناس الفقراء والبسطاء ،أما
الشخصية الثالثة فكانت مف النوع الذي يختبئ وراء المحية ولكف أعمالو وأفكاره شيطانية وغير
أخبلقية.
ج -وصف األشياء :الشيء ) (Choseعنصر مف عناصر العالـ الخارجي عف االنساف
ويستطيع أف يمسؾ بو ويعالجو

()2

فاألشياء وسائط يستخدميا االنساف في التعامؿ مع محيطو

( -)1الرواية ،ص .911 ،919

( -)1سي از قاسـ ،بناء الرواية (لدراسة مقارنة لثبلثية نجيب محفوظ) ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،دط،
 ، 9199ص.900
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الخارجي ويتفاعؿ معيا ،وىي تمثؿ قوة ىائمة مف العناصر كاألثاث والمبلبس والمأكوالت
والمشروبات وأدوات الزينة ،وغيرىا ،فكميا تدخؿ عالـ الرواية وتساىـ في خمؽ المناخ العاـ لمرواية
دور ىاما وخطيار في تصور أحداث الواقع الرتباطيا باألشخاص مف بعيد أو قريب.
ألف ليا ا
ج -1-وصف الطعام والشراب :يكتسي المأكؿ والمشرب أىمية خاصة في الحياة االجتماعية
والثقافية لئلنساف ،ويعكساف دالالت وظواىر عديدة تتجاوز طرؽ اإلعداد ،كما أنيما يمعباف دو ار
أساسيا في االعتقادات واألوىاـ والخرافات وغالبا ما تؤثر معتقدات المرء عمى الطعاـ فتراه يمتنع
عف أكؿ نوع مف دوف سبب واضح

()1

ويمكف استعماؿ المأكوالت والمشروبات في العمؿ الروائي

لدالالت متنوعة يمكف ليا أف تكشؼ عف فروقات إجتماعية وطبقية وفكرية .وفي روايتنا ىذه
تصؼ الروائية الطعاـ لدى العائبلت المغاربية بصفة عامة « كسكسي أو طجيف الزيتوف لذيذ ولكنو
ببل نبيذ ؟ أنا الرجؿ الذي ببل ديف يخيؿ الي أف ىذا انتياؾ لممحرومات ( )...طبؽ بيتي ،مطيو
حسب التقاليد النسوية والميمونادة الدائمة ،أو أطباؽ بسيطة ولكنيا مزدانة بالنبيذ ،حينما يكوف
الطبخ عبارة عف السبيؿ الوحيد لربح قوة الذكور المغاربية ،ببل أدنى تضحية ،زيادة في
التوابؿ ،(2)»...نبلحظ مف خبلؿ ىذا أف وظيفة الطعاـ عند المغاربة ىو الحصوؿ عمى رضى
الرجاؿ ،فكما يقاؿ أقرب طريقة لموصوؿ الى قمب الرجؿ ىو بطنو ،فمذلؾ تتفنف النساء في صنع
الطعاـ ،وفي موضع ﺁخر تصؼ الروائية الطعاـ والشراب الجزائري بقوليا «:النبيذ رديء والكؿ

( -)2نينا جميؿ  ،الطعاـ في الثقافة العربية ،رياض الريس لمكتب والنشر  ،لندف  ،ط ، 9119، 9ص .91

) -(3الرواية ،ص .91
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مقبوؿ »،

)(1
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فينا وصفت الروائية الشراب بالرداءة ألنو مف النوعية الرخيصة واألكؿ كاف مقبوال

ألنو سد جوعيا بذلؾ.
ج -2-وصف الموحات  :يتواتر وصؼ الموحات في الرواية التي بيف أيدينا ،ونخص بيا
الموحات الزيتية التي كاف " ياسيف " الرساـ قد تفنف في رسميا ،ومف المقاطع الدالة عمى ذلؾ
قوليا «:رأيت الموحة الجدارية ،بحر مف النيراف ،بحر مضطرب ،في المكاف الذي تشتعؿ فيو
النيراف ينبعث منو قميؿ مف الدخاف ،السماء مسدودة ،امرأة مف الظير تمشي عمى النيراف ،سميمة
الجسـ تركت وراءىا محز ار أبيض ومسطحا ،مثؿ طريؽ مسطر مف لييب النار ،ال تميز منيا إال
شبحا مثؿ الظؿ الصيني ،ومدخنا ،عنوف ياسيف ىذه الموحة (الجزائرية) وكاف إمضاؤه في األسفؿ
متشبثا في اليامش ،منتظ ار أو ميمبل ») .(2وفي مقطع آخر تتحدث الروائية عف كثرة الموحات
قائمة «:فتشت الغرفة بعيني لوحات كثيرة مسندة الى الجدار مناظر لغروب الشمس بصخبو
المضطرب ولمنخيؿ الممطخ قميبل ،رسومات وأشياء بربرية  ...وحدىا منسية في زاوية ،لوحة تمثؿ
طفمة طبعت عيناىا الموزيتاف قسمات وجييا بدىشة حالمة ،في سواد شعرىا ،المشعث مثؿ شعري
غرست نجمة صغيرة مثؿ مصباح أشعمو الحمـ الذي يقضميا ،خمفيا السماء بمونيا األزرؽ
المنسدؿ»). (3
ال شؾ اف ىذا الوصؼ التفصيمي ليذه الموحات يمثؿ العودة الى الماضي ىروبا مف وطأة
الواقع ومف خبلليا يستعيد زمف الطفولة المفقودة وحميمية المشاعر التي كانت تعبؽ بيا العبلقات
( -)1الرواية ،ص .99
( -)2الرواية ،ص .99

)(3

 الرواية ،ص .1143
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االنسانية في بساطتيا وعفويتيا ،وعمى الرغـ مف سكونيا إال أف الوصؼ يبث فييا الحركة وىذا ما
يؤكد تعمؽ الكاتبة بما فييا وذكرياتيا الطفولية ،التي يمارس حضورىا ضغطا نفسيا يزيد مف حدة
احساسيا باتساع اليوة بيف الماضي والحاضر.
نستنتج في األخير أف وصؼ األشياء في عممية تؤدي وظيفة تثبيت األحداث وليس فقط
التمييد لو فيو عممية تخيمية لحدث واقعي في أكثر مف موقع ،فيذه المقاطع الوصفية عبارة عف
مؤشرات عمى طبيعة النص وحضورىا تحرير لمممفوظة النصية مف ضغوطات الوثيقة ألف غاية
الروائية ليست استنساخ األحداث التاريخية وانما وضعيا في النموذج االبداعي الفني "الرواية".

 -3تفاعل الرواية مع النص التراثي
 -1المهجة المحمية
اختمؼ النقاد والكتاب حوؿ استعماؿ الميجة العامية في الكتابة الروائية وانقسموا بيف معارض
يرى في توظيؼ العامية ،أو في اختراؽ العامي لمفصيح إفسادا لصفاء العربية ومساسا بقداستيا
التي ال تقبؿ مراجعة وانتقاصا وقصو ار في قدرة الكاتب عمى الخمؽ واالبداع ،ومؤيد يدعو الى
ضرورة استعماؿ العامية ألنيا « لغة توصيؿ مستعممة ويومية وسيمة ،ويمكف أف تؤدي الغرض»

)(1

فاستعماؿ الميجة العامية في الحوار ،والسرد سمح لمرواية أف تخرج مف دائرة الداللة األحادية،
وترتبط بالتعدد الداللي ،ولتناقضات الواقع الحي ،وأضحت الفصحى المغة األـ التي يعبر مف

)- (1عبد الرحماف منيؼ ،الكاتب والمنفى ،المركز الثقافي العرب لمنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط،9
 ،1001ص .909
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خبلليا عف المواضيع األساسية وتركت المساحة الكبيرة لميجة لكي توصؿ ىذه المواضيع الى
المتمقي.
لعبت الميجة المحمية دو ار ىاما في تجسيد البعد الواقعي في الرواية ،فقد طعمت الكاتبة لغة
السرد والحوار ،واتخذت منيا أداة لمتعبير عف واقع الحياة بصدؽ وعمؽ كبيريف ،ويمكف اف نممس
ذلؾ في الحوارات ذات الميجة العامية ،وأيضا في اختراؽ العامية لمغة السردية.
استعممت الميجة المحمية في لغة الحوار الروائي التي ىي عبارة عف « تمثيؿ لمتبادؿ
الشفيي »( ،)1أي أنو « تبادؿ تواصمي قائـ عمى الكبلـ »( ،)2الذي « يخضع لممقاـ واالكراىات
السياقية »( ،)3في النموذج الروائي الذي ىو موضوع دراستنا التي تدور أحداثيا في فضاء القرية،
ويأخذ توظيفيا أبعادا ودالالت مختمفة ،مف ىذه الحوادث وذلؾ الحوار الدائر بيف سمطانة وأحد
المرضى « أراد ممتح أداويو دوف حاجة الفحص ،كممني بصراحة ،مثبتا عينو في الجدار الذي فوؽ
رأسي.
 أنا طبيبة مانيش سحارة ،الزـ الفحص أنت امرأة حاشاؾ ،ما تمسينيش حراـ -أماال أخرج مف ىنا ...ب ار !

( -)1لطيؼ زيتوني ،معجـ مصطمحات نقد الرواية ،ص .11

( -)2ينظر محمد القاضي وﺁخروف  ،معجـ السرديات  ،دار محمد عمي لمنشر  ،تونس  ،ط، 1090 ، 9
ص .901

( -)3نفسو  ،الصفحة نفسيا.
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 ما ديريميش االبرة ؟ مف أجؿ االبرة تعطي فخاذؾ ،أنت لي ما تقدرش تشوؼ في وجيي ؟ االبرة ىي المي تمس ماشي أنت -أماال ماكانش االبرة أخرج مف ىنا ،أعييت مف اليدرة تاعؾ ! »

()1

ويصادفنا أيضا الحوار المذي جرى بيف سائؽ التاكسي وسمطانة « مف فضمؾ سيدي ،ىؿ تأخذني
الى عيف النخمة ؟
 أنت بنت مف ؟ قاؿ السائؽ بنبرة قمقة وىو يضع الحقيبة في صندوؽ السيارة الخمفي وسطفوضى مجموعة أدوات وخرؽ ممطخة بالشحـ األسود.
ركبت السيارة وصفعت الباب بعنؼ ظاىر كي أبعد االستنطاؽ الذي أشعر بو قادما.
دفع شاشيتو الى الخمؼ ،تغرسني مميا حؾ جبينو بصؽ األرض ،وأخي ار رضي أف يمتحؽ بمكانو
المرة االرتدادية
خمؼ المقود ،انطمقت السيارة و السائؽ لـ يتوقؼ مف إلقاء النظرات المتواترة في آ
نظرات خاطفة ،مشتعمة ،جائعة ،تقيسني كأني لعبة مركبة غير مرتبة وال يعرؼ مف أيف يباشرىا.
 تروحي عند مف في عيف النخمة -عند ال احد

( -)1الرواية ،ص .911 ،919
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 ال توجد فنادؽ في عيف النخمة ،كيؼ تستطيعيف الذىاب ال أحد ؟ ىنا الرجؿ بنفسو ال يستطيعالذىاب عند ال أحد ،ال أحد غير موجود عندنا ! »

()1

تجسد ىذه الحوارات واقع الحياة في المجتمع

الريفي ،وىو واقع يتأسس عمى المعاناة والحاجة الماسة ألبسط شروط الحياة االنسانية الكريمة،
ولكنيا بالمقابؿ تبرز عفوية الشخصية الريفية ،وكما تبرز بعض المقاطع الحوارية حالة البؤس
والفراغ التي تعيشيا البطمة " سمطانة " في واقع يسوده االستغبلؿ وتحكـ عميو الخيبة والقير ،قير
األغنياء وقير السمطة الحاكمة واستبدادىا وىذا ما تقدمو الروائية في الحوار الذي دار بيف سمطانة
ورئيس البمدية.
« أنا المير :
صرخ (أنا المير!) مثؿ (ا ستعد !) قيقيت بصراحة.
ماذا تريد ؟
ال أريد مثؿ ىذه األشياء ىنا ! ىذا سكف وظيفي ليس ماخو ار !
ماذا تريد ؟
مف أنت ؟
صديقة الدكتور ياسيف مزياف.
ولكنؾ مف أنت ؟

( -)2الرواية ،ص .90 ،01
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ىذا ال ييمؾ
أنت محظوظة ألنني بحاجة إليؾ واال لبعثت لؾ الدرؾ
لماذا الدرؾ ؟
 ممارسة الدعارة ! أه ،حسنا ! لماذا تقوؿ ىذا ؟ تشربيف الكحوؿ وتناميف معو ! قاؿ مشي ار الى صالح بحركة رأس متعالية. ىاه  ،ىاه  ،وفيـ تحتاجني ؟ قاؿ الممرض بأنؾ طبيبة ،وأنا بحاجة الى طبيب في القرية ،ولكف قبؿ ذلؾ ،أرني أوراقؾوشياداتؾ و تضمني بأنؾ تبقيف مستقيمة.
 لف أظير لؾ شيئا ،أما بالنسبة لممنصب ،كنت سأحاوؿ عمؿ شيء ما لو عاممتني معاممةسوية.
 أنا لست سويا معؾ ؟ أنت تشتميني ؟ خذ األمر كما يحمو لؾ ! -إذا رفضت العمؿ أرسمت إليؾ الدرؾ ! »(.) 1

( -)1الرواية ،ص11،90 ،
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وتطالعنا الكاتبة أيضا بالحوار الذي جرى بيف رئيس البمدية ونساء القرية  « :قبؿ قميؿ مر رئيس
البمدية مف ىنا ،مييجا مثؿ زنبور في بداية الربيع ،طرد الرجاؿ مف قاعة االنتظار  :ال تنتظروىا،
اذىبوا ،اذىبوا ! ال نريد بقاءىا ىنا ليست جديرة باحتبلؿ ىذا المنصب لـ ينظر الى نفسو ىو الذي
يعامؿ الناس مثؿ القطيع لـ يكف يحب ياسيف كذلؾ ،ولكف لـ تكف لديو الشجاعة الكافية لبلحتكاؾ
بو كاف يؤدي عمؿ النقب بصمت ،ذلؾ الدنيء ،رفضت أغمبية النساء مغادرة القاعة ،متذمرات مف
معاالتو ،لـ أجد الوقت الكافي لمتصرؼ ،حتى وقعت أغمبيتيف وحجزت أمامو البيو .صرخت
إحداىف :
 نسحقوؾ يا قممة الميزيرية ! رجع القيقري ،صرخت أخرى : نشربؾ الوقاحة تاعؾ. لتقد مف خطوة ليتراجع خطوتيف كاف الغضب باد عمى وجوىيف .فجأة شحب وأصيب بالخرستحت طمقات ازدرائيف:
 واش جيت اديرليا لسمطانة مجاىد ؟ -تشربميا المرار كيما يماىا المسكينة ؟

44

رواية "الممنوعة " بين الواقع و الخيال

الفصل الثاني

 ىي ما تقدر لياش ،سمطانة امرأة حرة ومتعممة ! وىذا المي ردؾ مكموب ؟ رغـ القير والحقرةكايف جزائريات فحبلت ىاه  ،ىاه ،ىذا يدوخؾ و يقطعمؾ المي تتدلى بيف فخادؾ »

()1

وما الحظناه مف خبلؿ ىذه الحوارات أنيا ال تحصر أبعاد الحوار عمى البعديف االجتماعي والنفسي
فحسب ،بؿ تسمط بعض الحوارات الضوء عمى الواقع السياسي وما يسوده مف بيروقراطية ،وعدـ
االكتراث لمعاناة المواطنف واحساس ىذا األخير بانفصالو عف السمطة التي كانت مغمقة في وجيو ا
وال تخدـ مصالحو ،وكما ارتبطت الحوارات في ىذه الرواية بتوتر األجواء بيف المتحاوريف وتحوليا
عف مسارىا الطبيعي الى تبادؿ الشتائـ والكبلـ المبتذؿ الناتج عف الطباع الحادة واالنفعاؿ الزائد
بيف المتحاوريف ،وعمى خبلؼ ىذه األجواء المشحونة بالقمؽ والتوتر التي تعيشيا الشخصيات
(سمطانة ،سناء القرية ،رئيس البمدية) وردت بعض الحوارات في الرواية التي لتعكس أجواء أأللفة
واالنسجاـ التي تعيشيا بعض الشخصيات ومف ذلؾ الحوار الذي جرى بيف " سمطانة " و"دليمة "
الطفمة الصغيرة :
« ال داعي لمذىاب الى عيف النخمة ! لقد مات ياسيف ،قالت بنبرة يائسة ،قبؿ أف اصؿ إلييا
مستواىا ،سمرني الذىوؿ في مكاني.
 مات ،و كيؼ ذلؾ ؟ مات ! مات ! مات و كفى ! -ظننت انيا سيارة ،كاف ستمفظ أنفاسيا ،لكنو ىو الذي مات وروحو معو.

( -)1الرواية ،ص .919 ،911
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 ولكف بماذا مات ؟ مف ال شيء ،ىكذا ،لـ يقتمو االسبلمييف ،ىو مات وحده ،أثناء النوـ. يا لمخسارة ! كـ عمره ؟ نعـ يا لمخسارة ! يا لمخسارة ! كررت بغيظ ،دوف أف تصؿ الى تيدئة نفسيا. كـ عمره ؟ كـ عمره  ...مثمؾ ،كـ عمرؾ أنت ؟أربعوف سنة.
مثمؾ أنا متأكدة مف ذلؾ »

()1

أسيمت الحوارات العامية في تشخيص العديد مف القيـ السموكية واألخبلقية التي ينفرد بيا
العالـ الواقعي لمقرية ،كما أبانت عف خصائص الشخصية الريفية و مستوى تفكيرىا ،كما أف ىذه
الحوارات قد غمبت عمييا التمقائية والعفوية المبلئمتيف لؤلجواء العامة في الوسط الريفي ،والحظنا
أيضا أنو غالبا ما يمجأ الروائي الى تطعيـ ىذه الحوارات العامية ببعض األلفاظ أو العبارات
الفصيحة حتى تخفؼ مف حدة انغبلؽ الفيـ لدى القارئ العربي .وىذا ما جعؿ لغة الرواية السردية
تتسـ بقدرتيا الفائقة عمى تشخيص الواقع النفسي واالجتماعي والفكري لمشخصية ،واختراؽ العامي
لمفصيح ،يجعؿ الميجة العامية تخرج دائرة خصوصيتيا الى دائرة أوسع ىي دائرة المغة األدبية،

( -)1الرواية ،ص .91 ،99
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وىي تؤدي مف خبلؿ عرضيا في السرد وظيفة جمالية تتأسس عمى ببلغتيا وقدرتيا عمى
التشخيص الحي لمواقع.

 -2األمثال الشعبية
األمثاؿ الشعبية مرﺁة صادقة تعكس مواقؼ االنساف وأفكاره في البيئة وتجسد مدى ارتباطو بيا.
وىي كما يذىب بعض الباحثيف الى أف األمثاؿ تمعب دور القوانيف يعتنقيا الناس ويؤمنوف بيا بشدة
لما مف أثار عمى سموكيـ وتصرفاتيـ ،فيـ يعتمدوف عمييا في دعـ كبلميـ وتأكيد أقواليـ « ويكاد
يكوف ليا نوعا مف السمطة األدبية التي تفرض عمى العامة مف الناس شكبل معينا مف تعامميـ،
ويأخذ بيا معظـ األفراد ،شأنيا شأف كؿ الظواىر االجتماعية عمى أفراد المجتمع »( ،)1وخاصة في
البيئة الريفية التي يكثر فييا تداوؿ األمثاؿ نظ ار لحرص أىميا عمى حفظيا واالستشياد بيا عند
الحاجة ومف ثـ كاف « سمطاف األمثاؿ في القرى أقوى منيا في المدف »( ،)2وىذا ما نممسو في
شخصية الرواية التي تتمثؿ في امرأة كبيرة في العمر تمقي خطابيا حوؿ استبداد الرجاؿ االسبلمييف
الذيف التيموا كؿ حقوؽ النساء مما جعميف تثرف ضدىـ حيث تقوؿ ىذه المرأة « :بمغ السيؿ
الزبى»( ،)3يدؿ ىذا عمى أف النساء قد أثقمت ىذه المعاناة كاىميف وتعبف جراء ذلؾ ،وكاف عودة
سمطانة تجبر رئيس البمدية عمييا ،القطرة التي أفاضت الكأس ،وجعؿ النساء يتفطنف إلى ضرورة
النيوض والقضاء عمى ىذا التجبر والسيطرة مف طرؼ الرجاؿ االسبلمييف ،وىنا نادت المرأة الكبيرة
( -)2محمد سعيد ،صورة العمؿ وداللتو االجتماعية والثقافية في المثؿ الشعبي الجزائري  ،إنسانيات  ،مركز البحث
في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية  ،وىراف  ،الجزائر  ،العدد  ،09دت.

( - )1محمد الجوىري ،دراسات في عمـ الفمكمور ،دار المعرفة الجامعية االسكندرية ،مصر  ،دط ،9119 ،
ص.190

( - )2الرواية ،ص .182
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الى ضرورة االتحاد بقوليا « :يد وحدة ما تصفؽ »( ،)1وىذا يعني أف مف الضروري إتحاد النساء
وتكاتفيـ مف أجؿ الحصوؿ عمى حريتيـ ،فيذه األمثاؿ تكشؼ عف جوىر البنية الثقافية لمقرية وعما
يسود فيو مف قيـ ومواقؼ وأساليب تفكير متباينة ،فيي تعبر عف عبلقة الشخصية بالواقع وعف
وعي الشخصية الشعبية بواقعيا ،وىو واقع مستمد مف التجربة المعيشة لمشخصية ،ومف معترؾ
حياتيا اليومية بكؿ تفاصيميا الواقعية ،وىذه األمثاؿ ال تقدـ لمقارئ رؤية لواقع ذاتي محدود ،وانما
تتعدى ذلؾ إلى تقديـ رؤية لمواقع في بعده االنساني العاـ.
 -1المعتقدات الشعبية :
تعتبر المعتقدات الشعبية مصد ار الياـ لمكتاب والشعراء وخاصة منيـ أولئؾ الذيف يمثؿ ىذا
التراث جزءا ىاما مف ثقافتيـ ،فقد أسيمت في تكويف خياليـ ولغتيـ ،فيي « كؿ ما يؤمف بو
االنساف مف أفكار تتعمؽ بالعالـ الخارجي وما وراء الطبيعة ،وىذه المعتقدات قد تكوف في األصؿ
نابعة مف نفوس أبناء الشعب ذاتو عف طريؽ الكشؼ ،أو اإللياـ ،أو أنيا كانت معتقدات دينية
كاإلسبلـ والمسيحية وما الى ذلؾ ،ثـ تحولت مع مرور الزمف الى أشكاؿ جديدة مف االعتقاد
المغاير لما يحظى بالقبوؿ الرسمي مف رجاؿ الديف الذيف أصبحوا يدخمونيا في عداد الخرافات »

()2

وتمثؿ المعتقدات جانبا مف جوانب الكياف البشري المعبر عف التصورات إزاء الظواىر الطبيعية
وحسب الرواية يعتقد أىؿ القرية أف ظاىرة العيف والحسد أشياء يمكف اف يتخمصوا منيا مف خبلؿ

( _)3الرواية ،ص . 919

( -)1أحمد بف نعماف  ،نفسية الشعب الجزائري  ،دار األمة لمطباعة والنشر و لتوزيع ،الجزائر  ،دط ،4330 ،
ص .44
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وضع يد عمى الباب ،وتقوؿ الساردة في ىذا الشأف « :فجأة ىنا تحت عيني عتبة دار ...أعرؼ
ىذه اليد إلبعاد الحسد ،المصنوعة مف الخشب ،المدىونة بالحناء ،المثبتة فوؽ الباب ».

()1

كما يوجد نوعا أيضا نوع ﺁخر مف المعتقدات لدى بعض الفرؽ االسبلمية المتشددة التي ترى
بأف«الذىاب عند األولياء ح ارـ ،الذىاب عند الطبيب حراـ ؟ ما عمييـ إال أف يقوؿ لنا :تمددوا عمى
التراب وانتظروا الموت»( ،)2فيذه المعتقدات حرمت الناس مف أبسط حقوقيا وىي الذىاب الى
الطبيب مف أجؿ المداواة ،فاعتقاداتيـ الزائفة والخاطئة مثمت ضربة قاتمة ألصحاب القرية الذيف
بقيت حياتيـ رىينة التخمؼ والجيؿ والحرماف.
نستنتج مف ىنا أف المعتقدات الشعبية معظميا تنبني عمى الخرافات والبلمعقوؿ الذي يجر
الناس الى دائرة التخمؼ وعدـ مسايرة تطورات العصر.

( -)2الرواية ،ص .99
( -)3الرواية ،ص 911ػ
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المبحث الثالث :فضاء الخيال في رواية "الممنوعة"
 -1مفهوم الخيال
أ -لغة
ورد في "لسان العرب" في مادة (خ.ي.ؿ) « :خاؿ الشيء يخاؿ وخيمة وخيبل وخيبلنا
ومخايمة ومخيمة وخيمولة ،وخيؿ فيو الخير وتخيمو :ظنو ،وخيؿ عميو :شبو و أخاؿ الشيء،
()1

اشتبو ».

وورد أيضا في المعجـ نفسو قولو « :والخياؿ و الخيالة :ما تشبو لؾ في اليقظة والحمـ مف
()2

صورة أي الطيؼ .ويقاؿ خيؿ لمناقة وأخيؿ وضع لولدىا خياال ليفزع منو الذئب فبل يقربو ».

أما "الزمخشري" فقد عرؼ الخياؿ في قولو « :فيو خيبلء ومخيمة وىو يمشي الخيبلء واياؾ
والمخيمة واشباؿ اإلزار ،واختاؿ في مشيتو وتخيؿ .وخايمو :فاخره ،وأخطأت في فبلف مخيمتي أي:
ظني ،ورأيت في السماء مخيمة وىي السحابة تخاليا ماطرة لرعدىا وبرقيا .وأخاؿ عميو الشيء:
اشتبو وأشكؿ وأفعؿ ذلؾ عمى ما ختمت أي :عمى ما أرتؾ نفسؾ وشبيت وأوىمت ».

()3

مف خبلؿ ىذه التعريفات المغوية نبلحظ أف الخياؿ مرتبط بالظف ،والظف مف االبياـ بالشيئ.

(_)1

ابف منظور ،لساف العرب ،ج ،1دار صادر ،بيروت ،لبناف ،ط ،1001 ،9ص .919

( _)2نفسو ،ص .919 ،911

( _)3جار اهلل الزمخشري ،أساس الببلغة ،المكتبة العصرية لمطباعة والنشر ،بيروت ،ط ،1001 ،9ص .191
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ب_ اصطالحا
حظي الخياؿ بإىتماـ واسع في المذاىب الفمسفية والسيكولوجية وفي دراسات الببلغة وفي
النقد األدبي .وىو اىتماـ يستمد مما ينطوي عميو الخياؿ مف فعالية ال غناء عنيا في منجز
اإلنساف الثقافي عبر التاريخ ،ومف بيف الذيف قدموا تعاريؼ لمخياؿ نذكر:
أ -عند الفالسفة
يرى أرسطو( 384ق.م 322 -ق.م ) أف الخياؿ الفمسفي حركة سببيا اإلحساس ،بحيث
ال يتأتى لمخياؿ أف يوجد بدونو ،وىما أي اإلحساس والخياؿ مختمفاف .ومتى لـ يوجد الخياؿ
واإلحساس لـ يتأت وجود التصور ( )conceptionوليس الخياؿ والتصور بمتطابقتيف( ،)1اىتـ
أرسطو في تعريؼ التخيؿ  -كما سبؽ – بإحالتو عمى اإلحساس ويبني قولو عمى أف التخيؿ حركة
ناشئة عف اإلخساس بأمريف  :األوؿ أف اإلحساس واإلدراؾ أصؿ التخيؿ ،و الثاني أف كممة الحركة
الواردة في التعريؼ تدؿ مف قريب عمى أف التخيؿ عممية دينامية ،واذا كاف التخيؿ ناتجا عف
اإلحساس ،فإف صور اإلدراؾ الحسي قد تبدو مشابية لصور التخيؿ مع فارؽ بينيما تحكمو فكرة
القوة والضعؼ ،وتوجيو مقولة الوضوح والغموض ،فصور التخيؿ أضعؼ وأغمض مف صور

(_)1

عاطؼ جودة نصر ،الخياؿ مفيوماتو ووظائفو ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،دط،9199 ،

ص .01
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اإلحساس )1(.إال أنو ال يكوف األوؿ مف دوف الثاني (الخياؿ واإلحساس) ،فكبلىما يبايف اآلخر واذا
ما انعدما غاب التصور ،حيث أف الصورة ىي الرابط الوحيد بيف الخياؿ واإلدراؾ.

()2

خالؼ إبن سينا (373ه428 -ه) وجية نظر أرسطو في أف الخياؿ ىو"إحساس
()3

ضعيؼ".

جاعبل منو ثاني قوى الحس حيث أنيا « :القوة التي تحفظ ما قبمو الحس المشترؾ مف

الحواس الجزئية الخمسة تبقى فيو بعد غيبة المحسوسات ويسمييا ابف سينا أيضا بالمتصورة »(،)4
فيو يرى أف النفس البشرية خاضعة لعدة عوامؿ منيا القوة المدركة وىي نوعاف :ما يدرؾ مف خارج
وىي ال تعدو أف تكوف أدوات لؤلحاسيس الخمسة ،وقوى أخرى تدرؾ مف باطف وىي فنطاسيا
الخياؿ والمصورة التي ال يتعدى دورىا الحفظ ،والقوة الخيالية تركب بعض ما في الخياؿ مع بعض
وتفصؿ بعضو عف بعض بحسب االختيار.
نظر ابف سينا إلى الخياؿ عمى أنو نوع مف الفيض أو الوحي أو اإللياـ الغامض الذي
يحدث في اليقظة ،فالشاعر يدرؾ أشياء ال يدركيا غيره ،وىذا بحسب ما تؤىمو لو استعداداتو
الفطرية مف قدرة عمى قوؿ الشعر ،ويكوف بذلؾ الشاعر عند حدوث اإللياـ أقرب مف درجة النبوة،
والشبو بينيما في تمقي الوحي أو اإللياـ ،مع وجود الفارؽ.

(_)2

()5

نفسو ،ص .90

(_)3

عمي محمد ىادي الربيعي ،الخياؿ في الفمسفة واألدب والمسرح ،دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ،العراؽ،

(_)1

رشيد كبلع ،الخياؿ والتخيؿ عند حازـ القرطاجني بيف النظرية والتطبيؽ ،رسالة ماجستير ،قسـ المغة العربية

(_)2

سعيد مصموح ،حازـ القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييؿ في الشعر ،عالـ الكتب كمية دار العموـ ،القاىرة،

(_)3

ينظر ،رشيد كبلع ،الخياؿ والتخيؿ عند حازـ القرطاجني بيف النظرية والتطبيؽ ،ص .09

ط ،1091 ،9ص .19

وآدابيا ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر ،1001 ،ص .09

ط ،9190 ،9ص .999
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تأثر ابف سينا بأرسطو ،واقتضى مذىبو في تصور القوى الباطنة وتحديد مواقعيا ،ذلؾ أف
أرسطو يقوؿ باختبلؼ مواضع ىذه القوى تبعا الختبلؼ أفعاليا ،فالمصور أفؽ الحاس مف الدماغ،
والمفكر في الموضع الوسط ،والذاكرة والحافظ في المؤخر مف الدماغ( ،)1وىذا يدؿ عمى أنو وضع
العقؿ في المرتبة األولى ،وأوسطيا الخياؿ والمتخيؿ ،وأدناه الحواس.

ب -الخيال عند المتصوفة
اختمفت نظرة المتصوفة لمخياؿ عف نظرة الفبلسفة ،ففي حيف جعمو الفبلسفة وسيمة لممغالطة
واإليياـ ومجدوا فيو العقؿ وقدسوه ،اعتبره المتصوفة وسيمة لمكشؼ والمعرفة والتجمي ،والوصوؿ إلى
إدراؾ الحقيقة اإلليية عف طريؽ الحدس.
يعتبر "ابن عربي" (1165ه1243 -ه ) مف أبرز مف تحدث عف الخياؿ ومستوياتو
وآفاقو المعرفية معتب ار الخياؿ أعظـ قوة خمقيا اهلل ،فيقوؿ في ذلؾ « :ليس لمقدرة اإلليية فيما
أوجدتو أعظـ وجودامف الخياؿ ،فيو ظيرت القدرة اإلليية واالقتدار اإلليي ،فيو أعظـ شعائر اهلل
عمى اهلل .وذلؾ أف الخياؿ واف كاف مف الطبيعة ،فمو سمطاف عظيـ عمى الطبيعة بما أيده اهلل مف
القوة اإلليية »( ،)2فيرى في الخياؿ المقاـ األوؿ في مراتبو معالـ الوحدانية وتعزيزىا .ويقوؿ كذلؾ

(_)4

ينظر ،عاطؼ جودة نصر ،الخياؿ مفيوماتو ووظائفو ،ص .99 ،91

(_)1

ينظر ،عمي محمد ىادي الربيعي ،الخياؿ في الفمسفة واألدب والمسرح ،ص.11
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« إف ىؤالء الذيف يصفوف الخياؿ بأنو خياؿ فاسد البد لو مف ركوف حقيقتو ،ذلؾ أف الخياؿ إذا
أدرؾ شيئا فإنما يدركو بنوره  ،والنور ال يخطئ في كشفو عف األشياء.)1(»...
نفيـ مف خبلؿ ىذا القوؿ أف ابف عربي يرد عمى رأي الفبلسفة في اعتبارىـ الخياؿ وسيمة
لممخادعة والتضميؿ ،فبرأه مف الكذب والمغالطة ،فالخياؿ ىو السبيؿ إلى إدراؾ األمور الروحية،
والمعارؼ الذوقية التي يعجز عف ادراكيا المنطؽ أو العقؿ المستدؿ بو.
د _ الخيال األدبي عند العرب :حظي الخياؿ بأىمية كبيرة عند العرب ،السيما وأف العرب أمة
شعر وأدب وليا في ىذا المجاؿ اسيامات ثرة « فالمقصود بالخياؿ عند العرب ىو الصورة الشعرية
التي ىي أساس التشبييات »

(.)2

ولعؿ أبرز الباحثيف العرب عناية بالخياؿ " حازم القرطاجني " الذي يرى أف « :والخياؿ أف
يتمثؿ لمسامع مع لفظ الشاعر المخيؿ أو معانيو أو أسموبو ونظامو ،وتقوـ في خيالو صورة أو
صور ينفعؿ لتخيميا وتصورىا ،أو تصور شيء آخر بيا انفعاال مف غير روية إلى جية مف
االنبساط واإلنقباظ » ( ،)3فالخياؿ عند "القرطاجني" فعؿ شامؿ تساىـ في حركتو عمى مستوى
التمقي كؿ عناصر الشعر ،مما يؤكد أف ىذه العناصر ىي نتاج فعؿ شامؿ يتحقؽ عمى مستوى
اإلبداع قبؿ أف يتحقؽ عمى مستوى التمقي.

( _)2جابر عصفور ،النقد األدبي ،الصورة الفنية في التراث النقدي والببلغي عند العرب ،ج ،1دار الكتاب المصري،
القاىرة ،ط ،1001 ،9ص .99

( -)1رامي فواز ،أحمد المحمودي ،النقد الحديث واألدب المقارف ،دار حامد لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط،9
 ،1009ص .11

( _)2عمي محمد ىادي الربيعي ،الخياؿ في الفمسفة واألدب والمسرح ،ص .999
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و_ الخيال في النقد الغربي الحديث
يعرؼ روبيف جورج كولينجود (9991ـ – 9191ـ ) الخياؿ عمى أنو « :صورة لمتجربة
تعمؿ عمى تقديـ الحقيقي و غير الحقيقي في خميط أو مزاج غير محدد المعالـ ،يقوـ الفيـ بعد ذلؾ
بترسيب الحقيقة منو أو بمورتيا »( ،)1يتبيف لنا مف خبلؿ ىذا القوؿ أف الخياؿ عند "كولينجود" ال
يعني ذكر األشياء الحقيقية ومزجيا بالغير الحقيقية وىذا ما يدفعو إلى تطوير الحقيقة ووادخاليا
مجاؿ الخياؿ.

 -2تجميات المتخيل في رواية "الممنوعة"
ينطمؽ النص الروائي " الممنوعة" لمميكة مقدـ مف الذات التي تعتبر قاعدتو ،و يظير ذلؾ مف
خبلؿ نجوى الذات وطريقة السرد لؤلحداث الواقعية أو المتخيمة التي ساىمت في بناء المتخيؿ،
وىذا ما أعطى لمنص الروائي أسموبا خاصا ومبلمح مميزة تتجمى فيما يمي:
أ -نجوى الذات :إف السيرة الذاتية كما أسمفنا سابقا ىي عبارة عف عممية تأريخ يقوـ بيا شخص
واقعي لوجوده الخاص إنطبلقا مف حياتو الشخصية أي يجب « الحرص عمى الدقة التاريخية،
في تصوير الحقائؽ و الوقائع »( ،)2ولكف ىذه السيرة ال يمكف أف تتوافؽ مع مصطمح الرواية
ألف السيرة الذاتية ذات مرجعية تاريخية ،والرواية ذات مرجعية تخيمية .وىذا ما ميد لظيور نوع
آخر وىو "رواية السيرة الذاتية" ورواية "الممنوعة" تدخؿ ضمف ىذا النوع الروائي .وقد افتتحتيا
الروائية بقوليا « :ولدت في درب القصر الوحيد ،درب ببل اسـ .تمؾ الفكرة الوحيدة التي
( _)3نفسو ،ص.919

( _)1عمر بف قينة ،األدب العربي الحديث ،دار األمة ،الجزائر ،ط ،9111 ،9ص .991
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انتابتني أماـ ىذه الفيافي التي غطت ارتباكي بشبلؿ مف الضحكات الصامتة .لـ أكف أتصور
بأنني سأعود يوما إلى ىذه المنطقة .ومع ذلؾ ،لـ أبتعد عنيا بشكؿ نيائي أبدا ،كؿ ما فعمتو
ىو أنني ألحقت الصحراء والحزف الشديد إلى جسمي الميجر.وبقيت مجزأة بينيما »( ،)1نبلحظ
بأف الجممة " لـ أكف أتصور أبدا بأنني أستطيع العودة يوما إلى ىذه المنطقة " تحيؿ إلى أف
الروائية ستتحدث عف تجربتيا الذاتية .فكممة العودة يعني أنيا كانت تعيش في ىذه المنطقة
سابقا ،و تحمؿ معاناة أثقمت كاىميا ،و ىذا يؤكد عمى أف الرواية تقوـ عمى التسجيؿ والتأريخ
واستعادة ما جرى في حياة الروائية بأسموب وامكانيات تعبيرية لـ يوفرىا إال جنس الرواية ،فيي
تقوـ بالمزج بيف التأريخ الشخصي والمتخيؿ .فاألوؿ يكوف في التأريخ لحياة مضت ووقعت
فعبل ،والثانية ىي استعادة تكوف الخياؿ لدى الذات المنقولة في زمف قديـ ،تقوؿ الروائية:
«لماذا تجتاحني ىذه الرغبة المفاجئة في إعادة االتصاؿ؟ ىؿ يعود ذلؾ إلى الغثياف الذي
أشعر بو تجاه العالـ؟ غثياف أخرجو مف النسياف في لحظة صحو خيبات كؿ األماكف القريبة
والبعيدة»( ،)2إنو إعبلف صريح عف محدودية الذاكرة ،فبلبد مف إدخاؿ الخياؿ ليمؤل الثغرات
التي خمفيا النسياف « فالتذكر عممية عقمية تمتزـ مجيودا عقميا قد يطوؿ الوصوؿ إليو في
بعض الحاالت ،وقد ينتيي بالفشؿ لصعوبة التذكر».

()3

ولكي تنشط الذاكرة في استعادة

األحداث الماضية عمييا أف تستعيف بشيء مف الخياؿ المتولد في المخيمة الكامنة في أعماؽ
النفس البشرية ،ويظف البعض أف المخيمة قد تسمح لفضاء خيالنا أف يبتدع أحداثا ،ووقائع لـ
تقع في الماضي ،و لكف إف حدث ذلؾ فإنو يخرج بالسيرة الذاتية عف مسارىا ،و يحوليا إلى
( _)2الرواية ،ص .01
(_)1

الرواية ،ص .09

( _)2عطية اهلل أحمد ،الذاكرة والنسياف ،مكتبة النيضة المصرية ،مصر ،دط  ،9190 ،ص .99
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جنس أدبي آخر ،وىو الرواية ،فالمخيمة التي تفتح فضاء خيالنا ،ال تعني خمؽ أحداث أو
شخصيات ال وجود ليا في الواقع ،وانما ىي تضيء بعض الجوانب التي غشييا ضباب
الذاكرة ،فحجبيا عف اإلدراؾ ،أو لطرح بعض االستفسارات فحجبت عنيا وضوح الرؤيا ولو
لبعض الوقت ،ولتوضيح ىذه الصورة بعض الشيء نورد ىذا المقطع السردي الذي تقوؿ فيو
الروائية « :مف فوؽ سبللـ الطائرة .تأممت مطار(طمار) الصغير ،توسعت البناية ،وكذلؾ
المدارج ،طمار...تتأرجح السنوات ،تتكدس في الحاضر داخؿ زوابع الضياء ،يكاد قمبي يترنح،
ال تبعد واحتي إال بكيمومترات قميمة ،قصر مف تراب .قمب متشابؾ .محاط بالكثباف والنخيؿ.
أرى نفسي وأنامراىقة ،أغادر المنطقة أللتحؽ بداخمية احدى ثانويات وىراف .أتذكر ظروؼ
الذىاب الصعبة ،بعد ذلؾ ،تكسر الزماف تحت ضغط اليروب ،القطيعة ،الغياب والمنفى ،ماذا
بقي بعد ىذه الرحمة؟ ركاـ مف المخاوؼ ،المتاع المحتوـ لكؿ مرتحؿ .ولكف الزماف ،حينما
يقترف بالمسافة ،يعمـ ترويض أسوأ اليواجس .تدجننا .ينتيي بنا األمر إلى تعايش الجمد نفسو
بأقؿ تمزؽ ممكف .أحيانا ،نتمكف مف التخمص منيا.ليس في أي مكاف ،ال .في قمة اإلحساس
بالذنب .في أعماؽ سر الندـ .زاوية المنفى المحظوظة»( ،)1يظير أف ىذا المكاف حقيقي،
ولكف مخيمة " مميكة مقدـ " صبغتو بألواف كثيرة ،فرضيا خياليا الروائي ،فبعد رؤيتيا ليذا
المكاف الذي يدو مكانا عاديا إال أف ذاكرتيا تحمؿ ىذا المكاف مسؤؤلية ضياع الشخصية
الروائية "سمطانة" ،فأجزاء ىذا المكاف ،تحولت إلى مصدر إعادة صياغة التاريخ الشخصي
المتمثؿ في المعاناة والغربة والحنيف إلى الوطف .فعند وقوفيا عمى سبللـ الطائرة استطاعت أف
تسترجع بعض الذكريات المختزنة في الذاكرة التي « تمثؿ ما يمكف أف نسميو بالحيز النفسي
( _)1الرواية  ،ص .01
33

رواية "الممنوعة " بين الواقع و الخيال

الفصل الثاني

الذي يتـ فيو استحضار عالـ الطفولة ،وىو حيز المتخيؿ ال يحمؿ صفات المكاف المادي لكنو
يمثؿ بديبل لو ويتصؼ باالتساع البلمتناىي »( ،)1فالذكريات والخياالت والصور والرموز التي
كانت مختزنة في وعييا والوعييا أتت متزاحمة إلى مخيمة سمطانة .وىذه الذكريات لـ تكف
واضحة جيدا .ويعود ىذا إلى عامميف ىما المعاناة والغربة .فالمعاناة كانت عائقا في عممية
التذكر ألف الروائية ال تريد تذكر ما كاف في الماضي جحيما ،فكؿ ذكرياتيا مف الماضي كانت
تسبب ليا االشمئزاز خصوصا طفولتيا ،والتي تذكرتيا مف خبلؿ مجموعة مف األطفاؿ الصغار
إلتقت بيـ عند عودتيا إلى قريتيا وتجسد ذلؾ في قوليا « :لـ أنس أف أطفاؿ ببلدي يممكوف
طفولة مريضة ،منحمة ،لـ أنس أصواتيـ الشفافة التي ال ترف إال بأغمظ الفواحش .لـ أنس أنيـ
ومنذ الطفولة المبكرة ،ال يكتسي الجنس اآلخر في رغباتيـ إال صورة شبح مبيـ ييددىـ ،لـ
أنس عيونيـ المبلئكية ،في حيف أف أفواىيـ ال تمفظ إال أقذر الحماقات ،لـ أنس أنيـ يضربوف
الكبلب ضربا مبرحا .لـ أنس أنيـ عدوانيوف ألنيـ لـ يتعمموا المداعبة و لو بالنظر فقط .ألنيـ
لـ يتعمموا الحب ،نعـ ،لـ أنس .ولكف الذاكرة ال تقي ضد شيء »( ،)2يعني ىذا أف الماضي
بقي محفو ار في ذاكرتيا وما يؤكد ذلؾ تكرار جممة "لـ أنس" مرات عديدة  .فعدـ نسيانيا
الماضي المرير جعميا تعيش في المعاناة والقير ،وىذا ما يجعؿ ىذه الرواية تخرج مف دائرة
التوثيؽ وتدخؿ دائرة الذاكرة .لكف ال يمكف االكتفاء بيذا العنصر كموروث ذىني لتقديـ صورة
كاممة عف تجربتيا الخاصة ،فبلبد مف إدخاؿ عنصر الخياؿ حيز الرواية ،التي قاعدتيا الذاكرة
حاضر أثناء
ا
وأفقو تخييمي .ألف زمف األحداث بعيد عف زمف الكتابة ،فيذا يجعؿ عامؿ النسياف

( _)2عبد الحميد بورايو ،منطؽ السرد (دراسة في القصة الجزائرية الحديثة) ،ص .10
( _)1الرواية ،ص .91
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الكتابة ،لذلؾ تمجأ الروائية إلى الخياؿ إلنتاج الماضي الشخصي في صورة أو ىيئة تسعى إلى
إعادة تشكيؿ التجربة الحياتية كما كانت ،ونحف لـ نرى خياؿ "مميكة مقدـ" قد جنح بيا
وأخرجيا عف النص ،ألنيا استعانت بالخياؿ لتعيد رسـ ما فييا .فيي لـ تأت بأحداث جديدة
مختمفة أو مفتعمة .فاعتنقت التخيؿ لتحمؽ في فضاءات رحبة ولتعيش الواقع كما يجب أف
يعاش.
نستنتج مما سبؽ أف نجوى الذات ىو المصدر الحقيقي والمؤثر في القارئ ألنو ينبع مف
المنيؿ العذب لينبوع الذاكرة النابضة بالخياؿ الخصب ،والرؤية المتجددة لمواقع وطموحات
المستقبؿ.
ب -األحالم :ىو نوع مف الخياؿ يحركو البلوعي في ثنايا الذات اإلنسانية ولكي يكوف مؤث ار عمى
البنية الداخمية في النص« ترد األحبلـ عمى شكؿ صورة متحركة تعبر عف حياة شعورية »(،)1
فاألحبلـ جزء مف حياة صاحب السيرة ،سواء أكانت أحبلما عادية .أـ أحبلـ يقظة ،وتاتي ىذه
األحبلـ تبعا لمحالة النفسية التي يكوف عمييا صاحب السيرة ،وتمبية لطموحاتو المختزنة في الوعيو،
وترى "أمل التميمي" أف « استحضار الرؤية أو الحمـ في السيرة الذاتية يحصرىا بيف زمنيف لقص
الحمـ في السيرة :زمف ترائي الرؤية أو الحمـ لمنائـ ،و زمف استحضار نص الرؤيا أو الحمـ في
الذاكرة أثناء عممية الكتابة ،فورود األحبلـ في نص السيرة الذاتية كنص سردي يستحضر مف
الماضي يخضع لمعممية االنتقائية تماما كاستحضار الذكريات الواقعية تماما »( ،)2ففي رواية
(_)1

عبد الحميد بورايو ،منطؽ السرد(دراسات في القصة الجزائرية الحديثة) ،ص .991

( _)2أمؿ التميمي ،السيرة الذاتية النسائية في األدب العربي المعاصر ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
المغرب ،دط ،1001 ،ص .119
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"الممنوعة" لـ تشتغؿ أف مميكة مقدـ عمى تأويؿ تمؾ األحبلـ بقدر استخداـ تمؾ النصوص في
عممية ربط الماضي بالحاضر ،فوظفت بعض ىذه الرؤى واألحبلـ لجمع شتات الصورة بيف ماضي
واقعي وما حدث في المناـ ،اذ كشؼ ىذا الربط عف اليواجس التي كانت تبلزميا حيث تصرح:
«كيؼ حدث أف ىتفت لو ىذا اليوـ بالذات؟
ال أعرؼ ،األرؽ ،كآبة خريفية ،العزلة ،ريح قوية ،ما يعرؼ بالصدفة.
ىؿ ىو ىاجس داخمي؟
ىاجس داخمي؟ تفاىات ،إف حنيف و رغبة رؤية ياسيف استبدت منذ مدة في حقيقة األمر .إف ىذه
الرغبة لـ تغادرني أبدا ،كنت أرجئيا ،أغرقيا في رغبات أخرى آنية ولكنيا كانت دائما تطفو إلى
السطح ...تمقيت كممة منو قبؿ أياـ قميمة »( ،)1فيذا تصريح واضح عمى أف "سمطانة" تعاني مف
ىواجس .وتورد أيضا الحمـ الذي جمعيا بياسيف حيث « أغمقت الباب ياسيف ممدد عمى السرير،
رافعا رأسو و مرتك از عمى مرفقيو ،يبتسـ لي ،كاف غطاء مطويا قرب السرير ،أغمضت عيني.
تقدمت ،انحنيت ،أمسكت الغطاء .مددتو بقرب السرير و تمددت فوقو .أبقيت عيني مغمضتيف
حينئذ ،استولى ياسيف عمي ،بيديو ،بفمو ،بجسمو.
سمطانة ،سمطانة
كاف صالح منحنيا فوقي
ماذا جرى؟
( _)1الرواية ،ص .91
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()1

استيقضي ،إف الساعة تجاوزت الثانية بعد الزواؿ ».

ترتكز مقاربة الحمـ عمى تحديد مدى انعكاس التصور النصي لممستوى الخيالي عبر ادراؾ
الكؿ النصي بجزئية الحمـ .فالحمـ "بياسيف" كاف لتمبية رغبات "سمطانة" ،التي تشعر بعد فقدانو
بحنيف وشوؽ إلى رؤيتو بعد الحرماف الذي تسبب فيو اليجرة والغربة .كما أف "سمطانة" تشعر
بالذنب اتجاه "ياسيف" الذي سببت لو المعاناة واأللـ ،فكانت ىذه األحبلـ ترجمة لمحالة النفسية التي
تتخبط فييا "سمطانة".
ج -سرد األحداث :ميز الباحثوف في السردية بيف مستوييف لمحكي ،ىما القصة والخطاب.
فالقصة عرفيا "جيرار جنيت" « بأنيا تمثيؿ حدث أو سمسمة أحداث واقعية أـ خيالية بواسطة المغة،
وتحديد المغة المكتوبة »( ،)2يدؿ ىذا عمى أف القصة عبارة عف عممية سرد أحداث سواء كانت
واقعية أـ خيالية في قالب فني متماسؾ المضموف ومؤثر ،أما الخطاب فيو « الطريقة التي تحكى
بو القصة ،أما الخطاب الروائي فيو كبلـ معقد البنى ووجو التعقيد فيو ىو أنو ظاىرة متعددة
األساليب والمغات واألصوات ،فالخاصية األسموبية لمجنس الروائي في اجتماع أساليب مختمفة في
الممفوظ الروائي نفسو »( ،)3فيذا يعني أف الرواية مفتوحة عمى األجناس األدبية وغير األدبية.
وفي رواية الممنوعة أف المتف الحكائي وقع فعبل وىو عودة "سمطانة" إلى مسقط رأسيا.
والخطاب ىو الذي أعطى ليا بعدا إجماليا وأدبيا عند مزاوجتو مع عنصر الخياؿ ،كما أف الروائية
لـ تأبو لمترتيب الزمني الصارـ الذي وضع القارئ أماـ نص روائي ،فمقد جاء الترتيب الزمني في
(_)2

الروائية ،ص .19

( _)1لطيؼ زيتوني ،معجـ مصطمحات نقد الرواية ،ص .911
( -)2محمد القاضي وآخروف ،معجـ السرديات ،ص .911
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ىذه الرواية ترتيبا عكسيا ،حيث كانت عودتيا إلى عيف النخمة قد أيقظت كؿ ذكرياتيا الماضية،
وىذا ما جعميا تمزج بيف زمنيف مختمفيف الماضي والحاضر.ألف « لمزج بيف زمنيف مختمفيف يحقؽ
لمنص القدرة عمى تغيير الدالالت االصمية المشحونة فيو ،كما تعطي لمنص تمؾ المؤشرات التي
تكتسب معنى دالليا آخر ،يشغؿ مساحة إخبارية سردية تجمع بيف الداؿ الحاضر الذي يرمز إلى
المدلوؿ الغائب ،أو المدلوؿ الغائب الذي يسقط عمى الحاضر ،مولدا رؤية جديدة ينتقؿ مف خبللو
الحدث إلى مستويات شعورية متعددة ،فتتوسع اإلضاءة الكاشفة لمنص السردي»( ،)1وىذا ما
الحظناه في رواية "الممنوعة"" ،فمميكة مقدـ" استعانت بيذه التقنية حيث أف كؿ حدث حاضر أو
مكاف يذكرىا باألحداث الماضية ،ما جعؿ الرواية تعتمد عمى تقنية االسترجاع ،باعتبارىا تنطمؽ
مف سيرتيا الذاتية فنجد في المقطع السردي التالي تصؼ لنا الحادث الذي أفقدىا أميا « :كاف
يمبس سرواؿ الترقي ومظمة الريفي الكبيرة التي كنت أحب كثيرا .جوانبو مزينة بقماش يممع
باألخضر والبرتقالي واألحمر واألصفر والبنفسجي ،مثؿ عرس يدور حوؿ رأسو .ثـ بدأ يقذؼ حبات
الرماف في اليواء ويتمقاىا في حركات بيموانية رائعة .حاولت تقميده ،يضحؾ ،أضحؾ.
دخمت أمي.
أيف كنتي؟
ارتفع صوتو ،بدأ يصرخ.
أيف كنت؟ أيف كنت؟
( _)3األخضر بف سائح ،سرد المرأة وفعؿ الكتابة ،دراسة نقدية في السرد وآليات البناء ،دار التنوير ،الجزائر ،دط،
 ،1091ص .199
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التفتت نحوه مرىقة.
ماذا حكو لؾ مف جديد؟ أال تفيو بأنيـ يريدزف تسميـ حياتؾ؟ مع أي جار كنت ىذه المرة؟
ارتمى عمييا ،تشاجرا ،تصارعا ،دبزات ،ضربات ،مخالب ،زعيؽ ،فجأة سقطت أمي ،رأسيا ضد
الرحى الحجرية ،بقيت جامدة ،ببل أدنى حركة ،انحنى عمييا صارخا (( عايشة ،عايشة ،عايشة))
أمي ال تجيب .توقؼ الزماف في عينيا .قطيعة تفصميا اآلف عما :صرخت :ما ،ما
ينظر إلييا ثـ ينظر إلي بصمت وعيناه تقوالف لي (( :لـ أكف أريد ىذا ،لـ أكف أريد ىذا )) ينظر
إلييا بصمت وعيناه تتؤلألف بالدموع »( ،)1في ىذا المقطع قامت سمطانة باسترجاع أصعب فترة مف
حياتيا وىي وفاة أميا والصراع الذي جرى بيف أميا وأبييا وكاف نقطة تحوؿ في مصير حياة
عائمتيا ،ألف« الرواية النسائية المنطمقة مف السيرة الذاتية ،ال تعدو أف تكوف تمؾ الكتابة
اإلسترجاعية السردية التي ينجزىا كتبت عف حياتو الشخصية لغرض ما ،سرعاف ما تنكشؼ
تجمياتيا ،عبر مستوييف مف الزمف :الحاضر والماضي .وعبر المزج بيف محكييف مختمفيف ،نممس
تداخميما وتقاطعيما عبر وقفات أو مشاىد سردية تمثؿ جزءا مف نسج النص »( ،)2وىذا الحكي
يسير باتجاه تأكيد فكرة التماس بيف ما ىو ذاتي وما ىو موضوعي .بيف المؤشر الشخصي الذي
يقوـ عمى المتخيؿ والمؤثر الجمعي الذي يقوـ عمى التاريخ.
كانت تقنية االسترجاع المتمثمة في ايراد أحداث وقعت قبؿ زمف السرد صفة ليذا السرد،
فالحدث كاف سابقا لمفعؿ السردي ،وال ريب أف توظيؼ الزمف الماضي كفيؿ بتحقيؽ النجاعة
)_(1

الرواية ،ص .991 ،991

( _)1األخضر بف سائح ،سرد المرأة وفعؿ الكتابة ،دراسة نقدية في السرد وآليات البناء ،ص .199
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السردية .وتتكشؼ المقوالت السردية فتتطاحف الروائية بيف الوعي الرومانسي في نظرة اإلنساف
الجزائري لما فيو ،وحقائؽ الوعي بيف الوعي الرومانسي في نظرة اإلنساف الجزائري لما فيو ،وحقائؽ
الوعي االجتماعي المرة .ويتحقؽ ذلؾ في النص الروائي ألف « الكتابة عند المرأة مخاض متزامف،
وتجريب صعب شرس ،فيي حممت بالحكاية ،وتحمميا جنينا مثخنا إلى حد االختناؽ ،يقض
مضجع لحظة الكتابة التي الزمتيا التعبد في محراب الذات بعيدا عف اآلخريف لتبقى الكتابة مع
المرأة ىمسا خجوال .يعانؽ تجربة الخمؽ حتى االكتماؿ أو الوالدة القيصرية ،فكاف التشوه و كاف
الضعؼ واليشاشة ،تمؾ حالة الرواية النسائية المرتبطة بالذات .لـ يكف صماـ االىتماـ فييا سوى
االنفتاح عمى الداخؿ ،بعالمو وطبيعة طقوسو .وكأنيا تعود إلى الرحـ إلى األـ »( ،)1يعني ىذا أف
النص الروائي يكتسب ىويتو السردية التي تذكرنا بأزمة المعنى في كتابات ال تخمو مف تعددية
األفكار في تعاطييا لمماضي السياسي واالجتماعي لممجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع الجزائري
بصفة خاصة .فاختزاؿ مآسي الحاضر في الحضور اآلني لموعي يحوؿ دوف تثبيت المعاني
الصحيحة في الفضاء النصي ،ولذا البد مف إعادة قراءة الوقائع التاريخية ،ألف فيو خمبل ما إللماـ
بالتصورات الكبرى لمحاضر.
نبلحظ في "الممنوعة" عبلمة أجناسية ىي عبارة "رواية" تصاحب العنواف توجو القارئ منذ
البدء عمى تمقييا«رواية» ،غير أف القارىء العارؼ بحياة الكاتبة يجد نفسو أماـ نص مف تمؾ
النصوص التي يصفيا " فيميب لجون"« انطبلقا مف التشابيات التي يعتقد أنو اكتشفيا ،أف ىناؾ
تطابقا بيف المؤلؼ والشخصية ،في حيف أف المؤلؼ اختار أف ينكر ىذا التطابؽ ،أو عمى األقؿ،

( -)2نفسو ،ص .11
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اختار أف ال يؤكده »( ،)1فالتطابؽ بيف الكاتب والراوي والشخصية تكشؼ السيرة الذاتيةعف ذاتيا.
والغالب عمى السيرة الذاتية أنيا تكتب بضمير المتكمـ المفرد«أنا» الذي يصير الراوي والشخصية
والكاتب في بوتقة واحدة.
يشير توظيؼ ىذا الضمير إلى الذات مباشرة ويمحي الفاصؿ الموجود بيف الروائية "مميكة
مقدـ" والشخصية المركزية "سمطانة" وىذا ما يجعؿ الروائية تتحدث بدال مف الشخصية .فنصادؼ
ضمير المتكمـ في السيرة الروائية لمميكة مقدـ منذ المحظة األولى«ولدت في درب القصر
الوحيد»( ،)2وال تكاد تممح أي ضمير آخر في البناء السردي الكامؿ لمرواية إال مف خبلؿ بعض
الحوارات التي عمدت الروائية إنطاؽ أصحابيا لترتفع بذلؾ درجة المتعة الفنية ،حيف حاولت
الروائية استنطاؽ الطفمة الصغيرة دليمة التي تقوؿ «:عندنا في البيت سيصرخوف سيضربونني ،ولف
يتركوني أخرج مرة أخرى أبدا ،سيفصمونني مف المدرسة »( ،)3وىنا جمعت الروائية بيف ثبلثة
ضمائر ىي "نحف" ضمير الجمع المتكمـ الذي يشير إلى دليمة وعائمتيا ،وضمير الجمع الغائب
الذي يشير إلى أىؿ دليمة ،وضمير المتكمـ الذي يعود عمى الطفمة الصغيرة دليمة ،وىذا المزج بيف
مختمؼ الضمائر قدـ لمرواية أسموبية ومتعة فنية .وفي موضع آخر نسمع صوت اآلخريف «ال تبقوا
ىنا ،الوضع خطير ،لقد أحرؽ مرباح وجماعتو منزؿ الطبيب ،والنساء ،بعد أف أخبرىف األطفاؿ بما
حدث ،أحرقف بدورىف مقر البمدية ،توجد معركة ساخنة بوسط القرية ،يقاؿ :بأف رجميف قد قتبل،

( -)1فيميب لوجوف ،السيرة الذاتية( ،الميثاؽ والتاريخ األدبي) ،ص.84
( -)2الرواية ،ص.44
( -)3الرواية ،ص.88
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أخشى أف يرتفع عدد الضحايا»( ،)1وألف مميكة مقدـ أنجزت ىذه السيرة الروائية في سف متأخر في
التسعينيات ،وكانت عالمة بما جرى معيا عمى الرغـ مف اعتمادىا استرجاع األحداث أصبحت
تمثؿ مف وجية النظر السردي ساردة كمية المعرفة مخترقة جميع الحواجز ،منتقمة بيف الزماف
والمكاف دوف صعوبة ،وتشؽ قموب الشخصيات وتغوص فييا لتتعرؼ عمى أخفى الدوافع وأعمؽ
الخمجات ،وىذا ما جعميا تكشؼ عف أسرار نفسيا في قالب خيالي محتفظة بشيء غير قميؿ في
خزانة الذاكرة .
تعتبر ىذه السيرة مف السير التي ينعقد الميثاؽ فييا بتطابؽ السارد والشخصية الرئيسية
التي روتيا بضمير المتكمـ ،وربما فعمت ذلؾ لتأخذ حرية أكثر في« تقنيات السرد التي تفتح إمكانية
لعبة األصوات ،والتبئير ،ثـ األسموب »( ،)2الذي عمدت فيو إلى السرد التصويري الوصفي الذي لـ
تغفؿ فيو عف أدؽ التفاصيؿ في الشخصية المعروضة أماـ القارئ ،لذا فإننا أماـ سرد يعتمد عمى
التقنية الروائية .واذا ما عدنا إلى حياة البطمة سمطانة سنجد تشابيا واضحا بينيا وبيف الكاتبة
مميكة ،فكمتيما طبيبتاف تعيشاف في فرنسا بالتحديد في مونبوليي ،ليما نفس العمر،وولدتا في نفس
القرية"عيف النخمة" التي تبعد عف المدينة بعشريف كمـ ،وعادتا بعد غياب داـ خمسة عشر سنة،
واذا قمنا بأف "الممنوعة" ىي سيرة ذاتية فإننا سنجانب الصواب حتما لسبب وجيو يتمثؿ في غياب
الميثاؽ السيري الذي يكشؼ عادة عف قصدية سير ذاتية تحقؽ التطابؽ بيف المؤلؼ والشخصية
الرئيسية ،مما يضع النص ضمف جنس السيرة الذاتية.إال أف وضع الكاتبة عمى غبلؼ الكتاب

( -)1الرواية ،ص .434،434

( -)2فيميب لوجوف ،السيرة الذاتية( ،الميثاؽ والتاريخ األدبي) ،ص.44
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عبارة "الرواية" يدؿ عمى أف الميثاؽ روائي ،واألمر الثاني المؤكد ليذا ىو أف إسـ الشخصية البطمة
يختمؼ عف اسـ الكاتبة (سمطانة ،مميكة) إال أف المدلوؿ المغوي واحد وىو يعني زوجة الممؾ.
إذا كاف المرجع الذي تحيؿ إليو السيرة الذاتية ىو الواقع ،فإف المرجع الذي تحيؿ إليو الرواية ىو
التخيؿ ،لكف الروائية " مميكة مقدـ"مزجت بيف واقع حياتيا والخياؿ الفني«فالكؿ يعمـ أف الروائي
يضع شخصياتو مف عناصر مستمدة مف حياتو الشخصية ،كما أف الكؿ يعمـ أف ىذه الشخصيات
ىي مجرد أقنعة يحمـ الكاتب ويتحدث عف نفسو مف خبلليا»( ،)1فالكاتبة قصدت سرد حياتيا،
مستعيرة اسـ سمطا نة لمتورية أو التقنع خشية منيا أف تبوح وتعترؼ بأمور حدثت ليا في حياتيا،
فتتقنع كي تتحدث براحة واطمئناف.
د -التضمين :وجدنا أيضا في ىذه الرواية عنص ار آخر مشكبل لمسرد الروائي وىو تضميف يتمثؿ
في إدخاؿ قصة في قصة أخرى ،وىو تركيب بيف أحداث تخص "سمطانة" وأحداث تتعمؽ بشخصية
"فانساف" ،وىنا استعممت الروائية أسموب التناوب ،حيث أنيا تقوـ في البداية بسرد أحداث قصة
"سمطانة" ثـ توقفيا وتنتقؿ إلى أحداث قصة "فانساف" .ويعد ذلؾ تستأنؼ في قصة سمطانة وىكذا
حتى يتبلشى ىذا التناوب بعد لقاء "سمطانة" مع "فانساف" أيف يجري بينيما حوار في أكثر مف مرة،
ومف ىذه الحوا ارتقوليا « :لماذا تبقى ىنا؟ سألت المرأة فجأة.
ودوف أف تنتظر جوابي:
 أنظر إلييـ ،يستحيؿ أف تجد اليدوء و لو لمحظة.( –)4طراد الكبيسي ،مداخؿ في النقد األدبي ،دار اليازوردي العممية لمنشر والتوزيع ،عماف  ،األردف ،ط العربية،
 ،4443ص .44
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 أماـ الفندؽ ،رىط مف الرجاؿ ال يبعدوف عيونيـ ،عنا ،ال يظير عمييـ أنيـ ظرفاء. أتصور بأف ىذا يكوف شاقا جدا عميؾ... إف كممة شاؽ ىنا تمميح ليس إال .رغـ ذلؾ ،فإف المأساوي نفسو يميؿ نحو الكاريكاتوريالمضحؾ ،الساخر حينما يدفع بو إلى الحد األقصى .ليغرسوا أبصارىـ إلى حد المراقبة،
ليمتيموني بعيونيـ مثمما تقوؿ دليمة بشكؿ جيد ،ليدينوا ،ليصرخوا ،أو يشتموا ،سوؼ لف
يتمكنوا أبدا إال المساس بالفراغ الذي بداخمي.
 الفراغ؟ نعـ ،في المكاف الذي ال يوجد بو أحد ،ىذا الفضاء التائو ،مثمما تقوؿ دليمة ...كيؼ تعيشمع عضو غيرؾ في جسمؾ ؟ قالت ،مباغتة دوف مقدمات ».

()1

ركز السرد في ىذه الرواية عمى توزيع األدوار عمى الشخصيتيف (سمطانة وفانساف) وتحويؿ
استجابتيما السيكولوجية لؤلوضاع والمواقؼ باستمرار ،فكاف الخطاب الروائي ،قد خمؽ نظاما سرديا
مستقبل يقوـ عمى المحموالت المفظية ،وغير المفظية ،حيث أف المحموالت المفظية عبارة عف خطاب
يحقؽ ذاتو عبر المتخيؿ الروائي .وىذا األخير يقدـ لمروائية الحرية في انتقاء األحداث الضرورية،
ألف المتخيؿ يمغي المرجع ،ولو وجود يختمؼ عف الوجود التاريخي فيو مشبع باألحاسيس
واألمنيات واالحبلـ.

( _)1الرواية ،ص .901
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خاتمة
نقوم في ختام ىذا البحث بحصر أىم النتائج التي سعينا إلييا ،ويمكن أن نستخمصيا بدء
من الجانب النظري وصوال إلى استثمارىا في تحميل المدونة لمكاتبة الجزائرية "مميكة مقدم" وىي
كالتالي:
-1ال يزال اختالف الدارسين العرب والغربيين قائماحول تقديم مفيوم واحد لمسيرة الذاتية ،إالّ أنيم
يتفقون حول كونيا ترجمة ذاتية لحياة المؤلف.
 -2تجمع السيرة الذاتية بين اإلمتاع واإلخبار ألنيا تتناول حياة كاتبيا ،ويبقى الصدق فييا نسبيا
لكن بشرط التصريح بالميثاق الذي يحقق التطابق بين الشخصية والمؤلف والسارد.
إن السيرة الذاتية جنس أدبي يتطمب حضور عناصر محددة ،ومن أىم تمك العناصر الميثاق،
ّ -3

والصدق والصراحة ،والذاتية والموضوعية ،والصراع ونجوى الذات ،وغيابيا أو غياب بعضيا يحيل
بالسيرة إلى أجناس أدبية أخرى أقربيا رواية السيرة الذاتية ،التي يغيب فييا التطابق ويشبع الخيال

في رسم أحداث حقيقية ،وابتداع شخصيات ،واخفاء األسماء ،ومنحيا أوصافا توىم باالختالف بين
تمك التي عاشت الواقع وتمك التي ابتدعيا الكاتب.
إن الفرق بين السيرة الذاتية ورواية السيرة الذاتية في كون األولى تعتمد عمى الواقع والثانية
ّ -4
تعتمد عمى الخيال.

 -5يمكن القول أن رواية السيرة الذاتية ىي سيرة ذاتية غير مصرح بيا يتقنع من خالليا الكاتب
ليتحدث عن ذاتو.
إن رواية السيرة الذاتية بمثابة المتنفس لمكاتبة "مميكة مقدم" حيث عبرت من خالليا عن ذاتيا
ّ -6
المقيورة وعن كل أالميا وأماليا.

 -7تعتبر رواية "الممنوعة" ذات بعد اجتماعي وثقافي ،إذ أنيا تحاول إسقاط الواقع كما ىو ،دون
أن تحاول افتراض عالم مثالي تعيش فيو المرأة الجزائرية.
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 -8تنبني رواية "الممنوعة" عمى مجموعة من الثنائيات التي يتأطر من خالليا السرد الروائي
وىي(:الواقع والخيال ،الذكور واإلناث ،الماضي والحاضر ،الرواية والسيرة الذاتية) وىذا ما يخمق
نوعا من الدوران داخل النص اإلبداعي.
 -9شحنت "مميكة مقدم" تجربتيا الذاتية بشحنة تخيمية تدفع القارئ إلى االعتقاد بأنيا رواية السيرة
الذاتية تارة ،وتخيال تارة أخرى.
 -11قامت الروائية بتوظيف أشكال سردية عديدة في روايتيا كاألمثال والمعتقدات الشعبية التي
تعكس الواقع ،وتكسبيا الواقعية ،فكانت مبدعة في الحوار والوصف.
 -11لقد مزجت الروائية بين المغة الفصحى والعامية في روايتيا ،وان طغت العامية بوضوح في
ىذه الرواية ،وىذا ما أعطى ليا بعدا واقعيا.
أن "الممنوعة" عمل فني متخيل يروي جزءا من حياة صاحبتيا ،لذلك يصح تصنيفيا
 -12نستنتج ّ
ضمن جنس الرواية.

 -13قامت الروائية بخرق النظام الزمني بواسطة المفارقات(اإلسترجاعات) مما جعل أسموب
الروائية يميل إلى التداعي الحر ،حيث لم تمتزم الكاتبة بالتسمسل الزمني المنطقي لألحداث ،فجعمت
السرد يتحرر من القيود الزمنية بالتردد بين الماضي والحاضر.
كثير من خصائص الرواية ،وكثير
أن العمل اإلبداعي "الممنوعة" قد حقق ا
وخالصة القول ىو ّ

من خصائص السيرة الذاتية ،وىذا يظير من خالل مزج الروائية بين الرواية وما تتيحو من حرية
مطمقة في الكتابة ،وبين السيرة الذاتية التي استمدىا من أجزاء الماضي ،متمردة عمى نوعيا في

تعاقد مضمل مع المتمقي .ولعل مثل ىذا اإللتباس في تحديد الجنس األدبي الذي تنتمي إليو الرواية
قد يكون داعيا إلى تحرير األعمال األدبية من ىيمنة األجناس األدبية وتكريس فعل الكتابة بعيدا
عن كل قيد .
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ق ائمة
المصادر والمراجع

ق ائوة المصادر والمراجع
أوال -المصادر:
 .1مميكة مقدم ،الممنوعة ،تر :محمد ساري ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،الجزائر ،ط،1
.2008

 المعاجم العربية
 .2ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور االفريقي ،لسان العرب ،مج ، ،4دار
الكتب العممية ،بيروت ،لبنان،ط.2003 ،1
 .3أحمد مطموب ،معجم مصطمحات النقد العربي القديم ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،لبنان،
ط.2001 ،1
 .4جار اهلل الزمخشري ،أساس البالغة ،المكتبة العصرية لمطباعة والنشر ،بيروت ،ط،1
.2003
 .5الخميل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العين ،تح ،وتر :عبد الحميد هنداوي ،ج ،2دار الكتب
العممية ،بيروت ،لبنان ،ط.2003 ،1
 .6سعيد عموش ،معجم المصطمحات ،دار الكتاب المبناني ،بيروت ،لبنان ،ط.1985 ،1
 .7لطيف زيتوني ،معجم مصطمحات نقد الرواية ،مكتبة ،لبنان ناشرون ،بيروت ،لبنان ،ط،1
.2002
 .8عبد الواحد لؤلؤة ،موسوعة المصطمح النقدي ،مج ،3المؤسسة العربية لمطباعة والنشر
والتوزيع ،القاهرة ،ط.1983 ،1
 .9مجمع المغة العربية ،معجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،مصر ،ط.2004 ،4
.10محمد التونجي ،المعجم المفصل في األدب ،ج ،1دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان ،ط،2
.1999
 .11محمد القاضي وﺁخرون ،معجم السرديات ،دار محمد عمي لمنشر ،تونس ،ط.2010 ،1
 .12مرتضى الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،مج ،1مادة(سير) ،مكتبة الحياة،
بيروت ،لبنان ،ط.2003 ،1
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 .13مجدي وهيبة ،معجم المصطمحات العربية في المغة واالداب ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ط،2
.1984

 المعاجم األجنبية
14. Carle Aderhold, Le Robert mini, (langue française & noms propres), 27 rue de la
glacière, 75013, paris, 1995, p 75.

 ثانيا -المراجع:
-1

باللغة العربية :

 .15إحسان عباس ،فن السيرة ،دار النشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط.1999 ،1
 .16أحمد زنبير ،جمالية المكان في قصص إلياس الخوري ،دراسة نقدية ،التنوخي لمطباعة
والنشر ،الرباط ،المغرب ،ط.2009 ،01
 .17أحمد سيد أحمد ،الرواية االنسيابية وتأثيرها عند الروائيين العرب (محمد ديب ،نجيب
محفوظ) ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،دط.1989 ،
 .18األخضر بن سائح ،سرد المرأة وفعل الكتابة ،دراسة نقدية في السرد وآليات البناء ،دار
التنوير ،الجزائر.2012 ،
 .19أمل التميمي ،السيرة الذاتية النسائية في األدب العربي المعاصر ،المركز الثقافي العربي،
الدار البيضاء ،المغرب ،دط.2005 ،
 .20أنيس المقدسي ،الفنون األدبية وأعالمها في النهضة العربية الحديثة ،دار العمم لمماليين
بيروت ،ط.1984 ،4
 .21جابر عصفور ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب ،ج ،2دار الكتاب
المصري ،القاهرة ،ط.2003 ،1
 .22حبيب عبد الرب سروري ،دراسة مقدمة لممهرجان األدبي بصنعاء ،مايو .2005
 .23رامي فواز ،أحمد المحمودي ،النقد الحديث واألدب المقارن ،دار حامد لمنشر والتوزيع،
عمان األردن ،ط.2008 ،1
 .24سعيد مصموح ،حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخيل في الشعر ،عالم الكتب كمية دار
العموم ،القاهرة ،ط.1980 ،1
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 .25سي از قاسم ،بناء الرواية (دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ) الهيئة المصرية العامة
لمكتاب ،القاهرة ،دط.1984 ،
 .26شكري المبخوت ،سيرة الغائب سيرة اآلتي السيرة الذاتية في كتاب األيام لطه حسين،
دار الجنوب لمنشر ،تونس ،دط.1992 ،
 .27صالح صالح ،سرديات الرواية العربية المعاصرة ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاهرة ،ط،1
.2003
 .28طراد الكبيسي ،مداخل في النقد األدبي ،دار اليازوردي العممية لمنشر والتوزيع ،عمان،
األردن ،الطبعة العربية.2009 ،
 .29عاطف جودة نصر ،الخيال مفهوماته ووظائفه ،الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،القاهرة،
دط.1914 ،
.30عبد الحميد بورايو ،منطق السرد (دراسات في القصة الجزائرية) ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر ،دط.1994 ،
 .31عبد الرحمان منيف ،الكاتب و المنفى ،المركز الثقافي العرب لمنشر و التوزيع ،الدار
البيضاء ،المغرب ،ط.2007 ،4
 .32عبد العزيز شرف ،أدب السيرة الذاتية ،مكتبة لبنان ،الشركة المصرية العالمية لمنشر
لونجمان ،مصر ،دط..1992 ،
 .33عبد الفتاح شاكر تهاني ،السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث ،المؤسسة العربية
لمدراسات والنشر ،بيروت ،ط.2002 ،1
 .34عبد الفتاح كيميطو ،الحكاية والتأويل( دراسات في السرد العربي) دار توبقال لمنشر ،الدار
البيضاء ،ط. 1889 ،1
 .35عبد القادر الشاوي ،الكتابة والوجود (السيرة الذاتية في المغرب) ،إفريقيا الشرق ،المغرب،
دط.2000 ،
 .36عبد المالك مرتاض ،في نظرية الرواية ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب،
الكويت ،ط ،1دت.
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 .37عبد المجيد جحفة ،داللة الزمن في العربية ،دار توبقال لمنشر ،الدار البيضاء ،المغرب،
ط. 2006،1
 .38عطية اهلل أحمد ،الذاكرة والنسيان ،مكتبة النهضة المصرية ،مصر ،دط.1980 ،
 .39عالل سنقوقة ،المتخيل والسمطة في عالقة الرواية بالسمطة ،رابطة كتاب االختالف،
الجزائر ،ط.2000 ،1
 .40عمي محمد هادي الربيعي ،الخيال في الفمسفة واألدب والمسرح ،دار صفاء لمطباعة
والنشر والتوزيع ،العراق ،ط.2012 ،1
 .41عمر بن قينة ،األدب العربي الحديث ،دار األمة ،الجزائر ،ط.1999 ،1
 .42فهمي ماهر حسن ،السيرة تاريخ وفن ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،ط.2000 ،1
 .43محمد إبراهيم  ،تجميات المكان في السرد المكاني ،فضاء لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
ط.2009 ،1
 .44محمد بوعزة ،تحميل النص السردي(تقنيات ومفاهيم) ،منشورات االختالف ،الجزائر ،ط،1
.2010
 .45محمد صابر عبيد ،السيرة الذاتية الشعرية ،عالم الكتب الحديثة لمنشر والتوزيع ،ط،1
.2008
 .46محمد عبد الغني ،التراجم والسير ،دار المعارف ،القاهرة ،ط ،3دت.
 .47موسى ربابعة ،جمالية األسموب والتمقي ،دار جرير لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط،1
2008
 .48نينا جميل  ،الطعام في الثقافة العربية ،رياض الريس لمكتب والنشر ،لندن ،ط. 1994،1
 .49يحي إبراهيم عبد الدايم ،الترجمة الذاتية في األدب العربي ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،لبنان ،دط.1975 ،
 .50يسين النصير ،إشكالية المكان في النص األدبي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،أفاق عربية،
بغداد ،ط.1986 ،1

 -2باللغة األجنبية:
jaques lecarme, Eliane lecarme tabone : L'autobiographie, édition
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2, Armand colin, paris, 1999.

 -3المراجع المترجمة:
 .52جيرار الدين برنس ،المصطمح السردي ،تر :عابد خزندار ،مراجعة وتقديم محمد بريري،
دب ،ط.2003 ،1
 .53رينيه ويميك وأستن وارن ،نظرية األدب ،تعريب :عادل سالمة ،دار المريخ لمنشر ،الرياض،
دط.1999 ،
 .54فيميب لوجون ،السيرة الذاتية( الميثاق والتاريخ األدبي) ،تر :عمر حيمي ،المركز الثقافي
العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط.1994 ،1

ثالثا :المجالت والدوريات
 .55ابراهيم نصر الدين عبد الجواد الدبيكي ،التعالق بين الرواية والسيرة الذاتية( ،قصة عن
الحب والظالم لعاموز عوز نموذجا) ،مجمو كمية آداب حموان ،العدد .2009 ،26
 .56عبد الرحمن بغدادي ،تعالق المؤلف بالسارد والشخصية ،المجلة الثقافية الشهرية ،الناشر
على الهواري ،العدد  ،44الجزائر ،دت.
 .57محمد سعيد ،صورة العمل وداللته االجتماعية والثقافية في المثل الشعبي الجزائري ،
إنسانيات ،مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية  ،وهران ،الجزائر ،العدد
 ،01دت
 .58نجاة وسواس السارد في السرديات الحديثة ،مجمة المخبر ،أبحاث في المغة واألدب
الجزائري ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،العدد2012 ،8

رابعا :الرسائل الجامعية
-1

باللغة العربية:

 .95رشيد كالع ،الخيال والتخييل عند حازم القرطاجني بين النظرية والتطبيق ،رسالة ماجستير،
قسم المغة العربية وآدابها ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر.2005 ،
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 .60ندى محمود مصطفى الشيب ،فن السيرة الذاتية في األدب الفمسطيني بين (-1992
 ، ،)2002كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية ،فمسطين.2006 ،

-2

باللغة األجنبية

61. Souheila Boucheffa L'enfermement et le désire de la liberté dans
l'interdite de Malika Moqddem, Mémoire vue de l'obtention du diplôme
de Master, université Mentouri, Constantine, (2009-2010).

خامسا :مواقع األنترنيت
 .62انتصار عمي أبو طالب ،مفهوم المدرسة ،الثالثاء  01فيفري ،2011 ،العدد ،15562
عمى الموقعwww.alriyadh.com. :
 .33دراسة حول السيرة الذاتية وترجمة الحياة ،أرشيف الطمبات وبحوث الدراسة ،عمى الموقع:
www.startimes.com
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